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

   

برعاية حممد بن زايد 
طحنون و�سيف بن حممد و�سلطان بن خليفة 

يح�سرون عر�سا جماعيا لـ 110 من اأبناء الإمارات
•• العني -وام:

�آل نهيان ويل عهد  �ل�شيخ حممد بن ز�يد  �ل�شمو  حتت رعاية �شاحب 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة .. �شهد �شمو �ل�شيخ طحنون 
بن حممد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لعني و�شمو �ل�شيخ �شيف 
بن حممد �آل نهيان و�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن خليفة �آل نهيان 
م�شت�شار �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة �لعر�س �جلماعي �لذي �شم 110 

�شباب من خمتلف مناطق �لدولة .                     )�لتفا�شيل �س9(

اأطباء اخلري يعالج 1500 مري�ض 
يف قرية م�سرية خالل يومني

•• القاهرة-وام: 

مت��ك��ن �أط��ب��اء م��ن ب��رن��ام��ج �أط��ب��اء �خل���ر �ل��ت��ط��وع��ي خ���ال يومني 
بلبي�س مبحافظة  قرية  وم�شن يف  و�م���ر�أة  1500 طفل  ع��اج  من 

�ل�شرقية �مل�شرية.
ي��اأت��ي ذل��ك يف �إط���ار ق��و�ف��ل ز�ي��د �خل��ر �لتي ت�شتهدف ع��اج مئات 
م�شت�شفى  �مل�شرية من خال  �لقرى  و�مل�شنني يف  و�لن�شاء  �لأطفال 
م��ت��ح��رك وجم��ه��ز ب���اأح���دث �لأج���ه���زة �ل��ط��ب��ي��ة وف���ق �أف�����ش��ل �ملعاير 

�لعاملية.
طبي  م�شري  �إم��ار�ت��ي  ف��ري��ق  عليها  ي�شرف  �ل��ت��ي   - �حلملة  وت��ق��ام 
�ل�شعودي  و�مل�شت�شفى  �لعطاء  ز�يد  تطوعي - مببادرة م�شرتكة من 
للتطوع  �لإم����ار�ت  وم��رك��ز  �خل��ري  �ل�شارقة  بيت  وجمعية  �لأمل���اين 
وبالتعاون مع �ملوؤ�ش�شة �لعربية للعمل �لن�شاين.   )�لتفا�شيل �س3(
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رميا خلف تتحدث �ىل �ل�شحفيني 

وزير� خارجية �مريكا وكوريا �جلنوبية خال موؤمترهما �ل�شحفي )رويرتز(

�ملر��شم �لع�شكرية �خلا�شة با�شتقبال جثمان �ل�شهيد يف مطار �لبطني �خلا�س   )و�م(

الأمم املتحدة واأمريكا طالباها ب�سحب تقريرها حول عن�سرية اإ�سرائيل 

مديرة اإ�سكوا ترف�ض ال�سغوط وتقدم ا�ستقالتها 
•• عوا�صم-وكاالت:

للجنة  �لتنفيذية  �مل��دي��رة  قدمت 
�لق���ت�������ش���ادي���ة  �مل����ت����ح����دة  �لأمم 
و�لجتماعية لغرب �آ�شيا )�إ�شكو�( 
�لعام  �لأم�������ني  �إىل  ����ش��ت��ق��ال��ت��ه��ا 
�أن طالبها  للمنظمة �لأممية بعد 
�إ�شر�ئيل  ي��ت��ه��م  ت��ق��ري��ر  ب�����ش��ح��ب 
�لتقرير  و�أد�ن  ب��ال��ع��ن�����ش��ري��ة. 
�لف�شل  �شيا�شة  باعتماد  �إ�شر�ئيل 

�لعن�شري جتاه �لفل�شطينيني.
وق���ال���ت رمي����ا خ��ل��ف خ����ال ن���دوة 
�لأم����ني  �إن  ب�����روت  يف  ���ش��ح��ف��ي��ة 
�شهرين  خ�����ال  ط��ال��ب��ه��ا  �ل����ع����ام 
�إ�شر�ئيل،  �أد�ن��ا  تقريرين  ب�شحب 
م�شيفة �أنها �أمام هذ� ل ت�شتطيع 
�لإن�شانية  م��ب��ادئ��ه��ا  ت��خ��ال��ف  �أن 

و�شمرها.
لاأمم  �لعام  �لأم��ني  �أن  و�أ�شافت 
�ملتحدة قبل ��شتقالتها م�شاء �م�س 
ت�شر  �أنها  على  و���ش��ددت  �جلمعة، 
على ما تو�شل له �لتقرير من �أن 
ف�شل  نظام  �أ�ش�شت  ق��د  �إ�شر�ئيل 
جماعة  لت�شلط  ي��ه��دف  عن�شري 
ع��رق��ي��ة ع��ل��ى �أخ����رى، و�أن �لأدل���ة 

�ل����ع����رب����ي����ة م�����ن ه�������ذ� �ل�����ر�ب�����ط، 
وبالإجنليزية من هذ� �لر�بط.

وكان �ملتحدث با�شم �لأمم �ملتحدة 
�شتيفان دوجاريك قال �إن �لتقرير 
�لذي قدمته جلنة �لأمم �ملتحدة 
لغرب  و�لجتماعية  �لقت�شادية 
�آ�شيا )�إ�شكو�(، ن�شر دون �أي ت�شاور 
�ملتحدة،  �لأمم  �أم��ان��ة  م��ع  م�شبق 
ول ي��ع��ك�����س وج���ه���ة ن��ظ��ر �لأم����ني 

�لعام �أنطونيو غوتري�س.
يف  �لأمركية  �ل�شفرة  وطالبت   
�لأمم �ملتحدة نيكي هايلي ب�شحب 
�شكرتارية  �إن  ق��ائ��ل��ة  �ل��ت��ق��ري��ر، 
ك���ان���ت حم��ق��ة يف  �مل���ت���ح���دة  �لأمم 
�لتقرير،  ه��ذ�  عن  بنف�شها  �ل��ن��اأي 
خطوة  ت��خ��ط��و  �أن  ي��ج��ب  ول���ك���ن 

�أخرى وت�شحبه باأكمله.
�لأمركي  �خلارجية  وزي��ر  وك��ان 
ر�شالة  يف  �أع��ل��ن  تيلر�شون  ريك�س 
منظمات  ث����م����اين  �إىل  وج���ه���ه���ا 
ل��ل��دف��اع ع��ن ح��ق��وق �لإن�����ش��ان، �أن 
من  �شتن�شحب  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
�لأمم  يف  �لإن�شان  حقوق  جمل�س 
�إ�شاحات  ي��ج��ر  مل  م���ا  �مل��ت��ح��دة 

كبرة د�خله.

قطعية.  �ل��ت��ق��ري��ر  ق��دم��ه��ا  �ل��ت��ي 
وقالت �إن �لو�جب يفر�س ت�شليط 
هذه  و�إن  �حلقيقة،  على  �ل�����ش��وء 

�ملمار�شات ل ميكن تربيرها.
�ل��ع��ام لاأمم  �لأم����ني  �إن  وق��ال��ت 
ب�شبب  ل�شغوط  تعر�س  �ملتحدة 
�لتقرير ودعا �إىل �شحب �لتقرير، 
قر�ره،  مر�جعة  �إىل  دعته  ولكنها 
و�أمام مت�شكه بطلبه قررت تقدمي 

��شتقالتها.

�لأمني  وكيلة  خلف  رمي��ا  وق��ال��ت 
و�لأمينة  �مل��ت��ح��دة  ل����اأمم  �ل��ع��ام 
حل  �أي  �إن  ل��اإ���ش��ك��و�،  �لتنفيذية 
�لقانون  يكمن يف تطبيق  حقيقي 
�ل���������دويل وت���ط���ب���ي���ق م�����ب�����د�أ ع���دم 
�ل�شعوب  ح���ق  و����ش���ون  �ل��ت��م��ي��ي��ز 
وحتقيق  م�������ش���ره���ا  ت���ق���ري���ر  يف 

�لعد�لة.
و�عتربت �أنه لي�س بالأمر �لب�شيط 
�أن ت�شتنتج هيئة من هيئات �لأمم 

ميار�س  م���ا  ن��ظ��ام��ا  �أن  �مل���ت���ح���دة 
�لف�شل �لعن�شري �أو �لأبارتايد.

�ل�شنو�ت  �أن��ه خ��ال  �إىل  و�أ���ش��ارت 
ممار�شات  بع�س  ُو�شفت  �ملا�شية، 
بالعن�شرية،  و�شيا�شاتها  �إ�شر�ئيل 
�أن ت�شبح  بينما حذر �لبع�س من 
ف�شل  دول��ة  �مل�شتقبل  يف  �إ�شر�ئيل 
ق��ل��ة هم  �أن  م�����ش��ي��ف��ة  ع��ن�����ش��ري. 
�إذ� كان  ع��ّم��ا  �ل�������ش���وؤ�ل  م���ن ط���رح 
�ل��ع��ن�����ش��ري و�قعا  �ل��ف�����ش��ل  ن��ظ��ام 
م���اث���ا يف ت��ع��ام��ل �إ����ش���ر�ئ���ي���ل مع 
وطلبت  �ل����ي����وم.  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 
�ملتحدة  ل����اأمم  �ل��ع��ام��ة  �لأم���ان���ة 
�لإ�شكو�  جلنة  م��ن  ر�شميا  طلبت 
�ل�شادر عنها قبل  �لتقرير  �شحب 
�إ�شر�ئيل  ي��دي��ن  و�ل����ذي  ي��وم��ني، 
باعتماد �شيا�شة �لف�شل �لعن�شري 
طالبت  كما  �لفل�شطينيني.  جت��اه 
وهددت  �لتقرير  ب�شحب  �أم��رك��ا 

باتخاذ �إجر�ء�ت.
تقرير�  �أع�����دت  �لإ����ش���ك���و�  وك���ان���ت 
جتاه  �لإ�شر�ئيلية  �ملمار�شات  عن 
وم�شاألة  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  �ل�����ش��ع��ب 
)�لأبارتايد(،  �لعن�شري  �لف�شل 
باللغة  ع���ل���ي���ه  �لط���������اع  مي���ك���ن 

تيلر�سون: �سيا�سة ال�سرب ال�سرتاتيجي انتهت 

وا�سنطن تلوح بتحرك ع�سكري �سد كوريا ال�سمالية
•• �صول-وكاالت:

�لأمريكي  �خل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  ق����ال 
�م�����س يف كوريا  ت��ي��ل��ر���ش��ون  ري��ك�����س 
�ل�شرب  ����ش���ي���ا����ش���ة  �إن  �جل���ن���وب���ي���ة 
�ل�����ش����رت�ت����ي����ج����ي ح�����ي�����ال ك����وري����ا 
�أن  �إىل  م�����ش��ر�  �ن��ت��ه��ت  �ل�����ش��م��ال��ي��ة 
�ل��ع��م��ل �ل��ع�����ش��ك��ري ���ش��ي��ط��رح على 
ح����ال �شعدت  �ل��ن��ق��ا���س يف  ط���اول���ة 

بيوجنياجن م�شتوى تهديد�تها.
�آ�شيوية  جولة  �أول  تيلر�شون  وب��د�أ 
ل���ه يف �ل��ي��اب��ان ي���وم �لأرب����ع����اء على 
�ل�شبت  ي��وم  �ل�شني  �إىل  يتوجه  �أن 
على  �أ���ش��ا���ش��ي  ب�شكل  �ل��رتك��ي��ز  م��ع 
كوريا  حيال  جديد  لنهج  �لتو�شل 
بعقدين  و�شفه  م��ا  بعد  �ل�شمالية 
من �جلهود �لفا�شلة لنزع �لأ�شلحة 

�لنووية منها.
موؤمتر  خ�����ال  ت��ي��ل��ر���ش��ون  وق������ال 
����ش���ح���ف���ي م������ع ن�����ظ�����ره �ل�����ك�����وري 
�جل���ن���وب���ي ي�����ون ب���ي���وجن-����ش���ي���ه يف 
���ش��ول دع���وين �أك����ون و����ش��ح��ا جد�. 
�ل�شرت�تيجي  �ل�شرب  �شيا�شة  �إن 
�نتهت. نبحث جمموعة جديدة من 
و�لدبلوما�شية.  �لأمنية  �لإجر�ء�ت 
على  مطروحة  �لحتمالت  جميع 

�لطاولة.
و�أكد تيلر�شون �أن �أي خطو�ت تقوم 
جارتها  �شد  �ل�شمالية  ك��وري��ا  بها 

�جلنوبية �شتو�جه رد� منا�شبا.

ورد وزير �خلارجية �لأمريكي على 
�شوؤ�ل عن عمل ع�شكري بالقول �إذ� 
�أ�شلحتهم  برنامج  تهديد  �شعدو� 
ي�شتدعي  �أن���ه  نعتقد  م�شتوى  �إىل 
ف��ذل��ك �خل���ي���ار مطروح  �ل��ت��ح��رك 

على �لطاولة.
تطبيق  �إىل  �ل�شني  تيلر�شون  ودعا 
عقوبات على كوريا �ل�شمالية وذكر 
تعاقب  لأن  حاجة  هناك  لي�س  �أن��ه 
ن�����ش��ر منظومة  ع��ل��ى  ����ش���ول  ب��ك��ني 
تهدف  لل�شو�ريخ  م�شادة  �أمريكية 
�إىل �لدفاع عن نف�شها  من خالها 

يف مو�جهة كوريا �ل�شمالية.
�لقوي  �ل��������ر�د�ر  �ل�����ش��ني  وت��ع��ت��رب 
�لأمريكية  �ل�شاروخية  للمنظومة 

)ثاد( تهديد� لأمنها.
هذه  �أن  ن��ع��ت��ق��د  ت��ي��ل��ر���ش��ون  وق�����ال 
�خل��ط��و�ت غ��ر ���ش��روري��ة ومثرة 
فر�س  �إىل  �إ�����ش����ارة  يف  ل��ل��م�����ش��اك��ل 
�ل�����ش��ني ل��ق��ي��ود ع��ل��ى �ل��ت��ج��ارة بني 
كوريا  �عتربتها  �لبلدين يف خطوة 
ن�شر  على  �نتقاميا  رد�  �جلنوبية 

�ملنظومة.
و�أ�شاف ناأمل يف �أن يعملو� معنا من 

�أجل �إز�لة �أ�شباب �حلاجة �إىل ثاد.
وقال وزير خارجية كوريا �جلنوبية 
خال موؤمتر �شحفي م�شرتك مع 
�لبلدين  �إن  ����ش���ول  يف  ت��ي��ل��ر���ش��ون 
�أ�شلحة  ن����زع  ه����دف  ع��ل��ى  ي��ت��ف��ق��ان 

كوريا �ل�شمالية �لنووية.

و�سول جثمان ال�سهيد زكريا �سليمان 
الزعابي اإىل مطار البطني باأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

و�شل �إىل مطار �لبطني �خلا�س باأبوظبي بعد ظهر �م�س جثمان �شهيد 
منت  على  �ل��زع��اب��ي  عبيد  �شليمان  زك��ري��ا  �أول  �لعريف  �لبطل  �ل��وط��ن 

طائرة ع�شكرية تابعة للقو�ت �مل�شلحة.
وقد جرت على �أر�س �ملطار �ملر��شم �لع�شكرية �خلا�شة با�شتقبال جثمان 

�ل�شهيد حيث كان يف �ل�شتقبال عدد من كبار �شباط �لقو�ت �مل�شلحة.
�أول زكريا  �أم�س �لعريف  �مل�شلحة قد نعت  كانت �لقيادة �لعامة للقو�ت 
�لوطني  و�ج��ب��ه  تاأديته  خ��ال  ��شت�شهد  �ل��ذي  �لزعابي  عبيد  �شليمان 
�شمن قو�تنا �مل�شاركة يف عملية �إعادة �لأمل �لتي تقودها �ململكة �لعربية 

�ل�شعودية للوقوف مع �ل�شرعية يف �ليمن.

•• عوا�صم-وكاالت:

قالت م�شادر يف �لدفاع �ملدين �ل�شوري �إن 35 مدنيا قتلو� وجرح ع�شر�ت 
يف غار�ت ��شتهدفت م�شجد� يكتظ بامل�شلني يف بلدة �جلينة بريف حلب 
�لأتارب،  �شكنية يف مدينة  �أحياء  �أخ��رى  غ��ار�ت  ��شتهدفت  كما  �لغربي، 

وبلد�ت بريف حلب �لغربي، مما �أدى �إىل �شقوط جرحى.
وبعد ت�شارب يف �لأنباء ب�شاأن هوية �لطائر�ت �لتي نفذت �لغار�ت، قال 
متحدث با�شم �جلي�س �لأمركي �إن طائر�ت �أمركية ق�شفت مبنى يف 

�شوريا كان مقر� لتنظيم �لقاعدة.
ونفى �ملتحدث �لأمركي �أن تكون هذه �لغارة قد ��شتهدفت م�شجد� يف 
�ملنطقة �مل�شتهدفة �لتي مل يحددها، و�أ�شار �إىل �أن �مل�شجد ما ز�ل قائما 

وهو على بعد نحو 15 مرت� من �ملبنى �لذي ��شتهدف.
من  ع��دد  مقتل  �إىل  �أدت  دقيقة  �شربة  باأنها  �ل��غ��ارة  �ملتحدث  وو���ش��ف 

م�شلحي �لقاعدة �لذين كانو� يعقدون �جتماعا يف �ملبنى �مل�شتهدف.
با�شم  �ملتحدث  عن  �لفرن�شية  �ل�شحافة  وكالة  نقلت  نف�شه  �لوقت  يف 
�إجر�ء  �شيتم  �أن��ه  توما�س  جون  �لكولونيل  �لأمركية  �ملركزية  �لقيادة 
�أدت �إىل �شقوط �شحايا  حتقيق يف �لدع��اء�ت باأن تلك �لغارة قد تكون 

مدنيني.
وقنابل  فر�غية  ب�شو�ريخ  رو�شية  طائر�ت  ��شتهدفت  �أخ��رى  جهة  من 
ومعر�تة  وبلد�ت كفركرمني  �لأت��ارب  �شكنية يف مدينة  �أحياء  عنقودية 
ومعارة �لأتارب وبابي�س بريف حلب �لغربي، ما �أدى �إىل �شقوط جرحى 

ودمار و��شع يف �ملمتلكات.
ويعد هذ� هو �لت�شعيد �لأكرب للغار�ت �لرو�شية على مناطق ريف حلب 
�لغربي �خلا�شعة للمعار�شة �ل�شورية �مل�شلحة، منذ بد�ية �شريان �تفاق 

�أنقرة لوقف �إطاق �لنار يف �شوريا.

ع�سرات القتلى يف غارة ا�ستهدفت م�سجدًا بريف حلب

اإ�سرائيل تقر بق�سف اأهداف يف �سوريا

�أ�شقط طائرة  �أن��ه  �م�س  �ل�شوري  �لنظام  �أعلن جي�س  �خ��رى،  من جهة 
�إ�شر�ئيلية ��شتهدفت  �أخرى، بعد غارة جوية  �إ�شر�ئيلية و�أ�شاب  حربية 
�إ�شر�ئيل  �أقرت  �أن  موقعا ع�شكريا على طريق تدمر و�شط �شوريا، بعد 

للمرة �لأوىل ب�شن غار�ت فيها.
ونقلت وكالة �لأنباء �ل�شورية �لتابعة  للنظام )�شانا(، عن بيان “�لقيادة 
طائر�ت  �إن  �لقول  للنظام،  �لتابعة  �مل�شلحة”  و�لقو�ت  للجي�س  �لعامة 
�جلوي  جمالنا  �خ���رت�ق  على  �م�����س  فجر  �أق��دم��ت  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  للعدو 
�ملو�قع  �أح��د  و��شتهدفت  �للبنانية،  �لأر����ش��ي  ع��رب  �ل��ربي��ج  منطقة  يف 

�لع�شكرية على �جتاه تدمر يف ريف حم�س �ل�شرقي.

م�سلحون يقتلون قائدًا باحل�سد الع�سائري �سمال بغداد 

القوات العراقية ت�سيطر على نقاط باملو�سل القدمية
•• بغداد-وكاالت:

�أنها �شيطرت على نقاط د�خل  �أعلنت �لقو�ت �لعر�قية 
مقاومة  تو�جه  لكنها  �ملو�شل،  غربي  �لقدمية  �ملدينة 
عنيفة من تنظيم د�ع�س �لإرهابي �لذي يحاول �إعاقتها، 

خا�شة با�شتخد�م �لعربات �مللغمة.
�ل�شرطة  �إن  �لحت��ادي��ة  �ل�شرطة  با�شم  متحدث  وق��ال   
وقو�ت �لرد �ل�شريع �شيطرت بالكامل على جامع �لبا�شا 
و�شارع �لعد�لة و�شوق باب �ل�شر�ي د�خل �ملدينة �لقدمية 

و�شط �ملو�شل على �ل�شفة �لغربية من نهر دجلة.

�ل�شرطة  ق���و�ت  �إن  ع��ر�ق��ي��ة  ع�شكرية  م�����ش��ادر  وق��ال��ت 
��شتئناف  -م����ع  ت��ع��ر���ش��ت  �ل�����ش��ري��ع  و�ل�����رد  �لحت����ادي����ة 
مما  ملغمتني،  بعربتني  جديدين  لهجومني  �لهجوم- 
وكانت هجمات مماثلة  �أ�شفر عن خ�شائر يف �شفوفها. 
باب  �أط���ر�ف  يف  �ملهاجمة  �ل��ق��و�ت  �أم�س  �أول  ��شتهدفت 

�لطوب و�أ�شفرت عن مقتل وجرح ع�شر�ت �جلنود.
�ىل ذلك، قالت م�شادر �إن لطيف �جلاري، قائد �حل�شد 
�لع�شائري مبنطقة �مل�شاهدة �شمال �لعا�شمة بغد�د، ُقتل 
مع عدد من �أفر�د �أ�شرته يف هجوم ��شتهدف منزلهم  يف 

�ملنطقة.

يكلف  املــغــربــي  الــعــاهــل 
احلكومة بت�سكيل  العثماين 

•• الرباط-وكاالت:

�أعلن �لديو�ن �مللكي �ملغربي 
�ل�شاد�س  حممد  �لعاهل  �أن 
��شتقبل قبل قليل يف �لق�شر 
�مل���ل���ك���ي مب���دي���ن���ة �ل�������د�ر_

�شعد  �ل���دك���ت���ور  �ل��ب��ي�����ش��اء 
وعينه  �ل��ع��ث��م��اين،  �ل���دي���ن 

رئي�س حكومة جديد�.
�مللكي  �ل��ت��ع��ي��ني  ه���ذ�  وب��ع��د 
�جلديد  �لرئي�س  �شيو��شل 
ت�شكيل  م�شاور�ت  للحكومة 

حكومة مغربية جديدة.

تقرير اأممي يحمل جوبا م�سوؤولة املجاعة 
•• نيويورك-رويرتز:

�أظهر تقرير �شري لاأمم �ملتحدة �أن حكومة جنوب �ل�شود�ن هي �مل�شوؤول 
�لرئي�شي عن �ملجاعة يف �أجز�ء من �لباد و�أن �لرئي�س �شلفا كر ما ز�ل 
يعزز قو�ته م�شتخدما مئات �ملايني من �لدولر�ت من مبيعات �لنفط.

وقال مر�قبو �لعقوبات �لتي فر�شتها �لأمم �ملتحدة �إن 97 يف �ملئة من 
�أ�شبح  �لتي  �لنفط،  تاأتي من مبيعات  �ملعروفة  �ل�شود�ن  �إي��ر�د�ت جنوب 
جانب كبر منها �لآن من عقود �لنفط �لآجلة، و�إن ن�شف �مليز�نية على 

�لأقل يخ�ش�س لاأمن.
وقالت جلنة مر�قبي �لأمم �ملتحدة يف �لتقرير �ملوجه �إىل جمل�س �لأمن 
�لول �خلمي�س  �أم�����س  ن�شخة منه  روي���رتز على  �طلعت  و�ل���ذي  �ل���دويل 
243 مليون دولر بني  �لنفط �لآجلة بلغ نحو  �إي��ر�د�ت عقود  �إجمايل 

�أو�خر مار�س و�أو�خر �أكتوبر 2016.
و�لإن�شانية  �ل�شيا�شية  �لأزم��ات  ونطاق  حجم  من  �لرغم  على  و�أ�شافت 
و�لقت�شادية ما ز�لت �للجنة تر�شد �أدلة على ��شتمر�ر �شر�ء �حلكومة 
جنوب  )جي�س  �ل�شود�ن  لتحرير  �ل�شعبي  �جلي�س  �أج��ل  من  �أ�شلحة... 

�ل�شود�ن( وجهاز �لأمن �لوطني وقو�ت وف�شائل �أخرى مرتبطة بها.
و�أعلنت �لأمم �ملتحدة �ملجاعة يف �أجز�ء من �أحدث دولة يف �لعامل حيث 
يف  نق�شا  ن�شمة  مليون   5.5 عددهم  �لبالغ  �شكانها  ن�شف  نحو  يو�جه 
�لغذ�ء. و�ندلعت حرب �أهلية عام 2013 حني �أقال كر، وهو من قبيلة 
�لباد  من  فر  و�ل��ذي  �لنوير  لقبيلة  �ملنتمي  م�شار  ري��ك  نائبه  �لدنكا، 

ويقيم حاليا يف جنوب �أفريقيا.

ــــرب يــفــكــك خــلــيــة  ــــغ امل
لـداع�ض موالية  اإرهــابــيــة 

•• الرباط-وام:

�ملغربية  �ل�������ش���ل���ط���ات  مت���ك���ن���ن���ت 
�ملخت�شة من تفكيك خلية �رهابية 
مو�لية لتنظيم د�ع�س �لرهابي و 
�مل�شتبه  م��ن  �شخ�شا   15 �ع��ت��ق��ال 
�لإرهابي  للتنظيم  م��و�لت��ه��م  يف 
ين�شطون بعدة مدن مغربية ت�شمل 
و�لناظور  وف��ا���س  �لبي�شاء  �ل���د�ر 
و�لفقيه  و�ل�������ش���وي���رة  وت����ط����و�ن 
بن�شالح وطنجة ومر�ك�س ووجدة 

ثم �أغادير.
و�أو�شحت وز�رة �لد�خلية �ملغربية 
�لبحث  �أن  �م�س  �أ�شدرته  بيان  يف 
فيهم  �مل�����ش��ت��ب��ه  �أن  �أظ���ه���ر  �لأويل 
حتري�شية  ح��م��ات  يف  �ن��خ��رط��و� 
و��شعة توعدو� من خالها بتنفيذ 
�ملغربية  باململكة  �إرهابية  عمليات 
على غر�ر ما تقوم به كتائب تنظيم 
قتل  �لإره��اب��ي من عمليات  د�ع�س 

وتدمر ب�شوريا و�لعر�ق.

ـــاري قــرب  ـــح ـــت ـــوم ان ـــج ه
ــاين  ــغ الأف للجي�ض  ــدة  ــاع ق

•• خو�صت-رويرتز:

�نتحاريا  �إن  �أف��غ��اين  م�شوؤول  ق��ال 
يقودها  ك��ان  ملغومة  �شيارة  فجر 
�إقليم  يف  ل��ل��ج��ي�����س  ق���اع���دة  ق����رب 
خ��و���ش��ت ب�����ش��رق �أف��غ��ان�����ش��ت��ان �م�س 
قبل  �آخرين  و�أ�شاب  جنديا  فقتل 
�أربعة  ه���ج���وم  �جل��ي�����س  ي�����ش��د  �أن 

م�شلحني على �لقاعدة.
حي  رئي�س  زدر�ن،  �أك���رب  و�أ���ش��اف 
�شاباري، لرويرتز �أن دوي �لنفجار 
50 مرت�  �ل��ذي وقع على م�شافة 
ع��ن �ل��ق��اع��دة �شمع م��ن ع��ل��ى بعد 
�أميال و�أن �أ�شر�ر� حلقت بعدد من 

�ملتاجر و�ملنازل ومبدر�شة.
هاجمو�  م�شلحني  �أربعة  �أن  وذك��ر 
تبادل  بعد  قتلو�  لكنهم  �ل��ق��اع��دة 

لإطاق �لنار د�م �شاعة.
و�أعلنت حركة طالبان م�شوؤوليتها 
ع��ن �ل��ه��ج��وم يف ب��ي��ان وق��ال��ت �إنه 
من  كبر  ع��دد  �شقوط  ع��ن  �أ�شفر 
�ل��ق��ت��ل��ى و�جل����رح����ى. وك���ث���ر� ما 
�ل�شحايا  ع���دد  �حل��رك��ة يف  ت��ب��ال��غ 

�لذي تخلفه عملياتها.
ي���اأت���ي �ل��ه��ج��وم ب��ع��د �ع���ت���د�ء على 
�إقليم  يف  ع�شكرية  ج��وي��ة  ق��اع��دة 

خو�شت �لأ�شبوع �ملا�شي.

رجال �لنقاذ يفت�شون عن ناجني حتت �لنقا�س عقب ق�شف �مل�شجد يف حلب

عر�قيون ينقلون جثامني �شحايا �حدى �لغار�ت على �ملو�شل   )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات
وفد كويتي يطلع على نظام التفتي�ض الذكي يف وزارة املوارد الب�سرية والتوطني

•• اأبوظبي-وام:

�لعامة  �لهيئة  م��ن  وف��د  م��ع  و�ل��ت��وط��ني  �لب�شرية  �مل���و�رد  وز�رة  بحثت 
يف  �ل��ت��ع��اون  تطوير  �آف���اق  �ل�شقيقة  �ل��ك��وي��ت  دول���ة  يف  �لعاملة  للقوى 

�ملجالت �ملتعلقة بتطبيق �أف�شل �ملمار�شات للرقابة على �شوق �لعمل.
�لب�شرية  �مل���و�رد  وز�رة  وكيل  �لعوبد  ماهر  ��شتقبال  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
و�لتوطني �مل�شاعد ل�شوؤون �لتفتي�س بديو�ن �لوز�رة يف �أبوظبي موؤخر� 
�لوفد �لكويتي برئا�شة �ملهند�شة خلود خ�شر �ل�شهاب نائب �ملدير �لعام 
للمو�رد �لب�شرية و�ملالية بالهيئة �لعامة للقوى �لعاملة بدولة �لكويت 
و�ملهند�شة رباب �لع�شيمي مدير �إد�رة تقنية �ملعلومات بالهيئة بال�شافة 

�إىل عدد من م�شوؤويل �جلانبني. ولفت �لعوبد خال �للقاء �إىل �أهمية 
�للقاء�ت �مل�شرتكة �لتي تعقد مع وفود �لدول �خلليجية �ل�شقيقة �لأمر 
تبادل  �إطار  ياأتي يف  �للقاء  �أن  ..موؤكد�  �لتجارب  تبادل  �لذي يعزز من 
�خلرب�ت و�لتن�شيق بني �جلهات �ملعنية بق�شايا �لعمل مبا يعزز �لعمل 

�خلليجي �مل�شرتك.
�لتفتي�س  �آلية عمل نظام  �لتفتي�س  �مل�شاعد ل�شوؤون  و��شتعر�س �لوكيل 
�لذكي وما يت�شمنه من �إجر�ء�ت تنظيمية وت�شغيلية مبتكرة تقوم على 
�شركائها  مع  وبالتن�شيق  �ل��وز�رة  لدى  �مل�شجلة  �ملن�شات  بيانات  حتليل 
�لتي ترتبط معهم �لكرتونيا �لأمر �لذي يوؤدي �إىل �حلد من وقوع �ية 
ممار�شات غر قانونية. ويقوم نظام �لتفتي�س �لذكي �لذي يعتمد على 

�ل�شتغال �لأمثل للمو�رد �لب�شرية �لعاملة يف قطاع �لتفتي�س بالوز�رة 
و�لذي يعترب �لول من نوعه يف �ملنطقة على حتليل �لبيانات وت�شنيف 
�ملن�شاآت وفقا لدرجة �خلطورة �شمن خم�شة م�شتويات ومن ثم حتديد 
�أولويات �ملتابعة للمفت�شني ب�شكل يومي من خال �أجهزة تفتي�س ذكية 
ت�شمن �شرعة ودقة �إجر�ء�ت �لتفتي�س على �ملن�شاآت �مل�شتهدفة. ور�فق 
�ل��وز�رة يف  ��شتمرت يومني مفت�شو  �لتي  زيارته  �لكويتي خال  �لوفد 
و خطو�ت  �لمار�تية  �لتجربة  على  تفتي�شية ميد�نية لاطاع  زي��ارة 
�شر عملية �لتفتي�س �مليد�ين. من جانبه �أ�شاد رئي�س �لوفد و�لع�شاء 
�لب�شرية  �مل��و�رد  وز�رة  تطبقها  �لتي  و�ل��رب�م��ج  و�مل��ب��ادر�ت  بال�شيا�شات 

و�لتوطني يف �إطار �د�رتها ل�شوق �لعمل يف �لدولة.

رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�ض اإيرلندا مبنا�سبة اليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي -وام: 

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل برقية تهنئة �إىل فخامة �لرئي�س مايكل دي هيغن�س رئي�س جمهورية 

�إيرلند� وذلك مبنا�شبة �ليوم �لوطني لباده.
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 

�مل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�س مايكل دي هيغن�س.

الرئي�ض الربازيلي ي�ستقبل عبداهلل بن زايد
•• برازيليا -وام:

��شتقبل فخامة �لرئي�س مي�شال تامر رئي�س جمهورية �لرب�زيل 
وزير  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  �لول  �أم�����س 

�خلارجية و�لتعاون �لدويل يف �لعا�شمة �لرب�زيلية بر�زيليا.
وزير �خلارجية  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ عبد�هلل  �شمو  ونقل 
و�لتعاون �لدويل يف بد�ية �للقاء حتيات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
لفخامة  �هلل  �ل��دول��ة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
�لرب�زيلي  لل�شعب  �شموه  ومتنيات  �لرب�زيل  جمهورية  رئي�س 

بدو�م �لتقدم و�لزدهار.
ومتنياته  حتياته  ..�شموه  �ل��رب�زي��ل  جمهورية  رئي�س  وحمل 

ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
حفظه �هلل بدو�م �ل�شحة و�لعافية ولدولة �لإمار�ت مزيد� من 

�لتقدم و�لزدهار.
وبحث �للقاء �لعاقات �لثنائية �مل�شرتكة بني �لبلدين و�ل�شبل 
ومنها  �مل���ج���الت  خم��ت��ل��ف  يف  وت��ط��وي��ره��ا  ب��ت��ع��زي��زه��ا  �لكفيلة 

�لقت�شادية و�لتجارية و�ل�شياحية و�ل�شتثمار.
ك��م��ا ج���رى ت���ب���ادل وج���ه���ات �ل��ن��ظ��ر جت���اه ع���دد م���ن �لق�شايا 
وم�شتجد�ت  �مل�����ش��رتك  �له��ت��م��ام  ذ�ت  و�ل��دول��ي��ة  �لإق��ل��ي��م��ي��ة 

�لأو�شاع يف �ملنطقة.
ورحب فخامة �لرئي�س مي�شال تامر رئي�س جمهورية �لرب�زيل 
بزيارة �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية 

و�لتعاون �لدويل ..م�شيد�ً بالعاقات �ملتميزة �لتي تربط بني 
دولة �لإمار�ت و�لرب�زيل.

و�أعرب عن تطلعه �إىل تعزيز هذه �لعاقات وفتح �آفاق �أرحب 
للتعاون بني �لبلدين يف خمتلف �ملجالت.

نهيان على  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  �أك��د  م��ن جانبه 
�لبلدين و�لعمل معا على جمالت  �أهمية تعزيز �لعاقة بني 
مب�شرة  �شموه  �أ�شاد  ..كما  �لبلدين  �شعبي  على  بالنفع  تعود 
�لتنمية �لتي ت�شهدها �لرب�زيل و�لتي من �شاأنها �أن تفتح �ملجال 

�أمام �لعديد من �لفر�س �ل�شتثمارية �مل�شرتكة بني �لبلدين.
�لدولة  �شفرة  �لعلماء  عبد�هلل  حف�شه  �شعادة  �للقاء  ح�شر 

لدى �لرب�زيل.

عبداهلل بن زايد يلتقي وزير الدفاع الربازيلي عبداهلل بن زايد يلتقي رئي�ض جمل�ض ال�سيوخ ووزير ال�سناعة يف الربازيل
•• برازيليا -وام:

�لتقى �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 
�آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون 
�لعا�شمة  �لول- يف  �أم�س  �ل��دويل 
معايل   - ب���ر�زي���ل���ي���ا  �ل���رب�زي���ل���ي���ة 
ر�وول جانف�شان بيتو وزير �لدفاع 

�لرب�زيلي.
�للقاء عدد�  بحث �جلانبان خال 
و�لدولية  �لإقليمية  �لق�شايا  من 
ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك و�مل�شتجد�ت 
�لر�هنة يف �ملنطقة وجهود �ملجتمع 
وتعزيز  �لإره���اب  ملكافحة  �ل���دويل 

فر�س �ل�شتقر�ر و�ل�شام.
تطوير  �شبل  �جلانبان  تناول  كما 
بني  �مل�شرتكة  �لثنائية  �لعاقات 
�لتعاون  �أوج����ه  وت��ع��زي��ز  �ل��ب��ل��دي��ن 
�لأمنية  م��ن��ه��ا  �مل���ج���الت  ���ش��ت��ى  يف 

و�لع�شكرية و�لدفاعية.
و�أكد �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 

•• برازيليا -وام: 

�ل��ت��ق��ى ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�هلل بن 
�خلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
�لول كا  �أم�س  �ل��دويل  و�لتعاون 
من معايل �إوين�شو �أوليفر� رئي�س 
جمل�س �ل�شيوخ �لرب�زيلي ومعايل 
�ل�شناعة  وزي����ر  ب��ري��ا  م��ارك��و���س 

و�لتجارة و�خلدمات �لرب�زيلي.
�للذ�ن   - �ل��ل��ق��اءي��ن  ج���رى خ���ال 
�لرب�زيلية  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف  ع���ق���د� 
بر�زيليا - بحث �لعاقات �لثنائية 
ب���ني دول�����ة �لإم��������ار�ت و�ل����رب�زي����ل 
و�أوج��������ه �ل���ت���ع���اون �مل�������ش���رتك بني 
�ل���ب���ل���دي���ن وف����ر�����س ت���ع���زي���زه���ا يف 
�لتجارية  م��ن��ه��ا  �مل����ج����الت  ���ش��ت��ى 

و�ل�شناعية.
�لنظر  وج����ه����ات  ت����ب����ادل  مت  ك���م���ا 
�لإقليمية  �لق�شايا  جتاه عدد من 

و�لدولية ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
و�أك������د ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�هلل بن 
�خلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 

�ملجالت.
م���ن ج��ان��ب��ه رح����ب م���ع���ايل ر�وول 
ج���ان���ف�������ش���ان ب��ي��ت��و وزي������ر �ل���دف���اع 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  ب���زي���ارة  �ل���رب�زي���ل���ي 
وزير  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل 

�آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون 
�لقوية  �ل���ع���اق���ات  ع��ل��ى  �ل�����دويل 
�ل��ت��ي ت��رب��ط ب���ني دول����ة �لإم�����ار�ت 
و�ل����رب�زي����ل ..م��ب��دي��ا ت��ط��ل��ع��ه �إىل 
�شتى  يف  وت���ط���وي���ره���ا  ت���ع���زي���زه���ا 

�خل���ارج���ي���ة و�ل���ت���ع���اون �ل�����دويل .. 
م�����ش��ي��د�ً مب�����ش��ت��وى �ل��ع��اق��ات بني 
�شعادة  �ل��ل��ق��اء  ح�����ش��ر  �ل��ب��ل��دي��ن. 
�شفرة  �ل��ع��ل��م��اء  ع��ب��د�هلل  حف�شه 

دولة �لإمار�ت يف �لرب�زيل.

�أول��ي��ف��ر� رئي�س  �إوي��ن�����ش��و  م��ع��ايل 
جمل�س �ل�شيوخ �لرب�زيلي ومعايل 
�ل�شناعة  وزي����ر  ب��ري��ا  م��ارك��و���س 
�لرب�زيلي  و�خل���دم���ات  و�ل��ت��ج��ارة 
ب���زي���ارة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع��ب��د�هلل بن 
�خلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 

و�لتعاون �لدويل �أن �لعاقات بني 
دول���ة �لإم�����ار�ت و�ل���رب�زي���ل ت�شهد 
منو� و�زده��ار� يف ظل دعم ورعاية 
..م�����ش��ر� �ىل  �لبلدين  ق��ي��ادة  م��ن 
تعزيزها يف  �مل�شتمر على  �حلر�س 
�مل���ج���الت. م��ن ج��ان��ب��ه رحب  �شتى 

و�لتعاون �لدويل. و�أكد� على �أهمية 
�لعاقات  ت��ط��وي��ر  يف  �ل���ش��ت��م��ر�ر 
�ل��ت��ي ت��رب��ط ب���ني دول����ة �لإم�����ار�ت 
و�لرب�زيل. ح�شر �للقاءين �شعادة 
�شفرة  �ل��ع��ل��م��اء  ع��ب��د�هلل  حف�شه 

�لدولة لدى �لرب�زيل.

عبداهلل بن زايد يلتقي وزير خارجية الربازيل ويوقعان على اتفاقيتني ومذكرة تفاهم
•• برازيليا-وام:

و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  �لتقى 
�لدويل �أم�س �لول معايل �ألوي�شيو نوني�س وزير خارجية �لرب�زيل.

ذ�ت  �لق�شايا  �لنظر حول عدد من  �للقاء وجهات  �جلانبان خال  وتبادل 
�لهتمام �مل�شرتك يف �شوء �لتطور�ت و�مل�شتجد�ت على �ل�شاحتني �لإقليمية 
بحث  بجانب  و�لعر�ق  ولبيبا  و�شوريا  �ليمن  يف  �لأو�شاع  خا�شة  و�لدولية 
و�لرب�زيل  �لإم����ار�ت  دول��ة  ب��ني  �لثنائية  �لعاقات  تعزيز  و�إم��ك��ان��ات  �شبل 
و�آليات تطويرها وتعزيزها يف كافة �ملجالت منها �لقت�شادية و�ل�شتثمارية 

و�لتجارية �ل�شياحية و�لطاقة �ملتجددة.
و�أكد �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل 
خال �للقاء على متانة �لعاقات بني دولة �لإمار�ت و�لرب�زيل و�حلر�س 

�مل�شتمر على تعزيزها يف �شتى �ملجالت.
بزيارة  �ل��رب�زي��ل  خارجية  وزي��ر  نوني�س  �ألوي�شيو  معايل  رح��ب  جانبه  من 
بني  �لثنائية  بالعاقات  ..م�شيد�ً  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو 

�لبلدين.
وزي��ر �خلارجية  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ عبد�هلل  �شمو  قام  �للقاء  وعقب 

و�لتعاون �لدويل ومعايل �ألوي�شيو نوني�س وزير خارجية �لرب�زيل بالتوقيع 
تاأ�شرة  �ملتبادل من  و�لعفاء  �جل��وي  �لنقل  �تفاقيتني حول خدمات  على 
�لعفاء  ب�شاأن  تفاهم  ومذكرة  �لعادية  �جل��و�ز�ت  �مل�شبقة حلاملي  �لدخول 
�لدبلوما�شية  �جل����و�ز�ت  حلاملي  �مل�شبقة  �ل��دخ��ول  ت��اأ���ش��رة  م��ن  �مل��ت��ب��ادل 

و�خلا�شة و�لر�شمية وملهمة.
وتا مر��شم �لتوقيع عقد موؤمتر �شحفي م�شرتك بني �شمو �ل�شيخ عبد�هلل 
بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل ومعايل �ألوي�شيو نوني�س 
وزير خارجية �لرب�زيل توجه خاله �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان 
بال�شكر و�لتقدير �إىل وزير �خلارجية �لرب�زيلي على هذه �لدعوة �لكرمية 

و�ل�شتقبال �حلافل له وللوفد �ملر�فق يف �لرب�زيل.
وقال �شموه هذه زيارتي �خلام�شة �إىل �لرب�زيل ويف كل زيارة �آتي باملزيد من 
�لآمال و�لطموحات و�لثقة لرت�شيخ وتطوير هذه �لعاقات ..موؤكد� �شموه 
�ن دولة �لإمار�ت تعترب �شر�كتها مع �لرب�زيل �شر�كة ناجحة ور��شخة حيث 
1974 ومنذ ذلك �حلني تطورت  �لدبلوما�شية منذ عام  ن�شاأت �لعاقات 

تلك �لعاقات وتنامت و�زدهرت ب�شكل ملحوظ يف خمتلف �ملجالت.
و�أ�شار �شموه �إىل �أن حجم �لتبادل �لتجاري غر �لنفطي بني دولة �لإمار�ت 
دولة  وتعتقد   2016 ع��ام  دولر يف  مليار   2.5 م��ن  �أك��ر  بلغ  و�ل��رب�زي��ل 

من  جمموعة  يف  �لتعاون  لتو�شيع  �لفر�س  من  مزيد�  هناك  �أن  �لإم���ار�ت 
�لقطاعات �ملختلفة.

ولفت �شموه �إىل �أن طر�ن �لإمار�ت تقوم حاليا ب� 21 رحلة �أ�شبوعيا بني 
�لبلدين حيث تنظر �إىل �لرب�زيل كاأحد �لأ�شو�ق �حليوية يف �ملنطقة.

وقال �شموه �إن دولة �لإمار�ت و�لرب�زيل وقعا �ليوم على �تفاقيتني ومذكرة 
�لعفاء  ب�شاأن  و�تفاقية  �جل��وي  �لنقل  خدمات  �تفاقية  وهي  هامة  تفاهم 
�ملتبادل من تاأ�شرة �لدخول �مل�شبقة حلاملي �جلو�ز�ت �لعادية �إ�شافًة �إىل 
مذكرة تفاهم ب�شاأن �لعفاء �ملتبادل من تاأ�شرة �لدخول �مل�شبقة حلاملي 
�لذي يدلل على  �لأمر  و�لر�شمية ملهمة  �لدبلوما�شية و�خلا�شة  �جل��و�ز�ت 

تز�يد و�زدهار �لتعاون بني �لبلدين.
و�أكد �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل 
�أن توقيع �لتفاقيتني �شيعمل على تعزيز �لعاقات �لثنائية بني �لبلدين يف 
جمالت �لتجارة و�ل�شياحة من خال متكني مو�طني �لبلدين من �ل�شفر 
ب�شهولة و�لقيام بالأعمال �لتجارية يف كا �لبلدين وتي�شر �شبل �لتو��شل 

بني �شعبي يف �لبلدين.
وقال �شموه : ل �شك �إن هناك �أمال كبرة بني بلدينا ولكن مثل ما هناك 

�آمال فهناك بع�س �ل�شعوبات كما �أن هناك حتديات تو�جه منطقتينا .

و�أ����ش���اف ���ش��م��وه : ���ش��ع��دت ب��ال��ل��ق��اء �مل�����ش��رتك م��ع زم��ي��ل��ي وزي���ر �خلارجية 
وفر�س  و�لتطرف  �لإره��اب  مثل  �لتحديات  هذه  بع�س  وبحثنا  �لرب�زيلي 

عملنا �مل�شرتك يف هذ� �ل�شدد .
ومتنى �شموه يف ختام �ملوؤمتر �ل�شحفي �لكثر من �لنجاحات ملعايل �ألوي�شيو 
نوني�س يف مهمته �جلديدة ..وقال �شموه نحن فخورون باأن نرى �لرب�زيل 
�لعامل وخلق  دول  كافة  �ل�شركاء من  ودع��وة  بت�شجيع  �ليوم  �هتماما  �أك��ر 

�أف�شل بيئة ��شتثمارية ممكنة لدعوة �أ�شدقائهم .
و�أ�شاف �شموه نحن �شعد�ء �أن نكون �ليوم يف �لرب�زيل ونلبي هذه �لدعوة 
و�أق��وى يف  �أقرب  لن�شتمع لأفكاركم وبر�جمكم وخطتكم لكي نكون �شريكا 

�لعامل .
من جانبه قال معايل �ألوي�شيو نوني�س وزير خارجية �لرب�زيل �أ�شكر �شموكم 
�لعاقات بني  تقوية  �إىل  �شتوؤدي  و�لتي  بها  قمتم  �لتي  �ل��زي��ارة  ه��ذه  على 

بلدينا �لآن وم�شتقبًا .
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ عبد�هلل  �شمو  لقيام  �شعادته  و�أع��رب معاليه عن 
و�لع�شرين من  باولو يف �حل��ادي  �شاو  �لإم���ار�ت يف  دول��ة  بتد�شني قن�شلية 

�ل�شهر �جلاري.
ح�شر �للقاء �شعادة حف�شه عبد�هلل �لعلماء �شفرة �لدولة لدى �لرب�زيل.

الداخلية تطلق “ا�سرتاتيجية م�سرعات التوعية” تعزيزًا لوقاية املجتمع من اجلرمية
•• اأبوظبي-الفجر:

حلماية  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  �أط��ل��ق��ت 
�جلرمية  م��ن  و�ل��وق��اي��ة  �ملجتمع 
��شرت�تيجية   “ �لد�خلية  ب���وز�رة 
لتعريف   “ �ل��ت��وع��ي��ة  م�����ش��رع��ات 
�����ش����ر�ئ����ح �مل���ج���ت���م���ع ب���ال���ظ���و�ه���ر 
�ملنا�شبة  �حللول  وو�شع  �ل�شلبية 

و�ملوؤمتر�ت. و�ملعار�س   �ملجتمعية، 
من  جمموعة  حتقيق  �إىل  و�أ���ش��ار 
�إي����ج����اد بيئة  �أه���م���ه���ا:  �لأه��������د�ف 
ورفع  �ل�شكنية  �لأح��ي��اء  يف  �آم��ن��ة 
م�شتوى �لوعي �لأمني و�ملجتمعي 
ذوي  وت�شغيل  وتاأهيل  و�لقانوين، 
�ملجتمع  يف  ودجم����ه����م  �لإع�����اق�����ة 
و�إ�شر�ك �أفر�د �ملجتمع وموؤ�ش�شاته 

�شلبية وت�شمل مو�شوعات خا�شة 
و�ل�شباب  و�لأ�������ش������رة  ب���ال���ط���ف���ل 
�ملمتلكات  وح��م��اي��ة  �ل��ع��م��ال  وف��ئ��ة 
�خل����ا�����ش����ة و�ل����ع����ام����ة و�مل�����د�ر������س 
�لجتماعي. �ل��ت��و����ش��ل   وم���و�ق���ع 
و�أو�شح �أن ��شرت�تيجية م�شرعات 
�أفر�د  تزويد  �إىل  تهدف  �لتوعية 
و�لتد�بر  ب��امل��ع��ل��وم��ات  �مل��ج��ت��م��ع 

ثقافة  وغ������ر�������س  �مل���ج���ت���م���ع���ي���ة، 
�لإيجابي. و�ل��ت��ع��اي�����س   �لت�شامح 
�لتوعية،  ��شرت�تيجية  �أن  وذك���ر 
حماية  جم���ال  يف  حم����اور  ت�شمل 
وحماية  �لطفل  وحماية  �لأ���ش��رة 
�لبديلة  و�ل���ع���ق���وب���ات  �ل�������ش���ب���اب، 
وخدمة �ملجتمع، وحمور �ل�شلوك 
و�لعمالة  �ل��ع��ام��ة،  و�لأخ��اق��ي��ات 

لها من خال �لتو��شل و�لتعاون 
مع موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملحلي وفق 
للوز�رة. �ل�شرت�تيجية   �لأه��د�ف 
م��ب��ارك ع��و���س بن  �لعقيد  و�أف����اد 
حماية  ع������ام  م����دي����ر  حم���������روم، 
�جلرمية  م��ن  و�ل��وق��اي��ة  �ملجتمع 
باأن فريق م�شرعات �لتوعية حدد 
للمجتمع وظو�هر  مغلقة  ق�شايا 

و�حلد  �جل��رمي��ة،  من  �لوقاية  يف 
وتعميق  �ل�شلبية  �ل��ظ��و�ه��ر  م��ن 
�إىل جانب  �لإي��ج��اب��ي��ة،  �ل��ظ��و�ه��ر 
�����ش����م����ان ح����م����اي����ة �ل����ط����ف����ل من 
�لعودة  ن�شبة  وخ��ف�����س  �لإ����ش���اءة، 
للجرمية، ودمج �شحايا �جلرمية 
يف �ملجتمع، وتفعيل دور موؤ�ش�شات 
�مل�شوؤولية  يف  �مل��ح��ل��ي��ة  �مل��ج��ت��م��ع 

�لوقائية �لتي متكنهم من �حلفاظ 
على �أنف�شهم وعلى �لآخرين ذلك 
�لتكاملية  �مل�شوؤولية  �إط��ار  �شمن 
لإيجاد بيئة �آمنة للو�شول ل�شعادة 
�لن�شر�ت  ب��ا���ش��ت��خ��د�م  �مل��ج��ت��م��ع، 
�مليد�نية،  و�ل���زي���ار�ت  �ل��ت��وع��وي��ة، 
و�مل�شوؤولية  �لفاعلة  و�ل�����ش��ر�ك��ات 
�ملجتمعية، و�لفعاليات و�لأن�شطة 

�مل��ن��زل��ي��ة و�لق��ت�����ش��ادي��ة، وحمور 
دمج ذوي �لحتياجات �خلا�شة 
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اأخبـار الإمـارات
اأطباء اخلري يعالج 1500 مري�ض يف قرية م�سرية خالل يومني

•• القاهرة-وام: 

�أط��ب��اء �خل��ر �لتطوعي خال  ب��رن��ام��ج  �أط��ب��اء م��ن  متكن 
يومني من عاج 1500 طفل و�مر�أة وم�شن يف قرية بلبي�س 
�إطار قو�فل ز�يد  ياأتي ذلك يف  �ل�شرقية �مل�شرية.  مبحافظة 
�خلر �لتي ت�شتهدف عاج مئات �لأطفال و�لن�شاء و�مل�شنني 
م��ت��ح��رك وجمهز  م��ن خ���ال م�شت�شفى  �مل�����ش��ري��ة  �ل��ق��رى  يف 

باأحدث �لأجهزة �لطبية وفق �أف�شل �ملعاير �لعاملية.
م�شري  �إم��ار�ت��ي  فريق  عليها  ي�شرف  �لتي   - �حلملة  وت��ق��ام 
طبي تطوعي - مببادرة م�شرتكة من ز�يد �لعطاء و�مل�شت�شفى 
�خل���ري ومركز  �ل�����ش��ارق��ة  بيت  �لأمل����اين وجمعية  �ل�����ش��ع��ودي 

للعمل  �لعربية  �ملوؤ�ش�شة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  للتطوع  �لإم�����ار�ت 
�لن�شاين.

و�أكد جر�ح �لقلب �لإمار�تي �لدكتور عادل �ل�شامري �لرئي�س 
�لإمار�ت  برنامج  رئي�س  �ل������عطاء  ز�ي�����د  ملب�����ادرة  �ل�����تنفيذي 
�أن  �لإم����ار�ت  �أط��ب��اء  رئي�س  و�لتخ�ش�شي  �ملجتمعي  للتطوع 
�أط���ب���اء �خل���ر ����ش��ت��ط��اع��و� م��ن خ���ال 1000 ���ش��اع��ة تطوع 
�مل�شت�شفى  �مل��ئ��ات م��ن �حل���الت ع��ن ط��ري��ق  ت�شخي�س وع���اج 
�ل��ت��ط��وع��ي �مل��ت��ح��رك وت��ق��دمي �ل�����دو�ء جم��ان��اً و�ل����ذي �شاهم 
خمتلف  لتغطية  خطة  �إط���ار  يف  ل��ل��دو�ء  �لإم�����ار�ت  بنك  فيه 
�ملحافظات �مل�شرية خال 12 �شهر� بالتن�شيق مع �ملحافظات 

ووز�رتي �ل�شحة و�ل�شباب.

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى �ملفرق                     5823100
 م�شت�شفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى تو�م                         7677444
م�شت�شفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى ر��شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى �لرب�حة                   2710000
م�شت�شفى �ملكتوم                     2221211         
م�شت�شفى �لمل                      3444010
م�شت�شفى �لو�شل                    2193000

ال�سارقة 
م�شت�شفى �لقا�شمى                 5386444
م�شت�شفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى �م �لقيوين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرة                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�شت�شفى �لأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى �لنور                       6139111
�مل�شت�شفى �لمار�تى �لفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكر                      2829900
�مل�شت�شفى �لأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�شت�شفى �لدولية  �خلا�شة 2212484

ال�سارقة 
م�شت�شفى �لزهر�ء �خلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
�مل�شت�شفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�شت�شفى �مللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�شيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�شيدلية �لأهلية �ملركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية د�ر �ل�شفاء                 6411299
�شيدلية �بن �شينا -  �لد�نا باز�  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية �ملدينة                       7468424
�شيدلية �لمار�ت                    7474900
�شيدلية �لأم                           7429006

دبى 
�شيدلية �ملدينة                       2240566 
�شيدلية �جلامعة                    3967335 
�شيدلية �لأحتاد                      3935619

�شيدلية �بن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جر�ند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية �لعني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية �ل�شام �جلديدة       7543887

ال�سارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية �لر�زى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية �بن  �شينا �لكورني�س  5726885 
�شيدلية �ل�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
�لمار�ت                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

بتوجيهات ال�سيخة فاطمة بنت مبارك )اأم الإمارات(

 مهرجان اخلري لأم اخلري ي�ستقبل القافلة الوردية يف اأجواء احتفالية وتراثية

•• ال�صارقة-الفجر:

�ل�شيخة  ���ش��م��و  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
رئي�شة  م�����ب�����ارك،  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة 
�لرئي�شة  �لعام،  �لن�شائي  �لحت��اد 
�لأ�شرية،  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى 
لاأمومة  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة 
مهرجان  ����ش��ت��ق��ب��ل  و�ل���ط���ف���ول���ة، 
ينظمه  �ل����ذي  �خل���ر  لأم  �خل���ر 
م�شرة  �ل��ع��ام،  �لن�شائي  �لحت���اد 
�ل�شابعة،  �لوردية  �لقافلة  فر�شان 
�لأول  �أم�����������س  و����ش���ول���ه���ا  ل������دى 
�جلاري،  م��ار���س   16 )�خلمي�س( 
�لبطني  ب��ح��ر  �مل��ه��رج��ان يف  م��ق��ر 

باأبوظبي.
و مهرجان �خل��ر لأم �خل��ر هو 
�لن�شائي  �لحت��اد  ينظمها  فعالية 
 25-15 م���ن  �ل���ف���رتة  �ل���ع���ام، يف 
م��ار���س �جل���اري، وي��اأت��ي �ملهرجان 
لعام  م�����ب�����ادر�ت �لحت�������اد  ���ش��م��ن 
�أع��ل��ن عنه �شاحب  �ل���ذي  �خل���ر، 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�يد 
حفظه  �ل��دول��ة،  رئي�س  نهيان،  �آل 
للتعريف  �ملهرجان  وي��ه��دف  �هلل، 
مببادر�ت �لحتاد �لن�شائي يف دعم 
�ل�شباب،  وم�شاريع  �ملنتجة  �لأ�شر 

وخلق جو من �ملتعة للطلبة.

مل�شرة  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة 
فر�شان �لقافة �لوردية، دعم �شمو 
)�أم  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
�لإمار�ت( مل�شرة �لقافلة �لوردية، 
��شتقبال  ع��ل��ى  ���ش��م��وه��ا  وح��ر���س 
�ل��وردي��ة يف كل ع��ام لدى  �لقافلة 
�أبوظبي،  �لعا�شمة  �إىل  و�شولها 
�مل�شتمرة  ���ش��م��وه��ا  وت���وج���ي���ه���ات 
بتوفر كافة �ملعينات �لتي ت�شاعد 
�لتوعوية  ر�شالتها  بث  يف  �لقافلة 

على �أكمل وجه.
فخروين  ك������رم:  ب����ن  و�أ�����ش����اف����ت 
مب�شاركتنا يف مهرجان �خلر لأم 
�ل��ذي ي�شلط �ل�شوء على  �خل��ر، 
�لتي  �لنبيلة  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �لأدو�ر 
تقوم بها �أم �لإمار�ت، ودعم �شموها 
�مل�شتمر للم�شاريع �لإن�شانية �لتي 
ت�شعى �إىل حت�شني �أو�شاع مايني 
�لأ�شخا�س يف جميع �أنحاء �لعامل، 
وتقدمي �لدعم لهم ب�شتى �شوره، 
وتاأتي م�شاركتنا يف هذ� �ملهرجان 
ي�شتقبل  خا�س،  جناح  خ��ال  من 
�لتعرف  �ل��ر�غ��ب��ني يف  �مل��ر�ج��ع��ني 

لفتة  �أب����وظ����ب����ي،  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف 
�لقافلة  م��ع  ي��ت��ع��اون��ون  �أن��ه��م  �إىل 
من  �ملجانية  �لفحو�شات  لتقدمي 
�ملجانية  �ل��وردي��ة  �ل��ع��ي��ادة  خ��ال 
وك�شفت  �لكورني�س،  على  �لثابتة 
ع��ن �أن��ه��م ق��د جن��ح��و� يف تقدمي 
لت�شوير  جم��اين  فح�س   500
غر  للمر�شى  �ل�شعاعي  �ل��ث��دي 
�لقادرين على حتمل تكاليف هذه 
�إر�شالهم  مت  �لذين  �لفحو�شات، 
هيلث  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف  لإج���ر�ئ���ه���ا 

بوينت. 
ن�شبة  �أن  م��ن  ب��ال��رغ��م  و�أ���ش��اف��ت 
�أعلى  يف  �ل��ث��دي  ب�شرطان  �ل��وع��ي 
مر�حلها يف �لوقت �حلايل، �إل �أن 
معركتنا �شد �ملر�س مل تنته بعد، 
�ملجتمع  ف��ئ��ات  ك��ل  ن�شجع  وعليه 
ل��ا���ش��ت��ف��ادة م���ن �ل��ف��ر���ش��ة �لتي 
تقدمها �لقافلة �لوردية و�ملتمثلة 
�ملجانية  للفحو�شات  توفرها  يف 
ل��ك��اف��ة �مل���ر�ج���ع���ني �ل���ر�غ���ب���ني يف 
عن  �لك�شف  ت�شمن  و�ل��ت��ي  ذل��ك، 
�مل����ر�����س يف م����ر�ح����ل م���ب���ك���رة ما 

م�شرة  ������ش����ت����ق����ب����ال  يف  وك����������ان 
مقر  �إىل  و�شولها  لدى  �لفر�شان 
�مل���ه���رج���ان، ك���ل م���ن ���ش��ع��ادة نورة 
�لحتاد  مديرة  �ل�شويدي،  خليفة 
جانبها  و�إىل  �ل����ع����ام،  �ل��ن�����ش��ائ��ي 
�ل�شيد�ت  من  �مل�شتوى  رفيع  وفد 
من  كل  دول  �شفر�ء  قرينات  �شم 
و�ل�شود�ن  و�شريانكا  بريطانيا 
وج���ي���ب���وت���ي و�ل����ه����ن����د ب����ال����دول����ة، 
و������ش�����ي�����د�ت �أع�������م�������ال وجم���ت���م���ع 
�ملنظمات  م���ن  ل���ع���دد  ومم���ث���ات 
�مل��ر�أة من خمتلف  ب�شوؤون  �ملعنية 
�لفر�شان  و��شُتقبل  �لعامل،  �أنحاء 
باأهازيج تر�ثية حيث كانت خيول 
�ل�شرطة يف �نتظارهم، �إىل جانب 
�أبوظبي  �شرطة  مو�شيقى  ف��رق��ة 
�ملقطوعات  �أروع  ع���زف���ت  �ل���ت���ي 
�ل��وط��ن��ي��ة، وف���رق���ة ج��م��ع��ة �شامل 
�لتي  �ل�شعبية  �ملزروعي  عبود  بن 
�لرق�شات  م���ن  ف��و����ش��ل  ق���دم���ت 
معها  ت���ف���اع���ل  �ل����ت����ي  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة 

�جلمهور.
رئي�س  ك�������رم،  ب����ن  رمي  وث���م���ن���ت 

خا�س  بجناح  �لقافلة  مب�شاركة 
يف �ملهرجان يتم من خاله عمل 

توعوي كبر.
وعلى �شعيد منف�شل فقد �شهدت 
�لتي  �ملتحركة  �مل��ام��وج��ر�م  عيادة 
�أق���ي���م���ت يف ج���ام���ع �ل�����ش��ي��خ ز�ي���د 
��شتقبلت  و�لتي  باأبوظبي  �لكبر 
�لرجال و�ل�شيد�ت على حٍد �شو�ء، 
و�لعياد�ت �لثابتة �ملتو�جدة يف كل 
�إمارة من �لإم��ار�ت �ل�شبع، و�لتي 
مت تد�شني �لعمل فيها هذ� �لعام، 
�لقافلة  �ح��ت��ف��الت  م���ع  مت��ا���ش��ي��اً 
على  �شنو�ت  �شبع  مب��رور  �لوردية 
�نطاقاتها �إقباًل كبر�ً من كافة 
ف��ئ��ات �ملجتمع رج���اًل ون�����ش��اًء من 

خمتلف �جلن�شيات.
م��ي �جلابر،  �ل��دك��ت��ورة  و�أع���رب���ت 
هيلث  يف  �ل���ط���ب���ي  �مل����دي����ر  ن���ائ���ب 
طب  و�أخ�شائية  ظبي  �أب��و  بوينت 
�ل�������ش���ح���ة �ل���ع���ام���ة �ل����ع����ام����ة، عن 
بكونهم  بوينت  هيلث  يف  فخرهم 
مل�شرة  �لر�شمي  �لطبي  �ل�شريك 
�ل�شابعة  �لوردية  �لقافلة  فر�شان 

�ملتعلقة  �ل��ت��ف��ا���ش��ي��ل  ك���اف���ة  ع��ل��ى 
ي�شرف  و�ل���ذي  �ل��ث��دي،  ب�شرطان 

عليه فريق طبي متكامل .
نورة  ���ش��ع��ادة  �أك����دت  جانبها  وم���ن 
��شتقبالهم  �أن  �ل�شويدي  خليفة 
�لطريقة  بهذه  �ل��وردي��ة  للقافلة 
ل��ت��وج��ي��ه��ات �شمو  ت��ن��ف��ي��ذ�ً  ج����اء 
مبارك،  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ل�����ش��ي��خ��ة 
�أن يخرج  ب�����ش��رورة  �ل��ت��ي وج��ه��ت 
باجلهود  يليق  ب�شكل  �ل�شتقبال 
و�لجن��از�ت �لتي حققتها �لقافلة 
�لوعي  تعزيز  جم��ال  يف  �ل��وردي��ة 
ب�شرطان �لثدي، وباأهمية �لك�شف 
�لفحو�شات  وت��وف��ر  ع��ن��ه،  �ملبكر 

�ملجانية للجميع.
�لحتاد  �أن  �إىل  �ل�شويدي  ولفتت 
ح��ر���س ع��ل��ى دع���وة ق��ري��ن��ات عدد 
�لعربية  �ل���������دول  �����ش����ف����ر�ء  م�����ن 
�ل�شديقة،  و�ل�������دول  �ل�����ش��ق��ي��ق��ة 
�لقافلة  ����ش��ت��ق��ب��ال  يف  للم�شاركة 
�لتي  �لوردية وتعريفهم باجلهود 
تبذلها يف �شبيل مكافحة �شرطان 
�شعادتهم  ع���ن  م���ع���رب���ًة  �ل����ث����دي، 

يوؤثر �يجاباً فيما بعد يف �لعملية 
�لعياد�ت  وق���دم���ت   . �ل��ع��اج��ي��ة 
ل�  �مل��ج��ان��ي��ة  �ل��ف��ح��و���ش��ات  �لطبية 
�ل�شيد�ت  511 �شخ�س، بلغ عدد 
فيهم 421، و�لرجال 90، بينما 
بلغ عدد �ملو�طنني 100 مو�طن 
411 مقيم  و�ملقيمني  ومو�طنة، 
�لعدد  ه��ذ�  جملة  وم��ن  ومقيمة، 
للفح�س  ���ش��خ�����س   354 خ�����ش��ع 
�شخ�س  و139  �ل���������ش����ري����ري، 
�شخ�س  و27  ل����ل����م����ام����وج����ر�م، 
لاأ�شعة �ل�شوتية، وكانت م�شرة 
�أن��ط��ل��ق��ت يف تا�شع  ق��د  �ل��ف��ر���ش��ان 
�أي��ام��ه��ا ومب�����ش��ارك��ة ف��ر���ش��ان من 
خمتلف �أنحاء �لعامل من مو�قف 
�خل����ال����دي����ة ب����اأب����وظ����ب����ي، م�������رور�ً 
م���ول، وم�شجد  م��اري��ن��ا  مب��و�ق��ف 
وم�شت�شفى  �لكبر،  ز�ي���د  �ل�شيخ 
حتط  �أن  ق���ب���ل  ب���وي���ن���ت،  ه���ي���ل���ث 
رح��ال��ه��ا يف م��ه��رج��ان �خل���ر لأم 
�لبطني  �خلر يف بحر مقر بحر 
م�شافة  ب��ذل��ك  لتقطع  ب��اأب��وظ��ب��ي 

كم.  14.5

الجتماع التح�سريي للدورة الأوىل للجنة امل�سرتكة العليا بني الإمارات والأرجنتني
•• بوين�س اأير�س-وام: 

�لأرجنتينية  �لعا�شمة  يف  ب���د�أت 
ب��وي��ن�����س �أي���ر����س �أع���م���ال �ل�����دورة 
�مل�شرتكة  �ل��ع��ل��ي��ا  للجنة  �لأوىل 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  ب��ني  ل��ل��ت��ع��اون 
�ملتحدة و�لأرجنتني و�لتي ت�شتمر 

على مدى يومني.
�جتماع  ي��ع��ق��د  �أن  �مل���ق���رر  وم����ن 
�ل��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �ل����وز�ري 
�لدولة  �ليوم، حيث ير�أ�س جانب 
�آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو 
و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر  نهيان 
�لدويل، ومن �جلانب �لأرجنتيني 
م��ع��ايل ����ش���وز�ن م���ال���ك���ور� وزي����رة 

�خلارجية .
�لتح�شري  �لج���ت���م���اع  ت����ر�أ�����س 
�شعادة  �ل��ل��ج��ن��ة  م�����ش��وؤويل  ل��ك��ب��ار 
حم���م���د �����ش����رف م�������ش���اع���د وزي�����ر 
�خل����ارج����ي����ة و�ل����ت����ع����اون �ل�����دويل 
و�لتجارية،  �لقت�شادية  لل�شوؤون 
�شعادة  �لأرجنتيني  �جلانب  ومن 
هور��شيو رير�س، وكيل �لعاقات 
ومب�شاركة  �لدولية،  �لقت�شادية 
ع��������دد م������ن مم���ث���ل���ي �ل�������������وز�ر�ت 

و�لدو�ئر يف �لبلدين.
�أ����ش���اد  م�����ش��ت��ه��ل �لج����ت����م����اع،  ويف 
�جل�����ان�����ب�����ان ب���ع���م���ق �ل����ع����اق����ات 
�لبلدين  ت��رب��ط  �ل��ت��ي  �ل��وط��ي��دة 
�أهمية  م���وؤك���دي���ن  �ل�������ش���دي���ق���ني 
لتطوير  �ل����ل����ق����اء�ت  ه�����ذه  م���ث���ل 
�أما  بينهما  �لثنائية  �ل��ع��اق��ات 
بتفعيل و��شتمر�رية عمل �للجنة 

�ل�شديقني.
وخ���ال �لج��ت��م��اع مت بحث �شبل 
�لثنائية  �لعاقات  وتطوير  دعم 
و��شتك�شاف  �أع��ل��ى  م�شتويات  �إىل 
جم�����������الت ج�������دي�������دة ل����ل����ت����ع����اون 
�مل���ي���ادي���ن  �ل���ث���ن���ائ���ي يف خم���ت���ل���ف 
و�لتجارية  �لق��ت�����ش��ادي��ة  م��ن��ه��ا 
�لطاقة  وجم����ال  و�ل���ش��ت��ث��م��اري��ة 
�ملايل  �ملجال  ويف  و�ل��غ��از  و�لنفط 
و�ل�شحة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  و�مل�������ش���ريف 

وجمال �لنقل.
وعلى هام�س �لجتماع مت ت�شكيل 
�لطرفني  ك��ا  م��ن  جل��ان فرعية 
على  �ملطروحة  �ملو��شيع  ملناق�شة 
ج����دول �لأع����م����ال، و�ل���ت���ي تبحث 
�لبلدين و�شبل  �لتعاون بني  �آفاق 

تطويرها يف خمتلف �ملجالت.

�مل�شرتكة وتنفيذ تو�شياتها.
و�أك������د ����ش���ع���ادة حم��م��د ����ش���رف �أن 
للجنة  �لوىل  �ل�������دورة  �ن���ع���ق���اد 
تعزيز  �ىل  ي����ه����دف  �مل�������ش���رتك���ة 
�ل����ت����ع����اون وت���ط���وي���ر �ل���ع���اق���ات 
�لثنائية بني �لبلدين، حيث ت�شكل 
فعالة  من�شة  �مل�����ش��رتك��ة  �للجنة 
�لتعاون  �وج���ه  خمتلف  ملناق�شة 
و��شت�شر�ف �لفر�س و�لعمل على 

جتاوز �لتحديات.
و�أو���ش��ح �أن دول��ة �لم���ار�ت تعترب 
�لرئي�شية  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �ل��ب��و�ب��ة 
و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  ملنطقة 
�أبرز  م��ن  تعد  �أن��ه��ا  كما  �فريقيا، 
بني  ت�شل  �لتي  �لتجارية  �ملر�كز 

كل من �آ�شيا و�أفريقيا و�أوروبا.
ودع��������ا �����ش����ع����ادة م�������ش���اع���د وزي�����ر 

�خل����ارج����ي����ة و�ل����ت����ع����اون �ل�����دويل 
و�لتجارية  �لقت�شادية  لل�شوؤون 
لا�شتفادة  �لرجنتيني  �جل��ان��ب 
و�لتجاري  �لقت�شادي  �ملركز  من 
�لم����ار�ت،  ل��دول��ة  �ل�شرت�تيجي 
رئي�شية  ك����ب����و�ب����ة  و�ع����ت����م����اده����ا 
لتجارة و��شتثمار�ت �لأرجنتني يف 
�ملنطقة، حيث يوفر ذلك �لفر�شة 
للقطاع �خلا�س �لأرجنتيني �أي�شاً 
�لمار�ت  خ��رب�ت  من  لا�شتفادة 
يف خمتلف �ملجالت و�أهمها �لبنية 
و�أكد  و�ل�شياحة.  و�لنقل  �لتحية، 
�أن دول��ة �لم���ار�ت ت��ويل �هتماما 
بالغاً ملو�شوع تذليل كافة �لعقبات 
�لتي تو�جه ��شتثمار�تها �لوطنية 
و���ش��ر�ك��ات��ه��ا �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة يف 
�خل����ارج، وذل���ك م��ن خ���ال و�شع 

و�أك����د ���ش��ع��ادة حم��م��د ���ش��رف على 
�أهمية تعزيز قنو�ت �لتو��شل بني 
�لقطاعني  �لبلدين على م�شتوى 
�لعام و�خلا�س، من خال تكثيف 
�لفعاليات و�ملنتديات �لقت�شادية 
�لتي تقام يف كا �لبلدين، و�لتي 
ت�����ش��ه��م يف �ب������ر�ز �ل���ف���ر����س �أم����ام 
وت�����ش��ج��ع��ه��م على  �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
�ل�شرت�تيجية  �ل�����ش��ر�ك��ات  ب��ن��اء 
�أن يعود  �ل��و�ع��دة، ومب��ا يفرت�س 
بلدينا  ع��ل��ى  و�لزده�������ار  ب��ال��ن��ف��ع 
�ل�����ش��دي��ق��ني. م���ن ج��ان��ب��ه رحب 
���ش��ع��ادة ه��ور����ش��ي��و ري��ر���س بوفد 
دولة �لمار�ت متمنيا لهم ح�شن 
�للجنة  �ع���م���ال  �لإق���ام���ة وجن����اح 
�لعاقات  م��ت��ان��ة  ع��ل��ى  م����وؤك����د� 
�لبلدين  جت��م��ع  �ل��ت��ي  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة 

�لأطر �لقانونية �ملنا�شبة، وتوفر 
و�لت�شريعات  �لأ�����ش���������س  ك����اف����ة 
وعلى  �ل�شتثمار.  حلق  �ل�شامنة 
هذ� �ل�شعيد حتديد�، قال �ن دولة 
�لمار�ت تثني على توقيع �تفاقية 
على  �ل�شريبي  �لزدو�ج  جت��ن��ب 
�لأرجنتيني  �جل��ان��ب  م��ع  �ل��دخ��ل 
وتتطلع   ،2016 ن���وف���م���رب  يف 
�لنفاذ،  ح��ي��ز  دخ��ول��ه��ا  �ىل  ق��دم��اً 
�لتوقيع  �أه��م��ي��ة  �ىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�لقت�شادية  �لت���ف���اق���ي���ات  ع��ل��ى 
�تفاقية  �أب���رزه���ا  وم���ن  �لأخ�����رى، 
�ل�شتثمار،  وت�����ش��ج��ي��ع  ح���م���اي���ة 
ت�شجع  �لتفاقيات  ه��ذه  �أن  حيث 
�حلركة �لتجارية �لبينية وحتفز 
�ملتبادلة  �ل�شتثمار�ت  ��شتقطاب 

بني �لبلدين �ل�شديقني.

�ل���ع���اق���ات  �ن  ب���ال���ذك���ر  ج����دي����ر 
�ل���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة �ل���ث���ن���ائ���ي���ة بني 
�لإم������ار�ت و�لأرج���ن���ت���ني ب����د�أت يف 
و�فتتحت  1974م،  �أبريل   26
بوين�س  �لإم���ار�ت يف  دول��ة  �شفارة 
�ير�س عام 2008، فيما �فتتحت 
�أبوظبي  يف  �لأرج���ن���ت���ني  ���ش��ف��ارة 
حجم  وب���ل���غ   .1984 �ل���ع���ام  يف 
�لتبادل �لتجاري /غر �لنفطي/ 
�لت�شعة  �ل�شهور  يف  �لبلدين  بني 
�لأوىل من عام 2006 .. 185 
مليونا و700 �لف دولر ، بينما 
�جلوية  �ل�����رح�����ات  ع�����دد  ي���ب���ل���غ 
�لبلدين  بني  ت�شيرها  يتم  �لتي 
��شبوعيا،  م��ب��ا���ش��رة  رح����ات   7
ي��ت��م ت�����ش��ي��ره��ا م��ن ق��ب��ل طر�ن 

�لإمار�ت.



السبت   18   مارس    2017  م   -   العـدد  11971  
Saturday  18  March   2017  -  Issue No   11971

04

اأخبـار الإمـارات
الهوية تطلق �سل�سلة جل�سات �سهر القراءة .. مواهب اأدبية من موظفينا 

•• ابوظبي -وام:

تهدف  و�ملحا�شر�ت  �لندو�ت  �شل�شة من  للهوية  �لإم��ار�ت  �أطلقت هيئة 
�لقر�ءة  �شهر  و�لتفاعل مع مبادرة  �لقر�ءة  ت�شجيع موظفيها على  �إىل 
�شهر�ً  عام  كل  مار�س من  �شهر  باعتماد  �لر�شيدة  �لقيادة  �أطلقتها  �لتي 

للقر�ءة.
�لطاير  خ��ول��ة  للكاتبة  �أدب��ي��ة  جل�شة  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ه��ذه  �لهيئة  ون��ظ��م��ت 
م�شت�شارة �ملو�رد �لب�شرية رئي�شة فريق �إ�شعاد �ملوظفني يف �لهيئة، بعنو�ن 
�شهر �لقر�ءة..مو�هب �أدبية من موظفينا ، وذلك يف �إطار جمموعة من 
�لفعاليات �لتي �شت�شمل ندوتني �أخريني تقدمهما �لطاير، �إحد�هما يف 
مركز �لعني و�لأخرى يف مركز �ل�شارقة، �إىل جانب عدد من �لفعاليات 

يف هذ� �ملجال تنظمها مر�كز �شعادة �ملتعاملني �لتابعة للهيئة يف خمتلف 
�أنحاء �لدولة.

وت�شمنت �جلل�شة نبذة عن �أهمية �لقر�ءة و�أثرها على �ملجتمع، و�لأثر 
�لإيجابي �لذي �أحدثته مبادر�ت �لقيادة �لر�شيدة ب�شاأن تكري�س �لقر�ءة 
يف حياة �لأفر�د، وحتفيز جميع فئات �ملجتمع ملمار�شتها، كاإطاق م�شمى 

عام �لقر�ءة على �لعام 2016، ومبادرة حتدي �لقر�ءة �لعربي .
وياأتي تنظيم هذ� �لن�شاط يف �إطار �لتز�م �لهيئة مب�شوؤولياتها �ملجتمعية، 
يتعلق  فيما  خ�شو�شاً  �لوطنية  �مل��ب��ادر�ت  م��ع  �لتفاعل  على  وحر�شها 
�لقر�ءة  على  موظفيها  وت�شجيع  �ملجتمع،  لتنمية  �لد�عمة  بالق�شايا 

و�لتاأكيد على �أهميتها ودورها يف حياة �لأفر�د وتطوير �ملجتمع.
وتناولت �جلل�شة �لتي قدمها عبد�لعزيز �ملعمري مدير مكتب �لت�شال 

�لطاير،  للكاتبة  �لأدب����ي  �مل�����ش��و�ر  ح���ول  �إ����ش���اء�ت  ب��ال��ه��ي��ئ��ة،  �حل��ك��وم��ي 
و�لُكّتاب  بقر�ءتها،  تهتم  �لتي  �ملو�شوعات  و�أب��رز  �لكتابة،  يف  وبد�ياتها 

�لذين تاأثرت بهم.
�لهيئة  �لتي ح�شرها عدد من موظفي  �جلل�شة  �لطاير خال  و�أك��دت 
بكافة  �لقر�ئية  �مل��ب��ادر�ت  �أن  باأبوظبي،  �لرئي�س  مقرها  يف  �لعاملني 
�أنو�عها، ُت�شهم يف جعل �لقر�ءة عادة وممار�شة يومية، قد ت�شنع قارئاً 
قوياً �أو كاتباً متميز�ً، ينهل من نبع �لثقافات �ملختلفة �ملعارف و�لعلوم، 
وت�شعى  �ملجتمعات  بها  تهتم  �أن  يجب  عليا  قيمة  �ل��ق��ر�ءة  ب��اأن  منوهة 
�إىل تعزيزها لدى �أفر�دها و�أن تكون يف قائمة �هتماماتهم و�أولوياتهم 
�لتي �شهدت تفاعًا كبر�ً،  �حلياتية. و��شتمع �حل�شور خال �جلل�شة 
�إىل ن�����ش��و���س خم��ت��ارة م��ن ك��ت��اب��ات �ل��ط��اي��ر، �أل��ق��ت خ��ال��ه��ا ع���دد� من 

�لتحلي  على  ورك��زت  �لنبطية،  و�لق�شيدة  �لنر  جم��ايل  يف  �إبد�عاتها 
ونبذ  �لتفاوؤل  �لقّر�ء على  بالذ�ت، وحتفيز  و�لثقة  �لإيجابية،  بالطاقة 

�لطاقة �ل�شلبية.
ود�رت بني �لكاتبة و�حل�شور مناق�شات حول بد�ياتها يف �لطريق نحَو 
�متطاء �شهوة �لقلم، و�جلو�نب �لتي جتد فيها �شالتها يف �إبد�ع �لفكرة 
وكيفية معاجلتها �إىل جانب �لعنا�شر �لتي يجب على �لإن�شان مر�عاتها 
ي�شتطيع  �أفكار منظمة  �إىل  ذهنه  ي��دور يف  ما  يتمكن من حتويل  حتى 

تفريغها على �لورق على �شكل ن�ٍس �أدبي.
و�أهدت �لكاتبة �لطاير يف ختام �لندوة ن�شخاً من موؤلفاتها �إىل مكتبات 
ركن �لقر�ءة يف �لهيئة، ومن بينها رو�ية �أيام يف حياة ودمية ، و�أنا وبقية 

كام، و ُدَوْن ، ولزوم �ملحربة.

حمدان بن حممد يطلق دليل ال�سيا�سات احلكومية ويوجه باعتماده مرجعا للعمل احلكومي
•• دبي-وام:

�أطلق �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
�ملجل�س �لتنفيذي دليل �ل�شيا�شات �حلكومية وهو دليل �شامل ي�شرح عملية 
�شن �ل�شيا�شات �حلكومية لا�شرت�شاد به خال تطوير �ل�شيا�شات من قبل 
دعما  وفاعليتها  �أثرها  وتقييم  تنفيذها  خال  وكذلك  �حلكومية  �جلهات 
حتول  وكنقطة   2021 دب��ي  خطة  غايات  وحتقيق  �ل��ق��ر�ر  �تخاذ  لعملية 
جديدة يف م�شمار �شنع �ل�شيا�شات �حلكومية ��شتناد� �إىل عنا�شر ومعاير 
و�أولوية  �أ�شا�شيا  حم��ور�  ي�شكل  �ل��ذي  و�ل��ف��رد  �ملجتمع  ورف��اه��ي��ة  �ل�شعادة 
�شمو  �أك��د  �ملنا�شبة  وبهذه  �حلكومي.  �لعمل  منظومة  �أول��وي��ات  من  مهمة 
�شعب  بها  يفخر  جمتمعية  قيمة  �أ�شبح  �ل�شعادة  مفهوم  �أن  دبي  عهد  ويل 
�لقيمة  �حلكومي مع هذه  �لعمل  مو�ءمة  ذلك من  يتطلبه  �لإم���ار�ت مبا 
ل�شمان ن�شرها بني �ملجتمع .. م�شر� �شموه �إىل �أن �شعادة �لنا�س وحتقيق 
�لتز�ما حكوميا تدعمه  �أ�شلوب حياة لي�شبح  رفاهية �لأف��ر�د تخطى كونه 
وتقي�س  تعزز  �لتي  �لأدو�ت  و�بتكار  �ل�شيا�شات  و�شع  خ��ال  من  �حلكومة 
وتقيم تنفيذها وحتقيق �أثرها �ملن�شود.  وقال �شموه ن�شر �ل�شعادة �لوظيفة 
�لأهم للحكومة ونريد حلكومة دبي �أن تبدع يف خططها لإ�شعاد �ملجتمع من 
خال �شيا�شاتها وخدماتها وبر�جمها ونريد �أن ن�شمن للمجتمع ��شتمر�ر 
و��شتد�مة �شعادته بت�شمينها كاأولوية خال جميع مر�حل ر�شم �ل�شيا�شات 

�حلكومية ولأن �ل�شعادة هي بو�شلة �لعمل �شمن خطة دبي 2021 فاإننا 
مكوناته  �ختاف  على  �ملجتمع  �أو�شاط  يف  قيا�شها  على  �شنو�ت  منذ  نعمل 
 . خطتنا  جن��اح  على  للدللة  لنا  بالن�شبة  �لأه���م  �مل��وؤ���ش��ر  لأن��ه��ا  و�شر�ئحه 
و�أ�شاف �شمو ويل عهد دبي وجهنا باتخاذ دليل �ل�شيا�شات �حلكومية مرجعا 
رئي�شة  ك��اأد�ة  بت�شمينه  و�أمرنا  �لقادمة  �ملرحلة  للعمل �حلكومي يف  رئي�شا 
�ل�شيا�شات  وو���ش��ع  �شياغة  م��ر�ح��ل  كافة  خ��ال  �ل�شعادة  وقيا�س  لتطوير 
منظومة  خ��ال  من  و�ملجتمع  للفرد  و�لرفاهية  �ل�شعادة  حتقيق  ل�شمان 
حكومية متكاملة تتما�شى مع �لأجندة �لوطنية وخطة دبي 2021 . وتابع 
�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم: يتطلب ر�شم �ل�شيا�شات 
�لفرد  ح��اج��ات  وو���ش��ع  للم�شتقبل  و��شت�شر�فا  و�ب��ت��ك��ار�  �إب��د�ع��ا  �حلكومية 
�لتي  �أي��دي فرقنا �حلكومية  و�أ�شد على   .. �لأولويات  و�ملجتمع يف مقدمة 
تعمل يف كل د�ئرة وهيئة حكومية على ترجمة مفهوم �ل�شعادة �إىل �شيا�شات 
عامة يلم�شها كل فرد وي�شعر باأثرها �لإيجابي يف حياته �شو�ء حاليا �أو يف 

�مل�شتقبل . 
مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  توجيهات  على  وبناء 
خلدمة  �لازمة  �لأدو�ت  لتوفر  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل 
لإمارة  �لتنفيذي  للمجل�س  �لعامة  �لأمانة  عملت  و�ملجتمع  �لفرد  و�إ�شعاد 
و�أخذ  بالت�شاور مع �جلهات �حلكومية  �لإر�شادي  �لدليل  دبي على تطوير 
�لذ�تي لكل  �أدو�ت للتقييم  �لدليل على  �مل�شاركني باملحتوى. وي�شتمل  �آر�ء 

ف�شل من ف�شوله مع مناذج ت�شغيلية تو�شح كيفية تطوير كل مرحلة من 
�ل�شيا�شات بطريقة ت�شاعد �ملخت�شني لتطبيقه ب�شكل �شل�س  �إعد�د  مر�حل 
وفعال بالإ�شافة �إىل تدعيمه باأمثلة عملية م�شتقاة من �جلهات �حلكومية 
بدبي. ويف�شل �لدليل مر�حل ر�شم �ل�شيا�شات �حلكومية من خال منهجية 
�ل�شيا�شات  �شنع  ت�شمن  رئي�شة  �شبعة مر�حل  �تباع  تتطلب  �لتي  �لتطوير 
�شبل  وت��وف��ر  �ملجتمع  خلدمة  خالها  م��ن  �حلكومة  ت�شعى  و�ل��ت��ي  �ملثلى 
�ل�شعادة و�لعي�س �لكرمي لأفر�ده وهي : حتديد �حلاجة لل�شيا�شة وتطوير 
�إطار �لعمل وتهدف هذه �ملرحلة �إىل و�شع تعريف و��شح مع حتديد نطاق 
�ل�شيا�شة و�أهم �لق�شايا وم�شبباتها بالإ�شافة �إىل جدوى �لتدخل �حلكومي 
حلل �لتحديات �لتي مت ��شتخا�شها م�شبقا .. وتطوير وحتليل �ل�شيا�شة 
بناء على �لأدلة و�لرب�هني : وتت�شمن هذه �ملرحلة جتميع وحتليل �أف�شل 
قيا�س  ذلك  وي�شمل  �لقر�ر  لتوجيه عملية �شنع  �ملتاحة  و�لرب�هني  �لأدل��ة 
خط �لأ�شا�س وقيا�س وحتليل �لو�شع �لن�شبي لل�شيا�شة و��شت�شر�ف �لفر�س 

�مل�شتقبلية �ملمكنة لل�شيا�شة.
حتديد  بعد   : لل�شيا�شة  �لتغير  نظرية  تاأ�شي�س  �أي�شا  �مل��ر�ح��ل  بني  وم��ن 
�لثالثة  �ملرحلة  تتطلب  �ل�شابقتني  �ملرحلتني  يف  �حل��ايل  �لو�شع  وحتليل 
حتديد �لو�شع �ملن�شود من خال تو�شيف �ملتطلبات �شاملة �لأهد�ف و�لآثار 
وحتديد   .. �لأد�ء  وم��وؤ���ش��ر�ت  �ملخرجات  �إىل  بالإ�شافة  �ملتوقعة  و�لنتائج 
حتديد  �مل��رح��ل��ة  ه���ذه  ت�شمل  ح��ي��ث  لل�شيا�شة:  �مل��ت��اح��ة  �خل���ي���ار�ت  وتقييم 

�لأكر  �خل��ي��ار  وحت��دي��د  �ملمكنة  �خل��ي��ار�ت  م��ن  و��شعة  جمموعة  وتطوير 
�لعاقة  �أ�شحاب  تخدم  �لتي  �ملتوقعة  �لنتائج  حيث  من  وت��اأث��ر�  ج��دوى 
�ل�شيا�شة وتطوير خمطط  .. وت�شميم  �ل�شيا�شة  �مل�شتهدف من  و�جلمهور 
لت�شميم  �لتخطيط  تت�شمن  �لتي  �ملرحلة  ه��ذه  جن��اح  ويعتمد   : �لتنفيذ 
�ل�شيا�شة وتطوير خمطط �لتنفيذ مع در��شة �ملخاطر و�إد�رة �لتغير على 

ما مت �إجنازه يف �ملر�حل �ل�شابقة.
�أي�شا ر�شد �ل�شيا�شة وتقييمها ومر�جعتها: ول�شمان ��شتد�مة  ومن بينها 
�ملحددة م�شبقا  �لأد�ء  ملوؤ�شر�ت  وفقا  �لنتائج  قيا�س  يتطلب  �ل�شيا�شة  جناح 
وي�شمل �لر�شد و�جلمع �مل�شتمر للنتائج وحتليلها و�إعد�د �لتقارير عن �أد�ء 
�ل�شيا�شات  تقييم  عملية  �أم��ا   .. بامل�شتهدفات  ومقارنته  �لفعلي  �ل�شيا�شات 
�لأدل��ة و�لرب�هني لتقييم مدى  فتقوم على جمع منهجي ومو�شوعي من 

�أثرها وفاعليتها وكفاءتها مقابل �لأثر �ملايل بالإ�شافة �إىل �ل�شتد�مة .
�أ�شا�س  على  و�لتعديات  �ل�شيا�شات  ��شتعر��س  �ملرحلة  ه��ذه  ت�شمل  كما 
خال  �لعاقة  �أ�شحاب  و�إ���ش��ر�ك   .. للتقييم  �لر�جعة  و�لتغذية  �لر�شد 
يف  �لعاقة  �أ�شحاب  �إ�شر�ك  �أهمية  على  �لدليل  ويركز  �ل�شابقة:  �ملر�حل 
�ملرحلة  هذه  ت�شمل  حيث  �ملختلفة  �ملر�حل  خال  �ل�شيا�شة  تطوير  عملية 
حتديد وترتيب �أولويات �أ�شحاب �لعاقة و�ختيار نهج �لإ�شر�ك و�لت�شاور 
�لعتبار  بعني  �لأخ��ذ  مع  �ل�شيا�شة  ت�شميم  يف  و�مل�شاركة  معهم  و�لتعاون 

�ملاحظات و�لتغذية �لر�جعة �ملنا�شبة �لتي ت�شهم يف جناح �ل�شيا�شة. 

اللواء ابن فهد ي�سهد حفل تخريج طلبة اأكادميية �سعد العبد اهلل يف الكويت
•• دبي-الفجر:

���ش��ه��د ����ش���ع���ادة �ل����ل����و�ء �لأ����ش���ت���اذ 
فهد،  ب��ن  �حمد  �ل��دك��ت��ور حممد 
ل�شوؤون  �ل���ع���ام  �ل��ق��ائ��د  م�����ش��اع��د 
و�لوفد  و�ل��ت��دري��ب،  �لأك��ادمي��ي��ة 
�لدفعة  تخريج  حفل  له  �مل��ر�ف��ق 
�ل�شباط،  �ل��ط��ل��ب��ة  م���ن   )43(
�لطلبة  م����ن   )28( و�ل���دف���ع���ة 
و�لدفعة  �لخ��ت�����ش��ا���س،  ���ش��ب��اط 

�لأكادميية و�لتدريب يف �أكادميية 
�شرطة دبي.

 وق����ال ���ش��ع��ادة �ل���ل���و�ء �ب����ن فهد 
تعزيز�ً  ت��اأت��ي  �مل�����ش��ارك��ة  ه���ذه  �إن 
لأو���������ش�������ر �لأخ�����������وة وع����اق����ات 
�شعوب  ت���رب���ط  �ل���ت���ي  �ل����ت����ع����اون 
�لتعاون  جمل�س  دول  وموؤ�ش�شات 
�أبناء  تطلعات  �خلليجي وحتقيق 
مفاهيم  تر�شيخ  يف  �ملجل�س  دول 
جميع  يف  و�ل���ت���ك���ام���ل  �ل�����وح�����دة 

�لتا�شعة من طالبات �لخت�شا�س 
من  �لن�شائية،  �ل�شرطة  مبعهد 
�هلل  �لعبد  �شعد  �أكادميية  طاب 
�لكويت  ب��دول��ة  �لأم��ن��ي��ة  للعلوم 
�ملر�فق  �ل��وف��د  و���ش��م  �ل�شقيقة. 
بن  �حمد  حممد  �ل��ل��و�ء  ل�شعادة 
�لزري،  حميد  نا�شر  �ملقدم  فهد 
و�لنقيب  �لتدريب،  معهد  مدير 
مكتب  مدير  �لغ�س،  جا�شم  فهد 
ل�شوؤون  �ل���ع���ام  �ل��ق��ائ��د  م�����ش��اع��د 

�مل���ج���الت. و�أ����ش���اف ���ش��ع��ادت��ه �أن 
�أكادميية  �ح��ت��ف��الت  يف  �مل�شاركة 
�لأمنية،  للعلوم  �هلل  �لعبد  �شعد 
م��ن��ا���ش��ب��ة ع��زي��زة ع��ل��ى ق��ل��وب كل 
�شيتخرج  ح��ي��ث  �مل��ج��ل�����س،  �أب���ن���اء 
�ملتخ�ش�س  �ل�������ش���رح  ه�����ذ�  م����ن 
و�لأمنية،  �ل�شرطية  �ل��ع��ل��وم  يف 
�أن  بعد  �ملجل�س  �أبناء  من  كوكبة 
و�ملعارف  �لعلوم  بجميع  ت�شلحو� 
�أن���و�ع  خمتلف  ملكافحة  �لأم��ن��ي��ة 

و�لأمان  �لأم��ن  وتوفر  �جلر�ئم 
�للو�ء  وع���رب  �مل��ن��ط��ق��ة.   ل�شعوب 
�ب���ن ف��ه��د ع��ن ���ش��ع��ادت��ه بتخريج 
بهذه  م����ب����ارك����اً  ج�����دي�����دة،  دف���ع���ة 
�لعبد  �شعد  لأك��ادمي��ي��ة  �ملنا�شبة 
�لدفعة  ه����ذه  وخل���ري���ج���ي  �هلل، 
�أب��ن��اء دول جمل�س  �مل��ت��م��ي��زة م��ن 
�لتعاون �خلليجي �حتفالهم هذ�، 
متمنياً للجميع �ملزيد من �لتقدم 

و�لنجاح يف خدمة �أوطانهم.

�ساعد: بدء ا�ستقبال امل�ساركات مب�سابقة »#ابتكر_وّيانا« املرورية
•• اأبوظبي-الفجر:

لاأنظمة  ���ش��اع��د  ���ش��رك��ة  �أع��ل��ن��ت 
��شتقبال  ب������دء  ع�����ن  �مل������روري������ة 
)#�بتكر_ مب�شابقة  �مل�شاركات 

وّي��ان��ا( �مل��روري��ة �ع��ت��ب��ار�ً م��ن يوم 
�ل���ت���ا����ش���ع ع�شر  �مل����و�ف����ق  �لأح�������د 
م������ن م������ار�������س �جل�����������اري وح���ت���ى 
�ملقبل،  �إب��ري��ل  م��ن  ع�شر  �ل�شابع 
ع�����ل�����ى �ل�������ربي�������د �لإل��������ك��������رتوين 
innovation@saaed.

ae، وذلك بال�شر�كة مع جمل�س 
ووز�رة  ل���ل�������ش���ب���اب،  �لإم�������������ار�ت 
�لبتكار  مبركز  ممثلة  �لد�خلية 

�حل����و�دث،  مب��خ��اط��ر  �مل������جتمع 
على  و�جلمهور  �ل�شائقني  وح��ث 
�ل�شامة  ب��ا���ش��رت�ط��ات  �لل���ت���ز�م 
�مل�����ركبات  ق��ي�����������������ادة  �أث��ن��������������������اء 
وع������ب������ور �ل������ط������رق م������ن خ����ال 
للم�شاة. �مل��خ�����ش�����ش��ة   �لأم����اك����ن 
وع��ل��ق �ل��ن��ق��ي��ب م��ه��ن��د���س حممد 
رئي�س  �ل�����ظ�����اه�����ري،  �إب�����ر�ه�����ي�����م 
�لد�خلية  وز�رة  ���ش��ب��اب  جم��ل�����س 

على �مل�شابقة قائا:
�ملبادرة  ل��ه��ذه  �شاعد  �إط���اق  �إن   
�ملجتمعية  �مل�������ش���ارك���ة  ي��ج�����ش��د 
وقابلة  �ب��ت��ك��اري��ة  ح��ل��ول  وو���ش��ع 
تقليل  يف  ل���اإ����ش���ه���ام  ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق 

حماية  �مل��������روري��������ة  �حل�������������و�دث 
 ل���ل���م���ج���ت���م���ع م������ن خم����اط����ره����ا.

�إىل  �مل������ب������دع  �ل���������ش����ب����اب  وح��������ث 
�ملبادرة  يف  بفع����الية  �مل�ش�����اركة 
وح�����لول  م�ش����اريع  �قت���ر�ح  عرب 
و�أخ���رى  وتكن����ول����وج����ية  ت������قنية 
�حلو�دث  م��ن  �حل��د  يف  لاإ�شهام 
هذه  ت���ك���ون  �أن  ع��ل��ى  �مل�����روري�����ة، 
و�شهلة  للتطبيق  قابلة  �حل��ل��ول 
�أن���ه  �إىل  م�������ش���ر�ً  �ل����ش���ت���خ���د�م، 
وتطبيق  �ملبتكرين  حتفيز  �شيتم 
فعاليتها  وق���ي���ا����س  �لب����ت����ك����ار�ت 
للخروج  م�شتمر  ب�شكل  لح��ق��اً 

بنتائج �إيجابية. 

وق����ال �ل��ع��م��ي��د م��ه��ن��د���س ح�شني 
�إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �حل���ارث���ي 
�شاعد، �إن �مل�شابقة حتفز �أ�شحاب 
�لبتكار�ت ب�شاأن �حلد من حو�دث 
�ملرور وتقدميها على نحو ي�شهم 
يف جهود �لت�شدي حلو�دث �ملرور 

حفاظاً على �شامة �جلميع.
�جلمهور  وت�������ش���ج���ي���ع  وحت���ف���ي���ز 
�لب���ت���ك���ار و�لإب���������د�ع وروح  ع��ل��ى 
�مل�شوؤولية  ن���ط���اق  يف  �مل�����ب�����ادرة 
�ملجتمعية و�ل�شر�كة بني �ملجتمع 

وموؤ�ش�شاته.
ودع���������ا �حل�������ارث�������ي، �مل����و�ط����ن����ني 
ودول  �ل������دول������ة  يف  و�مل���ق���ي���م���ني 

وجمل�س �ل�شباب يف مبادرة وطنية 
�ل�شباب  دور  ل��ت��ع��زي��ز  م�����ش��رتك��ة 
�ملجتمع. يف  �لب���ت���ك���ار   وث���ق���اف���ة 

جو�ئز  “�شاعد”  وخ�����ش�����ش��ت 
�لأو�ئل  �لثاثة  للفائزين  مالية 
مقدمة،  �ب���ت���ك���ار�ت  �أف�����ش��ل  ع���ن 
حيث مينح �لفائز �لأول 20 �ألف 

درهم.
�آلف   10 �ل���ث���اين  مي��ن��ح  ف��ي��م��ا 
درهم، �أما �لفائز �لثالث مينح 5 
�آلف درهم، و�شيتم �إتاحة �شروط 
�مل�����ش��اب��ق��ة ع���رب مو�قع  وم��ع��اي��ر 
�لجتماعي  ل��ل��ت��و����ش��ل  ����ش���اع���د 
.U A E S A A E D @"

جم��ل�����س �ل��ت��ع��اون �خل��ل��ي��ج��ي من 
�لفئة �لعمرية 15 �إىل 35 عاماً 
�إىل �ملبادرة و�مل�شاركة يف �مل�شابقة 
ب���ت���ق���دمي �ب����ت����ك����ار�ت ت�����ش��اه��م يف 
�لتقليل من �ملخاطر �لناجمة عن 
و�لتطبيقات  �لهو�تف  ��شتخد�م 
�لذكية لفئة م�شتخدمي �لطريق 
ل��ل��ح��د م���ن �حل������و�دث �مل���روري���ة، 
�لد�خلية  وز�رة  دور  ول��ت��ع��زي��ز 
�ل�شفرية  �ل������روؤي������ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
 يف �أع��������د�د �ل���وف���ي���ات ب���ال���دول���ة.
ولفت على �أن مثل هذه �مل�شابقات 
م���ن �ل���ع���و�م���ل �ل���ت���ي ت�����ش��اع��د يف 
وتعريف  �مل��روري��ة  �لتوعية  ن�شر 

تنظم حفل »ت�ستاهل« لتكرمي املتميزين من املوؤ�س�سات وفرق العمل

طرق دبي ترعى فعاليات »رحلة ال�سعادة« و»هاي فايف« لدعم اليوم العاملي لل�سعادة
اأحمد حمبوب: نحر�س على تعزيز وجت�سيد مفهوم ال�سعادة على اأر�س الواقع

•• دبي-الفجر:

و�ملو��شات  �لطرق  هيئة  �أعلنت 
عن قيامها بعدة �ن�شطة ورعايات 
م��ت��ن��وع��ة، ل���دع���م ف��ع��ال��ي��ات يوم 
�ل�شعادة �لعاملي يف �إطار �طاقها 
�ل�شعادة  لأ�شبوع  �لر�بعة  �ل��دورة 
تعزيز  ب����ه����دف  ت��ن��ظ��م��ه��ا  �ل����ت����ي 

�لتي مت تنظيمها مع فندق روف 
وجود  تت�شمن  و�لتي   ،  rove
ثاث  يف  �لفندق  م��ن  موظفني  
حمطات للمرتو هي: برج خليفة 
– دبي مول، وعود ميثاء، وديرة 
�شيتي �شنرت، بهدف ر�شم �لب�شمة 
و�إدخ��������ال �ل�������ش���ع���ادة ع��ل��ى وج���وه 
جت�شيد  عرب  �مل��رتو،  م�شتخدمي 

�أ���ش��ب��وع �ل�����ش��ع��ادة ت��ت�����ش��م��ن عدة 
�أن�شطة نوعية منها، رعاية هيئة 
لفعالية  و�مل����و������ش����ات  �ل���ط���رق 
ينظمها  �لتي  �ل�شعادة”  “رحلة 
لل�شعادة  �ل���وط���ن���ي  �ل����ربن����ام����ج 
من  تنطلق  و�ل��ت��ي  و�لإي��ج��اب��ي��ة 
ق��ن��اة دب���ي �مل��ائ��ي��ة ب��اجت��اه بوك�س 
�لعودة  �لو�شل ثم  بارك يف �شارع 

و�لأف��������ر�د  و�ل����ف����رق  و�لإد�ر�ت 
�خل������دم������ي������ة، ممن  و�مل���������ر�ك���������ز 
عالية يف مهامهم  كفاءة  �أظهرو� 
�لنا�س،  �إ�شعاد  بغر�س  �لوظيفية 
�أف�شل خدمة،  ف�شا عن تكرمي 
تنظيم  ���ش��ي��ت��م  �أن�����ه  �إىل  م�����ش��ر� 
بهذه  خ��ا���س  متعاملني  جمل�س 
�إىل  �ل�شتماع  يتم  حيث  �ملنا�شبة 

وجت�شيده  �ل���������ش����ع����ادة  م���ف���ه���وم 
ع��ل��ى �أر�������س �ل����و�ق����ع م���ن خال 
على  حر�شها  تعك�س  مم��ار���ش��ات 
وتف�شيا،  �مل��ف��ه��وم.  ه���ذه  �إب�����ر�ز 
قال �ل�شيد �حمد حمبوب، مدير 
�ملتعاملني  خدمة  تنفيذي  �إد�رة 
�لإد�ري  �ل��دع��م  ب��ق��ط��اع خ��دم��ات 
فعاليات  �إن  �لهيئة:  يف  �ملوؤ�ش�شي 

 High Five أياديهم بعامة�
�ملحطات  م���رت���ادي  وم�����ش��ارك��ت��ه��م 
لإ���ش��ف��اء �أج�����و�ء م��ن �ل��ب��ه��ج��ة يف 

�ملحطات �لثاث
�ل�شعادة  �أ����ش���ب���وع  �إن  و�أ�����ش����اف: 
فعالية  �أي�����������ش�����ا  ����ش���ي���ت�������ش���م���ن 
خالها  يتم  و�لتي  “ت�شتاهل”، 
ت����ك����رمي ع������دد م�����ن �مل���وؤ����ش�������ش���ات 

�لنطاق،  لنقطة  �أخ����رى  م���رة 
�ل�شعادة  بيوم  �لح��ت��ف��اًء  �إط���ار  يف 
وذل��ك من خال تقدمي  �لعاملي، 
�إجناح  ت��ع��زز  لت�شهيات  �لهيئة 
�حلدث، �نطاقا من م�شوؤوليتها 

�ملجتمعية يف فعاليات �ملجتمع.
و�أ�شاف: �إن �لهيئة تدعم وترعى 
 High Five ف��ع��ال��ي��ة  �أي�����ش��ا 

�آر�ء ومقرتحات متعاملي �لهيئة 
بهدف تطوير خدماتنا مبا يو�كب 
وتوقعاتهم،  �جلمهور  طموحات 
�ل�شعادة  م�شتوى  �إىل  للو�شول 

�لتي يتطلع �إليه �ملتعاملون.

حاكما اأم القيوين وراأ�ض اخليمة يعزيان يف 
وفاة والدة ع�سام بن �سقر القا�سمي 

•• ال�صارقة -وام: 

قدم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعا ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
�أم �لقيوين و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 
بن  ع�شام  �ل�شيخ  �إىل  و�ملو��شاة  �لعز�ء  و�ج��ب  �خليمة  ر�أ���س  حاكم  �لأعلى 
�شقر بن حميد �لقا�شمي �مل�شت�شار يف مكتب �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقه 

يف وفاة �ملغفور لها و�لدته .
�لعز�ء يف منطقة �حلو�شي  �أم�س ملجل�س  زيارتهما  �شموهما خال  و�أع��رب 

�لدكتور  �ل�شيخ  �إىل  ومو��شاتهما  تعازيهما  خال�س  ع��ن  �ل�شارقة  ب��اإم��ارة 
في�شل بن خالد بن خالد �لقا�شمي يف وفاة �خته و�إىل �ل�شيخ �أحمد بن �شقر 
بن حميد �لقا�شمي يف وفاة و�لدته و�إىل عموم �لقو��شم �لكر�م .. �شائلني 
يلهم  و�أن  ف�شيح جناته  وي�شكنها  بو��شع رحمته  يتغمدها  �أن  �هلل عز وجل 
�أهلها وذويها �ل�شرب و�ل�شلو�ن. كما قدم و�جب �لعز�ء �إىل جانب �شموهما 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  نائب  �ملعا  ر��شد  بن  �شعود  بن  �أحمد  �ل�شيخ   ..
لمارة �أم �لقيوين و�ل�شيخ خالد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي و�ل�شيخ �شقر 

بن حممد بن �شقر �لقا�شمي وعدد من �مل�شوؤولني .
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اأخبـار الإمـارات
م�سوؤولون يف تنفيذي دبي : �سعادة ورفاهية النا�ض املعيار الأ�سا�سي

•• دبي -وام:

�ل�شيا�شات �حلكومية  �لتنفيذي بدبي دليل  �عترب م�شوؤولون يف �ملجل�س 
�لذي �أطلقه �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد 
دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة دبي نقطة حتول يف �شنع �ل�شيا�شات 

�حلكومية بالإمارة.
للمجل�س  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �ل�شيباين  عبد�لرحمن  ع��ب��د�هلل  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
ومن   2021 دب��ي  خطة  تطوير  �أ�شا�س  هي  �لفرد  �شعادة  �إن  �لتنفيذي 
و�شعادتهم وهو  �لنا�س  ر�شا  لت�شمن  تكاملت حماور �خلطة  �لنهج  هذ� 
�ملعيار �لأ�شا�شي يف تقييم �لعمل �حلكومي �لأمر �لذي يركز عليه حمور 
حكومة ر�ئدة ومتميزة بالنظرة �ل�شت�شر�فية لتطوير ور�شم �ل�شيا�شات 

يخدم  ومبا  و�ملجتمع  لاأفر�د  و�مل�شتقبلية  �لآنية  للحاجات  و�خلدمات 
�ل�شالح �لعام .

نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أر�شى  و�أ���ش��اف 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل مفهوم �حلكومة 
عمن  �لنظر  بغ�س  �ملجتمع  ومتطلبات  �حتياجات  تلبي  �لتي  �ل��و�ح��دة 
�لتنفيذي  للمجل�س  �لعامة  �لأمانة  فيما عملت   .. يقدم هذه �خلدمات 
- يف �شوء هذ� �ملبد�أ وبتوجيهات من �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة دبي - على 
تطوير دليل يعنى بتف�شيل مر�حل ر�شم �ل�شيا�شات �حلكومية بالتعاون 
و�لت�شارك مع �جلهات �ملعنية . وقال ن�شعى من خال �لدليل �لذي يعد 
نقطة حتول يف �شنع �ل�شيا�شات �حلكومية �إىل توحيد �جلهود وت�شافرها 

�لفرد  ورفاهية  �شعادة  ومتكاملة حتقق  �شاملة  �شيا�شات حكومية  لر�شم 
م�شاعد  م��ر�ن  عبد�هلل  عائ�شة  �شعادة  قالت   .. جانبها  من   . و�ملجتمع 
�لأمني �لعام لقطاع �لإد�رة �ل�شرت�تيجية و�حلوكمة باملجل�س �لتنفيذي 
مر�حل  يف  �جلهود  لتوحيد  �لدليل  من  �لأوىل  �لن�شخة  تطوير  مت  �إن��ه 
ر�شم وتقييم �أثر �ل�شيا�شات �حلكومية مع �لأخذ بعني �لعتبار متطلبات 
�ملر�حل  خال  �ل�شيا�شات  تلك  ت�شملهم  ممن  �ملعنيني  و�إ�شر�ك  �ملجتمع 
�ملجل�س  رئي�س  �شمو  لتوجيهات  وتنفيذ�ً  م���ر�ن  و�أ���ش��اف��ت   . �ملختلفة 
P2P Police to People �لتي  �أد�ة  �لتنفيذي ب�شرورة ت�شمني 
توؤكد �أن �لفرد حمور�ً لل�شيا�شات كمنهج تكاملي مع �لدليل وذلك لتطوير 
�ل�شعادة  ومعاير  عنا�شر  �إىل  ��شتناد�ً  �حلكومية  �ل�شيا�شات  وتقييم 
و�لرفاهية .. فاإننا ب�شدد عقد لقاء�ت خال �لفرتة �ملقبلة مع �جلهات 

�ملعنية و�ملخت�شني ملناق�شة �مل�شودة من �أد�ة تقييم وقيا�س �أثر �ل�شيا�شات 
�إحد�ث  يف  وفعاليتها  �شموليتها  ل�شمان  �ل��ف��رد  ورف��اه��ي��ة  �شعادة  على 
�لتغير �ملن�شود وتعزيز �ل�شعادة يف �ملجتمع، ومن ثم �عتمادها و�إطاقها 
لتكون منهجاً معتمد�ً لدى حكومة دبي يف �ل�شيا�شات �حلكومية . و�أكدت 
 P2P مر�ن قيام �لأمانة �لعامة للمجل�س �لتنفيذي على تطوير �أد�ة
وتاأثرها  ت�شميمها  مرحلة  خال  �ل�شيا�شات  ماءمة  و�شمان  لقيا�س 
بعد تطبيقها على �شعادة ورفاهية �لفرد من خال حتليل موؤ�شر�ت �أد�ء 
��شتناد�ً �إىل �لأدلة و�لرب�هني تتعلق برفاهية �لفرد يف خمتلف �ملجالت 
ومنها على �شبيل �ملثال ولي�س �حل�شر �لتعليم و�لرعاية �لطبية و�ل�شحة 
�لتجارية  �لأعمال  وممار�شة  و�ل�شامة  و�لإ�شكان  و�لتوظيف  �لنف�شية 

و�لنقل و�لطرق وغرها.

نهيان بن مبارك يح�سر حفل الع�ساء التوعوي ملركز امل�ستقبل
•• اأبوظبي-وام:

ح�����ش��ر م��ع��اىل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
�لثقافة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  م��ب��ارك 
�لفخري  �لرئي�س  �ملعرفة  وتنمية 
�خلا�شة  للرعاية  �مل�شتقبل  ملركز 
�ل�شنوي  �ل��ت��وع��وي  �ل��ع�����ش��اء  ح��ف��ل 
�ملركز  �أقامه  �ل��ذي  ع�شر  �ل�شاد�س 
م�شاء �أم�س �لول يف حديقة منزل 
�ململكة  �شفر  ب��ار�م  فيليب  �شعادة 
�مل��ت��ح��دة ل��دى �ل��دول��ة حت��ت �شعار 

هم يطمحون ونحن نلهمهم .
وجاء ذلك تر�شيخا وترجمة ملبادرة 
�شاحب  �طلقها  �ل��ت��ي  �خل��ر  ع��ام 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�يد 
�ل���دول���ة حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل 
�مل�شوؤولية  ع��ل��ى  ت��رك��ز  و�ل��ت��ي  �هلل 
�لذي  �لتوعوي  و�ل��دور  �ملجتمعية 
وجب �لرتكيز عليه وتعزيز مفهوم 

�لتطوع .
ح�����ش��ر ح��ف��ل �ل��ع�����ش��اء �ل����ذي �أقيم 

لل�شفر �لربيطاين وعقيلته على 
لفتا  �حل��دث  لهذ�  ��شت�شافتهما 
�ملمتدة  �ل�شت�شافة  ه���ذه  �ن  �ىل 
ع��ل��ى م����دى ه����ذه �ل�������ش���ن���و�ت تدل 
�لذي  للعمل  تقديرهم  مدي  على 
للرعاية  �مل�شتقبل  م��رك��ز  يقدمه 

�خلا�شة.
�لعاملني  �ىل  بال�شكر  ت��ق��دم  ك��م��ا 
�مل�شتقبل  م��رك��ز  ع��ل��ى  و�ل��ق��ائ��م��ني 
مل�شاعدة  وت��ع��اون��ه��م  دع��م��ه��م  ع��ل��ى 
�لحتياجات  ذوي  م���ن  �لف�������ر�د 
تطوير  على  �أبوظبي  يف  �خلا�شة 
و�أكت�شاف  وق���در�ت���ه���م  م��ه��ار�ت��ه��م 

مو�هبهم .
�مل�شتقبل  م��رك��ز  �أن  معاليه  و�أك���د 
�ىل  تهدف  �إن�شانية  ر�شالة  يحمل 
�لذي  �ملنا�شب  و�ملكان  �لبيئة  خلق 
�لفئة  ه����ذه  ي��دع��م  �ن  ���ش��اأن��ه  م���ن 
�لفر�شة لكت�شاف جمال  ومنحها 
�حل��ي��اة وت�����ش��م��ن ب��رن��ام��ج �حلفل 
ع��ل��ى ع��ر���س ف��ي��دي��و ت���وع���وي عن 

�ملركز وما يقدمه لهذه �لفئة من 
�ملجتمع.

�ل���ت���ع���اون  �أن  م���ع���ال���ي���ه  و�أو�������ش������ح 
�لربيطانيني  للمو�طنني  �ل��ب��ّن��اء 
دولة  يف  ويعملون  يعي�شون  �لذين 
وب�شكل  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
�مل�������ش���وؤول���ني يف مركز  م���ع  خ���ا����س 
�إ�شهامات  م��ع  للتاأهيل  �مل�شتقبل 

�ملتحدة  �مل��م��ل��ك��ة  يف  �لأك���ادمي���ي���ني 
�إىل  �أدى  �خل�����ارج  يف  و�مل��خ��ت�����ش��ني 
مكانته  �إىل  وو�شوله  �ملركز  تطور 

�لكبرة هذه.
يف  �مل�شتقبل  م��رك��ز  ت��اأ���ش��ي�����س  ومت 
عام 2000 وي�شم �لن �كر من 
200 طالب وطالبة من خمتلف 
ويقدم  و�ل���ث���ق���اف���ات  �جل��ن�����ش��ي��ات 

�لتدريب  ب���ر�م���ج  خ���دم���ات  �مل���رك���ز 
�لعاجية  و�جل��ل�����ش��ات  �ل���ف���ردي���ة 
�ملختلفة مثل جل�شات عاج حالت 
�لطبيعي  �لعاج  وجل�شات  �لنطق 
و�لوظيفي وجل�شات �لعاج بالفن 
و�ل��ر���ش��م وج��ل�����ش��ات �ل��ع��اج �ملائي 
و�لتققيم �ل�شامل و�لتدريب �ملهني 

للطاب وتوعية �ملجتمع.

نهيان  �ل�شيخ  معايل  رع��اي��ة  حت��ت 
بن مبارك �آل نهيان �شعادة �ل�شفر 
و�ل�شيخ  �ل��دول��ة  ل��دى  �لربيطاين 
ب���ن مبارك  ب���ن ن��ه��ي��ان  ���ش��خ��ب��وط 
�ل�شفر�ء  م����ن  وع������دد  ن���ه���ي���ان  �آل 

ورج����ال �لع���م���ال و���ش��ع��ادة حممد 
�لفهيم رئي�س جمل�س  عبد�جلليل 
وممثلي  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  م���رك���ز  �إد�رة 

�ل�شركات �لد�عمة.
و�ل���ق���ي م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 

م���ب���ارك ك��ل��م��ة �أث���ن���اء �حل��ف��ل �أكد 
�ل�شنوي  �لتوعوي  �لع�شاء  �أن  فيها 
�لذي يقوم به  بالعمل  هو �حتفال 
�خلا�شة  للرعاية  �مل�شتقبل  مركز 
على مد�ر 16 عاما وتقدم بال�شكر 

املنتدى الدويل لالت�سال احلكومي يعزز التوا�سل مع كافة فئات املجتمع لدعم اأهداف التنمية امل�ستدامة

غدا م�سرية احتفالية لليوم العاملي ملتالزمة داون يف �ستي �سنرت مردف

•• ال�صارقة-وام: 

ينظم �ملكتب �لإعامي حلكومة �ل�شارقة جل�شتني تفاعليتني �لأوىل خا�شة 
�ل�شارقة للخدمات  بالأ�شخا�س ذوي �لإعاقة وتنعقد بالتعاون مع مدينة 
�لإن�شانية و�لثانية يجري تنظيمها مب�شاركة 25 نائبا من جمل�س �شورى 
وتنعقد  �ملوهوبني  �لأطفال  من  جمموعة  �إىل  بالإ�شافة  �ل�شارقة  �أطفال 
ل�شناعة  ق��رن  رب��ع  ملوؤ�ش�شة  �لتابعة  �ل�شارقة  �أط��ف��ال  مر�كز  مع  بالتعاون 

�لقادة و�ملبتكرين.
�ملنتدى  من  �ل�شاد�شة  �ل��دورة  فعاليات  من  كجزء  �جلل�شتني  �نعقاد  ياأتي 
�شاحب  من  كرمية  رعاية  حتت  يقام  �ل��ذي  �حلكومي  لات�شال  �ل��دويل 
�لأعلى  �ملجل�س  �لقا�شمي ع�شو  �لدكتور �شلطان بن حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�إك�شبو  22 و23 م��ن م��ار���س �جل����اري يف م��رك��ز  ي��وم��ي  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 

�ل�شارقة.
�ل���ع���ام م�شاركة  ل��ه��ذ�  �مل��ن��ت��دى  ���ش��ع��ار  �إىل جت�����ش��ي��د  وت���ه���دف �جل��ل�����ش��ت��ان 
جمتمعية...تنمية �شاملة وذلك من خال توظيف �لت�شال بهدف �إيجاد 
حلول لق�شايا �لتنمية وحتقيق �لت�شاق بني �ملنتدى وتوجه حكومة دولة 

�لإمار�ت يف توظيف جهودها خلدمة كافة فئات �ملجتمع.

وت�شت�شيف �جلل�شة �لتفاعلية �ملخ�ش�شة لذوي �لإعاقة �ل�شيخة جميلة بنت 
�لإن�شانية وي�شارك  �ل�شارقة للخدمات  �لقا�شمي مدير عام مدينة  حممد 
فيها �ملدرب حممد بن دخني �ملطرو�شي مدير �إد�رة �لإعام و�لت�شال يف 

هيئة �لأور�ق �ملالية و�ل�شلع ويديرها �لإعامي �لإمار�تي �أحمد �لغفلي.
�لإعاقة  ل��ذوي  �ملخ�ش�شة  �لتفاعلية  للجل�شة  �ملنتدى  ��شت�شافة  وتندرج 
�شمن �أهد�فه �لر�مية �إىل م�شاركة جميع فئات �ملجتمع و�إ�شر�ك �لأ�شخا�س 
و�ملجتمعية  �لعاملية  للتحديات  �حللول  �إيجاد  يف  للم�شاهمة  �لإعاقة  ذوي 
�لتي تعيق حتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة وتر�شيخاً ملكانة �ل�شارقة كاإمارة تهتم 

بالإن�شان �أوًل.
وقالت جو�هر �لنقبي مديرة �ملنتدى �لدويل لات�شال �حلكومي �ن �إمارة 
�ل�شارقة تويل ذوي �لإعاقة �هتماماً خا�شاً مبا ين�شجم مع توجيهات �شاحب 
�لأعلى  �ملجل�س  �لقا�شمي ع�شو  �لدكتور �شلطان بن حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
و�ملوؤ�ش�شات  �لفعاليات  كافة  م�شاركة  �شرورة  �إىل  ..م�شرة  �ل�شارقة  حاكم 
�ملجتمعية بدعم هذه �لفئة �ملهمة من �ملجتمع و�لعمل على ت�شهيل دجمهم 
�آر�ئهم  �لفعاليات و�لط��اع على  و�تاحة م�شاركتهم يف خمتلف  �جتماعياً 

ومقرتحاتهم �لتطويرية.
فعاليات  �شمن  �لأوىل  للمرة  تنظم  �لتي  �جلل�شة  �أن  �إىل  �لنقبي  و�أ�شارت 

�ملنتدى تهدف �إىل �إطاع �مل�شاركني من ذوي �لإعاقة على �لتحديات �لتي 
تو�جه �لعامل �ليوم و�ل�شتماع لآر�ئهم للم�شاهمة يف و�شع حلول مبتكرة 
�شتتناول  بان �جلل�شة  ..منوهة  �لفئة  تو�جه هذه  �لتي  �لعاملية  للتحديات 
�أي�شاً �أهد�ف �لأمم �ملتحدة للتنمية �مل�شتد�مة �ملتفق عليها من قبل 193 

دولة حول �لعامل وكيفية �لعمل على حتقيقها مع حلول عام 2030.
ويف �إطار جهود �إمارة �ل�شارقة لتمكني �ل�شباب و�لأطفال من قيادة �مل�شرة 
�شورى  نائبا من جمل�س   25 ي�شارك  �لع�شر  �لوطنية ومو�جهة حتديات 
�أطفال �ل�شارقة بالإ�شافة �إىل �لأطفال �ملوهوبني يف �ملر�كز بجل�شة تفاعلية 
خا�شة ينظمها �ملنتدى بالتعاون مع مر�كز �أطفال �ل�شارقة �شمن فعاليات 
لتعريف  نوعية  �إ�شافة  �خلا�شة  �لتفاعلية  �جلل�شة  ومتثل  �لثاين.  �ليوم 
تهدف  حيث  �لعامل  ودول  �شعوب  تو�جه  �لتي  بالتحديات  �ل�شغار  �لنو�ب 
بلدهم  �ملجتمعية ودورهم جتاه  بامل�شوؤولية  �لتفاعل معهم وتوعيتهم  �إىل 

و�لإن�شانية ككل و�أهمية م�شاهمتهم يف تنميتها و�زدهارها .
وتت�شمن �جلل�شة مناق�شة �آر�ء �لأطفال حول كيفية حتقيق �أهد�ف �لأمم 
�ملتحدة للتنمية �مل�شتد�مة للعام 2030 وهي �ملحور �لرئي�شي لدورة هذ� 
كالفقر  �لق�شايا  �ملناق�شة حول عدد من  �شترتكز  �ملنتدى حيث  �لعام من 

و�جلوع و�لتعليم و�ل�شتد�مة.

وقالت عائ�شة علي �لكعبي مدير مر�كز �أطفال �ل�شارقة بالوكالة ي�شعدنا 
�مل�شاركة يف هذه �جلل�شة �لتفاعلية �لتي تن�شجم مع �لروؤية �لأ�شا�شية �لتي 
�نطلقت منها �ملر�كز و�ملتمثلة يف بناء �أجيال قادرة على �لنهو�س بامل�شتقبل 
وحتمل م�شوؤولياته ل�شتكمال ما حققته دولة �لإمار�ت منذ قيام �لحتاد 
وحتى �ليوم حيث �شت�شهم هذه �جلل�شة يف تعزيز معارف �لأطفال وتو�شيع 
وتبني ق�شاياه  �لعامل  �شركاء يف مو�جهة متغر�ت  ليكونو�  روؤيتهم  �آف��اق 

حتى ي�شبحو� عنا�شر فاعلة يف خمتلف �لتحولت �حلالية و�مل�شتقبلية .
�لإعام  �إد�رة  مدير  �ملطرو�شي  دخ��ني  ب��ن  حممد  �جلل�شة  ه��ذه  و�شيقدم 
و�لت�شال يف هيئة �لأور�ق �ملالية و�ل�شلع فيما يديرها �لإعامي بقناة �شما 
دبي عدنان �حلميد ومن �ملتوقع �أن ت�شهد ح�شور عدد من كبار �ل�شخ�شيات 

و�مل�شوؤولني �ملعنيني بالأطفال و�ل�شباب.
يذكر �أن جمل�س �شورى �أطفال �ل�شارقة هو �إحدى مبادر�ت مر�كز �أطفال 
�ل�شارقة ويهدف �إىل توعية �لأطفال �مل�شاركني باحلياة �لنيابية يف �لدولة 
حتقيقاً لروؤية �لإمارة يف �شنع قادة �مل�شتقبل من خال تثقيفهم و�إ�شر�كهم 
�آر�ء  �ح��رت�م  على  �لقائم  �ل�شلوك  مبادئ  وتر�شيخ  �لت�شريعية  �لعملية  يف 
�لإيثار  كمبد�أ  �لرفيعة  و�لقيم  �لإ���ش��ام��ي��ة  و�مل��ب��ادئ  �لآخ��ري��ن  وح��ري��ات 

وتقدمي �مل�شلحة �لعامة.

•• دبي- الفجر:

“ ومبنا�شبة  .. جمتمعي   “ �شوتي  �شعار   حتت 
�ليوم �لعاملي ملتازمة د�ون تنظم جمعية �لمار�ت 
ملتازمة د�ون يف �لر�بعة من ع�شر �ليوم �ل�شبت  
�مل�شي  فعالية  �جل���اري   م��ار���س  م��ن  �لثامن ع�شر 
بالغالريا  م�����ردف  ���ش��ن��رت  ���ش��ت��ي  يف  �ل��ت��وع��وي��ة 

�ملركزية .
ووج����ه ���ش��ع��ادة ع��ي��د حم��م��د ث���اين ح����ارب رئي�س 
مل�شاركة  للجمهور  �لدعوة  �إد�رة �جلمعية  جمل�س 
ذوي متازمة د�ون و�جلمعية �لحتفال بامل�شاركة 
يف �مل�شرة �لتوعوية �لرمزية �لتي �شتكون يف �شتي 
�شنرت مول �شاكر� لد�رة �ملركز و�شرطة دبي وفرقة 
دبا �حلربية وجو�لة جامعة �ل�شارقة و�ملتطوعني 

ت�شافر جهودهم لإجناح �لفعالية 
و���ش��ك��ل��ت �جل��م��ع��ي��ة �ل����ف����رق لإد�رة ف��ع��ال��ي��ة �مل�شي 
وهي فريق �لدعم و�لتجهيز – فريق �ل�شتقبال  
دخول  فريق   – د�ون   متازمة  ذوي  فريق   –
�مل�شرح – فريق تنظيم �لعرو�س – فريق �خلتام 
�لحتفال  فعالية  و�شتبد�أ   ، �لع��ام��ي  و�لفريق 
م��ن �خل��ام�����ش��ة م��ن ب��ع��د ظ��ه��ر ي���وم �ل�����ش��ب��ت 18 
مار�س �جلاري يف مركز �لغالريا يف �شتي �شنرت 

مردف  .
 وقد �أ�شدرت �ملنظمة �لعاملية ملتازمة د�ون فيلم 
يف  �لأ���ش��دق��اء  و�شجعت  باملنا�شبة،  خا�س  فيديو 
جميع �أنحاء �لعامل لختيار �لأن�شطة و�لفعاليات 
�خل��ا���ش��ة ب��ه��م ل��ل��م�����ش��اع��دة يف رف���ع �ل��وع��ي حول 
يف  للم�شاركة  دع��ت  كما   . د�ون  متازمة  ه��ي  م��ا 
 ،2017 د�ون  ملتازمة  �لعاملي  باليوم  �لحتفال 

و�لن�شمام للمنظمة وجمعيات متازمة د�ون يف 
�لقطار �ملختلفة.

�شيتي  م��دي��ر  �جل�شمي  حممد  ق��ال  جانبه  وم��ن 
�شنرت م��ردف: يحر�س �شيتي �شنرت م��ردف على 
باأهمية  �لتوعية  ون�شر  �ملجتمعية  �مل��ب��ادر�ت  دع��م 
هذه �ملبادر�ت يف �طار حر�شنا �لد�ئم على حتقيق 
لكل  �للحظات  �أ�شعد  حتقيق  يف  �ملتمثلة  روؤي��ت��ن��ا 

�لنا�س كل يوم. وننظر بغاية �لتقدير �ىل �جلهود 
�ملتو��شلة �لتي تبذلها جمعية �لإمار�ت ملتازمة 
د�ون لدعم ومتكني ذوي متازمة د�ون ودجمهم 
يف �ملجتمع، ونحر�س على توفر كافة �لدعم لهم 
لأد�ء ر�شالتهم �ل�شامية”. وقالت �لدكتورة منال 
جمعية  رف��ع��ت   : �جلمعية  رئي�س  ن��ائ��ب  جعرور  
�لإمار�ت ملتازمة د�ون منذ �إ�شهارها يف  �شبتمرب 

2006 خلدمة ذوي متازمة د�ون يف �لدولة .. 
“ و�عتمدت يف  �لكامنة  �لقدر�ت  “ حترير  �شعار 
د�ون  متازمة  ذوي  ومتكني  دم��ج  على  ر�شالتها 
ومهار�تهم  �إمكاناتهم  �أق�����ش��ى  �إب����ر�ز  خ��ال  م��ن 
�ملجتمع  يف  ومنتجني  فاعلني  �أع�شاء  لي�شبحو� 
تهدف  ��شرت�تيجية  خ��ال  من  �جلمعية  وتعمل 
�إىل توفر �لرب�مج �لتعليمية و�لعاجية و�لدمج 

�لجتماعية   �لأن�����ش��ط��ة  وت��ع��زي��ز  �لعمل  ���ش��وق  يف 
�لأ�شر  ودع���م  �ملختلفة  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  و�ل��ري��ا���ش��ي��ة 
و�لتوعية �ملجتمعية و�لدمج �لتعليمي و��شتد�مة 
�ملو�رد من �أجل ��شتمر�ر حتقيق �لأهد�ف �لر�مية 

خلدمة ذوي متازمة د�ون 
و��شافت نائبة رئي�س �جلمعية : تتطلع �جلمعية 
�إىل توعية �ملجتمع مبتازمة د�ون ودمج �أطفال 
لي�شاركو�  �مل��ج��ت��م��ع  يف  د�ون   م���ت���ازم���ة  ذوي 
وت��ط��وي��ر وم��ت��اب��ع��ة �لرب�مج  �لن���ت���اج  ع��م��ل��ي��ة  يف 
�ل��رتب��وي��ة ب��ني �لأه����ل و�مل��ع��ل��م وحت�����ش��ني نوعية 
حتقيق  على  و�ل��ع��م��ل  حقوقهم  وح��ف��ظ  حياتهم 
و�لعمل  �لكامنة  مهار�تهم  و�كت�شاف  م�شلحتهم 
على تطويرها وذلك من خال تنظيم جمموعة 
و�لثقافية  و�لريا�شية  �لجتماعية  �لأن�شطة  من 
�إ�شافة �ىل �إعد�د بر�مج ذ�ت �أبعاد متعددة ي�شارك 
�أ�شحاب  ل�شيما  �ملجتمع  و�أف����ر�د  �لأه����ايل  فيها 
�لقر�ر وتقدمي �ل�شت�شار�ت �لقائمة على �لأبحاث 
عن  بيانات  قاعدة  و�إن�شاء  �حلديثة  و�لجت��اه��ات 
�ملوؤمتر�ت  وعقد  �لدولة  يف  د�ون  متازمة  ذوي  
�ملوؤ�ش�شات  م����ع  �خل�������رب�ت  ل���ت���ب���ادل  و�ل�����ن�����دو�ت 
و�مل��ه��ت��م��ني ب�����ش��وؤون ذوي م��ت��ازم��ة د�ون د�خ�����ل 

�لدولة وخارجها.

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
   اإعالن بالإحالة  - مكتب اإدارة الدعوى 

 مذكرة اإعالن موعد جل�سة بالن�سر  بالحالة للح�سور اأمام حمكمة را�س اخليمة البتدائية
 الرقم 2017/49 جتاري كلي      

�إىل �ملدعي عليهم : 1- �شركة كر�ون كاناين �شباير �س م ح - ذ م م وميثلها مديرها كينث روبرت كر�ون  
م  ذ م  ���س م ح  -  ك���ر�ون كاناينز ج��روب  ك���ر�ون  3- جويل جيم�س هيبرت  4- �شركة  2- كينث روب���رت 
وميثلها  مديرها جويل جيم�س هيبرت  حيث �ن �ملدعي : باول �ندري �شكوت - قد �قام عليكم �لدعوى رقم 
2017/49 جتاري كلي وعليه يتق�شي ح�شوركم �ىل حمكمة  ر�أ�س �خليمة  �لبتد�ئية - �أمام �لد�ئرة �لتجارية 
�لكلية �لثانية �مل�شائية - يوم �خلمي�س �ل�شاعة �خلام�شة م�شاء  �ملو�فق 2017/3/23م  وذلك لاجابة على 
�لدعوى ، وتقدمي ما لديكم من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفكم عن �حل�شور �و �ر�شال وكيل عنكم يف �لوقت 
�ملحدد �عاه فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى غيابيا ، بحقكم طالبا فيها  1- يلتم�س �ملدعي من مقام 
�ملحكمة �ملوقرة �حلكم بندب  خبر حما�شبي تكون مهمته �لطاع على قيود و�عمال �ل�شركة �ملدعي عليها 
�لوىل ودفاترها و�شجاتها وح�شاباتها �مل�شرفية و�جر�ء �ملحا�شبة على ��شا�س �لقو�عد �ملتبعة يف �ل�شركات 
تاأ�شي�شها يف  تاريخ  �لفرتة من  �ملدعي عليها �لوىل خال  �ل�شركة  �لرب��اح �لتي حققتها  و�شول لتحديد 
2012/12/12 وحتى تاريخ �ملطالبة يف 2017/1/22 ، وبيان ن�شيب �ملدعي من تلك �لرباح طبقا لن�شيبه يف 
ر��شمال �ل�شركة وكذلك بيان �ملبالغ �لتي �قر�شها �ملدعي لل�شركة ومل يتم ردها ، وبيان ما �ذ� كان ن�شيب 
�ملدعي من �لرباح �ملتحققة ومبلغ �لقر�س مودع يف ح�شابها �م مت �لت�شرف بهما من قبل �ملدير ، وكذلك 
بيان �لخطاء �لتي �رتكبت من قبل �ل�شريكني �ملدعي عليهما �لثاين و�لثالث يف �إد�رة �ل�شركة �ملدعي عليها 
�لوىل و�شرف رو�تب لها دون وجه حق ، ويف فتح �ل�شركة �ملدعي عليها �لر�بعة و�شركات �خرى خارج �لدولة 
با�شم م�شابه للمدعي عليها �لوىل وبذ�ت �لن�شاط و��شتغال �مو�لها و�عمالها وعمائها و�ل�شتياء عليهم 
�لعامة مبا حلق  بال�شر�كة طبقا للقو�عد  باملدعي عن ذلك �خلطاأ و�لخ��ال  �لتي حلقت  وبيان �ل�شر�ر 
�مل�شرور من خ�شائر وما فاته من ك�شب و�شول لتحديد �ملبلغ �جلابر لا�شر�ر �لتي حلقت باملدعي ، مع 

�لز�م �ملدعي عليهم بالر�شوم و�مل�شروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة.
 مكتب اإدارة الدعوى 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/01414/2017/ جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : ورثة حممد كونهي حاجي )هابي لند �شوبر ماركت ومتجر �ق�شام ذ م م(

مبا �أن �ملدعي : �خلاجة للعقار�ت   
قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/01414/2017 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل

�إخاء عقار - �نه �جر  للمدعي عليه �ملاأجور للفرتة من 2016/1/1 وحتى 2016/1/31 وتويف 
�مل�شتاأجر �شاحب �لعاقة بتاريخ 2016/12/15 ومل يخطر �لورثة �ملوؤجر بتجديد �لعقد رغم 

�نتهاءه ملدة �شهر�ن
�إخاء عقار - �ن �ملدعي عليه �حدث تغير� يف �ملاجور بحيث يوؤثر على �شامته ب�شكل يتعذر 
�إهماله �جل�شيم  معه �عادته �ىل حالته �ل�شلية - �حلق بالعقار �شرر� نتيجة فعله �ملتعمد �و 
و�ن ذلك ثابت من )تقرير �لبلدية �ملرفق( ورغم �خطاره يف 2016/11/9 بو��شطة مفت�س �ملباين 

�إل �نه مل ي�شحح و�شعه 
مطالبة مالية - �ن �ملدعي عليه حرر له �شيك مببلغ )900000 درهم( كقيمة �يجارية وتبني 

عدم وجود ر�شيد له وميتنع عن �شد�د مقابلة مرفق �ل�شيكات. 
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

�ملو�فق  �لرب��ع��اء  ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �ع��ان��ك��م  �إع����ادة  �لق�شائية  �للجنة  وق���ررت 
�لإبتد�ئية  بالد�ئرة  �خلام�شة(  )�للجنة  �لق�شائية  �للجنة  �م��ام  3.00م  �ل�شاعة    2017/3/22
و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�شر مدة �مل�شافة 
�ىل ثاثة �يام من تاريخ �لن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم 

من دفاع وم�شتند�ت  

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
    اإعادة  اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/00806/2017 / �سكني  
�ىل �ملدعى عليه : وورلد �أوف تر�فل - �س م ح  

مبا �أن �ملدعي : ح�شني �حمد حممد �حلثيلي    
 قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/00806/2017 /�شكني  �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليها مبا ي�شتجد من �لقيمة �يجارية من تاريخ 2016/12/13 

وحتى تاريخ �لخاء �لفعلي للعني �ملوؤجرة 
مطالبة مالية - �نه تر�شد بذمة �ملدعي عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرتة من 2015/2/10 

وحتى 2016/2/9 ورغم �خطاره ن�شر� يف 2016/12/13 ميتنع عن �ل�شد�د
ف�شخ عقد �يجار �شاري - �نه ��شتاأجر �ملدعي عليه �ملاجور �ملبني �شلفا ويرغب �ملدعي يف ف�شخ 
�ملتفق عليها دون  �لقيمة �ليجارية  ب�شد�د  �لدعي عليه  �لتز�م  �ملدة لعدم  �نتهاء  �لعقد قبل 

�شبب قانوين مربر. 
�لز�م بت�شليم م�شتند�ت - �ن �مل�شتاجر هو �مللزم بقيمة ��شتهاك �لكهرباء و�ملياه ولبد من 

تطهر �ملاأجور من تلك �لإلتز�مات ليمكن �عادة �لإنتفاع به
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

�ملو�فق  �لرب��ع��اء  ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �عانكم  �إع���ادة  �لق�شائية  �للجنة  وق���ررت 
�لإبتد�ئية  بالد�ئرة  �خلام�شة(  )�للجنة  �لق�شائية  �للجنة  �مام  3.00م  �ل�شاعة   2017/3/22
و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�شر مدة �مل�شافة 
�أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما  فاأنت مكلف باحل�شور   . �لن�شر  تاريخ  �ي��ام من  �ىل ثاثة 

لديكم من دفاع وم�شتند�ت 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
    اإعادة  اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/01522/2017 / جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : خلود �حمد �بر�هيم �حمد �لتميمي 

مبا �أن �ملدعي : مي للعقار�ت  - �س  ذ م م   
 قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/01522/2017 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل

مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليها ب�شد�د مبلغ 13125 درهم وذلك عن )بدل �يجار )10 
�يام( مدة �جر�ء �عمال �ل�شيانة �لازمة للعني �ملوؤجرة وذلك ح�شب �لتقرير �ل�شادر من 

بلدية دبي ق�شم �د�رة �ل�شيانة �لعامة. 
مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليها ب�شد�د مبلغ )67.200/ درهم قيمة �عمال �ل�شيانة �لازمة 
�لعامة. �ل�شيانة  �إد�رة  ق�شم  دبي  بلدية  �ل�شادر من  �لتقرير  وذلك ح�شب  �ملوؤجرة   للعني 
مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 1020 درهم وذلك مقابل م�شاريف 

�لأمر على عري�شة رقم 2397/2016 بال�شافة لقيمة �ملبالغ �ملذكور �عاه.  
مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

�ملو�فق  �لربعاء  يوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �عانكم  �إع��ادة  �لق�شائية  �للجنة  وق��ررت 
2017/3/22 �ل�شاعة 3.00م �مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة �لثامنة( بالد�ئرة �لإبتد�ئية 
بتق�شر مدة  �أمر  وقد   ، �لدعوى  لنظر  �لإيجارية  �ملنازعات  و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت   . �لن�شر  تاريخ  من  �ي��ام  ثاثة  �ىل  �مل�شافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت 

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافتريا �ي�شيا و�ي

رخ�شة رقم:CN 1552196  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد عبد�هلل خمي�س حممد �ملزروعي %50

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عمر�ن �شلطان مطر مطر �حلامي %50
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد�هلل نا�شر �حمد بن عبود �لفا�شي

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لإعان/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 3*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/كافتريا �ي�شيا و�ي

ASIA WAY CAFETERIA
�ىل/كافتريا �ل�شوي و�ملطنب ذ.م.م  

ALSHWA AND ALMTABIN CAFETERIA LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لو�شام للتجارة �لعامة 

رخ�شة رقم:CN 2014650  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعان/�إجمايل من م�شاحة 0.50*0.20 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/�لو�شام للتجارة �لعامة
AL EISAM GENERAL TRADING

�ىل/هاي كر للتجارة �لعامة 
HI CARE GENERAL TRADING

د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18

اإعــــــــــالن
لتجارة  دو  �ل�ش�����ادة/�شوكو  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�شوكول رخ�شة رقم:CN 2182033  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعان/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 4*6

تعديل ��شم جتاري من/�شوكو دو لتجارة �ل�شوكول
CHOCO DOU CHOCOLATE TRADING

�ىل/باتيبون لتجارة �ل�شوكول 
PATIBON CHOCOLATE TRADING

د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مرطبات �ملنرة

 رخ�شة رقم:CN 1020853  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعان/�إجمايل من م�شاحة 1*1.65 �ىل 1*3

تعديل ��شم جتاري من/مرطبات �ملنرة
AL MUNEERA REFRESHMENTS

�ىل/مرطبات كول زون 
COOL ZONE REFRESHMENT

د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم نيو بنجاب

 رخ�شة رقم:CN 1053891  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل وكيل خدمات

��شافة �شهيل حامد مطر عطا�هلل �لبلو�شي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد حبيب عبا�شي %100
تعديل وكيل خدمات

حذف عبد�لرحمن عبد�هلل �شلطان ر��شد �لرميثي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شهباز لطيف �شودري حممد لطيف
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان 
�لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18

اإعــــــــــالن
مور  �ند  مومو�س  �ل�ش�����ادة/مطعم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1961214  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شي�س بيكر �م ثابا %24
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة بال كري�شنا خادكا %25

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة تركي حممد نا�شر �شامل �ل�شعيبي %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف بك�س �دهيكاري

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف فاطمة عبد�هلل �شيف علي �ملن�شوري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف بر��شي ماجنيت �شاهوجا

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان  �لقت�شادية خال 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جمموعة �ل�شقر �ملتحدة ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1142901  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

AL MUQAM INVESTMENT LLC شافة �ملقام لا�شتثمار�ت ذ.م.م��
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

AL MUQAM COMMERCIAL AGENCIES LLC شافة �ملقام للوكالت �لتجارية ذ.م.م��
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ز�يد بن حممد بن بطي �آل حامد

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �ل�شيخ حامد بن حممد بن بطي �آل حامد
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �ل�شيدة حمدة بنت حممد بن عبد�هلل �حلمري

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �ل�شيخة رو�شة بنت حممد بن بطي �آل حامد
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �ل�شيخة �شامة بنت حممد بن بطي �آل حامد

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �ل�شيخ �شيف حممد بن بطي �آل حامد
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �ل�شيدة عائ�شة بنت ر��شد بن ر�يح �لظاهري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �ل�شيخ عبد�هلل بن حممد بن بطي �آل حامد

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �ل�شيخة علياء بنت حممد بن بطي �آل حامد
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �ل�شيخة فاطمة بنت حممد بن بطي �آل حامد

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �ل�شيخ مبارك بن حممد بن بطي �آل حامد
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �ل�شيخ حممد بن بطي �آل حامد

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �ل�شيخة م�شيفة بنت حممد بن بطي �آل حامد
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �ل�شيخ من�شور بن حممد بن بطي �آل حامد
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �ل�شيخة موزة بنت حممد بن بطي �آل حامد

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �ل�شيدة مرة بنت حممد �ملن�شوري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �ل�شيخة ودمية بنت حممد بن بطي �آل حامد

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لثر �ملتحدة ذ.م.م )�ثر(

 رخ�شة رقم:CN 1142907  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

AL MUQAM COMMERCIAL AGENCIES LLC شافة �ملقام للوكالت �لتجارية ذ.م.م��
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

AL MUQAM INVESTMENT LLC شافة �ملقام لا�شتثمار�ت ذ.م.م��
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ز�يد بن حممد بن بطي �آل حامد

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �ل�شيخ حامد بن حممد بن بطي �آل حامد
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �ل�شيدة حمدة بنت حممد بن عبد�هلل �حلمري

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �ل�شيخة رو�شة بنت حممد بن بطي �آل حامد
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �ل�شيخة �شامة بنت حممد بن بطي �آل حامد

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �ل�شيخ �شيف حممد بن بطي �آل حامد
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �ل�شيدة عائ�شة بنت ر��شد بن ر�يح �لظاهري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �ل�شيخ عبد�هلل بن حممد بن بطي �آل حامد

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �ل�شيخة علياء بنت حممد بن بطي �آل حامد
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �ل�شيخة فاطمة بنت حممد بن بطي �آل حامد

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �ل�شيخ مبارك بن حممد بن بطي �آل حامد
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �ل�شيخ حممد بن بطي �آل حامد

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �ل�شيخة م�شيفة بنت حممد بن بطي �آل حامد
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �ل�شيخ من�شور بن حممد بن بطي �آل حامد
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �ل�شيخة موزة بنت حممد بن بطي �آل حامد

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �ل�شيدة مرة بنت حممد �ملن�شوري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �ل�شيخة ودمية بنت حممد بن بطي �آل حامد

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18

اإعــــــــــالن
�لزرق  �ل�ش�����ادة/�ملعدن  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لتجارة معد�ت حقول �لنفط ذ.م.م 
رخ�شة رقم:CN 1071337  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
مردول �شارد�ر ناث من 34% �ىل %39

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ديبا بايجو - �ياين

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18

نور ال�سماء لالنارة- ذ م م
و�خلا�س  عادية  �لغر  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  على  بناء 
بت�شفية �ل�شركة �ملذكورة �أعاه )نور �ل�شماء لانارة - ذ م م( 
يعلن �مل�شفى /مكتب �لهاملى لتدقيق �حل�شابات عن ت�شفية 
�أو حقوق على  �ملذكورة �عاه فكل من له مطالبة  �ل�شركة 
�ل�شركة �ملذكورة �عاه عليه �لتقدم مبطالبته مع �مل�شتند�ت 
�ملوؤيدة لذلك �إىل �مل�شفى، وذلك خال �لدو�م �لر�شمي وملدة 
45 يوماً من تاريخ �لإعان، وكل من مل يتقدم خال �ملدة 

�ملحددة بالإعان ي�شقط حقه باملطالبة.
تليفون �مل�شفى 6321546 /02 ، فاك�س 6210478 /02، �بوظبى 
�شارع ز�يد �لثاين بناية �لعني للزجاج �لطابق )6( �شقة )17( 

مكتب �لهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون. 

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�حلماية 

�لر�قية للو�زم �لهو�تف - فرع 2
رخ�شة رقم:CN 1666263-2 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18

الغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
رقم :CN 1959548 بال�شم �لتجاري تو� ئي مو� �شبا 
كان  كما  �لو�شع  و�عادة  �لرخ�شة  تعديل  بالغاء طلب 

عليه �شابقاً.
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18

الغاء اعالن �سابق
�خلط  �ل�شادة/  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
�لبحري لتجارة �ملاب�س رخ�شة رقم :CN 1675566 قد 
�بدو� رغبتهم يف �لغاء �لعان �ل�شابق �ل�شادر يف جريدة 
�لوطن يف �لعدد رقم 1849 بتاريخ 2016/10/28. يرغب 

�لعميل بارجاع �لو�شع كما هو عليه �شابقاً.
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ��شبوع  خال  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فن �لطبيعة للمقاولت �لعامة ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1128400  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة هادي مبارك هادي علي �ليعقوبي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ حذف علي �شامل خلفان علي �حل�شاين
تعديل لوحة �لإعان/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/فن �لطبيعة للمقاولت �لعامة ذ.م.م
FAN AL TABEAA GENERAL CONTRACTING LLC

�ىل/فن �لطبيعة لعمال �جلب�س و�ل�شباغ ذ.م.م 
FAN AL TABEAA PLASTER AND PAINTS WORKS LLC

تعديل ن�شاط/��شافة �عمال �جلب�س )4330010(
تعديل ن�شاط/��شافة �عمال �لطاء و�لدهانات للمباين )4330003(

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18

اإعــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية �ل�شناعة باأن: �ل�شادة/ال�سرق بال�س ذ.م.م  

IN - 1001048 :رقم �لرخ�شة �ل�شناعية

قد �أبدو� رغبتهم يف �إتخاذ �لتعديات �لآتية:

خروج �ل�شريك: نورة بنت �بر�هيم بن علي �ل�شهري

لت�شبح �لرخ�شة �ل�شناعية با�شم: علي بن �سليمان بن علي ال�سهري

تعديل �ل�شكل �لقانوين من: �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة �ىل )موؤ�س�سة(

تعديل �ل�شم �لتجاري من )ال�سرق بال�س ذ.م.م( �ىل )ال�سرق بال�س(

لت�شبح �لرخ�شة بال�شم �جلديد: )ال�سرق بال�س(

وعلى كل من لديه �عرت��س على �لجر�ء �ملذكور �عاه مر�جعة مكتب تنمية 

�ل�شناعه - �إد�رة خدمة �مل�شتثمرين - خال �أ�شبوع من تاريخ ن�شر �لإعان ، 

و�إل فلن يقبل مكتب تنمية �ل�شناعة �أي �عرت��س بعد �نق�شاء مدة �لإعان .

مكتب تنمية ال�سناعة

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
   اعالن حكم غيابي بالن�سر 

يف الدعوى 1325 ل�سنة 2017 اإيجارات   
�ىل �ملحوم عليهم / 1- دي �يه �ر �ي ��س لتجارة �لكمبيوتر - �س ذ م م 

2- �شيجا باول متالي�س - جمهويل حمل �لقامة  
يف   2017/3/12 بجل�شتها  حكمت  باملركز  �لإبتد�ئية  �لق�شائية  �للجنة  ب��ان  نعلمكم 

�لدعوى �ملذكورة �عاه  ل�شالح / حممد علي عبد�هلل �لعي�شى 
يف �لدعوى رقم 1325 ل�شنة 2017 �إيجار�ت 

حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري :  
وعقد  بال�شحيفه  و�ملبينه  �لتد�عي  مو�شوع  �لعني  من  �لوىل  عليها  �ملدعي  باإخاء 
�ليجار �ملوؤرخ 2015/6/9 وت�شليمها للمدعي خالية من �ل�شو�غل وبالز�م �ملدعي عليها 
�مل�شتحقة عن �لفرتة من 2016/3/10 وحتى  �لوىل �ن توؤدي للمدعي قيمة �لجرة 
متام �لخاء �لفعلي بو�قع �لجره �ل�شنوية مبلغ 45000 درهم وبتقدمي �شهادة بر�ءة 

ذمة من هيئة �لكهرباء و�ملياه و�لزمتها بالر�شوم و�مل�شاريف. 
وملا كان هذ� �حلكم قد �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �ل مكتوم 
حاكم دبي وتلي علنا مبثابة �حل�شوري ، فهو قابل لاإ�شتئناف خال 15 يوما �عتبار� 

من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان و�إل �شار نهائيا قابا للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  02/00614/2017 جتاري ل�سنة 2017 اإيجارات  
�ملحكوم عليهما : �لفنطا�س للتجارة �لعامة - �س ذ م م 

ورينال كرمي جياين  - جمهول حمل �لقامة  
نعلمكم بان �للجنة �لق�شائية �لإبتد�ئية باملركز حكمت بجل�شتها 2017/2/20 يف �لدعوى 

�ملذكورة �عاه  ل�شالح /عبد �لو�حد بن �شبيب �لعقارية 
حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري :  

من  خاليا  �ملدعي   �ىل  وت�شليمه  �ملوؤجر  �لعقار  باإخاء  �لوىل  عليها  �ملدعي  بالز�م   -1
�لعقد  و�أد�ء دين �لج��رة مببلغ 17.500 درهم متاأخر�ت �لج��رة حتى نهاية   ، �ل�شو�غل 
دره��م غر�مة  و�شد�د 2500   ، �لفعلي  �لخ��اء  ي�شتجد منها حتى  ، وما  يف2016/10/19 
رجوع �ل�شيكات ومببلغ 3000 درهم تعوي�س �تفاقي عن رفع �لدعوى ، و 2000 درهم عن 
فتح باغ يف �ل�شرطة ، وت�شليم �ملدعي ما يفيد �شد�د قيمة ما ��شتهلك من ماء وكهرباء 

خال مدة �نتفاعه بالعقار �ملوؤجر حتى متام �لت�شليم ، و�لزمته بامل�شروفات. 
2- بالز�م �ملدعي عليه �لثاين بالت�شامن مع �ملدعي عليها �لوىل يف حدود 17.500 درهم 
وملا كان هذ� �حلكم قد �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �ل مكتوم حاكم 
دبي وتلي علنا مبثابة �حل�شوري ، فهو قابل لاإ�شتئناف خال 15 يوما �عتبار� من تاريخ 

ن�شر هذ� �لإعان و�إل �شار نهائيا قابا للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/02118/2017 / �سكني  

�ىل �ملدعى عليه : فاي�شايل �شيلي�شتني تور نر  
مبا �أن �ملدعي : �لرقة للعقار�ت    

قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/02118/2017 /�شكني  �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
لذ�  تاريخه  �ىل  �لوحدة  �شاغا  م��از�ل  �نه  �إل  �ليجار  بتجديد عقد  يقم  �ملدعي عليه مل  �ن   - مطالبة مالية 

نطالبت بقيمة �ليجار �ل�شابقة وما ي�شتجد من قيمة �يجارية حتى تاريخ �لخاء �لتام 
 2017/3/31 وحتى   2016/4/1 من  للفرتة  للماجور  �لج��رة  �شد�د  عن  ميتنع  عليه  �ملدعي  �ن   - عقار  �إخ��اء 
فرت�شد بذمته مبلغ 43600 درهم وميتنع عن �شد�ده رغم �خطاره بال�شد�د �و �لخاء عن طريق �لكاتب �لعدل 

بتاريخ 2017/2/5 
مطالبة مالية - �نه تر�شد بذمة �ملدعي عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرتة من 2016/4/1 وحتى 2017/3/31  
فرت�شد بذمته مبلغ وقدره 43600 ورغم �خطاره ب�شرورة �ل�شد�د عن طريق �لكاتب �لعدل بتاريخ 2017/2/5 

�ل �نه مل يحرك �شاكنا 
 مطالبة مالية - �ن �لعقد ت�شمن �لن�س على غر�مة �رتد�د كل �شيك مبلغ 500 وقد �رتد عدد )3( �شيك دون �شرف

عقد  و�ن  دره��م   5000 بو�قع  �ليجار  عقد  جتديد  ع��دم  غر�مة  على  �لن�س  ت�شمن  �لعقد  �ن   - مالية  مطالبة 
�ليجار �نتهي بتاريخ 2016/12/31 ومل يقم �ملدعي عليه بتجديده رغم �خطاره مر�ر� وتكر�ر�.

�لز�م بت�شليم م�شتند�ت - �ن �مل�شتاجر هو �مللزم بقيمة ��شتهاك �لكهرباء و�ملياه ولبد من تطهر �ملاأجور من 
تلك �لإلتز�مات ليمكن �عادة �لإنتفاع به

 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 
وقررت �للجنة �لق�شائية �عانكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2017/3/21 �ل�شاعة 3.00م �مام 
�للجنة �لق�شائية )�للجنة �لتا�شعة( بالد�ئرة �لإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية لنظر 
�لدعوى ، وقد �أمر بتق�شر مدة �مل�شافة �ىل ثاثة �يام من تاريخ �لن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك 

قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت  

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/02111/2017 / �سكني  

�ىل �ملدعى عليه :ثرد د�ميين�شن للتجارة �لعامة - �س ذ م م   
مبا �أن �ملدعي : �لرقة للعقار�ت    

قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/02111/2017 /�شكني  �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
مطالبة مالية - �ن �ملدعي عليه مل يقم بتجديد عقد �ليجار �لذي �نتهي بتاريخ 2016/12/31 رم ��شتخد�مة 

للعني �ملوؤجرة حتى تاريخه لذ� نطالب بقيمة ما ي�شتجد من قيمة �يجارية حتى تاريخ �لخاء �لفعلي.  
�إخاء عقار - �ن �ملدعي عليه ميتنع عن �شد�د �لجرة للماجور للفرتة من 2016/7/1 وحتى 2017/3/31 فرت�شد بذمته 
 مبلغ 25350 درهم وميتنع عن �شد�ده رغم �خطاره بال�شد�د �و �لخاء عن طريق �لكاتب �لعدل بتاريخ 2017/2/5 
مطالبة مالية - �نه تر�شد بذمة �ملدعي عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرتة من 2016/7/1 وحتى 2017/3/31  
فرت�شد بذمته مبلغ وقدره 25350 ورغم �خطاره ب�شرورة �ل�شد�د عن طريق �لكاتب �لعدل بتاريخ 2017/2/5 

ولكنه مل يحرك �شاكنا 
 مطالبة مالية - �ن �لعقد ت�شمن �لن�س على غر�مة �رتد�د كل �شيك مبلغ 500 وقد �رتد عدد )2( �شيك دون �شرف
مطالبة مالية - �ن �لعقد ت�شمن غر�مة مالية وقدرها 5000 درهم يف حالة �نتهاء عقد �ليجار ويلزم �ملوؤجر 
بت�شددها يف حالة عدم قيامه بتجديد عقد �ليجار و�ن �ملدعي عليه قد �نتهي عقد �يجاره يف تاريخ 2016/12/31 

ومل يقم بتجديدة.
�لز�م بت�شليم م�شتند�ت - �ن �مل�شتاجر هو �مللزم بقيمة ��شتهاك �لكهرباء و�ملياه ولبد من تطهر �ملاأجور من 

تلك �لإلتز�مات ليمكن �عادة �لإنتفاع به
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

وقررت �للجنة �لق�شائية �عانكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2017/3/21 �ل�شاعة 3.00م �مام 
�للجنة �لق�شائية )�للجنة �لتا�شعة( بالد�ئرة �لإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية لنظر 
�لدعوى ، وقد �أمر بتق�شر مدة �مل�شافة �ىل ثاثة �يام من تاريخ �لن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك 

قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت  

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

���ش��ه��د ���ش��ع��ادة �ل���ل���و�ء �ل��دك��ت��ور عبد 
�لعبيديل،  �ل�����رز�ق  ع��ب��د  �ل��ق��دو���س 
م�شاعد �لقائد �لعام ل�شوؤون �جلودة 
ختام  دب������ي،  ����ش���رط���ة  يف  و�ل���ت���م���ي���ز 
للملتقى  �لأخ�����ر  �ل���ي���وم  ف��ع��ال��ي��ات 
لأف�شل  ع�������ش���ر  �حل��������ادي  �ل��������دويل 
نظمته  �لذي  �ل�شرطية  �لتطبيقات 
يف  �ل�شاملة  للجودة  �لعامة  �لإد�رة 
�شرطة دبي، حتت رعاية �شمو �ل�شيخ 
ح���م���د�ن ب���ن حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س �ملجل�س 
��شت�شر�ف  ���ش��ع��ار  حت��ت  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي، 
�مل�شتقبل يف �لعمل �ل�شرطي ، و�ألقى 
��شرت�تيجيات  حم��ور  على  �ل�����ش��وء 
�لعمل  وحم���ور  �لإره�����اب،  مكافحة 
�جلنائي ومكافحة �جلرمية �لعابرة 
للحدود، و�إد�رة �لعمليات �ل�شرطية.

�لعبيديل كلمة  �للو�ء  �شعادة  و�ألقى 
ت�شرفنا  فيها:  وق��ال  �مللتقى،  ختام 
يف �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي منذ 
�ن��ط��اق ف��ع��ال��ي��ات �مل��ل��ت��ق��ى �ل���دويل 
�لتطبيقات  لأف�����ش��ل  ع�شر  �حل���ادي 
من  ك��وك��ب��ة  با�شت�شافة  �ل�����ش��رط��ي��ة 
م�شتوى  ع��ل��ى  �لأم���ن���ي���ة  �خل������رب�ت 
دول���ة و45 جهة   17 �ل��ع��امل متثل 
ب����اأور�ق  �مللتقى  �أي����ام  ع��امل��ي��ة، رف���دت 
�لتحديات  �شخ�شت  ه��ام��ة  بحثية 
�مل�شتقبلية للعمل �ل�شرطي، وو�شعت 
�أفكار�ً ��شت�شر�فية ملا قد يكون عليه 
�شورة عملنا يف ظل �لتطور �ل�شريع 
�ل���ع���امل يف خمتلف  ي�����ش��ه��ده  �ل�����ذي 
�أج����ن����دت  �أن  و�أ������ش�����اف  �مل�����ج�����الت. 
�مل��ل��ت��ق��ى ك���ان���ت ح��اف��ل��ة ع��ل��ى م���د�ر 
�لأيام �ملا�شية و�ألقت �ل�شوء على 6 
حماور رئي�شية هي: حمور �لبتكار، 
�جلنائي،  و�ملحور  �مل���روري،  و�ملحور 
�لإره����اب، وحمور  مكافحة  وحم��ور 
�جل����ر�ئ����م �لإل����ك����رتون����ي����ة، وحم����ور 
�إىل جل�شات  �إ�شافة  �لفعاليات،  �أمن 
�أرب���ع حماور  ت��ن��اول��ت  ع�شف ذه��ن��ي 
�لختناقات  �لبتكار،  ه��ي:  رئي�شية 
�مل������روري������ة، �ل���ف���ع���ال���ي���ات �ل���دول���ي���ة، 
ور�س  �إىل جانب  �لإره���اب،  مكافحة 

عمل قيمة.
�أنه منذ بد�ية �مللتقى و�شعنا  وتابع 
تتمحور  رئ��ي�����ش��ي��ة  �أه���������د�ف  ع�����دة 
يف ت����ب����ادل �مل���ع���رف���ة ب����ني �لأج����ه����زة 
�ل�����ش��رط��ي��ة �مل�����ش��ارك��ة، و�إي���ج���اد بيئة 
تناف�شية تدفع عجلة �لرتقاء  عمل 
وتعميم  �ل�شرطي،  �لأد�ء  مب�شتوى 
�ملتميزة  �لتطبيقات  من  �ل�شتفادة 
�ل�شرطية، وخلق  �ملمار�شات  و�أف�شل 
و�ملناق�شة  ل��ل��ح��و�ر،  منا�شبة  �أج���و�ء 
باجلهد  و�مل��ه��ت��م��ني  �مل��ع��ن��ي��ني  ب���ني 
�لأم���ن���ي و�ل�����ش��رط��ي، و�مل�����ش��اه��م��ة يف 
�لناجحة  �لأم��ن��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ب��ن��اء 

د�ئمة �لتعلم.
خال  مل�شنا  ق��د  �إن��ن��ا  �شعادته  وق���ال 
�لأيام �ملا�شية حتقيق هذه �لأهد�ف 
�أت��اح فر�شة  يف �أج���و�ء �مللتقى �ل��ذي 
و�لتن�شيق  و�ل���ت���و�����ش���ل  �لل���ت���ق���اء 
�أف�شل �ملمار�شات يف  و�ل�شتفادة من 
�إطار بناء موؤ�ش�شاتنا �لأمنية و�شمان 
�لتعلم �مل�شتمر، و�شوًل �إىل �لتطوير 

�ملن�شود جلميع �أجهزتنا �لأمنية.
ولفت �شعادته �إىل �أن �مللتقى يف دورته 
ي���اأت���ي م���ن منطلق  �حل���ادي���ة ع�����ش��ر 
�إمي������ان ���ش��رط��ة دب����ي �ل���ر�����ش���خ ب���اأن 
�أ�شبحت  �لعامل  يف  �ل�شرطة  �أجهزة 
�لأمني  �لهم  و�أن  و�ح���د،  مركب  يف 
�لعامل،  دول  جل��م��ي��ع  م�����ش��رتك  ه��م 
و�حد  ل��ه��دف  نعمل  جميعا  فنحن 
وهو تر�شيخ �لأمن و�ل�شتقر�ر، وهو 

�لعمل  �أور�ق  كافة  �أي�شاً  �أك��دت��ه  م��ا 
�مل�شتمر  �ل��ت��ع��اون  ع��ل��ى  �ل��ت��ي ح��ث��ت 
بني �لأجهزة �ل�شرطية على م�شتوى 
�إليه  �لعامل وهو ما نتطلع ون�شبو� 

د�ئماً يف �شرطة دبي.
فعاليات  خ��ت��ام  يف  ي�شعنا  ل  وق����ال 
ت�شريفكم  ن�����ش��ك��ر  �أن  �إل  �مل��ل��ت��ق��ى 
�ل��دوؤوب على  وح�شوركم وحر�شكم 
قيمة  ب��ح��ث��ي��ة  ع��م��ل  �أور�ق  ت��ق��دمي 
مل�شتقبل  روؤي������ة  ط��ي��ات��ه��ا  يف  حت��م��ل 
نلتقي  �أن  ون��اأم��ل  �ل�شرطي،  �لعمل 
�ل����دويل �لثاين  �مل��ل��ت��ق��ى  جم����دد�ً يف 
�ل�شرطية  �لتطبيقات  لأف�شل  ع�شر 
يف �لعام 2019 على خر باإذن �هلل 

تعاىل.
�ل����ق����ي����اد�ت  ق����دم����ت  �خل������ت������ام،  ويف 
�ل�����ش��رط��ي��ة �ل�����دروع �ل��ت��ذك��اري��ة �إىل 
و�لتقطو�  �لعبيديل  �ل��ل��و�ء  ���ش��ع��ادة 
�ملنا�شبة،  ب��ه��ذه  �ل��ت��ذك��اري��ة  �ل�����ش��ور 
مثمنني جهود �شرطة دبي يف تنظيم 

�مللتقى.

م�ستقبل ال�سرطة 
�خلتامي  �ل���ي���وم  ف��ع��ال��ي��ات  وك���ان���ت 
بعنو�ن  ب��ح��ث��ي��ة  ب���ورق���ة  ب������د�أت  ق���د 
م�������ش���ت���ق���ب���ل �ل�����ت�����ع�����اون �ل����������دويل يف 
�ل�����ش��رط��ة �لحت���ادي���ة �ل���ش��رت�ل��ي��ة ، 
���ش��ك��وت يل م�شاعد  �ل�����ش��ي��د  ق��دم��ه��ا 
�لقائد �لعام و�ملدير �لعام للعمليات 
�ل���دول���ي���ة يف �ل�����ش��رط��ة �لحت���ادي���ة 
�إىل كيفية  �لأ�شرت�لية، تطرق فيها 
بحيث  �ل�شرطية  �ملنظمات  تطوير 
تكون قادرة على �ل�شتجابة ملحركات 
وتطوير  �مل�شتقبل،  وتوقع  �لتغير، 
قدر�تها وجتاوز تعقيد�ت وحتديات 

بيئة �لعمل.
هنالك  �أن  يل  �شكوت  �ل�شيد  وب��ني 
�لعمل  تو�جه  تكنولوجية  م��وؤث��ر�ت 
�لتحديات  مثل  و�لأم��ن��ي،  �ل�شرطي 
�ملفتوح  �لن���رتن���ت  وع����امل  �ل��ت��ق��ن��ي��ة 
�لتي  �لجتماعي  �لتو��شل  ومو�قع 
�لأمنية  �ل���رق���اب���ة  ف���ر����س  ي�����ش��ع��ب 
ت�شاعف  كذلك  عليها،  و�ل�شيطرة 
�لتحويات �ملالية عرب �لنرتنت 5 
مر�ت �أكر، و�رتفاع عدد م�شتخدمي 
�لنرتنت من 400 مليون �شخ�س 
مليون   3200 �إىل   2000 ع���ام 
يعد  م��ا  وه��و   ،2015 ع��ام  �شخ�س 
حتديا كبر�، �إ�شافة �إىل �أن �جلر�ئم 
�للكرتونية تت�شبب بخ�شائر مادية 
بعيد�  �أن �لحتيال  فادحة، مو�شحا 
ع���ن �جل���ر�ئ���م �لل��ك��رتون��ي��ة يكلف 
دولر  مليار   6 ي��ع��ادل  م��ا  �أ�شرت�ليا 

�شنويا.
�أن  يل  ����ش���ك���وت  �ل�������ش���ي���د  و�أو�������ش������ح 
�ل�شرت�تيجيات  م��ن  ع���دد�  هنالك 
�تباعها  مي��ك��ن  �ل���ت���ي  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
مل���و�ج���ه���ة �ل���ت���غ���ر�ت، م��ن��ه��ا من���وذج 

�لقدرة �مل�شتد�مة، �لتن�شيق �لوطني 
�لعابرة  �جل��ر�ئ��م  ملو�جهة  و�ل���دويل 
ل���ل���ح���دود مب����ا يف ذل�����ك �لإره���������اب، 

وغرها.

حمور مكافحة الإرهاب
حمور  نقا�شية  جل�شة  �أول  وتناولت 
��شتعر�س  حيث  �لإره���اب،  مكافحة 
���ش��ت��ي��ف��ن��ز مدير  ب���ات���ري���ك  �ل�����ش��ي��د 
م��ك��اف��ح��ة �لإره��������اب يف �لن���رتب���ول 
�لبلجيكية  �ل��ف��ي��در�ل��ي��ة  �ل�����ش��رط��ة 
ملكافحة  �لن���رتب���ول  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لإره�����������اب، و�لأه�����������د�ف و�حل����ل����ول 
حديثه  بد�ية  يف  م�شر�ً  �ملو�شوعة، 
يف  �مل���ت���م���ث���ل  �لأول  �ل�����ه�����دف  �إىل 
�لبلد�ن �لأع�شاء يف ك�شف  م�شاعدة 
�أع�����ش��اء �جلماعات  ه��وي��ة  وحت��دي��د 
و�لك�شف  للحدود  �لعابرة  �لإرهابية 
ع���ن م�����ش��ادره��ا، وذل����ك ع���ن طريق 
�نتقال  ����ش���ا����ش���ة  ع���ل���ى  �حل�����ف�����اظ 
منظمات  ب���ني  �ل���دول���ي���ة  �ل��ب��ي��ان��ات 
وتعزيز  �لعامل،  حول  �لقانون  �إنفاذ 
�مل�شلحة  �لقو�ت  �لبيانات من  تدفق 
�ل�شاخنة  �مل���ن���اط���ق  يف  �مل����ت����و�ج����دة 
�ملت�شلة  �ل�����ش��رط��ي��ة  �لأج����ه����زة  �إىل 
بالإنرتبول، �إ�شافة لتعزيز �لندماج 
�ملمنهج ل�شتخد�م �لدلئل �حليوية 
)�ل���ب���اي���وم���رتي���ك�������س(، و�أ����ش���ال���ي���ب 
�لتعرف �ملتطورة على �لإرهابيني و 

�مل�شتبه بهم �ملطلوبني.
و�أ�شاف �أن �لهدف �لثاين يتمثل يف 
�ل�شفر و�لتنقل، وذلك من  �إ�شكالية 
�لأع�شاء  �ل��ب��ل��د�ن  م�شاعدة  خ��ال 
يف تعزيز �لأمن �لوطني و�لإقليمي 
للحدود، و�حلد من تنقل �لإرهابيني 
�ل�شركات  و�إىل  م���ن  �حل�����دود  ع���رب 
وتعطيل  وحت���دي���د  ل���ه���م،  �ل��ت��اب��ع��ة 
�شفرهم،  ت�����ش��ه��ل  �ل���ت���ي  �ل�����ش��ب��ك��ات 
�إىل  للمعلومات  �ل��و���ش��ول  ومت��ك��ني 
خطوط �ملو�جهة، و�لنقاط �ل�شاخنة 
و�ملر�كز �حلدودية، با�شتخد�م �أنظمة 
�لهامة  �مل�شار�ت  وحتديد  متطورة، 
و�أمناط �لتنقل و�لطرق �مل�شتخدمة 
�ل�شرت�تيجي.  �لتحليل  طريق  عن 
وبني �أن هناك �جتاه لدى �لإنرتبول 
نحو �لتو�جد �للكرتوين وم�شاهمة 
ومكافحة  �لأع�����ش��اء يف منع  �ل���دول 
�ل�شتغال عرب �لف�شاء �لإلكرتوين 
و�شوء ��شتخد�مه لأغر��س �إرهابية، 
�لتحليل  ت��ع��زي��ز ج��ه��ود  م��ن خ���ال 
�ملنهجي  �لندماج  و�لك�شف، وتعزيز 
�لأجهزة  يف  �ل��رق��م��ي��ة  ل��ل��م��ع��ل��وم��ات 

و�لأنظمة �ملرتبطة بالإنرتبول.
�جتاههم  ب���ات���ري���ك  �ل�����ش��ي��د  وب�����ني 
�لأع�شاء  �لبلد�ن  وم�شاعدة  لتعاون 
و�ع�����رت�������س  وت����ع����ق����ب  يف حت����دي����د 
لاأ�شلحة  �مل�������ش���روع  غ���ر  �لجت������ار 
و�ملو�د �لازمة لاأن�شطة �لإرهابية، 

ت��ع��زي��ز �لت�شال  وذل���ك م��ن خ���ال 
وت�شهيل  �لأع�شاء،  �ل��دول  قبل  من 
تبادل �ملعلومات �ل�شتخبار�تية بني 
تهديد�ت  ح����ول  �لأع�������ش���اء  �ل�����دول 
و�لبيولوجية  �لكيماوية  �لأ�شلحة 
و�لعبو�ت  و�ل���ن���ووي���ة  و�لإ���ش��ع��اع��ي��ة 
�لبلد�ن  ق����درة  وت��ع��زي��ز  �ل��ن��ا���ش��ف��ة، 
�لأع���������ش����اء ع���ل���ى م���ن���ع و�ل�������رد على 
�لكيماوية  ب��الأ���ش��ل��ح��ة  �ل��ه��ج��م��ات 
و�لنووية  و�ل�شعاعية  و�لبيولوجية 
ع����ن طريق  �ل���ن���ا����ش���ف���ة  و�ل����ع����ب����و�ت 
�لنهاية  م�����ش��ادة، ويف  ب��ر�م��ج  و���ش��ع 
�لقانون  �إن���ف���اذ  وح�����د�ت  م�����ش��اع��دة 
�لبلد�ن  يف  �مل��ال��ي��ة  و�ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت 
�لأع�شاء يف تعقب وتعطيل �لتيار�ت 
�ملالية و�ملمولني �ملبا�شرين للن�شاط 
�لإره�����اب�����ي ع����رب ت���ع���زي���ز �لن����دم����اج 
�ملالية يف تنبيهات  وتبادل �ملعلومات 
�ل�شعف  نقاط  �لإنرتبول، وحتديد 
�ملالية وتبادل �ملعلومات لأجل �شرب 

�مل�شالح �ملالية لاإرهاب.

�سراكات دولية
وتناول �ل�شيد بيرت �إدج نائب مدير 
عام يف �لأمن �لد�خلي �لأمريكي يف 
�ل�شتفادة  مو�شوع  �لبحثية  ورقته 
لفر�س  �ل���دول���ي���ة  �ل�������ش���ر�ك���ات  م���ن 
�إد�رة  جت���رب���ة  م��و���ش��ح��ا  �ل���ق���ان���ون 
�ل��ه��ج��رة و�جل���م���ارك �لأم��ري��ك��ي��ة يف 
وز�رة �لد�خلية، وتعزيزها للرو�بط 
�لأمريكية  ملحقاتها  مع  و�ل�شات 
�لدوليني  و�ل�������ش���رك���اء  �ل����ع����امل  يف 
وعرقلة  وحت��دي��د  �ل��ق��ان��ون  لتنفيذ 
عمل �ملنظمات و�ل�شبكات �لإجر�مية 
و�لتي  للحدود،  �لعابرة  و�لإرهابية 
�لتجارة  �أعمال  ��شتغال  �إىل  ت�شعى 
�إ�شافة  �مل���ال���ي���ة،  و�ل��ن��ظ��م  و�ل�����ش��ف��ر 
�لقائمة  �ملمار�شات  لتطرقه لأف�شل 
ومناق�شة  �ل������دويل،  �ل��ت��ع��اون  ع��ل��ى 
�مل�شرتكة  �جل���ه���ود  ت��ك��ث��ي��ف  ك��ي��ف��ي��ة 
�ل��ق��ان��ون يف  �إن���ف���اذ  ���ش��رك��اء  لتمكني 
مكافحة  م��ن  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  جميع 

�جلرمية �ملنظمة.
مكتب  �أن  �إدج  بيرت  �ل�شيد  و�أو���ش��ح 
�ل���ذر�ع  ي��ع��د  �جل��ن��ائ��ي��ة  �لتحقيقات 
�ل��د�خ��ل��ي��ة وي�شكل  ل�����وز�رة  �لأمي����ن 
�جلزء �لأكرب من �لهيكلية �لإد�رية 
تبلغ  �لتي  مكاتبه  بعدد  �ل����وز�رة  يف 
بالإ�شافة  بلد�،   47 يف  مكتبا   62
منت�شر  مكتب   200 من  �أك��ر  �إىل 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  �أن��ح��اء  جميع  يف 
�ل�شلطات  ومت����ار�����س  �لأم���ري���ك���ي���ة، 
من  �ل��ن��ط��اق  �ل��و����ش��ع��ة  �لتحقيقية 
�لتحقيق  �أ�شاليب  ��شتخد�م  خ��ال 
�ل���ت���ق���ل���ي���دي���ة و�مل���ب���ت���ك���رة �أي�������ش���ا يف 
جم�����الت �ل��ت��ح��ق��ي��ق �مل��ت��ن��وع��ة مثل 
�لأطفال  و��شتغال  �لقومي،  �لأمن 
بالب�شر  و�لجت����ار  �لب�شر  وت��ه��ري��ب 

و�جلر�ئم �ملالية، وتهريب �ملخدر�ت 
وهروب �أفر�د �لع�شابات، و�لحتيال 
�ل����ت����ج����اري،  �ل���غ�������س  و�ل���������ش����رق����ة و 
موؤكد�  �لإل���ك���رتون���ي���ة،  و�جل����ر�ئ����م 
�ل�شركاء  م��ع  �مل�شرتكة  �جل��ه��ود  �أن 
�لدوليني �أ�شفرت عن تفكيك و�حلد 
للمنظمات  �لإج��ر�م��ي  �لن�شاط  من 
�لعابرة  و�لإره����اب����ي����ة  �لإج���ر�م���ي���ة 
تهديد�  ت�����ش��ك��ل  و�ل����ت����ي  ل���ل���ح���دود، 
ول�شيادة  �لعاملي  لا�شتقر�ر  كبر� 

�لقانون.

املطلوب حرفية 
مينا،  ج���ون  �ل�شيد  �أو���ش��ح  ب����دوره، 
�أورلن����دو، يف  ل�شرطة  �ل��ع��ام  �لقائد 
بني  �لتن�شيق  ح��ول  �لبحثية  ورقته 
قوى �لأمن، �أن �لهجمات �لإرهابية 
غدت مفاجئة ت�شتهدف �لأبرياء يف 
�لليلية  و�ملاهي  �ملزدحمة  �لأماكن 
ي�شتدعي  �ل����ذي  �لأم�����ر  و�مل���اع���ب، 
�أعمال �شرطية �أكر دقة و�حرت�فية 
ملو�جهة هذه �لأخطار و�لتاأهب لها، 
حادثة  م��ن  �كت�شفو�  �أن��ه��م  م�شيفا 
�مللهى �لليلي �لذي ر�ح �شحيته 50 
هو  �لأه��م  �أن  �لقاتل  بينهم  �شخ�شا 
بني  �ل�شرطية  �لقو�ت  بني  �لتعاون 
�لفيدر�لية  �ل�شرطة  م��ن  حلفائنا 
و�لأمن �لد�خلي، و�لتن�شيق �مل�شتمر 
ووجود قنو�ت للتو��شل بني �لقادة، 
جتارب  و�إج��ر�ء  �لتدريبات  وتكثيف 

وهمية لقيا�س �شرعة �ل�شتجابة. 
�ل�����ش����ت����ج����اب����ة  �إىل  ت�����ط�����رق  ك����م����ا 
يف  �ل�شرطية  ل��اأج��ه��زة  �لإع��ام��ي��ة 
�إد�رة �لأزمات، وتنق�شم �إىل �شقذين 
بهدف  و�ل���دويل،  �لوطني  �لد�خلي 
حتقيق 3 �أم���ور، �إخ��ب��ار �ل��ع��امل مبا 
وم�شوؤولياتنا  �أح����د�ث،  م��ن  ي��ج��ري 
�جت���اه م��ا ي��ح��دث، و �إخ���ب���ار �لعامل 
مو�شحا  �ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات،  مب��ج��ري��ات 
بني  يتلقوها  ت��ه��دي��د�ت  هنالك  �أن 
�لتعاون  يتم  و�لآخ���ر، وعليه  �حل��ني 
من  للتاأكد  �ل�شرطية  �لأج��ه��زة  م��ع 
لعدم  عنها  �لإع����ان  دون  �شحتها 

�إثار ذعر �ملجتمع.
�نت�شار  ع��ن  �أح��د �حل�شور  وب�����ش��وؤ�ل 
وت�شهيل �متاك �لأ�شلحة مبختلف 
�أن���و�ع���ه���ا يف �مل��ج��ت��م��ع �لأم���ري���ك���ي، 
�لكبرة  �لتحديات  �أح��د  �أن��ه  �أو���ش��ح 
�أجندتهم  و�شمن  يو�جهونها  �لتي 

ملو�جهة �لإرهاب.

نهج بريطاين
هاردينغ  ريت�شارد  �ل�شيد  �شلط  كما 
قائد ومدير �ملكتب �لوطني ملكافحة 
�ل�شوء  �ملتحدة  �ململكة  يف  �لإره���اب 
�ململكة  نهج  على  �لبحثية  ورقته  يف 
�مل��ت��ح��دة مل��ك��اف��ح��ة �لإره��������اب، حيث 
��شتعر�س �لنهج �لذي تتبعه �شاما 

�لعنا�شر �ل�شرت�تيجية، و�لتحديات 
�ملتعلقة بتقدمي �لإمكانيات �لأمنية 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ����ش��رت�ت��ي��ج��ي د�خل 
�لتحدي  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات، 
�لتكتيك  لربط  �حل��اج��ة  يف  �ملتمثل 
و�ملوؤ�ش�شاتية  �ل�شرت�تيجية  بامللكية 
تطرق  كما  ناجحة،  نتائج  لتحقيق 
)�لرقيب(  �أرغ����و�����س  م�����ش��روع  �إىل 
�مل�شتخدم يف �ململكة �ملتحدة لإ�شر�ك 
يف  �ل�شرت�تيجيني  �لأع��م��ال  رج��ال 
م��و�ج��ه��ة ه����ذه �ل��ت��ح��دي��ات، وعمل 
ل�����ش��رح /  ت��ف��اع��ل��ي  ت��دري��ب��ي  تطبيق 
�ململكة  يف  �مل��ت��ب��ع  �ل��ن��ه��ج  وع���ر����س 
�مل���ت���ح���دة ل���ه���ذ� �ل���ت���ح���دي وت���ب���ادل 

�ملعلومات و�خلرب�ت بني �لوفود.

املحور اجلنائي
ويف �جلل�شة �لثانية ناق�س �مل�شاركون 
�ل��ع��م��ل �جلنائي  �مل��ل��ت��ق��ى حم���ور  يف 
يف م��ك��اف��ح��ة �جل���رمي���ة، ح��ي��ث قدم 
�ل�����ش��ي��د ه����ارو ك���ر�����س ق��ائ��د ونائب 
�شرطة  يف  �جلنائية  �ملباحث  مدير 
بعنو�ن  ع���م���ل  ورق�������ة  �أم�����������ش�����رتد�م 
�لإب���������د�ع يف �ل��ت��ح��ق��ي��ق �جل���ن���ائ���ي ، 
منهجيات  �ت���ب���اع  ����ش���رورة  م���وؤك���د� 
حماية  وب��ر�م��ج  �لإد�رة  يف  مبتكرة 
م��ع��اي��ر م�شادة  و�ت���خ���اذ  �ل�����ش��ه��ود، 
و��شتباقية ت�شت�شرف �مل�شتقبل للحد 
و�أهمية  �جل��ن��ائ��ي��ة،  �جل���ر�ئ���م  م���ن 
�أفر�د  تعزيز �لعاقة و�لتو��شل مع 

�ملجتمع.
�ل�شرطة  �أن  ك��ر����س  �ل�شيد  و�أو���ش��ح 
�لهولندية و�شرطة �أم�شرتد�م تنق�شم 
�لتحقيقات  يف  �مل��خ��ت�����ش��ة  �إد�رت����ه����ا 
تتمثل  �أق�����ش��ام  �أرب��ع��ة  �إىل  �جلنائية 
�ملقلقة،  و  �مل��ن��ظ��م��ة  �جل����رمي����ة  يف 
باملهاجرين  �ملعنية  �لأجانب  �شرطة 
�لجتار  ومكافحة  �ل�شرعيني  غ��ر 
�لدعم  وق�����ش��م  و�ل��ت��ه��ري��ب،  بالب�شر 
ب��امل��ر�ق��ب��ة �خلا�شة  �مل��ع��ن��ي  �خل��ا���س 
�لتقني،  و�ل��دع��م  �جلنائية  و�لأدل���ة 
�ملتخ�ش�شة  �جلرمية  ق�شم  و�أخ��ر� 
�لحتيال،  �ملالية،  باجلر�ئم  �ملعني 
�لبيئية،  و�جل�����ر�ئ�����م  �ل�������ش���ح���اي���ا، 
مو�شحا �أن هنالك حتديات جديدة 
منها  �جل��رمي��ة  ت�شهدها  وت��ط��ور�ت 
�خلربة،  عدميي  �مل�شلحني  �ل�شباب 
�لثقيلة،  �لأ����ش���ل���ح���ة  و�����ش���ت���خ���د�م 
�ملتخ�ش�شة  �لتكنولوجيا  و��شتخد�م 
يف مكافحة �لتتبع، وتنفيذ �لعمليات 

يف و�شح �لنهار ويف �أماكن عامة.

اأولويات احلوكمة
وم���ن ث���م ت���ن���اول �ل�����ش��ي��د ب��ي��رت ريان 
�إد�رة  ع���م���ل���ي���ات  وم�����دي�����ر  م�����ر�ق�����ب 
�لكندية  �ل�������ش���رط���ة  يف  �مل���ع���ل���وم���ات 
�أول��وي��ات �حلوكمة  ورق��ة بحثية ع��ن 
و�ملخاطر يف مكافحة �جلرمية موؤكد� 

�لحتادية  �ل�شرطة  برنامج  �أن  فيها 
�لتي  �لأم��ن��ي��ة  �لعمليات  �أ���ش��ا���س  ه��و 
و�شع  يف  �لكندية  �حلكومة  تعتمدها 
ب�شمان  �خل��ا���ش��ة  �لأول����وي����ات  ���ش��ل��م 
للكنديني، م�شيفا  و�لأم��ن  �ل�شامة 
�أن ظهور حتديات جديدة ناجتة عن 
و�لتطور  �لدميوغر�فية  �ل��ت��ح��ولت 
و�حلاجات  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �مل��ت�����ش��ارع 
تطلب  �ل�شرطية،  للم�شادر  �ملتز�يدة 
�لأطر�ف  بني  تعاونية  �أك��ر  منهجاً 
�أن  مو�شحا  �ملخاطر،  لإد�رة  �ملعنية 
�ل�شرطة �لفيدر�لية تركز �ليوم على 
عدة جو�نب تقع يف 3 خانات جنائية 
هي �لأمن �لوطني، �جلرمية �ملقلقة 

و�ملنظمة، و�جلرمية �ملالية.
�ل�شرطة  �أن  ري��ان  بيرت  �ل�شيد  وب��نّي 
لعملية  ح��اج��ت��ه��ا  �أدرك�������ت  �ل��ك��ن��دي��ة 
لتحديد  و���ش��ام��ل��ة  و����ش��ح��ة  وط��ن��ي��ة 
�أولويات �لعمليات، لذلك مت ت�شميم 
و�لتحكم  �لأول�����وي�����ات  حت���دي���د  �أد�ة 
ب��امل�����ش��اري��ع �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة ل��ت�����ش��اه��م يف 
برنامج  �أول�����وي�����ات  حت���دي���د  ع��م��ل��ي��ة 
�ل�شرطة �لحتادية وحتديد �أولويات 
�جلنائية،  و�ل��ن�����ش��اط��ات  �ل��ت��ه��دي��د�ت 
�شل�شلة  بتحليل  �لأد�ة  ت��ق��وم  ح��ي��ث 
ي��ت��م ت�شميمها  �ل��ت��ي  �مل��ت��غ��ر�ت  م��ن 
وتقوم  م�����ش��روع،  ل��ك��ل  م��ن��ف��رد  ب�شكل 
بفرزها �إىل ثاث م�شتويات، �مل�شتوى 
ويتطلب  �لأعلى  �لأول��وي��ة  ذي  �لأول 
حتقيقات مو�شعة و��شت�شر�ف �شامل، 
حتقيقات  يتطلب  �ل��ث��اين  و�مل�شتوى 
حمدود،  و��شت�شر�ف  �أقل  نطاق  على 
�أما �مل�شتوى �لثالث فتكون �لتحقيقات 

فيه حمدودة من دون ��شت�شر�ف. 
�إيفي غوبيل مدير  ومن جانبه، قدم 
�ل�شرطة  يف  �ملُقلقة  �ملنظمة  �جلر�ئم 
حول  �شرحاً  �جلل�شة  �لكندية، خال 
للحدود،  �ل��ع��اب��رة  �ملنظمة  �جل��ر�ئ��م 
�ل�شريعة  �ل��ت��ط��ور�ت  �أن  �إىل  م�شر�ً 
جر�ئم  ��شتحد�ث  �إىل  �أدت  �لعامل  يف 
ج��دي��دة ع��اب��رة ل��ل��ح��دود، �إ���ش��اف��ة �إىل 
�ملعرفة  �ل�شابقة  �لتقليدية  �جلر�ئم 
لدى �لأجهزة �ل�شرطية على م�شتوى 

�لعامل.
�ل�شرطي  �ل���ع���م���ل  �أن  �إىل  و�أ������ش�����ار 
بالعمل  مقارنة  ج���ذري  ب�شكل  تغر 
مو�جهة  يف  عاماً   20 قبل  �ل�شرطي 
�جلر�ئم �ملنظمة، وهذ� �لع�شر يحتاج 
لقدر�ت  وتطوير  جديدة  حلول  �إىل 
�لأجهزة �ل�شرطية، ويجب �لعرت�ف 
و�شع  على  و�ل��ع��م��ل  �ل�شعف  بنقاط 

�حللول لها.
وح������ث م���ر�ق���ب���ة وم����دي����ر �جل����ر�ئ����م 
�لكندية،  �ل�شرطة  �ملقلقة يف  �ملنظمة 
كافة �لأجهزة �ل�شرطية على م�شتوى 
�لتدريبي  �ل����دور�ت  بتكثيف  �ل��ع��امل 
ومو��شلة  لأف����ر�ده����ا  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة 
ُم�شتحدث  جديد  كل  ملو�كبة  �لتعلم 

�رتكاب  يف  ��شتغاله  ملنع  �ل��ع��امل  يف 
ذ�ته  �ل��وق��ت  يف  م�شتعر�شاً  ج��رمي��ة، 
�لكندية يف مو�جهة  �ل�شرطة  جتربة 

�جلرمية �ملقلقة.

حتديات والتزامات 
تطرقت �ل�شيدة لوز مارينا بو�شتو�س 
لل�شرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة  م�شت�شارة 
�لكولومبية �إىل حتديات و�للتز�مات 
�لهجرة  �أهمها  �مل�شتقبلية  �ل�شرطة 
�خلطرة  �لن���ت���ه���اك���ات  �مل����ت����ز�ي����دة، 
و�ملتكررة حلقوق �لإن�شان، �إىل جانب 
للتجارة  �مل��ت��ز�ي��د  �لقت�شادي  �لنمو 
بالب�شر  �لجت��ار  مثل  �مل�شروعة  غر 
�لبيئية،  و�جل�����ر�ئ�����م  و�مل������خ������در�ت، 
�جلو�نب  م��ن  �ل��ع��دي��د  �أن  م��و���ش��ح��ة 
�أو  م��ب��ا���ش��ر  ب�شكل  ت���اأث���رت  �حل��ي��ات��ي��ة 
�لقت�شادية  ب���الأزم���ات  مبا�شر  غ��ر 
و�لإن�شانية �لنا�شئة عن �لنز�ع �مل�شلح 

�ملحلي و�لإقليمي.
وبينت �ل�شيدة لوز �أن هذه �لتحديات 
قوة  تتطلب  �لجتماعية  و�ل��ظ��و�ه��ر 
ومدربة  وم��ه��ن��ي��ة  ح��دي��ث��ة  ���ش��رط��ي��ة 
ت�شمن حقوق �لإن�شان، �إ�شافة لروؤية 
بامل�شاركة،  لنا  ت�شمح  وعاملية  دول��ي��ة 
وقبل كل �شيء �ل�شطاع على �لدور 
�لأ�شا�شي �لذي نوؤده يف عمليات �إعادة 
�إعمار �شرعية �لدولة و�شمان حقوق 

�لإن�شان للمو�طنني.

اإدارة العمليات 
�إدوين  ق��دم  �خل��ت��ام��ي��ة،  �جلل�شة  ويف 
لل�شرطة  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  م��دي��ر  روك���ي���ه 
�إد�رة  �لوطنية �لفلبينية �شرحاً حول 
�لفلبينية،  �ل�����ش��رط��ة  يف  �ل��ع��م��ل��ي��ات 
م�شر�ً �إىل �أنها طلقت حملة م�شادة 
للجر�ئم ��شتهدفت مرتكبي �جلر�ئم 
قائمة  و�لغت�شاب  و�ل�شرقة  كالقتل 

على حمورين هما �ل�شبكة و�لرمح .
وب���ني �أن حم���ور �ل�����ش��ب��ك��ة ه���دف �إىل 
ن�شر رجال �ل�شرطة يف معظم �ملناطق 
�ل��ت��ي ي��رت��ف��ع ف��ي��ه��ا م��ع��دل �جلرمية 
لتوعية  م��ن��زل��ي��ة  زي�������ار�ت  و�إج��������ر�ء 
�ل��ق��ب�����س على  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �لأه�����ايل 
�ملتورطني يف �جلر�ئم من خال ن�شر 
�ل�شبكة  ي�شبه  مب��ا  �ل�����ش��رط��ة  رج����ال 
فيما حمور  تو�جدهم،  �أم��اك��ن  ح��ول 
�ملعلومات  ج��م��ع  يف  ف��ت��م��ث��ل  �ل���رم���ح 
�ملطلوبني  ت���و�ج���د  �أم����اك����ن  مل��ت��اب��ع��ة 
و�إل���ق���اء �ل��ق��ب�����س ع��ل��ي��ه��م.  وب�����دوره، 
خبر  تربح  علي  ف���وؤ�د  �لدكتور  ق��دم 
�إد�رة  م��دي��ر  �جلنائية،  �ل�شموم  �أول 
�لتدريب و�لتطوير يف �لإد�رة �لعامة 
وع���ل���م �جلرمية  �جل��ن��ائ��ي��ة  ل���اأدل���ة 
ب�شرطة دبي، ورقة عمل حول �جلانب 
�ملظلم من خماطر �ملبيد�ت �حل�شرية 
مقدماً عر�شاً ملجموعة من �لق�شايا 

�جلنائية ذ�ت �لعاقة.

•• عجمان-الفجر:

لتاأهيل  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  م��ر�ك��ز  �إد�رة  ���ش��ارك��ت 
�ل��ع��ام��ة حلماية  ب��������الإد�رة  �مل��ع��اق��ني  وت�����ش��غ��ي��ل 
�مل���ج���ت���م���ع و�ل����وق����اي����ة م����ن �جل����رمي����ة ب�������وز�رة 
ب��ج��ن��اح خ��ا���س يف م��ع��ر���س عجمان  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�ملركزية  �لإد�رة  ن��ظ��م��ت��ه  �ل������ذي  ل��ل��ت��وظ��ي��ف 
 ل��ت��ن��م��ي��ة �مل������و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة ب��ع��ج��م��ان م���وؤخ���ر�.
توعية  ن�شر�ت  ت��وزي��ع  على  �مل�شاركة  وت�شمنت 
وعر�س للخدمات �لتي تقدمها �إد�رة �ملر�كز يف 
جمال تاأهيل وتوظيف �لأ�شخا�س ذوي �لإعاقة 

على م�شتوى �لدولة، ومت ت�شجيل عدد من �حلالت 
 لالتحاق بالدور�ت �ملقبلة يف مر�كز �لد�خلية.
عجمان  معر�س  م��دي��ر  بو�شهاب  ع��ب��د�هلل  �أك���د 
مر�كز  �إد�رة  م�������ش���ارك���ة  �أه���م���ي���ة  ل��ل��ت��وظ��ي��ف، 
�ملعاقني  وت�����ش��غ��ي��ل  ل��ت��اأه��ي��ل  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة 
و�لوقاية  �مل��ج��ت��م��ع  حل��م��اي��ة  �ل��ع��ام��ة  ب�������الإد�رة 
بجناح  �ل����د�خ����ل����ي����ة  ب�����������وز�رة  �جل�����رمي�����ة  م�����ن 
خ����ا�����س يف �مل����ع����ر�����س ل���ل���ت���ع���ري���ف ب���اخل���دم���ات 
�لإع����اق����ة. ل���اأ����ش���خ���ا����س ذوي  ت��ق��دم��ه��ا   �ل���ت���ي 

حتظى  �لإع��اق��ة  ذوي  �لأ�شخا�س  فئة  �إن  وق��ال 
�لدولة  يف  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة  ورع��اي��ة  باهتمام 

ل���ه���ا ك���اف���ة �لإم����ك����ان����ات وفر�س  �ل���ت���ي وف������رت 
لي�شطلعو�  و�ل��ت��وظ��ي��ف  و�ل��ت��اأه��ي��ل  �ل��ت��دري��ب 
و��شتقر�ره  وتقدمه  �لوطن  تنمية  يف  ب��دوره��م 
و�أ�شخا�س  �ملجتمع  وي�شبحو� عنا�شر فاعلة يف 
ب��دل من  �أنف�شهم  على  �لع��ت��م��اد  على  ق��ادري��ن 
جمتمعهم. وعلى  �أ�شرهم  على  عالة  يكونو�   �أن 
ون�����وه ب����ال����دور �ل�����ذي ت���ق���وم ب����ه  م���ر�ك���ز وز�رة 
�ل��د�خ��ل��ي��ة يف ت��دري��ب وت��اأه��ي��ل وت��وظ��ي��ف ذوي 
�ث��ب��ت��و� جد�رتهم  �أن��ه��م  �إىل  م�����ش��ر�ً   ، �لإع���اق���ة 
وك����ف����اءت����ه����م يف خم���ت���ل���ف م�����و�ق�����ع �ل���ع���م���ل يف 
لديهم  و�إن  و�خل���ا����س  �حل��ك��وم��ي  �ل��ق��ط��اع��ني 

�أفر�د  و�إمكانيات لتقل عن غرهم من  قدر�ت 
�مل��ه��ار�ت و�ل��ق��در�ت �لتي  �ملجتمع وذل��ك بف�شل 
�لد�خلية. وز�رة  م���ر�ك���ز  م���ن  ع��ل��ي��ه��ا   ح�����ش��ل��و� 
�ملعر�س  يف  �مل�شاركة  �جلهات  �إن  بو�شهاب  وق��ال 
ذوي  لاأ�شخا�س  �شاغرة  وظيفة   57 عر�شت 
و�لتاأهيل  �ل��ت��دري��ب  فر�س  توفر  م��ع  �لإع��اق��ة 
�لد�خلية  م��ر�ك��ز  م��ع  �لتن�شيق  و���ش��ي��ت��م  ل��ه��م، 
للنظر  خريجيها  من  ع��دد  لرت�شيح  للمعاقني 
خمتلف  يف  �مل��ت��وف��رة  �ل�شو�غر  يف  توظيفهم  يف 
�لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات �ملحلية و�لحتادية و�لقطاع 

�خلا�س. 

•• مك�صيكو-وام:

�أحمد حامت �ملنهايل �شفر �لدولة لدى �ملك�شيك مع معايل  بحث �شعادة 
وتطوير  تعزيز  �شبل  �ملك�شيكي  �خلارجية  وزي��ر  نائب  �إكا�شا  دي  كارلو�س 

�لتعاون �لثنائي بني �لبلدين .
كما جرى خال �للقاء - �لذي عقد بني �جلانبني �أم�س قبل �لأول مبقر 
وز�رة �لعاقات �خلارجية �ملك�شيكية - ��شتعر��س �لق�شايا �مل�شرتكة بني 

�لبلدين.

••اأبوظبي-الفجر:

من  ����ش���اب���ط���اً   36 �ل����د�خ����ل����ي����ة  وز�رة  خ�����ّرج�����ت 
 3 يف  و�لإد�ر�ت،  �ل���ع���ام���ة  �ل����ق����ي����اد�ت  خم���ت���ل���ف 
على  للتغلب  �ل��وق��ت  �إد�رة  يف  متخ�ش�شة  دور�ت 
�ت�شالت  �إد�رة  يف  و�أخ�������رى  �ل���ع���م���ل   ���ش��غ��وط��ات 
�ملوؤ�ش�شي  �لتخطيط  يف  و�لثالثة  �لعمليات  غ��رف 
�أق��ي��م م���وؤخ���ر�ً يف معهد  �مل����و�رد بحفل  ل���ش��ت��خ��د�م 

باأبوظبي. �ل�شرطة  كلية  مبقر  �ل�شباط،   تدريب 
علمية  مو�شوعات  در��شة  على  �ل���دور�ت  و��شتملت 
وعملية وتطبيقية يف جمالت �أ�ش�س و��شرت�تيجيات 
�إد�رة  كيفية  و  �ليومية  �ملهام  وتوزيع  �لوقت  �إد�رة 
و��ش�شه  و�أن����و�ع����ه  �ل��ع��م��ل��ي��ات  غ��رف��ة  �لت�������ش���ال يف 
�مل����و�رد  لإد�رة  �ل�����ش��ل��ي��م  و�ل��ت��خ��ط��ي��ط  �ل�����ش��ح��ي��ح��ة، 
�لب�شرية بكفاءة عالية ، بهدف رفع م�شتوى �لأد�ء 

يف �لعمل �ل�شرطي وفق �أف�شل �ملمار�شات �لدولية.

�سفري الدولة يبحث التعاون مع 
نائب وزير خارجية املك�سيك

تخريج 36 �سابطًا بالداخلية يف 3 دورات 
متخ�س�سة ملعهد تدريب ال�سباط

ناق�س حمور مكافحة الإرهاب واجلرمية اجلنائية واإدارة العمليات 

اللواء العبيديل ي�سهد ختام فعاليات امللتقى الدويل لأف�سل التطبيقات ال�سرطية

مراكز الداخلية لتاأهيل وت�سغيل املعاقني ت�سارك يف معر�ض عجمان للتوظيف
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العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
اإعالن امل�ستاأنف �سدها للح�سور  امام مدير ادارة الدعوى ن�سرا 

 : بتاريخ  �شادر   - عجمان  م��دين  م   )2016( ل�شنة   )736( رق��م  �ل�شتئنافية  �ل��دع��وى 
2016/10/31 م ، يف �لق�شية رقم )361( ل�شنة )2016(م ��شتئناف مدين كلي عجمان.

�مل�شتاأنف : نوبل ريوربيز - �س م ح  - 
�مل�شتاأنف �شدها / �دوني�س تريدينج - م م ح  - �لعنو�ن : ن�شر� - 

�ل�شتئنافية  �لدعوى يف حمكمة عجمان �لحتادية  �مام مدير  باحل�شور  �نت مكلف 
�و بو��شطة وكيل معتمد  �ل�شاعة 9.40 �س �شخ�شيا  �ملو�فق 2017/3/1   يوم �لربعاء 
وم��ن �شمنها  �لع��ان  ��شتام  تاريخ  �ي��ام من  ع�شرة  خ��ال  �مل�شتند�ت  كافة  وتقدمي 
عدم  ح��ال  ويف  �مل�ش�تاأنف  م��ن  �مل��رف��وع��ة  �ل�شتئنافية  �ل��دع��وى  على  ج��و�ب��ي��ة  م��ذك��رة 
ح�شورك �شخ�شيا �و بو��شطة وكيلك �ملعتمد فان �ل�شتئناف �شي�شمع يف غيبتك، حرر 

�لعان يف  2017/2/15
 مكتب ادارة الدعوى ال�ستئنافية

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
اإعالن امل�ستاأنف �سدها للح�سور  امام مدير ادارة الدعوى ن�سرا 

 : ب��ت��اري��خ  ���ش��ادر   - ع��ج��م��ان  م���دين  م   )2016( ل�شنة   )736( رق���م  �ل�شتئنافية  �ل��دع��وى 
2016/10/31 م ، يف �لق�شية رقم )361( ل�شنة )2016(م ��شتئناف مدين كلي عجمان.

�مل�شتاأنف : نوبل ريوربيز - �س م ح    
�مل�شتاأنف �شدها /كمر�ن خان مع�شوم خان  - �لعنو�ن : ن�شر�   

يوم  �ل�شتئنافية  �لدعوى يف حمكمة عجمان �لحتادية  �مام مدير  �نت مكلف باحل�شور 
�و بو��شطة وكيل معتمد وتقدمي  �ل�شاعة 9.40 �س �شخ�شيا  �ملو�فق 2017/3/1   �لربعاء 
كافة �مل�شتند�ت خال ع�شرة �يام من تاريخ ��شتام �لعان ومن �شمنها مذكرة جو�بية 
�و  �شخ�شيا  ح�شورك  ع��دم  ح��ال  ويف  �مل�ش�تاأنف  م��ن  �ملرفوعة  �ل�شتئنافية  �ل��دع��وى  على 

بو��شطة وكيلك �ملعتمد فان �ل�شتئناف �شي�شمع يف غيبتك  
حرر �لعان يف  2017/2/15

 مكتب ادارة الدعوى ال�ستئنافية

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   

 اعــــــــــالن بالن�ســــر 
ليكن معلوما للجميع �ل�شيد/ ح�شن �بر�هيم جا�شم بن حاي �لزعابي - �لإمار�ت 
، رخ�شة رقم 614415  �ل�شيار�ت  لتلميع  �ل�شاحل  �جلن�شية  ب�شفته مالك : جنم 
�ل�شيدة/  �لبالغة 100% وذلك �ىل  تنازل ح�شته  - مقرها مدينة كلباء يرغب يف 

فاطمة خمي�س ح�شن �شيف �لكندي - �لإمار�ت �جلن�شية 
وعما بن�س �ملادة )14(  فقرة )5(  من �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013م  يف 
�شان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعان للعلم  و�إنه �شوف يتم �مل�شادقة 
�ي  �لع���ان.  فمن لديه  ه��ذ�  تاريخ  ��شبوعني من  بعد  �ليه  �مل�شار  على �لج��ر�ء 
لتباع  بالعان  �ملذكور  �لعدل  �لكاتب  مكتب  مر�جعة  عليه  ذلك  على  �إعرت��س 

�لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل
حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة كلباء  الحتادية البتدائية

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
اإخطار يف الق�سية التنفيذية  رقم)2016/33(  ام القيوين

�ىل �ملنفذ �شدها / �أمل غريب �شامل حممد بن طوق - �إمار�تية �جلن�شية 
 )2014/225( رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �حلكم  بتنفيذ   - �لتمويل  /د�ر  �لتنفيذ  طالب  تقدم  قد 

مدين جزئي و�ملحكومة 2015/11/24 - �أم �لقيوين 
- �نت مكلف ب�شد�د �ملبلغ �ملطالبة به يف �لتنفيذ �ملذكور �عاه مبجموع وقدره )37016.36(  وهي 
كالتايل : )25899.36 درهم �ملبلغ �ملحكوم به /3555 درهم ر�شوم وم�شاريف �لدعوى �ملدنية /1180 
درهم ر�شوم �عانات مدين - تنفيذ /5000 درهم ر�شم �مانة �خلربة /482 درهم ر�شم  ن�شبي تنفيذ 
/700 درهم ر�شوم خدمة �لكرتونية مدين - تنفيذ /200 درهم �تعاب حماماة( + �لفائدة �لقانونية 
 بو�قع 6% �شنويا من �عتبار� من تاريخ 2014/10/30 م حتى �ل�شد�د �لتام + ر�شم �عان �لن�شر. 
�ل�شند  يف  ج��اء  مب��ا  للوفاء  �ملحكمة  �م��ام  ي��وم(   15( خ��ال  بال�شد�د  مكلف  �ن��ت  ه��ذ�  فبموجب 
�جر�ء�ت  بحقك  �شتتخذ  �ملحكمة  فان  ذلك  عن  تخلفك  حاله  ويف  �أع��اه  �ليه  �مل�شار  �لتنفيذي 

�لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا مع حت�شيل باقي ر�شوم �لتنفيذ �لتي �شترتتب عليك.  
  ق�سم التنفيذ 

دولة الإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة ام القيوين الحتادية البتدائية

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
 يف الدعوى رقم : 2016/2511  جتاري كلي - اإعالن بالن�سر

يعلن �خلبر �حل�شابي/ د/ حممد ��شماعيل �لزرعوين �ملنتدب يف �لدعوى �ملذكورة �أعاه مبوجب 
�حلكم �ل�شادر عن عد�لة حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية �ملوقرة بتاريخ 2017/2/27 �ملرفوعة من �ملدعي/ 
يو�شف ح�شن هارون �لعلي �شد �ملدعي عليه/ �فتار �شينغ �شار�ت �شينغ و�خل�شم �ملدخلي/ �شركة �لنهر 
�لبي�س للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة - ذ م م - يعلن �خلبر �حل�شابي �ملدعي عليه/ �فتار �شينغ �شار�ت 
�شينغ و�خل�شم �ملدخل/ �شركة �لنهر �لبي�س للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة - ذ م م حل�شور �جتماع 
�خلربة يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/3/22 يف متام �ل�شاعة �لثانية ع�شر و�لن�شف ظهر� )12.30( ظهر� 
- مبقر مكتب �خلبر بابوظبي - ب�شارع حمد�ن تقاطع �شارع �ل�شام - بجو�ر جزيرة �لعجائب - خلف 
فندق نهال - بناية بزن�س �شنرت - ط 3 مكتب رقم 303 و�إح�شار كافة �لوثائق و�مل�شتند�ت �لتي توؤيد 
موقفكم يف �لدعوى ، حتى ن�شتطيع �أد�ء �ملهمة �ملوكلة لنا  وفقا للقو�عد و�ل�شول ويف �لوقت �ملحدد- 

لا�شتف�شار يرجى �لت�شال علي رقم : 056221358 - 026454696
اخلبري احل�سابي     
  حممد اإ�سماعيل الزرعوين 

 اإعالن بالن�سر حل�سور
 اجتماع اخلربة احل�سابية

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
 يف الدعوى رقم : 2017/11  جتاري كلي العني  

�ملرفوعة من : �شركة �ملدينة �لر�قية للمقاولت �لعامة - ذ م م 
�شد : مبارك حممد ها�شل حممد �ملن�شوري 

بال�شارة �ىل �ملو�شوع �عاه و�ىل قر�ر ندبنا خبر� هند�شيا يف �لدعوى �ملذكورة �عاه فقد 
تقرر �عان �ملدعي عليه / مبارك حممد ها�شل حممد �ملن�شوري ن�شر� حل�شور جل�شة 
�خلربة �لوىل �ملقرر عقدها يف يوم �ل�شبت �ملو�فق 2017/3/25 يف متام �ل�شاعة �حلادية ع�شر 
�شباحا وذلك يف موقع �مل�شروع يف مدينة �لعني.  على �ملدعي عليه �و من يخولها ح�شور 
جل�شة �خلربة ويف حالة عدم �حل�شور بدون عذر مقبول �شت�شتمر �خلربة يف �أد�ء مهامها 
ح�شب �ل�شاحيات �ملخولة لها قانونا ، وناأمل �حل�شور و�ملكان �ملحددين �عاه مع �شرورة 

�ح�شار توكيل ر�شمي للمخول باحل�شور
اخلبري الهند�سي املنتدب : حممد جمد الدين الطويل

هاتف 0555543209     

 اإخطار مبوعد جل�سة خربة

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
�لكر�مة  �إمارة دبي - بردبي-   : �لفعاليات  - عنو�نها  ��س لد�رة  ��س  ��س  �ملدعي عليهم : 1-  �إىل 

- �شارع كويتي - �شارع رقم 18 - بناية �حمد عبد �لرحيم �لعطار - مكتب رقم  221  -  
2- في�شل بابو ثروثي �لفيكوتى ثروثي  عنو�نها : �إمارة دبي - بردبي- �لكر�مة - �شارع كويتي 
- �شارع رقم 18 - بناية �حمد عبد �لرحيم �لعطار - مكتب رقم  221   -  نعلمكم مبوجبه بانه مت 
تكليفنا مبهمة �خلربة يف �لدعوى رقم 2016/2640 جتاري جزئي حمكمة دبي �لإبتد�ئية و�ملقامة 
�شدكم من قبل �ملدعي / �شاجيت فيلو تانكابان �شوجاتا.  ندعوكم ب�شفتكم طرفا يف �لق�شية �مل�شار 
�ليها �عاه للح�شور �ىل مكتبنا �لكائن يف �ل�شقة رقم CO8 بناء �لعوي�س �شارع �لرقة ديرة دبي 
وذلك يف �ل�شاعة 13.00 ، �لو�حدة من ظهر يوم �خلمي�س  �ملو�فق 30 مار�س 2017  وذلك لاإجابة 
وكيل  �ر�شال  �أو  �حل�شور  عن  تخلفكم  حال  يف   . م�شتند�ت  من  لديكم  ما  وتقدمي  �لدعوى  على 
قانوين عنكم خال �ملهلة �ملحدد فاإن �خلبر �شيبا�شر �جر�ء�ت �خلربة ويقدم تقريره للمحكمة 

من و�قع �مل�شتند�ت �ملتاحة 
اخلبري احل�سابي  د . ب�سام يحيي عجول 

اإعالن بالن�سر- تبليغ ح�سور جل�سة خربة
�سادر عن اخلبري احل�سابي

د. ب�سام يحيى عجول   

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                     �ىل �ملدعي عليه/ بروفي�شنال و�ي للخدمات �لفنية - �س ذ م م   نعلنكم باأن 
�ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة لها جل�شة 

2017/3/28   �ل�شاعة 8.30

باحل�شور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 
قبل �جلل�شة بثاث �يام على �لقل بال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف  ويف حالة تخلفكم فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
1114/2017/13 
1076/2017/13

م
1
2

��شم �ملدعي
مومن مياه جال مياه

جهانغر عامل عبد �لر�شيد 

مبلغ �ملطالبة
18480 درهم + تذكرة �لعودة 
197406 درهم + تذكرة �لعودة

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
مذكرة اعالن املدعي عليه باحلكم مبثابة احل�سوري بالن�سر

�ىل �ملدعي عليه/ روي��ال فالكون لنقل �لركاب باحلافات - �س ذ م م   نعلنكم 
باأن �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/2/27 يف �لدعاوي �ملذكورة ل�شالح �ملدعيني 

بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي : 

و�لزمت �لطرفني باملنا�شب من �مل�شاريف و�عفت �ملدعني من ن�شيبهم منها و�مرت باملقا�شة يف 
�تعاب، ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات. 

ن�شر  �لتايل  �ليوم  من  �عبتار�  يوما  ثاثني  خال  لا�شتئناف  قابا  �حل�شوري  مبثابة  حكما 
هذ� �لعان

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
2016/7738 عمايل جزئي
2016/7739 عمايل جزئي
2016/7736 عمايل جزئي

م
1
2
3

��شم �ملدعي
رحيم كل نور كل 

نويد �جنوم مويز جول
وزير �لرحمن �شاهبا غول 

مبلغ �ملطالبة
23451.60 درهم + تذكرة �لعودة
17961.50 درهم + تذكرة �لعودة
29626.75 درهم + تذكرة �لعودة

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
اعالن جمموعة  )بالن�سر(            

�ىل �ملنفذ �شدها : كولتي تت�س خلدمات �لتنظيف  
مبا �ن طالبي �لتنفيذ �قامو� �لتنفيذ�ت �ملو�شحة بالك�شف �دناه، وذلك للز�مك 
ب�شد�د �ملبالغ �ملو�شحه به خال )15( يوما من تاريخ �لتبليغ وعليه فان �ملحكمة 

�شتتخذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحكم يف حال عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لتنفيذ 
2017/543 تنفيذ جزئي 
2017/542 تنفيذ جزئي 
2017/544 تنفيذ جزئي 
2017/545 تنفيذ جزئي

م
1
2
3
4

�جلهة طالبة �لتنفيذ   
رو�س ماري دي فر� ريفر�
جوليتا فويرتي�س جدوقو 
ماريبيل فالديز �قوينو 
جو�شلني ر�مو�س تيبالو 

 ر�سم التنفيذ   
  1015 درهم  

900 درهم  
900 درهم  

900 درهم

 املبلغ املنفذ به   
  11640 درهم 

 2960 درهم
 2960 درهم
 2960 درهم

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
اإعادة اعالن موعد جل�سة بالن�سر

يف الدعوى 2017/39   احوال �سخ�سية
�ىل �ملدعي عليه : �أحمد خالد ياغي 

حيث �ن �ملدعية : در�شاف بنت �أحمد �لطر�بل�شي 
قد �قامت عليك �لدعوى رقم 2017/39 - �حو�ل �شخ�شية  وعليه يقت�شي ح�شورك 
�ملو�فق  �لثاثاء   ي��وم   �لبتد�ئية  ر�أ���س �خليمة  �لدعوى مبحكمة  �إد�رة  �إىل مكتب 

2017/3/21 م  �ل�شاعة �لتا�شعة �شباحا
لاإجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودف��وع ويف حالة تخلفك عن 
�شتبا�شر نظر  �ملحكمة  ف��اإن  �أع��اه  �ملحدد  �لوقت  وكيل عنك يف  �إر�شال  �أو  �حل�شور 

�لدعوى غيابيا بحقك. حرر بتاريخ : 2017/3/14 م
مدير اإدارة الدعوى 
 حممد عثمان �ساتي

      حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
اإعادة اعالن مذكرة تبليغ موعد جل�سة بالن�سر

 الق�سية رقم 2017/15 جتاري جزئي 
�ىل �ملدعي عليه : �أيوم يتانني ري�شتام  
حيث �ن �ملدعية : عبد�هلل ح�شن مر�د 

قد �قام عليك �لدعوى �حلقوقية رقم 2017/15 جتاري جزئي - وعليه يقت�شي ح�شورك 
�إىل �ملحكمة �لبتد�ئية بر�أ�س �خليمة للنظر يف �لدعوى �ملدنية �جلزئية ، وذلك �شباحا 
ما  وتقدمي  �لدعوى  �لتا�شعة �شباحا  لاإجابة على  �ل�شاعة  �لربعاء 2017/3/22  يوم 
لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن �حل�شور �أو �إر�شال وكيل عنك يف �لوقت 
�أعاه فاإن �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى غيابيا بحقك لدى �شعادة �مل�شت�شار/  �ملحدد 

�ل�شذيل بن �ملربوك فار�س - حرر بتاريخ : 2016/9/7 م
 الدائرة املدنية اجلزئية الثانية 
اأمني �سر الدائرة املدنية اجلزئية الثانية - ال�سيد/حممد علي ح�سن البلو�سي 

      حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   

اإعـــــــالن بالن�ســــر 
رقم 2017/12

�ىل �ملدعي عليهما : 
1- حممد عمر�ن ملك �ح�شان �هلل - �جلن�شية : باك�شتان 

2- �شركة مطعم �ملدين - ذ م م   -  حيث �ن �ملدعي / �ل�شيخ �شعود بن 
خالد حميد �لقا�شمي - �جلن�شية �إمار�تي 

قد �أقام  �ملدعي �لدعوى 2017/12 مدين كلي  �شد �ملدعي عليهما  مما 
يقت�شي ح�شوركم �ىل مكتب �د�رة �لدعوى  مبحكمة ر��س �خليمة يوم 
�لثاثاء �ملو�فق 2017/3/21 م �ل�شاعة �لتا�شعة �شباحا �و �ر�شال وكيل 

عنكما يف �لوقت �ملحدد. حرر بتاريخ 2017/3/12
 مكتب  اإدارة الدعوى

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة : املجموعة الدولية لإدارة املعاهد - �س ذ م م 
�لعنو�ن : مكتب  ملك نادي �لن�شر �لريا�شي - بردبي - عود �ملطينة - �ل�شكل �لقانوين 
 : �لتجاري  بال�شجل  �لقيد  رق��م   -  545413 : �لرخ�شة  رق��م  م�شوؤولية حم��دودة.  ذ�ت   :
62782  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شر يف �ل�شجل 
�لتجاري لديها باإنحال �ل�شركة �ملذكورة �أعاه، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2017/1/19  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2017/1/19 وعلى من لديه 
�أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني بيه كي اف - ت�سارترد اكاونتنت�س 
�لعنو�ن : مكتب رقم )1801( ملك �شديقي و�ولده لا�شتثمار - بردبي  - فرع دبي  
كافة  معه  3552070-04  م�شطحباً   : فاك�س   04-3888900 هاتف     2 �لتجاري  /�ملركز 

�مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/بيه كي اف - ت�سارترد اكاونتنت�س - فرع دبي  
 �لعنو�ن : مكتب رقم )1801( ملك �شديقي و�ولده لا�شتثمار - بردبي /�ملركز �لتجاري 2  
�لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب    04-3552070  : فاك�س   04-3888900 ه��ات��ف  
�لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاه لت�شفية املجموعة 
الدولية لإدارة املعاهد - �س ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
  2017/1/19 بتاريخ    دب��ي  حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2017/1/19
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه 
�مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع��اه،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
 اعـــــــالن       

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان  : �ل�شيد/ 
يو�شف عي�شى عبد�هلل مد�يل �حلمادي - �جلن�شية : �لإمار�ت - وطلب �لت�شديق على 
حمرر يت�شمن )تنازل( يف �ل�شم �لتجاري ديفينا للخياطة و�لتطريز و�ملرخ�س من 
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف  �ل�شارقة رخ�شة جتارية رقم 241638 �ل�شادر بتاريخ 
�شومان  �ل�شيد/  �شريكه  �ىل  بخورفكان   �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  1992/8/9 يف 
بانيك �وميت بانيك - �جلن�شية : بنغادي�س  -  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب 
�ل�شاأن يف �ملحرر  بالت�شديق على توقيعات ذوي  �لعدل يف مدينة خورفكان �شيقوم 

�ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعان
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
 اعالن بالن�سر

�ملرجع : 475
عن  تنازلت  �جلن�شية   �إمار�تية    - حممد  مظلوم  عبد�هلل  �شامية  �ل�شيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�جلن�شية يف  �إمار�تي   - �ليا�شي  يو�شف  �حمد عبد�هلل  �ل�شيد/ ماجد  �ىل   )%51( �لبالغة  كامل ح�شتها 
د�ئرة  من   )740307( برقم  و�ملرخ�شة   - �لعامة  للتجارة  يا�س  بني  ركن   / �مل�شماة  �لتجارية  �لرخ�شة 
�لتنمية �لقت�شادية �ل�شارقة ، وقام �ل�شيد/ حممد �نام �حلق حممد رمي�س �حمد - بنغادي�شي �جلن�شية 
بالبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 49% �ىل �ل�شيد/ ماجد �حمد عبد�هلل يو�شف �ليا�شي - �إمارتي 
�جلن�شية يف �لرخ�شة �لتجارية �مل�شماة / ركن بني يا�س للتجارة �لعامة( و�ملرخ�شة برقم )740307( من 
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية �ل�شارقة  - وعمابن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم 
)4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعان للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  
على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��س على ذلك عليه 

�تباع �ل�شبل �لقانونية  حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات - ال�سارقة 

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 481
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ جون بو�شكو �لوي�شري كارمايل - هندي  �جلن�شية 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100%  وذلك لل�شيد/ ر�م لل بالو ر�م 
�مل�شلحة  �لنجارة  ملقاولت  �ل�شر�ج  �شوء  �مل�شماة/  �لرخ�شة  يف  �جلن�شية  هندي   - جارو� 
ملالكها  �ل�شابق  �لرخ�شة  تنازل مالك   : �خرى  تعديات    - - مبوجب رخ�شة 727863  

�حلايل ، ومت تغير وكيل �خلدمات. 
وعمابن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعان للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�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 11971 بتاريخ 2017/3/18   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 483
�إمار�تية  �جلن�شية و�ل�شيد/ نا�شر   - �أمنة حممد علي كلي �ل علي  �ل�شيد/  ليكن معلوما للجميع بان كا من 
ح�شني فقر هندي �جلن�شية  و�ل�شيدة/ نفي�شة نا�شر فقر زوجة نا�شر ح�شني فقر هندية �جلن�شية  يرغبون يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100% وذلك  �ىل �ل�شيد/ حمد علي �حمد حممد �ملا �إمار�تي �جلن�شية 
وذلك يف �لرخ�شة �لتجارية )بحر �طل�س لل�شناعات �ملعدنية - ذ م م ( تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة 
�شناعية رقم )720901(   - مت تغير �ل�شكل �لقانوين من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية - مت 
تغير �ل�شم �لتجاري من بحر �طل�س لل�شناعات �ملعدنية ذ م م - �ىل بحر �طل�س للنقليات - مت تغير �لن�شاط 
�لتجاري من �شناعة �لثاجات �ملقطورة ، �شناعة �للت و�ملعد�ت �ل�شناعية �ملتخ�ش�شة �شناعة �ملقطور�ت �شناعة 
هياكل عربات �لنقل �شنع �شهاريج تخزين �ملياه و�ملو�د �ل�شائلة �شناعة �شهاريج �ملركبات ور�شة وحلام �ىل �لن�شاط 
�لتجاري �جلديد نقليات عامة - وعمابن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  
2013 يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعان للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار 
�ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل 

�ملذكورة لتباع �لجر�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 11971 بتاريخ 2017/3/18   

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 474

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ مدثر �قبال مرز� بن مرز� �قبال ح�شني - باك�شتاين  
�ل�شيد/  �ىل  وذلك    %100 �لبالغة  كامل ح�شته  و�لتنازل عن  �لبيع  يرغب يف  �جلن�شية 
مرز� من�شور �قبال �قبال ح�شني - باك�شتاين �جلن�شية وذلك يف �لرخ�شة �لتجارية بيت 

�لريحان للمفرو�شات - رخ�شة جتارية رقم : 119771 
وعمابن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعان للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�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 11971 بتاريخ 2017/3/18   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 480
هندية    - كونييل  دهامودهار�ن  نهاتيال  دهانيا  �ل�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
لفينا  �ىل  وذلك    %100 �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب  �جلن�شية 
مونترو مانديكابو بينجا مني - هندية �جلن�شية يف �لرخ�شة )مركز عرو�س �لحام 

للتجميل( تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم : 721402
وعمابن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعان للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�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 11971 بتاريخ 2017/3/18   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 482
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ حممد عبد �ملخيت حممد �شفيق �حلق - بنغادي�س  
�جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100%  وذلك �ىل حممد ر��شل 
�لدين عليم �لدين - بنغادي�س �جلن�شية يف �لرخ�شة )مر�شى �ملدينة خلدمات �ملطابع( 

تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم : 550412 
وعمابن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعان للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�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 11971 بتاريخ 2017/3/18   
اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/46 ا�سكالت جتاري 
مو�شوع �لق�شية : �إ�شكال يف �لتنفيذ رقم 2015/594 تنفيذ جتاري   

لوقف �لإجر�ء�ت �لتنفيذية
طالب �لإعان : م�شت�شكل : خالد حممد �بر�هيم عبد�هلل �لبلو�شي - ب�شفته �ل�شخ�شية 
وب�شفته مالك موؤ�ش�شة �نو�ر �شرب� لتجارة �ملنتوجات �جللدية بفرعها   - �ملطلوب �عاه : 
�مل�شت�شكل �شدهما  : 1- �لهه غامر�شا رو�قي 2- حمي حممد �شريف �أبوجنمة - ب�شفته 
 - لازياء   �خل��ر�ت  و�دي  با�شم  �ملعروفة  �لتجارية  للموؤ�ش�شة  مالكا  وب�شفته  �ل�شخ�شية 
جمهول حمل �لقامة  - مو�شوع �لإع��ان : -  نعلنكم بانه قد حتددت جل�شة يوم �لحد  
�عاه  �ل�شكال  يف  للنظر   ch1B.6 بالقاعة  �شباحا   8.30 �ل�شاعة    2017/3/12 �ملو�فق 
و�لتي يتوجب عليكم ح�شورها ويف حالة تخلفكم عن �حل�شور �شي�شدر قر�ر يف غيابكم مع 

نفاذ �ثره �لقانوين بحقكم
رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/773 عقاري كلي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1-  �إليا�س خليل �شميا  جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2017/10/29  يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�شالح/

متويل - م�شاهمة خا�شة بف�شخ �لتفاقية �ملربمة بن �ملدعية و�ملدعي عليه �ملقررة 
مبوجب �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 565/2013 عقاري كلي وبالز�م �ملدعي عليه 
�ل�شو�غل وبالز�م  برد حيازة �لوحدة حمل �حلكم وت�شليمها للمدعية خالية من 
�ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شروفات ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة  حكما 
مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
لن�شر هذ� �لعان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• الذيد –الفجر:

مو��شلة لربنامج زيار�ته للرعيل �لأول من �ملو�طنني 
�أمور �لطلبة و�لطالبات يف �ملنطقة  �أولياء  ز�ر جمل�س 
بوروي�س  حميد  �مل��و�ط��ن  �لأول  �أم�س  م�شاء  �لو�شطى 

�لكتبي يف منزلة �لكائن يف منطقة �لثميد.
�ىل  بزيارة  �ملجل�س  رئي�س  �ملحيان  عبد�هلل  ر��شد  وقام 
�لكتبي يف منزله و�لتي تاأتي هذه �لزيارة جت�شيد� لدور 
�ملجل�س يف زيارة �ل�شخ�شيات �ملجتمعية و�لتو��شل مع 
�حلالية  �لأجيال  ��شتفادة  �أوجه  وبيان  �ملحلي  �ملجتمع 
من �لرعيل �لأول ممن هم على قيد �حلياة و�ل�شتفادة 

من خرب�تهم وما�شيهم �مل�شرق .
�ملا�شي  �أ����ش���ال���ة  ع���ن  �حل���دي���ث  �ل����زي����ارة  خ����ال  و مت 
من  و�أبيات  و�حلكايات  �لق�ش�س  و�شرد  �ملا�شي  وعبق 
و�لتي مرت عليهم  ي�شتذكرونها  �لتي  باملو�قف  �ل�شعر 
�ل�����ش��اب��ة مع  �لأج���ي���ال  رب���ط  �إىل حتقيق  �ل��ت��ط��رق  ومت 
كبار  م��ع  و�جللو�س  و�ل�شنع  �ل��ع��اد�ت  و�لتعلم  �ملا�شي 
و��شت�شر�ف  �حلا�شر  يف  �ملا�شي  من  لا�شتفادة  �ل�شن 

�مل�شتقبل.
�أن �لزيارة مبثابة تكرمي خا�س  من جهته قال حميد 

�أننا  و�أ���ش��اف  �ل��وج��وه  �ل��ف��رح��ة على  ل��ه لأن��ه��ا ر�شمت 
بحاجة لهذه �لزيار�ت لدورها �لكبر يف  تقوية �و��شر 
�ملحبة وتعزيز و تقوية �لن�شيج �لجتماعي ، لفتا �ىل 
�ن مثل هذه �لزيار�ت يكون لها طابع �إيجابي وذكريات 

جميلة تر�شخ بالذ�كرة . 
يف ن��ه��اي��ة �ل���زي���ارة ���ش��ك��ر �مل��ح��ي��ان  ح��م��ي��د ع��ل��ى ح�شن 
�لزمن  �ىل  �أع��ادت��ه��م  �ل��ت��ي  �جلل�شة  وع��ل��ى  �ل�شتقبال 

�ملا�شي وما ت�شمنه من قيم ل�شتفادة �لطلبة منها  .

•• اإ�صالم اآباد -وام:

و�ف����ق �أع�����ش��اء جم��م��وع��ة غ���رب �آ���ش��ي��ا - �إح���دى 
�ملجموعات �جليو�شيا�شية �ل�شت �لتي مت ت�شكيلها 
و�خلا�شة باإن�شاء �لربملان �لآ�شيوي - على �ختيار 
�لوطني  للمجل�س  �لإمار�تية  �لربملانية  �ل�شعبة 

�لحتادي من�شقا لها.
�ل��ذي عقد مب�شاركة  �جتماعها  ذلك خال  جاء 
�أعمال  يف  �لإم���ار�ت���ي���ة  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �ل�شعبة  وف���د 
�لآ�شيوية  �لربملانية  للجمعية  �لتا�شعة  �جلل�شة 
�آباد  �إ���ش��ام  �لباك�شتانية  �لعا�شمة  يف  �ملنعقدة 

خال �لفرتة من 13 �إىل 17 مار�س �جلاري .
���ش��م وف���د �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت�����ادي ك��ا من 
�شعادة �لدكتور �شعيد �ملطوع و�شعادة عز� �شليمان 
بن �شليمان ع�شوي �ملجل�س حيث �شارك �لوفد يف 
�لربملانية  للجمعية  �لتا�شعة  �جلل�شة  �جتماعات 
لل�شوؤون  �لد�ئمة  �للجنة  و�جتماعات  �لآ�شيوية 
باإن�شاء  �خلا�شة  �للجنة  و�جتماعات  �ل�شيا�شية 

�لربملان �لآ�شيوي .
هذ�  �أن  �لإمار�تية  �لربملانية  �ل�شعبة  وف��د  و�أك��د 
حتققها  �لتي  �لنجاحات  �إىل  �شي�شاف  �لختيار 

�لوطني  ل��ل��م��ج��ل�����س  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
�لحتادي خال �لف�شل �لت�شريعي �ل�شاد�س ع�شر 
يتم  و�أه���د�ف  وم��ب��ادىء  �أ�ش�س  وف��ق  و�لتي تعمل 
للمجل�س  م�شاركة  ك��ل  قبل  وحت��دي��ده��ا  و�شعها 
�لعربية  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �لحت���ادي���ات  �ج��ت��م��اع��ات  يف 
�لذي  �لأم���ر  و�ل��دول��ي��ة  و�لإ�شامية  و�لآ�شيوية 
ملو�كبة  �مل��ج��ل�����س  يحققها  �ل��ت��ي  �ل���ري���ادة  يعك�س 
�ل�شمعة �لطيبة و�ملكانة �ملرموقة �لتي حتظى بها 

دولة �لإمار�ت .
�آ�شيا يف ع�شويتها �إ�شافة  وت�شم جمموعة غرب 
و�لبحرين  �ل�����ش��ع��ودي��ة  ب��رمل��ان��ات  �لإم������ار�ت  �إىل 

و�لكويت و�ليمن وفل�شطني و�لأردن.
تر�أ�س  �ل��ذي  �ملطوع  �شعيد  �لدكتور  �شعادة  و�أك��د 
�لجتماع �لأول للمجموعة �أن �ل�شعبة �لربملانية 
�أع�شاء  م��ع  �لتن�شيق  على  �شتحر�س  �لإم��ارت��ي��ة 
بجميع  �له��ت��م��ام  و�شيتم  �آ���ش��ي��ا  غ��رب  جمموعة 
�لقرت�حات �لتي �شيتم �لتقدم بها ب�شاأن �لأ�ش�س 
�لآ�شيوي  �ل���ربمل���ان  ب��اإن�����ش��اء  �خل��ا���ش��ة  و�مل���ب���ادئ 
لت�شمينها يف تقرير �ملجموعة �لذي �شيتم رفعه 

لاأمانة �لعامة للجمعية �لربملانية �لآ�شيوية.
وقال �شعادة �لدكتور �شعيد �ملطوع رئي�س �للجنة 

�لآ�شيوية  �لربملانية  للجمعية  و�لإد�ري����ة  �ملالية 
مقرتح  ت��دع��م  �لإم��ارت��ي��ة  �لربملانية  �ل�شعبة  �إن 
�ل�شريع  �لتطور  �لآ�شيوي يف ظل  �لربملان  �إن�شاء 
�لأخرى مثل  �لإقليمية  �لربملانات  ت�شهده  �لذي 
و�لربملان  �لأفريقي  و�لربملان  �لأوروب��ي  �لربملان 

�لإ�شامي .

�شيعمل على توحيد  �لربملان  ه��ذ�  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
روؤى �لربملانات �لآ�شيوية وتعزيز دورها كمجوعة 
�مل��ح��اف��ل �لربملانية  �مل�����ش��ارك��ة يف  م��وح��دة خ���ال 
�ل��دويل نظر�  �لربملاين  �لحت��اد  �لدولية خا�شة 
�لآ�شيوية م��ن مم��ي��ز�ت كما  �ل��ق��ارة  ب��ه  تتمتع  مل��ا 
�أنها تخلو من برملان تتوحد فيه روؤى وتطلعات 

�شعوب هذه �ملنطقة �ملهمة من �لعامل ف�شا عن 
�إن�����ش��اء �ل��ربمل��ان ي��ت��و�ف��ق م��ع �لتوجه  �أن م��ق��رتح 

�لعاملي نحو تعزيز �لعمل �جلماعي �مل�شرتك .
�شليمان  ب��ن  �شليمان  ع��ز�  �شعادة  �أك���دت  ب��دوره��ا 
يف  �لإمار�تية  �لربملانية  �ل�شعبة  م�شاركة  �أهمية 
�لربملانية  للجمعية  �لتا�شعة  �جلل�شة  �جتماعات 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  ح���ر����س  ظ����ل  يف  �لآ����ش���ي���وي���ة 
�لحتادي على مو�كبة توجهات �لدولة و�شيا�شتها 
خمتلف  ح��ي��ال  نظرها  وج��ه��ة  وتبني  �خل��ارج��ي��ة 
�لإم������ار�ت  �ن��ت��خ��اب  �أن  �إىل  لف��ت��ة   .. �ل��ق�����ش��اي��ا 
�ملجموعات  �شمن  �آ�شيا  غ��رب  جمموعة  لرئا�شة 
على  �ملجل�س  حلر�س  جت�شيد  هو  �جليو�شيا�شية 

�لتن�شيق و�لت�شاور مع خمتلف �ملجموعات .
و�أو�شحت �أن �ملجل�س �لوطني �لحتادي يعد من 
�أن�شط �ل�شعب �لربملانية �لتي تتقدم باملقرتحات 
�لفعاليات  يف  �مل�شاركة  خ��ال  �ل��ط��ارئ��ة  و�ل��ب��ن��ود 
على  وي��ح��ر���س  و�ل��دول��ي��ة  �لإقليمية  �ل��ربمل��ان��ي��ة 
�إقامة عاقات من خال مذكر�ت تفاهم وتعاون 

مع �لربملانات و�ملجموعات �جليو�شيا�شية.
باإن�شاء  �خل��ا���ش��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  �ج��ت��م��اع  خ����ال  ومت 
�لربملانية  �جل��م��ع��ي��ة  يف  �لآ�����ش����ي����وي  �ل����ربمل����ان 

�ل����ذي ع��ق��د مب�����ش��ارك��ة وف���د �ل�شعبة  �لآ���ش��ي��وي��ة 
�لربملانية �لإمار�تية �لتاأكيد على �أهمية �لتعاون 
بني �لدول �لآ�شيوية على خمتلف �لأ�شعدة ومبا 
�لدول  ه��ذه  �شعوب  على  و�ل��ف��ائ��دة  بالنفع  يعود 
لتحقيق  �لآ�شيوي مهما  �لربملان  يكون  �أن  وعلى 
�لتعاون يف �ملجالت �لقت�شادية و�ل�شيا�شية و�أن 
تكون �لأهد�ف خمتلفة عن �لربملانات �لإقليمية 

�لأخرى.
وجرى خال �جتماع جلنة �ل�شوؤون �ل�شيا�شية يف 
�جلمعية �لربملانية �لآ�شيوية �لذي عقد مب�شاركة 
وفد �ل�شعبة �لربملانية �لإمار�تية وبرئا�شة معايل 
�لباك�شتاين  �ل�شيوخ  جمل�س  رئي�س  رب��اين  ر�شا 
�عتماد جدول �لعمال و�نتخاب مكتب �لربملان .. 
كما مت �لطاع على م�شاريع �لقر�ر�ت �خلا�شة 
�خلا�س  و�ل��ق��ر�ر  �لفل�شطينية  �لق�شية  ب��دع��م 

بالإرهاب.
يخ�س  فيما  �ملطوع  �شعيد  �لدكتور  �شعادة  و�أك��د 
�لربملانات  بدعم  �خلا�س  �لقر�ر  م�شروع  م�شودة 
�لآ�شيوية �لثابت لل�شعب �لفل�شطيني على �أهمية 
نتائج موؤمتر باري�س �لذي عقد يف يناير �ملا�شي 

خا�شة فيما يتعلق بحل �لدولتني.

•• ال�صارقة –الفجر:

ت���ر�أ����ش���ت �ل��ط��ال��ب��ة ج���و�ه���ر �ل�����ش��ام�����ش��ي جمل�س 
�ل�شعادة لطالبات �جلامعة �لقا�شمية �ملتكون من 
�لطالبات  �شوؤون  عمادة  �عتماد  بعد  10 طالبات 
�لقا�شمية  �جل��ام��ع��ة  لت�شتكمل  جل��ان��ه��ا   ت�شكيل 
�أن فرغت  بعد  �لطابي  �ل�شعادة  ت�شكيل جمل�س 
ت�شكيل  من  لتنتهي  �لطاب  جمل�س  ت�شكيل  من 

جمل�س �لطالبات.
وي�����ش��م��ل جم��ل�����س �ل�����ش��ع��ادة ل��ل��ط��ال��ب��ات ..  جلنة 
�للجنة  و  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي  و  �ل��ع��ل��م��ي  �ل���ن�������ش���اط 
�ل��ف��ن��ي��ة و جل��ن��ة �ل���ع���اق���ات �ل��ع��ام��ة و �لأع�����ام 
�أخر�  و  �لثقافية  �للجنة  و  �لريا�شية  و�للجنة 

جلنة  �لن�شاط  �لأجتماعي  و �لرحات .
و �أدت  �لطالبات  �لأع�شاء  يف �ملجل�س �أمام �شعادة 
�لقا�شمية  �جلامعة  م��دي��ر  ���ش��امل  ر���ش��اد  �ل��دك��ت��ور 

�شعار    حت���ت  ج���اء  �ل����ذي  للمجل�س  �ل�����ولء  ق�����ش��م 
ن��ع��م��ل م��ع��ا م��ن �أج����ل خ��ل��ق ب��ي��ئ��ة ط��اب��ي��ة مليئة 
�ملجل�س  �ن�شاء  ياأتي  حيث  �ل�شعادة  و  باليجابية 
�ن�شجاما  مع توجيهات �شيا�شات �لدولة وجمل�س 
�لوزر�ء  لتعزيز قيم ومفاهيم �ل�شعادة و�لت�شامح 
�ملعاين  تلك  �جلامعة  وتر�شيخ  طلبة  نفو�س  يف 

ك�شلوك عملي يف �أروقة �جلامعة.
�لطالبات  �ل��ق��ا���ش��م��ي��ة  �جل��ام��ع��ة  م��دي��ر  وج����ه  و 
�ل��رتك��ي��ز على  �ي��ج��اب��ي��ة و�ح�����دة  و  ب����روح  للعمل 
�لتعارف  �أهمية  و  �لعلمية  و  �خللقية  �جل��و�ن��ب 
م��ن حمتلف  ج����اءو�  �ن��ه��م  و  خ��ا���ش��ة  بينهم  فيما 
�لتاحم  م�شتويات  �ع��ل��ى  حتقيق  و  �ل��ع��امل  دول 
من  ي��ع��رت���ش��ه��م  ما  قد  ك��ل  ن��ق��ل  و  بينهم  ف��ي��م��ا 
�أهمية  موؤكد�  در��شتهم  �جلامعية..  �شعوبات  يف 

�ن يكونو�  �أف�شل قدوة �أمام �لطالبات .
�شيعمل  �أن  �ملجل�س  �جل��ام��ع��ة  و�أو�شح  مدير 

�مل���ب���ادر�ت و�لأن�شطة  �ل��ع��دي��د م��ن  �إط����اق  ع��ل��ى 
جلميع  و�لإيجابية  �ل�شعادة  و�لرب�مج  لتحقيق 
�لطالبات وممار�شة نهج �ل�شعادة و�لت�شامح �شمن 
وخطط  و��شرت�تيجيات  ت��ت��و�ءم  وب��ر�م��ج  خطط 
�لربنامج �لوطني لل�شعادة و�لإيجابية وما ت�شعى 
ين�شر  و�شطي  منظور  من  حتقيقه  �إىل  �جلامعة 

�خلر و�ل�شام للعامل.
�أع�شاء جمل�س �ل�شعادة  �لتقيد  و ت�شمل و�جبات 
بقانون �جلامعة و �أنظمتها و لو�ئحها و قر�ر�تها 
و  �ل�شادرة  �لقر�ر�ت  و  �ملجل�س  �لتقيد بائحة  و 

�لعمل على حتقيق �أهد�ف �ملجل�س .
�لت�شامح  ن�����ش��ر  �ملجل�س  يف  �أه�����د�ف  تتلخ�س  و 
�جلدد  على  �ل��ط��ل��ب��ة  ت��ع��ري��ف  و  �مل�������ش���اع���دة  يف 
�خلدمات �ملقدمة يف �حلرم �جلامعي و تعزيز روح 
�مل�شاركة و �لعمل �جلماعي و �لتعاون فيما بيهم 
�لعاملني  و  �لتدري�س  هيئة  �أع�����ش��اء  و  �لأد�رة  و 

بتنمية  �لكفيلة  بالأن�شطة  �لقيام  و  �جلامعة  يف 
�لأنتماء  روح  ت��ق��وي��ة  و  �ل��ط��ال��ب��ات  ب���ني  �ل���وع���ي 
توفر  �ىل  ��شافة  �مل�شوؤولية..  حتمل  و  للوطن 

�لفر�س لتنمية �لوعي بالقيم �لأخاقية ..
�مل��ج��ل�����س يف و����ش���ع خ��ط��ة عمل  و ت��ت��م��ث��ل م���ه���ام 

لرب�مج �لطلبات و �أن�شطتهم و مناق�شتها متهيد� 
لأقر�رها من قبل �لعميد و تنفيذ �شيا�شة �ملجل�س 
للقيام  �ل���ازم���ة  �ل����ق����ر�ر�ت  �ت���خ���اذ  و  ق���ر�رت���ه  و 
بالفعاليات و �لأن�شطة �لتي حتقق هذه �لأهد�ف 
تقدميها  و  �ملجل�س  م��و�زن��ة  �ع���د�د  و  متابعتها  و 

و  ب�شاأنها  �لازمة  �لإج��ر�ء�ت  لأ�شتكمال  للعمادة 
�لنظر يف �لأقرت�حات �ملقدمة من �أع�شاء �ملجل�س 
�أو من �للجان �ملنبثقة عنه .. �إ�شافة �ىل مناق�شة 
�لتي  �ل�شنوية  �لتقارير  و  �ل�شنوي  �ملايل  �لتقرير 

يعدها مقررو �للجان و �أقر�رها .

•• ال�صارقة-وام:

بتنظيم  دب��ي  يف  �ل�شيني  �لعام  �لقن�شل  نائب  �شان  زه��ني  و�ن��غ  �أ���ش��اد 
حمطة  متثل  �لتي  �لعاملي  �ل��رت�ث  �أ�شابيع  لفعاليات  �ل�شارقة  �إم���ارة 
للتعارف  وفر�شة  �لعامل  بلد�ن  خمتلف  من  و�ل��رت�ث  للثقافات  لقاء 
وت��ب��ادل �لآر�ء و�خل����رب�ت و�ل��ت��ج��ارب و�مل��ع��ل��وم��ات . ج��اء ذل��ك خال 
�فتتاح فعاليات �أ�شبوع �لرت�ث �ل�شيني يف �ل�شارقة �لتي ينظمها معهد 
�ل�شارقة للرت�ث �شمن �أجندته �ل�شهرية لأ�شابيع �لرت�ث �لعاملي حتت 
�لعزيز  عبد  �لدكتور  �شعادة  بح�شور  �ل�شارقة  يف  �لعامل  ت��ر�ث  �شعار 
�مل�شلم رئي�س معهد �ل�شارقة للرت�ث و�لوفد �ل�شيني �ل�شيف وجمهور 
�ل��رت�ث و�ملخت�شني و�لباحثني و�ل��زو�ر. وقدم نائب  كبر من ع�شاق 
�لقن�شل �لعام �ل�شيني �ل�شكر و�لتقدير ملعهد �ل�شارقة للرت�ث �لذي 

�أتاح فر�شة عر�س وتقدمي مامح وعنا�شر ومكونات و�ألو�ن �لرت�ث 
�ل�شيني �لعريق من مو�شيقى و�أزياء وماب�س تر�ثية و�شناعات وحرف 
�حل�شارة  يف  ج��ذوره��ا  �شاربة  �شعبية  وم�شروبات  وم��اأك��ولت  تر�ثية 
�ل�شينية وتاريخ �ل�شني �لعريق. و�أعرب عن تقديره و�رتياحه حل�شن 
�لذي  �لكبر  �جلماهري  و�حل�شور  و�ل�شتقبال  و�لتنظيم  �لإد�رة 
جاء ليتعرف على �لرت�ث �ل�شيني و�ملطبخ �ل�شيني وخمتلف �لأزياء 
عبد  �لدكتور  �شعادة  قال  جانبه  من  و�لتقليدية.  �لرت�ثية  و�ملاب�س 
�لعزيز �مل�شلم رئي�س معهد �ل�شارقة للرت�ث �إن برنامج �أ�شابيع �لرت�ث 
�لعاملي جاء بتوجيهات من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن 
حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة ويف �إطار �أن�شطة 
و�نفتاحه  �لعاملي  �لثقايف  بالرت�ث  للتعريف  للرت�ث  �ل�شارقة  معهد 

على �لتجارب �لعربية و�لدولية يف هذ� �ملجال.
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•• العني -وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رع��اي��ة  حت��ت 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة .. �شهد �شمو �ل�شيخ طحنون 
بن حممد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لعني و�شمو �ل�شيخ �شيف بن 
حممد �آل نهيان و�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن خليفة �آل نهيان م�شت�شار 

�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة �لعر�س �جلماعي �لذي �شم 110 �شباب من 
خمتلف مناطق �لدولة . كما ح�شر �حلفل - �لذي �أقيم يف قاعة �خلبي�شي 
مبدينة �لعني - �ل�شيخ �لدكتور �شعيد بن حممد �آل نهيان ومعايل �أحمد 
خليفة �ل�شويدي ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة و�لعميد �ل�شيخ حممد 
�أبوظبي  ب�شرطة  و�ملنافذ  �لأم��ن  ���ش��وؤون  ع��ام  مدير  نهيان  �آل  طحنون  بن 

و�ل�شيخ ذياب بن طحنون �آل نهيان.

برعاية حممد بن زايد 

طحنون و�سيف بن حممد و�سلطان بن خليفة يح�سرون عر�سا 
جماعيا لـ 110 من اأبناء الإمارات

اختيار ال�سعبة الربملانية الإماراتية من�سقا ملجموعة غرب اآ�سيا اخلا�سة باإن�ساء الربملان الآ�سيوي

تراأ�ستها الطالبة جواهر ال�سام�سي 

اجلامعة القا�سمية ت�ستكمل ت�سكيل جمل�ض ال�سعادة 
الطالبي بت�سكيل جمل�ض ال�سعادة للطالبات

جلنة الأ�سرة  يف املجل�ض ال�ست�ساري لإمارة ال�سارقة تطرح عددا 
من املبادرات بالتعاون مع جلان املجل�ض يف تنظيم فعاليات اأ�سرية   

•• ال�صارقة –الفجر:

�تفق �أع�شاء وع�شو�ت  جلنة �شوؤون �ل�شرة باملجل�س �ل�شت�شاري 
لإمارة �ل�شارقة خال �جتماعهم  �لذي عقدوه مبقر �ملجل�س 
يف مدينة �ل�شارقة �شمن �أعمال �للجنة  لدور �لنعقاد �لعادي 
من  ع��دد  تنفيذ  على  �لتا�شع  �لت�شريعي  �لف�شل  م��ن  �ل��ث��اين 
بعد  �ملجل�س  بالتعاون مع جلان  �لأ�شرية  و�لفعاليات  �ملبادر�ت 

عر�شها على رئا�شة �ملجل�س .
�أن  �ل���ش��رة  ���ش��وؤون  �أق��رت��ه��ا جلنة  �ل��ت��ي  �لفعاليات  ���ش��اأن  وم��ن 
من  �ملجل�س  �إليها  يتطلع  �ل��ت��ي  �لأه����د�ف  م��ن  �لعديد  حتقق 

�شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  روؤى  ترجمة  خ��ال 
حاكم  ل��احت��اد  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حم��م��د  ب��ن 
�ل�شارقة _حفظه �هلل ورعاه _ لتعزيز مدى �لوعى باأهمية 
�ملتما�شك ودعت  �لعربية و�حلفاظ على كيانها  تر�بط �ل�شرة 
�أفر�د  دوره��ا يف خدمة  تو��شل  بالأ�شرة على  �ملعنية  �ملوؤ�ش�شات 

�ل�شرة.
�للجنة وح�شره  رئي�شة  �ملهري  علي  فاطمة  �لجتماع  تر�أ�س 
خالد علي �شعيد �لغيلي �لزعابي مقرر �للجنة و بطي خلفان 
�إب��ر�ه��ي��م مو�شى ع��ب��د�هلل و نورة  �لكتبي وع��ب��د�هلل  ���ش��رور  ب��ن 
و�شامل  �ل�شرقي  و�شلطان  �لطنيجي  خليف  ب��ن  عبيد  حممد 

�ملزروعي ومن �لأمانة �لعامة للمجل�س حممد بوخلف رئي�س 
�إ�شام  �لإع���ام���ي  و  �للجنة  ���ش��ر  �أم���ني  �ل��ل��ج��ان  ���ش��وؤون  ق�شم 
عقب  �للجنة  رئي�شة  �مل��ه��ري  علي  فاطمه  و�أك���دت   . �ل�شيوي 
�ملبادر�ت  م��ن  بعدد  �لقيام  �أق���رت  �للجنة  �أن  �لجتماع  �نتهاء 
لتحقيق  �ملجل�س  و�أه��د�ف  تتاقى  �لتي  �لأ�شرية  �لجتماعية 
روؤية �شمو حاكم �ل�شارقة وقرينته حفظهما �هلل من �لهتمام 
بالأ�شر و�أفر�دها عاوة  على �إ�شر�ك �ملجتمع مبوؤ�ش�شاته �ملعنية 
و�أفر�ده يف تلك �لفعاليات ملما لها من �إيجابية تنعك�س على قوة 
تو�جهها  �لتي  �لتحديات  �أمام  للوقوف  �ل�شرة  �أف��ر�د  وتر�بط 

وت�شمن حياة كرمية وم�شتقرة .

•• ال�صارقة _ الفجر:

�ختتمت بلدية �حلمرية فعاليات �أ�شبوع 
�لت�شجر �ل�37 حتت �شعار “معا فلنزرع 
من  �لعديد  ت�شمن  و�ل���ذي  �لإمار�ت” 

�لفعاليات و �لأن�شطة �لتوعوية.
موظفات  �لختتام  فعاليات  يف  و�شارك 
بلدية �حلمرية و ذلك من خال زيارة 
من  ع����دد  زر�ع�����ة  و  �حلمرية   ح��دي��ق��ة 

�لأ�شجار و�ل�شتات 
وياأتي �خلتام بعد �أن �شهدت �لفعاليات 
بعملية  �لبلدية   ك��و�در  ع��دد من  قيام 
ت�شجر �شاطئ �حلمرية مب�شاركة عدد 
من  طاب مدر�شة �حلمرية للبنني و 
بح�شور خالد �حلمادي مدير مدر�شة 
�لهيئة  من  و�أع�شاء  للبنني  �حلمرية 

�لتدري�شية.
ح��ي��ُث مت زر�ع�����ة وت�����ش��ج��ر ج����زء من 
���ش��اط��ئ �حل��م��ري��ة مب�����ش��اع��دة �لطاب 
وذلك لغر�س حب �لت�شجر و �لزر�عة 

�لطرق  وتعليمهم  �ل��ط��اب  ب��ن��ف��و���س 
�ل�شحيحة لذلك .

وق��دم��ت حم��ا���ش��ر�ت ت��وع��وي��ة تناولت 
م��ف��ه��وم �ل���ش��ت��د�م��ة �ل��ب��ي��ئ��ي��ة وطرق 
�ملجتمعات  ع��ل��ى  وم���ردوده���ا  تنفيذها 
�لأجيال  م�شتقبل  �شمان  يف  ودوره����ا 

�لقادمة.

�إبر�ز  على  �حلمرية  بلدية  وحر�شت 
�لت�شجر   وم����ردود  بالبيئة  �له��ت��م��ام 
على �لدولة ب�شكٍل عام و �ملنطقة ب�شكٍل 
�ل����دور �لتثقيفي  خ��ا���س و�أك�����دو� ع��ل��ى 
�لوعي  زي���ادة  يف  �لبلدية  تلعبه  �ل���ذي 
�ل��ب��ي��ئ��ي ب��امل��ن��ط��ق��ة وخ��ل��ق ج��ي��ٍل و�عي 
ب��اأه��م��ي��ة �مل��ح��اف��ظ��ة و�ل����ش���ت���ث���م���ار يف 

جمالت �لبيئة .
من جانبه �أ�شاد مبارك ر��شد �ل�شام�شي 
مدير بلدية �حلمرية بالنجاح �لكبر 
�ل�����ذي ح��ق��ق��ت��ه ب��ل��دي��ة �حل���م���ري���ة من 
خ��ال ك��و�دره��ا يف زر�ع���ة �لعديد من 
�حلمرية  �أه����ايل  وت��وع��ي��ة  �مل�شطحات 

وطلبة �ملد�ر�س باأهمية �لت�شجر.

بلدية احلمرية تختم اأ�سبوع الت�سجري بع�سرات 
امل�ساريع من الت�سجري وتوزيع ال�ستالت

جمل�ض اأولياء اأمور الطلبة باملنطقة الو�سطى يوا�سل زياراته املجتمعية 
للمربني الأوائل ويلتقي مع املواطن حميد بوروي�ض الكتبي 
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اأخبـار الإمـارات
تركيا تهدد باإر�سال 15 الف مهاجر �سهريا اىل اأوروبا 

•• انقرة-اأ ف ب:

هدد وزير �لد�خلية �لرتكي �م�س باأن باده ميكن �ن 
تر�شل 15 �لف مهاجر �شهريا �ىل �أوروبا �لتي وقعت 
مع �أنقرة �تفاقا حا�شما يحد من تدفق �لاجئني �ىل 

�لحتاد �لأوروبي.
���ش��وي��ل��و يف م��ق��اب��ل��ة م���ع �شحيفة  ���ش��ل��ي��م��ان  و����ش���رح 
�لنا�شول �ملوؤيدة للحكومة �ذ� �أردمت بو�شعنا �ن نفتح 
�لطريق �ملجال �مام 15 �لف لجئ ل نر�شلهم �ليهم 

كل �شهر.
بامكانكم  لي�س  باأنه  نذكركم  �أن  علينا  �شويلو  وتابع 

ممار�شة �لألعيب يف �ملنطقة و�أن تتجاهلو� تركيا .
كما �نتقد �شويلو حظر �لتجمعات �ملوؤيدة لا�شتفتاء 
حول تو�شيع �شاحيات �لرئي�س �لرتكي رجب طيب 
�ردوغ����ان يف ع��دد م��ن �مل���دن �لأوروب���ي���ة خ�شو�شا يف 

�ملانيا وهولند�.
�و يف هولند�؟  �ملانيا  �لد�شتور يف  �شيتغر  وتابع هل 
ملاذ�  عليكم؟  �شيوؤثر  م��اذ�  يخ�شنا.  د�خلي  �شاأن  �ن��ه 

تتدخلون؟.
ك��م��ا �ت��ه��م ���ش��وي��ل��و �مل��ان��ي��ا وه��ول��ن��د� ب��ال��وق��وف ور�ء 
تظاهر�ت معادية لأردوغان يف حزير�ن يونيو 2013 
�كتوبر  �لأول  ت�شرين  يف  ل���اأك���ر�د  م��وؤي��دة  و�خ����رى 

2014 وحماولة �لنقاب يف 15 متوز يوليو قائا 
: يحاولون �إنهاء �لعمل �لذي مل يكملوه .

�لحتاد  مع  لها  دبلوما�شية  �زم��ة  ��شو�  تركيا  ت�شهد 
ب��د�أت بعد رف�س بع�س  �شنو�ت وه��ي  �لأوروب���ي منذ 
�أتر�ك  �ل�شماح مب�شاركة م�شوؤولني  �لأوروبية  �لدول 
يف جتمعات موؤيدة لردوغان يف �طار ��شتفتاء تنظمه 

تركيا يف 16 ني�شان �بريل 2017.
وهددت �ل�شلطات �لرتكية يف �لأيام �لأخرة بتعليق 
قبل  �ملوقع  �لهجرة  باتفاق  و�ح��د  جانب  من  �لعمل 
�شنة مع �لحتاد �لوروبي من �أجل وقف تدفق �آلف 

�ملهاجرين بحر� �ىل �جلزر �ليونانية يف بحر �يجه.

مريكل تنفي تبادل ال�ستفزازات مع تركيا 
•• برلني-رويرتز:

��شتبعدت �مل�شت�شارة �لأملانية �أجنيا مركل تبادل �ل�شتفز�ز�ت مع تركيا بعد �أن �نتقد �لرئي�س رجب طيب �إردوغان ب�شدة �حلظر 
على موؤمتر�ت للدعاية �ل�شيا�شية كان من �ملقرر �أن ي�شارك فيها وزر�ء �أتر�ك يف �أملانيا وهولند�.

وتز�يدت �نتقاد�ت �إردوغان للبلدين �شمن م�شعى للح�شول على تاأييد �ملغرتبني �لأتر�ك ل�شتفتاء يهدف �إىل تو�شيع �شاحياته. 
متز�يد�  �جتاها  تعترب�نه  ما  �إز�ء  بالقلق  ت�شعر�ن  �للتني  �لأوروبيتني  و�لعا�شمتني  �أنقرة  بني  �لعاقات  توترت  لذلك  ونتيجة 
�إ�شاءة من جانب تركيا. وقالت مركل ل�شحيفة ز�ربروكر ت�شاي توجن �إن �تهام �إردوغان  للحكم �ل�شلطوي ونربة تنطوي على 
لها هذ� �لأ�شبوع باأنها تدعم �إرهابيني من حزب �لعمال �لكرد�شتاين �شخيف. و�أ�شافت ل �أنوي �مل�شاركة يف هذ� �ل�شباق لتبادل 
�ل�شتفز�ز�ت. وقالت يجب �أن تتوقف �لإ�شاء�ت يف �إ�شارة �إىل هجومه �ملتكرر على هولند�. كان �إردوغان قد �تهم �أملانيا بالفا�شية 
ملنعها  �لنازية  بفلول  ي�شارك فيها وزر�ء بحكومته وو�شف هولند�  �أن  �ملقرر  �ل�شيا�شية كان من  للدعاية  لإلغائها عدة جتمعات 
موؤمتر� يف روترد�م هذ� �لأ�شبوع. وردت مركل على �إردوغان بعد �أن عقد ت�شبيهات باحلقبة �لنازية قائلة �إنها ل تليق بالعاقات 

�لوثيقة بني �لبلدين وب�شعبيهما.

�إ�شارة  �شي�شكل  ك��ان  �ل��ذي  �لأم���ر   
�إيجابية �إ�شافية يف �شباقها لق�شر 
�ل�شيناريو  �أّن  �لل��ي��زي��ه.     غ��ر 
��شتطاعات  ب����ه  ب�������ش���رت  �ل������ذي 
33 مقعد�  �ل��ر�أي مل يحدث. فب� 
ي��ع��ده��ا جمل�س  �ل��ت��ي   150 ع��ل��ى 
�حلزب  ت�شّدر  �لهولندي،  �لنو�ب 
لرئي�س  �ل����ل����ي����رب�يل  �مل����ح����اف����ظ 
�لنتخابات،  روت  م���ارك  �ل����وزر�ء 
بزعامة  �حل���ري���ة  ح����زب  و�ك��ت��ف��ى 
�لثاين.  ب��امل��رك��ز  ف��ي��ل��درز  خ���رت 
وم�����ع ذل�����ك ي���ظ���ل �ل���������ش����وؤ�ل: هل 
�ل�شيئة  �لأخ��ب��ار  ه��ذ� من  �أّن  حقا 

ملر�شحة �جلبهة �لوطنية؟
“ترفع  �ل��ت��ي  ل���وب���ان،      م���اري���ن 
تكون  عندما  �شمبانيا  كاأ�س  د�ئما 
�حد  ن��ق��ل  م���ا  ح�����ش��ب  �شعيدة”، 
�أن  طبعا  �خ��ت��ارت  منها،  �ملقربني 

ترى ن�شف �لكوب �ملاآن. 
�حد  ق����ال  جناح”،  �إن�����ه  �أول   “
م�شاعديها نيكول باي، �ملتخ�ش�س 

كومان” )�حل�س �ل�شليم(، حركة 
جمعية  ع����ن  �ن��ب��ث��ق��ت  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة 
)�لتظاهر  تو�س”  ب��ور  “مانيف 
من �أجل �جلميع( ، �عتمد خطاب 
�لهوية يف حملته �لنتخابية منذ 
�لنتخابات  يف  �لعري�س  �نت�شاره 
�لتمهيدية، “�نه يقوم بعملية على 
 ..2007 ع��ام  �شاركوزي  طريقة 
يفتقر  �أن��ه  �أدرك���و�  �لناخبني  لكن 
ل���اإمي���ان  �حل��ق��ي��ق��ي مب���ا يقول، 
للوزر�ء  كرئي�س  ح�شاده  �أّن  كما 

يخذله “، يقول نيكول باي.
�ليمني  رف���������س  ب���ع���د  �أخ����������ر�،    
وهولند�،  �ل��ن��م�����ش��ا  يف  �مل��ت��ط��رف 
ومن �ملحتمل يف �شبتمرب يف �أملانيا، 
�نتخاب مارين لوبان  �شوف يبدو 

يف فرن�شا ��شتثناء.
�لتي  �جلديدة”  “�أوروبا  �إّن   
�أع���ل���ن���ت ع��ن��ه��ا م���اري���ن ل���وب���ان يف 
�أو�خر يناير خال �جتماع زعماء 
جمموعة  �إىل  �ملنتمية  �لأح����ز�ب 
�أوروبا �لأمم و�حلريات يف �لربملان 

�لأوروبي، لن تتحقق ر�هنا.
عن لوبوان الفرن�سية

�لوطنية.  �جل��ب��ه��ة  �ن��ت��خ��اب��ات  يف 
ديناميكية،  يف  ي���ت���ن���ّزل  و”هذ� 
�أول  �حل����ري����ة  ح�����زب  �أ����ش���ب���ح  �ذ 
قال  �لباد”،  يف  م��ع��ار���ش��ة  ق���وة 
�لوطنية.  �جلبهة  ح��زب  �شكرتر 
وي��ج��ب �لع����رت�ف ه��ن��ا ب���ان ف�شل 
ن�شبّي  �ل�شعبوي  �ملتطرف  �ليمني 
مبا �نه حت�شل على خم�شة مقاعد 
 ،2012 ب��ع��ام  �إ���ش��اف��ي��ة م��ق��ارن��ة 
يف ح���ني خ�����ش��ر �ل���ل���ي���رب�ل���ي���ون 8 

مقاعد.

الطوق ال�سحي
�ل�شعب  م������ن  ك�������ان  ل����ئ����ن  و     
�لكاملة  �ل��ن�����ش��ب��ي��ة  ب���ني  �مل���ق���ارن���ة 
�ل���ه���ول���ن���دي���ة، و�لق�����������رت�ع وف���ق 
ن���ظ���ام �لأغ���ل���ب���ي���ة �ل����ف����ردي على 
�لرئا�شية  �لنتخابات  يف  جولتني 
�لأربعاء  ن��ت��ائ��ج  ف���ان  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة، 

�أتر�ك  وزر�ء  م�شاركة  �لهولندية 
لرجب  م�����ش��ان��دة  �ج���ت���م���اع���ات  يف 
��شتفتاء  يف  �أردوغ��������������ان  ط���ي���ب 
�شاحيات  لتو�شيع  �أب���ري���ل   16
��شتعال  �إىل  �أدى  مم��ا  �ل��رئ��ي�����س، 
�لفتيل بني �لبلدين وتعليق �أنقرة 

لعاقاتها مع هولند�.

لوبان.. ال�ستثناء ؟
   يف فرن�شا، غّر فر�ن�شو� فيون، 
�لذي يعان�����ي تر�ش�����حه من حمنة 
ب�ش��اأنه،  �ل�����ش��ح��اف��ة  ك�ش��فته  م���ا 
و�أ�شبح  �ل���ل���ع���ب���ة  ق����و�ن����ني  غ�����ّر 
بدوره ي�شتعر�س ع�شاته. فبعد 
�مل�شوؤولية  ���ش��ّن  خف�س  �ق��رت�ح��ه 
�جل��ن��ائ��ي��ة، ق����دم ن��ف�����ش��ه ع��ل��ى �نه 
يوقف�ه  ل��������������ن  �ل�����ذي  “�ملتم���رد 

�لنظام ».
“�شان�س  ح��رك��ة  م���ن  وم��دع��وم��ا   

ف��ف��ي م�شهد  وف��رن�����ش��ا.  ه��ول��ن��د� 
�شيا�شي مت�شرذم، مل يكن خلرت 
فيلدرز، يف كل �لأحو�ل، �أي فر�شة 
�أّن كل  للو�شول �إىل �ل�شلطة، مبا 
�لأح��ز�ب �لأخ��رى ترف�س ت�شكيل 
�ئتاف مع حزب �حلرية للتمّكن 
�ل�شرورية  نائبا   76 �أغلبية  من 

للحكم. 
لوبان،  م���اري���ن  ج��ان��ب��ه��ا،  م���ن     
�ل�شاحة  ع���ل���ى  �أي�������ش���ا  م���ع���زول���ة 
�جلمهورية  تاريخ  ويف  �ل�شيا�شية، 
�أي  �نتخاب  ي�شبق  مل  �خلام�شة، 
�جت����اه  حت����ال����ف����ات.  دون  م���ر����ش���ح 
�لوطنية،  �جل��ب��ه��ة  رئي�شة  ت��اأم��ل 
�لنقاب  م���اك���رون،  و�مي���ان���وي���ل 
عليه من خال �ملر�هنة على �إعادة 
�شخ�شيتهم.  حول  �مل�شهد  ت�شكيل 
ي�شّجل  م���اك���رون  ك���ان  �إذ�  ول��ك��ن 
دع��م��ا م��ن �ل��ي��م��ني و�ل��ي�����ش��ار، فان 

لل�شيدة  بخر  تب�شر  ل  بالتاأكيد، 
�لديناميكية  �أّن  �شحيح  م��اري��ن. 
�ل�شعبوية،  �لأح���ز�ب  ل�شالح  ه��ي 
لتذّكر  ج��اءت  فيلدرز  نتيجة  لكن 
لي�س  �ل�شلطة  �إىل  و�شولهم  ب��اأّن 

حتمية.
م���اري���ن لوبان  �ع���ت���ربت  ل��ق��د      
ت���ر�م���ب يف  دون����ال����د  �ن��ت�����ش��ار  �أّن 
�ل����ولي����ات �مل���ت���ح���دة، ف��ت��ح جمال 
ف�شل  �أّن  �إّل  لها،  بالن�شبة  �ملمكن 
�ل�شود�ء،  �لأفكار  �شاحب  �لأ�شقر 
�ليمني  م����ر�����ش����ح  ه����زمي����ة  ب����ع����د 
�لبيئة  �أن�شار  �ح��د  �شد  �ملتطرف 
يف �لنتخابات �لرئا�شية يف �لنم�شا 
ليذّكرها  ج��اء   ، �ملا�شي  دي�شمرب 
ز�ل��ت �شامدة يف  م��ا  �ل�شدود  ب���اأّن 

�أوروبا.
عليها خا�شة، عزل  �أب��ق��ى  ���ش��دود   
�أح�����������ز�ب �ل���ي���م���ني �مل����ت����ط����رف يف 

توّقع  يف  �ل��������ر�أي  �����ش���ت���ط���اع���ات 
و����ش���ول ج����ان م�����اري ل���وب���ان �ىل 
�جل��ول��ة �ل��ث��ان��ي��ة.  و�حل��دي��ث عن 
م��اري��ن ل��وب��ان يف �جل��ول��ة �لثانية 
�لر�أي،  ��شتطاعات  بع�س  ح�شب 
رمبا يخفي �ليوم ت�شخيما لن�شبة 
�لت�شويت ل�شالح �جلبهة �لوطنية 
�أمام حالة �لتطبيع �ل�شائدة معها، 
فناخبو �جلبهة �لوطنية �أ�شبحو� 
وباتو�  �ختيارهم،  �أقل خجا من 
ي���ج���ي���ب���ون ب�����ش��ك��ل م���ت���ز�ي���د على 
مع  �لإن��رتن��ت،  ع��رب  �ل�شتبيانات 

تقل�س ذلك عن طريق �لهاتف.
�أخ�����رى، يف هولند�،  م��ن ج��ه��ة     
رئي�س  ف��وز  ُيعزى  فرن�شا،  يف  كما 
�لوزر�ء مارك روت �إىل حد كبر، 
�إىل ت�شّلب خطابه حول �لق�شايا 
�أب��د�ه �شد  �لأمنية، و�حلزم �لذي 
�ل�شلطات  ح���ظ���رت  ح��ي��ث  ت��رك��ي��ا 

بعد  يتفكك  مل  �لوقائي  �حل��اج��ز 
حول �جلبهة �لوطنية.

ا�ستطالعات 
احل�سابات اخلاطئة

بالن�شبة  م���زع���ج  �آخ�����ر  در������س       
هولند�،  يف  �ل��وط��ن��ي��ة:  ل��ل��ج��ب��ه��ة 
�ل���ش��ت��ط��اع��ات يف تقدير  ب��ال��غ��ت 
�ملتطرف.  �ل��ي��م��ني  م��ر���ش��ح  ح��ج��م 
ول����ف����رتة ط���وي���ل���ة، �ح����ت����ّل خرت 
�لت�شويت،  ن��و�ي��ا  ���ش��د�رة  فيلدرز 
حظا  ك��الأوف��ر  مكانه  خ�شر  لكنه 
يف �خل��ط �ل�����ش��وّي �ل��ن��ه��ائ��ي. مثل 
عودة  يف  �ملتمثل  �ل�شيناريو،  ه��ذ� 
�لتقليدية  �لأحز�ب  �إىل  �لناخبني 
يز�ل  ل  �خل��ل��وة،  يدخلون  عندما 

ممكنا يف فرن�شا.
�أ�شياء كثرة منذ  تغّرت  لقد      
21 �أبريل 2002، عندما ف�شلت 

هولندا: ال�سيناريو الذي ب�سرت به ا�ستطالعات الراأي مل يحدثمع تتايل هزائمهم اأوروبا اجلديدة التي ب�سر بها ال�سعبويون حلم موؤجل

•• الفجر - خرية ال�صيباين

التي  هولندا،  يف  الت�سريعية  النتخابات  كانت     
ال�سعبوية  النزعة  ل�سعود  اأنها حمرار  ُقّدمت على 
يف اأوروبا قبل النتخابات يف فرن�سا واأملانيا، كانت 
فبعد  لــوبــان.  مــاريــن  مــن  دقيقة  متابعة  ــّط  حم
ترامب،  دونالد  انتخاب  اأعقاب  ويف  الربيك�سيت، 
“ل�سديقها”  املتطرف  اليميني  احلزب  ي�سبح  قد 
املعادي لالإ�سالم جريت فيلدرز، اأول قوة �سيا�سية يف 

البلد الآخر امل�سّنع لالجبان ..

�وروبا �ل�شعبوية مل تن�شج بعد

مارك روت قطع �لطريق و�جه�س �شعود �ل�شعبويني مارين لوبان و�حل�شابات �ملغلوطة حلم فيلديرز مل يتحقق

�شناديق �لقرت�ع كذبت ��شتطاعات �لر�ي

حتليل اخباري

زهرة التوليب لن تكون من ن�سيبها:

مارين لوبان يف مواجهة ف�سل خريت فيلدرز..!
الديناميكية ل�سالح الأحزاب ال�سعبوية لكن نتيجة فيلدرز تذّكر اأّن و�سولهم اإىل ال�سلطة لي�س حتمية

ميثل عزل اأحزاب اليمني املتطرف يف هولندا وفرن�سا �سدا يحول دون توّليها احلكم

 مارين لوبان معزولة على ال�ساحة ال�سيا�سية و مل ي�سبق يف تاريخ اجلمهورية اخلام�سة فوز اأي مر�سح دون حتالفات

الناتو يحث تركيا والنم�سا على حل خالفهما 
•• كوبنهاجن-رويرتز:

�لعام حللف �شمال �لأطل�شي ين�س �شتولتنربج �م�س �جلمعة   حث �لأمني 
بر�مج  بع�س  توقف  �إىل  �أدى  دبلوما�شي  خ��اف  حل  على  وتركيا  �لنم�شا 
�ملا�شي قادت �لنم�شا، وهي لي�شت ع�شو� يف حلف  �لتعاون بينهما.  و�لعام 
�شمال �لأطل�شي لكنها تتعاون مع �حللف، دعو�ت لوقف حمادثات �ن�شمام 
تركيا �إىل �لحتاد �لأوروبي.  كما �نتقدت فينا علنا �شيا�شيني �أتر�كا ينظمون 
مع  �لتعاون  �أ�شكال  بع�س  تركيا من  و�ن�شحبت  �أوروبية.  دول  م�شر�ت يف 

�حللف قائلة �إن تلك �خلطوة موجهة فقط �إىل �لنم�شا.

•• طوكيو-رويرتز:

طائر�تها  حامات  من  و�ح��دة  �شرت�شل  فرن�شا  �إن  لرويرتز  م�شدر�ن  ق��ال 
تينيان  مناور�ت على جزيرة  لقيادة  �لقوية من طر�ز مي�شرت�ل  �لربمائية 
بغرب �ملحيط �لهادي وحولها يف ��شتعر��س للقوة �لع�شكرية ي�شتهدف �ل�شني. 
و�أ�شاف �مل�شدر�ن �أن جنود� يابانيني و�أمريكيني �شي�شاركون يف �ملناور�ت �إىل 
�مل�شدرين  �أحد  وقال  �لقو�ت.  لنقل  بريطانيتني  هليكوبرت  طائرتي  جانب 
طالبا عدم ذكر ��شمه لأنه غر خمول له �حلديث �إىل و�شائل �لإعام بدل 
�أن يكون تدريبا بحريا فح�شب �شر�شل هذ� �لتدريب �لربمائي ر�شالة  من 

تفجري انتحاري فا�سل يف بنغالد�ض 
•• دكا-اأ ف ب:

�أكد م�شوؤولون يف بنغاد�س �إ�شابة �شخ�شني بجروح �م�س يف هجوم حاول 
�نتحاري تنفيذه د�خل مع�شكر لكتيبة من قو�ت �لنخبة يف دكا.

�ن رج��ا دخ��ل مع�شكر كتيبة  �ل��زم��ان خ��ان  �أ���ش��د  �لد�خلية  وزي���ر  و���ش��رح 
�لتدخل �ل�شريع بالقرب من مطار دكا �لدويل �شباح �جلمعة و�ن �لنفجار 

وقع عندها. 
وتابع خان �لرجل �لذي كان يحمل �لقنبلة قتل .

ووقع �لنفجار عندما �عرت�شت قو�ت �لمن �مل�شتبه به مما حال دون �قرت�به 
�ىل حد كاف من هدفه و�لت�شبب ب�شقوط عدد �أكرب من �ل�شحايا.

�لأ�شبوعني  يف  �شيجرى  �لتدريب  �أن  �لآخ��ر  �مل�شدر  وذك��ر  لل�شني.  و��شحة 
�لثاين و�لثالث من مايو �أيار. ومع تنامي قوة �ل�شني �لع�شكرية بامتاكها 
حاملة طائر�ت فاإنها تعزز نفوذها خارج مياهها �لإقليمية يف �ملحيط �لهادي. 
وتثر �خلطوة قلق �ليابان و�لوليات �ملتحدة كما تثر �أي�شا حفيظة فرن�شا 
�ل��ت��ي ت�شيطر ع��ل��ى ع���دد م��ن �جل���زر يف �ل��ه��ادي م��ث��ل ك��ال��ي��دون��ي��ا �جلديدة 
وبولينيزيا �لفرن�شية. وتبني �ل�شني حاملة طائر�ت ثانية تطلق عليها ��شم 
�شاندونغ لتن�شم �إىل حاملة �لطائر�ت لياونينغ �لتي ��شرتتها من �أوكر�نيا 
�حلربية  �ل�شفن  م��ن  جمموعة  لياونينغ  وق���ادت  و�أ�شلحتها.   1998 ع��ام 

�ل�شينية �لتي �أبحرت جنوبي �ليابان يف دي�شمرب كانون �لأول.

حاملة طائرات فرن�سية تقود مناورات يف الهادي 
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•• طوكيو-اأ ف ب:

دعت رو�شيا �م�س �إىل ك�شر “�حللقة �ملفرغة” �لتي ت�شود 
ردود  �أن  �إىل  م�شرة  يانغ،  بيونغ  مع  �لتعاطي  طريقة 
�ل�شمالية  كوريا  جت��ارب  جت��اه  �لقا�شية  و��شنطن  فعل 

�لنووية تزيد من حدة �لتوتر يف �شبه 
�جلزيرة �لكورية.

�لرو�شي  �خلارجية  وزير  نائب  وقال 
�لأنباء  ل��وك��ال��ة  م��ورغ��ول��وف  �ي��غ��ور 
�ليابانية جيجي بر�س نقرتح �أن يتم 
عدة  جو�نب  من  �لو�شع  �إىل  �لنظر 

لك�شر �حللقة �ملفرغة من �لتوتر.
و�أ�شاف يف �لت�شريحات �لتي ن�شرها 
�أنه  �لرو�شية  �خلارجية  وز�رة  موقع 
�ل�شمالية  ك��وري��ا  �خ��ت��ب��ار�ت  على  رد� 
�لوليات  تاأخذ  �لنووية،  �ل�شاروخية 
�مل��ت��ح��دة وح��ل��ف��اوؤه��ا خ��ط��و�ت لزيادة 
�لأن�شطة  م��ن  وغ��ره��ا  �ل��ت��دري��ب��ات 
�لع�شكرية، وهو ما يدفع بيونغ يانغ 

للقيام باأفعال ��شتفز�زية.
�أك��د فيه  وت��اأت��ي ت�شريحاته يف وق��ت 
وزي����ر �خل��ارج��ي��ة �لأم���رك���ي ريك�س 
باده  قيام  �أن  �شيول  م��ن  تيلر�شون 
كوريا  ي�����ش��ت��ه��دف  ع�����ش��ك��ري  ب��ع��م��ل 
بعدما  و�رد  خ���ي���ار  ه����و  �ل�����ش��م��ال��ي��ة 
�خفقت �جلهود على مدى عقدين يف 

نزع �شاحها �لنووي.
�لتي  �ل�����ش��م��ال��ي��ة،  ك���وري���ا  و�أط���ل���ق���ت 
بها  �لع�����رت�ف  ي��ت��م  �أن  �إىل  ت��ت��ط��ل��ع 
�ل�شو�ريخ  م��ن  ع���دد�  ن���ووي���ة،  ك��ق��وة 

�لبال�شتية هذ� �ل�شهر.
وبعد يوم من �إطاق �ل�شو�ريخ، بد�أت �لوليات �ملتحدة 
�ل�شني  بحر  يف  م�شرتكة  ع�شكرية  م��ن��اور�ت  و�ل��ي��اب��ان 

�ل�شرقي.
و�أ�شاف مورغولوف �أن باده �لتي تت�شارك حدود� برية 
مع �لدولة �ل�شيوعية تريد �شمان �أن 
حل �مل�شاكل يف �شبه �جلزيرة �لكورية 
�شيا�شية  ���ش��ل��م��ي��ة  ب��و���ش��ائ��ل  ���ش��ي��ت��م 

ودبلوما�شية.
جديا  قلقا  يثر  �لو�شع  �أن  و�أو���ش��ح 
قادرة  لل�شام  �آلية  �إقامة  �إىل  د�عيا 
�أمنية موثوقة  على تقدمي �شمانات 

جلميع دول �ملنطقة دون ��شتثناء.
ونقلت وكالة ريا نوفو�شتي �لرو�شية 
�لر�شمية �جلمعة عن م�شدر يف وز�رة 
�خل��ارج��ي��ة �ل��رو���ش��ي��ة ق��ول��ه ل نرى 
بديا للحل �ل�شيا�شي و�لدبلوما�شي 

ب�شاأن كوريا �ل�شمالية.
ج��م��دت �مل��ف��او���ش��ات �ل��ه��ادف��ة لوقف 
�لت�شليحي  �ل�شمالية  كوريا  برنامج 
و�شاركت  �ل�شني  ��شت�شافتها  �ل��ت��ي 
ومو�شكو  وو����ش��ن��ط��ن  ���ش��ي��ول  ف��ي��ه��ا 

وطوكيو، منذ عام 2009.
حمادثات  يف  مورغولوف  و�شي�شارك 
�ل�شبت  ي���وم  �ل��ي��اب��ان��ي��ة  ب��ال��ع��ا���ش��م��ة 
ني�شان   15 يف  مرتقب  �جتماع  قبل 
�بريل بني وزيري �خلارجية و�لدفاع 
�لرو�شيني �شرغي لفروف و�شرغي 
ونظريهما  ج����ه����ة،  م����ن  ����ش���وي���غ���و 

�ليابانيني من جهة �أخرى.

الزوجة ال�سابقة للرئي�س الأمريكي:

ايفانا ترامب يف كتاب يتجّنب وحل ال�سيا�سة..!
تبدو اإيفانا منتقدة للزوجة الثالثة لزوجها ال�سابق ميالنيا ترامب

الأبناء الثالثة ينتظرون ب�سغف �سدور كتاب »الأم العظيمة«

ال�سلطة ت�ستنكر اإعالن ليربمان ال�سندوق القومي اإرهابيًا

دعوات لعزل اإ�سرائيل وحماكمتها بعد تقرير الإ�سكوا

رئي�ض الربملان العربي يطلق نداء عاجال لإغاثة نازحي املو�سلالق�ساء اللبناين يدعي على 18 ل�سلتهم بداع�ض
 19 ما جمموعه  �لآن،  2014 حتى  �لعام  منذ  “حّولت  �ل�شبكة  هذه  �ن 

مليون و300 �ألف دولر �أمركي �إىل تنظيم د�ع�س يف �شوريا و�لعر�ق .
ونفذت �لجهزة �لأمنية �للبنانية يف �ل�شبوع �لول من �ذ�ر مار�س عمليات 
بروت  يف  مالية  و�شركات  �شرفة  موؤ�ش�شات  �شملت  يومني  ��شتمرت  دهم 

بعد �ل�شتباه بتحويلها مبالغ مالية �شخمة �ىل تنظيم د�ع�س.
��شتاأجرو� حمات �شر�فة من �شر�فني  و�و�شح �مل�شدر �ن �ملدعى عليهم 
لبنانيني باأ�شعار مغرية جد�ً وبد�أو� بتحويل �لأمو�ل �ىل �لتنظيم يف �خلارج 

�شو�ء يف تركيا �أو �لعر�ق �أو �شوريا. 
و�أ�شار �ىل �ن كل عملية حتويل كانت ترت�وح قيمتها بني ع�شرة ومئة �لف 
�ملتفق  �ملبلغ  ب��روت بتحويل  �ل�شر�فة يف  �ذ كان يقوم �حد حمات  دولر 

عليه �ىل حمل �شر�فة مماثل يف تركيا �أو �لعر�ق.

•• بريوت-اأ ف ب:

18 �شخ�شا، غالبيتهم �شوريون، بجرم  �للبناين �م�س على  �لق�شاء  �دعى 
�لإره��اب��ي يف �شوريا  19 مليون دولر �ىل تنظيم د�ع�س  حتويل �كر من 
و�لعر�ق منذ 2014 عرب موؤ�ش�شات �شرفة و�شركات مالية، وفق ما �فاد 

م�شدر ق�شائي لوكالة فر�ن�س بر�س.
�شقر  �شقر  �للبنانية  �لع�شكرية  �ملحكمة  ل��دى  �حلكومة  مفو�س  و�دع��ى 
على 18 موقوفا، بينهم 15 �شوريا وفل�شطيني، بجرم �لنتماء �ىل تنظيم 
�خلارج  �ىل  لبنان  من  وحتويلها  �لم���و�ل  لتهريب  �شبكة  وتاأليف  د�ع�س 
�لع�شكري  �لتحقيق  قا�شي  �ىل  �ملوقوفني  و�ح��ال �شقر  �لتنظيم.   ل�شالح 
�لول، وطلب ��شتجو�بهم و��شد�ر مذكر�ت توقيف بحقهم. و�و�شح �مل�شدر 

•• الفجر – خرية ال�صيباين
كنت  ع��ن��دم��ا  تعي�شني  ح��ي��اة  �أي     
 15 زوج���ة دون��ال��د ت��ر�م��ب طيلة 
�إي��ف��ان��ا ت��ر�م��ب، �لتي كانت  ع��ام��ا؟ 
 1977 زوج�����ة �جل���م���ه���وري م���ن 
بالتاأكيد  �شتعطي   ،1992 �ىل 
�ل�شوؤ�ل  هذ�  على  �لإج��اب��ات  بع�س 
يف كتابها �ملقبل “ريزينغ تر�مب” 
�لذي �شي�شدر يف �لثاين ع�شر من 
�شبتمرب عن غالري بوك�س ح�شب 

موقع بوليتيكو.

و��شفني �إيفانا تر�مب باأنها “�لأم 
�لعظيمة«.

�لثاثة  �أطفال تر�مب  �أّن     ومبا 
لعبو� دور� رئي�شيا يف حملة و�لدهم 
�أن  �ملتوقع  فانه من غر  �ل�شهر، 
يك�شف كتاب �لأم �شيئا نا�شفا حول 

م�شتاأجر �لبيت �لأبي�س حاليا.

خيانات.. وميالنيا ترامب
ما  ت��ر�م��ب  لإيفان���ا  �ل��و�ق��ع،     يف 
�ل�ش���ابقة  ع��اق��ت��ه��ا  ح���ول  ت��ق��ول��ه 
بالرئي�س �حلايل للوليات �ملتحدة: 

“لن تكون  �لذ�تية  �ل�شرة  ه��ذه    
تر�مب.  �إي��ف��ان��ا  �أك���دت  �شيا�شية”، 
�لأوىل  ب���ال���درج���ة  ���ش��ت��ك��ون  �ن���ه���ا 
جمهورية  يف  طفولتها  �إىل  ع���ودة 
ت�شيكو�شلوفاكيا �ل�شرت�كية، هربا 
من �لنظام، وق�شتها �لعاطفية مع 
�لكبر  وجناحها  ت��ر�م��ب،  دون��ال��د 
�أطفالها  �أعمال، ويف تربية  ك�شيدة 

�لثاثة.
�يفانكا،  ه������وؤلء،  �أ���ش��������������ار  وق����د     
تر�مب،  و�ري���ك  جونيور  ودون��ال��د 
�لكتاب،  ن�����ش��ر  ب�����ش��وق  �ن��ت��ظ��اره��م 

زوجه�������ا،  خيان����ات  من  عانت  لقد 
مع  م��ت��و�زي��ة  عاق����ة  عا�س  �ل��ذي 
قبل  مابلز،  م��ارل  �لأزي���اء  عار�شة 

. �أن يتزوجها عام 1993 
   ومل ي��ع��رب دون��ال��د ت��ر�م��ب عن 
�أي ندم، بعد عام ، على �أي بي �شي، 
حيث �عرتف “حياتي كانت ر�ئعة 
جتارية  �أعمال  عديدة،  جو�نب  يف 
وزوجة  جميلة،  و�شديقة  تزدهر، 
حزمة  مثل  كانت  �حلياة  جميلة.. 

حلوى«.
تر�مب  �إيفانا  �أّن  �أي�شا،  وي��ب��دو     

للزوجة  ب�������ش���دة  �مل���ن���ت���ق���د�ت  م����ن 
ميانيا  �ل�شابق،  لزوجها  �لثالثة 
تر�مب. وح�شب �شحيفة نيويورك 
�شرحت:  تكون  فقد  ن��ي��وز،  د�ي��ل��ي 
�إلقاء  “�إنها ل جتيد �حلديث، ول 
�لأحد�ث  يف  ت�شارك  ول  �خلطب، 
تكون  �أن  ت��ري��د  و�ل��ت��ظ��اه��ر�ت، ول 
كان ميكن لكتاب  طرفا م�شاركا”. 
رغبت  �إذ�  تر�مب”،  “ريزينغ 
مما  لينا  �أق���ّل  يكون  �أن  �شاحبته، 

هو متوقع.
عن لك�سربي�س الفرن�سية

••لقاهرة -وام:

رئي�س  �ل�شلمي  فهم  ب��ن  م�شعل  �ل��دك��ت��ور  ط��ال��ب 
�لربملان �لعربي �م�س �ملنظمات �لإن�شانية �لعربية 
و�لإ�شامية و�لدولية للتحرك �ل�شريع و�لفوري 
مل�شاعدة �لنازحني من مدينة �ملو�شل و�شو�حيها 
حمافظة  يف  و�لنازحني  �لعالقني  �ملدنيني  و�إنقاذ 
قو�ت  ب��ني  هناك  �مل�شتمرة  �مل��ع��ارك  ج��ر�ء  نينوى 

�حلكومة �لعر�قية وتنظيم د�ع�س �لإرهابي.
��شدره  ب��ي��ان  �ل��ع��رب��ي-يف  �ل��ربمل��ان  رئي�س  و���ش��دد 
�لعربية  �لإغ��اث��ة  منظمات  جميع  �أن  على  �م�س- 

�إغاثة  و�لإ����ش���ام���ي���ة  و�ل���ع���امل���ي���ة ع��ل��ي��ه��ا و�ج�����ب 
ظروف  و�شط  �ل��ع��ر�ء  �إىل  ف��رو�  �لذين  �لنازحني 
تنظيم  بط�س  م��ن  هربا  قا�شية  وج��وي��ة  معي�شية 
�أعد�د  �أن��ه ويف �شوء زي��ادة  د�ع�س �لإره��اب��ي.و�أك��د 
�ملخ�ش�شة  �مل��خ��ي��م��ات  ق�����درة  وع�����دم  �ل���اج���ئ���ني 
ل�شت�شافتهم على ��شتيعاب �أعد�د متز�يدة منهم، 
�ل��ف��وري ع��ن حملة دولية  على ���ش��رورة �لإع���ان 
ع��اج��ل��ة لإغ���اث���ة ه����وؤلء �ل��ن��ازح��ني ب��ال��ت��ع��اون مع 
مفو�شية �لأمم �ملتحدة ل�شوؤون �لاجئني ووز�رة 
�لهجرة و�ملهجرين يف �حلكومة �لعر�قية و�لهال 

�لأحمر �لعر�قي و�إعد�د خطة �شريعة لاإغاثة. 

�لفل�شطيني،  ل��ل��ح��ق  �ن���ت�������ش���ار� 
�إرهاب  على  تاأكيد  دل��ي��ل  ومبثابة 
بحق  وجر�ئمه  �ل�شهيوين  �لكيان 

�شعبنا �لفل�شطيني.
�لأورومتو�شطي  �مل��ر���ش��د  وك�����ان 
حلقوق �لإن�شان قال يف وقت �شابق 
�إن تقرير �لإ�شكو� -�لتي ت�شم 18 
بلد� عربيا، بينها فل�شطني وتعمل 
و�لتنمية-  �ل��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
تدفع  �أن  ي���ج���ب  م���ه���م���ة  وث���ي���ق���ة 
�آلية  تفعيل  �إىل  �ل���دويل  �ملجتمع 

مل�شاءلة �إ�شر�ئيل دوليا.
ودعا �ملر�شد -وهو منظمة �أوروبية 
�ملجتمع  جنيف-  مقرها  م�شتقلة 
�لدويل �إىل �لعمل �جلاد من �أجل 
تت�شرف فيها  �ل��ت��ي  وق��ف �حل��ال��ة 
من  �لقانون  فوق  كدولة  �إ�شر�ئيل 
“�أ�شكال  ���ش��ت��ى  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا  خ����ال 
�ل�شعب  ���ش��د  �ل��ع��ن�����ش��ري  �لتمييز 

•• القد�س املحتلة-وكاالـت:

دعا �لفل�شطينيون ومنظمات دولية 
وحماكمتها  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  ع���زل  �إىل 
�ملتحدة  �لأمم  جلنة  تقرير  عقب 
لغرب  و�لجتماعية  �لقت�شادية 
يتهم  �ل�������ذي  )�إ������ش�����ك�����و�(،  �آ�����ش����ي����ا 
بارتكاب  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �لح���ت���ال 
�أبارتايد  �لعن�شري  �لف�شل  نظام 

�شد جميع �لفل�شطينيني.
�لفل�شطينية  �خل��ارج��ي��ة  وق���ال���ت 
يدق  �لتقرير  �إن  �خلمي�س  �ل��ي��وم 
ناقو�س �خلطر، م�شيفة �أنه “يجب 
�ملجتمع  يف  ���ش��ح��وة  �إىل  ي��ق��ود  �أن 
�لإ�شر�ئيلي لل�شغط على حكومته 
و��شتيطانها  �ح���ت���ال���ه���ا  ل���وق���ف 
�أن  قبل  �لعن�شرية،  وممار�شاتها 
يغرق �ملجتمع �لإ�شر�ئيلي نف�شه يف 

نظام �لف�شل �لعن�شري«.
�لفل�شطينية  �خلارجية  و�نتقدت 
دعوة �أطر�ف مل ت�شمها -يف �إ�شارة 
ل�شحب  �مل��ت��ح��دة-  �ل���ولي���ات  �إىل 
�أو  ���ش��ح��ب��ه  �إن  وق���ال���ت  �ل���ت���ق���ري���ر، 
جاء  ما  حقيقة  يخفي  لن  �إخفاءه 

فيه.
�لح�����ت�����ال  �أن  �إىل  و�أ���������ش��������ارت 
ترقى  جر�ئم  يرتكب  �لإ�شر�ئيلي 
�إىل م�شتوى جر�ئم حرب وجر�ئم 
للقانون  وف��ق��ا  �لإن�����ش��ان��ي��ة،  ���ش��د 
�ل��ع��ام و�ل��ق��ان��ون �لدويل  �ل����دويل 

�لإن�شاين.
�لتنفيذية  �للجنة  �شر  �أمني  وقال 
�لفل�شطينية  �ل��ت��ح��ري��ر  مل��ن��ظ��م��ة 
�شائب عريقات �إن “�مل�شكلة لي�شت 
يف �ل���ت���ق���ري���ر، ول���ك���ن �مل�����ش��ك��ل��ة يف 
�حلكومة �لإ�شر�ئيلية وممار�شاتها 
ويف �مل�����ش��ت��وط��ن��ات �ل��ت��ي ت��دم��ر كل 

�شيء.. هذه هي �حلقيقة«.
وكانت منظمة �لإ�شكو� قد �أ�شدرت 
�إ�شر�ئيل  ي��ت��ه��م  ت���ق���ري���ر�  �أم���������س 
بتطبيق �شيا�شة �لف�شل �لعن�شري 

تفتيت  ع��رب  �لفل�شطينيني،  ���ش��د 
�شيا�شيا  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  �ل�����ش��ع��ب 
�لفل�شطينيني  وق��م��ع  وج��غ��ر�ف��ي��ا، 

حيثما وجدو�.
�ملتحدة  ل��اأمم  �لعام  �لأم��ني  لكن 
بنف�شه  ن���اأى  غوتري�س  �أنطونيو 
�إن��ه و�شع دون  عن �لتقرير، وق��ال 
م�شورة م�شبقة مع �لأمانة �لعامة 

للمنظمة.
�أم�����ا �ل�����ش��ف��رة �لأم���رك���ي���ة لدى 
�لأمم �ملتحدة نيكي هايلي فاأ�شادت 
�لتقرير  م��ن  غ��وت��ري�����س  مب��وق��ف 

وطالبت ب�شحبه كليا.
�إن  �أن ح��رك��ة ح��م��ا���س ق��ال��ت  غ��ر 
�ملجتمع  م���ن  ي�����ش��ت��دع��ي  �ل��ت��ق��ري��ر 
�لدويل عزل �إ�شر�ئيل وحماكمتها، 
�ل�شعب  �إن�������ش���اف  ع���ل���ى  و�ل���ع���م���ل 

�لفل�شطيني.
و�عتربت �حلركة �لتقرير �لأممي 

��شتنكرت  ذل��ك،  �ىل  �لفل�شطيني. 
وزير  قيام  �لفل�شطينية  �لرئا�شة 
�حل������رب �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي �أف���ي���غ���دور 
ل����ي����ربم����ان ب�������������اإدر�ج �ل�������ش���ن���دوق 
�لقومي �لفل�شطيني �لتابع ملنظمة 
قائمة  على  �لفل�شطينية  �لتحرير 
ذلك  وع���دت  �لإره��اب��ي��ة،  �ملنظمات 

خرقا �أ�شا�شيا لتفاق �أو�شلو.
وق��ال��ت �ل��رئ��ا���ش��ة يف ب��ي��ان نرف�س 
ت��ام��ا، ونطالب  �ل��ق��ر�ر رف�شا  ه��ذ� 
�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة مبعاجلة  �حل��ك��وم��ة 
ه���ذ� �لأم����ر ف���ور� و�ل���رت�ج���ع عنه، 
�أ�ش�س  ن�شف  �إىل  �شيوؤدي  ذلك  لأن 
مع  �لقانونية  و�ل��ع��اق��ة  �لت��ف��اق 
كافة  �لعامل  دول  ودع��ت  �إ�شر�ئيل، 
�لإع�����ان حفاظا  ه���ذ�  رف�����س  �إىل 

على �تفاق �أو�شلو.
�أن  �لفل�شطينية  �لرئا�شة  و�أ�شافت 
موؤ�ش�شات  من  �لقومي  �ل�شندوق 

 ق�ستها العاطفية مع ترامب وجناحها
 ك�سيدة اأعمال ويف تربية اأطفالها الثالثة

�سرية ذاتية تعود فيها اإىل طفولتها يف 
جمهورية ت�سيكو�سلوفاكيا ال�سرتاكية

�يفانا يف �شرة ذ�تية لن تنتقم من تر�مب�لبناء �لثاثة يف �نتظار كتاب �لم

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• جان ماري بوتييه*

�ق��ل مما  ف��ي��ل��درز  �أّن �شعود خ��رت       لقد ثبت 
 13 بقليل  ي��ف��وق  م��ا  على  فبح�شوله  ن��ظ��ن.  كنا 
�لت�شريعية  20 مقعد� يف  و  �لأ���ش��و�ت  باملائة من 
�ليميني  �حل����زب  يتمكن  مل  وب��ه��ذ�  �ل��ه��ول��ن��دي��ة، 
�مل��ت��ط��رف، ح���زب �حل��ري��ة، ح��ت��ى م��ن حتقيق �أهم 
�أربعة مقاعد عن  عام  �إذ خ�شر  نتيجة يف تاريخه 

 ،2010
    �أكر تطرفا من مارين لوبان، )يقرتح �إغاق 
جميع �مل�شاجد وحظر �لقر�آن(، كان فيلدرز ياأمل 
�أّن����ه يف ب��ل��د يعتمد  يف ت�����ش��ّدر �لن��ت��خ��اب��ات، رغ���م 
�لن�شبية، لن يكون ذلك كافيا لت�شير �حلكومة �أو 
حتى دخولها، �ذ ترف�س �لأحز�ب �لأخرى �لتحالف 
معه. هدف مل يتحقق بعد �أن �حتل حزب �حلرية 
�ملرتبة �لثانية بعيد� عن �حلزب �لليرب�يل لرئي�س 
�نحد�ر  ) يف  روت  م��ارك  �ملنتهية ولي��ت��ه  �ل���وزر�ء 
ولكن حت�شل على 33 مقعد�(، وقريب من حزب 
 ، مقعد�(   19( �لدميقر�طية  �مل�شيحية  �ل��دع��وة 
وحزب �لدميقر�طيون-66 �لجتماعي �لليرب�يل 
ن�شبة م�شاركة مرتفعة حو�يل  )19 مقعد�(، مع 

80 باملائة. 
ف�����ش��ل��ه وج���اه���ة وم�����ش��د�ق��ي��ة للكاتب     وي��ع��ط��ي 
كوبر،  ���ش��امي��ون  ت��امي��ز  فاينان�شال  يف  �ل��ه��ول��ن��دي 
بهذه  �لعاملي  �لهتمام  من  �أي��ام  قبل  �شخر  �ل��ذي 
�لنتخابات �لتي تعني بالكاد ع�شرة مايني ناخب: 
�لنتخابات  عن  ج��د�  خمتلفتان  رو�ي��ت��ان  “هناك 
�ل��ه��ول��ن��دي��ة: رو�ي����ة �أج��ن��ب��ي��ة، ت��ت��ح��دث ف��ق��ط عن 
�ل�شعبوية  �لثاثية  حتقيق  يف  وفر�شته  فيلدرز 
ل  هولندية،  ورو�ي���ة  وت��ر�م��ب..  �لربيك�شيت  بعد 
�لرئي�شية”،  �ل�شخ�شية  �لخ��ر  ه��ذ�  فيها  يحتل 
بيختولد،  �لك�شندر  �إىل  �للتفات  يتم  بان  نا�شحا 
كافر  جي�شي  �أو   ، �لدميقر�طيني-66  ح���زب 
تقدما  ي�شجان  ح��زب��ان  وه��م��ا  �خل�����ش��ر،  ح���زب   ،

لفتا.
    وطبعا، �لق�شة �أكر تعقيد� من ذلك، وغام�شة 
�أظهرت  �ل���ذي  �ل��ب��ل��د  ه���ذ�  نف�شها،  ه��ول��ن��د�  م��ث��ل 
�لأوروبية،  �ملفو�شية  ب��ه��ا  ق��ام��ت  در����ش��ة  م��وؤخ��ر� 
�لبناء  بتاريخ  تعّلقا  �لبلد�ن  �أك��ر  من  و�ح��د  �ن��ه 
�لأوروبي، ولكنه يف نف�س �لوقت �لأكر فتور� جتاه 

�أوروبا �حلالية.
   ما هو �بعد من �لع�شرين مقعد� حلزب �حلرية، 
ف���ان ه���ذه �لأر�����س �ل��ت��ي ك��ان��ت ق��ب��ل ث��اث��ة عقود 
�جل��ن��ة �ل�����ش��غ��رة ل��ل��ي��رب�ل��ي��ة �لج��ت��م��اع��ي��ة ، كما 

تو�شح جملة برو�شبكت، حتولت ب�شكل و��شح �إىل 
�ليمني خال ع�شرية طبعها �غتيال زعيم �ليمني 
�ملتطرف بيم فورتني و�ل�شينمائي ثيو فان جوخ. 
فخال �حلملة �لنتخابية، ن�شر مارك روت ر�شالة 
مفتوحة �أثارت جدل و��شعا حول �إدماج �ملهاجرين 
�أو  طبيعي،  ب�شكل  “ت�شرفو�  ب��دع��وت��ه  �أن��ه��اه��ا   ،
“منوذج  �أع���م���دة  �ح���د  �ن  ك��م��ا  �لباد”.  غ�����ادرو� 
فتنت  �ل��ت��ي  �لبحر”  م���ن  �مل�����ش��ت�����ش��ل��ح��ة  �لأر�������س 
�لي�شارية  �لقوة  �لعمال،  حزب  �لت�شعينات،  �أوروب��ا 
�لئتاف  يف  �ل��ل��ي��رب�ل��ي��ني  وح��ل��ي��ف  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة 
�ملنتهية وليته، تكبد هزمية تاريخية )9 مقاعد( 
�شيكون  حيث  قيا�شي  رق��م  ت�شجيل  �إىل  �إ���ش��اف��ة   ،
ثاثة ع�شر طرفا ممثا يف  جمل�س �لنو�ب، مما 

يعك�س �ل�شتياء �لعميق للناخبني.
�أفكاره..  ف��ازت      مل ينت�شر فيلدرز، ولكن رمب��ا 
�لثالث،  �ل�شتنتاج  وه��و  ت��ر�م��ب،  دون��ال��د  وخ�شر 

ورمبا �لدر�س �لأهم بالن�شبة فرن�شا.
فيلدرز حا�شر� يف  ك��ان  �ملا�شي،  يوليو  �شهر     يف 
تتويج �مللياردير، �لذي ي�شرتك معه يف توهج �ل�شعر 
خال موؤمتر �حلزب �جلمهوري يف كليفاند. ويف 
�أو�خ��ر �شهر يناير، خال جتّمع لليمني �ملتطرف 
“هناك �شبب  �لأوروبي يف كوبلنز، �أعلن مبتهجا: 
لاأمل، �شوء يف نهاية �لنفق، �أوقات �أف�شل قادمة، 
بد�أت �لرياح تتحول �لعام �ملا�شي وجاءتنا بانت�شار 

دونالد تر�مب، �لذي نهنئه من هنا«.
  ولكن، تبنّي يف �لأخر �أّن �لرياح معاك�شة ، ويبدو 
كارنيجي،  ملوؤ�ش�شة  �لأخ��رة  �لتحاليل  توؤكد  �أنها 
�لربيك�شيت  كانت �شعوبات  �إذ�  ت�شاءلت عما  �لتي 
�لناخبني  ب��ع�����س  ب��ت��ط��ع��ي��م  ����ش���ت���ق���وم  وت�����ر�م�����ب 
�ل��ت�����ش��وي��ت �لحتجاجي  ب��ل��ق��اح ���ش��د  �لأوروب���ي���ني 
تر�مب  �ن��ت�����ش��ار  �ل��ق��وم��ي«.ي��وم  “�لربيع  و���ش��ح��ر 
�أع��ط��ت ����ش��ت��ط��اع��ات �ل�����ر�أي ح���زب �حل��ري��ة 17 
دي�شمرب عندما  �لأ�شو�ت، يف منت�شف  باملائة من 
�لرئي�س  �نتخاب  على  ر�شميا  �لكونغر�س  ���ش��ادق 
�جلديد، كان قد �شعد �إىل 21 باملائة مما ميكنه 
بذلك  ويكون  مقعد�.  ثاثني  على  �حل�شول  من 
�أ�شهر،  �أك��ر من ثلث موؤيديه يف ثاثة  قد خ�شر 
ثاثة �أ�شهر �شهدت ت�شكيل �إد�رة تر�مب وبد�يتها 
�لهولنديني  �ل��ن��اخ��ب��ني  �أّن  ل��و  ك��م��ا  �ل��ف��و���ش��وي��ة، 
�لعلوم  �مل�����ش��ب��وق يف  �مل��ف��ه��وم غ���ر  ه����ذ�  �ب���ت���ك���رو� 
�ل�شيا�شية: جولة ثانية من �لنتخابات �لرئا�شية 
يف �لوليات �ملتحدة.    و�شتدور �جلولة �لثالثة يف 

23 �أبريل و 7 مايو يف فرن�شا.
ترجمة خرة �ل�شيباين

ترامب يخ�سر اأوىل انتخاباته يف هولندا..!

•• رئي�س حترير �شليت �لفرن�شية وموؤلف �إيندي بوب 1997-1979 
ونقطة �ل�شفر �لق�شة �ملو�شيقية ل� 11 �شبتمرب. كتابان عن ثقافة �لبوب. 

�لفل�شطينية  �ل��ت��ح��ري��ر  م��ن��ظ��م��ة 
ويوؤدي دوره وفق �لتفاقات �ملوقعة 
ووفق �ملعاير �لدولية بكل �شفافية 

ومر�قبة دولية.
�ل��وق��ت �لذي  �أن��ه يف  وت��اب��ع �لبيان 
�لأمركية من  �لإد�رة  حتاول فيه 
خ���ال حم��ادث��ات��ه��ا م��ع �لأط����ر�ف 
�لرئي�س  م��ب��ع��وث  ووج�����ود  ك���اف���ة، 
لإيجاد  �ملنطقة  يف  ترمب  دون��ال��د 
�ل�شام،  ���ش��ن��ع  يف  ي�����ش��اه��م  م���ن���اخ 
ف��اإن ه��ذ� �لإع���ان يعترب حماولة 
وتخريب  لإع�����اق�����ة  �إ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ة 
و�ل�شتخفاف  �لأمركية  �جلهود 

بها.
ب��������دوره��������ا، ط����ال����ب����ت �حل����ك����وم����ة 
بالعتذ�ر  �إ�شر�ئيل  �لفل�شطينية 
�لفوري عن ت�شريحات  و�لرت�جع 

ليربمان.
�لإ�شر�ئيلي  �ل���دف���اع  وزي����ر  وك����ان 
�خلمي�س  �أعلن  ليربمان  �أفيغدور 
�ع�����ت�����ب�����ار �ل���������ش����ن����دوق �ل���ق���وم���ي 
ف�شاعد�  �لآن  م���ن  �لفل�شطيني 

منظمة �إرهابية.
وقال ليربمان يف بيان �إن �ل�شندوق 
لعنا�شر  دع����م  �أن�����ش��ط��ة  مي���ار����س 
�شد  �إرهابية  �أعمال  عن  م�شوؤولة 
�ل�شندوق  �أن  و�أ���ش��اف  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل، 
فل�شطينيني  لأ����ش���رى  �مل���ال  ي��ق��دم 
�أثناء  ق��ت��ل��و�  فل�شطينيني  و�أ����ش���ر 

تنفيذ �أعمال �إرهابية.
وتابع ليربمان �شنتخذ �لإجر�ء�ت 
�إ���ش��ر�ئ��ي��ل و�خلارج  �ل�����ش��روري��ة يف 
حلجز وم�شادرة �لأماك �لعائدة 

لل�شندوق �أو �ملوجهة �إليه.
ومبوجب �لنظام �لأ�شا�شي ملنظمة 
�ل���ت���ح���ري���ر �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة، ف����اإن 
�جلهة  ه��و  �لقومي”  “�ل�شندوق 
ع���ن جميع  �مل�������ش���وؤول���ة  �ل���وح���ي���دة 
باملنظمة،  �ملتعلقة  �ملالية  �ل�شوؤون 
وم����ق����ره يف �ل��ع��ا���ش��م��ة �لأردن����ي����ة 

عمان.

مو�سكو تنتقد �سيا�سة وا�سنطن يف �سبه اجلزيرة الكورية 
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العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/260   تنفيذ مدين  
حمل  جم��ه��ول  ل�شوي  دروي�����س  ح�شن  علي  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لق��ام��ة مب��ا �ن ط��ال��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/ �ل��ق��رق و�مل��ط��رو���ش��ي حمامون 
وم�شت�شارون قانونيون  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
�ملنفذ به وقدره )218035( درهم �ىل  �ملبلغ  �عاه و�لز�مك بدفع 
�شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/249   تنفيذ مدين  
حمل  جم��ه��ول  جيربي�شا�شي   ���ش��ي��وم  �شيويت  ����ش���ده/1-  �مل��ن��ف��ذ  �ىل 
�أق��ام عليك  �لتنفيذ/ليتمبكال �جر كفيل  قد  �ن طالب  �لقامة مبا 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
فان  .وعليه  �ملحكمة   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )56477(
�للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/170   تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �شده/1- مرو�ن زخيا عي�شى  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/حممد رم�شان �لهي بخ�س  قد �أقام عليك �لدعوى 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك  �ع���اه  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
فان  .وعليه  �ملحكمة   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )48844(
�ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/129   تنفيذ مدين  
حمل  جمهول  ق�شوع   نا�شر  حت�شني  معمر  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
قد  �ل��زي��دي   عبود  م��ول��ود  �لتنفيذ/يا�شر  �ن طالب  �لق��ام��ة مب��ا 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )101136( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ 
�ملحكمة  .وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك 
يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر 

هذ� �لعان.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/716  تنفيذ عمايل 
م    م  ذ  ���س   - �لتنظيف  �ي��ه تيم خل��دم��ات  ت��ي  �ي  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ جورج بانيز كابيكو   قد 
�ملبلغ  و�ل��ز�م��ك بدفع  �ع��اه  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك 
�ملنفذ به وقدره )5100( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر���ش��وم  دره���م   900 مبلغ  �ىل  بال�شافة 
�للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/708  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �شده/1- ق�شر �لقبة للخدمات �لفنية - �س ذ م م   جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ لياقت ح�شن �مر بخ�س   قد 
�ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاه  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام 
�ملنفذ به وقدره )3640( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   900 مبلغ  �ىل  بال�شافة 
�ملحكمة �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/413  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �شده/1- �م �م ��س خلدمات �لتنظيف - �س ذ م م   جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �ح�شان علي ر�شول حممد   قد 
�ملبلغ  و�ل��ز�م��ك بدفع  �ع��اه  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك 
خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )2516.66( وق����دره  ب��ه  �مل��ن��ف��ذ 
�ملحكمة. بال�شافة �ىل مبلغ 900 درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة. وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2016/3453  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �شده/1- �لرو�حل �لوىل ملقاولت �لبناء - �س ذ م م  جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ م�شطفى علي ح�شن علي   قد 
�ملبلغ  و�ل��ز�م��ك بدفع  �ع��اه  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك 
�ملنفذ به وقدره )8839( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر���ش��وم  دره���م   900 مبلغ  �ىل  بال�شافة 
�للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/707  تنفيذ عمايل 
�لقامة  للخياطة   جمهول حمل  �مل��رر  �شم�س  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �ح�شان �شفيق حممد �شفيق   قد �أقام عليك 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اه  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى 
وقدره )7723( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. بال�شافة 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر���ش��وم  دره���م   900 مبلغ  �ىل 
�شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2016/2710   تنفيذ جتاري  
�ملعروفة  �ل�شفينة  مالك  ب�شفته   - ف��روزن��ده  علي  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
با�شم "�شاب �شاهل 2 " جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�ف 
�م بي للتجارة �لعامة - �س ذ م م وميثله : روكز جورج حبيقه  قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
�و خزينة �ملحكمة  .وعليه  �لتنفيذ  وق��دره )347911( دره��م �ىل طالب 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/631   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- لك�شمي للخدمات �لفنية - �س ذ م م  جمهول 
حزم  خلدمات  و�ي  جي  �لتنفيذ/�يه  طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
�ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  م  قد  م  ذ  �لب�شائع - �س 
�ع��اه و�ل��ز�م��ك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وق��دره )42324( دره��م �ىل 
�شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  .وعليه  �ملحكمة   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

/                         يف الدعوى رقم  2017/337   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- هانى لطفي عبد �لوهاب ب�شفته مالك ورئي�س جمل�س 
�إد�رة بنك ليمتد ومالك ومدير �شركة �شتار كابيتال فانين�س ليم  جمهول 
�أقام  ��شامه حممد �شمي�س  قد  �لتنفيذ/و�ئل  حمل �لقامة مبا �ن طالب 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اه  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك 
وقدره )187562( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  .وعليه فان 
�ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1400   

 �ملنذر:  م�شرف �بوظبي �ل�شامي 
�ملنذر �ليها : �ل�شو�بي لنقل �لركاب باحلافات �ملوؤجرة - �س ذ م م - ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه 
ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدره )219.885.15( درهم نتيجة �لخال ب�شد�د �لق�شاط �ل�شهرية 
�ملتعلقة بعقدي متويل �ل�شيار�ت وذلك خال ��شبوع من تاريخ �لن�شر، و�ل �شي�شطر �ملنذر 
ومنها  باملز�د  وبيعها  ل�شاحلكم  �ملمولة  �ل�شيار�ت  كلي  على  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  لتخاذ 

�ل�شيار�ت �لتالية : - 
1- �ل�شيارة رقم )99150/خ�شو�شي/C/دبي( من نوع )هيوند�ي �شانتافيي - ��شتي�شن(

2- �ل�شيارة رقم )98670/خ�شو�شي/C/دبي( من نوع )تويوتا هاي �ي�س - با�س(
3- �ل�شيارة رقم )98745/خ�شو�شي/C/دبي( من نوع )تويوتا هاي �ي�س - با�س( 
و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1420   

�ملنذر/م�شرف �بوظبي  �ل�شامي 
�ملنذر �ليه :مرحبا ك�شمر للنقل بال�شاحنات �لثقيلة - �س ذ م م

درهم   )68.681.69( وق��دره  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �ليه  �ملنذر  �مل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة �لخال ب�شد�د �لق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط 
�مل��ن��ذر لتخاذ  �شي�شطر  و�ل  �ل��ن�����ش��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ����ش��ب��وع  خ���ال  وذل����ك 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة رقم )73535/نقل عام/ دبي( من نوع 
مع  �ملنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  و�ملمولة  �ب(  بيك   - كانرت  )ميت�شوبي�شي 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1479   

�ملنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
�ملنذر �ليه: عوي�س �ر�شد حممد �ر�شد 

درهم   )33.316.45( وق��دره  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �ليه  �ملنذر  �مل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة �لخال ب�شد�د �لق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط 
�مل��ن��ذر لتخاذ  �شي�شطر  و�ل  �ل��ن�����ش��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ����ش��ب��وع  خ���ال  وذل����ك 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة رقم )92519/خ�شو�شي/O/دبي( من 
نوع )فورد فيوجن - �شالون( و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ 

كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/91  جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه / 1- جلوبال بالك �س م ح - ب�شفتها م�شغل �ل�شفينة فورت�شونا �شن  
��شماعيل  �شامل   : ���س وميثله  م  د  م  �مل��دع��ي/ موجنا�شا  �ن  �لق��ام��ة مب��ا  جمهول حم��ل 
ب��ال��ز�م �ملدعي  �أق���ام عليك �ل��دع��وى ومو�شوعها �ملطالبة  ف��روز �مل��دف��ع �حل��ارث��ي   ق��د 
عليهم بالتكافل و�لت�شامن باأد�ء مبلغ  117.316.73 دولر �مريكي �و ما يعادلها مببلغ 
�لدعوى  رفع  تاريخ  من   %12 �لقانونية  و�لفائدة  و�لر�شوم  �إمار�تي  درهم   430.904.34
وحتى �ل�شد�د �لتام و�حلكم ب�شحة �حلجز وثبوت �حلق.   وحددت لها جل�شة يوم �لثنني 
�ملو�فق  2017/3/27  �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/232  جتاري كلي               

�ىل �مل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-م��ن�����ش��ور خ��ال��د حم��م��د م��و���ش��ى  جم��ه��ول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ م�شرف �لهال - �س م ع وميثله : نا�شر مال 
�أق��ام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م  �هلل حممد غ��امن   قد 
�ملدعي عليه مببلغ وقدره )1.744.600.18 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س  �ملو�فق  2017/3/30  
�ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/578  جتاري جزئي              

�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-���ش��رك��ة لك��ري��ب��اري خل��دم��ات �ل��ت��م��وي��ن ب��امل��و�د �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة - ذ م م 
وميثلها/ حممد �لها�شمي  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ فنار �خلليج للتجارة 
- ذ م م - وميثلها  ر�يف دوبي وميثله : بطي �شلطان بطي علي �ملهري   قد �أق��ام عليك 
وقدره  مبلغ  �ملدعية  �ىل  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
)27.213.60 درهم(  و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ   �ل�شتحقاق �حلا�شل يف 
2015/2/10 وحتى �ل�شد�د �لتام �لز�م �ملدعي عليها بالر�شوم و�مل�شروفات ومقابل �تعاب 
�ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �لثاثاء  �ملو�فق  2017/3/21 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch1.B.10 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/157  عمايل جزئي             
�ىل �ملدعى عليه/1- بر�و�دي �شري�شاي   جمهول حمل �لقامة مبا �أن �ملدعي/
كرفري ليدز �شبا - موؤ�ش�شة فردية ومتثلها �ل�شيدة : جونلي زهاجن   قد �أقام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )8500 درهم( 
وحددت    )MB168944040AE( �ل�شكوى  رقم  و�مل�شاريف   و�لر�شوم 
بالقاعة  �شباحا    8.30 �ل�شاعة    2017/3/27 �ملو�فق  �لثنني   ي��وم  جل�شة  لها 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�    Ch1.A.5:
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام 

على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1207  عمايل جزئي             

م   م  ذ  ���س   - �حل��ر����ش��ة  �ك�شكلو�شف خل��دم��ات  1-���ش��م��ارت   / عليه  �مل��دع��ي   �ىل 
جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / حممد رف��اق��ت حممد ع��زي��ز خ��ان - 
وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د 
)27100 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف ورقم 
يوم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB167341432AE/2017(ل�شكوى�
�خلمي�س   �ملو�فق 2017/3/30  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة :Ch1.A.1  لذ� 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/549  عمايل جزئي             

 �ىل �مل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-����ش���م���ارت �ك�����ش��ك��ل��و���ش��ف خل���دم���ات �حل��ر����ش��ة - ����س ذ م م  
جم��ه��ول حم��ل �لق���ام���ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /ع��ب��د �جل��ب��ار ف��ي��از �ح��م��د  - ق��د �أق���ام 
 27500( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  �ل��دع��وى  عليك 
�ل�شكوى ورق��م  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(  ع��ودة مببلغ )2000   دره��م( وتذكرة 

)MB167341302AE/2016( وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 
2017/3/30  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة :Ch1.A.1  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
ل��دي��ك م��ن م��ذك��ر�ت �و م�شتند�ت  ب��ت��ق��دمي م��ا  ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك  �أو م��ن ميثلك 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/321  ا�ستئناف عقاري    

�ىل �مل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده/ 1-�ن���ي���ل �دي���ن���اث ب�����ش��ت��و�دي  جم��ه��ول حمل 
 �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /فايف �إملينتز للتطوير �لعقاري - �س ذ م م   
ب��ال��دع��وى رق��م : 2015/473 عقاري  �ل�����ش��ادر  ����ش��ت��اأن��ف �حل��ك��م  ق��د 
�ملو�فق  �لرب��ع��اء    ي��وم  لها جل�شه  وح��ددت  بتاريخ 2016/6/5  كلي 
 ch1.C.11 رقم  بالقاعة  �شباحا    10.00 �ل�شاعة    2017/3/22
�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�شي ح�شوركم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2016/3347   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1-  �شركة �ي بي �م 1 ل�شانة �ملباين - ذ م م  جمهول 
 - �لت�شغيل  خل��دم��ات  �لتنفيذ/دياركو  طالب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل 
رجب  هانى   : وميثله  �شربي  م��رو�ن  خر  حممد  مالكها/  وميثلها 
مو�شى عبد�هلل �جل�شمي  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
�عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )29503( درهم �ىل طالب 
�شتبا�شر �لجر�ء�ت  �ملحكمة  .وعليه فان  �ملحكمة   �و خزينة  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/50  عقاري جزئي 
�ىل �ملحكوم عليهما/1-عبد�هلل �حمد حممد �لهديل �مل�شابلى 2- رو�شانا �شاريبوفا جمهويل حمل 
�لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2016/8/30  يف �لدعوى �ملذكورة �عاه 
�لوحده مو�شوع  �ملنتهية وماحقها عن  �تفاقية �ليجار  ل�شالح/متويل )م�شاهمة خا�شة( بف�شخ 
�لقيد  ��شارة  و�لغاء  �ل�شو�غل  للمدعية خالية من  �لوحدة  بت�شليم  �ملدعي عليهما  وبالز�م  �لدعوى 
�ملنتهية  �لعقار �ىل ترتيبات �لج��ارة  �مللكية ب�شطب عبارة )تخ�شع ملكية  �ل��و�ردة ب�شهادة  �لعقاري 
بالتملك طبقا لعقد �لجارة �ملنتهي بالتملك وملحقاته �ملودع لدى �لد�ئرة( �لو�ردة ب�شهادة ملكية 
ي��وؤدي��ا للمدعية تعوي�شا قدره  ب��ان  �مل��دع��ي عليهما  و�ل��زم��ت  �لر����ش��ي  د�ئ���رة  �ل�����ش��ادرة م��ن  �لعقار 
و�مل�شاريف  �لر�شوم  �لزمتهما  كما  درهما(  وع�شرون  �ربعة  ومائتان  �لف  )ع�شرة  درهم   )10.224(
مبثابة  حكما   . طلبات  م��ن  ذل��ك  ع��د�  م��ا  ورف�شت  �ملحاماة  �ت��ع��اب  مقابل  دره��م  خم�شمائة  ومبلغ 
�حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعان �شدر 

با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
حمامو م�سر ي�سربون احتجاجا على �سجن زمالئهم 

•• القاهرة-رويرتز:

قال �شامح عا�شور نقيب �ملحامني يف م�شر �إن جمل�س �لنقابة قرر تنظيم 
�أمام حماكم �جلنايات على م�شتوى �جلمهورية �ليوم �ل�شبت  �إ�شر�ب عام 
بتهمة  �ملنيا  حمافظة  يف  حمامني  �شبعة  ب�شجن  حكم  ���ش��دور  بعد  وذل��ك 
�إهانة �لق�شاء. وقال عا�شور يف بيان على �شفحته �ملوثقة على في�شبوك قرر 
جمل�س نقابة �ملحامني... بال�شرت�ك مع جمال�س �لنقابات �لفرعية خال 
�أمام حماكم �جلنايات على م�شتوى  �إ�شر�ب عام  تنظيم  �جتماع �خلمي�س 

�جلمهورية يوم �ل�شبت �ملقبل.
ملتابعة  �لعامة  بالنقابة  عمليات  غرفة  ت�شكيل  ق��رر  �ملجل�س  �أن  و�أ���ش��اف 
للقر�ر  خمالف  �أي  �لفرعية  �لنقابات  جمال�س  تر�شد  �أن  على  �لإ���ش��ر�ب 

لتحويله للتاأديب ووقفه عن �لعمل. و�شدد عا�شور على �شرورة عدم تو�جد 
�ملحامني د�خل قاعات �ملحكمة �أو يف غرفة �ملد�ولة مع عدم �لحتكاك مع 
�أي من �لق�شاة �أو موظفي �ملحاكم. وُي�شرب حمامو �ملنيا، �لو�قعة على بعد 
250 كيلومرت� جنوبي �لقاهرة، عن �لعمل منذ خم�شة �أيام بعدما قررت 
حمكمة للجنايات يف �ملحافظة حب�س �شبعة من زمائهم ملدة خم�س �شنو�ت 

يف �إعادة حماكمتهم بتهمتي �إهانة �لق�شاء و�لتعدي على قا�س.
وتقدمي  �لدعوى  �لقا�شي مقيم  مع  �ملحامني  ت�شالح  رغم  و�شدر �حلكم 
�لنيابة  �أبلغ  قد  فتحي  �أحمد  �لقا�شي  ك��ان  �ملحكمة.  �إىل  �ل�شلح  مذكرة 
و�تهمهم   2013 �آذ�ر  مار�س   13 ي��وم  عليه  تعدو�  حمامني  ب��اأن  �لعامة 

بتعطيل �جلل�شة يف حمكمة مدينة مطاي �إحدى مدن حمافظة �ملنيا. 
و�أجرت �لنيابة حتقيقا �أحالت مبقت�شاه 22 حماميا �إىل حمكمة جنايات 

 2015 �أي��ار  مايو  ويف  قا�س.  على  و�لتعدي  �لق�شاء  �إهانة  بتهمتي  �ملنيا 
حمام  وعوقب  حمامني  ثمانية  على  �ملوؤبد  بال�شجن  غيابيا  �حلكم  �شدر 

ح�شوريا بال�شجن ثاث �شنو�ت وبر�أت �ملحكمة 13 حماميا.
ول يز�ل �ملحامي �ملحكوم عليه بال�شجن ثاث �شنو�ت يق�شي عقوبته.

منهم  ك��ل  عاقبت  �ل��ت��ي  �ملحكمة  �أم���ام  حم��ام��ني  �شبعة  حماكمة  و�أع��ي��دت 
�لثامن  �ملحكوم عليه  ي��ز�ل  �لأح��د. ول  يوم  �شنو�ت م�شاء  بال�شجن خم�س 
عليهم  للمحكوم  تلقائيا  �ملحاكمة  �إج���ر�ء�ت  وتعاد  هاربا.  �ملوؤبد  بال�شجن 
عليهم.   �لقب�س  �ل�شرطة  �ألقت  �أو  لل�شلطات  �أنف�شهم  �شلمو�  متى  غيابيا 
بد�أت  �لنقابة  �لأول �خلمي�س  �م�س  �ل�شادر  بيانه  �ملحامني يف  وقال نقيب 
�ل�شادر بحق  للطعن على �حلكم  �لازمة  �لقانونية  �لإج���ر�ء�ت  �تخاذ  يف 

زمائنا يف مطاي يت�شمن �شقا عاجا بوقف �لتنفيذ.

الدمنارك توؤجل ترحيل 
ابنة �سديقة جون-هاي 

•• كوبنهاجن-رويرتز:

قال �ملدعي �لعام يف �لدمنرك �إنه تقرر ترحيل ت�شوجن يو ر� 
�بنة �شديقة رئي�شة كوريا �جلنوبية �ملعزولة باك جون-هاي 

لكن حماميها قال �إنها �شوف تطعن على �لقر�ر.
�أن ترحيل ت�شوجن يو ر�  وذكر �ملدعي �لعام يف بيان �شحفي 

)20 عاما( بغر�س حماكمتها يف م�شقط ر�أ�شها .
وت��ت��ه��م ت�����ش��وي ���ش��ون-���ش��ي��ل ���ش��دي��ق��ة ب���اك ب��ال��ت��و�ط��وؤ معها 
يف  للم�شاهمة  كبرة  جنوبية  كورية  �شركات  على  لل�شغط 
موؤ�ش�شات غر ربحية. ونفت ت�شوي وباك �أي جت��اوز�ت. �أما 

ت�شوجن فمتهمة بالتاعب يف �شجلها �لأكادميي.

هوية امل�سّرب
�لد�خلي  �لنظام  ق���ّررت جلنة      
جتميد  ت���ون�������س  ن��������د�ء  حل����رك����ة 
�حلركة،  ع���ن  �ل��ن��ائ��ب��ة  ع�����ش��وي��ة 
ل��ي��ل��ى �ل�����ش��ت��اوي، يف �حل����زب ويف 
“ثبوت  ب��ع��د  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �ل��ك��ت��ل��ة 
من  ت�شجيات  ت�شريب  تعمدها 
كما  �جتماعات د�خلية للحركة”. 
�إحالة  لها  بيان  يف  �لكتلة  ق���ّررت 
م��ل��ف �ل�����ش��ت��اوي �ل���ت���اأدي���ب���ي على 

�ملوؤمتر.
  وياأتي جتميد ع�شوية �ل�شتاوي 
�لوطنية  �ل��ل��ج��ن��ة  �ج��ت��م��اع  ب��ع��د 
ل��ل��ن��ظ��ام حل���رك���ة ن�����د�ء ت��ون�����س ، 
للتد�ول يف ملف ت�شجيل وت�شريب 
مد�ولت جل�شة �لهيئة �ل�شيا�شية 
�لكتلة  �أع�����ش��اء  م��ن  ثلة  بح�شور 
26 فرب�ير  �لأحد  ليوم  �لنيابية 

�ملا�شي.
   و�أ�شافت �حلركة يف ذ�ت �لبيان 
�لت�شجيات  يف  �لتحري  بعد  �أن��ه 
�لتقرير  على  و�لط���اع  �مل�شّربة 
�ثبت  �ل�����ذي  �ل��غ��ر���س  �ل��ف��ن��ي يف 
بها  ق��ام��ت  �ل��ت�����ش��ري��ب  عملية  �أن 
��شتدعاوؤها  مت  و�ل��ت��ي  �ل�����ش��ّت��اوي 
ط��ب��ق��ا ل��ل��ن��ظ��ام �ل���د�خ���ل���ي، قررت 
�لنائبة  ع�شوية  جتميد  �للجنة 

�ملذكورة يف �حلزب، ويف �لكتلة.
ليلى  �ل��ن��ائ��ب��ة  �أن  �إىل  وي�����ش��ار      
�ل�شتاوي تفقد بتجميد ع�شويتها 
�لتحقيق  رئا�شة جلنة  �حل��زب  يف 
�لتون�شي  �ل�������ش���ب���اب  ت�����ش��ف��ر  يف 
بالربملان،  �ل��ق��ت��ال  م��ن��اط��ق  �إىل 
بالهيئة  ع�شويتها  كذلك  وتفقد 

�ل�شيا�شية.

تتّبع ق�سائي
    وق��د �أع��ل��ن �ل��ن��ائ��ب ع��ن حركة 
�حلرباوي،  �مل��ن��ج��ي  ت��ون�����س  ن���د�ء 
“تعفف  ع����ن   ، �جل���م���ع���ة  �م���������س 
و�لت�شعيد  �لت�شريح  عن  �حل��زب 
�ل�شوتية  �لت�شريبات  بخ�شو�س 
�لأخ������رة لج��ت��م��اع ك������و�در ن���د�ء 

تون�س«.
   و�أ���ش��ار �حل���رب���اوي، يف تو�شيح 
تون�س  ن���د�ء  “حزب  �أن   ، ر���ش��م��ي 
�ل����ت����ح����ّدث عن  ي����ن����وي  ي���ك���ن  مل 
�ل�شيا�شية..  �جل�����رمي�����ة  ه������ذه 
و�أّن�������ه ق�����ّرر ت��ت��ّب��ع �ل��ن��ائ��ب��ة ليلى 
-بعد  و�شيا�شيا  ق�شائيا  �ل�شتاوي 
ومن  هي  �لأخ���رة-  ت�شريحاتها 
�شاركها يف هذه �لفعلة �ل�شنيعة«.

و�شّرب  ���ش��ّج��ل  “من  �أن  و�أّك�����د     
�لنائبة  ه��ي  �لج��ت��م��اع  م����د�ولت 
ما  ك�����ل  و�ن  �ل���������ش����ت����اوي،  ل���ي���ل���ى 
�أدّلة  م��ن  �حل��رك��ة  عليه  حت�شلت 
و�شهاد�ت  �أم��ن��ي��ة  و�أب���ح���اث  ف��ن��ي��ة 
�أثبتت  �أط��ر�ف  �شخ�شية من عدة 
�ل�شتاوي  �أن  لل�شك  يدعو  ل  مبا 
بالت�شجيل  ق�����ام�����ت  م������ن  ه������ي 
�شّربت  بهاتفها �جل��و�ل وهي من 
معادية  لأط������ر�ف  �ل��ت�����ش��ج��ي��ات 
للحركة لن�شرها يف حماولة منها 
على  وقياد�ته”،  �حل��زب  ل�شرب 

حد تعبره.
م�شّربي  �حل���رب���اوي  وط���ال���ب      
�لد�خلي  �لج��ت��م��اع  ت�����ش��ج��ي��ات 
للحركة وخ�شو�شا ليلى �ل�شتاوي 
�لتون�شي  �ل�شعب  م��ن  ب��الع��ت��ذ�ر 
ون��اخ��ب��ي��ه��ا وق���ي���اد�ت ح��رك��ة ند�ء 

�إىل  لفتا  �خلارج”،  يف  و�شورتها 
�أن مثل هذه �لتجاوز�ت ت�شتدعي 
�إج��ر�ء�ت حازمة وجادة يف �لدول 
�ل���ت���ي حت�����رتم ���ش��ع��ب��ه��ا وحت����رتم 

مبادئ �لدميقر�طية ..
   كما دع��ا �لنائب و�لأم��ني �لعام 
�لدميقر�طي غازي  �لتيار  حلزب 
�إىل  �لعمومية  �لنيابة  �ل�شو��شي 
فتح حتقيق يف ت�شريحات �لنائبة 

عن ند�ء تون�س ليلى �ل�شتاوي.
   و�أّكد �ل�شو��شي، يف ت�شريح �أم�س 
�جلمعة ، �أن “�ل�شتاوي تعترب من 
�لكو�در �لأوىل يف �حلزب و�أنه من 
غر �ملعقول �أن متّر ت�شريحاتها 
مرور �لكر�م بعد �تهامها قياد�ت 
من حزبها بق�شايا خطرة تتعلق 
�أن حتدثت  بالأمن �لقومي وبعد 
تروؤ�شها  ب�����ش��ب��ب  ت��ه��دي��ده��ا  ع���ن 
جلنة �لتحقيق يف �شبكات ت�شفر 

�ل�شباب �إىل بوؤر �لتوتر«.
ت�شريحات  �أن  ع���ل���ى  و�����ش����ّدد     
بغ�س  “لعبة”  لي�شت  �ل�شتاوي 
خطئها،  �أو  �شحتها  ع��ن  �ل��ن��ظ��ر 
جم�����������ّدد� م���ط���ال���ب���ت���ه �ل���ن���ي���اب���ة 
ف��وري يف  �لعمومية بفتح حتقيق 

�لغر�س.

ملف اآخر
   من جهة �أخ���رى، ق��ال �لقيادي 
تون�س  ن����د�ء  �مل��وؤ���ش�����س يف ح��رك��ة 
قا�شي   “ �أّن  �ل��ع��ك��رم��ي،  ل���زه���ر 
�لبتد�ئية  ب��امل��ح��ك��م��ة  �ل��ت��ح��ق��ي��ق 
ب���ت���ون�������س وّج��������ه ل�����ه �����ش���ت���دع���اء 
�لقادم  �لثاثاء  ب�شهادته  لاإدلء 
بخ�شو�س ت�شريحاته �لإعامية 
ب�شان تلقي رئي�س �لكتلة �لنيابية 
للحزب �شفيان طوبال وجمموعة 
من �ملحيطني به يف قيادة �حلزب 

لأمو�ل من جهات م�شبوهة«.
    و�أ�شار �أم�س �جلمعة يف ت�شريح 
لاأنباء  �إف��ري��ق��ي��ا  تون�س  ل��وك��ال��ة 
�إىل “ وجود جمموعة د�خل ند�ء 
تون�س �شيتم �لك�شف عن �أ�شمائها 
�شفيان  �شمنها  وم���ن  �لإب�����ان  يف 
طوبال ت�شلقت �ملنا�شب يف �حلزب 
للم�شاهمة  ومقومات  كفاءة  دون 
مقابل  �ل��د�خ��ل  من  �لتخريب  يف 
وفق  �أمو�ل”   بفتات  و�شفه  م��ا 
تعبره.    ومن جانبه نفى رئي�س 
نو�ب  مبجل�س  تون�س  ن���د�ء  كتلة 
���ش��ف��ي��ان ط���وب���ال �شحة  �ل�����ش��ع��ب 
�لعكرمي  ل���زه���ر  ب����ه  ����ش���رح  م����ا 
ح��ول تلقيه لأم��و�ل من �أي جهة 
�شيقا�شي  �ن��ه  على  م�شدد�  كانت 
�لعكرمي بتهمة �لدعاء بالباطل 
بجرمية  و�لإي�������ه�������ام  �ل���ث���ل���ب  و 
�مل�شوؤولية  منهما  ك��ل  و�شيتحمل 

كاملة �أمام �لق�شاء �لتون�شي. 
   وقال طوبال �ن هذه �لت�شرفات 
“ردة فعل من قبل �لعكرمي  هي 
�ل�شيا�شية  �ل��ه��ي��ئ��ة  ق����ر�ر  نتيجة 
ل��ل��ح��زب �ل���ت���ي ح�����ش��م��ت يف �أم����ره 
للن�شاط  ع����ودت����ه  ع�����دم  وق�������ررت 
باعتباره من �لأ�شخا�س �ملثرين 
�حل���زب  و�ن  ل��ل��م�����ش��اك��ل ل���ش��ي��م��ا 
ي�شتعد لا�شتحقاقات �لنتخابية 
����ش��ت��ع��اد ح�شب  “ وق����د  �مل��ق��ب��ل��ة 
تقديره قوته وعافيته بعودة عدد 
و�ل�شخ�شيات  ق��ي��ادي��ي��ه  م��ن  ه���ام 

�ملوؤثرة �شلبه

تون�س، �لتي قال �إنها بّو�أتها مقاما 
رف��ي��ع��ا، د�عيا  ���ش��ي��ا���ش��ي��ا وق��ي��ادي��ا 
�لت�شريحات  �لكف عن  �إىل  �إّياها 

�ملغلوطة و�ل�شتفز�زية.

ما خفي اأعظم
�لنائبة  �ل�شتاوي  ليلى  وك��ان��ت     
�مل��ت��ه��م��ة م���ن ط���رف ن����د�ء تون�س 
�جتماع  عن  ت�شجيات  بت�شريب 
د�خلي للحزب قد �أقّرت بوجود ما 
هو �أخطر من “بهذلة” �حلبيب 
�ل�����ش��ي��د و�ت���ه���ام م�����ش��ت�����ش��اري��ن يف 
رئ���ا����ش���ة �حل���ك���وم���ة ب��ال��ف�����ش��اد �أو 
�ل�شعور بالندم على �ختيار يو�شف 
�لوحدة  حكومة  لرئا�شة  �ل�شاهد 

�لوطنية.
    ويف م��د�خ��ل��ة ه��ات��ف��ي��ة ل��ه��ا يف 
�إحدى �لإذ�عات �ملحلية �خلا�شة، 
�إن هناك ما  �ل�شتاوي  قالت ليلى 
ت�شريبات  ه��ن��اك  و�ن  �خ��ط��ر  ه��و 
�لقومي  ب���الأم���ن  �أ���ش��ا���ش��ا  ت��ت��ع��ل��ق 

للباد ..
�أعلمت �جلهات  �أنها  �إىل   م�شرة 
�مل��ع��ن��ي�����������������ة ب���ات���خ���اذ �لإج���������ر�ء�ت 
�لك�شف  ر�ف�����������ش�����ة  �ل��������ازم��������ة، 
و�شفتها  �ل���ت���ي  �مل���ع���ط���ي���ات  ع����ن 

ومعطيات على غاية من �خلطورة 
وك�شفت وقائعا حتيل �إىل عدد من 
�لتجاوز�ت �خلطرة يف �لدولة”، 
خ��ا���ش��ة و�أن���ه���ا ت�����ش��در ع���ن جهة 
�شيا�شية حاكمة وعن قياد�ت من 
�مل��ف��رو���س �أن��ه��ا ت��ك��ون مب��ن��اأى عن 

هذه �ل�شبهات �خلطرة.
   ودعا كافة �لفاعلني �ل�شيا�شيني 
�مل�شوؤولية  ب�����روح  �ل��ت��ح��ل��ي  �إىل 
و�لل�����������ت�����������ز�م ب������الأخ������اق������ي������ات 
�ل�شامية  و�مل����ب����ادئ  و�ل�����ش��و�ب��ط 
يفقد  ح��ت��ى ل  ع��ل��ي��ه��ا  �مل���ت���ع���ارف 
�لتون�شي ثقته يف نخبته  �ملو�طن 
�لدولة،  موؤ�ش�شات  ويف  �ل�شيا�شية 
�ملريبة  “�لت�شريحات  �أن  معترب� 
وم�شمون  ت�شريبها”  مت  �ل��ت��ي 
جاءت  ق��د  �مل��ذك��ورة  �لت�شجيات 
بني  د�خ��ل��ي��ة  ح�����ش��اب��ات  لت�شفية 
�أط���������ر�ف م�������ش���وؤول���ة يف �ل���دول���ة 
و�أطر�ف �أخرى من نف�س �حلزب 
و�لغاية منها تلميع �شورة طرف 

على ح�شاب �آخر«.
�لت�شريبات  ه��ذه  �أن  �إىل  ون��ب��ه     
مبا�شرة  “مت�س  �أن  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن 
و��شتقر�رها  �ل���دول���ة  ه��ي��ب��ة  م��ن 
موؤ�ش�شاتها  على  �شلبيا  وتنعك�س 

على �حل���زب وع��ل��ى �ل��ب��اد وعلى 
�لنتخابات �لبلدية.

قائد  ح��اف��ظ  �لنائبة  و�شّبهت      
طرو�دة”،  ب�”ح�شان  �ل�شب�شي 
ن��د�ء تون�س  �أّن حزب  �إىل  م�شرة 
يتم  �أن  يل  “�شرف  قائلة  �نتهى 

طردي من �لند�ء«.

ور�ءها  يقف  ومن  ب�”�خلطرة” 
بند�ء تون�س.

    و�أ���ش��ارت �إىل وج���ود ح���ز�م من 
�لنتهازيني د�خل �لند�ء وظفهم 
على  �ل�شب�شي”-  ق��ائ��د  “حافظ 
هوؤلء  �أن  م��وؤك��دة  تعبرها-  ح��د 
�ل�شيطرة  ي��ري��دون  �لن��ت��ه��ازي��ني 

ت�شجيات  يف  ب��رمل��ان��ي��ني  ون�����و�ب 
�إىل  د�ع��ي��ا  م��وؤخ��ر�،  ت�شريبها  مت 
�لك�شف عن نتائج �لتحقيق حولها 

لحقا للر�أي �لعام.
   وع��رب �حل���زب، يف بيان ل��ه، عن 
��شتنكاره لهذه �لت�شجيات، �لتي 
ت�شريحات  “ت�شمنت  �إن��ه��ا  ق���ال 

دعوات للتحقيق
   وق������د ط����ال����ب ح������زب �لحت������اد 
�ل������وط������ن������ي �حل���������ر �ل���������ش����ل����ط����ات 
وعاجل  ج�����دي  “حتقيق  ب��ف��ت��ح 
�مللفات  ج��م��ل��ة  ح���ول  وم�شتقل” 
و�لتهامات و�لأحد�ث �لتي ذكرت 
بارزة  حزبية  ق��ي��اد�ت  ل�شان  على 

�شر�ع د�خلي يف ��شفل درجاته ر�ية ند�ء تون�س  هل تنتك�س من جديد؟

هذه هوية م�سربة ت�سجيالت 
نداء تون�ض وهذا ما تقرر ب�ساأنها

ليلى ال�ستاوي: يوجد ما اأخطر
 وما مي�ض الأمن القومي للبالد

•• الفجر - تون�س – خا�س

تثري  تون�س  نداء  اجتماعات  داخل  من  ت�سريبات      
اأي  اإىل  وتوؤ�ســــــــر  ال�سيا�سي  الو�سط  يف  وا�سعا  جدل 
مدى و�سل ال�سراع ال�سيا�سي داخل احلزب احلاكـــــم 

رغم  اأزمته  يتجاوز  مل  انه  يبــــدو  الــذي  تونـــــــ�س  يف 
الإعالن عن تعافيــــــه وان�سمام اأكرث من اأربعني �سخ�سية 
الأ�سبوع  منه  املن�سحبني  بع�س  وعـــودة  �سفوفه  اإىل 

املا�سي.
   ي�سار اإىل اأّن عددا من ال�سخ�سيات املن�سقة عن اأحزابها 

ح�سن  حم�سن  غرار  على  تون�س  بنداء  اي�سا  التحقت 
وماهر بن �سياء..

وزيرة  ال�سارين  ماجدولني  احلزب  بهذا  التحقت  كما 
ورجل  الباجي  فريد  وال�سيخ  والريا�سة  ال�سباب 

الأعمال �سمري العبديل.

متهمة حتى ��شعار �خر �شليم �لرياحي يطالب بالتحقيق

ال�سراع الداخلي يف اأرذل اأ�سكاله:

نداء تون�ض: ت�سجيالت وت�سريبات يف طريقها للق�ساء..!
الوطني احلر يدعو اإىل فتح حتقيق عاجل حول ما ورد يف ت�سجيالت احلزب احلاكم

�لعكرمي يتهم
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العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/420  عمايل جزئي
�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-�ن���زو ��شتوديو �����س.ذ.م.م جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملدعي /هيام �شيد ح�شني عطيه  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )23000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
 MB167838637AE/2017:ل�شكوى� رق��م  و�مل�����ش��اري��ف  و�ل��ر���ش��وم 
8.30 �س  �ل�����ش��اع��ة   2017/4/6 �مل���و�ف���ق  �خل��م��ي�����س   ي���وم  ل��ه��ا جل�شة  وح����ددت   .
بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام 

على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1013  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-موؤ�ش�شة �ملقا�شر للمقاولت جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /ر�أفت عادل �شبحي �بر�هيم  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )28796 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
 MB168187939AE/2016:ل�شكوى� رق��م  و�مل�����ش��اري��ف  و�ل��ر���ش��وم 
�ل�����ش��اع��ة 8.30 �س  �مل��و�ف��ق 2017/4/11  �ل��ث��اث��اء   ي���وم  ل��ه��ا جل�شة  وح����ددت   .
بالقاعة:ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام 

على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/110  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�لقو�س للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /عمر علي حممد ز�هد خان  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )8163 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( 
 MB167633259AE/2017:ل�شكوى� رق��م  و�مل�����ش��اري��ف  و�ل��ر���ش��وم 
8.30 �س  �ل�����ش��اع��ة  �مل��و�ف��ق 2017/3/29  �لرب���ع���اء   ي���وم  ل��ه��ا جل�شة  وح����ددت   .
بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام 

على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/897  عمايل جزئي
���������س.ذ.م.م جمهول  ل��ل��ت��م��وي��ن و�ل���ت���ج���ارة  �مل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-�ل���ع���ائ���ات  �ىل 
حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /عبا�س ع��ني علي ع��ني علي م��وي��دوب��ا  ق��د �أقام 
 10245( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك 
دره������م( وت����ذك����رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )1000 دره������م( و�ل���ر����ش���وم و�مل�������ش���اري���ف رقم 
�ل�شكوى:MB167463338AE/2017 . وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س  
�ملو�فق 2017/3/30 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو 
ف��اأن �حلكم  �لأق��ل، ويف حالة تخلفك  �أي��ام على  للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة 

�شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/8672  عمايل جزئي

جمهول  �����س.ذ.م.م  للخدمات  �نرتنا�شيونال  1-هيما�شكو   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
حم��ل �لق���ام���ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /ه�����ارون �ل��ر���ش��ي��د �و ه���ي���د�هلل  ق��د �أق����ام عليك 
�مل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )37263  �ل����دع����وى وم��و���ش��وع��ه��ا 
دره������م( وت����ذك����رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )3000 دره������م( و�ل���ر����ش���وم و�مل�������ش���اري���ف رقم 
�لثاثاء   يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   .  mb167777741ae/2016:ل�شكوى�
مكلف  فاأنت  لذ�   ch1.A.1:بالقاعة �س   8.30 �ل�شاعة   2017/4/11 �ملو�فق 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/8576  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-مروه عبد�هلل ل�شاح �لتمديد�ت �لكهربائية - موؤ�ش�شة 
��شغر  �لرحمن حممد  �مل��دع��ي /جليل  �ن  �لق��ام��ة مب��ا  ف��ردي��ة جمهول حم��ل 
عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  ح��اف��ظ  
وقدرها )6827 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
يوم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   .  mb167317003ae/2016:ل�شكوى� رق���م 
�لثاثاء  �ملو�فق 2017/4/11 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1190  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-كافتريا فرن وطاجني �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /�شعيد عبد�هلل �بر�هيم �شريف  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )23500 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 
وحددت   .  mb167353547ae:ل�شكوى� رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م( 
لها جل�شة يوم �خلمي�س  �ملو�فق 2017/3/30 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�شي 
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/882  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-بدر ح�شني للخدمات �لفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /�شنو�ل فيا�س �حمد  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   11655( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:MB168066177AE/2016 . وحددت 
لها جل�شة يوم �خلمي�س  �ملو�فق 2017/3/30 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/8775  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-طارق ح�شني للخدمات �لفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها  مبا �ن �ملدعي /حممد مهر�ن ريا�س ح�شني  قد 
 1000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   12424( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة 
. وحددت   MB166228941AE:ل�شكوى� رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم( 
 ch1.A.5:لها جل�شة يوم �خلمي�س  �ملو�فق 2017/3/23 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �لأق���ل،  على  �أي��ام  بثاثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/8926  عمايل جزئي
جمهول  �������س.ذ.م.م  �لفنية  ل��ل��خ��دم��ات  ب��رل��ز  1-���ش��ي   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /م��دث��ر قا�شم حممد �ر���ش��اد ق��د �أق���ام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )18765 درهم( 
�ل�شكوى  رق��م   . و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   3000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
�ملو�فق  �خل��م��ي�����س  ي����وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   mb162431858ae
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch1.A.5:بالقاعة ���س   8.30 �ل�شاعة   2017/3/30
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/830  عمايل جزئي

����س.ذ.م.م جمهول حمل  تي�شتي   �ن��د  كويك  / 1-مطعم  عليه  �ملدعي  �ىل 
�لق���ام���ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /ك��ري�����ش��ت��وف��ار ك���ورت���از ب��ا���ش��ك��و�ل ق��د �أق����ام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )22636 درهم( 
�ل�شكوى  رق��م   . و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   3000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
�ملو�فق  �خل��م��ي�����س  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   mb1168182007ae
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch1.A.5:بالقاعة ���س   8.30 �ل�شاعة   2017/3/30
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1113  عمايل جزئي
ذ.م.م  ح���رة  منطقة  �شوليو�شنز  ك��وم��ر���س  1-���ش��وب   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�أقام  جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /ف��رح عماد �حمد �ل��ع��زب ق��د 
 58933( وقدرها  عمالية  �ملطالبة مب�شتحقات  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(  ع��ودة مببلغ )3000  وت��ذك��رة  دره���م( 
�ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2017/4/4 �ل�شاعة 8.30 
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا   ch1.A.2:س بالقاعة�
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثاثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/393  عمايل جزئي

�ىل �مل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-حم��م��د ن��و���ش��ي خ���ان ل��ل��خ��دم��ات �ل��ف��ن��ي��ة ������س.ذ.م.م 
�أقام  قد  علي  ��شغر  ��شغر  /عمر�ن  �ملدعي  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول 
 11641( وقدرها  عمالية  �ملطالبة مب�شتحقات  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك 
دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )3000 دره���م( و�ل��ر���ش��وم و�مل�����ش��اري��ف . رقم 
�ل�شكوى mb161699930ae وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 
�لقا�شي لذ� فاأنت مكلف باحل�شور  �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب   2017/3/30
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/7874  عمايل جزئي 

�ىل �مل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- زه���ر�ن خل��دم��ات �لم��ن �����س.ذ.م.م جمهول حم��ل �لق��ام��ة مبا 
�ملنعقدة  بجل�شتها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم  �حمد  �شكور  �ملدعي/حممد عثمان  �ن 
�حمد  �شكور  عثمان  ل�شالح/حممد  �ع��اه  �ملذكورة  �لدعوى  يف    2017/2/2 بتاريخ  
ح�شوري بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )6000( درهم وتذكرة �لعودة 
�ىل موطنه �و قيمتها نقد� ما مل يكن وقت �لتنفيذ قد �لتحق بخدمة �شاحب عمل 
ما  ورف�شت  فيها  ن�شيبه  �ملدعي من  و�عفت  �مل�شروفات  باملنا�شب من  و�لزمتها  �خر 
عد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/891  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-رينجر�س �نرتنا�شيونال خلدمات �حلر��شه - موؤ�ش�شه 
�ليا�س  حممد  �لدين  /م��ني  �ملدعي  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  فرديه 
وقدرها  �ملطالبة مب�شتحقات عمالية  �لدعوى ومو�شوعها  عليك  �أق��ام  قد 
 . )52150 دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000 دره��م( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
MB168034936AE/2017 وحددت لها جل�شة يوم  �ل�شكوى  رقم 
لذ�   ch1.A.1:بالقاعة �س   8.30 �ل�شاعة   2017/4/11 �ملو�فق  �لثاثاء 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/8488  عمايل جزئي
جمهول  �����س.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  ح�شني  1-ط���ارق   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�أق��ام عليك  حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /جماهد ح�شني مريد ح�شني قد 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )12640 درهم( 
�ل�شكوى  رق��م   . و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
�لربعاء  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB166228521AE/2016
�ملو�فق 2017/3/29 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف 
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/557  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �شده/1- �ر�شان كا�شف لتجارة �ل�شكر�ب �س.ذ.م.م جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/��شر �شديق ذو �لفقار علي نا�شر  
قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب  وق��دره )15127(  به  �ملنفذ 
فان  �ملحكمة.  وعليه  ر�شوم خلزينة  دره��م  بال�شافة �ىل مبلغ )1130( 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/517 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �شدهم/1- �شركة تد�ول مي �س.ذ.م.م 2- �شركة �ك�شنتيال ميدي�شت 
للو�شاطة �لتجارية �س.ذ.م.م 3- �شركة �ك�شنتيال ميدي�شت لا�شتثمار �س.ذ.م.م 
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/باولني مويهاكي جيت�شورو قد 
�ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اه  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام 
�ملحكمة    �و خزينة  �لتنفيذ  بالت�شامن �ىل طالب  دره��م  وق��دره )110766(  به 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2016/3348 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شدهم/1- كرمية حممد �شيد من ورثة �ملرحوم �شامل حممد �شعيد �شميل 
�لكعبي 2- �شعيد حممد �شعيد �شميل �لكعبي عن نف�شه وب�شفته و�شي علي �ل�شغرة 
منى �شامل حممد قا�شر �ملدعي عليه �ملتويف 3- منى حممد �شعيد �شميل �لكعبي �شقيقة 
�ملرحوم - من ورثة �ملرحوم �شامل حممد �شعيد �شميل �لكعبي 4- عائ�شة �شامل حممد 
جمهويل  �لكعبي  �شميل  �شعيد  حممد  �شامل  �ملرحوم  ورث��ة  من  �لكعبي  �شميل  �شعيد 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/م�شرف �بوظبي �ل�شامي وميثله:حممد عي�شى 
بدفع  و�لز�مك  �ع��اه  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ل�شويدي  �شلطان 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )426275.44( درهم يف حدود ما �آلة �إلية تركة �ملتويف �ىل طالب 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف 

حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/549 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �شدهم/1- تي �يه �يه ��س تيكنيكال �شرفي�شز �س.ذ.م.م وميثلها 
�ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  بباي  �شاند�  ����س  كي  بابو  �شوري�س  قانونا 
قانونا/�رون  وميثلها  ����س.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  �لتنفيذ/�شنرتوم  طالب 
و�لز�مك  �ملذكورة �عاه  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  ��شوك لكاين قد 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )970877( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة 2- ف�شخ �لعقد �ملربم بني �ملدعية و�ملدعي عليها بتاريخ 2014/10/7 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  - وعليه 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2016/3102 تنفيذ جتاري
حمل  جمهول  �ملهري  �شامل  جمعه  حممد  عبيد  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/م�شرف �بوظبي �ل�شامي وميثله:حممد 
�ملذكورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  �ل�شويدي  �شلطان  عي�شى 
وق��دره )1269493.30( درهم �ىل  به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مك بدفع  �عاه 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/838  عمايل جزئي

حمل  جم��ه��ول  ������س.ذ.م.م  �ل��ع��ام��ة  للتجارة  1-�لبهييا   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�لق���ام���ة مب���ا �ن �مل���دع���ي /حم��م��د �ر����ش���اد حم��م��د �ع��ظ��م ق���د �أق�����ام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )21702 درهم( 
�ل�شكوى  رق��م   . و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
�ملو�فق  �لث���ن���ني  ي���وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   MB167629508AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذ�   ch1.A.1:بالقاعة ���س   8.30 �ل�����ش��اع��ة   2017/4/3
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

        يف الدعوى رقم 2015/418 تنفيذ عقاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- جلف ديفيلوبرز �س.م.ح  جمهول حمل �لقامة مبا 

�ن طالب �لتنفيذ/م�شطفى بهائي فخر �لدين �شاندر�.
قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2017/2/23 �خطاركم ب�شد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )1287495.20( درهم خال �شهر من تاريخ �لتبليغ و�إل 
بيع �لر��شي �لكائنة مبنطقة و�دي �ل�شفا 7 - �رقام �لر��شي:)1125-

1126-1122-1123-1124( و�لعائدة لكم بطريق �ملز�يدة وفقا ملقت�شيات 
ن�س �ملادة 295 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/18  ا�ستئناف مدين    

حمل  جمهول  حم��م��دي   عبد�لكرمي  فر�شيد   -1 ���ش��ده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
جمال  وميثله:حممد  خمر  حممد  ع��ارف   / �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �لق��ام��ة 
�شيف عبيد �حلثبور �لرميثي  قد ��شتاأنف / �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 

2016/154 مدين جزئي     
وحددت لها جل�شه يوم �لثنني  �ملو�فق 2017/4/3 �ل�شاعة 10.00 �شباحا  
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املال والأعمال
النفط يهبط و�سط �سكوك يف تخفي�سات الإنتاج

�لإنتاج �لأمريكي. و�أظهرت بيانات ر�شمية �أن خمزونات �خلام يف �لوليات 
مع  �ملا�شي  �لأ�شبوع  �نخف�شت  �لعامل،  يف  للنفط  م�شتهلك  �أك��رب  �ملتحدة، 

هبوط �لو�رد�ت بعد �رتفاعها على مدى ت�شعة �أ�شابيع متتالية.
وتر�جعت خمزونات �خلام 237 �ألف برميل يوميا يف �لأ�شبوع �ملنتهي يف 
زيادة  �لذين توقعو�  �ملحللني  �آذ�ر على عك�س تقدير�ت  �لعا�شر من مار�س 
قدرها 3.7 مليون برميل. وتو�شلت �أوبك ومنتجون م�شتقلون من بينهم 
رو�شيا �إىل �تفاق تاريخي �لعام �ملا�شي على خف�س �لإنتاج بنحو 1.8 مليون 
برميل يوميا يف �لن�شف �لأول من 2017. لكن �ملنظمة قالت يف تقريرها 
�ل�شهري �إن خمزونات �لنفط �لعاملية ز�دت يف يناير كانون �لثاين �إىل 278 

مليون برميل يوميا فوق متو�شط خم�س �شنو�ت.
ويف عامة على �أن جهود �أوبك لي�س لها تاأثر يذكر ز�دت �ل�شحنات �ملتجهة 

�إىل �آ�شيا ثاثة باملئة منذ �إبر�م �تفاق �ملنظمة على خف�س �لإمد�د�ت.

•• �صول-رويرتز:

�نخف�شت �أ�شعار �لنفط �م�س يف �لوقت �لذي تبحث فيه �ل�شوق عن دلئل 
�لبلد�ن  منظمة  عليها  �تفقت  �لتي  �لإنتاج  تخفي�شات  فعالية  مدى  تبني 

�مل�شدرة للبرتول )�أوبك( يف ت�شريف تخمة �ملعرو�س �لعاملي.
�لعاملي  �لقيا�س  خ��ام  تر�جع  جرينت�س  بتوقيت   0745 �ل�شاعة  وبحلول 

مزيج برنت ع�شرة �شنتات �أو 0.19 باملئة �إىل 51.64 دولر للربميل.
ونزل خام غرب تك�شا�س �لو�شيط �لأمريكي ثاثة �شنتات �أو 0.06 باملئة 

�إىل 48.72 دولر للربميل.
�أن  م��ن  بفعل خم���اوف  �ملا�شي  �لأ���ش��ب��وع  ك��ث��ر� يف  �لنفط  �أ���ش��ع��ار  وهبطت 
بينهم  �أوبك ومنتجون خارجها من  �تفقت عليها  �لتي  �لإنتاج  تخفي�شات 
تنامي  مو�جهة  يف  �ملتوقعة  ب��ال��وت��رة  �مل��ع��رو���س  تخمة  تقل�س  ل  رو�شيا 

اليورو ينخف�ض بعد ا�ستطالع عن النتخابات الفرن�سية 
•• لندن-رويرتز:

�نخف�س �ليورو مقابل �لدولر �م�س بعدما �أظهر ��شتطاع للر�أي 
�لأوروبي  لاحتاد  �ملناه�ش������ة  �ملتط������رف  �ليمني  مر�ش���������حة  �أن 
�لو�ش�ط  تي�������ار  مر�شح  على  �لتف�������وق  ت��و����ش��ل  لوب�����ان  م��اري��ن 
�لرئا�شة  �ن��ت��خ��اب��ات  م��ن  �لأوىل  �جل��ول��ة  يف  م���ارك���ون  �مي��ان��وي��ل 

�لفرن�شية.
�لتي  لوبان،  �أن  و�ي  �أوبينيون  موؤ�ش�شة  �أجرته  ��شتطاع  و�أظهر 
مع  �لفارق  �شت�شيق  �ل��ي��ورو،  منطقة  من  فرن�شا  ب��اإخ��ر�ج  تعهدت 

ماركون �ملتوقع �أن يتقدم يف جولة �لإعادة.
ومل ي�شجل �ليورو تغر� يذكر بوجه عام يف �لتعامات �لأوروبية 

�أن  قبل  �ل���دولر  مقابل  مكا�شب  حتقيق  م��ن  يومني  بعد  �ملبكرة 
دولر   1.0732 ع��ن��د  �جلل�شة  يف  م�شتوى  �أدين  �إىل  ي��رت�ج��ع 

منخف�شا 0.3 يف �ملئة بعد ن�شر نتائج �ل�شتطاع.
مقابل  �لأمريكية  �لعملة  �أد�ء  يقي�س  �ل��ذي  �ل��دولر،  موؤ�شر  وز�د 
�شلة من �لعمات �لرئي�شية �ملناف�شة، 0.2 يف �ملئة �إىل 100.40. 
وماز�ل �لدولر منخف�شا بنحو و�حد يف �ملئة منذ بد�ية �لأ�شبوع 
)�لبنك  �لحت���ادي  �لحتياطي  جمل�س  رف��ع  منذ  �مل��ئ��ة  يف  و1.2 

�ملركزي �لأمريكي( �أ�شعار �لفائدة يوم �لأربعاء.
بادن  ب��ادن  يف  �لع�شرين  جمموعة  مالية  وزر�ء  �جتماع  و�شيكون 
�ليوم �شمن �أكر �لجتماعات �لتي يتابعها �شوق �ل�شرف عن كثب 

خال �شنو�ت.

بلغت اأرباح بنك دبي التجاري للعام 2016 ، 1.003.1 مليون درهم

معايل �سعيد اأحمد غبا�ض:  الإنتاجية والبتكار هم الركنان الأ�سا�سيان 
اللذان يدعمان دبي لتحقيق روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم

•• ال�صارقة-الفجر:

�لإ�شامي  �ل�شارقة  م�شرف  ���ش��ارك 
للتوظيف  �لر�بع  عجمان  معر�س  يف 
يومي  خ���ال  �أق��ي��م  و�ل����ذي   ،2017
قاعة  يف  �جل����اري،  م��ار���س  و15   14
ونظمته  لل�شيافة،  �لإم�����ار�ت  م��رك��ز 
�مل������و�رد  ل��ت��ن��م��ي��ة  �مل���رك���زي���ة  �لإد�رة 
�شمو  رعاية  حتت  بعجمان،  �لب�شرية 
�ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي  ويل 
عهد عجمان رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي  
وب��ح�����ش��ور �ل�����ش��ي��خ �أح���م���د ب���ن حميد 
�لنعيمي،  ممثل �شاحب �ل�شمو حاكم 
و�ملالية،  �لإد�ري�����ة  ل��ل�����ش��وؤون  ع��ج��م��ان 
ب���ه���دف �إط�������اع �خل���ري���ج���ني �جل����دد 
و�لر�غبني يف �لتوظيف على �لفر�س 
�لتي  �لعديدة  و�لتدريبية  �لوظيفية 
�ملو�طن،  لل�شباب  �مل�����ش��رف  يقدمها 
وت��ع��ري��ف �ل��ط��اب و�خل��ري��ج��ني مبا 
و��شتقطاب  �لوظائف،  من  ينا�شبهم 

�لكو�در �ملالية من �أبناء �لإمارة.
�ل�شارقة  م�����ش��رف  م�����ش��ارك��ة  وج����اءت 

�شباب  وت��ع��ري��ف  ل��ل��م��و�ط��ن��ني،  ع��م��ل 
�لعمل،  �شوق  مبتطلبات  �خلريجني 
ف�����ش��ًا ع���ن ت��وف��ر �ل���وق���ت و�جلهد 
مع  خ�شو�شاً  �لعمل،  ع��ن  �لبحث  يف 
م�شاركة مثل هذ� �لعدد من �ملوؤ�ش�شات 
�حلكومية وموؤ�ش�شات �لقطاع �خلا�س 
يف �ملعر�س، وهو ما ي�شاعد بدوره هذه 
�خ��ت��ي��ار م��ا ينا�شبها  �مل��وؤ���ش�����ش��ات ع��ل��ى 
م��ن �مل��ت��ق��دم��ني ل��ف��ر���س �ل��ع��م��ل �لتي 

تائمهم.
و�شهد �ملعر�س هذ� �لعام م�شاركة عدد 
كبر من خمتلف �لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات 
�حلكومية  و�لحت�������ادي�������ة  �مل���ح���ل���ي���ة 
وموؤ�ش�شات �لقطاع �خلا�س و�ملوؤ�ش�شات 
عر�شت  و�لتي  �ل��دول��ة،  يف  �مل�شرفية 
فر�س عمل متنوعة يف �إطار جهودها 
معار�س  وت���ع���د  �ل���ت���وط���ني.  ل��ت��ع��زي��ز 
��شرت�تيجية  م��ن�����ش��ة  �ل���ت���وظ���ي���ف 
�لناجح  و�لتفاعل  �لتو��شل  لت�شهيل 
�حلكومي  �لقطاعني  موؤ�ش�شات  ب��ني 
و�خلا�س من جهة، و�ل�شباب �ملو�طن 

�لباحث عن عمل من جهة �أخرى.  

خمتلف  يف  للمو�طنني  ج��اذب��ة  عمل 
جناح  �أن  �إىل  لف��ت��ة  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ات، 
�أع�����د�د�ً  ��شتقبل  ب��امل��ع��ر���س  �مل�����ش��رف 
و�لكليات  �جلامعات  طلبة  من  كبرة 
�لعمل  �لر�غبني يف  �لدولة،  �لعليا يف 

بالقطاع �مل�شريف.
�لكو�در  تطوير  رئي�س  نائب  و�أ���ش��ارت 
�ل�������ش���ارق���ة  م�������ش���رف  �ل���وط���ن���ي���ة يف 
�ملعار�س  ه����ذه  �أن  �إىل  �لإ����ش���ام���ي 
فر�س  ت����وف����ر  يف  ك�����ث�����ر�ً  ت�������ش���ه���م 

وتنمية  مهار�تهم،  �شقل  �شاأنها  من 
�لقطاع  لهذ�  ق��ادة  ليكونو�  قدر�تهم 

م�شتقبًا.
�مل�شرف  �إد�رة  �أن  �مل���رزوق���ي  و�أك����دت 
ت��ت��ط��ل��ع خ���ال �ل���ع���ام �جل�����اري، ومن 
خ�����ال م���ث���ل ه�����ذه �مل���������ش����ارك����ات �إىل 
ج����ذب �مل���زي���د م���ن �مل���و�ط���ن���ني، ورفع 
�لتي  �ملكانة  لرت�شيخ  �مل��ع��دلت،  ه��ذه 
�ك��ت�����ش��ب��ه��ا �مل�������ش���رف ب���اع���ت���ب���اره من 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ر�ئ��دة �ل��ت��ي ت��وف��ر بيئة 

�شمن  �مل�����ع�����ر������س  يف  �لإ�������ش������ام������ي 
��شتقطاب  �إىل  �لر�مية  ��شرت�تيجيته 
�لقطاع  يف  للعمل  �لوطنية  �ل��ك��و�در 
�مل�شريف، وتاأهيلهم من خال �لعديد 
�خلا�شة  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  �ل����رب�م����ج  م���ن 
�إع����د�د جيل ج��دي��د من  �ل��ه��ادف��ة �إىل 
حر�شه  جانب  �إىل  �ل�شابة،  �لقياد�ت 
�ملعار�س  ه��ذه  مثل  يف  �مل�شاركة  على 
تتيح  م���ث���ال���ي���ة  م��ن�����ش��ة  ب���اع���ت���ب���اره���ا 
و�مل���و�ه���ب  �ل���ك���ف���اء�ت  �إىل  �ل���و����ش���ول 
�لوطنية، و�إجر�ء �ملقابات معها بكل 

�شهولة وي�شر.  
وقالت ف�شيلة �ملرزوقي، نائب رئي�س 
م�شرف  يف  �لوطنية  �ل��ك��و�در  تطوير 
�ل�شارقة �لإ�شامي: نتطلع د�ئماً �إىل 
��شتقطاب �لكو�در �ملو�طنة �ملتخ�ش�شة 
�مل�شريف  بالقطاع  �لعمل  يف  و�لر�غبة 
يف دول���������ة �لإم�����������������ار�ت، م�����ن خ����ال 
خمتلف  متطلبات  تلبي  ��شرت�تيجية 
�ل��ت��خ�����ش�����ش��ات، وذل����ك �ن��ط��اق��اً من 
�ملو�هب و�لكو�در  حر�شنا على رعاية 
�لتي  �خل��رب�ت  و�إك�شابهم  �لإمار�تية، 

 43.8 �إىل  لت�شل   8.2% بن�شبة 
دي�شمرب   31 يف  ك��م��ا  دره����م  م��ل��ي��ار 
مليار   40.5% ب  مقارنة   2016
�ل�شابق  �ل���ع���ام  ن��اي��ة  ك��م��ا يف  دره�����م  
و�رت�����ف�����ع�����ت �حل���������ش����اب����ات �جل����اري����ة 
وح�شابات �لتوفر مببلغ 1.9 مليار 
 43.9% ن�شبته  م��ا  لت�شكل  دره���م 
�لعماء يف حني  ود�ئ��ع  �إجمايل  من 
و�لت�شليفات  �ل��ق��رو���س  ن�شبة  بلغت 

�إىل �لود�ئع 95.9%.
باحلفاظ  �لبنك  ��شتمر  �ل�سيولة : 
�ل�شيولة  م��ن  جيدة  م�شتويات  على 
�إىل  �ل��ت�����ش��ل��ي��ف��ات  ن�شبة  ب��ل��غ��ت  ح��ي��ث 
 83.7% �مل�شتقرة  �لأم��و�ل  م�شادر 
 31  ،  2016 دي�شمرب   31 يف  كما 
مقارنة   84.6%  2015 دي�شمرب 
�لأق�شى  �حل�����د   100% ب��ن�����ش��ب��ة 
�مل�شموح به بح�شب تعليمات �مل�شرف 
�لعربية  �لإم������ار�ت  ل��دول��ة  �مل���رك���زي 
�ملتحدة وبلغت ن�شبة تغطية �ل�شيولة 
�مل��ح��ت�����ش��ب��ة ب��ح�����ش��ب ت��ع��ل��ي��م��ات ب���ازل 
  31 %133.9 كما يف   111 بازل 
باحلد  م���ق���ارن���ة   2016 دي�����ش��م��رب 
�لأدين �ملن�شو�س عليه �لبالغ 70%  
 135.9  ،  2015 دي�شمرب   31  ،
م�شادر  ���ش��ايف  ن�شبة  بلغت  ح��ني  يف 
يف  كما   109% �مل�شتقرة  �لتمويل 

. 109.8% 31 دي�شمرب 2015 
�مل��ال: بلغت ن�شبة كفاية  كفاية ر�أ���س 
�لأول  �ل�شق  �ملال ون�شبة كفاية  ر�أ���س 
من ر�أ�س �ملال %15.8 و 14.6% 
دي�شمرب   31 يف  ك��م��ا  �ل���ت���و�يل  ع��ل��ى 
بكثر من �حلد  �أعلى  2016 وهي 
�مل�شرف  متطلبات  بح�شب  �لأدن����ى 
�ملركزي و�لبالغ %12 و %8 على 
�لإد�رة  �ق��رتح جمل�س  �ل��ت��و�يل وق��د 
 20% بن�شبة  نقدية  �أرب���اح  بتوزيع 
%56 م��ن ���ش��ايف �رباح  مب��ا ي���و�زي 
مو�فقة  ي��ت��ط��ل��ب  م���ا  وه����ي  �ل�����ش��ن��ة 
�لعمومية  �جل��م��ع��ي��ة  يف  �مل�����ش��اه��م��ني 

للبنك.
�حلوكمة املوؤ�س�سية: تلعب �لبنوك 
دور� حيويا يف �أي �قت�شاد فهي ت�شاعد 
على تطوير �لقت�شاد�ت �لوطنية يف 
خال  من  فيها  تن�شط  �لتي  �ل��دول 
تزويد �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات و�لأفر�د 
�جلمهور  ثقة  �أن  ول�شك  بالتمويل 
�أهمية  تكت�شب  �مل�����ش��ريف  �ل��ن��ظ��ام  يف 
�لنظام  عمل  �شا�شة  جلهة  ق�شوى 
�إل من  ي��ت��م  �شمان ذل��ك  �مل���ايل ول 
�حلكومة  م��ع��اي��ر  ت��ط��ب��ي��ق  خ����ال 

�لدقيقة . 
�أمام  فقط  لي�س  �مل�شئولة  و�ل��ب��ن��وك 
�أم�����ام �ملودعني  ب���ل  م��ال��ك��ي �لأ���ش��ه��م 
�لعمل  ب��ي��ئ��ة  �ل�������ش���رك���اء  يف  وك���اف���ة 
تعتمد  �مل�شرفية  �لنظر  جهة  وم��ن 
�لتي  �لطريقة  �أ�شا�شا على  �حلكومة 
تتم بها �إد�رة �لبنك من قبل جمل�س 

�لإد�رة �لعليا . 
دبي  ب���ن���ك  �إد�رة  جم��ل�����س  وي���ل���ت���زم 
معاير  باأعلى  بالحتفاظ  �لتجاري 
ويكر�س  �ل�����ش��رك��ات  ح��ك��وم��ة  تطبيق 
و�شياغة  لخ��ت��ي��ار  م�شنية  ج��ه��ود� 
ن��ح��ن يف بنك   . �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل 
دب��ي �ل��ت��ج��اري ن��وؤم��ن ب��اأن ممار�شات 
و�لدقيقة  �لفاعلة  �ل�شركات  حكومة 
�شا�شة  �لأ����ش���ا����س يف  �مل���ك���ون  ت�����ش��ك��ل 
�لبنك  عمليات  و�شفافية  وف��اع��ل��ي��ة 
�ل�شتثمار�ت  ج����ذب  ع��ل��ى  وق���درت���ه 
و�ملودعني  �ل�شركاء  حقوق  وحماية 

وحتقيق �لقيمة ملالكي �لأ�شهم.

•• دبي-حممود علياء:

�أحمد  ب����ن  ���ش��ع��ي��د  م���ع���ايل  ت�����ر�أ������س 
بنك  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  غ��ب��ا���س 
دب������ي �ل����ت����ج����اري �ل���������ش����ادة �أع�������ش���اء 
�مل�شاهمني  وجمعية  �لإد�رة  جمل�س 
�لبنك  يف  و�لإد�ري��������ني  و�مل�����ش��ئ��ول��ني 
�ل�شادة  م���ع���ال���ي���ه:  ك��ل��م��ة  يف  وج������اء 
�مل�������ش���اه���م���ون: ي�������ش���رين ن���ي���اب���ة عن 
موظفي  �إد�رة  ع��ن  �لإد�رة  جمل�س 
بنك دبي �لتجاري ��شتعر�س �لتقرير 
�ل�شنوي �خلا�س ببنك دبي �لتجاري 
ع����ن  �ل�����ش��ن��ة �مل��ن��ت��ه��ي��ة ب���ت���اري���خ 31 
دي�شمرب 2016 وكذلك �مل�شتجد�ت 
�لعام  خال  و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية 
�ملذكور.  �شهد �لعام 2016 ��شتعادة 
�لنفط عافيتها و�ملخاوف من  �أ�شعار 
�لهبوط �لقت�شادي �حلاد يف �ل�شني 
�لأمريكي كما  وزي��ادة قوة �لقت�شاد 
�لعمات  �أ�����ش����و�ق  يف  ت��ق��ل��ب��ات  ���ش��ه��د 
و�لأ�شهم و�ل�شند�ت نتيجة �لتطور�ت 
 2016 �لعام  يف  �لكربى  �ل�شيا�شية 
�أهمها �لقر�ر �لربيطاين بالن�شحاب 
ونتائج  �لأوروب�������������ي  �لحت���������اد  م�����ن 
�لنتخابات �لرئا�شية �لمريكية لعام 

. 2016
�لناجت  �إىل من��و  �ل��ت��وق��ع��ات  و�أ����ش���ارت 
م�شتوى  ع���ل���ى  �لإج�����م�����ايل  �مل���ح���ل���ي 
 2016 لعام   3.1% بن�شبة  �لعامل 
نتيجة �ل�شيا�شات �لنقدية �لتو�فقية 
�لقت�شاديات  غالبية  تبنتها  �ل��ت��ي 
�أ�شعار  �رتفعت  �ملتقدمة �لكربى كما 
من  �لأول  �ل��ن�����ش��ف  خ����ال  �ل��ن��ف��ط 
�لأ�شهم  هبوط  خلفية  على   2016
. كما عزز من �رتفاعها �لتفاق بني 
م��ن��ظ��م��ة �لأوب�����ك وع����دد م���ن �ل���دول 
�إيقاف  على  باملنظمة  �لأع�شاء  غر 
وبنهاية  دي�شمرب  �شهر  يف  �ل��ت��وري��د 
عام 2016 بلغ �شعر خام برنت  57 

دولر� �أمريكيا للربميل. 
 مرتفعا بن�شبة تزيد عن %50 على 
مد�ر �لعام �أما يف �ل�شني فقد و��شل 
�لقت�شاد �ل�شيني منوه معتمد� على 
�لتو�شع  م��ع  �لتحفيزية  �لإج����ر�ء�ت 
�ل�شريع لائتمان يف حني كانت ن�شبة 
�لئتمان �إىل �لناجت �ملحلي �لجمايل 
مبكر�  �إن������ذ�ر�    30.1% �ل��ب��ال��غ��ة 
�لأخر  �جلانب  وعلى  �ملايل  للتدهور 
م��ن �ل��ع��امل ق��ام ���ش��ن��دوق �لحتياط 
�لفائدة  م��ع��دلت  ب��رف��ع  �لم��ري��ك��ي 
�أ�شا�س  نقطة   25 مب��ق��د�ر  �ملعيارية 
وكانت   2016 دي�����ش��م��رب  ���ش��ه��ر  يف 
عام  خ��ال  �لثانية  �لفقرة  ه��ي  تلك 
�لقت�شاد  ت��ع��ايف  خلفية  على  وذل���ك 
�رت��ف��اع �لت�شخم  ب��دلل��ة  �لم��ري��ك��ي 

و�نخفا�س معدلت �لبطالة . 
 وع����ل����ى �ل�����رغ�����م م�����ن �ل���ت���ح���دي���ات 
�خل���ارج���ي���ة و�ل���د�خ���ل���ي���ة ف��ق��د بلغت 
 2.3 ن�شبة منو �لقت�شاد �لإمار�تي 
�ملتوقع  وم���ن   2016 �ل��ع��ام  يف   %
�أن ت�شل ن�شبة منو �لناجت �لجمايل 
وقد   2017 خ����ال   2.5% �إىل 
�ل���ت���زم���ت دول�����ة �لإم���������ار�ت يف �إط����ار 
�نتاج  ب��ت��خ��ف��ي�����س  �لأوب������ك  �ت��ف��اق��ي��ة 
برميل  �ل���ف   139 �ل��ن��ف��ط مب��ق��د�ر 
�لأول من  �ل��ن�����ش��ف   خ����ال  ي��وم��ي��ا 
 3.013 �أ���ش��ل  م��ن   2017 �ل��ع��ام 
�أكتوبر  يف  ي��وم��ي��ا  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون 
�لإنتاج  يف  ب��ان��خ��ف��ا���س  �أي   2016
�لدولة  و��شلت  وقد   4.6% بن�شبة 
�لقت�شادي  �لتنويع  نحو  ج��ه��وده��ا 

�ل�شتثمار�ت  و�إي������ر�د�ت   15.2%
بن�شبة %12.9 و�لإير�د�ت �لأخرى 
�نخف�شت  ح��ني  يف   5.5% بن�شبة 
�إي�����ر�د�ت �ل��ر���ش��وم و�ل��ع��م��ات ب�شكل 

طفيف بن�شبة 6%.
�رتفعت  الت�سغيلية:  امل�ساريف 
 1.4% �مل�شاريف �لت�شغيلية بن�شبة 
درهم  م��ل��ي��ون   870.5 �إىل  لت�شل 
مقارنة ب 8588 مليون درهم للعام 
بالرتكيز  �ل��ب��ن��ك  و����ش��ت��م��ر  �ل�����ش��اب��ق 
على مبادر�ته �ل�شرت�تيجية لتنمية 
�مل�شرفية  �خل��دم��ات  قطاعي  �إع��م��ال 
و�ل�شتثمار  و�لأع�����م�����ال  ل�����اأف�����ر�د 
بالإ�شافة  �لتوزيع  ق��ن��و�ت  بتح�شني 
�خل����دم����ات  م���ن�������ش���ات  ت���ط���وي���ر  �إىل 
تز�من  وقد  هذ�  �لرقمية  �مل�شرفية 
ملحوظ  حت�شن  مع  �ل�شتثمار  ه��ذ� 
ل���دى قطاعات  �ل��ت�����ش��غ��ي��ل  ك���ف���اءة  يف 
�لأعمال �لأخرى وبلغت ن�شبة كفاءة 
�إىل  �لتكلفة   2016 لعام  �لت�شغيل 

�لدخل 35.4% .
القيمة  انخفا�س  خم�س�سات 
�ملتحفظة  ���ش��ي��ا���ش��ت��ة  م���ع  مت��ا���ش��ي��ا   :
لقتطاع خم�ش�شات �نخفا�س قيمة 
 588.4 ب��ل��غ��ت  ���ش��اف��ي��ة  �إ����ش���اف���ي���ة 
م��ل��ي��ون دره���م خ���ال �ل��ع��ام 2016 
درهم  م��ل��ي��ون   427.2 ب  م��ق��ارن��ة 
هذه  وتت�شمن  �ل�شابق  �ل��ع��ام  خ��ال 
درهم  مليون   93 مبلغ  �ملخ�ش�شات 
جماعية  ك��م��خ�����ش�����ش��ات  �ق��ت��ط��ع��ت 
نتيجة لارتفاع �حلا�شل يف �مليز�نية 
�ملخ�ش�شات  وت�شكل  ه��ذ�  �لعمومية 
من   1.5% ن�������ش���ب���ة  �جل����م����اع����ي����ة 
�ملوجود �لئتمانية �ملرجحة  �إجمايل 
للمخاطر كما يف نهاية عام 2016. 

جودة �ملوجود�ت: حافظت �ملوجود�ت 
�لرغم  على  عام  ب�شكل  جودتها  على 
وبلغت  �ملتقلبة  �ل�����ش��وق  ظ���روف  م��ن 
ن�����ش��ب��ة �ل��ق��رو���س �مل�����ش��ن��ف��ة 1.9% 
دي�شمرب   31 �ل�����ع�����ام  ن����ه����اي����ة  يف 
ن�شبة  بلغت  ح��ني  يف   6.9.2015
�لتغطية للقرو�س �مل�شنفة 101.6 

31 دي�شمرب 92.4.2015% .
�رتفع   : الــعــمــومــيــة  املــيــزانــيــة 
 107% بن�شبة  �مل��وج��ود�ت  �إجمايل 
لي�شل  �ل�شابق  �لعام  بنهاية  مقارنة 
 31 دره��م كما يف  64.1 مليار  �إىل 
هذ�  ج�����اء  وق�����د   2016 دي�����ش��م��رب 
�حلا�شل  لارتفاع  كنتيجة  �لرتفاع 
و�لأور�ق  و�لت�شليفات  �ل��ق��رو���س  يف 
و�لقبولت  �ل����ش���ت���ث���م���اري���ة  �مل���ال���ي���ة 

�لبنكية .
�رتفعت  والت�سليفات:  �لقرو�س 
 42 و�لبالغة  و�لت�شليفات  �لقرو�س 
دي�شمرب   31 يف  ك��م��ا  دره����م  م��ل��ي��ار 
 29 ب  7،5 مقارنة  بن�شبة   2016
دي�شمرب   31 يف  ك��م��ا  دره����م  م��ل��ي��ار 
2015 وقد �شمل هذ� �لنمو جميع 
�شايف  �رتفع  �لأعمال حيث  قطاعات 
�مل�شرفية  قرو�س قطاعي �خلدمات 
 7.8% بن�شبة  و�لأع��م��ال  ل��اأف��ر�د 
لي�شل �إىل 7.2 مليار درهم مقارنة 
ب 6.7 مليار درهم كما يف نهاية �لعام 
�ل�����ش��اب��ق يف ح��ني ب��ل��غ ���ش��ايف قرو�س 
�لأعمال �مل�شرفية لل�شركات �لكربى 
و�لأعمال �مل�شرفية �لتجارية 35.1 
 7.4% بن�شبة  دره��م مرتفعا  مليار 
كما  دره���م  مليار   32.6 ب  م��ق��ارن��ة 
ود�ئ����ع   .2015 دي�����ش��م��رب   31 يف 
�لعماء  ود�ئ����ع  �رت��ف��ع��ت  �ل��ع��م��اء: 

حتى و�شلت ن�شبة م�شاهمية �لقطاع 
�لناجت  �إج����م����ايل  يف  �ل��ن��ف��ط��ي  غ���ر 
�ملحلي �لإمار�تي �إىل %70 وبف�شل 
فقد  للباد  �لر�شيدة  �لقيادة  روؤي���ة 
�أ�شبحت دولة �لإمار�ت �شاحبة ثاين 
�لوطن  م�شتوى  على  �قت�شاد  �أك��رب 
�لعربي ومركز� �قليميا ودوليا بارز� 

للتجارة و�ل�شتثمار. 
�أخ��رى فقد �شهد �قت�شاد  ومن جهة 
�إم�������ارة دب����ي من����و� ب��ن�����ش��ب��ة 2.7% 
عن  م��ن��خ��ف�����ش��ا   2016 �ل����ع����ام  يف 
نتيجة  وذل����ك   2015 �ل���ع���ام   4%
و�لعقار�ت  �ل�شياحية  قطاعي  ت��اأث��ر 
�ملربوط  �لأمريكي  �ل��دولر  بارتفاع 
به �لدرهم �لإمار�تي مما جعل دولة 
�لإمار�ت وجهة �أكر غاء لل�شائحني 
رو�شيا  م��ن  �ل��ق��ادم��ني  و�مل�شتثمرين 
و�ململكة �ملتحدة وجنوب �آ�شيا �إل �إنه 
�أن يت�شارع �لناجت �ملحلي  من �ملتوقع 
 31% �إىل  دب���ي  �لج���م���ايل لإم�����ارة 
�لإمارة  ��شتثمار  مع   2017 خ��ال 
يف �مل�شاريع �لعقارية وم�شاريع �لنقل 
��شتعد�د� ملعر�س �أك�شبو �لدويل �لعام 
2020 وقد �أعلنت �لإم��ارة يف �شهر 
�لعمومية  �ملو�زنة   2016 دي�شمرب 
�ل����ت����ي ت�����ش��م��ن��ت �رت�����ف�����اع �لإن����ف����اق 
درهم  م��ل��ي��ار   47.3 �إىل  �لإج���م���ايل 
12.9 مليار دولر عام 2017 عن 
 46.1 2016 �لذي بلغ  �إنفاق عام 
مليار درهم منها زيادة بن�شبة 27% 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  ع��ل��ى  �لإن����ف����اق  يف 
منوذج   2021 دب���ي  خ��ط��ة  ومت��ث��ل 
ت�شتبعد  حيث  نوعه  من  فريد�  منو 
ف��ك��رة �لع��ت��م��اد ع��ل��ى ت��ر�ك��م عو�مل 
�مل�شتد�مة  �لإنتاجية  ل�شالح  �لإنتاج 

م�شتويات  على  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل��ب��ن��وك 
ك��اف��ي��ة م��ن ر�أ�����س �مل����ال. وو���ش��ط هذ� 
�أعلن  فقد  �ملتقلب  �لت�شغيلي  �مل��ن��اخ 
�أد�ء قوي  ع���ن  �ل��ت��ج��اري  دب���ي  ب��ن��ك 
�أهد�فه  وحت��ق��ي��ق   2016 �ل��ع��ام  يف 
�ل�شرت�تيجية �لبعيدة �أملدي �ملتمثلة 
بع�س  يف  �ل�������ش���وق  ح�����ش��ة  زي������ادة  يف 
عن  ف�شا  �ملختارة  �لعماء  �شر�ئح 
ت��ن��وي��ع م�����ش��ادر �إي����ر�د�ت����ه وق���د قام 
�ألطموحه  بخطته  م�شتهديا  �لبنك 
للتحول باعتماد �ملزيد من �لتقنيات 
�ملخاطر  ب��ن��ي��ة  وت���ع���زي���ز  �حل���دي���ث���ة 
�شعيا  �لإج���ر�ء�ت  ورقمنة  �لأ�شا�شية 
وحر�شا  �ل���ع���م���اء  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ي�����ش��ر 
ي��ق��دم لعمائه  �أن  �ل��ب��ن��ك ع��ل��ى  م��ن 
و��شت�شر�فا   . ممكنة  جتربة  �أف�شل 
من  ي��ق��ني  ع��ل��ى  ف��ن��ح��ن  للم�شتقبل 
ل���دول���ة  �لق����ت���������ش����ادي  �ل���ت���ق���دم  �أن 
�شيتيح  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت 
متا�شيا  للنمو  للبنك  كافية  فر�شا 
مالية  موؤ�ش�شة  ي�شبح  �أن  روؤيته  مع 
�أود توجيه  �لباد. وختاما  ر�ئ��دة يف 
�مل�شاهمني  �ل�شادة  �إىل  �ل�شكر  جزيل 
و�لعماء على ثقتهم �لتي و�شعوها 
يف �ل��ب��ن��ك وجم��ل�����س �إد�رت�����ه و�إد�رت����ه 
مو�شول  �أي�����ش��ا  و�ل�شكر  �لتنفيذية 
م�شاهمتهم  ع��ل��ى  �ل��ب��ن��ك  مل��وظ��ف��ي 
فائق  بقبول  وتف�شلو�  �ل��ع��ام  خ��ال 

�لحرت� م و�لتقدير.
تقرير جمل�س الإدارة والبيانات 

املالية 2016
�ل�شادة �مل�شاهمني: بالنيابة عن بنك 
دبي �لتجاري ي�شر جمل�س �لإد�رة �أن 
مع  �ل�شنوي  تقريره  عليكم  يعر�س 
�لبيانات �ملالية �ملوحدة �ملدققة للعام 

�لقائمة على �لبتكار وكذلك تي�شر 
م��ز�ول��ة �لأع��م��ال و�شوف ت��وؤدي هذه 
متنوعة  ق��اع��دة  �إىل  �ل�شرت�تيجية 
م����ن �ل���ن�������ش���اط �لق���ت�������ش���ادي �ل����ذي 
�قت�شاد  متكن  و�شوف  قيمة  ي�شيف 
د�خلية  �أزم��ات  �لإم���ارة من مو�جهة 
�لإنتاجية  حم��ت��م��ل��ة  خ���ارج���ي���ة  �أو 
�لأ�شا�شيان  �ل��رك��ن��ان  هما  و�لب��ت��ك��ار 
جهودها  يف  دب����ي  ي��دع��م��ان  �ل���ل���ذ�ن 
�شاحب  روؤي�������ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �ل���ر�م���ي���ة 
�آل  ر����ش��د  ب��ن   �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل��دول��ة رئي�س 
دب��ي يف جعل  �ل����وزر�ء حاكم  جمل�س 
و�لعمل  لاإقامة  �ملف�شل  �ملكان  دبي 
وم�شتد�مة  ذك��ي��ة  م��دي��ن��ة  وج��ع��ل��ه��ا 
�لعاملي  لاقت�شاد  مركزيا  وحم���ور� 
�لقيادة  يف  ب���ه  ي��ح��ت��ذي  ومن���وذج���ا   .

و�لريادة بحلول 2021.
�أم����ا ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د ق��ط��اع �ل��ب��ن��وك يف 
�ل���ب���اد ف��ق��د ���ش��ه��د� �ل���ع���ام 2016  
عدد� من �لتحديات خارجيا ود�خليا 
خال �لعام 2016 مع بقاء �لقدرة 
معظم  منخف�شة  �لعامة  �لئتمانية 
�أوقات �لعام ورغم حت�شن �ل�شيولة يف 
�لربع �لأخر من �لعام �إل �أن معظم 
تدبر  يف  �شغوطا  و�ج��ه��ت  �ل��ب��ن��وك 
تكاليف  على  �شلبا  �أث��ر  �ل��ود�ئ��ع مما 
�ل��ت��م��وي��ل �رت���ف���ع م��ع��دل �لإق���ر�����س 
دي�شمرب  يف   6% بن�شبة  �ل��ن��ظ��ام  يف 
2016 عما كان يف دي�شمرب 2015 
، يف حني �رتفعت �لود�ئع بن�شبة 6.2 
�ملركزي  �مل�شرف  �شيا�شات  وع��دم��ت 
�إطاره  و�رت��ك��ز  �مل�شريف  �لقطاع  من��و 
و�ملمار�شات  �ملعاير  على  �لتنظيمي 
�لدولية �لأمر �لذي �شمن حمافظة 

مت  ول��ق��د   . دي�شمرب   31 يف  �ملنتهي 
�إعد�د �لبيانات �ملالية وفقا للمعاير 
)�فر�س(  �ل��ت��ق��اري��ر  ل��رف��ع  �ل��دول��ي��ة 
و�مل���ت�������ش���م���ن���ة �أي�������ش���ا �لإي�������ش���اح���ات 
�مل��ط��ل��وب��ة يف �ل��دع��ام��ة �ل��ث��ال��ث��ة من 

�تفاقية بازل.
 : الرئي�سية  املالية  �ملــوؤ�ــســرات 
متكن �لبنك مرة �أخري من  حتقيق 
�إي���ر�د�ت���ه  �رت��ف��ع��ت  �أد�ء ج��ي��د ح��ي��ث 
هذ�   2015 �ل���ع���ام  م���ع  ب���امل���ق���ارن���ة 
و�ت�شمت �لبيئة �لت�شغيلية يف �لدولة 
ب��ال��ت��ح��دي يف �جل����زء �لأع����ظ����م  من 
�لعام �ملن�شرم ومع ذلك متكن �لبنك 
بن�شبة  �لت�شغيلية  �أرب��اح��ه  �رف��ع  من 
�أرباحا  �ل��ب��ن��ك  ���ش��ج��ل   .  6% ت��زي��د 
1.003.1 مليون  �شافية مقد�رها 
مليون   1.066.2 باملقارنة  دره���م 
بانخفا�س   2015 ل���ل���ع���ام  دره������م 
للتحفظ  كنتيجة   5.9% بن�شبة 
�نخفا�س  خم�����ش�����ش��ات  �ق��ت��ط��اع  يف 
�لتغطية  ن�شبة  بلغت  بحيث  �لقيمة 
 101.6% �مل�����ش��ن��ف��ة  ل���ل���ق���رو����س 
.�لإي�����������ر�د�ت �ل��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة : �أرت���ف���ع 
 4.7% �لت�شغيلية بن�شبة  �لإير�د�ت 
لت�شل �إىل 2.46 مليار درهم وجاء 
نتيجة  رئي�شي  ب�شكل  �لرت��ف��اع  ه��ذ� 
�إير�د�ت  �شايف  يف  �حلا�شل  لارتفاع 
�إىل  لت�شل   5.2% بن�شبة  �لفو�ئد 
 1.64.2015 درهم  مليار   1.73
م���ل���ي���ار دره������م و�رت�����ف�����اع �لإي���������ر�د�ت 
 3.5% بن�شبة  �ل��ف��و�ئ��د  غ���ر  م���ن 
درهم  م��ل��ي��ون   731.9 �إىل  لت�شل 
درهم حيث  مليون   712.22015
من  �لإي�����ر�د�ت  �شمنها  م��ن  �رتفعت 
بن�شبة  �لأجنبية  بالعمات  �لتعامل 

 كان اأداء البنك خالل العام 2016 قويا وحقق اأهدافه البعيدة املدى
نحن على يقني من اأن التقدم القت�سادي للدولة �سيتيح فر�سا كافية للنمو املن�سود

جمعية �مل�شاهمني  معايل �شعيد غبا�س يتو�شط �أع�شاء جمل�س �لإد�رة 

خالل م�ساركته يف معر�س عجمان الرابع للتوظيف

م�سرف ال�سارقة الإ�سالمي يعزز التوطني يف القطاع امل�سريف
م�ساع ل�سراء بامنو جوردون الربيطانية 

•• لندن-رويرتز:

قالت �شركة كيو �إنف�شت �لقطرية و�شركة �ل�شتثمار �خلا�س �لتابعة لبوب 
�تفقتا على  �إنهما  باركليز �م�س  �ل�شابق لبنك  �لتنفيذي  �لرئي�س  د�ميوند 

�شر�ء �شركة بامنور جوردون �لربيطانية لل�شم�شرة يف �لبور�شة.
لاأ�شرة  �لتابعة  �ل�شتثمار  و���ش��رك��ة  كابيتال  مر�شانت  �أت��ا���س  وق��ال��ت 
عند  ج��وردون  بامنور  قيمة  ي�شع  تو�شلتا لتفاق  �إنهما  �حلاكمة يف قطر 
بعاوة  دولر(  مليون   19.16( ��شرتليني  جنيه  مليون   15.5 ح��و�يل 

68.1 باملئة على �شعر �إغاق �شهم بامنور .
�أول م�شاركة لد�ميوند يف �شركة مبدينة  و�إذ� جنح �لعر�س ف�شتكون هذه 

لندن منذ مغادرته بنك باركليز يف 2012 �أثناء ف�شيحة ليبور.
ومتلك كيو �إنف�شت بالفعل 43 باملئة من �أ�شهم بامنور جوردون وهي �شركة 
على  يركز  ��شتثمار  وبنك  عاما   141 عمرها  يبلغ  �لبور�شة  يف  �شم�شرة 

�ل�شركات �ل�شغرة و�ملتو�شطة يف �ململكة �ملتحدة.
خ�شارة  و�شجلت  �لأخ��رة  �ل�شنو�ت  يف  �شعوبات  ج��وردون  بامنور  وو�جهت 
�لتا�شع من  �ل�شركة يف  2015. وقالت  ��شرتليني يف  4.1 مليون  قدرها 

يناير كانون �لثاين �إنها تتوقع �لإعان عن حتقيق �أرباح يف 2016.
وقال ماتيو هان�شن رئي�س عمليات �ململكة �ملتحدة و�أوروبا يف �أتا�س “ثمة 
�أج��ل... بناء بنك  �إنف�شت، من  فر�شة كبرة لأتا�س، يف �ل�شر�كة مع كيو 

��شتثمار متخ�ش�س ناجح �أكرب حجما.«
و�أو�شى مديرو بامنور جوردون بالإجماع بقبول �لعر�س.

نيويورك  ومقرها  كابيتال  مر�شانت  �أتا�س  تاأ�شي�س  يف  د�ميوند  و�شارك 
عام 2013 لا�شتثمار يف �شركات �خلدمات �ملالية.

الهند تدر�ض متلك ناقالتها 
عرب �سريك ا�ستثماري

•• نيودلهي-رويرتز:

ق���ال وزي���ر �ل���ط���ر�ن �مل���دين �لهندي 
ر�جيف نايان �شوبي �م�س �إنه ل يجوز 
ل�����ش��رك��ات �ل���ط���ر�ن �لأج��ن��ب��ي��ة متلك 
ناقات هندية بالكامل لكنه �شيبحث 
�إم��ك��ان��ي��ة �ل��ق��ي��ام ب��ذل��ك ع��رب �شريك 
�حلكومة  �إن  �شوبي  وق��ال  ��شتثماري. 
�خلطوط  م���ن  ع���ر����س  �أي  ت��ت��ل��ق  مل 
�شركة  ل��ت��د���ش��ني  �ل��ق��ط��ري��ة  �جل���وي���ة 
�ملا�شي  �لأ�شبوع  ويف  حملية.  ط��ر�ن 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �لباكر  �أك��رب  ق��ال 
�لقطرية  �جل��وي��ة  �خل��ط��وط  ل�شركة 
�إنه يريد تاأ�شي�س �شركة طر�ن هندية 
رحات  لت�شير  �خل��دم��ات  متكاملة 
 100 ن��ح��و  ب��اأ���ش��ط��ول ي�شم  د�خ��ل��ي��ة 
قطاع  �ل��ب��اد  فتحت  �أن  ب��ع��د  ط��ائ��رة 
�لأجانب.  �مل�شتثمرين  �أم��ام  �لطر�ن 
ت�شتطيع  �حلالية  �لقو�عد  ومبوجب 
���ش��رك��ات �ل���ط���ر�ن �لأج��ن��ب��ي��ة متلك 
ح�شة حدها �لأق�شى 49 يف �ملئة من 
�مل�شتثمرين  لكن  �لهندية  �ل��ن��اق��ات 
�لأجانب �لآخرين باإمكانهم متلك ما 

ي�شل �إىل 100 %.
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فريقان جامعيان من الإمارات ي�ساركان يف مهرجان ماراثون �سل البيئياليابان: ل ندر�ض دعم »تو�سيبا« املتعرثة
•• اأبوظبي-وام:

ي�شارك فريقان من جامعتي �لمار�ت و�بوظبي يف فعاليات �لن�شخة �لثامنة من مهرجان مار�ثون �شل �لبيئي لدعم 
�لبتكار�ت يف مو�جهة حتديات �أخطار �لطاقة �لعاملية �لذي ت�شت�شيفه �لعا�شمة �شنغافورة حاليا .

�آ�شيا و�ل�شرق  20 دولة يف  118 فريقاً من  �أقيم حتت �شعار ��شنع �مل�شتقبل - م�شاركة  وي�شهد �ملهرجان - �لذي 
�لأو�شط .

�لتو�يل  �لثامن على  �لذي ينطلق للعام  �لبيئي  �ملهرجان  �أن  �لبيئي  ملار�ثون �شل  �لعام  �ملدير  و�أو�شح نورمن كوخ 
يف �آ�شيا و�ل�شرق �لأو�شط ولأول مرة يف �لعا�شمة �شنغافورة من بعد مانيا وكولملبور يعترب فر�شة ذهبية لدعم 
�أنظمة  تطوير  جم��الت  يف  �ملميزة  و�فكارهم  �ل�شابة  �مل��و�ه��ب  با�شتقطاب  �ملرت�كمة  �لتحديات  مو�جهة  عمليات 

�لتكنولوجيا �حلديثة .
�مل�شاريع و�شقل  �ملهار�ت و�جن��اح  �ل��ذي يعد فر�شة لإب��ر�ز  �لفريد  �مل�شاركة بهذ� �حل��دث  �أهمية  �لفريقان  و�أك��دت 

�لأفكار بال�شكل �لذي يخدم �لطلبة يف مرحلة ما بعد �لتخرج .

لاأنباء عن وزير �ل�شناعة �لياباين هرو�شيجي �شيكو قوله 
وزيري  مع  �تفق  �إن��ه  �خلمي�س  �أم�س  �ليابانيني  لل�شحفيني 
�لطاقة و�لتجارة �لأمريكيتني على تبادل �ملعلومات بخ�شو�س 
�لتطور�ت �لتي تتعلق ب�شركة تو�شيبا ووحدتها و�شتنجهاو�س 
بعد  �شيكو  ت�شريحات  وج��اءت  �لنووية.  للطاقة  �لأمريكية 
حمادثات يف و��شنطن مع وزير �لطاقة �لأمريكي ريك بري 
�أن  �لوكالة  وذك��رت  رو���س.  ويلبور  �لأمريكي  �لتجارة  ووزي��ر 
�أم�س �خلمي�س مع جاري كون  �شيكو عقد �جتماعا منف�شا 

رئي�س �ملجل�س �لقت�شادي �لوطني بالبيت �لأبي�س.
وقال م�شوؤول بالبيت �لأبي�س “م�شكلة و�شتنجهاو�س طرحت 

يف �لجتماعات و�جلانبان يتابعونها عن كثب.«

•• طوكيو-رويرتز:

�شوجا  يو�شيهيدي  �لياباين  �ل��وزر�ء  جمل�س  �أمناء  كبر  قال 
�شركة  لدعم  خطو�ت  تدر�س  ل  �ليابانية  �حلكومة  �إن  �م�س 
�إعان  عن  �لأ�شبوع  هذ�  تو�شيبا  و�أحجمت  �ملتعرة.  تو�شيبا 
�إنها  وقالت  ثانية  مرة  �لثالث  للربع  �ملدققة  �ملالية  نتائجها 
للطاقة  و�شتنجهاو�س  وح��دة  يف  �أغلبية  ح�شة  بيع  �شتدر�س 
قالت  م�شادر  وكانت  مالية.  �شعوبات  تو�جه  �لتي  �لنووية 
ي�شتثمر كم�شاهم  �إن �شندوقا تدعمه �حلكومة قد  لرويرتز 
�أقلية يف �أن�شطة رقائق �لذ�كرة �لتابعة لتو�شيبا و�لتي تدر�س 
�ليابانية  كيودو  وكالة  ونقلت  �شيولة.  جلمع  بيعها  �ل�شركة 

�أك�شيد  ث��اين  �نبعاثات  من  طناً   76
�ل���ك���رب���ون، مب���ا ي���ع���ادل ت���وف���ر 97 
�أل���ف دره���م خ��ال ع��ام و�ح���د. تقول 
خولة �ملهري، نائب �لرئي�س لقطاع 
�لت�شويق و�لت�شال �ملوؤ�ش�شي يف هيئة 
ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب����ي: ت�����ش��اه��م هيئة 
ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي ب�شكل ف��ع��ال يف 
وحتقيق  �لبيئة  على  �حلفاظ  جهود 
�مل�شتد�مة من خال �عتماد  �لتنمية 
نظام �إد�رة متكامل، وتبني هذ� �ملبد�أ 
عملياتها.  جميع  يف  �أ�شا�شي  كمحور 
تر�شيدية  ح��م��ات  �ل��ه��ي��ئ��ة  وت��ن��ظ��م 
�لعام يف  م��د�ر  توعوية على  وب��ر�م��ج 
�إطار جهودها �لر�مية �إىل ن�شر ثقافة 
�ملجتمع  �أف���ر�د  جميع  ب��ني  �لرت�شيد 
��شتهاك  تر�شيد  على  وت�شجيعهم 
�ل���ك���ه���رب���اء و�مل����ي����اه و�حل����ف����اظ على 
��شتد�متها  و�شمان  �لطبيعية  �ملو�رد 
لكل  ميكن  حيث  �لقادمة،  لاأجيال 
و�حد منا �أن يحدث فرقاً من خال 
و�ملياه،  للكهرباء  �لر�شيد  �ل�شتخد�م 
يتجز�أ  ل  ج���زء�ً  �ل�شلوك  ه��ذ�  وجعل 
�ملهري  و�أعربت  �أ�شلوب حياتنا.  من 
عن �شكر وتقدير هيئة كهرباء ومياه 
�مل�شتهلكني  ق��ط��اع��ات  جل��م��ي��ع  دب����ي 
�إجن�����اح حمات  ���ش��اه��م��و� يف  �ل���ذي���ن 
وب����ر�م����ج �ل��ت��وع��ي��ة و�ل���رت����ش���ي���د من 
وتعاونهم  �لفاعلة  �ل�شتجابة  خال 
يف ت��ط��ب��ي��ق �ل��ن�����ش��ائ��ح و�لإر������ش�����اد�ت 
�لتي قدمتها لهم �لهيئة، كما �أ�شادت 
لها  ملا  �ملحققة،  و�لنتائج  بالوفور�ت 
من �أثر كبر يف رفد م�شرة �لتنمية 
ودولة  دب��ي  ت�شهدها  �لتي  �مل�شتد�مة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

•• دبي-الفجر: 

م��ن خم�شة عقود،  �أك���ر  م���دى  ع��ل��ى 
يف  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  �أ�شهمت 
و�لقت�شادي  �لجتماعي  �لنمو  دعم 
و�ل��ب��ي��ئ��ي يف �إم������ارة دب����ي م���ن خال 
ح����زم����ة م����ن �ل�����رب�م�����ج و�مل������ب������ادر�ت 
�ل������ر�ئ������دة، �لأم�������ر �ل������ذي ����ش���اه���م يف 
ت���ب���ووؤ �ل��ه��ي��ئ��ة مل��وق��ع ري�����ادي يف هذ� 
�مل�شوؤولية  مفهوم  من  وع��زز  �مل��ج��ال، 
�شمولية  �أك�����ر  ل��ي��ك��ون  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�لعديد  �ل��ه��ي��ئ��ة  و�أط��ل��ق��ت  وف��ع��ال��ي��ة. 
�لبيئية  و�مل�����ب�����ادر�ت  �ل����رب�م����ج  م���ن 
و�لرت�شيدية  �ل��ت��وع��وي��ة  و�حل��م��ات 
�ل��ت��ي ح��ق��ق��ت وف�����ور�ت م��ه��م��ة خال 
�لأعو�م �ملا�شية، �أثبتت مدى �إمكانية 
م�شاهمة جميع �أفر�د �ملجتمع يف دعم 
�لهادفة  و�لعاملية  �لوطنية  �جل��ه��ود 
�إىل �حلد من ظاهرتي �لتغر �ملناخي 
و�لح���ت���ب���ا����س �حل�������ر�ري م���ن خال 
�لعمل  يف  �إي��ج��اب��ي��ة  ���ش��ل��وك��ي��ات  تبني 
��شتهاك  تر�شيد  يكفل  مبا  و�ملنزل، 
و�ملياه  �لطاقة  من  �لطبيعية  �مل��و�رد 
�أك�شيد  ث���اين  �ن��ب��ع��اث��ات  م���ن  وي��ق��ل��ل 
�ل��ك��رب��ون وغ������از�ت �ل��دف��ي��ئ��ة. يقول 
�لع�شو  �لطاير،  �شعيد حممد  �شعادة 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي لهيئة  �ل��رئ��ي�����س  �مل��ن��ت��دب 
�لهيئة  تتبنى  دب���ي:  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء 
قيم  لرت�شيخ  و��شحة  ��شرت�تيجية 
�لبيئة  �ملجتمعّية، وحماية  �مل�شوؤولية 
�لطبيعية  �مل�������و�رد  ع��ل��ى  و�حل����ف����اظ 
ل��ت��ح��ق��ي��ق �ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����ش��ت��د�م��ة، مبا 
ين�شجم مع تطلعات قيادتنا �لر�شيدة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شيدي  وروؤي��ة 
�آل م��ك��ت��وم، نائب  ب��ن ر����ش��د  حم��م��د 
�لوزر�ء  �لدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
تّدخر  ول  �هلل.  رع������اه  دب�����ي  ح���اك���م 
تنظيم  يف  ج���ه���د�ً  �أو  وق���ت���اً  �ل��ه��ي��ئ��ة 
�لأن�شطة  ودع��م  �لتوعوية  �حلمات 

�لثمانية  �لأع��و�م  م�شارك على مدى 
�ملا�شية.

جائزة الرت�سيد
�أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي جائزة 
م�شتد�م«  مل�شتقبل  »م��ع��اً  �ل��رت���ش��ي��د 
ل��اح��ت��ف��اء ب��اأف�����ش��ل �مل��م��ار���ش��ات �لتي 
تطبقها �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية يف �إمارة 
�لكهرباء  ��شتهاك  م��ن  للحد  دب��ي 
معدلت  خف�س  على  و�لعمل  و�ملياه، 
�لإجناز�ت  �جلائزة  تكرم  كما  �لهدر. 
�ل���ف���ردي���ة ���ش��م��ن ه����ذ� �ل���ق���ط���اع، مبا 
و�أع�������ش���اء هيئة  �ل����ط����اب،  ذل����ك  يف 
�ملوؤ�ش�شات  يف  و�لإد�ري����ني  �لتدري�س، 

�لتعليمية على �ختاف فئاتها. 
ولرفع �لوعي باأهمية �تباع �شلوكيات 
و�ملحافظة  �ل���ر����ش���ي���د  �ل����ش���ت���ه���اك 
فريق  ينظم  �لطبيعية،  �مل���و�رد  على 
ميد�نية  زي��ار�ت  �لهيئة  يف  �لرت�شيد 
�لتعليمية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  ل��ل��م��ن�����ش��اآت 
يف دب�����ي حل����ث �ل���ه���ي���ئ���ات �لإد�ري���������ة، 
و�لطاب  و�ل��ع��ام��ل��ني،  و�مل���در����ش���ني، 
�ل�شتهاك  مم���ار����ش���ات  ت��ب��ن��ي  ع��ل��ى 
ه����ذه �جلهات  �ل��ر���ش��ي��د، وم�����ش��اع��دة 
على �ل�شرت�ك يف �جلائزة �ل�شنوية. 
وح��ق��ق��ت ج���ائ���زة �ل��رت���ش��ي��د وف����ور�ت 
تزيد عن 133 جيجاو�ت/�شاعة من 
�ملياه،  م��ن  ج��ال��ون  ومليار  �لكهرباء، 
�ألف   84 نحو  تخفي�س  �إىل  �إ�شافة 
�أك�شيد  ث��اين  غ��از  �نبعاثات  م��ن  ط��ن 
�لكربون. وتبلغ قيمة هذه �لوفور�ت 

ما يعادل 97 مليون درهم.

حملة الأحياء ال�سكنية
�ل�شكنية  �لأح��ي��اء  فكرة حملة  ج��اءت 
ُي��ل��ب��ي ���ش��ع��ي هيئة  ك��اأ���ش��ل��وب ن���وع���ي 
ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب���ي �حل��ث��ي��ث لرفع 
�ملجتمع،  �أف����ر�د  ب��ني  �لبيئي  �ل��وع��ى 
و�لوقوف على �أ�شباب �لهدر وتو�شيح  

�ملو�رد  على  �ملحافظة  فى  �لفرد  دور 
�ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة، م���ا ح����د� ب��ال��ه��ي��ئ��ة �إىل 
�ل��ت��و�ج��د يف �مل��ي��د�ن، و�ل��ت��و����ش��ل مع 
�شر�ئح �ملجتمع �ملُختلفة وجهاً لوجه 
خال  ويتم  �لرت�شيد.  مبادئ  لن�شر 
�حل��م��ل��ة زي����ارة �ل��ع��دي��د م��ن �ملناطق 
�إم������ارة دبي،  �ل�����ش��ك��ن��ي��ة يف  و�لأح����ي����اء 
فريق  ز�ر   ،2016 عام  نهاية  وحتى 
�آلف منزل   7 ي��ق��ارب  م��ا  �ل��رت���ش��ي��د 
و�أ�شفرت تلك �جلهود  �إم��ارة دبي.  يف 
عن  و2016،   2010 ع��ام��ي  ب���ني 
6 جيجاو�ت/�شاعة  �أكر من  توفر 
مليون   75 ون���ح���و  �ل���ك���ه���رب���اء،  م���ن 
تخفي�س  �إىل  �أدت  �ملياه،  من  جالون 
�نبعاث 2،885 طناً من ثاين �أك�شيد 
�ل��ك��رب��ون، وحت��ق��ي��ق وف�����ور�ت مالية 

تزيد عن 5.5 مليون درهم.

مبادرة” بيتنا مثايل”
2016 مبادرة”  �لهيئة عام  �أطلقت 
7 جهات  بالتعاون مع  بيتنا مثايل” 
يف  �خل��دم��ة  ه��ذه  وت�شاهم  حكومية. 
ت��وف��ر ب��ي��ئ��ة م��ث��ال��ي��ة يف �مل��ن��زل عرب 
و�ملعاير  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل  �ت���ب���اع 
�حلكومية  �ل����دو�ئ����ر  م���ن  �مل��ط��ل��وب��ة 
�مل�شاركة. وتهدف �خلدمة �إىل غر�س 
عائلية  منزلية  لبيئة  مثالية  ثقافة 
متطلبات  تلبية  خ���ال  م��ن  �شعيدة 
متكاملة. يتم تكرمي �أ�شحاب �لبيوت 
م��ع��اي��ر �حلفاظ  �أع��ل��ى  تطبق  �ل��ت��ي 
و�ل�شحة  و�ل���ش��ت��د�م��ة  �لبيئة  ع��ل��ى 
و�لأمن و�ل�شامة �لعامة و�مل�شوؤولية 
�ملجتمعية، و�لتحول �لذكي، وتوحيد 
�لتي  �ل�شلة  ذ�ت  و�مل��ب��اد�ر�ت  �جلهود 
حكومة  وم��وؤ���ش�����ش��ات  دو�ئ����ر  تقدمها 
 50 �مل�شاركة  �لبيوت  دبي. وبلغ عدد 
بيتاً �شاهمت يف توفر �أكر من 100 
ميجاو�ت/�شاعة من �لكهرباء، و1.4 
وتخفي�س  �مل��ي��اه،  من  جالون  مليون 

�لتفاعل  ت���ع���زز  �ل���ت���ي  و�ل���ف���ع���ال���ي���ات 
�مل�شتهلكني  ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  م���ع 
بناء  يف  ف���اع���ل���ة  ع���ن���ا����ش���ر  ل���ي���ك���ون���و� 
�لقادمة.   لأجيالنا  �أف�شل  م�شتقبل 
�لكبرة  �ل��وف��ور�ت  من  �لرغم  وعلى 
�لكهرباء  ��شتهاك  يف  حتققت  �لتي 
�لأ���ش��م��ى هو  �ل��ه��دف  �أن  �إل  و�مل���ي���اه، 
�لر�شيد  �ل�شتهاك  ثقافة  تر�شيخ 
و�لرتقاء  �ملجتمع،  فئات  جميع  بني 
مب��ف��ه��وم ت��ر���ش��ي��د ����ش��ت��ه��اك �مل����و�رد 
و�شلوكاً  جمتمعية  ث��ق��اف��ة  لي�شبح 
يف  �ملتعاملني  دور  تفعيل  عرب  يومياً 
و�ملياه،  �ل��ك��ه��رب��اء  ��شتهاك  خف�س 
مو�ردنا  على  �حلفاظ  يف  للم�شاهمة 
ل��دع��م م�شرة  �ل��ث��م��ي��ن��ة  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
�إم�����ارة دبي،  �مل�����ش��ت��د�م��ة يف  �ل��ت��ن��م��ي��ة 

ودولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وفورات تقارب مليار درهم
 ت�����ش��ج��ع ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دبي 
قطاعات  ج���م���ي���ع  يف  م���ت���ع���ام���ل���ي���ه���ا 
��شتهاك  تر�شيد  ع��ل��ى  �مل�شتهلكني 
�لعديد  �إط��اق  عرب  و�ملياه  �لكهرباء 
�لتوعوية  و�حل��م��ات  �ل��رب�م��ج  م��ن 
و�ل��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة و�جل����و�ئ����ز و�مل����ب����ادر�ت 
�مل��ب��ت��ك��رة ع��ل��ى م�����د�ر �ل����ع����ام، بهدف 
�ل���ت���ع���ري���ف مب���ف���ه���وم �ل����ش���ت���ه���اك 
�ل�����ر������ش�����ي�����د، وت������ق������دمي �مل����ع����ل����وم����ات 
�لتي  و�ل��ن�����ش��ائ��ح ح����ول �خل����ط����و�ت 
�ل�شتهاك  لرت�شيد  �تباعها  ميكن 
�لطبيعية  �مل��������و�رد  ع���ل���ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
 2009 وحماية �لبيئة. وبني عامي 
�لهيئة  م��ت��ع��ام��ل��و  ح��ق��ق  و2016، 
 1.5 �أك��������ر م�����ن  ب���ل���غ���ت  وف�����������ور�ت 
و�أكر  �لكهرباء،  من  تر�و�ت/�شاعة 
من 6.2 مليار جالون من �ملياه، مبا 
يعادل 967 مليون درهم. و�شاهمت 
�نبعاث  ت��ق��ل��ي��ل  يف  �ل����وف����ور�ت  ه����ذه 
�لف طن من �لنبعاثات   831 نحو 

رئ��ي�����س �مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي، وحتت 
م��ظ��ل��ة �مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى ل��ل��ط��اق��ة يف 
دبي، وبال�شر�كة مع جمعية �لإمار�ت 
ل���ل���ح���ي���اة �ل���ف���ط���ري���ة ب���ال���ت���ع���اون مع 
�لطبيعة،  ل�شون  �لعاملي  �ل�شندوق 
وبدعم من جمموعة دبي للعقار�ت. 
وبني عامي 2008 و2016، حققت 
»�شاعة �لأر�س« وفور�ت بلغت 1.82 
�أدت  �لكهرباء،  �شاعة من  جيجاو�ت/ 
�أل�����ف طن  �أك�����ر م���ن  �إىل ت��خ��ف��ي�����س 
�لكربون.  �أك�شيد  ثاين  �نبعاثات  من 
�أّول مدينة عربية  دبي  �إم��ارة  وكانت 
ت�������ش���ارك يف »����ش���اع���ة �لأر���������س« �أك���رب 
�ملبادر�ت �لبيئية �لعاملية �لتي تهدف 
�لحتبا�س  ب���اأخ���ط���ار  �ل��ت��وع��ي��ة  �إىل 
�حل������ر�ري وت��غ��ر �مل���ن���اخ، م���ن خال 
ملدة  �ل�شرورية  غر  �لأ�شو�ء  �إطفاء 
���ش��اع��ة يف �ل�����ش��ب��ت �لأخ����ر م��ن �شهر 

مار�س كل عام. 

�لكربونية، �أي ما يعادل زر�عة 944 
�لهيئة  جهود  وجنحت  �شجرة.  �أل��ف 
�ملختلفة،  ومبادر�تها  بر�جمها  عرب 
�ل�شكني  �لقطاع  ��شتهاك  يف خف�س 
و28%  ل��ل��ك��ه��رب��اء   19% ب��ن�����ش��ب��ة 
بن�شبة  �ل��ت��ج��اري  ول��ل��ق��ط��اع  ل��ل��م��ي��اه، 
للمياه،  و30%  ل��ل��ك��ه��رب��اء   10%
للكهرباء   15% �ل�شناعي  و�لقطاع 
و%21 للمياه، و�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية 
و24%  ل���ل���ك���ه���رب���اء   9% ب��ن�����ش��ب��ة 
و�شبه  �حلكومية  و�ملوؤ�ش�شات  للمياه، 
للكهرباء   12% بن�شبة  �حلكومية 

%21 للمياه.

مبادرة »�ساعة الأر�س«
تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي »�شاعة 
رع��اي��ة كرمية  �شنوياً حت��ت  �لأر�����س« 
ب��ن حممد  �ل�شيخ ح��م��د�ن  �شمو  م��ن 
م��ك��ت��وم، ويل عهد دبي  �آل  ر����ش��د  ب��ن 

جائزة امل�ستهلك املثايل
�إىل  �مل��ث��ايل  �مل�شتهلك  ج��ائ��زة  ت�شعى 
تبني  على  وحثهم  �ملتعاملني  حتفيز 
�شلوكيات �ل�شتهاك �لر�شيد، وزيادة 
�ت��ب��اع ممار�شات  كيفية  ح��ول  �ل��وع��ي 
من  �لهيئة  وت��اأم��ل  للبيئة.  �شديقة 
تغير  �إح��������د�ث  �إىل  �مل�����ب�����ادرة  ه�����ذه 
�أ�شلوب  على  ينعك�س  و�إيجابي  موؤثر 
�ملقبلة  �لأج��ي��ال  لتنعم  �لنا�س  ح��ي��اة 
وب����ني عامي  م�������ش���ت���د�م.  مب�����ش��ت��ق��ب��ل 
جائزة  ح��ق��ق��ت  و2016،   2009
نحو  بلغت  وف��ور�ت  �ملثايل  �مل�شتهلك 
�لكهرباء،  من  جيجاو�ت/�شاعة   58
365 مليون جالون من  و�أك��ر من 
�نبعاثات  �أل���ف ط��ن م��ن  �مل��ي��اه، و33 
غ���از ث���اين �أك�����ش��ي��د �ل��ك��رب��ون. وتبلغ 
قيمة هذه �لوفور�ت ما يزيد عن 34 
مليون درهم، و�شارك يف �جلائزة نحو 
 94 منهم  ف��از  م�شتهلك،  �أل���ف   36

القطاع ال�سكني الأكرث توفريًا يف الكهرباء، والتجاري يف املياه

برامج ومبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي حتقق نتائج مهمة يف تر�سيد ا�ستهالك الكهرباء واملياه يف خمتلف القطاعات
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»القت�ساد« تبحث التعاون ال�ستثماري مع ولية هامبورغ الأملانية
�سعر �سلة خامات »الأوبك« ي�سل

 اىل 49:70 دولرًا للربميل اأم�ض

الذهب ي�ستقر مع هبوط الدولر 

يف �ول تقرير �عدته �للجنة �لفنية �مل�شرتكة ل�شهر يناير 
�ملا�شي �ن ن�شبة �لتز�م �لدول من د�خل �لأوبك وخارجها 
بقر�ر خف�س ح�ش�س �لنتاج خال يناير �ملا�شي بلغت 
عن  �ملنبثقة  �ل���وز�ري���ة  �للجنة  �أن  ي��ذك��ر  �مل��ئ��ة.  يف   86
منظمة �لأوبك و�ملنتجون من خارجها �تفقو� يف �ل22 
على  للرقابة  �شهرية  �آلية  و�شع  على  �ملا�شي  يناير  من 
بقر�ر  �لل���ت���ز�م  و مب��ا ي�شمن  �ل��ن��ف��ط  �إن���ت���اج  م��ع��دلت 
خف�س �لإنتاج �ملتفق عليه يف موؤمتري فيينا يف نوفمرب 
ودي�شمرب �ملا�شيني. وين�س �لتفاق على خف�س �لنتاج 
دعم  ب��ه��دف  يوميا  برميل  �ل��ف   758 و  مليون  ب��و�ق��ع 
�أن  �ل�شعار و�ل�شتقر�ر يف �ل�شوق �لنفطية. ومن �ملقرر 
تعقد �للجنة �لفنية �مل�شرتكة �جتماعها �لثاين يف فيينا 
خال �شهر مار�س �جلاري على �ن يتبعه �جتماع �للجنة 
�لوز�رية �مل�شرتكة ملر�قبة تنفيذ �تفاق خف�س �لإنتاج يف 

�لكويت يومي 25 و 26 مار�س �جلاري.

عند  لي�شتقر  �لآج���ل���ة  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل��ع��ق��ود  �ل��ذه��ب يف 
1226.20 دولر لاأوقية.

�لذي  �لأمريكية  �لفائدة  برفع  كثر�  �لذهب  ويتاأثر 
يزيد من تكلفة �لفر�شة �لبديلة �ل�شائعة على حائزي 
�ملعدن �لأ�شفر �لذي ل يدر عائد� بينما يعزز �لدولر 

�ملقوم به �ملعدن.
�لف�شة  �نخف�شت  �لأخ��رى  �لنفي�شة  �ملعادن  بني  وم��ن 
دولر   17.23 �إىل  باملئة   0.3 �لفورية  �ملعامات  يف 
�ل�شابع  منذ  م�شتوياتها  �أعلى  �شجلت  بعدما  لاأوقية 

من مار�س �آذ�ر يف �جلل�شة �ل�شابقة.
وز�د �لباتني 0.2 باملئة �إىل 954.90 دولر لاأوقية 
بينما �رتفع �لباديوم 0.5 باملئة �إىل 767.65 دولر 

لاأوقية.

•• فيينا -وام:

“�لأوبك”،  ل��ل��ن��ف��ط  �مل�����ش��درة  �ل�����دول  م��ن��ظ��م��ة  �أع��ل��ن��ت 
�ىل  �لأول  �م�����س  و���ش��ل   13 �ل���  خاماتها  �شلة  �شعر  �أن 
49:70 دولر للربميل مقارنة ب�شعر �م�س قبل �لأول 
“ 49:17 دولر” للربميل. وت�شم �شلة خامات �لأوبك 
�لأن���و�ع  �لإن��ت��اج  �شيا�شة  م�شتوى  يف  مرجعا  تعد  �ل��ت��ي 
م��زي��ج �شحارى  �لإم���ار�ت���ي وخ���ام  م��رب��ان  �لتالية: خ��ام 
�جلز�ئري و�لإير�ين �لثقيل و�لب�شرة �خلفيف �لعر�قي 
وخام �لت�شدير �لكويتي وخام �ل�شدر �لليبي وخام بوين 
و�خلام  �لقطري  �لبحري  و�خل���ام  �لنيجري  �خلفيف 
مر�ي  �لفنزويلي  و�خل���ام  �ل�شعودي  �خلفيف  �لعربي 
وجر��شول �لأنغويل وربيع �خلفيف �لغابوين و�أورينت 
ملر�قبة  �مل�شرتكة  �ل��وز�ري��ة  �للجنة  وكانت  �لك���و�دوري. 
�لنتاج يف منظمة �لدول �مل�شدرة للنفط �لأوب��ك �كدت 

•• وا�صنطن-رويرتز:

�أول  وت��ت��ج��ه لتحقيق  �م�����س  �ل��ذه��ب  �أ���ش��ع��ار  ����ش��ت��ق��رت 
مكا�شبها �لأ�شبوعية يف ثاثة �أ�شابيع مع هبوط �لدولر 
جمل�س  مل��ح  بعدما  �أ���ش��اب��ي��ع  خم�شة  يف  م�شتوى  لأدن���ى 
�لأمريكي(  �مل���رك���زي  )�ل��ب��ن��ك  �لحت�����ادي  �لح��ت��ي��اط��ي 
بوترة �أبطاأ لزياد�ت �أ�شعار �لفائدة هذ� �لعام مبا خيب 

�آمال �ملر�هنني على �رتفاع �لعملة �لأمريكية.
�شابق  وق��ت  يف  �لفائدة  �شعر  �لأمريكي  �مل��رك��زي  ورف��ع 
توقعاته  يغر  مل  لكنه  متوقعا  ك��ان  كما  �لأ�شبوع  ه��ذ� 
�لعام  ه��ذ�  م��ر�ت  ث��اث  �لفائدة  �أ�شعار  برفع  �ل�شابقة 
وهو ما بدد �آمال �ملر�هنني على �شعود �لدولر �لذين 
ر�بعة حمتملة يف  لزيادة  تلميحات  �أي  ينتظرون  كانو� 

.2017
ون���زل م��وؤ���ش��ر �ل����دولر، �ل���ذي يقي�س 
�شلة من  �أم��ام  �لأمريكية  �لعملة  �أد�ء 
م�شتوى  �إىل  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة،  �ل��ع��م��ات 
�أ�شابيع  خم�شة  يف  �لأدن���ى  ه��و  جديد 
�ل�شاعة  وب��ح��ل��ول   100.160 عند 
��شتقر  ج��ري��ن��ت�����س  ب��ت��وق��ي��ت   0739
�ل����ف����وري����ة  �مل�����ع�����ام�����ات  �ل�����ذه�����ب يف 
لاأوقية  دولر   1226.31 ع��ن��د 
�أعلى  ���ش��ج��ل  ب���ع���دم���ا  )�لأون�����������ش�����ة( 
مار�س  من  �ل�شاد�س  منذ  م�شتوياته 

�آذ�ر يف �جلل�شة �ل�شابقة.
�شعر  ع��ل��ى  ي���ذك���ر  ت��غ��ر  ي���ط���ر�أ  ومل 

•• دبي-الفجر:

بحث �شعادة عبد �هلل بن �أحمد �آل �شالح 
وكيل وز�رة �لقت�شاد ل�شوؤون �لتجارة 
�خلارجية و�ل�شناعة مع م�شوؤولني يف 
فر�س  �لأملانية  هامبورغ  ولي��ة  برملان 
�لتجاري و�ل�شتثماري  �لتعاون  تعزيز 
�أملانيا �لحتادية عموماً  مع جمهورية 
ومع �لقطاعات �لقت�شادية �لن�شطة يف 
ولية هامبورغ على وجه �خل�شو�س. 
�شعادة  ��شتقبال  �جلانبان خال  و�أك��د 
وز�رة  م���ق���ر  يف  ����ش���ال���ح  �آل  �ل���وك���ي���ل 
�لقت�شاد بدبي كًا من ديفيد �إركالب 
�ل��ل��ج��ن��ة �لق��ت�����ش��ادي��ة بربملان  رئ��ي�����س 
مفو�س  غ�������وز�ي  وم�������ر�د  ه����ام����ب����ورغ، 
برملان  و�لدولية يف  �لأوروبية  �ل�شوؤون 
�لولية، �أن �لتعاون �لقت�شادي �لقائم 
م�شتويات  بلغ  و�أمل��ان��ي��ا  �لإم�����ار�ت  ب��ني 
ثمة  و�أن  �مل��ا���ش��ي��ة،  �مل��رح��ل��ة  يف  مهمة 
ل��ت��ط��وي��ره يف عدد  �إم���ك���ان���ات و����ش��ع��ة 
م��ن �ل��ق��ط��اع��ات �حل��ي��وي��ة، م��ن �أهمها 
و�لت�شالت  �مل��ع��ل��وم��ات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

و�ملدن �لذكية و�ل�شحة و�ل�شياحة.
�لعاقات  ع���ل���ى  ����ش���ال���ح  �آل  و�أث����ن����ى 
بني  �لوثيقة  و�لتجارية  �لقت�شادية 
دولة �لإمار�ت وجمهورية �أملانيا، حيث، 
و�شل �إجمايل �لتجارة �خلارجية غر 
�إىل   2015 ع��ام  يف  بينهما  �لنفطية 
�أكر من 15.5 مليار دولر، وبلغ نحو 
10.9 مليار دولر يف �لأ�شهر �لت�شعة 
و��شتقطبت   ،2016 ع��ام  من  �لأوىل 
��شتثمار�ً   2015 ع���ام  يف  �لإم������ار�ت 
 2.8 �أملانيا بقيمة  �أجنبياً مبا�شر�ً من 
مليار دولر، حيث و�شل عدد �ل�شركات 

�ل�شناعات  مثل  جم���الت  يف  �ملتميزة 
و�لت�شالت  و�لتكنولوجيا  �ملتقدمة 
�ل�شياحة  وك���ذل���ك  �ل���ذك���ي���ة،  و�مل������دن 
متثل  �ل�شحية،  و�ل��رع��اي��ة  و�لتعليم 
ركيزة للتبادل �ل�شتثماري و�لتعاون يف 
نقل �ملعرفة بني �لبلدين خال �ملرحلة 
�ملقبلة، نظر�ً �إىل �أهمية هذه �لقطاعات 
للبلدين،  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �لأج���ن���دة  يف 
لإك�شبو  دبي  ��شت�شافة  �أن  �إىل  م�شر�ً 
�شخمة  تنموية  فر�شاً  توفر   2020
بفعالية  ت�شاهم فيها  �أن  ميكن لأملانيا 
على نحو يحقق فائدة �جلانبني. من 
بالنه�شة  �لأمل���اين  �لوفد  �أ���ش��اد  جانبه 
خمتلف  على  �لإم���ار�ت  ت�شهدها  �لتي 
و��شتثنائية،  �شريعة  وبوترة  �ل�شعد 
ت��ط��ل��ع ولي����ة هامبورغ  ع���ن  م��ع��رب��ني 
�لقت�شادية  �ل�����ش��ر�ك��ة  ت��ع��م��ي��ق  �إىل 
م��ع �لإم�����ار�ت و�ل���ش��ت��ف��ادة م��ن فر�س 
�ل���ش��ت��ث��م��ار �مل���ت���ب���ادل �ل��ت��ي مي��ك��ن �أن 
ي�شتفيد منها جمتمع �لأعمال يف كا 
�جل��ان��ب��ني. و�أك���د �جل��ان��ب �لأمل����اين �أن 
 5.5 �إىل  �شكانها  ي�شل عدد  هامبورغ 
جتارياً  حم���ور�ً  ومتثل  ن�شمة،  مليون 
مهماً و�أحد �لأ�شو�ق �لأوروبية �لأكر 
وبيئة  ر��شخة  خ��ربة  ولديها  ن�شاطاً، 
�ل�شحة  جم����الت  يف  خ�����ش��ب��ة  �أع���م���ال 
و�لت�شالت،  و�لتكنولوجيا  و�لتعليم 
رئي�شية  �إق��ل��ي��م��ي��ة  م����ق����ر�ت  وت�������ش���م 
للعديد من �ل�شركات �لعاملية �لكربى، 
وهو  وت��وي��رت،  وغوغل  في�شبوك  منها 
�لتوجه  ما ميثل قو��شم م�شرتكة مع 
�ملجال  ويفتح  ل��اإم��ار�ت،  �لقت�شادي 
����ش��ت��ث��م��ار�ت وت��ع��اون م�شتد�م  لإق��ام��ة 

بالفائدة على �جلانبني.

��شتك�شاف  ع��ل��ى  و�ل��ع��م��ل  �جل��ان��ب��ني، 
جديدة  ت��ن��م��وي��ة  وق���ط���اع���ات  ف���ر����س 
�ملتبادلة  باملنفعة  يعود  مبا  با�شتمر�ر، 
على �لطرفني. و��شتعر�س �شعادة عبد 
�قت�شاد  مقومات  �أب���رز  �شالح  �آل  �هلل 
وجاذبيته  ق���وت���ه  وم����و�ط����ن  �ل����دول����ة 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ى  م��ث��ل  �ل���ش��ت��ث��م��اري��ة، 
�ملتطورة و�ملناطق �حلرة ذ�ت �مل�شتوى 
�لعاملي و�ملنظومة �لت�شريعية �حلديثة 
و�ل�شتقر�ر  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي  و�مل���وق���ع 
و�ملكانة  و�لق����ت���������ش����ادي  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
�ملرموقة  و�لق���ت�������ش���ادي���ة  �ل���ت���ج���اري���ة 
�إقليمياً وعاملياً، موؤكد�ً حر�س �لإمار�ت 
على توفر كافة �لت�شهيات و�حلو�فز 
�ل�شتثمار�ت  ملختلف  �لنمو  وع��و�م��ل 
جميع  م�شالح  يحقق  مب��ا  �لأج��ن��ب��ي��ة 
�ل�شتثمار�ت  �أهمها  وم��ن  �لأط����ر�ف، 
�لأملانية  �خل���ربة  �أن  و�أك����د  �لأمل��ان��ي��ة.  

�آل  و�أكد  و�لف�شاء.  و�ل�شحة  و�لتعليم 
�شالح �أن �لتعاون مع خمتلف �لوليات 
�لأمل���ان���ي���ة ي��ح��ظ��ى ب��اأه��م��ي��ة ك���ب���رة يف 
�مل�����ش��ت��وي��ني �حلكومي  ع��ل��ى  �لإم������ار�ت 
�لقت�شاد  ت��ن��وع  �إىل  ن��ظ��ر�ً  و�خل��ا���س 
�لأملاين ومكانته �لر�ئدة على �مل�شتوى 
�لدويل كاأحد �أقوى �قت�شاد�ت �لعامل، 
�إحدى  متثل  هامبورغ  �أن  �إىل  م�شر�ً 
�أهم �لوجهات �لتجارية و�ل�شتثمارية 
يف �أمل��ان��ي��ا و�أوروب�����ا ع��م��وم��اً، ن��ظ��ر�ً �إىل 
�ملهم  �لقوية وموقعها  �لتحتية  بنيتها 
���ش��م��ال �أمل��ان��ي��ا. و�أع����رب �آل ���ش��ال��ح عن 
�أهمية تكثيف �حلو�ر وتبادل �لزيار�ت 
�ل�شر�كة �لقت�شادية،  �أو��شر  لتوطيد 
وخ��ل��ق ق���ن���و�ت ت��و����ش��ل م��ب��ا���ش��رة بني 
قطاع �لأع��م��ال �لإم��ار�ت��ي ونظره يف 
على  و�لتغلب  �أملانيا،  وعموم  هامبورغ 
من  �مل�شتثمرين  ت��و�ج��ه  م��ع��وق��ات  �أي 

و507  ���ش��رك��ات   110 �إىل  �لأمل��ان��ي��ة 
 12660 وكالت جتارية، ف�شًا عن 
ع���ام���ة جت���اري���ة �أمل���ان���ي���ة م�����ش��ج��ل��ة يف 
�أن��ه على  �لإم���ار�ت. و�أو���ش��ح �آل �شالح 
�لرغم من �أن هذه �ملوؤ�شر�ت تعرب عن 
�شر�كة وطيدة بني �لبلدين، فاإن هناك 
�إمكانات و��شعة لتو�شيع نطاق �لتعاون 
وفق روؤية تن�شجم مع �أولويات �لبلدين 
�أن  �إىل  م�شر�ً  �لتنموية،  وخططهما 
�ل��ت��ي وجهت   2021 روؤي���ة �لإم����ار�ت 
قائم  م��ت��ن��وع  تناف�شي  �ق��ت�����ش��اد  ب��ب��ن��اء 
كفاء�ت  بقيادة  و�لبتكار  �ملعرفة  على 
وط���ن���ي���ة، مت��ث��ل خ��ط��ة ط���ري���ق ر�ئ����دة 
يف  للتعاون  و��شعة  �آف��اق  على  تنطوي 
�أهمها  من  �لقطاعات،  من  كبر  ع��دد 
�لوطنية  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ق���ط���اع���ات 
�ملتجددة  �ل���ط���اق���ة  وه�����ي  ل���اب���ت���ك���ار، 
و�لنظيفة و�ملياه و�لنقل و�لتكنولوجيا 

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو /�شحىعدنان 
������ش�����وري�����ا    ، ب�������ك�������د���������س 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )6760596( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/6913334

فقدان جواز �سفرت
حممد   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
حممد،  ف���ق���ر  رم���������ش����ان 
ب�����اك�����������ش�����ت�����ان �جل���ن�������ش���ي���ة 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
)9214802( من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

 050/7822289

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو / حممد �لب�شر 
، �ل�شود�ن  �لعو�س �لب�شر 
�شفره  ج����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )00923872( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 055/9634003

فقدان جواز �سفرت
جوويرياه   / �مل��دع��و  فقد 
بت دريا بوديل ، �ندوني�شيا 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )8180809( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 055/6692591

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو /�خرت حممد 
ز�ر حممد خان ، باك�شتان 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )0153472( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/6919633



السبت   18   مارس    2017  م   -   العـدد  11971  
Saturday  18  March   2017  -  Issue No   11971 17

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  

   يف  الدعوى 2017/27  تظلم �سرعي
�ل��ودود جمهول حمل �لقامة مبا  �ىل �ملتظلم �شده / 1-ع��دى عبد�هلل عبد 
طاهر  �حمد  ح�شن  وميثله:عبد�هلل  �شر�ى  جنديل  جليل  /عائده  �ملتظلم  �ن 
�أق��ام عليكم �لتظلم �ملذكور �ع��اه ومو�شوعه تظلم من ق��ر�ر �لم��ر على  قد 
لها  وح��ددت  و�مل�شاريف.  و�لر�شوم  �شرعي  رق���م:88/2017  )�شرعي(  عري�شة 
جل�شة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2017/3/21 �ل�شاعة 11.00 �س بالقاعة :رقم )2(  
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
، ويف حالة  �لأق��ل  �أي��ام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة  مذكر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/1657  ا�ستئناف عمايل    

حممد  �لباقر  حممد  حممد   -2 م�شطفى  �أ�شامة   -1 �شده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
�ل��ب��اق��ر جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل�شتاأنف / �دف��ان�����ش��وف��ت �����س.ذ.م.م 
ومي��ث��ل��ه:ع��ب��د�ل��رح��م��ن حم��م��د ع��ب��د�ل��رح��م��ن �ل�������ش���ره���ان �ل��ن��ع��ي��م��ي  قد 
جزئي  عمايل   2017/149 رق��م  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف 
�ملو�فق 2017/4/6  ي��وم �خلمي�س   لها جل�شه  وح��ددت  ب��ت��اري��خ:2016/9/28 
�ل�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم 

�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/1954  ا�ستئناف عمايل    

�يديا خلدمات رجال �لعمال جمهول حمل  �مل�شتاأنف �شده/ 1- ب�شت  �ىل 
يو�شف  �جنويو وميثله:فتوح  بانتوجان  �شريل   / �مل�شتاأنف  �ن  �لقامة مبا 
حم��م��د ح�����ش��ني �ل��ن�����ش��ار ق��د ����ش��ت��اأن��ف �ل���ق���ر�ر/ �حل��ك��م �ل�����ش��ادر بالدعوى 
جل�شه  لها  وح��ددت  ب��ت��اري��خ:2016/11/20  جزئي  عمايل   2016/4238 رق��م 
ب��ال��ق��اع��ة رقم  �ل�����ش��اع��ة 10.00 ���ش��ب��اح��ا   �مل��و�ف��ق 2017/4/4  �ل��ث��اث��اء   ي���وم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.18

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/433  ا�ستئناف عقاري    

�لقامة  حمل  جمهول  ع��رب   جر�غعلى  ح�شن   -1 �شده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
ذ.م.م وميثله:هاين  ون��دورز  �وف  �شتي  فالكن  �شركة   / �مل�شتاأنف  �ن  مبا 
رجب مو�شى عبد�هلل �جل�شمي  قد ��شتاأنف/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 
2016/537 عقاري كلي بتاريخ:2016/7/28 علما �ن �ل�شتئناف قد جدد 
من �ل�شطب . وحددت لها جل�شه يوم �لثنني  �ملو�فق 2017/3/27 �ل�شاعة 
ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و  10.00 �شباحا  بالقاعة رقم 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/273  مدين جزئي

�حمد حممد حممد ح�شني �شح�شاح  جمهول حمل   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
حممد  جا�شم  وميثله:علي  للتاأمني  �لم��ار�ت  �شركة  �ملدعي/  �ن  مبا  �لقامة 
�لطنيجي  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �لز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن 
بو�قع  �لتاأخرية  و�لفائدة  درهم   )200.000( مبلغ  ب�شد�د  بينهما  و�لت�شامم 
يوم   جل�شة  لها  وح���ددت  �ل�����ش��د�د.  وحتى  �لق�شائية  �ملطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %12
لذ�   Ch 1.B.10 بالقاعة  8.30 �س  �ل�شاعة  �ملو�فق  2017/4/3    �لثنني 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/50  مدين جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- �ور�كل خلدمات رجال �لعمال جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/ �شيث �مو قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها 
مببلغ وقدره )8000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من 
با  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �لق�شائية  �ملطالبه  تاريخ 
كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم �لثاثاء   �ملو�فق  2017/3/21   �ل�شاعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch 2.D.17 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/1861  جتاري كلي 

�ىل �مل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- ر�م�����س زي��ن �ل��ع��اب��دي��ن ن���ادرى جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
بان  نعلنكم  مبا�شري  حممد  ح�شن  وميثله:�شاح  علي  ح�شني  علي  �ملدعي/نا�شر 
�عاه  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  يف    2017/2/14 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة 
وقدره  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م  علي  ل�شالح/نا�شر علي ح�شني 
)2.052.000( )مليونان و�ثنان وخم�شون �لف درهم( و�لفائدة بو�قع 9% �شنويا من 
تاريخ ��شتحقاق قيمة كل �شيك وحتى �ل�شد�د �لتام و�لزمتها �لر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ 
)1000 درهم( مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال 
ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2016/1171  جتاري كلي

مبا  �لقامة  حمل  جمهول  �لعامة  للتجارة  ديف�شكو  �شركة   -1  / �ملدخل  �خل�شم  �ىل 
ر�شيد  �حمد  �شليمان   : وميثله  فردية(  )موؤ�ش�شة  للتجارة  �لف�شي  �خلط  �ملدعي/  �ن 
�ملنهايل قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم مت�شامنني 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   2.500.000( وق��دره  مببلغ  ومنفردين 
و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل با 
كفالة.   وحددت لها جل�شة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2017/3/14 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch 1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/2458  جتاري جزئي 
�ملدعي/�شيخ  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  �ملتعددة  لل�شلع  دب��ي  مركز  �ي  �ي��ه  جولد  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
حممد �شكيل �حمد قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ:2017/3/16 
�حلكم �لتمهيدي �لتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري وقبل �لف�شل يف �ملو�شوع بندب �خلبر ل�شتمثار 
يف �لور�ق �ملالية و�ل�شلع �و خبر م�شريف حال �لتعذر �شاحب �لدور يف �جلدول ما مل يتفق �لطرفان على 
تعيينه خال ��شبوع تكون مهمته �لطاع على ملف �لدعوى وما به من م�شتند�ت وما ع�شى �ن يقدم له 
من ��شول م�شتند�ت بيان طبيعة �لعاقة بني �لطر�ف �ملدعية و�ملدعي عليها ومن و�قع ��شول �مل�شتند�ت 
و�ملر��شات �ملتبادلة باية طريقة كانت ودور �ملدعي عليها يف عمليات �ل�شتثمار و�شمانها �م ل ملبلغ �ل�شتثمار 
بها و�ملرت�شد يف  �لوفاء  ع��دم  �لم��و�ل و�شبب  تلك  وم��ا مت يف  �ملدعي  و�مل�شدد من  �ل�شتثمار وقيمته  ون��وع 
�ية جهة لاطاع على ما بها من م�شتند�ت و�شماع من  �ن كان وللخبر �لنتقال �ىل  �ملدعي عليها  ذمة 
يرى �شرورة �شماعه دون حلف ميني وحددت �ملحكمة مبلغ ثاثة �لف درهم تودع بخزينة �ملحكمة كامانة 
ح�شاب �تعاب �خلربه وكلفت �ملدعي ب�شد�دها ، وحددت �ملحكمة لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق:2017/4/20 

 .ch2.D.19:ل�شاعة:08:30 �شباحا يف �لقاعة�
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/2187  جتاري جزئي

�ملدعي/  �ن  �لقامة مبا  م��ي  جمهول حمل  ت��د�ول  �ك�شنتيال   -1  / �ملدخل  �ىل �خل�شم 
�أق����ام عليك �لدعوى  �ل�����ش��ف��ار ق��د  �ب��ر�ه��ي��م  ����ش��م��اع��ي��ل ح�شن  ب��وك��ا ومي��ث��ل��ه:  ك���اودي���و 
ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان ترد للمدعي مبلغ وقدره )94.845.65 دول 
�مريكي( �و ما يعادله مببلغ وقدره )349.032( درهم �مار�تي وهي �ملبالغ �لتي ت�شلمتها 
�ملدعي عليها من �ملدعي مع �لفائدة �لتجارية بو�قع 12% من تاريخ قيد �لدعوى وحتى 
متام �ل�شد�د مع �لز�مها بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة . وحددت لها جل�شة 
يوم �لثاثاء �ملو�فق  2017/3/21  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 2.D.19 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/625  جتاري جزئي

�ن  �لق��ام��ة مبا  1- خديجه ح�شن ح�شني  جمهول حمل   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  ����س.ذ.م.م   - �للكرتونية  لاجهزة  �لدولية  �ملدعي/ 
ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )4250 درهم( و�لر�شوم 
�لثاثاء  لها جل�شة يوم  �ملطالبة. وحددت  تاريخ  و�لفائدة 9% من  و�مل�شاريف 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�  �لقا�شي  مبكتب  ���س   09.00 �ل�شاعة    2017/3/21 �مل��و�ف��ق  
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/583  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- �لريامي لتجارة مو�د �لبناء �س.ذ.م.م  جمهول حمل 
عليك  �أق��ام  قد  �خل�شبية  �ملنتجات  لتجارة  �شفيق  �ملدعي/  �ن  مبا  �لقامة 
 54139( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
�ملطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %9 �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م( 
�ملو�فق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت  �ل��ت��ام.  �ل�����ش��د�د  وحتى  �لقانونية 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch1.B.8:بالقاعة ���س   08.30 �ل�شاعة    2017/3/29
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/360  جتاري كلي

 -3 ���س.ذ.م.م 2- عبد�جلبار كمايل عثمان  �لعاملية  �شركة بيربك�س   -1 / �ملدعي عليه  �ىل 
دبي  ف��رع   - بنك م�شر  �مل��دع��ي/  �ن  �لق��ام��ة مبا  يا�شر عبد�جلبار جمهويل حمل  حممد 
وميثله : بدر حممد علي �لقرق قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
وقدره  مبلغ  �ملدعي  للبنك  ي��وؤدو�  ب��ان  بينهم  فيما  و�لت�شامم  �لتكافل  بالت�شامن  عليهم 
بو�قع %12  �لقانونية  و�لفائدة  �شهريا  بو�قع %1  تاخر  )3.397.858.70 درهم( مع عائد 
�تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  �لر�شوم  مع  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من  �شنويا 
بالقاعة  �ل�شاعة 9.30 �س  �ملو�فق 2017/3/27  �ملحاماة.   وح��ددت لها جل�شة يوم �لثنني 
Ch 2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/154  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- فايز حممد جمعة مفتاح �حلامظ  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ مازن جرب�ن حايك وميثله: ناجي علي �حلاج �بر�هيم بي�شون قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )49000 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�شتحقاق 
وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل با كفالة . وحددت لها جل�شة 
يوم �لثنني �ملو�فق  2017/3/27  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.B.8 لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/564  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- كلد�ري ري��دى مك�س ����س.ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ �خلط �ل�شاخن للنقل بال�شاحنات �خلفيفة و�لثقيلة �س.ذ.م.م 
ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ل�شابري  ح�شن  �شلمان  حممد  وميثله: 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )386000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
�س   8.30 �ل�شاعة    2017/3/23 �مل��و�ف��ق   �خلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت   .
قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch 2.D.19 بالقاعة 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثاثة �أيام على �لأقل ، علما بانه مت تعديل �لطلبات يف �لدعوى . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/19  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-  حممد جاين عامل عبد حليم  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/ روبي �شليم حممد �شليم قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )25400( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لفائدة %9 
بالنفاذ �ملعجل با كفالة.  �لتام و�شمول �حلكم  �ل�شد�د  من تاريخ �ملطالبة وحتى 
وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س   �ملو�فق  2017/3/30   �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch 2.D.19 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/597  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �شده/1- �يه �يه �يه منطقة �ملو�شة - �س م ح   جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ ربيع عبد �لبا�شط �جلمعة وميثله : ر��شد عبد�هلل علي 
هوي�شل �لنعيمي   قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك 
خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )103864( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
فان  وعليه  �ملحكمة.  ر�شوم خلزينة  درهم   6750 مبلغ  �ىل  بال�شافة  �ملحكمة. 
بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2008/347   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شركة جهر للتجارة �لعامة و�ل�شناعة 2- حممد 
�ح��م��د ج��ه��ر 3- �م���ني �ح��م��د ج��ه��ر  جم��ه��ول حم��ل �لق���ام���ة مب��ا �ن 
�أق��ام عليك  م   قد  م  ذ  - �س  للباليات  �لإم���ار�ت  �لتنفيذ/م�شنع  طالب 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)477859.61( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  .وعليه فان 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1480   

�ملنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
�ملنذر �ليه:حممد حنيف غام حممد 

درهم   )22.410.00( وق��دره  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �ليه  �ملنذر  �مل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة �لخال ب�شد�د �لق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط 
�مل��ن��ذر لتخاذ  �شي�شطر  و�ل  �ل��ن�����ش��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ����ش��ب��وع  خ���ال  وذل����ك 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة رقم )88469/خ�شو�شي/O/دبي( من 
نوع )ني�شان �لتيما - �شالون( و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ 

كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1481   

�ملنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
�ملنذر �ليه: فاروق بال بال ح�شني 

درهم   )25.584.41( وق��دره  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �ليه  �ملنذر  �مل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة �لخال ب�شد�د �لق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط 
�مل��ن��ذر لتخاذ  �شي�شطر  و�ل  �ل��ن�����ش��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ����ش��ب��وع  خ���ال  وذل����ك 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة رقم )43814/خ�شو�شي/Q/دبي( من 
نوع )ني�شان تيد� - �شالون( و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ 

كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/655  عقاري كلي 
�ىل �ملدعي عليه/1- حممد توفيق عبد�لرحيم مطهر جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/
�ل�شركة �لوطنية �لعقارية ذ.م.م وميثله:نا�شر مال �هلل حممد غامن نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
�لوطنية  ل�شالح/�ل�شركة  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  2017/2/12  يف  بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�شتها 
�لعقارية ذ.م.م �ول:بقبول تدخل �شركة �ل�شكوك �لوطنية �س.م.خ خ�شما من�شما للمدعية ، 
�ول:بف�شخ عقد �لجارة �ملو�شوفة يف �لذمة وماحقها مو�شوع �لدعوى عن �لوحدة �لعقارية 
�ملدعي عليه  وبالز�م  �ل�شفا )5( دبي  و�دي  �لر���س:992 منطقة  �لفيا رقم:RW.029 رقم 
بالر�شوم و�مل�شروفات  �ل�شو�غل و�لزمته  �لعقار مو�شوع �لدعوى للمدعيه خاليا من  بت�شليم 
�مل��ح��ام��اة ورف�����ش��ت م��ا ع��د� ذل��ك م��ن طلبات . حكما مبثابة  �ت��ع��اب  �ل��ف دره���م مقابل  ومبلغ 
�حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعان 

�شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/647  عقاري كلي 

�ىل �ملحكوم عليه/1-حممد توفيق عبد�لرحيم مطهر جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان 
�ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2017/2/27  يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�شالح/

�ل�شركة �لوطنية �لعقارية ذ.م.م ،1- بف�شخ �تفاقية �لجارة �ملو�شوفة يف �لذمه وماحقها 
�ملوؤرخة:2016/5/18 عن �لفيا رقم:WR.031 - �لر�س رقم:994 و�دي �ل�شفا )5( دبي 
�ملدعي  وبالز�م  �لر�هنة 2-  �لدعوى  �لتد�عي يف  و�ملدعي عليه حمل  �ملدعية  مربمة بني 
�ملدعي  �ل�شو�غل 3- وبالز�م  �لتد�عي للمدعية خالية من  �لوحدة حمل  عليه برد حيازة 
عليه بالر�شوم و�مل�شروفات ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة 4- رف�س ما عد� ذلك 
من طلبات . حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من 
بن  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  �لع��ان  هذ�  لن�شر  �لتايل  �ليوم 

�شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  02/01356/2017 جتاري ل�سنة 2017 اإيجارات  
�ملحكوم عليه : �ك�س بي �ر �و للتجارة �لعامة - �س ذ م م 

جمهول حمل �لقامة  
�لدعوى  باملركز حكمت بجل�شتها 2017/3/12 يف  �لإبتد�ئية  �لق�شائية  �للجنة  بان  نعلمكم 

�ملذكورة �عاه  ل�شالح /عبد �لو�حد بن �شبيب �لعقارية 
حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري :  

�لز�م �ملدعي عليه باإخاء �ملاجور وت�شليمه للمدعية خايل من �ل�شو�غل 
على  دره���م(   24.115.00  ( وق���دره  �ج��م��ايل  مبلغ  للمدعية  ي���وؤدي  �ن  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م 

�لتف�شيل �لتايل : 
- مبلغ )18.000 درهم ( قيمة �ل�شيكات �ملرجتعة

- مبلغ )6.115.00 درهم( قيمة �لجرة من 2016/12/9 وحتى 2017/2/9 وما ي�شتجد من 
�جور حتى �لخاء �لفعلي. 

- بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي  للمدعية مبلغ )5.000 درهم( غر�مة �رتد�د �ل�شيك
- �لز�م �ملدعي عليه بان ي�شلم للمدعية بر�ءة من �ثمان �ملياه و�لكهرباء 

- �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات. 
وملا كان هذ� �حلكم قد �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �ل مكتوم حاكم دبي 
وتلي علنا مبثابة �حل�شوري ، فهو قابل لاإ�شتئناف خال 15 يوما �عتبار� من تاريخ ن�شر 

هذ� �لإعان و�إل �شار نهائيا قابا للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11971 بتاريخ 2017/3/18   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  02/00940/2017 جتاري ل�سنة 2017 اإيجارات  
�ملحكوم عليه : هريتيج هايجني ل�شناعة وجتارة �ملناديل و�ملنا�شف �لورقية - �س ذ م م  

وجيم�س ماندوز�نا - جمهول حمل �لقامة 
نعلمكم بان �للجنة �لق�شائية �لإبتد�ئية باملركز حكمت بجل�شتها 2017/3/12 يف �لدعوى �ملذكورة 

�عاه  ل�شالح /عبد �لو�حد بن �شبيب �لعقارية 
حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري :  

و�ل�شخا�س  �ل�شو�غل  من  خالية  وت�شليمها  �لعني  ب��اإخ��اء   / �لوىل  عليها  �ملدعي  �ل��ز�م   : �ول 
وباحلالة �لتي كان عليها وقت �لتعاقد 

ثانيا :  �ل��ز�م �ملدعي عليها �لوىل بان ي��وؤدي للمدعية مبلغ وق��دره  41.096 درهم بدل �ليجار 
 �مل�شتحق للفرتة من 2016/10/31 وحتى تاريخ  2017/1/14 وما ي�شتجد حتى تاريخ �لخاء �لفعلي

ثالثا : �لز�م �ملدعي عليهما �لوىل و�لثانية بان يوؤديا للمدعية مبلغ 50.000 درهم قيمة �ل�شيك 
�ملرجتع

ر�بعا : �لز�م �ملدعي عليها �لوىل باأن توؤدي للمدعية مبلغ 2.500 درهم غر�مة �رجتاع �ل�شيك
خام�شا : �لز�مها بتقدمي �شهادة بر�ءة ذمة عن خدمات �لكهر�ء و�ملياه

 �شاد�شا : �لز�م �ملدعي عليهما باملنا�شب بر�شوم وم�شاريف �لدعوى ورف�س ما عد� ذلك من طلبات.
وملا كان هذ� �حلكم قد �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �ل مكتوم حاكم دبي وتلي 
علنا مبثابة �حل�شوري ، فهو قابل لاإ�شتئناف خال 15 يوما �عتبار� من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان 

و�إل �شار نهائيا قابا للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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بد�أ ل عبو نادي �ل�شارقة �لريا�شي �لثقايف  يف �لنتظام بتنفيذ 
�ملرحلة �لأوىل من درو�س �ملر�جعة و�لإثر�ء من خمتلف �لأعمار 
و�لألعاب و�لريا�شات متهيد� لمتحانات نهاية �لف�شل �لدر��شي 

�لثاين من �لعام �لدر��شي 2017-2016  .
وياأتي �إعد�د  هذه �لرب�مج مبقر نادي �ل�شارقة �لريا�شي  تنفيذ 
وم��ن  منطلق  �ل��ن��ادي  يف  و�ملجتمعية  �لثقافية  �للجنة  خلطة 
�إد�رة �لنادي على تهيئة كافة �لأجو�ء لاعبني  حر�س جمل�س 
من  �مل��ق��رر�ت  �لدر��شية  جلميع  �لاعبني  خمتلف  لتدري�س 

خمتلف �ملر�حل من �ل�شف �لر�بع ولغاية �لثاين ع�شر 
�ل�شارقة  �إد�رة نادي  �إطار روؤية جمل�س  جرى بدء �لربنامج يف 

لدعم �لاعبني �لطلبة، ف�شًا عن �لهتمام بامل�شتوى �لعلمي 
مب�شتو�هم  ب��اله��ت��م��ام  �حل����ال  ه��و  مثلما  ل��اع��ب��ني  و�ل��ث��ق��ايف 
�لريا�شي، لت�شم �ملو�د �لدر��شية وفق جدول در��شي مت �إعد�ده 
�لدر��شية  مرحلته  وفق  كل  للطلبة  مر�جعة  يومية  ليت�شمن 
برئا�شة  �ل��ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  لتوجهات  �أ�شا�شية  رك��ي��زة  متثل 
يف  متفوقاً  �ل�شارقة  ن��ادي  لع��ب  ليكون  ث��اين  �آل  �أحمد  �ل�شيخ 

�ملجالت  كافة
ب�شكل  ينظمه  �لنادي  �لذي  و�لث��ر�ء  �لتقوية  برنامج  ويهدف 
دوري قبل وخال فرتة �متحانات كل ف�شل در��شي �إىل ��شتثمار 
�ملقرر�ت  ب�شكل �شحيح ومل�شاعدة �لاعب على مر�جعة  �لوقت 

�ل��در����ش��ي��ة ب��اأ���ش��ل��وب ي��ع��ود عليه ب��ال��ف��ائ��دة وي�����ش��اع��د يف حت�شن 
�ملعلمني  من  نخبة  قبل  من  �لربنامج  ينفذ   �لعلمي  م�شتو�ه 
�لأ�شتاذ  �لنموذجية  باإ�شر�ف  �ل�شارقة  م��د�ر���س  يف  �ملتميزين  

جا�شر �ملحا�شي.
�لنادي وخا�شة  �لكبر من منت�شبي  بالإقبال  �لدرو�س  وتتميز 
من  �لربنامج  ه��ذ�  �لمتحانات  ويعترب  ت�شبق  �لتي  �لأي���ام  يف 
وت�شمل  ل��اع��ب��ني  ت��ق��دم  �ل��ت��ي  �لتحفيزية  �مل��ج��ان��ي��ة  �ل���رب�م���ج 
مر�جعة  جميع �ملو�د جلميع �مل�شتويات   بهدف تنمية مهار�تهم 
وقدر�تهم �ملعرفية وتهيئتهم ب�شكل جيد لامتحانات �لنهائية 

للف�شل �لدر��شي �لثاين .

لعبو نادي ال�سارقة الريا�سي يتلقون ح�س�ض مراجعة يف كافة املواد التعليمية 

�ختتمت �أم�س �لأول �خلمي�س مناف�شات 
للمو�طنني   ل���ل���رم���اي���ة  ف�������ز�ّع  ب���ط���ول���ة 
عليها  و�أ���ش��رف  نظمها  �لتي  �ل�شكتون، 
مركز حمد�ن بن حممد لإحياء �لرت�ث، 
يف ميد�ن �شرطة دبي يف منطقة �لروية، 
و�شارك فيها �أكر من �ألف ر�ميا ور�مية 
تناف�شو� يف خم�س فئات لك�شب �جلو�ئز 
لأ�شحاب  �مل��خ�����ش�����ش��ة  �ل��ك��ب��رة  �مل��ال��ي��ة 
ختام  وج�����اء  �لأوىل.  �ل���ث���اث  �مل����ر�ك����ز 
�لبطولة ناجحا بعد عدة �أيام متو��شلة 
�لفائزين  ت��ت��وي��ج  ومت  �مل��ن��اف�����ش��ات،  م��ن 
�شعادة  �حتفالية بح�شور:  �أج��و�ء  و�شط 
�لرئي�س  دمل�����وك،  ب���ن  ح���م���د�ن  ع���ب���د�هلل 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل���رك���ز ح���م���د�ن ب���ن حممد 
عبيد  حممد  �لعميد  �ل����رت�ث،  لإح��ي��اء 
�ملهري رئي�س �للجنة �ملنظمة للبطولة، 
و�ل�شيد ر��شد بن مرخان، نائب �لرئي�س 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��رك��ز، و�ل�����ش��ي��د حممد 
�لدعم  �إد�رة  مدير  دمل��وك،  بن  �هلل  عبد 
�للجنة  و�أع�������ش���اء  ب���امل���رك���ز،  �مل��وؤ���ش�����ش��ي 
مركز  يف  �مل�شوؤولني  م��ن  وع��دد  �ملنظمة 

حمد�ن بن حممد لإحياء �لرت�ث.
النامو�س

�ل��ك��ع��ب��ي و���ش��ع��ود �لكعبي  وح��ق��ق ر����ش��د 
�ل�شحون،  �إ�شقاط  فئة  يف  �لأول  �ملركز 
�ل��ده��م��اين وحممد  �شعيد  ث��ان��ي��ا  وج���اء 
�شيف  �ل���ث���ال���ث  وب���امل���رك���ز  �ل����ده����م����اين، 
�أما  �لكعبي.  �شعيد  وعلي  �لكعبي  �شعيد 
يف فئة رم��اي��ة �لأه����د�ف ل��ل��رج��ال حقق 
وجاء  �ل���ق���اي���دي،  ح�����ش��ن  �لأول  �مل���رك���ز 
�مل��ن��ه��ايل وباملركز  ث��ان��ي��ا حم��م��د ���ش��ال��ح 
رماية  فئة  ويف  �لنعيمي.  �شامل  �لثالث 
�لأهد�ف لل�شيد�ت حققت عفره �لبادي 
�ملركز �لأول، وجاءت باملركز �لثاين ثريا 
�لدرعي، وباملركز �لثالث فاخره �لدرعي. 
ويف فئة رماية �لأهد�ف للنا�شئني حقق 
حم��م��د ���ش��ل��ط��ان �ل��ك��ت��ب��ي �مل��رك��ز �لأول، 

�لأحبابي،  ح�شني  �لثاين  باملركز  وج��اء 
وب���امل���رك���ز �ل��ث��ال��ث ���ش��ع��ي��د �ل��ك��ت��ب��ي. ويف 
حققت  �لنا�شئات،  فئة  �لأه���د�ف  رماية 
وباملركز  �ل��درع��ي،  رو���ش��ه  �لأول  �مل��رك��ز 
�لثاين طرفه �لقايدي، وباملركز �لثالث 

ونوي �لكتبي.
تقدير

�إب��ر�ه��ي��م دروي�����س، مدير  وع���ربت �شعاد 
بن  ح��م��د�ن  م��رك��ز  �ل��ب��ط��ولت يف  �إد�رة 
حم��م��د لإح��ي��اء �ل����رت�ث، ع��ن تقديرها 
تعاملت  �ل��ت��ي  �ملنظمة  �للجنة  جل��ه��ود 
باحرت�فية مع �لبطولة، وحتديد� قر�ر 
24 �شاعة، مبا �شاهم  تاأجيل �لنهائيات 
يف  �شافية  �أج���و�ء  يف  �ملناف�شات  ب��اإق��ام��ة 
مبتابعة  نحظى  وجعلنا  �ل��ت��ايل،  �ل��ي��وم 
بني  �ملتقاربة  �مل�شتويات  لأق��وى  ممتعة 
�لدولة،  م��ن��اط��ق  ك��اف��ة  �مل�����ش��ارك��ني م��ن 
�ل�شعبي  �مل��وروث  “�حلفاظ على  وقالت 
�لتي  �ل�شكتون،  رماية  بريا�شة  متمثا 
ج����اءت ب��دع��م م��ن ���ش��م��و ويل ع��ه��د دبي 

وحر�شه على �شون �لرت�ث �لثقايف غر 
لتقدمي  نتطلع  يجعلنا  للدولة،  �مل���ادي 
�لفني  �ل�شعيد  على  ج��دي��د  ه��و  م��ا  ك��ل 
�أبناء  �لبطولة، وت�شجيع  و�لتنظيمي يف 
�لدولة من كافة �لأعمار ومن �جلن�شني 
للم�شاركة، وتوفر �ملجال لهم للتدريب 
ق��ب��ل �ن��ط��اق �حل���دث م��ن �أج���ل دخول 
�لبطولة بكافة �ملعاير �لتنظيمية، وهو 
�أرق��ام متطورة  ما جعلنا ن�شهد ت�شجيل 
و����ش���ع���ود ج���ي���ل ج���دي���د م����ن �لأب����ط����ال 
�لعميد حممد  و�ع��ت��رب  �ل�����ش��اح��ة.  ع��ل��ى 
�ملنظمة  �للجنة  رئ��ي�����س  �مل��ه��ري  عبيد 
للبطولة، �أن جناح هذه �لبطولة ي�شكل 
م�شاعفة  وم�����ش��وؤول��ي��ة  ك���ب���رة  خ���ط���وة 
للن�شخة �ملقبلة من �أجل زيادة �مل�شتويات 
�أع��د�د �مل�شاركني �ل��ذي جاء  فيها، ورف��ع 
م�شاعفا للتوقعات يف �لن�شخة �حلالية، 
و�ل���ع���م���ل ع��ل��ى �لرت����ق����اء ب���ه���ذ� �حل���دث 
بو�شفه  ي�شتحقها  �لتي  �ملكانة  ليحتل 
ريا�شة  رم���اة  لأف�����ش��ل  �لأوىل  �ل��وج��ه��ة 

�ل�شكتون �لعريقة.
املركز الأول

��شتعادت عفره �لبادي لقب �لبطولة بعد 
غياب د�م عامني بالرغم من �نها مل تغب 
عن �شاحة �ملناف�شات �إل �أنها باتت جتمع 
يف  تركيزها  جل  وت�شب  جا�شها  رباطة 
�لت�شويب و�شط م�شتويات غر م�شبوقة 
وقالت  �لن�شاء  فئة  قبل  �لرماية من  يف 
�أخ�����رى لقب  ب��ف�����ش��ل �هلل ح��ق��ق��ت م����رة 
�لبطولة وح�شلت على �ملركز �لول  يف 
للمو�طنني  �ملخ�ش�شة  �مل�����ش��اب��ق��ة  ه���ذه 
بالرغم من �مل�شتويات �لحرت�فية �لتي 
�أفكر معها حلظة بالفوز. فامل�شاركة  مل 
و�لتعرف  موهبتي  ت�شقل  ذ�ت��ه��ا  ب��ح��د 
ع��ل��ى ب��ط��ات يف �ل��رم��اي��ة خ���ربة �تعلم 
ب�شر�ء  �أفكر  كنت  و�أ�شافت  يوميا.  منها 
�شيارة ورزق��ت ب��و�ح��دة وه��ذ� من ف�شل 
�أفكر  �ل��ف��ئ��ة  ع��ل��ى  �لأوىل  ك����وين  رب����ي. 
مب��زي��د م��ن �ل��ع��ط��اء يف ع��ام �خل��ر فاأنا 
�حل�شانة  يف  �ب��ن��ت��ي  �ىل  �ذه����ب  د�ئ���م���ا 

و�ق�س  �لأط��ف��ال  م��ن  رفيقاتها  و�أج��م��ع 
عليهم �لق�ش�س �لتي تغر�س يف نفو�شهم 
و�أختتمت  مب�شط.  ب�شكل  و�لقيم  �ملثل 
�ل��رم��اي��ة ع�����ش��ق وه���و�ي���ة ح��ر���ش��ت على 
للح�شول  م��اذي  و�أ�شبحت  تطويرها 
ومتنحني  �لإي���ج���اب���ي���ة  �ل���ط���اق���ة  ع���ل���ى 
�لهدوء و�ل�شكينة و�لر�شاء مبا كتب �هلل 
يل يف هذه �لدنيا. حلمي �أن �أعلم �أبنتي 
�ل��وح��ي��دة �ل��رم��اي��ة و�ل�����ش��ب��اح��ة وركوب 

�خليل.
املركز الثاين

وق���ال���ت �ل���ف���ائ���زة ب���امل���رك���ز �ل���ث���اين فئة 
مرة  “لأول  �ل���درع���ي  ث��ري��ا  �ل�����ش��ي��د�ت 
�ح�����ش��ل ع��ل��ى م��رك��ز م��ت��ق��دم ول زل���ت ل 
�لإجن���از ففي  ه��ذ�  باأنني حققت  ��شدق 
�ملركز  على  ح�شلت  �ملفتوحة  �لبطولة 
ر�مية  نف�شي  �عترب  �لعا�شر. �حلمد هلل 
�أعلى  م���اه���رة و�ح�����ش��ل ع��ل��ى ع���ام���ات 
د�ئما  ولكنني  �لتدريب  خال  هذه  من 
�لرمي مما  بالفوز و�خل�شارة عند  �أفكر 

يوؤثر على تركيزي، لذ� تدربت جيد� يف 
يومني ووجهت تفكري نحو �ل�شتمتاع 
بالعديد  جتمعني  �ج���و�ء  يف  و�مل�����ش��ارك��ة 
بتعديل  وقمت  و�له��ل  �ل�شديقات  من 
متاما  ذهني  و�شفيت  �لرماية  و�شعية 
وجاءت �لنتيجة �لتي فاجاأتني، وهو فوز 

و�جناز �هديه لو�لدتي«.
املركز الثالث يف فئتي الن�سئ

ذيبان  �ملت�شابق حممد بن هويدن  ر�فق 
�ل��ك��ت��ب��ي م��ن��ذ ط��ف��ول��ت��ه، ج���ده و�أب�����اه يف 
بالتقليد  مت�شك  ذه��ب  و�ينما  �لقن�س، 
بطولة  �أول  وم���ن  ب��ال�����ش��ك��ت��ون.  �مل��ت��م��ث��ل 
ل��ل��رم��اي��ة وج����د �ل�����ش��اح��ة م��ف��ت��وح��ة له 
ويف  فيها.  للم�شاركة  و�أبنائه  ولزوجته 
�ل��ب��ط��ول��ة ح��ق��ق��ت �ب��ن��ت��ه رو����ش���ة �ملركز 
�لثالث يف فئة �لنا�شئات فيما حقق ولده 
�لنا�شئني،  فئة  يف  �لثالث  �مل��رك��ز  �شعيد 
�شعادة  �إل  وزوج��ت��ه  هو  يحقق  مل  بينما 
ف��رح��ت��ه قائًا  ع���ن  �مل�������ش���ارك���ة. وع����رب 
تقليدي  �إم����ار�ت����ي  ����ش���اح  “�ل�شكتون 

كان يف بيت جدي و�أبي وورثته �أنا ومن 
ثم �شاأتركه لأولدي، �لرماية بال�شكتون 
ك��ان��ت �م���ر� ���ش��روري��ا يف ك��ل م��ن��زل فكنا 
ن���وؤم���ن ق��وت��ن��ا م���ن �ل�����ش��ي��د. وم����ن �أول 
ب��ط��ول��ة ك��ن��ت ���ش��اه��د� ع��ل��ى من��و وتطور 
�أنا  �مل�شاركة  على  ود�أبنا  �لبطولت  هذه 
يقت�شر  ومل  وبناتي  و�أب��ن��ائ��ي  وزوج��ت��ي 
�لمر على �لرماية فاأبنائي م�شاركات 
�ل��ري��ا���ش��ات �لرت�ثية  �ل��ي��ول��ة وب��اق��ي  يف 
“�أنا فخور بامل�شاركة  جميعها«. و�أ�شاف 
طيلة هذه �ل�شنو�ت ولكني �حلم بالفوز 
وكل مو�شم �هياأ نف�شي ولكن حتى �لأن 
�بناءي  وح���ال���ف  �حل����ظ  ي��ح��ال��ف��ن��ي  مل 
يف  ومب�شاركتنا  بفوزهم  �شعيد  �أن���ا  ل��ذ� 
�لبطولة �لتي جاءت بدعم من �شمو ويل 
�ل�شكر  بو�فر  له  نتقدم  �ل��ذي  دبي  عهد 
موروثنا  ون�شر  تر�شيخ  على  و�لمتنان 

وتاريخنا وهويتنا �لتي نعتز بها«.
و�أكمل “من �ول بطولة حتى �لن �شهدت 
�شاحة �لرماية تغر�ت جذرية من حيث 

�جتاز  �ل�شكتون  ولكن  و�لآلية  �لتنظيم 
���ش��ي��د بطولة  ل��ي��ب��ق��ى  �ل��ع��ق��ب��ات  ج��م��ي��ع 
�لرماية �لرت�ثية �لتي ن�شارك فيها كل 

�شنة كا�شرة و�حدة«.
التتويج للمرة الثانية

�لفائز  �ل��ك��ت��ب��ي،  �شلطان  حم��م��د  ك�شف 
هذ�  �أن  �لنا�شئني،  فئة  يف  �لأول  باملركز 
�ل��ت��ت��وي��ج �ل��ث��اين ل��ه يف ب��ط��ولت ف����ز�ّع، 
وحتدث �لفتى �لقادم من مدينة �لعني، 
�لأول هديف  �ملركز  على  وق��ال �حل�شول 
�لقيادة  علمتنا  كما  عليه  ن�����ش��اأت  �ل���ذي 
�ل���ر����ش���ي���دة، ول���ذل���ك �أت������درب ق��ب��ل مدة 
باإ�شر�ف  �لبطولة  �نطاق  من  طويلة 
م���درب خ��ا���س، و�أ���ش��ع��ى د�ئ��م��ا لتطوير 
�أد�ئي، و�أمتنى �أن �أ�شبح بني �ملحرتفني 
مبمار�شة  ب���د�أت  و�أ���ش��اف  �أك���رب.  حينما 
من  �ل��ع��ا���ش��رة  يف  و�أن����ا  �ل�شكتون  رم��اي��ة 
�أف������ر�د عائلتي  ت��اب��ع��ت  ب��ع��دم��ا  ع���م���ري، 
�لبطولت  بخو�س  وب���د�أت  ميار�شونها، 
وهي  ع�����ش��ر،  �ل��ر�ب��ع��ة  ���ش��ن  يف  �لر�شمية 
ريا�شة �لآباء و�لأج��د�د �لتي لن �أتخلى 

عنها �أبد� و�شاأو�ظب على ممار�شتها.
التفاهم �سر تفوق الثنائي

�لثنائي  �ل��ك��ع��ب��ي،  و���ش��ع��ود  ر�����ش���د  �أك�����د 
�إ�شقاط  فئة  �لأول  �ملركز  على  �حلا�شل 
و�لن�شجام  �ل��ت��ف��اه��م  �أن  �ل�������ش���ح���ون، 
خ�شو�شا  جناحهما،  �شر  يعترب  بينهما 
�ملنطقة  ن���ف�������س  م����ن  ق�����ادم�����ان  �إن���ه���م���ا 
وقال  جيد�،  بع�شهما  ق��در�ت  ويعرفان 
مهار�ت  لديه  �لآخ��ر  �أن  يعلم  منا  كل   :
عالية، وتدربنا مع بع�س ملدة 24 �شاعة 
ف��ق��ط، لإن���ن���ا ن���ت���درب ع��ل��ى ح���دة طو�ل 
على  وت�شجعنا  طويلة،  ولأ�شهر  �لوقت 
ح�شرنا  �إننا  علما  بع�شنا،  مع  �مل�شاركة 
�لبطولة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  ع��ج��م��ان  م���ن 
وهي  �أجندتنا،  على  �أولوية  تعترب  �لتي 

�لأف�شل يف رماية �ل�شكتون .

�لدولية  حممد  بن  حمد�ن  لبطولة  �ملنظمة  �للجنة  �أج��رت 
لكرة �لقدم حتت 17 �شنة �لتي ينظمها جمل�س دبي �لريا�شي 
مر��شم �لقرعة �لر�شمية للن�شخة �ل�شابعة من �لبطولة �لتي 
 ،2017 �أب��ري��ل   16 �ىل   7 �لفرتة من  جت��رى مبارياتها يف 
مبلعب ن���ادي ���ش��ب��اط ���ش��رط��ة دب���ي. و�أع��ل��ن��ت �ل��ل��ج��ن��ة خال 
مر��شم �لقرعة �لتي جرت يوم �خلمي�س 16 مار�س 2017 
للت�شميم، عن  دب���ي  ب��ح��ي  �ل��ري��ا���ش��ي  دب���ي  م��ق��ر جم��ل�����س  يف 
�لإيطايل  روم��ا  يتقدمها  �لبطولة،  يف  ف��رق  ثمانية  م�شاركة 
وبرو�شيا دورمتوند �لأملاين �أوملبيك ليون �لفرن�شي، و�لهال 
�ل�شعودي، �إ�شافة �إىل �أربعة فرق من دبي وهي �لن�شر و�لأهلي 
تق�شيم  مبوجبها  مت  �لتي  �لقرعة  و�أوق��ع��ت  ودب���ي.  و�لو�شل 
�لفرق �ىل جمموعتني، �أوملبيك ليون و�لهال و�لأهلي ودبي 
يف �ملجموعة �لأوىل، فيما �شمت �ملجموعة �لثانية فريق روما، 
برو�شيا دورمتوند، �لو�شل و�لن�شر، وتفتتح �لبطولة يف �ليوم 
�لأول مبو�جهتني، حيث يلتقي يف �ملبار�ة �لأوىل فريق �أوملبيك 
�لهال  فريق  يلتقي  �لثانية  �ملبار�ة  ويف  دبي  فريق  مع  ليون 
�ل�شعودي مع فريق �لأهلي. و�شتعقد �للجنة �ملنظمة موؤمتًر� 
�أبريل �ملقبل لاإعان عن تفا�شيل   6 �شحفًيا يوم �خلمي�س 
�لبطولة، وتقدمي �لفرق �مل�شاركة، و�لإعان عن �أ�شماء �لرعاة 
�لر�شميني للن�شخة �ل�شابعة من �لبطولة، كما �شتعقد �للجنة 
�ملنظمة عقب �ملوؤمتر �ل�شحفي �لجتماع �لفني �لر�شمي مع 
ممثلي �لأندية �مل�شاركة �لذي يتم خاله �شرح لو�ئح �لبطولة 
�لريا�شي  �لتطوير  �إد�رة  مدير  عمر  علي  و�أو�شح  ونظامها. 
�لبطولة  �ن  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س  �لريا�شي  دب��ي  مبجل�س 
تدخل ن�شختها �ل�شاد�شة وهي حتقق يف كل عام جناًحا �أف�شل 
�لدولية  �شابقه، وق��ال: تعترب بطولة حمد�ن بن حممد  من 
�لتي ينظمها جمل�س  �لبطولت  �أه��م  �لقدم و�ح��دة من  لكرة 

�لفرق  ت��ك��ون  �أن  د�ئ��ًم��ا على  ل��ذل��ك نحر�س  �ل��ري��ا���ش��ي،  دب��ي 
�مل�شاركة يف �لبطولة معروفة على �مل�شتوى �لأوروبية و�لعاملي 
�ل�شتفادة  ولتحقيق  �لبطولة  وم�شتوى  ����ش��م  تنا�شب  �ل��ت��ي 
�لنا�شئني  �لبطولة قطاع  وت�شتهدف  �أنديتنا،  �لأكرب لاعبي 
�ل�شنية  �ملر�حل  و�ل�شباب، ون�شعى من خالها لتاأهيل لعبي 
وو�شعهم على �لطريق �ل�شحيح، وذلك باإتاحة �لفر�شة لهم 
عامل  �إىل  للدخول  توؤهلهم  �لتي  �ملطلوبة  �خل��ربة  لكت�شاب 
�لوطنية  و�ملنتخبات  لاأندية  خدماتهم  وتقدمي  �لح��رت�ف، 
�لدولية  �ل��ف��رق  م��ع  م�شتقبًا، وذل���ك م��ن خ��ال �لح��ت��ك��اك 
�لأوروبية  �مل��د�ر���س  من  �ل�شتفادة  �إىل  بالإ�شافة  �ملحرتفة، 
دعم  يف  �لأندية  جهود  �أ�شكر  و�أ���ش��اف:  �لأكادمييات.  �إد�رة  يف 
من  فيها  للم�شاركة  �ل��د�ئ��م  و�شعيهم  �ل��ب��ط��ول��ة  ه���ذه  جن���اح 
�أن  على  �شنو�ت، وحر�شها  �شبع  �لبطولة منذ  �نطاق  بد�ية 
تكون جزًء� من هذ� �حلدث �لناجح، وتاأتي �لبطولة يف �إطار 
قطاع  تطوير  �إىل  �لهادفة  للمجل�س  �ل�شرت�تيجية  �خلطة 
�لرب�عم و�لنا�شئني و�ل�شباب، وتقدمي دعم �شامل للريا�شيني 
ينظمها  �يتي  �لبطولت  من  للعديد  �إ�شافة  وهي  �ملوهوبني، 
حمد�ن  وب��ط��ولت  �ل�شيفية  �لأك��ادمي��ي��ات  دورة  مثل  �ملجل�س 
�ملباريات  ع��دد  زي���ادة  �إىل  تهدف  وكلها  �ملدر�شية،  حممد  ب��ن 
�إظهار  م��ن  خ��ال��ه��ا  م��ن  ليتمكنو�  �ل��اع��ب��ون  ي��وؤدي��ه��ا  �ل��ت��ي 
�ل�شاد�شة  للن�شخة  بطًا  �ل��ه��ال  وت��وج  و�شقلها.  مو�هبهم 
�ملبار�ة  ف��وزه يف  بعد  �ملا�شي،  �لعام  �أقيمت  �لتي  �لبطولة  من 
�لنهائية على دورمتوند �لأملاين بهدفني دون رد، فيما ح�شل 
فريق ريال مدريد �لإ�شباين على �مليد�لية �لربونزية بتفوقه 
نهاية  بعد  �لرتجيح  بركات  �لرب�زيلي  �نرتنا�شيونال  على 
مبار�ة حتديد �ملركزين �لثالث بالتعادل دون �أهد�ف يف زمنها 

�لر�شمي.

تختتم �ليوم �ل�شبت 18 مار�س �لن�شخة 
�حلادية ع�شر من بطولة فز�ّع للغو�س 
�لتي ينظمها مركز  �حلر )�حل��ي��اري(، 
ح���م���د�ن ب���ن حم��م��د لإح����ي����اء �ل����رت�ث 
يف جم��م��ع ح��م��د�ن �ل��ري��ا���ش��ي يف دبي، 
وعاملية  وخ��ل��ي��ج��ي��ة  مب�����ش��ارك��ة حم��ل��ي��ة 
و�����ش���ع���ة م���ن �جل��ن�����ش��ني ل��ل��ت��ن��اف�����س يف 
�ل��ب��ط��ول��ة �لأك����رب و�لأه�����م م��ن نوعها 

لهذه �لريا�شات �لرت�ثية.
 16 �خلمي�س  �لول  �أم�����س  و�خ��ت��ت��م��ت 
�ملفتوحة  �ل���ف���ئ���ات  ت�����ش��ف��ي��ات  م���ار����س 
تاأهل  م���ع  و�ل���ن���ا����ش���ئ���ني،  و�خل��ل��ي��ج��ي��ة 
�أ�شحاب �ملر�كز �لع�شر �لأوىل مبجموع 
30 م�شاركا �إىل �جلولة �لنهائية �لتي 
�شتكون مرتقبة ملعرفة هوية �لفائزين 
�لكربى  �جل��و�ئ��ز  �شيح�شدون  �ل��ذي��ن 
�لتي  �لبطولة  ه��ذه  يف  لهم  �ملخ�ش�شة 
ق��ط��ع��ت �أ���ش��و�ط��ا ك��ب��ر ب��ع��د �أك����ر من 
باهتمام  �ل���زم���ان، وحت��ظ��ى  م���ن  ع��ق��د 

دويل متز�يد.
وق����ل����ب �ل�����ك�����رو�ت�����ي ج���������ور�ن ك�����ولك 
�لفئة  ت���رت���ي���ب  وت�������ش���در  �ل���ت���وق���ع���ات 
�مل���ف���ت���وح���ة ب���ع���دم���ا ح���ب�������س �أن���ف���ا����ش���ه 
 10،07،24 ب��ل��غ  ل���زم���ن  �مل�����اء  حت���ت 
بر�نكو  �ل�شربي  على  متفوقا  دقيقة، 
�ل��ل��ق��ب و�شاحب  ب��ي��رتوف��ي��ت�����س ح��ام��ل 
�لرقم �لقيا�شي، �لذي جاء ثانيا بزمن 
دقيقة، بفارق يرت�وح حول   9،31،91
�ملركز  وحقق  �ملت�شدر،  عن  ثانية   35
بزمن  ز�نكي  فيانو  �لكرو�تي  �لثالث 

دقيقة.  8،13،31
وجاء باملركز �لر�بع �لبولندي ماتي�شوز 
دقيقة،   8،10،52 ب���زم���ن  م��ال��ي��ن��ا 
روبريت  �أن��دري��ه  �ل�شلوفيني  وخام�شا 
و�شاد�شا  دق��ي��ق��ة،   7،42،11 ب��زم��ن 
بوبين�شكوف  �أل��ي��ك�����ش��ان��در  �لأوك������ر�ين 
و�شابعا  دق���ي���ق���ة،   7،31،97 ب���زم���ن 
بزمن  م��ول�����ش��ان��وف  �أليك�شي  �ل��رو���ش��ي 
�ل�شلوفيني  وثامنا  دقيقة،   7،28،77
�شامو ير�نكو بزمن 7،27،93 دقيقة، 
�شيجفيت�س  ب��رون��و  �ل��ك��رو�ت��ي  وتا�شعا 
وعا�شر�  دق��ي��ق��ة،   6،36،83 ب���زم���ن 
بزمن  ����ش���وب���ات  ب����ودم����ر  �ل����ك����رو�ت����ي 

دقيقة.  6،18،80
فيها  ���ش��ارك  �ل��ت��ي  �خلليجني  فئة  ويف 
دول  وبقية  �ل��دول��ة  م��ن  غو��شا   32
�لرتتيب  ت�����ش��در  �ل���ت���ع���اون،  جم��ل�����س 
بزمن  �ل�شليطاين  �إب��ر�ه��ي��م  �ل��ع��م��اين 
5،19،79 دقيقة، وجاء ثانيا �لكويتي 
 5،16،26 بزمن  �ل�شر�ح  علي  ح�شن 
دقيقة، وباملركز �لثالث �لعماين خمي�س 

�لعرميي بزمن 5،13،79 دقيقة.
جاء  �لأوىل،  �لع�شر  �مل��ر�ك��ز  بقية  ويف 
بزمن  �لزهري  طارق  �ل�شعودي  ر�بعا 
�لعماين  وخام�شا  دقيقة،   5،12،28
 4،46،99 ب��زم��ن  �ل��ف��ار���ش��ي  ع��ب��د�هلل 
دق����ي����ق����ة، وج�������اء غ����و������ش����و �لإم����������ار�ت 
�لثامن،  �إىل  �ل�����ش��اد���س  م���ن  ب���امل���ر�ك���ز 
�ل�����ش��ام�����ش��ي بزمن  ن���ا����ش���ر  ب���ت���و�ج���د: 
�لطنيجي  و�شيف  دقيقة،   4،42،85

ويو�شف  دق��ي��ق��ة   4،41،20 ب���زم���ن 
دقيقة،   4،38،23 ب��زم��ن  �حل���م���ادي 
يحيى  �ل��ع��م��اين  �لتا�شع  �مل��رك��ز  وح��ق��ق 
دقيقة،   4،35،61 ب���زم���ن  �ل���ذه���ل���ي 
بزمن  �لغياين  عبد�لرحيم  و�لعا�شر 

دقيقة.  4،17،80
وع������ل������ى �����ش����ع����ي����د ف�����ئ�����ة �ل����ن����ا�����ش����ئ����ني 
�شيف  �ل��رتت��ي��ب  ت�شدر  ل��اإم��ار�ت��ي��ني، 
دقيقة،   2،01،80 ب��زم��ن  �ل��زرع��وين 
وج����اء ث��ان��ي��ا حم��م��د �مل����رزوق����ي بزمن 
�شامل  وث���ال���ث���ا  دق���ي���ق���ة،   1،54،07
دقيقة،   1،53،15 ب��زم��ن  �ل�شام�شي 
ور�ب��ع��ا ع��ب��د �ل��رح��م��ن ج��اب��ر �ملرزوقي 
وخام�شا  دق��ي��ق��ة،   1،41،01 ب��زم��ن 
بزمن  �مل��رزوق��ي  ح�شني  �لرحمن  عبد 
حممد  و���ش��اد���ش��ا  دق��ي��ق��ة،   1،33،91
�أحمد �آل ب�شر بزمن 1،29،98 دقيقة، 
و�شابعا �شيف �ملهري بزمن 1،27،27 
�ملرزوقي  حممد  حمد  وثامنا  دقيقة، 
بزمن 1،23،23 دقيقة، وتا�شعا غيث 

1،23،48 دقيقة،  علي �آل علي بزمن 
بزمن  �حل�����م�����ادي  ع����م����ر�ن  وع����ا�����ش����ر� 

1،21،72 دقيقة.
و�أ�شادت �ل�شيدة �شعاد �بر�هيم دروي�س، 
�مل��ت�����ش��اب��ق��ني خ���ال �جلولة  مب�����ش��ت��وى 
�جلديدة  بالوجوه  ورح��ب��ت  �لتاأهيلية 
و�لدول �مل�شاركة �لتي ت�شم متناف�شني 
م��ن دول���ة �لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة 
وجميع دول جمل�س �لتعاون �خلليجي 
وبولند�  ورو�شيا  و�شلوفينيا  وكرو�تيا 
و�أوك��ر�ن��ي��ا و���ش��رب��ي��ا و�مل��م��ل��ك��ة �ملتحدة 
: حقق  وق����ال����ت  وف���رن�������ش���ا وروم����ان����ي����ا 
�ليوم  منذ  عاملية  �أرق���ام���اً  �ملت�شابقون 
�لأول للبطولة، و�شهدنا �أقباًل متز�يد�ً 
ه���ذ� �مل��و���ش��م، مم��ا ي��رف��ع م��ن م�شتوى 
�لعاملية.  مكانتها  يف  وي�شعها  �لبطولة 
نرتقب  �لإحرت�فية  �مل�شتويات  وبهذه 
�مل��ف��اج��اآت خ��ال �لنهائيات  �مل��زي��د م��ن 
�لتي �شن�شهدها يوم �ل�شبت 18 مار�س. 
م����ن ج���ه���ت���ه، �أ���ش��ت��ب�����ش��ر �ل�����ش��ي��د حمد 
�لرحومي، رئي�س �للجنة �ملنظمة بهذه 
�لإيجابية  و�ل���روح  �لقوية  �لإنطاقة 
لاعبني �لذي قدمو� من جميع �نحاء 
�ل��ع��امل ودول �ملنطقة و�أك���د �أن��ه ق��د مت 
فرتة  منذ  �لبطولة  ل��ه��ذه  �لإ���ش��ت��ع��د�د 
باملقام  �لإعتبار  يف  �لو�شع  مع  طويلة 
�لإ�شعاف  من  �ل�شامة  معاير  �لأول 
ومر�قبة �ملت�شابقني �إىل �دق �لتفا�شيل 
�ملت�شابقني  ����ش���ام���ة  ت�����ش��م��ن  �ل����ت����ي 
�ملعاير  نطبق  �ل��ث��اين،  ل��ل��ع��ام   : وق���ال 

و�لتحكيم  �لت�شجيل  يف  �لإل��ك��رتون��ي��ة 
�ل�شا�شات  على  مبا�شرة  �لنتائج  ونقل 
لن�شمن �لنز�هة و�ل�شفافية يف �لتحكيم 
و�ل���دق���ة و�ل�����ش��رع��ة يف ����ش��ت��ي��ع��اب �أكرب 
مرحلة  يف  �شهدنا  �مل�شاركني.  من  عدد 
غر  وم�شتويات  عالية  �أرق��ام��ا  �لتاأهل 
م�شتويات  حت�شن  ولحظنا  م�شبوقة، 
�لد�ئمني يف  �ملت�شابقني  عدد كبر من 
�هتمامهم  مدى  يعك�س  مما  �لبطولة، 
تطوير  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ه��م  ب��ال��ب��ط��ول��ة 

�أنف�شهم ��شتعد�د� للمناف�شات.
و�أ�شاف حمد �لرحومي »تعترب بطولة 
بطولة  �حل��ي��اري  �حل��ر  للغو�س  ف���ز�ع 
تعتمد  لكونها  �شبيه  لها  ولي�س  عاملية 
ع��ل��ى �لإم�������ش���اك ب��احل��ب��ل �ل����ذي ميثل 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  ت��ر�ث 
�ملاأخوذ عن �لغو�س بحثاً عن �للوؤلوؤ يف 
يف  �ملت�شابق  وج��ود  يتوجب  كما  �لقدم، 
�أي  عمق �ملياه ول ي�شمح له باإ�شتخد�م 
�لزعانف ولي�س  �أو  �لنظارة  �أدو�ت مثل 
كما يف �لبطولت �لعاملية �لأخرى �لتي 
�ملياه  �شطح  على  �مل�����ش��ارك  فيها  يطفو 

وي�شمح له باإ�شتخد�م �لأدو�ت. 
ل��ه��ذ� ف����اإن �مل�����ش��ارك��ة يف ب��ط��ول��ة فز�ع 
�لتح�شر�ت  تتطلب  �حل���ر  ل��ل��غ��و���س 

�مل�شبقة ولعبني حمرتفني. 
و�أختتم �لرحومي موؤكد� باأن �لبطولة 
�لتاأهل  �أرق��ام  �لعام خمتلفة وب��اأن  ه��ذ� 
بد�ية للمفاجاآت �لتي �شت�شهدها �شاحة 

�لبطولة هذ� �ملو�شم. 

تتويج الأبطال يف اأجواء احتفالية

ختــام نـاجــح لبطـولــة فــزّاع للرمايــة للمواطنــني )ال�سكـتــــون( 
القايدي بطل الرجال والبادي الأوىل يف ال�سيدات.. والثنائي الكعبي يتفوقان يف اإ�سقاط ال�سحون

قرعة متوازنة بني الفرق

روما وليون ودورمتوند والهالل ال�سعودي يف 
دولية حمدان بن حممد لكرة القدم

املناف�سات تختتم غدا ال�سبت

�سدارة كرواتية وعمانية يف بطولة فزّاع للغو�ض احلر )احلياري(
والنا�سئني واخلليجية  املفتوحة  للفئات  النهائية  للجولة  متاأهال   30
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الفجر الريا�ضي

�مل�شاركة  �ملر�بط  �شجل مربط دبي للخيول �لعربية متيز� لفتا بني 
�لعربي يف ن�شختها �جلديدة خال مناف�شات  يف بطولة دبي للجو�د 

�ليوم �لأول. 
فقد �حتلت �ملهرة �ملميزة دي مميزة �بنة كنز �لإنتاج �ملعا�شر �أف �أيه 
�لر�شيم و�لفر�س �أم ر�ندي �ملركز �لثاين بفارق �شئيل عن مناف�شتها. 
�بنة �لفحل و�دي  �ملهرة دي و�شايف  بينما متكنت يف �ملجموعة )ب( 
�ل�شقب و�لفر�س رويال �مرة من ت�شدر جمموعتها مبعدل مريح. 
�أف  �آر  �لفحل  �بنة  عجايب   دي  �ملهرة  �ل��ع��امل   بطلة  ��شتطاعت  كما 
�آي فريد و�لفر�س ليدي فرونيكا من ت�شدر جمموعتها )ب( يف فئة 

دي  �شنو�ت   �لثاث  بعمر  �ملهرة  و��شتطاعت  �شنتني.  بعمر  �مل��ه��ر�ت 
�أم��ور من  مون  و�لفر�س ماجيك  �ل�شقب  �لفحل كحيل  �بنة  �شرين 
�حتال �ملركز �لثاين بني مناف�شاتها. يف حني متكنت و�شيفة بطولة 
�لعامل �لفر�س  �أيلي فامينكا �بنة �لفحل عجمان مون�ش�شن و�لفر�س 
�لمار�ت �أم �أيه من ت�شدر جمموعة �لأفر��س بعمر 4 �إىل 6 �شنو�ت 

بتميز عال. 
درمي  �شايل  �لفحل  �بنة  �شيا«  تي  »�أف  �لعاملية  �لبطلة  متكنت  كما 
�أ���س من �حتال �ملركز �لثاين  دي��زرت و�لفر�س  �شول بريتي تي جي 
يف  �لأ�شد  ح�شة  دبي  مربط  منح   � وهو   ،93 قاربت  بنقطة عالية 

بطولة مقامة على �أر�شه وت�شتقطب �أجمل �خليول �لعربية �لأ�شيلة 
يف �لعامل.

�لتوحيدي: �أ�شعدتنا �لزيارة �ل�شامية ل�شانع جمد �خليل �لعربية
�أعرب �ملهند�س حممد �لتوحيدي �مل�شرف �لعام مدير عام مربط دبي 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بزيارة  �لبالغة  �شعادته  عن  �لعربية  للخيول 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة، رئي�س جمل�س �لوزر�ء، 
حاكم دبي – رعاه �هلل – ملعر�س دبي �لدويل للخيل وم�شاهدة �شموه 
جلانب من مناف�شات بطولة دبي للجو�د �لعربي �لتي و�شفها �شموه 

مبهرجان �خليل و�لأ�شالة و�جلمال و�لرت�ث.

مربط دبي يتميز باملقدمة يف مناف�سات اليوم الأول
من بطولة دبي للجواد العربي يف ن�سختها اجلديدة

�ل��ث��اين من  لليوم  �مل��ح��رتف��ني، مناف�شاتهم  �أ���ش��ات��ذة �جل��ول��ف  و����ش��ل 
و�لتي  ما�شرتز«،  جولف  »�شينيور  �جلولف  لأ�شاتذة  �ل�شارقة  بطولة 
�شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  م��ن  كرمية  برعاية  تنعقد 
وتنظيم  �ل�شارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي،  حممد  بن 
�جلولة  مع  بالتعاون  )�شروق(  و�لتطوير  لا�شتثمار  �ل�شارقة  هيئة 

�لأوروبية لأ�شاتذة �جلولف، يف نادي �ل�شارقة للجولف و�لرماية.
�خلمي�س  يوم  �إنطلقت  �لتي  �جلولف  لأ�شاتذة  �ل�شارقة  بطولة  وُتعد 
مناف�شات  فعاليات  خام�س  �لأ�شاطر”،  تعي�س  “حيث  ب�شعار  �ملا�شي 
عاماً  �خلم�شني  جت��اوز�  �لذين  �جلولف  لأ�شاتذة  �لأوروب��ي��ة  �جلولة 
�إمارة �ل�شارقة  1992، وتنظم  من عمرهم، و�لتي �نطلقت يف �لعام 

�لبطولة �شنوياً حتى عام 2019.
وي�شارك يف بطولة �ل�شارقة لأ�شاتذة �جلولف 57 لعباً ينتمون �إىل 
17 دولة، منهم 55 من �ملحرتفني، و�إثنني من �لهو�ة، ي�شعون جميعاً 
لإحر�ز �للقب، و�لفوز بجو�ئز �لبطولة �لتي تبلغ قيمتها 425 �ألف 
دولر، ومن بني �لأ�شماء �لكبرة �مل�شاركة يف �لبطولة، كل من  رونان 
وباري لني، وهم من  ر�فرتي، وجو�س ريفرو، وبول برودهر�شت، 

حملة �لألقاب و�لنتائج �ملبهرة خال ك�شرتهم �لريا�شية.
رونان رافريتي 

وياأمل �أ�شطورة �جلولف، �لإيرلندي رونان ر�فرتي يف حتقيق بد�ية 
2017 من خال م�شاركته يف بطولة �ل�شارقة لأ�شاتذة  قوية للعام 
وتاأتي  �ل�شبعة،  �لأوروب��ي��ة  �ألقابه  �إىل  �أخ���ر�ً  لقباً  لي�شيف  �جل��ول��ف، 
م�شاركة ر�فرتي، لرتفع من درجة �حلما�س و�لرتقب و�ملناف�شة بني 

�مل�شاركني.
�ل�شارقة  ب��ط��ول��ة  يف  �مل���ا����ش���ي  م���ار����س  يف  ل��ع��ب��ت  ر�ف����رت����ي:  وق�����ال 
بتنظيم من  و�ح��د  ي��وم  م��دى  �لتي عقدت على  �لهو�ة  للمحرتفني- 

�جلارية،  بالبطولة  �شاأ�شتمتع  �نني  من  يقني  على  �نا  لذلك  �شروق، 
حيث يبدو �مللعب �ملكون من ت�شع حفر ر�ئعاً، خ�شو�شاً مع م�شاحاته 
�خل�شر�ء �ملخادعة. و�أ�شاف ر�فرتي: يوحي �شكل �مللعب باأنه مكون 
من 18 حفرة، بف�شل زو�ريا �للعب �ملختلفة على كل حفرة، و�أعتقد 
�إ�شافياً لاعبني، وخربة جديدة نكت�شبها يف  �أن ذلك �شيمثل حتدياً 
ريا�شة �جلولف. ويتاألف ملعب بطولة �ل�شارقة لأ�شاتذة �جلولف من 
ت�شع حفر، وهو من ت�شميم بيرت هار�د�ين، �أحد �أهم م�شممي ماعب 
يف  �شربات  ث��اث  ت�شجيل  �لاعبني  على  ليكون  �لعامل،  يف  �لغولف 
�لثاث،  �لبطولة  ج��ولت  طيلة  متفاوتة  م�شافات  على  حفر  خم�س 

وهو �شكل جديد مل تعهده �جلولة �لأوروبية لأ�شاتذة �جلولف.
باري لني

بال�شعادة و�لإث�����ارة للعودة  ���ش��ع��وره  ل��ني على  ب���اري  �أك���د  م��ن ج��ان��ب��ه، 
�لتي  �ل�شارقة،  �إم��ارة  �لأو���ش��ط، وحتديد�ً يف  �ل�شرق  للعب جم��دد�ً يف 
تدرك كيفية تنظيم و�إجن��اح بطولت عاملية ذ�ت م�شتوى رفيع، وهو 
للجولف  �ل�شارقة  ن��ادي  ومر�فق  �لبطولة،  ملعب  و��شحا يف  كان  ما 

و�لرماية.
ويقول بينما ي�شتعد خلو�س مناف�شات �ليوم �لثاين لبطولة �ل�شارقة 
لأ�شاتذة �جلولف: �شهدت دولة �لإمار�ت عموماً و�إمارة �ل�شارقة ب�شكل 
خا�س �لعديد من �لتطور�ت �ملذهلة يف كافة �ملناحي، وذلك منذ �أول 
م�شاركة ىل يف بطولتها يف �لعام 1989، وهي �لبطولت �لتي ت�شغل 

حيز�ً كبر�ً من م�شرتي �لريا�شية.
ويعد باري �لبالغ من �لعمر 56 عاماً �لوحيد �لذي �شارك يف �لدور�ت 
25 �لأوىل من بطولة »دبي ديزرت كا�شيك« للجولف وحتديد�  �ل� 
�ل��ك��ر من  ب���اري  2014، ول��ذل��ك يحمل  1989 وح��ت��ى  م��ن �ل��ع��ام 

�لذكريات يف دولة �لإمار�ت.

ديزرت  »دب��ي  �لثالث يف بطولتني من  �ملركز  ل��ني: حللت يف  و����ش��اف 
كا�شيك«، ويف �ملركز �ل�شاد�س يف �أربع بطولت، وكم �أحب �لعودة �إىل 
لأن  و�أتطلع  مثايل،  �لطق�س  حيث  �لعام  من  �لوقت  ه��ذ�  خ��ال  هنا 
يكون ذلك من حمفز�ت �لأد�ء �جليد �لذي �أ�شعى �إليه يف هذه بطولة 

�ل�شارقة لأ�شاتذة �جلولف.
وو�شح لني: �حببت م�شمار �للعب �ملكون من 9 حفر، وهو ما �شيجعل 
من �ملناف�شات �أ�شعب و�أكر �إثارة، لذلك ل �أ�شتطيع تخمني نتيجتي 
يف  يكمن  �حلقيقى  �لتحدي  �أن  و�أعتقد  �ل��ث��اث،  �جل��ولت  نهاية  يف 
�لأوىل  �مل��رة  �إىل �حلفرة يف  بها  �لتي �شوبت  �لطريقة  �لتغا�شي عن 
و�لرتكيز على �لهدف باعتباره جديد�ً كلياً، ولكن ب�شكل عام �أرى �ن 

�لتغير جيد ل�شالح �لاعبني و�ملتابعني.
ماجنو�س األتيفي

�أما �ل�شويدي ماجنو�س �ألتيفي، و�شيف بطولة �لأ�شاتذة للعام �ملا�شي، 
في�شعى �إىل لتحقيق �ملزيد من �لنت�شار�ت يف �لعام 2017، مو��شًا 
بطولة  �نتهى يف  م��ن حيث  �جل��ول��ف،  لأ���ش��ات��ذة  �ل�����ش��ارق��ة  بطولة  يف 
�لعام �ملا�شي. يقول �ألتيفي: ما حققته يف بطولة ��شاتذة �جلولف يف 
�لعام �ملا�شي، كان جيد�ً للغاية، وجنحت �ل�شرت�تيجية �لتي �تبعتها 
�ل�شارقة  �عتمادها يف بطولة  �إل مو��شلة  �للعب، وهو ما يدفعني  يف 
فمازلت  حققنه،  �ل��ذي  �لنجاح  من  �لرغم  وعلى  �جل��ول��ف،  لأ�شاتذة 
�مل�شاركني يف  �لعديد من  �لأوروبية مثل  ل �حمل لقب بطل �جلولة 
�لبطولة فهو  للقب  �ألتيفي: مازلت جائعا  و�أ�شاف  �ل��دورة �جلارية. 
هديف �جلديد �لذي �أ�شعى �إىل حتقيقه، مهما ��شتغرق من وقت، ود�ئما 
�ملرة �لأوىل هي �لأ�شعب، لكنني متفائل بالطق�س �لبديع �لذي تقام 
فيه �لبطولة، ومبلعب �حلفر �لت�شع، �لذي �أر�ه تغير�ً جيًد ميكن �أن 

ينتج ��شرت�تيجيات لعب جيدة، ويحفز �خليال على �لإبد�ع.

�����ش���ف���رت ق���رع���ة �ل������دور رب����ع �ل��ن��ه��ائ��ي من 
م�شابقة دوري �بطال �أوروبا لكرة �لقدم �لتي 
�أعلنت �أم�س �جلمعة يف نيون عن مو�جهتني 
كا�شيكيتني من �لعيار �لثقيل، �لأوىل بني 
ريال مدريد �ل�شباين حامل �للقب وبايرن 
يوفنتو�س  ب��ني  و�ل��ث��ان��ي��ة  �لأمل����اين،  ميونيخ 

�ليطايل وبر�شلونة �ل�شباين.
�أم����ا �مل��و�ج��ه��ت��ان �لخ���ري���ان يف ه���ذ� �ل���دور 
و�شيف  �ل�شباين  مدريد  �تلتيكو  فتجمعان 
�لثاث  �ل�������ش���ن���و�ت  يف  م���رت���ني  �ل���ب���ط���ول���ة 
�لخرة مع لي�شرت �شيتي �لنكليزي مفاجاأة 
�ملو�شم �حلايل، وبورو�شيا دورمتوند �لأملاين 

مع موناكو �لفرن�شي.
�ىل  ب�����ال�����ن�����������ش�����ب�����ة 

�مل�����������و�ج�����������ه�����������ة 
�لتقى  �لوىل، 
�ل������ع������م������اق������ان 
�لمل�������������������������������������اين 

 10 و�ل�����ش����ب����اين 
بالدو�ر  م��ر�ت يف 

�لق�����������ش�����ائ�����ي�����ة 
�لفوز  وت����ب����ادل 

خم�س مر�ت لكل 
منهما.

�لفريقان  و�ل��ت��ق��ى 
ودي������ة  م�������ب�������ار�ة  يف 
�ملو�شم  م���ط���ل���ع  يف 
ولي�����ة  يف  �حل��������ايل 
ن������������ي������������وج������������رزي 
�لم����رك����ي����ة وف����از 

ري�������������ال ب����ه����دف 
�شجله  وح���ي���د 

�ل���رب�زي���ل���ي 
د�نيلو.

�ن  ي���ذك���ر 
م��������درب 

ن  ير با

�ن�شيلوتي  كارلو  �ليطايل  �حل��ايل  ميونيخ 
�مللكي  �لفريق  تدريب  على  ��شرف  �ن  �شبق 
 .2014 ع����ام  �ل���ق���اري  �ل��ل��ق��ب  �ىل  وق�����اده 
ول���ل���م���ف���ارق���ة، ف�����ان م������درب ري������ال �حل����ايل 
ك��ان م�شاعد�  زي���د�ن  �ل��دي��ن  زي��ن  �لفرن�شي 
ب���ال���ذ�ت خ���ال ف���رتة تدريبه  لن�����ش��ي��ل��وت��ي 

�ن  قبل  �مللكي  �ل��ن��ادي 
خلفا  �مل��ه��م��ة  يت�شلم 

ر�فايل  ل��اإ���ش��ب��اين 
�لق�شم  يف  ب��ي��ن��ي��ت��ز 
�ملو�شم  م���ن  �لول 

�مل������ا�������ش������ي 

�للقب  �ح���ر�ز  �ىل  �لفريق  ق��ي��ادة  يف  وينجح 
بركات  م��دري��د  �تلتيكو  ج���اره  على  ب��ف��وزه 

�لرتجيح.
�عادة  فهي  وبر�شلونة  يوفنتو�س  مبار�ة  �ما 
عندما   2015 ع��ام  �مل�شابقة  ه��ذه  لنهائي 

خرج �لفريق �لكاتالوين فائز� 1-3.
مو�جهة  وت��ت��م��ي��ز 
ب���������ورو����������ش���������ي���������ا 
دورمت�������������ون�������������د 
وم��������ون��������اك��������و 

حيث  �لفريقني  �شفوف  يف  �ل�شباب  بعن�شر 
دميبيلي  ع��ث��م��ان  �ل��ف��رن�����ش��ي  �لول  ي�����ش��م 
و�لمركي كري�شتيان بولي�شيت�س بالإ�شافة 
بيار  �ل����غ����اب����وين  �خل����ط����ر  �ل�����ه�����د�ف  �ىل 
�وب��ام��ي��ان��غ، يف ح��ني ي�شم فريق  �مي��ري��ك 
ك��ي��ل��ي��ان مبابيه  �ل�����ش��اع��د  �ل�����ش��اب  �لم������ارة 
���ش��اح��ب 11 ه��دف��ا يف �خ���ر 11 م��ب��ار�ة له 
�ل��ربت��غ��ايل برناردو  ب��الإ���ش��اف��ة �ىل �جل��ن��اح 
�شيلفا و�لظهر �لرب�زيلي فابينيو و�لهد�ف 

�ملحنك �لكولومبي رد�ميل فالكاو.
لتخطي  مر�شحا  م��دري��د  �تلتيكو  و�شيكون 
�ل�شعيد  على  �خل��ربة  لفارق  �شيتي  لي�شرت 
�لقاري، لكن �لفريق �لنكليزي �لوحيد 
باده،  م��ن  �مل�شابقة  ه��ذ�  يف  �لباقي 
�شبق له �ن �شرب عر�س �حلائط 
ب��ال��ت��وق��ع��ات و�ب������رز دل���ي���ل على 
ذل���ك �ح�����ر�زه ل��ق��ب �ل����دوري 
�ملو�شم  �مل��م��ت��از  �لن��ك��ل��ي��زي 
م��ت��ف��وق��ا على  �مل���ا����ش���ي 

�لكبار.

اأ�سادوا مب�ستوى التنظيم وجودة املرافق

لقب بطولة ال�سارقة للجولف ي�سعل روح املناف�سة بني »الأ�ساتذة«

�مل��ل��ك ع��ب��د�ل��ع��زي��ز ل���اإب���ل يف �ململكة  ي��ع��ود م��ه��رج��ان 
�لعربية �ل�شعودية هذ� �لعام بحلة جديدة �عتبار� من 
2017 برعاية  �أبريل   15 19 مار�س �جل��اري وحتى 
كرمية من خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  ملك  �شعود  �آل  عبد�لعزيز 

�ل�شقيقة.
وميثل �ملهرجان - �لذي يقام مب�شاركة �أكر من 40 �ألف 
ر�أ�س من �لإبل - تظاهرة تر�ثية وريا�شية مرموقة تعد 
�لأ�شخم من نوعها يف �لعامل وتهدف �إىل ربط �لأجيال 
�ل�شابة باملوروث �حل�شاري يف دول �خلليج �لعربي مبا 

يعك�س روؤية �ململكة �لعربية �ل�شعودية 2030.
ويعترب �ملهرجان موروث تر�ثي وح�شاري مهم ويتمتع 
باهتمام و��شع ويتو�فد حل�شوره �أكر من مليوين ز�ئر 
�خلليجي  �ملجتمع  فئات  وي�شتقطب  �لعامل  ح��ول  من 
و�أع���������د�د� ك���ب���رة م���ن م�����ش��اه��ر �ل���ع���امل ون��خ��ب��ة من 
يع�شقون  �ل��ذي��ن  و�لر�شامني  و�مل�شممني  �لريا�شيني 

حياة وثقافة �ل�شحر�ء.
ل�شمان  عدة  �إج���ر�ء�ت  عبد�لعزيز  �مللك  د�رة  و�تخذت 
م�شاركة �شهلة و�شل�شة ومنظمة ملحبي �ملهرجان.. حيث 
�لإلكرتوين  �لت�شجيل  خ��دم��ة  �لأوىل  ل��ل��م��رة  طبقت 
لفتح  ورق���ي  ت�شجيل  �أي  ق��ب��ول  دون  م��ن  ك��ام��ل  ب�شكل 
�ملجال لأكرب عدد ممكن من �لر�غبني بامل�شاركة بر�حة 
جمل�س  دول  �أو  �ململكة  يف  �شو�ء  ت��و�ج��دو�  �أينما  وي�شر 

�لتعاون �خلليجي.
و�نعك�شت هذه �خلطوة على نوعية �مل�شجلني وتوزيعهم 
�إغ���اق باب  �أو���ش��ح��ت �لأرق����ام بعد  �جل��غ��ر�يف .. حيث 
من  �مل��ائ��ة  يف   75 �أن   2017 يناير   14 يف  �لت�شجيل 
�ل�شنو�ت  �مل�����ش��ارك��ة خ���ال  ل��ه��م  ي�����ش��ب��ق  �مل�����ش��ج��ل��ني مل 
مقدمتها  يف  فكان  �مل�شاركني  جن�شيات  �أم��ا  �ل�شابقة. 
�لإمار�ت  دول��ة  من  �خلليجيون  مثل  فيما  �ل�شعوديون 
20 يف  �مل��ت��ح��دة و�ل��ك��وي��ت وق��ط��ر م��ا ن�شبته  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ملائة .. وطغى ح�شور �لإبل من فئة �ملغاتر على �لإبل 

�مل�شجلة.
وق���ال �ل��دك��ت��ور ط���ال �ل��ط��ري��ف��ي �ل��ن��اط��ق �لإعامي 
برعاية  �ل��ع��ام  ه��ذ�  نت�شرف  �مل��ه��رج��ان  با�شم  �لر�شمي 
خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد�لعزيز 

�آل �شعود للمهرجان .
م�شر� �إىل �أن من �شاأن هذه �لرعاية �أن تعطي دفعا ل 
حمدود� يف نفو�س �مل�شاركني و�لز�ئرين لهذه �لتظاهرة 

�لفريدة.
�لعبارة  �ختيار  على  �تفقت  �ملهرجان  �إد�رة  �أن  و�أ�شاف 
�قت�شادية  “ ك���دلل���ة  ح�����ش��ارة  “ �لإب�����ل  �ل��رتوي��ج��ي��ة 
�شموليتها  خ����ال  م���ن  و�ج��ت��م��اع��ي��ة مي��ك��ن  وث��ق��اف��ي��ة 
�أن تروج ملقا�شد �ملهرجان �ملختلفة �لتي ياأتي  وعمقها 
�أحد  �ل��رت�ث  ك��ون  ر�أ�شها  على  �لوطنية  �لهوية  تعزيز 

ركائزها �ملهمة و�لغنية وتقريب �مل�شافة بني �لأجيال.
 “ “ ح��وي��ر  �إط����اق �شخ�شية  �ل��ط��ري��ف��ي ع��ن  و�أع���ل���ن 
عن  عبارة  وه��ي  لاأطفال  �ملهرجان  �أيقونة  تعد  �لتي 
�شخ�شية كرتونية �شتكون �شمن فعاليات م�شرح �لطفل 
و�شوف  �لناقة..  وليد  ��شم  ��شمها من ت�شغر  و�ختر 
بني  �ل��ع��اق��ة  جت�شر  يف  دور  �ل�شخ�شية  ل��ه��ذه  ي��ك��ون 
�لأطفال و�لرت�ث من خال ور�س عمل وم�شرح تفاعلي 
ور�شومات معمقة وكتابة �لق�ش�س و�لنحت و�لت�شكيل.

ونوه �لطريفي �إىل �إطاق �ملوقع �لإلكرتوين للمهرجان 
و�حل�شاب   www.alaibilfestival.com

.alaibilfestival@ لر�شمي على تويرت�
وذكر �أن �ملهرجان �شيحفل للمرة �لأوىل هذ� �لعام ب�14 
فعالية ومبادرة منها مبادرة “ �أدم نعمتك “ �لتي تهدف 

�إىل �لرقي بالوعي �لعام للماك بعدم �لإ�شر�ف و�حلث 
“ ل ترم �لكي�س  �إىل جانب مبادرة  �لنعمة  على حفظ 
“ �لتي ت�شعى لفتح �شر�كة مع �ملاك للمحافظة على 
�لبيئة من منطلق ديني و�قت�شادي و�جتماعي بالتعاون 

مع �شركتني متخ�ش�شتني يف �إنتاج وبيع �لأعاف.
�لتي  �لإب��ل  ملز�يني  عبد�لعزيز  �مللك  جائزة  �إىل  و�أ�شار 
يتمحور �ملهرجان حولها .. و�لتي �شتبد�أ �أ�شو�طها بدء� 
من �ليوم �لأول.. ويبلغ �إجمايل قيمة جو�ئزها 114 
�مللك  ج��ائ��زة  ج��ان��ب  �إىل   .. ري���ال  �أل���ف  و600  مليونا 
عبد�لعزيز لاأدب �ل�شعبي وت�شمل ثاثة جمالت هي 
مليون   15 تبلغ  بجو�ئز  و�مل��ح��اورة  و�ل�شعر  �ل�شيات 
ريال وجائزة لأجمل تزيني جمل و�لتي تهدف �إىل حفز 
�ملتناف�شني �إىل و�شول جمالهم �إىل كامل زينتهم باأناقة 

وتنا�شق موؤثرين.
�أج��م��ل ���ش��ورة وه��ي م�شابقة يف  �إىل ج��ائ��زة  �أ���ش��ار  كما 
وب��ال��ت��ع��اون مع  م��ت��اح��ة للجميع  �ل�����ش��وئ��ي  �ل��ت�����ش��وي��ر 
تعاليل  خيمة  وفعالية  �لعاملية  جوغر�فيك  نا�شيونال 
وهي عبارة عن جل�شة تر�ثية �شكا وم�شمونا تت�شمن 
تر�ثية  م��و���ش��وع��ات  عليها  وي��ت��ن��اوب  لل�شقارين  رك��ن��ا 
ونقا�س  �لربابة  وعازفو  و�ل��رو�ة  �ل�شعر�ء  خمتلفة من 

�لإبل.
�لتي  �أخرى  �كت�شف عو�مل  �إىل فعالية  �لطريفي  ونوه 
خال  م��ن  �لف�شائية  �ل��ك��ون  ب��اأج��و�ء  �ملتابعني  ت��رب��ط 
�لقبة �لفلكية �ملتاحة مل�شاهدة �لنجوم وت�شمل �لفعالية 
�آبل  ب��ر�م��ج  ب��رع��اي��ة  �مل��ج��ر�ت  ور����س عمل ع��ن ت�شوير 
�مل���ج���ر�ت.. فيما  �أم��اك��ن ظ��ه��ور  و�لأن���دروي���د لتحديد 
�شيقدم متخ�ش�شون �شرحا و�فيا ملعرفة �لجتاهات عن 

طريق �لنجوم و�لأبر�ج.
و�شيتيح �ملهرجان �لفر�شة ملن يهوى ركوب �لإبل تدريبا 
على فعالية كرنفال �لإبل مع عرو�س لاإبل يف خمتلف 
�لأغر��س مثل زفة �لعرو�س كما تنظم �لفعالية قو�فل 
�أي�شا على معر�س  �شياحية للزو�ر. وي�شتمل �ملهرجان 
�إىل  �ل��ز�ئ��ر  ينقل  متكامل  ت��ر�ث��ي  معر�س  وه��و  �شنام 
�أجو�ء تاريخية تفاعلية عن �لإبل وح�شارتها وتاريخها 

من خال �أق�شامه �ل�شتة.
ك��م��ا ���ش��ي��ق��ام خ����ال �مل���ه���رج���ان ����ش���وق ت���ر�ث���ي د�خلي 
�لأ�شر  ت�شارك فيه  بيع  100 نقطة  �أكر من  يحتوي 
�لتموينية  �ل�شعبية  و�ملنتجات  �ملقتنيات  ببيع  �ملنتجة 

و�جلمالية.
حل�شور  خا�شة  م��درج��ات  �مل��ه��رج��ان  �إد�رة  وخ�ش�شت 
تعزز  �لتي  �لرت�ثية  �لتظاهرة  ه��ذه  ملتابعة  �لعائات 

�لنتماء حل�شارة �لآباء و�لأجد�د.
�إىل  �مل�شاركة  �لإب���ل  عبد�لعزيز  �مللك  ج��ائ��زة  وت�شنف 
�أولها �لو�شح وهي �لإب��ل �لبي�شاء �للون  �أل��و�ن  خم�شة 
و�ل�شعل وهي �لإبل ذ�ت �للون �لأ�شفر �أو �ملائل لل�شفار 
و�ل�شفر وهي �لإبل �لذهبية �للون و�ملغاتر وهي �لإبل 
�حلمر�ء  �أو  �لبنية  �لإب��ل  وه��ي  و�حلمر  �للون  �لد�كنة 
�للون وكل لون من هذه �لأل��و�ن يتميز ب�شفات جمال 

تختلف عن �للون �لآخر.
“ �أهل  �أو كما يطلق عليهم  و�شتقوم جلنة من �حلكام 
درجات  و�إع��ط��ائ��ه��ا  �مل�شاركة  �لإب���ل  تقييم  يف  �لنظر” 
�ملو��شفات  م��ع  مو��شفاتها  وت��و�ف��ق  جمالها  بح�شب 

�ملطلوبة.
وت�شتمل �مل�شابقة على ثاث فئات لكل لون فئة 100 
وفئة 50 وفئة 300 وفئة ت�شمى فئة �لفردي لتتناف�س 
�جلمال  م�شابقة  على  فقط  و�ح��دة  بكرة  �أو  ناقة  فيها 
�أجمل �لإب��ل يف هذ� �للون وتكون عادة �ملناف�شة  لتكون 

�لأقوى يف فئة �ل� 100 لوجود �ملاك �لكبار.

مب�ساركة اإماراتية .. مهرجان امللك 
عبدالعزيز لالإبل ينطلق غدا

قرعة الدور ربع النهائي باأبطال اوروبا

�سدام ناري لريال وبايرن مينويخ وبر�سلونة اأمام يوفنتو�ض

الفيفا يوقف الحتاد املايل 
ب�سبب التدخل احلكومي 

ل���ك���رة �لقدم  �ل�����دويل  �ع���ل���ن �لحت�����اد 
)ف��ي��ف��ا( �ي��ق��اف �لحت���اد �مل���ايل للعبة، 
برهنت  �ل�شيا�شية  �ل�شلطة  �ن  معترب� 
ع��ل��ى ت��دخ��ل يف ����ش���وؤون �ل��ري��ا���ش��ة من 
�مل�شوؤولني فيه يف �لثامن  �إقالة  خال 
�لذي  �لبيان  و�و�شح  مار�س.  �آذ�ر  من 
ح�����ش��ل��ت وك���ال���ة ف���ر�ن�������س ب���ر����س على 
ن�شخة منه، �بلغ �لفيفا بقر�ر�ت وزير 
�للجنة  ح���ل  ح����ول  �مل�����ايل  �ل���ري���ا����ش���ة 
هذه  يف  �مل��ح��ل��ي.  ل��احت��اد  �لتنفيذية 
للفيفا  �لتنفيذي  �ملكتب  ق��رر  �حلالة، 
�ملايل مبفعول  تعليق ع�شوية �لحتاد 
ف����وري. وخ��ت��م �ل��ب��ي��ان �لحت����اد �ملايل 
يفقد حقوقه يف �لع�شوية، ما يعني �ن 
�يا من �ملنتخبات و�لندية �لتي تنتمي 
�مل�شابقات  يف  �مل�شاركة  ميكنها  ل  �ليه، 
�لدولية. وكانت وز�رة �لريا�شة �ملالية 
لحتاد  �لتنفيذية  �للجنة  ح��ل  ب���ررت 
كرة  يف  �لأزم���ة  ب�ا�شتمر�ر  �ل��ق��دم  ك��رة 

�لقدم �ملحلية.

فرينر ين�سم للمان�سافت وغياب غوندوغان
وجه مدرب �ملنتخب �لأمل��اين لكرة �لقدم يو�كيم لوف �لدعوة للمرة �لأوىل ملهاجم ليبزيغ �لو�عد 
 2018 �ملوؤهلة ملونديال  �لأوروبية  �لت�شفيات  �ذربيجان �شمن  تيمو فرنر للمبار�ة �شد م�شيفته 
�ملقررة يف 26 �حلايل بعد 4 �يام على �ملو�جهة �لدولية �لودية �شد �نكلرت�، فيما يغيب جروم بو�تنغ 

و�إلكاي غوندوغان ب�شبب �ل�شابة.
وبرر لوف ��شتدعاء فرنر )21 عاما( �شاحب 14 هدفا مع فريقه مفاجاأة �ملو�شم و�شاحب �ملركز 

�لثاين خلف �لعماق بايرن ميونيخ، قائا: فرنر �شاب، �نه لعب مهم وميلك �فاقا جيدة .
�أ�شلوب  �نه يتقن تنويع  و��شاف �ن فرنر �لذي �بدى ليفربول �لإنكليزي �هتمامه بالتعاقد معه: 

�للعب ولعب بانتظام مب�شتوى عال هذ� �ملو�شم.
يف �ملقابل، خلت �لت�شكيلة �لتي �شمت 24 لعبا، من مد�فع بايرن ميونيخ جروم بو�تنغ �لعائد للتو 
�ىل �ملاعب بعد تعافيه من عملية جر�حية يف �لكتف، ولعب و�شط مان�ش�شرت �شيتي �لنكليزي �إلكاي 

غوندوغان �لذي ل يز�ل يتعافى من ��شابة يف �لركبة.

تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك:معهد �لإمار�ت لل�شحة و�ل�شامة ذ.م.م
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية:

 EMIRATES INSTITUTE FOR HEALTH AND SAFETY معهد �لإمار�ت لل�شحة و�ل�شامة

�ملودعة بالرقم:211727       بتاريخ:2014/05/15 م
با�ش��م:معهد �لإمار�ت لل�شحة و�ل�شامة ذ.م.م

وعنو�نه:�أبوظبي - �لعنو�ن: �أبوظبي �س.ب:6723 هاتف:026277767 فاك�س:026277667 
�لفني  �لتدريب  �ملهنية  و�ل�شحة  �ل�شامة  ��شت�شار�ت  بالفئة:41  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 

و�ملهني �لتدريب على �ل�شعافات �لولية �ل�شت�شار�ت و�لدر��شات و�لبحوث �لبيئية. 
�ل�شود  باللون  دو�ئ��ر  ر�شمت  وبد�خلها  �قو��س  ثاثة  �لي�شر  جانبه  على  ر�شم  �لعامة:م�شتطيل  و�شف 
و�لربتقايل و�لخ�شر وكتب على �جلانب �لمين باللغة �لعربية معهد �لإمار�ت لل�شحة و�ل�شامة باللون 
باللون �ل�شود حيث كتب   EMIRATES INSTITUTE باللغة �لجنليزية  �ل�شود وكتب يف �ل�شفل 
حرف E وحرف I ب�شكل كبر ور�شم يف �ل�شفل م�شتطيل باللون �لخ�شر كتب يف د�خله باللغة �لجنليزية 

FOR HEALTH AND SAFETY باللون �لبي�س حيث كتب حرف H وحرف S ب�شكل كبر . 
�ل�ش��رت�طات:. 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  18  مار�س 2017 العدد 11971



    
حالق يقتل زبونًا خلالف على ال�سعر

بال�شكني  زبائنه طعًنا  �أح��د  �شعر م�شري على قتل  �أق��دم م�شفف 
�أجرة ت�شفيف �ل�شعر، حيث طعنه بجرح  بعد خاف بينهما على 

نافذ يف �لقلب ليلفظ �أنفا�شه �لأخرة على �لفور د�خل �ملحل.
فوجئ  حيث  �لقاهرة،  يف  �لعمر�نية  منطقة  يف  �لو�قعة  وحدثت 
�لأهايل بجرمية قتل د�خل �أحد حمات ت�شفيف �ل�شعر ليتحول 

�ملكان �إىل بركة دماء جر�ء �شقوط �أحد �لزبائن قتيًا.
�إلقاء  �لو�قعة ومت  ملقر  �لذين ح�شرو�  �ل�شرطة  �إب��اغ رجال  ومت 
لت�شفيف  حم��ل  �شاحب  وه��و  ه��روب��ه،  قبل  �ملتهم  على  �لقب�س 
لل�شاب  �ل�شعر  بت�شفيف  ق��ام  �أن��ه  �عرت�فه  �ملتهم يف  وق��ال  �ل�شعر، 
�لثاثيني �لذي رف�س دفع �لقيمة �ملنا�شبة لين�شب خاف بينهما 

و�لذي تطور �إىل وقوع جرمية �لقتل.

فح�ض دم للك�سف عن التوحد
��شطر�ب  على  للك�شف  للدم  جتريبيا  فح�شا  �أن  در����ش��ة  �أظ��ه��رت 
�لتوحد ميكن �أن ير�شد �ملر�س يف �أكر من 96 باملئة من �حلالت 
دورية  يف  �لدر��شة  نتائج  ون�شرت  �ملبكر.  بالت�شخي�س  ي�شمح  مبا 
جهود  �شمن  �لأح����دث  وه��ي  ب��ي��ول��وج��ي(  كمبيوتي�شينل  )ب��ل��و���س 
�لتوحد،  ��شطر�بات طيف  للك�شف عن  للدم  �إىل حتليل  �لتو�شل 
و�لذي ت�شر تقدير�ت �إىل �أنه ي�شيب طفا من بني كل 68. ول 

يز�ل �ل�شبب ور�ء �لتوحد غام�شا.
وقال يورجن هان، �لذي �شارك يف و�شع �لدر��شة وهو من معهد 
رن�شيلر للعلوم �لتطبيقية، خلدمة رويرتز هيلث �إن �لأمل يف هذه 
�لذين يخ�شون  �لآب��اء  �أن تطمئن  هو  دقتها،  ثبتت  �إذ�  �لفحو�س، 

�إ�شابة �أطفالهم بالتوحد، وقد ت�شاعد يف تطوير عاجاته.
من  ت��رت�وح  �لتي  �ل�شطر�بات  من  و��شعا  طيفا  �لتوحد  وي�شمل 
�لعجز �ل�شديد عن �لتو��شل و�لتخلف �لعقلي �إىل �أعر��س ب�شيطة 
�لأطباء  وي�شخ�س  �أ���ش��ربج��ر.  متازمة  يف  �حل��ال  ه��و  كما  ن�شبيا 
�ملرتبطة  �ل�شلوكيات  ر�شد  خال  من  �لأطفال  حالت  �لعموم  يف 
�ل��ت��ك��ر�ري��ة و�لنطو�ء  �ل��ت�����ش��رف��ات  �ل��ت��وح��د وم��ن��ه��ا  ب��ا���ش��ط��ر�ب 
قبل  �لأط��ف��ال  غالبية  ح��الت  ت�شخي�س  يت�شنى  ول  �لجتماعي. 
بلوغهم �شن �أربع �شنو�ت تقريبا و�إن كان بع�س �لأطباء �لبارعني 

قد يكت�شفون �لإ�شابة بالتوحد قبل هذه �ل�شن.

كامريات بحجم الدبو�ض عند ال�سرافات الآلية
حتى و�إن دققت �لنظر مر�ر� وتكر�ر� فاإنه من �ل�شعب جد� �أن جتد 
�أكرب  �لآيل هذه، فحجمها  �ل�شر�ف  �ملثبتة عند ماكينة  �لكامر� 
من ر�أ�س �لدبو�س بقليل وهي �آخر �بتكار�ت �لل�شو�س و�لع�شابات 

يف �لعا�شمة �لربيطانية لندن.
يبني  ب��ال�����ش��ور،  م��رف��ًق��ا  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة، حت��ذي��ًر�  �ل�شرطة  وعممت 
�ملدينة لتكتيك جديد يف �لحتيال عرب تقنية  ��شتخد�م ل�شو�س 
فائقة �لدقة ومن �شبه �مل�شتحيل ك�شفها �أو �لنتباه لها، حني ثبتو� 
�ل�شر�ف  لغاف  مماثل  غاف  �شمن  �ل�شغر  متناهية  كامر�ت 

م�شنعة خ�شي�شا لذلك.
وقد مت و�شع هذه �لكامر� يف �أماكن ت�شمح بر�شد �لأرقام �ل�شرية 
و�لإيد�ع،  �ل�شحب  عملية  خال  و�لئتمانية  �مل�شرفية  للبطاقات 
وتفا�شيل  �ل�شخ�شي  �لتعرف  و�أرق���ام  �لبطاقة  رق��م  �إىل  �إ�شافة 

�حل�شاب، وت�شجيل ذلك د�خل ذ�كرة مو�شولة بالكامر�.
ومت �لك�شف حتى �لآن عن 4 �شر�فات مت �خرت�قها بهذ� �لنوع من 
�لكامر�ت، لتبد�أ �ل�شرطة يف عموم بريطانيا عملية بحث وتق�ٍس 

�شاملة خ�شية �نت�شار هذ� �لنوع من �لكامر�ت على نطاق و��شع.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

بيع الهواء النقي جتارة رائجة
تعهد رئي�س وزر�ء �ل�شني يل كه ت�شيانغ باأل ي�شبح �شفاء �ل�شماء من كماليات �حلياة �أبد�.. ومع هذ� تنخرط �شركة 
�شينية تدعمها �لدولة يف جتارة ر�ئجة وتبيع عبو�ت هو�ء نقي م�شتخل�س من غابة يف غرب �لباد ب�شعر 48 يو�نا 

)6.95 دولر( للعبوة �لو�حدة.
وكل عبوة ميكن ��شتخد�مها ب�شكل م�شتمر ملدة دقيقتني. وتبيع �شركات �شينية منتجات مبتكرة، �إن مل تكن غريبة، 
من قاد�ت حتتوي على مر�شح للهو�ء �إىل جو�رب مقاومة لل�شباب �لدخاين وجتد �إقبال من م�شتهلكني ي�شعرون 

بالقلق من جودة �لهو�ء �لذي يتنف�شونه.
كان رئي�س �لوزر�ء قد قال يف ختام �لدورة �ل�شنوية للربملان يوم �لأربعاء �إنه يجب �ل�شيطرة على تلوث �لهو�ء و�إن 
�شفاء �ل�شماء يجب �أل يكون �أبد� من �لكماليات. وت�شيع �لتحذير�ت من �ل�شباب �لدخاين يف �شمال �ل�شني خا�شة 

�أثناء �ل�شتاء �لقار�س وتنفد �أقنعة �حلماية من �لتلوث من �ملتاجر.
وقال ت�شاي وين جون مدير �ملبيعات يف �شركة )�شانت�شني فور�شت �إند�شرتي( �لتي تدعمها �إد�رة �لغابات يف تايباي 
�أن�شاأنا م�شنعا يف متنزه غابات نينغدونغ يف �إقليم �شان�شي ونعبئ هناك �لهو�ء مبا�شرة... �شي�شعر �لزبائن وكاأنهم 
يتنف�شون يف �لغابة.  ورغم �لنتقاد�ت �لو��شعة للمنتج على موقع ويبو �ل�شيني للتدوين �مل�شغر قالت و�شائل �إعام 

يف �شان�شي �إن �لدفعة �لأوىل من عبو�ت �لهو�ء بيعت.
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التمثال املكت�سف حديثا لب�سماتيك ل لرم�سي�ض
قال وزير �لآثار �مل�شري خالد �لعناين �إن �لنقو�س �لتي وجدت على �لتمثال 
�ملطرية  ح��ي  يف  �خلمي�س  ���ش��وق  مبنطقة  حديثا  �ملكت�شف  �مللكي  �لأث���ري 
�أنها تعود �إىل �مللك ب�شماتيك �لأول من �لأ�شرة �ل�شاد�شة  بالقاهرة ُيعتقد 

و�لع�شرين ولي�س للملك رم�شي�س �لثاين كما كان متوقعا.
�لعاملة مبنطقة �شوق  �مل�شرتكة  �مل�شرية-�لأملانية  �لأثرية  �لبعثة  وعرت 
�خلمي�س �لأ�شبوع �ملا�شي على �أجز�ء لتمثالني مبحيط بقايا معبد رم�شي�س 
للملك  �أحدهما  �ملياد  قبل  عام   3000 لنحو  يعود�ن  �إنهما  قالت  �لثاين 
�شيتي �لثاين و�لآخر �شخم يرجح �أنه للملك رم�شي�س �لثاين وكاهما من 
�خلمي�س  �أم�س  �شحفي  موؤمتر  يف  �لعناين  وق��ال  ع�شرة.  �لتا�شعة  �لأ�شرة 
�أجز�ء  بالعثور على  �إخطاره  بعد  �إنه  �لتحرير  �مل�شري يف ميد�ن  باملتحف 
�أمتار ووزنه  لتمثال �شخم من حجر �لكو�رتزيت طوله يتخطى �لثمانية 
�أن متثال بهذ� �حلجم ويف هذ�  �أول �نطباع هو  يتخطى �شبعة �أطنان كان 

�ملكان يخ�س رم�شي�س �لثاين. 
و�أ�شاف �أنه بعد ��شتخر�ج �لر�أ�س يف �أول يوم بد�أنا نتحفظ قليا  م�شر� 
�إىل �أن ماحظة بع�س �لتفا�شيل �لدقيقة مثل �شكل �لتاج ومامح �لوجه 

و�لعني و�لتفاف �لتاج حول �لأذن دفعنا �أل جنزم بهوية �شاحب �لتمثال. 
وحكم ب�شماتيك �لأول م�شر ملدة 54 عاما من 664 �إىل 610 قبل �ملياد 

وهو موؤ�ش�س ع�شر �لنه�شة يف م�شر �ملعروف با�شم �لع�شر �ل�شاوي .

عقار ريباثا يحد من خطر النوبات القلبية 
�أن عقار ريباثا �لذي تنتجه �شركة �أجمن  �أظهرت بيانات در��شة كبرة 
يحد من خطر �لإ�شابة بالنوبات �لقلبية و�جللطات باأكر من 20 يف 
�ملئة مما ي�شر �إىل فائدة �إكلينيكية و��شحة له بخاف خف�س م�شتويات 

�لكولي�شرتول �ل�شار.
ريباثا  �أن  �إىل  مري�شا   27564 فيها  �شارك  �لتي  �لدر��شة  وخل�شت 
يحد من خطر �لنوبات �لقلبية و�جللطات و�لوفيات لأ�شباب لها عاقة 
بالقلب بن�شبة 20 باملئة مقارنة مع عاج وهمي تناوله مر�شى ياأخذون 

بالفعل جرعات عالية من �أدوية تخف�س �لكولي�شرتول مثل ليبيتور.
 27 �لقلبية  بالنوبات  �لإ�شابة  ن�شبة  ريباثا خف�س  �إن  �لدر��شة  وقالت 
كانت  �لدر��شة  من  �لثانية  �ل�شنة  ويف  �ملئة.  يف   21 و�جللطات  �ملئة  يف 
35 يف �ملئة  �إذ تر�جعت ن�شبة �لإ�شابة بالنوبات �لقلبية  �أو�شح  �لنتائج 

و�جللطات 24 يف �ملئة.

يذبح والده و�سقيقه 
�أف�����ادت م�����ش��ادر م��ن �ل�����ش��رط��ة �نه 
�م�س  �شباح  به  م�شتبه  توقيف  مت 
يف ب��اري�����س ل��ق��ي��ام��ه ب���ذب���ح و�ل����ده 

و�شقيقه �مام �حد �ملباين.
عنا�شر  �ن  �مل�������ش���ادر  و�و����ش���ح���ت 
�ن  �ىل  ت�����ش��ر  �لوىل  �ل��ت��ح��ق��ي��ق 
�ل�شحيتني.  ب���ذب���ح  ق����ام  �ل���رج���ل 
و�أ�شار �شهود �ىل �أن �مل�شتبه به قال 

كاما على �شلة بالتطرف .
�لعا�شمة  ���ش��رق  ووق���ع �حل���ادث يف 
�حلادية  �ل����د�ئ����رة  يف  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة 

ع�شرة.
�ملكان  �ل�شرطة يف  ق��و�ت  و�نت�شرت 
م���وؤق���ت���ا يف  �ل�������ش���ر  ومت حت����وي����ل 
�لق�شائية  �ل�شرطة  وتولت  �حلي. 

�لتحقيق يف �حلادث.

تطعيم احلمام 
لوقايته من الإنفلونزا 
قر�بة  للحمام  حمب  �شيني  دف��ع   
من   200 ل��ت��ط��ع��ي��م  دولر   400
قبل  �لطيور  �إنفلونز�  من  طيوره 
ف�شل  يف  �حل��م��ام  �شباقات  مو�شم 
�أج��رب �ملر�س  �لربيع وذل��ك بعدما 
�إع����د�م  ع��ل��ى  �ل�شينية  �ل�����ش��ل��ط��ات 

�أعد�د كبرة من �لطيور.
وق�����ال �ل�����ش��ي��ن��ي و�ن�����غ ج���ني كانغ 
دوره  ينتظر  ك���ان  فيما  ل��روي��رتز 
طيوره  ت�شارك  حتى  �لت�شجيل  يف 
�ل�شهر  ه���ذ�  تنطلق  م�شابقات  يف 
�مل�شتوردة  �للقاحات  ع���ادة  ��ل  �أف�����شّ
م��ر�ت من بع�س  �أغلى  تكون  �لتي 

�ملاركات �ملحلية. 
مقارنة  �شغرة  �لتطعيم  وتكلفة 

بتكلفة �شر�ء �شالت ذ�ت قيمة.

�سقيقة كردي�سيان تتعر�ض لل�سرقة
ب��ع��د �أق�����ل م���ن 6 �أ����ش���ه���ر ع��ل��ى ت��ع��ر���س جنمة 
كرد�شيان  ك��ي��م  �لأم���ري���ك���ي  �ل���و�ق���ع  ت��ل��ف��زي��ون 
جيرن  كيندل  �أختها  فقدت  باري�س،  يف  لل�شطو 
)21 عاما( جموهر�ت بقيمة 200 �ألف دولر، 

�شرقت خال حفلة نظمتها مب�شكنها.
�ل�شارق  يكون  �أن  يتوقع   TMZ موقع  وح�شب 
�شخ�شا مقربا من كيندل، لأنه كان يعرف مكان 
�ل�شبهات  �إث��ارة  دون  �أخذها  وكيفية  �ملجوهر�ت 

حوله.
حو�يل  �لأربعاء/�خلمي�س  ليلة  �ل�شرقة  ومتت 
عار�شة  مب�شكن  حفلة  خ��ال  �لليل،  منت�شف 
�شيوفها  ع��ن  تغيبت  ع��ن��دم��ا  �ل�����ش��اب��ة،  �لأزي�����اء 

لفرتة خارج �ملنزل.
وعند عودتها، وجدت علبة �ملجوهر�ت مفتوحة 
بال�شرطة،  فات�شلت  حمتوياتها،  م��ن  وف��ارغ��ة 
�أية  �لأم��ن عند ح�شورهم  رج��ال  ومل ياحظ 
�لقوة،  با�شتعمال  �لقتحام  على  ت��دل  عامات 
�ل�شيوف  بني  من  ك��ان  �ل�شارق  �أن  فا�شتنتجو� 
�لذين يعرفون �ملكان ب�شكل جيد، ح�شب �مل�شدر 

نف�شه.

ينتحر �سنقا بعد اأربعينية زوجته 
�أقدم مو�طن م�شري على �لنتحار، بعد �أن �أ�شابته حالة 
 40 منذ  توفيت  �لتي  زوج��ت��ه  على  �ل�شديد  �حل��زن  م��ن 

يوًما وتذكره لبنه �لذي تويف منذ عامني.
�لقاهرة،  يف  �ل�شرطة  �أق�����ش��ام  �أح���د  �إىل  ورد  ب��اغ  و�أف����اد 
بوفاة �شائق يبلغ من �لعمر 57 عاًما منتحًر� عن طريق 
�إحياء  م��ن  ���ش��اع��ات  بعد  �شقته  د�خ���ل  بحبل  نف�شه  �شنق 
�إليه   لوفاة زوجته. وبح�شب ما تو�شلت  �لأربعني  ذكرى 
�لأربعني  ذك��رى  �إحياء  �نتهى من  �ل��زوج  ف��اإن  �لتحريات 
لزوجته ثم ُعر عليه ب�شقته منتحًر� بعد قيامه بتعليق 
�ل�شقة من �لد�خل و�إز�ح��ة كر�شي كان يقف  نف�شه بباب 

عليه قبل �إ�شقاط نف�شه يف �لهو�ء.

ق�ض يكت�سف اأملا�سة 700 قرياط 
�لأملا�شات غر  �أك��رب  و�ح��دة من  عر ق�س م�شيحي على 
�مل�شقولة يف �لعامل وتزن 706 قر�ريط يف منطقة كونو 

يف �شرق �شر�ليون.
�ملوقع  على  �شورته  ن�شرت  ،�ل��ذي  �لكرمي  �حلجر  و�أودع 
للباد  �مل��رك��زي  �لبنك  يف  �شر�ليون،  لرئي�س  �لر�شمي 

وفقا ملا ذكرته م�شادر حكومية.
و�شلم قائد حملي من كونو �لأملا�شة للرئي�س �إرن�شت باي 
�كت�شفها.  �ل��ذي  موموه  �إميانويل  عن  بالنيابة  ك��وروم��ا 

وتعتزم �حلكومة بيعها يف مز�د علني.
�ملحلي  �لقائد  �شكر  كوروما  �إن  بيان  يف  �لرئا�شة  وقالت 
�لذي تو�شط لعدم تهريبها �إىل خارج �لباد. وقال �لبيان 
�شدد )كوروما( على �أهمية بيع مثل تلك �لأملا�شة هنا لأنها 
بالطبع �شتمنح مالكيها ما ي�شتحقونه و�شتعود بالفائدة 
على �لباد ككل.  ومل يتم حتى �لن تقدير قيمة �لأملا�شة 
بيانات  وح�شب  �ل�����دولر�ت.  م��اي��ني  ت�����ش��اوي  ق��د  لكنها 
للبنك �لدويل فاإن ن�شيب �لفرد من �لدخل �لقومي يف 

�شر�ليون بلغ 620 دولر� يف 2015 .

املدينة الأكرث �سدقا ونزاهًة يف العامل
�لعا�شمة  �شرطة  يف  �مل��ف��ق��ود�ت  ق�شم  �إىل  �شنويا  ت�شل 
�ل��ي��اب��ان��ي��ة ط��وك��ي��و ب���اغ���ات ت��ت��ج��اوز ق��ي��م��ت��ه��ا مايني 
من  ون��ظ��ار�ت وغرهما  مفاتيح  �إىل  �إ�شافًة  �ل���دولر�ت 

�لأغر��س �ل�شخ�شية �لثمينة.
مل�����ش��ادر يف �ل�����ش��رط��ة ���ش��ّل��م �ل��ي��اب��ان��ي��ون للجهات  ووف��ق��اً 
�لنقود  من  قيا�شيا  رقما  �ملفقودة  �لأ�شياء  عن  �مل�شوؤولة 
فيما  دولر(،  م��ل��ي��ون   32  ( ي���ن  م��ل��ي��ار   3.67 جت����اوز 
�أ�شحابه  �إىل  �ملبلغ  ه��ذ�  �أرب���اع  ثاثة  قر�بة  �إع���ادة  متت 

�ل�شرعيني.
على  �ل��ي��اب��اين  �ل�شعب  ح��ر���س  �ل��ظ��اه��رة  ه���ذه  وتعك�س 
ملاكها  �مل��ف��ق��ودة  �ملمتلكات  و�إرج�����اع  و�ل�����ش��دق  �ل��ن��ز�ه��ة 

�لأ�شليني.
 103 ت���ت���د�ول ح����و�يل  �ل��ي��اب��ان  ك��ان��ت   ،2015 ع���ام  ويف 
�ل�شنوي  �لإن��ت��اج  % من   19 ي�شكل  وه��ذ�  ين  ترليونات 
دولة   18 بني  �ل��ت��د�ول  من  م�شتوى  �أعلى  وه��و  لليابان 
ومنطقة متقدمة �أجرى عليهم �لبنك �ملركزي �لياباين 

در��شة و�أ�شدر تقرير�ً عنها يف �شباط/ فرب�ير.

جوميز تك�سف عن �سعف ثقتها بنف�سها 
�شتاأخذها  كانت  غنائية  جولة  �ألغت  �إنها  جوميز  �شيلينا  �لبوب  مو�شيقى  جنمة  قالت 
�إىل عدة دول �لعام �ملا�شي وجلاأت للعاج �لنف�شي بعد �أن عانت من �لكتئاب و�لقلق 

و�أ�شافت �أن ثقتها بنف�شها �أ�شيبت بر�شا�شة .
متابع على موقع  113 مليون  �أكر من  ولديها  عاما(،  و�أ�شافت جوميز )24 
�إن�شتجر�م، يف مقابلة ن�شرت �أم�س �خلمي�س �أن �لهو�س بو�شائل �لتو��شل �لجتماعي 

�أ�شابها بالرعب و�أنها حذفت تطبيق �إن�شتجر�م من على هاتفها �ملحمول.
ل�شهر  )ف���وج(  ع��دد جملة  غ��اف  ت�����ش��درت  �ل��ت��ي  �ملقابلة،  وق��ال��ت جوميز يف 
�إبريل، �إنها فقدت �شو�بها مبجرد �أن �أ�شبحت �ل�شخ�شية �شاحبة �أكرب 
كنت  ي�شتنزفني.  �أ�شبح  و�أ�شافت  �إن�شتجر�م  على  �ملتابعني  عدد من 

�أ�شتيقظ و�أنام عليه. كنت مدمنة له. 
عندما  �ملا�شي  �آب  �أغ�شط�س  يف  �لأخ��ب��ار  عناوين   ، جوميز،  وت�شدرت 
�ألغت فجاأة جولتها �لعاملية �لتي حملت ��شم ريفايفل ، قائلة �إنها بحاجة 
لإجازة للعاج من نوبات �لهلع و�لكتئاب. وقالت جوميز يف �ملقابلة �إنها 

�ن�شمت لربنامج عاجي ملدة ثاثة �أ�شهر.

عائلة تلتقط �سورة خالل مهرجان فايا�س يف فالن�سيا با�سبانيا.  )رويرتز(

دعوة مواقع التوا�سل 
لتعديل �سروط اخلدمة

قال م�شوؤول باملفو�شية �لأوروبية 
�ملالكة  ل���ل�������ش���رك���ات  ي��ن��ب��غ��ي  �إن������ه 
�لجتماعي  �ل���ت���و�����ش���ل  مل����و�ق����ع 
في�شبوك وجوجل وتويرت تعديل 
للم�شتخدمني  �خل��دم��ة  ���ش��روط 
و�إل  ���ش��ه��ر  خ�����ال  �لأوروب������ي������ني 

خاطرت باخل�شوع لغر�مات.
�لتكنولوجيا  ���ش��رك��ات  وو�ج���ه���ت 
�لأم���ري���ك���ي���ة ت��دق��ي��ق��ا م�������ش���دد� يف 
�أوروب��������ا ب�������ش���اأن �أ����ش���ل���وب �إد�رت����ه����ا 
�خل�شو�شية  وم��ن��ه��ا  لأن�����ش��ط��ت��ه��ا 
و���ش��رع��ة ح����ذف �مل��ح��ت��وي��ات غر 
�ل��ت��ي حت��ت��وي على  �أو  �ل��ق��ان��ون��ي��ة 

تهديد�ت.
وقال �مل�شوؤول �إن �ملفو�شية وجهات 
ح���م���اي���ة �مل�����ش��ت��ه��ل��ك �لأوروب�����ي�����ة 
���ش��ت��ت��خ��ذ �إج���������ر�ء�ت ل��ل��ت��اأك��د من 
�لتو��شل  و�شائل  �شركات  �ل��ت��ز�م 
�مل�شتهلك  ب��ق��و�ع��د  �لج��ت��م��اع��ي 
�ملتبعة بالحتاد �لأوروبي.  وتوؤكد 

�لتعليقات تقرير� لرويرتز .
ك���ان���ت �أمل���ان���ي���ا وه����ي �أك�����رب ب��ل��د يف 
�لحت��اد �لأوروب���ي من حيث عدد 
�إنها  �شابق  وق��ت  يف  قالت  �ل�شكان 
تخطط ل�شن قانون جديد يدعو 
�شبكات �لتو��شل �لجتماعي مثل 
�ملحتويات  ح���ذف  �إىل  ف��ي�����ش��ب��وك 
ت�شهر  ع����ل����ى  ت����ن����ط����وي  �ل�����ت�����ي 
وتهديد�ت على وجه �ل�شرعة و�إل 
 50 �إىل  ت�شل  لغر�مات  تعر�شت 

مليون يورو )53 مليون دولر(.

اخل�سراوات والفواكه حتد من الن�سداد الرئوي 
قالت در��شة �شويدية �إن تناول �ملدخنني �حلاليني 
و�ل�شابقني للمزيد من �خل�شر و�لفاكهة قد يقلل 

خطر �لإ�شابة مبر�س �لن�شد�د �لرئوي �ملزمن.
وم��ن بني �أك��ر من 40 �أل��ف رج��ل ف��اإن �ملدخنني 
�أكر  �أو  �حلاليني �لذي يتناولون خم�س ح�ش�س 
عر�شة  �أق���ل  ك��ان��و�  يوميا  و�خل�شر  �لفاكهة  م��ن 
�لرئوي  بالن�شد�د  لاإ�شابة  �ملئة  يف   40 بن�شبة 
يتناولون  �ل���ذي���ن  ب��امل��دخ��ن��ني  م���ق���ارن���ة  �مل���زم���ن 
�أقل. و�رتبطت كل  �أو  ح�شتني من هذه �لأطعمة 
�إ���ش��اف��ي��ة م��ن �خل�����ش��ر و�ل��ف��اك��ه��ة برت�جع  ح�شة 

خطر �لإ�شابة ثمانية يف �ملئة.
�لدر��شة  ق��ادت فريق  �لتي  ك��ال��وز�  وق��ال��ت ج��و�ن��ا 
يجب  �شتوكهومل  يف  كارولين�شكا  معهد  من  وهي 
على كل �ملدخنني و�ملدخنني �ل�شابقني �أن يتناولو� 

�لفاكهة و�خل�شر�و�ت قدر �لإمكان. 
�لإلكرتوين  �لربيد  عرب  هيلث  ل��روي��رتز  وقالت 
تقل�س  و�خل�شر  �لفاكهة  من  �إ�شافية  ح�شة  كل 
�لرئوي  بالن�شد�د  �لإ�شابة  �حتمال  كبر  ب�شكل 
�ملزمن.  وي�شعب �لن�شد�د �لرئوي �ملزمن عملية 

�لتنف�س وميكن �أن ي�شبب �ل�شعال. و�لنوع �لأكر 
�شيوعا من هذ� �ملر�س هو �نتفاخ �لرئة و�للتهاب 
�أو  �مل��دخ��ن��ني  ي�شيبان  م��ا  وع���ادة  �مل��زم��ن  �ل�شعبي 

�ملدخنني �ل�شابقني.
م�شاد�ت  �إن  ثور�ك�س  دوري��ة  يف  �لباحثون  وكتب 
�لأك�شدة �ملوجودة يف �خل�شر و�لفاكهة قد ت�شاعد 
يف ح��م��اي��ة �ل��رئ��ت��ني م��ن �لأ����ش���ر�ر �ل��ن��اج��م��ة عن 

�لتدخني.
�لتنف�شي يف  �جل��ه��از  �أ���ش��ت��اذ  ���ش��اه��ني  �شيف  وق���ال 
جامعة كوين ماري يف لندن �لذي �شارك يف و�شع 
على  نعتمد  �إننا  �لدر��شة  ن�شر  ر�فقت  �فتتاحية 
�لفاكهة  �ملوجودة يف  تلك  �لأك�شدة مثل  م�شاد�ت 
و�خل�شر حلماية �لرئة من �ملو�د �ل�شارة �ملوجودة 

يف دخان �ل�شجائر ومن تلوث �لهو�ء.
لكن �شاهني �أكد �أن �لنظام �لغذ�ئي وحده ل يكفي 
لعاج كل �آثار �لتدخني. وقال يف ر�شالة بالربيد 
�لإلكرتوين �أهم �شئ ميكنك �لقيام به للحد من 
�ملزمن هو  �لرئوي  بالن�شد�د  �إ�شابتك  �حتمالت 

عدم �لتدخني �أو �لتوقف عن �لتدخني. 


