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

•• دبي-الفجر:

�آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ه��ن��اأ 
�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم، 
�لر�شمي  �شموه  ح�شاب  ع��ر  �هلل،  رع��اه  دب��ي  حاكم 
�شموه  قائاًل  تويرت،  �الجتماعي  �لتو��شل  مبوقع 
�لوطني  بعيدهم  و�شعباً  قيادة  للكويت  �لتهنئة  كل 

حممد بن را�شد يهنئ الكويت 
قيادة و�شعبًا بعيدهم الوطني

ا�سرائيل متنع دخول ممثل هيومن رايت�ش ووت�ش

االحتالل يقمع الفل�شطينيني يف ذكرى جمزرة احلرم االبراهيمي

يف ق��ر�ر �خل��ارج��ي��ة �أم���ام حمكمة 
�إ�شر�ئيلية.

�����ش����د�م����ات  وق�����ع�����ت  ذل���������ك،  �ىل 
�ملتظاهرين  م��ئ��ات  ب��ن  �جل��م��ع��ة 
�لفل�شطينين وجنود ��شر�ئيلين 
�لغربية  ب��ال�����ش��ف��ة  �خل���ل���ي���ل  يف 
�ملحتلة يف منا�شبة ذكرى �ملجزرة 
يهودي  م�شتوطن  �رتكبها  �ل��ت��ي 
قتل  ح���ن   ،1994 ع����ام  م��ت��ط��رف 
م�شليا   29 �ل��ر���ش��ا���س  ب�����ش��الح��ه 
مئة  من  �كرث  و��شاب  فل�شطينيا 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

م���ن���ع���ت �إ�����ش����ر�ئ����ي����ل مم���ث���ال عن 
ووت�س  ر�ي��ت�����س  ه��ي��وم��ن  منظمة 
�حلقوقية من دخولها، و�أ�شدرت 
وز�رة �خلارجية تعليماتها ل�شلطة 
ق�شم  دخ��ول مدير  �لهجرة مبنع 

�إ�شر�ئيل وفل�شطن يف �ملنظمة.
�إن  �ل����وز�رة  با�شم  متحدث  وق���ال 
�شيا�شة  ب�شبب  �تخذ  �ل��ق��ر�ر  ه��ذ� 
باملعادية  و�شفها  �ل��ت��ي  �ملنظمة 
و�أ�شاف  الإ���ش��ر�ئ��ي��ل.  و�ملناه�شة 
�أن هيومن ر�يت�س ووت�س متار�س 
ع���م���ل���ه���ا حت������ت م����ظ����ل����ة ح���ق���وق 
ت��ت��خ��ذ مو�قف  ل��ك��ن��ه��ا  �الإن�������ش���ان 
�جلانب  تخدم  ودعائية  �شيا�شية 
لت�شويه  وت�����ش��ع��ى  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 

�شورة �إ�شر�ئيل يف �لعامل.
�ملنظمة  �ت���ه���م���ت  ج���ه���ت���ه���ا،  م����ن 
حكومة تل �أبيب باأنها ال متّيز بن 
�ل�شيا�شية  و�ل��دع��اي��ة  �الن��ت��ق��اد�ت 
�أنها ال جتامل  �ملعادية، مو�شحة 
�الإن�شان  ينتهك حقوق  �أي طرف 
�أم غري  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ا  ك����ان  ����ش���و�ء 
�لطعن  تعتزم  �أن��ه��ا  معلنة  ذل���ك، 

حم�سن مرزوق يلتقي امل�سري حفرت:
اللقاء يف بنغازي.. والزوبعة ال�شيا�شية يف تون�س!

•• الفجر – تون�س – خا�س
زيارت �لقياد�ت و�لوفود �حلزبية �ىل �لدول �لعربية و�الجنبية، يف �شياق 
ما ��شطلح على ت�شميته بالدبلوما�شية �ل�شعبية �أو �ملو�زية، حتولت �إىل 
حمور جدل جديد يف �ل�شاحة �لتون�شية مل يغب عنه �لطرف �لر�شمي 
�ل���ذي �أدىل ب��دل��وه يف �مل��و���ش��وع، حم���اوال و���ش��ع �ل��ن��ق��اط على �حلروف 
فيما يخ�س هذه �مل�شالة �ملربكة و�لتي تتوزع فيها �ملو�قف بن معار�س 

وم�شاند.
�لنه�شة  رئي�س ح��رك��ة  بها  ق��ام  �ل��ت��ي  �ل��زي��ار�ت  ك��ان��ت  منطلق �جل���دل، 
��شتقباله  �إىل جانب  �ل��دول،  �إىل �جلز�ئر وغريها من  �لغنو�شي  ر��شد 
ل�شخ�شيات ليبية يف تون�س. و�زد�د هذ� �جلدل حدة مع  زيارة وفد من 
حركة م�شروع تون�س ملالقاة �مل�شري خليفة حفرت يف بنغازي، حيث جاء 
حتركات  من  �ملوقف  عك�س  على  وحا�شما  �شريعا  �لتون�شية  �لرئا�شة  رد 

�لغنو�شي بخ�شو�س �مللف �لليبي خا�شة.            )�لتفا�شيل �س11(
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ا�شت�شهاد خالد البلو�شي اأحد جنودنا 
امل�شاركني يف عملية اإعادة االأمل باليمن

•• اأبوظبي-وام:

علي  �لرقيب خالد  ��شت�شهاد  �مل�شلحة  للقو�ت  �لعامة  �لقيادة  �أعلنت 
قو�تها  �شمن  �مل�����ش��ارك��ن  �ل��ب��و����ش��ل  ج��ن��وده��ا  �أح���د  �لبلو�شي  غ��ري��ب 
�مل�شاركة يف عملية �إعادة �الأمل مع قو�ت �لتحالف �لعربي �لذي تقوده 

�ململكة �لعربية �ل�شعودية للوقوف مع �ل�شرعية يف �ليمن.
وتقدمت �لقيادة �لعامة للقو�ت �مل�شلحة بخال�س تعازيها ومو��شاتها 
�إىل ذوي �ل�شهيد �لبطل .. �شائلة �هلل عز وجل �أن ي�شكنه ف�شيح جناته 

و�أن يتغمده بو��شع رحمته.. �إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون.

مليار درهم �شفقات اآيدك�س خالل 6 دورات  86.37
•• اأبوظبي-وام:

حقق معر�س �لدفاع �لدويل �آيدك�س خالل 6 دور�ت �شفقات بقيمة 
دورة 2007 و18،4  بو�قع مليارين يف  دره��م  �أك��رث من 86.377 مليار 
مليار درهم يف دورة 2009 و14،5 مليار درهم يف دورة 2011 و14 مليار 

درهم يف دورة 2013 و18،3 مليار درهم يف 2015.
وو�شل عدد �شفقات دورة �لعام �حلايل 90 �شفقة بقيمة 19.17 مليار 
درهم ��شتحوذت �ل�شركات �لوطنية على 63 % منها عر 57 �شفقة.. 
فيما ��شتحوذت �ل�شركات �الإقليمية و�لدولية على 37 يف �ملائة منها 

من خالل 33 �شفقة.
ويوؤكد حجم �شفقات معر�شي �آيدك�س ونافدك�س 2017 �لنجاح �لكبري 

و�لتفوق �لذي حققته �لدورة �حلالية مقارنة بالدور�ت �ل�شابقة.
�ملجل�س  ل�شوؤون  �لكعبي وزي��رة دولة  وكانت معايل نورة بنت حممد 
�لوطنية  �أب��وظ��ب��ي  �شركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�شة  �الحت���ادي  �لوطني 
�آيدك�س  �أدنيك ك�شفت عن ��شرت�تيجية تطويرية ملعر�س  للمعار�س 

لل�شنو�ت �خلم�س �ملقبلة قريبا.                     )�لتفا�شيل �س2(

•• عوا�صم-وكاالت:

�الأق��ل وجرح  قتل 55 مدنيا على 
�شيارة  �ن��ف��ج��ار  يف  ���ش��ب��ع��ن  ن��ح��و 
ملغمة و�شط جتمع للمدنين يف 
قرية �شو�شيان بالقرب من مدينة 
�ل��ب��اب ب��ري��ف ح��ل��ب �ل�����ش��رق��ي، يف 
�ل��ن��ظ��ام ق�شفا  ق���و�ت  �شنت  ح��ن 
�����ش����اروخ����ي����ا م���ك���ث���ف���ا ع����ل����ى حي 
�شكنية  و�أحياء  ب�دم�شق،  �لقابون 
يف دوما وحر�شتا و�شقبا بالغوطة 

�ل�شرقية بريف دم�شق. 
وذكرت �مل�شادر �أن ع�شر�ت �جلثث 
�إليها  �لتعرف  يتم  ومل  متفحمة 
وقد  �ل��ع��ن��ي��ف.  �الن��ف��ج��ار  ب�شبب 
تظهر  �����ش����ور�  ن���ا����ش���ط���ون  ن�����ش��ر 

ع�شر�ت �لقتلى.
ورجحت �رتفاع عدد �لقتلى ب�شبب 
ك���رثة وخ��ط��ورة �الإ���ش��اب��ات �لتي 
�لقريبة  �مل�شت�شفيات  �إىل  و�شلت 
من مكان �حلادث �لذي وقع قبل 
�إىل  �مل��ل��غ��وم��ة  �ل�����ش��ي��ارة  ت�شل  �أن 

حاجز ع�شكري قريب.
من جهة �أخرى ذكر نا�شطون:�أن 
غ�������������ار�ت ج������وي������ة ل����ل����ن����ظ����ام قد 
بريف  معلة  تري  بلدة  ��شتهدفت 
�الإ�شارة  دون  �ل�����ش��م��ايل،  حم�س 

�إىل نتائجها.

ويف ري����ف دم�����ش��ق، ت��ع��ر���س  حي 
عنيف  لق�شف  �ل���و�ق���ع  �ل��ق��اب��ون 
�حلي  يتمتع  ح��ي��ث  ب��ال�����ش��و�ري��خ، 
باأهمية  ت�������ش���ري���ن(  ح�����ي  )م������ع 
بو�بة  ب���اع���ت���ب���اره  �إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
للعا�شمة يبعد عن مركزها �أربعة 
وهوي�شكل  ف���ق���ط،  ك���ي���ل���وم���رت�ت 
همزة و�شل بن �لغوطة �ملحا�شرة 
�ملعار�شة  و�أح��ي��اء  �لعا�شمة  �شرق 

جنوبها.

مفاو�سات جنيف ب�ساأن �سوريا توا�سل يومها الثاين

ع�شرات القتلى واجلرحى بتفجري يف ريف حلب ال�شرقي

قتلى وجرحى يف انفجار مبع�سكر يف زجنبار 

اإعالن خطة تنموية يف اليمن بتمويل �شعودي
•• عوا�صم-وكاالت:

�م�س  دغ��ر  بن  �أحمد  �ليمنية  �حلكومة  رئي�س  �أعلن 
تت�شمن  �الإع��م��ار  و�إع���ادة  للتنمية  روؤي���ة  ع��ن  �جلمعة 
بناء حمطات لتوليد �لكهرباء ومد�ر�س وم�شت�شفيات 
قطار  و�قتناء  حديدية  �شكة  و�إن�شاء  �ملو�نئ  وتو�شيع 
للنقل �لري. ومن �ملقرر تنفيذ هذه �خلطة �لتنموية 
قيمته ع�شرة  �ل�شعودية  با�شتخد�م متويل مقدم من 

مليار�ت دوالر.
وخالل �جتماع مع عدد من وزر�ء حكومته يف عدن، 
�أكد بن دغر �أن �لرئي�س عبد ربه من�شور هادي تلقى 
�أ�شبح متاحا وحتت  ق��د  �مل��ذك��ور  �ملبلغ  ب��اأن  ت��اأك��ي��د�ت 

ت�شرف �ل�شلطة �ل�شرعية للبالد.
�إع��الن بن دغر بعد يوم من ت�شريح للرئي�س  وياأتي 
ع�شرة  �ل�����ش��ع��ودي��ة  تخ�شي�س  ع��ن  ف��ي��ه  ك�شف  ه���ادي 

مليار�ت دوالر الإعادة �الإعمار يف �ليمن.
�أن ه��ادي ع��اد �الأح��د �ملا�شي �إىل ع��دن بعد  ُي�شار �إىل 
زي�����ارة ل��ل�����ش��ع��ودي��ة ب��ح�����ث خ��الل��ه��ا ع��م��ل��ي��ات �جلي�س 
�لتحالف  م��ع  بالتعاون  �ل�شعبية  و�مل��ق��اوم��ة  �لوطني 
�ل��ع��رب��ي الإع�����ادة ���ش��ي��ط��رة �حل��ك��وم��ة �ل�����ش��رع��ي��ة على 
مل��ح��اف��ظ��ت��ي �حلديدة  �ل�����ش��اح��ل��ي و����ش���وال  �ل�����ش��ري��ط 

وميدي غربي �لبالد.
و�أثناء زيارته لل�شعودية، ح�شل هادي على مو�فقة من 
�لريا�س بدعم ��شتقر�ر �لعملة و�القت�شاد �ليمني عن 
طريق �إيد�ع ملياري دوالر يف �لبنك �ملركزي �ليمني.

وتاأتي عملية �الإيد�ع و�شط تدهور �الأو�شاع �ملعي�شية 
�لرو�تب وتدين  وتاأخر �شرف  �الأ�شعار  �رتفاع  ب�شبب 

�شعر �شرف �لريال �ليمني �أمام �لدوالر �الأمريكي.

م�شرعهم  �الأق���ل  على  ج��ن��ود  ثمانية  لقي  م��ي��د�ن��ي��ا، 
�الأمني  �حل���ز�م  منت�شبي  م��ن  �آخ���رون  ت�شعة  و�أ�شيب 
�أف��ر�د لتنظيم  �أب��ن، فيما قتل ثالثة من  مبحافظة 
مع�شكر  ملغمة��شتهدف  ب�شيارة  هجوم  �إث��ر  �لقاعدة 
�أبن  �لنجدة و�شط مدينة زجنبار عا�شمة حمافظة 

جنوب �ليمن.
ووقع �لهجوم يف وقت مبكر من �شباح �م�س �جلمعة 
مدينة  و���ش��ط  �ل���و�ق���ع  �ل��ن��ج��دة  مع�شكر  و����ش��ت��ه��دف 
هايلوك�س  �شيارة  �إن  حمليون  �شكان  وق���ال  زجن��ب��ار. 
ك��ان��ت حم��م��ل��ة ب��احل��ط��ب ����ش��ت��ه��دف��ت ب���و�ب���ة مع�شكر 

�لنجدة و�نفجرت هناك.
و�أعقب �النفجار هجوم م�شلح لعنا�شر �لقاعدة على 
�لطرفن  ب��ن  �ال�شتباكات  و��شتمرت  �ملع�شكر،  ذ�ت 

د�خل �ملع�شكر قر�بة �شاعة.

�ملجيد وعيد �لتحرير لرت�بهم �الأبي .. حفظ �هلل 
كويت �ملحبة وحفظ �أمريها و�شعبها.

و�أ�شاف �شموه يف تغريدة الحقة �أهل �لكويت �أهلي 
و�أخ كبري.  وم��ع��ل��م  ���ش��دي��ق  و�أم���ريه���م  و�إخ����وت����ي.. 
وع��الق��ة �ل�����ش��ع��ب��ن ع��الق��ة ق��ر�ب��ة ون�����ش��ب وحمبة 
�الألفة  وي����دمي  �جل��م��ي��ع  ي��ح��ف��ظ  �أن  �هلل  ن�����ش��األ   ..

و�ملحبة.

�أخ���رى، �شقط ع��دد من  من جهة 
�ملدنين  ����ش���ف���وف  يف  �جل����رح����ى 
�حلربي  �ل�����ط�����ري�ن  ����ش���ن  ج������ر�ء 
غ�����ار�ت ج��وي��ة ع���دة ع��ل��ى مدينة 
�ل�شرقية،  ب���ال���غ���وط���ة  ح���ر����ش���ت���ا 
�شو�ريخ  بع�شها  يف  ��شتخدمت 
�أدى  مما  �لنابامل،  مب��ادة  حمملة 
�جلرحى،  من  �لع�شر�ت  ل�شقوط 

وفق ما �أكده نا�شطون. 
�ندلعت  �ل�����ش��رق��ي��ة،  �ل��غ��وط��ة  ويف 

��شتباكات عنيفة بن قو�ت �لنظام 
�أطر�ف  على  �مل�شلحة  و�ملعار�شة 
بلدة �ملحميدية بعد حماولة قو�ت 
�لنظام �لت�شلل ملو�قع �ملعار�شة يف 
ق�����ش��ف مدفعي  ت��ب��ع��ه��ا  �مل��ن��ط��ق��ة، 
��شتهدف �لب�شاتن ومو�قع �أخرى 

تابعة للمعار�شة.
م��ن ج��ه��ة �أخ����رى، �أك����دت م�شادر 
ت�شدت  �أن��ه��ا  �مل�شلحة  �مل��ع��ار���ش��ة 
لهجوم م�شاد �شنته قو�ت �لنظام 

�ل�����ش��وري ع��ل��ى م��دي��ن��ة درع�����ا،  يف 
حم���اول���ة ال���ش��ت��ع��ادة م���و�ق���ع من 

�ملعار�شة �مل�شلحة.
درعا  �أح���ي���اء  �إن  ن��ا���ش��ط��ون  وق����ال 
و�ملن�شية  �ل�����ش��د  وط���ري���ق  �ل��ب��ل��د 
بع�شر�ت  ل���ل���ق�������ش���ف  ت���ع���ر����ش���ت 
و�شو�ريخ  �مل��ت��ف��ج��رة  �ل���ر�م���ي���ل 
�أر���س-�أر���س من ط��ر�ز فيل، مما 
�أ�شفر عن قتيل وجرحى، كما قتل 
ثالثة يف غار�ت على بلدة ب�شرى 
�ل�شام، و�آخر يف بلدة �جليزة بريف 

درعا.
مدينة  يف  ت��و����ش��ل��ت  ذل�����ك،  �ىل 
�ل�شوي�شرية �م�س �جلمعة  جنيف 
�ملفاو�شات  م��ن  �ل��ر�ب��ع��ة  �جل��ول��ة 
�ل�شورية  �الأزم�������ة  �أط�������ر�ف  ب���ن 

برعاية �الأمم �ملتحدة. 
وق����د ب�����د�أ �مل���ب���ع���وث �ل������دويل �إىل 
ظهر  مي�شتور�  دي  �شتفان  �شوريا 
�م�����س ج��ول��ة م��ب��اح��ث��ات م���ع وفد 
�الأمم  �ل�����ش��وري يف مبنى  �ل��ن��ظ��ام 

�ملتحدة يف جنيف.
وف���د  ب�������د�أ  م����ت����ز�م����ن  وق������ت  ويفيِ 
مغلقة  جل�شة  �ل�شورية  �ملعار�شة 
�مللفات  ل��ب��ح��ث  �إق���ام���ت���ه  م��ق��ر  يف 
�جلل�شات  ج�������دول  يف  �مل�����درج�����ة 
ثنائية  �شتكون  �لتي  �لتفاو�شية 

مع دي مي�شتور�.

داع�ش يجرب الأطفال على تنفيذ هجمات مبفخخات

حترير مطار املو�شل والعبادي ياأمر بغارات عراقية على التنظيم يف �شوريا
•• عوا�صم-وكاالت:

قال رئي�س �لوزر�ء �لعر�قي حيدر 
�لعبادي �م�س �جلمعة �إنه �أ�شدر 
ل��ق��و�ت��ه �جل���وي���ة ب�شرب  �أو�م�����ر 
�الإرهابي  د�ع�س  لتنظيم  مو�قع 
تفجري�ت  على  رد�  �شوريا  د�خ��ل 
ب���غ���د�د يف �الآون�����ة  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف 
�الأخ������رية. وق����ال م�����ش��در مقرب 
�إن  �ل�شورية  من وز�رة �خلارجية 
بالتن�شيق  متت  �لعر�قية  �ل��غ��ارة 

�لكامل مع �حلكومة �ل�شورية.
�ل�شرطة  ق��ائ��د  �أع��ل��ن  ذل���ك،  �ىل 
قو�ت  �أن  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �الحت����ادي����ة 
ظهر  �شيطرت  م�شرتكة  �أم��ن��ي��ة 
على  كامل  ب�شكل  �جلمعة  �م�س 
�ن�شحاب  ب���ع���د  �مل���و����ش���ل  م���ط���ار 
تنظيم د�ع�س �الإرهابي من كافة 
�لطري�ن  ح���ي  ب���اجت���اه  ب��ن��اي��ات��ه 

باملدينة.
�ل�����ش��رط��ة �الحتادية  ق��ائ��د  وق���ال 
بيان  يف  ج������ودت  ر�ئ������د  �ل���ف���ري���ق 
�ملطار  حت��ري��ر  مت  �إن����ه  مقت�شب 
قطعات  و�إن  ك�����ام�����ل،  ب�������ش���ك���ل 
�ل�شرطة �الحتادية تندفع باجتاه 

احل�����رك�����ة امل���ن���اه�������ش���ة 
م�شتمرة  ت���زال  ال  ل��رام��ب 

•• فرجينيا-رويرتز: 

�ل���ن���ائ���ب  و�ج���������ه  �أن  ي�������ش���ب���ق  مل 
ليونارد  �الأم���ري���ك���ي  �جل���م���ه���وري 
و�جهه  �ل��ذي  كذلك  ح�شد�  الن�س 
ي��وم �الأرب��ع��اء على �ل��رغ��م م��ن �أنه 
�أك��رث من 40 لقاء جماهرييا  عقد 
�ل���ت���ي ميثلها  �مل��ن��ط��ق��ة  �أب���ن���اء  م���ع 
�لنائب  ق��وب��ل  �ل����ن����و�ب.  مب��ج��ل�����س 
وهتافات  ����ش��ت��ه��ج��ان  ب�����ش��ي��ح��ات 
�ألف  �أكرث من  و�أ�شئلة تهكمية من 
بينما  حملية  كلية  يف  �ل�شكان  من 
�آخ��رون خارجها الفتات  رفع مئات 
حملت ر�شائل مثل قاومو� تر�مب.

�أخرى من �لواليات  �أج��ز�ء  �شهدت 
�أول  �مل��ت��ح��دة م�����ش��اه��د مم��اث��ل��ة يف 
ع��ط��ل��ة ل���ل���ك���وجن���ر����س م���ن���ذ تويل 
�مل�شرعون  و�ج��ه  �لرئا�شة.  تر�مب 
موجة  عودتهم  بعد  �جلمهوريون 
�لق�شايا  م��ن  ع���دد  ب�شبب  غ�شب 
�ل�شحية  و�ل��رع��اي��ة  �لهجرة  منها 

و�شالت تر�مب �ملحتملة برو�شيا.

دي مي�شتور� يتحدث خالل �جلولة �لر�بعة من �ملفاو�شات بن �أطر�ف �الأزمة �ل�شورية يف جنيف )رويرتز(

السبت  25  فبراير    2017  م -  28 جمادى األولى  1438  العدد  11953    
Saturday  25  February   2017  -  Issue No   11953

�شقوط مقاتلة اأردنية داخل االأرا�شي ال�شعودية وجناة قائدها
•• الريا�س-وام:

�م�س  �ليمن  �ل�شرعية يف  دعم  قيادة حتالف  �أعلنت 
�شقوط طائرة مقاتلة �أردنية تابعة لقو�ت �لتحالف 
�إث��ر تعر�شها خللل فني  �ل�شعودية  �الأر����ش��ي  د�خ��ل 
بيان  �لتحالف يف  قيادة  �أو�شحت  و  قائدها.  وجن��اة 
وهي  �ملقاتلة  �أن  و��س  �ل�شعودية  �الأنباء  وكالة  بثته 
�إىل  �أدى  ف��ن��ي  خل��ل��ل  ت��ع��ر���ش��ت   16 �إف  ط����ر�ز  م���ن 
�شقوطها يف قطاع جنر�ن د�خل �الأر��شي �ل�شعودية 
ق��ائ��ده��ا و و�شفت  و�أك����دت جن��اة  �م�����س..  بعد ظهر 

حالته �ل�شحية باأنها جيدة.

د�خل �حلرم �البر�هيمي.
تفريق  �جل����ن����ود  م���ئ���ات  وح�������اول 
�لغاز  م�����ش��ت��خ��دم��ن  �ل���ت���ظ���اه���رة 
�مل���������ش����ي����ل ل�����ل�����دم�����وع و�ل����ق����ن����اب����ل 
�ل�شوتية. ون�شر �جلي�س �شاحنات 
ل��ر���س �مل��ت��ظ��اه��ري��ن ب��امل��ي��اه. ورد 
�حلجارة.  بر�شق  �لفل�شطينيون 
��شر�ئيليون  م�����ش��ت��وط��ن��ون  وق����ام 
م���دي���ن���ة  و�������ش������ط  يف  ي����ق����ي����م����ون 
�خل��ل��ي��ل ب��ر���ش��ق �حل����ج����ارة جتاه 

�ملتظاهرين.

�أحياء �جلانب  �أول  حي �لطري�ن 
�الأمين للمو�شل.

عر�قية  ع�شكرية  م�شادر  وكانت 
�إن  ����ش���اب���ق  وق������ت  ق����ال����ت يف  ق�����د 
ف����رد� م���ن �لقو�ت  �أرب���ع���ن  ن��ح��و 
�حلكومية ُق�تلو� و�أ�شيب ع�شر�ت، 

يف م��ع��ارك م��ع تنظيم د�ع�����س يف 
�ل�شكر  وم��ع��م��ل  �مل��و���ش��ل  م���ط���ار 
�لغزالين  ومع�شكر  �ملاأمون  وحي 

باجلانب �لغربي من �ملدينة.
وقال �لفريق �لركن عبد �الأمري 
ر�شيد يار �هلل قائد حملة قادمون 
قو�ته  �إن  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  ن��ي��ن��وى  ي��ا 
على  بالكامل  �ل�شيطرة  ��شتعادت 
مع�شكر �لغزالين �أكر مع�شكر�ت 
تنظيم د�ع�س يف �جلانب �لغربي 
ملدينة �ملو�شل، وذلك بعد معارك 

��شتمرت يومن.
ع�شكري  ق��ائ��د  �أع��ل��ن  ذل����ك،  �ىل 
د�ع���������س  ت���ن���ظ���ي���م  �أن  �أم������ريك������ي 
�الإرهابي يجر �أطفاال ومعوقن 
���ش��اح��ن��ات مفخخة  ق���ي���ادة  ع��ل��ى 
�لقو�ت  و�شط  �أنف�شهم  وتفجري 
�ملو�شل  معركة  خ��الل  �لعر�قية 

�لد�ئرة حاليا.

جت������دد اال����ش���ت���ب���اك���ات 
طرابل�س الليبية  بالعا�شمة 

•• طرابل�س-وكاالت:

طر�بل�س  �لليبية  �لعا�شمة  �شهدت 
��شتباكات م�شلحة بن كتائب �أمنية 
�ملطار  وطريق  �أبو�شليم  مبنطقتي 
�أفر�د  �حتجاز  بعد  طر�بل�س،  و�شط 
بكتيبة  ملا تعرف  تابعن  �الأم��ن  من 
باأنها  �ال�شتباكات  �لركي، وو�شفت 

�الأعنف منذ �أ�شهر.
�ال�شتباكات  �أن  ع��ي��ان  �شهود  ون��ق��ل 
�خلفيفة  �الأ�شلحة  فيها  ��شتخدمت 
�شقوط  ع��ن  �أ�شفر  مم��ا  و�ملتو�شطة 
جرحى ووقوع �أ�شر�ر مادية باملباين 
�جلهات  ت���ق���ود  ب��ي��ن��م��ا  �ل�����ش��ك��ن��ي��ة، 
�الأمنية بالعا�شمة جهود� للتهدئة.

وبح�شب �شهود عيان فاإن �ال�شتباكات 
تعد �الأعنف منذ �أ�شهر يف طر�بل�س، 
�لثقيل  �ل�������ش���الح  ي�����ش��ت��ع��م��ل  ح��ي��ث 
وجتوب �لدبابات و�لعربات �مل�شلحة 
ومنذ  �ل�شكنية.  �الأح���ي���اء  ط��رق��ات 
�أ�شهر ت�شهد �لعا�شمة طر�بل�س بن 
�حلن و�الآخر ��شتباكات بن كتائب 
حكومة  ي��ت��ب��ع  ب��ع�����ش��ه��ا  م�����ش��ل��ح��ة، 
�لوطني  �لوفاق  حكومة  �أو  �الإنقاذ، 

بقيادة فايز �ل�شر�ج.

جنود عر�قيون ي�شتبكون مع �الرهابين �لدو�ع�س على طريق مطار �ملو�شل

جنود �الحتالل يقمعون �ملتظاهرين �لفل�شطينين يف �خلليل )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

حقق معر�س �لدفاع �لدويل �آيدك�س خالل 6 دور�ت �شفقات بقيمة �أكرث من 
86.377 مليار درهم بو�قع مليارين يف دورة 2007 و18،4 مليار درهم 
2011 و14 مليار درهم يف  2009 و14،5 مليار درهم يف دورة  يف دورة 

دورة 2013 و18،3 مليار درهم يف 2015.
مليار   19.17 بقيمة  90 �شفقة  �حل��ايل  �لعام  دورة  وو�شل عدد �شفقات 
درهم ��شتحوذت �ل�شركات �لوطنية على 63 % منها عر 57 �شفقة.. فيما 
�ملائة منها من خالل  37 يف  �الإقليمية و�لدولية على  �ل�شركات  ��شتحوذت 

�شفقة.  33
�لكبري  �لنجاح   2017 ونافدك�س  �آيدك�س  معر�شي  �شفقات  حجم  ويوؤكد 

و�لتفوق �لذي حققته �لدورة �حلالية مقارنة بالدور�ت �ل�شابقة.
وكانت معايل نورة بنت حممد �لكعبي وزيرة دولة ل�شوؤون �ملجل�س �لوطني 
�الحتادي رئي�شة جمل�س �إد�رة �شركة �أبوظبي �لوطنية للمعار�س “�أدنيك” 
�آيدك�س لل�شنو�ت �خلم�س �ملقبلة  ك�شفت عن ��شرت�تيجية تطويرية ملعر�س 
قريبا وذلك من حيث عدد زو�ره وعار�شيه وم�شاحته ليو�كب �لتطور و�لنمو 
�لذي ي�شهده و�لذي �أثبتت �أبوظبي من خالله �لقدرة على تنظيم �الأحد�ث 

�لعاملية بكل جد�رة.
وعرت �لكعبي عن فخرها بالكفاء�ت �لوطنية �الإمار�تية �لتي تقود خمتلف 

�لر�مج و�الأن�شطة �لتي ت�شطلع �ل�شركة مب�شوؤولية تنفيذها.
�إقامة فعاليات و�أحد�ث دولية كرى تقام  �أن �لفرتة �ملقبلة �شت�شهد  مبينة 
الأول مرة على م�شتوى منطقة �ل�شرق �الأو�شط وذلك بف�شل �جلهود �لكبرية 
�لتي بذلتها فرق �لعمل يف �ل�شركة للرتويج الأدنيك ب�شفتها �ل�شريك �الأمثل 

الإقامة �لفعاليات �ملتخ�ش�شة يف �ملنطقة.
ومن جانبه.. �أكد حميد مطر �لظاهري �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة �أبوظبي 
�لقيمة  �أن  لها  �لتابعة  �ل�شركات  وجمموعه  “�أدنيك”  للمعار�س  �لوطنية 
�مل�شافة �لتي حققها معر�شي �آيدك�س ونافدك�س القت�شاد �أبوظبي يف �لدورة 

�ملا�شية 2015 بلغت 600 مليون درهم حيث ت�شهد �لدورة �حلالية حتقيق 
عو�ئد �قت�شادية مرتفعة. وقال �لظاهري �إن �ملعر�س �أ�شبح من�شة مثالية 
�حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  مع  م�شتد�مة  وع��الق��ات  �شر�كات  وتر�شيخ  لتاأ�شي�س 
�أك���ر معر�س  ي��ع��د  �آي��دك�����س  �ن  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �مل�شلحة  و�ل���ق���و�ت  و�ل�����ش��رك��ات 
�ل�شرق  �لدفاع ثالثي �خلدمات على م�شتوى منطقة  متخ�ش�س يف جمال 
�خلدمات  تكنولوجيا  �أح���دث  عر�س  خ��الل  م��ن  �أفريقيا  و�شمال  �الأو���ش��ط 
�لدفاعية �خلا�شة باالأنظمة �لرية و�لبحرية و�جلوية حيث جنحت �لدورة 
ز�ئر  �أل��ف   105 من  �أك��رث  وح�شور  �شركة   1،235 ��شتقطاب  يف  �حلالية 

وم�شارك و�شهدت توقيع �شفقات بقيمة جتاوزت 19.17 مليار درهم.
�إىل ذلك.. ك�شف �شعيد �ملن�شوري مدير معر�شي �آيدك�س ونافدك�س �أن �للجنة 
�لعار�شن  لتاأجري  �ملخ�ش�شة  �مل�شاحات  ح��ج��وز�ت  تلقي  يف  ب���د�أت  �ملنظمة 
�لر�غبن يف �مل�شاركة يف �لن�شخة �لر�بعة ع�شر من معر�س �آيدك�س 2019 
و�لن�شخة �خلام�شة ملعر�س �لدفاع �لبحري “ نافدك�س2019 “�لذي يقام 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  رعاية �شاحب  حتت 

�هلل«. “حفظه 
م�شري� �إىل حتديد موعد �لدورة �ملقبلة للمعر�س خالل �لفرتة من 17 �إىل 

للمعار�س. �لوطني  �أبوظبي  مركز  يف   2019 فر�ير   21
وقال �إن كريات �ل�شركات �الإقليمية و�لعاملية تتناف�س على حجز م�شاحات يف 
�لدورة �ملقبلة للمعر�شن ويعد هذ� دليل و��شح على جناح �شناعة �ملعار�س 
يف �لدولة ب�شكل عام ومعر�شي �آيدك�س ونافدك�س ب�شكل خا�س.. م�شري� �إىل 
�مل�شنعن و�شركات  �إقباال كبري� من  �ل��دورة �حلالية للمعر�شن �شهدت  �أن 

�الأنظمة �لدفاعية �ملحلية و�الإقليمية و�لدولية.
2017 قدرة �الإم��ار�ت على  �آيدك�س و نافدك�س  و�شهدت فعاليات معر�شي 
�مل�شاركن  �أب��ه��رت  متنوعة  ع�شكرية  عرو�س  خ��الل  من  �لعامل  �أن��ظ��ار  لفت 

و�حل�شور و�لزو�ر.
وعر زو�ر �ملعر�شن عن �شعادتهم بتلك �لعرو�س �لتي جت�شد مدى �لتطور 
و�لتقدم �لع�شكري �لذي حققته �الإم��ار�ت ف�شال عن �ملهار�ت �لع�شكرية يف 

�لقطاعات كافة �لتي يت�شم بها جنود �الإمار�ت �لبو��شل.
و�شهد حفل �نطالق �لن�شخة �لثالثة ع�شرة من معر�س �آيدك�س يف �لعا�شمة 
�أبوظبي عرو�شا ع�شكرية خمتلفة �شاركت فيها �لدبابات و�الآليات �لع�شكرية 

و�لطائر�ت �ملقاتلة و�جلنود.
مو�جهات  حماكة  �جلمهور  �أم��ام  �أجريت  �لتي  �لع�شكرية  �لعرو�س  ومثلت 
رجال  ونفذ  �ملنظمة  و�جلرمية  �الإره���اب  ملكافحة  مفرت�شة  و�شيناريوهات 
�ملعر�شن  �نعقاد  ف��رتة  ط��و�ل  متميزة  ع�شكرية  عرو�شا  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت 
حيث حر�س رو�د �ملعر�شن على متابعة فعاليات �لعرو�س �لع�شكرية بكافة 
�لعرو�س  يف  �مل�شاركة  �لقو�ت  بن  و�لتناغم  �لتام  �لتن�شيق  ولفت  �أنو�عها. 
�أنظار �جلمهور �إذ بدت كل �لقو�ت �مل�شاركة على �لرغم من �أنها متثل جهات 
خمتلفة بالدولة وكاأنها ج�شم و�حد يتبع جلهة و�حدة وذلك نتيجة للتدريب 
�مل�شرتك �لذي مت طو�ل �لفرتة �ملا�شية �إىل جانب �خلر�ت �لو��شعة للقو�ت 

�مل�شاركة.
�لقو�ت  لفروع  تتبع  جديدة  و�آليات  معد�ت  �لع�شكري  �لعر�س  يف  و�شاركت 
�مل�شلحة وكانت �ملعد�ت و�الآليات ت�شري يف �إطار منظم يجذب �النتباه و�شكلت 
حركة �الآليات وحركة �مل�شاة ن�شقا فنيا ر�ئعا ي�شري �إىل �مل�شتوى �لعايل �لذي 

و�شلت �إليه قو�تنا �مل�شلحة و�الأجهزة �الأمنية.
حققته  ملا  ر�ئعة  فنية  لوحة  �ملعر�شن  خالل  متت  �لتي  �لعرو�س  ور�شمت 
�لدولة من �إجناز�ت وجناحات وتطوير�ت يف �ملجال �لع�شكري و قامت �لقو�ت 
�جلوية بتقدمي عرو�س جوية متميزة خطفت �أنظار �جلمهور حيث �شاركت 
يف �لعرو�س �لعديد من �أنو�ع �لطائر�ت �حلديثة �لتي كونت ت�شكيالت فنية 

ر�ئعة فوق �شماء �أبوظبي لرت�شم �شيناريوهات ��شتعر��شية ر�ئعة تفاعل 
معها جماهري �ملعر�شن حيث �شهدت تنا�شق وتناغم بن جميع �لعنا�شر 
تتالءم مع  �لتي  �لع�شكرية  �مل�شاهد  �أبهي  �مل�شاركة مما ج�شد  و�لوحد�ت 
ت�شنيع  يف  �لعامل  دول  �شركات  كريات  �أ�شتقطب  �ل��ذي  �لكبري  �حل��دث 

و�إنتاج �ملعد�ت �لع�شكرية بكافة �أنو�عها.
�آيدك�س �نطلقت يف  �أن �ل��دورة �الأوىل من معر�س �لدفاع �لدويل  ي�شار �إىل 
على  دولة   24 من  �شركة   350 من  �أكرث  مب�شاركة   1993 فر�ير   14
م�شاحة 12 �ألف مرت مربع.. فيما �نطلقت �لدورة �لثانية من �ملعر�س يف 
مار�س 1995 مب�شاركة 566 �شركة من 40 دولة و 29 جناحا دوليا كما 
764�شركة  1997 مب�شاركة  �ملعر�س يف عام  �لثالثة من  �ل��دورة  �نطلقت 

من 50 دولة و30 جناحا دوليا.
كما �نطلقت �لدورة �لر�بعة للمعر�س يف عام 1999 مب�شاركة 862 �شركة 
 860 2001م�شاركة  �ل��دورة �خلام�شة يف عام  43 دولة فيما �شهدت  من 
�شركة من 43 دولة و��شتقطبت �لدورة �ل�شاد�شة للمعر�س �لتي �نطلقت يف 

�لعام 2003 م�شاركة 732 �شركة من 32 دولة حول �لعامل.
و�شهدت �لدورة �ل�شابعة للمعر�س زيادة ملحوظة يف �أعد�د �ل�شركات �مل�شاركة 
من خالل 904 �شركة من 50 دولة و�شهدت �لدورة �لثامنة �لتي �نطلقت 

يف عام 2007 م�شاركة 862 �شركة من 51 دولة و33 جناحا دوليا.
عدد  زي���ادة   2009 �ل��ع��ام  يف  �نطلقت  �ل��ت��ي  �لتا�شعة  �ل����دورة  و��شتطاعت 
�ل�شركات �إىل 897 �شركة من 50 دولة و32 جناحا دوليا.. فيما �شاركت 
1060�شركة من 53 دولة حول �لعامل يف �لدورة �لعا�شرة للمعر�س �لتي 

�نطلقت يف 2011 �إ�شافة �إىل 32 جناحا عامليا.
و�شهدت �لدورة �حلادية ع�شرة من معر�س �لدفاع �لدويل �لتي �نطلقت يف 
2013 م�شاركة 1112 �شركة عار�شة من 59 دولة فيما ��شتقطب �آيدك�س 
 1200 م��ن  �أك��رث   2015 ع��ام  �نطلقت يف  �لتي  ع�شرة  �لثانية  �ل���دورة  يف 
عار�س و��شتطاعت �لدورة �لثالثة ع�شرة ��شتقطاب 1235 �شركة من 57 

دولة حول �لعامل.

دورات  6 خالل  »اآيدك�س«  �شفقات  درهم  مليار   86.37

»طرق دبي« تنجح يف االحتفاظ ب�شهادة االآيزو يف نظام اإدارة اجلودة للعام 2017
•• دبي-الفجر:

حققت هيئة �لطرق و�ملو��شالت جناحاً كبري�ً بح�شولها 
 2008:  9001 �الآي����زو   �شهادة  حيازتها  جت��دي��د  على 
ثالث  ول���ف���رتة  �جل�������ودة   �إد�رة  ن���ظ���ام  يف   2017 ل���ع���ام 
 TUR �شركة  من  عليها  ح�شلت  و�لتي  الحقة،  �شنو�ت 
�الأملانية �إحدى �ل�شركات �لعاملية �ملتخ�ش�شة   NORD
يف تقييم و�إ�شد�ر �ل�شهاد�ت و�مل�شادقة على �أد�ء �ملوؤ�ش�شات 

وفقاً ملعايري منظمة “ �الآيزو” �لدولية. 
�إد�رة �لتطوير و�الأد�ء  وقال �ل�شيد فهد �ل�شويدي، مدير 
�ملوؤ�ش�شية  و�حل��وك��م��ة  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ب��ق��ط��اع  �مل��وؤ���ش�����ش��ي 

بالهيئة: �إن جتديد حيازة �لهيئة ل�شهادة �الآيزو 9001: 
�لهيئة  �ل��ت��ز�م  يعك�س  �جل����ودة،  �إد�رة  جم���ال  يف   2008
تطبيق  على  وحر�شها  �إد�رت��ه��ا،  و�أنظمة  �جل��ودة  مببادئ 
�أظ���ه���ر �ملعنيون  �مل���ج���ال، ح��ي��ث  �مل��ع��اي��ري يف ه���ذ�  �أف�����ش��ل 
بالتدقيق من �لوحد�ت �لتنظيمية �اللتز�م باأ�ش�س وركائز 
�أ�شاد �ملدققون �خلارجيون بالنظم  عمليات �لتدقيق، كما 
�الإد�رية ومدى �لتز�م �لوحد�ت باإجر�ء�ت �لعمل �ملوثقة، 
من خالل �الطالع على منظومة �لعمليات لكل قطاعات 
ومقابلة  �مليد�ين  �لتدقيق  ف�شال عن  �لهيئة،  وموؤ�ش�شات 
�ملعنين بذلك. و�أ�شاف: �إن �لهيئة تويل عمليات �جلودة 
و�أنظمتها �هتماما كبري� من خالل �إد�رة �لتطوير و�الأد�ء 

�ملوؤ�ش�شي، �الأمر �لذي نتج عنه �حل�شول على �لعديد من 
�ل�شهاد�ت و�جلو�ئز يف خمتلف �ملجاالت و�الأنظمة �الإد�رية، 
مو�شحا �أن �لهيئة قد �أطلقت م�شروع حتديث �شهادة نظام 
 ISO   2015:9001 �إ�شد�ر  �إىل    QMS �جل��ودة 
كدليل على �لتز�م �لهيئة باأرقى �ملعايري يف جمال �أنظمة 

�إد�رة �جلودة.
نظام  وتبني  بتطبيق  ملتزمة  �لهيئة  �أن  �ل�شويدي،  و�أك��د 
هي:  �أ�شا�شية  حم��اور   8 على  ترتكز  و�لتي  �جل��ودة  �إد�رة 
�لرتكيز على �ملتعامل، �لقيادة، �إ�شر�ك �ملوظفن، �اللتز�م 
بالعمليات، �الإد�رة من خالل �الأنظمة، �لتح�شن �مل�شتمر، 

�الإد�رة باحلقائق، �ل�شر�كة مع �ملوردين.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�شة اإ�شتونيا بعيد ا�شتقالل بالدها

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” برقية تهنئة �إىل فخامة �لرئي�شة 
كري�شتي كاليواليد رئي�شة جمهورية �إ�شتونيا وذلك مبنا�شبة عيد ��شتقالل بالدها.

�ل��وزر�ء حاكم دبي  �لدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س  �آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  كما بعث �شاحب 
“رعاه �هلل” و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة 

برقيتي تهنئة مماثلتن �إىل فخامة رئي�شة جمهورية �إ�شتونيا.

معهد ال�شرطة املجتمعية ينظم 1174 دورة منذ تاأ�شي�شه
•• اأبوظبي-وام:

��شتفاد 19 �ألفا و589 من منت�شبي 
�ملجتمع  و�أف������ر�د  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة 
نظمها  دورة  و174  �أل�������ف  م����ن 
و�لعلوم  �ملجتمعية  �ل�شرطة  معهد 
�ل�����ش��رط��ي��ة ب�����وز�رة �ل��د�خ��ل��ي��ة منذ 
تاأ�شي�شه يف نهاية عام 2010. و�أكد 
ب��ن حم��ريوم مدير  م��ب��ارك  �لعقيد 
من  و�ل��وق��اي��ة  �ملجتمع  حماية  ع��ام 

ك��ج��ه��ة مانحة  �ع���ت���م���اده  �أي�����ش��ا مت 
�ل����  و    IELTS �ل�������  ل�������ش���ه���ادت���ي 
ICDL .. ويقدم كذلك دور�ت يف 
�إىل جانب  �لرتكيز  �الآيل  �حلا�شب 
�ملعلومات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �أم�����ن  ع��ل��ى 
يف  وذل���ك  �ل��ع��ادي��ن  للم�شتخدمن 
��شرت�تيجية  �شمن  ت��ن��درج  خ��ط��وة 
�ملعرفة  زي���ادة  يف  للم�شاهمة  �ملعهد 
لدى كافة �شر�ئح �ملجتمع و�الرتقاء 
�الآيل  �حلا�شب  ��شتخد�م  مب��ه��ار�ت 

�لدولية  و�ملعايري  �ملمار�شات  �أف�شل 
للمعهد  �لتطويرية  �خلطة  �شمن 
�لهادفة لدعم كافة �شر�ئح �ملجتمع 
ومتكينهم من �حل�شول على بر�مج 
�ملتغرية  �الح��ت��ي��اج��ات  م��ع  ت��ت��و�ف��ق 
و�لتطور �ملت�شارع وفق �أعلى �ملعايري 

�لدولية.
من  �الأول  ي��ع��د  �مل��ع��ه��د  �أن  و�أو����ش���ح 
�مل�شتوى  وع���ل���ى  �ل����دول����ة  يف  ن���وع���ه 
�الق���ل���ي���م���ي و�ل����ع����رب����ي و�أ�����ش���������س يف 

دولية يف جماالت �لتدريب و�لتعليم 
باالإ�شافة  و�ال�شت�شار�ت  و�لبحوث 
�ملجتمع  م���ع  �ل��ع��الق��ة  ت��ع��زي��ز  �إىل 
مبا�شر.  ب�شكل  �أف����ر�ده  م��ع  و�لعمل 
بكافة  جم��ه��ز  �مل��ع��ه��د  �أن  و�أ�����ش����اف 
و�ملختر�ت  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �ل��و���ش��ائ��ل 
مميز�  ط��اق��م��ا  وي�����ش��م  �ملتخ�ش�شة 
و�ال�شت�شارين  �مل��ح��ا���ش��ري��ن  م���ن 
ذوي �لكفاءة و�خلرة يقدمون نحو 
خمتلف  يف  تدريبية  حقيبة   300

�جلرمية - مدير عام معهد �ل�شرطة 
�ل�شرطية  و�ل����ع����ل����وم  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
ب�����وز�رة �ل��د�خ��ل��ي��ة - �حل��ر���س على 
�لر�شيدة  للحكومة  �لروؤية  مو�كبة 
�لفريق  من  �مل�شتمرة  و�لتوجيهات 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن ز�ي�����د �آل 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
�شموه  وح���ر����س  �ل���د�خ���ل���ي���ة  وزي�����ر 
�ل�شروح  �أه��م  �ملعهد  ي�شكل  �أن  على 
�لعلمية و�لتدريبية يف �ملنطقة وفق 

�لبيانات  وحماية  �الإنرتنت  و�شبكة 
�ملمار�شات  �أف�����ش��ل  وف���ق   ، �ل��رق��م��ي��ة 

�لدولية.
�ملدير  �لر�ئد طارق �جلنيبي  و�أ�شار 
�ملعهد  �أن  �إىل  للمعهد  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
تعليميا  م����رك����ز�  ل��ي�����ش��ب��ح  ي���ه���دف 
يف  �ال�شتمر�ر  على  ي�شجع  معتمد� 
مو�قع  �إىل  ونقلها  �ملعرفة  �كت�شاب 
جديدة  ف��ر���س  و��شتك�شاف  �ل��ع��م��ل 
��شرت�تيجية  ���ش��ر�ك��ات  خ���الل  م��ن 

يف  متخ�ش�شة  دور�ت  لتنفيذ  �لبدء 
و�لعلوم  �ملجتمعية  �ل�شرطة  ع��ل��وم 
توجه  ث��م  خا�شة  ب�شفة  �ل�شرطية 
تدريبية  جم����االت  لي�شمل  ب��ع��ده��ا 
خم��ت��ل��ف��ة م��ث��ل �ل�������دور�ت �الإد�ري������ة 
�لعامة  و�ل�����ش��الم��ة  �الأم����ن  ودور�ت 
�ملو�د  مع  و�لتعامل  �مل�شكالت  وح��ل 
�خلطرة باالإ�شافة �إىل دور�ت �للغات 

و�لرتجمة �لفورية.
�ملعهد  �أن  حم�����ريوم  ب���ن  و�أ�����ش����اف 

�لد�خلية  وز�رة  ملنت�شبي  �مل��ج��االت، 
و�أفر�د �ملجتمع وموؤ�ش�شاته.

وزارة الداخلية حتتفي بتخريج الدفعة االأوىل من دبلوم املقارنات املعيارية
•• اأبوظبي-وام:

�حتفلت وز�رة �لد�خلية يف مقرها 
بتخريج �لدفعة �الأوىل من دبلوم 
�مل���ق���ارن���ات �مل��ع��ي��اري��ة �ل����ذي �أع���ده 
بالوز�رة  �ملعيارية  �ملقارنات  مركز 
بالتعاون مع كليات �لتقنية �لعليا 
21 من منت�شبي  و�شمت �لدفعة 
من  �شابطا   15 بينهم  �ل�����وز�رة 

خمتلف �الإد�ر�ت. 
عبد�هلل  ����ش���ي���ف  �ل���ف���ري���ق  وك�������رم 
�لد�خلية  وز�رة  وك��ي��ل  �ل�����ش��ع��ف��ار 
خريجي �لدبلوم �إىل جانب ثالث 
عنا�شر ن�شائية متميزة من مركز 
لتميزهن  �مل���ع���ي���اري���ة  �مل����ق����ارن����ات 

�مل��رك��ز قام  �أن  �ل��د�خ��ل��ي��ة  ب�����وز�رة 
بتاأهيل هذه �لدفعة من �ملنت�شبن 
باملعرفة  �مل�����ش��ل��ح��ن  �مل��ت��م��ي��زي��ن 
و�لعلم يف جمال �ملقارنات �ملعيارية 
ب���ع���د در������ش����ت����ه����م مل���ج���م���وع���ة من 
�لتي  �لتدريبية  و�مل���و�د  �مل�شاقات 
ت��ع��زز م��ن ج��ه��ود م�����ش��رية �لتميز 

�ملوؤ�ش�شي و�لتح�شن �مل�شتمر.
�الرتقاء  على  �ملركز  و�أك��د حر�س 
تطوير  وتعزيز  �لعمل  مبنظومة 
�الأد�ء �ملوؤ�ش�شي وم�شاركة �لعاملن 
مبا  �لت�شغيلية  �خلطط  و�شع  يف 
يعزز من حتقيق �أهد�فه ومهامه.
�ل����ك����و�در  ت���ط���وي���ر  �إىل  م�������ش���ري� 
وت���اأه���ي���ل���ه���ا مل����و�ك����ب����ة �ل���ت���غ���ري�ت 

ب���ال���ع���م���ل و�ل����ت����ع����اون �ل���ف���ع���ال يف 
�ملركز  وت��ط��ل��ع��ات  �ه����د�ف  حتقيق 

حمليا وعامليا.
ح�شر �حلفل �للو�ء جا�شم حممد 
�ملدين  �لدفاع  عام  قائد  �ملرزوقي 
نا�شر  �أح���م���د  �ل���دك���ت���ور  و�ل����ل����و�ء 
�لري�شي مفت�س عام وز�رة �لد�خلية 
و�للو�ء �شامل �ل�شام�شي مدير عام 
�ملالية و�خلدمات �مل�شاندة و�للو�ء 
�ل�شريفي  م��ك��ت��وم  �ل���ع���زي���ز  ع��ب��د 
وعدد  �لوقائي  �الأم���ن  ع��ام  مدير 
م��ن �مل��دي��ري��ن �ل��ع��ام��ن ومديري 

�الد�ر�ت وكبار �شباط �لوز�رة.
�لكليلي  م���ب���ارك  �ل��ع��ق��ي��د  وق�����ال 
�ملعيارية  �مل��ق��ارن��ات  م��رك��ز  م��دي��ر 

و�ل������رتوي������ج مل���ف���ه���وم �مل����ق����ارن����ات 
�لنجاح  ع��و�م��ل  ك��اأح��د  �مل��ع��ي��اري��ة 
ل��ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة �لفكر  �الأ���ش��ا���ش��ي 
�ال�شرت�تيجي يف خمتلف �الإد�ر�ت 

�ل�شرطية.
و�أ�شاف �إن عقد �ملقارنات �ملعيارية 
�مل�شاريع  تطوير  يف  ي�شهم  دوري���ا 
�ملوؤ�ش�شي  و�الأد�ء  �ال�شرت�تيجية 
باأف�شل  �د�ئها  مقارنة  عن طريق 
يف  �الد�ء  وم����وؤ�����ش����ر�ت  ع��م��ل��ي��ات 
�ملحلي  �مل�شتوين  على  �ملنظمات 
�أف�شل  و����ش��ت��خ��ال���س  و�ل���ع���امل���ي 
و�كت�شاب  �مل��ط��ب��ق��ة  �مل���م���ار����ش���ات 
لتح�شن  و�ل�����رتوي�����ج  �مل�����ه�����ار�ت 

مقايي�س �الأد�ء يف �لوز�رة.

•• مك�صيكو �صيتي-وام:

�لدولة لدى  �شفري  �ملنهايل  �أحمد حامت  �شعادة  �لتقى 
رئي�س  كور�شو  توري�س  تيوفيلو  �ل�شيناتور  �ملك�شيك 
جل��ن��ة �ل��ع��الق��ات �خل��ارج��ي��ة و�آ���ش��ي��ا و�مل��ح��ي��ط �لهادي 

مبجل�س �ل�شيوخ �ملك�شيكي.
ب�شفري  ك��ور���ش��و  ت��وري�����س  تيوفيلو  �ل�شيناتور  رح��ب  و 
�لدولة .. و�أ�شار �إىل م�شتوى �لعالقات �لثنائية �الآخذ 
�لتي  �لثنائية  بامل�شاعي  و�أ���ش��اد  و�لتو�شع  �ل��ت��ط��ور  يف 

و�لتعاون  �ل�شد�قة  باأو��شر  �الرت��ق��اء  �أج��ل  من  تبذل 
بن �لبلدين.

و �أكد �أهمية �لعالقات �لرملانية �لثنائية ودور �لعمل 
تعميق  يف  �لدبلوما�شي  �لعمل  جانب  �إىل  �لت�شريعي 
�ملجاالت.  �شتى  يف  و�لتعاون  �ل�شد�قة  �أو��شر  وتعزيز 
من جانبه �أعرب �ل�شفري �ملنهايل عن �شكره على حفاوة 
�ال�شتقبال .. و�أ�شاد بامل�شتوى �لذي �آلت �إليه �لعالقات 
�لثنائية موؤكد� حر�شه على �لعمل �مل�شرتك و�الرتقاء 

بها �إىل �أح�شن �مل�شتويات.

•• العني-وام:

�ملتحدة  �ل���ع���رب���ي���ة  �الإم����������ار�ت  ج���ام���ع���ة  ت�����ش��ت�����ش��ي��ف 
�جليولوجيا  لطلبة  �الأول  �الأو���ش��ط  �ل�شرق  م��وؤمت��ر 
لال�شتك�شاف  �الأم��ري��ك��ي��ة  �جل��م��ع��ي��ة  ت��ن��ظ��م��ه  �ل����ذي 
للجيولوجين  �الأوروب��ي��ة  و�جلمعية  �جليوفيزيائي 
جليولوجي  �الأم���ري���ك���ي���ة  و�جل��م��ع��ي��ة  و�مل��ه��ن��د���ش��ن 
�لبرتول خالل �لفرتة من 26 فر�ير �إىل 1 مار�س 

�لعن. مبدينة  �جلامعي  �حلرم  يف   2017
و�شينطلق �ملوؤمتر من جامعة �الإمار�ت ليتم تدويره 

فيما بعد بن دول �ل�شرق �الأو�شط.
م�شابقة �جلمعية  برنامج  �ملوؤمتر  ويقام على هام�س 
�مللكي..  للرميل  �ل��ب��رتول  جليولوجي  �الأم��ري��ك��ي��ة 
للجيولوجين  �الأوروب�������ي�������ة  �جل���م���ع���ي���ة  و�خ����ت����ب����ار 
و�مل����ه����ن����د�����ش����ن.. وحت�������دي �جل���م���ع���ي���ة �الأم���ري���ك���ي���ة 

لال�شتك�شاف �جليوفيزيائي.
معارفهم  ل��زي��ادة  للم�شاركن  فر�شة  �مل��وؤمت��ر  وي��ع��د 
و�مل�شاركة بخرتهم  �آفاق معرفتهم  وتو�شيع  �لعلمية 
�ملختلفة وقطاع  �لطلبة من �جلامعات  مع زمالئهم 

�ل�شناعة و�ملتخ�ش�شن. 

�شفري الدولة يلتقي رئي�س جلنة العالقات 
اخلارجية مبجل�س ال�شيوخ املك�شيكي

جامعة االإمارات ت�شت�شيف موؤمتر ال�شرق 
االأو�شط االأول لطلبة اجليولوجيا 26 فرباير
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اأخبـار الإمـارات

 

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 �لر�حة                   2710000
م�شت�شفى �ملكتوم                     2221211         
م�شت�شفى �المل                      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�ش اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

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

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
�مل�شت�شفى �الأمريكى                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
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خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

�شيف بن زايد يقدم واجب العزاء 
يف وفاة نا�شر بوقبي املن�شوري

•• العني -وام:

�ل��وزر�ء وزير  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  �شيف بن  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  قدم 
�أم�س �الأول و�جب �لعز�ء يف وفاة �ملغفور له نا�شر بن حممد بوقبي  �لد�خلية م�شاء 
�ملن�شوري. و�أعرب �شموه خالل زيارته خليمة �لعز�ء مبنطقة �ملرخانية يف مدينة �لعن 
عن خال�س تعازيه ومو��شاته الأبناء و�أ�شرة �لفقيد .. �شائال �ملوىل عز وجل �أن يتغمده 

بو��شع رحمته و�أن ي�شكنه ف�شيح جناته و�أن يلهم �أهله وذويه �ل�شر و�ل�شلو�ن.
�شكرهم  خال�س  “ عن  و�أحمد  وعبيد  ومبارك  و�شعيد  “ حممد  �لفقيد  �أبناء  وع��ّر 

وتقديرهم ل�شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان على زيارته ومو��شاته لهم.

االإمارات والكويت .. 6 عقود من عالقات االأخوة القائمة على وحدة الهدف وامل�شري

�سمن �سل�سلة الندوات القانونية

غرفة عجمان تنظم ندوة بعنوان قانون ايجار العقارات يف اإمارة عجمان

�سمن مبادراتها مبنا�سبة عام اخلري

واقت�شاديًا اجتماعيًا  املراأة  متكني  اإىل  الرامية  جهودها  ر” تعزز  الق�شّ و�شوؤون  “االأوقاف 

•• اأبوظبي -وام:

ر�شميا  �الإم�������ار�ت  دول����ة  ت��ف��اع��ل��ت 
�ل�شاد�شة  �ل���ذك���رى  م���ع  و���ش��ع��ب��ي��ا 
و�خل���م�������ش���ن ال����ش���ت���ق���الل دول�����ة 

�لكويت �ل�شقيقة .
دبي  ب���رج خليفة يف  �ك��ت�����ش��ى  ف��ق��د 
فيما  �ل���ك���وي���ت���ي  �ل���ع���ل���م  ب�����األ�����و�ن 
����ش��ت��ق��ب��ل��ت �الإم�������ار�ت زو�ره�����ا من 
بالهد�يا  �ل�شقيقة  �ل��ك��وي��ت  دول���ة 
�لتذكارية �خلا�شة بهذه �ملنا�شبة.

وب��ع��ث م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور �أن�����ور بن 
حم���م���د ق���رق���ا����س وزي������ر �ل���دول���ة 
ل��ل�����ش��وؤون �خل��ارج��ي��ة ت��ه��اين دولة 
�الإم��ار�ت بهذه �ملنا�شبة .. وقال : 
�أبعث �أ�شدق �لتهاين و�أعذبها �إىل 
�لكويت �حلبيبة يف يومها �لوطني 
�ال�شتقر�ر  م��ن  م��زي��د�  متمنيا   .
للكويت  و�الإزده��������������ار  و�ل����ن����م����اء 

و�شعبها.
م���ن ج��ه��ت��ه �أع�����رب ���ش��ع��ادة �شالح 
حم��م��د �ل��ب��ع��ي��ج��ان ���ش��ف��ري دول���ة 
�عتز�زه  عن  �لدولة  لدى  �لكويت 
يف  �ل�شيا�شية  �ل��ق��ي��ادة  مب�شاطرة 
�مل�شوؤولن  وك��ب��ار  �الإم�����ار�ت  دول���ة 
و�ل�شعب �الإمار�تي لدولة �لكويت 
�حتفاالتها �لوطنية ح�شبما ذكرت 

�لكويتية  �لطبية  �لبعثة  د���ش��ن��ت 
 1962 ع���ام  �الإم�����ار�ت  يف  عملها 
و�أن���������ش����اأت �ل���ع���دي���د م����ن �مل���ر�ك���ز 

و�مل�شت�شفيات .
ماليا  �لكويت  دول��ة  �شاهمت  وق��د 
�خلدمات  تلك  تقدمي  يف  و�إد�ري����ا 
على  وعملت  عليها..  و�الإ����ش���ر�ف 
تلفزيوين  �إر����ش���ال  �إن�����ش��اء حم��ط��ة 
�لعمل بها عام  ب���د�أ  دب��ي  �إم���ارة  يف 
تلفزيون   “ عليها  �طلق   1969

�لكويت من دبي ».
�ملا�شي  �ل���ق���رن  ���ش��ب��ع��ي��ن��ي��ات  ويف 
ت���ع���م���ق���ت �ل�����ع�����الق�����ات �الأخ�����وي�����ة 
�لدم و�الإرث  �مل�شتندة على رو�بط 
و�لتاريخ �مل�شري �مل�شرتك و�زد�دت 
لهما  �ملغفور  بدعم  ور�شوخا  ق��وة 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ 

و�ل�شيخ جابر �الأحمد �ل�شباح.
بن  �لثنائية  �ل��ع��الق��ات  و���ش��ه��دت 
�ل�شقيقة  و�لكويت  �الإم��ار�ت  دولة 
ب�شورة  �أ���ش��ه��م��ت  ب�����ارزة  حم��ط��ات 
بها  و�مل�شي  تر�شيخها  يف  مبا�شرة 
�لثنائي  �مل�شتوى  على  �شو�ء  قدما 
جمل�س  م�������ش���رية  خ�����الل  م����ن  �أو 
�ل��ت��ع��اون مب���ا ي��ع��ود ب��اخل��ري على 

�لبلدين �ل�شقيقن .
و ح��ر���ش��ت ق��ي��ادت��ا �ل��ب��ل��دي��ن على 

تتعلق  �مل��ج��ل�����ش��ن  ب����ن  ����ش���ام���ل���ة 
�ملجاالت  يف  و�لتن�شيق  ب��ال��ت��ع��اون 
�لرملانية و�لت�شريعية و�لقانونية 
و�لتطوير  �ل���ت���دري���ب  وجم������االت 

و�لبحوث ونظم �ملعلومات.
وعلى �شعيد �لعالقات �القت�شادية 
بن �الإمار�ت و�لكويت فقد �رتبط 
بعالقات  �ل�����ش��ق��ي��ق��ان  �ل����ب����ل����د�ن 
�لرو�بط  ع��م��ق  م�����ش��دره��ا  متينة 
�الأخوية �لتي جتمعهما و�شعبيهما 
�إىل ما  �ل�شقيقن ومتتد جذورها 
قبل ظهور �لنفط .. وتطورت بعد 
�كت�شافه .. كما �أن تاريخ �لعالقات 
بن �لبلدين �ل�شقيقن وما تتميز 
به من �أخوة �شادقة ورغبة قوية يف 
تطوير �لتعاون �لثنائي ال�شيما يف 
�ملجاالت �القت�شادية يجعلنا نقف 
�لتفاوؤل  �أر�س �شلبة متنحنا  على 
و�الرتقاء  �لعالقات  هذه  لتوطيد 
بها �إىل م�شتوى طموحات �لقيادة 
يحقق  مب��ا  �ل��ب��ل��دي��ن  يف  �حلكيمة 
ب��رف��ع ن�شبة  �مل�����ش��رتك��ة  �مل�����ش��ل��ح��ة 
و�ال�شتفادة  �ل���ت���ج���اري  �ل���ت���ب���ادل 
�ال�شتثمارية  �لفر�س  جميع  م��ن 
�ملتاحة عر �إقامة م�شاريع جتارية 

و��شتثمارية م�شرتكة.
�القت�شادية  �ل��ع��الق��ات  تعك�س  و 

وكالة �الأنباء �لكويتية “ كونا » .
وترتبط �الإمار�ت بعالقات �أخوية 
وث��ي��ق��ة م���ع دول�����ة �ل���ك���وي���ت تعود 
م�شت  ع��ق��ود  �شتة  م��ن  �أك���رث  �إىل 
وحتظى بدعم ورعاية من �شاحب 
�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 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  و����ش���اح���ب  �هلل” 
�ل�شباح  �جل���اب���ر  �الأح���م���د  ���ش��ب��اح 

�أمري دولة �لكويت.
ن��ح��و مزيد  �ل���دول���ت���ان  ومت�����ش��ي 
على  �مل�����������ش�����رتك  �ل�����ع�����م�����ل  م�������ن 
و�ل�شيا�شية  �القت�شادية  �ل�شعد 
و�الجتماعية .. وتعك�س �لعالقات 
�لقيادة  من  �إ���ش��ر�ر�  �لبلدين  بن 
�ل�شيا�شية بن �لبلدين على �لدفع 
بها مل�شتويات �أكرث تقاربا وتكامال 
�مل�شرتكة  �مل�������ش���ال���ح  ي���خ���دم  مب����ا 

للبلدين و�ل�شعبن �ل�شقيقن.
وب������د�أت �ل��ع��الق��ات �الإم���ار�ت���ي���ة - 
خم�شينيات  منذ  زخمها  �لكويتية 
�لبعثة  ب���د�أت  �ملا�شي ح��ن  �ل��ق��رن 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة �ل��ك��وي��ت��ي��ة ع��م��ل��ه��ا يف 
�الإمار�ت يف �لعام 1955م باإن�شاء 
�مل���د�ر����س وجتهيزها  م��ن  �ل��ع��دي��د 
ودعمها بالكتب و�الأدو�ت �ملدر�شية 
للطلبة قبل �إعالن �الحتاد .. فيما 

بن  ع��ب��د�هلل  �ل�����ش��ي��خ  �شمو  للجنة 
�خلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
و�ل��ت��ع��اون �ل����دويل ون��ائ��ب رئي�س 
�ل���وزر�ء ووزي��ر �خلارجية  جمل�س 
�لدكتور  �ل�شيخ  �آن����ذ�ك  �لكويتي 
�ل�شباح  �ل�������ش���امل  ���ش��ب��اح  حم��م��د 
ويف  �ل�شقيقتان  �ل��دول��ت��ان  ل��ت��رم 
�مل�شرتكة عدة  �لعليا  �للجنة  �إطار 
�لرنامج  منها  و�تفاقيات  بر�مج 
لعام  �ل��ب��ي��ئ��ة  جم���ال  يف  �لتفعيلي 
و�ل���رن���ام���ج   2015-2014
�لتنفيذي لالتفاق �لثقايف و�لفني 
ب���ن �ل��ب��ل��دي��ن ل���الأع���و�م 2013 

و2014 و2015 .
برنامج  �لتوقيع على  و مت كذلك 
خارجية  وز�رت����������ي  ب�����ن  ت�����ع�����اون 
�ل���ت���دري���ب  �ل���ب���ل���دي���ن يف جم������ال 
�إ�شافة  و�ل��ب��ح��وث  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي 
م�شرتك  ت���ع���اون  ب���روت���وك���ول  �إىل 
بن غرفة جتارة و�شناعة �لكويت 
و�ل�شناعة  �لتجارة  غ��رف  و�حت��اد 

يف �الإمار�ت.
و وق���ع���ت م���ع���ايل �ل���دك���ت���ورة �أم���ل 
�ملجل�س  رئي�شة  �لقبي�شي  عبد�هلل 
�لوطني �الحتادي ومرزوق �لغامن 
�لكويتي  �الأم������ة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
ثنائية  ت���ع���اون  �ت��ف��اق��ي��ة  م���وؤخ���ر� 

وتعميقها  ب��ا���ش��ت��م��ر�ر  ت��وث��ي��ق��ه��ا 
ب���ذ�ك���رة �الأج���ي���ال �مل��ت��ع��اق��ب��ة حتى 
�لنهج و�مل�شمون  ت�شتمر على ذ�ت 

و�لزخم.
وت���رج���م �مل��غ��ف��ور ل���ه �ل�����ش��ي��خ ز�يد 
“طيب  ن���ه���ي���ان  �آل  ���ش��ل��ط��ان  ب����ن 
�لتي  �ل��ع��الق��ات  ثر�ه” حجم  �هلل 
�ل�شقيقن  �ل���ب���ل���دي���ن  ت���رت���ب���ط 
�أث���ن���اء �حتالل  �مل�����ش��رف  مب��وق��ف��ه 
�ل����ك����وي����ت . و�����ش���ت�������ش���اف���ت دول����ة 
�الإم��ار�ت ع�شر�ت �آالف من �الأ�شر 
�إىل  �إ�شافة  �أر�شها  على  �لكويتية 
قر�ره �ملغفور له مب�شاركة �لقو�ت 
�الإم��ار�ت��ي��ة يف ح��رب حترير دولة 
�لكويت. و على �ل�شعيد �ل�شيا�شي 
ت�شهد �لعالقات �لدبلوما�شية بن 
�لكويت و�الإمار�ت تطور� ملحوظا 
ي��ع��ك�����ش��ه �ل��ت��ن�����ش��ي��ق �مل���ت���ب���ادل بن 
�الإقليمية  �مل��ح��اف��ل  يف  �جل��ان��ب��ن 
و�ل���دول���ي���ة جت����اه �ل��ق�����ش��اي��ا ذ�ت 

�الهتمام �مل�شرتك.
و �شكل توقيع �تفاقية �إن�شاء جلنة 
�لثنائي  ل��ل��ت��ع��اون  م�شرتكة  عليا 
 2006 �ل���ع���ام  �ل��ب��ل��دي��ن يف  ب���ن 
�لعالقات  ح��ج��م  يف  مهما  حت���وال 
�ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة بن 
�الأول  �الجتماع  وتر�أ�س  �لبلدين. 

متانة  �ل���ب���ل���دي���ن  ب����ن  �ل���ق���ائ���م���ة 
�لتكامل و�ل�شر�كة ووحدة �لهدف 
�ل���دول���ت���ان  وت���ع���م���ل   . �مل�������ش���ري  و 
�لتجاري  �ل���ت���ب���ادل  زي�������ادة  ع���ل���ى 
وتعزيز تلك �لعالقات يف خمتلف 
و�لتجارية  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة  �مل���ج���االت 
�لقطاعن  يف  و�ال����ش���ت���ث���م���اري���ة 
�خلا�س و�لعام ما ينبئ مب�شتقبل 
�لتعاون  ينتظر م�شرية هذ�  ز�ه��ر 
�لبلدين  خ��دم��ة  يف  ي�����ش��ب  �ل����ذي 

و�ل�شعبن �ل�شقيقن.
و�لكويت  �الإم�����������ار�ت  ت���رت���ب���ط  و 
بالعديد من �التفاقيات ومذكر�ت 
و�لتجارية  �القت�شادية  �لتفاهم 
زي�������ادة حجم  ����ش���اه���م���ت يف  �ل���ت���ي 
�لتجاري  و�ل��ت��ب��ادل  �ال���ش��ت��ث��م��ار�ت 
م�شتويات  �إىل  �ل���ب���ل���دي���ن  ب����ن 
��شتقالل  ذك��رى  متر  و  متقدمة. 
دولة �لكويت �ل�شقيقة وهي ت�شري 
ب��ك��ل ع���زم وت�����ش��م��ي��م ع��ل��ى طريق 
�ل��ت��ق��دم و�الزده������ار يف ظ��ل قيادة 
�شباح  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب 
�الأح����م����د �جل���اب���ر �ل�����ش��ب��اح �أم���ري 
�إرث  �إىل  م�شتندة  �ل��ك��وي��ت  دول���ة 
كبري وما�س جميد و متطلعة �إىل 
لكل  ز�ه���ر  وم�شتقبل  �أف�����ش��ل  غ��د 

�أبنائها.

•• عجمان ـ الفجر 

و�شناعة  جت�������ارة  غ����رف����ة  ت���ن���ظ���م 
بعنو�ن  ق��ان��ون��ي��ة  ن�����دوة  ع��ج��م��ان 
�إمارة  يف  �لعقار�ت  �يجار  “قانون 

�لثالثاء  ي����وم  وذل�����ك  عجمان” 
�لقادم �ملو�فق 28 فر�ير �جلاري 
يف متام �خلام�شة و�لن�شف م�شاء� 
فريمونت  بفندق  ت��وب��از  ق��اع��ة  يف 
�لندوة �شمن  تاأتي  عجمان، حيث 

�لقطاعات  م����ن  �ل����ع����دي����د  ع���ل���ى 
�حليوية بحيث �شاركت �لغرفة يف 
لقانون  �لتح�شريية  �الجتماعات 
و�لتي  �الإم����������ارة  يف  �الي������ج������ار�ت 

و�فاد �ملرزوقي �ن �لغرفة حري�شة 
�لقطاع  و������ش����ت����د�م����ة  من����و  ع���ل���ى 
�المر  �إم���ارة عجمان  �ل��ع��ق��اري يف 
�يجابي  ب�����ش��ك��ل  ي��ن��ع��ك�����س  �ل������ذي 

�لتي  �لقانونية  �ل��ن��دو�ت  �شل�شلة 
عبد�هلل  و�أو�شح  �لغرفة.  تنظمها 
عمر �ملرزوقي – �ملدير �لتنفيذي 
�لع�شوية  ت�شجيل  لقطاع خدمات 
و�مل���ع���ام���الت ب��غ��رف��ة ع��ج��م��ان �ن 
�ملكاتب  ��شحاب  ت�شتهدف  �لندوة 
و�مل�شتاأجرين  و�مل����الك  �ل��ع��ق��اري��ة 
يف  �مل�شتجد�ت  �أه��م  على  للوقوف 
عدد  و��شتعر��س  �لعقاري  �ل�شاأن 
�خلا�شة  و�لق�شايا  �لتجارب  من 
ب���ال���ت���ط���وي���ر �ل����ع����ق����اري و�آل�����ي�����ات 
حقوق  ي�شمن  مبا  معها  �لتعامل 
ك���اف���ة �الط�������ر�ف وي�����ش��ب يف منو 
�ل��ع��ق��اري ال�شيما يف ظل  �ل��ق��ط��اع 
�لنمو �لكبري �لذي ي�شهده �ل�شوق 

�لعقاري يف �الإمارة.

لل�شوؤون  �ملركزية  �الإد�رة  نظمتها 
عجمان،  حل���ك���وم���ة  �ل���ق���ان���ون���ي���ة 
بح�شور جلنة �ملنازعات �الإيجارية 
وجل��ن��ة �ل��ت�����ش��ري��ع��ات يف �الإم������ارة، 
�لعقار�ت  م��الك  كبار  من  ونخبة 
�ملطورين  م���ن  وع����دد  �الم�����ارة  يف 
بالقطاع  و�مل��ه��ت��م��ن  �ل��ع��ق��اري��ن 

�لعقاري.
ووجه �ل�شكر �إىل �لرعاة �لذهبيون 
للندوة “مركز �جلناحي للعقار�ت 
للعقار�ت،  �ل��ر����ش��خ��ون  وموؤ�ش�شة 

و�شركة �لهويدي للعقار�ت«.
 � �ملويجعي  �أح��م��د  دع��ا  م��ن جانبه 
�لقانونية  �خل��دم��ات  �إد�رة  م��دي��ر 
بعنو�ن  �ملهتمن  ع��ج��م��ان  ب��غ��رف��ة 
خالل  من  فيها  بامل�شاركة  �لندوة 

�ل��ت��و����ش��ل و�ل��ت�����ش��ج��ي��ل ع���ر رقم 
 ،”067016200“ �ل���ه���ات���ف 
حري�شة  �ل����غ����رف����ة  �ن  م������وؤك������د� 
خمتلفة  ع����ن����اوي����ن  ط�������رح  ع����ل����ى 
تعزز  و�ل��ت��ي  �لقانونية  ل��ن��دو�ت��ه��ا 
ل����دى كافة  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ة 
�خلر�ء  بح�شور  �ملجتمع  �شر�ئح 
�جلهات  ومم���ث���ل���ي  و�مل���خ���ت�������ش���ن 
�حل���ك���وم���ي���ة و�خل����ا�����ش����ة ك�����ال يف 
�لغرفة  �ن  بالذكر  جدير  جماله. 
�شمن  قانونية  ن���دو�ت   9 نظمت 
���ش��ل�����ش��ل��ة �ل����ن����دو�ت، وم��ن��ه��ا ن���دوة 
ق��ان��ون �ل�����ش��رك��ات �جل��دي��د وندوة 
�لتاأمينات  ون��دوة  �لتجاري  �لغ�س 
�ل�����ت�����ج�����اري�����ة ون�����������دوة �جل�����ر�ئ�����م 

�اللكرتونية و�شبل مكافحتها.

•• دبي-الفجر:

�ختتمت موؤ�ش�شة �الأوقاف و�شوؤون 
ب��دب��ي، م���وؤخ���ر�ً، معر�س  �ل��ق�����ش��ر 
�الأ�شر �ملنتجة، �لذي �أقيم يف مقرها 
عدد�ً  وت�شمن  �أ�شبوع،  م��دى  على 
�شنعتها  �لتي  �ملنتجات  من  كبري�ً 
بينها  وم��ن  باأنف�شهن،  �حلا�شنات 
و�مل�شغوالت  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة،  �مل��ن��ت��ج��ات 
�لرت�ثية،  و�مل���الب�������س  �ل���ي���دوي���ة، 
�لتي  �لفنية  �ل��ت��ح��ف  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�لوطنية.   �ل��ه��وي��ة  م��الم��ح  حت��م��ل 
ويعتر هذ� �ملعر�س �أحد فعاليات 
للحا�شنات  بيد”  “يد�ً  ب��رن��ام��ج 
�لهادف �إىل �ال�شتفادة من مو�هب 
�حلا�شنات  �الأم����ه����ات  وم����ه����ار�ت 

�ل��ق��ي��ادة �حل��ك��ي��م��ة مب��ن��ا���ش��ب��ة عام 
�جلهود  م�شاعفة  تتطلب  �خل��ري، 
�لتكافل  روح  ت��وط��ي��د  �أج�����ل  م���ن 
على  �ل�شعادة  ور���ش��م  �الجتماعي، 
وهو  �ملجتمع،  فئات  جميع  وج��وه 
�ملنتجة،  �الأ���ش��ر  دع���م  يقت�شي  م��ا 
ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف ع��ن��ه��ا، ومت��ك��ي��ن��ه��ا من 
م�شرية  يف  �ل���ف���اع���ل���ة  �مل�������ش���اه���م���ة 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����ش��ت��د�م��ة ب���اإم���ارة دبي 
�ملتحدة.    �لعربية  �الإم���ار�ت  ودول��ة 
بيد” �لذي  “يد�ً  ويعك�س معر�س 
يف  و�لتاأهيل  �لرعاية  ق�شم  نظمه 
�لق�شر  و�شوؤون  �الأوق��اف  موؤ�ش�شة 
باحلا�شنات  �مل���وؤ����ش�������ش���ة  �ه���ت���م���ام 
ومهار�ت  مو�هب  ميتلكن  �لالتي 
متعددة، وحر�شها على بناء و�شقل 

�لتقليدية  �مل��ن��ت��ج��ات  ���ش��ن��اع��ة  يف 
وتوثيق  وت��ط��وي��ره��ا،  و�ل��رت�ث��ي��ة، 
�شالتهن باملجتمع، وتوفري مو�رد 

دخل �إ�شافية لهن.
وح���ول ه��ذ� �مل��و���ش��وع، ق��ال �شعادة 
�آل ثاين، نائب �الأمن �لعام  خالد 
ر  �لق�شّ و���ش��وؤون  �الأوق���اف  ملوؤ�ش�شة 
بدبي: متثل دولة �الإمار�ت �لعربية 
عاملياً  ومنوذجاً  مثااًل حياً  �ملتحدة 
�مل��ر�أة ودعمها �جتماعياً  يف متكن 
و�ق��ت�����ش��ادي��اً، وي��اأت��ي ه��ذ� �ملعر�س 
باالأمهات  �اله��ت��م��ام  ه��ذ�  �إط���ار  يف 
�حل����ا�����ش����ن����ات ل���ت���ف���ع���ي���ل دوره�������ن 
يتنا�شب  دخ���ل  وت��وف��ري  �ملجتمعي 

مع �حتياجاتهن �حلياتية.
توجيهات  �أن  ����ش���ع���ادت���ه  و�أك���������د 

وتوثيق  وم���ه���ار�ت���ه���ن،  ق���در�ت���ه���ن 
�لبع�س،  بع�شهن  م��ع  تو��شلهن 
يف  م�شاركتهن  ت��ع��زي��ز  ج��ان��ب  �إىل 
وتخفيف  �مل��خ��ت��ل��ف��ة،  �ل��ن�����ش��اط��ات 
وين�شجم  ع��ن��ه��ن.  �حل���ي���اة  �أع���ب���اء 
�ملوؤ�ش�شة  ���ش��ع��ي  م��ع  �مل��ع��ر���س  ه���ذ� 
�لوطنية،  ب��ر�جم��ه��ا  ت��ف��ع��ي��ل  �إىل 
�ملنتجات  على  يركز  �أن��ه  خ�شو�شاً 
�أ�شالة  ت��ع��ّر ع��ن  �ل��ت��ي  �ل��رت�ث��ي��ة 
�ل��ه��وي��ة �ل��وط��ن��ي��ة، وع��م��ق جذور 
ي�شتثمر  ذ�ته  �لوقت  ويف  �النتماء، 
�حلا�شنات  وه�����و�ي�����ات  م�����ه�����ار�ت 
ت��ع��ك�����س ثر�ء  ت��ق��دمي م��ن��ت��ج��ات  يف 
�ل����رت�ث �الإم���ار�ت���ي وق���درت���ه على 
�ملقيمة  �جلن�شيات  خمتلف  ج��ذب 

على �أر�س �لدولة.

احمد املويجعيعبداهلل عمر املرزوقي

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  �مل���دع���و/ ل��ي��اق��ت علي 
باك�شتاين    ، ����ش��ل��م  حم��م��د 
�جل��ن�����ش��ي��ة  - ج�����و�ز  �شفره 
�شادر   )1797072( رق��م 
م���ن ب��اك�����ش��ت��ان   م���ن يجده 
رقم  بتليفون  �الت�شال  عليه 

   050/4725716

تغييــــر     ال�ســــــم
انا، شوبهيت ابن بهوسان بوشباراي ديساي، احمل جواز سفر هندي 
رقم   N4587806 الصادر في ابوظبي بتاريخ 09/05/2016 
، مقيم دائما في 505 براثام فالتز، ماركند، شارع ديساي ، قرب 
غوجرات  كورس،  ريس  فادودارا  غوتري،  شارع  اسكون،  معبد 
الكعبي، منطقة  بناية  رقم 903  الشقة  في  حاليا  ومقيم   390007
مخيم النهيان، ابوظبي ، ا.ع.م. بموجبه غيرت اسمي من شوبهيت 

الى شوبهيت بهوشان ديساي فورا. 

فقدان جواز �سفرت
ميديو�س    / �مل��دع��و  ف��ق��د 
�وغ���ن���د�     ، ك��ي��ن��ي��ون��ي��وزى 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )1259961( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

 052/7644247

فقدان جواز �سفرت
ر�جي�س   / �مل����دع����و  ف���ق���د 
، باك�شتاين    جاغروب جى 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )9514931( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

 050/6999579

فقدان جواز �سفرت
ميدنا   / �مل�����دع�����و  ف����ق����د 
�ثيوبيا   ، ع���ل���ى  �ري���ي���ب���و 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )1386495( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

 050/6764000

فقدان جواز �سفرت
/زي���اد �شالح  �مل��دع��و  فقد 
فل�شطن    ، خ����م����ي���������س 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )3162691( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

 0508571426

فقدان جواز �سفرت
/ب���الل ح�شن  �مل��دع��و  فقد 
ليت �بو �حل�شن،  بنغالدي�س 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
يجده  م��ن   )924168(
عليه �الت�شال بتليفون رقم 

 055/1616080

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو / عماد عبد �هلل 
�ل�شود�ن    ، �لب�شري  �حمد 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )2570610( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

 050/6645338
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العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ريرتوفيت لالن�شاء�ت 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 2062288  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة و�ئل حممد دعدوع %49 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف ر�مي م�شطفى خ�شرو
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

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

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة بار��س للحد�دة 

CN 1142602:لفنية و�للحام و�خلر�طة رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عي�شة �شامل حممد �لعامري %100 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شهيل �شعيد علي حممد �شعيد

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

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

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كاز�كور �لكرتوميكانيكال 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1318768 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء

�حمد �شديق حممد ح�شن خوري من 70% �ىل %1
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

elite investment llc شافة �ليت �نف�شتمنت ذ.م.م��
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد �بر�هيم يو�شف �بر�هيم �خلوري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

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

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25

اإعــــــــــالن
للتجارة  �ل�ش�����ادة/زوتاي  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1429949:لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم�
 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
فنجيا و�شينج من 25% �ىل %13

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة فومينج و�جن %12

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

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

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/جرن�ل برفريلز  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1143277:ند ديفايز�س للتكنولوجيا ذ.م.م رخ�شة رقم�
 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
�شربل ق�شا�س من 20% �ىل %23

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عمرو حممد نبيل �لببيلي

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

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

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم �مل�شايف

 رخ�شة رقم:CN 1554899 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�هلل عبد�لعزيز علي �حلمريي %100
تعديل وكيل خدمات

حذف علي عبد�هلل عبد�لرحمن علي �ملرزوقي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف هامه مو�شى عمر �شالمة
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25

اإعــــــــــالن
للمقاوالت  �بوظبي  لوؤلوؤة  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1072455 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شالح حممد �شالح عو�س �ملنهايل من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �شالح حممد �شالح عو�س �ملنهايل من 100% �ىل %50
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حم�شن حممد �شالح عو�س �ملنهايل %50

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 1500000
تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.20*0.50

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/موؤ�ش�شة لوؤلوؤة �بوظبي للمقاوالت �لعامة

ABU DHABI PEARL GENERAL CONTRACTING EST
�ىل/لوؤلوؤة �بوظبي للمقاوالت �لعامة ذ.م.م

ABU DHABI PEARL GENERAL CONTRACTING LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25

اإعــــــــــالن
و�ملعجنات  للبيتز�  �شويحان  �ل�ش�����ادة/جوهرة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1249596 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�ل�شالم ��شماعيل �شو�ن %100

تعديل وكيل خدمات/��شافة مع�شد عبد�هلل مع�شد �شيف �مل�شغوين
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف فاطمة حممد ب�شري ح�شن ب�شري �ل�شقفة

تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*3 �ىل 1*3
تعديل ��شم جتاري من/جوهرة �شويحان للبيتز� و�ملعجنات

JOHRT SWEIHAN PIZZA & PASTRY

�ىل/جود مود جو�س �ند با�شرتى
GOOD MOOD JUICE AND PASTRY

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

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

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة ر��شد حمد �لعامري لال�شباغ 

و�لبال�شرت رخ�شة رقم:CN 1137800 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ر موؤ�ش�شة ر��شد حمد �لعامري لال�شباغ و�لبال�شرت

RASHED HAMAD AL AMERI PAINTING & PLASTERING EST

�ىل/موؤ�ش�شة ر��شد حمد �لعامري لال�شباغ

RASHED HAMAD AL AMERI PAINTING EST

تعديل ن�شاط/حذف �عمال �لتطين للمباين )�لبال�شرت( )4330009(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بيت �لو�دي للنقليات و�ملقاوالت �لعامة  

رخ�شة رقم:CN 2104514 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/بيت �لو�دي للنقليات و�ملقاوالت �لعامة

BAIT AL WADI TRANSPORTING & GENERAL CONTRACTING

�ىل/بيت �لو�دي للنقليات و�ل�شيانة �لعامة

BAIT AL WADI TRANSPORT AND GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/��شافة �شيانة �ملباين )4329901(

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ح�شانة بر�يت كيدز 

 رخ�شة رقم:CN 1381144 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�شاحة 6*1 �ىل 1*4

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/ح�شانة بر�يت كيدز

BRIGHT KIDS NURSERY

�ىل/ح�شانة بر�يت كيدز ملالكها خليفة بطي بن عمري �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م 

 BRIGHT KIDS NURSERY OWNED BY KHALEEFA BUTTI

BIN OMAIR - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ح�شانة �لدمية �لفرن�شية 

 رخ�شة رقم:CN 1548812 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�شاحة 9*1 �ىل 1*6

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/ح�شانة �لدمية �لفرن�شية

FRENCH DOLL NURSERY

�ىل/ح�شانة �لدمية �لفرن�شية ملالكها خليفة بطي بن عمري �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م 

 FRENCH DOLL NURSERY OWNED BY KHALEEFA BUTTI

BIN OMAIR - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25

اإلغاء اعالن �سابق
�لرخ�شة  بخ�شو�س  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
رقم:CN 1039243 باال�شم �لتجاري:بارويندر للمقاوالت 
�لرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  �لعامة  و�ل�شيانة 

و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقا
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25

اإعــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية �ل�شناعة باأن: �ل�شادة/خمابز رويال العاملية ذ.م.م  

in - 1002107 :رقم �لرخ�شة �ل�شناعية
قد �أبدو� رغبتهم يف �إتخاذ �لتعديل �الآتي:

خروج �ل�شركاء:
�سركة لوكاتوم ليمتد

دخول �ل�شركاء:
ل م  �ش  هولدنغ  غروب  اأنطونيو�ش  • �سركة 

لت�شبح �لرخ�شة �ل�شناعية باالأ�شماء �ل�شركاء:
ذ.م.م الغذائية  للمواد  الوطنية  • ال�سركة 
ل م  �ش  هولدنغ  غروب  اأنطونيو�ش  • �سركة 

وعلى كل من لديه �عرت��س على �الجر�ء �ملذكور �عاله مر�جعة مكتب تنمية 
�أية  �ملكتب  يقبل  فلن  و�إال   ، �الإعالن  ن�شر  تاريخ  من  �أ�شبوع  خالل  �ل�شناعه 

�عرت��س بعد �نق�شاء مدة �الإعالن .
مكتب تنمية ال�سناعة

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25

ديربي للمقاوالت العامة- ذ م م
يعلن مكتب مري�ل عبد �حلبيب لتدقيق �حل�شابات و�ال�شت�شار�ت 

غري  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع  قر�ر  مبوجب  �أنه  �الد�رية 

�لعادية �ل�شادر بتاريخ 2017/02/20 بحل وت�شفية �شركة

  ديربي للمقاولت العامة - ذ م م
مكتب  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �و  �عرت��س  �ي  لدية  من  فعلى 

�مل�شفى �ملعن هاتف رقم 026716055 فاك�س 026716054 �س.ب 

53181 �بوظبي بالنادي �ل�شياحي بناية �شعيد عبد�هلل �جلنيبي 

�لثبوتيه،  �مل�شتند�ت  و�إح�شار   )403( رقم  مكتب   )4( �لطابق 

وذلك خالل مدة �أق�شاها 45 يوما من تاريخ هذ� �العالن.

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25

اإعــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية �ل�شناعة باأن: �ل�شادة/م�سنع البداع للطابوق  

IN - 1002237 :رقم �لرخ�شة �ل�شناعية
قد �أبدو� رغبتهم يف �إتخاذ �لتعديل �الآتي:

تعديل �ل�شركاء بخروج:
�سليمان عبدالوهاب احمد ا�سماعيل %100

ودخول:
حممد عبداهلل حممد عبداهلل اعبيد الظنحاين %100

لت�شبح �لرخ�شة �ل�شناعية باإ�شم:
حممد عبداهلل حممد عبداهلل اعبيد الظنحاين %100

وعلى كل من لديه �عرت��س على �الجر�ء �ملذكور �عاله مر�جعة مكتب تنمية 
�أية  �ملكتب  يقبل  فلن  و�إال   ، �الإعالن  ن�شر  تاريخ  من  �أ�شبوع  خالل  �ل�شناعه 

�عرت��س بعد �نق�شاء مدة �الإعالن .
مكتب تنمية ال�سناعة

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية
ت��ع��ل��ن �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��و����ش��الت )ق���ط���اع �لنقل 
تقدم  قد  ال�سفن  لبناء  اأبوظبي  /�سركة  ب��ان  �لبحري( 

بطلب ت�شجيل �ل�شفينة �ملذكورة بياناتها بعد وهي:

�ل�شفينة  ه��ذه  ت�شجيل  على  �ع��رت����س  له  كل من  على 
مدة  خ��الل  �بوظبي  �ل�شفن  ت�شجيل  مكتب  مر�جعة 

�ق�شاها 60 يوما من تاريخ هذ� �العالن.
                 اإدارة مركز خدمة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

                     اإ�سم ال�سفينة                      رقم الت�سجيل ال�سابق       العلم ال�سابق
                  �شفوة بلو              --                       --
                �شفوة بالك              --                       --
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اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

ت��ع��ل��ن �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��و����ش��الت )ق���ط���اع �لنقل 

�لبحري( بان /بينونة لتاأجري القوارب قد تقدم بطلب 

ت�شجيل �ل�شفينة �ملذكورة بياناتها بعد وهي:

�ل�شفينة  ه��ذه  ت�شجيل  على  �ع��رت����س  له  كل من  على 

مدة  خ��الل  �بوظبي  �ل�شفن  ت�شجيل  مكتب  مر�جعة 

�ق�شاها 60 يوما من تاريخ هذ� �العالن.

                 اإدارة مركز خدمة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

              اإ�سم ال�سفينة      رقم الت�سجيل ال�سابق              العلم ال�سابق
)Ex: Lugana( 201595لوجاناAbu Dhabi - UAE

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  25  فرباير 2017 العدد 11953
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تنويه
بتاريخ   11940 رقم  �لعدد  يف  �لفجر  بجريدة  �ل�شادر  �العالن  �ىل  باال�شارة 
�لتجاري/ �لتجارية )CN-1777373( باال�شم  2017/2/9 بخ�شو�س �لرخ�شة 
يور كومبو�س لال�شت�شار�ت �الد�ريه  تنوه د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بانه ورد خطاأ 

يف �العالن �مل�شار �ليه �عاله يف رقم �لرخ�شة:
)CN-1777373( و�ل�شحيح هو )CN-1777737( كتب رقم �لرخ�شة

لذ� وجب �لتنويه. 
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
�القت�شادية من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقو ق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اأخبـار الإمـارات
انطالق املرحلة قبل االأخرية من م�شابقة التطبيقات امل�شاندة بال�شارقة

•• ال�صارقة-وام:

�نطلقت �أم�س �الأول بغرفة جتارة و�شناعة �ل�شارقة �ملرحلة قبل �الأخرية 
من م�شابقة �لتطبيقات �مل�شاندة »AT EDUCOM » �لتي ينظمها 

مركز �لتقنيات �مل�شاندة �لتابع ملدينة �ل�شارقة للخدمات �الإن�شانية.
مركز  م��ع  بالتعاون  تنظم  �ل��ت��ي   - �مل�شابقة  م��ن  �ملرحلة  ه��ذه  تت�شمن 
 LG جودة �حلياة �لتقنية يف جامعة �شيوؤول �لوطنية وبدعم من �شركة
 CODE- CAMP لالإلكرتونيات - �إقامة خميم �لعمل �ملتخ�ش�س
. وجتمع �مل�شابقة يف دورتها �لثانية 48 طالبا وطالبة ي�شكلون 10 فرق 
من خمتلف �جلامعات �الإمار�تية و10 طالب من نخبة طلبة �جلامعات 
�لكورية لت�شميم �لتطبيقات �مل�شاندة �لتي من �شاأنها �مل�شاهمة يف متكن 

�الأ�شخا�س ذوي �الإعاقة وحت�شن نوعية حياتهم حتت �إ�شر�ف جمموعة 
�مل�شابقة حر�س  من�شق  �لنابل�شي  �أك��د حممد  و  �لكورين.  �خل��ر�ء  من 
�مل�شاندة  �لتقنيات  مبفهوم  �ل��وع��ي  ن�شر  على  �مل�شاندة  �لتقنيات  مركز 
وحتفيز طلبة �جلامعات �الإمار�تية على �بتكار منتجات وتطبيقات تقنية 

موجهة لالأ�شخا�س من ذوي �الإعاقة .
على  �الإيجابي  �الأث��ر  لها  �شيكون  �مل�شابقة  هذه  �أن  �إىل  �لنابل�شي  و�أ�شار 
ت�شجيع �لطلبة و�بتكار �لتطبيقات �لتقنية �حلديثة مل�شاندة �الأ�شخا�س 
من ذوي �الإعاقة و�ملجتمع مما يرثي �لتجربة �الإن�شانية يف هذ� �ملجال 

وي�شاهم يف �رتقائها �مل�شتمر.
ولفت �إىل �أن �لتطبيقات �لتي �شيقوم �لطلبة بت�شميمها �شيتم تقدميها 
�شلطان  بن  فاهم  �ل�شيخ  ويح�شره  �شريعاه  �ل��ذي  �خلتامي  �حلفل  يف 

26 فر�ير  �لقا�شمي رئي�س د�ئرة �لعالقات �حلكومية يف �ل�شارقة يوم 
�جلاري يف غرفة جتارة و�شناعة �ل�شارقة .. وقال �إن �ختيار �لفرق �لفائزة 

يتم من قبل جلنة متخ�ش�شة برئا�شة �ل�شيخ خالد بن �أحمد �لقا�شمي.
�حلياة  ج��ودة  رئي�س مركز  م��وك يل  �شانغ  �لروفي�شور  �أك��د  من جانبه 
�لتقنية يف جامعة �شيوؤول �لوطنية �أن جناح �لدورة �لثانية من �مل�شابقة 

ياأتي مكمال للنجاح �لذي حققته �لدورة �ملا�شية بنتائجها �لهامة .
يحقق  مبا  ع��ام  بعد  عاما  �مل�شابقة  وتطور  ��شتمر�ر  يف  �أمله  عن  معربا 
م�شلحة �الأ�شخا�س ذوي �الإعاقة وي�شهم يف �بتكار �ملزيد من �لتطبيقات 
�مل�شاندة لهم. من جهته قال يونغ جن ت�شوي رئي�س �شركة LG �خلليج 
و�جلميع  �مل�شابقة  خالل  �لطالب  تقدم  ب�شغف  يتابع  �ل�شركة  فريق  �إن 
فخور بالنتائج �ملقدمة وبالتعاون �لقائم بن طلبة �جلامعات �الإمار�تية 

و�لطالب �لكورين. 
و�أ�شاف : نحن ن�شجع �لطلبة على �لعمل بال كلل خالل �ملخيم لتطوير 
ومتكن  حياة  ب��اإث��ر�ء  �ملتمثل  �لنبيل  �ل��ه��دف  م��ع  و�حل��ل��ول  �لتطبيقات 
�الأ���ش��خ��ا���س ذوي �الإع��اق��ة يف دول���ة �الإم�����ار�ت وح���ول �ل��ع��امل م��ن خالل 

�البتكار و�لتكنولوجيا .
جدير بالذكر �أن م�شاريع �لطلبة �ملقدمة خالل �مل�شابقة �شيتم ��شتعر��شها 
�ملدينة  �شتنظمه  �ل��ذي   ATTOPIA �مل�شاندة  �لتقنيات  موؤمتر  يف 

خالل �لفرتة من 9 �إىل 11 مار�س �ملقبل.
و�شتكون جائزة �لفريق �لفائز عبارة عن رحلة �إىل كوريا �جلنوبية بهدف 
عر�س �لتطبيقات �لفائزة وتبادل �خلر�ت و�لتعرف على �أحدث �لتقيات 

�مل�شاندة.

حاكم راأ�س اخليمة ي�شهد �شباق تري فوك�س اخلريي لدعم اأبحاث ال�شرطان
•• راأ�س اخليمة-وام:

�لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شهد 
�م�س  �شباح  �خليمة  ر�أ���س  حاكم  �الأعلى  �ملجل�س  ع�شو 
2017 �لذي يتم تنظيمه  �شباق تري فوك�س �خلريي 

للعام �ل�شابع على �لتو�يل على كورني�س �لقو��شم.
و�الأ�شر  �الأط��ف��ال  فيه  ���ش��ارك  �ل���ذي   - �ل�شباق  ي��ه��دف 
خمتلف  ب��ن  �لتكافل  روح  تعزيز  �إىل   - و�ل��ري��ا���ش��ي��ون 
جمع  على  وت�شجيعهم  و�ف���ر�د  موؤ�ش�شات  م��ن  �جل��ه��ات 
�أم���ر�����س �ل�شرطان  �أب���ح���اث  ل��دع��م  �ل���الزم���ة  �الأم�����و�ل 

مبختلف �أنو�عها.
ت���ريي فوك�س  ���ش��ب��اق  �أن  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  و�أو����ش���ح���ت 
�خلريي �أ�شبح و�حد� من �الأحد�ث �الأكرث �شعبية على 
م�شتوى دولة �الإم��ار�ت خا�شة يف ظل �لتفاعل و�لدعم 
�لكبري من قبل �جلهات �لر�عية �لتي تت�شابق للم�شاركة 

يف دعمه ماديا ومعنويا.
منذ  متتالية  جن��اح��ات  �شهد  �ل�����ش��ب��اق  �أن  �إىل  ول��ف��ت��ت 
تخ�شي�س  مت  �ل���ذي  �جل���اري  للعام  و���ش��وال  �نطالقته 
بكيفية  �خلا�شة  �ل�شرطان  �أمر��س  �أبحاث  لدعم  ريعه 

مو�جهة هذ� �ملر�س و�لو�شول الأف�شل �لعالجات له.
ل��ت��ق��دمي �شورة  �أع�����ش��ائ��ه��ا  ع��ل��ى ج��ه��ود  �للجنة  و�أث��ن��ت 
للجهات  �ل�شكر  وقدمت   .. �ملهم  �حل��دث  لهذ�  �إيجابية 
�ل�شباق  جن����اح  يف  ك��ب��ري�  دور�  ل��ع��ب��ت  �ل��ت��ي  �مل�����ش��اه��م��ة 
�لعديد من  �لذي �شهد ترعات مادية �شخية من قبل 

�جلهات.
�لكندي  �لريا�شي  لذكرى  �إح��ي��اء  �ل�شباق  �إق��ام��ة  تاأتي 
تريي فوك�س �لذي تويف عام 1981 بعد �إ�شابته مبر�س 
�شرطان �لعظام وفقد �إحدى �شاقيه نتيجة لذلك �إال �أنه 
�نطلق برحلة مار�ثونية طويلة ب�شاق و�حدة عر كند� 
5300 كم  143 يوما قطع خاللها م�شافة  ��شتمرت 
�أن  �إال  �ل�شرطان  �لبحوث �خلا�شة مبر�س  دعم  بهدف 
عمر  عن  وت��ويف  م�شو�ره  نهاية  قبل  منه  متكن  �ملر�س 

. �شنة   23
ح�شر �ل�شباق .. �ل�شيخ عمر بن �شقر �لقا�شمي و�ل�شيخ 
�شقر بن حممد بن �شقر �لقا�شمي و�ل�شيخ حممد بن 
كايد �لقا�شمي رئي�س د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بر�أ�س 
�ل�شيوخ و�مل�شوؤولن ومدر�ء �لدو�ئر  �خليمة وعدد من 

�حلكومية وجمع غفري من �الأهايل و�الأطفال .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   ال�سبت  25  فرباير 2017 العدد 11953

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00916/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/09371/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �شده: �ورينت �شكرين جر�فك�س - �س ذ م م  - جمهول حمل �القامة   
حيث تقدم طالب �لتنفيذ : ثاين عبد �هلل حممد �ل�شري�وي 

وحممد عبد�هلل حممد �ل�شري�وي    
 �ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي باالتي:

 1- �لز�م �ملنفذ �شده باخالء �لعن �ملوؤجرة وت�شليمها للمنفذ خالية من �ل�شو�غل
ب��دل  �يجار عن  ت��وؤدي للمدعين مبلغ 38932 رهم  �ل��ز�م �ملدعي عليها بان   -2
ذمن  ب���ر�ءة  �شهادة  بتقدمي  �ل��ز�م��ه   -  2016/12/1 وحتى   2016/5/2 م��ن  �مل��دة 
و�مل�شاريف. بالر�شوم  �لز�مه  و�ملياهز  �لكهرباء  ��شتهالك  م�شتحقات  قيمة   من 

3- �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 
من  ي��وم  ع�شر  خم�شة  خ��الل  �حلكم  ه��ذ�  بتنفيذ  مكلفون  �نكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ �لن�شر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �شوف يتم �تخاذ 

�الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/05035/2016 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/04856/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

 �ىل �ملنفذ �شده: �شالح �شاحي مبارك �لكتبي -  جمهول حمل �القامة   
حيث تقدم طالب �لتنفيذ : �حمد عبد�لرحيم �حمد �لعطار 

 �ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي باالتي:
 1- �لز�م �ملدعي عليه باخالء �لعن �ملوؤجرة وت�شليمها للمدعي خالية من �ل�شو�غل
2- �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي متاأخر�ت بدل �اليجار مبلغ وقدره 
قيمة  من  ي�شتجد  ما  مع   2016/7/25 حتى  من  للفرتة  دره��م(   110.000(

�يجارية حتى �الخالء �لفعلي بو�قع 11.666.6 درهم �شهريا. 
3- �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 

لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من 
يتم  �شوف  �ملبينة  �ملهلة  �لتنفيذ خالل  �متناعكم عن  �لن�شر ويف حال  تاريخ 

�تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00357/2017 / �سكني     
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/02572/2016  �سكني - ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �شده: �رت �رك ديكور - ذ م م  - جمهول حمل �القامة   
حيث تقدم طالب �لتنفيذ:  موؤ�ش�شة ديرة �ورينت �لعقارية    

 �ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي باالتي:
1- مع �لز�مها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره  19.000 درهم بدل �لقيمة �اليجارية �مل�شتحقة للفرتة 
من 2015/11/7 وحتى 2016/4/7 وما ي�شتجد من �جرة من تاريخ 2016/4/8 وحتى تاريخ �الخالء 

�لفعلي بو�قع 45600 درهم �شنويا
2- بالز�م �ملدعي عليها باخالء �لعن حمل �لدعوى وت�شليمها خالية من �ل�شو�غل

3- مع �لز�مها بان توؤدي للمدعي وقدره 19.000 درهم بدل �لقيمة �اليجارية �مل�شتحقة للفرتة من 
2015/11/7 وحتى 2016/4/7 وما ي�شتجد من �جرة من تاريخ من 2016/4/8 وحتى تاريخ �الخالء 

�لفعلي بو�قع 45600 درهم �شنويا. 
4- �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 

�لن�شر ويف حال  تاريخ  يوم من  بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�شة ع�شر  �نكم مكلفون  نعلمكم  لذلك 
�متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �شوف يتم �تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شب لتنفيذه

 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00757/2017 / جتاري   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/06946/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �شده :�رينا ��شبورتز لتنظيم �ملعار�س �لريا�شية - �س ذ م م  
جمهول حمل �القامة   

حيث تقدم طالب �لتنفيذ: عبد �لرحمن عبد �لرحيم ح�شن بال�شالح 
وح�شن عبد �لرحيم ح�شن بال�شالح 

�ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي باالتي:
ي��وؤدي للمدعي )58.475 دره��م( قيمة �الج��رة للفرتة من  ب��ان  �ل��ز�م �ملدعي عليه   -1

2016/4/4 وحتى 2016/9/25 وما ي�شتجد حتى �الخالء �لفعلي 
2- �لز�م �ملدعي عليه باخالء �لعن �ملوؤجرة وت�شليمها للمدعي خالية من �شو�غلها 

ي��وؤدي للمدعي )58.475 دره��م( قيمة �الج��رة للفرتة من  ب��ان  �ل��ز�م �ملدعي عليه   -3
2016/4/4 وحتى 2016/9/25 وما ي�شتجد حتى �الخالء �لفعلي.  

4- �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 
تاريخ  م��ن  ي��وم  ع�شر  خم�شة  خ��الل  �حلكم  ه��ذ�  بتنفيذ  مكلفون  �نكم  نعلمكم  لذلك 
�لن�شر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �شوف يتم �تخاذ �الجر�ء�ت 

�لقانونية �ملنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
   اعالن حكم بالن�سر 

بالدعوى رقم  02081802017 اإيجارات    
�ىل �ملحكوم عليها / برولوجيك�س كوم�شريف جى �ل تي - �مل�شتاأجرة  

2017/2/16  يف  بجل�شتها  باملركز حكمت  �الإبتد�ئية  �لق�شائية  �للجنة  بان  نعلمكم 
�لدعوى �ملذكورة �عاله  ل�شالح /بيرت هومز - �س ذ م م  )�ملوؤجرة( 

بوكالة �ملحامي / نا�شر مال 
حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري :  

- �لز�م �ملدعي عليها باخالء �لعن �ملوؤجرة وت�شليمها خالية للمدعية 
- �لز�م �ملدعي عليها ب�شد�د مبلغ وقدره 169440 درهم كقيمة �يجارية للفرتة من 
2016/1/15 حتى 2016/11/16 ، وما ي�شتجد من قيمة �يجارية �عتبار� من تاريخ 
 2016/11/17 حتى تاريخ �الخالء �لفعلي بو�قع مبلغ وقدره 203325 درهم كاأجرة �شنوية

�شد�د  عن  �لتاأخري  ر�شوم  دره��م    30100 وق��دره  مبلغ  ب�شد�د  عليها  �ملدعي  �ل��ز�م   -
�الجرة للفرتة من 2016/1/15 حتى 2016/11/15 

- �لز�م �ملدعي عليها بامل�شروفات. 
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 لالإ�شتئناف خالل 15 يوما �عتبار� 

من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال �شار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�ص املنازعات اليجارية

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
   اعالن حكم بالن�سر 

بالدعوى رقم   02007032017 اإيجارات    
�ىل �ملحكوم عليها / لوردي ملو�د �لبناء -  �س ذ م م  - �مل�شتاأجرة  

نعلمكم بان �للجنة �لق�شائية �الإبتد�ئية باملركز حكمت بجل�شتها 2017/2/20 يف 
�لدعوى �ملذكورة �عاله  ل�شالح /موؤ�ش�شة ديرة �ورينت �لعقارية -  )�ملوؤجرة( 

بوكالة �ملحامي / نا�شر مال 
حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري :  

- �خالء �لعن وت�شليمها للمدعية خالية من �ل�شو�غل
- بقيمة �يجارية للفرتة من 2015/10/12 وما ي�شتجد من قيمة �يجارية حتى 

�الخالء �لفعلي بو�قع 75.000 �شنويا 
- ت�شليم بر�ءة ذمة من �لكهرباء و�ملياه 

- بر�شوم وم�شاريف �لدعوى.  
�ل  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  با�شم �شاحب  ه��ذ� �حلكم قد �شدر  ك��ان  ومل��ا 
مكتوم حاكم دبي وتلي علنا مبثابة �حل�شوري ، فهو قابل لالإ�شتئناف خالل 15 

يوما �عتبار� من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال �شار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�ص املنازعات اليجارية

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  رقم  0266572016 جتاري ل�سنة  2016 اإيجارات    
�ىل �ملحكوم عليه :بيا�س جورميت - �س ذ م م   

جمهول حمل �القامة  
نعلمكم بان �للجنة �لق�شائية �الإبتد�ئية باملركز حكمت بجل�شتها 2016/11/22 

يف �لدعوى �ملذكورة �عاله  ل�شالح /مركز برجمان - �س ذ م م - باالتي : - 
- �لز�م �ملدعي عليه باخالء �لعن �ملوؤجرة وت�شليمها خالية من �ل�شو�غل 

ي��وؤدي للمدعي مبلغ وق��دره )124.370 دره��م( قيمة  ب��ان  �ل��ز�م �ملدعي عليها   -
، باال�شافة �ىل ما ي�شتجد  �الجرة للفرتة من 2015/8/12 وحتى 2016/7/20 

من قيمة �يجارية حتى تاريخ �الخالء 
- �لز�م �ملدعي عليها بر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 

�ل  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  با�شم �شاحب  ه��ذ� �حلكم قد �شدر  ك��ان  ومل��ا 
مكتوم حاكم دبي وتلي علنا مبثابة �حل�شوري ، فهو قابل لالإ�شتئناف خالل 15 

يوما �عتبار� من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال �شار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�ص املنازعات اليجارية

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
   اعالن ح�سور امل�ستانف �سده  بالن�سر 
يف ال�ستئناف  03/00047/2017 / �سكني  

�ىل �مل�شتانف �شده : �ماند� جن روبن�شون 
مبا �أن �مل�شتانف  : �شاره �حمد عبد �ملح�شن �حمد 

قد �أقام �شدكم �ال�شئناف  03/00047/2017/ �شكني  �مام �ملركز بطلب بالتايل : 
�لغاء �حلكم �مل�شتانف و�لق�شاء جمدد� - �لغاء �حلكم �مل�شتاأنف و�لق�شاء جمدد�. 

مطالبة مالية  - �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى.  
�ملو�فق  �الرب��ع��اء  ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �عالنكم  �لق�شائية  �للجنة  وق��ررت 
2017/3/1 �ل�شاعة 3.30 �مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة �ال�شتئنافية �الوىل( بالد�ئرة 
�ال�شتئنافية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات �الإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر 
بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور �أو من 
ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت . يرجى مر�عاة موعيد �نعقاد 
�جلل�شات يف �شهر رم�شان حي �شتنعقد �للجان �البتد�ئية يف متام �ل�شاعة �لو�حدة 

ظهر�  - يتم ��شد�ر هذه �لوثيقة �لكرتونيا وال تتطلب �ي ختم �وتوقيع

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/01186/2017 / �سكني  

�ىل �ملدعى عليه : �لفا ون للتجارة �لعامة - �س ذ م م  
مبا �أن �ملدعي : مركز برجمان - �س ذ م م    

 قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/01186/2017/�شكني  �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
للماأجور للفرتة من 2016/3/1  �الأج��رة  �شد�د  �ملدعى عليه ميتنع عن  �ن  �خ��الء عقار - 
رغم  ���ش��د�ده  ع��ن  وميتنع  دره��م   123.333.00 مبلغ  بذمته  فرت�شد    2016/6/30 وحتى 

�خطاره بال�شد�د �و �الإخالء يف 2016/8/17
مطالبة مالية -�ن �ملدعى عليه ميتنع عن �شد�د �الأجرة للماأجور للفرتة من 2016/3/1 
رغم  ���ش��د�ده  ع��ن  وميتنع  دره��م   123.333.00 مبلغ  بذمته  فرت�شد    2016/6/30 وحتى 

�خطاره بال�شد�د �و �الإخالء يف 2016/8/17
مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

�ملو�فق  �ل��ث��الث��اء   ي���وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �ع��الن��ك��م  �لق�شائية  �للجنة  وق����ررت 
2017/2/28 �ل�شاعة 3.00م �مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة �ل�شابعة( بالد�ئرة �الإبتد�ئية 
بتق�شري مدة  �أمر  وقد   ، �لدعوى  لنظر  �الإيجارية  �ملنازعات  و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت   . �لن�شر  تاريخ  من  �ي��ام  ثالثة  �ىل  �مل�شافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت 

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/00699/2017 / �سكني  

�ىل �ملدعى عليه : �حمد �شعد علي عطيه  
 مبا �أن �ملدعي : موؤ�ش�شة ديرة �ورينت �لعقارية    

قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/00699/2017 /�شكني  �يجار�ت �مام �ملركز بطلب 
�لز�مكم بالتايل

كقيمة  دره��م   63468 مبلغ  عليه  �مل��دع��ى  بذمة  تر�شد  �ن��ه   - مالية  مطالبة 
�خ��ط��اره   يف  رغ��م  و  م��ن  2015/5/12 وحتى 2016/9/28  للفرتة  �ي��ج��اري��ة 

2016/7/18  �ال �نه ميتنع عن �ل�شد�د.  
مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

�لثالثاء   ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �عالنكم  �لق�شائية  �للجنة  وق��ررت 
�لثالثة(  �للجنة �لق�شائية )�للجنة  �مام  �ل�شاعة 3.00م  �ملو�فق 2017/2/28  
لنظر  �الإيجارية  �ملنازعات  ف�س  مركز  مبقر  و�ملنعقدة  �الإبتد�ئية  بالد�ئرة 
 . �لن�شر  �ي��ام من تاريخ  �مل�شافة �ىل ثالثة  �أم��ر بتق�شري مدة  ، وقد  �لدعوى 
دفاع  م��ن  لديكم  م��ا  وت��ق��دمي  ق��ان��ون��ا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت 

وم�شتند�ت  

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/01251/2017 / �سكني  

�ىل �ملدعى عليه : حممد �أنور و�ر�شي  
مبا �أن �ملدعي : عقار�ت �لغرير - ذ م م    

�مل��رك��ز بطلب  �م��ام  �ي��ج��ار�ت  /�شكني   �ل��دع��وى 02/01251/2017  �أق���ام �شدكم  ق��د 
�لز�مكم بالتايل

من  للفرتة  �ي��ج��اري��ة  كقيمة  مبلغ  عليه  �مل��دع��ي  ب��ذم��ة  تر�شد  �ن��ه   - مالية  مطالبة 
2016/10/1 وحتى 2016/12/24 ورغم �خطاره يف 2016/10/30 ميتنع عن �ل�شد�د. 

�خالء عقار - �نه تر�شد بذمة �ملدعي عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرتة من 2016/10/1 
وحتى 2016/12/24 ورغم �خطاره يف 2016/10/30 ميتنع عن �ل�شد�د. 

من  للفرتة  �ي��ج��اري��ة  كقيمة  مبلغ  عليه  �مل��دع��ي  ب��ذم��ة  تر�شد  �ن��ه   - مالية  مطالبة 
2016/10/1 وحتى 2016/12/24 ورغم �خطاره يف 2016/10/30 ميتنع عن �ل�شد�د. 

مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 
�ملو�فق  �الح���د  ي���وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �ع��الن��ك��م  �لق�شائية  �للجنة  وق����ررت 
2017/3/5 �ل�شاعة 3.00م �مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة �لتا�شعة( بالد�ئرة �الإبتد�ئية 
و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات �الإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�شري مدة 
�مل�شافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونا 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت  

مركز ف�ص املنازعات اليجارية
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العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
     املو�سوع : الأ�سماء

وها�شم  �هلل وجا�شم  / عبد  �ملدعوين  ب��ان  ر����س �خليمة  د�ئ��رة حماكم  تعلن 
، تقدمو� بطلب  وعي�شى ويو�شف ومنى و�آمنة وعبد�لرحمن وزينب ومرمي 
��شافة م�شمى �ل�شهرة )�لدبل( ال�شمائهم ، لتكون ��شمائهم بعد �ال�شافة / 
و�آمنة وعبد�لرحمن وزينب  عبد�هلل وجا�شم وها�شم وعي�شى ويو�شف ومنى 
ومرمي ، �بناء / �حمد حممد ح�شن �لدبل �لبلو�شي.   و�ن من له م�شلحة يف 
�العرت��س على ذلك �ن يتقدم خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ �العالن 

�مام ق�شم �ال�شهاد�ت و�لتوثيقات يف حمكمة ر��س �خليمة. 
قا�سي حمكمة را�ش اخليمة البتدائية
اياد حممد الإبراهيم اخلطايبة 

  حكومة  راأ�ص اخليمة
    دائرة املحاكم

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
 اعــــــــــالن بالن�سر         

ب�شفته   : �جلن�شية  هندي  بوفيندمي  بن  الل  �شوندر  �ل�شيد/  للجميع  معلوما  ليكن 
كلباء  251097 مقرها مدينة   : رقم  - رخ�شة  �ملالب�س  لغ�شيل  �لنجوم  مالك : حمل 
يرغب يف تنازل ح�شته �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�شيد/ �شيف وليد خودم �لزعابي ، 

�الإمار�ت �جلن�شية  
�لتعديالت :  - تنازل �شاحب �لرخ�شة الخر 

- تغيري �ل�شكل �لقانوين من وكيل خدمات �ىل موؤ�ش�شة فردية 
وعمال بن�س �ملادة )14(  فقرة )5(  من �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013م  يف �شان 
�لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم وعلى كل من له حق �العرت��س 
على هذ� �الجر�ء �ن يقوم باملر�جعة �ىل كاتب �لعدل خالل ��شبوعن من تاريخ ن�شر 

هذ� �العالن و�ال�شت�شتكمل  �الجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

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

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

�لقانونية  و�ال�شت�شار�ت  للمحاماة  �ل�شيويف  مكتب  يعلن 

حممد  �ملدعو/  باأن  �لباي�س  �شامل  حنان   / �ال�شتاذة  وممثلته 

خالد �لعبد - فل�شطيني �جلن�شية ويحمل وثيقة �شفر لبنانية 

�ملكتب  و�ن  �ل�شيويف  مبكتب  عالقة  له  لي�س   )339317( برقم 

�حتفاظ  مع  �ملكتب  با�شم  معه  تعامالت  �ي  م�شوؤول عن  لي�س 

�ملكتب بكامل حقوقه يف �لرجوع على �ي �شخ�س ب�شدد ذلك. 

 اإعالن قطع عالقة
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

  اإعالن بالن�سر- بالحالة 
2016/170 جتاري جزئي 

�عالن بالن�شر �ىل �ملدعي عليها �لثانية : ناجيه خليفة ز�يد فريوز �لعبودي 
�إعادة �العالن بالن�شر للمدعي عليها �الوىل : موزه خليفة زوجة �شالح عبد �هلل �شالح 

حيث �ن �ملدعي / بنك �الإحتاد �لوطني - �س م ع 
قد �أقام �ملدعية �لدعوى �حلقوقية �ملرفوعة �شدك رقم 2016/170 جتاري جزئي

وعليه يقت�شي ح�شورك �ىل �لد�ئرة �لتجارية �جلزئية �خلام�شة مبحكمة ر�أ�س �خليمة 
يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/3/1 م �ل�شاعة 5.00 م�شاء ولالجابة على �لدعوى وتقدمي ما 
لديك من بيانات ودفوع ، ويف حالة تخلفك عن �حل�شور �و �إر�شال وكيل عنك يف �لوقت 

�ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى غيابيا بحقك. 
حرر بتاريخ 2017/2/23 

           مكتب اإدارة الدعوى

 حكومة  را�ص اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
          مذكرة تبليغ مدعي عليه )حكم - بالن�سر( 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية       
يف الق�سية رقم 2016/5914  اأمر اأداء -  ال�سارقة        

�ىل �ملطلوب �شدهما : 1- �مين عبد �ملجيد عبد �لعاطي
2- مرحبا لتجارة �لفحم - ذ م م 

حيث �ن �لطالب : عمرو حممد عبد �لعزيز حممود
، ويعلمكم  �ملحكمة  �مام هذه  �ملذكورة �عاله  �لدعوى  �قام عليك  قد 

فيها ب�شدور �حلكم �لتايل ن�شه: - 
ناأمر   - مدنية  �جر�ء�ت  قانون   143 باملادة  وعمال  �الطالع  بعد 
بالز�مكم �ملطلوب �شدهما  باأن يوؤديا للطالب مبلغ وقدره )50.000( 

فقط خم�شون �لف درهم مع �لز�مه �مل�شروفات.  
  مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

  للم�ستاأنف �سدها للح�سور
  امام مدير ادارة الدعوى ن�سرا - اإعالن بالن�سر 

�لدعوى �ال�شتئنافية رقم )695( ل�شنة )2016( م  ��شتئناف جتاري كلي    
يف �لق�شية �ملدنية  رقم )1129( ل�شنة )2013( م جتاري كلي �شادر بتاريخ 2016/10/17 

�مل�شتاأنف : بنك �شادر�ت �ير�ن 
�مل�شتاأنف �شدهم : غلوم �حمد �لبلو�شي للتجارة �لعامة - 7- تو�شلي بور للتجارة  

يوم  �ال�شتئنافية  �الحت��ادي��ة  عجمان  حمكمة  يف  �لدعوى  مدير  �م��ام  باحل�شور  مكلف  �ن��ت 
�الربعاء �ملو�فق 2017/3/8  �شخ�شيا  �و بو��شطة وكيل معتمد وتقدمي كافة �مل�شتند�ت خالل 
ع�شرة �يام من تاريخ ��شتالم �العالن ومن �شمنها مذكرة جو�بية على �لدعوى �ال�شتئنافية 
فان  �ملعتمد  وكيلك  بو��شطة  �و  �شخ�شيا   ح�شورك  ع��دم  ح��ال  ويف  �مل�ش�تاأنف  من  �ملرفوعة 

�ال�شتئناف �شي�شمع يف غيبتك.  
حرر �العالن يف  2017/2/22

مكتب ادارة الدعوىال�ستئنافية

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
 اعـــــــالن       

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان  : �ل�شيد/ حممد 
غالم حممد رئي�شي - �جلن�شية : �ير�ن - وطلب �لت�شديق على حمرر يت�شمن )تنازل عن 
ح�شته �لبالغة  49%( يف �ال�شم �لتجاري �المل و�لوفاء ملقاوالت �لتك�شية و�الر�شيات -ذ م م 
�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة و�ملرخ�س  من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية يف   �ل�شارقة رخ�شة 
�لتنمية �القت�شادية بخورفكان.    جتارية رقم 559716 �ل�شادر بتاريخ 2008/2/19 يف د�ئرة 
�ىل �شريكه �ل�شيد/ عي�شى علي بري بخ�س �لبلو�شي - �جلن�شية : �الإمار�ت - وتغيري �ل�شكل 
�لقانوين من �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية.  ليكن معلوما للجميع بان 
�ملحرر  يف  �ل�شاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم  خورفكان  مدينة  يف  �لعدل  �لكاتب 

�ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعن من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

 اعـــــــالن       
تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان  : �ل�شيد/ 
عهود �حمد عبد �هلل ح�شن �حلو�شني - �جلن�شية : �الإمار�ت وطلب �لت�شديق على 
حمرر يت�شمن )تنازل( يف �ال�شم �لتجاري ملعة خرز لت�شميم �الزي��اء و�ملرخ�س  
من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية يف  �ل�شارقة رخ�شة جتارية رقم 622600 �ل�شادر 
�ل�شيد/ر��شل  �ىل  بخورفكان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  يف   2012/5/6 بتاريخ 
�لكاتب  بان  : بنغالدي�س -  ليكن معلوما للجميع  ، �جلن�شية  ح�شن حبيب �هلل 
�لعدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر 

�ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعن من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

 اعـــــــالن       
و�لت�شديقات- خورفكان:  �ل��ع��دل  �ل��ك��ات��ب  ب����اد�رة  �ل��ع��دل  �ل��ك��ات��ب  �ن��ا  �يل  ت��ق��دم 
على  �لت�شديق  وطلب   - �فغان�شتان   : �جلن�شية   - غماي  �ل�شبور  عبد  �ل�شيد/ 
حمرر يت�شمن )تنازل( يف �ال�شم �لتجاري د�ر �لهجرة خلياطة �لعبايات و�ل�شيل 
و�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية يف �ل�شارقة رخ�شة جتارية رقم 60590 
�ل�شادر بتاريخ 2010/3/29 يف د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بخورفكان. �ىل �ل�شيد/ 
عزيز �حمد بن كفتان ، �جلن�شية : �فغان�شتان .  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب 
�لعدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر 

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

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

الكاتب العدل- خورفكان

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1195   

�ملنذر :حممد حممود حممد م�شروم - ب�شفته موؤجر 
وميثله بالتوقيع �ل�شيدة/ �عتماد بخيت ف�شل حممد نور

مبوجب وكالة م�شدقة ��شوال 
�ملنذر �ليه : �شركة �لفال�شي للهند�شة و�الن�شاء�ت - �س ذ م م 

جمهول حمل �القامة 
ينذر �ملنذر / �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شد�د مبلغ 62500 درهم �ثنان و�شتون �لف وخم�شمائة 
درهم وباإخالء �ملاجور وت�شليمه للمنذر باحلالة �لتي كانت عليها وم�شاريف �لكهرباء 
ن�شر هذ�  تاريخ  يوما من  �ق�شاها ثالثون  م��دة  خ��الل   ، �الخ��الء  تاريخ  و�مل��ي��اه حتى 
�النذ�ر ، و�ال �شوف ي�شطر �ملنذر �ىل �تخاذ كافة �الجر�ء�ت �لقانونية مع حتميل �ملنذر 

�ليه كافة ر�شوم �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

اإعالن  بالن�سر
 رقم 2017/1206   

�ملنذر : عزت عمر �حلديدي عبد �ملجيد - م�شري �جلن�شية 
�ملنذر �ليه : ماجد حممد ربيع حمب - م�شري �جلن�شية 

وقدرها  ذمتكم  يف  �ملرت�شدة  �ملبالغ  ب�شد�د   - �ليه  �ملنذر   - �ملنذر  ينذر 
120.000 درهم مدة �ق�شاها 5 �يام وال �شوف ن�شطر ��شفن �ىل �تخاذ 
�الجر�ء�ت �لقانونية جتاهك و�ملطالبة بالتعوي�س عن �لعطل و�ل�شرر 

وحتميل �ملنذر �ليه �مل�شروفات و�تعاب �ملحاماة .
  الكاتب العدل

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه باحلكم بالن�سر    

                     �ىل �ملدعي عليه/بيج �شيل )فرع �ملفهوم لالحذية و�ملالب�س ذ م م ( 
نعلمكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة يف �لدعاوى �ملذكورة ل�شالح �ملدعن بالز�م 

�ملدعي عليها بان توؤدي :    .

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

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
عمايل كلي   567/2016
عمايل كلي  566/2016

م
1
2

��شم �ملدعي
رونالن �تويدو �شو 

جو�شلن مينو �يجاغو 

مبلغ �ملحكوم له   
4800 درهم 
4300 درهم 

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 319
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ هوناتا ر�م دوال ر�م - هندي  �جلن�شية  يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن جزء  ح�شته �لبالغة 

)51%( من كامل ح�شته �لبالغة 100% وذلك �ىل  عبد �لرحمن كامل ��شماعيل �بر�هيم �لرميي - �إمار�تي �جلن�شية  
وحيث �ن هوناتا ر�م دوال ر�م - هندي �جلن�شية يرغبي يف �لبيع و�لتنازل عن جزء ح�شته �لبالغة 49% من كامل ح�شته �لبالغة 
100% بلبيز ر�م بن روجا ر�م - هندي �جلن�شية يف �لرخ�شة )موؤ�ش�شة طالب �حمد ملقاوالت �لتك�شية و�الر�شيات( تاأ�ش�س باإمارة 

�ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )538816( 
تعديالت �خرى : - مت تغري �ال�شم �لتجاري من  �ال�شم �لقدمي : موؤ�ش�شة طالب �حمد ملقاوالت �لتك�شية و�الر�شيات 

�ىل �ال�شم �جلديد : �الكتاف �لقوية ملقاوالت �لبناء - ذ م م  
مت تغيري �لن�شاط �لتجاري من �لن�شاط �لقدمي : مقاوالت فئة �شاد�شة ، �لتك�شية و�الر�شيات ، عزل ، ��شباغ 

�ىل �ال�شم �جلديد : مقاوالت فئة خام�شة  
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر 
تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي  ��شبوعن من  بعد  �ليه  �مل�شار  �لت�شديق  على �الجر�ء  يتم  و�نه �شوف  للعلم  هذ� �العالن 

�عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية

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

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 328

�لبيع  يف  يرغب  �جلن�شية  �إمار�تية    - �حلمادي  �بر�هيم  حممد  علي  عزيزه  �ل�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
باك�شتاين   - �حمد  �فتاب  مالك  بالل  حممد  مالك  �ل�شيد/  �ىل  وذلك    %51 �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل 
كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب  �جلن�شية  هندي   - مونتريو  مونتريو  �شتيفان  نيلوب  �ل�شيد/  وحيث   ، �جلن�شية 
�لرخ�شة   يف  �جلن�شية  باك�شتاين   - �حمد  �فتاب  مالك  بالل  حممد  مالك  �ل�شيد/  �ىل  وذلك   %49 �لبالغة  ح�شته 
 626164 رقم  رخ�شة  مبوجب  �ل�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�س   ) م  م  ذ  �ل�شحر�ء  جوهر  )مطعم  با�شم  �مل�شماة   �لتجارية 
تعديالت �خرى : - مت تغيري �ل�شكل �لقانوين للرخ�شة من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل 
 خدمات - ومت تغيري �ال�شم �لتجاري من )مطعم جوهر �ل�شحر�ء ذ م م( لي�شبح �ال�شم �جلديد )مطعم جوهر �ل�شحر�ء( 
. فقد  �لعدل  �لكاتب  �شان  ل�شنة  2013 يف  �لقانون �الحتادي رقم )4(  �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام   وعمالبن�س 
�قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� �العالن 

فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية

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

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 327

�جلن�شية   �إمار�تي    ، كوخدري  علي  عبد�هلل  حممد  �بر�هيم  �ل�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�لبيع  يف  يرغبون  �جلن�شية  �إمار�تي   - �لعبيديل  حممد  �هلل  عبد  �حلميد  عبد  حممد  و�ل�شيد/ 
�لبلو�شي  مو�شى  �هلل  عبد  �لرحمن  عبد  �ىل  وذلك   )%100( �لبالغة  ح�شتهم  كامل  عن  و�لتنازل 
 - �ل�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�س   ) �ل�شيار�ت  وتلميع  لتنظيف  )�لغز�ل  �لرخ�شة  يف  �جلن�شية  �إمار�تي   -

مبوجب رخ�شة رقم )741698( 
تعديالت �خرى : 

مت تغيري �ل�شكل �لقانوين من �شر�كة مهنية ، �ىل موؤ�ش�شة فردية 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب 
�لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء �مل�شار �ليه بعد 
��شبوعن من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
مذكرة اعالن املدعي عليه باحلكم مبثابة احل�سوري بالن�سر

�ىل �ملدعي عليه/مدينة �جلمال لالعمال �لفنية - �س ذ م م    نعلنكم باأن �ملحكمة 
حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/2/14 يف �لدعاوي �ملذكورة ل�شالح �ملدعين بالز�م �ملدعى 

عليها بان توؤدي.

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

ن�شر  �لتايل  �ليوم  من  �عبتار�  يوما  ثالثن  خالل  لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما 
هذ� �العالن

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
2016/8114 عمايل جزئي
2016/8176 عمايل جزئي
2016/8218 عمايل جزئي

م
1
2
3

��شم �ملدعي
�شيف �ال�شالم عبد �لبارق 
كمر �ال�شالم ف�شر �لدين 
عبد �ملالك عبد �ل�شاهد 

مبلغ �ملطالبة
13639 درهم + تذكرة �لعودة
17846 درهم + تذكرة �لعودة
15713 درهم + تذكرة �لعودة

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 326
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ حممد ر��شد عبيد �جلرو�ن �ل�شام�شي ، �إمار�تي  �جلن�شية 
�مل�شتند�ت  وت�شوير  للطباعة  جنالدي�س   / يف  ح�شته   كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 

ترخي�س جتاري 504931 وذلك لل�شيد/ هو�شاينيل كارمي �جيج �حمد ، بنغالدي�س �جلن�شية 
 تعديالت �خرى : - مت تغيري �ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة فردية �ىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��س  �ي  لديه  فمن  �العالن  هذ�  تاريخ  من  ��شبوعن  بعد  �ليه  �مل�شار 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 317
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ ��شماعيل نعمان �ليا�س ، �إمار�تي  �جلن�شية يرغب يف 
�مل�شماة  طريق  �ملهنية   �لبالغة 100%  يف �لرخ�شة  �لبيع و�لتنازل عن جزء من ح�شته 

�ل�شجعه لكي �ملالب�س ، رخ�شة رقم 746461 
وذلك �ىل �ل�شيدة/ عايده حممد عبد �هلل �حمد �لزرعوين -  �إمار�تية �جلن�شية 

وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 315
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ ر��شد حممد �بر�هيم �حمد �لزرعوين ، �إمار�تي  
�لبالغة 100%  وذلك �ىل عبد  �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته  �جلن�شية يرغب يف 
�لرحمن �حمد يو�شف �لرحماين ، �إمار�تي �جلن�شية يف �لرخ�شة )خمبز قمر �ملدينة( 

تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )721775( 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  
على �الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 320
يف  ترغب  �جلن�شية  هندية    - �شيولو  جون  بر�جيت  مينى  �ل�شيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�شيدة/ بو�شياالثا فاتا �شرييل جوباال 
كري�شناناير ت�شيال�شرييل جوباالكري�شنان ر�مان نائر - هندية �جلن�شية يف �لرخ�شة �لتجارية �مل�شماة 
 )�شالون �لرمل �البي�س لل�شيد�ت( و�لتي تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )625751( 
تغيري�ت �خرى : - مت تعديل  �لن�شاط �لتجاري من )�شالون ن�شائي ، نق�س �حلناء ، حمام �شرقي 
، بيع مو�د �لتجميل و�حللي و�الك�ش�شو�ر�ت من غري �ملعادن �لثمينة وكرميات �لتجميل(  للن�شاء 
و�حللي  �لتجميل  مو�د  بيع   ، �حلناء  نق�س   ، ن�شائي  )�شالون  �جلديد  �لتجاري  �لن�شاط  لي�شبح 

و�الك�ش�شو�ر�ت من غري �ملعادن �لثمينة وكرميات �لتجميل ( 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب 
�لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء �مل�شار �ليه بعد 

��شبوعن من تاريخ هذ� �العالن
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 321

و�ل�شيد/ طارق   ، �إمار�تية   �جلن�شية   - �بو قطرية  �ل�شيد/ عبري يحيى عبد �هلل  بان  ليكن معلوما للجميع 
طعان علو�س - �شوري �جلن�شية ، �ل�شيد/ منذر طعان علو�س - �شوري �جلن�شية ، و�ل�شيد/ �مين حممد ب�شري 
�شامن - �شوري �جلن�شية يرغبون يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شتهم �لبالغة )100%( وذلك �ىل يف �لرخ�شة 
�لتجارية �مل�شماة )�لتميز لتجارة �ملعد�ت �لثقيلة و�ملولد�ت �لكهربائية �مل�شتعملة ذ م م ( و�لتي تاأ�ش�شت باإمارة 

�ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )612128( 
تغيري�ت �خرى :- تغيري �ل�شكل �لقانوين من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدود �ىل موؤ�ش�شة فردية 

م م(  لي�شبح  ذ  �مل�شتعملة  �لكهربائية  �لثقيلة و�ملولد�ت  �ملعد�ت  �لتجاري من )�لتميز لتجارة  - تغيري �ال�شم 
�ال�شم �لتجاري  �جلديد )�لتميز لتجارة �ملعد�ت �لثقيلة و�ملولد�ت �لكهربائية �مل�شتعملة(  

وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل. 
��شبوعن من  بعد  �ليه  �مل�شار  �الجر�ء  على  �لت�شديق   يتم  �شوف  و�نه  للعلم  �العالن  ن�شر هذ�  �قت�شى  فقد 

تاريخ هذ� �العالن .

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

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 329

�شوري  �جلن�شية   - �ل�شيد/ �شبحي خ�شر تركماين  بان  للجميع  ليكن معلوما 
�لطرف  �ىل  وذلك   %100 �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
�لثاين / يا�شر قاطوع بن دروي�س - كندي �جلن�شية  يف �لرخ�شة �لتجارية �مل�شماة 
)�لنو�عري لتجارة �ل�شاحنات �مل�شتعملة( و�لتي تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب 

رخ�شة رقم )119305( 
�ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة   وعمالبن�س 
2013 يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم 

�لت�شديق  على �الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� �العالن .
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 316
�جلن�شية  فلبينيه    ، �شيام  جولفي�شانو  �ل�شيدة/  من  كال  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ترغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شتها �لبالغة 100%  �ىل �ل�شيدة/ �مل �شلطان 
عبيد �ل علي ، �إمار�تية �جلن�شية رخ�شة رقم )503780( با�شم �شالون �اليدي �لناعمة 

لل�شيد�ت مت تغيري �ل�شكل �لقانوين من وكيل خدمات �ىل موؤ�ش�شة فردية. 
تعديالت �خرى :- 

وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  
على �الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 318

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ عبد �لعزيز �شليمان عبد �هلل علي �ملازمي - �إمار�تي  �جلن�شية 
فيدويا  رجينا  �ل�شيدة/   ، �ىل  وذلك    %100 �لبالغة  كامل ح�شته  و�لتنازل عن  �لبيع  يف  يرغب 
ميندوز� - فلبينية �جلن�شية  يف �لرخ�شة �مل�شماة )د�ر �ال�شالة ملقاوالت �ال�شباغ( مبوجب رخ�شة 

رقم  )740348( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بال�شارقة . 
تعديالت �خرى : مت تغيري �ل�شكل �لقانوين موؤ�ش�شة فردية �ىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات

�شان  ل�شنة  2013 يف  �لقانون �الحتادي رقم )4(  �حكام   �ملادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء �مل�شار 
�ليه بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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اأخبـار الإمـارات

رئي�شة جلنة اإمارة ال�شارقة ال�شت�شافة مقر برملان الطفل العربي ت�شتعر�س مع �شفري االمارات يف القاهرة اآليات تاأ�شي�س برملان الطفل العربي 
•• القاهرة  -الفجر:

ال�شت�شافة  �ل�شارقة  �إم���ارة  جلنة  رئي�شة  ��شتعر�شت 
�ملال  عبد�لرحمن  خولة  �لعربي  �لطفل  ب��رمل��ان  مقر 
خالل  �ل�����ش��ارق��ة  الإم����ارة  �ال���ش��ت�����ش��اري  �ملجل�س  رئي�شة 
ومندوبها  م�شر  لدى  �لدولة  �شفري  بالقاهرة  لقائها 
�لد�ئم لدى �جلامعة �لعربية �ملهند�س جمعه �جلنيبي 
�لتنفيذية  �لالئحة  ب�شاأن  �جلارية  �ملناق�شات  جو�نب 

لرملان �لطفل �لعربي .
جاء ذلك خالل �لزيارة �لتي قام بها وفد �للجنة ملقر 
�شفارة �المار�ت بالقاهرة  �شباح �أم�س �الأول وح�شرها 
�أح��م��د �جل�����رو�ن ن��ائ��ب رئ��ي�����س جل��ن��ة �إم�����ارة �ل�شارقة 
علي  وفاطمة  �لعربي   �لطفل  برملان  مقر  ال�شت�شافة 
�ل�شارقة  الإم���ارة  �ال�شت�شاري  �ملجل�س  ع�شو  �مل��ه��ريي 
رئي�شة جلنة �شوؤون �ال�شرة وبح�شور معاوين �ل�شفري  

دولة  �شفري  �جلنيبي  جمعه  رح��ب  �للقاء  بد�ية  ويف   .
�شعي  �إىل  و�أ���ش��ار  �للجنة  برئي�شة  بالقاهرة   �الم���ار�ت 
متابعة  �إىل  �خل���ارج���ي���ة  وز�رة  خ����الل  م���ن  �ل�����ش��ف��ارة 
وت��ذل��ي��ل ك��اف��ة �أع���م���ال �إن�����ش��اء ب��رمل��ان �ل��ط��ف��ل �لعربي 
�ل�شارقة  �إم���ارة  يف  �ملتحدة  �لعربية  دول���ة�الم���ار�ت  يف 
تاأ�شي�س  �لعربية الجناز  �ل��دول  و�لتو��شل مع جامعة 

�لرملان .
ب����ع����ده����ا ج��������رى �ل�����ت�����ح�����دث ع������ن ك�����اف�����ة�خل�����ط�����و�ت 
�حل��ال��ي��ة ل��ت��اأ���ش��ي�����س �ل���رمل���ان و�الن���ت���ه���اء م���ن الئحته 
�لد�خليةونظامه �ال�شا�شي مع �الد�ر�ت �ملعنيةبجامعة 
�لدول �لعربية �أعربت �ملال عن تقديرها جلهود وز�رة 
بالقاهرة على  �الم��ار�ت  و�شفارة  �المار�تية  �خلارجية 
ما قدموه من �هتمام ومتابعة لتاأ�شي�س برملان �لطفل 
�لعربي ملا لهو من �أهمية يف بناء �لطفل �لعري ومتكينه 

من مناق�شة ق�شاياه.

ا�ست�سافها م�سرح الق�سباء خالل الـ 3 اأيام املا�سية

فرقة »مين�شري اأوف �شاين�س اليف« تختتم عرو�شها التفاعلية وجتذب مئات الزوار
•• ال�صارقة-الفجر:

�ختتمت م�شاء �أم�س �الأول �خلمي�س 
�ل�شياحية  �ل��وج��ه��ة  ب��ال��ق�����ش��ب��اء، 
و�ل��رتف��ي��ه��ي��ة �ل��ع��ائ��ل��ي��ة �الأب�����رز يف 
�إمارة �ل�شارقة، �لعرو�س �لتعليمية 
فرقة  قدمتها  �ل��ت��ي  و�ل��رتف��ي��ه��ي��ة 
اليف  ���ش��اي��ن�����س  �أوف  م��ي��ن�����ش��رتي 
��شت�شافها  و�ل���ت���ي  �ل��ري��ط��ان��ي��ة، 
م�شرح �لق�شباء خالل �لفرتة من 
حتت  �جل��اري،  فر�ير   23  21-
در��شية  ق��اع��ة  ه��و  “�لعامل  ���ش��ع��ار 

و�حدة”.
وقدم ثنائي �لفرقة خالل �لثالثة 
�لعرو�س  من  �شل�شلة  �ملا�شية  �أي��ام 
�لتفاعلية، �لتي هدفت �إىل م�شاعدة 
و��شتك�شاف  ف��ه��م  ع��ل��ى  �ل���ط���الب 
بطريقة  �لتطبيقية  �لعلوم  �أ�شر�ر 
�شهدت  وق�������د  ومم����ت����ع����ة،  ����ش���ه���ل���ة 
�ل��ع��رو���س �إق���ب���ااًل ك��ب��ري�ً م��ن قبل 
ط��ل��ب��ة �مل���د�ر����س و�جل��م��ه��ور، حيث 
�أقيمت �شتة عرو�س بو�قع عر�شن 

يف كل يوم �أحدهما �شباحي و�الآخر 
�لعرو�س  م�شائي،  حيث خ�ش�شت 
بينما  �مل��د�ر���س،  لطلبة  �ل�شباحية 
خ�����ش�����ش��ت �ل���ع���رو����س �مل�����ش��ائ��ي��ة يف 
�ليومن �لثاين و�لثالث للجمهور 
�لعرو�س  وق��د جنحت  ع��ام،  ب�شكل 
يف جذب مئات �لزو�ر من �لعائالت 
و�الأطفال ونالت �إقبااًل كبري�ً لدى 

�ملد�ر�س.
�لتي ت�شمنتها  �لفقر�ت  �أبرز  ومن 
�لعلمية  �لتجارب  فقرة  �لعرو�س، 
�مل��ب��ا���ش��رة �ل��ت��ي ُرع��ي��ت ف��ي��ه��ا �أعلى 
كونها  و�ل�����ش��الم��ة،  �الأم���ن  معايري 
����ش��ُت��خ��دم��ت ف��ي��ه��ا جم��م��وع��ة من 
�مل����و�د و�مل��رك��ب��ات �ل��ك��ي��م��ائ��ي��ة �لتي 
بع�شها  م����ع  ت��ف��اع��ل��ه��ا  ع����ن  ت��ن��ت��ج 
و�ل����ت����ي حاكت  خ�����ارق�����ة،  ظ����و�ه����ر 
�لطبيعية  �لظو�هر  بع�س  ح��دوث 
ك���ان���ف���ج���ار �ل������ر�ك������ن، و�ن��������دالع 
�ل�����ن�����ري�ن و�الأع�����ا������ش�����ري، وف���ق���رة 
��شتخدمت  �ل���ت���ي  �ل���ظ���ل،  ح���ائ���ط 
وقف  �شفافة  حائطية  �شا�شة  فيها 

�ملكت�شفن  من  وغريهم  �حلديثة، 
بالذكر،  و�جل���دي���ر  و�مل���خ���رتع���ن. 
تفاعلية  �لعر�س  ف��ق��ر�ت  �أك��رث  �أن 
وت�������رثي ج����ان����ب �مل�������ش���ارك���ة ل���دى 
�الأطفال يف جتربٍة تعليمية ممتعة 

ال ُتن�شى.
�شطاف،  حم���م���د  ���ش��ل��ط��ان  وق������ال 
قاعة  ه��و  �ل��ع��امل  �لق�شباء:  مدير 
من  �شل�شلة  ه���ي  و�ح�����دة  در����ش��ي��ة 
�لرتفيهية،  �لتعليمية  �ل��ع��رو���س 
�ل���ت���ي ط���اف���ت م���ن خ��الل��ه��ا فرقة 
اليف  ���ش��اي��ن�����س  �أوف  م��ي��ن�����ش��رتي 
و�جلمهور  باالأطفال  �لريطانية  
يف عو�مل �ملعرفة و�ملرح و�لت�شويق، 
��شت�شافتنا  خالل  من  �شعينا  وقد 
�كت�شاف  �إىل  �ل����ع����رو�����س  ل����ه����ذه 
�ل������و�ع������دة يف جم�����االت  �مل�����و�ه�����ب 
�الإب����د�ع و�الب��ت��ك��ار و�ل��ع��ل��وم، حيث 
نعتر �أن �لتجارب �لعلمية �مل�شوقة 
�أن  �شاأنها  م��ن  �إج���ر�وؤه���ا،  �لتي مت  
جتذب �الأطفال �إىل عامل �الخرت�ع 
و�الك����ت���������ش����اف، وت�����ش��ج��ع��ه��م �أك����رث 

�أمامها طفلن، وبا�شتخد�م كامري� 
ملحقة باحلائط مت �لتقاط �شورة 
ثابتة لو�شعية �الأطفال من خالل 

خا�شية �لظل.
وق������د �أت������اح������ت ه������ذه �ل����ع����رو�����س، 
ل���الأط���ف���ال ف��ر���ش��ة �ل��ت��ع��رف على 
�أب�����رز �الإ����ش���ه���ام���ات �ل��ع��ل��م��ي��ة �لتي 
ق���دم���ه���ا �ل���ع���ل���م���اء و�مل����خ����رتع����ون، 
�ل��ع��امل، و�لتي  �أن��ح��اء  م��ن خمتلف 
�لتقني  �ل���ت���ق���دم  �أ����ش���ا����س  ت��ع��ت��ر 
عامل  ي�شهده  �ل��ذي  و�لتكنولوجي 
�جلمهور  تعريف  مت  حيث  �ل��ي��وم، 
�لذين  �لعلماء  من  جمموعة  على 
�أثرو� �لب�شرية يف خمتلف جماالت 
�لعلوم وتخ�ش�شاتها، �أبرزهم عامل 
�لريطاين  و�لريا�شيات  �لفيزياء 
قانون  مكت�شف  ن��ي��وت��ن،  �إ���ش��ح��اق 
�جلاذبية �الأر�شية، وعامل �لفيزياء 
�الأمل�����اين �أل�����رت �أي��ن�����ش��ت��اي��ن �لذي 
�أنه  �إىل  نظر�ً  �لن�شبية،  باأبو  ُلقب 
�لتي  �لن�شبية  �ل��ن��ظ��ري��ات  و����ش��ع 
للفيزياء  �الأوىل  �ل��ل��ب��ن��ة  م��ّث��ل��ت 

و�لظو�هر  �لكون  �أ�شر�ر  للبحث يف 
و�ل�شعي  بهم،  �ملحيطة  �لطبيعية 
علمية  ت���ف�������ش���ري�ت  �إي�����ج�����اد  �إىل 
من  ن��ه��دف  و�إن���ن���ا  ل��ه��ا،  ومنطقية 
�لتعليمية  �لفعاليات  ه��ذه  خ��الل 
�مل���ع���ريف لدى  �جل���ان���ب  �إث������ر�ء  �إىل 

�لطفل.
وه�����دف�����ت �ل���ق�������ش���ب���اء م�����ن خ���الل 
�إىل  �ل��ع��رو���س  ل��ه��ذه  ��شت�شافتها 
�مل�����د�ر������س على  م�������ش���اع���دة ط���ل���ب���ة 
�لعلوم  �أ����ش���ر�ر  و����ش��ت��ك�����ش��اف  ف��ه��م 
�لتطبيقية بطريقة �شهلة وممتعة 
م���ن فقر�تها  �ل��ع��دي��د  م���ن خ���الل 
�أن  �إىل  �نتباههم  ولفت  �لتفاعلية، 
قدمها  �ل��ت��ي  �لعلمية  �مل�����ش��اه��م��ات 
�أنحاء  جميع  م��ن  وباحثن  علماء 
�لعامل، توؤكد على �أن تطور �لعلوم 
ب�شري  �إجن�������از  ي��ع��ت��ر  و�مل�����ع�����ارف 
خال�س، �شاهم يف حتقيقه �أ�شخا�س 
وثقافات  �أع���������ر�ق  �إىل  ي���ن���ت���م���ون 
وحب  �الإن�شانية  وحدتهم  خمتلفة 
جانب  �إىل  و�ال�شتك�شاف،  �لبحث 

�ملطاعم  ف��ي��ه��ا  مب���ا  و�ل��رتف��ي��ه��ي��ة، 
و�مل�����ق�����اه�����ي، وم���ن���ط���ق���ة �الأل�����ع�����اب 
�خل���ا����ش���ة ب�����االأط�����ف�����ال، ون����اف����ورة 
عن  وعجلة  �ملو�شيقية،  �لق�شباء 

ت�شجيعهم على �شلك طريق �لبحث 
البتكار طرقا جديدة يف �لتفكري.

ومت��ت��ل��ك �ل��ق�����ش��ب��اء جم��م��وع��ة من 
�مل��ر�ف��ق و�مل��ع��امل �ل�شياحية  �أح��دث 

�الإم�����ار�ت، وم��رك��ز م��ر�ي��ا للفنون، 
�ملر�فق  م���ن  وغ���ريه���ا  وم��ك��ت��ب��ت��ن، 
�ل��ت��ي تلبي �ح��ت��ي��اج��ات �ل����زو�ر من 

جميع �الأعمار.

•• الفجرية - وام:

بالفجرية  �مل����دين  �ل���دف���اع  �إد�رة  ن��ف��ذت 
مترينا وهميا للتعامل مع حادثة حريق 
وذلك  �ل��ت��ج��اري  �شنرت  �شيتي  جممع  يف 
�لد�خلية  وز�رة  ه���دف  حتقيق  �إط����ار  يف 
�شمان  �إىل  �ل�����ر�م�����ي  �ال����ش���رت�ت���ي���ج���ي 
مع  للتعامل  كو�درها  وجاهزية  ��شتعد�د 

�لكو�رث و�الأزمات.
ن�شوب  يت�شمن  �لتمرين  �شيناريو  وك��ان 
���ش��ي��ت��ي �شنرت  ك���ب���ري يف جم���م���ع  ح���ري���ق 
�ل��ت��ج��اري يف �إم����ارة �ل��ف��ج��رية وع��ل��ي��ه مت 
�ملعتمدة  �ملحلية  �ل��ط��و�رئ  خطة  تفعيل 
�لتمرين  وف��ق  �حل��ري��ق  على  و�ل�شيطرة 
و�إخ����م����اده ب��اح��رت�ف��ي��ة ع��ال��ي��ة م���ن قبل 
م�شتخدمن  �مل�����دين  �ل����دف����اع  ع��ن��ا���ش��ر 
�ملعدة  �خل��ط��ة  ح�شب  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  �أح����دث 

�شابقا للتعامل مع مثل هذه �حلو�دث.
�لوهمية  �ل��ت��م��اري��ن  ه���ذه  م��ث��ل  وت��ع��م��ل 
و�ل����ت����ي حت���اك���ي م���و�ق���ف���ا و�ق���ع���ي���ة على 
ت��اأه��ي��ل وت��دري��ب �ل���ك���و�در ع��ل��ى مو�جهة 
�لتعامل  وكيفية  ح���و�دث  �أو  �أخ��ط��ار  �أي��ة 
�أف�شل  با�شتخد�م  لها  و�لت�شدي  معها 

�لتقنيات.

دفاع مدين الفجرية ينفذ مترينًا وهميًا للتعامل مع حريق

 "" 


suresh@tricolourvalues comRegistrar@� ae

انطالق الدورة الثانية من مهرجان نواك�شوط لل�شعر العربي برعاية حاكم ال�شارقة 
•• نواك�صوط -وام:

مهرجان  م��ن  �لثانية  �ل���دورة  فعاليات  �الول  �أم�����س  �نطلقت 
نو�ك�شوط لل�شعر �لعربي �لذي يقام حتت رعاية �شاحب �ل�شمو 
�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ 
�الأعلى حاكم �ل�شارقة . ح�شر حفل �الفتتاح �شعادة عبد �هلل بن 
�أحمد  و�شعادة  بال�شارقة  �لثقافة  د�ئرة  رئي�س  �لعوي�س  حممد 
�لتكاوي �لقائم باأعمال �شفارة �لدولة بالعا�شمة �ملوريتانية “ 
�لثقافية  �ل�شوؤون  �إد�رة  �لق�شري مدير  “ وحممد  بنو�ك�شوط 
�ل�شعر  بيت  �لريكي مدير  بال�شارقة وحممد  �لثقافة  بد�ئرة 
بال�شارقة �إىل جانب لفيف من �ملثقفن و�ل�شعر�ء وح�شد من 
�أبناء �ملنطقة. وبد�أ �حلفل بعر�س فني مع فرقة تر�ثية يف بهو 

بيت �ل�شعر ثم كلمة ترحيب با�شم جامعة نو�ك�شوط �لع�شرية 
وعر�س م�شور عن ن�شاطات بيت �ل�شعر على مدى عام.

وت�شمنت �لفعاليات �أ�شبوحة �شعرية مب�شاركة �شيدي حممد 
�ل�شاعر  �أد�ره����ا  عمر  �لعزيز  وع��ب��د  �دنبجة  و�مل�شطفى  مب��ب 
ديو�نه  �شك  �ل�شيخ  جاكيتي  �ل�شاعر  وقع  ثم  حمبوبي  حممد 

�ملدى �أعجاز نخل �ل�شادر عن د�ئرة �لثقافة.
عن  �ل�شعر  بيت  مدير  �ل�شيد  حممد  عبد�هلل  �لدكتور  وع��ر 
�شعادته بالنجاح �لذي متيز به �الفتتاح ومتثل باحل�شد �لكبري 

�لذي ح�شر وتفاعل مع هذ� �حلدث �لثقايف �ل�شنوي.
بن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بحر�س  �أ���ش��اد  و 
على  �ل�شارقة  حاكم  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد 
�لعربية  �ل���دول  �الإم����ار�ت وجميع  دول��ة  ب��ن  �ل��رو�ب��ط  تقوية 

�ل�شقيقة من خالل رعاية �شموه ملثل هذه �ملهرجانات.
وقدم مدير بيت �ل�شعر �ل�شكر ل�شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة 
لهم  �مل�شتمر  ودعمه  �لعرب  �ل�شعر�ء  جتاه  �لكبري  كرمه  على 
وللمو�هب �ل�شابة باالإ�شافة لدعمه ملهرجان نو�ك�شوط لل�شعر 
�لعربي يف دورته �جلديدة . ولفت �إىل �أن بيت �ل�شعر مبدينة 
�إىل  �إ�شافة  �ل�شباب  �ل�شعر�ء  �فتتاحه  نو�ك�شوط �حت�شن منذ 
�ملخ�شرمن عر �أن�شطة وفعاليات تدعم �الأدب باأنو�عه وتنمي 
وتو��شلت  �الن�شطة.  ه��ذه  خ��الل  م��ن  �لفكر  وت��غ��ذي  �مل��و�ه��ب 
�شعرية  باأم�شية  �ل�شعر  ببيت  �م�س  م�شاء  �ملهرجان  فعاليات 
ي�شارك فيها كل من �إ�شماعيل حممد يحظيه و�ملختار �ل�شامل 
بنت  مباركة  �ل�شاعرة  وتقدمها  تيجاين  ود�ود�  �شامل  �أح��م��د 

�لر�ء .
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العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/360  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�شايف لل�شياحة و�ل�شفر �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
�لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  قد  �ملدعي / حممد عبد�هلل حممد عبد�هلل   �ن 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )221199 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1500 
 MB167469507AE/2016:ل�شكوى� رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم( 
وحددت لها جل�شة يوم �الثنن �ملو�فق 2017/3/6 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�شي 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �الأق���ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/8589  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-نيو كري�شتال �مباكت للخدمات �لفنية ذ.م.م جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي / ي�شن �ر�شد �ر�شد علي  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
 1000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   14900( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة 
 MB166361808AE/2016:ل�شكوى� رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم( 
بالقاعة  ���س   8.30 �ل�شاعة   2017/3/20 �مل��و�ف��ق  �الث��ن��ن  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
: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 بثالثة �أيام على �الأقل، ويف 

حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/8689  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-م�شنع روز� للمفرو�شات �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي / عمرو خلف جاد حممد  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   20374( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
�ل�شكوى:MB167166670AE/2016 وحددت  و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم 
 ch1.A.1:لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2017/3/9 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �الأق���ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/160  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�شمارت �ك�شكلو�شف خلدمات �حلر��شة �س.ذ.م.م جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي / علي ر�شا �شم�شاد �خرت  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
 1000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   24800( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة 
 2017/3/21 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م( 
�أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذ�   ch1.A.1:بالقاعة �ل�شاعة 8.30 �س 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �أيام على �الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/270  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-و�ي��دوول لالن�شاء�ت ���س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�أق��ام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة  �لب�شري  قد  �بو  ف��اروق  �ملدعي / حممد 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   24179( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:MB168858944AE وحددت لها جل�شة 
يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/3/21 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch.1.A.1 لذ� فاأنت 
�و  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  مكلف باحل�شور 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  �الأق��ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/8559  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-جتور� تكنولوجيز ليمتد - فرع دبي جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي / مااليكا جا�شمن كارفالهو  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
درهم(   3000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   96578( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
 MB166421105ae:ل�شكوى� رق��م  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
بالقاعة  �س   8.30 �ل�شاعة   2017/3/23 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
ch.1.A.5 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل، ويف 

حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7102  عمايل جزئي
حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  �لكهروميكانيكية  لالعمال  1-كابيتال   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي / �مري ح�شن خان نو�ب خان  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
ب�شورة من  عليها  �ملدعي  و�ع��الن  �لدعوى  ت�شجيل  �ملحكمة  �ملدعي من عد�لة  يطلب 
و�لز�مها  دره��م   )17200( �جمايل  مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  بان  بالز�مها  و�حلكم  الئحتها 
بالر�شوم و�مل�شاريف وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2017/3/23 �ل�شاعة 8.30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch.1.A.5 بالقاعة  �س 
على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي 

�الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/768  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-نور �الر�س للحر��شة �المنية جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي /عمري علي �شاجد حميد �خرت قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
عودة مببلغ  وتذكرة  درهم(   13850( وقدرها  عمالية  �ملطالبة مب�شتحقات 
  MB167749795AE 2000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف. رقم �ل�شكوى(
�س   8.30 �ل�شاعة   2017/3/9 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.1:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/967  عمايل جزئي

�ىل �مل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-���ش��وي��ك��ون ل��ل��خ��دم��ات �ل��ف��ن��ي��ة ��������س.ذ.م.م جمهول 
حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /�شفيق �ال���ش��الم ن��و�ب علي ق��د �أق���ام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )12969 درهم( 
�ل�شكوى  رق��م  و�مل�شاريف.  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
MB168391195AE  وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/3/8 
�أو من  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور   ch1.A.5:بالقاعة �ل�شاعة 8.30 �س 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/728  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-علي حممد �شالح خلدمات �لتنظيف ذ.م.م جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /�هلل ديتا �هلل بخ�س �هلل بخ�س قد �أقام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )11604 درهم( 
�ل�شكوى  رق��م  و�مل�شاريف.  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
MB167019267AE  وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/3/8 
�أو من  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور   ch1.A.2:بالقاعة �ل�شاعة 8.30 �س 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/653  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�شالون و�ى �وت للتجميل جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي /�ف�شان �شونى �شونى �قبال قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
عودة مببلغ  وتذكرة  درهم(   20050( وقدرها  عمالية  �ملطالبة مب�شتحقات 
  MB168416606AE 1000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف. رقم �ل�شكوى(
وحددت لها جل�شة يوم �الثنن �ملو�فق 2017/3/6 �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 بثالثة �أيام على 

�الأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/722  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�حلدث خلدمات �لتنظيف جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�لدعوى ومو�شوعها  �أقام عليك  �ملدعي /ماريجن كا�شتيلو دي جي�شو�س قد 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )6467 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف. رقم �ل�شكوى MB168672030AE  وحددت 
لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/3/14 �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 بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/8696  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�شالون �لود�د جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /
�شازية �ز�د �ز�د �شهز�د قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات 
عمالية وقدرها )24313 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1500 درهم( و�لر�شوم 
لها  MB166774065AE/2016  وحددت  �ل�شكوى  رقم   . و�مل�شاريف 
 ch1.A.2:جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2017/3/5 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/8835  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-بنتيوم �شتار للخدمات �لفنية و�لتنظيف �س.ذ.م.م جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /حممد فاروق عبد �لغفور قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )48200 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
وحددت    MB168122514AE/2016 �ل�شكوى  رقم   . و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
لذ�   ch1.A.1:لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2017/3/2 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1012  عمايل جزئي

�القامة  حم��ل  جم��ه��ول  ل��ل��م��ق��اوالت  �ملقا�شر  1-موؤ�ش�شة   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�أق����ام عليك �لدعوى  ق��د  ت��او���ش��رو���س  �مل��دع��ي /ع���زت ع��زم��ي رزق �هلل  مب��ا �ن 
دره�����م(   34052( وق����دره����ا  ع��م��ال��ي��ة  �مل���ط���ال���ب���ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات  وم���و����ش���وع���ه���ا 
�ل�شكوى  رق���م   . و�مل�����ش��اري��ف  و�ل��ر���ش��وم  دره����م(  ع���ودة مببلغ )2000  وت��ذك��رة 
MB168187532AE/2016  وحددت لها جل�شة يوم �الثنن �ملو�فق 
2017/3/6 �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 بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2016/7893  عمايل  جزئي 

�القامة  حم��ل  جمهول  ب��احل��اف��الت   �ل��رك��اب  لنقل  فالكون  روي���ال  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�ملذكورة  �لدعوى  يف    2017/1/30 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم 
�عاله ل�شالح/وجدي م�شطفى عبد�لرز�ق حممد بالز�م �ملدعى عليها باأن توؤدي للمدعي 
مبلغ )35513.30( )خم�شة وثالثون �لفا وخم�شمائة وثالثة ع�شر درهم وثالثون فل�شا( 
بخدمة  �لتحق  قد  �لتنفيذ  وق��ت  يكن  ما مل  نقد�  قيمتها  �و  �ىل موطنه  �لعودة  وتذكرة 
فيها  ن�شيبه  م��ن  �مل��دع��ي  و�ع��ف��ت  �مل�شروفات  م��ن  باملنا�شب  و�لزمتها  �خ��ر  عمل  �شاحب 
خالل  لال�شتئناف  قابال  �حل�����ش��وري  مبثابة  حكما   . طلبات  م��ن  ذل��ك  ع��د�  م��ا  ورف�شت 
ثالثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/398  تنفيذ عمايل 
����س.ذ.م.م جمهول  �لبناء  مل��ق��اوالت  �لف�شاء  ���ش��ده/1- جنمة  �ملنفذ  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/عامل ميا �مري �لدين ميا  قد �أقام  
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
�ملحكمة باال�شافة  �و خزينة  �لتنفيذ  وقدره )13840( درهم �ىل طالب 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره��م   )1123( مبلغ  �ىل 
بالقر�ر  �الل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج����ر�ء�ت  �شتبا�شر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1013  عمايل جزئي
�ن  �القامة مبا  للمقاوالت جمهول حمل  �ملقا�شر  1-موؤ�ش�شة   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ملدعي /ر�أفت عادل �شبحي �بر�هيم قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   28796( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
و�لر�شوم و�مل�شاريف . رقم �ل�شكوى MB168187939AE/2016  وحددت 
 ch1.A.1:بالقاعة  8.30 �ل�شاعة   2017/3/16 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  جل�شة  لها 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1010  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-موؤ�ش�شة �ملقا�شر للمقاوالت جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
/�شالمة �حمد ثابت متويل �بر�هيم قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   21841( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
و�لر�شوم و�مل�شاريف . رقم �ل�شكوى MB168187718AE/2016  وحددت 
لذ�   ch1.A.5:لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2017/3/2 �ل�شاعة 8.30 بالقاعة
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/193  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-مطعم ومقهى بانو�س �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها  �ملدعي / ر�نا حممد يون�س ر�نا ب�شري �حمد  قد 
 2000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   29177( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:MB166948202AE وحددت لها 
جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/3/21 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch.1.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 بثالثة �أيام على �الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/8494  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-هيما�شكو �نرتنا�شيونال ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي / فردو�س �شيخ ف�شل �لدين �شيخ  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
درهم(   1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   14023( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
�ل�شكوى:MB167593446AE/2016 وحددت  و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم 
 ch1.A.1:لها جل�شة يوم �الثنن �ملو�فق 2017/3/20 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �الأق���ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  

   يف  الدعوى 2017/66  تظلم جتاري
�ىل �ملتظلم �شده / 1-�ظهر يا�شن ��شماعيل جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملتظلم / �مل�شرف 
�لعربي لال�شتثمار و�لتجارة �خلارجية وميثله:منى �حمد عبد�لعزيز يو�شف �ل�شباغ قد 
رقم  �لدعوى  �ل�شادر يف  �لقر�ر  تظلم من  ومو�شوعه  �ع��اله  �ملذكور  �لتظلم  عليكم  �أق��ام 
57/2017 حجز حتفظي جتاري ، قبول �لتظلم �شكال ويف �ملو�شوع �لغاء �لقر�ر �ملتظلم منه 
وتوقيع �حلجز على ح�شابات �ملتظلم �شده لدى �لبنوك �ملبينة يف هذه �لالئحة يف حدود 
مبلغ �ملطالبة )512976( درهم وتوقع �حلجز على... وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 
Ch 1.B.6  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو  2017/2/26   �ل�شاعة 08.30 �س بالقاعة : 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �أيام على �الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/117  تنفيذ عقاري   

�ىل �ملنفذ �شده/1- عادل حممد ظفيل  جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بلفيندر 
�شينغ �شاهني �مريك �شينع �شاهني وميثله:جو�شلن �شبلي خري �هلل

نعلنكم باحلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم:2016/181 عقاري كلي يوم �لثالثاء بتاريخ:2016/12/13   
باعتباره �شند� تنفيذيا وذلك:

1- بالز�مكم ب�شد�د مبلغ وقدره )60040( درهم وت�شليمه �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة 
خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 

2- عدم قبول طلب �لت�شجيل يف �ل�شجل �لعقاري �لنهائي لرفعه قبل �الو�ن .
3- �شحة ونفاذ عقد �لبيع مو�شوع �لدعوى و�ملوؤرخ يف:2009/7/27

وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور 
خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن

رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/68  تظلم جتاري

�ىل �ملتظلم �شده / 1-علي حم�شن ��شعد جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملتظلم 
/ ماهر جورج �خلو�جة قد �أقام عليكم �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�شوعه تظلم 
من �لقر�ر �ل�شادر يف �المر على عري�شة رقم 98/2017. وحددت لها جل�شة 
  Ch 1.B.6 : يوم �الحد �ملو�فق 2017/2/26   �ل�شاعة 08.30 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
، ويف حالة  �الأق��ل  �أي��ام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  مذكر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�أ�شارت �شحيفة �لديلي تلغر�ف �لريطانية �إىل �للو�ئح و�لقو�نن يف 
نظام �لهجرة يف بريطانيا، وت�شاءلت عن حال �لالجئن و�ملهاجرين 
�إن  وق��ال��ت  �الأوروب������ي،  �الحت����اد  م��ن ع�شوية  بريطانيا  خ���روج  ب��ع��د 
يف  �ل�شحيفة  وق��ال��ت  ج��دي��د.  ه��ج��رة  ن��ظ��ام  �إىل  ب��ح��اج��ة  بريطانيا 
�فتتاحيتها �إن رئي�س �لوزر�ء �لريطاين �ل�شابق ديفد كامريون مل 
ي�شتطع �لوفاء بوعده يف خف�س عدد �لالجئن �مل�شموح لهم بدخول 
رئي�شة  كانت  �إذ�  �لو��شح  و�إن��ه من غري  �الآالف،  �إىل ع�شر�ت  �لبالد 
�ل��وزر�ء �لريطانية �حلالية ترييز� ماي �شتقرتب من حتقيق هذ� 
�لهدف. و�أ�شافت �أن موؤ�شر�ت حركة �لالجئن و�ملهاجرين يف �لبالد 
تتحرك باالجتاه �خلاطئ، و�أن مكتب �الإح�شاء�ت �لوطنية يوؤكد �أن 
�نخفا�س عدد �لالجئن �لعام �جلاري ال يعر عن نقطة �إح�شائية 

مهمة، فعددهم ال يز�ل مرتفعا، حيث بلغ 273 �ألف الجئ.
باالحتاد  دول  �إىل  و���ش��ل��و�  �ل��ذي��ن  �ل��الج��ئ��ن  �أع����د�د  �إىل  و�أ����ش���ارت 
�الأوروب������ي، وق��ال��ت ي��ب��دو �أن ب��ري��ط��ان��ي��ا �خ��ت��ارت م��ه��اج��ري��ن قليلي 
ال ميكنهم  �ل��ب��الد  و���ش��ل��و�  الج���ئ  �آالف   104 ن��ح��و  و�أن  �مل���ه���ار�ت، 
�إز�ءهم.  �اللتحاق باأي وظيفة، وت�شاءلت عما ميكن للحكومة فعله 
ويف �ل�شياق ذ�ته، ن�شرت �ل�شحيفة مقاال للكاتب كري�س مور�ي دعا 
فيه �إىل مر�عاة �أحو�ل عائالت �لالجئن، وقال �إن بقاء �الأطفال مع 
�ملدر�شة يف  تاأخر دخولهم  �إىل  يوؤدي  �لو�لدين خارج بريطانيا  �أحد 

بريطانيا عندما يجتمع �شمل �الأ�شرة الحقا.

�أ�شدرت �م�س حكما  �إن حمكمة �شينية  �إع��الم ر�شمية  قالت و�شائل 
بال�شجن ع�شر �شنو�ت على م�شوؤول كبري �شابق يف �إقليم يونان بجنوب 
غرب �لبالد كان قد ر�شا زوجن ظهر� يف �لتلفزيون يف و�حدة من 
�أبرز ق�شايا �لف�شاد يف �لبالد. و�أطاحت حملة �لرئي�س �شي جن بينغ 
�أربع �شنو�ت على �لف�شاد بزعماء يف �حلزب �ل�شيوعي  �مل�شتمرة منذ 
�مل�����ش��ت��وي��ات.  وكثري�  �ل��ب��الد وع��ل��ى جميع  �أن��ح��اء  �حل��اك��م يف جميع 
مع  �حل��دود  على  �ال�شرت�تيجية  �الأهمية  ذو  يونان  �إقليم  ي��رز  ما 
�شبكات  ع��ادة  ت�شتهدف  �لتي  �شي  وفيتنام يف حملة  ميامنار والو���س 
)�شينخو�(  �جل��دي��دة  �ل�شن  وكالة  وذك��رت  �لفا�شدين.  �مل�شوؤولن 
�ل�شابق يف  �شونغ زعيم �حل��زب  ق��او جن  �أد�ن��ت  �ملحكمة  �أن  لالأنباء 
كومنينغ باإعطاء وتلقي ر�شا وق�شت ب�شجنه ع�شر �شنو�ت. ومن بن 
�إنبي  �ل�شابق يف يونان باي  �ثنتان قدمتا لزعيم �حلزب  �لر�شا  تلك 
يونان  كهرباء  ل�شبكة  �ل�شابقة  �ملديرة  ت�شينغ  هوي  ت�شانغ  وزوجته 
�ململوكة للدولة يف مقابل ترقيات.  وظهر �لزوجان يف فيلم وثائقي 
للجنة �ملركزية للتفتي�س بثه �لتلفزيون �لر�شمي �لعام �ملا�شي و�شرد 
تفا�شيل رغد �حلياة �لتي يعي�شها �مل�شوؤولون �لفا�شدون. و�شدر حكم 
باالإعد�م مع وقف �لتنفيذ بحق باي يف �أكتوبر ت�شرين �الأول لقبوله 
من�شبه  با�شتغالل  ق��او  �أدي���ن  كما  دوالر.   مليون   37 تتجاوز  ر�شا 

مل�شاعدة ثمانية �أ�شخا�س �آخرين على �حل�شول على ترقيات.

دونالد  �الأمريكي  �لرئي�س  �إد�رة  �إن  بو�شت  و��شنطن  �شحيفة  قالت 
�لر��شخ  ودوره���ا  �خلارجية  وز�رة  و��شع  ب�شكل  تهم�س  باتت  ترمب 
عر  وذلك  �لعامل  يف  �ملتحدة  للواليات  �خلارجية  لل�شيا�شة  ك�شوت 
تقييد نفوذها ودفع �لوزير ريك�س تيلر�شون للعب �أدو�ر غري رئي�شية.  
باتت  �ل�شيا�شات  وو�شع  �لتوظيف  ق���ر�ر�ت  �أن  �ل�شحيفة  و�أ�شافت 
�شنع  �ل��ذي طاملا عر عن حتفظه من طريقة  �الأبي�س  �لبيت  بيد 
يف  �شعفا  يعاين  نف�شه  �لوقت  يف  لكنه  �شابقا،  �خلارجية  �ل�شيا�شات 
و�شع وحتديد �أولويات �شيا�شاته �خلارجية. و�أو�شحت �أن �أبرز مثال 
على هذ� �لتغيري يكمن يف غياب �ملوؤمتر�ت �ل�شحفية �ليومية لوز�رة 
�خلارجية، �لتي تعد ركنا ثابتا يف عمل �لوز�رة منذ �أيام �لوزير جون 
فو�شرت يف خم�شينيات �لقرن �ملا�شي.  وُتعد هذه �ملوؤمتر�ت �ل�شحفية 
-�لتي ت�شاهد عر �لعامل- مر�آة للمحا�شبة ومر�شد لعمل �حلكومة 
�الأمريكية ال �شيما يف ق�شايا �ل�شيا�شة �خلارجية. ومنذ تويل ريك�س 
تيلر�شون حقيبة �خلارجية، رغم �أنه ال ميلك �إرثا ديبلوما�شيا يوؤهله 
لهذ� �ملن�شب، فاإن �ملتابع يالحظ غيابه عن �لوز�رة وعن �الجتماعات 
�الأج��ان��ب. وت�شوق  �ل��ق��ادة  �لتي عقدها ترمب م��وؤخ��ر� مع ع��دد من 
�ل�شحيفة �أمثلة على ذلك من بينها غيابه عن لقاء ترمب مع رئي�س 
�آبي  �لياباين �شينزو  �لوزر�ء �لكندي جا�شنت ترودو ورئي�س �لوزر�ء 

�إ�شافة �إىل رئي�س �لوزر�ء �الإ�شر�ئيلي بنيامن نتنياهو.   

عوا�صم

لندن

وا�شنطن

بكني

ا�شرائيل تن�شر تقريرا ح�شا�شا حول حرب غزة 
•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

�نتقاد�ت  يوجه  �ن  يرجح  تقرير  م�شمون  عن  �لثالثاء  ��شر�ئيل  تك�شف 
�شديدة لرئي�س �لوزر�ء �ال�شر�ئيلي بنيامن نتانياهو وقيادة �الركان حول 

�د�رة حرب غزة عام 2014 كما �فاد م�شدر ر�شمي �جلمعة.
مر�قبة  �ملكلف  �لكبري  �مل�شوؤول  �شابري�،  يو�شف  �لدولة  مر�قب  و�شين�شر 
�علن  كما  �شديد  برتقب  �ملنتظر  �لتقرير  هذ�  �لثالثاء  �حلكومة،  �شيا�شة 

ناطق با�شم �ملر�قب لوكالة فر�ن�س بر�س.
د�خل  �لقر�ر�ت  فيها  �تخذت  �لتي  �لطريقة  �شيتناول  �لتقرير  �ن  و��شاف 
�حلكومة )�المنية( قبل وعند بدء عملية +�جلرف �ل�شامد+ �ي �لعمليات 
�ال�شر�ئيلية �لتي جرت بن متوزيوليو و�آب �غ�شط�س 2014 �شد حركة 

حما�س �ال�شالمية وحلفائها �لفل�شطينين يف قطاع غزة.
و�حلكومة �المنية هي جمل�س وزر�ء م�شغر يديره رئي�س �لوزر�ء ويكلف 

�مل�شائل �حل�شا�شة.
و�و�شح �لناطق �ن �لتقرير �شينظر �ي�شا يف �لطريقة �لتي مت �لتعامل بها 
مع �لتهديد �لذي �شكلته �النفاق �لتي حفرت يف قطاع غزة من قبل حما�س 

وحلفائها لت�شكيل تهديد على �الر��شي �ال�شر�ئيلية.
�ال�شر�ئيلية مع  �حل��دود  باحكام  يغلق  �ل��ذي  �جل��د�ر  و�الن��ف��اق متر حتت 

قطاع غزة وكانت �حدى �ال�شلحة �الكرث فاعلية للف�شائل �لفل�شطينية.
و��شعة.  ����ش��د�ء  يثري  �ن  ويتوقع  ��شهر  منذ  مرتقب  �لتقرير  ه��ذ�  ون�شر 
��شابيع �ىل وزر�ء وم�شوؤولن  وبح�شب و�شائل �العالم فانه نقل قبل عدة 
ووزير  نتانياهو  ينتقد  فانه  �ل�شحافة  �وردت��ه��ا  ت�شريبات  وبح�شب  كبار. 
�لدفاع �نذ�ك مو�شي يعالون ورئي�س هيئة �الركان بيني غانتز �لذين �شبق 
ب�شكل  �لبالد  يجهزو�  مل  النهم  �ال�شتخبار�ت،  �جهزة  قبل  من  �بلغو�  �ن 
كاف ملو�جهة تهديد �النفاق ومل يطلعو� �ال ب�شكل متاخر وجزئي �ع�شاء 

�حلكومة �المنية.

مقتل 15 جنديًا عراقيًا مبعرب طريبيل احلدودي

القوات العراقية تق�شف اأهدافًا لداع�س يف �شوريا

وا�شنطن: ال عمليات طرد جماعي للمهاجرين 

»حزب املحافظني الربيطاين« يفوز يف انتخابات فرعية 

اقباط يهربون من �شيناء بعد اعتداءات اإرهابية م�شاعد ينفي تقارير عن رغبة رينت�شي اإجراء انتخابات 
�ل���دمي���ق���ر�ط���ي ه���و �لقوة  ب���ي���ان �حل�����زب  و�أ�����ش����اف يف 

�لرئي�شية �لد�عمة للحكومة و�شيو��شل دعمها بقوة.
دي�شمر  يف  �ل�����وزر�ء  رئ��ا���ش��ة  م��ن  رينت�شي  و����ش��ت��ق��ال 
كانون �الأول بعد �أن خ�شر ��شتفتاء على خطته الإجر�ء 
د���ش��ت��وري��ة وح����ل حم��ل��ه وزي����ر خارجيته  �إ����ش���الح���ات 
�ل�شابق باولو جنتيلوين. وهو يحاول �الآن �لعودة �إىل 

�ل�شاحة.
�لدميقر�طي  �حل���زب  ق��ي��ادة  م��ن  رينت�شي  و����ش��ت��ق��ال 
بعد �أن و�جه �نتقاد�ت من �أع�شاء باحلزب لكنه �أعلن 
يف  �حل��زب  قيادة  ال�شتعادة  �النتخابات  �شيخو�س  �أن��ه 
�أن�����ش��ار �حل���زب هذ�  �ن��ت��خ��اب��ات متهيدية جت���ري ب��ن 

•• روما-رويرتز:

ن��ف��ى ح��ل��ي��ف م���ق���رب م���ن رئ��ي�����س �ل�������وزر�ء �الإي���ط���ايل 
�أفادت  �إعالمية  تقارير  �م�س  رينت�شي  ماتيو  �ل�شابق 
و�ل�شعي  �حلكومة  �إ�شقاط  حماولة  رينت�شي  باعتز�م 
�نتخابات بحلول يونيو حزير�ن. ولن جتري  الإج��ر�ء 

�النتخابات �لقادمة قبل �أو�ئل 2018.
�حلزب  رئي�س  باأعمال  �لقائم  جوريني  لورينزو  وق��ال 
�إن���ه ال ت��وج��د �شلة ب��ن رغبة  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي �حل��اك��م 
رينت�شي �إج����ر�ء �ن��ت��خ��اب��ات د�خ��ل��ي��ة ل��ق��ي��ادة �حل���زب يف 

�أقرب وقت ممكن وموعد �النتخابات �لقادمة.

•• بغداد-اأ ف ب:

�لعر�قي  �ل�������وزر�ء  رئ��ي�����س  �ع���ل���ن 
�لقو�ت  �ن  �م�����س  �ل��ع��ب��ادي  ح��ي��در 
�شربات  نفذت  �لعر�قية  �جل��وي��ة 
د�ع�س  تنظيم  م��و�ق��ع  �شد  جوية 
ب���ن���اء على  ����ش���وري���ا  �الإره�����اب�����ي يف 

�أو�مره ملالحقة �الإرهاب .
وجهنا  ب���ي���ان  يف  �ل���ع���ب���ادي  وق�����ال 
�ل���ق���وة �جلوية  ل��ق��ي��ادة  �و�م����رن����ا 
�لد�ع�شي  �الإره��اب  ب�شرب مو�قع 
�لبوكمال  يف  وك��ذل��ك  ح�شيبة  يف 
د�خ���ل �الأر�����ش���ي �ل�����ش��وري��ة و�لتي 
�لتفجري�ت  ع��ن  م�����ش��وؤول��ة  ك��ان��ت 

�الإرهابية �الأخرية يف بغد�د .
نفذت  �ل��ع��م��ل��ي��ة  �ن  �ىل  م�����ش��ري� 

بنجاح باهر.
على  �لعزم  عقدنا  “لقد  و����ش��اف 
م��الح��ق��ة �الإره�����اب �ل���ذي يحاول 
ق��ت��ل �ب���ن���اءن���ا وم��و�ط��ن��ي��ن��ا يف �ي 

مكان يتو�جد فيه«.
وب��ح�����ش��ب م�����ش��وؤول ع��ر�ق��ي رفيع 
�لتي  �مل����رة �الوىل  ه��ي  ه���ذه  ف���ان 
�لعر�قي  �جل��و  ���ش��الح  فيها  ينفذ 
خارج  �الإره���اب���ي���ن  مل��و�ق��ع  ق�شفا 

حدود �لبلد.
�مل�شرتكة  �لعمليات  قيادة  ون�شرت 
��شتهدفت  �لتي  لل�شربات  فيديو 

مبنين .

�ال�شتخبارية  و�الأجهزة  �لعمليات 
�ل���ذي���ن  �جل����ن����اة  �ىل  ل���ل���و����ش���ول 
�لعمليات  ه���ذه  ون��ف��ذو�  خ��ط��ط��و� 

�الإرهابية . 
وتابع بعد �يام من �لعمل �لدقيق 
�ل���ي���ه���م وحت���دي���د  �ل���ت���و����ش���ل  مت 
�نق�س  �م�س  �شباح  ويفيِ  �ماكنهم 
�لعر�قية  �جل��وي��ة  �ل��ق��وة  �ب��ط��ال 
�ه���د�ف  ع��ل��ى   16 �ف  ب��ط��ائ��ر�ت 

بيان �شهدت بغد�د قبل  وقالت يف 
خالل  من  �رهابية  عمليات  فرتة 
ت���ف���ج���ري ع����ج����الت م���ف���خ���خ���ة يف 

معار�س �لبياع و�حلبيبية .
و�دت تلك �لعمليات �ىل مقتل 63 
و�علن  �لع�شر�ت  و��شابة  �شخ�شا 

تنظيم د�ع�س م�شوؤوليته عنها.
عهدمت  ك���م���ا  �ل����ب����ي����ان  و�أ�������ش������اف 
�بناءكم ��شتنفرو� �جلهد يف قيادة 

مناطق  يف  �الره�������اب�������ي  �ل�����ع�����دو 
ح�������ش���ي���ب���ة و�ل�����ب�����وك�����م�����ال د�خ������ل 
تدمري  ومت  �ل�����ش��وري��ة  �الأر�����ش���ي 
د�ع�����س ومقر�ته  ع�����ش��اب��ات  �وك����ار 

ب�شكل كامل. 
و������ش�����ددت �ل����ق����ي����ادة ع���ل���ى ق�����درة 
ت�شل  �ن  �لعر�قية على  �ل�شربات 

�ىل كافة �ماكن تو�جدهم.
جنديان  قتل  مت�شل،  �شياق  ويف 

•• �صتوك اأون ترنت-رويرتز:

رئي�شة  تتزعمه  �ل��ذي  �لريطاين  �ملحافظن  حزب  حقق 
برملانية  �نتخابات  يف  �شاحقا  ف��وز�  م��اي  ت��ريي��ز�  �ل����وزر�ء 
قبل  �ل�شلطة  على  قب�شتها  ليعزز  �جلمعة  �م�س  فرعية 
م��ف��او���ش��ات �خل����روج م��ن �الحت����اد �الأوروب�����ي بينما عانى 

مناف�شوها من �نتكا�شات �نتخابية كبرية.
�شمال  �ملحافظن مبقعد منطقة كوبالند يف  وف��از حزب 
غ��رب �ل��ب��الد و�ل���ذي ك��ان ح��ك��ر� على ح��زب �ل��ع��م��ال منذ 
1935. وهذ� �أول فوز يحققه �أي حزب حاكم يف �نتخابات 
�ل�شغوط  �لنتائج  هذه  و�شتزيد  عاما   35 خالل  فرعية 
�لذي  للعمال  �ال�شرت�كي  �لزعيم  كوربن  جريمي  على 

يتعر�س النتقاد�ت بالفعل.
حزب  زعيم  نوتول  ب��ول  ف�شل  �لبالد  بو�شط  ترنت  �أون  �شتوك  د�ئ��رة  ويف 
�ال�شتقالل �ملناه�س لالحتاد �الأوروب��ي يف �إ�شقاط �أغلبية يتمتع بها حزب 
�أيدو�  �مل��دي��ن��ة  �لناخبن يف  م��ن  �مل��ئ��ة  70 يف  �أن نحو  رغ��م  ه��ن��اك  �ل��ع��م��ال 

�الن�شحاب من �الحتاد �الأوروب��ي خالل �ال�شتفتاء �لذي 
على  �ل�شك  م��ن  يلقي بظالل  �ملا�شي مم��ا  �ل��ع��ام  �أج���ري 

م�شتقبل نوتول.
على  م��اي  قب�شة  �إح��ك��ام  �ل��د�ئ��رت��ن  يف  �لنتائج  وتعني 
�ل�شلطة �ل�شيا�شية بعد �لت�شويت على �خلروج من �الحتاد 
��شرت�تيجيتها  �أن  على  كدليل  و�شت�شتخدم  �الأوروب����ي 
�ل�شعبوية  �لتكتل جنحت يف كبح �شعود  يف �خل��روج من 
�ليمينية دون �أن توؤثر على قدرتها على �قتنا�س �أ�شو�ت 

من حزب �لعمال.
ورغم �أن حزب �لعمال جتنب �لهزمية يف �شتوك �أون ترنت 

�إال �أنه من �ملرجح �أن يو�جه كوربن �نتقاد�ت جديدة.
وي�شعر كثري من �مل�شرعن بالقلق من �أن �أ�شلوب قيادته 
�الأوروب����ي  �آث���ار �خل���روج م��ن �الحت���اد  �أج���ل تخفيف  ي�شر مبعركتهم م��ن 
�أوث��ق مع �شوق �الحت��اد �الأوروب��ي �ملوحدة بينما ت�شرف  بال�شعي لعالقات 
�أجندته �لي�شارية �لناخبن عن �لت�شويت للحزب قبل �النتخابات �لوطنية 

يف 2020.

اليونان تتوقع طلبًا تركيًا بت�شليم جنديني 
•• اأثينا-رويرتز:

تركين  ت�شليم  منها  تركيا  تطلب  �أن  تتوقع  �إن��ه��ا  �م�����س  �ل��ي��ون��ان  ق��ال��ت 
مبحاولة  �شلة  لهما  �أن  يف  �لرتكية  �ل�شلطات  ت�شتبه  الأثينا  �للجوء  طلبا 
ع�شكريان  �أنهما  ويبدو  �لرجالن  ويحتجز  يوليو متوز.  وقعت يف  �نقالب 
يف مكان غري معلوم يف �شمال �ليونان منذ �أن قدما طلبي �للجوء يف 20 
�إىل  �آخ��رون يف طائرة هليكوبرت  �أت��ر�ك  فر�ير �شباط. وفر ثمانية جنود 
�ليونان �لعام �ملا�شي بعد �ملحاولة �لفا�شلة لالإطاحة بالرئي�س رجب طيب 
�لذي  �ليونان ت�شليمهم الأنقرة �الأم��ر  �إردوغ��ان. ورف�شت حمكمة عليا يف 

وتر �لعالقات بن �لبلدين �لع�شوين يف حلف �شمال �الأطل�شي.
 40 نحو  على  �لقب�س  �لرتكية  �ل�شلطات  �ألقت  �لفا�شل  �النقالب  ومنذ 
�ألف �شخ�س وف�شلت �أو �أوقفت عن �لعمل �أكرث من 100 �ألف من �جلي�س 
�ليونانية  �حلكومة  يف  م�شوؤول  وق��ال  �خلا�س.  و�لقطاع  �ملدنية  و�خلدمة 
�أخطر  تبدو  �لق�شية  ت�شليم لالثنن... هذه  تركيا طلب  تقدم  �أن  نتوقع 
بكثري. وذكرت و�شيلة �إعالم و�حدة على �الأقل �أن �لرجلن من وحدة قو�ت 
مبحاولة  �تهامات  يف  �الثنن  يوم  للمحاكمة  مثلت  )كوماندو�س(  خا�شة 
�غ��ت��ي��ال �إردوغ����ان خ��الل حم��اول��ة �الن��ق��الب ي��وم 15 يوليو مت��وز و�شهد 

مهاجمة �لرملان وفندق كان يقيم فيه �لرئي�س.

يف  �أم�س  �آخ���رون  و�أ�شيب  تركيان 
�لباب،  �نتحاري يف مدينة  �عتد�ء 
م��ع��ق��ل ت��ن��ظ��ي��م د�ع�������س �الإره���اب���ي 
�ملعار�شة  ف�شائل  ��شتعادته  �لذي 
�ل�شورية كما �علن رئي�س �لوزر�ء 

�لرتكي بن علي يلديرمي.
وقتل 15 عن�شر� من قو�ت حر�س 
�أم�س يف هجوم  �لعر�قية  �حل��دود 
�الإرهابي على  د�ع�س  تنظيم  �شنه 
قرب  طريبيل  معر  يف  لهم  مقر 
�حل�������دود �ل���ع���ر�ق���ي���ة- �الردن����ي����ة، 
و�خرى  �منية  �ف���ادت  م��ا  بح�شب 
يف  �شابط  وق��ال  عر�قية.  حملية 
�ن  بر�س  لفر�ن�س  �حل��دود  حر�س 
�لفوج  مقر  هاجم  د�ع�����س  تنظيم 
�ل����ث����اين ل����ق����و�ت ح���ر����س �حل�����دود 
و�شيار�ت  �نتحارين  م�شتخدما 
مفخخة، ما ��شفر عن مقتل 15 

ع�شكريا بينهم �شابطان.
ب�����دوره، �ك���د ق��ائ��د ق����و�ت �ل���ر�ق 
�ل�شعبي  �حل�����ش��د  ل��ق��و�ت  �ل��ت��اب��ع��ة 
�مل�����ت�����و�ج�����دة م�����ن �الن�����ب�����ار و�ث�����ق 
�لفرطو�شي �شد �لهجوم بالتعاون 

مع قو�ت �حلر�س.
�لهجوم  �أن  �لفرطو�شي  و�أ���ش��اف 
كان بو��شطة �نتحارين وعجالت 
م��ف��خ��خ��ة و����ش��ل��ح��ة خم��ت��ل��ف��ة ومت 
وب�شالة  ب�شجاعة  لهم  �لت�شدي 

موؤكد� �ل�شيطرة على �الأو�شاع .

االحتالل يعتقل 97 فل�شطينيا 
خالل اأ�شبوع يف ال�شفة 

•• رام اهلل -وام:

�لفل�شطيني  �الأ����ش���ري  ن����ادي  وث���ق 
بها  ق����ام����ت  �ع���ت���ق���ال  ح����ال����ة   97
ق����و�ت �الح���ت���الل �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي يف 
حمافظات �ل�شفة �لغربية �ملحتلة 
و23   19 بن  �لو�قعة  �لفرتة  يف 

�شباط �جلاري بينهم �شيدة.
وق���ال �ل��ن��ادي يف ت��ق��ري��ر ل��ه �م�س 
لالحتالل  �لع�شكرية  �ملحكمة  �إن 
�مل���وؤب���د و18 عاما  �أع�����ادت �حل��ك��م 
ب��ح��ق �الأ����ش���ري ن��ائ��ل �ل��رغ��وث��ي - 
59 عاما - من قرية كوبر �شمال 
ر�م �هلل وقد ق�شى �أطول مدة حكم 
 36 يف �شجون �الحتالل و�لبالغة 
بينها  �شهرين  �إىل  �إ���ش��اف��ة  ع��ام��ا، 
34 ع���ام���ا م��ت��و����ش��ل��ة وه����و �أح���د 
�لذين  ���ش��ال��ي��ت  ���ش��ف��ق��ة  حم�����رري 

�أعيد �عتقالهم عام 2014.
�أ�شرى  ثالثة  �ن  �لتقرير  و�أ�شاف 
�إ���ش��ر�ب��ه��م ع��ن �لطعام  ي��و����ش��ل��ون 
وه���م  �الإد�ري  �ع���ت���ق���ال���ه���م  ����ش���د 
�ل��ق��ي��ق �مل�شرب  �ل�����ش��ح��ايف حم��م��د 
�لليل  �أب���و  ي��وم��ا وج��م��ال   18 منذ 
ور�ئد مطري �مل�شربان منذ ثمانية 

�أيام.
�شلطات  �أن  �إىل  �ل���ن���ادي  و�أ�����ش����ار 
�الح����ت����الل �أ�����ش����درت ح��ك��م��ا على 
عاما   15  - خ�شور  �أحمد  �لطفل 
و�لبرية  �هلل  ر�م  حم��اف��ظ��ة  م��ن   -
يوما   91 مل���دة  �ل��ف��ع��ل��ي  بال�شجن 
�لتنفيذ  ف��ع��ل��ي م��ع وق���ف  و���ش��ج��ن 
 3000 ب��ق��ي��م��ة  وغ���ر�م���ة م��ال��ي��ة 

�شيكل بتهمة ر�شق �حلجارة.

•• القاهرة-اأ ف ب:

ه���رب ع�����ش��ر�ت �الق���ب���اط م��ن ���ش��م��ال ���ش��ي��ن��اء ب��ع��د �ع���ت���د�ء�ت نفذها 
�إرهابيون قتلت ثالثة منهم هذ� �الأ�شبوع، بح�شب ما قال م�شوؤولون 
�ىل  �نتمائهم  يف  ي�شتبه  �أ�شخا�س  وقتل  �جلمعة.  �م�س  �لكني�شة  يف 
�أم�س �الأول رجال قبطيا يف مدينة �لعري�س، عا�شمة  تنظيم د�ع�س 
نوعه  �عتد�ء من  ثالث  وهو  �لنار يف منزله،  و�أ�شعلو�  �شيناء،  �شمال 
خالل �أّيام. وتز�يدت ن�شبة �العتد�ء�ت �لتي يتعر�س لها م�شيحيون 
يف �شيناء، وهي منطقة ين�شط فيها عنا�شر من تنظيم د�ع�س، منذ 
�الإرهابي  للتنظيم  �مل�شري  �لفرع  �شيناء،  والي��ة  م��وؤخ��ر�  ن�شرت  �ن 
�شريط فيديو على �النرتنت يدعو �ىل ��شتهد�ف �القباط. وت�شمن 

�لتنظيم  �ع�شاء  �ح��د  ت��اله  للم�شيحين  مناه�شا  خطابا  �لفيديو 
ق��ام بعد ت�شجيل ه��ذ� �خلطاب بتفجري  �ل��ذي  �ل�شخ�س نف�شه  وه��و 
نف�شه يف كني�شة مال�شقة لكاتدر�ئية �القباط �الرثوذك�س يف كانون 
29 �شخ�شا،  �دى �ىل مقتل  �لقاهرة، ما  �ملا�شي يف  �الول/دي�شمر 
�لكني�شة  يف  م�����ش��وؤول��ون  وق����ال  و�الط���ف���ال.  �ل��ن�����ش��اء  م��ن  معظمهم 
�لقبطية �نهم ��شتقبلو� ع�شر�ت �القباط من �شيناء يطلبون ماأوى 
يف مدينة �ال�شماعيلية �ملطلة على قناة �ل�شوي�س، وهي �القرب �ىل 
�شمال �شيناء. وقالت �ل�شرطة �الربعاء �ن رجال و�بنه قبطين قتال 
بالر�شا�س خلف مدر�شة يف �لعري�س. وي�شكو �القباط �لذي ي�شكلون 
�لنظام  يف  �لتهمي�س  م��ن  م�����ش��ري  م��ل��ي��ون   90 م��ن   10% ق��ر�ب��ة 

�لتعليمي ويف موؤ�ش�شات �لدولة.

•• مك�صيكو-اأ ف ب:

�ملك�شيك  �المريكيان  و�خلارجية  �لد�خلية  وزي��ر�  وعد 
بعمليات ط��رد جماعي  تقوم  لن  �ملتحدة  �ل��والي��ات  ب��ان 
�شدهم،  �جلي�س  ت�شتخد�م  ولن  �ل�شرين  للمهاجرين 

وذلك يف �وج �زمة دبلوما�شية بن �لبلدين.
كيلي  وج���ون  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  تيلر�شون  ريك�س  ووج���ه 
دونالد  �جل��م��ه��وري  �لرئي�س  �د�رة  يف  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي���ر 
�ملك�شيكين  نظرييهما  �ىل  مطمئنة  ر���ش��ال��ة  ت��ر�م��ب، 
�حلدود  عر  و�لتجارة  �ل�شرية  �لهجرة  توؤجج  وقت  يف 

�لتوتر بن �لبلدين.
عمليات  حت�شل  ل��ن  ج��د�.  و��شحن  لنكن  كيلي  وق��ال 

طرد جماعية. 
مو�شوع  يف  �جلي�س  ت�شتخدم  لن  و��شنطن  �ن  و�أ���ش��اف 

�لهجرة.

ويف �ج������و�ء م���ن �ل���ت���وت���ر �ل���و�����ش���ح، �أ�����ش����اد �ل����وزي����ر�ن 
�ل�شحافين  ��شئلة  على  ي���رد�  مل  �ل��ل��ذ�ن  �الم��ريك��ي��ان 
جد�،  مثمرة  �نها  موؤكدين  عقد�ها  �لتي  باالإجتماعات 
مع  �لبلدين  بن  جتمع  �لتي  جد�  �خلا�شة  وبالعالقة 

�العرت�ف باخلالفات بينهما.
وقال تيلر�شون يف عالقة مليئة بااللو�ن �لر�قة تظهر 
خ��الف��ات م��ن ح��ن الآخ���ر ب��ن بلدين ق��وي��ن يتمتعان 

بال�شيادة.
ذكر وزير �خلارجية �ملك�شيكي لوي�س فيديغار�ي ب�شعور 
�ملك�شيكين بالقلق و�ال�شتياء، لكنه رحب بخطوة �وىل 

يف �لطريق �ل�شحيح.
وتهدف زيارة �لوزيرين �المريكين ملك�شيكو �ىل حت�شن 
تر�مب  �ثارها قر�ر  �لتي  �الزم��ة  بعد  �لثنائية  �لعالقة 
بناء جد�ر على �حلدود بن �لبلدين وت�شريحاته �لتي 

هاجم فيها �ملهاجرين �ملك�شيكين غري �ل�شرعين.

اعتقال ع�شو يف جمل�س 
ال�شيوخ الفلبيني 

•• مانيال -رويرتز:

�لفلبينية  �ل�������ش���رط���ة  �ح���ت���ج���زت 
�م�س ليلى دي ليما ع�شو جمل�س 
�ل�شيوخ وو�حدة من �أ�شد منتقدي 
�لرئي�س  ي�����ش��ن��ه��ا  �ل���ت���ي  �حل������رب 
�ملخدر�ت  على  دوتريتي  رودريجو 
جتارة  يف  ب��ال�����ش��ل��وع  �ت���ه���ام���ات  يف 
�ملخدر�ت و�شفتها باأنها عملية ثاأر 

لن تنجح يف �إ�شكاتها.
وكانت دي ليما قادت �لعام �ملا�شي 
حتقيقا يف جمل�س �ل�شيوخ يف مز�عم 
�لقانون.  باأعمال قتل خارج نطاق 
عليها  �لقب�س  �إن  ليما  دي  وقالت 
لرئي�س  �ن��ت��ق��اده��ا  ع��ل��ى  رد�  ج����اء 

يت�شرف كدكتاتور.
�ل��ث��الث��اء و���ش��ف��ت دي ليما  وي����وم 
�ل��رئ��ي�����س ب���اأن���ه ���ش��ف��اح خم��ب��ول ذو 

تفكري �إجر�مي.
لل�شحفين خارج  ليما  وقالت دي 
جمل�س �ل�شيوخ حيث �أم�شت �لليل 
قبل حلظات من قيام رجال �الأمن 
�شغرية  ح��اف��ل��ة  �إىل  ب��اق��ت��ي��اده��ا 
�شتظهر �حلقيقة يف �لوقت �ملنا�شب. 
و�أمرت �ل�شلطات باعتقال دي ليما 
�ل�شابقن  وح���ار����ش���ه���ا  و���ش��ائ��ق��ه��ا 
وم�������ش���وؤول ���ش��اب��ق ب��ال�����ش��ج��ون بعد 
�تهامات جنائية وجهتها لها وز�رة 

�لعدل �الأ�شبوع �ملا�شي.
رئي�س  �ألفاريز  بانتاليون  وو�شف 
جمل�س �ل�شيوخ وهو حليف مقرب 
من دوتريتي �العتقال باأنه �نت�شار 
و�أ�شاف  �مل���خ���در�ت  ع��ل��ى  ل��ل��ح��رب 
لي�س هناك �أحد فوق �لقانون حتى 

�أع�شاء جمل�س �ل�شيوخ.

اأمريكي يطلق النار على 
هنديني يف جرمية كراهية

•• وا�صنطن-رويرتز:

هندي  بقتل  كان�شا�س  من  رجل  �إىل  �التهام  �الأمريكية  �ل�شلطات  وجهت 
بالر�شا�س و�إ�شابة �آخر و�أمريكي يف حانة حيث حتقق �ل�شلطات �الحتادية 

يف �حتمال كون �حلادث جرمية كر�هية.
يف  كان�شا�س  يف  جون�شون  مبقاطعة  �الدع���اء  ممثل  ه���اوي  �شتيفن  وق���ال 
موؤمتر �شحفي �إن �أدم برينتون )51 عاما( وجه له �تهام بالقتل �لعمد 

و�تهامن ملحاولة �لقتل.
وبرينتون متهم باإطالق �لنار على �شرينيفا�س كوت�شيبوتال )32 عاما( 
بكان�شا�س  �أوالث  �أل��وك ماد��شاين )32 عاما( يف حانة يف  و�إ�شابة  وقتله 

م�شاء يوم �الأربعاء وفق ما ذكرته �شرطة �أوالث.
ونقلت �شحيفة كان�شا�س �شيتي �شتار عن �أحد �ملارة قوله �إن �لرجل �شاح 
�أنه  �لهندي. وذك��رت  �لنار على �لرجل  �أن يطلق  �خرجو� من بلدي قبل 
�أ�شيب  �ل��ذي  عاما(   24( جريلوت  �إي��ان  �الأمريكي  باإ�شابة  �أي�شا  متهم 

عندما حاول �لتدخل.
وقال فيكا�س �شو�روب �ملتحدث با�شم وز�رة �ل�شوؤون �خلارجية �لهندية يف 
�إىل  ذهبا  هيو�شتون  يف  �لهندية  �لقن�شلية  من  �ثنن  م�شوؤولن  �إن  بيان 
كان�شا�س ملقابلة �مل�شابن و�ل�شرطة للتحقق من تفا�شيل �حلادث ومتابعة 

�الإجر�ء�ت.
ون����ددت �ل�����ش��ف��ارة �الأم��ري��ك��ي��ة يف ن��ي��ودل��ه��ي ب���احل���ادث. وق��ال��ت م���اري كي 
من  �أم��ة  �ملتحدة  “�لواليات  بيان  يف  �ل�شفري  باأعمال  �لقائمة  كارل�شون 
�أنحاء �لعامل لزيارتها و�لعمل و�لدر��شة  �ملهاجرين وترحب بالنا�س من 
�أو دو�فع �إطالق  و�لعي�س بها.” ومل يذكر هاوي تفا�شيل ب�شاأن �لو�قعة 

�لنار.
وقال نود �لتاأكد من �حلقائق... ولذ� ل�شنا م�شتعدين يف �لوقت �حلايل 

للحديث عن وقائع �لق�شية الأن هذ� ال يز�ل مبكر� جد�.
ويحقق مكتب �لتحقيقات �الحتادي فيما �إذ� كانت �لو�قعة جرمية كر�هية. 
يف  �الحت���ادي  �لتحقيقات  مبكتب  �خل��ا���س  �ملحقق  جاك�شون  �إري���ك  وق��ال 
موؤمتر �شحفي نبحث فيما �إذ� كانت �جلرمية قد �رتكبت بد�فع �لتحيز. 

نحن يف �حلقيقة يف مرحلة �أولية من در��شة جميع �الأوجه.
يعمالن  مهند�شان  وم��اد����ش��اين  كوت�شيبوتال  �إن  �شتار  �شحيفة  وق��ال��ت 

ب�شركة جارمن �شمن فريق هند�شة نظم �لطري�ن.
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عربي ودويل
تركي بجوازات دبلوما�شية طلبوا اللجوءلوبان ترف�س ا�شتدعاء لالإ�شتجواب من ال�شرطة  136

•• باري�س-رويرتز:

قال حمامي �لزعيمة �ليمينية �لفرن�شية �ملتطرفة مارين 
من  لال�شتجو�ب  ��شتدعاء  رف�شت  لوبان  �إن  �م�س  لوبان 
�ل�شرطة يوم �الأربعاء ب�شاأن مز�عم �أنها قدمت مدفوعات 

من �الحتاد �الأوروبي ملوظفيها ب�شكل غري م�شروع.
�إن لوبان وهي مر�شحة  بو�شيلو لرويرتز  وق��ال رودول��ف 
للهجرة  �ملناه�س  �لوطنية  �جلبهة  حزب  تقود  للرئا�شة 
و�الحتاد �الأوروبي �شتمتثل الأي ��شتدعاء بعد �النتخابات 
�ل��ع��ام. ك��ان��ت م��دي��رة مكتب ل��وب��ان ق��د و�شعت قيد  ه��ذ� 
ي��وم من  بعد  �شباط  22 فر�ير  ي��وم  �لر�شمي  �لتحقيق 

�ال���ش��ت��ج��و�ب ب�����ش��اأن م��ز�ع��م ع��ن �إ���ش��اءة ����ش��ت��خ��د�م �أمو�ل 
برملانين.  مل�شاعدين  م��ب��ال��غ  ل��دف��ع  �الأوروب�����ي  ل��الحت��اد 
وجرى ��شتجو�ب حار�س لوبان �ل�شخ�شي لكن �أفرج عنه 

يف وقت الحق دون و�شعه قيد �لتحقيق.
وتنفي لوبان )48 عاما( �رتكاب �أي خمالفة وتقول �إنها 

�شحية حيل �شيا�شية قذرة.
�ل��ر�أي �شتحل لوبان يف �ملركز �الأول  ووفقا ال�شتطالعات 
يف �جلولة �الأوىل من �النتخابات �لرئا�شية �لتي �شتجرى 
يف 23 �أبريل ني�شان لكنها �شتخ�شر يف جولة �الإعادة �لتي 
�أمام �أي من �ملر�شحن  �أيار  �شتجرى يف �ل�شابع من مايو 

�مل�شتقل �إميانويل ماكرون �أو �ملحافظ فر�ن�شو� فيون.

دبلوما�شية تركية قدمو� طلبات جلوء. وقدمت كل هذه �لطلبات 
بعد حماولة �النقالب �لفا�شلة يف منت�شف متوز يوليو �لتي دفعت 
بالرئي�س �لرتكي �ىل �طالق حملة تطهري و��شعة �لنطاق يف كل 

قطاعات �ملجتمع و�لتعليم و�ل�شحافة و�جلي�س و�لق�شاء.
على  برلن  �لرتكية  �لدفاع  وز�رة  حثت  يناير  �لثاين  كانون  ويف 
رف�س طلبات �للجوء �لتي قدمها حو�ىل �ربعن ع�شكرين تركيا 
برلن  �ي�شا  تركيا  وتطالب  �الطل�شي.  �شمال  يخدمون يف حلف 
بت�شليم �الأ�شخا�س �لذين ي�شتبه ب�شلوعهم يف حماولة �النقالب 
وجلاأو� �ىل �ملانيا. وعموما �شجل عدد طلبات �للجوء �لتي قدمها 
�تر�ك يف �ملانيا �رتفاعا كبري� منذ حماولة �النقالب لريتفع من 

1700 عام 2015 �ىل 5700 �ل�شنة �ملا�شية.

•• برلني-اأ ف ب:

�شفر  ج��و�ز�ت  تركيا يحملون   136 �ن  �الملانية  �أف��ادت �حلكومة 
دبلوما�شية قدمو� طلبات جلوء �ىل �ملانيا منذ حماولة �النقالب 
�شد �لرئي�س رجب طيب �ردوغان يف منت�شف متوز يوليو �ملا�شي، 

وهو مو�شوع ح�شا�س جد� للعالقات بن �لبلدين.
وق��ال��ت وز�رة �ل��د�خ��ل��ي��ة يف رد خ��ط��ي ع��ل��ى ���ش��وؤ�ل م��ن ن��ائ��ب من 
�ن  بر�س  فر�ن�س  وكالة  �ىل  �جلمعة  منه  ن�شخة  و�شلت  �خل�شر، 
و�ملوظفن  �جلنود  عدد  حول  مف�شلة  �أرقاما  متلك  ال  �حلكومة 
لكن  عائالتهم،  و�ف��ر�د  ودبلوما�شين  ف�شلو�  �لذين  �لر�شمين 
�حلكومة �لفدر�لية تعلم �ن 136 �شخ�شا يحملون جو�ز�ت �شفر 

•• الكويت -وام:

حتتفي دولة �لكويت �ل�شقيقة �ليوم 
و�خلم�شن  �ل�����ش��اد���ش��ة  ب��ال��ذك��رى 
ت�شهد  م���رح���ل���ة  يف  ال���ش��ت��ق��الل��ه��ا 
�شملت  تنموية  نه�شة  �لبالد  فيها 

خمتلف �ملجاالت.
وتاأتي هذه �لقفزة �لتنموية تنفيذ� 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  لتطلعات 
�ل�شباح  �جل���اب���ر  �الأح���م���د  ���ش��ب��اح 
�ل�شقيقة  �ل���ك���وي���ت  دول������ة  �أم������ري 
�إىل  �ل��ك��وي��ت  بتحويل  وتوجيهاته 
مركز مايل وجتاري عاملي وت�شريع 
ع��ج��ل��ة �الق���ت�������ش���اد وت���ع���زي���ز دور 
�لتنمية  دع���م  �ل��ق��ط��اع �خل��ا���س يف 
�لهدف  وحت���ق���ي���ق  �الق���ت�������ش���ادي���ة 
�ملن�شود للقيادة �ل�شيا�شية باأن تعود 

�لكويت كما كانت عرو�س �خلليج.
�لكويتية  �الن���ب���اء  وك���ال���ة  وذك�����رت 
تنفيذ�  �ن����ه  ل��ه��ا  ت��ق��ري��ر  يف  ك���ون���ا 
لهذه �لرغبة مت �إجناز �لعديد من 
�مل�����ش��اري��ع �ل��ع��م��الق��ة �ل��ت��ي ترتبط 
�ل��ق��ط��اع��ات �خل��دم��ي��ة يف  مبختلف 
�أبرزها مدينة �شباح  �لكويت ومن 
�الأح���م���د �ل��ب��ح��ري��ة �ل��ت��ي ت��ع��د �أول 
من  بالكامل  ي�شيد  م�شروع  و�أك��ر 

قبل �لقطاع �خلا�س.
�لعديد  على  �ملدينة  هذه  وحتتوي 
م��ن ع��و�م��ل �جل���ذب ح��ي��ث ق�شمت 
ت��ت��خ��ل��ل��ه��ا مم����ر�ت  ق���ط���اع���ات  �ىل 
على  حت��ت��وي  كما  �شناعية  مائية 
خ���دم���ات م��ت��ك��ام��ل��ة م���ن م���د�ر����س 
�أم���ن���ي���ة برية  وم�����ش��اج��د وم����ر�ك����ز 

وبحرية ومتنزهات عامة.
�لهامة  �ل��ت��ن��م��وي��ة  �مل�����ش��اري��ع  وم���ن 
�لكويت  ت�شهدها  �لتي  و�لعمالقة 
ر�شمي  ب�شكل  �فتتاحها  وي��رت��ق��ب 
�ل�شيخ  م�شت�شفى  م�����ش��روع  ق��ري��ب��ا 
جابر �لذي يعتر �الأكر يف �ل�شرق 
�الأو�شط و�شاد�س �أكر م�شت�شفى يف 

�لعامل.
�ال�شتيعابية  �ل����ط����اق����ة  وت���ب���ل���غ 
للم�شت�شفى نحو  �لرئي�شي  للمبنى 
من  �لعديد  وي�شم  �شرير   1200
طبية  لتخ�ش�شات  �مللحقة  �ملباين 
خمتلفة ��شافة �ىل م�شاكن لكو�در 
خا�شة  خدمية  ومر�كز  �لتمري�س 
ب���ال���ت���غ���ذي���ة و�ل���ت���ن���ظ���ي���ف و�ع���م���ال 

�لت�شغيل و�ل�شيانة.
ب���ث���الث���ة مهابط  م������زود  �ن�����ه  ك���م���ا 
ومو�قف  �ل��ه��ل��ي��ك��وب��رت  ل���ط���ائ���ر�ت 
لل�شيار�ت تبلغ طاقتها �ال�شتيعابية 
�خرى  ومو�قف  �آالف  خم�شة  نحو 
�إ�شعاف  �شيارة   50 نحو  ت�شتوعب 

�إ�شافة �ىل ملجاأ للحماية.

باالإ�شافة �إىل مبنى �إد�ري وم�شرح 
يت�شع ل�300 �شخ�س.

�أما م�شروع تطوير طريق �جلهر�ء 
�مل�شاريع  و�أ���ش��خ��م  �أه��م  �أح��د  فيعد 
�شمن خطة تطوير �لبنية �لتحتية 
و�لهادفة �إىل تطوير �شبكة �لطرق 
مدينة  م���ن  �ل���غ���رب���ي  �جل���ان���ب  يف 
�ل��ك��وي��ت ح��ي��ث ي��ب��د�أ �مل�����ش��روع من 
دو�ر  بعد  وينتهي  �جل��ه��ر�ء  ب��و�ب��ة 

�الأمم �ملتحدة.
 17.7 م����ن  �مل���������ش����روع  وي����ت����األ����ف 
�لعلوية  �جل�����ش��ور  م���ن  ك��ي��ل��وم��رت 
�مل�����ش��ب��ق��ة �ل�شب  �ل��ق��ط��ع  ب��ط��ري��ق��ة 
بطريق  ك��ي��ل��وم��رت   7.3 وم���ن���ه���ا 
و2.4  �ل����رئ����ي���������ش����ي  �جل��������ه��������ر�ء 
معها  �ملتقاطعة  للطرق  كيلومرت 
 - �مل��ن��ح��در�ت  م��ن  كيلومرت�ت  و8 

�لر�مبات.
طريقا  �الإن�����ش��اء  �أع��م��ال  وتت�شمن 
مرت�   620 ب���ط���ول  م��ن��خ��ف�����ش��ة 
وج�����ش��ري��ن ب��اأح��د �ل������دو�ر�ت و10 
تت�شمن  ك���م���ا  ل���ل���م�������ش���اة  ج�������ش���ور 
�الأر�شي  بامل�شتوى  �ل��ط��رق  �أع��م��ال 
�جلهر�ء  ب��ط��ري��ق  ك��ي��ل��وم��رت   3.4
من  كيلومرت  و15.1  �ل��رئ��ي�����ش��ي 

طرق �خلدمة.
وم���ن �مل�����ش��اري��ع �ل��ه��ام��ة �ل��ت��ي يتم 
م�����ش��روع تطوير  �ي�����ش��ا  �إجن����ازه����ا 
�شارع جمال عبد�لنا�شر �لذي يقع 
�لكويت  ملدينة  �لغربية  �ملنطقة  يف 
�لتجارية - �لعا�شمة - وميتد من 
�شرق  ح��ت��ى  �جل���ه���ر�ء  ب���و�ب���ة  دو�ر 

منطقة غرناطة �شمال �لعا�شمة.
ويعد �مل�شروع �أحد �أ�شخم م�شاريع 
�ل��ت��ح��ت��ي��ة وت��ط��وي��ر �شبكة  �ل��ب��ن��ي��ة 
�ل����ط����رق ع���ل���ى �ل�����ش��ع��ي��د �ل�����دويل 
�لقائم  �ل�شارع  ويهدف �ىل حتويل 
�الأدو�ر  م��ت��ع��دد  ���ش��ري��ع  ط��ري��ق  �ىل 
وي���ت���م���ي���ز مب����و������ش����ف����ات �ل����ط����رق 

�ل�شريعة �لعاملية.
ر�بطا  �ل���ط���ري���ق  ه�����ذ�  ي���ع���د  ك���م���ا 
�لغربية  �أ�شا�شيا للمنطقة  �ت�شاليا 
�شيقوم  كما  و�مل�شتقبلية  �حل��ال��ي��ة 
�لبنية  ت���خ���ط���ي���ط  ب���ا����ش���ت���ك���م���ال 
�لكويت ومنطقة  �لتحتية جلامعة 

�مل�شت�شفيات ووز�رة �لدفاع.
�ملوؤ�ش�شات  ت��ط��وي��ر  ���ش��ع��ي��د  وع��ل��ى 
�لكويت  �شهدت  فقد  �القت�شادية 
�ملا�شية  �لقليلة  �ل�����ش��ن��و�ت  خ���الل 
و�لقر�ر�ت  �مل��ر����ش��ي��م  م��ن  �ل��ع��دي��د 
�لكويت  ن��ه�����ش��ة  يف  ت�����ش��اه��م  �ل��ت��ي 
�أبرزها  وزيادة �ال�شتثمار �خلارجي 
�ال�شتثمار  ت�شجيع  هيئة  تاأ�شي�س 
و�شركة  �ملال  �أ�شو�ق  وهيئة  �ملبا�شر 

بور�شة �لكويت.

�شو�ء كنتم �شعبوين �أو ليرتارين 
�أو قومين �قت�شادين، لدينا �آر�ء 
و�����ش���ع���ة وم���ت���ب���اع���دة �أح���ي���ان���ا لكن 
قبل  �أم��ة  �أننا  هو  قناعاتنا  جوهر 
�قت�شاد�  ول��ي�����س  �آخ�����ر،  ���ش��يء  �ي 
�لعاملي  �القت�شاد  �شمن  مندرجا 

بحدود مفتوحة. 
وتابع بانون �لذي كان يدير موقع 
بر�يتبارت �الإخباري قبل �أن يتوىل 
�ملر�شح �جلمهوري يف  قيادة حملة 
ثقافة  �إن��ن��ا  �مل��ا���ش��ي  �أغ�شط�س  �آب 
هذ�  �أن  و�أع���ت���ق���د  وج������ود،  و���ش��ب��ب 
م��ا ي��وح��دن��ا. وت��وق��ع �أن ي��ك��ون كل 
�لرئي�س  يطبق  فيما  معركة  ي��وم 

�جندته.

بعد  �مل�شت�شفى  ي�شبح  �أن  ويتوقع 
�فتتاحه �شرحا طبيا عامليا ومنارة 
�لطبية  �ل���ك���و�در  ول��ت��دري��ب  للعلم 
�لطبية  خ���دم���ات���ه  ���ش��ي��ق��دم  ح��ي��ث 

الأكرث من 600 �ألف ن�شمة.
كاأهم  �لكبري  مبارك  ميناء  وياأتي 
و�أكر م�شاريع خطة �لتنمية �لتي 
مت  حيث  �الأ���ش��غ��ال  وز�رة  بها  تقوم 
و���ش��ح ح��ج��ر �ال���ش��ا���س الإق��ام��ت��ه يف 
2011 يف  �ب���ري���ل  م���ن  �ل�����ش��اد���س 

جزيرة بوبيان.
و���ش��ي�����ش��ك��ل م�����ش��روع �مل��ي��ن��اء حمور 
�ملنطقة  يف  �إق���ل���ي���م���ي  ن���ق���ل  ن���ظ���ام 
�لتنموية  �ل��ك��وي��ت  خ��ط��ط  ي��دع��م 
و�شي�شاهم يف �نفتاحها على �لعامل 
خطة  و�شيدعم  و�قت�شاديا  جتاريا 
�مل��و����ش��الت و�مل��ن��اف��ذ �ل��ت��ي �شتكون 
�أحد �لعنا�شر �لرئي�شية يف حتقيق 
�لكويت  بتحويل  �ل�شامية  �لرغبة 

�إىل مركز جتاري ومايل عاملي.
ميناء  �إن�شاء  �إىل  �مل�شروع  ويهدف 
مر�شى   24 ب�شعة  رئي�شي  ب��ح��ري 
للنقل  رئ��ي�����ش��ي��ا  حم������ور�  ل���ي���ك���ون 
بالبحر  �الأر����س  ويربط  �الإقليمي 
كالطرق  م��ت��ع��ددة  ن��ق��ل  ب��و���ش��ائ��ط 
ويعزز  �حلديد  و�ل�شكك  �ل�شريعة 
مكانة �لكويت كمركز مهم للن�شاط 

�القت�شادي �الإقليمي .
و�شي�شكل ميناء مبارك �لكبري بعد 
�إن�شائه نقلة نوعية يف قطاع جتارة 
مهمة  خطوة  و�شيمثل  �لرت�نزيت 
يف �لعودة مرة �أخرى الإحياء طريق 

�حلرير من خالل بو�بة �لكويت.
ومن �مل�شاريع �حليوية �لتي د�شنت 
�الحمد  ����ش���ب���اح  �ل�����ش��ي��خ  ع���ه���د  يف 
�جلابر �ل�شباح م�شروع ج�شر جابر 
يتجاوز  ب��ط��ول  ب��ح��ري  وه��و ج�شر 
م����ا بن  وي����رب����ط  ك���ي���ل���وم���رت�   37
�ل�شبية  �ل��ك��وي��ت وم��دي��ن��ة  م��دي��ن��ة 

�جلديدة.
ويهدف �مل�شروع �إىل حل �الختناقات 
�ل�شويخ  م��ن��ط��ق��ة  م����ن  �مل�����روري�����ة 
�ل�شاحنات  م���رور  ح��رك��ة  وت�شهيل 
 - و�خل��ارج��ة  �لد�خلة   - �لتجارية 

�إىل ميناء �ل�شويخ.
�أم����ا م�����ش��روع �ل���وق���ود �ل��ب��ي��ئ��ي فتم 
توقيع عقوده يف 13 �بريل 2014 
عملية  م��ن  �لثالثة  �ملرحلة  لتبد�أ 
تطوير �لقطاع �لنفطي يف �لكويت 
وذل����ك ب��ع��د م��رح��ل��ة �ل��ت��اأ���ش��ي�����س يف 
عملية  ثم  �ملا�شي  �لقرن  �شتينيات 

�ل�����ش��ه��ي��د �ل������ذي ي��ج�����ش��د م����ا قدم 
ت�شحيات  م���ن  �ل���ك���وي���ت  ����ش���ه���د�ء 
وبطوالت من �أجل �لوطن �لعزيز.

 - �ل�شهيد  حديقة  م�شروع  و�أق��ي��م 
 - �شابقا  �الأخ�شر  �حل���ز�م  حديقة 
على م�شاحة 220 �ألف مرت مربع 
�لد�شتور  ن�شب  �حل��دي��ق��ة  وت�شم 
 50 م���رور  �ف��ت��ت��ح مبنا�شبة  �ل���ذي 
ع��ام��ا ع��ل��ى و���ش��ع د���ش��ت��ور �لكويت 
�ل�شهيد  ومتحف  �ل�شالم  و�شاحة 
�لذي ي�شف �أهم معارك �لكويت - 

�لرقة و�ل�شريف و�جلهر�ء.
نو�فري  على  �حلديقة  حتتوي  كما 
و������ش�����الالت وب�����ح�����ري�ت و�أ�����ش����ج����ار 
ومتحفا  مفتوحا  م�شرحا  وت�شمل 
للنباتات �لرية و�لطيور �لكويتية 

وخمتر� للنباتات �لرية �لنادرة.
وك����ان �م���ري دول����ة �ل��ك��وي��ت �فتتح 
مركز   2016 �ك���ت���وب���ر   31 يف 
د�ر  �لثقايف -  �ل�شيخ جابر �الأحمد 
�الأوب��ر� - تز�منا مع �حتفال دولة 
�لكويت باختيارها عا�شمة �لثقافة 
�شخما  �شرحا  ليكون  �الإ�شالمية 
�لكويت  ع�����ط�����اء�ت  م����ن  ج����دي����د� 
و�الإ�شالمية  و�لثقافية  �حل�شارية 

و�نفتاحها على �لثقافات �لعاملية.
و�أجن���ز ه��ذ� �مل�����ش��روع �ل���ذي يتكون 
وقت  رئي�شية يف  م��ب��ان  �أرب��ع��ة  م��ن 
قيا�شي ال يتعدى 22 �شهر� حامال 
د�خله �لديكور�ت و�للوحات �لفنية 
�لتي تعك�س ثقافة �لكويت �لعربية 

و�الإ�شالمية.
�فتتاحها  �مل��رت��ق��ب  �مل�����ش��اري��ع  وم��ن 
مركز  �لقادم  مايو  �شهر  يف  ر�شميا 
�لثقايف  �ل�����ش��امل  ع���ب���د�هلل  �ل�����ش��ي��خ 
�أك����ر مناطق  �ل����ذي ���ش��ي��ك��ون م���ن 
�لعر�س �ملتحفي يف �لوطن �لعربي 
بتوجيهات  ع��م��ال  وذل����ك  و�ل���ع���امل 
�شرورة  �إىل  �لر�مية  �لبالد  �أم��ري 
�مل�شيء  �ل��وج��ه �حل�����ش��اري  �إع����ادة 
للكويت و��شتعادة ريادتها �لثقافية 

باملنطقة.
 130 م�شاحة  على  �مل��رك��ز  وميتد 
�ألف مرت مربع من �إجمايل م�شاحة 
مدر�شة عبد�هلل �ل�شامل �شابقا �لتي 
�لبحري  �ل�شعب  منطقة  يف  ت��ق��ع 
�شتة  م��ب��ان  ثمانية  على  وي��ح��ت��وي 
منها  ل��ل��م��ت��اح��ف  خم�ش�شة  م��ن��ه��ا 
ومتحف  �لطبيعي  للتاريخ  متحف 
و�ملتحف  �ل��ف�����ش��اء  وع��ل��وم  �ل��ع��ل��وم 
�الإ�شالمي ومركز �لفنون �جلميلة 

و�شيتم  �ل������زور  م�����ش��ف��اة  م�������ش���روع 
يوليو  يف  مبدئيا  �مل�����ش��روع  ت�شليم 
�لت�شغيل  ي��ت��م  �أن  ع��ل��ى   2019

�الأوىل يف دي�شمر 2018.
وتعتر م�شفاة �لزور جزء� �أ�شا�شيا 
من ��شرت�تيجية موؤ�ش�شة �لبرتول 
�لكويتية و�شركة �لبرتول �لوطنية 
�لكويتية يف زيادة �لقدرة �لتكريرية 
41ر1 مليون برميل  �إىل  للكويت 

يف �ليوم.
وتبلغ �لطاقة �لتكريرية للم�شفاة 
ومن  �ل��ي��وم  يف  برميل  �أل���ف   615
خاللها يتم �إنتاج 225 �ألف برميل 
�لبيئي  �ل���وق���ود  زي����ت  م���ن  ي��وم��ي��ا 
�ملنخف�س  �لكريتي  �ملحتوى  ذي 
�لذي ي�شتخدم يف حمطات �لطاقة 
�لكويت  دول����ة  د�خ����ل  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
و����ش��ت��خ��د�م��ه ����ش���وف ي��خ��ف��ف من 

�الآثار �لبيئية �إىل حد كبري.
�لتي  �ال�شرت�تيجية  �مل�شاريع  ومن 
م�شرية  يف  ن��وع��ي��ة  نقلة  ���ش��ت��ح��دث 
�لركاب  مبنى  �القت�شادية  �لكويت 
�جلديد2 يف مطار �لكويت �لدويل 
هذ�  �أن مي���ث���ل  �مل����ق����رر  م����ن  ح���ي���ث 
�ل���ذي تبلغ تكلفة  �ل��ه��ائ��ل  �ل�����ش��رح 
كويتي  دي��ن��ار  مليار  3ر1  �جن���ازه 
ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف جم����ال �ل��ن��ق��ل يف 
�إقليميا  حم����ور�  لتجعلها  �ل��ب��الد 

رئي�شيا لل�شرق �الأو�شط.

لتدخل  �لثمانينيات  يف  �لتحديث 
�لكويت  �الآن مرحلة جديدة ت�شع 
يف مكانة متقدمة من خالل توفري 
�شناعة  يف  �لعاملية  �مل�شايف  �أح��دث 

تكرير �لبرتول.
وي��ه��دف ه���ذ� �مل�����ش��روع �أ���ش��ا���ش��ا �إىل 
ت��ط��وي��ر وت��و���ش��ع��ة ك��ل م��ن م�شفاة 
�شت�شبح  �ل��ت��ي  �الأح����م����دي  م��ي��ن��اء 
�أل���ف   346 �ل��ت��ك��ري��ري��ة  ط��اق��ت��ه��ا 
ميناء  وم�������ش���ف���اة  ي���وم���ي���ا  ب���رم���ي���ل 
طاقتها  ���ش��ت�����ش��ل  �ل���ت���ي  ع����ب����د�هلل 
يوميا  ب���رم���ي���ل  �أل������ف   450 �ىل 
�لتكريرية  �لطاقة  ت�شبح  وبذلك 
�الإجمالية للم�شفاتن نحو 800 

�ألف برميل يوميا.
�مل�������ش���ف���ات���ن معا  رب������ط  و����ش���ي���ت���م 
لت�شبحا جممعا تكريريا متكامال 
يتمتع باملرونة ب�شكل مينح �لكويت 
�ملتطلبات  ت��ل��ب��ي��ة  ع���ل���ى  �ل�����ق�����درة 
�مل��ت��غ��رية ل��الأ���ش��و�ق ع��امل��ي��ا وحمليا 

من �ملنتجات �لبرتولية �ملختلفة.
�الرتقاء  �إىل  �مل�����ش��روع  ي��ه��دف  كما 
ب��������اأد�ء ه���ات���ن �مل�����ش��ف��ات��ن ورف����ع 
و�العتمادية  �ل�شالمة  م�شتويات 
�ل��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة م����ع �مل���ح���اف���ظ���ة على 

�ال�شتخد�م �الأمثل للطاقة.
تاريخ  م���ن  ت��اري��خ��ي��ة  حم��ط��ة  ويف 
�شناعة �لنفط �لكويتية مت يف 13 
�أكتوبر 2015 توقيع عقود تنفيذ 

 116 ت�����ش��م  ���ش��اح��ي��ة   12 ع��ل��ى 
مدر�شة ونحو 156 م�شجد�.

�إ�شكاين  �أكر م�شروع  وتعد �ملدينة 
دولة  ت��اري��خ  �خل��دم��ات يف  متكامل 
�لكويت حيث ت�شم نحو 28363 
ق�شيمة �شكنية ر�أت �لنور �إثر جهود 
�لتنفيذية  �جل��ه��ات  م��ن  م�شنية 
و�ال���ش��ت�����ش��اري��ة وث��م��رة ت��ع��اون بن 
�ل�شلطتن �لت�شريعية و�لتنفيذية.

�مري  �ف��ت��ت��ح   2013 ف��ر�ي��ر  ويف 
�ل���ك���وي���ت م���رك���ز ����ش���ب���اح �الأح���م���د 
مبنطقة  وذل����ك  و�مل�����ش��ال��ك  للكلى 
�ل�شباح �ل�شحية كاأحد �برز �ملر�كز 

�ل�شحية �ملتخ�ش�شة.
م�شت�شفى  بجانب  �مل�����ش��روع  و�أق��ي��م 
�ل��ق��ل��ب �مل��ط��ل ع��ل��ى م��ي��اه �خلليج 
حو�يل  م�شاحتها  تبلغ  �أر����س  على 
20 �ألف مرت مربع وعلى متو�شط 
�لو�حد  ل��ل��دور  م�شطحة  م�شاحة 
مربع  م��رت   2500 تبلغ  للمبنى 
م�شاحة  ب����اق����ي  خ�����ش�����ش��ت  ف���ي���م���ا 
�خل�شر�ء  ل��ل��م�����ش��اح��ات  �الر��������س 
ومل���و�ق���ف ���ش��ي��ار�ت ت��ت�����ش��ع ل500 

�شيارة.
�أمري  �ف��ت��ت��ح   2015 م���ار����س  ويف 
�الأحمد  ن����و�ف  و�ل�����ش��ي��خ  �ل��ك��وي��ت 
�جلابر �ل�شباح ويل �لعهد م�شروع 
�ل�����ش��ه��ي��د مب��ن��ط��ق��ة �شرق  ح��دي��ق��ة 
ن�شب  ع���ن  �ل�����ش��ت��ار  ���ش��م��وه  و�أز�ح 

مرن  رئ��ي�����ش��ي  ت�شميم  و���ش��ع  ومت 
للموقع بحيث يكون مبنى �لركاب 
يف موقع ��شرت�تيجي قابل للتو�شعة 
�ملطار  ي�شتوعب  و�شوف  م�شتقبال 
م��ب��دئ��ي��ا ن��ح��و 13 م��ل��ي��ون ر�ك���ب 
ليزيد  �لتو�شع  �إمكانية  مع  �شنويا 
م�شافر  م��ل��ي��ون   25 �إىل  �ل���ع���دد 
و����ش��ت��ي��ع��اب 50 م��ل��ي��ون ر�ك���ب مع 

مزيد من �لتطوير.
�فتتح   2015 دي�شمر   18 ويف 
�الأمري �ل�شيخ �شباح �الأحمد ��شتاد 
جابر �لدويل �لذي تت�شع مدرجاته 
�إىل 60 �ألف متفرج ويعد من �أكر 
�ملالعب يف �لكويت و�ل�شابع عربيا 

و�ل�25 عامليا من حيث �ل�شعة.
و�ل�شكل �لهند�شي �ملعماري لالإ�شتاد 
م�شتوحى م��ن ف��ك��رة �مل���زج ب��ن كل 
من �لبيئة �لبحرية و�لبادية فكان 
كويتي”  “بوم  �شفينة  �شكل  ع��ل��ى 
�أ�شبه  �ل�شقف فهو  �أما  من جو�نبه 
ب�شرج �خليل وهو ما جعله حتفة يف 

�لت�شميم �لهند�شي.
�م���ا م��دي��ن��ة ج��ن��وب �مل���ط���الع �لتي 
ت��ب��ع��د ع����ن م���دي���ن���ة �ل���ك���وي���ت 40 
من  �لغربي  �ل�شمال  يف  كيلومرت� 
م���دي���ن���ة �جل����ه����ر�ء ف��ت��ع��ت��ر �أك����ر 
�ل��ك��وي��ت ومن  ���ش��ك��ن��ي��ة يف  م��دي��ن��ة 
�إىل  �شكانها  ع��دد  ي�شل  �ن  �ملتوقع 
موزعن  ن�شمة  �أل����ف   400 ن��ح��و 

•• بريتوريا-اأ ف ب:

م�شيلة  قنابل  �م�����س  �فريقيا  ج��ن��وب  �شرطة  �طلقت 
للدموع ور�شا�شا مطاطيا لتفريق مئات �ملتظاهرين 
�ل���ذي���ن ك���ان���و� ي��ح��ت��ج��ون يف ب���ري���ت���وري���ا ع��ل��ى وج���ود 

�ملهاجرين، كما ذكر مر��شلو وكالة فر�ن�س بر�س.
وق���د ن��ظ��م��ت ه���ذه �ل��ت��ظ��اه��رة يف �ع���ق���اب م��وج��ة من 
قام خاللها جري�ن غا�شبون  �لتي  �لعنيفة  �حل��و�دث 
بانهم  ي�شتبه  �ج��ان��ب  فيها  يقيم  مبان  وح��رق  بنهب 

يتاجرون باملخدر�ت يف جوهان�شبورغ ويف �لعا�شمة.
�مل��ت��ف�����ش��ي��ة و�ل���ف���ق���ر، يتهم  �ل��ب��ط��ال��ة  �ط�����ار م���ن  ويف 
وجهتها  دعوة  على  بناء  �حت�شدو�  �لذين  �ملتظاهرون 
بريتوريا،  �شو�حي  �ح��دى  يف  �ل�شكان  م��ن  جمموعة 
باأنهم ي�شرقون �عمال �شعب جنوب �فريقيا  �الجانب 
وي�شجعون على �جلرمية. وجتمع حو�ىل 500 منهم 

يف �ل�شباح وتوجهو� �ىل وز�رة �لد�خلية.
وعلى �متد�د خط �شري �لتظاهرة، �غلق �لتجار �الأبو�ب 

�حلديد ملحالهم. وقال متظاهر مل يك�شف عن هويته، 
بالذين  ذرع��ا  �شاقو�  �لنا�س  �ن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة 

يجلبون �ملخدر�ت لل�شبيبة و�جلر�ئم �لتي تر�فقها. 
و��شاف لقد �شئمو� من �لوعود �لكاذبة للحكومة.

وذكر مر��شل لوكالة فر�ن�س بر�س �ن �شرطة مكافحة 
�ل����وز�رة،  ق��رب  كثيفة  ب��اأع��د�د  �نت�شرت  �ل��ت��ي  �ل�شغب 
م�شتخدمة  منها،  تقرتب  كانت  �لتي  �جلموع  فرقت 
�لر�شا�س �ملطاط و�لقنابل �ل�شوتية و�لقنابل �مل�شيلة 
من  �شاعات  قبل  دو�ئ���ره  بثته  ت�شريح  ويف  ل��ل��دم��وع. 
�عمال  ب�شدة  زوم��ا  ج��اك��وب  �لرئي�س  د�ن  �لتظاهرة، 
�ىل  و�الج��ان��ب  �فريقيا  جنوب  مو�طني  ودع��ا  �لعنف 

�شبط �لنف�س.
مع  دبلوما�شية  ب��اأزم��ة  ه��ذه  �لعنف  �ع��م��ال  وت�شببت 
نيجرييا �لتي كان مو�طنوها �لهدف �الول للحو�دث. 
و����ش��ت��دع��ت �ب��وج��ا ���ش��ف��ري ج��ن��وب �ف��ري��ق��ي��ا �خلمي�س 
حلماية  بتد�بري  و�ملطالبة  �لعميق  بقلقها  الإب��الغ��ه 

حياة �الجانب وممتلكاتهم.

�ل�����ش��م��ان �الج��ت��م��اع��ي. م���ن جهة 
م�شت�شاري  �أق�����رب  �أث���ن���ى  �أخ������رى، 
�لتفاف  ع���ل���ى  ت����ر�م����ب  دون�����ال�����د 
�ملحافظن حول �لرئي�س �جلديد، 
�قت�شادية  ق��وم��ي��ة  والدة  م��ع��ل��ن��ا 
جديدة يف �لواليات �ملتحدة. وقال 
�ملقل  �لظل  م�شت�شار  بانون  �شتيف 
متحدثا  �لعلنية،  �لت�شريحات  يف 
�ملحافظ  �مل���وؤمت���ر  �ن��ع��ق��اد  خ����الل 
قرب  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  للعمل  �ل�����ش��ن��وي 
�إن  �لعا�شمة �لفدر�لية �الأمريكية 

نظاما �شيا�شيا جديد� ينبثق.
وت��اب��ع ب��ان��ون �أم����ام �مل��وؤمت��ر �لذي 
�جلمعة  كلمة  تر�مب  فيه  �شيلقي 
غ  ت   15،00 �ل�شاعة  من  �عتبار� 

و����ش���خ�������ش���ي���ات ك�����رى يف �حل����زب 
�لت�شويت  �لكونغر�س،  يف  و�أع�شاء 
منا�شبا  يعترونه  �ل��ذي  للمر�شح 
مبعزل  �لتمهيدية،  �النتخابات  يف 
ك��ل من  �لناخبن يف  ت�شويت  ع��ن 

�لواليات.
�إي��ل��ي�����ش��ون )53 ع��ام��ا( �لذي  �أم���ا 
�للير�يل  ل��ل��م��ر���ش��ح  م���وؤي���د�  ك���ان 
�النتخابات  يف  ����ش���ان���درز  ب����ريين 
وقد  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة،  �لتمهيدية 
ترميم  �إىل  برييز  غ��ر�ر  على  دع��ا 
للتجارة  ك��م��وؤي��د  �حل�����زب  ���ش��م��ع��ة 
و�ال�شتثمار  و�ل��وظ��ائ��ف  �ل��ع��ادل��ة 
على  و�حل��ف��اظ  �لتحتية  �لبنى  يف 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

�لتي حلقت  �لكرى  �لهزمية  بعد 
بهم يف �النتخابات �لرئا�شية �لعام 
�لدميوقر�طيون  يجتمع  �ملا�شي، 
زعيم  الخ���ت���ي���ار  �ل�������ش���ب���ت  �ل����ي����وم 
معركتهم  يف  يقودهم  لهم  جديد 
تر�مب  دون�����ال�����د  �ل���رئ���ي�������س  ����ش���د 

و�جلمهورين.
�لدميوقر�طي  �حل��زب  وم�شتقبل 
�مل�����ح�����ك يف وق����ت  ع����ل����ى  ن���ف�������ش���ه 
�لدميوقر�طية  �ملعار�شة  ت�شتعد 
 2018 ع���ام  حا�شمة  الن��ت��خ��اب��ات 
�لرئا�شية،  �ل���والي���ة  م��ن��ت�����ش��ف  يف 
�إىل  �الآن  م��ن��ذ  متجهة  و�الأن���ظ���ار 

��شتحقاق 2020.
�للجنة  لرئا�شة  �ملتناف�شن  و�أب��رز 
توم  �ل���دمي���وق���ر�ط���ي���ة  �ل���وط���ن���ي���ة 
ب�����ريي�����ز �مل����ت����ح����در م������ن �أم�����ريك�����ا 
بتاأييد  ي��ح��ظ��ى  وه���و  �ل��الت��ي��ن��ي��ة، 
�ل����ق����ادة �ل���دمي���وق���ر�ط���ي���ن وك����ان 
�لرئي�س  ع��ه��د  يف  ل��ل��ع��م��ل  وزي������ر� 
�ل���دمي���وق���ر�ط���ي �ل�����ش��اب��ق ب����ار�ك 
�أوباما، وكيث �إيلي�شون، وهو م�شلم 
�لتقدمي  �جلناح  �إىل  ينتمي  �أ�شود 
من �حل��زب وت��رك �ملجال مفتوحا 
�أم��ام �حتمال �لدفع يف �جت��اه بدء 

�آلية الإقالة �لرئي�س.
بعد  �شيما  وال  �ملناف�شة  و����ش��ت��دت 
�ن�����ش��ح��اب �أح���د �مل��ر���ش��ح��ن، رئي�س 
�ل��دمي��وق��ر�ط��ي يف والية  �حل����زب 
ك������اروالي������ن������ا �جل����ن����وب����ي����ة ج���ام���ي 
ه����اري���������ش����ون �خل���م���ي�������س و�إع�������الن 
تاأييده لبرييز، مع �قرت�ب موعد 
�لوطنية  للجنة  �ج��ت��م��اع  �ن��ع��ق��اد 

�أتالنتا  يف  �ل�شبت  �لدميوقر�طية 
بوالية جورجيا الختيار رئي�شها.

و�أع�����رب ب��ريي��ز و�إي��ل��ي�����ش��ون خالل 
م�شاء  مر�شحن  عدة  مع  مناظرة 
�الأربعاء عن وجهات نظر مت�شابهة 
ب�شاأن كيفية توليهما قيادة �حلزب. 
ر�شالة  توجيه  �إىل  باحلاجة  فاأقر� 
�الأمريكين  �إىل  قوية  �قت�شادية 
من �لعاملن و�لطبقات �لو�شطى، 
بعدما قال �لعديدون منهم خالل 
�ملا�شي  �ل��ع��ام  �النتخابية  �حلملة 
�أنهم ي�شعرون باأن �لدميوقر�طين 

تخلو� عنهم.
�أن على  ع��ام��ا(  وق��ال برييز )55 
�إىل  �ل�����ع�����ودة  �ل����دمي����وق����ر�ط����ي����ن 
�لتو��شل  خ��الل  م��ن  �الأ���ش��ا���ش��ي��ات 
مبا�شرة مع �لناخبن يف �لواليات 
�خل��م�����ش��ن ك��ل��ه��ا و�الإب�����ق�����اء على 
�ل�شنة  مد�ر  على  تنظيمي  ح�شور 
ل���ي���ذك���رو� �ل���ع���م���ال �الأم���ريك���ي���ن 
با�شتمر�ر باأن �حلزب ميثل قيمهم 

وم�شاغلهم.
وق���ال خ��الل �مل��ن��اظ��رة �ل��ت��ي بثتها 
�شبكة �شي �إن �إن �لتلفزيونية حن 
ر���ش��ال��ة �لفر�س  ب��ر���ش��ال��ت��ن��ا،  ن��ق��ود 

�القت�شادية، هكذ� نحقق �لنجاح.
كذلك حذر برييز �لدميوقر�طين 
باأن عليهم �إ�شالح نظامهم �خلا�س 
لتعين  �لتمهيدية  ب��االن��ت��خ��اب��ات 
مر�شحهم للبيت �الأبي�س، معتر� 
�أن �لنظام �حلايل �أثار “�أزمة ثقة” 

ب�شبب �فتقاره �إىل �ل�شفافية.
ومب��وج��ب �ل��ن��ظ��ام �حل����ايل، ميكن 
ملئات من كبار �ملندوبن هم �أع�شاء 
يف �للجنة �لوطنية �لدميوقر�طية 

الكويت حتتفي اليوم بالذكرى ال�56 لال�شتقالل يف عهد حافل باالإجنازات التنموية

املحافظون يلتفون حول ترامب 

الدميوقراطيون االأمريكيون يختارون زعيمًا جديدًا

جنوب افريقيا تفرق تظاهرات �شد املهاجرين



السبت   25   فبراير    2017  م   -   العـدد  11953  
Saturday  25  February   2017  -  Issue No   11953

11

عربي ودويل

امل�سروع يرف�ش
 الكيل مبكيالني

تون�س  م�شروع  عن  �لنائب  هاجم 
�ل�شادر  �لبيان  ف��رج  بن  �ل�شحبي 
عن �لرئا�شة �لتون�شية �لذي كذب 
قائد  �ل��ب��اج��ي  ب��ن  تن�شيق  وج���ود 
�أمن  م����رزوق  وحم�����ش��ن  �ل�شب�شي 
ل��ق��ائ��ه خليفة  ق��ب��ل  ع����ام �حل�����زب 

حفرت مبدينة بنغازي �لليبية.
   وق������ال �ل���ن���ائ���ب يف ت���دوي���ن���ة يف 
�لرئا�شة  �شكوت  �لر�شمية  �شفحته 
عن �لتعليق �أو �لتو�شيح �أو تكذيب 
�الج��ت��م��اع��ات �ل��ت��ي ع��ق��ده��ا ر��شد 
ح�����زب حركة  رئ���ي�������س  �ل���غ���ن���و����ش���ي 
�لنه�شة يف منزله مبمثل �لرئي�س 

�جلز�ئري وعلي �ل�شالبي .
�ل�شالبي  علي  �لنائب  وو���ش��ف     
�مل�شلمن  �الإخ���و�ن  منظمة  بزعيم 
يف ليبيا �لذر�ع �ل�شيا�شي مللي�شيات 

فجر ليبيا �الإرهابية.
   وقال بن فرج بان �لغنو�شي �أعلن 
عن �جتماع مقبل لوزر�ء خارجية 
�أّن  �إىل  م�����ش��ري�  ليبيا  ج����و�ر  دول 
تتحرك  مل  �جل��م��ه��وري��ة  رئ��ا���ش��ة 
�ل��ع��ام ملف  �ل����ر�أي  �إث����ارة  ب��ع��د  �إاّل 
�لدبلوما�شي  �ل��غ��ن��و���ش��ي  ح�����ر�ك 
وبان تعليقه على هذ� �حل��ر�ك مت 
وفق عملية �نتقاء �شديد للتعابري 
�ل�شارم  و�ل��ت��م�����ش��ك  وق��ع��ا  و�ق��ل��ه��ا 

ب�شيا�شة �لتو�فق.
�أّن ح���زب حركة  �ل��ن��ائ��ب      وق���ال 
�لرئا�شة  �ع���ل���م  ت��ون�����س  م�������ش���روع 
حال  �حل��زب��ي  وب��اإط��اره��ا  باملقابلة 
نافيا  ر�شمي  ب�شكل  حدوثها  تاأكد 
�أن يكون �لبيان �ل�شادر عن �حلزب 

على �إع��الن تون�س �ل��وز�ري لدعم 
�ل�شاملة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �ل��ت�����ش��وي��ة 
يف ل��ي��ب��ي��ا.     ي��ذك��ر �أن وف����د� من 
كال  ي�شم  تون�س،  م�شروع  ح��رك��ة 
من �الأم��ن �لعام للحركة حم�شن 
مرزوق، ورئي�س كتلة �حلرة حلركة 
م�������ش���روع ت���ون�������س ع���ب���د �ل�������روؤوف 
�لر�شمي  و�ل����ن����اط����ق  �ل�������ش���ري���ف، 
للحركة ح�شونة �لنا�شفي، وع�شو 
�مل��ك��ت��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذي �ل�����ش��ح��ب��ي بن 
فرج، �لتقى �الأربعاء بامل�شري خليفة 

حفرت، يف مدينة بنغازي �لليبية.
�أم������ن ع�����ام حزب     وق�����د ����ش���رح 
�للقاء،  ه��ذ�  عقب  تون�س  م�شروع 
م�شتوى  ويف  ودي���ا  ك���ان  �ل��ل��ق��اء  �أن 
تربط  �لتي  �لتاريخية  �ل��ع��الق��ات 
و�لليبي،  �لتون�شي  �ل�شعبن  ب��ن 
م�شيفا �أّن حركة م�شروع تون�س ال 
تلعب �أي دور يدخل يف �شالحيات 
للدبلوما�شية  �لرئي�شي  �ل��ع��ن��و�ن 
�جلمهورية  رئا�شة  �أي  �لتون�شية 
�خل����ارج����ي����ة  �ل�����������ش�����وؤون  ووز�رة 
�أعلم  �أن���ه  �إىل  م�����ش��ري�  �لتون�شية، 
رئ���ي�������س �جل���م���ه���وري���ة ق���ب���ل عقد 
الحقا  �شيلتقيه  و�أن���ه  �ل��ل��ق��اء  ه��ذ� 

الإعالمه بفحوى �لزيارة. 
    وقد ��شتقبل �لرئي�س �لتون�شي 
�لباجي قائد �ل�شب�شي �شباح �أم�س 
�الأمن  م���رزوق  حم�شن  �جل��م��ع��ة، 
�لعام حلركة م�شروع تون�س، و�أفاد 
�إعالمي  ت�شريح  يف  �الأخ����ري  ه���ذ� 
�لوطني  �ل�����ش��اأن  ت��ن��اول  �ل��ل��ق��اء  �أن 
فحوى  �إىل  �إ����ش���اف���ة  ب���االأ����ش���ا����س، 
�ل����زي����ار�ت �ل���ت���ي ق����ام ب��ه��ا �حل���زب 

موؤخر�.   

حت�����دث ع����ن وج������ود ت��ن�����ش��ي��ق بن 
�حلزب و�لرئا�شة .

با�شم  �لناطق  �ل�شياق،      ويف ذ�ت 
حركة م�شروع تون�س ونائب �لكتلة 
�ل�شعب  ن������و�ب  مب��ج��ل�����س  �حل������رة 
 ، �لرئا�شة  بيان  �لنا�شفي،  ح�شونة 
مثري لل�شحك وال ُي�شرف �لدولة 

�لتون�شية.
�أّن لقاء  �إذ�ع���ي    وق��ال يف ت�شريح 
يتنافى  “ال  ب���ح���ف���رت  م����������رزوق 
موؤكد�  �لدبلوما�شية”،  و�الأع��ر�ف 
بال�شب�شي  �ت�������ش���ل  م��������رزوق  �أن 
و�أعلمه �أّنه �شيجمعه لقاء بحفرت، 
مطالبا رئا�شة �جلمهورية بتقدمي 
�ل�شادر  �ل��ب��ي��ان  ح���ول  تو�شيحات 

عنها.
نف�س  �ل��ن��ا���ش��ف��ي يف  ق����ال  ك��م��ا     
�أن لقاء مرزوق بحفرت  �لت�شريح، 
ال ي��ع��ن��ي �ل��ت��دخ��ل يف م���ب���ادرة حل 

�لر�مية  �مل�شاعي  كل  تثمن  �إذ  �أنها 
حلّل  �لرئا�شية  �ملبادرة  �إجن��اح  �إىل 
تهيب  ف���اإن���ه���ا  ل��ي��ب��ي��ا،  يف  �الأزم�������ة 
�مل��ت��دخ��ل��ن يف ه���ذ� �مللف  ب��ج��م��ي��ع 
�ملوؤ�ش�شات  م��ع  �لتن�شيق  ب��اأه��م��ّي��ة 
�أوفر  �لر�شمية يف �لدولة، ل�شمان 
ح���ظ���وظ �ل��ن��ج��اح ل���ه���ذه �مل���ب���ادرة. 
و���ش��ددت يف ه��ذ� �ل�����ش��ي��اق، على �أن 
وزير �ل�شوؤون �خلارجية هو �ملخّول 
ر�شميا بتنفيذ �ل�شيا�شة �خلارجية 

لتون�س.
�لتون�شية  �لرئا�شة      كما ج��ددت 
�مل�����ش��ري خليفة  ب���زي���ارة  ت��رح��ي��ب��ه��ا 
�أّك��د على  �إىل تون�س، مثلما  حفرت 
�خلارجية  �ل�������ش���وؤون  وزي�����ر  ذل����ك 
�لندوة  خمّي�س �جلهيناوي، خالل 
قرطاج  بق�شر  �ملنعقدة  �ل�شحفية 
ت��وق��ي��ع وزر�ء  �الث���ن���ن، مب��ن��ا���ش��ب��ة 
وم�شر  و�جل��ز�ئ��ر  تون�س  خارجية 

   وع��ّرت �لنائب عن كتلة �حلرة 
بن  خولة  تون�س(  م�شروع  )حركة 
ب�شرعة  حزبها  تفاجاأ  عن  عائ�شة، 
تعليقا  �جل��م��ه��وري��ة  رئ��ا���ش��ة  ب��ي��ان 
على لقاء حم�شن م��رزوق بخليفة 

حفرت.
    و�شككت يف �أن يكون �لبيان �شادر 
ع��ن رئ��ي�����س �جل��م��ه��وري��ة، معترة 
م�����ش��وؤول وال يليق  ‘بيان غ��ري  �أّن���ه 
حتى  وال  �جل���م���ه���وري���ة  ب���رئ���ا����ش���ة 

ح�شب تعبريها. بنادي �أطفال’، 
    وت�شاءلت عن عدم �إ�شد�ر بيانات 
يف ظروف �أخرى م�شابهة، يف �إ�شارة 
حركة  رئي�س  جمعت  ل��ق��اء�ت  �إىل 
خارجين،  مب�����ش��وؤول��ن  �ل��ن��ه�����ش��ة 
�إطار  يف  ي��دخ��ل  ذل���ك  �أّن  م��ع��ت��رة 

�شيا�شة �ملكيالن ح�شب و�شفها.
    و�ع��ت��رت �أّن��ه ال وج��ود الإ�شكال 
�شخ�شيات  ب���ن  ل���ق���اء�ت  ع��ق��د  يف 

�إليها  �ل��ت��ي دع���ا  �ل��ل��ي��ب��ي��ة  �الأزم�����ة 
�لرئي�س �لتون�شي.

    م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال رئ��ي�����س كتلة 
تون�س عبد  �حلرة حلركة م�شروع 
�لروؤوف �ل�شريف ، �إن �للقاء �لذي 
ع���ن �حل����زب يتقّدمه  وف����د�  ج��م��ع 
�الأم�������ن �ل����ع����ام حم�����ش��ن م�����رزوق 
بنغازي  يف  حفرت  خليفة  بامل�شري 
�أب������د� غاىل  ي���ت���ط���ّرق  �ل��ل��ي��ب��ي��ة مل 
م���ب���ادرة �ل��رئ��ي�����س �ل�����ش��ب�����ش��ي حلل 

�الأزمة �لليبية.
�ل�����روؤوف �ل�شريف     و�أ����ش���ار ع��ب��د 
�أ�شا�شا حول  �للقاء متحور  �أن  �إىل 
ليبيا  يف  �الإره����اب  مكافحة  �آل��ي��ات 
وتون�س، موؤّكد� �أن �أهم ��شتنتاجات 
�للقاء متثلت يف �لتعّرف �أكرث على 
، قائال : وجدناه  �شخ�شية حفرت 
تقدميا  دميقر�طيا  وطنيا  رج��ال 

وحد�ثيا.

للعرف  خمالف  وه��ذ�  �ملقابلة  من 
�لدبلوما�شي.    وعن �للقاء�ت �لتى 
ب��ه��ا رئ��ي�����س ح��رك��ة �لنه�شة  ي��ق��وم 
�أر�س تون�س  �لغنو�شي خارج  ر��شد 
،�لفرق  �ل��ق��ر����س  ���ش��ع��ي��دة  ق��ال��ت   ،
يقوم  �ل��غ��ن��و���ش��ي  �أن  ،ه����و  ب��ي��ن��ه��م��ا 
�جلمهورية  رئي�س  م��ع  بالتن�شيق 

قبل تنظيمه هذه �للقاء�ت.
�جلمهورية  رئ���ا����ش���ة  وك����ان����ت      
�لتن�شيق  فيه  نفت  بيانا،  �أ���ش��درت 
�ل�شوؤون  وز�رة  �أو  �ل��رئ��ا���ش��ة  م���ع 
�للقاء،  ه��ذ�  بخ�شو�س  �خلارجية 
�ق��ت�����ش��ر على  �أن �الأم����ر  م��و���ش��ح��ة 
بليبيا  بنغازي  من  هاتفي  �ت�شال 
لالإعالم بتو�جد وفد حزبي ملقابلة 
�مل�شري خليفة حفرت، لدعم مبادرة 
�لت�شوية  ح��ول  �جلمهورية  رئي�س 

�ل�شيا�شية �ل�شاملة يف ليبيا.
�جلمهورية،  رئ���ا����ش���ة  و�أك�������دت      

�أخ���رى بل  حزبية وم�����ش��وؤويل دول 
يقوم  م��ن  يف  ي��ك��م��ن  �الإ���ش��ك��ال  �إّن 
باالإدالء بت�شريحات با�شم �لدولة، 
�شخ�شيات  �ل�شدد  ه��ذ�  وذك��رت يف 
�لنه�شة.  ح����رك����ة  م�����ن  ح���زب���ي���ة 
ن��ائ��ب��ا ع���ن �حلركة  ب�����اأّن  وت��اب��ع��ت 
�أط���ر�ف  �ت��ف��اق��ي��ة م��ع  ق���ام بتوقيع 
خ���ارج���ي���ة ب��ال��ن��ي��اب��ة ع���ن �ل���دول���ة 

ح�شب ت�شريحها.

الرئا�سة تنفي التن�سيق
�مل�����ش��ت�����ش��ارة لدى  �أك������دت  يف ح���ن 
�ل��رئ��ا���ش��ة ���ش��ع��ي��دة ق���ر�����س، �أن����ه مل 
�لرئا�شة  م��ع  �أب����د�  �لتن�شيق  ي��ت��م 
بخ�شو�س �للقاء �لذي جمع وفد� 
من حركة م�شروع تون�س، بامل�شري 
خليفة حفرت، وقالت لقد مت �إعالم 
�ل�شب�شي  ق��ائ��د  �ل��ب��اج��ي  �ل��رئ��ي�����س 
حلظات  قبل  هاتفي  �ت�����ش��ال  ع��ر 

لقاء جمع �ل�شب�شي ومرزوق �م�س �جلمعة لقاء ��شتفز �لرئا�شة �لتون�شية

ع��ب��د ال����روؤوف 
ال�شريف: وجدنا 
حفر رجال وطنيا 
دمي���ق���راط���ي���ا 
وحداثيا تقدميا 

الرئا�شة التون�شية 
ت���ن���ف���ي ق��ي��ام 
م��رزوق  حم�ش��ن 
معه���ا  بالتن�ش�يق 
بخ�شو�س اللق��اء 

حم�سن مرزوق يلتقي امل�سري حفرت:

اللقاء يف بنغازي.. والزوبعة ال�شيا�شية يف تون�س..!
•• الفجر – تون�س – خا�س

   زيارت القيادات والوفود احلزبية اىل الدول 
على  ا�سطلح  ما  �سياق  يف  والجنبية،  العربية 
املوازية،  اأو  ال�سعبية  بالدبلوما�سية  ت�سميته 

ال�ساحة  يف  جديد  جــدل  حمــور  اإىل  حتولت 
الذي  الر�سمي  الطرف  عنه  يغب  مل  التونـ�سية 
النقاط  و�سع  حماول  املو�سوع،  يف  بدلوه  اأدىل 
على احلـروف فيما يخ�ش هذه امل�سالة املربكـــــة 
والتي تتوزع فيها املواقف بني معار�ش وم�ساند.

بها  قام  التي  الزيارات  كانت  اجلدل،  منطلق     
اإىل  الغنو�سي  را�ــســد  النه�سة  حركة  رئي�ش 
اجلزائر وغريها من الدول، اإىل جانب ا�ستقباله 

ل�سخ�سيات ليبية يف تون�ش. 
ــدل حــدة مــع  زيـــارة وفــد من  وازداد هــذا اجل

خليفة  امل�سري  ملــالقــاة  تون�ش  م�سروع  حركة 
الرئا�سة  رد  جـــاء  حــيــث  بــنــغــازي،  يف  حــفــرت 
املوقف  �ســــريعا وحا�سما على عك�ش  التون�سية 
الليبي  امللف  بخ�سو�ش  الغنو�سي  حتركات  من 

خا�سة.

م�سروع تون�ش للرئي�ش: انتقدمت لقاء مرزوق بحفرت و�سكتم عن اجتماع الغنو�سي بزعيم اإرهابي
ال�شب�شي  ا�شتقبل مرزوق وحمور اللقاء ال�شاأن الوطني باالأ�شا�س
الرئا�سة التون�سية جتّدد ترحيبها بزيارة امل�سري خليفة حفرت اإىل تون�ش

وزير خارجية تون�س يلفت نظر �لدبلوما�شين �ملعتمدين يف بالده اخلارجية التون�شية: تذكري للدبلوما�شيني االأجانب
•• الفجر - تون�س

    قالت وز�رة �ل�شوؤون �خلارجية �لتون�شية، يف بالغ �إعالمي ، �إن خمي�س 
�جل��ه��ي��ن��اوي وزي���ر �خل��ارج��ي��ة، ذّك���ر خ���الل ل��ق��اء جمعه ب��روؤ���ش��اء �لبعثات 
�لوز�رة  م�شالح  مع  �لتن�شيق  ب�شرورة  بتون�س،  �ملعتمدين  �لدبلوما�شية 
�أو  �جتماعات  برتتيب  �ملتعلقة  �ملطالب  بكل  معقولة  �آج��ال  يف  و�إعالمها 
لقاء�ت باأع�شاء �حلكومة و�شامي م�شوؤويل �لدولة، �أو بتنقلهم د�خل تر�ب 
�جلمهورية.     وح�شب �لبالغ �أو�شح �جلهيناوي �أن هذ� �الإجر�ء �ملتعارف 
عليه دوليا يهدف �إىل ت�شهيل مهامهم، ومتكن �أع�شاء �حلكومة من مهلة 
كافية لال�شتعد�د للقاء�ت و�الإطالع على ملفات �لتعاون �لثنائي، ومتكن 
�الأن�شطة  ه��ذه  تنظيم  ح�شن  على  �مل�شاعدة  من  ب��ال��وز�رة  �ملعنية  �الإد�ر�ت 
ومتابعتها، باالإ�شافة �إىل تاأمن �شالمة �أع�شاء �لبعثات �لدبلوما�شية �لتي 
�ل�شوؤون  وز�رة  �أي�شا حر�س  �لوزير  و�أك��د  �ل����وز�رة.     تعد من م�شوؤوليات 
�خلارجية على توفري �لظروف �ملنا�شبة لتمكن �أع�شاء �لبعثات �الأجنبية 
�ملعتمدين يف تون�س من �ال�شطالع مبهامهم يف �شبيل دفع عالقات �ل�شر�كة 
و�لتعاون بن تون�س وبلد�نهم على �أكمل وجه، وعلى �إحاطة �لدبلوما�شين 
على  بالبالد  �إقامتهم  ظ��روف  وتي�شري  �لرعاية  بكل  وعائالتهم  �الأجانب 

�مل�شتوين �ملهني و�ل�شخ�شي.

مرزوق يكرم �مل�شري حفرت وفد حركة �مل�شروع تون�س يف بنغازي
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       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2016/1848  جتاري كلي
�شلمان ماجد ح�شن علي ماجد  للتجارة 2-  �ر���س �خللود  �ملدعي عليه / 1- موؤ�ش�شة  �ىل 
ب�شفته مالك �ملوؤ�ش�شة �لفردية �ر�س �خللود للتجارة جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ 
�لبنك �لتجاري �لدويل �س.م.ع وميثله : عبد�حلكيم حبيب من�شور بن حرز قد �أقام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �لز�م �ملدعي عليهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )1.564.843/63( 
دره���م و�ل��ف��ائ��دة 12% م��ن ت��اري��خ رف��ع �ل��دع��وى وح��ت��ى �ل�����ش��د�د �ل��ت��ام و�ل��ز�م��ه��م بالر�شوم 
و�مل�شاريف و�التعاب . وحددت لها جل�شة يوم �الثنن �ملو�فق 2017/3/6 �ل�شاعة 9.30 �س 
بالقاعة 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 بثالثة �أيام على �الأقل ، ويف حالة 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/2109  مدين جزئي

�ن  �القامة مبا  �شرور جمهول حمل  1- عبيد عبد�لرحمن عبيد   / �ملدعي عليه  �ىل 
مرت�شى  يعقوب  مرت�شى  وميثله:حممد  ذ.م.م  �ل�شيار�ت  لتاجري  �م  بي  �آر  �ملدعي/ 
عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  �لها�شمي   برهان 
مببلغ وقدره )201000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من 
لها  وح��ددت  كفالة.   بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة 
 Ch 2.D.17 جل�شة يوم  �لثالثاء �ملو�فق  2017/3/7   �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/2190  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- ر�مي�س كومار غوبتا جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ 
عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  ناير  ماجنو 
مببلغ وقدره )9000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من 
تاريخ �ال�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  
وحددت لها جل�شة يوم  �خلمي�س �ملو�فق  2017/3/16   �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch 2.D.18 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/43  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- حممد �ياد فاروق هو�رى جمهول حمل �القامة 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها  مبا �ن �ملدعي/ علي حممد زهره  قد 
و�لر�شوم  دره��م  بقيمة )8640(  ودف��ع خمالفات  �شيارة  ����ش��رتد�د  دع��وى 
و�مل�شاريف.  وحددت لها جل�شة يوم  �الثنن �ملو�فق  2017/3/6   �ل�شاعة 
من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch 1.B.10 بالقاعة  �س   8.30
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/130  مدين جزئي

�س.ذ.م.م  للديكور  �ل�شعار  ب�شفته مدير  �ل�شعار  ف��وؤ�د  ��شامه   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
�س.م.ع   للتاأمن  �لوطنية  �لفجرية  �شركة  �مل��دع��ي/  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  �لزحمي   �حمد  عبيد  م��ب��ارك  وميثله:�شعيد 
درهم(   22030( وق���دره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي��ا  ب��ان  عليهما  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د 
�لتام.  وحددت لها جل�شة يوم  �خلمي�س �ملو�فق  2017/3/9   �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch 2.D.18 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/70  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- �شهد نف�شري نا�شر جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ 
�لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  ���س.ذ.م.م قد  �ملتحركة  للهو�تف  �شبي�س  هلو 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )34685 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
جل�شة  لها  وح��ددت  �لتام.   �ل�شد�د  وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   %9 و�لفائدة 
 Ch 2.D.17 يوم  �الحد �ملو�فق  2017/2/26   �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/2124  مدين جزئي

�ىل �مل��دع��ي عليه / 1- ج���و�د ك��اظ��م م�شكت  جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �ملدعي/ 
�أقام  قد  �لزحمي  �حمد  عبيد  مبارك  وميثله:�شعيد  ����س.ذ.م.م  لال�شتثمار�ت  �ل�شور 
 360.000( وق���دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة  وحتى 
�ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف و�التعاب .  وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق  
�أو  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذ�   Ch 1.B.10 بالقاعة  8.30 �س  �ل�شاعة   2017/3/8
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2016/1318  مدين  جزئي 
�القامة  حم��ل  جمهول  بخ�س   وحيد  رفيق  حممد  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/1/15  يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاله ل�شالح/�شاه زيب غفار عبد �لغفار بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
ماعد�  ورف�شت  �مل�شاريف  و�لزمته  دره��م(  �لف  )ثالثون  دره��م   )30000(
ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2016/1710  جتاري كلي

����س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا  ر����س للهند�شة  �ملدخل / 1- �شركة  �ىل �خل�شم 
�ن �ملدعي/ �شركة طليطلة للتجارة ذ.م.م وميثله : �شيخه حممد �شيف علي �ملحرزي 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لتكافل 
مببلغ وقدره )743586 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من 
تاريخ �ملطالبة:2012/8/8 وحتى �ل�شد�د �لتام .   وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 
�أو  فاأنت مكلف باحل�شور  لذ�   Ch 1.C.15 بالقاعة  �ل�شاعة 9.30 �س   2017/3/5
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2016/2494  جتاري جزئي

�ملدعي/  �ن  �بر�هيم �حمد  جمهول حمل �القامة مبا  �ملدعي عليه / 1-  �حمد  �ىل 
بنك �الحتاد �لوطني �س.م.ع وميثله:فهد �شلطان علي لوتاه   قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ وقدره )179981 درهم( و�لر�شوم 
و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ال�شتحقاق 
�حلا�شل يف : 2016/6/19 وحتى �ل�شد�د �لتام  وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 
2017/3/8 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.B.6 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من 
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/372  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-  �شركة حر�ء لل�شحن �جلوي و�لبحري �ل�شريع ذ.م.م 2-�حمد عبد�هلل علي �هلي ب�شفته 
ذ.م.م   3- عبد�لروؤوف نور حممد ب�شفته مدير  �ل�شريع  و�لبحري  لل�شحن �جل��وي  ب�شركة ح��ر�ء  �شريك 
نور حممد  يو�شف عبد�لروؤوف  4- عظمى  ذ.م.م  �ل�شريع  و�لبحري  لل�شحن �جلوي  ب�شركة حر�ء  و�شريك 
نور  ذ.م.م  5- �شمري عبد�لروؤوف  �ل�شريع  و�لبحري  لل�شحن �جلوي  ب�شركة حر�ء  ب�شفتها مدير و�شريك 
حممد ب�شفته مدير و�شريك ب�شركة حر�ء لل�شحن �جلوي و�لبحري �ل�شريع ذ.م.م جمهويل حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي/ م�شرف �بوظبي �ال�شالمي - فرع دبي وميثله:من�شور عبد�هلل حممد �حمد �لزرعوين   قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لتكافل و�النفر�د مببلغ وقدره 
�ل�شد�د  )343.398.28 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 10% من مبلغ �ملطالبة وحتى 
�لتام  وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/3/1 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.19 لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل  مكلف باحل�شور 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/187  جتاري جزئي
�ن  �القامة مبا  �شاجي جمهول حمل  �شامويل  توموكانيل  كود�كا    -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ل�شبيعي    كومار وميثله:�مل عمري  �جيت  �ملدعي/ 
�ملبلغ  ت��وؤدي مبلغ )175.000.00 دره��م( و�لفائدة على هذ�  �ل��ز�م �ملدعي عليها �الوىل بان 
تاريخ:2009/1/8 وتعوي�س )50.000.00( درهم عن �ال�شر�ر �لتي حاقت باملدعن و�لز�م 
�لثاين بالت�شامن و�لت�شامم مع �الوىل يف حدود )175.000.00( درهم و�لفائدة من تاريخ 
�ملو�فق 2017/2/28  �لثالثاء  يوم  لها جل�شة  �ال�شتحقاق �حلا�شل يف:2009/1/8  وحددت 
�ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.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 بثالثة �أيام على 

�الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/343  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- عائ�شة �حمد ح�شن كرم �ملازم  جمهول حمل �القامة مبا 
�لكثريي  بدر  �شر�فت حا�شر وميثله:�شوق حم�شن  �ملدعي/�شايان من�شور  �ن 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 
من  �شنويا   %9 و�ل��ف��ائ��دة  �مل��ح��ام��اة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم   )315.000(
تاريخ �ال�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام . وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق  
2017/3/1  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/373  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ي �شي تي �نتجريتورز �س.ذ.م.م 2- نذير �حمد �لك�شمريي حبيب �هلل 
ماجر�ى  جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/بنك دبي �لتجاري �س.م.ع وميثله:من�شور 
عبد�هلل حممد �حمد �لزرعوين قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها دعوى للمطالبة بالز�م 
 )297.192.82( مبلغ  للمتنازع  ي��وؤدو�  بان  و�الن��ف��ر�د  و�لتكافل  بالت�شامن  �شدهم  �ملتنازع 
وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 �لقانونية  و�لفائدة  و�مل�شاريف  للر�شوم  و�ال�شافة  دره��م 
�ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة . وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س  �ملو�فق  
2017/3/2  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.B.6 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�أيام على �الأقل ، علما بان �لدعوى حماله للد�ئرة �لتجارية �جلزئية .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/503  جتاري جزئي

مبا  �القامة  حمل  جمهول  �لرم�شي   خمي�س  عبد�هلل  �شالح  1-�حمد   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�حمد  دبي وميثله:من�شور عبد�هلل حممد  فرع   - �ال�شالمي  �بوظبي  �ملدعي/م�شرف  �ن 
�لزرعوين قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها الئحة دعوى للمطالبة بالز�م �ملتنازع �شده 
بان يوؤدي للمدعي مبلغ )929.756.82( درهم و�لتعوي�س 10% �شنويا من تاريخ �ملطالبة 
وحتى �ل�شد�د �لتام باال�شافة للر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة . وحددت لها جل�شة يوم 
مكلف  فاأنت  لذ�   ch2.D.19:بالقاعة �س   8.30 �ل�شاعة    2017/3/2 �ملو�فق   �خلمي�س 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 
، علما بانه مت �حالة �لدعوى من �ملحكمة  �أيام على �الأقل  للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�لتجارية �لكلية �ىل �ملحكمة �لتجارية �جلزئية .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/423  جتاري جزئي

باين  بن  هديبان  بن  با�شل   -2 ����س.ذ.م.م  �لبناء  مل��ق��اوالت  �ل�شرق  1-�رج���اء   / عليه  �ملدعي  �ىل 
باين  بن  فالح  بن  ف��الح   -3 �الوىل  عليها  �ملدعي  �ل�شركة  يف  و�شريك  مدير  ب�شفته  �لر�شيدي 
�ملدعي/ميثاء  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  �ل��ث��اين   عليه  �مل��دع��ي  وكيل  ب�شفته  �لر�شيدي 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �مل�شلم  علي  م�شعود  حمد  وميثله:حممد  عبد�هلل  حممد  عبد�لعزيز 
ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لت�شامم فيما بينهم باد�ء مبلغ وقدره 
)121.863( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 9% من تاريخ �ملطالبة 
�لق�شائية وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة . وحددت لها جل�شة يوم 
�خلمي�س �ملو�فق  2017/3/2  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.B.6 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �أيام على �الأقل ، علما بان �لدعوى قد �حاله للد�ئرة �لتجارية �جلزئية .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/270  تنفيذ عمايل 
����س.ذ.م.م جمهول  ن��و�ز لل�شحن  ��شلم حق  �ملنفذ ���ش��ده/1- حممد  �ىل 
�أقام   ن��و�ب خ��ان  قد  حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ريا�س �حمد 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )6600( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�شافة �ىل 
مبلغ )900( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/119  تنفيذ عمايل 

�س.ذ.م.م  �ملر�قبة  �جهزة  لرتكيب  �لفائقه  �لعن  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/رحمن �ر�شد �ر�شد حممود  
قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب  وق��دره )29603(  به  �ملنفذ 
فان  �ملحكمة.  وعليه  ر�شوم خلزينة  دره��م  باال�شافة �ىل مبلغ )5574( 
�اللتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/264  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �شده/1- عروبة خلدمات �لتنظيف ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/فين�شينت فر�جاتا ديلو�س ترينو�س  قد 
�ملبلغ  �مل��ذك��ورة �ع��اله و�ل��ز�م��ك بدفع  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق���ام  عليك 
�ملنفذ به وقدره )9507.80( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
فان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�شوم  دره��م   )900( مبلغ  �ىل  باال�شافة 
�اللتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2016/4149  تنفيذ عمايل 

�ن  �القامة مبا  كافيه جمهول حمل  �شوجر  و�يلد  �ملنفذ �شده/1-  �ىل 
طالب �لتنفيذ/كولديب �شينغ �شاين �شينغ نيجي  قد �أقام  عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )9087( 
�و خزينة �ملحكمة باال�شافة �ىل مبلغ )900(  �لتنفيذ  درهم �ىل طالب 
�الجر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/49  مدين جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- �شركة �با �ل�شياحه ���س.ذ.م.م  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي/ ماك�شى �نطوين �لك�شندر �شري�ماليج �ننا�س ت�شاكو قد �أقام عليك �لدعوى 
و�لر�شوم  درهم(   56890( وقدره  عليها مببلغ  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها 
و�مل�شاريف و�لفائدة 12% من تاريخ �ال�شتحقاق  وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم 
   2017/3/9 �ملو�فق   يوم �خلمي�س  لها جل�شة  وح��ددت  كفالة.   بال  �ملعجل  بالنفاذ 
�ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 2.D.18 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/327  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- حممد وحيد �لددموين �بر�هيم  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي/ موؤ�ش�شة �المار�ت لالت�شاالت وميثله:عبد�هلل رحمه عبد�هلل نا�شر �لعوي�س 
�ملدعي عليه مببلغ  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �أقام عليك  �ل�شام�شي  قد 
وقدره )73.808.80 درهم( )ثالثة و�شبعن �لف وثمامنائة وثمانية وثمانن فل�س( 
�لدعوى وحتى  تاريخ قيد  �ملحاماة و�لفائدة 12% من  و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ل�شد�د �لتام  وحددت لها جل�شة يوم  �لثالثاء �ملو�فق  2017/2/28   �ل�شاعة 8.30 �س 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة Ch 2.D.17 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 

بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/2057  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- دي�شريت ليلي لالعالن �س.م.م  2- مرييلن كارولن فرنانديز - 
ب�شفتها �ملدير و�ل�شريك لدي�شريت ليلى لالعالن �س.ذ.م.م جمهويل حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي/ با�شل �شيف حممد علي فرحان �ل�شعبي وميثله:خالد حممد عبد�لرحمن 
�لقا�شمي  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما مببلغ وقدره 
)150.000 درهم( باال�شافة للفائدة �لقانونية على هذ� �ملبلغ بو�قع 9% �شنويا من تاريخ 
بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  و�التعاب  و�مل�شروفات  �لر�شوم  مع  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة 
�ملعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم  �الربعاء �ملو�فق  2017/3/1   �ل�شاعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch 1.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 بثالثة �أيام .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

       اإعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/111  مدين كلي

�ل�شربيني م�شطفى 2- ماجد عبد�هلل �حمد علي  �ىل �ملدعي عليه / 1- حممد �حمد 
�ل�شيبة  حممد  �شعيد  عبد�لعزيز  عمر  �ملدعي/  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهويل  الفتيه 
حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  وعليه  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  عليك  �ق���ام  ق��د  علي  �ل 

بتاريخ:2016/12/27 �حلكم �لتمهيدي �لتايل:
بندب �خلبري �حل�شابي �شاحب �لدور باجلدول المتام �ملامورية والعد�د �لتقرير وحددت 
�مانة قدرها ع�شرة �الف درهم �لزمت �ملدعي ب�شد�دها وحددت جل�شة:2017/1/10 لنظر 

�لدعوى يف حال عدم �ل�شد�د وجل�شة:2017/1/22 يف حال �ل�شد�د.
�ل�����ش��اع��ة:09:30 �س يف  �مل���و�ف���ق:2017/2/28  ي��وم �لثالثاء  وح��ددت لها �ملحكمة جل�شة 

�لقاعة:ch1.E.21 للتقرير ويخطر �خلبري مببا�شرة �ملامورية .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
ماليزيا: كيم جوجن نام قتل بغاز االأع�شاب

�أل��ق��ت �لقب�س ع��ل��ى رج���ل كوري  �إن��دون��ي�����ش��ي��ة ك��م��ا  و�الأخ�����رى 
�شمايل. وت�شعى �ل�شرطة للقب�س على �شبعة كورين �شمالين 
بيوجنياجن  �شفارة  يف  دبلوما�شي  بينهم  �لق�شية  يف  مطلوبن 
بكو�الملبور. وقالت �ل�شرطة �إن م�شحات �أخذتها وحدة حتليل 
ك�شفت عن وجود  �لقتيل  ووجه  �لكيماوية من عن  �الأ�شلحة 
�أن عينات  �أويل  يف.�إك�س. وذكر خالد يف بيان نقال عن تقرير 
�أخرى قيد �لتحليل. و�أ�شاف �أن �ملر�أتن �للتن نفذتا �لهجوم 

مقابل �ملال غ�شلتا يديهما قبل �لفر�ر من �ملطار.
�ل��غ��از وك��ان��ت تتقياأ.  ت��اأث��ري  �إح��د�ه��م��ا عانت م��ن  �إن  لكنه ق��ال 
و�أظهرت لقطات من كامري�ت �ملر�قبة يف �ملطار بثتها حمطة 
ف��وج��ي �ل��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة �ل��ي��اب��ان��ي��ة ي���وم �الث��ن��ن �ل��ل��ح��ظ��ة �لتي 

�أخ��رى ظهر  �مل��ر�أت��ان كيم جوجن نام ويف لقطات  هاجمت فيه 
ويفرك  طبية  م�شاعدة  ب��امل��ط��ار  �مل�����ش��وؤول��ن  م��ن  يطلب  وه��و 
عينيه ويتعرث وهو يدخل عيادة باملطار. وقالت �ل�شلطات �إنه 
��شتكى من �ل�شعور بالدو�ر ولفظ �أنفا�شه �الأخرية يف �لطريق 
�إىل �مل�شت�شفى. ويقول خر�ء �إن غاز يف.�إك�س من بن �الأ�شلحة 
�لكيماوية �الأ�شد فتكا وتكفي ع�شرة مليجر�مات فقط منه �أو 

ما يعادل قطرة و�حدة للقتل يف دقائق.
معاهدة  مبوجب  وحمظور  و�لر�ئحة  �لطعم  عدمي  غاز  وهو 
حظر �الأ�شلحة �لكيميائية �إال يف �الأبحاث و�الأغر��س �لطبية 
�أو رذ�ذ.  و �لدو�ئية. وميكن ت�شنيعه يف �شورة �شائل �أو كرمي 

ولي�س لهذه �ملادة �لكيماوية �أي ��شتخد�مات جتارية.

•• كواالملبور-وكاالت:

وهو  يف.�إك�س  �الأع�شاب  غاز  �إن  �م�س  �ملاليزية  �ل�شرطة  قالت 
�مل��ت��ح��دة الأ�شلحة  م���ادة ك��ي��م��اوي��ة م��درج��ة ع��ل��ى ق��ائ��م��ة �الأمم 
للزعيم  �ل�شقيق  غ��ري  �الأخ  لقتل  ����ش��ت��خ��دم  �ل�����ش��ام��ل  �ل��دم��ار 
مطار  يف  �ملا�شي  �الأ���ش��ب��وع  �أون  ج��وجن  كيم  �ل�شمايل  �ل��ك��وري 

مزدحم بكو�الملبور.
�أن هاجمته  13 فر�ير �شباط بعد  ن��ام يف  وت��ويف كيم ج��وجن 
�مر�أتان قامتا مب�شح وجهه باملادة �لكيماوية �ل�شامة بينما كان 

ي�شتعد لركوب طائرة �إىل مكاو يف مطار كو�الملبور �لدويل.
عن  �ملتحدة  و�ل��والي��ات  �جلنوبية  كوريا  من  م�شوؤولون  وع��ر 

�عتقادهم �أن عمالء من كوريا �ل�شمالية �غتالو� كيم جوجن نام 
�لذي كان يعي�س يف منطقة مكاو �ل�شينية حتت حماية بكن.

-�لذي  يف.�إك�����س  غ��از  ك��ان  �إذ�  فيما  �ملاليزية  �ل�شرطة  وحتقق 
يعتقد باأنه �الأ�شد �شمية بن غاز�ت �الأع�شاب �ملعروفة- �أُدخل 
�ملطار  تطهري  �ل�شلطات  وتنوي  فيها.  ت�شنيعه  مت  �أو  �لبالد 
�عتقل ثالثة منهم  �لذين  بهم  �مل�شتبه  ز�ره��ا  �أخ��رى  ومو�قع 
�الأ�شبوع �ملا�شي. وقال قائد �ل�شرطة خالد �أبو بكر لل�شحفين 
�إنه �شتتم �ال�شتعانة بخر�ء من �إد�رة �لطاقة �لذرية لتفتي�س 
�ملوقع ملعرفة ما �إذ� كانت ال تز�ل هناك مادة م�شعة. ومل يت�شح 

ما �إذ� كان غاز يف.�إك�س يحتوي على �أي عنا�شر م�شعة.
فيتنامية  و�إح��د�ه��م��ا  �مل��ر�أت��ن  على  �لقب�س  �ل�شرطة  و�أل��ق��ت 

•• الفجر – خرية ال�صيباين
�لتز�حم  �ل��ع��ادة �ن يتم       ج��رت 
و�ل���ت���ن���اف�������س ل�����ش��غ��ل وظ����ائ����ف يف 
�شهر  بعد  ولكن  �جل��دي��دة،  �الإد�رة 
دونالد  يجد  من�شبه،  توليه  م��ن 
ت���ر�م���ب ���ش��ع��وب��ة يف �ل��ع��ث��ور على 
وزر�ئه،  كل  �ختار  لقد  �ملر�شحن. 
ثقة  ب��ع�����ش��ه��م  ي��ن��ل  مل  و�ن  ح��ت��ى 
�مللحة  و�حل��اج��ة  �ل�شيوخ،  جمل�س 
4 �آالف  ن��ح��و  ت���وف���ري  �ل���ي���وم ه���ي 
وظ��ي��ف��ة يف ك��ل �مل���ج���االت، غ��ري �أّن 
�لتقدم بطيء. فمن 549 من�شب 
رف��ي��ع �مل�����ش��ت��وى، مل ي��ت��وّف��ر �شوى 
�أجل  م���ن  �ل�����ش��ر�ك��ة  ح�����ش��ب   ،34
�خل��دم��ة �ل��ع��ام��ة، وه���ي جمموعة 
تر�مب  لدونالد  �لّن�شيحة  قدمت 

خالل �لفرتة �النتقالية.
�شتري،   رئي�شها ماك�س  وي��ق��ول       
عادة هي مهمة �شعبة ومعقدة، �إاّل 
�نه هذه �ملرة، �النتد�ب �أمر �شعب 
معايري  �إىل  بالنظر  خا�س  ب�شكل 
�لبيت �الأبي�س. بو�شوح، للح�شول 
�الإد�رة،  يف  ل��ل��ع��م��ل  ف��ر���ش��ة  ع��ل��ى 
ي��ك��ون ق��د ���ش��در عنك  �أن ال  يجب 
�أي نقد �شد دونالد تر�مب خالل 
�حل��م��ل��ة �الن��ت��خ��اب��ي��ة، مب��ا يف ذلك 
تكون  و�ن  �لتمهيدية،  �النتخابات 
ع�����ّرت ع���ن دع���م���ك �ل���الحم���دود 
لك  ي��ك��ون  �أن  طبعا  يجب  وال  ل��ه، 
ت���ع���اط���ف م�����ع �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ن، 
�أن ال تكون  �أي�����ش��ا  وم���ن �الأف�����ش��ل 
�حلزب  ��شتبل�شمنت  م���ن  ج�����زء�ً  
تر�مب  ي��زدري��ه  �ل��ذي  �جلمهوري 
يعد  �مل  �ل��ن��ه��اي��ة  وي��ح��ت��ق��ره.. يف 

بتفجري و��شنطن و�لنظام.

توتر
وه�����ذ� مي��ن��ع م���ن �ل��ن��ه��ل م���ن نبع 
ويحّد  �ل��ت��ق��ل��ي��دي،  �جل��م��ه��وري��ن 
ك��ث��ري� م���ن ع��م��ل��ي��ة �الخ��ت��ي��ار بن 

�الأ�شخا�س و�لكفاء�ت �ملوؤهلة. كما 
�أي�شا  فر�س  �جل��دي��د  �لرئي�س  �ن 
قو�عد �أخالقية حتظر على معظم 
�إىل  ي��ت��ح��ول��و�  �أن  �مل��وظ��ف��ن  ك��ب��ار 
�خلم�س  �ل�شنو�ت  طيلة  لوبيي�شت 
�لتي تلي مغادرتهم للحكومة، وهو 
ما يزيد يف تثبيط عز�ئم �لر�غبن 
و�لطاحمن. وجلعل �الأمور �أ�شو�أ، 
ي��ج��د �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ون م��ت��ع��ة يف 
جت��م��ي��د ك��ل ت��ع��ي��ن وت�����ش��م��ي��ة، من 

�جل مزيد عرقلة �مل�شار.

حم����اف����ظ����ة، ب����ع����ن����و�ن ع���ن���دم���ا ال 
ت�شتطيع حتّمل مر�شح حزبك �أكد 
فيه ر�شح �حلزب �شخ�شا ال ميكن 
رئي�شا  يكون  �أال  وينبغي  يفوز،  �أن 

للواليات �ملتحدة. 
وحتى و�ن مل يوّقع الحقا على �أي 
�لتي  ل��رت�م��ب  مناه�شة  عري�شة 
غري  فهو  �جلمهورين،  بن  د�رت 
مقبول بالن�شبة للرئي�س �جلديد، 
و�شغينة  ح�شا�شة،  ب�شرة  له  �ل��ذي 

�شارمة.

�ل���ب���ي���ت �الأب���ي�������س  �م���������الء�ت       
و�شروطه، خلقت توتر� مع �لوزر�ء 
�ختيار  ل���ه���م  ي��ت�����ش��ّن��ى  ال  �ل����ذي����ن 
م�����ش��اع��دي��ه��م ع��ل��ى �ل��ن��ح��و �ل���ذي 
�خلارجية،  فوزير  منا�شبا.  يرونه 
ريك�س تيلر�شون، على �شبيل �ملثال، 
�لثاين  �مل��رك��ز  يف  ُي��وّظ��ف  �أن  �أر�د 
�إليوت �أبر�مز، �لذي �شغل منا�شب 
عليا يف �إد�ر�ت ريغان وبو�س �البن، 
�عرت�س تر�مب. فقد كتب �أبر�مز 
يف مايو �ملا�شي، مقاال يف �شحيفة 

ف�����ازو�  �ل���ذي���ن  �ل��ق��الئ��������������ل  م���ن 
ب��ال��رج��ل �ل��ث��اين يف وز�رت��ه��م الأنه 
�أبقى �ل�ش���خ�س �لذي �شبق �أن عّينه 

بار�ك �أوباما. 
من�شبان فقط يف وز�رة �خلارجية 
تيلر�شون  ري��ك�����س   -  116 ع��ل��ى 
و�ل�����ش��ف��ري ب�����االأمم �مل��ت��ح��دة نيكي 

�لغالب  ب��ال��ن��ظ��ام، ويف  در�ي����ة  ع��ل��ى 
غ���ري م��وؤه��ل��ن. وجت���ّل���ى ذل���ك مع 
�لذي  �لعمل  وزي��ر  ملن�شب  �ملر�شح 
�كت�شف  ��شطر لالن�شحاب عندما 
�أن �لبيت �الأبي�س مل ينب�س جيد� 
�شاحب  ���ش��ّغ��ل  ف��ق��د  م��ا���ش��ي��ه.  يف 
�شل�شلة مطاعم �لوجبات �ل�شريعة 
بطريقة غري  منزلية  هذ�، معينة 
م�شروعة، و�تهمته زوجته �ل�شابقة 

بتعنيفها.
     ولكن بالن�شبة لدونالد تر�مب، 
كال�شاعة،  يعمل  �الأب��ي�����س  �ل��ب��ي��ت 
�ج��ت��م��اع ح��ا���ش��د يف والية  ق���ال يف 
 “ باأغنية  يذّكر  مقطع  فلوريد�.. 
�شيدتي ال  ي��ر�م  م��ا  ك��ل �شيء على 

ماركيز« ....
عن لوبوان الفرن�سية

هايل، ناال ثقة جمل�س �ل�شيوخ.
     من جهة �خ��رى، مت �ال�شتغناء 
على �لعديد من �ملعّينن من طرف 
�إد�رة �أوباما، �أو غادرو� دون �نتظار 
�شلل  من�شوب  ز�د  مما  معّو�شيهم، 
�لقادمن  الن  �الأم����������ور،  ب��ع�����س 
ي���وج���دون، لي�شو�  �جل����دد، ع��ن��دم��ا 

مطاردة ال�ساحرات
بعيد�.  تذهب  �ل�شاحر�ت  مطاردة 
ف��ق��د ����ش��ُت��ب��ع��د م�������ش���وؤول ك��ب��ري يف 
وز�رة �الإ�شكان، كان قد با�شر عمله، 
ع��ن��دم��ا مت �ك��ت�����ش��اف �أن����ه ���ش��ب��ق �ن 
�نتقد تر�مب. مدير �شوؤون ن�شف 
�ل���ك���رة �ل�����ش��م��ايل مل��ج��ل�����س �الأم����ن 
العرت��شه  �أُط��رد  �أي�شا،  �لقومي، 
و�ن���ت���ق���د�ه  �الإد�رة،  �����ش����وء  ع���ل���ى 
�أبحاث يف  للرئي�س يف جل�شة ملركز 

و��شنطن.
حما�س  ُي���ط���ف���ئ  ه�������ذ�،  وك������ل      
�ملحتملن. عندما عزل  �ملر�شحن 
م�شت�شاره  ف��ل��ن،  م��اي��ك��ل  ت��ر�م��ب 
ج����ّر�ء عالقاته  �ل��ق��وم��ي  ل��الأم��ن 
ب��رو���ش��ي��ا، ع���ر����س �ل��وظ��ي��ف��ة على 
روب�����رت ه����ارف����ارد، ن��ائ��ب �أم����ري�ل 
متقاعد، غري �أّن هذ� �الأخري رف�س 
ن��ادرة جد�،  ، وه��ذه حالة  �لعر�س 
يتح�شل  قيل، مل  م��ا  الأن���ه، ح�شب 
على �شمان �مكانية �ختيار �أع�شاء 
فريقه، كما �نه مل يكن متاأكد� من 
�أن ي�شتمع �لرئي�س �إليه، �إذ يعتمد 
�الأول على  �مل��ق��ام  �الخ���ري يف  ه���ذ� 
�ملقربن،  م��ن  ���ش��غ��رية  جم��م��وع��ة 

من بينهم �شهره.

»�سايف يا لنب«
�الإد�ر�ت هيكال  �أ�شبحت  �لنتيجة، 
�شغرية.  ب��اأط��ق��م  وت��ع��م��ل  عظميا 
و�حد  ماتي�س،  جيم  �ل��دف��اع  وزي��ر 

معايري البيت الأبي�ش عّقدت املوقف:

هي فو�شى.. دونالد ترامب و�شيا�شة الفراغ..!
مت رف�ش انتداب اإليوت اأبرامز يف اخلارجية ب�سبب مقال يف �سحيفة حمافظة

�سروط النتداب: مل تنتقد ترامب ومل تتعاطف مع الدميقراطيني ولي�ست من ال�ستبل�سمنت اجلمهوري 
 مت ال�ستغناء على العديد من املعّينني من طرف اإدارة اأوباما اأو غادروا دون انتظار معّو�سيهم

�شهره وفريق �شغري يغنيه عن �الد�رة

�د�رة ت�شكو من نق�س حاد حولها �ىل هيكل عظمي

تر�مب

وزير �لعمل �عفي من مهامه

وزير �خلارجية مل ي�شتكمل طاقمه

 امالءات البيت االأبي�س خلقت توترا مع 
الوزراء الذين ال ي�شتطيعون اختيار م�شاعديهم 

 ا�شُتبعد م�شوؤول كبري يف وزارة االإ�شكان كان 
قد با�شر عمله الأنه انتقد يف املا�شي ترامب

كوريا ال�شمالية تتهم ال�شني بخدمة امل�شالح االأمريكية •• �صيول-اأ ف ب:

م�شالح  بخدمة  �لرئي�شية  حليفتها  �ل�شن  �أم�س  �ل�شمالية  كوريا  �تهمت 
�لواليات �ملتحدة بعدما �وقفت بكن ��شتري�د �لفحم من بيونغ يانغ على 

�ثر �طالقها �شاروخا.
وب����د�أت �ل��ع��الق��ات ب��ن ب��ك��ن وب��ي��ون��غ ي��ان��غ �ل��ت��ي ت��ع��ود �ىل �حل���رب بن 
حيال  �ل�شن  ��شتياء  ب�شبب  �الخ��رية  �ل�شنو�ت  يف  ترت�جع  �لكوريتن، 
�ل�شن  و�ع��ل��ن��ت  �ل�شمالية.  ل��ك��وري��ا  و�لبال�شتي  �ل��ن��ووي  �ل��رن��اجم��ن 
حتى  �ل�شمالية  كوريا  من  �لفحم  من  و�رد�ت��ه��ا  تعليق  �ملا�شي  �ال�شبوع 
كان  للعائد�ت  ��شا�شي  م�شدر  من  يانغ  بيونغ  بذلك  وحرمت   2017

يجلب لها �كرث من مليار دوالر �شنويا.

وي�شكل ذلك �نخفا�شا ن�شبته 27،9 باملئة خالل �شهر. لكن �ل�شن �علنت 
�نها �شتقطع نهائيا هذه �لو�رد�ت. وكانت قد بد�أت قبل ��شابيع تقلي�س ما 
ت�شتورده من هذه �ملادة من �لبلد �ملجاور. ويف 2016، ��شتوردت �ل�شن 
 15 ن�شبتها  بزيادة  �ل�شمالية  كوريا  من  �لفحم  من  طن  مليون   22،5
1،19 مليار دوالر.، ح�شب �جلمارك  باملئة على مدى عام، مقابل نحو 

�ل�شينية.
و�نتقدت وكالة �النباء �لكورية �ل�شمالية �لر�شمية �جلمعة قر�ر �ل�شن 

بدون �ن ت�شميها، مكتفية باحلديث عن بلد جماور. 

ل�شاروخها  ي��ان��غ  بيونغ  �ختبار  بعد  بكن  موق������ف  يف  �لت�ش�����دد  وج���اء 
�المم  ق����ر�ر�ت  م��ن  ل��ع��دد  �ن��ت��ه��اك  يف  “بوغكوغ�شونغ-2”  �لبال�شتي 

�ملتحدة.
قبل  م��ن  ت�شدد  على  ت��دل  �رق��ام��ا  �جلمعة  �ل�شينية  �جل��م��ارك  وك�شفت 

�ل�شن يف ��شتري�د �لفحم من كوريا �ل�شمالية. 
وقالت هذه �الح�شاء�ت �ن و�رد�ت �ل�شن من �لفحم من كوريا �ل�شمالية 
كانون  يف  طن  مليوين  مقابل  �ملا�شي  �ل�شهر  طن  مليون   1،48 بلغت 

�الأول دي�شمر.

��شبح يجاري  ق��وة عظمى  ي��ك��ون  �ن  ي��ري��د  �ل���ذي  �لبلد  ه��ذ�  �ن  وق��ال��ت 
�لواليات �ملتحدة. 

كامل  بوقف  �ن�شانيا  �ج���ر�ء ال  ت��ردد  ب��ال  �تخذ  �لبلد  ه��ذ�  �ن  و�أ���ش��اف��ت 
للتجارة �خلارجية �لتي ت�شمح بتح�شن �لظروف �ملعي�شية لل�شكان.

وتابعت �ن �أ�شو�تا عادلة د�نت هذ� �لقر�ر بينما ترحب �لقوى �ملعادية.
ومثل هذه �ملقاالت نادرة يف وكالة �النباء �لتي ال تن�شر عادة �فتتاحيات 
�شحيفة  تن�شرها  ن�شو�س  نقل  �لوكالة  وتف�شل  بها.  خا�شة  مقاالت  �و 
�ل�شمايل �حلاكم.  �لكوري  �لعمال  با�شم حزب  �لناطقة  �شينمون  رودونغ 
وقالت بكن �ن قر�رها تعليق وقف ��شتري�د �لفحم من كوريا �ل�شمالية 
ياأتي تنفيذ� لقر�ر جمل�س �المن �لدويل رقم 2231 �لذي مت تبنيه يف 

30 ت�شرين �لثاين نوفمر.
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اآر.بي.اإ�س يتكبد خ�شارة 8.7 مليار دوالر 
1.98 مليار  خ�����ش��ارة  م��ع  م��ق��ارن��ة   2016 ع��ام 
����ش��رتل��ي��ن��ي يف �ل�����ش��ن��ة �ل�����ش��اب��ق��ة. وك����ان �آر.ب�����ي.

�إ���س ذ�ت ي��وم �أك��ر م�شرف يف �ل��ع��امل م��ن حيث 
�إع��ادة هيكلة  �الأ�شول وهو �الآن يف خ�شم عملية 
�أ�شول  بيع  تت�شمن  �شنو�ت  عدة  ت�شتغرق  كبرية 

وخف�س �لوظائف وت�شوية دعاوى ق�شائية.
�لن�شاط  تكاليف  خلف�س  خططا  �لبنك  و�أع��ل��ن 
�لعام  ����ش��رتل��ي��ن��ي  م��ل��ي��ون ج��ن��ي��ه   750 مب��ق��د�ر 
�أ�شعار  ت��دين  �أث��ر  تعوي�س  يف  للم�شاهمة  �ملقبل 
�لبنك  حتقيق  �شعوبة  م��ن  يزيد  �ل��ذي  �لفائدة 

لالأرباح.

•• لندن-رويرتز:

�شكوتلند  �أوف  بنك  روي��ال  �أعمال  نتائج  �أظهرت 
)�آر.ب��ي.�إ���س( �م�س �رتفاعا حاد� يف �خل�شائر مع 
زيادة �لتكاليف �لناجمة عن �شوء �ل�شلوك و�إعادة 
هيكلة �لنفقات مبا ي�شلط �ل�شوء على �لتحديات 
�لتي يو�جهها �مل�شرف بعد ت�شع �شنو�ت من طلبه 

�أكر حزمة �إنقاذ م�شرفية يف �لعامل.
و�شجل �آر.بي.�إ�س - �لذي مل يحقق ربحا �شنويا 
6.96 مليار  2007 - خ�شارة قدرها  منذ عام 
يف  دوالر(  م��ل��ي��ار   8.74( ����ش��رتل��ي��ن��ي  ج��ن��ي��ه 

•• دبي-الفجر:

�ل�شنوي  �الج��ت��م��اع  �خ��ت��ت��ام  ب��ع��د 
بنك  �أع��ل��ن  �لعمومية،  جلمعيته 
�جلمعية  �أن  �الإ�����ش����الم����ي،  دب����ي 
�أرب���اح نقدية  و�ف��ق��ت على ت��وزي��ع 
�لو�حد  لل�شهم  فل�ًشا   45 بو�قع 
يحافظ  مب���ا   ،2016 ع����ام  ع���ن 
على �لعائد�ت �لقوية للم�شاهمن 
منذ �أن بد�أ �لبنك بتنفيذ �أجندته 

للنمو قبل ثالث �شنو�ت.
على  �أي�شاً  �جلمعية  و�ف��ق��ت  كما 
لعام  ل��ل��ب��ن��ك  �مل���ال���ي���ة  �ل���ب���ي���ان���ات 
دبي  ب��ن��ك  ح��ق��ق  وق����د    .2016
بقيمة  �شافية  �أرب��اح��اً  �الإ�شالمي 
�إمار�تي  دره����م  م��ل��ي��ار   4.050
قدرها  ب���زي���ادة   ،2016 ع���ام  يف 
مليار   3.839 م��ع  م��ق��ارن��ة   %6
2015. وت�شمنت  دره��م يف ع��ام 
�إقر�رها  مت  �لتي  �الأخ��رى  �لبنود 
ع��ل��ى ج���دول �الأع���م���ال �أي�����ش��اً من 
�نتخاب  �لعمومية،  قبل �جلمعية 
للفرتة  �الإد�رة  جمل�س  �أع�����ش��اء 
ومر�جعة   ،2019-2017
و�لرقابة  �ل��ف��ت��وى  هيئة  ت��ق��ري��ر 
�شركة  تعين  و�إع����ادة  �ل�شرعية، 
�خلارجية  �حل�������ش���اب���ات  ت���دق���ي���ق 

للبنك.
حتقيق  على  تعليقه  معر�س  ويف 
ن��اج��ح��ة مرة  م��ال��ي��ة  �شنة  �ل��ب��ن��ك 
�����ش����ع����ادة حممد  ق�������ال  �أخ������������رى، 
�إب��ر�ه��ي��م �ل�����ش��ي��ب��اين، م��دي��ر عام 
�ل�شمو حاكم دبي،  ديو�ن �شاحب 

دبي  ب��ن��ك  �إد�رة  جمل�س  ورئ��ي�����س 
�لنمو  م��ع  “متا�شياً  �الإ���ش��الم��ي: 
�ل�����ذي ت�����ش��ه��ده دول�����ة �الإم�������ار�ت 
فاإنه  ودب������ي،  �مل���ت���ح���دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ملايل  �الأد�ء  ب��اأن  �لقول  ي�شعدين 
�الإ�����ش����الم����ي يف عام  دب�����ي  ل��ب��ن��ك 

2016 قد فاق �لتوقعات. 
با�شتمر�ر  �ل��ب��ن��ك  ����ش��ت��ط��اع  وق���د 
�لتفوق على �أد�ء �لقطاع �مل�شريف، 
وت�شجيل �أرباٍح قيا�شية مع توفري 
�أ�شحاب  جل��م��ي��ع  ك���ب���رية  ق��ي��م��ة 
نف�شه.  �ل�����وق�����ت  يف  �مل�������ش���ل���ح���ة 
�ل�����ش��ن��ة �ملالية  �أرب�����اح  ب��ل��غ��ت  وق���د 
مليار�ت   4 م��ن  �أك���رث  �ملن�شرمة 

�لعاملية �ل�شعبة. و�أ�شاف �لدكتور 
عدنان �شلو�ن، �لرئي�س �لتنفيذي 
�الإ�شالمي:  دب���ي  ب��ن��ك  ملجموعة 
�الإ�شالمي  دب���ي  ب��ن��ك  ل��ق��د جن���ح 
�ملتفوق يف  �أد�ئ��ه  يف �حلفاظ على 
�لقليلة  �ل�����ش��ن��و�ت  �ل�����ش��وق ط���و�ل 
�مل���ا����ش���ي���ة. وم�����ن �ل���و�����ش���ح ج����د�ً 
بتنفيذ  مت��ام��اً  �ل��ت��زم  �ل��ب��ن��ك  �أن 
حددها  �لتي  �لنمو  ��شرت�تيجية 
مثايل،  ب�شكل  �شنو�ت  ث��الث  قبل 
لي�س فقط من حيث �الأد�ء �ملايل 
�لقوي خالل تلك �لفرتة �ملحددة، 
بل �أي�شاً الأن ذلك �أثمر عن �إعادة 
ب���ن���اء �مل��ن�����ش��ة �ل���ت���ي ���ش��م��ح��ت لنا 

ن�شبتها  ب���زي���ادة  �إم����ار�ت����ي،  دره����م 
6% مقارنة مع 3.8 مليار درهم 
وقد   ،2015 ع����ام  يف  �إم����ار�ت����ي 
���ش��م��ح ل��ن��ا ذل����ك ب���احل���ف���اظ على 
�أرباح  ن���ادي  يف  �ل��ف��ري��دة  مكانتنا 
�الإم�����ار�ت  دول����ة  دوالر يف  �مل��ل��ي��ار 

�لعربية �ملتحدة. 
وك���م���وؤ����ش���ر ع���ل���ى �ل���و����ش���ع �مل����ايل 
الإد�رة  �لقوية  و�ملمار�شات  �لقوي 
وك���ال���ة موديز  ق���ام���ت  �مل���خ���اط���ر، 
للبنك  توقعاتها  برتقية  م��وؤخ��ر�ً 
من ت�شنيف م�شتقر �إىل �إيجابي، 
هاماً  �إجن����از�ً  ي�شكل  �ل���ذي  �الأم���ر 
�القت�شادية  �لبيئة  �إىل  بالنظر 

من  �عتبار�ً  مهمة  قفزة  بتحقيق 
ملتزمون  ون��ح��ن   .2014 ع���ام 
مب���و�����ش���ل���ة �أد�ئ������ن������ا �ل�����ر�ئ�����د يف 
�ل�شنو�ت �لقادمة، و�شمان تقدمي 
عائد�ت قوية جلميع م�شاهمينا. 
�ل��ب��ن��ك ح�شل  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
�ملحلية  �لعديد من �جلو�ئز  على 
و�ل��دول��ي��ة يف �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي، مثل 
�إ�شالمي،  ب��ن��ك  �أف�������ش���ل  ج���ائ���زة 
و�أف�شل بنك للخدمات �مل�شرفية 
�الإ�شالمية، و�أف�شل بنك �إ�شالمي 
جائزة  �إىل  باالإ�شافة  لل�شركات، 
�شفقة �لعام، على �شبيل �ملثال ال 

�حل�شر.

بنك دبي االإ�شالمي يوزع اأرباحًا نقدية بواقع 45 فل�ًشا لل�شهم الواحد عن عام 2016

% يف فرباير موؤ�شر بنك اخلليج االأول النطباع اأ�شحاب الرثوات يحقق ارتفاعًا بن�شبة 0.3 

اقت�شادية راأ�س اخليمة تبحث فر�س التعاون مع جمهورية �شلوفينيا

الذهب يرتفع الأعلى م�شتوى يف 3 اأ�شهر ون�شف 

خم�س عالمات حملية واإقليمية �شمن قائمة العالمات 
التجارية اال�شتهالكية الع�شر االأكرث األفًة يف االإمارات

جلمهورية  �الإ�شتثمارية  �ملقومات  ��شتعر�شت  حيث 
�شلوفينيا وجددت دعوتها للم�شتثمرين لالإ�شتثمار.

ومن جانبه �شرح �شعادة د. عبد�لرحمن �لنقبي باأن 
قت�شادية  �ل��ال  للمقومات  للرتويج  ت�شعى  �ل��د�ئ��رة 
لالإمارة و�لفر�س �الإ�شتثمارية �ملتاحة من �شاأنها رفع 
بع�س  �لوفد  ز�ر  حيث  لالإمارة  �القت�شادي  �مل�شتوى 
�ملوؤ�ش�شات �ملعنية بدعم �الإ�شتثمار لغر�س فتح قنو�ت 
�ال�شتثمارية  بالفر�س  و�لتعريف  �لتجاري  �لتبادل 
�الأعمال  ق��ط��اع��ات  ع��ل��ى  �إي��ج��اب��ا  ينعك�س  ���ش��وف  مم��ا 

�ملختلفة.

�رتفع  جرينت�س  بتوقيت   1059 �ل�����ش��اع��ة  وب��ح��ل��ول 
�إىل  �مل���ئ���ة  يف   0.6 �ل���ف���وري���ة  �مل���ع���ام���الت  يف  �ل���ذه���ب 
�أن  ب��ع��د  )�الأون�������ش���ة(  ل���الأوق���ي���ة  دوالر   1256.31
الم�س �أعلى م�شتوى منذ 11 نوفمر ت�شرين �لثاين 
من  �شابق  وق��ت  يف  لالأوقية  دوالر   1257.19 عند 

�جلل�شة.
وز�د �لذهب يف �لعقود �الأمريكية �الآجلة 0.5 يف �ملئة 

�إىل 1257.30 دوالر لالأوقية.
�لف�شة  �رت��ف��ع��ت  �الأخ����رى  �لنفي�شة  �مل��ع��ادن  ب��ن  وم��ن 
0.6 باملئة �إىل 18.25 دوالر لالأوقية بعد �أن الم�شت 
عند  �ل�شهر  ون�شف  �أ�شهر  ثالثة  يف  م�شتوياتها  �أعلى 

18.32 دوالر لالأوقية. 
1.5 يف �ملئة منذ بد�ية �الأ�شبوع  وربحت �لف�شة نحو 
على  �أ���ش��ب��وع��ي  مك�شب  ت��ا���ش��ع  حتقيق  ���ش��وب  متجهة 

�لتو�يل.
دوالر   1017.55 �إىل  باملئة   1.2 �لبالتن  و�شعد 
�إىل  لي�شل  باملئة   0.9 �لبالديوم  ربح  بينما  لالأوقية 

779.60 دوالر لالأوقية.

ع��ل��ى م��ن��ح �مل�����ش��ت��ه��ل��ك��ن حل��ظ��ات م�����ش��ت��م��رة م���ن �ملتعة 
تربط  �لتي  �ملتعددة  �لعالقات  �إىل  وبالنظر  و�لر�شا. 
بن �مل�شتهلكن و�الأطعمة، �شو�ء كان هذ� يتعلق �ل�شعور 
بالتوتر �أو �مل�شاركات �الجتماعية �أو �ملنا�شبات �لثقافية، 

فاإّن موؤ�شر �النغما�س ال ميثل مفاجاأة على �الإطالق.
�أما بالن�شبة ملوؤ�شر �لهوية ، فقد ال ي�شح و�شع مثل هذ� 
�لدليل �لتو�شيفي جنباً �إىل جنب مع جناح �الألبان �أو 
�الأ�شلي  �لنمط  هي  �لهوية  �أن  �إذ  �خلفيفة،  �لوجبات 
لل�شيار�ت،  �لتجارية  بالعالمات  قوياً  �رتباطاً  �ملرتبط 
�لتي  �لقيم  �أو  �الأف��ك��ار  تعك�س  �لعالمة  �أن  يعني  وه��ذ� 
تلقى �شدى هائل لدى �مل�شتهلكن لدرجة �أن �لعالمة 

قد تكون جزء�ً رمزياً من هويتهم.
وحتتل �لهوية مرتبة متقدمة للغاية يف �شناعة �ل�شلع 
متو�شط  ف��اق��ت  م��ع��دالت  �شهدت  حيث  �ال�شتهالكية، 
ل����دى ع����دد ك��ب��ري م���ن �لعالمات  �مل�����ش��ج��ل  �ل�����ش��ن��اع��ة 
�لرتكيز  �أنه ميكن  يعني  �الأوىل، مما  �لع�شر  �لتجارية 
ب�شورة �أكرث على �جلو�نب �ل�شخ�شية، بل و�لعاطفية، 

يف �لعالمات �لتجارية �لغذ�ئية �أكرث مما ُيعتقد.
مع  �الأل��ف��ة  يف  �ملرتفع  �مل��ع��ّدل  �أّن  �إىل  �لتقرير  وي�شري 
�أبرزها  ع���دة،  �أ���ش��ك��اٍل  يف  يتج�شد  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ع��الم��ة 
�مل��رت��ف��ع تتفوق على  �الأل��ف��ة  م��ع��دل  ذ�ت  �ل��ع��الم��ات  �أن 
�ل��ع��الم��ات �الأق�����ل �أل���ف���ة يف ك���ٍل م���ن �الإي��������ر�د�ت ومنو 

�لربحية. 
��شتعد�د  م����دى  ب��ح��ث  يف  �أي�������ش���اً  �ل��ت��ق��ري��ر  وي��ت��و���ش��ع 
�مل�شتهلكن لدفع �ملزيد مقابل �لعالمات �لتي يرتبطون 

بها �رتباطاً قوياً. 
و�ملر�عي  �أمريكانا  من  كل  �أن  هنا  باالهتمام  و�جلدير 
حتققان معدالت �أعلى من �ملتو�شط �مل�شجل يف �ل�شناعة 
�أكرث   20% لدفع  �مل�شتعدين  للم�شتهلكن  بالن�شبة 
مقابل منتجاتهم، ومبعدالت �أعلى قلياًل من عالمات 

عاملية عمالقة مثل كر�فت ون�شتله. 

 •• راأ�س اخليمة -الفجر:

ز�ر وفد من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بر�أ�س �خليمة 
عام  مدير  �لنقبي  �ل�شايب  عبد�لرحمن  د.  برئا�شة 
�ل�شيد  �الأع��م��ال  ودع��م  تطوير  �إد�رة  ومدير  �ل��د�ئ��رة 
بحث  بهدف  وذل��ك  �شلوفينيا،  جمهورية  هنرت  نيثن 
وتعزيز�   �ملختلفة  �ال�شتثمارية  �مل��ج��االت  يف  �لفر�س 
الآفاق �لتعاون �لتجاري، حيث �لتقى �لوفد �لز�ئر – 
مبعايل �إيفا �شرت�فو�س – وزيرة �لتنمية �القت�شادية 
�لز�ئر  بالوفد  رحبت  و�لتي  �جلمهورية  يف  و�لتقنية 

•• لندن-رويرتز:

نحو  يف  لها  م�شتوى  �أعلى  �إىل  �لذهب  �أ�شعار  �رتفعت 
�لدوالر  �جت��اه  مع  �م�س  �ل�شهر  ون�شف  �أ�شهر  ثالثة 
�أ�شابيع بعدما  �أ�شبوعي يف ثالثة  �أول �نخفا�س  �شوب 
بدد وزير �خلز�نة �الأمريكي �الآمال باأن تدعم �شيا�شات 
توقعات عززت  �لت�شخم وهي  تر�مب  دونالد  �لرئي�س 

�لدوالر هذ� �لعام.
�إن  �شتيفن منوت�شن  �الأم��ري��ك��ي  وق��ال وزي��ر �خل��ز�ن��ة 
دونالد  �الأمريكي  �لرئي�س  �إد�رة  تتخذها  خطو�ت  �أي 
�شوى  لها  ي��ك��ون  ل��ن  �ل�شيا�شات  يخ�س  فيما  ت��ر�م��ب 
تاأثري حمدود على �الأرجح هذ� �لعام و�إن كان يرغب يف 

�إقر�ر تعديالت �شريبية بحلول �أغ�شط�س �آب.
وت�����ش��ري ه���ذه �ل��ت�����ش��ري��ح��ات �إىل �أن����ه م���ا ز�ل����ت هناك 
�الإ�شالح  خطة  يخ�س  فيما  �لعمل  من  لكثري  حاجة 
على  باأنها  منوت�شن  و�شفها  �لتي  �ل�شامل  �ل�شريبي 
ر�أ�س �أولوياته و�لتي ر�هن م�شتثمرون على �أنها �شتعزز 

�لنمو و�لت�شخم هذ� �لعام.

•• دبي-الفجر:

�أل.  ب��ي.  “�أم.  عن  م��وؤخ��ر�ً  �شادر  تقرير  نتائج  �أظهرت 
�لرت�بط  ب��زي��ادة  �ملعنية  �ل��وك��ال��ة   ،)MBLM( �أم« 
�لعاطفي و�الألفة بن �مل�شتهلكن و�لعالمات �لتجارية 
و�البتكار  و�ل��ت�����ش��م��ي��م  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �إىل  ����ش��ت��ن��اد�ً 
و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، وج�����ود رو�ب������ط ع��اط��ف��ي��ة ق���وي���ة بن 
�مل�شتهلكن �الإمار�تين وعالمات جتارية معروفة، ويف 
�لعاملة منذ  �لكويتية  �ل�شركة  “�أمريكانا”،  مقدمتها 
�للبنانية  �ل�شركة   ،)Patchi( وبات�شي  ع��ام��اً،   50
�الألبان  وم���ز�رع  �ل�شوكوالته،  �شناعة  يف  �ملتخ�ش�شة 
�لعاملة يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي، وعلى ر�أ�شها 

�ملر�عي و�لعن ومرموم.
و�لعالمات  �مل�شتهلكن  ب���ن  �الأل���ف���ة  ت��ق��ري��ر  وك�����ش��ف 
�لتجارية يف �الإمار�ت 2017 عن جناح خم�س عالمات 
قائمة  �إىل  �ل���و����ش���ول  يف  و�إق��ل��ي��م��ي��ة  حم��ل��ي��ة  جت���اري���ة 
�ألفًة  �الأك��رث  �لع�شر  �ال�شتهالكية  �لتجارية  �لعالمات 
�لعاملية  �ل�شركات  ك��رى  لتناف�س  �الإم�����ار�ت،  دول���ة  يف 
وليز   ،)Nestle( ون�شتله   ،)Kraft( ك��ر�ف��ت  مثل 
)Lays(. و��شتندت �لدر��شة �إىل حتليل �شامل لردود 
 54،000 ل���  تقييمة  ودر�����ش���ات  م�شتهلكاً   6،000
رئ��ي�����ش��اً يف �لواليات  15 ق��ط��اع��اً  ع��الم��ة جت��اري��ة م��ن 

�ملتحدة �الأمريكية و�ملك�شيك ودولة �الإمار�ت. 
�مل�شتهلكن  بن  �لعالقة  قوة  مدى  قيا�س  جانب  و�إىل 
و�لعالمات �لتجارية يف دولة �الإمار�ت، يتعمق �لتقرير 
�لعاطفية،  للرو�بط  �الأ�شلية”  “�الأمناط  لي�شتك�شف 
�ل�����ش��م��ات و�خل�شائ�س  م���ن  ت�����ش��م��ل جم��م��وع��ة  و�ل���ت���ي 
و�لهوية  �حل���ن���ن  م��ث��ل  ب���ه���ا،  �مل��رت��ب��ط��ة  و�مل����وؤ�����ش����ر�ت 

و�النغما�س. 
بفئة  ب��ق��وة  �ملرتبط  �الأ���ش��ل��ي  �لنمط  �النغما�س  وي��ع��د 
�لتجارية  �لعالمات  ق��درة  �إىل  ي�شري  حيث  �الأط��ع��م��ة، 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�إحدى  �الأول،  �خلليج  بنك  �أعلن 
دولة  �لر�ئدة يف  �ملالية  �ملوؤ�ش�شات 
�الإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة، عن 
�نطباع  “موؤ�شر  ن��ت��ائ��ج  �أح�����دث 
�شجل  �ل��ذي  �لرثو�ت”  �أ���ش��ح��اب 
 ،0.31% بلغت  بن�شبة  �رتفاعاً 
يناير  �شهر  يف   1،017.41 من 
�إىل 1،020.52 يف �شهر فر�ير، 
��شتمر�ر  �ل��ن��ت��ائ��ج  �أظ��ه��رت  ح��ي��ث 
�مل�شتثمرين  لدى  �حلذر  �لتفاوؤل 
يف �الإم���ار�ت. وج��اء ه��ذ� �الإعالن 
�أق��ي��م��ت بح�شور  ف��ع��ال��ي��ة  خ���الل 
ممثلن عن بنك �خلليج �الأول يف 
مكتب �لبنك يف �شارع �ل�شيخ ز�يد 

يف دبي. 
ع���ب���د�هلل حممد،  ه����دى  وق���ال���ت 
�ملو�طنن  �لعمالء  �شوؤون  رئي�س 
يف بنك �خلليج �الأول: �أنا �شعيدة 
�ملوؤ�شر  ن���ت���ائ���ج  ع����ن  ب�����االإع�����الن 
جزء�ً  �أك����ون  و�أن  ف��ر�ي��ر  ل�شهر 
م��ن ه���ذه �مل���ب���ادرة �ل��ه��ام��ة �شمن 
بنك  يف  �ل����رثو�ت  �إد�رة  م��ب��ادر�ت 
�خلليج �الأول، حيث ميثل �ملوؤ�شر 
�أ�شحاب �لرثو�ت من �الإمار�تين 
و�مل��ق��ي��م��ن يف دول�����ة �الإم��������ار�ت، 

 ف��ه��م �ح���ت���ي���اج���ات و�أه��������د�ف كل 
عميل، تقييم خماطر حمفظتهم 
وتنفيذ  و����ش���ع  �ال����ش���ت���ث���م���اري���ة، 
م��ت��ك��ام��ل��ة وتوفري  م��ال��ي��ة  خ��ط��ة 
�لن�شائح  ل��ت��ق��دمي  متخ�ش�شن 
فر�س  �أو  ت�����غ�����ري�ت  �أي  ح������ول 

جديدة.

�لفر�شة  ب��ت��وف��ري  �الأول  �خل��ل��ي��ج 
�أو  ح��م��اي��ة  �أو  لتنمية  لعمالئها 
نقل ثرو�تهم من خالل م�شاعدة 
جمال  يف  م��ت��خ�����ش�����ش��ن  م������در�ء 
�إىل  ب���االإ����ش���اف���ة  �ل�������رثوة،  �إد�رة 
�لرثو�ت  �إد�رة  يف  حمكم  برنامج 

و�لذي ي�شمل:

�النطباع �ل�شائد لدى �مل�شتثمرين 
�الأث���ري���اء يف ���ش��وق �الإم�����ار�ت من 
و�لعملي،  �ل�شخ�شي  منظورهم 
�لعام  النطباعهم  موؤ�شر�ً  وميثل 
ب��ن��اًء ع��ل��ى �لعو�مل  ع��ن �ل�����ش��وق، 

�الأ�شا�شية و�القت�شادية �لر�هنة.
بنك  يف  �ل������رثو�ت  �إد�رة  وت��ل��ت��زم 

حالة  على  فريدة  بنظرة  متميز�ً 
�ل�شوق.

�ودي�شيا�س  ق������ال  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
�الأبحاث  م��دي��ر  تريكاليوتي�س، 
للدر��شات  �إي��ب�����ش��و���س  ���ش��رك��ة  يف 
ن��ت��ائ��ج �شهر  ت�����ش��ري  و�ل���ب���ح���وث: 
�لنظرة  ����ش��ت��م��ر�ر  �إىل  ف���ر�ي���ر 
نتيجة  ل��الق��ت�����ش��اد،  �الإي���ج���اب���ي���ة 
���ش��م��ل��ت جتاوز  ع���و�م���ل  ع���دة  �إىل 
�أ���ش��ع��ار �ل��ن��ف��ط �خل����ام ح��اج��ز �ل� 
50 دوالر�ً للرميل، �الأمر �لذي 
�قت�شاد  ع��ل��ى  �إي��ج��اب��ي��اً  ���ش��ي��وؤث��ر 
دول����ة �الإم�������ار�ت، ب��االإ���ش��اف��ة �إىل 
�مل�شرتيات  زيادة يف موؤ�شر مدر�ء 
�الأ������ش�����ه�����م يف  و�ل�����ت�����ح�����رك�����ات يف 
�الإمار�ت، يف �لوقت �لذي �أدت فيه 
و�نخفا�س  �لت�شخم  يف  �ل��زي��ادة 
�شلباً  �لتاأثري  �إىل  �لغرف  �إ�شغال 

على �النطباع �ل�شائد.
�نطباع  م����وؤ�����ش����ر  �إط���������الق  ومت 
�الأول من  ي��ع��د  �ل����ذي  �ل�����رثو�ت، 
ومنطقة  �الإم������������ار�ت  يف  ن����وع����ه 
�أفريقيا،  و�شمال  �الأو�شط  �ل�شرق 
�إيب�شو�س  ���ش��رك��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
و�شركة  و�ل���ب���ح���وث  ل���ل���در�����ش���ات 
يناير  �شهر  يف  للتاأمن  ج���رن�يل 
قيا�س  ب���ه���دف  وذل�����ك   ،2017

اال�شرليني يتجه الأقوى اأداء اأ�شبوعي 
•• لندن-رويرتز:

�أ�شبوعن  يف  م�شتوى  �أع��ل��ى  م��ن  �ال�شرتليني  �جلنيه  ت��ر�ج��ع 
�أمام �لدوالر �م�س لكنه ال يز�ل يتجه �شوب ت�شجيل �أقوي �أد�ء 
فيه  حت��ول  �ل��ذي  �لوقت  يف  �لثاين  كانون  يناير  منذ  �أ�شبوعي 
�هتمام �مل�شتثمرين �إىل �ملخاوف �ل�شيا�شية يف �لواليات �ملتحدة 
�ملرتبطة بخروج بريطانيا من �الحتاد  و�أوروب��ا بدال من تلك 
�الأوروب�����ي. وي��ت��وق��ع ع��دد م��ن �ل��ب��ن��وك �ل��ك��رى ج��ول��ة جديدة 
�إذ� م�شت حمادثات �خل��روج من �الحتاد  من بيع �ال�شرتليني 

�الأوروبي قدما �ل�شهر �ملقبل كما تخطط �حلكومة. 
�نخف�س  ج��ري��ن��ت�����س  ب��ت��وق��ي��ت   0906 �ل�������ش���اع���ة  وب���ح���ل���ول 
�ال�شرتليني 0.2 يف �ملئة مقابل �لدوالر �إىل 1.2530 دوالر 
 1.2570 ع��ن��د  ي��وم��ا   15 يف  م�شتوى  �أع��ل��ى  الم�����س  �أن  ب��ع��د 

دوالر يف �لتعامالت �ملبكرة يف لندن.
�الأوروبية  �لعملة  �أم��ام  �ملئة  يف   0.25 �ال�شرتليني  و�نخف�س 

�ملوحدة �إىل 84.37 بن�س لليورو.
و�حد  على  قليال  يزيد  ما  �رتفع  قد  �ال�شرتليني  يكون  وبهذ� 
و�شلة من  و�ليورو  �ل��دوالر  �الأ�شبوع مقابل  بد�ية  �ملئة منذ  يف 

�لعمالت �لتي تقي�س قوة �لعملة �لريطانية بوجه عام.

الدوالر يراجع مع انح�شار التداول 
•• لندن-رويرتز:

�أ�شابيع بعدما �أدىل وزير �خلز�نة  تر�جع �لدوالر �م�س ويتجه لتكبد �أوىل خ�شائره �الأ�شبوعية يف ثالثة 
باأن  توقعات  حتركها  �لتي  �لتد�والت  �نح�شار  �إىل  �أدت  بت�شريحات  منوت�شن  �شتيفن  �جلديد  �الأمريكي 
الأعلى  ب��ال��دوالر  �شعدت  و�لتي  �لت�شخم  �رت��ف��اع  �إىل  تر�مب  دون��ال��د  �الأمريكي  �لرئي�س  �شيا�شات  ت��وؤدي 
وقال منوت�شن �أم�س �خلمي�س �إن �أي خطو�ت تتخذها  م�شتوياته يف 14 عاما يف وقت �شابق من 2016. 
�إد�رة تر�مب ب�شاأن �ل�شيا�شات لن يكون لها �شوى تاأثري حمدود على �الأرجح هذ� �لعام و�إن كان يريد �إقر�ر 
�الإ�شالح �ل�شريبي قبل �أغ�شط�س �آب. وت�شري هذه �لتعليقات �لتي �أدىل بها يف �أول مقابلة تلفزيونية منذ 
�لعنا�شر �لرئي�شية  �لعمل ب�شاأن  �أنه ما ز�لت هناك حاجة لكثري من  �إىل  �ملا�شي  توليه من�شبه �الأ�شبوع 
خلطة �الإ�شالح �ل�شريبي �ل�شخمة �لتي و�شفها منوت�شن باأنها على ر�أ�س �أولوياته. و�نخف�س �لدوالر 
0.2 باملئة  �أمام �شلة من �لعمالت �لرئي�شية  �أد�ءه  بفعل هذه �لت�شريحات وتر�جع موؤ�شره �لذي يقي�س 

�ليوم �جلمعة لي�شل �إىل 100.82 م�شجال تر�جعا طفيفا منذ بد�ية �الأ�شبوع.
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املال والأعمال
�شتاندرد ت�شارترد يحقق اأرباحا �شنوية ب�409 ماليني دوالر 

���ش��ن��و�ت. وج�����اءت �ل��ن��ت��ائ��ج �أف�����ش��ل م���ن م��ت��و���ش��ط توقعات 
�ملحللن باأن ت�شل �الأرباح قبل �ل�شريبة �إىل 366 مليون 

دوالر وفقا لبيانات توم�شون رويرتز.
وقال وينرتز يف بيان عو�ئدنا �ملالية مل ت�شل بعد للم�شتوى 
�لذي ينبغي �أن ت�شل �إليه وال تعك�س �إمكانات �ملجموعة يف 

حتقيق �الأرباح.
وخف�س وينرتز عدد �لوظائف باأكرث من 15 �ألف وظيفة 
منذ توليه رئا�شة �ل�شركة يف يونيو حزير�ن 2015 و�أغلق 
و�أج��رى تعديالت على  �لبنك  ل��دى  �الأ�شهم  ت��د�ول  ن�شاط 
�إىل  فريقه �الإد�ري يف ظل �شعيه الإع��ادة �شتاندرد ت�شارترد 

منو �لربحية.

•• لندن-رويرتز:

ق���ال ب��ن��ك ���ش��ت��ان��درد ت�����ش��ارت��رد �ل���ذي ي��رك��ز ع��ل��ى �الأ�شو�ق 
�لنا�شئة �م�س �إنه عاد لتحقيق �أرباح �شنوية يف 2016 مع 
بيل  �لتنفيذي  �لرئي�س  برنامج  �إط��ار  يف  �لتكاليف  خف�شه 

وينرتز الإعادة �لهيكلة.
 409 بلغ  �ل�شريبة  قبل  ربحا  ت�شارترد  �شتاندرد  وحقق 
مالين دوالر يف عام 2016 بعدما �شجل يف �لعام �ل�شابق 
�لتكلفة  �رت��ف��اع  ب�شبب  ق��رن  رب��ع  م��ن  �أك��رث  �أول خ�شارة يف 
�مل��ت��ع��رثة يف وق��ت و�ج���ه فيه وي��ن��رتز �شعوبات  و�ل��ق��رو���س 
مدى  على  للم�شرف  �ل�شخم  �لنمو  تد�عيات  مو�جهة  يف 

�شعر �شلة خامات اأوبك ي�شل 
اإىل 53.95 دوالر للربميل ام�س

•• فيينا -وام:

�ل�13 و�شل �م�س  “ �أن �شعر �شلة خاماتها  “ �أوبك  �أعلنت منظمة �لدول �مل�شدرة للنفط 
�الأول �خلمي�س �ىل 53.95 دوالر للرميل مقارنة ب�شعر �ليوم �لذي قبله وهو 53.48 

دوالر للرميل.  
وت�شم �شلة خامات �أوبك �لتي تعد مرجعا يف م�شتوى �شيا�شة �النتاج خام مربان �الإمار�تي 
�ل��ع��ر�ق��ي وخام  وخ���ام م��زي��ج ���ش��ح��ارى �جل��ز�ئ��ري و�الإي�����ر�ين �لثقيل و�ل��ب�����ش��رة �خلفيف 
�لبحري  و�خل��ام  �لنيجريي  �خلفيف  ب��وين  وخ��ام  �لليبي  �ل�شدر  وخ��ام  �لكويتي  �لت�شدير 
�لقطري و�خلام �لعربي �خلفيف �ل�شعودي و�خلام �لفنزويلي مري�ي وجري��شول �الأنغويل 

وربيع �خلفيف �لغابوين و�أورينت �الكو�دوري.

ال�شني تت�شدر ال�شركاء التجاريني الأملانيا 

قطاعـا ال�سيافة والإ�سكان يركزان على تلبية احتياجات القبال ال�سياحي

�شيتي �شكيب اأبوظبي يعود لالنعقاد باهتمام اأكرب باالإ�شكان معتدل التكاليف 

ال�شعودية ت�شتعيد �شدارة موردي النفط لل�شني يف يناير 

اأ�شهم اأوروبا تنخف�س �شباحا مع هبوط با�شف

�لتكرير �حلكومية  �لوثيق مع �شركات  �لعمل  �ل�شوقية ال�شيما من خالل 
�إمد�د جمموعة  �أر�مكو التفاق على  �لرئي�شيون. وتو�شلت  وهي عمالوؤها 
�لفائق  �خلفيف  �ل��ع��رب��ي  بخامها  �لكيماوية  لل�شناعات  ه��و�ج��ن  ن���ورث 
�إىل �شركة �شنوك  �إمد�د�تها  �أن تزيد  �أي�شا  2017 ومن �ملقرر  �جلودة يف 
وقت  يف  �حلكومة  تديرها  و�لتي  �لبحري  �لنفط  يف  �ملتخ�ش�شة  �ل�شينية 
الحق هذ� �لعام. ويف �ل�شهر �ملا�شي رفعت �ل�شن - ثاين �أكر م�شرت للنفط 
�خلام يف �لعامل بعد �لواليات �ملتحدة - �إجمايل و�رد�تها 27.5 يف �ملئة من 
م�شتو�ها قبل عام لي�شل �إىل ثالث �أعلى م�شتوى على �الإطالق عند 8.01 
�شحنات  جلب  يف  �مل�شتقلة  �ل�شينية  �مل�شايف  وب��د�أت  يوميا.  برميل  مليون 
نادرة من خام �أمريكا �ل�شمالية �لثقيل يف تدفقات قادمة من �أماكن بعيدة 
يقول عنها �لتجار �إنها �أ�شبحت ممكنة فقط ب�شبب تخفي�شات �إنتاج �أوبك 

ووفرة �الإمد�د�ت �الأمريكية و�لكندية.
وتظهر بيانات �جلمارك �أن �ل�شن ��شرتت نحو 258 �ألف طن من �لنفط 
�أكرث من ن�شف  �ملا�شي وهو ما يعادل  �ل�شهر  �ملتحدة  �لواليات  �خلام من 

�إجمايل و�رد�ت �ل�شن من �لواليات �ملتحدة يف عام 2016 باأكمله.
�ملئة  80 يف  قفزت  فنزويال  �ل�شن من  و�رد�ت  �أن  �أي�شا  بيانات  و�أظهرت 
�نخف�شت  بينما  1.75 مليون طن  �إىل  �شنوي  �أ�شا�س  �ملا�شي على  �ل�شهر 
�لو�رد�ت من �إير�ن 1.3 يف �ملئة على �أ�شا�س �شنوي �إىل 1.71 مليون طن.

وز�دت �لو�رد�ت من �لعر�ق 43 يف �ملئة على �أ�شا�س �شنوي �إىل نحو 3.51 
مليون طن.

�أكر �خلا�شرين على موؤ�شر �شتوك�س.  وقالت �أكر جمموعة للكيماويات يف 
�لعامل �إنها �شتعود �إىل منو �الأرباح بعد �رتفاع �أ�شعار �لبرتوكيماويات �لذي 
عزز �أرباح �لربع �لر�بع. لكن حمللن يف بنك بادر قالو� �إن توقعاتها لعام 
5.4 باملئة لياأتي بن  2017 خميبة لالآمال. وهوى �شهم �شايبم بن�شبة 
�أكر �خلا�شرين يف �أوروبا بعدما قالت �شركة �خلدمات �لنفطية �الإيطالية 
�أ�شعار �لنفط بينما  �أي تعاف للقطاع هذ� �لعام رغم �رتفاع  �إنها ال تتوقع 

كان �شهم �جنينيكو �أكر �لر�بحن بعد تقرير �إيجابي عن �الأرباح.
وتر�جع فاينن�شال تاميز 100 �لريطاين وكاك 40 �لفرن�شي 0.1 باملئة 

عند �لفتح بينما خ�شر د�ك�س �الأملاين 0.2 باملئة.

•• بكني-رويرتز:

�ل�شعودية  �أن  �م�����س  �ل�شينية  للجمارك  �ل��ع��ام��ة  �الإد�رة  ب��ي��ان��ات  �أظ��ه��رت 
كانون  يناير  يف  �ل�شن  �إىل  �خل��ام  للنفط  م��ورد  كاأكر  موقعها  ��شتعادت 

�لثاين لتنتع�س �إمد�د�تها بقوة بعد هبوط كبري يف �ل�شهر �ل�شابق.
يناير  باملئة يف   18.9 �ل�شن  �إىل  �ل�شعودي  �خل��ام  �لنفط  �شحنات  وز�دت 
كانون �لثاين مقارنة مع م�شتو�ها قبل عام لت�شل �إىل 5.03 مليون طن 
�أو ما يعادل 1.18 مليون برميل يوميا.  وميثل هذ� �رتفاعا بن�شبة 40 
باملئة مقارنة مع �إمد�د�ت �ململكة يف دي�شمر كانون �الأول �لبالغة 841 �ألفا 

و820 برميال يوميا.
وجاءت �أجنوال يف �ملركز �لثاين مع �رتفاع �شحناتها 63.5 باملئة على �أ�شا�س 
�شنوي �إىل 4.95 مليون طن �أو 1.17 مليون برميل يوميا تليها رو�شيا يف 
�ملركز �لثالث مع منو �شادر�تها 36.5 باملئة �إىل 4.6 مليون طن �أو 1.08 
مليون برميل يوميا بح�شب �لبيانات.  وكانت رو�شيا تفوقت على �ل�شعودية 
�أ�شا�س �شنوي للمرة �الأويل يف  �إىل �ل�شن على  كاأكر مورد للنفط �خلام 

عام 2016 ب�شحنات بلغ متو�شطها 1.05 مليون برميل يوميا. 
 1.02 �إم���د�د�ت  مبتو�شط  رو�شيا  بعد  �لثانية  �ملرتبة  �ل�شعودية  و�حتلت 

مليون برميل يوميا.
�أر�مكو  ت�شويق  در�ي��ة برنامج  على  بكن  �لنفط يف  بقطاع  م�شوؤول  وق��ال 
ع��ن ح�شتها  �ل��دف��اع  ج��اه��دة  �أر�م��ك��و حت���اول  بال�شن  �خل��ا���س  �ل�شعودية 

•• ميالنو-رويرتز:

تر�جعت �الأ�شهم �الأوروبية يف �لتعامالت �ملبكرة �م�س حتت �شغط خ�شائر 
بخ�شو�س  تقرير�  �الأملانية  �لكيماويات  جمموعة  �أ���ش��درت  بعدما  با�شف 

�الأرباح يف جل�شة هيمنت عليها جمموعة من نتائج �أعمال �ل�شركات.
 600 �شتوك�س  موؤ�شر  ن��زل  جرينت�س  بتوقيت   0811 �ل�شاعة  وبحلول 
ل��الأ���ش��ه��م �الأوروب���ي���ة 0.1 ب��امل��ئ��ة. غ��ري �أن �مل��وؤ���ش��ر ي��ظ��ل ق��ري��ب��ا م��ن �أعلى 
ثالث  لتحقيق  �الأربعاء ويتجه  يوم  �شجله  �لذي  �شهر�   14 له يف  م�شتوى 
لي�شبح  باملئة   3.1 با�شف  �شهم  وهبط  �لتو�يل.  على  �الأ�شبوعية  مكا�شبه 

النفط يراجع مع ا�شتمرار منو املخزونات االأمريكية 
�إنتاج �خلام.   وقالت م�شادر من �أوبك نقال عن نتائج 
�إن م�شتوى  �الأ���ش��ب��وع  ه���ذ�  ع��ق��د  �ج��ت��م��اع جل��ن��ة فنية 
جرى  �ل��ذي  �الإنتاج  خف�س  باتفاق  �مل�شرتك  �اللتز�م 
86 باملئة  �أو�خ��ر �لعام �ملا�شي بلغ نحو  �إليه  �لتو�شل 

يف يناير كانون �لثاين.
�لتي ال ت�شارك يف �التفاق  �ملتحدة  �لواليات  وتو��شل 

زيادة �إنتاجها. 
��شتمر�ر  �إنهم يتوقعون  �آي.�إن.ج��ي  وقال حمللون يف 
�الأ�شعار عند م�شتوى  بقاء  �الأمريكي مع  �الإنتاج  منو 

قوي مبا يكفي للت�شجيع على زيادة �أن�شطة �حلفر.
�شنتا   48 �لعاملي مزيج برنت  �لقيا�س  و�نخف�س خام 
 0908 56.10 دوالر للرميل بحلول �ل�شاعة  �إىل 
تك�شا�س  غ��رب  خ��ام  ت��ر�ج��ع  بينما  جرينت�س  بتوقيت 
دوالر   54.06 �إىل  �شنتا   39 �الأم��ري��ك��ي  �ل��و���ش��ي��ط 

للرميل.

•• لندن-رويرتز:

خمزونات  ز�دت  بعدما  �م�س  �لنفط  �أ�شعار  �نخف�شت 
�إىل  ي�شري  �ل�شابع وهو ما  �الأمريكية لالأ�شبوع  �خلام 
تخمة  تقلي�س  يف  �شعوبة  تو�جه  ز�ل��ت  ما  �ل�شوق  �أن 
�مل���ع���رو����س رغ����م �جل���ه���ود �ل���ت���ي ي��ب��ذل��ه��ا �ل��ك��ث��ري من 

�ملنتجن لكبح �الإنتاج.
وقالت �إد�رة معلومات �لطاقة �الأمريكية �إن خمزونات 
564 �ألف برميل  �خلام يف �لواليات �ملتحدة �رتفعت 
يف �الأ�شبوع �ملنتهي يف 17 فر�ير �شباط لكن �لزيادة 
منوها  توقعو�  �لذين  �ملحللن  تقدير�ت  دون  ج��اءت 

بو�قع 3.5 مليون برميل.
�لوقت  يف  �الأمريكية  �مل��خ��زون��ات  من��و  ��شتمر�ر  وج��اء 
�مل�شدرة  �ل��ب��ل��د�ن  منظمة  �أع�����ش��اء  فيه  خف�س  �ل���ذي 
�ملنظمة  خ���ارج  �آخ����رون  ومنتجون  )�أوب����ك(  ل��ل��ب��رتول 

اأ�شهم اليابان تراجع
 بفعل �شيا�شات ترامب 

•• طوكيو-رويرتز:

تر�جعت �الأ�شهم �ليابانية يف ختام �لتعامالت �م�س مع ��شتمر�ر 
�القت�شادية  �ل�شيا�شات  و�شوح  ع��دم  ظل  يف  �مل�شتثمرين  ع��زوف 
ت��ر�م��ب و�ل�شبابية  �ل��رئ��ي�����س دون���ال���د  ق��ي��ادة  �الأم��ري��ك��ي��ة حت��ت 
على  �شلبا  �أث��ر  ما  وه��و  �أوروب���ا  يف  �ل�شيا�شي  �مل�شهد  تكتنف  �لتي 

�ملعنويات.
باملئة   0.5 �ليابانية  لالأ�شهم  �لقيا�شي  نيكي  موؤ�شر  و�نخف�س 
ليغلق عند 19283.54 نقطة لكنه ز�د 0.3 باملئة على مدى 

�الأ�شبوع.
�إىل  لي�شل  باملئة   0.4 نطاقا  �الأو���ش��ع  توبك�س  م��وؤ���ش��ر  وخ�شر 
1550.14 نقطة بينما نزل موؤ�شر جيه.بي.�إك�س-نيكي 400 

بن�شبة 0.4 باملئة لينهي �ليوم عند 13893.04 نقطة.

وجاءت �لواليات �ملتحدة يف �ملركز 
�ل���ث���اين ب���ن �ل�����دول �ل��ت��ي حققت 
�لتجارة  يف  ف��ائ�����ش��ا  �أمل��ان��ي��ا  م��ع��ه��ا 
�ل�شادر�ت  جت��اوزت  حيث  �لثنائية 
�ملتحدة  �ل����والي����ات  �إىل  �الأمل���ان���ي���ة 
مليار   49 ب��و�ق��ع  منها  �ل�����و�رد�ت 

يورو. 
ويعني ذلك �أن بريطانيا و�لواليات 
40 باملئة  �ملتحدة �شكلتا معا نحو 
�لقيا�شي  �ل��ت��ج��اري  �لفائ�س  م��ن 
 2016 �أمل��ان��ي��ا يف  �ل����ذي ح��ق��ق��ت��ه 

و�لبالغ 252.9 مليار يورو.

ي����ورو.  م���ل���ي���ار�ت   107 ق��ي��م��ت��ه��ا 
م�شتورد  �أك��ر  ثاين  فرن�شا  وظلت 
قيمة  بلغت  حيث  �الأمل��ان��ي��ة  لل�شلع 
يورو  مليار   101 منها  و�رد�ت��ه��ا 
بح�شب �لبيانات. وجاءت بريطانيا 
�شلعا  با�شتري�دها  �لثالث  �ملركز  يف 

�أملانية قيمتها 86 مليار يورو.
وح��ق��ق��ت �أمل���ان���ي���ا �أك�����ر ف��ائ�����س يف 
�إذ  بريطانيا  مع  �لثنائية  �لتجارة 
�ل�شادر�ت  �أن  �إىل  �لبيانات  ت�شري 
بريطانيا  م���ن  �ل���������و�رد�ت  ف���اق���ت 

باأكرث من 50 مليار يورو.

حجمها  بتجارة  �لثالثة  �ملرتبة  يف 
ع���ام  ويف  ي����������ورو.   م���ل���ي���ار   165
�ملتحدة  �لواليات  �أ�شحت   2015
�أكر �شريك جتاري الأملانيا متفوقة 
على فرن�شا للمرة �الأوىل منذ عام 
�القت�شاد  �نتعا�س  بف�شل   1961

�الأمريكي وتر�جع �ليورو.
وحدها  �ل�����ش��ادر�ت  �شعيد  وع��ل��ى 
ظ���ل���ت �ل�����والي�����ات �مل���ت���ح���دة �أك����ر 
�ل�شنع  �الأملانية  للمنتجات  م�شرت 
�شلعا  ������ش����ت����وردت  �إذ   2016 يف 
تقارب  �أوروب����ي  �قت�شاد  �أك���ر  م��ن 

•• برلني-رويرتز:

�ل�شن  �أن  �م�����س  ب��ي��ان��ات  �أظ��ه��رت 
�شريك  �أك��ر  �الأوىل  للمرة  �شارت 
2016 لتتفوق  جتاري الأملانيا يف 
�لتي  �ملتحدة  �لواليات  على  بذلك 
�ل��ث��ال��ث بعد  �مل��رك��ز  �إىل  ت��ر�ج��ع��ت 

فرن�شا.
�الإح�شاء  مكتب  ب��ي��ان��ات  و�أ����ش���ارت 
عليها  �ط���ل���ع���ت  �ل���ت���ي  �الحت��������ادي 
رويرتز �إىل �أن قيمة و�رد�ت �أملانيا 
�إليها ز�دت  من �ل�شن و�شادر�تها 
 180( ي�����ورو  م��ل��ي��ار   170 �إىل 

مليار دوالر( �لعام �ملا�شي.
ومن �ملرجح �أن ي�شعد هذ� �لتطور 
�ل���ت���ي تبنت  �الأمل���ان���ي���ة  �حل���ك���وم���ة 
�لتجارة  ح��م��اي��ة  يف  يتمثل  ه��دف��ا 
�حلرة �لعاملية بعدما هدد �لرئي�س 
بفر�س  تر�مب  دون��ال��د  �الأمريكي 
ر����ش���وم ج��م��رك��ي��ة ع��ل��ى �ل�������و�رد�ت 
لل�شوؤون  م�شت�شاريه  كبري  و�ت��ه��م 
�شعف  با�شتغالل  �أملانيا  �لتجارية 

�ليورو يف تعزيز �ل�شادر�ت.
و�أ�����ش����ار زي��ج��م��ار ج��اب��ري��ي��ل نائب 
�الحتاد  �أن  �إىل  �الأملانية  �مل�شت�شارة 
�لرتكيز  يعاود  �أن  �الأوروب���ي يجب 
جتاه  �الق��ت�����ش��ادي��ة  �شيا�شته  ع��ل��ى 
تر�مب  ح��ك��وم��ة  ت��ب��ن��ت  �إذ�  �آ���ش��ي��ا 

�شيا�شة �حلماية �لتجارية.
�شريك  �أك���ر  ث��اين  فرن�شا  وظ��ل��ت 
جتاري الأملانيا �إذ بلغ حجم �لتبادل 
�لتجاري بن �لبلدين 167 مليار 
�ملتحدة  �ل���والي���ات  ي����ورو. وج����اءت 

قو�عد  ذلك  يغري  فقد  �لعمر�ين، 
عايل  ل��الإ���ش��ك��ان  بالن�شبة  �للعبة 
ويفتح  �لتكلفة  ومتو�شط  �جل��ودة 
�ل�شركات  �أم�������ام  جم����زي����اً  ����ش���وق���اً 

�لعقارية �لرئي�شية.
فعالية  ج��ل�����ش��ات  ت��ع��ق��د  وب��ي��ن��م��ا 
�ملجانية  ���ش��ك��ي��ب  ���ش��ي��ت��ي  �أح���ادي���ث 
�شتى  لتوفر  �ملعر�س،  ط��و�ل فرتة 
�إليها  �لتي يحتاج  �ملعلومات  �أن��و�ع 
�ل�����زو�ر و�خل�����ر�ء �ل��ع��ق��اري��ون يف 
تهمهم  �ل���ت���ي  �مل���و�����ش���ي���ع  ج��م��ي��ع 
�شوف  �ملعر�س،  �شاحة  يف  مبا�شرة 
يعود موؤمتر �شيتي �شكيب �أبوظبي 
من  ت�شكيلة  لي�شت�شيف  �لعقاري 
�ل����ذي����ن �شوف  �مل���ت���ح���دث���ن  �أب�������رز 
�ال�شتثمار  ف��ر���س  ع��ل��ى  ي���رك���زون 
�مل��ت��اح��ة يف �أب���وظ���ب���ي ن��ف�����ش��ه��ا ويف 
�حلرة  و�ملناطق  �ل�شيافة  قطاعي 

فيها.
يف  �لعار�شة  �ل�شركات  �أب���رز  وم��ن 
للمعر�س  ع�شرة  �حل��ادي��ة  �ل���دورة 
�مل�شاريع  مئات  ي�شم  �شوف  �ل��ذي 
�لعقارية من �أبوظبي و�شائر �أنحاء 
�ل�شرق،  �شركة  م��ن:  ك��اًل  �ل��ع��امل، 
�لوطنية  �ال����ش���ت���ث���م���ار  و����ش���رك���ة 

و�شركة تايجر �لعقارية.
وي��ق��ام �مل��ع��ر���س مب�����ش��ارك��ة كرى 
منازل  �أم��ث��ال  �لعقارية  �ل�شركات 
و�إيجل  �لعقارية  و�ل��د�ر  �لعقارية 
�خليمة  ور�أ��������س  وم���ب���ادل���ة  ه��ي��ل��ز 
�ل����ع����ق����اري����ة و�خل����ل����ي����ج �مل���ت���ح���دة 
للم�شاركة  ت�شتعد  �لتي  �لعقارية، 
�أكر �الأح��د�ث و�أكرثها تاأثري�ً  يف 
�ل���ت���ي ت�����ش��ه��ده��ا ع���ا����ش���م���ة دول����ة 
�الإمار�ت على �الإطالق يف جمايل 

�ال�شتثمار و�لتطوير �لعقاري. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أكد �خلر�ء �لعقاريون �أن �القبال 
�لتكاليف  م��ع��ت��دل  �الإ���ش��ك��ان  ع��ل��ى 
�أي وقت  م���ن  �أك�����رث  ب���ق���وة  ����ش��ت��د 
تركيز  م����ع  ب���ال���ت���ز�م���ن  م�������ش���ى، 
��شت�شافة  على  �أنظارها  �أبوظبي 
�شوف  ���ش��ائ��ح  م��ل��ي��ون   7.9 ن��ح��و 
يزورون �ملنطقة �شنوياً بحلول عام 

.2030
وم������ع ت���ق���دي���ره���ا ل����ع����دد �ل���غ���رف 
يتوجب  �لتي  �جل��دي��دة  �لفندقية 
�لدفق  ه��ذ�  ال�شت�شافة  توفريها 
�ل�شياحي بنحو 74،000 غرفة، 
�أو�شنتيِ  ج��ودوي��ن  �شركة  الح��ظ��ت 
جون�شون )جي �إيه جيه( �لدولية 
�ملعمارية  ل��ل��ه��ن��د���ش��ة  �ل�����ر�ئ�����دة 
لعر�س  ت�شتعد  و�لتي  و�لت�شميم 
ع����دد م���ن م�����ش��اري��ع �ل�����ش��ي��اف��ة يف 
�أبوظبي  ���ش��ك��ي��ب  ���ش��ي��ت��ي  م��ع��ر���س 
�أبريل  18 و20  ب��ن  ي��ق��ام  �ل���ذي 
2017 يف مركز �أبوظبي �لوطني 
ٍل نحو  ل��ل��م��ع��ار���س، وج�����ود حت������وُّ
�لتي  �حلجم  متو�شطة  �ل�شركات 
معتدلة  ع��ق��اري��ة  م�����ش��اري��ع��ا  تبني 

�لتكاليف.
ه���ذه  ع���ل���ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه  ����ش���ي���اق  ويف 
�شامرز،  يبمون  ق��ال  �ل��ت��وق��ع��ات، 
�ل�شريك يف �شركة )جي �إيه جيه(: 
عدد�ً  بالفعل  �أبوظبي  ت�شت�شيف 
�إذ�  لكنها  �ل��ف��اخ��رة،  �ل��ف��ن��ادق  م��ن 
�ل�شياحي  ُمنتجها  تنمية  �أر�دت 
�ل�شياحي  �ل�����دف�����ق  ال����ش���ت���ق���ب���ال 
�ل���ك���ب���ري �مل����رت����ق����ب ب���ح���ل���ول ع���ام 
ملو��شلة  حت��ت��اج  ف�شوف   ،2030
ت���ع���زي���ز حم��ف��ظ��ت��ه��ا م����ن ف���ن���ادق 

حمورياً يف هذ� �ل�شياق.
وحيث �أن �عتد�ل �لتكاليف �أ�شبح 
حمور تركيز قطاع �ل�شيافة بغية 
�لتحول  ب��ات  �ل�����ش��ي��اح،  ��شتقطاب 
�لدخل  ذوي  �إ���ش��ك��ان  م�شاريع  �إىل 
�ملنخف�س و�ملتو�شط ي�شكل �أولوية 
لقطاع �الإ�شكان يف �لعا�شمة لتلبية 
�لطلب �ملتز�يد على هذ� �لنوع من 

َبل �لو�فدين. �الإ�شكان من قيِ
وي�������رى �ل����دك����ت����ور ك���ريي���ازي�������س، 
�الأ�شتاذ �مل�شاعد يف جامعة �أبوظبي 
“�أحاديث  ف��ع��ال��ي��ة  يف  و�مل��ح��ا���ش��ر 
يف  �جل�����دي�����دة  �شكيب”  ����ش���ي���ت���ي 
معتدل  �الإ����ش���ك���ان  �أن  �مل���ع���ر����س، 
ي�����ش��ك��ل هدفاً  �أ����ش���ب���ح  �ل��ت��ك��ال��ي��ف 
�لعقاري  �لتطوير  ل�شركات  جذ�باً 

من جميع �الأحجام.
�شوف  كرييازي�س:  �لدكتور  وق��ال 
ت�شكيل  �لفاخر  �الإ���ش��ك��ان  يو��شل 
�ل�شاحة  م�����ن  ي����ت����ج����ز�أ  ال  ج������زء 
�أن  �إال  �أب����وظ����ب����ي،  يف  �ل���ع���ق���اري���ة 
و�الإ�شكان  �لعامة  �مل��ر�ف��ق  تطوير 
�خل��ا���س ب��ذوي �ل��دخ��ل �ملنخف�س 
و�ملتو�شط هي �لعو�مل �لتي �شوف 

تفيد �ملدينة �أكرث من غريها.
ي�شكل  ����ش���وف  ق����ائ����اًل:  و�أ������ش�����اف 
�حلل  �لتكاليف  معتدل  �الإ���ش��ك��ان 
�رتفاع  �شغوط  لتخفيف  �ملنا�شب 
وبالتز�من  �مل��ع��ي�����ش��ة.  ت��ك��ال��ي��ف 
�النت�شار  م��ن  �حل���د  ����ش���رورة  م��ع 

رج��ال �الأع��م��ال وف��ن��ادق �الإقامات 
�لق�شرية.

وت��وق��ع ���ش��ام��رز ����ش��ت��م��ر�ر �رتفاع 
�الإم�������ار�ت  ع��ا���ش��م��ة  زو�ر  �أع�������د�د 
�جل��������اري،   2017 ع������ام  خ������الل 
د�ئرة  �إح�شائيات  �أ���ش��ارت  �أن  بعد 
�ل�شياحة و�لثقافة يف �أبوظبي �إىل 
4.4 مليون �شخ�س  �أك��رث من  �أن 
�ملا�شي،  �لعام  خالل  �ملدينة  ز�رو� 
بزيادة %8 مقارنة مع عدد زو�ر 

عام 2015.
و�أ�شاف قائاًل: ت�شري �الح�شائيات 
����ش��ت��م��ر�ر منو  �إىل  �الق��ت�����ش��ادي��ة 
بعد  ع���ام���اً  �مل��ن��ط��ق��ة  زو�ر  �أع������د�د 
�أن عدد زو�رها  ع��ام، وكلنا ثقة يف 
من رجال �الأعمال و�ل�شياح �شوف 
ينمو �أي�شاً بالتز�من مع �زدهارها 
توفري  ي�شتدعي  م��ا  �الق��ت�����ش��ادي، 
�جلودة  عالية  �لفنادق  من  �ملزيد 

ومعتدلة �الأ�شعار.
�رتفاع  ي������وؤدي  �أن  �مل���ت���وق���ع  وم����ن 
��شتقطاب  �إىل  �ل�����ش��ي��اح  �أع�������د�د 
فر�س  عن  �لباحثن  �مل�شتثمرين 
�لقطاعات  يف  جم��زي��ة  ����ش��ت��ث��م��ار 
�لعطالت  ك�شقق  �لتقليدية  غ��ري 
ق�شرية �الأمد ذ�ت �الأ�شعار �ملعتدلة 
و�شقق �شركة Airbnb و�ل�شقق 
�ملفرو�شة متكاملة �خلدمات و�لتي 
��شتثمار�ت  لتنمية  ف��ر���ش��اً  ت��وف��ر 
تنويع  عن  �لباحثن  �مل�شتثمرين 

�لعامل  �أن��ح��اء  جميع  يف  �ل�شياحة 
يو��شل  �أن  ل�����ه  �مل����ت����وق����ع  وم������ن 
بتلبية  �لكفيلة  �الأفكار  ��شتك�شاف 
ظل  يف  �لثقايف  �لتنوع  �حتياجات 
ذلك  الأن  للعوملة،  �مل�شتمر  �لنمو 
ي�����ش��م��ن م��و����ش��ل��ة تدفق  ����ش���وف 
�أبوظبي  �إىل  و�ل�������ش���ك���ان  �ل�������زو�ر 
�ملقبلة.  �لقليلة  �ل�����ش��ن��و�ت  خ��الل 
�لتكنولوجيا  ت��ل��ع��ب  ����ش���وف  ك��م��ا 
دور�ً  �لطاقة  وكفاءة  و�ال�شتد�مة 

فر�س �ال�شتثمار �لعقاري متنوعة 
�الأ�شعار للم�شرتين �لقادمن من 
�إىل  �إ�شافة  �ملنطقة،  �أنحاء  جميع 
����ش��ت��ع��ر����س �أح����دث �ل��ت��ط��ور�ت يف 

�الأ�شو�ق �لعقارية �لعاملية.
وب��غ��ي��ة �ال���ش��ت��ف��ادة م���ن �الزده�����ار 
�أبوظبي،  ت�شهده  �ل���ذي  �ل��ع��ق��اري 
�لر�ئدة  �إن��ك  �آي��دي��ا  �شركة  تفتتح 
فروعها  �أول  �ملعمارية  للهند�شة 
�ل���دول���ي���ة خ�����الل م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف 

�ال�شتثمارية  حم��اف��ظ��ه��م  �أ����ش���ول 
وتعظيم عائد�تهم من خالل هذه 

�الأن�شطة �لتاأجريية �ملجزية.
يقام معر�س �شيتي �شكيب �أبوظبي 
حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حم��م��د ب��ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان، ويل 
عهد �أبوظبي ونائب �لقائد �الأعلى 
�الإمار�ت  لدولة  �مل�شلحة  للقو�ت 
ي�شتمر  ح��ي��ث  �مل��ت��ح��دة،  �ل��ع��رب��ي��ة 
ث���الث���ة �أي�������ام وي�������ش���م �مل����ئ����ات من 

�شعيها  �إط�����ار  يف  وذل����ك  �مل��ع��ر���س 
و�أ�شاليب  �لتقنيات  �أح��دث  لطرح 

�لت�شميم يف �أ�شو�ق �ملنطقة.
تولينتينو  �أم.  �أب����ي����الردو  وق�����ال 
�لتنفيذي  �ل���رئ���ي�������س  ج���ون���ي���ور، 
�شوف  �إن��ك:  �آي��دي��ا  �شركة  ورئي�س 
�ملقبل  �مل����رك����ز  �أب���وظ���ب���ي  ت�����ش��ب��ح 
�ل�������ش���ي���اح���ة �الأك������رث  ل���ل���ت���ج���ارة و 
�شاهم  لطاملا  �ل��ع��امل.  يف  ح�شرية 
ي���ز�ل يف تنمية  �ل��ب��ن��اء وال  ق��ط��اع 
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العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/79  تنفيذ عقاري   
�شانتو�س   -3 د��شوندي  �شينغ  موكي�س   -2 د��شوندي  �شينغ  جاجيندر�   -1  / �شدهم  �ملنفذ  �ىل 
كانو�رد د��شوندي  جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�شركة متويل - �س م ع - �شركة 
م�شاهمة عامة �شابقا �شركة متويل وميثله : �بر�هيم علي �ملو�شى �حلمادي -   نعلنكم باحلكم 
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 2016/580 عقاري كلي يوم �الحد  بتاريخ  2016/11/6  باعتباره �شند� 
تنفيذيا وذلك 1- بالز�مكم ب�شد�د مبلغ وقدره )46860( درهم وت�شليمه �ىل طالب �لتنفيذ �أو 
�لدعوى  �لعقد مو�شوع  ف�شخ   -2 �الع��الن   ن�شر هذ�  تاريخ  يوم من   15 �ملحكمة خالل  خزينة 
عن �لوحدة �لعقارية )�لفيال رقم جي يف - تي 08 �يه 2 يف ��س 037 �لكائنة على قطعة �الر�س 
رقم 1088 مبطقة �لر�شاء جنوب �خلام�شة - دبي ( ورد حيازة �لوحدة �لعقارية حمل �لتد�عي 
للمدعية. وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 

رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/80  تنفيذ عقاري   
�ىل �ملنفذ �شده/1- مارك جيم�س روبرتز  جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�شركة 
�ملو�شى  �بر�هيم علي   : �شابقا �شركة  متويل وميثله  ( �شركة م�شاهمة عامة  ع  م   متويل )�س 
�حلمادي -   نعلنكم باحلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2016/579  عقاري كلي يوم �الثنن بتاريخ  
2016/11/14  باعتباره �شند� تنفيذيا وذلك 1- بالز�مكم ب�شد�د مبلغ وقدره )46860( درهم 
وت�شليمه �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �العالن  2- 
ف�شخ عقد �لبيع )�تفاقية �الج��ارة �ملنتهية بالتملك �مل��وؤرخ يف 2007/5/30( ورد حيازة  �لعقار 
�مل�شمى قرية جمري� - فيال رقم جي يف تي 8 �يه 1 تي �ت�س 24 �لكائنة �لر�شا جنوب �خلام�شة 
- �إمارة دبي للمدعية(   وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 

رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/278   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- �أحمد كمال �لدين عبا�س حممد دروي�س  جمهول 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك �الحتاد �لوطني - �س م ع 
وميثله : خليفة يو�شف حممد علي بن عمري -  قد �أقام عليك �لدعوى 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
فان  .وعليه  �ملحكمة   �و خزينة  �لتنفيذ  درهم �ىل طالب   )350312(
�ملحكمة �شتبا�شر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/260   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شركة جريرنين منطقة  حرة - ذ م م  جمهول 
 : وميثله  كونوفالوف  �لتنفيذ/رمان  طالب  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل 
�حمد عبد�هلل حممد ملك �نوهي  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
وق��دره )2060( درهم  به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مك بدفع  �ع��اله  �ملذكورة 
�شتبا�شر  �ملحكمة  فان  .وعليه  �ملحكمة   �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب 
�ملذكور  بالقر�ر  �اللتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

فى الدعوى رقم 45 /2017 اإ�سكالت جتارية
مو�شوع �لق�شية �إ�شكال فى �لتنفيذ �لتجارى رقم 2594 ل�شنة 2016 جتاري  لوقف �الإجر�ء�ت �لتنفيذية

طالب �الإعالن م�شت�شكل - �شويد�ن  �شعيد جمعه �لنابودة �  ب�شفته مالكا و�شامنا جلروب 9 لال�شتثمار )�س.ذ.م.م(  
�ملطلوب �إعالنه �مل�شت�شكل �شدهم 

�  ب�����ش��ف��ت��ه م��ال��ك��ا و���ش��ام��ن��ا جل�����روب 9 ل��ال���ش��ت��ث��م��ار )����������س.ذ.م.م( �ل�������ش���وي���دي  د����ش���م���ال  ع���ب���د�هلل  �أح���م���د  حم��م��د  ط�����ارق   �1"
جلروب 9 لال�شتثمار )�س.ذ.م.م( . و�شامنا  مالكا  ب�شفته    � �لعبار  ر��شد  ح�شن  من�شور   �2

�شلطان عبد �لرحمن �لبنا �  ب�شفته مالكا و�شامنا جلروب 9 لال�شتثمار )�س.ذ.م.م(   قا�شم  نو�ف   �3
�  ب�شفته مالكا و�شامنا جلروب 9 لال�شتثمار )�س.ذ.م.م(   �شليم   بن  �أحمد  �شلطان  �أحمد   �4
و�شامنا جلروب 9 لال�شتثمار )�س.ذ.م.م(  مالكا  ب�شفته   � دويه  عبيد  �ل�شالم  عبد  حممد   �5
�إبر�هيم حممد �حلمادي  � ب�شفته مالكا و�شامنا جلروب 9 لال�شتثمار )�س.ذ.م.م(   خالد   �6

ب�شفته مالكا و�شامنا جلروب 9  لال�شتثمار )�س.ذ.م.م(  جمهويل حمل �الإقامة    � بوحميد  عبد�هلل  �أحمد  عبد�هلل   �7
 Ch 1.B.6 بالقاعة   8.30 �شباحاً  �ل�شاعة   2017-2-26 �ملو�فق  �الأح��د   قد حت��ددت جل�شة  باأنه  نعلنكم   -: �الإع��الن  مو�شوع 
ق��ر�ر فى غيابكم مع  �شي�شدر  تخلفكم عن �حل�شور  عليكم ح�شورها وفى حالة  يتوجب  و�لتى  �أع��اله  �الأ�شكال  فى  للنظر 

نفاذ �أثره �لقانونى بحقكم

رئي�ص الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/115   تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �شدهما/1- خالد علي ح�شن  2- زينب علي ح�شن  جمهول 
�جللبوبي  �شعيد  جميل  �لتنفيذ/�شامل  طالب  �ن  مبا  �القامة  حمل 
وميثله :  �شعيد جمعة �شالح مبارك �لغيالين  قد �أقام عليك �لدعوى 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
فان  .وعليه  �ملحكمة   �و خزينة  �لتنفيذ  درهم �ىل طالب   )307040(
�ملحكمة �شتبا�شر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/60   تنفيذ مدين  
�ل�����ش��ري�زي  جمهول حمل  �ل�شباغ  خ��ل��دون حممد فهد  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
ب�شفته   - �لنعيمي  نا�شر  علي  نا�شر  �لتنفيذ/علي  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة 
�ل�شخ�شية وب�شفته �لويل على �بنته �لقا�شر - عائ�شة )�بنة( - وب�شفته من 
�لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  �شعيد - زوج  قد  �ملتوفاة / ج��وز�ء علي  ورث��ة 
�مل��ن��ف��ذ ب��ه وق����دره )1678010( درهم   �مل��ب��ل��غ  �مل���ذك���ورة �ع���اله و�ل���ز�م���ك ب��دف��ع 
�ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  بينهم  بالت�شاوي  وي���وزع  بالت�شامن 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/1952  جتاري جزئي

حمل  جمهول  �ل��ب��ن��اء   م��و�د  لتجارة  ر�ج�شتان  �شركة   -1  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/ بي�شة ل�شناعة �حلديد �س.ذ.م.م وميثله: علي �بر�هيم 
�ملدعي  بالز�م  �د�ء  �مر  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �حلمادي  حممد 
حمل  �ل�شيك  قيمة  دره��م   )8.680( وق���دره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها 
�ملطالبة . وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء   �ملو�فق  2017/2/28  �ل�شاعة 9.00 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك  �س مبكتب �لقا�شي لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام 

على �الأقل ، علما بان مت �حالة �لدعوى �ىل �ملحكمة لنظرها . 
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 314
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ حممد جميل حممد �بر�هيم ، �ردين  �جلن�شية 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100%  يف �لرخ�شة �لتجارية 
�ل�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  و�لتي   ) �لبناء   لتجارة مو�د  �لذهبية  )�للوحة  �مل�شماة 
مبوجب رخ�شة رقم : 567705 - وذلك �ىل �ل�شيد/ حممد فكري عبد �لعظيم 

حممد حممد - م�شري �جلن�شية 
�ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة   وعمالبن�س 
2013 يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم 

�لت�شديق  على �الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� �العالن .
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/2032 جتاري جزئي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- �ال�شاءة �لعامة للنيون - �س ذ م م  جمهول حمل �القامة 
�لدعوى  بتاريخ  2016/12/22  يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم 
�ملذكورة �عاله ل�شالح/ كامباتي لتجارة �حلديد - �س ذ م م - بالز�م �ملدعي عليها 
�لف وثمامنائة وثالثة  و�ربعون  )و�ح��د  دره��م  للمدعية مبلغ 41873  ت��وؤدي  بان 
و�شبعون درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية 
يف 2016/10/3 وحتى �ل�شد�د �لتام ف�شال عن �لر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ ثالثمائة 
لال�شتئناف خالل  قابال  �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري  �تعاب  مقابل  دره��م 
�شاحب  با�شم  �شدر  �الع��الن  ه��ذ�  لن�شر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثن 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     
   يف  الدعوى 2017/84    تظلم جتارى               

�أن  �م��ن حاكم علي  جمهول حمل �القامة مبا  �ملتظلم �شده / 1- حممد  �ىل 
�قام  م    قد  م  ذ  �مل��وؤج��رة - �س  �ل��رك��اب باحلافالت  �لتظلم /حممد نذير لنقل 
عليك �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�شوعه تظلم من �لقر�ر �ل�شادر يف �لدعوى رقم 
2016/705 �مر علي عري�شة جتاري و�لر�شوم و�مل�شاريف.    وحددت لها جل�شه 
 ch1.B.6 يوم �الحد   �ملو�فق 2017/2/26   �ل�شاعة 8.30 �شباحا بالقاعة رقم
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
�الأق��ل ويف حالة  �ي��ام على  بثالثة  للمحكمة قبل �جلل�شة  �أو م�شتند�ت  مذكر�ت 

تخلفك فاإن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   
            رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/520 مدين كلي 

�ىل �ملدعي عليه /1 - �ليا�س ندمي مو�شى جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي : فا�شل 
بان  نعلنكم  �عاله وعليه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملحا�شنية  قد  يو�شف حم�شن حبيب 
 : �لتايل  �لتمهيدي  �حلكم    2017/2/14 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة 
بندب �خلبري �شاحب �لدور باجلدول  مامل يتفق �لطرفان على ت�شمية غريه خالل 
��شبوع من تاريخه لالطالع على �ور�ق �لدعوى وم�شتند�ته �خل�شوم والعد�د �لتقرير 
�يد�عها خزينة �ملحكمة على ذمة  �ملدعية  �لزمت  وحددت �مانة قدرها 10.000 درهم 
�تعاب وم�شاريف �خلبري.   وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم �لثالثاء  �ملو�فق 2017/3/14  
�ل�شاعة 30 : 09 �شباحا يف �لقاعة Ch2.E.21 الخطار �خلبري مببا�شرة �ملاأمورية 

والعالن �ملدعي عليه باحلكم �لتمهيدي بالن�شر. 
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2016/807  ا�ستئناف جتاري   
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1-�شركة �لر�بط �الخ�شر لل�شحن �ملحدودة  جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �مل�شتاأنف /بريدج وي خلدمات �ل�شحن و�لتخلي�س - 
�س ذ م م   قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم : 2015/1603 
جتاري كلي بتاريخ 2016/5/29    وحددت لها جل�شه يوم �الربعاء   �ملو�فق 
ch2.D.18 وعليه  2017/3/15  �ل�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم 
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/7  ا�ستئناف تظلم جتاري   

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- �الجتاهات لتجارة �لوقود - �س ذ م م  2- �شيخ حممد 
�شريف دركا�س كونهى �حمد 3- كو�شي للنقل �لعام - �س ذ م م  جمهول حمل 
�ل�شادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��شتاأنف  قد  ب��رود�  /بنك  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �القامة 
بتاريخ 2016/12/22    وحددت  : 2016/486 تظلم جتاري  بالدعوى رقم 
لها جل�شه يوم �الربعاء   �ملو�فق 2017/3/22   �ل�شاعة 17.30 م�شاء  بالقاعة 
رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/258  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1-ر�جيني�س �شانكري ماثور  2- كولديب �شانكري 3- بيو�س �شانكري 
ماثور  جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ �شيتى بنك �ن �يه وميثله : نا�شر مال 
عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  غامن  حممد  �هلل 
و�لر�شوم  دره���م(   3.637.970.24( وق���دره  مببلغ  و�ل��ت��ك��اف��ل  و�ل��ت�����ش��امم  بالت�شامن 
�لتام  �ل�شد�د  وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  12% من  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف 
�ملو�فق   �الثنن   ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت  كفالة.   بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  �شمول  و 
�أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch2.E.21 بالقاعة  �س   9.30 �ل�شاعة    2017/3/6
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/126  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1-�شدفة �ملحيط للمالحة - �س ذ م م  2- �ي بي جى خلدمات �حل�شن 
- �س ذ م م  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ �شركة كونتيرنز بروفايدرز ليزينج 
�إيه بي �إ�س وميثله : نا�شر مال �هلل حممد غامن   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
يعادل  �مريكي مبا  وق��دره )1377756.67 دوالر  �ملدعي عليهم  مببلغ  بالز�م  �ملطالبة 
تاريخ   �ملحاماة و�لفائدة 12% من  )5042589.41 درهم(  و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ال�شتحقاق  وحتى �ل�شد�د �لتام و �شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة  وحددت لها 
جل�شة يوم �الثنن  �ملو�فق  2017/3/6   �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 بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
اعالن حكم بالن�سر

                      يف  الدعوى رقم 2016/2276  جتاري جزئي
���س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن  �ىل �ملدعي عليه/1- كونفور�س الين للمقاوالت 
بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم  ���س.ذ.م.م  �لبناء  م��و�د  لتجارة  جولد  �ملدعي/لوكى 
لتجارة  جولد  ل�شالح/لوكى  �ع��اله  �ملذكورة  �لدعوى  يف    2016/12/14 بتاريخ   �ملنعقدة 
مو�د �لبناء �س.ذ.م.م بالز�م �ل�شركة �ملدعي عليها )كونفور�س الين للمقاوالت �س.ذ.م.م( 
وقدره  مبلغ  �����س.ذ.م.م(  �لبناء  م��و�د  لتجارة  جولد  )ل��وك��ى  �ملدعية  لل�شركة  ت���وؤدي  ب��ان 
و�مل�شاريف  �لر�شوم  و�لزمتها  درهما(  وت�شعه  و�شتمائة  �ل��ف  وع�شرون  )�ربعة   )24609(
ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
       اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/70  عقاري جزئي
ورث��ة عبيد  �لتاجر ب�شفتها من  �لتاجر 2- عائ�شه عبيد حممد  �ملدعي عليه / 1-�شعيد حممد عبيد  �ىل 
حممد �لتاجر 3- فاطمة عبيد حممد �لتاجر ب�شفتها من ورثة عبيد حممد �لتاجر 4- زبري عبيد حممد 
�لتاجر ب�شفته من ورثة عبيد حممد �لتاجر 5- �شفيه حممد عبيد حممد �لتاجر ب�شفتها من ورثة عبيد 
حممد �لتاجر 6- علياء عبيد حممد �لتاجر ب�شفتها من ورثة عبيد حممد �لتاجر 7- �مريه عجيل ماجد 
ب�شفتها من ورثة عبيد حممد �لتاجر 8- �منه عجيل ماجد ب�شفتها من ورثة عبيد حممد �لتاجر 9- موزه 
ماجد عجيل ماجد ب�شفتها من ورثة عبيد حممد �لتاجر 10- حممد ماجد عجيل ماجد ب�شفته من ورثة 
عبيد حممد �لتاجر 11- ماجد عجيل ماجد ب�شفته من ورثة عبيد حممد �لتاجر جمهويل حمل �القامة 
نعلمكم  �ملطوع  حممد  ح�شن  وميثله:عبد�لرحمن  �ل�شام�شي  �لتاجر  حممد  �حمد  خالد   / �ملدعي  �ن  مبا 
بان �ملحكمة قررت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ:2017/2/21 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله �خطاركم بورود تقرير 
�ل�شيد �خلبري �ملنتدب يف �لدعوى وقد حتددت جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق:2017/3/7 �ل�شاعة:08:30 �س 

بالقاعة:ch1.B.8 للتعقيب على �لتقرير.
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2016/321  جتاري كلي 

�ىل �ملحكوم عليهم/1- ديكوميتى ديتبلى كومبن�شيتور تكنيك ذ.م.م 2- عبد�هلل حممد �شعيد �ملرزوقي - ب�شفته �شريك يف �شركة  
ديكوميتى ديتبلى كومبن�شيتور تكنيك ذ.م.م 3- جاكي ليغ �شي�شون ب�شفته مدير و�شريك يف �شركة ديكوميتى ديتبلى كومبن�شيتور 
تكنيك ذ.م.م جمهويل حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2016/12/27  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
ل�شالح/بر�مود كاروناكار�ن - ب�شفته مدير و�شريك يف �شركة ديكوميتى ديتبلى كومبن�شيتور تكنيك ذ.م.م بحل وت�شفية �شركة 
�شركة ديكوميتى ديتبلى كومبن�شيتور تكنيك وندب �مل�شفي �شاحب �لدور يف �جلدول �ملتخ�ش�س يف ت�شفية �ل�شركات لت�شفيتها 
�ل�شركة  و�النتقال �ىل مقر  �خرى  له من م�شتند�ت  �ن يقدمة �خل�شوم  �لدعوى وم�شتند�تها وما ع�شى  �ور�ق  باالطالع على 
�د�رتها وح�شر وجرد دفاترها و�شجلتها وكافة موجود�تها و��شولها وفح�س ح�شاباتها من خالل  �لقائم على  ال�شتالمها من 
�الطالع على �لدفاتر �ملحا�شبية لها وحركة �الير�د�ت و�مل�شروفات وك�شوف حركة �حل�شاب لدى �لبنوك و�شوال لبيان �ملركز �ملايل 
لها ثم بيان ما لها من �مو�ل لدى �لغري و�ل�شعي لتح�شيلها و�يد�عها ح�شاب خا�س بالت�شفيه لدى �حد �مل�شارف وبيع كافة 
موجود�تها �ملنقولة و�لعقاريه باملز�د �لعلني و�يد�ع ح�شيلة �لبيع بذلك �حل�شاب وكذ� بيان ما عليها من �لتز�مات للغري ودعوتهم 
لتقدمي طلباتهم و�الخطار عن �لت�شفية بالن�شر ب�شحيفتن حمليتن يوميتن العالن �لد�ئنن غري معلومي �لعنو�ن و�لعمل 
على �شد�د هذه �لديون و�لوفاء بها و�يد�ع. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 

لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2015/1617  جتاري كلي 

�ىل �ملحكوم عليهما/1- عمرو مرو�ن حممد حرز �هلل 2- �شركة عمرو ��شتايل جي �ل تي جمهويل حمل �القامة نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/2/14  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/حمفوظ �شامل حمفوظ 
بن حمفوظ حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري بحل وت�شفية �شركة عمرو ��شتايل جي �ل تي وندب �مل�شفي �شاحب �لدور 
يف �جلدول �ملتخ�ش�س يف ت�شفية �ل�شركات لت�شفيتها باالطالع على �ور�ق �لدعوى وم�شتند�تها وما ع�شى �ن يقدمه 
�خل�شوم له من م�شتند�ت �خرى وح�شر وجرد دفاتر �ل�شركة و�شجالتها وكافة موجود�تها و��شولها وفح�س ح�شاباتها 
�لبنوك  لدى  وك�شوف حركة �حل�شاب  و�مل�شروفات  �الي��ر�د�ت  لها وحركة  �ملحا�شبية  �لدفاتر  �الط��الع على  من خالل 
و�شوال لبيان �ملركز �ملايل لها ثم بيان ما لها من �مو�ل لدى �لغري و�ل�شعي لتح�شيلها و�يد�عها ح�شاب خا�س بالت�شفية 
لدى �حد �مل�شارف وبيع كافة موجود�تها �ملنقولة و�لعقارية باملز�د �لعلني و�يد�ع ح�شيلة �لبيع بذلك �حل�شاب وكذ� بيان 
ما عليها من �لتز�مات للغري ودعوتهم لتقدمي طلباتهم و�الخطار عن �لت�شفيه بالن�شر ب�شحيفتن حمليتن يوميتن 
العالم �لد�ئنن غري معلومي �لعنو�ن و�لعمل على �شد�د هذه �لديون و�لوفاء بها و�يد�ع مبالغ كافية للوفاء بالديون 
�ملتنازع عليها حلن �لف�شل يف �ملنازعة وكذ� تلك غري معلومة �لد�ئنن �و . حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن 

�شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/01306/2017 / جتاري 

�ىل �ملدعى عليه : �ل�شهم �ال�شود للتجارة �لعامة - �س ذ م م
مبا �أن �ملدعي : بيرت هومز - �س ذ م م   

قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/01306/2017 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
مطالبة مالية - باال�شافة �ىل ما ي�شتجد حتى تاريخ �الخالء �لتام و�لفعلي 

�خالء عقار - �ن �ملدعى عليه ميتنع عن �شد�د �الأجرة للماأجور للفرتة من 2016/7/14 وحتى 
تاريخ قيد �لدعوى فرت�شد بذمته مبلغ 31771 درهم ورغم �خطاره  يف 2016/10/10 و�عالنه 

ن�شر� يف 2016/12/21 ميتنع  عن �ل�شد�د
مطالبة مالية - �نه تر�شد بذمة �ملدعى عليه مبلغ  كقيمة �يجارية للفرتة من 2016/7/14 وحتى 
 تاريخ قيد �لدعوى ورغم �خطاره  يف 2016/10/10 و�عالنه ن�شر� يف 2016/12/21 ميتنع  عن �ل�شد�د

مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ 21000 درهم غر�مة عدم �ل�شد�د باال�شافة �ىل 
ما ي�شتجد حتى تاريخ  تاريخ �الخالء �لتام و�لفعلي. 

من  والب��د  و�مل��ي��اه  �لكهرباء  ��شتهالك  بقيمة  �مللزم  هو  �مل�شتاجر  �ن   - م�شتند�ت  بت�شليم  �ل��ز�م 
تطهري �ملاأجور من تلك �الإلتز�مات ليمكن �عادة �الإنتفاع به

 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 
وقررت �للجنة �لق�شائية �عالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �لثالثاء  �ملو�فق 2017/2/28  
مبقر  و�ملنعقدة  �الإبتد�ئية  بالد�ئرة  �لعا�شرة(  )�للجنة  �لق�شائية  �للجنة  �مام  3.00م  �ل�شاعة 
مركز ف�س �ملنازعات �الإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام 
دفاع  من  لديكم  ما  وتقدمي  قانونا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت   . �لن�شر  تاريخ  من 

وم�شتند�ت 

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/01304/2017 / جتاري 

�ىل �ملدعى عليه  : جريت هاو�س للو�شاطة �لعقارية 
مبا �أن �ملدعي : بيرت هومز - �س ذ م م   

قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/01304/2017 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
مطالبة مالية - باال�شافة �ىل ما ي�شتجد حتى تاريخ �الخالء �لتام و�لفعلي 

�خالء عقار - �ن �ملدعى عليه ميتنع عن �شد�د �الأجرة للماأجور للفرتة من 2016/7/14 وحتى 
تاريخ قيد �لدعوى فرت�شد بذمته مبلغ 35584 درهم ورغم �خطاره  يف 2016/10/10 و�عالنه 

ن�شر� يف 2016/12/21ميتنع عن �ل�شد�د
للفرتة  �يجارية  كقيمة  دره��م   35584 مبلغ  عليه  �مل��دع��ى  بذمة  تر�شد  �ن��ه   - مالية  مطالبة 
من 2016/7/14 وحتى تاريخ قيد �لدعوى ورغم �خطاره  يف 2016/10/10 و�عالنه ن�شر� يف 

2016/12/21 ميتنع عن �ل�شد�د
مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ 21000 درهم غر�مة عدم �ل�شد�د باال�شافة �ىل 

ما ي�شتجد حتى تاريخ  تاريخ �الخالء �لتام و�لفعلي. 
من  والب��د  و�مل��ي��اه  �لكهرباء  ��شتهالك  بقيمة  �مللزم  هو  �مل�شتاجر  �ن   - م�شتند�ت  بت�شليم  �ل��ز�م 

تطهري �ملاأجور من تلك �الإلتز�مات ليمكن �عادة �الإنتفاع به
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

وقررت �للجنة �لق�شائية �عالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �لثالثاء  �ملو�فق 2017/2/28  
مبقر  و�ملنعقدة  �الإبتد�ئية  بالد�ئرة  �لعا�شرة(  )�للجنة  �لق�شائية  �للجنة  �مام  3.00م  �ل�شاعة 
مركز ف�س �ملنازعات �الإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام 
دفاع  من  لديكم  ما  وتقدمي  قانونا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت   . �لن�شر  تاريخ  من 

وم�شتند�ت 

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/00214/2017 / جتاري 

�ىل �ملدعى عليه : ر�ئد خمي�س دروي�س جمعه �شعيد
مبا �أن �ملدعي : �شنتيمرت كيوب للعقار�ت - �س ذ م م - وميثاء علي عبد�هلل �لعوي�س   

قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/00214/2017 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليهما ب�شد�د بدالت �اليجار حتى تاريخ �الخالء �لتام و�لفعلي

�خالء عقار - �ن �ملدعي عليه ميتنع عن �شد�د �الجرة للماجور للفرتة من 2016/9/2 وحتى 2017/3/1 
فرت�شد بذمته مبلغ 32500 درهم وميتنع عن �شد�ده رغم �خطاره �و �الخالء يف 2016/10/4 وتعذر 
تنفيذ �الإعالن ومت �عالنه باجلريدة ن�شر� بتاريخ 2016/11/13 باال�شافة ملا ي�شتجد من �جرة حتى 

تاريخ �الخالء �لتام و�لفعلي 
وحتى   2016/9/2 م��ن  للفرتة  للماجور  �الج���رة  ���ش��د�د  ع��ن  ميتنع  عليه  �مل��دع��ي  �ن   - مالية  مطالبة 
�الخالء  �و  بال�شد�د  �خطاره  رغ��م  �شد�ده  عن  وميتنع  دره��م   32500 مبلغ  بذمته  فرت�شد   2017/3/1
ملا  باال�شافة   2016/11/13 بتاريخ  ن�شر�  باجلريدة  �عالنه  �الع��الن ومت  تنفيذ  وتعذر   2016/10/4 يف 

ي�شتجد من �جرة حتى تاريخ �الخالء �لتام و�لفعلي. 
مطالبة مالية - �ن �لعقد ت�شمن �لن�س على غر�مة �رتد�د كل �شيك  مبلغ 1000 وقد �رتد عدد )2( 

�شيك دون �شرف. 
�لز�م بت�شليم م�شتند�ت - �ن �مل�شتاجر هو �مللزم بقيمة ��شتهالك �لكهرباء و�ملياه والبد من تطهري �ملاأجور 

من تلك �الإلتز�مات ليمكن �عادة �الإنتفاع به
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

�ل�شاعة  �ملو�فق 2017/2/26   بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �الحد   �لق�شائية �عالنكم  �للجنة  وقررت 
3.00م �مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة �لر�بعة( بالد�ئرة �الإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات 
�الإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�شر . فاأنت مكلف 

باحل�شور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت 

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11953 بتاريخ 2017/2/25   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/00700/2017 / �سكني  
�ىل �ملدعى عليه : كارال بونتينو تاليون  

مبا �أن �ملدعي :  �شنتيمرت كيوب للعقار�ت - �س ذ م م   
         وميثاء علي عبد�هلل �لعوي�س    

قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/00700/2017/�شكني �يجار�ت �مام �ملركز بطلب 
�لز�مكم بالتايل

مطالبة مالية - �نه تر�شد بذمة  �ملدعي عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرتة 
�لتام و�لفعلي وذلك  تاريخ �الخ��الء  من 2016/3/11 وحتى 2016/4/6 حتى 

ح�شب �لفاتورة �لنهائية للكهرباء و�ملياه.  
مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

وقررت �للجنة �لق�شائية �إعادة  �عالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �الثنن 
�لثامنة(  )�للجنة  �لق�شائية  �للجنة  �مام  �ل�شاعة 3.00م  �ملو�فق 2017/2/27 
لنظر  �الإيجارية  �ملنازعات  ف�س  مركز  مبقر  و�ملنعقدة  �الإبتد�ئية  بالد�ئرة 
 . �لن�شر  �ي��ام من تاريخ  �مل�شافة �ىل ثالثة  �أم��ر بتق�شري مدة  ، وقد  �لدعوى 
دفاع  م��ن  لديكم  م��ا  وت��ق��دمي  ق��ان��ون��ا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت 

وم�شتند�ت 

مركز ف�ص املنازعات اليجارية
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حفلت �ملرحلة �لر�بعة ل�شباق �لطو�ف 
�أي.�أف. �ل�شر�عي  ل��الإب��ح��ار  �لعربي 

جي. �لذي تنظمه ُعمان لالإبحار حتى 
بانطالقة  �ل��ق��ادم  م��ار���س  م��ن  �الأول 
قوية ومثرية من مر�شى فندق ق�شر 
باجتاه  �أبوظبي  بالعا�شمة  �الإم���ار�ت 
�لقطرية  بالعا�شمة  �للوؤلوؤة  مر�شى 
�لدوحة مب�شاركة 8 فرق عاملية حيث 
تعد هذه �ملرحلة ثاين �أطول �ملر�حل 
 160 مل�شافة  و�أ�شعبها  �ل��ط��و�ف  يف 
�جلولة  �شتكون  بينما  ب��ح��ري��ا،  ميال 
 « دب��ي   � »�ل��دوح��ة  للطو�ف  �خلتامية 
 205 وتبلغ م�شافتها  �ملر�حل  �أط��ول 
م��ي��ال ب��ح��ري��ا و�ل���ت���ي ���ش��ت��ك��ون م�شك 
�ل���ذي ت�شمن هذ�  ل��ل��ط��و�ف  �خل��ت��ام 

�لعام �ملرور ب�شّت حمطات خليجية.
�إقامة  �ل���ر�ب���ع���ة  �جل���ول���ة  و���ش��ت�����ش��ه��د 
�شباقات �ملر�شى �لق�شرية يوم �ل�شبت 
�لقو�رب �لدوحة  �أن ت�شل  �ملقبل بعد 

م�شاء بعد غد �جلمعة. 
وت��ت��ط��ل��ب ه���ذه �مل��رح��ل��ة ت��رك��ي��ز �أكرث 
لل�شعوبات  نظر�  �ل�شباق  يف  وج��دّي��ة 
���ش��ت��ك��ون يف م�شار  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ح��دي��ات 
�ل�شباق من �أبرزها تعّدد موقع �جلزر 
�مل�����ش��ار وك���ذل���ك مرور  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة يف 
على  يجب  وب��ال��ت��ايل  �لنفط  ن��اق��الت 
بالتعليمات  �اللتز�م  �لقو�رب  طو�قم 
�ملقدمة لهم من قبل جلنة �ملحكمن 
�ل��ت��ي حت��ر���س ق��ب��ل ب��د�ي��ة ك��ل جولة 
ربابنة  م��ن  مو�شع  �ج��ت��م��اع  عقد  �إىل 
�ل�����ق�����و�رب ل��ت��و���ش��ي��ح �مل�������ش���ار �ل����ذي 
قدر  و�الب��ت��ع��اد  �ل�����ش��ب��اق  يف  ي�شلكونه 
�مل�����ش��ت��ط��اع ع���ن �الأم����اك����ن �ل��ت��ي رمبا 
ومن  �ل��ق��و�رب.  �أم���ام  حتديا  �شت�شكل 
�مل���وؤك���د ب����اأن �جل���ول���ة �ل��ر�ب��ع��ة �شوف 
حت��ظ��ى مب��ن��اف�����ش��ة ق��وي��ة ب���ن جميع 
�ل���ر�غ���ب���ة يف �مل��ح��اف��ظ��ة على  �ل���ف���رق 
فريق  يتم�شك  حيث  �ملقدمة  م��ر�ك��ز 
ب�شد�رة  م��ون��اك��و  �ي.�أف.ج�������ي  ب��ن��ك 
�لرتتيب �لعام وقد �قرتب كثري� من 
�مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ل��ق��ب��ة يف ح���ال �لفوز 
بذلك  ليكون  �لر�بعة  �جل��ول��ة  بلقب 
�لطو�ف  ب��ل��ق��ب  يحتفظ  ق����ارب  �أول 

للمرة �لر�بعة على �لتو�يل. 
وي��ت��ع��ّن ع��ل��ى ط��اق��م �ل��ف��ري��ق بقيادة 
�لربان �لفرن�شي تريي دوي��الرد بذل 
�أف�شل  ب�شكل  وتركيز  م�شاعف  جهد 
�حد  لتقدم  فر�شة  �أي  تفويت  وع��دم 
�أقرب  ب��اأن  علما  �ملتناف�شة  �لفرق  من 
�لذي  م�شقط  �مل����وج  ف��ري��ق  م��ن��اف�����ش��ة 
ي��ح��ت��ل م��رك��ز �ل��و���ش��اف��ة وه���و �قرب 
�ملطاردين له بعد �حل�شول على �ملركز 
�لثاين يف �جلولتن �ملا�شيتن �شاهمة 
يف �شعوده �إىل �ملركز �لثاين بالرتتيب 
هذه  �لنه�شة  ف��ري��ق  وي��دخ��ل  �ل��ع��ام. 
�أجل  م��ن  ثقيل  حمل  وعليه  �جل��ول��ة 
�أحد  على  �حل�شول  فر�شة  تعوي�س 
�لرتتيب  يف  �الأوىل  �ل��ث��الث��ة  �مل��ر�ك��ز 
�لثالثة  �جلولة  يف  ح�شل  حيث  �لعام 
�لر�بع  �ملركز  �أبوظبي« على   � »خ�شب 
�أفر�د  رغم �الأد�ء و�جلهد �لذي بذله 
فقد�ن  يف  ذل���ك  ت�شبب  وق���د  �ل��ق��ارب 
ودخل  �لعام  بالرتتيب  �لثالث  �ملركز 
�لكويت �لذي جاء يف  عنه فريق زين 
بد�ية  منذ  م��رة  الأول  �لثالث  �مل��رك��ز 
�ل��ط��و�ف. وال�شك ب��اأن دخ��ول زي��ن يف 
خط �ملناف�شة �شوف يزيد من �الإثارة 
�جلولتن  ���ش��ب��اق��ات  يف  و�ل��ت�����ش��وي��ق 
�لقادمتن كما �نه �شوف يكون مبثابة 
مزيد  ل��ب��ذل  �لفريق  لطاقم  �حل��اف��ز 

من �جلهد و�لعمل للتقدم �إىل مركز 
�أف�شل. يف �ملقابل �شيكون �أمام �لفرق 
�الأرب��ع �الأخ��رى يف �ل�شباق وهي بين 
ال�شيا  �أدي  وفريق  �ل�شوي�شري  ف��و�ل 
�لريطاين  �أف��ريد�  وفريق  �الإيطايل 
وفريق دي بي �شنكر �الأملاين بطاقمه 
مر�كزها  حت�����ش��ن  ف��ر���ش��ة  �ل��ن�����ش��ائ��ي 
يحالفها  ح��ي��ث مل  �ل��ع��ام  ب��ال��رتت��ي��ب 
�ملا�شية  �ل��ث��الث  �حل���ظ يف �جل����والت 

�لثالثة  م��ر�ك��ز  �أح���د  �حل�����ش��ول على 
�ملتوّقع  فمن  لذلك  بال�شباق  �الأوىل 
باأن تثبت جد�رتها يف �جلولة �لر�بعة 
وتثبت للجميع باأنها جاءت للمناف�شة 
ع���ل���ى �أح�������د �مل�����ر�ك�����ز ول���ي�������س جم���رد 

�مل�شاركة فقط.
الثانية  اجلولتني  جنــوم  تكرمي 

والثالثة
للن�شخة  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  ك���رم���ت 

�لعربي  �ل���ط���و�ف  ل�����ش��ب��اق  �ل�����ش��اب��ع��ة 
لالإبحار �ل�شر�عي �أي .�أف.جي م�شاء 
�الإمار�ت  ق�شر  مبر�شى  �الأول  �أم�����س 
�أبوظبي  �الإم�����ار�ت�����ي�����ة  ب��ال��ع��ا���ش��م��ة 
�لفائزين باجلولتن �لثانية و�لثالثة 
ل��ل��ط��و�ف ���ش��ح��ار � خ�����ش��ب وخ�����ش��ب � 
�لتي  �الحتفالية  يف  وذل���ك  �أب��وظ��ب��ي 
�أقيمت حتت رعاية عبد�هلل بن حممد 
�لعبيديل �أم��ن ع��ام �حت��اد �الإم���ار�ت 

�شعادة  بح�شور  و�ل�����ش��ر�ع  للتجديف 
عبد�هلل بن حمود �ملعويل نائب �شفري 
�الإم����ار�ت  دول���ة  يف  �ملعتمد  �ل�شلطنة 
جر�هام  ودي��ف��ي��د  �مل���ّت���ح���دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
مل�����ش��روع عمان  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س 
�مل�شاركة  �ل��ف��رق  وط���و�ق���م  ل��الإب��ح��ار 
�لتكرمي  حفل  و��شتهل  �ل��ط��و�ف.  يف 
�جلولتن  ت��ف��ا���ش��ي��ل  ف��ي��ل��م  ب��ع��ر���س 
�مل�شاحبة  و�الأح��د�ث  و�لثانية  �الأوىل 

ل��ه��ا وح��ف��ل �ال���ش��ت��ق��ب��ال �ل����ذي �أقيم 
ربابنة  م��ع  ول��ق��اء�ت  خ�شب  بح�شن 
�ل���ق���و�رب ب��ع��د ذل���ك مت ت��ق��دمي نبذة 
�لثمانية  �ل����ف����رق  ع���ل���ى  خم���ت�������ش���رة 
�مل�شاركة فيه وهي �ملوج م�شقط وفريق 
زين  وف��ري��ق  م��ون��اك��و  ج���ي.  �أف.  �أي. 
للخدمات  �لنه�شة  وف��ري��ق  �ل��ك��وي��ت 
�ل�شوي�شري  ف�������و�ل  ب���ي���ن  وف����ري����ق 
وفريق  �الإي��ط��ايل  ال�شيا  �أدي  وف��ري��ق 
�أف����ريد� �ل��ري��ط��اين وف��ري��ق »دي بي 
�شباق  ��شتطاع  وق��د  �الأمل���اين.  �شنكر« 
�ل�شر�عي  لالإبحار  �لعربي  �ل��ط��و�ف 
يف فرتة وج��رية حتقيق �شمعة عاملية 
و��شتقطاب �أف�شل �لبحارة �ملحرتفن 
من خمتلف دول �لعامل ويبنى �ل�شباق 
�لنجاحات  على  �حل��ال��ي��ة  ن�شخته  يف 
�ملا�شية  �ل�شت  �لن�شخ  �لتي حققها يف 
�لذي  �لوحيد  �ل�شنوي  �ل�شباق  ويعد 
�لق�شرية  �ل�������ش���ب���اق���ات  ب����ن  ي��ج��م��ع 
و�لطويلة وقد �أ�شبح و�حد� من �أكرث 
وحيوية  �شهرة  �ل�شر�عية  �ل�شباقات 

على �ل�شعيد �لدويل.
بتكرمي  �ملنا�شبة  ر�ع��ي  ق��ام  ذل��ك  بعد 
�لفرق �لفائزة باملر�كز �لثالثة �الأوىل 
خ�شب«   � »�شحار  �لثانية  �جل��ول��ة  يف 
فريق  �الأول  باملركز  فيها  ف��از  و�ل��ت��ي 
ب��ن��ك �أي.�أف.ج��������ي م��ون��اك��و وج����اء يف 

�ملوج م�شقط ويف  �لثاين فريق  �ملركز 
مت  كما  �لنه�شة  فريق  �لثالث  �ملركز 
�ل��ف��ائ��زي��ن يف �جلولة  �ل��ف��رق  ت��ك��رمي 
�لثالثة »خ�شب � �أبوظبي« حيث متكن 
فريق �أي.�أف.ج��ي من �ملحافظة على 
فريق  �لثاين  �ملركز  ويف  �الأول  �ملركز 
�لثالث فريق  �ملركز  �ملوج م�شقط ويف 

زين �لكويتي.
جنوم واعدة 

لالإبحار  �ل���ع���رب���ي  �ل����ط����و�ف  �أث����ب����ت 
�ل�شر�عي �أي.�أف.جي كّل عام �أنه �أحد 
�أف�شل  �كت�شاف  يف  �لهامة  �ملحطات 
تاألق  �شهد  حيث  �لعمانين  �لبحارة 
عدد من �لبحارة من خالل م�شاركتهم 
لهذ�  �لطو�ف  يف  �مل�شاركة  �لفرق  مع 
�لعام حيث �شيكون لهم م�شتقبل و�عد 
يف �ل�شباقات �ملحيطية �لتي �شيمثلون 
فيها �ل�شلطنة خالل �لفرتة �لقادمة 
�أب��رزه��ا �ل��ط��و�ف �لفرن�شي وم��ن بن 
�حل�شني  فهد  �ل��رب��ان  �لنجوم  ه��وؤالء 
�لربان  يعد  �ل��ذي  �لنه�شة  قاد فريق 
�لعماين �لوحيد بن طو�قم �لقو�رب 
�مل�شاركة و��شتطاع �أن يقود فريقه مع 
زمالئه يف �لقارب �إىل �حل�شول على 
�الفتتاحية  �جل��ول��ة  يف  �الأول  �مل��رك��ز 
�لثانية  �جل���ول���ة  يف  �ل��ث��ال��ث  و�مل���رك���ز 
�لثالثة  �جل���ول���ة  يف  �ل���ر�ب���ع  و�مل���رك���ز 
�إىل حتقيق مركز متقدم مع  وي�شعى 

نهاية مناف�شات �لطو�ف. 
ه���ذ� ب��االإ���ش��اف��ة �إىل ب����روز ع���دد من 
�ل����ب����ح����ارة �ل���ع���م���ان���ي���ن وه������م ن����و�ف 
�لغد�ين و�شلطان �لبلو�شي على منت 
�لوهيبي  �ملوج م�شقط وهيثم  �لقارب 
بنك  �لقارب  �لهادي على منت  ورع��د 
وعبد�لرحمن  م��ون��اك��و  �أي.�أف.ج������ي 
�مل���ع�������ش���ري وع���ل���ي �ل��ب��ل��و���ش��ي و�أك������رم 
ويا�شر  �ل�شكيلي  و���ش��ام��ي  �ل��وه��ي��ب��ي 
�لعماين  �ل��ق��ارب  �ل��رح��ب��ي على م��نت 

�لنه�شة للخدمات.
.بي  دي  �ل��ق��ارب  على طاقم  ب��رز  كما 
�لعمانيات  �ل��ب��ح��ار�ت  �الأمل����اين  �شنكر 
�ل�شاملية  و�ب��ت�����ش��ام  �ل��ع��م��ر�ن��ي��ة  ه��اج��ر 
ومروة �خلايفية ومتا�شر �لبلو�شية. 

بعد ثالث مراحل من �سباق الطواف العربي لالإبحار ال�سراعي اأي.اف.جي.

انطالقة قوية للمرحلة الرابعة »اأبوظبي � الدوحة« مل�شافة 160 مياًل بحريا 
احتفالية جميلة اأقامتها اللجنة املنظمة للطواف لتكرمي الفائزين باجلولتني الثانية والثالثة 

االأرجنتينية كاتلينا بطلة ل�شباق فاطمة بنت من�شور للقدرة لل�شيدات
كاتلينا  �الأرجنتينية  �لفار�شة  توجت 
با�شتونز بلقب �شباق �لن�شخة �لتا�شعة 
من كاأ�س �ل�شيخة فاطمة بنت من�شور 
كم   100 مل�شافة  لل�شيد�ت  نهيان  �آل 
مب�شاركة 105 �شيد�ت و�لذي �نطلق 
�م�����س ع��ل��ى م��ي��ادي��ن ق��ري��ة �الم����ار�ت 

�لعاملية للقدرة بالوثبة.
�ل�شيخ  �شمو  بتوجيهات  �ل�شباق  ياأتي 
من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة 
�أبوظبي  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
مهرجان  م���ن  ب���دع���م  و  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة 
�لعربية  ل��ل��خ��ي��ول  �ل���ع���امل���ي  ����ش���م���وه 
�لريا�شي  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س  ورع��اي��ة 
للقدرة  �ل��ع��امل��ي��ة  �الإم��������ار�ت  وق���ري���ة 
�شيار�ت  ث���الث  ر���ش��د  ومت  ب��ال��وث��ب��ة 
�الأوىل  �لثالثة  للمر�كز  رباعي  دف��ع 
�أل��ف دره��م للمر�كز من   30 بجانب 

�لر�بع �إىل �لعا�شر.
وتوجت �ل�شيخة فاطمة بنت من�شور 
لطيفة  و�ل�شيخة  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
نهيان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  م��ن�����ش��ور  ب��ن��ت 
بن  حممد  �ل�شيخ  بح�شور  �لفائز�ت 
و�ل�شيخ  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور 
حمد�ن بن من�شور بن ز�يد �آل نهيان 
�لنعيمي  �شلطان  ع��دن��ان  ج��ان��ب  �إىل 
�أبوظبي للفرو�شية والر�  مدير نادي 
للمهرجان  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �شو�يا 
�ل��ع��امل��ي ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�شة �الإحتاد �لدويل 
رئي�شة  �خل��ي��ل  �شباقات  الأك��ادمي��ي��ات 
�لدويل  باالإحتاد  �لن�شائية  �ل�شباقات 

ل�شباقات �خليل �لعربية.
�الأرجنتينية  �ل��ف��ار���ش��ة  ف����وز  وج�����اء 
كاتلينا بال�شباق على �شهوة �جلو�د “ 
��س �م جوتا جور�دو “ من �إ�شطبالت 
جمرية بعد �أن قطعت م�شافة �ل�شباق 

 3.28.00 ق����دره  �إج���م���ايل  ب��زم��ن 
 28.846 ���ش��رع��ة  مب���ع���دل  ���ش��اع��ة 
ق��د حلت  كاتلينا  وك��ان��ت  �شاعة   / ك��م 
�الأوىل  ب��امل��رح��ل��ة  �ل��ث��ال��ث  �مل���رك���ز  يف 
و�حتلت  �لثانية  بقوة يف  ع��ادت  لكنها 
حتى  عليها  حافظت  �لتي  �ل�����ش��د�رة 

نهاية �ل�شباق.
وحلت يف �ملركز �لثاين �لفار�شة �أفنان 
بفارق  ع��ب��د�هلل  حممد  �حلميد  عبد 
6 ث����و�ن ف��ق��ط ع��ل��ى ���ش��ه��وة �جل���و�د 
�لوثبة  �إ���ش��ط��ب��الت  م��ن  �ن�شتانتينو 

بزمن �إجمايل 3.28.6 �شاعة .
وك����ان����ت �أف�����ن�����ان ق����د ح���اف���ظ���ت على 
تو�جدها يف �خلم�شة �الأو�ئل لتحقق 
�لو�شافة يف �ل�شباق بعد �أد�ء قوي من 

جانبها.
�لثالث  �مل���رك���ز  ع��ل��ى  ح�����ش��ل��ت  ف��ي��م��ا 
مي�شونو  �ألي�س  �الإيطالية  �لفار�شة 
كامبو  دي  ت��ودو  �جل���و�د  �شهوة  على 

م��ن �إ���ش��ط��ب��الت �جل��زي��رة 2 ب��ع��د �أن 
قطعت م�شافة �ل�شباق بزمن �إجمايل 
�شرعة  مب��ع��دل  ���ش��اع��ة   3.28.32

2.832 كم يف �ل�شاعة.
مت  �ل���ت���ي  �الأوىل  �مل���رح���ل���ة  وج�������اءت 
مل�شافة  �ل��زرق��اء  ب��االأع��الم  تر�شيمها 
40 كم قوية للغاية و�شهدت مناف�شة 
يتعد  مل  حيث  �لفار�شات  بن  كبرية 
�الأو�ئل  �لع�شر  �لفار�شات  �لفارق بن 

حاجز �لدقيقة.
�لفار�شة  �الأول  �مل����رك����ز  يف  وح���ل���ت 
�أف���ري���ق���ي���ة ج���اك���ل���ن برتو  �جل����ن����وب 
�شريبرينانت  �جل�����و�د  ���ش��ه��وة  ع��ل��ى 
م����ن �إ����ش���ط���ب���الت �مل���غ���اوي���ر ب���ع���د �أن 
قطعت م�شافة �ل�شباق يف زمن قدره 
�شرعة  مب��ع��دل  ���ش��اع��ة   1.23.10
و�شل �إىل 28.858 كم يف �ل�شاعة .

وعد  �لفار�شة  �لثاين  �ملركز  و�حتلت 
باتاقونيا  �جل���و�د  �شهوة  على  ن��دمي 

بزمن  �لوثبة  �إ�شطبالت  �شيمون من 
1.23.20 �شاعة وكان �ملركز �لثالث 
�الأرجنتينية  �ل��ف��ار���ش��ة  ن�شيب  م��ن 
�م  ����س  �جل��و�د  على  با�شتونز  كاتلينا 
جمرية  �إ�شطبالت  من  ك��ور�دو  جوتا 
قدره  ب��زم��ن  �مل�شافة  قطعت  �أن  بعد 

1.23.29 �شاعة.
للمركز  با�شتونز  �لفار�شة  و�شعدت 
�شهوة  على  �لثانية  �ملرحلة  �الأول يف 
�جل������و�د ������س �م ج���وت���ا ك�������ور�دو من 
قطعت  �أن  ب��ع��د  ج��م��رية  ����ش��ط��ب��الت 
�الأعالم  لها  خ�ش�شت  �ل��ت��ي  �مل�شافة 
يف  كم   25 مل�شافة  و�متدت  �ل�شفر�ء 
زمن قدره 2.14.42 �شاعة مبعدل 

�شرعة 28.953 كم يف �ل�شاعة .
فيما تقدمت للمركز �لثاين �لفار�شة 
�الإيطالية �لي�س مي�شينو على �شهوة 
�جلو�د تودو دي كامبو من �إ�شطبالت 
�ملرتبة  يف  كانت  �أن  بعد   2 �جل��زي��رة 

11 يف �ملرحلة �الأوىل وقطعت م�شافة 
يف زمن قدره 2.15.1 �شاعة.

�لفار�شة  �ل��ث��ال��ث  �مل���رك���ز  يف  وح���ل���ت 
ع��ل��ى �شهوة  ع��ب��د �هلل  ع��ل��ي  ح��ل��ي��م��ة 
��شطبالت  م���ن  م��ون��ال��ي��ز�  �ل���ف���ر����س 
�الأجيال 2 بزمن 2.15.31 �شاعة.

وو��شلت �لفار�شة �الأرجنتينية كاتلينا 
ب��ا���ش��ت��ون��ز ���ش��د�رت��ه��ا ل��ل�����ش��ب��اق على 
�شهوة �جلو�د ��س �م جوتا كور�دو من 
�لثالثة  �إ�شطبالت جمرية يف �ملرحلة 
باالأعالم �حلمر�ء  تر�شيمها  �لتي مت 
مل�شافة 19 كم بعد �أن قطعت �ملرحلة 

بزمن قدره 2.57.17 �شاعة.
ف��ي��م��ا ���ش��ع��دت �ل��ف��ار���ش��ة وع���د ندمي 
�جلو�د  �شهوة  على  �ل��ث��اين  للمركز 
�إ�شطبالت  م���ن  ���ش��ي��م��ون  ب��ات��اق��ون��ي��ا 
�شاعة   2.57.30 ب���زم���ن  �ل���وث���ب���ة 
�لي�س  �الأرجنينية  �لفار�شة  وج���اءت 
مي�شينو يف �ملرتبة �لثالثة على �شهوة 

�جلو�د تودو دي كامبو من �إ�شطبالت 
يف  �ل�شباق  م�شافة  قاطعة  �جل��زي��رة 

زمن قدره 2.57.49 �شاعة.
�شلطان  ع����دن����ان  �أ�����ش����اد  ج��ه��ت��ه  م����ن 
�ل���ن���ع���ي���م���ي م����دي����ر ن�������ادي �أب���وظ���ب���ي 
ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة ب��ال��ن��ج��اح �ل��ك��ب��ري �لذي 
بنت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة  ���ش��ب��اق  ح��ق��ق��ه 
لل�شيد�ت  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور 
جيد�  ك��ان  �ل�شباق  �أن  �ىل  م�شري�   ..
للغاية و�شهد م�شاركة كبرية من قبل 

. �لفار�شات وعددهن 105 
ت��خ�����ش��ي�����س جو�ئز  �أن����ه مت  و�أو�����ش����ح 
�شيار�ت  ع��ن  ع��ب��ارة  ل��ل��ف��ائ��ز�ت  قيمة 
�لعاملية  �الإم����ار�ت  قرية  م��ن  مقدمة 

للقدرة بالوثبة.
وقال �إن تنظيم �ل�شباق يوؤكد �الهتمام 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  ي��ول��ي��ه  �ل�����ذي  �ل��ك��ب��ري 
لريا�شة  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور 
�لفتيات  وفرو�شية  عامة  �لفرو�شية 

�لذي  �لكبري  �لتقدم  بعد  خ�شو�شا 
�ل��ق��درة يف  ���ش��ب��اق��ات  �شهدته ري��ا���ش��ة 
�لدولة من �لنو�حي �لفنية و�الإد�رية 
�لعايل  �الأد�ء  وم�شتوى  و�لتنظيمية 
�الإم���ار�ت من  �ل��ذي و�شلته فرو�شية 
خ���الل �مل�����ش��ارك��ة يف م��ن��اف�����ش��ات هذه 
�ل��ري��ا���ش��ة �ل��ن��ب��ي��ل��ة، ري��ا���ش��ة �الآب�����اء 

و�الأجد�د.
�لتزمن  �لفار�شات  �أن  �لنعيمي  و�أك��د 
�ملنظمة  �لقانونية  و�للو�ئح  بالنظم 
ل�����ش��ب��اق��ات �ل����ق����درة �مل��ت��م��ا���ش��ي��ة مع 
للفرو�شية  �ل������دويل  �الحت������اد  ن��ظ��م 
�ل�شباقات  يف  جن��اح��ه��ا  �أك����دت  و�ل��ت��ي 
�مل���ا����ش���ي���ة م����ن خ�����الل �إ����ش���ه���ام���ه���ا يف 
جلميع  و�ل�شفافية  �حليادية  توفري 
وقال  �ل��ق��درة  �شباقات  يف  �مل�شاركن 
دو�م  ونتمنى  ب��ذل��ك  ���ش��ع��د�ء  ن��ح��ن   :

�لنجاح جلميع �لفار�شات .
�لر�شمين  ل��ل��رع��اة  �ل�����ش��ك��ر  وج����ه  و 

�لعديدة  �إ���ش��ه��ام��ات��ه��م  ع��ل��ي  لل�شباق 
ب�شكل  �ل��ف��رو���ش��ي��ة  �أن�����ش��ط��ة  دع����م  يف 
ب�شكل خا�س  �ل��ق��درة  و���ش��ب��اق��ات  ع��ام 
و�حلافز  �ل��ط��ي��ب  �الأث������ر  ع��ك�����س  م���ا 
ال�شتمر�ر هذه �ل�شر�كة �ملتكاملة بن 
و�لريا�شي  �الق��ت�����ش��ادي  �ل��ق��ط��اع��ن 

من �أجل دعم هذه �لريا�شة �لنبيلة.
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شباق  وح��ظ��ي 
للقدرة  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور 
للفتيات  متنوعة  بفعالية  لل�شيد�ت 
من 3 �إىل 10 �شنو�ت و ��شتمل على 
�أزي���اء وع��دد م��ن �لن�شاطات  ع��رو���س 
�ملختلفة من ر�شومات ومكياج بجانب 
�شحوبات على 10 جو�ئز مقدمة من 

ليفيل كت .
ومثلت �لقرية يف هذ� �ل�شباق ملتقى 
مثاليا للعائالت و�شط �أجو�ء جميلة 
حيث �شهد �ل�شباق ح�شور� كبري� ز�د 

من رونقه وجماله .
و�ل�شيخ  ف��اط��م��ة  �ل�����ش��ي��خ��ة  وق���دم���ت 
و�ل�شيخة  ح��م��د�ن  و�ل�����ش��ي��خ  حم��م��د 
من�شور  �ل�شيخ  �شمو  �أجن���ال  لطيفة 
لالأطفال  ه��د�ي��ا  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 

و�لعائالت �لتي ح�شرت �ل�شباق.
و�أعربت �لفار�شة �الرجنتينية كاتلينا 
ب�شباق  �شعادتها بفوزها  با�شتونز عن 
�ل�شيخة فاطمة بنت من�شور بن ز�يد 
�آل نهيان للقدرة لل�شيد�ت .. م�شرية 
و�شهد  ق���وي���ا  ك����ان  �ل�����ش��ب��اق  �أن  �إىل 

مناف�شة من �لفار�شات.
�الأول لها  �لفوز  لي�س  �إن هذ�  وقالت 

باالإمار�ت لكن �الأول هذ� �ملو�شم .
�إم جوتا  �إ����س  ب�����اأد�ء �جل����و�د  م�����ش��ي��دة 
كور�دو وثمنت توجيهات �ملدرب على 
غامن �ملري الفتة �إىل �أن �خلطة �لتي 
كان  �ل�شباق  �أثناء  وتعليماته  و�شعها 

له كبري �الأثر يف �لفوز.

االإمارات ت�شت�شيف نهائي كاأ�س العامل 2018 وكاأ�س العامل لالأطباق 2019 
قررت �جلمعية �لعمومية لالحتاد �لدويل للرماية يف 
بطولة  �قامة  نيودلهي  �لهندية  بالعا�شمة  �جتماعها 
2018 وبطولة  �لعامل لرماية �الطباق  كاأ�س  نهائي 

كاأ�س �لعامل لرماية �الطباق 2019 بنادي �لعن.
ك��م��ا ق����ررت �جل��م��ع��ي��ة وب�����ش��ب��ه �ج���م���اع �مل���و�ف���ق���ة على 
ت��و���ش��ي��ات �مل��ك��ت��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذي و�ل��ل��ج��ن��ة �ل��ف��ن��ي��ة �لتي 
�لدولية  �الوملبية  �للجنة  ملتطلبات  ��شتجابة  �شكلت 
حيث  و�ل�شيد�ت  �لرجال  بن  �لن�شاط  م�شاو�ة  ب�شاأن 

للرجال  م�شابقات  ت�شع  ينظم  �ل���دويل  �الحت���اد  ك��ان 
�لقر�ر  ه���ذ�  ومب��وج��ب  ل��ل�����ش��ي��د�ت..  م�شابقات  و���ش��ب��ع 
و�مل�شد�س  �لبندقية  من  �مل�شابقات  من  عدد  �لغاء  يتم 
�شغط �لهو�ء و�الطباق وبينها م�شابقة رماية �الطباق 

�ملزدوجة من �حلفرة “ �لدبل تر�ب ».
�ملكتب  �ل��ري�����ش��ي ع�شو  ن��ا���ش��ر  �أح��م��د  د  �ل���ل���و�ء  وق���ال 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل���الحت���اد �ل�����دويل ل��ب��ذي م��ث��ل �الم�����ار�ت 
الحتاد  �لبطولتن  تنظيم  ����ش��ن��اد  �ن  �الج��ت��م��اع..  يف 

�المار�ت للرماية جاء باالإجماع نظر� لل�شمعة و�ملكانة 
�لتي تتبو�أها دولة �المار�ت بن دول �لعامل �ىل جانب 
يف  ��شهمت  �لتي  �لوطنية  للكو�در  �لتنظيمية  �خل��رة 

�جناح ��شخم �لبطوالت �لتي ��شت�شافتها �لدولة.
و�أ�شاف �ن �الجتماعات كانت مثمرة وبناءة برغم من 
“ �إال  “�شادم  �لرماية  �لغاء بع�س م�شابقات  ق��ر�ر  �ن 
�ن �ملرر�ت �لتي �شاقتها �للجنة �لتي �أعدت �لتو�شيات 
باحرت�فية وذكاء دفعت بالكثري من ممثلي �جلمعية 

�لعمومية �ىل �ملو�فقة على �لقر�ر.
�لذي  �لتنفيذي  �ملكتب  �جتماع  خالل  مت  �نه  و�أو�شح 
�لن�شاط  �جندة  �ق��ر�ر  �ل��دويل  �شبق عمومية �الحت��اد 
�لفنين  �مل��ن��دوب��ن  وتعين  �ملقبلن  �ل��ع��ام��ن  خ��الل 
كما  ط��وك��ي��و  يف   2020 �الومل���ب���ي���ة  �الل���ع���اب  ل������دورة 
ق���دم روؤ����ش���اء �الحت�����اد�ت �ل��ق��اري��ة ت��ق��ري��ر� و�ف��ي��ا حول 
�الحتاد�ت  ه��ذه  وخطة  تنظيمها  مت  �لتي  �لبطوالت 

ب�شاأن ��شت�شافة �و �مل�شاركة يف �لبطوالت �ملقبلة .

�للو�ء �لري�شي �ىل �ن �ليجاريو رئي�س �الحتاد  و�أ�شار 
�للجنة  �ن  �ل��دويل حتدث يف �جلل�شة �الفتتاحية عن 
�الأوملبية �لدولية و�شعت يف خطتها للم�شتقبل �مل�شاو�ة 
�لرئي�شية  �ملبادئ  بن �جلن�شن باعتبارها و�حدة من 
2020 و�مل�شاو�ة بن �جلن�شن  �أعمال عام  يف جدول 
يعني يجب �أن تكون كل م�شابقات �لريا�شات �الأوملبية 
�مل�شاركة  ح�ش�س  وخا�شة  و�لن�شاء  �لرجال  منا�شفة 

. الألعاب طوكيو عام 2020 
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�لعامل  على  �الأول  �مل�شنف  �أم�شى 
�ل���ري���ط���اين �آن������دي م������ور�ي وجنم 
فيدرر،  روجيه  �ل�شوي�شري  �لتن�س 
�أوقاتاً  م���رت  �شبع  دب���ي  تن�س  ب��ط��ل 
مم��ت��ع��ة ع��ل��ى ���ش��اط��ئ ف��ن��دق جمري� 
�لعرب،  ب���رج  م��ق��اب��ل  ب��دب��ي  �لن�شيم 
النتز�ع  حملتهما  ب��دء  قبيل  وذل���ك 
�شوق  لبطولة    25 �لن�شخة  ل��ق��ب 
دب����ي �حل�����رة ل��ت��ن�����س �ل����رج����ال �لتي 
فر�ير.   27 يف  مناف�شاتها  تنطلق 
و�����ش���ت���ق���ط���ع �ل���ن���ج���م���ان وق����ت����اً من 
تدريباتهما �ملكثفة الأخذ ق�شط من 
��شتعر��شية  �لر�حة وخو�س مبار�ة 
توىل �لتحكيم فيها مدير �لبطولة 

�شالح تهلك. 
بالعودة  ���ش��ع��ادت��ه  ف���ي���درر  و�أب�������دى 
من  و�ح����دة  يف  للم�شاركة  دب���ي  �إىل 
�ل���ب���ط���والت �مل��ف�����ش��ل��ة ل���دي���ه حيث 
�ملناف�شة  لبدء  ب�شغف  �أتطلع  ق��ال: 

بالذكرى  حتتفي  �لتي  دب��ي  يف  هنا 
و�لع�شرين  �خل���ام�������ش���ة  �ل�����ش��ن��وي��ة 
�أك�����ون جزء  �أن  ل��ل��ب��ط��ول��ة، وج��م��ي��ل 

�أم�شيت  �إذ  �الح����ت����ف����ال،  ه����ذ  م����ن 
�أن  و�أردت  دب����ي،  يف  ر�ئ���ع���ة  ���ش��ن��و�ت 
خلو�س  ����ش��ت��ع��د�د  �أمت  ع��ل��ى  �أك�����ون 

باكر�  �ملجيء  �ملناف�شة، ولهذ� قررت 
�ل��ع��ام، �ل��الع��ب��ون يحبون هذه  ه��ذ� 
لتنظيمها  ن���ظ���ر�ً  ك���ث���ري�ً  �ل��ب��ط��ول��ة 

و�أجو�ء  �ل��ر�ئ��ع،  وجمهورها  �جليد 
�مل��ك��ان �مل��ري��ح��ة وق���رب �ل��ف��ن��دق من 
�شتاد �لتن�س، وما قمنا به �ليوم يعد 

بالذكرى  ل��الح��ت��ف��اء  ط��ي��ب��ة  ب��د�ي��ة 
�ل�شنوية �ل� 25 للحدث �لذي �نتظر 

�نطالقته بفارغ �ل�شر.  

من جانبه قال بطل �الأوملبياد �آندي 
بطولتي  لقب  على  �حلائز  م���ور�ي، 
�خلتامية  و�ل�����������دورة  ومي����ب����ل����دون 

مل��ح��رتيف �ل��ت��ن�����س:  ق�����ش��ي��ن��ا �أوق���ات���اً 
�للعب  خ���الل  م��ن  وم�شلية  ممتعة 
�أن  ي�����ش��ب��ق يل  �ل�����ش��اط��ئ، ومل  ع��ل��ى 
ق��م��ت ب���ذل���ك،  ك��ان��ت ب���د�ي���ة جيدة 
لليوم، �أحب �لقدوم �إىل دبي، و�شبق 
�أن �شاركت يف بطولتها عددة مر�ت، 
�ال�شرت�حة  ب��ع��د  ب���االرت���ي���اح  �أ���ش��ع��ر 
�لطويلة �لتي �أخذتها منذ �أ�شرت�ليا 
�ملفتوحة و�أتطلع للمناف�شة جمدد�ً.  
�لرجال  ل��ت��ن�����س  دب����ي  دول���ي���ة  ت���ق���ام 
27 فر�ير4-  م��ن  �ل��ف��رتة  خ��الل 
�إىل جانب  ف��ي��ه��ا  وي�����ش��ارك  م���ار����س، 
م����ور�ي وف��ي��دررك��وك��ب��ة م��ن العبي 
�لكرة �ل�شفر�ء يف �لعامل من �أمثال 
فافرينكا،  ���ش��ت��ان  �ل��ث��ال��ث  �مل�����ش��ن��ف 
ح���ام���ل ل��ق��ب دب����ي و�ل���ف���ائ���ز بثالث 
م�����ن �أل������ق������اب �ل����ب����ط����والت �الأرب��������ع 
وجيل  بريديت�س  وتوما�س  �لكرى، 

مونفي�س. 

مناف�شات  �أم�س  من  �أول  م�شاء  �أقيمت 
�ل������دوري �لعام  �ل��ث��ال��ث��ة م���ن  �جل���ول���ة 
مب�شاركة  م�شر  يف  لل�شطرجن  �ملمتاز 

16 ناديا .
قلعة  �لعريق  هليوبولي�س  نادي  وجنح 
�ل�شطرجن يف م�شر �جلديدة يف حتقيق 
فوز م�شتحق على م�شيفه نادي �ل�شيد 
 1 مقابل   5 بنتيجة  بالدقي  �مل�شري 
�الحتاد  رئي�س  ح�شره  مثري  ل��ق��اء  يف 
�لدكتور ه�شام �جلندي  للعبة  �مل�شري 
و�الإمار�تي ه�شام علي �لطاهر �الأمن 
لل�شطرجن  �الأ���ش��ي��وي  ل��الحت��اد  �ل��ع��ام 

�لذي يقوم بزيارة �إىل �لقاهرة حاليا 
بطل  �ل�شرقية  �ل�شركة  ن��ادي  يت�شدر 
�لبطولة  مناف�شات  �مل�����ش��ري  �ل����دوري 
يالحقه  بينما  �لثالثة  �جل��ول��ة  عقب 
نادي �حلو�ر �لريا�شي و�شيف �لبطولة 
�لعا�شر  �ل�شابقة ونادي �لرو�د مبدينة 
�ملركر  ع��ل��ى  م���ن رم�������ش���ان �حل���ا����ش���ل 

�لثالث يف دوري �ملو�شم �ملا�شي
 210 �مل�������ش���ري  �ل�������دوري  ي�������ش���ارك يف 

�أ���ش��ات��ذة كبار ،  الع��ب والع��ب��ة منهم 4 
21 �أ�شتاذ دويل والعبة و�حدة �أ�شتاذة 

دولية كبرية ، 11  �أ�شتاذ �حتادي.

ال�سطرجن يف املدار�ش
ينتظم 500 طالب وطالبة يف مرحلة 
�لقومي  �مل�شروع  يف  �الأ�شا�شي  �لتعليم 

لن�شر �ل�شطرجن يف مد�ر�س م�شر وذلك 
بالتعاون بن وز�رة �ل�شباب و�لريا�شة 
و�الحت����اد  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��رتب��ي��ة  ووز�رة 

�مل�شري لل�شطرجن و�أكد �لدكتور ه�شام 
�جلندي رئي�س �الحتاد �مل�شري وع�شو 
�مل��ك��ت��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل���الحت���اد�ل���دويل 
ون��ائ��ب رئ��ي�����س �الحت����اد �الأف��ري��ق��ي �أن 
يحقق  �مل��د�ر���س  يف  �ل�شطرجن  م�شروع 
جن���اح���ا ك���ب���ري� و�إق����ب����اال و�����ش���ع���ا منذ 
�نطالقته يف �شهر �أكتوبر 2016 يف 4 
و�الإ�شكندرية  �لقاهرة  هي  حمافظات 
�مل�شروع  وي�شتمر  ودمياط  و�لقليوبية 
حيث   2017 �أبريل  �شهر  نهاية  حتى 
ورعاية  بح�شور  �خلتامي  �ليوم  يقام 
�ملهند�س خالد عبد�لعزيز وزير �ل�شباب 
و�ل��ري��ا���ش��ة �مل�����ش��ري وت��ن��ظ��ي��م بطولة 

�جلمهورية لل�شطرجن للمد�ر�س 
�مل�شروع  �أن  �جلندي  �لدكتور  و�أ���ش��اف 
�ملد�ر�س  يف  �ل��ل��ع��ب��ة  ن�����ش��ر  �إىل  ي��ه��دف 
من �أجل �إعد�د جيل و�عد من �لطلبة 
�ل��ذه��ن��ي��ة وتكوين  وت��ط��وي��ر ق��در�ت��ه��م 
وتدريبهم  �إيجابي  ب�شكل  �شخ�شياتهم 
�الإبد�عي  و�ل��ت��ف��ك��ري  �لتخطيط  ع��ل��ى 
جانب  �إىل  �لقر�ر  �تخاذ  على  و�لقدرة 

�لتعليم  منظومة  تطوير  يف  �مل�شاهمة 
لديهم  يكون  �للعبة  �أن ممار�شي  حيث 
�ملو�د  وفهم  ��شتيعاب  على  �أك��ر  ق��دره 
 %  30 بن�شبة  و�حل�����ش��اب��ي��ة  �لعلمية 
�أكرث من باقي �لطلبة ، كما �أن �مل�شروع 
�لنا�شئة  �مل��و�ه��ب  �إكت�شاف  �إىل  يهدف 
و�شقلها . من ناحية �أخرى عادت �إىل 
�ل�شطرجن  يف  �أف��ري��ق��ي��ا  بطلة   ، م�شر 
خالد  منى  �لكبرية  �لدولية  �الأ�شتاذة 

�ل��ن��اج��ح��ة يف بطولة  م�����ش��ارك��ت��ه��ا  ب��ع��د 
�لعامل لل�شيد�ت يف �إير�ن حيث حققت 
ت��ع��ادال م��ث��ري� م��ع بطلة ج��ورج��ي��ا نانا 
 2525 دويل  ت�شنيف  دز�ج���ن���ي���دزي 
يف  بالفوز  منى  �لالعبة  تقدمت  حيث 
�ملبار�ة �الأوىل وكانت �الأقرب �إىل ح�شم 
جورجيا  الع��ب��ة  ول��ك��ن  �ل��ل��ق��اء  نتيجة 
�ملبار�ة  يف  �ل��ت��ع��ادل  حتقيق  يف  جنحت 
فا�شلتن  م���ب���ار�ت���ن  ل��ت��ق��ام  �ل��ث��ان��ي��ة 

بنظام �ل�شطرجن �ل�شريع حيث تقدمت 
�لالعبة �مل�شرية منى خالد مرة ثانية 
ع��ل��ى ح�����ش��اب ب��ط��ول��ة ج���ورج���ي���ا �لتي 
�ل��ذه��ن��ي��ة لتحقق  ق���و�ه���ا  ����ش��ت��ج��م��ع��ت 
�ل���ت���ع���ادل ل��ل��م��رة �ل��ث��ان��ي��ة وت��ت��ف��وق يف 
لتتاأهل  �خل��اط��ف  �ل�شطرجن  مبار�تي 
�لعامل  بطولة  يف  �لتالية  �ملرحلة  �إىل 
�مل�شرية مرفوعة  �لبطلة  غادرة  بينما 

�لر�أ�س بعد �أد�ء م�شرف .

للجولف  �الإم������ار�ت  منتخبا  ح��ق��ق 
�الجناز  و�ل��رج��ال  �ل�شيد�ت  لفئتي 
�الأول من نوعه بتتويج بنات و�شباب 
�الإمار�ت بثالث ميد�ليات ذهبية مع 
ثالثة كوؤو�س �إ�شافة �ىل ميد�ليتن 
جمل�س  دول  بطولة  يف  برونزيتن 
تعاون �خلليجي �حلادية و�لع�شرين 
للرجال و�لثالثة لل�شيد�ت للجولف 
�ل��ت��ي �ق��ي��م��ت يف �مل��ن��ام��ة ع��ل��ى مد�ر 

�أ�شبوع.
وم����ث����ل ه�������ذ� �الإجن�����������از �ك�������رث من 
%75 من جممل جو�ئز �لبطولة 
�المار�ت  بعثة  و�أه��دت  �خلليجية.. 
�خلليجي  �لعر�س  ه��ذ�  يف  �مل�شاركة 
�لقيادة  �ىل  �ل��ك��ب��ري  �الإجن������از  ه���ذ� 
�لر�شيدة للدولة �لتي وفرت الأبنائها 
جميع �شبل �لنجاح و�شوال للتفوق.

حققن  قد  �الم���ار�ت  �شيد�ت  وكانت 
�ملركز �الول على م�شتوى �ملنتخبات 
�نتزعت  ح���ي���ث  ب���ال���ذه���ب  وح���ل���ق���ن 
�ل�شابة  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  الع���ب���ة  ب���ج���د�رة 
�مليد�لية  �مل����رزوق����ي  ت����ار�  �ل����و�ع����دة 
بطلة  نف�شها  ع��ن  و�أعلنت  �لذهبية 
جانب  �ىل   2017 ل��ع��ام  ل��ل��خ��ل��ي��ج 
�مل��ي��د�ل��ي��ة �ل��رون��زي��ة ل��الع��ب��ة رميا 
�حللو بح�شولها على �ملركز �لثالث 

بفردي �ل�شيد�ت.
�ىل  �الإجن����از�ت  ح�شاد  يتوقف  ومل 
ه�����ذ� �حل�����د ب����ل �أ�����ش����اف �ل���ي���ه جنم 
�شكيك  �ح���م���د  �ل�������ش���اب  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا 
على  بح�شوله  �ل��ذه��ب��ي��ة  �مل��ي��د�ل��ي��ة 
ف����ردي  مب��ن��اف�����ش��ات  �الأول  �مل����رك����ز 

�لبطولة  ك��اأ���س  �ل��رج��ال �ىل ج��ان��ب 
و�ل�����ذي م��ن��ح��ه ل��ق��ب ب��ط��ل �خلليج 
�لوطني  �ل�����ش��الم  ل��ي��ع��زف  ل��ل��رج��ال 
ل��دول��ة �الم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة م��ع رفع 
�لبطولة  علم دولتنا عاليا يف �شماء 
�جلميع  و�ع�����ج�����اب  ف����رح����ة  و�����ش����ط 
م��ع �الإ����ش���ادة مل��ا ق��دم��ه �أب��ن��اء وبنات 

�المار�ت يف �لبطولة.
�لبحريني  �ل���رج���ال  منتخب  وف����از 
�مليد�لية  ون�������ال  �الأول  ب����امل����رك����ز 

�لذهبية.
و�أق��ي��م��ت �ل��ب��ط��ول��ة �خل��ل��ي��ج��ي على 
للجولف  فيوز  �مللكي  �ل��ن��ادي  �ر���س 
�ملنامة  �ل��ب��ح��ري��ن��ي��ة  ب��ال��ع��ا���ش��م��ة 
و�شهدت م�شاركة �كرث من 38 العبا 

و�ل�شعودية  �الإم�����ار�ت  م��ن  والع��ب��ه 
و�لكويت �ىل  و�شلطنة عمان  وقطر 
ج��ان��ب �ل��ب��ح��ري��ن ���ش��اح��ب �الر����س 

و�ل�شيافة.
�قامت  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  وك����ان����ت 
�م�س قبل �الول حفل ختام مب�شط 
ف�شالة  خليفة  بح�شور  للبطولة 
يف  �مللكية  �لت�شريفات  د�ئ���رة  رئي�س 
�ل��رح��م��ن ع�شكر  �ل��ب��ح��ري��ن وع��ب��د 
�الأم��������ن �ل����ع����ام ل��ل��ج��ن��ة �الومل���ب���ي���ة 
�ل��ب��ح��ري��ن��ي��ة و�ل����ل����و�ء �ل���رك���ن علي 
�لعليا  �للجنة  �لنعيمي رئي�س  �شقر 
�لتنظيمية  �للجنة  رئي�س  للبطولة 
�الأمن  �ل��زرع��وين  وع��ادل  للجولف 
للجولف  �ل��ع��رب��ي  ل���الحت���اد  �ل���ع���ام 

�لقائم  �ل���ع���ذب���ة  ر�����ش���د  ب���ن  وح���م���د 
باأعمال �ل�شفارة �لقطرية بالبحرين 
وحممد �ملري ممثل �الأمانة �لعامة 
�خلليجي  �ل��ت��ع��اون  ب����دول جم��ل�����س 
�المن  �لكعبي  �هلل  ع��ب��د  و�ل��ع��ق��ي��د 

�لعام للجنة �لتنظيمية �خلليجية.
�ملكتب  �أع���������ش����اء  م����ن  ح�������ش���ر  ك���م���ا 
�لتنفيذي لالحتاد �لعربي للجولف 
مو�شى  �����ش����امل  �ل����دك����ت����ور  �ل���ل���ي���ب���ي 
و�لقطري  ���ش��الم  �شليم  و�ل��ل��ب��ن��اين 
ف���ه���د �ل��ن��ع��ي��م��ي وروؤ������ش�����اء �ل���وف���ود 
خالد  �المار�تي  يتقدمهم  �مل�شاركة 
و�لقطري حممد  �ل�شام�شي  مبارك 
�حمد  و�ل��ع��م��اين  �ل��ن��ع��ي��م��ي  في�شل 
�جله�شمي و�لبحريني عادل فيا�س 

�مل�شئولن  م��ن  �ل��ع��دي��د  ج��ان��ب  �ىل 
و�ولياء �مور �لالعبن.

و���ش��ي��ط��رت ���ش��ي��د�ت �الم������ار�ت على 
�ل��دف��اع عن  �مل��ر�ك��ز �الأوىل يف رحلة 
�ملنتخبات  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى  �ل���ل���ق���ب 
“�لكرو�س”  ومبناف�شات  و�لفردي.. 
�الول  �ملركز  وحققن  �لعام  �ملجموع 
�لبطولة و�علن عن نف�شهن  بنهاية 
�لثانية  ل���ل���م���رة  �خل���ل���ي���ج  ب���ط���الت 
بدولة  �للعبة  بتاريخ  �ل��ت��و�يل  على 
�لالعبات  خ����الل  وم����ن  �الم��������ار�ت 
ت��ار� �مل��رزوق��ي ورمي��ا �حللو وحمدة 
 533 ج��م��ع��ن  �ن  ب��ع��د  �ل�����ش��وي��دي 
�شربة وغردن بفارق 19 �شربة عن 
مركز  باحتاللهن  �لكويت  �شيد�ت 

�لو�شافة مبجموع 553 �شربة..
�ملركز  على  قطر  �شيد�ت  وح�شلت 
�شربة   682 مب���ج���م���وع  �ل���ث���ال���ث 
مبجموع  ر�ب��ع��ا  �لبحرين  و���ش��ي��د�ت 

794 �شربة.
ومل يقت�شر �جناز �شيد�ت �المار�ت 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل���ف���رق ب���ل ح�شدت 
�مليد�لية  �ملرزوقي على  تار�  العبتنا 
�ل��ذه��ب��ي��ة وك���اأ����س �ل��ب��ط��ول��ة ولقب 
بح�شولها   ،2017 �خلليج  بطلة 
 263 �الأول مب��ج��م��وع  �مل��رك��ز  ع��ل��ى 
�حللو  رمي��ا  زميلتها  وح��ل��ت  �شربة 
�ل����ث����ال����ث وح�������ش���ل���ت على  ب����امل����رك����ز 
�مليد�لية �لرونزية مبجموع 274 
نور  �لكويتية  �لالعبة  عقب  �شربة 

و�مليد�لية  �ل��و���ش��ي��ف��ة  �ل���دو����ش���ري 
�شربة   272 مب��ج��م��وع  �ل��ف�����ش��ي��ة 
�ل�شويدي  ح��م��دة  الع��ب��ت��ن��ا  وج����اءت 
ب��امل��رك��ز �خل��ام�����س مب��ج��م��وع 283 
�ل���رج���ال على  ب��ط��ول��ة  ���ش��رب��ة. ويف 
مبناف�شات  �مل���ن���ت���خ���ب���ات  م�������ش���ت���وى 
�لبحريني  �مل��ن��ت��خ��ب  ت���وج  �ل��ك��رو���س 
باملركز  و�ل�شيافة  �الر����س  �شاحب 
و�مليد�ليات  �لبطولة  وك��اأ���س  �الول 
�شربة   921 مب��ج��م��وع  �ل��ذه��ب��ي��ة 
و�شيفاً  �ل�����ش��ع��ودي  �مل��ن��ت��خ��ب  وح���ل 
مبجموع  �ل��ف�����ش��ي��ة  وب���امل���ي���د�ل���ي���ات 
�لثالث  و�مل������رك������ز  ����ش���رب���ة   924
للمنتخب  �ل��رون��زي��ة  و�مل��ي��د�ل��ي��ات 
�شربة   938 مب��ج��م��وع  �الإم���ار�ت���ي 

و�ل���ق���ط���ري ر�ب���ع���ا مب��ج��م��وع 976 
مبجموع  خام�شاً  و�ل��ع��م��اين  �شربة 
�خري�  و�ل��ك��وي��ت��ي  ���ش��رب��ة   1067

مبجموع 1129 �شربة.
وحقق العب منتخبنا �حمد �شكيك 
ف����ردي  مب��ن��اف�����ش��ات  �الأول  �مل����رك����ز 
�مليد�لية  ع���ل���ى  وح�������ش���ل  �ل����رج����ال 
�شربة   297 مب��ج��م��وع  �ل��ذه��ب��ي��ة 
ب���ط���ل �خلليج  ن��ف�����ش��ه  ع����ن  و�ع����ل����ن 
2017 وخا�شة بعد �نفرد باملقدمة 
لغاية  ل��ل��ب��ط��ول��ة  �الأول  �ل���ي���وم  م���ن 
ي��وم��ه��ا �ل����ر�ب����ع و�خل���ت���ام���ي. وف���از 
�لف�شية  و�مل��ي��د�ل��ي��ة  �ل��ث��اين  باملركز 
�لنعيمي  �شقر  �لبحريني  �ل��الع��ب 
ثالثا  وح��ل  �شربة   300 مبجموع 
�ل�شعودي  �ل��رون��زي��ة  وب��امل��ي��د�ل��ي��ة 
�شربة   302 مبجموع  �مل��ال  عثمان 
مبارك  ح��م��د  �ل��ب��ح��ري��ن��ي  ور�ب����ع����ا 
مبجموع 308 �شربة و�حتل العبنا 
ر��شد حمود �ملركز �ل�شابع مبجموع 
�ملركز  يو�شف  وخ��ال��د  �شربة   315
�حلادي ع�شر مبجموع 327 �شربة 
�لهاجري مبجموع  ومن ثم حممد 

348 �شربة.
�ل�شام�شي  م���ب���ارك  خ��ال��د  و�أه������دى 
�الم�������ن �ل����ع����ام الحت�������اد �الم��������ار�ت 
�مل��ن��ت��خ��ب��ات رئي�س  ل��ل��ج��ول��ف م��دي��ر 
�ل��ب��ط��ول��ة هذ�  ب��ع��ث��ة �الم��������ار�ت يف 
�لر�شيدة  ق���ي���ادت���ن���ا  �ىل  �الإجن��������از 
�لنجاح  متطلبات  جل  وف��رت  و�لتي 
ب���رع���اي���ت���ه���ا ودع���م���ه���ا �ل����الحم����دود 

للريا�شة و�لريا�شن.

مدير دولية دبي للتن�س يدير املواجهة اال�شتعرا�شية بني موراي وفيدرر

500 طالب يف انطالقة م�سروع ال�سطرجن يف املدار�ش

مناف�شات قوية يف دوري ال�شطرجن امل�شري 
منى خالد تتاألق يف بطولة العامل لل�سيدات يف اإيران 

�شيدات ورجال االإمارات يفوزون ب� 3 ذهبيات وبرونزيتني يف البطولة اخلليجية للجولف

�شهد �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة ومالك 
نادي مان�ش�شرت �شيتي �الإجنليزي تدريبات �لفريق �لتي �أجر�ها م�شاء �م�س مبلعب ق�شر �الإمار�ت 

يف �أبوظبي. 
وعقب ح�شة �لتدريب �لتقى �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �لالعبن و�أع�شاء �جلهاز �لفني بقيادة 

�ملدرب بيب جو�رديوال . 
ح�شر �لتدريب و�للقاء معايل خلدون �ملبارك رئي�س جهاز �ل�شوؤون �لتنفيذية ، رئي�س نادي مان�ش�شرت 
�شيتي ومعايل حممد مبارك �ملزروعي وكيل ديو�ن ويل �لعهد، ع�شو جمل�س �إد�رة نادي مان�ش�شرت 

�شيتي ، وجمهور غفري من حمبي ومعجبي نادي مان�ش�شرت �شيتي. 

من�شور بن زايد ي�شهد تدريبات نادي 
مان�ش�شر �شيتي بق�شر االإمارات
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ح�شل مان�ش�شرت يونايتد �النكليزي على مو�جهة �شهلة يف 
�ذ   ، ي��وروب��ا ليغ  �لقدم  �ل���دوري �الوروب���ي لكرة  ثمن نهائي 
نيون  مدينة  يف  �جلمعة  �م�س  �شحبت  �لتي  �لقرعة  �وقعته 

�ل�شوي�شرية، مبو�جهة رو�شتوف �لرو�شي.
متخوفا  مورينيو،  جوزيه  �لرتغايل  يونايتد،  مدرب  وكان 
بعد تاأهله �ىل دور �ل�16 على ح�شاب �شانت �تيان �لفرن�شي، 
�ذ ك�شف �نه ال يحبذ �ل�شفر �ىل بلد بعيد مثل رو�شيا بل �ىل 

مدينة قريبة مثل ليون �لفرن�شية.
�ل��ت��اأه��ل �ىل  �ل����ذي ع��ج��ز ع��ن  ي��ون��اي��ت��د  وي��ع��ت��ر مان�ش�شرت 
م�شابقة دوري �بطال �وروبا هذ� �ملو�شم، من �برز �ملر�شحن 
الحر�ز لقب �مل�شابقة علما بان �لفائز بها ي�شارك مبا�شرة يف 

دوري �بطال �وروبا �ملو�شم �ملقبل.
رو�شتوف  و���ش��ط  بريبيليتا الع��ب  �ن���دري  �ل��روم��اين  وع��ل��ق 
يونايتد(.  مان�ش�شرت  )م��و�ج��ه��ة  جميلة  جت��رب��ة  ���ش��ت��ك��ون 
�شنح�شل على فر�شة �للعب يف �ولد تر�فورد. ميلكون العبن 
عاملين ومدربا مميز�، لكننا حققنا نتائج جيدة )هذ� �ملو�شم 

يف �وروبا( وتغلبنا على بايرن ميونيخ )�الملاين( .
وتابع: من �جليد �ن نلعب مبار�ة �لذهاب على �ر�شنا و�مل 

�ن ي�شب �لطق�س �لبارد )يف رو�شيا( يف م�شلحتنا .
وبرزت مو�جهة ليون مع روما �اليطايل، فيما �شي�شهد هذ� 
�لبلجيكين،  وغنك  غنت  بن  حمليتن  مو�جهتن  �ل��دور 
ثاين  وه��ذه  �المل��ان��ي��ن.  مون�شنغالدباخ  وبورو�شيا  و�شالكه 
مرة فقط يف تاريخ �لبطوالت �الوروبية يلتقي فريقان من 
3-�شفر يف �لدور  بلجيكا، بعد فوز مي�شلن على �ندرخلت 

�لثاين من كاأ�س �لكوؤو�س 1989.
هذه  فينت�شريل:  م��ارك��و���س  �شالكه  م���درب  ق��ال  جهته،  م��ن 

قرعة �شعبة مل نكن نرغب بها، لكن �شنكون جاهزين .
�لكمار  ح�شاب  على  ب�شهولة  �ل���دور  ه��ذ�  �ىل  ل��ي��ون  وت��اأه��ل 
�شي�شطدم  لكنه  �مل��ب��ار�ت��ن،  مب��ج��م��وع   2-11 �ل��ه��ول��ن��دي 

بفريق �لعا�شمة �اليطالية �لذي يحتل ر�هنا �ملركز �لثاين 
يف �لدوري �ملحلي.

و�لتقى ليون مع روما يف دور �ل�16 من دوري 
�شلبا  ف��ت��ع��ادال   ،2007 ع���ام  �وروب������ا  �ب���ط���ال 
يف �ل��ع��ا���ش��م��ة �الي��ط��ال��ي��ة ق��ب��ل �ن ي��ف��وز روما 

2-�شفر يف فرن�شا.
وق�����ال ب���رون���و ج��ي��ن��ي��زي��و م���درب 

�ب��رز �الندية  ليون: روم��ا �حد 
�ملتبقية يف هذه �لبطولة. �ذ� 
�ردنا �حر�ز �للقب يجب �ن 

نكون يف �ف�شل م�شتوياتنا 
.

�تلتيك  �ق�����ش��ائ��ه  وب���ع���د 
�لقوي،  �ال���ش��ب��اين  بلباو 
نيقو�شيا  �ب����وي����ل  وق������ع 
�ندرخلت  مع  �لقر�شي 

�لبلجيكي.
نونو  �ل��رت��غ��ايل  وق����ال 
�بويل:  ق��ائ��د  م��ور�ي�����س 

م���������ن �جل�������ي�������د ت������ف������ادي 
يونايتد،  وم��ان�����ش�����ش��رت  روم����ا 

�ر�شحهما الحر�ز �للقب .
�شلتا  يلعب  �مل��ب��اري��ات،  ب��اق��ي  ويف 

كر��شنود�ر  م��ع  �ال���ش��ب��اين  ف��ي��غ��و 
�ليوناين  و�ومل��ب��ي��اك��و���س  �ل��رو���ش��ي، 

وكوبنهاغن  �لرتكي،  ب�شيكتا�س  مع 
�م�شرتد�م  �ي��اك�����س  م��ع  �ل��دمن��ارك��ي 

�لهولندي.
وت��ق��ام م��ب��اري��ات �ل��ذه��اب و�الي����اب يف 9 

و16 �ذ�ر مار�س �ملقبل.
وكان ��شبيلية �ال�شباين �حرز لقب �ل�شنو�ت �لثالث �الخرية 
ودنيروبرتوف�شك  �ل��رت��غ��ايل  بنفيكا  ح�شاب  على 

�الوكر�ين وليفربول �النكليزي.

تبدو �لفر�شة �شانحة �مام يوفنتو�س لالقرت�ب من لقبه �ل�شاد�س على �لتو�يل عندما يو�جه 
�الب��رز روما يخو�س غد� �الحد  �ل�شبت ال�شيما �ن مالحقه  �ليوم  �ملتو��شع �مبويل  �شيفه 

�ختبار� �شعبا يف �شيافة �نرت ميالن يف �ملرحلة �ل�شاد�شة و�لع�شرين من �لدوري �اليطايل.
ويدخل يوفنتو�س مبار�ته مع �مبويل �لقابع يف �ملركز �ل�شابع ع�شر لكن بفارق 8 نقاط عن 
منطقة �خلطر، مبعنويات مرتفعة بعد �لفوز �لثمن �لذي حققه �الربعاء يف معقل بورتو 

�لرتغايل يف ذهاب �لدور ثمن �لنهائي من م�شابقة دوري �بطال �وروبا.
وقطع فريق �ملدرب ما�شيميليانو �ليغري �كرث من ن�شف �لطريق نحو �لدور ربع �لنهائي بعد 
فوزه خارج قو�عده بف�شل �لبديلن �لكرو�تي ماركو بيات�شا و�لر�زيلي د�ين �لفي�س �للذين 

�شجال �لهدفن يف �لدقيقتن 72 و74 بعد ثو�ن معدودة من م�شاركتهما يف �ملبار�ة.
و��شتحق يوفنتو�س �لفوز خارج قو�عده الأنه كان �لطرف �الف�شل حتى قبل تفوقه �لعددي 

وح�شل على �لعديد من �لفر�س دون �ن ينجح يف ترجمتها، قبل �ن يلعب بيات�شا و�لفي�س 
دور �لبطلن بح�شمهما �للقاء يف غ�شون دقيقتن.

باأع�شاب هادئة  �ذ�ر مار�س   14 �ر�شه يف  �الي��اب على  و�شيخو�س يوفنتو�س لقاء 
مناف�شه  ملعب  على  �الربعاء  حققها  �لتي  �لهامة  �الف�شلية  بف�شل  ما  حد  �ىل 
�لتي  �ملو�جهة  �العتبار  يف  �الخ��ذ  مع  �ل�شبت  �مبويل  �شيو�جه  وهو  �لرتغايل، 
�ل��دور ن�شف �لنهائي من  تنتظره �لثالثاء �شد �شيفه �لقوي نابويل يف ذهاب 

م�شابقة �لكاأ�س �لتي يحمل لقبها.
بقر�ر  بونوت�شي  ليوناردو  دفاعه  قطب  �الرب��ع��اء  لقاء  يف  يوفنتو�س  عن  وغ��اب 

غري  ت�شرفه  ب�شبب  �لت�شكيلة  عن  ��شتبعده  �ل��ذي  �ليغري  من  تاأديبي 
�لالئق بعد ��شتبد�له �جلمعة �شد بالريمو )4-1( يف �ملرحلة 

�ل�شابقة من �لدوري.
وتابع بونوت�شي لقاء بورتو من مدرجات ملعب در�غاو  

مبار�ة  يف  �لت�شكيلة  �ىل  يعود  �ن  �ملرجح  من  لكن 
مو�جهاته  خ�شر  �ل���ذي  �م��ب��ويل  ���ش��د  �ل�����ش��ب��ت 

�ل�شت �الخرية مع �ل�شيدة �لعجوز  ومل يفز 
على مناف�شه �لعمالق يف �ي من �ملو�جهات 

يف  ج��م��ع��ت��ه��م��ا  �ل���ت���ي  �ل�����ش��اب��ق��ة  �ل�16 
�لدوري، وحقق فوز� و�حد� عليه يف 

�لكاأ�س من ��شل مبار�تن بينهما 
يف مو�شم 2007-2008 )فاز 
�مبويل ذهابا 2-1 ويوفنتو�س 

�يابا 3-5(.
وحتدث �ليغري �لذي يت�شدر 
ف��ري��ق��ه �ل���رتت���ي���ب ب���ف���ارق 7 

بعد  �لثاين  روم��ا  عن  نقاط 
�ل�شت  �مل����ر�ح����ل  يف  ف������وزه 
��شتبعاد  ع����ن  �الخ���������رية، 
ب���ون���وت�������ش���ي ق�����ائ�����ال �ن����ا 
م���ت���اأ����ش���ف ب�������ش���اأن �ل����ذي 
)�شد  �جل��م��ع��ة  ح�����ش��ل 

لكنني  ب������ال������ريم������و(، 
وج������������������دت ن����ف���������ش����ي 
م�������ش���ط���ر� الت����خ����اذ 
ذلك  وفعلت  �ل��ق��ر�ر 

.
�������ش�����اف ل����ي����ون����اردو 

و�لق�شية  مني  �ع��ت��ذر 
�قفلت . وتابع يف �لو�قع، 

مل�شاهمته  ن�شكره  �ن  يجب 
يف رفع حدة �لتوتر يف �اليام 

�لتي �شبقت �ملبار�ة  �شد بورتو. و�كد �ليغري �لتز�مه مو��شلة �مل�شو�ر مع يوفنتو�س على رغم 
�النكليزي، على غر�ر مدرب يوفنتو�س  �ل��دوري  �النتقال �ىل  �مكانية  �حلديث موؤخر� عن 
�ل�شابق �نطوين كونتي )ت�شل�شي حاليا(، قائال �متنى �ن �كون مدربا ليوفنتو�س يف �ملباريات 
�ل�300 �و �ل�400 �ملقبلة . وبد� �ليغري �لذي قاد ميالن �ىل لقبه �الخري يف �لدوري عام 
2011 قبل �ن يرتكه عام 2004 لاللتحاق بيوفنتو�س خلفا لكونتي �ملنتقل �ىل �ملنتخب 
�لوطني حينها، عازما على تكر�ر �شيناريو �ملو�شم �ملا�شي و�حر�ز �لثنائية �ملحلية كما �ملناف�شة 
على لقب دوري �البطال �لذي يغيب عن �ل�شيدة �لعجوز  منذ 1996. وقال نحن يف مرحلة 
�ىل  �لذهاب  نريد  الننا  مرتفعا  �حلما�س  م�شتوى  على  �ملحافظة  ويجب  �ملو�شم  من  هامة 
�لنهاية يف كل �مل�شابقات. �الهم من ذلك هو �نه يجب علينا �ن نثق بقدر�تنا . ويف ظل �لفارق 
�ملريح ليوفنتو�س يف �ل�شد�رة، يبدو �ل�شر�ع حمتدما على �ملركز �لثاين �ملوؤهل 
مبا�شرة �ىل دوري �البطال بن روما ونابويل �لذي يخو�س �ل�شبت �ي�شا 
مبار�ة �شعبة على �ر�شه �شد �تاالنتا، �شاحب �ملركز �خلام�س �لذي مل 
�لت�شع �الخ��رية ما  �ملر�حل  يذق طعم �لهزمية �شوى مرة و�ح��دة يف 
جعله يقف على �مل�شتوى نف�شه من �نرت ميالن �لر�بع وعلى بعد 6 

نقاط عن م�شيفه �جلنوبي.
و�شتكون �اليام �ملقبلة م�شريية بالن�شبة �ىل مو�شم نابويل ومدربه 
�ر�س  ع��ل��ى  �ل��ث��الث��اء  يوفنتو�س  �شيلتقي  الن���ه  ���ش��اري،  ماوريت�شيو 
�لعا�شمة  ينتقل �ىل  �لكاأ�س، ثم  �الخري يف ذهاب ن�شف نهائي م�شابقة 
�ملقبل مبار�ة مرتقبة مع م�شيفه ومناف�شه على  �ل�شبت  حيث يخو�س 
�لو�شافة روما. ويعود فريق �شاري بعدها باربعة �يام �ىل ملعبه �شان 
ريال مدريد حامل  �ال�شباين  �لعمالق  يتو�جه مع  باولو  حيث 
�للقب يف �ي���اب �ل���دور �ل��ث��اين م��ن دوري �ب��ط��ال �وروب����ا يف 
�ختبار �شعب جد� ال�شيما بعد خ�شارته ذهابا بنتيجة 

.3-1
وع���ل���ى م��ل��ع��ب ج��و���ش��ي��ب��ي م��ي��ات��ز� ، ي���اأم���ل �نرت 
�ل��ذي ودع �ل���دوري �الوروب���ي ي��وروب��ا ليغ  من 
�لنهائي  رب����ع  م���ن  وخ�����رج  �مل���ج���م���وع���ات  دور 
يو��شل  �ن  الت�شيو،  يد  على  �ملحلية  �لكاأ�س 
�الخرية  �مل��ر�ح��ل  يف  حققها  �لتي  �ل�شحوة 
 10 )9 �ن��ت�����ش��ار�ت وه��زمي��ة و�ح����دة يف 
ع��ل��ى حظوظه  ل��ل��ح��ف��اظ  م���ب���اري���ات( 
دوري  يف  �مل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى  باملناف�شة 

�البطال �ملو�شم �ملقبل.
ويعول �نرت على عامل �الر�س لكي 
يتقدم  �ل��ذي  �لثاين  روم��ا  يتخطى 
عليه بفارق 8 نقاط، �ال �ن �ملهمة 
لن تكون �شهلة �شد فريق �ملدرب 
لوت�شيانو �شباليتي �لذي يتو�جه 
�للدود  ج��اره  �ملقبل مع  �الربعاء 
ن�����ش��ف نهائي  الت�����ش��ي��و يف ذه����اب 

م�شابقة �لكاأ�س �ملحلية.
وي���درك روم���ا �ن �خل��ط��اأ مم��ن��وع �مام 
�ملرحلة  نابويل يف  �شيو�جه  �نه  �نرت ال�شيما 
�ملقبلة. ويف �ملباريات �الخرى، يلعب �الحد بالريمو مع 
�شمبدوريا، وكييفو فريونا مع بي�شكار�، والت�شيو مع �ودينيزي، 
وج��ن��وى م��ع ب��ول��ون��ي��ا، وك��روت��وين م��ع ك��ال��ي��اري، و���ش��ا���ش��وول��و مع 
ميالن �لذي يبدو �نه �شيغيب جمدد� عن �ل�شاحة �لقارية �ملو�شم 
�ملركز  عن  نقاط   10 بفارق  �ل�شابع  �ملركز  يحتل  كونه  �ملقبل 
�ملرحلة  وتختتم  �الب��ط��ال.  دوري  �ىل  �مل��وؤه��ل  �الخ��ري  �لثالث 

�الثنن بلقاء فيورنتينا وتورينو.

يف ثمن نهائي يوروبا ليغ 

مواجهة �شهلة ملان�ش�شر يونايتد وقمة بني روما وليون 

اختبار �سعب لروما يف ميالنو

يوفنتو�س لالقراب من لقب الكالت�شيو بلقاء امبويل

�لبطل تفوقه على �شيفه  �كد غولدن �شتايت ووري��رز و�شيف 
لو�س �جنلي�س كليرز وعزز �شجله كاأف�شل فريق يف دوري كرة 
على   113-123 عليه  ب��ف��وزه  �الن،  حتى  �الم��ريك��ي  �ل�شلة 
ملعبه �ور�كل �رينا . وهذ� �لفوز �لعا�شر تو�ليا لغولدن �شتايت 
على �حد �برز مناف�شيه يف �ملنطقة �لغربية، وقد ح�شمه رجال 
�ملدرب �شتيف كري يف �لربع �لثالث �لذي �شجل فيه 50 نقطة، 
بينها 17 لنجمه �شتيفن كوري �لذي �نهى �للقاء ويف ر�شيده 

35 نقطة مع 7 متابعات و5 مترير�ت حا�شمة.
�ل�شوط �الول من  �نتهاء  49-61 مع  وك��ان ووري��رز متخلفا 
نقطة   50 بت�شجيله  �لثالث  �لربع  ينتف�س يف  �ن  قبل  �للقاء، 
مقابل 26 ل�شيفه، لي�شبح �ول فريق ي�شجل 50 نقطة يف ربع 
نيويورك  ليكرز �شد  لو�س �جنلي�س  ذل��ك  �ن حقق  و�ح��د منذ 

نيك�س )51 نقطة( يف 25 �ذ�ر مار�س 2014.
50 نقطة يف  �لتي ي�شجل فيها ووري��رز  �مل��رة �الوىل  �نها  كما 
ربع و�حد منذ 1989 و�لر�بعة يف تاريخه، وهو عادل �ي�شا يف 
�لثالثية  �ل�شالت  �لقيا�شي من حيث عدد  �لثالث رقمه  �لربع 

�لناجحة )9 ثالثيات( يف ربع و�حد.
وتاألق خالل هذ� �لربع كيفن دور�نت �ي�شا بعد �ن �شجل فيه 
و7  متابعة   15 مع  �للقاء  �نهى  وه��و  �ل�25،  نقاطه  من   15
�لثامن  بالفوز  توم�شون  ك��الي  �شاهم  كما  حا�شمة.  مترير�ت 
لكن  نقطة   18 بت�شجيله  م��ب��ار�ة،   57 يف  لفريقه  و�الرب��ع��ن 
م�شل�شل مبارياته �ملتتالية مع 20 نقطة �و �كرث توقفت عند 8 
مباريات. ويف �ملقابل، برز �و�شنت ريفرز وبول بري�س من ناحية 
كليرز �لذي مني 28 كانون �لثاين يناير بهزمية قا�شية جد� 

يف �ور�كل �رينا  بفارق 46 نقطة )98-144(، بعد �ن �شجل 
كل منهما 19 نقطة و��شاف دياندري جورد�ن 17 نقطة مع 
11 متابعة �ال �ن ذلك مل يكن كافيا لتجنيب فريقهما هزميته 

�لثانية و�لع�شرين يف 57 مبار�ة.
وعلى ملعب كويكن لونز �رينا ، عزز كليفالند كافاليريز حامل 
�لثالث يف  ومركزه  �ل�شرقية  �ملنطقة  �شد�رة  �للقب موقعه يف 
 104-119 نيك�س  نيويورك  �شيفه  على  بتغلبه  �لرتتيب، 
بف�شل جنمه ليرون جيم�س �لذي حقق �ل� تريبل د�بل  �لثامن 

و�الربعن يف م�شريته و�ل�شاد�س هذ� �ملو�شم.
متابعات،  ومثلها  نقطة   13 م��ع  نقطة   18 جيم�س  و�شجل 
وكايري  مت��ري��ر�ت   6 مع  نقطة   23 �يرفينغ  كايري  و����ش��اف 

كورفر 20 نقطة.

ووريرز يوؤكد تفوقه على كليربز يف ال�شلة االأمريكية

مت�شدر  ت�شل�شي  جنم  ه��از�ر  �دي��ن  �لبلجيكي  يعتقد 
�الندية  �ن بع�س  �ل��ق��دم،  ل��ك��رة  �الن��ك��ل��ي��زي  �ل����دوري 
حتى  ب��ري��دج   �شتامفورد  ملعب  يف  مبارياتها  تخ�شر 
�ل���ب���د�ي���ة، وه����ذ� م���ا ي��خ�����ش��اه �شو�ن�شي  ق��ب��ل ���ش��اف��رة 
�ملرحلة  يف  �ل�شبت  �لعا�شمة  على  يحل  عندما  �شيتي 
�ل�شاد�شة و�لع�شرين. يت�شدر ت�شل�شي ترتيب �لرمري 
8 نقاط عن مان�ش�شرت �شيتي  ليغ بفارق مريح يبلغ 
�لثاين �لذي تاأجلت قمته مع جاره �للدود مان�ش�شرت 
يونايتد، الن�شغال �الخري بنهائي كاأ�س �لر�بطة �الحد 

�ملقبل مع �شاوثمبتون.
�لكاأ�س  م�شابقة  ن��ه��ائ��ي  ل��رب��ع  ت�شل�شي  ي�شتعد  ك��م��ا 
يف  ي��ون��اي��ت��د  مان�ش�شرت  ي�شت�شيف  ع��ن��دم��ا  �ل��ع��ري��ق��ة 
13 �ذ�ر مار�س �ملقبل على ملعبه �للندين، علما بانه 
�ر�س  �الخ��رية على  �لتعادل يف مبار�ته  �شقط يف فخ 
لال�شباين  مبكر  بهدف  تقدمه  برغم   ،1-1 برينلي 
بيدرو رودريغيز. وكان فوز ت�شل�شي على جاره �ر�شنال 
3-1 �حلادي ع�شر على �لتو�يل على �ر�شه يف خمتلف 
�مل�شابقات، وتعود خ�شارته �الخرية �مام جماهريه �ىل 

16 �يلول �شبتمر �ملا�شي �مام ليفربول.
وقال هاز�ر ل�شحيفة �يفنينغ �شتاند�رد  �ن �د�ء فريق 
�ر�شه  على  �ل�شلب  كونتي  �نتونيو  �اليطايل  �مل��درب 
يجعله مر�شحا الحر�ز �للقب: نعم هذ� معر. ي�شعب 

على �خل�شوم �لقدوم �ىل هنا و�لفوز يف �ملباريات .
�شعور  ل��دي  هل  �ل�شابق:  �لفرن�شي  ليل  الع��ب  وتابع 
�لبد�ية  �شافرة  قبل  حتى  تخ�شر  �الندية  بع�س  بان 
�المر  �مل��ا���ش��ي.  �ملو�شم  م��ن  �ف�شل  نلعب  نحن  ه��ن��ا؟ 
�للقب  �حرزنا  عندما  مو�شمن  قبل  ح�شل  ما  ي�شبه 
. وتوج ت�شل�شي، مع �لرتغايل جوزيه مورينيو مدرب 
�لقابه �خلم�شة يف  باخر  �حل��ايل،  يوتايتد  مان�ش�شرت 

مو�شم 2015. وتابع: نعرف �نه �ذ� �ردنا �حر�ز 
�للقب، يجب �ن نفوز يف معظم مبارياتنا على 

�ل�19 الننا  �مل��ب��اري��ات  ن��ق��ول  ل��ن  �ر���ش��ن��ا. 
خ�شرنا �مام ليفربول، بل يجب �لفوز يف 

16 �و 17 مبار�ة .
يف �مل��ق��اب��ل، ي��ع��ي�����س ���ش��و�ن�����ش��ي فرتة 

جيدة بعد بد�ية كارثية، وذلك 
�مل���درب �جلديد  ق���دوم  بعد 

ب�����ول ك��ل��ي��م��ن��ت �ل����ذي 
عمل �شابقا مدربا 

م���������ش����اع����د� يف 
 . ت�شل�شي

وف�������������������������از 
ن�شي  � �شو
�رب������������������������ع 
م��������ر�ت يف 
ته  يا ر مبا

�ل�����������������ش��������ت 
�الخرية.

ظ������ل  ويف 
مبار�ة  تاأجيل 

م����ان���������ش���������ش����رت 
يتحن  ���ش��ي��ت��ي، 

�لثالث  ت��وت��ن��ه��ام 
نقطتن  ب�������ف�������ارق 

لتخطي  �لفر�شة  عنه 

�نتهاء  ب��ع��د  �ل��و���ش��اف��ة،  �ىل  و�ل��ق��ف��ز  ���ش��ت��وك  �شيفه 
م�شو�ره يف م�شابقة يوروبا ليغ ب�شكل مفاجىء.

وودع فريق �شمال لندن �مل�شابقة �لقارية �لرديفة من 
 ،2-2 دور �ل�32، بتعادله مع �شيفه غنت �لبلجيكي 
توتنهام  وحقق  1-�شفر.  ذهابا  خ�شارته  ثمن  فدفع 
�الرجنتيني  م���درب���ه  �����ش���ر�ف  حت���ت  ر�ئ���ع���ة  ���ش��ل�����ش��ل��ة 
ليفربول  �م��ام  ي�شقط  �ن  قبل  بوكيتينو،  ماوري�شيو 
مانيه.  �شاديو  �ل�شنغايل  بهديف  �الخ���رية  �جل��ول��ة  يف 
وق��ال بوكتينيو �ل��ذي فاز فريقه مرة وحيدة يف �خر 
�ربع مباريات: عندما نبد�أ يف مبار�ة، �ذ� �شاهدمت 50 
ملعرفة  عباقرة  تكونو�  �ن  بحاجة  ل�شت  فقط،  ثانية 

�ننا قد نعاين ونو�جه م�شكالت يف �ملبار�ة .
وت��خ��ت��ت��م �مل��رح��ل��ة �الث���ن���ن، مب���ب���ار�ة ل��ي�����ش��رت �شيتي 
�جلريح وليفربول �خلام�س، وذلك بعد �يام قليلة من 
�قالة مدرب �الول �اليطايل كالوديو ر�نيريي ب�شبب 
�شوء �لنتائج. و��شدر �لنادي بيانا �خلمي�س �قال فيه 
تاريخه  �لن�شر �العظم يف  ق��اده �ىل  �ل��ذي  ر�ن��ي��ريي 
�ملمتد على مدى 133 عاما �ملو�شم �ملا�شي بتتوجيه 
بطال النكلرت� للمرة �الوىل. �شجله كاأجنح مدرب يف 

�شفوف لي�شرت �شيتي ال غبار عليه .
وي�شتمر لي�شرت يف نزف �لنقاط بعدما مني بخ�شارته 
هدف  �ي  ي�شجل  �ن  دون  من  �لتو�يل  على  �خلام�شة 
��شهر  بعد  وذل��ك  ع�شر،  �ل�شابع  �ملركز  �ىل  وتقهقره 
�لبطوالت  م���ف���اج���اآت  ك�����رى  حت��ق��ي��ق��ه  م����ن  ق��ل��ي��ل��ة 
مرة  الول  �للقب  ب��اح��ر�زه  �ملا�شي  �ملو�شم  �الوروب��ي��ة 
�ملجموعات  دور  ر�ئعة يف  بد�ية  بعد  لكن  تاريخه.  يف 
�مل��درب ر�نيريي  ل��دوري �بطال �وروب���ا، �شقط رج��ال 
1-2 �الربعاء يف ذهاب  على �ر�س ��شبيلية �ال�شباين 
ث��م��ن �ل��ن��ه��ائ��ي. وح��اف��ظ ه���دف �مل��ه��اج��م جيمي 
�مل�شو�ر  باكمال  لي�شرت  �م��ال  ف��اردي على 

نحور ربع �لنهائي.
وقال ر�نيريي بعد �ملو�جهة: دوري 
�لعطلة،  مب��ث��اب��ة  �وروب�������ا  �ب���ط���ال 
�لدوري  هو  �لينا  بالن�شبة  و�اله��م 

�النكليزي .
وي��ب��ت��ع��د ل��ي�����ش��رت ن��ق��ط��ة ع���ن هال 
���ش��ي��ت��ي �ل���ث���ام���ن ع�������ش���ر، �ول 
بالهبوط  �مل��ه��ددي��ن 
�لدرجة  �ىل 

�لثانية.

�لتيار  �إن  ج��ان��ريو  دي  ري��و  يف  �لكهرباء  �شركة  قالت 
نحو  بعد  �ل�شهري  م��ار�ك��ان��ا  ��شتاد  �إىل  ع��اد  �لكهربي 
�شابقة  ف��و�ت��ري  دف��ع  ع��دم  ب�شبب  �النقطاع  م��ن  �شهر 

م�شتحقة.
�ال�شتاد  �إىل  ع��ادت  �لكهرباء  �أن  �إىل  �ل�شركة  و�أ���ش��ارت 
ريال  م��ل��ي��ون   1.3 �ال���ش��ت��اد  م�����ش��وؤول��و  دف���ع  �أن  ب��ع��د 
نوفمر  �أ���ش��ه��ر  ع��ن  دوالر�(   424670( ب��ر�زي��ل��ي 
كانون  ويناير  �الأول  كانون  ودي�شمر  �لثاين  ت�شرين 

�لثاين.
�لعامل  ك��اأ���س  نهائي  ��شت�شاف  �ل���ذي  �ال���ش��ت��اد  وك���ان 
2014 وحفل ختام �وملبياد ريو يف �لعام �ملا�شي حمل 

نز�ع بن �إد�ر�ت خمتلفة حول �إد�رته.
�إع��ادة و�شع �لع�شب و�ملقاعد �لتي دمرت  ويجب �الآن 

على يد م�شاغبن.
وقالت �شركة �لكهرباء �إنه ما يز�ل هناك 1.8 مليون 
الوملبياد  �ملنظمة  �للجنة  على  يتعن  بر�زيلي  ري��ال 

دورة  �ال�شتاد خالل  �أد�رت  بعدما  دفعها   2016 ريو 
�الألعاب.

م�شتمرة  �ملنظمة  �للجنة  م��ع  �مل��ف��او���ش��ات  و�أ���ش��اف��ت 
حول فو�تري �لكهرباء خالل فرتة ��شت�شافة �ال�شتاد 

لالوملبياد. 
وقال م�شوؤولو ريو 2016 �إنهم �شيدفعون �ملبلغ.

نهائي  يف  �الأرجنتن  على  �أملانيا  ف��وز  �ال�شتاد  و�شهد 
�لبطولة  نهائي  ��شت�شاف  كما   2014 �لعامل  كاأ�س 
على   1-2 �أوروج��������و�ي  ت��غ��ل��ب��ت  ع��ن��دم��ا   1950 يف 

�لر�زيل.
 28 منذ  م��ب��ار�ة  �أي  �ل�شهري  �مللعب  ي�شت�شيف  ومل 
دي�شمر عندما �أقام �لر�زيلي زيكو مبار�ته �ل�شنوية 

�خلريية.
�إن �لل�شو�س �شرقو� يف يناير كانون  وقالت �ل�شرطة 
من  و�لتجهيز�ت  �مل��ع��د�ت  من  �لكثري  �ملا�شي  �لثاين 

�ال�شتاد.

ت�شيل�شي ياأمل موا�شلة هيمنته على 
اأر�شه بالربميريليغ

 الكه���رب���اء تع���ود ال�شت����اد 
م����اراك�����ان�������ا



    
ماأ�شاة اأمريكي “قتلته” األعاب الفيديو 

يف ماأ�شاة تفطر �لقلب، ذهب �شاب �أمريكي يدعى بر�يان فيغنولت 
�ألعاب  ممار�شة  م��ن  متو��شلة  �شاعة   22 بعد  �شيجارة  لتدخن 

�لفيديو يف بث حي، لكنه مل يعد �أبد�، ليتبن الحقا �أنه تويف.
وفوجئ جمهور فيغنولت، وهو �أحد العبي �ألعاب �لفيديو �ملعروفن 
على �الإنرتنت، حن مت �الإعالن عن وفاته بطريقة مفاجئة، ويف 

خ�شم بث مبا�شر خالل خو�شه حتديا للعب يوما كامال.
�أمريكي  وه��و  فيغنولت،  �شعى  فقد  �إندبندنت،  ل�شحيفة  ووف��ق��ا 
يبلغ من �لعمر 35 عاما، للعب 24 �شاعة متو��شلة يبثها مبا�شرة 

ملتابعيه، بهدف جمع �لترعات ملوؤ�ش�شة “ميك �أ وي�س” �خلريية.
�نهار وتويف حن ترك  �أنه  �كت�شفو�  بعدما  �ملتابعن �شدمو�  لكن 

�لبث �حلي للتدخن، بعد 22 �شاعة من �للعب �ملتو��شل.
ووجد فيغنولت ميتا يف بيته بعدما توه �أ�شدقاء له الحقا.

وكانت تقارير �شابقة �أ�شارت �إىل �أن ممار�شة �ألعاب �لفيديو ل�شاعات 
طويلة قد ت�شبب �لعديد من �مل�شكالت �ل�شحية، علما باأن �ل�شبب 

�لر�شمي لوفاة �ل�شاب �الأمريكي مل يعلن على �لفور.

منور ت�شقط طائرة 
قدم قطيع من �لنمور �ل�شيبريية عر�شا مذهال �أمام زو�ر �إحدى 
حد�ئق �حليو�ن بال�شن، حيث ظهر مقطع فيديو لقطيع مكون 
م��ن 10 من��ور وه��و ي��ح��اول �ف��رت����س ط��ائ��رة ب���دون ط��ي��ار باإقليم 

هيلونغجياجن ب�شمال �شرق �ل�شن، بعد �أن متكنو� من �إ�شقاطها.
تابعن  �لتقط مر��شلن  �لريطانية،  ديلي ميل  ل�شحيفة  ووفقا 
ل�تليفزيون �ل�شن �ملركزي فيديو ير�شد تلك �لو�قعة با�شتخد�م 

طائرة بدون طيار �أو درون يف حديقة للنمور �ل�شيبريية.
�أن  مبجرد  للطائرة  �نتبهو�  �لنمور  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ���ش��ارت 
�قرتبت منهم ودفعتهم غريزتهم �إىل حماولة ��شتك�شاف ماهيتها، 
لذلك حلقو� بها؛ وظهر يف �لفيديو، �لذي ن�شرته �ل�شحيفة، �أحد 
�لنمور وهو يقفز م�شافة 10 �أقد�م �إىل �أعلى وينق�س على �لطائرة 
عندما  �نده�شو�  �أنهم  ويبدو  ق�شمها،  �لنمور  بقية  ح��اول  فيما   ،
وجدو� �أن �أدخنة بد�أت تخرج من بطاريتها. يذكر �أن �ملر��شلن كانو� 
�ل�شمنة،  من  تعاين  كانت  �إذ�  ما  ملعرفة  �لنمور  ت�شوير  يحاولون 
بعد �أن �أثارت �شور لهم مت �لتقاطها يف وقت �شابق من هذ� �ل�شهر، 
�لقلق حول �إذ� ما كان �لقائمون على رعاية �لنمور يقدمون لهم 
كمية كبرية من �لطعام. و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل �أنه من �لطبيعي 
�أن تتناول وجبات د�شمة خالل ف�شل  �ل�شيبريية  بالن�شبة للنمور 
�ل�شتاء، لتتمكن من �لتاأقلم مع �لظروف �جلوية �لقا�شية، خا�شة 
و�أن متو�شط درجات �حلر�رة يف �إقليم “هيلونغجياجن “ بلغ هذ� 

�ل�شهر نحو 13 درجة �شليزية حتت �ل�شفر.

تعرف على اأغرب احتفال لل�شلعاء 
ن��و�دي مدينة ت�شوروتا  �أح��د  �أ�شلع يف  30 رجال  �أك��رث من  �جتمع 

�ليابانية لالحتفال ب�شلعاتهم و�ال�شتمتاع بوقتهم.
وخا�س �أع�شاء نادي �ل�شلعاء م�شابقة فريدة ت�شمنت �شد �حلبل 
د�ئرية مل�شقة بروؤو�شهم حيث حاول كل طرف �شد  عر حلقات 

�حللقة من ر�أ�س مناف�شه.
ز�لت  م��ا  ع��ام��ا( وه��و ي�شحك  �أوج��ا���ش��او�ر� )43  وق��ال تو�شيوكي 

ر�أ�شي توؤملني ... �أعتقد �أنني بحاجة لو�شع �لثلج عليها.
وقال ما�شاتومو �شا�شاكي )64 عاما( وهو ي�شارك يف �مل�شابقة الأول 
مرة �إنه لطاملا �شعر بعدم �لثقة ب�شبب �شلعته لكن �إح�شا�شه تغري.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ملاذا يختلف �شكل ال�شعر؟
�أو  �لب�شرة  لون  �ملثال،  �شبيل  �ل�شخ�س. على  د�ئم يف  ب�شكٍل  تغيريها  �لتي ال مُيكن  �ل�شكلية  �ل�شفات  بع�س  هناك 
هي  �ل�شعرة  وملم�س  �شكل  طبيعة  ُيحدد  ما  ف��اإن  باخت�شار،  م�شتقيم.  ناعم  �أو  د  جمعَّ بن  �ل�شعر  وملم�س  طبيعة 
�جلينات. فما ترثه من و�لديك من خ�شائ�س جينية هي ما حُتدد �ل�شكل ل�شعرك، �أ�شف �إىل ذلك هيكلية وتكوين 
ن عادًة من جزئن رئي�شين هما: �لرمح )وهو ما يظهر عادًة فوق فروة �لر�أ�س(،  �ل�شعرة. �أي �شعرة يف ر�أ�شك تتكوَّ
وب�شيلة �ل�شعرة �لتي تتو�جد يف �جللد وال نر�ها. وحيث �أن �لُب�شيلة هي �جلزء �مل�شوؤول يف ج�شم �الإن�شان عن تكوين 

�ل�شعر و�إنتاجه، فاإنها تتاأثر بعدة عو�مل توؤثر على �ل�شكل و�مللم�س، منها عو�مل جينية متو�رثة.
علمًيا، فاإن �ل�شعر �ملجعد هو �ل�شفة �ل�شائدة �لغالبة يف جينات �لنا�س. �أي �أنه من �لنادر �أن ال يتو�جد �جلن �لذي 
�لتقى �جلن  �إن  �ل�شفة كبرية الأنها تظهر  د يف �جلينوم الأي �شخ�س، لكنه فر�س ظهور  يحمل �شفة �شعر جمعَّ

�ل�شائد مع مثيله يف �لطرف �الآخر �أو �لتقى مع �جلن �ملتنحي �ل�شعر �مل�شتوي لدى كال �لزوجن.
% �شمن   95-85 �أن �جلينات �مل�شوؤولة عن �لتجعيد تتو�رث بن�شبة  2009م، ُوجد  �إجر�وؤها يف عام  ويف در��شة مت 
عينة �لدر��شة. ما يعني �أن ت�شعة �أع�شار �لعينة �ملدرو�شة حملو� جينات يف �حلم�س �لنووي هي �مل�شوؤولة عن �ختالف 
طبيعة �شعرهم و�شكله. عامل �آخر يوؤثر على �شكل �شعر كل �شخ�س وهو تاأثر �لب�شيالت بانحناء جد�ئل �ل�شعر. فاإن 
كانت �لب�شيالت متناظر ومتماثلة يف �ل�شكل، ينتج �شعر م�شتقيم ناعم. �أما �إن كانت غري متناظرة وبي�شاوية فاإن 

�لُب�شيلة ُتنتج �شعًر� جمعًد�.
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مناف�شة حامية على اأو�شكار اأف�شل ممثل 
يلعب �ملمثل �الأمريكي دنزل و��شنطن دور �أب ثرثار منمق غري عادي تكاد 

�شخ�شيته تطل من �ل�شا�شة.
�لغمغمة  �نطو�ئي �شموت كثري  �أب  دور  �أفليك  يلعب كي�شي  �لعك�س  وعلى 

ويعاين من �الكتئاب.
�لذي يقام  �الأو�شكار  �أف�شل ممثل يف حفل  �لنجمان على جائزة  ويتناف�س 
يف  ت�شويق  عن�شر  �أك���ر  ب��اأن��ه��ا  �مل��ت��اب��ع��ون  ي�شفها  ج��ائ��زة  يف  �ملقبل  �الأح���د 

�حلفل.
وبينما من �ملتوقع على نطاق كبري �أن يفوز �لفيلم �ملو�شيقي )ال ال الند( 
�إال يف �للحظات �الأخ��رية بن  �أف�شل فيلم فاإن �ملناف�شة لن حت�شم  بجائزة 
�لفيلم  �أفليك يف  و�أد�ء  )فن�شي�س(  �لعائلية  �لدر�ما  فيلم  و��شنطن يف  �أد�ء 

�لذي يفطر �لقلوب )مان�ش�شرت باي ذ� �شي(.
للنقد  ك��وم  دوت  توميتوز  روت��ن  موقع  حترير  رئي�س  �أت�شيتي  م��ات  وق��ال 
�أثري  �ل��ذي  �جل��دل  �أي�شا  و��شنطن وهناك  لدنزل  �لفني هناك ميل كبري 
�لعام �ملا�شي ب�شاأن �أن جو�ئز �الأو�شكار بي�شاء للغاية وهو ما يجب �أن يكون 
يف �أذهان من ي�شوتون على �جلائزة. وذلك يف �إ�شارة �إىل مز�عم باأن جو�ئز 

�الأو�شكار متنح على نطاق �أو�شع للفنانن من �أ�شحاب �لب�شرة �لبي�شاء.

غالبية الب�شر ال يريدون معرفة ما يخبئه امل�شتقبل
ك�شفت در��شة حديثة �أعدها باحثون من معهد “ماك�س بالنك” �الأملاين �أن 
�لغالبية �لعظمى من �لب�شر ال يرغبون يف معرفة ماذ� يخبئ لهم �مل�شتقبل 
�إذ�  وحتى  بالطبع،  للمعرفة  �لفر�شة  لهم  �أتيحت  �إذ�  وذل��ك  �أح���د�ث،  من 

كانت هذه �الأحد�ث �مل�شتقبلية قد حتمل لهم �ل�شعادة و�لبهجة.
�لنا�س يف�شلون جتنب  �إن غالبية  �لدر��شة،  �أع��دو�  �لذين  �لباحثون  وقال 
جتنب  يف�شلون  �أنهم  كما  بامل�شتقبل،  معرفتهم  عن  تنتج  قد  �لتي  �ملعاناة 
�لندم على معرفة �الأحد�ث �مل�شتقبلية ويريدون �الحتفاظ مبتعة �لت�شويق 

يف حياتهم.
�أن طول �لفرتة �لزمنية حلن وقوع �حلدث لعب دور�  و�أ�شاف �لباحثون 
�ملتعمد  جهلهم  �أن  �إىل  م�شريين  بالدر��شة،  �مل�شاركن  �إج��اب��ات  يف  كبري� 
�أو  باحلدث كان �الأك��رث تف�شيال عن علمهم �مل�شبق مبوعد وق��وع �حل��دث 

علمهم �مل�شبق باحلدث نف�شه.
وعلى �شبيل �ملثال، وجد �لباحثون �أن �الأ�شخا�س كبار �ل�شن كانو� �أقل رغبة 
و�شبب  رفاقهم،  وف��اة  �أو موعد  وفاتهم  �ل�شن يف معرفة موعد  �شغار  من 
�لدكتور جريج  �لدر��شة  �إع��د�د  �مل�شاركن يف  �لباحثن  �أح��د  وق��ال  �لوفاة. 
بامل�شتقبل،  �لتنبوؤ  قوى  رف�س  يف�شلون  �لنا�س  �أن  وجدنا  لقد  جيجرنزر 
وجتنب  بامل�شتقبل  علمهم  ي�شببها  قد  �لتي  �ملعاناة  جتنب  يف  منهم  رغبة 

�لندم، وكذلك �حلفاظ على بهجة �لت�شويق.

بيون�شيه تن�شحب من 
مهرجان كوت�شيال 

�عتذرت �ملغنية �الأمريكية بيون�شيه 
كوت�شيال  مهرجان  يف  �لغناء  ع��ن 
�ملو�شيقي �لذي يقام يف كاليفورنيا 
�أو�مر  على  ب��ن��اء  ني�شان  �أب��ري��ل  يف 

�الأطباء ب�شبب حملها.
�إن  ب��ي��ان  يف  ق��ال��و�  منظمن  ل��ك��ن 
�ملغنية �لبالغة من �لعمر 35 عاما 
و�لتي تنتظر تو�أمن �شتكون �ملغنية 
عام  خ��الل  �ملهرجان  يف  �لرئي�شية 
�شركة جولدن  بيان  وق��ال   .2018
فوي�س �ملنظمة للمهرجان و�شركة 
متلكها  �لتي  �نرتتينمت  ب��ارك��وود 
من  ن�شيحة  �أع��ق��اب  يف  بيون�شيه 
�أطبائها بتقليل ن�شاطها يف �ل�شهور 
ت�شارك  �أال  بيون�شيه  ق��ررت  �ملقبلة 
بالغناء يف مهرجان كوت�شيال فايل 
ميوزيك �أند �أرت لعام 2017.  وكان 
من �ملقرر �أن تكون بيون�شيه �ملغنية 
�ل�شنوي يف  �ملهرجان  �لرئي�شية يف 
�شحر�ء جنوب كاليفورنيا بن 15 
و 22 �أبريل ني�شان. ومل يت�شح من 

�شيحل حملها.

يو�شل اأوالده للمدر�شة على دراجة هوائية
�لطريق  و����ش���ط  ي���ق���ود  �ل���ه���و�ئ���ي���ة،  ب���در�ج���ت���ه 
الإي�����ش��ال �أط��ف��ال��ه �إىل �مل��در���ش��ة ي��وم��ي��اً. يوؤمن 
جامعة  يف  �ل��دك��ت��ور  �مللحم،  ح�شام  �ل�شعودي 
�مللك فهد للبرتول و�ملعادن باملنطقة �ل�شرقية 
ب��ف��ك��رة حت��ري��ر �ل�����ش��ارع م��ن �أم���ر�����س �لع�شر 
ب��ا���ش��ت��خ��د�م �جل���اري���ة. ه���ذ� �ل��رج��ل �خ��ت��ار �أن 
يو�جه زحام �ل�شو�رع بدر�جة ذ�ت كر�شي فاره 
مريح، مو�جهاً �النتقاد�ت و�ملخالفات �ملرورية، 
ف�شاًل عن م�شادرة �لدر�جة بن حن و�آخر. 
ل�����ل��ع��رب��ي��ة.ن��ت ع��ن �شعوبات  �مل��ل��ح��م  وحت����دث 
ف��ك��رة غ��ري م�شت�شاغة  �إدخ���ال���ه  ب��ع��د  و�ج��ه��ت��ه 
منذ 2008 لدى �ملجتمع حتى �أ�شبح �شخ�شاً 
يف  �ل��در�ج��ات  �شري  بطريقة  للتعريف  رئي�شياً 
�ملركبية  �لقيادة  يدعى  باأ�شلوب  �مل��رور  �أ�شبوع 
�ملنت�شرة  �لع�شر  الأمر��س  �أن��ا حم��ارب  قائاًل: 
وموؤمن باأهمية �لدر�جة كبديل �آمن لل�شيارة 
�خلطرة، حيث �إنني �أذهب يومياً �إىل �جلامعة 
باأنو�ع عدة من �لدر�جات و�جلاريات، متجاوز�ً 
�أن�شاأت  �ل�����ش��ن��ن  ����ش���و�رع �خل���ر وع���ر  زح����ام 

جمموعات تثقيفية حول �ململكة.

العثور على 4 تائهني يف املحيط الهادئ 
ع���رث ق��ائ��د م��روح��ي��ة ���ش��دف��ة يف م��ي��اه �مل��ح��ي��ط �لهادئ 
28 يوما على ما ذكرت  على زورق��ن �حدهما تائه منذ 

�شحيفة مار�شال �يالندز جورنال.
حل�شاب  �لتونة  �شمك  م��ن  ��شر�با  ير�شد  �لطيار  وك��ان 
وقع  عندما  م��ار���ش��ال  ج��زر  �شو�طئ  قبالة  �شيد  �شفينة 
�ل��ذي �شمح  �الم��ر  �ملا�شي  �ملركبن �ال�شبوع  �شدفة على 
�ن  �ل�شحيفة  وذك���رت  وم��ر�ه��ق.  �شيادين  ثالثة  باإنقاذ 
�شو�طئ  من  كيلومرت�   650 م�شافة  على  كانا  �ملركبن 
كرييباتي �لتي �بحر� منها ب�شكل منف�شل. و�ملركب �لذي 
كان فيه ثالثة �شيادين يجنح منذ 28 يوما. �ما �الخر 
�لذي كان فيه مر�هق يف �لر�بعة ع�شرة فهو تائه منذ 11 
 888 كيوال  �ل�شيد  �شفينة  �ىل  �الأرب��ع��ة  نقل  وق��د  يوما. 
�لتي �نزلتهم يف عطلة نهاية �ال�شبوع �ملا�شي يف ماجورو 
عا�شمة جزر مار�شال. وقال قبطان �ل�شفينة يو�ن ت�شاي 
11 يوما يف حن  �أك��ل منذ  �مل��ر�ه��ق مل يكن قد  �شن �ن 
ك���ان �ل�����ش��ي��ادون �ل��ث��الث��ة ي��اأك��ل��ون �ل�����ش��م��ك. وق���د �دخل 
�الربعة �مل�شت�شفى حيث تبن �ن �شحتهم جيدة با�شتثناء 
و�ح��د من بينهم كان يعاين من جتفاف طفيف. وتكرث 
�ملغامر�ت �ملثرية يف �ملحيط �لهادئ حيث تف�شل مئات ال 
بل �الف �لكيلومرت�ت بن كل من جزره �ل�شغرية. ففي 
�لعام 2014 عرث على �شياد �شمك من �ل�شلفادور يدعى 
خو�شيه �شالفادور �لفارينغا يف جنوب �ملحيط �لهادئ بعد 
13 �شهر� على �بحاره من �ملك�شيك، بعد خلل يف حمركه.

اإطار �شيارة يحطم راأ�س رجل
ن�شرت �شحيفة �لديلي ميل مقطع فيديو وثقته كامري� 
مر�قبة مبتجر يف �أحد �أحياء �لر�زيل ، حلظة �الإطاحة 

برجل ي�شري يف �ل�شارع بو��شطة �إطار �شيارة.
وبن �ملقطع حلظة �شري �لر�زيلي رويرتو فرناندز هو 
وزوجته يف مدينة �إيباتينجا، وفجاأة بدون توقع �أتى �إليه 
�إطار �شيارة طائر و�شرب ر�أ�شه يف حادثة غريبة، وقد جنا 

روبرتو من �ملوت �ملحقق بك�شور يف جمجمته.

�شحلية �شخمة تقتحم مطعما
عاما(   25( ل��ي��ال  �شامية  �لفرن�شية  �ل��ن��ادل��ة  ت�����ش��درت 
عناوين �ل�شحف �لعاملية، بعدما �أم�شكت ب�شحلية �شخمة 
ت��اأرج��ح فيها الإخ��ر�ج��ه��ا م��ن مطعم  م��ن ذيلها، و�أخ���ذت 
يف والي����ة ن��ي��و ���ش��اوث وي��ل��ز �الأ���ش��رت�ل��ي��ة. وق��ال��ت ليال، 
�أ�شبح يطلق  �إن �جلميع  �أُثنى على على �شجاعتها،  �لتي 
هذ�  على  غو�نا  ��شم  يطلق  حيث  �لغو�نا”،  “فتاة  عليها 
حدث  وعما  �ملطعم.  �قتحم  �ل��ذي  �ل�شحايل  م��ن  �ل��ن��وع 
قالت:  �ملطعم  على  �ل�شخمة  �ل�شحلية  �نق�شا�س  ي��وم 
نظرت �إليها و�عتقدت �أنه كلب يف �لبد�ية! ... ولكن بعد 
�أن طول �ل�شحلية، �لتي  �أنها غو�نا. ويعتقد  �أدركت  ذلك 
ت�شللت حتت طاولة �أحد �لزبائن، يبلغ حو�يل 180 �شم. 
بد�أت  �أن��ا  حتى  ي�شرخون،  �جلميع  ك��ان  �لنادلة  ت�شيف 
�لنادلة يف حماية �لزبائن من هذ�  �أي�شا!. فكرت  �أ�شرخ 
�ملخلوق �ل�شخم، فو�شعت كر�شي يف طريق �ل�شحلية قبل 
جرها من ذيلها. تقول �لنادلة: مل �أكن خائفة، �أنا �أحب 

�لزو�حف فكان ذلك مثري� قليال .

جنيفر لوبيز: العمر ال يلعب دورًا يف عالقاتي
ذكرت �ملغنية �الأمريكية �ل�شهرية، جنيفر لوبيز، �أن عالقاتها مع �لرجال 
�الإعالمية  مع  مقابلة  يف  ع��ام��اً(   47( لوبيز  وقالت  �ل�شن.  يحددها  ال 
�أ���ش��غ��ر مني يف  �أو�ع����د فقط رج���ااًل  : ال  �إل���ن ديجينريي�س  �الأم��ري��ك��ي��ة 
�ل�شن... �أنا بب�شاطة �ألتقي باأ�شخا�س، وعندما �أريد �لتنزه معهم فاإنني 

�أفعل ذلك، وعندما �أعجب بهم فاإنني �أعر عن ذلك .
و�شوهدت لوبيز كثري�ً ب�شحبة رجال ي�شغرونها يف �ل�شن، �إال �أنها ُترجع 
ذلك �إىل �ل�شدفة، حيث قالت �الأمر يتعلق بال�شخ�س نف�شه ولي�س ب�شنه. 
فيما  بها  معن  ت�شنيف  �إل�شاق  �الإن�شاف  من  لي�س  �أن��ه  لوبيز  وذك��رت 
يتعلق بعالقاتها مع �لرجال، وقالت: �ل�شن ال يلعب دور�ً، �الأمر يتوقف 

على ما �إذ� كنت منجذبة �إليهم �أم ال.  كما علقت لوبيز على �شائعات 
ب�شاأن �رتباطها مبغني �لر�ب در�ك )30 عاماً( وقالت يف �إ�شارة �إىل 
�شورة ن�شرتها على موقع �إن�شتغر�م نهاية �لعام �ملا�شي تظهر فيها 

وهي تعانق در�ك: �إننا نت�شكع �شوياً فقط .

ناعومي هاري�ش يف ق�سر باكنغهام بعد تلقي ميدالية OBE من امللكة اليزابيث يف لندن.   )رويرتز(

درا�شة احلياة على املريخ 
من �شحراء اأتاكاما

يجد علماء �الأحياء �لفلكية �لذين 
ي�شعون ملعرفة �أين ميكن �أن تكون 
هناك حياة على كوكب �ملريخ وما 
�ل�شكل �لذي قد تتخذه �أن �شحر�ء 
�الأكرث  وه��ي   - ت�شيلي  �أت��اك��ام��ا يف 
تقدم  رمب����ا   - �ل���ع���امل  يف  ج��ف��اف��ا 

دالئل مهمة.
وم��ن��ذ در����ش��ة �أج��ري��ت ع��ام 2003 
تربة  يف  �مليكروبية  �حلياة  تناولت 
�ملريخ  ت��رب��ة  ت�شبه  �ل��ت��ي  �أت��اك��ام��ا 
يف  �لفلكية  �الأح��ي��اء  �أب��ح��اث  ز�دت 

�ل�شحر�ء ب�شكل كبري.
�لفلكية  �الأح����ي����اء  ع��ل��م  وي��ب��ح��ث 
كيفية  لفهم  �الأر����س  على  �حل��ي��اة 

ت�شكلها يف �أي مكان �آخر بالكون.
وقال �أرماندو �أزو� وهو عامل �أحياء 
معهد  يف  يعمل  ت�شيلي  من  فلكية 
�لواليات  يف  للف�شاء  م��ارب��ل  ب��ل��و 
�مل���ت���ح���دة و�ل������ذي ن�����ش��اأ يف �إح����دى 
�ملناطق �لقليلة �ملاأهولة يف �أتاكاما 
�الأمر �أقل تكلفة بكثري من �ل�شفر 

�إىل �ملريخ.
�أق��دم �شحر�ء  : هذه  وتابع بقوله 
يف �ل���ع���امل و�أك���رثه���ا ج��ف��اف��ا وهي 
م��ك��ان ف��ري��د مل جت��د �حل��ي��اة فيه 
بديال عن �لتكيف مع نق�س �ملياه.

�لقا�شية  �لبيئة  هذه  يف  حتى  لكن 
على  للحياة  �شمود�  �لعلماء  مل�س 

�مل�شتوى �ملجهري.
�أزو� حتى تلك �الأماكن على  وقال 
�أنه  �شابقا  يعتقد  ك��ان  �لتي  �ملريخ 
لن توجد فيها حياة الأنها �شديدة 
�شيء  الأي  ي�شمح  ال  مب��ا  �جل��ف��اف 
بالبقاء... وجدنا �أماكن مثل هذه 
ع��ل��ى �الأر�����س وال ت���ز�ل ب��ه��ا �أن���و�ع 

خمتلفة من �لكائنات �ملجهرية.

ف�شلوها ب�شبب �شاندويت�س.. وعو�شت ب�46 األف دوالر!
ُف�����ش��ل��ت م��وظ��ف��ة م���ن م��ط��ع��م وج���ب���ات ���ش��ري��ع��ة يف 
مدينة فانكوفر بكند�، قبل 3 �شنو�ت بتهمة �شرقة 
���ش��ان��دوي��ت�����س ���ش��م��ك وب��ط��اط�����س وم�����ش��روب �شود� 
وعادت  دوالر،  ن�شف  قيمتها  تتجاوز  ال  �لرتقال، 
هذ� �ل�شهر لتحكم لها �ملحكمة بتعوي�س قدره 46 
�ألف دوالر. وت�شري وثائق �ملحكمة �إىل �أن �لق�شية 
نتجت على ما يبدو من �شوء فهم. وقالت �ملوظفة، 
يوم،  ذ�ت  نقودها  حافظة  ن�شيت  �إن��ه��ا  ر�م،  �أو���ش��ام 
وطلبت من �ملدير �أن حت�شل على وجبة، وظنت �أن 
رئي�شها و�فق. ولكن �الأخري �أكد �أنه �أقر للموظفة 
�لبطاط�س  على  يو�فق  ومل  �ل�شمك،  ب�شاندويت�س 
خ�شارة  �ل�شركة  كلف  م��ا  وه��و  �ل�����ش��ود�،  وم�شروب 
تدير  �ل��ت��ي  �ل�شركة  عّلقت  دوالر.  ن�شف  ق��دره��ا 
�ملطعم عمل ر�م يف دي�شمر كانون �الأول عام 2013 
وطردتها من وظيفتها يف يناير كانون �لثاين عام 
قدره  بتعوي�س  �ل�شركة  �ملوظفة  وطالبت   .2014

دوالر  �أل���ف  و25  ع���ام،  �أج���ر  قيمة  دوالر  �أل���ف   21
ب�شبب �الأ�شر�ر �لناجمة عن عزلها، وهو ما �أقرته 

�ملحكمة.
�أ�شباب  يف  و�رن،  ل��ي��ز�  �لكندية،  �لقا�شية  وكتبت 
على  دل��ي��ل  �أي  وج����ود  ل��ع��دم  “نظر�ً  �أن����ه  �حل��ك��م 
�الإخفاء،  حم���اوالت  �أو  و�ل��رت���ش��د  �الإ���ش��ر�ر  �شبق 
�شابقة،  ملخالفات  ر�شمي  �شجل  �أي  وج���ود  ول��ع��دم 
ونظر�ً ل�شجل �ل�شيدة ر�م �ملمتاز، وعملها ل�شنو�ت 
و�الأزمة  عملها،  وطبيعة  منطقة،  مديرة  طويلة 
�أن تتعر�س لها من جر�ء  �القت�شادية �لتي ميكن 
عمرها  من  �ل�55  يف  �م��ر�أة  �أنها  وخا�شة  �لف�شل، 
باأنها عملت  وتعليمها حم��دود، و�أخ��ذ�ً يف �العتبار 
عاماً،   24 �ل�شريعة على مدى  �لوجبات  �إع��د�د  يف 
و����ش��ح��ة ج���اء عقوبة  �أ���ش��ب��اب  ب���دون  ف���اإن ف�شلها 
تامي  جم��ل��ة  نقلته  م��ا  بح�شب  متنا�شبة”،  غ��ري 

�لريطانية.


