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ماتي�س: اإيران توا�صل رعاية الإرهاب
•• لندن-رويرتز:

الربيطانية  العا�صمة  ماتي�س يف  الأم��رك��ي جيم�س  ال��دف��اع  وزي��ر  ق��ال 
لندن ام�س اجلمعة اإن اإيران كانت الدولة الرئي�صية الراعية للإرهاب، 
وهي توا�صل هذا ال�صلوك اليوم، وتت�صرف كدولة م�صدرة للإرهاب ول 
تزال ترعى ن�صاطه. ويف موؤمتر �صحفي مع نظره الربيطاين مايكل 
فالون يف لندن ردا على �صوؤال عن ت�صريحات اأدىل بها عام 2012 عن 
هي  املتحدة  ال��ولي��ات  ت��واج��ه  ال��ت��ي  الرئي�صية  الثلثة  ال��ت��ه��دي��دات  اأن 
اإي����ران ث��م اإي����ران ث��م اإي����ران ق���ال ماتي�س اإن���ه يف ال��وق��ت ال���ذي حتدثت 
اإيران  "و�صلوك  الأمركية  املركزية  للقيادة  قائدا  كنت  اإي��ران  عن  فيه 
مل يتغر منذ ذلك احلني. وفيما يتعلق ب� كوريا ال�صمالية، قال الوزير 
الأمركي اإن بيونغ يانغ تت�صرف بطريقة طائ�صة ويجب وقفها، م�صيفا 
اأنها ت�صكل تهديدا من خلل الت�صريحات والقدرة املتنامية و�صنعمل مع 

املجتمع الدويل للتعامل مع ذلك.
ويف ال�صاأن الأفغاين، عرب ماتي�س عن القلق من وجود رو�صيا يف اأفغان�صتان 
وتعاملها مع مقاتلي طالبان، وم�صى قائل لن اأقول يف هذه املرحلة اإن 
كان هذا قد جتلى يف �صورة اأ�صلحة اأو اأ�صياء من هذا القبيل، لكن املوؤكد 

اأن ما ي�صعون اإليه هناك يف �صوء اأن�صطتهم الأخرى يثر قلقنا.

فرن�صا حتذر رو�صيا من التدخل يف النتخابات
•• بروك�سل-�أ ف ب:

حذر وزير اخلارجية الفرن�صي جان مارك ايرولت ام�س رو�صيا من اأي 
حماولة تدخل يف ال�صتحقاق الرئا�صي الفرن�صي بعد زيارة مر�صحة 

اليمني املتطرف مارين لوبن ملو�صكو.
بروك�صل  الأطل�صي يف  للحلف  اجتماعا  مغادرته  اثناء  ايرولت  وقال 

لي�صت رو�صيا من يختار الرئي�س التايل للجمهورية الفرن�صية.
اأ�صاف ان الكثرين من وزراء اخلارجية ال�27 الآخرين امل�صاركني يف 
الجتماع تطرقوا اىل خماطر التدخل )الرو�صي( يف ال�صتحقاقات 

النتخابية املقبلة، والرئا�صة الفرن�صية هي التالية تليها الأملانية.
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حممود جربيل وكرة النار الليبية.

رئي�س وفد املعار�صة يتوجه للحديث اىل و�صائل العلم عقب املفاو�صات )ا ف ب(

وزيرة ال�صحة التنزانية ت�صيد بجهود 
الإمارات يف جمال العمل الإن�صاين الطبي

•• زجنبار- و�م: 

تنزانيا  بجمهورية  ال�صحة  وزي���رة  معليمو  علي  اأوم���ي  معايل  اأ���ص��ادت 
الحت���ادي���ة ب��ج��ه��ود دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف جم���ال العمل 
م�صت�صفى  اإر���ص��ال  عن  الإع���لن  ذل��ك مبنا�صبة  ج��اء   . الطبي  الإن�صاين 
الإمارات امليداين املتحرك اإىل مدينة زجنبار التنزانية ا�صتجابة لإعلن 
حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
�صكرها  عن  التنزانية  الوزير  واأع��رب��ت   . للخر  عاما   2017 ع��ام  اهلل 
الإن�صانية  امل��ب��ادرات  على  الإم���ارات  لدولة  الر�صيدة  للقيادة  وتقديرها 
�صتى  يف  املعوزين  واملر�صى  واملت�صررين  املنكوبني  لغاثة  تنفذها  التي 

اأنحاء العامل .
واأكدت اأن الإمارات �صباقة يف هذا املجال على امل�صتوى العاملي ورائدة يف 
وال�صعوب  املر�صى  العون وم�صاعدة  يد  املحتاجني ومد  جمال م�صاعدة 

املحتاجة دون تفرقة بني لون اأو دين اأو جن�س اأو عرق .

اإثر حماولة اعتداء 
�صفارة ال�صعودية يف لندن توؤكد �صالمة اللواء ع�صريي 

•• لندن-و�م:

�صلمة  املتحدة،  اململكة  ل��دى  ال�صريفني  احلرمني  خ��ادم  �صفارة  اأك��دت 
املتحدث الر�صمي با�صم قوات التحالف لدعم ال�صرعية يف اليمن اللواء 
من  جمموعة  قبل  م��ن  اع��ت��داء  مل��ح��اول��ة  تعر�صه  بعد  ع�صري  اأح��م��د 

املتظاهرين.
وقالت ال�صفارة يف بيان نقلته وكالة النباء ال�صعودية نود التاأكيد على 
قبل  من  اع��ت��داء  ملحاولة  تعر�س  ال��ذي  ع�صري،  اأحمد  ال��ل��واء  �صلمة 
ندوة  يف  م�صاركته  تعطيل  يحاولون  ك��ان��وا  املتظاهرين  م��ن  جمموعة 

املجل�س الأوروبي للعلقات اخلارجية لبحث الأو�صاع يف اليمن .
حماية  يف  تعاونها  على  الربيطانية  لل�صرطة  ال�صكر  ال�صفارة  ووجهت 

حممد بن را�صد خلل تقدميه واجب العزاء اىل حاكم الفجرة  )وام(

حممد بن را�صد يعزي حاكم الفجرية بوفاة حمد بن �صيف ال�صرقي
•• �لفجرية-و�م: 

قدم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واجب العزاء يف وفاة املغفور له 

ال�صيخ حمد بن �صيف ال�صرقي.
الرميلة يف الفجرة  العزاء يف ق�صر  فقد قام �صموه ام�س بزيارة جمل�س 

ال�صيخ حمد  ال�صمو  اإىل �صاحب  حيث قدم �صموه �صادق عزائه وموا�صاته 
بن حممد ال�صرقي ع�صو املجل�س الأعلى حاكم الفجرة وويل عهده �صمو 
ال�صيخ حممد بن حمد بن حممد ال�صرقي واأجنال الفقيد راجيا اهلل تبارك 
اأن يتغمد ال�صيخ حمد بن �صيف ال�صرقي بوا�صع رحمته ور�صوانه  وتعاىل 
واأن ي�صكنه ف�صيح جناته واأن يلهم عائلته واآل ال�صرقي الكرام جميل ال�صرب 

وح�صن العزاء - اإنا هلل واإنا اإليه راجعون .           )التفا�صيل �س2(

�ضربة جوية تقتل ثالثة من القاعدة يف اليمن

غارات التحالف تق�صف مواقع النقالب ب�صواحي �صنعاء
•• عدن-وكاالت:

�صنت طائرات التحالف العربي ع�صرات الغارات على مواقع 
وجتمعات ميلي�صيات احلوثي و املخلوع_�صالح يف �صواحي 
ا�صتهدفت  17 غ��ارة  ب��اأن  واأف��ادت م�صادر ع�صكرية  �صنعاء. 
يف  �صالح  مليلي�صيات  تابعة  اأ�صلحة  خمابئ  و  �صب  مع�صكر 

�صاحية بلد الرو�س جنوب �صنعاء.
الزنداين  كما دمرت �صبع غارات خمباأ للأ�صلحة يف مزارع 

ب�صاحية بني احلارث �صمال �صرق العا�صمة.
اأرح���ب،  م��دي��ري��ة  اأخ���رى يف  م��واق��ع وجت��م��ع��ات  وا�صتهدفت 
و�صمال منطقة نهم ويف منطقة املتون يف حمافظة اجلوف.

قتيل  ب��ني  امليلي�صيات  م��ن  عن�صراً   35 نحو  �صقط  كذلك 

اأنها تابعة للقاعدة يف املحافظة نف�صها لكنهم ذكروا اأن عدد 
القتلى واجلرحى غر معروف.

اليمن  واأب��ني واح��دة من عدة حمافظات يف و�صط وجنوب 
ال��ع��رب وجماعة  ال��ق��اع��دة يف ج��زي��رة  تنظيم  فيها  مي��ار���س 

اأن�صار ال�صريعة اليمنية املرتبطة به اأن�صطتهما.
املت�صدد  التنظيم  على  املتحدة  ال��ولي��ات  هجمات  وت��ك��ررت 
و�صفها  فيما  طيار  ب��ل  وال��ط��ائ��رات  ال��ط��ائ��رات  با�صتخدام 
التنظيم  ق��درة  لإ�صعاف  حملة  باأنها  اأمريكيون  م�صوؤولون 

على التن�صيق لهجمات يف اخلارج.
اليمن  يف  عامني  منذ  امل�صتمرة  احل��رب  التنظيم  وا�صتغل 
وجنوب  و�صط  يف  هيمنته  وتعزيز  جديدة  عنا�صر  لتجنيد 

البلد.

وجريح يف غارات اأخرى على اجلوف.
و���ص��ن��ت م��ق��ات��لت ال��ت��ح��ال��ف غ�����ارات م��ك��ث��ف��ة ع��ل��ى مواقع 
يف  حربي  عتاد  و  اآل��ي��ات  لها  ودم���رت  �صعدة  يف  امليلي�صيات 

مناطق احل�صامة ونقطة ب�صبا�س.
القاعدة  لتنظيم  انتمائهم  ي�صتبه يف  قتل ثلثة  ذلك،  اىل 
�صربة  اأن��ه��ا  حمليون  م�صوؤولون  يعتقد  فيما  الليل  اأث��ن��اء 

بطائرة اأمريكية بل طيار يف جنوب اليمن.
اإن الهجوم  وقال �صكان وم�صوؤولون حمليون ام�س اجلمعة 
اأن من  واأ�صافوا  اأب��ني.  الو�صيع مبحافظة  وقع يف منطقة 
حممد  و�صاح  املت�صدد  للتنظيم  املحلي  القائد  القتلى  بني 

ام�صودا والذي كان جمتمعا مع اآخرين مبنزل يف املنطقة.
كما قال �صكان اإن هجوما منف�صل ا�صتهدف مركبة ي�صتبه 

جربيل يوؤكد يف ندوة م�ضتقبل التوازنات اجليو�ضيا�ضية:

م�صكلة ليبيا لي�صت تقا�صم ال�صلطة بل يف عدم وجود دولة

املعار�ضة تهاجم بحم�ص وترتاجع يف حماة

النظام ال�صوري يرف�س مناق�صة النتقال ال�صيا�صي

واجلرحى  القتلى  ع�صرات 
ب��اك�����ص��ت��ان يف  ب��ت��ف��ج��ري 

•• بار�ت�سينار-رويرتز:

ان���ف���ج���ارا  اإن  م���������ص����وؤول����ون  ق������ال 
ف��ي��م��ا يبدو  ا���ص��ت��ه��دف م�����ص��ج��دا 
واأ���ص��ف��ر ع��ن مقتل  ام�����س اجلمعة 
واإ�صابة  الأقل  على  �صخ�صا   22
بارات�صينار  م��دي��ن��ة  يف  ع�����ص��رات 
باك�صتان  غ��رب  �صمال  يف  الواقعة 
مع  احل���دود  على  نائية  مبنطقة 

اأفغان�صتان.
م�صوؤوليتها  ج��ه��ة  اأي  تعلن  ومل 
اأثناء  ال����ذي وق���ع  ع���ن الن��ف��ج��ار 
اح��ت�����ص��اد ال��ن��ا���س ل�����ص��لة اجلمعة 
ق���رب م��دخ��ل م�����ص��ل��ى ال��ن�����ص��اء يف 
املدينة.  و���ص��ط  يف  ب�صوق  م�صجد 
وقال اإكرام اهلل خان وهو م�صوؤول 
اإىل  و�صل  القتلى  ع��دد  اإن  حملي 

م�صابا.  70 اإىل  بالإ�صافة   22
بارات�صينار يدعى  وقال نائب من 
�صاجد ح�صني اإن اإطلق نار �صبق 
النفجار الذي و�صفه باأنه هجوم 
اإره���اب���ي ق��ائ��ل "وقع ال��ه��ج��وم يف 
الن�صاء  منطقة مزدحمة وم�صلى 

هو الهدف على ما يبدو."
�صخ�صا   80 م����ن  اأك������ر  وق���ت���ل 
املا�صي  ال�صهر  الع�صرات  واأ�صيب 
�صويف  ����ص���ري���ح  ع���ل���ى  ه���ج���وم  يف 
واأعلن  باك�صتان  بجنوب  م��زدح��م 
تنظيم داع�س الإرهابي م�صوؤوليته 

بعد اإقرار بناء م�ضتوطنة جديدة بال�ضفة
نتنياهو يعر�س تفاهماته 
ب�صاأن ال�صتيطان مع ترامب

•• �لقد�س �ملحتلة-وكاالت:

ع��ل��ى وزراء  نتنياهو  ب��ن��ي��ام��ني  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة  ع��ر���س 
الرئي�س  اإدارة  مع  اإليها  التو�صل  اإنه مت  قال  تفاهمات  امل�صغر  جمل�صه 
الأمركي دونالد ترمب ب�صاأن ال�صتيطان، تت�صمن ما �صمي جلم البناء 
ال�صتيطاين يف ال�صفة الغربية. ياأتي ذلك بعد اإقرار حكومة الحتلل 

بناء م�صتوطنة جديدة بال�صفة الغربية املحتلة.
خط  خ��ارج  اإ�صرائيل  تبني  ب��األ  تق�صي  التفاهمات  اأن  نتنياهو  واأو���ص��ح 
البناء القائم يف امل�صتوطنات، اأو اأن تبني مبحاذاته فقط يف حالة وجود 

�صرورات اأمنية اأو جغرافية اأو غرها.
ا�صتيطانية  ب��وؤر  اأي  ببناء  ال�صماح  بعدم  تعهدت  حكومته  اأن  واأ���ص��اف 
الأحياء  ت�����ص��م��ل  ال��ت��ف��اه��م��ات ل  ه���ذه  اأن  واأك������دت  ج���دي���دة،  ع�����ص��وائ��ي��ة 

ال�صتيطانية حول القد�س املحتلة.
الأخ�����ص��ر لبناء  ال�����ص��وء  اأع��ط��ت حكومة الح��ت��لل  اأن  ي��اأت��ي ه��ذا بعد 
م�صتوطنة مبنطقة �صيلو قرب املوقع القدمي لبوؤرة عمونا ال�صتيطانية 
لتكون  املحكمة،  باأمر  اأزيلت يف فرباير�صباط  التي  بال�صفة  الع�صوائية 
اأول م�صتوطنة جديدة تبنى بقرار حكومي منذ اأكر من ع�صرين عاما، 
رغم النتقادات الدولية احلادة ودعوة وا�صنطن اإىل الرتيث يف التو�صع 

ال�صتيطاين.
الفل�صطينيني،  غ�صب  ال�صفة  يف  ج��دي��دة  م�صتوطنة  بناء  ق��رار  واأث���ار 
الفل�صطينية  التحرير  منظمة  ل���  التنفيذية  اللجنة  ع�صو  وو�صفته 
الإن�صانية  باحلقوق  ���ص��ارخ  "ا�صتخفاف  ب��اأن��ه  بيان  يف  ع�صراوي  حنان 
التزاما  اأك���ر  اإ���ص��رائ��ي��ل  اإن  ب��ي��ان  يف  ع�����ص��راوي  وق��ال��ت  للفل�صطينيني. 
بتهدئة خاطر امل�صتوطنني غر ال�صرعيني بدل من اللتزام مبتطلبات 

ال�صتقرار وال�صلم العادل.

•• �لفجر – تون�س - خا�س

الأ�صبق  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  اع��ت��رب 
الوطنية  القوى  حتالف  ورئي�س 
اأن  ل��ي��ب��ي��ا حم���م���ود ج����ربي����ل،  يف 
"اأي مبادرة حلل الأزمة يف ليبيا 
اإذا مل يكن  لن يكتب لها النجاح 
م�صيفا  فيها"،  ط��رف��ا  الليبيون 
االتون�صي  الرئي�س  من  طلب  اأنه 
ال��ب��اج��ي ق��ائ��د ال�����ص��ب�����ص��ي خلل 
لقائه به ال�صهر املا�صي "ت�صريك 
التون�صية  امل���ب���ادرة  يف  ال��ل��ي��ب��ي��ني 

اجلزائرية امل�صرية".
بخ�صو�س  ج������ربي������ل،  واأك������������د 
م�����ص��ر امل���ب���ادرة ال��ث��لث��ي��ة التي 
الو�صع  حللحلة  تون�س  ت��ق��وده��ا 
ه��ام�����س ح�صوره  ع��ل��ى  ل��ي��ب��ي��ا،  يف 
اأفاق  ل��ن��دوة دول��ي��ة نظمها ح��زب 
"م�صتقبل  حول  اخلمي�س  تون�س 
اأكد  اجليو�صيا�صية"،  ال��ت��وازن��ات 
الكثر  ق��دم  ال�صب�صي  "قائد  اأن 
لليبيني"،  وامل�صاعدة  الن�صح  من 

•• عو��سم-وكاالت:

ال�صورية  امل���ع���ار����ص���ة  وف����د  ات���ه���م 
برف�س  دم�����ص��ق  ن��ظ��ام  جنيف  اإىل 
مناق�صة النتقال ال�صيا�صي، وذلك 
اخلام�صة  اجل����ول����ة  خ���ت���ام  ق��ب��ي��ل 
بني  املبا�صرة  غر  املفاو�صات  من 
اأط��راف الأزم��ة ال�صورية امل�صتمرة 

يف جنيف منذ اأكر من اأ�صبوع.
ن�صر  املعار�صة  وف��د  رئي�س  وق��ال 
احلريري يف موؤمتر �صحفي بختام 
اإن  املفاو�صات،  من  الأخ��ر  اليوم 
ب�صار  للرئي�س  الإره���اب���ي  ال��ن��ظ��ام 
النتقال  مناق�صة  رف�����س  الأ����ص���د 
واأكد  املفاو�صات،  خلل  ال�صيا�صي 
الأ����ص���د جم����رم حرب  اأن  جم�����ددا 

ينبغي اأن يتنحى با�صم ال�صلم.
واأ�صاف النظام حتى هذه اللحظة 
عدا  ما  �صيء  اأي  مناق�صة  يرف�س 
ال��ت��م�����ص��ك ب��خ��ط��اب��ه ال����ف����ارغ عن 
اأول من  حم��ارب��ة الإره������اب، وه���و 
ن�صق وجذب الإرهاب اإىل املنطقة، 
ا�صتخدام  يف  ي�����ص��ت��م��ر  ح����ني  يف 
املدنيني  وا����ص���ت���ه���داف  الأ���ص��ل��ح��ة 
والأ�صلحة  وال��ت��ج��وي��ع  واحل�����ص��ار 

اجلنوبية  ك��وري��ا  رئ��ي�����ص��ة 
خ�����ل�����ف ال����ق���������ص����ب����ان 

•• �سيول-رويرتز:

ع��ل��ى رئي�صة  ال��ق��ب�����س  اإل���ق���اء  ب��ع��د 
كوريا اجلنوبية ال�صابقة باك جون 
هاي اأ�صبحت الآن حمتجزة ب�صجن 
يف �صول باتهامات بينها الر�صوة يف 
بع�صا من  ف�صاد حا�صرت  ف�صيحة 
املنتمني لنخبة ال�صيا�صة والأعمال 
يف البلد. و�صارت باك )65 عاما( 
اأول زعيم منتخب لكوريا اجلنوبية 
يطاح بها من من�صبها. وهي متهمة 
ب��ال��ت��واط��وؤ م���ع ���ص��دي��ق��ت��ه��ا ت�صوي 
�صركات  على  لل�صغط  �صون-�صيل 
ملوؤ�ص�صات  مت��وي��ل  ل��ت��ق��دمي  ك���ربى 

تدعم مبادراتها ال�صيا�صية.
وتنفي باك وت�صوي، وهي حمتجزة 
ارتكاب  اأي�صا،  حماكمتها  وجت��ري 

اأي خمالفات.
�صباح  م���ن  الأوىل  ال�����ص��اع��ات  ويف 
ام�����������س واف������ق������ت حم����ك����م����ة ����ص���ول 
اإ�صدار  املركزية على طلب الدعاء 
اأم����ر ب��اع��ت��ق��ال ب���اك ب��ع��د اأن اأدل���ت 
ب�صهادتها على مدى ثماين �صاعات 
الفجر  قبل  باك  واقتيدت  تقريبا. 
يف  �صول  خ��ارج  �صجن  اإىل  مبا�صرة 

�صيارة �صوداء.

ي�صتطيع  اأح����د  "ل  اأن  م��و���ص��ح��ا 
اجلوار  دول  يقلل من حر�س  اأن 
التي  ليبيا  يف  الأزم�����ة  ح��ل  ع��ل��ى 
لتون�س  قومي  اأم��ن  م�صكلة  تعد 
وم�����ص��ر واجل�����زائ�����ر، خ��ا���ص��ة اأن 
ال��و���ص��ع ال��ل��ي��ب��ي م��ث��ل ك���رة النار 
املتدحرجة التي قد تذهب يف اأي 

اجتاه"، بح�صب تعبره.

الكيميائية.
وقال احلريري اإنه يجب اأن يقدم 
امل�����ص��وؤول��ون ع��ن امل��ج��ازر يف �صوريا 

اإىل العدالة.
من  الهدف  اأن  احل��ري��ري  واعترب 
املفاو�صات هو ت�صكيل هيئة احلكم 
النتقايل يف �صوريا، وتابع ما زلنا 
نبحث عن �صريك يفكر مب�صلحة 

ال�صعب ال�صوري.
ميدانيا، قالت حركة اأحرار ال�صام 
النظام  جنود  من   12 قتلت  اإنها 
ال�صوري ودمرت دبابة لهم، خلل 

"املبادرات  ه���ذه  م��ث��ل  اأّن  وب����نّي 
الفرقاء،  جت��م��ي��ع  اإىل  ال��رام��ي��ة 
ت��ن��ق�����ص��ه��ا م����ق����رتح����ات حم����ددة 
الرئي�صية  الأ�صباب  من  انطلقا 
تختلف  وال��ت��ي  ليبيا  يف  للو�صع 
ح��ول��ه��ا وج���ه���ات ن��ظ��ر الأط�����راف 

الليبية املتنازعة".
)التفا�صيل �س10(

هجوم نفذه مقاتلوها على حاجز 
لقوات النظام بريف حم�س )و�صط 
البلد(. من جهته قال النظام اإنه 
مت��ك��ن م��ن ق��ت��ل ع�����ص��رة م�صلحني 

هاجموا حاجزا للجي�س.
ويف حمافظة حماة )و�صط �صوريا( 
اأن قوات  ���ص��وري��ة  م�����ص��ادر  اأف�����ادت 
املوالية متكنت  وامللي�صيات  النظام 
من اإعادة ال�صيطرة على 16 قرية 
كانت قد خ�صرتها ل�صالح املعار�صة 
قرب  املا�صية  اأي��ام  الع�صرة  خ��لل 

مدينة حماة.

مبادرة ت�ضريعية طرحها احلزب الد�ضتوري احلر:

تون�س: نقل معركة العدالة النتقالية اإىل الربملان؟
•• �لفجر – تون�س - خا�س

ب���ع���د م����وج����ة ا����ص���ت���ن���ك���ار ق���ادت���ه���ا ب���ع�������س ال���ت���ي���ارات 
املوقف  ان  يبدو  وال�صيا�صية  الفكرية  وال�صخ�صيات 
�صينتقل  تون�س  والكرامة يف  اأداء هيئة احلقيقة  من 
حتت قبة الربملان اذا ما كتب ملبادرة ت�صريعية قدمت 
من خارجه اأن حتظى بالتبني من النواب اإذ ي�صتوجب 

تبني 10 نواب لها لت�صبح مبادرة ت�صريعية.
الد�صتوري  "احلزب  رئي�صة  قالت عبر مو�صي،  وقد 
نائبا   29 اإىل  ا�صمية  ر�صائل  اإن حزبها وجه  احلر"، 
بالربملان من �صمنهم رئي�صه حممد النا�صر" لدعم 
املتعلق  عدد53  الأ���ص��ا���ص��ي  ال��ق��ان��ون  تنقيح  م�صروع 

باإر�صاء العدالة النتقالية و تنظيمها.
)التفا�صيل �س11(

اإجراء  ر�صميًا  تطلب  ا�صكتلندا 
الإ�صتقالل على  ا�صتفتاء 

•• لندن-�أ ف ب:

بعثت رئي�صة الوزراء ال�صكتلندية 
رئي�صة  اإىل  ���ص��ت��رج��ن  ن��ي��ك��ول 
الوزراء الربيطانية تريزا ماي، 
ام�س اجلمعة، ر�صالة تطلب فيها 
باإجراء  ل��ن��دن  ت�صمح  اأن  ر�صمياً 
ا�صتقلل  ع���ل���ى  ث�����ان  ا����ص���ت���ف���ت���اء 
ا�صكتلندا عن اململكة املتحدة قبل 
الحتاد  م��ن  بريطانيا  ان�صحاب 

الأوروبي.
الوطني  وك��ت��ب��ت زع��ي��م��ة احل���زب 
اأن  ال���ر����ص���ال���ة  يف  ال���ص��ك��ت��ل��ن��دي 
ينبغي  ال����ص���ك���ت���ل���ن���دي  ال�������ص���ع���ب 
اختيار  يف  احل�����ق  ل����ه  ي���ك���ون  اأن 

م�صتقبله.
واأث������ارت ن��ت��ائ��ج ال���ص��ت��ف��ت��اء على 
خ����روج ب��ري��ط��ان��ي��ا م���ن الحت����اد، 
املا�صي،  يونيو  يف  اأج���ري  وال���ذي 
البلد  م�صتقبل  ح��ول  ت�����ص��اوؤلت 
لأن اإجنلرتا وويلز اأيدتا اخلروج 
ا�صكتلندا  ل���ك���ن  ال����ص���ت���ف���ت���اء  يف 
�صوتتا  ال�����ص��م��ال��ي��ة  واأي����رل����ن����دا 

ل�صالح البقاء.
و����ص���وت ب���رمل���ان ا���ص��ك��ت��ل��ن��دا يوم 
الثلثاء املا�صي موؤيداً لل�صتفتاء 

ا�صتمرار اجلدل حول هيئة احلقيقة والكرامة
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�صد يعزي حاكم الفجرية بوفاة حمد بن �صيف ال�صرقي

•• �لفجرية-و�م: 

قدم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل واجب العزاء يف وفاة املغفور 
بزيارة جمل�س  ام�س  �صموه  قام  ال�صرقي. فقد  �صيف  بن  ال�صيخ حمد  له 

العزاء يف ق�ص����ر ال����رميلة يف ال����فجرة ح������يث ق������دم �ص������موه �صادق عزائه 
ال�صرقي  حممد  ب�����ن  ح����مد  ال�ص����يخ  ال�ص�����مو  �ص����احب  اإىل  وم�����وا�صاته 
ال�صيخ  �صمو  عهده  وول���ي  ال�����فجرة  ح����اكم  الأع�����لى  امل�����جل�س  ع�ص����و 
تبارك  اهلل  راج��ي��ا  الفقيد  واأجن���ال  ال�صرقي  ب��ن حممد  ب��ن حمد  حممد 
وتعاىل اأن يتغمد ال�صيخ حمد بن �صيف ال�صرقي بوا�صع رحمته ور�صوانه 

جميل  ال��ك��رام  ال�صرقي  واآل  عائلته  يلهم  واأن  جناته  ف�صيح  ي�صكنه  واأن 
ال�صرب وح�صن العزاء - اإنا هلل واإنا اإليه راجعون .

ع�صو  نهيان  اآل  خليفة  ب��ن  حممد  ال�صيخ  �صمو  ال��ع��زاء  واج��ب  ق��دم  كما 
املجل�س التنفيذي.

 رافق �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم يف تقدمي واجب 

ال�����عزاء �ص�����مو ال�صيخ اأحمد بن حممد بن را�صد اآل مكتوم رئي�س موؤ�ص�صة 
حممد بن را�صد اآل مكتوم للمعرفة .

ومعايل حممد اإبراهيم ال�صيباين مدير ديوان �صاحب ال�صمو حاكم دبي 
الت�صريفات وال�صيافة يف  �صليمان مدير عام دائرة  و�صعادة خليفة �صعيد 

دبي وعدد من املرافقني .

•• �لفجرية -و�م:

تقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حمد بن حممد ال�صرقي 
ام�س يف  �صباح  الفجرة  الأعلى حاكم  املجل�س  ع�صو 
جموع  م��ن  ال��ع��زاء  واج���ب  بالفجرة  الرميلة  ق�صر 
بوفاة  وامل��واط��ن��ني  وامل�����ص��وؤول��ني  ال�صيوخ  م��ن  امل��ع��زي��ن 
املغفور له ال�صيخ حمد بن �صيف ال�صرقي نائب حاكم 
ال��ف��ج��رة . ف��ق��د تقبل ���ص��م��وه ال��ت��ع��ازي م��ن ك��ل من 
حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حمدان  ال�صيخ  �صمو 
دبي وزير املالية و �صمو ال�صيخ طحنون بن حممد اآل 
نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني و الفريق �صمو 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �صيف  ال�صيخ 
الوزراء وزير الداخلية و �صمو ال�صيخ اأحمد بن �صعيد 
اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطران الرئي�س الأعلى 
امل�صوؤولني  م���ن  وع����دد  الإم�������ارات  ط����ران  مل��ج��م��وع��ة 

واملواطنني.
واأع�����رب اجل��م��ي��ع ع���ن ����ص���ادق م��وا���ص��ات��ه��م وتعازيهم 
بوا�صع  ال��ف��ق��ي��د  يتغمد  اأن  وج���ل  ع��ز  امل���وىل  ���ص��ائ��ل��ني 

رحمته واأن يلهم اأهله وذويه ال�صرب وال�صلوان.
كما تقبل �صموه التعازي من معايل ال�صيد حمود بن 
عمان  �صلطنة  يف  الداخلية  وزي��ر  البو�صعيدي  في�صل 

ت��ع��ازي وحتيات  ال��ذي نقل  امل��راف��ق  وال��وف��د  ال�صقيقة 
عمان  �صلطان  �صعيد  ب��ن  ق��اب��و���س  ال�صلطان  ج��لل��ة 
لأخيه �صاحب ال�صمو ال�صيخ حمد بن حممد ال�صرقي 
ع�صو املجل�س الأعلى حاكم الفجرة بوفاة املغفور له 

ال�صيخ حمد بن �صيف ال�صرقي .

اأي�صا  و تقبل �صاحب ال�صمو حاكم الفجرة التعازي 
اآل خليفة م��ن مملكة  را���ص��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�صيخ  م��ن 
نقل  وال���ذي  ل��ه  امل��راف��ق  وال��وف��د  ال�صقيقة  البحرين 
ملك  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  جللة  تعازي 
مملكة البحرين ال�صقيقة بوفاة ال�صيخ حمد بن �صيف 

وكبار  ال�صيوخ  من  التعازي  �صموه  تقبل  و   . ال�صرقي 
امل�صوؤولني بالدولة واأعيان البلد ووفود دول جمل�س 
التعاون ورجال الأعمال وووجهاء القبائل و املواطنني 
�صائلني اهلل اأن يتغمد الفقيد بوا�صع مغفرته ورحمته 
ال�صيخ  �صمو  العزاء  ح�صر  جناته.  ف�صيح  ي�صكنه  واأن 

حممد بن حمد بن حممد ال�صرقي ويل عهد الفجرة 
ال�صرقي  حممد  بن  حمد  بن  را�صد  الدكتور  وال�صيخ 
رئي�س هيئة الفجرة للثقافة والإعلم وال�صيخ مكتوم 
بن حمد بن حممد ال�صرقي واأجنال الفقيد وعدد من 

ال�صيوخ وامل�صوؤولني.

حاكم الفجرية يتقبل هاتفيا حاكم الفجرية يوا�صل تقبل التعازي بوفاة حمد بن �صيف ال�صرقي
تعازي رئي�س وزراء البحرين 
بوفاة حمد بن �صيف ال�صرقي

•• �لفجرية-و�م:

حمد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  تقبل 
املجل�س  ال�صرقي ع�صو  بن حممد 
التعازي  ال��ف��ج��رة  ح��اك��م  الأع��ل��ى 
ب���وف���اة امل���غ���ف���ور ل���ه ال�����ص��ي��خ حمد 
ب���ن ���ص��ي��ف ال�����ص��رق��ي ن���ائ���ب حاكم 
الفجرة من �صاحب ال�صمو امللكي 
الأمر خليفة بن �صلمان اآل خليفة 

رئي�س وزراء مملكة البحرين .
و عرب رئي�س وزراء مملكة البحرين 
ام�س  اأج��راه  هاتفي  ات�صال  خلل 
حمد  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  م��ع 
ال�����ص��رق��ي ع���ن تعازيه  ب���ن حم��م��د 
بفقيد  البحريني  ال�صعب  وتعازي 
اأن  اهلل  �صائل   .. الكبر  الم���ارات 
يلهم  واأن  رحمته  بوا�صع  يتغمده 

اأهله ال�صرب وال�صلوان.

وزيرة ال�صحة التنزانية ت�صيد بجهود الإمارات يف جمال العمل الإن�صاين الطبي
•• زجنبار- و�م: 

اأ�صادت معايل اأومي علي معليمو وزيرة ال�صحة بجمهورية 
تنزانيا الحتادية بجهود دولة الإمارات العربية املتحدة 

يف جمال العمل الإن�صاين الطبي .
جاء ذلك مبنا�صبة الإعلن عن اإر�صال م�صت�صفى الإمارات 
ا�صتجابة  التنزانية  اإىل مدينة زجنبار  املتحرك  امليداين 
اآل نهيان  لإعلن �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 

رئي�س الدولة حفظه اهلل عام 2017 عاما للخر .
واأعربت الوزير التنزانية عن �صكرها وتقديرها للقيادة 
التي  الإن�صانية  املبادرات  على  الإم��ارات  لدولة  الر�صيدة 
تنفذها لغاثة املنكوبني واملت�صررين واملر�صى املعوزين 

يف �صتى اأنحاء العامل .
امل�صتوى  املجال على  الإم���ارات �صباقة يف هذا  اأن  واأك��دت 
يد  وم��د  املحتاجني  م�صاعدة  جم��ال  يف  ورائ����دة  ال��ع��امل��ي 
العون وم�صاعدة املر�صى وال�صعوب املحتاجة دون تفرقة 

بني لون اأو دين اأو جن�س اأو عرق .
وثمنت جهود مبادرة زايد العطاء للتخفيف من معاناة 
ال���ع���امل م���ن خلل  امل��ع��وزي��ن يف خم��ت��ل��ف دول  امل��ر���ص��ى 
وتنفيذ  وال��وق��ائ��ي��ة  ال��ع��لج��ي��ة  الت�صخي�صية  ب��راجم��ه��ا 
ال���ربام���ج ال�����ص��ح��ي��ة ل��ل��م��ر���ص��ى امل��ع��وزي��ن يف ���ص��ت��ى بقاع 
الر�س. من جانبه قال جراح القلب الإماراتي الدكتور 
عادل ال�صامري الرئي�س التنفيذي ملبادرة زايد العطاء اإن 
اإىل مدينة  املتحرك  امليداين  الإم��ارات  اإر�صال م�صت�صفى 
من  ر�صمية  ل��دع��وة  ا�صتجابة  ي��اأت��ي  ال��ت��ن��زان��ي��ة  زجن��ب��ار 
الطبية  اخلدمات  تطوير  يف  للم�صاهمة  تنزانيا  حكومة 
للحد من  امل��ي��داين  ال��ط��ب  ال���ق���درات يف جم���ال  وتنمية 
انت�صار الأمرا�س املزمنة وان�صجاما مع الروح الإن�صانية 
اآل نهيان طيب اهلل  ال�صيخ زايد بن �صلطان  للمغفور له 

ثراه وامتدادا جل�صور اخلر والعطاء لأبناء زايد اخلر 
الن�صاين  العمل  جم���الت  يف  نهجه  على  ���ص��اروا  ال��ذي��ن 
للتخفيف من معاناة املر�صى املعوزين بغ�س النظر عن 

اللون اأو اجلن�س اأو الديانة اأو العرق.
�صيعمل  امليداين  الإماراتي  امل�صت�صفى  اأن  ال�صامري  واأكد 
وجمعية  العطاء  زاي���د  ب��ني  م�صرتكة  اإن�صانية  مب��ب��ادرة 
وجمموعة  اخل���ري  ال�����ص��ارق��ة  بيت  وموؤ�ص�صة  ال��رب  دار 
وزارة  م��ع  وبالتن�صيق  الأمل��ان��ي��ة  ال�صعودية  امل�صت�صفيات 

ال�صحة التنزانية و�صفارة الدولة يف تنزانيا .
من جانبه قال �صعادة عبداهلل بن زايد املدير التنفيذي 
امل�صت�صفى  لعمل  الت�صغيلية  اإن اخلطة  الرب  دار  جلمعية 
خللها  ي�صتقبل  اأ�صهر  ع��دة  ت�صتمر  زجنبار  يف  امليداين 
برامج  اإىل  حت���ت���اج  ال���ت���ي  امل����ع����وزة  امل��ر���ص��ي��ة  احل������الت 
وزارة  م��ع  وال��ت��ع��اون  بالتن�صيق  وع��لج��ي��ة  ت�صخي�صية 

ال�صحة التنزانية .
العام  الأم����ني  ���ص��ع��ادة �صلطان حم��م��د اخل��ي��ال  اأو���ص��ح  و 
ملوؤ�ص�صة بيت ال�صارقة اخلري اأن برنامج عمل امل�صت�صفى 
اأنحاء  خمتلف  يف  ميدانية  ج���ولت  يت�صمن  التطوعي 
احلالت  وا�صتقبال  املجانية  خ��دم��ات��ه  لتقدمي  زجن��ب��ار 
الت�صخي�صية  اخل��دم��ات  وت��ق��دمي  وامل��راج��ع��ني  املر�صية 
وال��ع��لج��ي��ة واجل��راح��ي��ة م��ن ق��ب��ل ن��خ��ب��ة م��ن الأطباء 

والكوادر الفنية ذات اخلربة الوا�صعة والكفاءة العالية .
و نوه اخليال اإىل اأن امل�صت�صفى املتحرك �صيقدم خدمات 
اللكلينيكية  ال��ف��ح��و���ص��ات  غ��ال��ب��ي��ة  ت�����ص��م��ل  جم��ان��ي��ة 
ت�صمل  وال��ت��ي  القلب  وف��ح��و���ص��ات  امل��خ��ربي��ة  والتحاليل 
واخ��ت��ب��ار اجلهد  الأب���ع���اد  ث��لث��ي  ال��ت��ل��ف��زي��وين  الفح�س 
القلب  وظ��ائ��ف  فح�س  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ق��ل��ب  وت��خ��ط��ي��ط 
والرئة وغرها من التحاليل والفحو�صات التي �صتجرى 

باإ�صراف كوادر طبية متخ�ص�صة.

الأمرية هيا بنت احل�صني تزور ا�صرتاليا وتطلع على جتربتها يف جمايل امل�صاعدات الإن�صانية ورعاية الطفل 
•• دبي -و�م:

قامت حرم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
ال�������وزراء ح��اك��م دب����ي، رع����اه اهلل، 
احل�صني،  بنت  هيا  الأم���رة  �صمو 
رئي�صة جمل�س اإدارة �صلطة املدينة 
الإن�صانية  ل��ل��خ��دم��ات  ال��ع��امل��ي��ة 
فيها  التقت  ا�صرتاليا  اإىل  بزيارة 
هناك  امل�صوؤولني  كبار  م��ن  ع��ددا 
حيث اطلعت �صموها على برنامج 
تقوم  وم��ا  للم�صاعدات  ا�صرتاليا 
املت�صررين  ملعاونة  جهود  من  به 
م���ن ج�����راء ال����ك����وارث والأزم�������ات 
املناطق  يف  ل�صيما  ال��ع��امل،  ح��ول 
امل���ج���اورة ل��ه��ا، ع���لوة ع��ل��ى تفقد 
عدد من املن�صاآت ال�صحية املتميزة 
الرعاية  ت��ق��دمي  يف  املتخ�ص�صة 
وقد  وال��ط��ف��ل.  ل��لأ���ص��رة  الطبية 
بنت  هيا  الأم����رة  �صمو  ا�صتقبل 
احل�����ص��ني - خ���لل ال���زي���ارة التي 
جرت الأ�صبوع املا�صي وا�صتغرقت 
جون  بيرت  ال�صر   - اأي���ام  ث��لث��ة 
ك����و�����ص����ج����روف احل������اك������م ال����ع����ام 
كما  عقيلته،  وال�صيدة  لأ�صرتاليا 
ال��ت��ق��ت ���ص��م��وه��ا ال�����ص��ي��دة جويل 
بي�صوب وزيرة خارجية ا�صرتاليا، 
البتكار  وزي��ر  وال�صيد مات كيني 
وال�����ت�����ن�����ظ�����ي�����م، ح�����ي�����ث ت���ع���رف���ت 
ا�صرتاليا  ب��رن��ام��ج  ع��ل��ى  ���ص��م��وه��ا 
للم�صاعدات، خا�صة �صمن ن�صاطه 
الهندية  ال��ق��ارة  �صبه  منطقة  يف 
جهود  على  ع��لوة  والبا�صيفيك، 
ا���ص��رتال��ي��ا يف جم����ال دع����م امل����راأة 
وحتقيق التوازن بني اجلن�صني يف 
خمتلف جمالت العمل كجزء من 
و�صاركت  الإمن���ائ���ي.    برناجمها 
جمل�س  رئي�صة  ب�صفتها  �صموها 
للخدمات  العاملية  امل��دي��ن��ة  اإدارة 
الإن�صانية يف ندوة نظمها "معهد 

الإن�صانية  والأزم������ات  ل��ل��ط��وارئ 
العامل،  ح��ول  متعددة  مناطق  يف 
علوة على �صبل تقدمي يد العون 
ل��ه��ا يف جمالت  ل���ل���دول اجل�����ارة 
ومكافحة  وال�������ص���ح���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م 
"يف  الفقر".    واأ�صافت �صموها: 
ظ���ل الأو�����ص����اع امل�����ص��ط��رب��ة التي 
باتت  العامل من حولنا،  ي�صهدها 
هناك حاجة ما�صة واأكر من اأي 
مب�صتوى  ب��الرت��ق��اء  م�صى  وق��ت 
قدراته  وتعزيز  الإن�صاين  العمل 
مل��واج��ه��ة الأزم������ات ال��ن��اج��م��ة عن 
تلك الأو���ص��اع وال�����ص��راع��ات، لذا 
يعمل  اأن  ال�������ص���روري  م���ن  ب����ات 
ال�����ع�����امل ع���ل���ى ت���وح���ي���د ج���ه���وده 
لتقييم  ف��اح�����ص��ة  ب��ع��ني  وال��ن��ظ��ر 
وال�صعي  القائمة  امل�صكلت  حجم 
لإي��ج��اد ح��ل��ول ج��دي��دة ومبتكرة 
اآث��ار الأزم���ات يف خمتلف  ملعاجلة 

بقاع الأر�س".
  وق��ام��ت �صمو الأم���رة هيا بنت 
جمل�س  رئي�صة  ب�صفتها  احل�صني 
الطبية،  دبي  مدينة  �صلطة  اإدارة 
ي���راف���ق���ه���ا ���ص��ف��ر ال����دول����ة لدى 

لوي لل�صوؤون الدولية"، وهو اأهم 
م��رك��ز ل��ل��ب��ح��وث وال���درا����ص���ات يف 
ا�صرتاليا، بح�صور معايل الدكتور 
عبيد احلري �صامل الكتبي �صفر 
الدولة لدى اأ�صرتاليا ولفيف من 
غر  واملنظمات  املعهد  م�����ص��وؤويل 
الأهلية،  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  احلكومية 
والذين جمعهم هدف واحد وهو 
تعزيز جمالت الأبحاث والرتقاء 
حيث  الإن�صاين،  العمل  مب�صتوى 
�صبل  مناق�صة  على  الجتماع  ركز 
ت��ع��زي��ز ال��ك��ي��ف��ي��ة ال���ت���ي ي��ت��م بها 
تو�صيل امل�صاعدات اإىل من يحتاج 
العامل،  مناطق  خمتلف  يف  اإليها 
علوة على الحتياجات الإن�صانية 
النزاع علوة  املتزايدة يف مناطق 
�صربتها  ال����ت����ي  امل����ن����اط����ق  ع���ل���ى 
بهذه  �صموها  وق��ال��ت  امل��ج��اع��ات. 
ال��زي��ارة طيبة  " كانت   : املنا�صبة 
من  اطلعت  فقد  للغاية،  ومثمرة 
خللها على جوانب مهمة تتعلق 
تقوم  ال���ذي  امل�����ص��اع��دات  بربنامج 
عليه احلكومة ال�صرتالية، والذي 
بال�صتجابة  خ���لل���ه  م���ن  ت���ق���وم 

"�صميث  دار  ب���زي���ارة  ا���ص��رتال��ي��ا، 
مدينة  يف  اخل����ري����ة  فاميلي" 
لين"  "ليف  ودار  ����ص���ي���دين، 
التي  كانربة،  مدينة  يف  اخلرية 
"م�صت�صفى  ك���ذل���ك  ف��ي��ه��ا  زارت 
اإ�صافة  والطفل"،  للمراأة  املئوية 
امللكي  امل�����ص��ت�����ص��ف��ى  زي��������ارة  اإىل 
ملبورن،  م��دي��ن��ة  يف  ل���لأط���ف���ال 
�صموها  ح��ر���س  اإط�����ار  يف  وذل����ك 
الطفل  ����ص���ح���ة  ع����ل����ى  ال����ك����ب����ر 
ال����ذي توليه  ال��ب��ال��غ  واله���ت���م���ام 
ب�����ص��م��ان حياة  ال��ك��ف��ي��ل��ة  ل��ل�����ص��ب��ل 
حيث  ل��لأط��ف��ال،  �صليمة  �صحية 
فر�صة  ال������زي������ارات  ت���ل���ك  م��ث��ل��ت 
الإمارات  دولة  بتجربة  للتعريف 
امل��ت��ط��ورة يف ه��ذا امل��ج��ال وكذلك 
الط�������لع ع���ل���ى م����ا ت����وف����ره تلك 
من  امل��ت��ط��ورة  ال�صحية  امل��ن�����ص��اآت 
خدمات متميزة للمجتمع، علوة 
اأي�����ص��ا يف جمالت  ج��ه��وده��ا  على 
ذات  العلمية  والدرا�صات  البحوث 
ال�����ص��ل��ة.   وث��م��ن��ت ���ص��م��و رئي�صة 
دبي  مدينة  �صلطة  اإدارة  جمل�س 
الطبية جهود ا�صرتاليا يف جمال 

الرعاية الطبية للأطفال وقالت: 
"تعرفت من خلل هذه الزيارات 
متطورة  ج����دي����دة  جت������ارب  اإىل 
ل���ص��ي��م��ا م���ن خ���لل زي���ارت���ي اإىل 
امل�����ص��ت�����ص��ف��ى امل��ل��ك��ي ل���لأط���ف���ال يف 
هناك  يكون  اأن  واأرج���و   ، ملبورن 
النقا�صات  م����ن  مل����زي����د  ف���ر����ص���ة 
ل�صتك�صاف وتفعيل �صبل التعاون 
اجلليلة  م�صت�صفى  م��ع  امل�صرتك 
دبي  ل���لأط���ف���ال يف  ال��ت��خ�����ص�����ص��ي 
من اأجل تبادل اخلربات والأفكار 
مبا يعود بالنفع يف نهاية املطاف 
على الأطفال الذي ميثلون النواة 
احلقيقية للم�صتقبل".   واأعربت 
احل�صني  بنت  هيا  الأم���رة  �صمو 
للحكومة  وال��ت��ق��دي��ر  ال�صكر  ع��ن 
ال�صتقبال  حل��ف��اوة  ال���ص��رتال��ي��ة 
تلك  اإن  وق��ال��ت  ال�صيافة،  وك���رم 
الزيارة كانت من الأهمية مبكان 
حيث اطلعت �صموها على العديد 
والتقت  امل���ه���م���ة  ال���ت���ج���ارب  م����ن 
اأطفال تاأثرت مبدى �صجاعتهم يف 
اأطقم  و�صاهدت  املر�س،  مواجهة 
لتقدمي  عملها  يف  متفانية  طبية 
خدمة متميزة تعني املر�صى على 
م��واج��ه��ة امل��ر���س وال�����ص��ف��اء منه، 
لهذه  يكون  اأن  اأملها  عن  معربة 
ت��اأك��ي��د روابط  اأث��ره��ا يف  ال���زي���ارة 
بني  الوطيدة  وال�صداقة  التعاون 

دولتي الإمارات واأ�صرتاليا.
  م����ن ن���اح���ي���ة اأخ���������رى، وخ����لل 
تواجد �صموها يف �صيدين، �صهدت 
احل�صني  بنت  هيا  الأم���رة  �صمو 
الريا�صي  ����ص���ي���دين  ا�����ص����ت����اد  يف 
ل��ك��رة ال��ق��دم امل��ب��اراة ال��ت��ي عقدت 
ب����ني م��ن��ت��خ��ب��ي دول������ة الإم��������ارات 
واأ�صرتاليا يف اإطار ت�صفيات كاأ�س 
التقت  قد  �صموها  وكانت  العامل، 
ال�صابق  ال��ي��وم  امل��ن��ت��خ��ب  اأع�����ص��اء 
للمباراة وخلل تدريبات املنتخب 

ا�صتعدادا للمباراة.  
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اأخبـار الإمـارات
رما�س املوظف الفرتا�صي املبتكر للرد على ا�صتف�صارات املتعاملني يف هيئة كهرباء ومياه دبي

•• دبي-�لفجر:

مراكز  اإىل  املراجعني  زي��ارة  ن�صبة  بتقليل  الر�صيدة  القيادة  لتوجيهات  دعماً   
دبي  مل��ب��ادرة  تنفيذاً  الذكية  القنوات  ل�صتخدام  وتوجيههم   ،80% الهيئة 
دب���ي يف جم���ال الذكاء  ك��ه��رب��اء وم��ي��اه  لتميز ج��ه��ود هيئة  ال��ذك��ي��ة، وت��اأك��ي��داً 
على  مبتِكرة  م�صتدامة  موؤ�ص�صة  ت��ك��ون  ب���اأن  روؤي��ت��ه��ا  وحتقيق  ال�صطناعي، 
لتكون  اجل���اري،  العام  بداية  »رم��ا���س«  خدمة  الهيئة  اأطلقت  عاملي،  م�صتوى 
العربية  ب��ال��ل��غ��ت��ني  ال���ف���وري���ة  امل���ح���ادث���ة  خ���دم���ة  ت��ط��ل��ق  ح��ك��وم��ي��ة  ج��ه��ة  اأول 
والإجنليزية، من اأجل التوا�صل مع املتعاملني، وم�صاعدتهم والرد على جميع 
الهيئة  يف  افرتا�صي  موظف  مبثابة  املبتكرة  اخلدمة  تعمل  ا�صتف�صاراتهم.  
�صرعة  على  الفائقة  ب��ال��ق��درة  وتتميز  ال�صطناعي،  ال��ذك��اء  على  بالعتماد 
حتليل وتقييم الأ�صئلة، ومن ثم ال�صتجابة ال�صريعة للمحادثة الفورية التي 

اأ�صئلة  على  الإجابة  اخلدمة  وتدعم  قيا�صي.  وقت  يف  معها  املتعامل  يجريها 
وا�صتف�صارات املتعاملني عن طريق املحادثة الفورية »Chatbot« على مدار 
الهيئة  الإل��ك��رتوين، وتطبيق  الهيئة  الأ�صبوع عرب موقع  اأي��ام  ال�صاعة ط��وال 
مواقع  على  الهيئة  وح�صاب  و«اآن���دروي���د»،  «اآي.اأو.اإٍ�������س»  من�صتي  على  الذكي 
«األيك�صا»  اأجهزة  على  توفرها  اإىل  بالإ�صافة  في�صبوك،  الجتماعي  التوا�صل 
وا�صتيعاب  التعلم  على  بقدرتها  »رما�س«  خدمة  وتتميز  اأم��ازون.  من  الذكية 
وحتليلها  قبلهم،  من  املقدمة  ال�صتف�صارات  على  بناء  املتعاملني  احتياجات 
اللزم  القرار  اتخاذ  ثم  ومن  وتقييمها،  املتوفرة  والبيانات  للمعطيات  وفقاً 
للإجابة والرد ب�صكل دقيق للم�صاهمة يف اإجناز املعاملت بكل �صهولة وي�صر. 
اأعلى  اإطلقها  منذ  اخلدمة  حققت  وا�صتف�صار  �صوؤال  األ��ف   87 ل�  ال�صتجابة 
الإجابة  م��ن  تتمكن  حيث  ال��ف��وري��ة،  للمحادثة  ال�صتجابة  �صرعة  م��ع��دلت 
ال��ت��ي جتريها اخل��دم��ة يف وقت  امل��ح��ادث��ات  اأو حجم  ع��دد  بلغ  ال��ف��وري��ة مهما 

وقد  احل�صاب.  برقم  ال�صتف�صار  مبجرد  الفاتورة  معلومات  وتوفر  قيا�صي، 
ف��رتة زمنية  وا�صتف�صار خ��لل  األ��ف طلب   87 الآن نحو  تلقت اخلدمة حتى 
اخلا�صة  التوا�صل  من�صات  خمتلف  عرب  ون�صف،  ال�صهر  تتجاوز  ل  ق�صرة 
بالهيئة، اإذ تلقت حوايل 67500 طلب عرب موقع الهيئة الإلكرتوين، ونحو 
1500 طلب وا�صتف�صار على  الذكي، وحوايل  الهيئة  18500 على تطبيق 
خدمة  وجتمع  في�صبوك.   الجتماعي  التوا�صل  موقع  على  الهيئة  ح�صاب 
املتعاملني،  لإث����راء جت��رب��ة  ال���ص��ت��خ��دام  وال��ك��ف��اءة يف  ال�صهولة  ب��ني  »رم��ا���س« 
�صاأنه  ما من  دائ��م،  ب�صكل  املتاحة  الذكية  القنوات  ا�صتخدام  على  وت�صجيعهم 
توفر خدمات عالية اجلودة يف وقت قيا�صي باأقل جمهود ممكن �صماناً لتلبية 
الهيئة من خلل  وت�صعى  �صعادتهم.  املتعاملني وحتقيق  احتياجات وتطلعات 
خدمة »رما�س« اإىل ا�صت�صراف امل�صتقبل ومواكبة التطورات العاملية يف جمال 
التحول الذكي. وقال �صعادة / �صعيد حممد الطاير، الع�صو املنتدب الرئي�س 

التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: لقد كان للهيئة ال�صبق يف العتماد على 
الذكاء ال�صطناعي للتوا�صل مع املتعاملني من خلل خدمة »رما�س« وذلك 
ل�صيدي �صاحب  الوطنية  واملبادرات  ال�صديدة  الروؤية  لدعم  اإطار جهودها  يف 
اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  ال�صيخ حممد بن را�صد  ال�صمو 
الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، خ�صو�صاً مبادرة »دبي 10x«، التي اأطلقها �صموه 
تكون مدينة  باأن  دبي  روؤي��ة  لتنفيذ   2017 للحكومات  العاملية  القمة  خلل 
عاملياً.  والأ���ص��ع��د  الأذك���ى  املدينة  دب��ي  جلعل  الذكية  دب��ي  وم��ب��ادرة  امل�صتقبل، 
خللها  من  تهدف  املعامل  ووا�صحة  �صاملة  ا�صرتاتيجية  وفق  الهيئة  وتعمل 
اإىل الو�صول باخلدمات الذكية اإىل م�صتويات عاملية، مبا يحقق روؤية الإمارات 
2021 الرامية لأن تكون دولة الإمارات من اأف�صل دول العامل، وخطة دبي 
2021 الهادفة جلعل دبي املكان املف�صل للعي�س والعمل، ف�صل عن حتقيق 

روؤية الهيئة باأن تكون موؤ�ص�صة م�صتدامة ُمبتِكرة على م�صتوى عاملي. 

 

امل�ضت�ضفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�صت�صفى املفرق                     5823100
 م�صت�صفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�صيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�صت�صفى توام                         7677444
م�صت�صفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�صت�صفى را�صد                       3371111
م�صت�صفى دبى                          2714444
م�صت�صفى الرباحة                   2710000
م�صت�صفى املكتوم                     2221211         
م�صت�صفى المل                      3444010
م�صت�صفى الو�صل                    2193000

ال�ضارقة 
م�صت�صفى القا�صمى                 5386444
م�صت�صفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�صت�صفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�صت�صفى ام القيوين                7656888
را�ص اخليمة 

م�صت�صفى �صقر                       2223666
م�صت�صفى �صيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�صت�صفى الفجرة                  2242999

 امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�صت�صفى الأهلى مرد�س         6262666
م�صت�صفى النور                       6139111
امل�صت�صفى الماراتى الفرن�صى 6265722

 دبى
م�صت�صفى ولكر                      2829900
امل�صت�صفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�صت�صفى الدولية  اخلا�صة 2212484

ال�ضارقة 
م�صت�صفى الزهراء اخلا�صة     5619999
م�صت�صفى زليخة                      5658866
امل�صت�صفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�صت�صفى امللكى                       5452222

العني
م�صت�صفى الواحة                     7221251

�ضيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�صيدلية النور اجلديدة          6264264
�صيدلية الرازى                      6326671
ال�صيدلية الأهلية املركزية     6269545
�صيدلية رميا                          6744214
�صيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�صيدلية م�صفح                      5546674
�صيدلية دار ال�صفاء                 6411299
�صيدلية ابن �صينا -  الدانا بلزا  6669240

عجمان
�صيدلية عجمان                     7446031 
�صيدلية مكة                           7446343 
�صيدلية املدينة                       7468424
�صيدلية المارات                    7474900
�صيدلية الأم                           7429006

دبى 
�صيدلية املدينة                       2240566 
�صيدلية اجلامعة                    3967335 
�صيدلية الأحتاد                      3935619
�صيدلية ابن �صينا -  بر دبى   3556909 
�صيدلية جراند بن �صينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�صيدلية العني                        7655120  
�صيدلية فرح                           7630120 
�صيدلية ال�صلم اجلديدة       7543887

ال�ضارقة
�صيدلية م�صافى                      5732221 
�صيدلية حمد                          5582800
�صيدلية مكة                           5656994 
�صيدلية الرازى                      5565262 
�صيدلية نادين                        5733311 
�صيدلية ابن  �صينا الكورني�س  5726885 
�صيدلية ال�صارقة                    5623850 

ام القوين
�صيدلية احلرم                       7660292

ال�ضرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

اأحمد خليفة ال�صويدي ونهيان بن مبارك و�صعيد 
بن طحنون يح�صرون اأفراح الرا�صدي والعفاري

•• �لعني-و�م:

ال�صمو  �صاحب  ممثل  ال�صويدي  خليفة  اأح��م��د  م��ع��ايل  ح�صر 
اآل نهيان وزير  ال�صيخ نهيان بن مبارك  الدولة ومعايل  رئي�س 
اآل  طحنون  بن  �صعيد  ال�صيخ  ومعايل  املعرفة  وتنمية  الثقافة 
نهيان اأم�س الأول حفل ال�صتقبال الذي اأقامته عائلت كل من 
، املرحوم حممد بخيت �صهيل الرا�صدي ، و �صهيل بخيت �صهيل 
وامل��رح��وم حممد   ، ال��را���ص��دي  �صامل م�صلم بخيت  و  ال��را���ص��دي 
�صهيل  ، عمر  اأجنالهم  زفاف  العفاري مبنا�صبة  بال�صلمي  حمد 
و�صامل   ، ال��را���ص��دي  �صهيل  بخيت  حممد  امل��رح��وم  ك��رمي��ة  اإىل 

حممد وحمد حممد اإىل كرميتي �صهيل بخيت �صهيل الرا�صدي 
الرا�صدي  بخيت  �صهيل  حممد  كرمية  اإىل   ، حممد  و�صام�س   ،
وحمد �صامل ، اإىل كرمية ، - مبارك طماطم عيد�س الرا�صدي 
.كما ح�صر احلفل الذي اأقيم ب�صالة الأفراح يف زاخر مبنطقة 
العني ، ال�صيخ زايد بن حمد بن حمدان اآل نهيان وال�صيخ حممد 
بن  نهيان  ب��ن  م��ب��ارك  وال�صيخ  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ب��ن 
الوزراء  و  القبائل  ال�صيوخ ووجهاء  نهيان وعدد من  اآل  مبارك 
امل�صلحة  القوات  �صباط  وكبار  وامل�صوؤولني  ال�صخ�صيات  وكبار 
وال�صرطة ومدعوون من دول جمل�س التعاون اخلليجي وجمع 

كبر من الأهل والأ�صدقاء .

اأمني عام النرتبول يزور واحة الكرامة

افتتاح املقر الر�صمي ل�صفارة الدولة يف بريو

طرق دبي تبداأ ت�صغيل العربة الرتاثية مبنطقة م�صروع  كريك هاربري 

•• �أبوظبي -و�م:

ق�����ام م���ع���ايل ي����ورغ����ن ����ص���ت���وك الأم�������ني ال����ع����ام ملنظمة 
ال�صرح  اأبوظبي  يف  الكرامة  لواحة  ب��زي��ارة  الن��رتب��ول 
الأب���رار  الإم����ارات  �صهداء  ذك���رى  يخلد  ال���ذي  الوطني 
العام  الأم��ني  وا�صتهل  ال��وط��ن.  �صبيل  يف  وت�صحياتهم 

بداأت  بجولة  الكرامة  لواحة  زيارته  النرتبول  ملنظمة 
بن�صب ال�صهيد ومن ثم انتقل اإىل ميدان الفخر و جناح 
اأ�صماء  األ��واح معدنية حتمل  ال�صرف الذي ي�صتمل على 
ال�صهداء ومعلومات كاملة عنهم . ويف ختام اجلولة دون 
معايل يورغن �صتوك كلمة يف �صجل ال�صرف عرب فيها 

عن تقديره لأبطال المارات وما قدموه لوطنهم.

•• ليما -و�م:

افتتحت �صفارة الدولة يف جمهورية برو مقرها الر�صمي 
يف العا�صمة ليما بح�صور �صعادة حممد يو�صف العو�صي 
فران�صي�صكو  ال�صفر  ح�����ص��ور  و   ، الم�����ارات  ���ص��ف��ردول��ة 

ب��ب��ول��ي��زو ب��ارل��دال��ي�����س ن��ائ��ب وزي����ر اخل��ارج��ي��ة البرويف 
الربوتوكول  م��دي��ر  غ���ام���ارا  ك��ارل��و���س  خ����وان  وال�����ص��ف��ر 
اأوترو  واملرا�صم يف وزارة اخلارجية، وال�صفر غو�صطافو 
�صاباطا مدير اإدارة افريقيا، ال�صرق الأو�صط ودول اخلليج، 

وجمع من وروؤ�صاء بعثات الدول ال�صقيقة وال�صديقة.

•• دبي -و�م:

بداأت هيئة الطرق واملوا�صلت بدبي 
بالتعاون والتن�صيق مع موؤ�ص�صة اإعمار 
الرتاثية  ال��ع��ربة  ت�صغيل  ال��ع��ق��اري��ة 
هاربر  كريك  اإع��م��ار  م�صروع  �صمن 
مب��ن��ط��ق��ة خ���ور دب���ي وذل����ك كمرحلة 
خلدمة  ال�����ص��ي��اح��ي  ل��ل��رتف��ي��ه  اأوىل 
امل�صروع  م��ب��ي��ع��ات  م���رك���ز  م����رت����ادي 
املناطق  ن��ط��اق اخل��دم��ة يف  وت��و���ص��ي��ع 
والإطللة  اجلاذبية  ذات  الرتفيهية 
اخللبة باإمارة دبي. و اأو�صح من�صور 
البحري  النقل  اإدارة  مدير  الفل�صي 
مبوؤ�ص�صة املوا�صلت العامة يف الهيئة 

اأن العربة الرتاثية الكهربائية تتمتع 
و�صائل  مرتادي  لدى  كبرة  بجاذبية 
يف  ت�صغيلها  وي���اأت���ي  ال��ب��ح��ري  ال��ن��ق��ل 
اإعمار كريك هاربر يف خور  م�صروع 
اإعمار  ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��وؤ���ص�����ص��ة  دب���ي 
و�صيلة  ت���وف���ر  اإط������ار  يف  ال���ع���ق���اري���ة 
ت��رف��ي��ه��ي��ة و���ص��ي��اح��ي��ة مل����رت����ادي هذه 
م��ن مقاه  ب��ه  تتمتع  مل��ا  نظرا  املنطقة 
ترويجية.  وعرو�س  فاخرة  ومطاعم 
اإعمار على  اإن��ه مت التفاق مع  و ق��ال 
العربة  ت�����ص��غ��ي��ل  ال��ه��ي��ئ��ة  ت���ت���وىل  اأن 
وال�صياحة  ل��ل��ت��ن��زه  ج����ولت  وت��ن��ظ��ي��م 
الواقعة  الفلمينغو  حممية  ح���ول 
يف م��ن��ط��ق��ة راأ������س اخل����ور م���وؤك���دا اأن 

نطاقها  تو�صيع  اخلدمة  من  الهدف 
النا�س  لإ�صعاد  الرتفيهية  املناطق  يف 
وت��ط��ب��ي��ق اأرق�������ى م�����ص��ت��وي��ات الأم�����ن 

وال�صلمة اأثناء الت�صغيل.

حتت �ضعار �ضحة العمال واحلماية من الأمرا�ص املهنية 

املدينة اجلامعية بال�صارقة تنظم فحو�صات طبية لعدد 500 من العمال والوظائف امل�صاندة

اجلامعة القا�صمية تطلق م�صروع بركة البيت �صمن م�صاريعها لعام اخلري 

•• �ل�سارقة –�لفجر:

بال�صارقة  اجلامعية  املدينة  نظمت 
�صي  ام  ان  م�صت�صفى  م��ع  بالتعاون 
القا�صمية  واجل��ام��ع��ة  التخ�ص�صي 
م����ب����ادرة جم��ت��م��ع��ي��ة مم���ي���زة حتت 
واحلماية  ال���ع���م���ال  ���ص��ح��ة  ����ص���ع���ار 
توا�صلت  امل��ه��ن��ي��ة  الأم����را�����س  م���ن 
مبقر  متتالني  ي��وم��ني  م���دى  ع��ل��ى 
املبادرة  وهدفت   . اجلامعة  املدينة 
الفحو�صات  م��ن  ع���دد  اإج�����راء  اإىل 
الطبية للعمال والوظائف امل�صاندة 
اأف�صل  لت���ب���اع  ���ص��ح��ي��اً  وت��ث��ق��ي��ف��ه��م 
املمار�صات ال�صحيحة للحفاظ على 
العمل  �صحة الب��دان وطرق وقاية 

من الأمرا�س التي قد ت�صيبهم.
وتفاعل مع هذا املبادرة قرابة 500 
من فئة العمال والوظائف امل�صاندة 
لل�صتفادة من جمانية املبادرة وما 
ت��ق��دم��ه م��ن ف��ح��و���ص��ات واإر����ص���ادات 
وتعليمات وقائية لجتناب الأمرا�س 
وال���وق���اي���ة م���ن ال���ع���ادات ال�����ص��ارة . 
اأو�����ص����ح ال�����ص��ي��خ ���ص��ي��ف ب���ن حممد 
اجلامعية  املدينة  مدير  القا�صمي 
على  حتر�س  اجلامعية  املدينة  اأن 

•• �ل�سارقة –�لفجر:

اجلامعة  لر�صيد  ت�صاف  ب��ادرة  يف 
ال���ق���ا����ص���م���ي���ة ب�������ادر ن�������ادي اخل���ر 
من  وباإ�صراف  باجلامعة  والعطاء 
بالتن�صيق  الطالبات  �صوؤون  عمادة 
الجتماعية  اخل��دم��ات  دائ���رة  م��ع 
اإط��لق م�صروع بركة  بال�صارقة يف 
ف��ع��ال��ي��ات اجلامعة  ���ص��م��ن  ال��ب��ي��ت 

لعام اخلر.
امل�صروع واح��دا من الربامج  ويعد 
ال���ت���ي قامت  امل��ب��ت��ك��رة  ال��ط��لب��ي��ة 
القا�صمية  اجلامعة  طالبات  عليها 
تعزيز  يف  روؤي����ت����ه����ن  خ������لل  م����ن 
التوا�صل مع كبار ال�صن وزيارتهم 

واللقاء معهم .
البيت  بركة  ا�صم  امل��ب��ادرة  وحملت 
تيمنا بكبار ال�صن لعتبارهم بركة 
ال��ب��ي��ت لن ك��ب��ار ال�����ص��ن ه��م بركة 
ووجودهم  �صعادته  وم�صدر  املنزل 
ب��ني اولده�����م واح��ف��اده��م مك�صب 

وبركة للبيت وال�صرة.
ن������ادي اخلر   وق����ام����ت ط���ال���ب���ات 
والعطاء بزيارة كبار امل�صنني الذي 
قبل  من  املنزلية  الرعاية  يتلقون 

دار رعاية امل�صنني بال�صارقة.

ن�صر التوعية ال�صحية بني خمتلف 
للوقاية  ك���اإج���راء  املجتمع  ���ص��رائ��ح 
امل�صابني  واكت�صاف  الأم��را���س  م��ن 

والتوا�صل معهم وتثقيفهم.
واحدة  تعد  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأن  واأك���د 
اإدارة  ال��ت��ي حت��ر���س  ال���ربام���ج  م��ن 
تنفيذها  ع��ل��ى  اجل��ام��ع��ي��ة  امل��دي��ن��ة 
ل��ل��ق��ي��ام ب����دور ت���وع���وي ي��ه��دف اإىل 
احلفاظ على �صحة العمال واإجراء 

والطمئنان  الوقائية  الفحو�صات 
الر����ص���ادات  واإت���ب���اع  �صحتهم  ع��ل��ى 
بن  �صيف  ال�صيخ  واأ���ص��اد   . الوقائية 
الكبر  بالتعاون  القا�صمي  حممد 
وم�صت�صفى  اجل��ام��ع��ة  امل��دي��ن��ة  ب��ني 
ان ام �صي التخ�ص�صي لج��راء هذه 
امل����ب����ادرة ال��ت��ي حت��ق��ق ال��ع��دي��د من 
لن�صر  الإيجابية  واملعطيات  القيم 
يف  الهامة  الفئة  ه��ذه  بني  ال�صعادة 

اأهدفها  وحتقيق  الوظيفي  العمل 
يف التعريف بالأمرا�س املهنية التي 

قد ت�صيبهم ل قدر اهلل .
فريق  ق����ام  ال��ف��ع��ال��ي��ات  خ���ت���ام  ويف 
امل�صاركة  اجلهات  بتكرمي  املنظمني 
يف امل�����ب�����ادرة ال���ت���ي ح��ظ��ي��ت ب�����ردود 
ف��ع��ل اي��ج��اب��ي��ة م��ن ال��ع��م��ال الذين 
تفاعلوا معها وا�صتفادوا مما قدمته 

الفعالية لهم من معلومات..

اأ�صرفت  اأن  ب��ع��د  ال��ل��ق��اء  وت�����ص��م��ن 
احل���م���ادي من�صقة  م�����ص��اع��ل  ع��ل��ي��ه 
اأهداف  �صمن  الطلبية  الن�صطة 
اط�����راف احلديث  ت���ب���ادل  امل���ب���ادرة 
حياتهم  ح�����ول  ال�������ص���ن  ك���ب���ار  م����ع 
وال�صتماع  وهواياتهم،  وجتاربهم 
اىل خربتهم يف احلياه ومن ثم مت 

اهداوؤهم الهدايا التذكارية. 
كبار  من  العديد  �صملت  ال��زي��ارات 
جتاربهم  اإىل  وال���ص��ت��م��اع  ال�����ص��ن 

وق�������ص�������س امل���ا����ص���ي ل����ص���ي���م���ا من 
خ���لل ال��ت��ع��ري��ف ب��ال��رتاث وحياة 
منزيل  متحف  لديه  وم��ن  املا�صي 
ال�صن تعريفا  اأحد كبار  حيث قدم 
ل��ل��ط��ال��ب��ات مب��ت��ح��ف��ه وم���ا يحويه 
م��ن ���ص��ور وح��ي��اة امل��ا���ص��ي وعرف 
و�صور  املا�صي  ب��اأمن��اط  الطالبات 

التكافل 
مدير  �صامل  ر�صاد  الدكتور  واأ���ص��اد 
التي  باملبادرة  القا�صمية  اجلامعة 

حتمل عنوانا جميل بركت البيت 
امل���ب���ادرة �صمن  اأه��م��ي��ة  اإىل  ول��ف��ت 
من  لها  وم��ا  اخل��ر  ع��ام  فعاليات 
الجتماعي  ال��ت��وا���ص��ل  يف  اأه����داف 
والتكافل لن�صر ال�صعادة واليجابية 
وتعويد اجليل على الرب بالوالدين 
اإليهم  والن�������ص���ات  وم�����ص��اع��دت��ه��م 
القا�صمية  اجل��ام��ع��ة  اأن  م���وؤك���دا 
املبادرات  تلك  دع��م  على  حري�صة 

الطلبية وتنميتها .
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العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/بقالة حمد �صويدان

 رخ�صة رقم:CN 1119146  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة مبخوت هادي عبداهلل ال�صاعري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حمد �صويدان حمد بن احلوطي العامري
تعديل لوحة الإعلن/اإجمايل من م�صاحة 1*3 اىل 4*1

تعديل ا�صم جتاري من/بقالة حمد �صويدان 
HAMAD SWAIDAN GROCERY SHOP

اىل/بقالة جنم الفرحان 
NAJIM AL FARHAN BAQALA

التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العلن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خلل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ابو �صمره لللكرتونيات والهواتف 

املتحركة رخ�صة رقم:CN 1547609  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعلن/اإجمايل من م�صاحة 1*2.50 اىل 1*2.50

تعديل ا�صم جتاري من/ابو �صمره لللكرتونيات والهواتف املتحركة 
ABU SAMRA ELECTRONICS & MOBILE PHONES

اىل/ن�صيم الوادي لت�صليح املكيفات والثلجات 
NASEEM AL WADI AIR CONDITION & REFRIGERATION RPAIRING
وتنقية  التربيد  ومعدات  الهواء  مكيفات  و�صيانة  ا�صلح  ن�صاط/ا�صافة  تعديل 

الهواء )3312007(
 - املنزلية  الكهربائية  والجهزة  والغ�صالت  الثلجات  بيع  ن�صاط/حذف  تعديل 

بالتجزئة )4759013(
تعديل ن�صاط/حذف بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة )4741011(

التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�صادية خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العلن وال فان الدائرة 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غر 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/برامي ل�صت�صارات الهند�صة املعمارية

 رخ�صة رقم:CN 1696405  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/امين جميعان �صليمان امل�صري من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ امين جميعان �صليمان امل�صري من 100% اىل %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عبدالرحمن ا�صماعيل عبدالرحمن يو�صف احلمادي %51

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة الإعلن/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري من/برامي ل�صت�صارات الهند�صة املعمارية 

PRIME ENGINEERING ARCHITECTURE CONSUIT
اىل/برامي ل�صت�صارات الهند�صة املعمارية ذ.م.م 

PRIME ENGINEERING ARCHITECTURE CONSUIT LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العلن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة الفتون للقم�صة

 رخ�صة رقم:CN 1116365  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعلن/اإجمايل من م�صاحة 1*4 اىل 1*3.5

تعديل ا�صم جتاري من/موؤ�ص�صة الفتون للقم�صة 
AL FUTOON TEXTILES EST

اىل/الفتون للقم�صة واخلياطة الرجالية 
AL FUTOON TEXTILES & MENS TAILORING

غر  الرجالية  امللب�س  وحياكة  وخياطة  تف�صيل  ن�صاط/ا�صافة  تعديل 
العربية )البدل( )1410904(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العلن وال فان  القت�صادية خلل 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ريفوليو�صنز للك�ص�صوارات 

ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1156113 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حميد عبداهلل حممد امل�صعود املحربي %50
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة خليفة عبداهلل حممد امل�صعود املحربي %50
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل بن حممد امل�صعود

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل امل�صعود واولده للتجارة العامة 
ABDULLAH ALMASAOOD & SONS GENERAL TRADING LLC ذ.م.م

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العلن وال فان 
الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/جتارة جيب ذ.م.م

 رخ�صة رقم:CN 1025909 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�صب ال�صركاء

جيب العاملية - المارات �س.ذ.م.م من 49% اىل %99.67
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة م�صاريع لينك�س التجارية ذ.م.م 

LINKS COMMERCIAL ENTERPRISES LLC

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حميد احمد بن دري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خلل  القت�صادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة النور للنقليات 

العامة رخ�صة رقم:CN 1033098  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة عادل �صيف عامر اجلابري %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف ال�صيد عي�صى ال�صيد يو�صف ال�صيد حممد الها�صمي
دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خلل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العلن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1

الغاء اعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
رقم :CN 1311275 بال�صم التجاري مركز �صما الحتاد 
الرخ�صة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  والن�صر  للعلم 

واعادة الو�صع كما كان عليه �صابقا.
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العلن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم كباب ال�صلطان

 رخ�صة رقم:CN 1953625  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممد ي�صلم كرامه عو�س الكثري %50

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة فايز ي�صلم كرامه عو�س الكثري %50
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد �صلطان عمران را�صد النعيمي

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة الإعلن/اإجمايل من م�صاحة 1*6 اىل 1*6

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري من/مطعم كباب ال�صلطان 

KABAB AL SULTAN RESTAURANT
اىل/مطعم كباب ال�صلطان ذ.م.م 

KABAB AL SULTAN RESTAURANT LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العلن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1

تنويه
بال�صارة اىل العلن ال�صادر بجريدة الوطن يف العدد رقم 1992 بتاريخ 2017/3/20 
بخ�صو�س الرخ�صة التجارية رقم :CN 1790743  بال�صم التجاري �صالون حممد 
م�صتاق را�صد للحلقة الرجالية.تنوه دائرة التنمية القت�صادية بالتعديلت التالية:

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حامد �صامل حممد �صعيد الدرعي %100
تعديل وكيل خدمات/حذف عمر حمد مبارك حممد املهري

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد م�صتاق را�صد احمد
تعديل لوحة الإعلن/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 3*1

 MUHAMMAD NUSHTAQ RASHED BARBERSHOP/تعديل ا�صم جتاري من
 GOOD STYL EHAIRDRESSING/صالون حممد م�صتاق للحلقة الرجالية اىل� -

SALOON �صالون جود �صتايل للحلقة الرجالية 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العلن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صركة الرابية لند�صكيب 

ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1182866 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حممد حممود رمزي ال�صيد عامر %20

تعديل ن�صب ال�صركاء

مدحت حممود رمزي عامر من 49% اىل %29

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 

القت�صادية خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العلن وال فان 

الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1

اوبرا هاو�س ملواد البناء- ذ م م
واخلا�س  عادية  الغر  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
البناء  ملواد  هاو�ص  )اوبرا  اأعله  املذكورة  ال�صركة  بت�صفية 
احل�صابات  لتدقيق  الهاملى  مكتب   / امل�صفى  يعلن  م(  م  ذ   -
اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعله  املذكورة  ال�صركة  ت�صفية  عن 
مبطالبته  التقدم  عليه  اعله  املذكورة  ال�صركة  على  حقوق 
مع امل�صتندات املوؤيدة لذلك اإىل امل�صفى، وذلك خلل الدوام 
الر�صمي وملدة 45 يوماً من تاريخ الإعلن، وكل من مل يتقدم 

خلل املدة املحددة بالإعلن ي�صقط حقه باملطالبة.
 تليفون امل�صفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�صارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق )6( �صقة )17( 

مكتب الهاملى و �صركاه – حما�صبون قانونيون. 

اإع��������الن ت�صفي�����ة �صرك��������ة 

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

تعلن الهيئة الوطنية للموا�صلت )قطاع النقل البحري( 

تقدم  ق��د  ����ش.ذ.م.م  القوارب  لتجارة  تك  �سولر  /فيت  ب��ان 

بطلب ت�صجيل ال�صفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�صفينة  ت�صجيل هذه  على  اعرتا�س  له  كل من  على 

مدة  خ��لل  ابوظبي  ال�صفن  ت�صجيل  مكتب  مراجعة 

اق�صاها 60 يوما من تاريخ هذا العلن.

              اإدارة مراكز خدمة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ش والت�سجيل البحري

 اإ�ضم ال�ضفينة    رقم الت�ضجيل ال�ضابق                             العلم ال�ضابق
Dubai Maritime City Authority - Dubai            1180              الفريدة    

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1

الغاء ترخي�س �صركة ادفان�س كري للخدمات الدارية ذ.م.م
نفيدكم علما باأننا ال�صادة/ �صركة ادفان�س كر ذ.م.م ك�صركة اإدارة 

 )TPA( مطالبات �صحية
رقم   CN - 1881224 التجارية  الرخ�صة   - رقم  بقيد  امل�صجلة 
الرتخي�س  اإلغاء  تقدمنا بطلب  C017 قد  ال�صحة  رخ�صة هيئة 

املذكور اأعله اعتبارا من تاريخ.
او اعرتا�س على هذا الإعلن مراجعة  فعلى كل من له حق و / 
هيئة ال�صحة خلل ا�صبوع من تاريخ ن�صر العلن وال فان الهيئة 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غر 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبه.
�ضركة ادفان�ص كري للخدمات الدارية

العنوان: م�ضفح مدينة حممد بن زايد 
�ضرق 12 - ق 185 - ميزان 1 ح�ضن علي عبداهلل العلي

اإع��������الن 
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

   اعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/02209/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : تاممانا لتجارة الزجاج والأملنيوم - �س ذ م م 
مبا اأن املدعي : التقان للعقارات - �س ذ م م 

قد اأقام �صدكم الدعوى 02/02209/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�صداد ما ي�صتجد من قيمة ايجارية من تاريخ 2017/3/15 

وحتى تاريخ الخلء الفعلي بواقع 110.000 درهم �صنويا 
اإخلء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �صداد الجرة للماجور حتى تاريخ نهاية العقد يف  العقد 
يف 2017/3/14 فرت�صد بذمته مبلغ 84.000 درهم وميتنع عن �صداده رغم اخطاره بال�صداد او 

الخلء عن طريق العلن بالن�صر رقم )814/2017/3( بتاريخ 2017/2/1 
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له عدد )3( �صيك مببلغ )27.500( درهم كقيمة ايجارية 

وتبني عدم وجود ر�صيد لهم وميتنع عن �صداد مقابلهم 
مطالبة مالية - ان العقد ت�صمن الن�س على غرامة ارتداد كل �صيك )500 درهم( وقد ارتدد 

عدد )3( �صيك دون �صرف.
الزام بت�صليم م�صتندات 1- الزام املدعي عليه باإعمال ال�صيانة اللزمة 2-اأن امل�صتاأجر هو امللزم بقيمة 
 ا�صتهلك الكهرباء واملياه ولبد من تطهر املاأجور من تلك اللتزامات ليكمن اإعادة النتفاع به. 

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 
املوافق  الرب���ع���اء  ي���وم  بجل�صة  للح�صور  بالن�صر  اع��لن��ك��م  اع����ادة  الق�صائية  اللجنة  وق����ررت 
2017/4/5  ال�صاعة 3.00م امام اللجنة الق�صائية )اللجنة احلادي ع�صر( بالدائرة الإبتدائية 
واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�صر مدة امل�صافة 
اىل ثلثة ايام من تاريخ الن�صر . فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم 

من دفاع وم�صتندات . 

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/02026/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : حممد نظام عبداللطيف ، وفا�صل احمد احمد ماداذيلث 

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

مطالبة مالية - الزام املدعي عليهما ب�صداد القيمة اليجارية وما تلها من قيمة ايجارية م�صتحقة 
واي�صا ما ي�صتجد حتى الخلء التام 

وحتى   2015/11/10 من  للفرتة  للماأجور  الأج��رة  �صداد  عن  ميتنع  عليه  املدعى  ان   - عقار  اخ��لء 
2016/2/9 فرت�صد بذمته مبلغ 12.500 درهم وميتنع عن �صداده رغم اخطاره بال�صداد او الإخلء 

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

2016/2/9 و رغم اخطاره يف 2016/11/16  ميتنع عن ال�صداد .
درهم   890 وق���دره  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي��ان  ب��ان  بالت�صامن  عليهما  امل��دع��ي  ال���زام   - مالية  مطالبة 
العديل ب�صداد الجرة ور�صم العلن  )ثمانيمائة وت�صعون درهما( عبارة عن ر�صم ت�صجيل الن��ذار 

بالنذار ور�صم الت�صريح بالن�صر ور�صم الن�صر يف اجلريدة.  
الكهرباء واملياه ولبد من تطهر  ا�صتهلك  امللزم بقيمة  امل�صتاجر هو  ان  بت�صليم م�صتندات -  ال��زام 

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

وقررت اللجنة الق�صائية اعلنكم بالن�صر للح�صور بجل�صة يوم الثلثاء املوافق 2017/4/4  ال�صاعة 
ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  الرابعة(  )اللجنة  الق�صائية  اللجنة  ام��ام  3.00م 
املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�صر مدة امل�صافة اىل ثلثة ايام من تاريخ الن�صر . 

فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02261/2016 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/05379/2015  �سكني- ايجارات بالن�سر
اىل املنفذ �صده : فلود ماك انرتنا�صونال للتجارة - �س ذ م م 

جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : ام بي ام العقارية - ذ م م   

 ال�صادر ل�صاحله يف الدعوى املذكورة اعله والقا�صي بالتي:
 41167 بقيمة  اليجارية  امل�صتحقات  ب�صداد  عليه  املدعي  1-ال��زام 
درهم اعتبارا من 2014/3/1 ولغاية 2015/10/1 وما ي�صتجد حتى 

متام الخلء 
2- الزام املدعي عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خلل خم�صة ع�صر 
يوم من تاريخ الن�صر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خلل املهلة 

املبينة �صوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�صب لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  2017/1520 اإيجارات    
املنظورة اأمام الدائرة الق�صائية البتدائية اللجنة الرابعة 

اىل املحكوم عليه : 1- بونام ميديا للدارة الت�صويقية - �س ذ م م 
2- �صواتي رحيم بونام رحيم  

يف   2017/3/26 بجل�صتها  حكمت  باملركز  الإبتدائية  الق�صائية  اللجنة  بان  نعلمكم 
الدعوى املذكورة اعله  

ل�صالح /ميثاء علي عبداهلل العوي�س - ممثله : �صركة �صنتميرت كيوب للعقارات 
اول : بالزام املدعي عليها الوىل باخلء املاجور وت�صليمه خاليا من ال�صواغل مع الزامها 
ب�صداد مبلغ وقدره 20000 درهم القيمة اليجارية للفرتة من 2016/11/14 ولغاية 
2017/3/13 وما ا�صتجد من اجرة من تاريخ 2017/3/14 وحتى الخلء الفعلي ، مع 
 الزامه باح�صار �صهادة براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي ، وبالر�صوم وامل�صروفات. 

ثانيا : برف�س الدعوى قبل املدعي عليه الثاين. 
وملا كان هذا احلكم قد �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد ال مكتوم 
حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�صوري ، فهو قابل للإ�صتئناف خلل 15 يوما اعتبارا 

من تاريخ ن�صر هذا الإعلن واإل �صار نهائيا قابل للتنفيذ
مركز ف�ش املنازعات اليجارية
اللجنة الرابعة بالدائرة البتدائية     

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/02128/2017/ جتاري 

اىل املدعى عليه : بيج دادي خلدمات متابعة املعاملت 
مبا اأن املدعي : �صركة بدري العقارية - �س ذ م م   

 قد اأقام �صدكم الدعوى 02/02128/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
تاريخ  الي��ج��ار حتى  ب��دلت  م��ن  ي�صتجد  م��ا  ب�صداد  عليه  امل��دع��ي  ال���زام   - مالية  مطالبة 

الخلء الفعلي
اخلء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �صداد الأجرة للماأجور للفرتة من 2015/4/12 
وحتى 2017/4/30 فرت�صد بذمته مبلغ 171.700 درهم وميتنع عن �صداده رغم اخطاره 

بال�صداد او الإخلء يف 2017/1/7    
مطالبة مالية - انه تر�صد بذمة املدعى عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2015/4/12 

وحتى 2017/4/30 و رغم اخطاره يف 2017/1/7 ميتنع عن ال�صداد.
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�صائية اعلنكم بالن�صر للح�صور بجل�صة يوم الربعاء  املوافق 2017/4/5 
ال�صاعة 3.00م امام اللجنة الق�صائية )اللجنة الثامنة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر 
مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�صر مدة امل�صافة اىل ثلثة 
ايام من تاريخ الن�صر. فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من 

دفاع وم�صتندات 

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
    اإعادة  اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/02465/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : فا�صت لينك خلدمات اإدارة العمال 

مبا اأن املدعي : املوؤ�ص�صة الوطنية للتجارة والمناء   
 قد اأقام �صدكم الدعوى 02/02465/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ القيمة اليجارية للفرتة من 2017/3/8 

وما ي�صتجد من قيمة ايجارية حتى تاريخ الخلء الفعلي 
ان��ذاره بالن�صر  اخلء عقار - ان عقد اليجار انتهي وامل�صتاأجر ل يح�صر لتجديده رغم 

يف 2017/2/6
مطالبة مالية - انه تر�صد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/11/7 

وحتى 2017/3/7 وميتنع عن ال�صداد. 
الزام بت�صليم م�صتندات - ان امل�صتاجر هو امللزم بقيمة ا�صتهلك الكهرباء واملياه ولبد من 

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

املوافق  الثلثاء  يوم  بجل�صة  للح�صور  بالن�صر  اعلنكم  اإع��ادة  الق�صائية  اللجنة  وق��ررت 
الإبتدائية  بالدائرة  الثالثة(  )اللجنة  الق�صائية  اللجنة  امام  3.00م  ال�صاعة   2017/4/4
بتق�صر مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  الن�صر.  تاريخ  من  اي��ام  ثلثة  اىل  امل�صافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات

مركز ف�ش املنازعات اليجارية
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اأخبـار الإمـارات

نظمت جل�ضة تعريفية للنا�ضرين الفرن�ضيني والأوربيني يف باري�ص

 مدينة ال�صارقة للن�صر تفتح اأبوابها اأمام �صانعي الكتاب يف العامل
••  �ل�سارقة-�لفجر: 

�صمن م�صاركتها يف فعاليات الدورة 
باري�س  ملعر�س  والثلثني  ال�صابعة 
ال�صارقة  ه��ي��ئ��ة  ن��ظ��م��ت  ل��ل��ك��ت��اب، 
للكتاب، جل�صة تعريفية لنخبة من 
النا�صرين الفرن�صيني والأوروبيني، 
الثقافية،  امل���وؤ����ص�������ص���ات  ومم���ث���ل���ي 
ا���ص��ت��ع��ر���ص��ت ف��ي��ه��ا م�����ص��روع مدينة 
املتوقع  وتاأثرها   ، للن�صر  ال�صارقة 
املنطقة  يف  ال��ك��ت��اب  ���ص��ن��اع��ة  ع��ل��ى 
وحجم  الأو���ص��ط،  وال�صرق  العربية 
للعاملني  �صتقدمها  التي  الفر�س 
يف �صناعة الن�صر من خمتلف بلدان 

العامل.
�صعادة  بح�صور  اجلل�صة،  وتناولت 
مع�صد حارب مغر اخلييلي �صفر 
الدولة لدى اجلمهورية الفرن�صية، 
ال���ع���ام���ري، رئي�س  اأح���م���د  و���ص��ع��ادة 
الأه����داف  ل��ل��ك��ت��اب،  ال�����ص��ارق��ة  هيئة 
مدينة  منها  تنطلق  التي  وال���روؤى 
والإمكانيات   ، ل��ل��ن�����ص��ر  ال�����ص��ارق��ة 
ل�صناع  توفرها  التي  والت�صهيلت 
ال��ك��ت��اب وامل��ع��رف��ة يف ال��ع��امل، واأبرز 
امل���ح���ف���زات ال��ت��ي جت��ع��ل م���ن اإم����ارة 
العربية  الإم����ارات  ودول���ة  ال�صارقة 
وحلقة  للنا�صرين،  وج��ه��ة  املتحدة 
الغربي  ال��ك��ت��اب  ���ص��وق  ب���ني  و���ص��ل 

والعربي ب�صورة عامة.
 50 اأك���ر م��ن  و���ص��ارك يف اجلل�صة 

امل�صتوى  ع��ل��ى  ال��ع��ل��م��ي  وال���ب���ح���ث 
امل���ح���ل���ي والإق����ل����ي����م����ي وال���������دويل، 
والطباعة  الن�صر  بقطاع  والنهو�س 
لتطويره  ال����لزم  ال��دع��م  وت��وف��ر 
اأهمية  على  والتاأكيد  به،  والرتقاء 
الكتاب واأثره يف ن�صر الوعي والعلم 
التقني  ال��ت��ط��ور  ب��امل��ج��ت��م��ع يف ظ��ل 

وتنويع م�صادر املعرفة .
مميزات  اأه��م  اجلل�صة  وا�صتعر�صت 
اإم����ارة ال�����ص��ارق��ة، م��ن واق���ع مكانها 
البلدان  م��ع  وع��لق��ت��ه��ا  اجل���غ���رايف، 
القانونية  وال���ب���ن���ي���ة  امل�������ج�������اورة، 
بالن�صر  يتعّلق  فيما  تتبعها  ال��ت��ي 
والطباعة، وهو ما يجعل من مدينة 
من  م�����ص��روع  اأول  للن�صر  ال�����ص��ارق��ة 
نوعه يف العامل بال�صتناد اإىل املكانة 
بها  تتمتع  التي  واملعرفية  الثقافية 
القت�صادي  وح�����ص��وره��ا  ال�����ص��ارق��ة، 
وال�صرق  العربية  املنطقة  يف  البارز 

الأو�صط ب�صورة عامة.
اأن ال�صتثمار  اإىل  املتحدثون  واأ�صار 
ال���ك���ث���ر من  ال�������ص���ارق���ة ي��ح��م��ل  يف 
الإمارة  توفره  ملا  املجزية  الفر�س 
انخفا�س  م��ن��ه��ا:  ت�����ص��ه��ي��لت،  م���ن 
العديد  وت���وف���ر  ال��ط��ب��اع��ة،  اأ���ص��ع��ار 
م���ن امل��ط��اب��ع ال���ك���ربى ال��ت��ي تعمل 
و�صهولة  ال���������ص����اع����ة،  م�������دار  ع���ل���ى 
والأحبار  الأوراق  ع��ل��ى  احل�����ص��ول 
واإمكانية  للطباعة،  اللزمة  واملواد 
ال�صحن  خ���دم���ات  م���ن  ال����ص���ت���ف���ادة 

الإم���ارات واملنطقة،  الن�صر يف دول��ة 
املحلي  الناجت  يف  م�صاهمته  وزي���ادة 

الن�صر  �صناعة  يف  وخمت�س  نا�صر 
وح�صرها  واأوروب���������ا،  ف��رن�����ص��ا  م���ن 
معر�س  رئ��ي�����س  م��ون��ت��ان��ي��ه،  فن�صان 
مدير  ب��ي��اف،  وغ��ي  للكتاب،  باري�س 
عام املكتب الدويل للنا�صرين، وبيار 
دوتييال، مدير عام نقابة النا�صرين 

الفرن�صيني.
واأ�صار �صعادة اأحمد العامري خلل 
ياأتي  امل��دي��ن��ة  م�����ص��روع  اأن  اجلل�صة 
حتت اإ�صراف هيئة ال�صارقة للكتاب، 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  م���ن  وب��ت��وج��ي��ه��ات 
حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�صو  ال��ق��ا���ص��م��ي، 
حاكم ال�صارقة، لدعم وتعزيز قطاع 

العاملني يف هذا  الإجمايل، وجذب 
العامل  اأن��ح��اء  م��ن خمتلف  امل��ج��ال 
للعمل يف هذه املدينة، التي �صتفتح 
اأو  الطباعة،  �صركات  اأم���ام  اأب��واب��ه��ا 
التحرير،  التوزيع، مروراً بخدمات 
وامل��راج��ع��ة وال��ت��دق��ي��ق، و���ص��وًل اإىل 
والإخ����راج،  والت�صميم،  ال��رتج��م��ة، 

وجممل ما يتعلق بعملية الن�صر.
وقال �صعادة اأحمد العامري : ياأتي 
للن�صر،  ال�����ص��ارق��ة  م��دي��ن��ة  م�����ص��روع 
لت�صبح  الإم��������ارة  م��ك��ان��ة  ل��ت��ع��زي��ز 
املعنيني  ي�صتقطب  ع��امل��ي��اً  م���رك���زاً 
باأنواعه  وال��ط��ب��اع��ة  الن�صر  بقطاع 
الثقافية  احل����رك����ة  ودع������م  ك����اف����ة، 

واملوؤ�ص�صات.  واجلامعات،  واملدار�س، 
اأعرب النا�صرون  ويف ختام اجلل�صة، 
ت��رح��ي��ب��ه��م بفكرة  ع���ن  امل�����ص��ارك��ون 
اإق���ام���ة م��دي��ن��ة ال�����ص��ارق��ة ل��ل��ن�����ص��ر ، 
مزدهرة  واحة  مبثابة  �صتكون  التي 
يف  العاملة  وال�صركات  الن�صر  ب��دور 
والتوزيع،  وال��رتج��م��ة،  ال��ط��ب��اع��ة، 
املرتبطة  امل����ج����الت  م���ن  وغ���ره���ا 
اأنها  م��وؤك��دي��ن على  ال��ق��ط��اع،  ب��ه��ذا 
الن�صر  �صناعة  يف  العاملني  �صتمنح 
فر�صة اأ�صرع للو�صول اإىل الأ�صواق 
وال�صتفادة  وال��دول��ي��ة،  الإقليمية 
ت�صهد  م��ن��ط��ق��ة  ت��واج��ده��م يف  م���ن 

فيها مبيعات الكتب منواً متزايداً.
العبور  بوابة  ال�صارقة  اإمارة  ومتثل 
م��ل��ي��اري �صخ�س، حيث  م��ن  لأك���ر 
الو�صول  العامل  �صكان  لثلث  ميكن 
اإليها يف غ�صون اأربع �صاعات طران، 
والثلثني الآخرين يف غ�صون ثماِن 
اإطللة  الإم����ارة  ومتتلك  ���ص��اع��ات، 
العربي  اخل���ل���ي���ج  ع���ل���ى  م���ب���ا����ص���رة 

تقدمها  ال���ت���ي  وال���ب���ح���ري  اجل�����وي 
تناف�صية،  باأ�صعار  ال�صركات  م��ئ��ات 
خدمات  ا�صتخدام  اإمكانية  وكذلك 
�صركات التوزيع التابعة للموؤ�ص�صات 
الإع����لم����ي����ة ال��رئ��ي�����ص��ي��ة يف دول����ة 
ت�صاريح  الإم��ارات، واحل�صول على 
احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن  ال��ط��ب��اع��ة 

خلل وقت ق�صر جداً.
جل�صتهم  امل����ت����ح����دث����ون  واخ����ت����ت����م 
احلوارية بالوقوف عند الإمكانيات 
التي ي�صيفها وجود عدد كبر من 
يف  التعليمية  وامل��ع��اه��د  اجل��ام��ع��ات 
اأن  اإىل  م�صرين  الإم������ارات،  دول���ة 
وج���وده���ا ي��ع��د ف��ر���ص��ة غ��ن��ي��ة متنح 
قطاع  يف  وامل�صتثمرين  النا�صرين 
الن�صر جماًل لل�صتفادة من ال�صوق 
ال���ك���ب���رة ل���ل���ك���ت���اب الأك������ادمي������ي يف 
املنطقة، هذا عدا عن وجود ع�صرات 
التي  احلكومية  وامل�صاريع  املبادرات 
تقوم ب�صراء كميات كبرة من الكتب 
���ص��ن��وي��اً، ل��ت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى الأف������راد، 

وامل��ح��ي��ط ال��ه��ن��دي، وت�����ص��م ثلثة 
م���وان���ئ ب���ح���ري���ة، وم����ط����اراً دول���ي���اً. 
وي��ع��ت��رب م���ط���ار ال�����ص��ارق��ة ال����دويل 
اأك��ر مواقع  م��ن  ال�صارقة  وم��وان��ئ 
تناف�صية  والبحري  اجلوي  ال�صحن 

من حيث الر�صوم يف املنطقة.
با�صتقرارها  ال�������ص���ارق���ة  وت��ت��م��ي��ز 
الق��ت�����ص��ادي وامل�����ايل، ح��ي��ث يعترب 
اأكر  الإم��ارات��ي يعترب من  الدرهم 
ال��ع��م��لت ا���ص��ت��ق��راراً يف ال��ع��امل من 
الإمارة  ال�صرف، وتقدم  حيث �صعر 
اأرب���اح  ع��ل��ى  ك��ام��ًل  اإع���ف���اًء �صريبياً 
ال�������ص���رك���ات، وت��ت��ي��ح ال��ت��م��ل��ك احلر 
احلرة،  املناطق  يف   100% بن�صبة 
للن�صر،  ال�صارقة  بينها مدينة  ومن 
حديثة  ���ص��ب��ك��ة  ت��وف��ر  ج��ان��ب  اإىل 
احل�صول  و���ص��ه��ول��ة  ل��لت�����ص��الت، 
ال���لزم���ة لبدء  ع��ل��ى ال��رتاخ��ي�����س 
فيما  ت�صهيلت  ت��ق��دم  كما  ال��ع��م��ل، 
والعمال  املوظفني  باإقامات  يتعّلق 

من اجلن�صيات الأخرى.

تنمية املجتمع تطلق فعاليات متخ�ص�صة يف اليوم العاملي للتوحد  •• دبي -و�م:

للتوعية  ال��ع��امل��ى  ب��ال��ي��وم  الح��ت��ف��ال  ف��ى  املجتمع  تنمية  وزارة  ت�����ص��ارك 
بالتوحد الذي مت الإع��لن عنه عام 2008م من قبل اجلمعية العامة 

للأمم املتحدة ليكون الثاين من اأبريل.
اإدارة رع��اي��ة وت��اأه��ي��ل ذوي  – م��دي��ر  ب��ن �صليمان  واأو���ص��ح��ت وف���اء حمد 
اأن دولة  اأم�����س الول-  ال���وزارة خ��لل م��وؤمت��ر �صحفي عقد  الع��اق��ة يف 
اأطفال التوحد يف املجتمع  اأول��ت اهتماما كبرا لتاأهيل ودمج  الإم��ارات 
بني  ال��وع��ي  ن�صر  يف  ت�صهم  ال��ت��ي  وامل���ب���ادرات  اخل��ط��ط  و�صعت  و  املحلي 
فئات الأهايل واملخت�صني .. كما وفرت مراكز تاأهيلية متكاملة �صاهمت 
النمائية  التوحد  م�صابي  ق��درات  تطوير  نحو  اإيجابية  نتائج  بتحقيق 
والإدراكية مبا ي�صهم يف ت�صهيل حياتهم اليومية ويدعم دور الأ�صر من 

ذوي اأطفال التوحد.
وق��ال��ت وف���اء ح��م��د ب��ن �صليمان خ���لل امل���وؤمت���ر ال���ذي ح�����ص��ره فاطمة 
املطرو�صى رئي�صة جمل�س ادارة جمعية المارات للتوحد ونوال املطرو�صى 

يعانون  الذين  الأط��ف��ال  اأه��اىل  وع��دد من  ادارة اجلمعية  ع�صو جمل�س 
من ا�صطراب التوحد اإن ال��وزارة حتتفل جنبا اإىل جنب مع الكثر من 
املنا�صبة  بهذه  بالعامل  التوحد  جم��ال  يف  العاملة  واملوؤ�ص�صات  املنظمات 
امل�صر لإب��راز هذا احلق  الذاتية وتقرير  �صعار نحو ال�صتقللية  حتت 
املعلن عنه يف اتفاقية حقوق الأ�صخا�س ذوي الإعاقة عرب املادتني  3 و 
12 : اللتني ن�صتا على �صرورة متتع ذوي الإعاقة باأهلية قانونية على 
مبداأ  من  انطلقا  احلياة،  مناحي  جميع  يف  الآخرين  مع  امل�صاواة  قدم 
كاملة  �صخ�صية  ذي  اإن�صانا  بو�صفه  الإع��اق��ة  ذو  ال�صخ�س  مع  التعامل 

ميتلك احلق يف اتخاذ القرارات واإبرام العقود.
الم��ارات ل يختلف  التوحد يف دولة  الأ�صخا�س ذوي  اإن واقع  واأ�صافت 
كثرا عن واقع هوؤلء الأ�صخا�س يف دول العامل املطبقة لأف�صل املمار�صات 

اإح�صائيات وزارة تنمية  تاأهيلهم والتعامل معهم حيث تفيد  العاملية يف 
املجتمع باأنه مت اإ�صدار ما يزيد عن األف و 498 بطاقة للأ�صخا�س من 
باأن هناك  الآن علما  الدولة حتى  التوحد على م�صتوى  ا�صطراب  ذوي 
األفا و 332 طالبا من ذوي التوحد ملتحقا مبراكز تاأهيل ذوي الإعاقة 
ملتحقا  /80/ طالبا  اإىل حوايل  اإ�صافة  واخلا�صة  واملحلية  احلكومية 

بالتعليم النظامي.
العلجية تقدم للأ�صخا�س ذوي  الرتبوية  اإن غالبية اخلدمات  وقالت 
التوحد يف مراكز تاأهيل ذوي الإعاقة وفق برامج معتمدة عامليا كالتاأهيل 
املائي  وال��ع��لج  اخليل  ب��رك��وب  وال��ع��لج  والوظيفي  وال�صلوكي  اللغوي 
اإىل متكينهم من  ت�صعى  التي  واملهنية  الجتماعية  الربامج  اإىل  اإ�صافة 
على  العتمادية  من  ممكن  ق��در  باأقل  اليومية  احلياتية  مهامهم  اأداء 

الآخرين عرب برامج تطوير القدرات واملهارات لأق�صى قدر ممكن.
اأجل  للتوحد من  القيوين  اأم  ال��وزارة موؤخرا مركز  اإفتتاح  اإىل  واأ�صارت 
على  والرتكيز  ال�صطراب  ه��ذا  لأط��ف��ال  الفردية  الحتياجات  م��راع��اة 
و  التوحد..  طيف  ا�صطراب  يف  املتخ�ص�صة  والتدريب  التاأهيل  اأ�صاليب 
اأ�صاليب  اأح��دث  بتوفر  ويتفرد  ال�صطراب  بهذا  متخ�ص�صا  املركز  يعد 
التاأهيلية  ال��ربام��ج  اإىل  اإ�صافة  التوحد  لأط��ف��ال  والت�صخي�س  التقييم 
فعاليتها  اأثبتت  والتي  الأط��ف��ال  من  الفئة  بهذه  املخت�صة  والتعليمية 
على م�صتوى العامل كالعلج احل�صي واللغوي واملائي والألعاب الرتبوية 
اأق�صام  اخل��دم��ات يف  ه��ذه  تعميم  اإىل جانب  وذل��ك  الدراك��ي��ة واحل�صية، 

التوحد املنت�صرة يف املراكز احلكومية الحتادية.
و ت�صعى الوزارة من خلل براجمها التاأهيلية يف مراكزها واأق�صامها اإىل 
تزويد وتدريب الأ�صخا�س ذوي التوحد على امل�صاركة يف حتديد اأهدافهم 
وروؤيتهم امل�صتقبلية عن اأنف�صهم ومراقبة الذات والت�صرف با�صتقللية 
بالنف�س  الثقة  وزرع  لديهم  وال�صعف  ال��ق��وة  ج��وان��ب  فهم  ج��ان��ب  اإىل 

لتحقيق الأهداف.

ثقافة بال حدود تهدي اأع�ضاء وع�ضوات املجل�ص املكتبة القرائية 
املجل�س ال�صت�صاري لإمارة ال�صارقة وثقافة 

بالحدود ينظمان فعالية �صهر القراءة
•• �ل�سارقة – �لفجر:

اأح��ي��ا امل��ج��ل�����س ال���ص��ت�����ص��اري لإم����ارة 
بلحدود  ثقافة  وبرنامج  ال�صارقة 
ف��ع��ال��ي��ات ���ص��ه��ر ال���ق���راءة م��ن خلل 
ثقافة  ل��ن�����ص��ر  امل�������ص���رتك  ال���ت���ع���اون 

القراءة يف املجتمع .
ب���ل ح�����دود وبهذه  ث��ق��اف��ة  وق���ام���ت 
قرائية  م��ك��ت��ب��ة  ب��ت��ق��دمي  امل��ن��ا���ص��ب��ة 
�صملت  منوعا  كتابا   50 من  مكونه 
اإ���ص��دارات حاكم ال�صارقة وع��دد من 
امل���وؤل���ف���ات امل��ت��ن��وع��ة واإه���دائ���ه���ا لكل 
الحتفال  ح�����ص��ر   . وع�����ص��وة  ع�����ص��و 
رئي�صة  امل����ل  ع��ب��دال��رح��م��ن  خ���ول���ة 
ال�صارقة  لإمارة  ال�صت�صاري  املجل�س 
ورا���ص��د ال��ك��و���س م��دي��ر ع��ام برنامج 
وع�صوات  واأع�صاء  بلحدود  ثقافة 
امل��ج��ل�����س واأح����م����د ���ص��ع��ي��د اجل�����روان 
الأم�������ني ال����ع����ام ل��ل��م��ج��ل�����س وك������وادر 
القراءة  �صهر  ب��ادرة  وتعد   . املجل�س 
تنظمها  ال���ت���ي  امل������ب������ادرات  اإح�������دى 
مكتبة املجل�س يف اإطار التوا�صل مع 
املوؤ�ص�صات املعنية وتعزيز علقة اأفراد 
خولة  واأ���ص��ادت   . باملعلومة  املجتمع 
املجل�س  رئي�صة  امل���ل  ع��ب��دال��رح��م��ن 
ب���ه���ذه امل����ب����ادرة واأث���ن���ت ع��ل��ى جهود 

برنامج ثقافة بل حدود وما حققه 
من جناحات كبرة يف تنمية امل�صروع 
اإل��ي��ه �صاحب  ال���ذي يطمح  ال��ث��ق��ايف 
بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو 
املجل�س  ع�����ص��و  ال��ق��ا���ص��م��ي  حم��م��د 
 _ ال�صارقة  حاكم  للحتاد  الأع��ل��ى 
حفظه اهلل ورع��اه _ يف رفع الوعي 
اأفراد  بني  ون�صرها  ال��ق��راءة  باأهمية 
املجتمع. وا�صارت اإىل املجل�س كجزء 
م��ن امل��ج��ت��م��ع ح��ري�����س ع��ل��ى تدعيم 
تلك اجلهود يف ن�صر الثقافة واملعرفة 
ب���ال���ك���ت���اب وبحب  الن�������ص���ان  ورب������ط 
را�صد  اأ�صاد  ب��دوره   . املقروءة  الكلمة 
الكو�س مدير عام برنامج ثقافة بل 
ال�صت�صاري  املجل�س  بتعاون  ح���دود 

وبحر�صه  للربنامج  وبا�صت�صافته 
من  وامل��ع��رف��ة  الثقافة  اإي�����ص��ال  على 
خلل الكتاب لكافة الأ�صر . واأو�صح 
املكتبة  ت��وزي��ع  م�����ص��روع  اأن  ال��ك��و���س 
الفرد  ع���لق���ة  ت��ع��م��ي��ق  اإىل  ي���ه���دف 
ون�صر  ع��ام  ب�صكل  وال��ق��راءة  بالكتاب 
اإماراتي  بيت  ك��ل  يف  ال��ق��راءة  ثقافة 
ال�صمو  ����ص���اح���ب  ل�����روؤي�����ة  ت���رج���م���ة 
حممد  ب��ن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ 
الأعلى  املجل�س  ع������صو  القا�صمي 
م����ن خلل  ال�صارقة  للحتاد حاكم 
اإن�ص������اء مكتبات من����زلية وت������زويدها 
املتخ�ص�صة  الكتب  م����ن  ب�����مجموعة 
يف خمتلف املجالت املعرفية املنا�صبة 

لكل اأفراد العائلة.

�ضمن فعاليات دورتها الثالثة وحتت �ضعار �ضغارنا اآمنون اإلكرتونيًا 

 حملة �صالمة الطفل تعزز وعي اأولياء الأمور مبخاطر ا�صتخدام الهواتف الذكية

اأعلى درجات ال�صلمة للأطفال، 
حجم  الع�����ت�����ب�����ار  يف  اآخ�������ذي�������ن 
عاملنا  يف  نعي�صها  التي  التحديات 
ال����ي����وم، ال�����ذي ي�����ص��ه��د ت���ط���ورات 
التقني،  امل����ج����ال  يف  م��ت�����ص��ارع��ة 
اأطفالنا  بيد  الأخ���ذ  علينا  حتتم 
ا�صتخدام  ع���ل���ى  ل��ت�����ص��ج��ي��ع��ه��م 
تعزيز  ن���ط���اق  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
و�صمان  امل��ع��رف��ي��ة،  ح�����ص��ي��ل��ت��ه��م 
تعر�صهم  وع��������دم  ����ص���لم���ت���ه���م 

للمخاطر الإلكرتونية .
تنظيمنا  جاء  اليافعي:  واأ�صافت 
ا�صت�صعاراً  الهواتف  اأم��ن  لور�صة 

اه��ت��م��ام��اً وت��ف��اع��ًل ك��ب��ري��ن من 
الأخطاء  على  ال�صوء  امل�صاركني، 
ال�صائعة التي تت�صبب يف اخرتاق 
حماية  وك����ي����ف����ي����ة  ال������ه������وات������ف، 
امل�صتخدم ملعلوماته اخل�صو�صية، 
يف  اتباعها  ال��واج��ب  واخل��ط��وات 

حال �صياع اأو �صرقة الهاتف.
اليافعي،  ���ص��ال��ح  ه��ن��ادي  وق��ال��ت 
الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  اإدارة  م���دي���ر 
اللجنة  ورئي�س  الأ���ص��رة،  ل�صوؤون 
الطفل:  �صلمة  حلملة  املنظمة 
ا�صرتاتيجية  ت��ن��ف��ي��ذ  ن���وا����ص���ل 
احل��م��ل��ة ال��ه��ادف��ة ل��ل��و���ص��ول اإىل 

م��ن��ا ل��ل��خ��ط��ورة ال��ت��ي ق��د تواجه 
ا�صتخدامهم  ج������راء  الأط�����ف�����ال 
ل��ل��ه��وات��ف ال���ذك���ي���ة، ل ���ص��ي��م��ا يف 
لتعريفهم  واملر�صد  املوجه  غياب 
ل�صتخدامها،  ال�صليمة  بالطرق 
الور�صة  ه��ذه  خ��لل  م��ن  ون�صعى 
اإىل ت�صجيع الأ�صر واأولياء الأمور 
للأطفال  رق��اب��ت��ه��م  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
للهواتف  ا����ص���ت���خ���دام���ه���م  ع���ن���د 
تعريفهم  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ذك��ي��ة، 
الأجهزة  ه��ذه  ا�صتخدام  بكيفية 

بطريقة �صحيحة واآمنة .
الطفل  ���ص��لم��ة  ح��م��ل��ة  وك���ان���ت 

•• �ل�سارقة-�لفجر:

الطفل،  ���ص��لم��ة  ح��م��ل��ة  ن��ظ��م��ت 
الأعلى  املجل�س  م��ب��ادرات  اإح���دى 
مبقر  بال�صارقة،  الأ�صرة  ل�صوؤون 
ت��وع��وي��ة بعنوان  امل��ج��ل�����س ور���ص��ة 
اأم�����ن ال���ه���وات���ف ، ب��ال��ت��ع��اون مع 
الهيئة  للحملة،  التقني  ال�صريك 
العامة لتنظيم قطاع الت�صالت، 
ا���ص��ت��ه��دف��ت اأول����ي����اء الأم������ور من 
م����وظ����ف����ي امل����ج����ل���������س، وامل���ك���ت���ب 
التنفيذي ل�صمو ال�صيخة جواهر 
رئي�صة  ال��ق��ا���ص��م��ي،  ب��ن��ت حم��م��د 

املجل�س الأعلى ل�صوؤون الأ�صرة. 
فعاليات  �صمن  ال��ور���ص��ة  وج���اءت 
احلملة،  م����ن  ال���ث���ال���ث���ة  ال��������دورة 
�صغارنا  ����ص���ع���ار  حت���م���ل  ال����ت����ي 
اإىل  وه��دف��ت   ، اإلكرتونياً  اآم��ن��ون 
رف��ع ان��ت��ب��اه اأول��ي��اء الأم����ور جتاه 
ا�صتخدام  على  املرتتبة  املخاطر 
النقالة  ل���ل���ه���وات���ف  الأط������ف������ال 
يف  وبالأخ�س  الذكية،  والأج��ه��زة 
اإىل  املطلوبة،  الرقابة  غياب  ظل 
الأ�صاليب  على  اإطلعهم  جانب 
توظيفها  ميكن  التي  والتقنيات 
ال�صتفادة  على  ال�صغار  لت�صجيع 
الأج���ه���زة يف اجلوانب  ه���ذه  م��ن 

الإيجابية واملراقبة الفّعالة. 
و���ص��ّل��ط��ت ال��ور���ص��ة، ال��ت��ي �صهدت 

املا�صي  الأ����ص���ب���وع  ان��ط��ل��ق��ت  ق���د 
�صعار  حت����ت  ال���ث���ال���ث���ة،  دورت�����ه�����ا 
�صغارنا اآمنون اإلكرتونياً ، والتي 
ت�����ص��ت��ه��دف الأط�����ف�����ال، واأول����ي����اء 
املدر�صية،  وال�����ك�����وادر  الأم���������ور، 
وامل���خ���ت�������ص���ني ع���ل���ى ح�����ٍد ����ص���واء، 
وتهدف اإىل تفعيل دور املوؤ�ص�صات 
الأ�صر  اإىل  والو�صول  املجتمعية 
واملدار�س، لتعميم ر�صالة احلملة 
اأم����ن و���ص��لم��ة الطفل  وحت��ق��ي��ق 
تعزيز  ج��ان��ب  اإىل  الإل��ك��رتون��ي��ة، 
م��ف��اه��ي��م ال����ص���ت���خ���دام الأم���ث���ل 
التوا�صل  وو����ص���ائ���ل  ل���لإن���رتن���ت 

الجتماعي.
الطفل  ���ص��لم��ة  حملة  اأن  ي��ذك��ر 
اإدارة  ت���ن���ف���ذه���ا  م������ب������ادرة  ه�����ي 
الأ�صرة،  ل�صوؤون  الأع��ل��ى  املجل�س 
بتوجيهات قرينة �صاحب ال�صمو 
ال�صيخة  �صمو  ال�����ص��ارق��ة،  ح��اك��م 
القا�صمي،  حم��م��د  ب��ن��ت  ج��واه��ر 
ل�صوؤون  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�صة 
الأ�صرة، وتهدف احلملة اإىل ن�صر 
�صلمة  للمحافظة على  التوعية 
وحتقيق  وح��م��اي��ت��ه��م،  الأط���ف���ال 
لهم،  الج���ت���م���اع���ي  ال����ص���ت���ق���رار 
اإىل جمتمع  ال��و���ص��ول  اأج���ل  م��ن 
النف�صية  بال�صحة  اأطفاله  يتمتع 
اجل�صدية، يف جو من  وال�صلمة 

ال�صتقرار الأ�صري والنف�صي.

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د امل�����دع�����و/ ج���رمي���ون 
الهند    ، ج�����ون�����ى  ج�����ون�����ى 
رقم  �صفره  ج��واز  اجلن�صية 
)P0096412( - يرجى 
ت�صليمه  عليه  ي��ع��ر  مم��ن 
بال�صفارة الهندية  او اقرب 

مركز �صرطة بالمارات. 

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د امل���������دع���������و /ل������ني 
لبنان     ، ����ص���م���اح���ه  ودي������ع 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )+2537999( رق�����م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 050/6878958

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل�����دع�����و /ج����اي����ان����ى 
ا�ص�صيجى،  كوروبو  عاي�صه 
������ص�����رلن�����ك�����ا اجل���ن�������ص���ي���ة 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
)4812086( من يجده 
عليه الت�صال بتليفون رقم 

 050/5314533
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 اع�������الن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان  : ال�صيد/ 
اأحمد عبداهلل ح�صن احلو�صني ، اجلن�صية :الإم��ارات - وطلب الت�صديق على حمرر 
ال�صدقاء  خم��زن  ال��ت��ج��اري  ال���ص��م  يف   %100 البالغة  ح�صته  يف  )ت��ن��ازل(  يت�صمن 
للدوات الكهربائية واملياه ، ن�صاط الرخ�صة جتارة الدوات ال�صحية ، جتارة الأدوات 
التنمية القت�صادية يف خورفكان رخ�صة جتارية   ، واملرخ�صة  من دائرة  الكهربائية 
التنمية القت�صادية بخورفكان.   دائرة  بتاريخ 1990/3/12  يف  ال�صادر  رقم 141077 
بان  للجميع  معلوما  ليكن   - الهند   : اجلن�صية   ، راج��ن  ناير  ال�صيد/مادهاوان  اىل 
يف  ال�صاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�صديق  �صيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل  الكاتب 

املحرر املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العلن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

  اع���������الن تغيري ا�سم
ق�صم  اىل  ال�صحي  حميد  �صعيد  را�صد  نوفه  املواطنة/  تقدمت 
التوثيق - حمكمة ابوظبي البتدائية - بطلب تغير ا�صمها من 
الق�صم  اىل  به  يتقدم  اعرتا�س  لديه  فمن  )نوف(   اىل  )نوفه( 

املذكور باملحكمة خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر العلن .
د. على قا�سم العزام   - موثق   

 حممد �سامل املن�سوري  

قا�سي توثيقات 

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

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
 اع�������الن       

املرجع :2017/22 ك.ع.د
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- عجمان  ال�صيد/ جوبال 
 : يت�صمن  حم��رر  علي  الت�صديق  طلب  الهند    : اجلن�صية   - ك��ورب  جوبيناتا  كري�صنان 
تنازل عن رخ�صة ال�صم التجاري )نوال لتجارة واملقاولت ال�صحية والكهربائية - ذ م م( 
واملرخ�صة من دائرة التنمية القت�صادية يف عجمان حتت رقم امللف : 55892   وامل�صجل 
لدى غرفة جتارة و�صناعة عجمان  اىل ال�صيد/ جينا اأني�س رافيندران ت�صاروفيل �صنكران، 
اجلن�صية : الهند ، مبوافقة : ناديه �صالح ح�صني عبدالكرمي العطار البلوكي - اجلن�صية 
:الإمارات -  ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان �صيقوم بالت�صديق على  التوقيعات 

ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العلن
الكاتب العدل   
بدائرة التنمية القت�سادية- عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

 اع�������الن       
املرجع :2017/22 ك.ع.د

�صينا  ال�صيد/  العدل والت�صديقات- عجمان   الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  تقدم ايل 
عن  تنازل   : يت�صمن  حم��رر  علي  الت�صديق  طلب  الهند    : اجلن�صية   - �صايجو   بيجم 
رخ�صة ال�صم التجاري )ال�صعبية ملقاولت البناء - ذ م م ( واملرخ�صة من دائرة التنمية 
و�صناعة  ل��دى غرفة جت��ارة  وامل�صجل   69078  : امللف  رق��م  القت�صادية يف عجمان حتت 
عجمان  اىل ال�صيد/  ري�س احمد حممد �صديق ، اجلن�صية : الهند ، مبوافقة : نادية 
بان  معلوما  ليكن    - :الإم���ارات  اجلن�صية   - البلوكي  العطار  عبدالكرمي  ح�صني  �صالح 
الكاتب العدل بعجمان �صيقوم بالت�صديق على  التوقيعات ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العلن
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�سادية- عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : جتوري الإمارات - �ص ذ م م 
العنوان : مكتب رقم 101 ملك ابراهيم �صعيد احمد لوتاه ، ديره - ام رمول -  ال�صكل 
بال�صجل  القيد  رق��م    584887  : الرخ�صة  رق��م  حم���دودة.  م�صوؤولية  ذات   : ال��ق��ان��وين 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   998490  : التجاري 
مبوجب  وذل��ك  اأع��له،  املذكورة  ال�صركة  باإنحلل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صر 
بتاريخ   دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2017/3/21 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار 
2017/3/21 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني الفهد 
للمحا�ضبة القانونية  العنوان : مكتب رقم 801-38 - ليدينغ بيزن�س �صنرت - اخلليج 
التجاري - بردبي -  هاتف          فاك�س :      م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة : فرانك مولر لل�ضاعات واملجوهرات - �ص ذ م م 
دبي  مطار   - عبدالكرمي  يو�صف  عبداجلليل  ملك   01-305 رق��م  مكتب   : العنوان 
الدويل - ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة. رقم الرخ�صة : 726174  رقم 
القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   1153270 التجاري:  بال�صجل  القيد 
بدبي باأنه قد مت التاأ�صر يف ال�صجل التجاري لديها باإنحلل ال�صركة املذكورة اأعله، 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق    2017/2/13 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك 
حماكم دبي بتاريخ  2017/2/13 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�صفي املعني  يو اج واي �ضك�ضينا - مكتب 305 ملك �صندوق دبي للدعم املايل -  
القوز 3 -  هاتف  3517007 -04 فاك�س: 3517157 -04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي

ا�صم امل�صفي/الفهد للمحا�ضبة القانونية  
بردبي   - التجاري  اخلليج   - �صنرت  بيزن�س  ليدينغ   -  38-801 رق��م  مكتب   : العنوان 
-  ه����ات����ف          ف��اك�����س :       مب��وج��ب ه��ذا تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية 
جتوري الإمارات -  اأع��له لت�صفية  املذكور  باأنه قد مت تعيني امل�صفي  بدبي 
�ص ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/3/21 واملوثق لدى 
اأي اعرتا�س  بتاريخ 2017/3/21 وعلى من لديه  دبي  العدل حماكم  كاتب 
العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
املذكور اأعله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل 

)45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�صم امل�صفي/يو اج واي �ضك�ضينا 
ه��ات��ف  3517007 -04    -  3 ال��ق��وز    - امل���ايل  للدعم  دب��ي  ���ص��ن��دوق   مكتب 305 ملك 
بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب     04-  3517157 فاك�س: 
لل�ضاعات  مولر  فرانك  لت�صفية   اأع��له  املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه 
واملجوهرات - �ص ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/2/13 
بتاريخ 2017/2/13 وعلى من لديه  العدل حماكم دبي  واملوثق لدى كاتب 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي 
على العنوان املذكور اأعله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2016/5687   

املنذر : فاطمة عبدالرحيم حممد احمد 
املنذر اليه : ا�صامه فتحي زكي احمد 

ينذر املنذر - املنذر اليه - باأداء مبلغ وقدره 18000 درهم - ثمانية ع�صر الف 
ا�صتلمه  اي��ام من تاريخ  ال�صيك ، خلل مدة اق�صاها 7  اإم��ارات��ي قيمة  دره��م 
هذا العلن ، وال �صي�صطر املنذر ا�صف اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية 
للمطالبة باملبلغ مبا يف ذلك اقامة الدعاوى الق�صائية وا�صت�صدار امر الأداء 
بكافة  اليه  امل��ن��ذر  حتميل  م��ع  وال�صرر  للعطل  اجل��اب��ر  بالتعوي�س  واملطالبة 

الر�صوم وم�صاريف التقا�صي واتعاب املحاماة.   
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1951   

املنذر : عبدالواحد عبد القيوم - افغاين اجلن�صية 
املنذر اليه : حممد النقبي للتجارة - �س ذ م م )جمهول حمل القامة(

يخطركم مبوجب هذا النذار العديل امل�صدق لدى الكاتب العدل مبحاكم 
دبي بتاريخ 30 يناير 2017 باملحرر رقم 2017/1/22922 ب�صرورة الوفاء 
تاريخ اعلنكم  اي��ام من  �صبعة  اق�صاها  دره��م خلل مهلة  مبلغ 287650 
بهذا النذار وال �صي�صطر املنذر اتخاذ كافة الجراءات القانونية قبلكم 

مع حتميل كافة الر�صوم وامل�صاريف والتعاب.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

اإنذار عديل بالن�سر
 رقم   2016/1/215672   

املنذرة : �صركة دبي لل�صتثمار العقاري - �س ذ م م  - �صفتها املوؤجرة
 املنذر اليها : �صركة ق�صر ال�صوق للتجارة  �س ذ م م - اأي يف بي لتجارة الأزياء �س ذ م - امل�صتاأجرتان

ننذركم مبوجب هذا النذار بالتي : 
- مبوجب عقد اإيجار اإ�صتاأجرمت من املنذرة املكتب رقم )119( ببناية املزنة بالق�صي�س ، وحيث 
اأن عقد اليجار املوقع بينكم وبني ال�صركة املنذرة قد انتهي بتاريخ 2016/4/1  ومت اإخطاركم 
املطالبة  رغ��م  امل�صتحقة  واملبالغ  اليجارية  القيمة  ودف��ع  بالتجديد  ت��ب��ادروا  مل  ولكنكم  بذلك 

وامل�صاعي الودية املتكررة من جانب ال�صركة املنذرة. 
لذلك ننذركم مبوجب هذا النذار ب�صرورة �صداد متاأخرات بدل اليجار يف خلل ثلثني يوما 
اللزمة �صدكم  القانونية  الج��راءت  �صن�صطر لتخاذ  واإل  الن��ذار  لهذا  اإ�صتلمكم  تاريخ  من 

وحتميلكم ر�صوم وم�صاريف الدعوى. 
  الكاتب العدل

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
مذكرة اعالن املدعي عليه باحلكم مبثابة احل�سوري بالن�سر

اىل املدعي عليه/وايدوول للن�صاءات - �س ذ م م - نعلنكم باأن املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة 
يف الدعاوي املذكورة ل�صالح املدعيني بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعني املبالغ التالية : 

والزمتها بتذكرة عودتهم اىل موطنهم او مبا يقابلها نقدا ما مل يكن - عند تنفيذ احلكم - ملتحقا

امل�صاريف.  حكما مبثابة  باملنا�صب من  عليها  املدعي  والزمت  اأخ��ر  رب عمل  بخدمة  التحق  قد  يكن  مامل 
احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما اعبتارا من اليوم التايل ن�صر هذا العلن.

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
 290/2017/13
 389/2017/13
 943/2017/13
 276/2017/13
 386/2017/13
 282/2017/13
324/2017/13

م
1
2
3
4
5
6
7

ا�صم املدعي
 م�صطفى رجب عبدالباقي جحرود

بلل ح�صني عبدالرزاق
�صالح زيد ابو زيد عطا 

�صومن ح�صني عبداحل�صني
عبدامللك عبداملجيد هولدير 

كري�صنان كوتي �صيفا�صانكارا بيلي
�صوري�س كومار ثانكا نادار 

املبلغ املحكوم له  
32309 درهم + تذكرة العودة
11130 درهم + تذكرة العودة 
56486 درهم + تذكرة العودة 
13830 درهم + تذكرة العودة 
11506.10 درهم + تذكرة العودة 
26229 درهم + تذكرة العودة 
12996 درهم + تذكرة العودة 

تاريخ احلكم   
 2017/3/14
 2017/3/14
 2017/3/15
 2017/3/15
 2017/3/15
 2017/3/14
2017/3/14

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
 مذكرة  اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                      اىل املدعي عليه/�صمارت اك�صكلو�صف خلدمات احلرا�صة - �س ذ م م   
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�صة 2017/4/13   ال�صاعة 8.30.

م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�صور 
للمحكمة قبل اجلل�صة بثلث ايام على القل. بال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف ويف حالة 
التكليف  بتق�صر ميعاد  املحكمة  )وام��رت  ي�صدر احلكم مبثابة احل�صوري  �صوف  تخفكم 

باحل�صور لربعة ايام(. 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
 549/2017/13 
1207/2017/13

م
1
2

ا�صم املدعي
عبداجلبار فياز احمد

حممد رفاقت حممد عزيز خان  

مبلغ املطالبة
27500 درهم + تذكرة العودة 
27100 درهم + تذكرة العودة

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
مذكرة اعالن املدعي عليه بحكم مبثابة احل�سوري بالن�سر

اىل املدعي عليه/ م�صنع روزا للمفرو�صات - �س ذ م م   
نعلنكم باأن املحكمة حكمت يف الدعاوي املذكورة ل�صالح املدعيني بالزام املدعى 

عليها بان توؤدي : 

والزمتها باملنا�صب من امل�صروفات  واعفت املدعني من ن�صيبه منها. 
ن�صر  التايل  اليوم  من  اعبتارا  يوما  ثلثني  خلل  لل�صتئناف  قابل  احل�صوري  مبثابة  حكما 

هذا العلن.

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
 2016/8600 عمايل جزئي  
2016/8690 عمايل جزئي  

م
1

ا�صم املدعي
ح�صن ابراهيم ال�صيد حممد 

حمدي احمد عبداملعطي اخلويل 

املبلغ املحكوم له
17374 درهم + تذكرة العودة           
16948 درهم + تذكرة العودة           

تاريخ احلكم
 2017/2/28 
 2017/2/22

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 552
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ �صيا�س ماما�صر ايلت م�صطفى - هندي اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�صته البالغة 25% يف الرخ�صة التجارية امل�صماة )كافتريا جبال الرم�س ( مبوجب رخ�صة رقم 

)613281( وذلك اىل ال�صيد/ نوروكو بارامبيل �صيد علي - هندي اجلن�صية 
وترغب ال�صيدة/ فر�صانه �صانافا�س عمر كويا بوذينبيدييكال كوزيكودان تاراميل - هندية اجلن�صية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتهما البالغة )75%( يف الرخ�صة التجارية امل�صماة )كافتريا جبال الرم�س ( 

مبوجب رخ�صة رقم )613281( وذلك اىل ال�صيد/ نوروكو بارامبيل �صيد علي - هندي اجلن�صية
تغيرات اخرى : تغير ال�صكل القانوين من �صراكة اعمال مهنية اىل موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات. 

وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل. 
فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من 

تاريخ هذا العلن 

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

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
 اخطار دفع بالن�سر

يف الق�سية التنفيذية رقم 2017/10 
اىل : املحكوم عليه : حكمت اهلل نافع ، اجلن�صية : افغان�صتان ، العنوان : الإمارات راأ�س اخلمية 
هيئة ال�صتثمار الظيت اجلنوبي ، الهاتف املتحرك : 9710563726671+  - ليكن معلوما لديك 
 )56/2016( ق�صية  يف   2016/6/6 بتاريخ  حكما  بحقك  ا�صدرت  قد  اخليمة  را���س  حمكمة  بان 

احوال �صخ�صية ، بالزامك بدفع مبلغ وقدره 62227.00 درهم �صامل الر�صوم وامل�صاريف. 
املحكوم له : عائ�صة جمال ، اجلن�صية : امريكا ، العنوان : الإمارات راأ�س اخلمية �صارع عمان - 

بناية غبا�س - الدور - الثاين النخيل - الهاتف املتحرك : 97172224374+ 
ومبا ان املحكوم له اعله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�صجل بالرقم امل�صار اعله. 

ملحظات : مت احت�صاب النفقة حتى تاريخ �صرورة احلكم باتا 
التايل ويف  اليوم  تاريخ  اع��له خلل مدة 15 يوم من  بتنفيذ ما جاء  انت مكلف  فموجب هذا 
حالة تخلفك عن ذلك فان املحكمة �صتتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�صبة لتنفيذ احلكم، 

والر�صوم املرتتبة عليك. 
 رئي�ش ق�سم التنفيذ

      حكومة  را�ش اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 551
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ علي ع�صام عثمان اغا ، �صوري  اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن 
كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صادة/ �صم�س الفق خلدمات تنظيف املباين - �س ذ م م وذلك يف 
الرخ�صة التجارية )القنا�س العربي لتنظيف املباين ومكافحة احل�صرات( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب 

رخ�صة مهنية رقم )737830( 
الفق  �صم�س  اىل  احل�صرات  ومكافحة  املباين  لتنظيف  العربي  القنا�س  التجاري  ال�صم  من  تغير  مت   -
خلدمات تنظيف املباين ذ م م - فرع ال�صارقة  - مت تغير ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات 

اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة فرع ل�صركة حملية. 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل 
. فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من 
تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 571
البيع  اإماراتي اجلن�صية يرغب يف   - ال�صويدي  املظلوم  �صعيد  �صامل  ال�صيد/ جا�صم  بان  ليكن معلوما للجميع 
اإماراتي   - الكعبي  ال�صيد/ عوف عبدالرحمن جلل كرم  البالغة 51%  وذلك اىل  والتنازل عن كامل ح�صته 
كامل ح�صته  والتنازل عن  البيع  اجلن�صية يف  - هندي  متان متل�صيفان متل�صيفان  ال�صيد/  ويرغب  اجلن�صية 
البالغة 49% وذلك اىل ال�صيد/ �صودهان رادهاكري�صنان رادهاكري�صنان - هندي اجلن�صية يف الرخ�صة امل�صماة /

الروة الكبرة للمقاولت الفنية - ذ م م  - تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )552914(   -تغيرات 
اخرى : - مت حذف ن�صاط حيث كان الن�صاط التجاري القدمي /مقاولت فئة �صاد�صة ، جنارة م�صلحة ، تركيب 
 ، �صاد�صة  فئة  التجاري اجلديد/ مقاولت  الن�صاط  لي�صبح   ، ، �صحي  والر�صيات  التك�صية   ، التكييف  وحدات 
جنارة م�صلحة ، التك�صية والر�صيات ، �صحي  -  وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي 
رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  
على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

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

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 557
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ خالد عبدالواحد عبد الرحمن ح�صن ، اإماراتي  اجلن�صية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  يف خالد عبدالواحد لل�صياحة مبوجب رخ�صة 
اجلن�صية  اإماراتي   ، احلارثي  املدفع  ح�صن  عبدالعزيز  ح�صن  ال�صيد/  اىل  وذلك   510254  : رقم 
مالك  تنازل   -: اخرى  تعديلت   - اجلن�صية   باك�صتاين   ، اعظم  كامران حممد  وال�صيد/ حممد 
الرخ�صة لخر وتغير ال�صكل القانوين من فردية اىل �س ذ م م  وتغير ا�صم التجاري من )خالد 

عبد الواحد لل�صياحة( اىل )حممد كامران لل�صياحة ذ م م( 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب 
العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد 
ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 568
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ امنه طارق طارق حممود ، باك�صتان  اجلن�صية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف /�صالون جنمة املو�صه لل�صيدات ترخي�س 
اجلن�صية  باك�صتان  �صروار  حممد  ماهنور  رابعه  لل�صيد/  وذلك   601838  جتاري 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة   وعملبن�س 
2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم 
ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن  اليه بعد  امل�صار  الت�صديق  على الجراء 
لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 566
البيع  يف  يرغب  اجلن�صية  هندي    - رام  بار�س  بن  لل  �صيام  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  يف الرخ�صة امل�صماة )�صيام لل لتجارة القم�صة( تاأ�ص�صت 
 - احمد  عارف  حنان  حممد  ال�صيد/  اىل  وذلك   )525805( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة 

بنغايل اجلن�صية 
لتجارة  لل  �صيام   - القدمي  التجاري  ال�صم  من  التجاري  ال�صم  تغير  مت   -: اخرى  تغيرات 

القم�صة لي�صبح ال�صم التجاري اجلديد / دار املريجة لتجارة القم�صة 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب 
العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد 
ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 558
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ حممد و�صيم �صهزاد غرماين - باك�صتاين  اجلن�صية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 50 %  وذلك لكل من ال�صيد/ عرفان ح�صني غلم ح�صني ، باك�صتاين 
اجلن�صية وال�صيد/ عمران اور رحمن انور اور رحمن ، باك�صتاين اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن 
كامل ح�صتها البالغة )50%( وذلك لكل من ال�صيد/ عرفان ح�صني غلم ح�صني - باك�صتاين اجلن�صية 
يف الرخ�صة التجارية امل�صماة)ور�صة �صا�س النخيل ل�صيانة ال�صيارات( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب 
رخ�صة رقم )607031(  -  وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( 
الت�صديق   العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم  الكاتب  ل�صنة  2013 يف �صان 
على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 570
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ حممد يو�صف حممد ن�صر الها�صمي ، اإماراتي  اجلن�صية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ رابيندار كومار ياداف - هندي اجلن�صية 
يف الرخ�صة امل�صماة )البحر الزرق ملقاولت البناء ( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم 742770 
ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة   -  تعديلت اخرى : - مت تغير ال�صكل القانوين من 
موؤ�ص�صة فردية اىل موؤ�ص�صة فردية بوكيل  خدمات . مت تغير ال�صم التجاري حيث كان ال�صم القدمي 

)البحر الزرق ملقاولت البناء( لي�صبح )بيت القمة ملقاولت الفنية(. 
الكاتب  �صان  ل�صنة  2013 يف  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعملبن�س 
اليه بعد  امل�صار  الت�صديق  على الجراء  للعلم وانه �صوف يتم  ن�صر هذا العلن  اقت�صى  . فقد  العدل 
ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 569
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ �صيده م�صامت ج�صمني اخرت - بنغلدي�صية اجلن�صية 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها  البالغة 100%  يف الرخ�صة التجارية امل�صماة 
باإمارة  تاأ�ص�صت  ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )736732(  باإمارة  تا�ص�صت  الفاية(  )بقالة 

ال�صارقة - وذلك لكل من ال�صيد/ حممد جم�صيد نواز - بنغلدي�صي اجلن�صية   - 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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اأخبـار الإمـارات
افتتاح فعاليات مهرجان النكهات يف حديقة اأم الإمارات

•• �أبوظبي -و�م:

افتتحت �صعادة رفيعة بن دري نائبة رئي�صة الهيئة التنفيذية 
ملجل�س �صيدات اأعمال اأبوظبي التابع لغرفة جتارة و�صناعة 
الإمارات،  اأم  النكهات يف حديقة  فعاليات مهرجان  اأبوظبي 

والذي ت�صتمر فعالياته حتى 8 اأبريل املقبل.
وقالت �صعادة رفيعة هلل بن دري ان هذا املهرجات يعترب 
والزوار  واملقيمني  املواطنني  م��ن  امل��اأك��ولت  لع�صاق  فر�صة 
وال�صائحني على حد �صواء، لتذوق ا�صهى املاأكولت من جميع 
اأ�صياء حمببة  انحاء العامل وهو فر�صة للتقاء ال�صر على 
لديهم ملا يحفل به من فعاليات مميزة تنا�صب جميع افراد 

ال�صرة.

تابعة  للماأكولت  من�صة   100 من  اأك��ر  املهرجان  وي�صم 
منتجات  اإىل  بالإ�صافة  حملية  و�صركات  جتارية  لعلمات 
مفاهيمها  ال�صركات  هذه  �صتعر�س  حيث  املحلية،  الأغذية 

الفريدة عن املاأكولت اأمام جميع املقيمني وال�صياح.
للمبدعات  اأجنحة  ال�صغر و8  للتاجر  15 جناحاً  وي�صمل 
من رائدات الأعمال احلا�صلت على رخ�صة برنامج مبدعة 

من جمل�س �صيدات اأعمال اأبوظبي.
اأبوظبي يف مهرجان  اأعمال  �صيدات  م�صاركة جمل�س  وتاأتي 
حر�س  اإط���ار  يف  باملهرجان  ا�صرتاتيجي  ك�صريك  النكهات 
املجل�س على دعم مثل هذه الأن�صطة والفعاليات التي توفر 
فر�صة مميزة للتجار ال�صغار وللمبدعات، ويف اإطار حر�س 
اجلمهور  تعرف  التي  املبادرات  هذه  مثل  دعم  على  املجل�س 

باأنواع الأغذية واملاأكولت من خمتلف دول العامل.
مثل  وامل�صابقات  الفعاليات  من  بالعديد  املهرجان  ويحفل 

دوري النكهات ، دوري برجر جراند بري بعنوان طبختي .
وق����ال م��اج��د احل��م��ام��ي، امل���دي���ر ال���ع���ام ل�����ص��رك��ة لي���ن رايز 
اإىل  ي��ه��دف  امل��ه��رج��ان  ان  للمهرجان  املنظمة  اإك�صيبي�صنز 
واملتنوع،  ال���ري  الإم���ارات���ي  للمطبخ  ف��ري��د  م���ذاق  ت��ق��دمي 
الذي يتاألف من مزيج من تاأثرات واإلهامات خمتلفة، مما 
املطابخ  اأحد  ليجعله  الإماراتي،  للمطبخ  نوعية  نقلة  يقدم 

العاملية.
التجارية  ال��ع��لم��ات  م��ن  غ��ام��رة  ا�صتجابات  تلقينا   : واك��د 
للأغذية وامل�صروبات، ونتطلع اإىل ا�صت�صافة مهرجان ناجح 

يف امل�صتقبل القريب.

ملتقى الرثيا بال�صمالية  يختتم  اأ�صبوعه الول بيوم تراثي للطالبات والزوار 
الول  ال�صبوع  فعاليات  اختتمت 
ينظمه  ال��ذي  الريا  ملتقى  من 
ن���ادي ت���راث الم����ارات يف جزيرة 
ال�����ص��م��ال��ي��ة وم����راك����ز ال����ن����ادي يف 
اأبريل   6 حتى  وت�صتمر  ابوظبي 
ب��زي��ارة خ��ا���ص��ة ملوظفات  امل��ق��ب��ل، 
ال��ن��ادي وم��راك��زه��ا ،حيث نظمت 
ن�صاطات  على  �صاملة  جولة  لهم 
الرتاثية  امل���ي���ادي���ن  يف  امل��ل��ت��ق��ى 
التدريبية  ل��ل��ربام��ج  املخ�ص�صة 
الفرو�صية  ،يف  ل���ل���م�������ص���ارك���ني 
البحرية  وال���واج���ه���ة  وال���ه���ج���ن 
وامل�صاريع البيئية املختلفة لدارة 

البيئة وال�صحة وال�صلمة . 
ك��م��ا اط��ل��ع ال��وف��د ال��ن�����ص��ائ��ي من 
النادي على مرافق اجلزيرة من 
البيوت الرتاثية واملنحل ومم�صى 
ال���ق���رم ،،ك���م���ا ات���ي���ح ل��ه��ن �صمن 
التمتع مبمار�صة  الزيارة  برنامج 

عديد الريا�صات الرتاثية . 
وعقب اجلولة عرب اع�صاء الوفد 
ملا  الكبر  تقديره  ع��ن  الن�صائي 
ون�صاطات  ب���رام���ج  م���ن  ���ص��اه��ده 
ن����وع����ي����ة خم�������ص�������ص���ة ل���ط���لب 
ال�صكر  ،ووج���ه  امللتقى  وط��ال��ب��ات 
زايد  ب��ن  ���ص��ل��ط��ان  ال�����ص��ي��خ  ل�صمو 
ال�صمو  �صاحب  ممثل  نهيان  ال 
تراث  ن��ادي  رئي�س  الدولة  رئي�س 
لهذا  ودع��م��ه  لرعايته  الم����ارات 
امل�صروع الوطني الرتاثي للطلبة 
الذ ي اتاح للوفد فر�صة الطلع 
ع��ل��ى ه����ذه امل��ح��م��ي��ة ال����ن����ادرة يف 
واأن�صطتها  وم�صاريعها  مرافقها 
ال��ن��ادي يف احلفاظ  ري���ادة  لتوؤكد 
ال��وط��ن��ي��ة و�صون  ال��ه��وي��ة  ع��ل��ى 
وتعليمه  ونقله  ال�صعبي  امل��وروث 
ب�صورة  اجل������دي������دة  ل����لج����ي����ال 

معا�صرة . 

يوم تراثي لالإعالميني 
 قام وفد اعلمي بزيارة جلزيرة 
ال�������ص���م���ال���ي���ة، ح���ي���ث اط����ل����ع على 
ف��ع��ال��ي��ات م��ل��ت��ق��ى ال���ري���ا ال���ذي 
ي��ن��ظ��م��ه ن�����ادي ت�����راث الم������ارات 
ب��ت��وج��ي��ه��ات ورع���اي���ة ك��رمي��ة من 
���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ���ص��ل��ط��ان ب���ن زايد 
ال�صمو  �صاحب  ممثل  نهيان  ال 
تراث  ن��ادي  رئي�س  الدولة  رئي�س 
، ك��م��ا ق���ام���وا بجولة  الم�������ارات  
���ص��م��ل��ت م���راف���ق اجل���زي���رة ، وما 
تراثية  م�����ف�����ردات  م����ن  حت����وي����ه 

ع��ن �صجر ال��ق��رم ال���ذي مت��ت��از به 
الأخ���رى  وامل�����ص��روع��ات  ال�صمالية 
م��و���ص��ح��ة اأه��م��ي��ة ذل���ك م��ن حيث 
املحمية  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ  ال��ب��ي��ئ��ة 
اخر  �صرحا  قدمت  كما  الطبيعية 

حول مرافق الدارة ون�صاطاتها .

جزيرة  يف  تراثية  مدر�ضة   
ال�ضمالية 

تقوم املدربة الرتاثية ظبية �صعيد 
الرميثي من فرع ابوظبي الن�صائي 
القم�صة  ا�صماء  الطاليات  بتعليم 
والثياب قدميا مثل ( دمعة فريد ، 
�صلطاين ، بو قليم ، بو ني�صعة ، بو 
تيلة ، بو حرارة ، بو طرة ، بو �صره 
وخلفه ، كما تعلم الطالبات كيف 
كانت المهات قدميا ي�صتفدن من 
بقايا القم�صة يف �صناعة العراي�س 

والعاب البنات . 

المارات  تراث  نادي  �ضبكة   
يف قلب احلدث

�صبكة  وجن���������وم  اع���������ص����اء  ق�������ام 
الجتماعي  للتوا�صل  الم����ارات 
بجزيرة  ال���ري���ا  مل��ل��ت��ق��ى  ب���زي���ارة 
ال�صمالية حيث اعدت لهم جولة 
الفعاليات  كافة  �صاملة  ميدانية 
واملرافق يف جزيرة الح��لم وقد 
عرب ال�صيد احمد خادم الرميثي 
مدير �صبكة نادي تراث المارات 
للتوا�صل الجتماعي عن تقديره 
وال�صتقبال  ال�����ص��ي��اف��ة  حل�����ص��ن 
وقال اإن ال�صبكة تعمل على ابراز 
وتقدمي معلومات  الريا  ملتقى 
ون�صاطاته  واه��داف��ه  امللتقى  ع��ن 
معلومات  ا�����ص����اف����ة  وم����راف����ق����ه 
ت����راث����ي����ة ن���وع���ي���ة ع�����ن ال������رتاث 
ال�صمالية  وج�����زي�����رة  ال���وط���ن���ي 
ب���اع���ت���ب���اره���ا م����رك����زا وم���در����ص���ة 

املزروعي من فرع ال�صمحة ح�صة 
تعليمية ع��ن  ال��غ��زل  وه��ي مهنة 
والزوار  البطان  ل�صناعة   يدوية 
على  ال�����ص��داد  لتثبييت  واملحقبة 

املطية واخلطام مع اخلناقة . 

الطبخ احلديث :
من  الهاجري  نهية  املدربة  تقوم 
البنات  ب��ت��ع��ل��ي��م  ال�����ص��م��ح��ة  ف����رع 
علي  ام  ح��ل��وى  حت�صر  ط��ري��ق��ة 

بطريقة جديدة و�صهلة 

�ضناعة ال�ضاور واعادة التدوير :
�صعيد  م����رمي  امل���درب���ت���ان  ت���ق���دم   
ال�صمحة  ف��رع  م��ن  �صعيد  ون���ورة 
امل�صغولت  عن  تعليمية  ح�ص�س 
ال�صاور  �صناعة  وكيفية  اليدوية 
الطاولت  وت��زي��ني  وامل��ي��دال��ي��ات 
واخل�صب من ال�صياء امل�صتخدمة 

الوفد  واث��ن��ي   ، عريقة  ام��ارات��ي��ة 
ال��ذي �صم ع��ددا من ال�صحفيني 
يف اب���وظ���ب���ي ع���ل���ى ج���ه���ود ن����ادي 
ت������راث الم���������ارات ال���رام���ي���ة اىل 
تعريف ونقل ال��رتاث اىل اجليل 
اجلديد .  وقالوا ان ما �صاهدوه 
تراثية يف  من منا�صط وفعاليات 
 ، الطلبة  لتعليم  ال��ري��ا  ملتقى 
 ، ال��رتاث الماراتي  توكد عراقة 
الطلبة  نفو�س  تنمي يف  انها  كما 
ار�صا   ، ل��ل��وط��ن  الن���ت���م���اء  روح 
اهمية  على  م�صددين   ، وث��ق��اف��ة 
�صمن  الن�صاطات  ه��ذه  ت��ك��ون  ان 
داعني   ، للطلبة  التعليمي  املنهج 
العامة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
 ، منها  ال�صتفادة  اىل  واخلا�صة 
وم���ن امل��ل��ت��ق��ي��ات ال��ط��لب��ي��ة التي 
ين�صمها النادي ملا لها من اهمية 

من �صقل �صخ�صية الطلب. 

مهنة ال�ضدو : 
ال��رتاث��ي��ة عفراء  امل���درب���ة  ت��ق��دم 
ابوظبي  ف�����رع  م����ن  امل���ن�������ص���وري 
ال��ن�����ص��ائ��ي ح�����ص��ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة عن 
مهنة  ال�صدو  وهي حرفة يدوية 
والعدول  ال�صعر  ب��ي��وت  ل�صناعة 
واخل����رج وال�����ص��اح��ة م��ن ال�صوف 

والرب و�صعر املاعز . 

مهنة التلي : 
ال��رتاث��ي��ة بخيته  امل���درب���ة  ت��ق��دم 
قنون الفل�صي من فرع ال�صمحة 
للطالبات  ت���ع���ل���ي���م���ي���ة  ح�������ص���ة 
ع���ن  ال��ت��ل��ي  وه���ي ح��رف��ة يدوية 
ت���زي���ني ثياب  ل�����ص��ن��اع��ة خ���ي���وط 

الن�صاء قدميا.

مهنة الغزل :
تقدم املدربة الرتاثية موزة �صيف 

لع����������داد الج������ي������ال امل���������ص����وؤول����ة 
واملعرفة  ب��ال��ع��ل��م  وامل��ت��ح�����ص��ن��ة 
والنتماء  الوطن  والرتاث وحب 
الر�صيدة.   ل��ل��ق��ي��ادة  وال�����ولء  ل���ه 
الر�صامة  ال�����ص��ب��ك��ة  ف��ري��ق  و���ص��م 
غبي�صة احلمري واملذيع يو�صف 
عبداهلل  وعبدالرحمن  اجلابري 
الن�صتقرام  ح�������ص���اب  م�������ص���رف 
وفريق الت�صوير واملونتاج كل من 
�صعيد اجلابري وعادل اجلوهري 

وحممد عو�س .

ن�ضاط بيئي توعوي 
وال�صحة  ال��ب��ي��ئ��ة  ادارة  اع�����دت 
تراث  للنادي  التابعة  وال�صلمة 
الم�������������ارات ب����رن����اجم����ا ال����وف����ود 
الزائرة وطالبات امللتقى ،وقدمت 
الأ���ص��ت��اذة زي��ن��ه ب��اه��ارون �صابط 
مف�صل  �صرحا  اول  بيئي  توعية 

مع تزين الفخار من خلل اعادة 
التدوير . 

�ضناعة اخلو�ص :
الواحدي  �صعيدة  امل��درب��ة  ت��ق��دم 
الن�صائي ح�صة  ابوظبي  من فرع 
اخلو�س  ���ص��ن��اع��ة  ع���ن  تعليمية 
ومراحل حت�صره ليكون جاهزا 
واملهفة  ال���������ص����لل  ����ص���ن���اع���ة  يف 
وامل�����ص��ب��ة وع��ل��ب ورق امل��ح��ارم مع 

التزين بالتلي . 

 الديكوباج:
ت��ق��دم��ه��ا امل���درب���ة ال��رتاث��ي��ة منى 
لتعليم  ال�صمحة  ف���رع  م��ن  امل���ل 
ال��ط��ال��ب��ات ك��ي��ف��ي��ة ال��ر���ص��م على 
املحارم  ورق  ب��ا���ص��ت��خ��دام  ال����دلل 

كنوع من الفنون اجلميلة . 

الطالبات يعربن عن �ضعادتهن 
احلو�صني  ميثاء  الطالبة  ع��ربت 
املن�صوري  ���ص��ي��خ��ة  وال���ط���ال���ب���ة 
عن  الن�صائي  اب��وظ��ب��ي  ف���رع  م��ن 
ال�صمالية  ج��زي��رة  يف  �صعادتهما 
طريقة  ت��ع��ل��م��ت��ا  ان��ه��م��ا  وق���ال���ت���ا 
على  وتعرفتا  وال�صدو  التطريز 
اخليول والبل وزرعتا ال�صجار ، 
كما عربت الطالبة امرة حممد 
وال��ط��ال��ب��ة ع��ائ�����ص��ة ي��و���ص��ف عن 
الم���ارات  ت���رات  ل��ن��ادي  �صكرهما 
اإت��اح��ت��ه ال��ف��ر���ص��ة للطلب  ع��ل��ى 
الغزل  مثل  ت��راث��ي��ة  مهن  لتعلم 
وال����ت����ل����ي وال���������ص����دو واخل���ي���اط���ة 

واللعاب الرتاثية. 

ختام رائع ال�ضبوع الول 
���ص��ج��ل��ت ج����زي����رة ال�����ص��م��ال��ي��ة يف 
الول  لل�صبوع  اخل��ت��ام��ي  ال��ي��وم 
م����ن م��ل��ت��ق��ى ال����ري����ا ي�����وم فرح 
والوفود  وال�صيوف  للم�صاركني 
خ�صراء  م�صاحة  ح��ي��ث  ال���زائ���رة 
وا�صعة مطلة على البحر ، وامتاز 
اليوم اخلتامي بلم�صات اجتماعية 
وت����ف����اع����ل ب����دي����ع م�����ع اجل����زي����رة 
وبخا�صة  وم�صاريعها  ومرافقها 

من قبل الطالبات والزوار . 
ن�����ص��اط��ات ملتقى  ت�����ص��ت��اأن��ف  ه���ذا 
الريا يوم الحد املقبل وت�صتمر 
اأب��ري��ل م��ن خ��لل برامج  حتى 6 
واملراكز  ال�صمالية  يف  ورح����لت 

ا�صافة اىل مدن الدولة .
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حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

اإنذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1976   

املنذر : بنك دبي التجاري - �س م ع 
املنذر اليه : حممد كا�صيف جافيد حممد - باك�صتاين اجلن�صية   

يخطر املنذر / املنذر اليه ب�صداد مبلغ وقدره ) 3.021.783.43 درهم فقط ثلثة 
الف و�صبعمائة وثلثة وثمانني درهم وثلثة واربعني  مليني وواحد وع�صرون 
فل�س( وذلك يف موعد اق�صاه )30 يوم( من تاريخ هذا العلن وال �صوف ي�صطر 
املبالغ  يف  حقه  على  باحلفاظ  الكفيلة  القانونية  الج���راءات  كافة  لتخاذ  املنذر 
املدين  التقا�صي  املرهون و�صلوك طريق  امل��ال  بيع  املرت�صدة يف ذمته مبا يف ذلك 
للزام املنذر اليه باداء كافة ما يرت�صد يف ذمته ل�صالح املنذر بال�صافة ملا ي�صتجد 

من حقوق مع حفظ كافة حقوق املخطرة القانونية الخرى. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

اإنذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1975   

املنذر : بنك دبي التجاري - �س م ع 
املنذر اليه : ح�صني هو�صنك امري بهزادى - ايراين اجلن�صية   

يخطر املنذر / املنذر اليه ب�صداد مبلغ وقدره ) 3.949.450.71 درهم ثلثة مليني 
وت�صعمائة وت�صعة واربعني الف واربعمائة وخم�صني درهم وواحد و�صبعني فل�س( 
وذلك يف موعد اق�صاه )30 يوم( من تاريخ هذا العلن وال �صوف ي�صطر املنذر 
لتخاذ كافة الجراءات القانونية الكفيلة باحلفاظ على حقه يف املبالغ املرت�صدة 
يف ذمته مبا يف ذلك بيع املال املرهون و�صلوك طريق التقا�صي املدين للزام املنذر 
اليه باداء كافة ما يرت�صد يف ذمته ل�صالح املنذر بال�صافة ملا ي�صتجد من حقوق 

مع حفظ كافة حقوق املخطرة القانونية الخرى. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

اإنذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1968   

املنذر : بنك دبي التجاري - �س م ع 
املنذر اليهما : 1-كامران خليل - باك�صتاين اجلن�صية 2-نزهت كامران -  باك�صتانية 
اجلن�صية - يخطر املنذر/املنذر اليه ب�صداد مبلغ وقدره ) 4.654.075 درهم فقط 
وذل��ك يف  دره��م(  و�صبعني  الف وخم�صة  واربعة وخم�صني  و�صتمائة  اربعة مليني 
ي��وم( من تاريخ هذا الع��لن وال �صوف ي�صطر املنذر لتخاذ  موعد اق�صاه )30 
كافة الجراءات القانونية الكفيلة باحلفاظ على حقه يف املبالغ املرت�صدة يف ذمته 
مبا يف ذلك بيع املال املرهون و�صلوك طريق التقا�صي املدين للزام املنذر اليهما  
ب��اداء كافة ما يرت�صد يف ذمته ل�صالح املنذر بال�صافة ملا ي�صتجد من حقوق مع 

حفظ كافة حقوق املخطرة القانونية الخرى. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

اإنذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1978   

املنذر : بنك دبي التجاري 
املنذر اليه : امني حبيب اهلل امري - ايراين اجلن�صية   

ثلثة  فقط  دره��م   3.942.884  ( وق��دره  مبلغ  ب�صداد  اليه  املنذر   / املنذر  يخطر 
مليني وت�صعمائة واثنني واربعني الف وثمامنائة واربعة وثمانني درهم( وذلك 
يف موعد اق�صاه )30 يوم( من تاريخ هذا العلن وال �صوف ي�صطر املنذر لتخاذ 
كافة الجراءات القانونية الكفيلة باحلفاظ على حقه يف املبالغ املرت�صدة يف ذمته 
مبا يف ذلك بيع املال املرهون و�صلوك طريق التقا�صي املدين للزام املنذر اليه باداء 
كافة ما يرت�صد يف ذمته ل�صالح املنذر بال�صافة ملا ي�صتجد من حقوق مع حفظ 

كافة حقوق املخطرة القانونية الخرى. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

اإنذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1973   

املنذر : بنك دبي التجاري - �س م ع 
املنذر اليه : جون ماك�س ويل - غاين اجلن�صية   

يخطر املنذر / املنذر اليه ب�صداد مبلغ وقدره ) 2.836.265.13 درهم فقط مليونان 
وثمامنائة و�صتة وثلثني الف ومائتان وخم�صة و�صتني درهم وثلثة ع�صر فل�س ( 
وذلك يف موعد اق�صاه )30 يوم( من تاريخ هذا العلن وال �صوف ي�صطر املنذر 
لتخاذ كافة الجراءات القانونية الكفيلة باحلفاظ على حقه يف املبالغ املرت�صدة 
يف ذمته مبا يف ذلك بيع املال املرهون و�صلوك طريق التقا�صي املدين للزام املنذر 
اليه باداء كافة ما يرت�صد يف ذمته ل�صالح املنذر بال�صافة ملا ي�صتجد من حقوق 

مع حفظ كافة حقوق املخطرة القانونية الخرى. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

اإنذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1966   

املنذر : بنك دبي التجاري - �س م ع 
املنذر اليه : على خور�صيدي نيكنب - امريكي اجلن�صية  

يخطر املنذر / املنذر اليه ب�صداد مبلغ وقدره ) 5.639.438.44 درهم فقط خم�صة 
مليني و�صتمائة وت�صعة وثلثني الف واربعمائة وثمانية وثلثني درهم واربعة 
واربعني فل�س ( وذلك يف موعد اق�صاه )30 يوم( من تاريخ هذا العلن وال �صوف 
يف  حقه  على  باحلفاظ  الكفيلة  القانونية  الج���راءات  كافة  لتخاذ  املنذر  ي�صطر 
التقا�صي  و�صلوك طريق  املرهون  امل��ال  بيع  املرت�صدة يف ذمته مبا يف ذلك  املبالغ 
املدين للزام املنذر اليه باداء كافة ما يرت�صد يف ذمته ل�صالح املنذر بال�صافة ملا 

ي�صتجد من حقوق مع حفظ كافة حقوق املخطرة القانونية الخرى. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

اإنذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1979   

املنذر : بنك دبي التجاري - �س م ع 
املنذر اليه : �صارو�س عابد �صريف - هندي اجلن�صية   

يخطر املنذر / املنذر اليه ب�صداد مبلغ وقدره ) 8.933.330.18 درهم فقط ثمانية 
مليني وت�صعمائة وثلثة وثلثني الف وثلثمائة وثلين درهم وثمانية ع�صر 
فل�س( وذلك يف موعد اق�صاه )30 يوم( من تاريخ هذا العلن وال �صوف ي�صطر 
املبالغ  يف  حقه  على  باحلفاظ  الكفيلة  القانونية  الج���راءات  كافة  لتخاذ  املنذر 
املدين  التقا�صي  املرهون و�صلوك طريق  امل��ال  بيع  املرت�صدة يف ذمته مبا يف ذلك 
للزام املنذر اليه باداء كافة ما يرت�صد يف ذمته ل�صالح املنذر بال�صافة ملا ي�صتجد 

من حقوق مع حفظ كافة حقوق املخطرة القانونية الخرى. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

اإنذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1974   

املنذر : بنك دبي التجاري - �س م ع 
املنذر اليه : �صونيل �صاين جاجدي�س �صاين - هندي اجلن�صية   

اليه ب�صداد مبلغ وق��دره ) 6.193.957.73 درهم فقط �صتة  املنذر  املنذر /  يخطر 
وثلثة  دره��م  وخم�صني  و�صبعة  وت�صعمائة  ال��ف  وت�صعني  وثلثة  ومائة  مليني 
و�صبعني فل�س ( وذلك يف موعد اق�صاه )30 يوم( من تاريخ هذا العلن وال �صوف 
يف  حقه  على  باحلفاظ  الكفيلة  القانونية  الج���راءات  كافة  لتخاذ  املنذر  ي�صطر 
التقا�صي  و�صلوك طريق  املرهون  امل��ال  بيع  املرت�صدة يف ذمته مبا يف ذلك  املبالغ 
املدين للزام املنذر اليه باداء كافة ما يرت�صد يف ذمته ل�صالح املنذر بال�صافة ملا 

ي�صتجد من حقوق مع حفظ كافة حقوق املخطرة القانونية الخرى. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

اإنذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1967   

املنذر : بنك دبي التجاري - �س م ع 
كور  2-غ��وري��ن��در  اجلن�صية  ه��ن��دي   - �صينغ  بهكت  �صينغ  :1-راف��ي��ن��در  اليهما  امل��ن��ذر 
وقدره مبلغ  ب�صداد  اليه  املنذر   / املنذر  يخطر   - اجلن�صية  هندية   - �صينغ   رافيندر 
)2.224.553 درهم فقط مليونان ومائتان واربعة وع�صرين الف وخم�صمائة وثلثة 
وخم�صني درهم ( وذلك يف موعد اق�صاه )30 يوم( من تاريخ هذا العلن وال �صوف 
ي�صطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية الكفيلة باحلفاظ على حقه يف املبالغ 
املرت�صدة يف ذمته مبا يف ذلك بيع املال املرهون و�صلوك طريق التقا�صي املدين للزام 
املنذر بال�صافة ملا ي�صتجد من  املنذر اليهما باداء كافة ما يرت�صد يف ذمته ل�صالح 

حقوق مع حفظ كافة حقوق املخطرة القانونية الخرى. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

اإنذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1950   
املنذرة : رانيه �صميح فقيه - اإماراتية اجلن�صية 

املنذر اليه : في�صل �صمر املحمود العلي - اإماراتي اجلن�صية 
)جمهول حمل القامة( - اىل املنذر اليه في�صل �صمر املحمود العلي - 
اإمارتي اجلن�صية ، تخطركم املنذرة رانيه �صميح فقيه اإماراتية اجلن�صية 
بعزمها على ال�صفر لزيارة والدتها املري�صة وتطلب منكم ت�صليمها جواز 
�صفر املح�صونة رنيم خلل يومان من تاريخ اعلنكم بهذا النذار لتكون 

الأخرة مع املنذرة يف الفرتة من 2017/3/26 حتى 2017/4/6. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

اإنذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1977   

املنذر : بنك دبي التجاري - �س م ع 
املنذر اليه : مع�صوما فراز باتيل - هندية اجلن�صية   

يخطر املنذر / املنذر اليه ب�صداد مبلغ وقدره ) 1.332.668.56 درهم فقط مليون 
الف و�صتمائة وثمانية و�صتني درهم و�صتة وخم�صني  وثلثمائة واثنني وثلثني 
فل�س( وذلك يف موعد اق�صاه )30 يوم( من تاريخ هذا العلن وال �صوف ي�صطر 
املبالغ  يف  حقه  على  باحلفاظ  الكفيلة  القانونية  الج���راءات  كافة  لتخاذ  املنذر 
املدين  التقا�صي  املرهون و�صلوك طريق  امل��ال  بيع  املرت�صدة يف ذمته مبا يف ذلك 
للزام املنذر اليه باداء كافة ما يرت�صد يف ذمته ل�صالح املنذر بال�صافة ملا ي�صتجد 

من حقوق مع حفظ كافة حقوق املخطرة القانونية الخرى. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

اإنذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1971   

املنذر : بنك دبي التجاري - �س م ع 
املنذر اليه : حممد ب�صر الدين حممد - هندي اجلن�صية   

�صتمائة  فقط  دره��م   687.010  ( وق���دره  مبلغ  ب�صداد  اليه  امل��ن��ذر   / امل��ن��ذر  يخطر 
و�صبعة وثمانني الف وع�صرة دراهم ( وذلك يف موعد اق�صاه )30 يوم( من تاريخ 
الكفيلة  القانونية  املنذر لتخاذ كافة الج��راءات  هذا العلن وال �صوف ي�صطر 
املرهون  امل��ال  بيع  ذل��ك  يف  مب��ا  ذمته  يف  املرت�صدة  املبالغ  يف  حقه  على  باحلفاظ 
ب��اداء كافة ما يرت�صد يف ذمته  و�صلوك طريق التقا�صي املدين لل��زام املنذر اليه 
املخطرة  حقوق  كافة  حفظ  م��ع  حقوق  م��ن  ي�صتجد  مل��ا  بال�صافة  امل��ن��ذر  ل�صالح 

القانونية الخرى. 
  الكاتب العدل

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 579
اإماراتي    ، �صهداد  �صاملني  عبداهلل  غامن  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�صية 
ال�صيد/ جيبال عبدين ممتاج من�صى - بنغلدي�صي اجلن�صية يف )�صاحية مويلح 

لتجارة الهواتف املتحركة( مبوجب رخ�صة رقم )618806( 
تعديلت : مت تغير ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل وكيل خدمات. 

املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة   وعملبن�س 
2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم 

الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن   
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
      الدعوى 2017/230 جتاري جزئي - دبي       

املدعي : �صركة ال�صعفار الوطنية للمقاولت - �س ذ م م 
اىل املدعي عليه الول : النجم البي�س لعمال احلداد واللحام 

املدعي عليه الثاين : حممد عمران �صغر �صغر ح�صني �صودري 
املدعي عليه الثالث : �صجاد انور حممد انور 

الدعوى  املكلف بقرار حماكم دبي حل�صور اجتماع اخلربة يف  يدعوكم اخلبر 
ال�����ص��اع��ة 3.00 وذل���ك يف  ب��ت��اري��خ 2017/4/12 يف مت���ام  امل���ذك���ورة اع���له وامل��ق��رر 
القرهود  -  الكائن يف  مكتب عيبال لإدارة املطالبات - هاتف : 04-2566610 - 
ال�صارقة ومطعم احل��لب و�صوف يعقد  بناء لربتي - مكتب 205 - جانب بنك 

الجتماع باملوعد املحدد. 
اخلبري املكلف 
املهند�ص اأجمد جمال اخلياط    

 اإجتماع خربة
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1532 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليهما/1- �صركة بلندز جورميه للتموين - �س ذ م م  2- ايتزا بيتزا جي ال تي  
جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2016/9/26   
ذ م م  اأرك��و تورنكي �صولي�صنز للمقاولت - �س  املذكورة اعله ل�صالح/�صركة  الدعوى  يف 
بالزام املدعي عليها الوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ ثلثمائة الف وت�صعمائة و�صتة ع�صر 
درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صل يف 2016/7/14 
وحتى متام ال�صداد والزمتها بامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت 
ما عدا ذلك من طلبات.   حكما مبثابة احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1842 جتاري كلي                                                

تداول   -2 ) م  م  ذ  التجارية )�س  للو�صاطة  اك�صنتيال ميدي�صت   -1  : املحكوم عليهما  اىل 
املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  م  م  ذ  ���س   - م��ي 
بتاريخ  2017/2/15  يف الدعوى املذكورة اعله ل�صالح/�صامر احمد �صمارة بالزام عليهما 
و�صتمائة  ال��ف  وثمانون  واربعة  )مائة   184.677.37 مبلغ  للمدعي  توؤديا  ان  بالت�صامن 
الإماراتي  بالدرهم  يعادله  اوم��ا  �صنتا(  وثلثون  و�صبعة  امريكي  دولر  و�صبعون  و�صبعة 
يف  احلا�صل  الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من  �صنويا   %9 بواقع  والفائدة  احلكم  تنفيذ  وقت 
اتعاب   مقالل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  بامل�صاريف  والزمتهما  ال�صداد  مت��ام  حتى   2016/11/21
املحاماة. حكما مبثابة احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�صر هذا العلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     

   يف  الدعوى 2017/111    تظلم جتارى               
اىل املتظلم �صده / 1- جيتا �صوري�س باي ب�صفتها كفيل �صامن مت�صامن ومديره 
التظلم /بنك  اأن  الق��ام��ة مب��ا  و���ص��رك��اه   جم��ه��ول حم��ل  ب�صركة مكباى  و���ص��ري��ك 
اقام  ق��د     - ح�صني  ع��ب��داهلل  كلندر  خ��ال��د   : وميثله  ع  م  ���س   - الوطني  القيوين  ام 
الدعوى  رقم  ال�صادر يف  القرار  املذكور اعله ومو�صوعه تظلم من  التظلم  عليك 
:2017/102 امر على عري�صة باملنع من ال�صفر والر�صوم وامل�صاريف.   وحددت لها 
 ch1.B.6 جل�صه يوم الحد   املوافق 2017/4/2   ال�صاعة 8.30 �صباحا بالقاعة رقم
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
مذكرات اأو م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة ايام على الأقل ويف حالة تخلفك 

فاإن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري   
            رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

 اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/2162  مدين جزئي                    

م�صجلة  ���ص��رك��ة   - ليمتد  ج���روب  كينجز  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ى  اىل 
املدعي /ع��ب��داهلل احدى  ان  الق��ام��ة مبا  اف�صور(  جمهول حمل 
املحكمة  ب��ان  نعلنكم     - ح�صني  ع��ب��داهلل  كلندر  خ��ال��د   : وميثله 
قررت بجل�صتها املنعقدة  بتاريخ 2017/3/22 يف الدعوى املذكورة 
اعله. اخطاركم بورود تقرير ال�صيد اخلبر املنتدب يف الدعوى 
وقد حتددت جل�صة يوم الثنني املوافق 2017/4/3  ال�صاعة 8.30 

�صباحا بالقاعة :Ch2.D.17  للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/973  ا�ستئناف جتاري   

م   م  ذ  ���س   - لوجي�صتيك�س  احل���روف  1-���ص��رك��ة  ���ص��ده/  امل�صتاأنف  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف /�صركة ت�صينغداو يالو �صي رابر 
ليمتد   قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم : 2016/359 جتاري 
املوافق  ال��ث��لث��اء    ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت   2016/6/26 بتاريخ  كلي 
2017/4/18   ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه 
�صتجري  قانونيا ويف حال تخلفكم  او من ميثلكم  يقت�صي ح�صوركم 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/8110 عمايل جزئي                                                
حمل  جمهول  م   م  ذ  ���س   - الفنية  للعمال  ال��رمي  عيون  عليه/1-  املحكوم  اىل 
يف   2017/1/30 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
عليها  املدعي  بالزام  عرفة  ماأمون  الباز  ل�صالح/امين  اع��له  امل��ذك��ورة  الدعوى 
بان توؤدي للمدعي مبلغ اربعة وع�صرون الف درهم وتذكرة العودة اىل موطنه او 
قيمتها نقدا مل مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �صاحب عمل اآخر والزمتها 
باملنا�صب من امل�صروفات واعفت املدعي من ن�صيبه فيها ورف�صت ما عدا ذلك من 
طلبات. حكما مبثابة احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�صر هذا العلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 

بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/64 جتاري كلي                                                

اىل امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/1- دون���ر ك��ب��اب - م د م ���س - جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة نعلنكم بان 
" مليون   1000.000 " للمدعي مبلغ  ت��وؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام   -  : اول  املحكمة 
التام  ال�صداد  وحتى   2016/7/31 من  �صنويا   %9 بواقع  املبلغ  هذا  على  والفائدة  دره��م 
ثانيا :- ب�صحة وتثبيت احلجز التحفظي رقم 3 ل�صنة 2017 جتاري املوقع لدي كل من 
بنك امل�صرق واخلليج الول وهيئة الطرق واملوا�صلت يف حدود املبلغ املحجوز من اجله 
والزمت املدعي عليها بامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا 
ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�صر هذا العلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 

بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/1474 جتاري كلي                                                
اىل املحكوم عليهم/1- �صركة حمقق للتجارة العامة - �س ذ م م  2-جمعه جنفي نادر علي 3- 
موؤ�ص�صة فهد الطنيجي ملواد البناء - ل�صاحبها - فهد احمد ابراهيم  جمهويل حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2013/5/15   يف الدعوى املذكورة اعله 
وال�صلمة(  الم��ن  ملعدات  الفنان  )�صركة  ادخ��ال  بقبول   - اول  مهدي  �صالح  ل�صالح/ح�صيب 
�صكل ثانيا - بالزام املدعي عليهما الول والثاين واخل�صم املدخل بالت�صامن فيما بينهم بان 
يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره اربعمائة الف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من 2011/8/17 
ال�صداد والزمتهم بامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما  وحتى متام 
عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�صر هذا العلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

اإنذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1964   

املنذر : بنك دبي التجاري - �س م ع 
املنذر اليه : حممد �صهباز م�صتاق احمد - باك�صتاين اجلن�صية   

يخطر املنذر / املنذر اليه ب�صداد مبلغ وقدره ) 2.566.789.69 درهم فقط مليونان 
و�صتون  وت�صعة  دره��م  وثمانون  وت�صعة  و�صبعمائة  الف  و�صتون  و�صتة  وخم�صمائة 
فل�س( وذلك يف موعد اق�صاه )30 يوم( من تاريخ هذا العلن وال �صوف ي�صطر 
املبالغ  يف  حقه  على  باحلفاظ  الكفيلة  القانونية  الج���راءات  كافة  لتخاذ  املنذر 
املدين  التقا�صي  املرهون و�صلوك طريق  امل��ال  بيع  املرت�صدة يف ذمته مبا يف ذلك 
للزام املنذر اليه باداء كافة ما يرت�صد يف ذمته ل�صالح املنذر بال�صافة ملا ي�صتجد 

من حقوق مع حفظ كافة حقوق املخطرة القانونية الخرى. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

اإنذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1969   

املنذر : بنك دبي التجاري - �س م ع 
املنذر اليه : الك�صندرا باري�صوفا - رو�صية اجلن�صية   

يخطر املنذر / املنذر اليه ب�صداد مبلغ وقدره ) 1.871.619.00 درهم فقط مليون 
وذل��ك يف موعد   ) درهما  ع�صر  وت�صعة  و�صتمائة  ال��ف  و�صبعني  وواح��د  وثمامنائة 
كافة  املنذر لتخاذ  ي�صطر  �صوف  وال  الع��لن  ه��ذا  تاريخ  ي��وم( من   30( اق�صاه 
الجراءات القانونية الكفيلة باحلفاظ على حقه يف املبالغ املرت�صدة يف ذمته مبا 
باداء  اليه  املنذر  التقا�صي املدين لل��زام  املرهون و�صلوك طريق  املال  يف ذلك بيع 
كافة ما يرت�صد يف ذمته ل�صالح املنذر بال�صافة ملا ي�صتجد من حقوق مع حفظ 

كافة حقوق املخطرة القانونية الخرى. 
  الكاتب العدل
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ال�صمالية  ك��وري��ا  اإن  ماتي�س  جيم�س  الأم��ري��ك��ي  ال��دف��اع  وزي���ر  ق��ال 
تت�صرف بطريقة طائ�صة ويجب وقفها.

التهديد  ���ص��وؤال ع��ن  ل��ن��دن ردا على  واأ���ص��اف يف م��وؤمت��ر �صحفي يف 
املتنامية  وال��ق��درة  الت�صريحات  خ��لل  م��ن  تهديد  “هذا  املحتمل 

و�صنعمل مع املجتمع الدويل للتعامل مع ذلك. نفعل ذلك حاليا.«
جدا”  “طائ�صا  �صلوكا  ت�صلك  احل��ايل  الوقت  يف  اإنها  قائل  وم�صى 

واإنه يجب وقف ذلك.
ب�صاأن وجود  املتحدة قلقة  الوليات  اإن  الوقت نف�صه قال ماتي�س  يف 

رو�صيا يف اأفغان�صتان وتعاملها مع مقاتلي طالبان.
واأ�صاف “راأينا ن�صاطا رو�صيا يتعلق بطالبان.«

اإن ك��ان ه��ذا قد جتلى يف  اأق��ول يف ه��ذه املرحلة  “لن  وم�صى قائل 
�صورة اأ�صلحة اأو اأ�صياء من هذا القبيل لكن املوؤكد اأن ما ي�صعون اإليه 

هناك يف �صوء اأن�صطتهم الأخرى يثر قلقنا.«
وقال ماتي�س اإنه مل يح�صم بعد ما اإذا كان �صيو�صي بزيادة يف اأعداد 

القوات الأمريكية يف اأفغان�صتان.

قتل ع�صكريان اوكرانيان احدهما �صابط يف ال�صتخبارات يف ال�صاعات 
ال24 الخ��رة يف �صرق اوكرانيا النف�صايل، كما ذكرت م�صادر يف 

الطرفني املتحاربني.
وقال اجلي�س الوكراين على �صفحته يف موقع في�صبوك ان عمليات 
الق�صف مل تتوقف يف منطقة التما�س بني قوات كييف والنف�صاليني 
املوالني لرو�صيا يف �صرق اوكرانيا. وا�صاف ان جنديني قتل وجرح 
13 اآخرون يف مواجهات يف ال�صاعات ال�24 الخرة، ما يرفع خ�صائر 

اجلي�س اىل ثمانية ع�صكريني منذ مطلع ال�صبوع اجلاري.
الوكرانية  الم��ن  اج��ه��زة  كولونيل يف  ع��ر على  اخ���رى،  م��ن جهة 
مقتول يف انفجار �صيارة يف ماريوبول املدينة ال�صرتاتيجية الواقعة 
يف ال�صرق وت�صيطر عليها كييف. وحتدثت النيابة العامة يف املنطقة 

عن عمل ارهابي.
وذكرت وكالة النباء التابعة للنف�صاليني ان مدنيني قتل اي�صا يف 
ق�صف يف مدينة يا�صينوفاتا التي تبعد نحو 15 كلم �صمال دونيت�صك 
معقل النف�صاليني. وكان الرئي�س الوك��راين برتو بورو�صنكو امر 
ابريل،  ني�صان  م��ن  الول  م��ن  اع��ت��ب��ارا  ال��ن��ار  اط��لق  بوقف  اجلي�س 

موؤكدا يف الوقت نف�صه انه لي�س متفائل يف فر�س جناحه.
من  وع�صكريني  مدنيني  م��ن  �صخ�س  اآلف  ع�صرة  م��ن  اك��ر  وقتل 

الطرفني يف �صرق اوكرانيا منذ بدء النزاع العام 2014.

�صعت بكني اإىل التهوين من �صاأن التوتر مع الوليات املتحدة واأبدت 
تفاوؤلها ام�س يف الوقت الذي انتقدت فيه الإدارة الأمريكية ال�صني 
ال�صيني  الرئي�س  اأول اجتماع بني  الأعمال قبل  يف عدد من ق�صايا 

�صي جني بينغ ونظره الأمريكي دونالد ترامب.
بعد  تتغا�صى  قد ل  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  تويرت  ترامب على  وكتب 
الآن عن العجز التجاري ال�صخم وفقدان الوظائف وهو ما يعطي 
انطباعا باأن اأول لقاء �صيجمعه بنظره ال�صيني قد �صيتم بالتوتر. 
ال��ذي ميلكه  الج��و  املقبل يف منتجع مار  الأ�صبوع  ويعقد الجتماع 
اأي�صا  يتناول  اأن  املتوقع  الجتماع  اأن  اأي�صا  ترامب  وكتب  ترامب. 
اخللفات حول كوريا ال�صمالية ومطامح ال�صني ال�صرتاتيجية يف 

بحر ال�صني اجلنوبي �صيكون اجتماعا “�صعبا جدا«.
اإن  الأمريكية  ب����الإدارة  التجاريني  امل�صوؤولني  كبار  م��ن  ع��دد  وق��ال 
اليوم اجلمعة تهدف  تنفيذية  اأوام��ر  �صيوقع قبل الجتماع  ترامب 
�صخما  اأمريكيا  جت��اري��ا  عجزا  ت�صبب  التي  املمار�صات  حتديد  اإىل 
واتخاذ اإجراءات �صارمة يف حالت عدم �صداد ر�صوم مكافحة الإغراق 
اأخ���رى ق��ال مكتب  ال�����واردات. م��ن ناحية  امل��ف��رو���ص��ة على  وال��دع��م 
املمثل التجاري الأمريكي التابع للبيت الأبي�س اإن �صيا�صات ال�صني 
اأدت  والألومنيوم  ال�صلب  مثل  ل�صناعات  امل��ايل  ودعمها  ال�صناعية 
اإىل فائ�س يف الإنتاج وفي�صان من ال�صادرات التي �صوهت الأ�صواق 

العاملية وقو�صت ال�صركات املناف�صة.

عو��سم

لندن

وا�شنطن

كييف

بروك�صل حتقق مبقتل مدنيني يف املو�صل 
•• بروك�سل-�أ ف ب:

“حادثتني  ح���ول  متهيديا  حتقيقا  البلجيكية  ال��ف��درال��ي��ة  ال��ن��ي��اب��ة  فتحت 
معركة  خلل  البلجيكي  للجي�س  جوية  ب�صربات  مرتبطتني  مفرت�صتني” 
ا���ص��ت��ع��ادة م��دي��ن��ة امل��و���ص��ل ال��ع��راق��ي��ة م��ن تنظيم داع�����س الإره���اب���ي، ا�صفرت 
دير  ف��ان  ايريك  الفدرالية  النيابة  با�صم  الناطق  وق��ال  مدنيني.  مقتل  عن 
“تلقينا معلومات من وزارة الدفاع تتعلق  �صيبت لوكالة فران�س بر�س ام�س 
كان  اذا  ما  ل��رى  متهيديا  حتقيقا  “فتحنا  وا�صاف  مفرت�صني«.  بحادثني 
�صيجري حتقيق وما اذا كانت كل الجراءات اتبعت بح�صب ال�صول يف هذين 

احلادثني«.
وتابع الناطق با�صم النيابة “اذا كانت قواعد ال�صتباك قد اتبعت وعلى الرغم 
عليه  يعاقب  خطاأ  اي  يرتكب  مل  فرمبا  م��دن��ي��ون،  �صحايا  �صقط  ذل��ك  م��ن 
القانون«. واكد النائب املدافع عن البيئة فوتر دي فريند ع�صو جلنة الدفاع يف 
الربملان لقناة التلفزيون الفلمنكي “يف ار تي” ان احلادثني متعلقان بعمليات 
اآذار/  17 يف  املو�صل  على  بلجيكية   ”16 “اف  ط��ائ��رات  بها  قامت  ق�صف 

يف التحالف الدويل �صد   ”16 “اف  مار�س. وت�صارك بلجيكا ب�صت طائرات 
تنظيم داع�س. وكان م�صوؤولون عراقيون حتدثوا عن مقتل ع�صرات املدنيني يف 
اجلانب الغربي ملدينة املو�صل اثر �صربات جوية نفذت �صد املتطرفني. واكد 
“اأكر  ان  ات�صال هاتفي مع فران�س بر�س  املدينة نوفل حمادي يف  حمافظ 
من 130 مدنيا قتلوا جراء الق�صف اجلوي الذي قامت به طائرات التحالف 
الدويل ملواقع داع�س يف حي املو�صل اجلديدة خلل اليام القليلة املا�صية«. 
العراقية يف  القوات  لإيقاف زحف  ي�صعى  الإرهابي  داع�س  “تنظيم  ان  وق��ال 
املو�صل باأي ثمن فهو يجمع املدنيني يف مواقعه وي�صتخدمهم كدروع ب�صرية«. 
وقدر م�صوؤولن اخران اعداد ال�صحايا باملئات، لكن مل يكن ممكنا التاأكد من 
احل�صيلة من م�صادر م�صتقلة. واكد التحالف الدويل انه ق�صف موقعا غرب 

املو�صل “يف املوقع الذي قيل ان �صحايا مدنيني �صقطوا فيه«.

حتى واإن مت التو�ضل اإىل اتفاق خا�ص مع الحتاد الأوروبي فاإن ال�ضتفتاء يف ا�ضكتلندا �ضيبقى
مع بدء الن�ضحاب بات على ترييزا ماي اإدارة النق�ضامات ال�ضيا�ضية والرتابية يف اململكة املتحدة

ال�ضتقالل واحلدود ...

ما م�صري ايرلندا ال�صمالية وا�صكتلندا بعد الربيك�صيت..؟
عودة احلدود بني اليرلندتني ق�ضية ح�ضا�ضة �ضتكون نتيجتها الفو�ضى

مرحلة حرجة �صتكون فيها احلكومة الربيطانية يف مواجهة حكومة اأيرلندية ملتحمة 

اإ�صرائيل ت�صارك ب�صياغة م�صتقبل �صوريا عرب رو�صيا

جتنب »احلدود القوية«
يف اأيرلندا ال�صمالية، فاز “البقاء” 
يف الحت��اد الأوروب���ي ب� 56 باملائة 
الربيك�صيت،  ع��ل��ى  ال���ص��ت��ف��ت��اء  يف 
وف��از ال�صني ف��ني، احل��زب القومي 
والكاثوليكي، بعدد هام من املقاعد 
لأن����ه ك���ان م���ع ال��ب��ق��اء يف الحت���اد 
مارتن  باتريك  يقول  الأوروبي”، 
العلوم  معهد  يف  اأ���ص��ت��اذ   ، جونييه 
ال�صيا�صية واملتخ�ص�س يف الق�صايا 

الأوروبية. 
ال�صمالية،  لأي���رل���ن���دا  وب��ال��ن�����ص��ب��ة 
ُيتوّقع  حيث  حرجة  مرحلة  “هي 
الربيطانية  احل��ك��وم��ة  ت��ك��ون  اأن 
اأيرلندية  ح��ك��وم��ة  م���واج���ه���ة  يف 
م���ل���ت���ح���م���ة، ول����ئ����ن ك������ان ب���اإم���ك���ان 
على  ال�صيطرة  هنا  الربيطانيني 
احل��ك��وم��ة يف ���ص��ك��ل و���ص��اي��ة، فان 
ا�صتقرار  ذلك �صيكون م�صدر عدم 

�صيا�صي “، ي�صيف املحلل.
ع���دم ال���ص��ت��ق��رار ه����ذا، ق���د يدفع 
وجمهورية  ال�����ص��م��ال��ي��ة  اأي���رل���ن���دا 
اأي��رل��ن��دا اإىل ط���رح م�����ص��األ��ة اإع���ادة 
ال�صمال  ك�����ان  واإذا  ح����دوده����م����ا. 
فان  الربيك�صيت،  يف  اآل��ّي��ا  م��درج��ا 
اجل����ن����وب ل��ي�����س ك���ذل���ك مب����ا اأن����ه 

حول  جديد  ا�صتفتاء  اإج���راء  على 
خروج البلد من اململكة املتحدة.

باتريك  ي��ق��ول  ال�����ص��ي��اق،  ه���ذا  ويف 
مت  وان  “حتى   ، ج��ون��ي��ي��ه  م��ارت��ن 
خ���ا����س مع  ات���ف���اق  اإىل  ال��ت��و���ص��ل 
الحت��اد الأوروب���ي، ف��ان ال�صتفتاء 
ويف  �صيبقى”.  ا����ص���ك���ت���ل���ن���دا  يف 
انف�صال  اأو  ب��ق��اء  ف���اّن  احل��ال��ت��ني، 
املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  ع���ن  ا���ص��ك��ت��ل��ن��دا 
“�صيوؤثر على علقاتهما اخلا�صة 
وم��ع الحت���اد الأوروب�����ي يف جمال 
والت�صلح،  ال�������ص���ي���ارات،  ���ص��ن��اع��ة 

والوي�صكي ...«.
�صابقة  ا�صت�صارة  يف  ان��ه  اإىل  ي�صار 
عام 2014، �صّوت ال�صكتلنديون 
داخل  بلدهم  لبقاء  باملائة   55 ب��� 
اململكة املتحدة، غر انه يف ا�صتفتاء 
ا�صكتلندا  ���ص��ان��دت  ال��ربي��ك�����ص��ي��ت، 
ب�  يف الحت���اد الأوروب����ي  “البقاء” 

62 باملائة.
ل����لحت����اد  ق����م����ة  اأول  ����ص���ت���ن���ع���ق���د 
الأوروبي ب� 27 دولة يف 29 ابريل. 
على  ب��روك�����ص��ل،  اإىل  وب���الإ����ص���اف���ة 
“النق�صامات  اإدارة  م��اي  ت��ري��زا 
اململكة  يف  والرتابية”  ال�صيا�صية 
املتحدة، التي “قّو�س الربيك�صيت 

ا�صتقرارها«.
عن �ضحيفة لو باريزيان 

الفرن�ضية

حمذرة  ال�صمالية”،  اي��رل��ن��دا  يف 
احلدود  اإىل  العودة  جتنب  “نريد 
للحفاظ  البلدين”  ب��ني  احل����ادة 
بني  القت�صادية  التفاقيات  على 

البلدين«.
الأيرلندتني  ب��ني  احل����دود  ع����ودة 
“�صيكون  ال��ف��و���ص��ى.  اىل  ���ص��ت��وؤدي 
تفتي�س  ن���ق���ط���ة   300 ه�����ن�����اك 
اأيرلندا  ب��ني  احل����دود  ع��ل��ى ط���ول 
ال�صمالية وجمهورية اأيرلندا، انها 
باتريك  ي�صرح  ح�صا�صة”،  ق�صية 
اأي�صا  “وهناك  ج��ون��ي��ي��ه.  م��ارت��ن 
بع�س  تنت�صر  حيث  نف�صي،  جانب 
احلدود”،  جانبي  على  ال��ع��ائ��لت 

للتفاو�س  نقطة  “اإنها  م�صتقل. 
احل����دود،  ع����ودة  لتجنب  واأول���وي���ة 
مل  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  احل��ك��وم��ة  اأّن  اإّل 
ي�صر  الآن”،  حتى  �صيء  اأي  تقل 

باتريك مارتن جونييه.
ل����ق����د وع����������دت ت������ري������زا م��������اي ب� 
يف  ول��ك��ن��ه��ا  �صعب”،  “بريك�صيت 
ر�صالتها اإىل دونالد تو�صك، رئي�س 
املجل�س الأوروبي، خ�ص�صت رئي�صة 
ال�صمالية.  لأيرلندا  فقرة  ال��وزراء 
اهتماما  “�صتويل  اأنها  وع��دت  كما 
نوعها  م����ن  ال����ف����ري����دة  ل���ل���ع���لق���ة 
وجمهورية  امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة  ب��ني 
ال�صلم  عملية  واأه��م��ي��ة  اي��رل��ن��دا، 

“عواقب  هناك  �صيكون  وبالطبع 
ال���رواب���ط بني  اأّن  اق��ت�����ص��ادي��ة مب��ا 

الأيرلندتني قوية«.

ال�ضتقالل حمّل �ضوؤال
اإّن الو�صع يف اجلزيرة اليرلندية، 
املعّقد اأ�صل، �صيزداد �صبابّية، وقد 
يذهب اإىل حّد “طرح ال�صوؤال حو 
اأيرلندا  جمهورية  توحيد  م�صاألة 
يقول  كما  ال�صمالية”،  واأي��رل��ن��دا 
حزب  طرحها  اأن  و�صبق  اخل��ب��ر. 
 ،2016 اأب����ري����ل  يف  ف���ني  ال�����ص��ني 
كما اأّن لندن ل ت�صتبعد اأي�صا هذا 

الحتمال. 
الربيك�صيت  وزي�����ر  اع���ل���م  وق����د    
دي���ف���ي���د دي���ف���ي�������س، مم���ث���ل���ي حزب 
الدميقراطي  الجتماعي  العمل 

اإذا  ان�����ه  ال�������ص���م���ايل،  الي����رل����ن����دي 
الأي����رل����ن����دي����ني  اأغ�����ل�����ب  “�صوت 
ي�صبحوا  اأن  ل�صالح  ال�صماليني 
ج���زءا م��ن اي��رل��ن��دا م���وح���دة، فاإن 
تفي  �صوف  الربيطانية  احلكومة 

بالتزامها وجتعل ذلك ممكنا«. 
واأ�صاف الوزير يف ر�صالته اإىل حزب 
الدميقراطي،  الجتماعي  العمل 
ت�صبح  اأن  “يف هذه احلالة، ميكن 
دولة  من  ج��زءا  ال�صمالية  اأيرلندا 

هي ع�صو يف الحتاد الأوروبي«.

�ضكوك حول ا�ضتقرار اململكة
واإذا كان ال�صتفتاء حول ال�صتقلل 
النقا�س  ط����ور  يف  ت�����زال  ل  ف���ك���رة 
وافق  فقد  ال�صمالية،  اي��رل��ن��دا  يف 
الربملان ال�صكتلندي يوم الثلثاء 

واأو�صحت اأن التدخل الإ�صرائيلي م�صتقبل يف �صوريا �صيكون 
غر  اإ���ص��رائ��ي��ل  لإع���لن  م�صرة  �صرية،  واأق���ل  فعالية  اأك���ر 
امل�صبوق موؤخرا عن م�صوؤوليتها عن ق�صف قافلة للأ�صلحة 
يف �صوريا. وهو الإعلن الذي ي�صر ب�صورة وا�صحة لتوجه 
علني لتل اأبيب لرفع م�صتوى تدخلها يف �صوريا مبربر منع 
قوتها  ل�صتخدام  جاهزيتها  ورف��ع  الإي���راين  النفوذ  تثبيت 
باإعداد  امل�����ص��ارك  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي  اجل����رال  وق���ال  الع�صكرية. 
الدرا�صة اأودي ديكل، وهو الرئي�س ال�صابق لإدارة املفاو�صات 
اإ�صرائيلية  ق��ن��اع��ات  وج���ود  ظ��ل  يف  اإن���ه  الفل�صطينيني،  م��ع 
و�صك  على  �صوريا  يف  ال��دائ��رة  احل��رب  جوهر  ب��اأن  متزايدة 
�صهدتها  التي  الوا�صعة  القتالية  العمليات  ل�صيما  النهاية، 
تتعلق  �صيا�صية  معركة  هناك  ف��اإن  املا�صية،  ال�صت  ال�صنوات 

•• �لقد�س �ملحتلة-وكاالت:

ل�  وا�صح  تاأثر  وج��ود  عن  اإ�صرائيلية  بحثية  درا�صة  ك�صفت 
�صوريا  م�صتقبل  ح��ول  احلا�صلة  الرتتيبات  على  اإ�صرائيل 
رغم عدم تورطها املبا�صر يف ال�صراع بهذا البلد، وذلك من 
خلل املفاو�صات التي ت�صهدها رو�صيا واإيران وتركيا وباقي 

العوا�صم.
وذكرت الدرا�صة -التي ن�صرها معهد اأبحاث الأمن القومي 
التابع جلامعة تل اأبيب- اأن التدخل الإ�صرائيلي يف �صياغة 
احلكومة  رئي�س  ل��ق��اءات  يف  ح��ا���ص��را  ك��ان  ���ص��وري��ا  م�صتقبل 
بوتني  ف��لدمي��ر  ال��رو���ص��ي  الرئي�س  م��ع  نتنياهو  بنيامني 

خلل زياراته الأربع اإىل مو�صكو منذ 2015.

واأ�صار  ال�صورية.  للدولة  اجلديدة  ال�صورة  معامل  بتحديد 
اجلرال اإىل اأن اإ�صرائيل ا�صتبقت اأي كتابة للأحرف الأوىل 
املجتمع  اأم���ام  احل��م��راء  خطوطها  ب��اإع��لن  �صوريا  مل�صتقبل 
الدويل خا�صة رو�صيا احلليفة الأوىل للأ�صد، وتتمثل هذه 
جنوب  واأتباعها  لإي���ران  تابعة  ق��وات  ن�صر  مبنع  اخل��ط��وط 

�صوريا خا�صة قرب احلدود الإ�صرائيلية.
واأو����ص���ح دي��ك��ل -ال�����ذي ���ص��غ��ل وظ���ائ���ف ع���دي���دة يف اجلي�س 
والتخطيط  ال���دويل  الع�صكري  وال��ت��ع��اون  وال���ص��ت��خ��ب��ارات 
قوة  اأن��ه��ا  على  لإ�صرائيل  تنظر  رو�صيا  اأن  الإ�صرتاتيجي- 
اإقليمية كفيلة بالتاأثر على كامل التطورات امل�صتقبلية يف 
التن�صيق  لإج��راء  م�صطرة  فهي  ولذلك  ال�صورية،  ال�صاحة 
خطواتها  من  بالكثر  قيامها  ل��دى  اأبيب  تل  مع  والتعاون 

و�صيا�صاتها. الدبلوما�صي الإ�صرائيلي ت�صفي ماغني قال اإنه 
ب�صبب اخل�صية من ح�صول احتكاك ع�صكري بني اجلي�صني 
الرو�صي والإ�صرائيلي، فقد اأقاما جهاز تن�صيق اأمني بينهما 
للعمل داخل الأجواء ال�صورية، وهذا اجلهاز اأثبت جدواه يف 

الكثر من الأحيان.
واأ�صاف امل�صارك الثاين يف اإعداد الدرا�صة املذكورة وال�صابط 
ال�صابق بجهاز ال�صتخبارات الع�صكرية الإ�صرائيلية )اأمان( 
الإ�صرائيلية  للم�صلحة  وا���ص��ح��ا  تفهما  ت��ب��دي  رو���ص��ي��ا  اأن 
على مقربة من  لإي���ران  تابعة  ع�صكرية  ق��وات  وج��ود  مبنع 
ح���دوده���ا، ول��ذل��ك ف���اإن م��و���ص��ك��و ل ت��ب��دي م��ع��ار���ص��ة لقيام 
تن�صيق اإ�صرتاتيجي عايل امل�صتوى مع اإ�صرائيل ب�صاأن حتديد 

م�صتقبل �صوريا.

•• �لفجر – خرية �ل�سيباين
باإعالنها �ضربة البداية لن�ضحاب اململكة املتحدة 
اإدارة  الأوروبي، بات على ترييزا ماي  من الحتاد 
التي   ، اأول  ا�ضكتلندا  مع  داخلية.  �ضيا�ضية  اأزمات 
دعت اإىل اإجراء ا�ضتفتاء جديد حول ال�ضتقالل، 
ومع ايرلندا ال�ضمالية، حيث مل يتمكن قوميو ال�ضني 
من  الدميقراطي  الحتادي  احلزب  ووحدويو  فني 

حتليل اخباريالتفاق على ت�ضكيل احلكومة.

الربيك�صيت نعمة ام نقمةانطلق الربيك�صيت وراءه متاعبتريزا ماي امام حتدي اإدارة اأزمات �صيا�صية داخلية

بقاء اأو انف�صال ا�صكتلندا عن اململكة املتحدة �صيوؤثر على عالقاتهما اخلا�صة ومع الحتاد الأوروبي
عدم ال�صتقرار ال�صيا�صي قد يدفع اأيرلندا ال�صمالية وجمهورية اأيرلندا اإىل طرح م�صاألة اإعادة حدودهما

غوتريي�ص يدعو لت�ضامن دويل اأو�ضع

ارتفاع عدد قتلى املو�صل اجلديدة اىل 700
•• عو��سم-وكاالت:

اإن عدد القتلى  قالت م�صادر حملية 
مبدينة  اجل���دي���دة  امل��و���ص��ل  ح���ي  يف 
يف  �صقطوا   ،700 نحو  بلغ  املو�صل 
ال��ق�����ص��ف اجل����وي ال����ذي ت��ع��ر���س له 
احلي قبل اأكر من ع�صرة اأيام. وقال 

�صهود عيان من داخل املدينة اإن عملية انت�صال اجلثث من حتت الأنقا�س ل 
تزال م�صتمرة، واإنها ت�صر ببطء ول تتنا�صب مع حجم الدمار ب�صبب قلة 

الإمكانيات املادية لرجال الدفاع املدين.
لعدم  الأنقا�س  حتت  زال��ت  ما  العائلت  من  العديد  اأن  ال�صهود  واأ���ص��اف 
اجلثث  تعفن  رائحة  واأن  اإليها،  الو�صول  امل��دين من  ال��دف��اع  رج��ال  متكن 
بداأت تنبعث من املكان ب�صكل كبر، واأن هناك اأ�صلء ممزقة منت�صرة بني 

الأنقا�س.
الجتماعي  التوا�صل  مواقع  على  نا�صطون  بثها  جديدة  �صور  واأظ��ه��رت 
حجم الدمار الهائل الذي اأ�صاب احلي، حيث دمرت به اأزقة بكاملها ل�صدة 

الق�صف الذي �صنته طائرات التحالف الدويل قبل نحو اأ�صبوعني.
املرتفع يف  املدنيني  ال�صحايا  اأن عدد  الدولية  العفو  وقد اعتربت منظمة 

اأو�صع  دويل  ت�صامن  اإىل  العراق  من 
املو�صل، وق��ال ل�صحفيني  اأه��ايل  مع 
�صام”  “ح�صن  خم��ي��م  ت��ف��ق��ده  اأث���ن���اء 
الفارين  ال��ع��راق��ي��ني  ي�صتقبل  ال���ذي 
النا�س  “هوؤلء  اإن  امل���دي���ن���ة،  م����ن 
يعانون..  يزالون  ول  الأمرين  عانوا 
نحتاج اإىل ت�صامن اأكرب من املجتمع 
الدويل” معهم، م�صيفا “لي�س لدينا املوارد ال�صرورية لدعم هوؤلء النا�س، 

ولي�س لدينا الت�صامن الدويل املطلوب«.
يذكر اأن الأمم املتحدة اأعلنت الأربعاء املا�صي اأن 231 األف �صخ�س نزحوا 
ل�صتعادة  الع�صكرية  العملية  بدء  منذ  املو�صل  ملدينة  الغربية  املناطق  من 
هذه املناطق من تنظيم داع�س يوم 19 فرباير/�صباط املا�صي، وحذرت من 

تداعيات تزايد عدد النازحني.
ال��ع��ام الأمم���ي يف موؤمتر  الأم���ني  با�صم  املتحدث  ف��رح��ان ح��ق نائب  وق��ال 
�صحفي اإن “عدد النازحني من غربي املو�صل اآخذ يف التزايد ب�صكل �صريع، 
ال�صهر  اأواخ��ر  الع�صكرية  العمليات  بدء  األ��ف �صخ�س منذ   231 بلغ  حيث 
�صخ�س من  األ��ف   298 الآن مت تهجر  “حتى  اأن��ه  اإىل  م�صرا  املا�صي”، 

املو�صل، بح�صب الأرقام التي قدمتها ال�صلطات العراقية«.

يف  ف�صلت  املتحدة  الوليات  بقيادة  التحالف  ق��وات  اأن  على  موؤ�صر  املو�صل 
اتخاذ تدابر منا�صبة ملنع �صقوط قتلى مدنيني.

وكان جرال اأمركي قال الأربعاء املا�صي “اإنه �صيكون من ال�صعب احلفاظ 
مدينة  يف  مدنيني  �صحايا  �صقوط  لتفادي  للغاية  املرتفعة  املعاير  على 
انفجار  يف  ر�صميا  حتقيقا  ب��داأ  الأم��رك��ي  اجلي�س  اأن  م�صيفا  املو�صل”، 

باملو�صل يوم 17 مار�س/اآذار اجلاري اأودى بحياة ع�صرات املدنيني.
وبعد توايل النتقادات على ال�صربات اجلوية، قالت وزارة الدفاع الأمركية 
تنظيم  من  مقاتلني  يظهر  فيديو  ت�صجيل  قريبا  �صتن�صر  اإنها  )بنتاغون( 
ثم  العراقية  املو�صل  مدينة  يف  مبنى  اإىل  مدنيني  ي�صوقون  وه��م  داع�����س 

يطلقون النار من املبنى.
غوتريي�ص يطلب الدعم

اأم�س اجلمعة  اأنطونيو غوتري�س  املتحدة  ل��لأمم  العام  الأم��ني  دع��ا  وق��د 

ال�صني فني وايرلندا ال�صمالية م�صدر ازعاج
هل يوؤدي الن�صحاب من اوروبا 

اىل زعزعة ا�صتقرار اململكة
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عربي ودويل
تيلر�صون يلتقي زوجة اأمريكي معتقل يف تركيا

•• �نقرة-�أ ف ب:
التقى وزير اخلارجية الأمركي ريك�س تيلر�صون يف انقرة 
زوجة ق�س اأمركي م�صجون يف تركيا لتهامه بعلقات مع 
اخلارجية  م�صوؤول يف  اأعلن  ما  على  ارهابية”،  “منظمة 
ان وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة ريك�س  امل�������ص���وؤول  اجل��م��ع��ة. وق�����ال 
تيلر�صون حر�س على لقاء نورين بران�صن لإطلعها على 
املعلومات الأخرة التي ميلكها يف ق�صية الق�س بران�صن. 
موقوف  بران�صن  ان��درو  الق�س  اأن  املحلي  الإع���لم  واأف���اد 
منذ ت�صرين الأول اكتوبر بتهمة الت�صال ب�صبكة الداعية 
فتح اهلل غولن الذي تعتربه اأنقره م�صوؤول عن حماولة 

انقلب يف 15 متوز يوليو. وقالت بران�صن على �صفحة 
تديرها على موقع في�صبوك انها اأبلغت اأول بتعذر لقائها 

وزير اخلارجية قبل تاأكيد ح�صوله ع�صر اخلمي�س.
الوزير  20 دق��ي��ق��ة م��ع  ل��ق��اء م��ن  اأج���ري���ت للتو  وك��ت��ب��ت 
تيلر�صون” م�صيفة “ل اأدري ما قد ينتج منه نظرا اىل 
املرحلة احل�صا�صة التي ت�صهدها تركيا، لكنني ممتنة لهذه 

الفر�صة.
ونقلت �صحيفة حرييت ان الزوجني يقيمان يف تركيا منذ 
حواىل 20 عاما ويديران كني�صة بروت�صتانتية يف اإزمر 

)غرب(.
الأول  ت�صرين  يف  اأوق��ف��ا  ال��زوج��ني  ان  ال�صحيفة  وتابعت 

القومي،  الأم����ن  ت��ه��دد  باأن�صطة  ال��ق��ي��ام  ب�صبهة  اأك��ت��وب��ر 
بتهمة  ال�صجن  زوجها  واأي���داع  بران�صن  عن  الف��راج  قبل 

الت�صال ب�صبكة غولن.
وردا على �صوؤال حول الق�س الأمركي يف موؤمتر �صحايف 
م�صرتك مع تيلر�صون قال نظره الرتكي مولود ت�صاو�س 
اأن هذه الق�صية من �صلحية الق�صاء ولي�س لها  اوغلو 
بداأت  الق�صائية  امللحقة  ان  واأ�صاف  �صيا�صي.  طابع  اأي 

“ب�صكوى رفعها مرتجم بران�صن �صده.
ونفذت ال�صلطات الرتكية بعد حماولة النقلب يف 15 
متوز يوليو حملة تطهر غر م�صبوقة اوقفت فيها اأكر 

من 43 األف �صخ�س.

ماتي�س: اإيران توا�صل رعاية الإرهاب 
•• لندن-رويرتز:

اإن  ام�����س اجلمعة  ل��ن��دن  الأم��ري��ك��ي جيم�س ماتي�س يف  ال��دف��اع  ق��ال وزي���ر 
ن�صاط  ترعى  ت��زال  ول  ل��لإره��اب  الت�صرف كدولة م�صدرة  توا�صل  اإي��ران 

املت�صددين.
التهديدات  اأن  ع��ن   2012 يف  بها  اأدىل  ت�صريحات  ع��ن  ���ص��وؤال  على  وردا 
اإيران  ث��م  اإي���ران  ه��ي  املتحدة  ال��ولي��ات  ت��واج��ه  التي  الرئي�ص������ية  الثلثة 
ذلك  منذ  يتغر  اإي��ران مل  �صلوك  اإن  لل�صحفيني  ماتي�س  ق�����ال  اإي��ران  ثم 

احلني.
واأ�صاف يف الوقت الذي حتدثت فيه عن اإيران كنت قائدا للقيادة املركزية 
كانت  ب�صراحة  ل��لإره��اب...  الرئي�صي  املُ�صدر  )اإي���ران(  وكانت  الأمريكية 

الدولة الرئي�صية الراعية للإرهاب وهي توا�صل هذا ال�صلوك اليوم.

بخ�صو�س  ج������ربي������ل،  واأك������������د 
م�����ص��ر امل����ب����ادرة ال��ث��لث��ي��ة التي 
الو�صع  حللحلة  ت��ون�����س  ت��ق��وده��ا 
ه��ام�����س ح�صوره  ع��ل��ى  ل��ي��ب��ي��ا،  يف 
اأفاق  ح��زب  دول��ي��ة نظمها  ل��ن��دوة 
“م�صتقبل  حول  اخلمي�س  تون�س 
اأكد  اجليو�صيا�صية”،  ال��ت��وازن��ات 
الكثر  ق��دم  ال�صب�صي  “قائد  اأن 
لليبيني”،  وامل�صاعدة  الن�صح  من 
ي�صتطيع  اأح����د  “ل  اأن  م��و���ص��ح��ا 

••عو��سم-رويرتز:

الأمم  ل��دى  اأم��ري��ك��ا  �صفرة  قالت 
ال����ولي����ات  ���ص��ي��ا���ص��ة  اإن  امل���ت���ح���دة 
ت��ع��د تركز  ���ص��وري��ا مل  امل��ت��ح��دة يف 
الأ�صد  ب�صار  الرئي�س  اإزاح���ة  على 
تخليا  ال�صلطة، وهو ما ميثل  عن 
لإدارة  امل��ع��ل��ن  الأويل  امل��وق��ف  ع��ن 

الرئي�س ال�صابق باراك اأوباما.
دون����ال����د  اإدارة  م����وق����ف  اأن  ك���م���ا 
القوى  ترامب يختلف عن موقف 
رحيل  على  ت�صر  ال��ت��ي  الأوروب���ي���ة 

الأ�صد.
اأمام  هيلي  نيكي  ال�صفرة  وقالت 
جمموعة �صغرة من ال�صحفيني 
وتختارها.  معاركك  تنتقي  “اأنت 
وعندما ننظر اإىل هذا جند الأمر 
يتعلق بتغير الأولويات. واأولويتنا 
مل ت��ع��د اجل��ل��و���س وال��رتك��ي��ز على 

اإزاحة الأ�صد عن ال�صلطة.«
عائق؟  اأن��ه  نعتقد  “هل  واأ���ص��اف��ت 
ونركز  ه��ن��اك  �صنجل�س  ه��ل  ن��ع��م. 
قائلة  ل.” وم�صت  اإزاح��ت��ه؟  على 
ممار�صة  ه���و  ع��ل��ي��ه  ���ص��رك��ز  “ما 
ال�صغوط هناك حتى ميكننا البدء 

يف اإحداث تغير يف �صوريا.«
�صنواتها  يف  اأوب���ام���ا  اإدارة  ورك����زت 
التو�صل لتفاق مع  الأخ��رة على 
رو�صيا يوؤدي يف النهاية اإىل رحيل 
الأ�صد واإن كان تركيزها قد حتول 
داع�س  ت��ن��ظ��ي��م  ق���ت���ال  اإىل  لح���ق���ا 

الإرهابي.
مر�صحا  ك��ان  حينما  ترامب  وق��ال 
الهزمية  اإحل��������اق  اإن  ل���ل���رئ���ا����ص���ة 
اإقناع  على  تتقدم  اأول��وي��ة  بداع�س 

الأ�صد بالرحيل.
وق����ال����ت ه��ي��ل��ي ال���ت���ي ت���ول���ت من 
�صاوث  ولي��ة  حاكمة  من�صب  قبل 
اأن  علينا  ل��زام��ا  “لي�س  ك��ارولي��ن��ا 
طريقة  بنف�س  الأ���ص��د  ع��ل��ى  ن��رك��ز 

الإدارة ال�صابقة.«

الإقليمي، معتربا اأن هذه الندوة 
ل�”احلوار حول  لأفاق تون�س هي 
وفل�صطني  ل��ي��ب��ي��ا  يف  الأزم���������ات 
وال�������ص���رق الأو������ص�����ط وك����ذل����ك يف 

اجلوار الأوروبي«.
تتاأثر  ال��ت��ي  “تون�س  اأن  ولح���ظ 
بكل تلك الأو�صاع تعول دائما على 
واملنفتحة  العريقة  دبلوما�صيتها 
موؤكدا  على كافة بلدان اجلوار”، 
اجليدة  ال��ع��لق��ات  “اأهمية  على 
مع تلك البلدان خا�صة اأن تون�س 
املزيد  ت�صتوجب  ب�صعوبات  مت��ر 
وال�صراكة  ال��ت��ع��اون  ع��لق��ات  م��ن 
ككل  وللمنطقة  ل��ه��ا  يحقق  مب��ا 
بح�صب  وال�صتقرار”،  ال�����ص��ل��م 
موؤ�ص�صة  م��دي��ر  وق����ال  ت��ع��ب��ره. 
ف��ري��دي��ري�����س ن���اوم���ان م���ن اأج���ل 
وليبيا  ت��ون�����س  م��ك��ت��ب  احل���ري���ة- 
غر  “التغرات  اأن  ارب���ل،  رال���ف 
العامل  ي�صهدها  ال��ت��ي  امل�صبوقة 
والبحث  معمقا  ح���وارا  ت�صتدعي 
عن حلول لتجنب تبعات الت�صعيد 
م�صرا  على امل�صتوى ال�صيا�صي”، 
اإىل التحديات الكربى للو�صع يف 
ليبيا وانعكا�صاته على دول �صمال 

اإفريقيا واأوروبا.
تاأتي  ال��ن��دوة  ه��ذه  اأن  اإىل  وي�صار 
ع���ل���ى ه���ام�������س امل�����وؤمت�����ر ال���ث���اين 
حلزب اأفاق تون�س الذي انطلقت 
تون�س  يف  اجلمعة  ام�����س  اأ�صغاله 

العا�صمة.

اجلوار  دول  حر�س  من  يقلل  اأن 
على حل الأزمة يف ليبيا التي تعد 
م�صكلة اأمن قومي لتون�س وم�صر 
الو�صع  اأن  خ��ا���ص��ة  واجل�����زائ�����ر، 
الليبي مثل كرة النار املتدحرجة 
اجتاه”،  اأي  يف  ت��ذه��ب  ق��د  ال��ت��ي 

بح�صب تعبره.
“املبادرات  ه����ذه  م��ث��ل  اأّن  وب����نّي 
الفرقاء،  جت��م��ي��ع  اإىل  ال���رام���ي���ة 
ت��ن��ق�����ص��ه��ا م����ق����رتح����ات حم�����ددة 
الرئي�صية  الأ�صباب  من  انطلقا 
تختلف  وال��ت��ي  ليبيا  يف  للو�صع 
ح��ول��ه��ا وج���ه���ات ن��ظ��ر الأط�����راف 

الليبية املتنازعة«.
الرئي�صية  “امل�صكلة  قائل  وتابع 
يف ليبيا من وجهة نظري، لي�صت 
اإىل  ي��دع��و  ك��م��ا  ال�صلطة  ت��ق��ا���ص��م 

ي�صتدعي  مب��ا  منه  القريب  حتى 
حوارات مكثفة وتعاونا جديا بني 
خمتلف البلدان للتقليل من اآثار 
هذه التغرات وانعكا�صاتها عليها 
جميعا، حمذرين من اأن عدم فهم 
اأح��داث مت�صارعة  ما ي�صتجد من 
وال���ت�������ص���ل���ح ب�����������الأدوات ال����لزم����ة 
الت�صامن  وخ���ا����ص���ة  مل��ج��اب��ه��ت��ه��ا 
الدويل ومراعاة م�صالح ال�صعوب 
اأزم����ات عميقة يف  اإىل  ي����وؤدي  ق��د 

التوازنات الإقليمية والدولية.
يا�صني  اأف��اق تون�س   رئي�س ح��زب 
ال���ت���وازن���ات  اأّن  ب�����نّي  اب����راه����ي����م، 
وال�������ص������ط������راب������ات والأزم��������������ات 
لعديد  ال��داخ��ل��ي��ة  وال�����ص��ع��وب��ات 
ال��ب��ل��دان ل��ه��ا ت��اأث��ر ح��ت��م��ي على 
املحيط  وع���ل���ى  اجل�������وار  ب����ل����دان 

التعامل مع احلالة الليبية كحالة 
خمتلفة اأ�صا�صها عدم وجود دولة 
والنطلق من طرح ال�صوؤال ملاذا 

ل توجد دولة يف ليبيا«.
اخلتامي  “البيان  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
العربية  ال���ق���م���ة  ع����ن  ال���������ص����ادر 
خلف  ع��ل��ى  الأردن  يف  امل��ن��ع��ق��دة 
ال��ب��ي��ان��ات ال�����ص��اب��ق��ة م��ن خمتلف 
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة مل ي�����ص��ر ل اإىل 
املجل�س الرئا�صي ول اإىل حكومة 
اتفاق  اإىل  ت���ط���رق  ب���ل  ال����وف����اق، 
ال�������ص���خ���رات ال�����ذي اأ����ص���ب���ح من 
واملجتمع  امل��ت��ح��دة  الأمم  اأدب��ي��ات 
الدويل ول خلف عليه”، م�صددا 

ذل����ك ات���ف���اق ال�����ص��خ��رات ب���ل يف 
مبينا اأن “اأية  عدم وجود دولة”، 
الواقع  اأن تلم�س  ب��د  ل  م��ب��ادرة 
وحت���دي���د امل�����ص��ك��لت ال��ت��ي تعوق 
قيام دولة يف ليبيا، جتل�س حولها 
الأط������راف امل���وؤث���رة ع��ل��ى الأر�����س 
كيفية  ح��ول  توافق  اإىل  وي�صلون 
ي���ت���م احلديث  ث����م  امل�����ص��ك��ل��ة  ح����ل 
احلكومة  ي�صكل  م��ن  ع��ن  بعدها 

وحتديد �صكل النظام«.
اأن  ولح��������ظ حم����م����ود ج����ربي����ل 
“اتفاق ال�صخرات مبادرة طيبة، 
املنهج  ال�����ص��واب يف  ل��ك��ن��ه ج��ان��ب 
ي��ت��م فيه  اأن  ي��ج��ب  ك����ان  وال������ذي 

منطقة  على  وت��اأث��ره��ا  ليبيا  يف 
واأكد  اإف��ري��ق��ي��ا.  و�صمال  ال�صاحل 
اأن  ال����ن����دوة  امل�������ص���ارك���ون يف ه����ذه 
تطورات  ال���ي���وم  ي�����ص��ه��د  ال���ع���امل 
اأزمة  غ��رار  على  وعميقة  �صريعة 
التنظيم  وت��ه��دي��دات  ال��لج��ئ��ني 
تعي�صه  وم�����ا  داع���������س  الإره�����اب�����ي 
امل���ن���ط���ق���ة ال���ع���رب���ي���ة م����ن اأزم������ات 
وخ�����روج ب��ري��ط��ان��ي��ا م���ن الحت���اد 
الأوروبي وو�صول دونالد ترامب 
حمائي  ب���ربن���ام���ج  احل���ك���م  اإىل 
و���ص��ع��ود الأح�������زاب ال��ي��م��ي��ن��ي��ة يف 
اأوروبا. واعتربوا اأنه من ال�صعب 
التكهن مبا �صيحدث يف امل�صتقبل 

تقديره  يف  الت��ف��اق  ه��ذا  اأن  على 
لكنه  الأ�صا�س  “يبقى  ال�صخ�صي، 
وهو  ج��وه��ري  تعديل  اإىل  يحتاج 
الليبيني على  اأغلب  به  ينادي  ما 
�صوء الف�صل الذريع لآداء املجل�س 
والن�صف  ال�صنة  خ��لل  الرئا�صي 
امل��ا���ص��ي��ة«. وق��د مت��ح��ورت الندوة 
اأفاق  حزب  نظمها  التي  الدولية، 
، وذل��ك من خ��لل عر�س  تون�س 
علقة  يف  م�صائل  ع��دة  ومناق�صة 
والدولية  الإقليمية  ب��ال��ت��وازن��ات 
اجلديدة وانعكا�صاتها على املغرب 
العربي وال�صرق الأو�صط وخا�صة 
تاأثرات التطورات اجليو�صيا�صية 

ننظر  اأن  هي  “اأولويتنا  واأ�صافت 
ف��ع��ل��ي��ا اإىل ك��ي��ف��ي��ة اإجن�����از الأم����ور 
لإحداث  معه  للعمل  نحتاج  وم��ن 

اختلف حقيقي ل�صعب �صوريا.«
الأربعاء رو�صيا  واتهمت هيلي يوم 
بارتكاب  الأ�صد”  و”نظام  واإي���ران 
ج���رائ���م ح����رب. وق���ال���ت اأي�����ص��ا اإن 
حمادثات  توؤيد  املتحدة  ال��ولي��ات 
ال�صلم التي ترعاها الأمم املتحدة 
ب�صاأن �صوريا واإن �صوريا ل ميكن اأن 
للإرهابيني”  اآم��ن��ا  “ملذا  تبقى 
نخرج  “اأن  ال�������ص���روري  م���ن  واإن 
بالوكالة  ي��ح��ارب��ون  وم���ن  اإي�����ران 

عنها من البلد«.
ب��اإدارة ترامب  وقال م�صوؤول كبر 
هيلي  ت�����ص��ري��ح��ات  اإن  ل����روي����رتز 
الواقعية..  م���ن  “قدرا  ت��ع��ك�����س 

نحو  بعد  على  الطبقة  �صد  ق��رب 
وهو  ال��رق��ة  غربي  كيلومرتا   40
م��ن الأه������داف ال��رئ��ي�����ص��ي��ة حلملة 
ي�صنها  ال��ت��ي  الفرات”  “غ�صب 
حتالف قوات �صوريا الدميقراطية 
الذي ي�صم وحدات حماية ال�صعب 
متحالفني  ال��ع��رب  م��ن  ومقاتلني 
م��ع��ه��ا. وف����لت ع�����ص��و يف وح����دات 
ح��م��اي��ة ال�����ص��ع��ب وه���ي واح����دة من 
نحو األف امراأة ت�صاركن يف احلملة. 
�صوريا  ق���وات  عمليات  اأن  وذك����رت 
ل��ل�����ص��ي��ط��رة على  ال���دمي���ق���راط���ي���ة 
التي  الأل��غ��ام  ب�صبب  تعقدت  ال�صد 
وتهديداته  داع�����س  تنظيم  زرع��ه��ا 
جرى  اأن��ه  واأ�صافت  ال�صد  بتدمر 
و�صع خطط بديلة لل�صيطرة عليه 
�صتتمكن  ال��ق��وات  اأن  اإىل  م�����ص��رة 

ق��ب��ول احل��ق��ائ��ق ع��ل��ى الأر�������س... 
الأ�صد لن ميلك اأبدا القوة الكافية 
البلد  على  �صيطرته  ب�صط  لإع��ادة 
على  ين�صب  ت��رك��ي��زن��ا  ب��اأك��م��ل��ه... 
والقاعدة  بداع�س  الهزمية  اإحل��اق 
�صوريا  ا�صتخدام  دون  واحليلولة 

كملذ من للإرهابيني.«
عملية  ق����ائ����دة  ق���ال���ت  ذل������ك،  اىل 
بهدف  املتحدة  ال��ولي��ات  تدعمها 
مدينة  ع���ل���ى  ال�����ص��ي��ط��رة  ان����ت����زاع 
داع�س  تنظيم  من  ال�صورية  الرقة 
�صت�صتغرق  العملية  اإن  الإره���اب���ي 
���ص��ه��ورا وه����و اإط�����ار زم��ن��ي اأط����ول 
�صبق وحددته وح��دات حماية  مما 
ال�����ص��ع��ب ال��ك��ردي��ة ���ص��اح��ب��ة ال���دور 

الرئي�صي يف هذه احلملة.
وحت��دث��ت روج���دا ف��لت لرويرتز 

من اإمتام هذه املهمة خلل الأيام 
القليلة املقبلة.

�صوريا  ق��������وات  حت����ال����ف  وي�������ص���ن 
متعددة  ح��م��ل��ة  ال���دمي���ق���راط���ي���ة 
ت�صرين  ن���وف���م���رب  م���ن���ذ  امل����راح����ل 
املعقل  ال��رق��ة،  ع��زل  بهدف  الثاين 
احل�صري الرئي�صي للجهاديني يف 
الذي  التحالف  من  بدعم  �صوريا، 
ت��ق��وده ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة. وقالت 
“اأف�صل  التحالف  دع��م  اإن  ف��لت 

بكثر” يف املرحلة الأحدث.
بدء  موعد  اأن  اإىل  اأي�صا  واأ���ص��ارت 
ال��ه��ج��وم ال��ن��ه��ائ��ي ع��ل��ى ال��رق��ة قد 
يختلف قليل عن املوعد امل�صتهدف 
ال��ذي �صبق واأُع��ل��ن اأن��ه وه��و اأوائل 
“اإجمال  ق��ائ��ل��ة  ن��ي�����ص��ان  اأب����ري����ل 
احل��م��ل��ة ع��ل��ى امل��دي��ن��ة ���ص��وف تبداأ 
تكن  مل  واإن  )اأب���ري���ل(  ن��ي�����ص��ان  يف 
يف  �صتكون  فاإنها  ال�صهر  ب��داي��ة  يف 

منت�صفه.«
�صوف  اأنها  “اأعتقد  قولها  وتابعت 
تطول عدة اأ�صهر لأنها تتطلب منا 
ال�صيطرة ب�صكل كامل على الطبقة 
احلملة  خم��ط��ط��ات  وتنظيم  اأول 
من  املدنيني  واإخ����راج  جيد  ب�صكل 

املدينة.«
حلقوق  ال�����ص��وري  املر�صد  ويعتقد 
الإن�صان اأن نحو 200 األف �صخ�س 

يعي�صون يف الرقة.
ال�صعب  قائد وحدات حماية  وقال 
يتوقع  اإن���ه  ال�صهر  ه���ذا  ل��روي��رتز 
على  ال�صيطرة  حملة  ت�صتغرق  اأن 
الرقة عدة اأ�صابيع وهو اإطار زمني 
اإن  قال  الأ�صبوع عندما  ك��رره هذا 
ال��ع��م��ل��ي��ة ل���ن ت�����ص��ت��غ��رق اأك����ر من 

�صهر.

اأي مبادرة حلل الأزمة يف ليبيا لن يكتب لها النجاح اإذا مل يكن الليبيون طرفا فيها

جربيل يوؤكد يف ندوة م�ضتقبل التوازنات اجليو�ضيا�ضية:

م�صكلة ليبيا لي�صت تقا�صم ال�صلطة بل يف عدم وجود دولة ــــوزراء  اعــتــرب رئــيــ�ــص ال
حتالف  ورئي�ص  الأ�ضبق 
ليبيا  يف  الوطنية  القوى 
“اأي  اأن  جربيل،  حممود 
مــبــادرة حلــل الأزمــــة يف 
ليبيا لن يكتب لها النجاح 
اإذا مل يكن الليبيون طرفا 
طلب  اأنــه  م�ضيفا  فيها”، 
االتون�ضي  الرئي�ص  مــن 
ال�ضب�ضي  قائد  الباجي 
ال�ضهر  بــه  لقائه  ــالل  خ
املا�ضي “ت�ضريك الليبيني 
التون�ضية  املـــبـــادرة  يف 

اجلزائرية امل�ضرية«.

م�صتقبل التوازنات اجليو�صيا�صية يف ندوة افاق تون�سا�صئلة عديدة حول م�صتقبل املنطقة والعامل و�صعب هو اجلواب حممود جربيل وكرة النار الليبية

 الو�ضــع الليبـــي مثل كـــرة النــــار
 املتدحرجة التي قد تذهب يف اأي اجتاه

اتفاق ال�ضخريات يبقى الأ�ضا�ص 
لكنه يحتاج اإىل تعديل جوهري

 من ال�ضعب التكهن مبا �ضيحدث
 يف امل�ضتقبل حتى القريب منه

 ليبيا م�صكلة اأمن قومي لتون�س وم�صر واجلزائر

•• �لفجر – تون�س - خا�س

ترجيح ا�ضتمرار عملية الرقة عدة اأ�ضهر

وا�صنطن: اأولويتنا يف �صوريا مل تعد اإزاحة الأ�صد 
رئي�صة وزراء الرنويج 

تزور ال�صني 
•• �أو�سلو- بكني-رويرتز:

اجلمعة  ام���������س  ال�����روي�����ج  ق����ال����ت 
�صولربج  اإرن����ا  ال�����وزراء  رئي�صة  اإن 
اأبريل  يف  ال�����ص��ني  اإىل  ���ص��ت�����ص��اف��ر 
ن���ي�������ص���ان امل���ق���ب���ل ل���لج���ت���م���اع مع 
ال��رئ��ي�����س ���ص��ي ج���ني ب��ي��ن��غ يف اأول 
نرويجية  ح��ك��وم��ة  لرئي�س  زي����ارة 
العلقات  ال��ب��ل��دان  ا���ص��ت��اأن��ف  م��ن��ذ 
كانون  دي�صمرب  يف  الدبلوما�صية 

الأول.
وق��ب��ل ذل���ك ك��ان��ت ال��ع��لق��ات بني 
منح  ب�صبب  جممدة  وبكني  اأو�صلو 
 2010 ع��ام  لل�صلم  نوبل  جائزة 

للمعار�س ال�صيني ليو �صياوبو.
“ال�صني  بيان  يف  �صولربج  وقالت 
ه���ي اأك����رب ���ص��ري��ك جت����اري ل��ن��ا يف 
�صيخلق  ال��ع��لق��ات  تطبيع  اآ���ص��ي��ا. 
فر�صا كبرة للأعمال الرويجية 
ا�صتئناف  يف  اأي�������ص���ا  ن����اأم����ل   ...
ات��ف��اق للتجارة  ب�����ص��اأن  امل��ف��او���ص��ات 

احلرة مع ال�صني.«
ال�صابع  ب���ني  ال���زي���ارة  و���ص��ت�����ص��ت��م��ر 
ني�صان.  اأب�����ري�����ل  م����ن  وال���ع���ا����ص���ر 
و���ص��ت��ج��ت��م��ع ����ص���ول���ربج اأي�������ص���ا مع 

رئي�س الوزراء يل كه ت�صيانغ.
املتحدث  ك��ان��غ  ل���و  اأك����د  ب��ك��ني  ويف 
ال�صينية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ب��ا���ص��م 
يف اإفادة �صحفية دورية اأن الزيارة 

�صتتم.
كانت  اإذا  ع��م��ا  ����ص���وؤال  ع��ل��ى  وردا 
�صت�صتاأنفان  وال����روي����ج  ال�����ص��ني 
قال  الإن�صان  حقوق  ب�صاأن  احل��وار 
ل��و اإن����ه ل��ي�����س ه��ن��اك ع��ق��ب��ات طاملا 
عاد اجلانبان اإىل قاعدة الحرتام 

املتبادل.
اأي  ب�صدة  نعار�س  “لكننا  واأ�صاف 
ي�صمى  م��ا  �صكل  ب��اأي  ت�صتغل  دول��ة 
مب�صكلت حقوق الإن�صان للتدخل 

يف �صوؤون دولة اأخرى.«

توقع ترحيل 10 اآلف مهاجر من ليبيا 
•• تون�س-رويرتز:

قال رئي�س مكتب املنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم املتحدة يف ليبيا 
اإن ما ي�صل اإىل ع�صرة اآلف مهاجر تقطعت بهم ال�صبل يف ليبيا �صينقلون 
جوا اإىل ديارهم هذا العام لكن اإعادتهم لن يكون لها �صوى دور حمدود يف 

الت�صدي لتدفقات الهجرة على اأوروبا.
وبرنامج املنظمة هو اأحد ال�صبل القليلة التي ميكن لدول الحتاد الأوروبي 
نقطة  اأ�صبحت  ال��ت��ي  امل�صطربة  ليبيا  داخ���ل  العمل  مت��وي��ل  خللها  م��ن 
انطلق رئي�صية للمهاجرين اإىل اأوروبا فيما تكابد الدول الأوروبية للحد 

من التدفقات القيا�صية للهجرة عرب و�صط البحر املتو�صط.
وتوقفت خطط اأخرى ب�صبب �صوء حالة الأمن والرف�س ال�صيا�صي وانعدام 
ال�صيطرة احلكومية يف ليبيا اإذ تتمتع اجلماعات امل�صلحة القوية و�صبكات 

التهريب بح�صانة.
اإيجاد  اإىل  املنظمة يهدف  اإن برنامج  املكتب  البلبي�صي رئي�س  وقال عثمان 
طريق خلروج العالقني يف ليبيا دون مال اأو عمل اأو �صبيل للم�صي قدما. 
والربنامج تطوعي اأي اأنه تتم مقابلة كل مهاجر على حدة وميكنه تغير 

راأيه يف اأي وقت.
وقال البلبي�صي لرويرتز يتيح هذا الربنامج نافذة اأو خيار لهوؤلء النا�س 

للعودة اإىل ديارهم وبدء حياة جديدة.
»اإنه م�صاهمة يف حل من اأجل املهاجرين بالأ�صا�س. ل نوؤمن باإغلق احلدود 
وتقييد احلركة اأو منع الهجرة. كان خفر ال�صواحل الليبي اعرت�س طريق 
بع�س من ف�صلوا العودة اإىل ديارهم يف البحر واأر�صلهم اإىل مراكز احتجاز. 
ومعظمهم ل يحملون وثائق. واأعادت املنظمة 2775 مهاجرا جوا العام 
املا�صي وتتوقع زيادة عددهم اإىل ما يرتاوح بني �صبعة اآلف وع�صرة اآلف يف 

2017 من خلل متويل اأوروبي جديد.
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عربي ودويل

ه����وؤلء  غ��ال��ب��ي��ة  اأن  اإىل  م�����ص��رة 
حزب  اإىل  حاليا  ينتمون  ال��ن��واب 
م�صوؤولون  وه��م  تون�س”  “نداء 
ق��ب��ل غ��ره��م ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ وعود 
انتخابية قدموها للتون�صيني من 
لرئي�س  النتخابية  الوعود  بينها 
واملتعلقة  احل�����ايل،  اجل��م��ه��وري��ة 
ب���اإر����ص���اء امل�����ص��احل��ة ف�����ص��ل عن 
امل�صوؤولية يف املحافظة على تاريخ 
ح�صب  اإليه �صابقا”،  حزب انتموا 

تعبرها.
املبادرة  ف��ان  مو�صى  عبر  ووف���ق 
ال���ت���ي ق���دم���ت ن�����ص��خ��ة م��ن��ه��ا اإىل 
رئ���ا����ص���ة ال����ربمل����ان واأخ��������رى اإىل 
تت�صمن   ، اجل��م��ه��وري��ة  رئ���ا����ص���ة 
 15 ت��ع��دي��ل  و  28 ف�صل  اإل��غ��اء 
قانون  ف�صول  جممل  من  ف�صل 
ف�صل(   70( النتقالية  العدالة 
م��ع الإب���ق���اء ع��ل��ى 27 ف�����ص��ل يف 

�صيغتها احلالية .
ومن اهم التعديلت التي يطالب 
احلر”  ال���د����ص���ت���وري  احل������زب   “
)غر ممثل يف الربملان( باإدخالها 
للعدالة  الأ�صا�صي  ال��ق��ان��ون  على 
دي�صمرب  يف  ال�����ص��ادر  الن��ت��ق��ال��ي��ة 
2013 والذي اأحدثت مبقت�صاه 
الكرامة”،  و  احل��ق��ي��ق��ة  “هيئة 
اإلغاء الف�صل الثامن من القانون 
الذي يحدد املجالت التي تتعهد 
ب��ه��ا ه����ذه ال��ه��ي��ئ��ة ل��ت��ن��ح�����ص��ر يف 
املتعلقة  الن���ت���ه���اك���ات  يف  ال��ن��ظ��ر 
بجرائم القتل العمد والغت�صاب 
وال��ت��ع��ذي��ب دون ���ص��واه��ا وف���ق ما 

ذكرته رئي�صة احلزب .
اأي�صا يف م�صروع  احل��زب  ويقرتح 
املنظمة  الف�صول  اإلغاء  التعديل، 
وامل�صاحلة”  التحكيم  جلنة  ل�” 
بالإ�صافة اإىل اإلغاء الف�صول التي 
متنح “هيئة احلقيقة و الكرامة” 
تلك  واأي�����ص��ا  العدلية  ال�صابطة 
ال�صر  “خرق  م���ن  مت��ك��ن��ه��ا  ال��ت��ي 
الهيئة  مت��ك��ن  اأخ����رى  و  املهني” 
بتمكينها  الق�صاء  “مطالبة  من 
املن�صورة  ال��ق�����ص��اي��ا  وث���ائ���ق  م���ن 

اأمامه.
ويقرتح” الد�صتوري احلر” اأي�صا 
الدعوى  ���ص��ق��وط  “مبداأ  اإق�����رار 
النتهاكات  يف  الزمن”  مب����رور 
حمل اخت�صا�س الهيئة با�صتثناء 
ك���م���ا يقرتح  ال���ت���ع���ذي���ب  ج���رمي���ة 
احلزب اأن تعترب “هيئة احلقيقة 
ما  اإذا  منحلة  هيئة  الكرامة”  و 
امل�صتقيلني  الأع�������ص���اء  ع���دد  ب��ل��غ 

منها الثلث.

دولة داخل الدولة
وان���ت���ق���دت ع��ب��ر م��و���ص��ى خلل 
“هيئة  الإع�����لم�����ي�����ة  ال���ن���ق���ط���ة 
ب�صدة  الكرامة”  و  احل��ق��ي��ق��ة 
معتربة اإياها “دولة داخل الدولة 
كما  واأع�صاوؤها غر حمايدين”، 
اأجندة  وف���ق  “تعمل  ه��ي��ئ��ة  اأن���ه���ا 
م�صيفة  م�صبوهة”،  ���ص��ي��ا���ص��ي��ة 
ب��دا جليا خ��لل جل�صات  اأّن ذل��ك 
نظمتها  ال��ت��ي  العلنية  ال���ص��ت��م��اع 
خلل �صهر مار�س والتي خ�ص�صت 
لن��ت��ه��اك��ات ح��ق��وق الإن�����ص��ان �صد 
امل����راأة، ولن��ت��ه��اك��ات ح��ري��ة النفاذ 
ل��لأن��رتن��ات، ول��لن��ت��ه��اك��ات التي 
الفرن�صي  الحتلل  خروج  �صابت 

من تون�س.
املنظم  ال���ق���ان���ون  اأّن  واع����ت����ربت 

اأنهم نكرات حاولوا فتنة فينا ومل 
يفلحوا«.

الأ�صبق  ال��داخ��ل��ي��ة  واع��ت��رب وزي���ر 
الطاهر بلخوجة، ما بثته الهيئة 
العلنية  جل�صاتها  اآخ��ر  يف  موؤخرا 

خطرا.
دم من الطريقة  كما اأ�صاف اأنه �صُ
احلقيقة  هيئة  ب��ه��ا  عملت  ال��ت��ي 
حقبة  م��ع  تعاملها  يف  وال��ك��رام��ة 
قائل  بورقيبة،  احلبيب  الزعيم 
كتابة  “اإعادة  اإىل  ت�����ص��ع��ى  اإن���ه���ا 
كمحكمة  الن��ت�����ص��اب  اأو  ال��ت��اري��خ 
بورقيبة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ك��م  ���ص��ي��ا���ص��ي��ة 
�صنة   60 التون�صيني وعلى  وعلى 

من تاريخ البلد«.
واأك���د الأ���ص��ت��اذ اجل��ام��ع��ي وامل���وؤرخ 
التميمي  م���وؤ����ص�������ص���ة  و����ص���اح���ب 
اجلليل  ع���ب���د  ال��ع��ل��م��ي  ل��ل��ب��ح��ث 
احلقيقة  “هيئة  اأن  ال��ت��م��ي��م��ي، 
والكرامة “ لي�صت الهيكل القادر 
اأو اجن����از  ال���ت���اري���خ  ك���ت���اب���ة  ع���ل���ى 
غر  هيكل  باعتبارها  امل�صاحلة 
ال��ذي يتطلب  ال��دور  موؤهل لهذا 
ت�صافر جهود اخلرباء واملوؤرخني 
ملعاجلة ملفات عديدة بتلك الدقة 

واحل�صا�صية .

هيئة منحازة
امل�صار  ع����ام ح����زب  اأم����ني  وان��ت��ق��د 
ووزير  ال��ط��ي��ب  �صمر  ال��ي�����ص��اري 
هيئة  ع���م���ل  احل�������ايل،  ال�����زراع�����ة 
اإىل  م�����ص��را  وال��ك��رام��ة  احلقيقة 

اأنها منحازة ح�صب تعبره.
وق������ال ���ص��م��ر ال���ط���ي���ب يف ح����وار 
هيئة  م��ن  املطلوب  اأن  تلفزيوين 
حلول  اإي��ج��اد  والكرامة  احلقيقة 
الرجوع  ول��ي�����س  ال���ث���ورة  مل�����ص��اك��ل 
للنب�س يف اخلم�صني �صنة املا�صية، 
م�صيفا “ الهيئة ت�صعى اإىل مزيد 
اأك��ر م��ن �صعيها  توتر الأج���واء 
بني  وامل�����ص��احل��ة  ال��ت�����ص��ال��ح  اإىل 

التون�صيني«.
اللجنة  ع�����ص��و  اع���ت���ربت  ح���ني  يف 
امل��رك��زي��ة حل��رك��ة م�����ص��روع تون�س 
احلقيقة  ه��ي��ئ��ة  ان  ع��ي��اد  ب�����ص��م��ة 
والكرامة “تعمل جاهدة من اأجل 
الزعيم  وت�صويه  التاريخ  تزييف 
اإىل  داع��ي��ة  بورقيبة”،  احل��ب��ي��ب 
اإع������داد ال���ع���دة ل��ل��ت��ظ��اه��ر ي����وم 6 

اأبريل.
وق���ال���ت ع���ي���اد اإن���ه���ا م�����ص��رة على 
بورقيبية  ك���ام���راأة  ه���ذا  م��وق��ف��ه��ا 
ترف�س ت�صويه �صورة زعيمها من 
كانت،  اأي جهة  اأو  اأي ط��رف  قبل 
الراهن  الظرف  اأن  على  م�صددة 
للبلد ل يحتاج اإىل ن�صب املحاكم 
والعودة اإىل الوراء بقدر ما هو يف 
للم�صاحلة  ال���دع���وة  اإىل  ح��اج��ة 
كانت  الأط���راف مهما  بني جميع 
ت��وج��ه��ات��ه��م وان��ت��م��اءات��ه��م، وفق 

تقديرها.
الوطنية  الأح����زاب  جميع  ودع���ت 
اأب����ري����ل   6 ي�������وم  اخل����������روج  اإىل 
وحتت  واح���د  ب�صوت  “للمناداة، 
راي���ة واح����دة وه���ي راي���ة الوطن، 
لطي �صفحة املا�صي وفتح �صفحة 
النق�صامات من  ونبذ  للم�صتقبل 
معتقدة  تون�س”،  م�صلحة  اأج��ل 
اأن���ه ل داع���ي لإ���ص��ع��ال ن��ار الفتنة 
نا�صلوا  ال���ذي���ن  امل���ق���اوم���ني  ب���ني 
وق���دم���وا ت�����ص��ح��ي��ات ج�����ص��ام��ا من 

اأجل ا�صتقلل البلد.

ل����ل����ع����دال����ة الن����ت����ق����ال����ي����ة و����ص���ع 
اإق�صاء  ومت   2013 �صنة  اأواخ���ر 
امل��ن��ت�����ص��ب��ني ل��ل��ن��ظ��ام ال�����ص��اب��ق يف 
تيارات  م��ق��ا���س  ���ص��ي��اغ��ت��ه، وع��ل��ى 
احلقد  و  الت�صفي  يف  “رغبة  لها 
من  وط��ن��ي��ني  زع��م��اء  ت�صويه  ويف 
احلبيب  ال��راح��ل  الرئي�س  بينهم 
باإمكانية  م��ل��وح��ة  بورقيبة”، 
يف  ال���دويل  الق�صاء  اإىل  ال��ل��ج��وء 
���ص��ورة ع��دم تبني م��ب��ادرة حزبها 
لتعديل قانون العدالة النتقالية 
هيئة  ����ص���لح���ي���ات  م����ن  واحل�������د 

احلقيقة و الكرامة.
“هيئة  اأع�������ص���اء  ع����دد  اأّن  ي���ذك���ر 
احلقيقة والكرامة” يبلغ حاليا 9 
اأع�صاء من اأ�صل 15 ع�صوا وهي 
الأ�صا�صي  القانون  ح�صب  مكلفة 
النتقالية  ل���ل���ع���دال���ة  امل���ن���ظ���م 
العدالة  م�����ص��ار  ع��ل��ى  ب���الإ����ص���راف 

النتقالية مبختلف مراحلها.
امل�صتقلة  ال��ه��ي��ئ��ة  ه����ذه  وت��ت��م��ت��ع 
بال�صخ�صية  ال����ق����ان����ون،  ،وف������ق 

وحرفية  وح�����ي�����ادا  م���و����ص���وع���ي���ة 
ال��ع��ن��ا���ص��ر ل  اأن ه����ذه  وم��ع��ت��ربا 
تتوفر يف ما �صماه ب�”الهيئة التي 

ترتاأ�صها بن �صدرين«.
هيئة  ب��ه   ت��ق��وم  م��ا  واأ�صاف”اأما 
نا�صطات  م���ن  واح�����دة  ت��رتاأ���ص��ه��ا 
�صيئة  ال����ث����ورة  ح��م��اي��ة  راب����ط����ات 
اأيديولوجي  ع��م��ل  ف��ه��و  ال���ذك���ر 
ل�صالح  ف����وائ����ده  ت�����ص��ب  ح���اق���د 
الدولة  يكره  اأيديولوجي  ط��رف 
يكره  اأن  قبل  الع�صرية  الوطنية 
الزعيم املهيب احلبيب بورقيبة«.

اأن���ه رغ��م ك��ل اجلهود  واأ���ص��ار اإىل 
ال���ب���ائ�������ص���ة، ���ص��ت��ف�����ص��ل حم�����اولت 
الوطنية  ال��دول��ة  اأب  اإرث  طم�س 
علمة  و����ص���ي���ب���ق���ى  ال���ت���ون�������ص���ي���ة 
م�صيئة يف تاريخنا املعا�صر مثله 
م��ث��ل ع��ظ��ام ال��ت��اري��خ ول���ن يذكر 
التاريخ �صيئا عن الأقزام ال�صغار 
�صيلفهم  ت�صويهه  يريدون  الذين 
والتهمي�س  والح��ت��ق��ار  الن�صيان 
ولن يبقى من ذكرهم �صيء �صوى 

البلد  ت��ذه��ب  ل  ك��ي  اخلطر” 
اإىل مال يحمد عقباه .

كما ج��دد ال��د���ص��ت��وري احل��ر وفق 
واإدانته  ا���ص��ت��ن��ك��اره  ال��ب��ي��ان  نف�س 
املطلقة ملا تقوم به هيئة احلقيقة 
وال���ك���رام���ة م���ن دور م�����ص��ب��وه يف 
وت�صويه  ت��ون�����س  ت���اري���خ  حت��ري��ف 
بورقيبة.  احلبيب  الزعيم  �صورة 
للحزب  ال�صيا�صي  الديوان  واأدان 
الد�صتوري احلر ما ا�صماه ب�صمت 
املمار�صات  ه����ذه  جت����اه  ال�����ص��ل��ط��ة 

اخلطرة للهيئة املذكورة.
ودعا يف نف�س البيان  كافة القوى 
�صمتها  ع���ن  ل��ل��خ��روج  ال��وط��ن��ي��ة 
ملا   الت�صدي  وم�صاندة حزبهم  يف 
تقوم به هيئة احلقيقة والكرامة 
قانونية  وجت���اوزات  خروقات  من 
خمططات  م������ن  ت����ن����ف����ذه  وم��������ا 

الإداري  وال���ص��ت��ق��لل  امل��ع��ن��وي��ة 
ك�����ص��ف احلقيقة  وت��ت��وىل  وامل����ايل 
عن خمتلف النتهاكات وم�صاءلة 
عنها وجرب  امل�صوؤولني  وحما�صبة 
لل�صحايا  الع��ت��ب��ار  ورد  ال�����ص��رر 
الوطنية.  امل�����ص��احل��ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
الفرتة  ال��ه��ي��ئ��ة  ع���م���ل  وي���غ���ط���ي 
املمتّدة من الأول من �صهر يوليو 
1955 اإىل حني �صدور القانون 

املن�صاأ لها.

ت�ضويه بورقيبة
للحزب  ال�صيا�صي  ال��دي��وان  وك��ان 
بيان  اأك��د يف  الد�صتوري احلر قد 
بالحتقان  ان�صغاله  عن  له  �صابق 
ال��ب��لد ودعا  ال��ذي ت�صهده  ال��ع��ام 
حتمل  اإىل  ال���ق���ائ���م���ة  ال�����ص��ل��ط��ة 
“امل�صهد  ه��ذا  اإزاء  م�صوؤولياتها 

تلت جل�صة ال�صتماع و ت�صريحات 
اعتباره  ب�صبب ما مت  �صدرين  بن 
جتن على تاريخ تون�س وحماولة 
منحى  اإىل  به  للنحراف  يائ�صة 
���ص��د ال���دول���ة ال��وط��ن��ي��ة. واأدان����ت 
يف  امل��م��ث��ل  منها  خمتلفة  ت��ي��ارات 
الربملان ومفكرون هذا التم�صي .

وق���د ع��ّل��ق الأم����ني ال��ع��ام حلركة 
ت��ون�����س حم�����ص��ن مرزوق  م�����ص��روع 
هيئة احلقيقة  رئي�صة  دع��وة  على 
اإىل  �صدرين  ب��ن  �صهام  وال��ك��رام��ة 
ا�صتنادا  تون�س  تاريخ  كتابة  اإع��ادة 
ال��ت��ي جمعتها  الأول��ي��ة  امل���ادة  اإىل 

الهيئة.
اأم����ني ع���ام ح��رك��ة م�صروع  وق����ال 
اإع����ادة  معيبا  “لي�س  ان���ه  ت��ون�����س 
املعا�صر”،  ت��ون�����س  ت��اري��خ  ق����راءة 
يتطلب  ال��ع��م��ل  ه����ذا  م�صيفا” 

اإطلقا  ل��ه��ا  ع��لق��ة  ل  �صيا�صية 
بامل�صلحة العليا للوطن.

نواب  البيان   ذات  يف  اأي�صا  ودع��ا 
الدولة  ب��ق��ي��م  امل��وؤم��ن��ني  ال�����ص��ع��ب 
املدنية احلديثة اىل تبني م�صروع 
القانون الذي �صيتقدم به احلزب 
العدالة  ق����ان����ون  ت��ن��ق��ي��ح  ق�����ص��د 
الف�صول  ك��ل  واإل���غ���اء  الن��ت��ق��ال��ي��ة 
احلقيقة  ه���ي���ئ���ة  مت����ن����ح  ال�����ت�����ي 
تتنافى  ���ص��لح��ي��ات  وال���ك���رام���ة 
الإن�صان  حق��وق  اأب��ج��دي�����������ات  م��ع 
و�������ص������روط امل���ح���اك���م���ة ال���ع���ادل���ة 
الكفاءات  ارت���ه���ان  م���ن  ومت��ك��ن��ه��ا 
اإ�صافة  ال��وط��ن��ي  امل����ال  وال����راأ�����س 
اإىل التلعب بالذاكرة اجلماعية 
وت�����ص��وي��ه دول����ة ال���ص��ت��ق��لل وفق 

ن�س البيان.
وا�صعة  ا�صتنكار  حملة  اأّن  ويذكر 

عبر مو�صي يف مبادرة جديدة ا�صتمرار اجلدل حول هيئة احلقيقة والكرامة

الد�صتوري  احل��زب 
احل������ر ي���را����ص���ل

لطلب  ن��ائ��ب��ا   29
دع���م م��ب��ادرت��ه يف 
ت���ع���دي���ل ق���ان���ون 
النتقالية العدالة 

امل��ب��ادرة  تت�صمن   
ف�صال   28 اإل���غ���اء 
 15 ت���ع���دي���ل  و 
ف�����ص��ال والإب���ق���اء 
يف  ف�صال   27 على 
احل��ال��ي��ة �صيغتها 

�صمر الطيب مز يد من توتر الجواء

حم�ضن مرزوق: عمل اأيديولوجي حاقد ت�ضب فوائده ل�ضالح طرف اأيديولوجي يكره الدولة الوطنية الع�ضرية
�صمري الطيب: الهيئة ت�صعى اإىل مزيد توتري الأجواء اأكرث من �صعيها اإىل امل�صاحلة بني التون�صيني

عبري مو�ضى: هيئة احلقيقة و الكرامة دولة داخل الدولة واأع�ضاوؤها غري حمايدين

التلويح  باإمكانية اللجوء اإىل الق�ضاء الدويل يف �ضورة عدم تبني املبادرة

الطاهر بلخوجة مر خطر حم�صن مرزوق  عمل ايديولوجي

مبادرة ت�ضريعية طرحها احلزب الد�ضتوري احلر:

تون�س: نقل معركة العدالة النتقالية اإىل الربملان..؟
•• �لفجر – تون�س - خا�س

ــتــيــارات  بــعــد مــوجــة ا�ــضــتــنــكــار قــادتــهــا بــعــ�ــص ال
املوقف  ان  يبدو  وال�ضيا�ضية  الفكرية  وال�ضخ�ضيات 
من اأداء هيئة احلقيقة والكرامة يف تون�ص �ضينتقل 

اإن حزبهــــا وجـــه ر�ضائل ا�ضمية اإىل 29  احلــــــر”، 
نائبا بالربملــــان من �ضمنهــــم رئي�ضــه حممد النا�ضر” 
الأ�ضا�ضي  القانــــون  تنقيح  م�ضــــــــروع  لدعــــــم 
و  النتقالية  العدالة  بــاإر�ــضــاء  املتعلـــق  عدد53 

تنظيمها.

حتت قبة الربملان اذا ما كتب ملبادرة ت�ضريعية قدمت 
من خارجه اأن حتظى بالتبني من النواب اإذ ي�ضتوجب 

تبني 10 نواب لها لت�ضبح مبادرة ت�ضريعية.
تنقيح القانون

الد�ضتوري  “احلزب  رئي�ضة  مو�ضى،  عبري  قالت  وقد 

واأ�ضافت يف نقطة اإعالمية عقدتها مبقر احلزب اأن 
عالقات جتمع هوؤلء النواب بـ “ احلزب الد�ضتوري 
حزب  اإىل  ما  فــرتة  يف  “النتماء  بينها  من   “ احلــر 
ق�ضائيا  )املنحل  الدميقراطي”  الد�ضتوري  التجمع 

�ضنة 2011(
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العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/406  جتاري جزئي              
راو  �صوبا  ات�س  �صي  بابو  2-رام��ي�����س  ح   م  ���س   - لل�صناعات  1-رال��ك��و   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
���ص��روك��ورو جمهويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ ف��ار اي�صت �صتيل )ف��رع م��ن �صركة 
فاراي�صت التجارية - �س ذ م م ( وميثله : عبدالرحمن ح�صن حممد املطوع   قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم  على وجه الت�صامن او النفراد بان 
تدفعا للمدعية مبلغ وقدره )129.277 درهم( والفائدة بواقع 9% منذ تاريخ ال�صتحقاق 
وحتى متام ال�صداد مع الزامهما بالر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة مع �صمول 
احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة. وحددت لها جل�صة يوم الثلثاء   املوافق  2017/4/11   
ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
اأيام  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة  وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/519  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-حممد �صابر بن فهيم الدين  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �س م ع وميثله : خالد كلندر عبداهلل ح�صني 
-   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
املحاماة والفائدة   2.49% من  اتعاب  و  )75.726.05 درهم( والر�صوم وامل�صاريف 
تاريخ ال�صتحقاق    وحتى ال�صداد التام.   وحددت لها جل�صة يوم الثنني   املوافق  
2017/4/3   ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 
اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة  قبل اجلل�صة بثلثة 

ح�صوري. ويف حال تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/154  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-فايز حممد جمعه مفتاح احلامظ  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ مازن جربان حايك وميثله : ناجي علي احلاج ابراهيم بي�صون   قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )49000 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف و اتعاب املحاماة والفائدة   12% من تاريخ ال�صتحقاق  
وحتى ال�صداد التام و �صمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة.  وحددت لها جل�صة 
Ch1.B.8 لذا  امل��واف��ق  2017/4/10  ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة  ي��وم الث��ن��ني   
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2016/903   تنفيذ �سرعي  

ال��ط��ن��ط��اوي  جم��ه��ول حم��ل القامة  وائ���ل حممد علي  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال��ت��داوي   كمال  حممد  التنفيذ/رانيا  طالب  ان  مبا 
الدعويني رقمي  ال�صادر يف  تنفيذ احلكم  والزامك  اعله  املذكورة  التنفيذية 
ب�صداد  �صده  املنفذ  بالزام  القا�صي  م�صلمني  نف�س  اح��وال   2015/1271+1195
املبلغ املنفذ به وقدره )234942 درهم( �صامل للر�صوم وامل�صاريف مع اللتزام 
�صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  ال�صتحقاق.    تواريخ  يف  ال�صهرية  النفقة  �صداد 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15  الج��راءات 

يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�ش ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     

   يف  الدعوى 2017/113    تظلم جتارى               
اىل املتظلم �صده / 1- �صركة مكباي و�صركاه )مكباي و�صركاه املحدوده �صركه اجنبية رخ�صة 
over  2- جيتا �صوري�س  التجاري 1745  ال�صجل  املنطقة احل��رة جبل علي رقم  رقم 2017 
باي ب�صفتها كفيل �صامن مت�صامن ومديره و�صريكه ب�صركة مكباى و�صركاه   جمهول حمل 
كلندر عبداهلل  : خالد  ع وميثله  م  �س   - الوطني  القيوين  ام  /بنك  التظلم  اأن  القامة مبا 
ح�صني -   قد اقام عليك التظلم املذكور اعله ومو�صوعه تظلم من القرار ال�صادر يف احلجز 
التحفظي رقم :2017/76 جتاري والر�صوم وامل�صاريف.   وحددت لها جل�صه يوم الحد املوافق 
اأو من  2017/4/2   ال�صاعة 8.30 �صباحا بالقاعة رقم ch1.B.6 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
للمحكمة قبل اجلل�صة  اأو م�صتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

بثلثة ايام على الأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري   
            رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/2960  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-خان و�صريان - �صركة منطقة حرة جمهول حمل القامة 
ري��ا���س عبداملجيد   : م م وميثله  ذ  ���س   - الفنية  اي��رك��و للعمال  امل��دع��ي/  ان  مب��ا 
حممود الكبان   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها  
مببلغ وقدره )203869 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة   %12 
التام.  وحددت لها جل�صة يوم  ال�صداد  من تاريخ ال�صتحقاق رفع الدعوى وحتى 
الثنني  املوافق  2017/4/10  ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/245  جتاري كلي               
 اىل املدعي عليه / 1-رويالتي برتوليوم للتجارة - �س م ح 2-اأمباير انرجي - �س م ح  
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �صركة فايف او�صنز - م م ح وميثلها ال�صيد/ هاين 
اأق��ام عليك الدعوى  كوثر هاين الدجيلي وميثله : خالد كلندر عبداهلل ح�صني   قد 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما ب�صداد مبلغ )689.558 درهم فقط �صتمائة 
وت�صعة وثمانون الف وخم�صمائة وثمانية وخم�صون درهما ل غر والفائدة بواقع %12 
اتعاب  ومقابل  وامل�صروفات  والر�صوم  التام  ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  �صنويا 
املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق  2017/4/3 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.22

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/244  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- �صركة رويالتي برتوليوم للتجارة - �س م ح   جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ �صركة الطريق البحري لل�صحن - �س ذ م م وميثلها اجمد �صهاب حتمد 
الربغ�س  وميثله : خالد كلندر عبداهلل ح�صني   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة بف�صخ العقد املوؤرخ 2016/2/22 واعاده احلال اىل ما كان عليه بالزام املدعي 
من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   2.723.569.25 بقيمة  مبلغ  ب�صداد  عليها 
تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.     وحددت 
 Ch2.E.22 لها جل�صة يوم الثنني   املوافق  2017/4/3   ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/219  جتاري كلي               
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-خ��ل��ي��ل ع��ط��وي  جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان املدعي/ 
الدعوى  اأق��ام عليك  النعيمي  قد  �صامل عبداهلل  �صامل علي   : ك�صاب وميثله  علي 
ال�صادرة  ال�صيكات  با�صتبدال  جميعا  عليهم  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها 
املدعي  من  موقعة  اخ��رى  ب�صيكات  املدعي  من  واملوقعه  الوىل  عليها  املدعي  من 
عليه الثاين او �صداد قيمتها او ابراء ذمة املدعي من اية مطالبه بهذه ال�صيكات 
وال��زام��ه��م��ا بالر�صوم وامل�����ص��اري��ف.     وح���ددت لها جل�صة ي��وم ال��ث��لث��اء   املوافق  
2017/4/4  ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/525  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-ن��وره دروي�س علي عبداهلل �صروك  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �س م ع وميثله : خالد كلندر عبداهلل 
ح�صني   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املتنازع �صدها مببلغ 
والفائدة  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�����ص��اري��ف  وال��ر���ص��وم  دره���م(   130.847.88( وق���دره 
�صنويا   %2 مبعدل  التاأخرية  الفائدة  اليها  م�صافا  �صنويا   %18 بواقع  التفاقية 
املوافق   الثلثاء   ال��ت��ام.   وح��ددت لها جل�صة يوم  ال�صداد  من 2016/8/21 وحتى 
2017/4/4   ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/388  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-ح�صني عادل عا�صور احمد �صعيد  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ م�صرف الإم��ارات ال�صلمي - �س م ع وميثله : من�صور حممد مراد 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه  املازمي   قد  حممد 
مببلغ وقدره )247.845.81 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والغرامة 
التاأخرية   بواقع 9%  اعتبارا من تاريخ  املطالبة.  وحددت لها جل�صة يوم الثلثاء   
مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  8.30 �س  ال�صاعة     2017/4/4 املوافق  
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 
باأنه مت احالة الدعوى اىل  اأيام على الأقل )علما  للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة 

املحكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/613  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-حممد العلمي  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ لويدز 
ال��زام املدعي  ال��دع��وى ومو�صوعها  -  اأق��ام عليك  ا���س بي بنك بن ال �صي   قد  تي 
عليه بان ي�صدد له مبلغ 2.247.770 دولر امريكي مبا يعادل مبلغ 8.271.794 درهم 
 2016/7/28 يف  النزاع  قيد  تاريخ  من   %12 مبعدل  القانونية  الفائدة  مع  اإم��ارات��ي 
اتعاب  الر�صوم وامل�صاريف ومقابل  الزام املدعي عليه بكافة  التام. -  ال�صداد  ولغاية 
امل��ح��ام��اة.   وح��ددت لها جل�صة ي��وم الح��د  امل��واف��ق  2017/4/9   ال�صاعة 9.30 �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على 

الأقل)علما بانه قد مت تعديل الطلبات(. 
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/872  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- العبيديل للم�صاريع - �س ذ م م   جمهول حمل 
اأق��ام عليك  ال��ت��واب   قد  القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حامد عبد 
املنفذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  وال���زام���ك  اع���له  امل���ذك���ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )92694( وق���دره  ب��ه 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�صوم  دره��م   9412 مبلغ  اىل  بال�صافة 
املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�ش ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/699  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- املروه خلدمات الت�صوير   جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ با�صم خليفه حممد عبدالرازق خليفه   قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)11000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�صافة اىل مبلغ 
970 درهم ر�صوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من 

تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�ش ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/803  تنفيذ عمايل 

حمل  جم��ه��ول   ، التنظيف  خل��دم��ات  الكري�صتال  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام عليك  القامة مبا ان طالب التنفيذ/ ايهابي ادموند انوايان   قد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)8889( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�صافة اىل مبلغ 
900 درهم ر�صوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�ش ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/393  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- حممد نو�صي خان للخدمات الفنية - �س ذ م م   جمهول حمل 
القامة مبا اأن املدعي/عمران ا�صغر ا�صغر علي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )11641 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )3000 درهم( 
 )MB161699930AE( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة  رقم ال�صكوى
وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س  املوافق 2017/4/13  ال�صاعة 8.30 �صباحا  مبكتب 
القا�صي  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
اأيام على الأقل ويف حالة  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة  من مذكرات 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1484  عمايل جزئي 

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ال�������ص���درة ل��ل��ن��ق��ل وخ���دم���ات ح���زم ال��ب�����ص��ائ��ع  جمهول 
اأقام  ق��د   - �صيخ  افتخار  امل��دع��ي/ حممد عديل حممد  ان  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
 8836( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ص���وم وامل�����ص��اري��ف ورقم 
اخلمي�س   ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت   )MB169129275AE(ال�صكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  ال��ق��ا���ص��ي   مبكتب  ���س   8.30 ال�صاعة    2017/4/13 امل��واف��ق 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1519  عمايل جزئي             

وال��ت��ط��ري��ز  جم��ه��ول حمل  للخياطة  ع��ا���ص��ور  ط���ارق   -1  / امل��دع��ي عليه  اىل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / حممد ان��و���س م��ول حممد منان م��ول -   ق��د اأقام 
 16704( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ص���وم وامل�������ص���اري���ف رقم 
اخلمي�س  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت   )MB168535296AE(ال�صكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  ال��ق��ا���ص��ي   مبكتب  ���س   8.30 ال�صاعة    2017/4/13 امل��واف��ق 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 556
اإماراتي    - ال�صويدي  �صيف  حممد  احمد  �صيف  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل احمد زى 
ال�صارقة مبوجب  باإمارة  تاأ�ص�صت  الغزل(  الرخ�صة )خمبز  افغاين اجلن�صية يف   - دراين 
رخ�صة رقم 507679  -  تغيرات اخرى : مت تغير ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية 

اىل موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات. 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 555
ايطالية  اجلن�صية ترغب يف   ، لويزا  ال�صيدة/ ميل  بان  للجميع  ليكن معلوما 
امل�صماة  التجارية  الرخ�صة  يف    %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع 
)خمبز ال�صفوة( مبوجب رخ�صة رقم )722870( وذلك اىل ال�صيدة/ هناء ها�صم 

ال�صيد حممد ال�صيد - م�صرية اجلن�صية 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  
2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم 

الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن  
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 553
اإماراتي  اجلن�صية يرغب يف   ، ا�صماعيل علي ح�صني  ال�صيد/  ليكن معلوما للجميع بان 
البيع والتنازل عن كامل احل�ص�س  البالغة 100%  يف طوكيو لل�صيارات امل�صتعملة ، بوجب 
رخ�صة رقم )113188( وذلك اىل ال�صيد/ دروي�س غلوم عبا�س دروي�س ، اإماراتي اجلن�صية  

تعديلت اخرى : تنازل مالك الرخ�صة لخر. 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 554

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ ف�صيله ريا�س ريا�س احمد - باك�صتانية  اجلن�صية 
جميد  ب�صرى  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب 
م�صتاق مر - باك�صتانية اجلن�صية يف الرخ�صة )�صالون ملكة العامل لل�صيدات( تاأ�ص�صت 

باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )607488( 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  
على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
  اعالن 

املرجع : 567
 ، �صرور  الدين  معني  خاجاو  الن�صاء  زمر  ال�صيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
هندية  اجلن�صية ترغب  يف بيع وتنازل كامل ح�ص�صها البالغة 100% يف "املنزل 
الرائع للمقاولت الفنية "رقم الرخ�صة 739249 - وذلك اىل ال�صيدة/ �صيتارا بانو 

حممد ختال ، هندية اجلن�صية 
ل�صنة   رقم )4(  القانون الحتادي  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعملبن�س 
�صوف  وانه  للعلم  العلن  ن�صر هذا  اقت�صى  فقد   . العدل  الكاتب  �صان  2013 يف 
يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن 

لديه اي اعرتا�س على ذلك فعليه اتباع ال�صبل القانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 565
ليكن معلوما للجميع بان ارام ا�صف حممد ا�صف - باك�صتانية اجلن�صية  و�صميه بلل حممد بلل مغل 
- باك�صتانية اجلن�صية يرغبان يف البيع والتنازل عن كامل ح�ص�صهم البالغة )100%( وذلك اىل �صيد 
حممد زرار ح�صني �صيد حممد انور ، باك�صتاين اجلن�صية يف الرخ�صة )وادي مليحة ل�صيانة ال�صيارات - 
تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم ك 745704  - تعديلت اخرى : مت تغير ال�صكل القانوين 

من �صراكة اعمال مهنية بوكيل خدمات ، اىل موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات. 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب 
العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد 
ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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عربي ودويل
ال�صجن 15 عاما لرئي�س الربملان الربازيلي ال�صابق الق�صاء الفرن�صي يوؤكد م�صادرة عقارات لرفعت ال�صد 

•• �ساو باولو-رويرتز:

ال�صابق ملجل�س  الرئي�س  الربازيل حكما بحق  اأ�صدرت حمكمة احتادية يف 
لإدانته  عاما  تزيد عن اخلم�صة ع�صر  ملدة  بال�صجن  كونها  اإدواردو  النواب 
تعرف  ف�صيحة  يف  الآن  حتى  ي��دان  �صيا�صي  اأرف���ع  يجعله  مب��ا  ف�صاد  بتهم 
با�صم عملية غ�صل ال�صيارة. وقال فريق الدفاع عن ال�صيا�صي ال�صابق اإنهم 
�صيطعنون على احلكم. و�صي�صتمر حب�س كونها يف انتظار ال�صتئناف. وقاد 
كونها حملة ناجحة مل�صاءلة وعزل الرئي�صة ال�صابقة ديلما رو�صيف واأجرب 
على ترك من�صبه يف يوليو متوز واعتقل يف اأكتوبر ت�صرين الأول لتهامه 
ت�صيطر عليها  التي  برازيلرو  �صركة برتوليو  �صراء  ر�صا يف عملية  بتلقي 
الدولة حلقل نفط يف بنني. ووجهت اتهامات لأكر من مئتي �صخ�س يف 
ق�صية عملية غ�صل ال�صيارة وهي حتقيق وا�صع يتمحور حول تلقي ر�صا من 

عقود يف برتوبرا�س و�صركات حكومية اأخرى. 

�صينظر لحقا يف طعون اخرى �صد عمليات  الق�صاء  ان  امللف 
م�صادرة. ويف ات�صال اجرته فران�س بر�س، رف�س احد حمامي 
رفعت ال�صد الدلء باي تعليق. ووجه الق�صاء اىل رفعت ال�صد 
)79 عاما( يف التا�صع من حزيران يونيو 2016 تهم اختل�س 
تهرب  اط���ار  يف  منظم  ب�صكل  ام����وال  وتبيي�س  ع��ام��ة  ام����وال 
الراحل  الرئي�س  اأحد نواب  الأ�صد  �صريبي خطر. كان رفعت 
حافظ الأ�صد قبل ان يقوم بابعاده يف ثمانينات القرن املا�صي. 
وي�صتبه قا�صي التحقيق بان رفعت ال�صد اختل�س اموال عامة 
قبل انتقاله للقامة يف املنفى يف اوروبا مع ا�صرته. لكن ال�صد 
دافع عن نف�صه موؤكدا تلقي هبات من ال�صرة املالكة ال�صعودية 

التي تدعمه �صيا�صيا منذ ثمانينات القرن املا�صي.

•• باري�س-�أ ف ب:

ممتلكات  م�����ص��ادرة  ق����رارات  م��ن  ع���ددا  الفرن�صي  الق�صاء  اي��د 
وطعن  فرن�صا  يف  ال�صوري  الرئي�س  عم  ال�صد  لرفعت  عقارية 
يف روايته ب�صاأن م�صدر الموال يف التحقيق الذي ي�صتبه بانه 
ح�صل عليها من اختل�صات يف بلده، كما ذكرت م�صادر قريبة 
ال�صتئناف  ورف�صت حمكمة   . بر�س  فران�س  لوكالة  امللف  من 
يف ب��اري�����س ط��ل��ب��ات ال���ص��ت��ئ��ن��اف ال��ت��ي ت��ق��دم ب��ه��ا ال���ص��د �صقيق 
الرئي�س ال�صوري الراحل حافظ ال�صد، الذي اأبعد من احلكم 
يف ثمانينات القرن املا�صي، واكدت قرارات �صدرت عن القا�صي 
لديها  �صركات  من  عدد  على  اليد  بو�صع  روميبيكي  فان  رينو 

ممتلكات عقارية يف احياء راقية بباري�س. وبني هذه الملك، 
منزلن فخمان يف الدائرة 16 تبلغ م�صاحة احدهما �صتة الف 
امل�صادر  الراقية، كما ذكر احد هذه  مرت مربع يف ج��ادة فو�س 
9،5 مليني يورو  بقيمة  ت�صمل تعوي�صا  بر�س. كما  لفران�س 
دفعته بلدية باري�س ل�صتملك قطعة ار�س يف الدائرة ال16 

لبناء م�صاكن اجتماعية.
وبعد �صكوى تقدمت بها املنظمة غر احلكومية “�صربا” التي 
ت�صعني  بحواىل  املحققون  ق��در  القت�صادية،  اجلرائم  حت��ارب 
مليون يورو قيمة ممتلكات رفعت ال�صد وعائلته يف فرن�صا مبا 
يف ذلك عقاراتة يف باري�س وا�صطبل يف فال دواز احدى �صواحي 
ق��ري��ب من  وق���ال م�صدر  ل��ي��ون.  املكاتب يف  م��ن  وع���دد  باري�س 

انفو”،  “فران�س  اأح�����ص��ت  وق����د 
اأث���ارت  حم��ط��ات  ث���لث  تفا�صيل 
جدل وا�صعا حول ال�صيدة الأوىل 

الأمريكية:

ن�ضاء  تـــكـــّرم  عــنــدمــا   -  1
ــن قبل  مـــهـــددات بــالــطــرد م

زوجها
كانت  م����ار�����س،   29 الأرب������ع������اء،   
وا�صنطن  يف  ت����رام����ب  م��ي��لن��ي��ا 
للمراأة  ال���دول���ي���ة  اجل����ائ����زة  مل��ن��ح 
اأنها  كلمتها  يف  وقالت  ال�صجاعة. 
بت�صليم  ال��ي��وم  ب�ص��دة  ت��اأث��رت   “
ج����ائ����زة لث���ن���ت���ي ع�������ص���رة ام�������راأة 
الكثر  قّدمن  وملهمات،  رائعات 
ل�����لآخ�����ري�����ن ع����ل����ى ال�����رغ�����م من 
على  م�صّلطا  ك��ان  ال��ذي  التهديد 

�صلمتهن.
ب���دق���ة موقع  امل�����ص��ك��ل��ة، لح�����ظ   
“الن�صاء  ب��ع�����س  اأّن  م���ا����ص���اب���ل: 
ال��������لت��������ي اأب���������دي���������ن �����ص����ج����اع����ة 
عليهن  ي��ن�����ص��ح��ب  ا�صتثنائية”، 
للهجرة  امل����ن����اه���������س  امل�����ر������ص�����وم 
من  و�صُيمنعن  ت��رام��ب،  لدونالد 
دخ���ول الأرا����ص���ي الأم��ري��ك��ي��ة اإذا 
فاإّن على قائمة  ُطّبق. وفعل،  ما 
الفائزات، توجد عراقية و�صورية 
ومي��ن��ي��ة، وج��م��ي��ع��ه��ن م��ن ال���دول 

الوارد ذكرها يف الن�س.

تكاليف  مناق�ضة  عند   -  2
احلماية

وّق�����ع اأكر من 250 األ��ف �صخ�س 
اخلمي�س  بتاريخ   ، عري�صة  على 
“اإجبار  اأج�����������ل  م��ن  م���ار����س،   30
يف  العي������س  على  ترامب  ميلنيا 

••غزة-�أ ف ب:

املتحدة  والمم  الفل�صطينيون  دان 
ال�صرائيلية  احل��ك��وم��ة  ق���رار  اأم�����س 
ال�صفة  يف  ج��دي��دة  م�صتوطنة  ب��ن��اء 
منذ  الأوىل  ه���ي  امل��ح��ت��ل��ة  ال��غ��رب��ي��ة 
اأكر من 25 عاما، رغم النتقادات 
الأمركي  الرئي�س  ودع��وة  الدولية 
اإىل  العربية  الدولة  ترامب  دونالد 

الرتيث يف التو�صع ال�صتيطاين.
وكانت احلكومة الإ�صرائيلية وافقت 
م�صاء اخلمي�س على بناء م�صتوطنة 
�صيلو  م�صتوطنة  منطقة  يف  جديدة 
ق���رب امل��وق��ع ال��ق��دمي ل��ب��وؤرة عمونا 
ازيلت  التي  الع�صوائية  ال�صتيطانية 

يف �صباط/فرباير باأمر ق�صائي.
و�صتكون هذه اأول م�صتوطنة جديدة 
تبنى بقرار حكومي منذ 1992 اذ ان 
ا�صرائيل يف ال�صنوات املا�صية تو�صيع 
غر  وجميعها  القائمة  امل�صتوطنات 
�صرعية بنظر القانون الدويل وتعد 
قبة امام حتقيق ال�صلم. واثار قرار 
جديدة  م�صتوطنة  ب��ن��اء  ا���ص��رائ��ي��ل 
غ�صب  املحتلة  الغربية  ال�صفة  يف 
ع�صو  وو����ص���ف���ت  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني. 
التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة 
القرار  ع�صراوي  حنان  الفل�صطينية 
�صارخ  ا���ص��ت��خ��ف��اف  ب����اأن����ه  ب���ي���ان  يف 
للفل�صطينيني.  الإن�صانية  باحلقوق 
اكر  ا�صرائيل  ان  ع�����ص��راوي  وق��ال��ت 
امل�صتوطنني  خاطر  بتهدئة  التزاما 
اللتزام  م��ن  ب���دل  ال�صرعيني  غ��ر 
وال�صلم  ال����ص���ت���ق���رار  مب��ت��ط��ل��ب��ات 
ال��ع��ادل. وا���ص��اف��ت ان ه��ذه اخلطوة 
اأظهرت ان حكومة ا�صرائيل ما�صية 
املتعلقة  امل��ن��ه��ج��ي��ة  ���ص��ي��ا���ص��ات��ه��ا  يف 

الجتماعي.  ال��ت��وا���ص��ل  ���ص��ب��ك��ات 
العلوم  اأ����ص���ت���اذة يف  ���ص��خ��رت  وق���د 
معتربة  ت��وي��رت،  على  ال�صيا�صية 
امل�صاعر،  ل��رق��ة  رائ���ع  “مثال  ان���ه 
والذكاء  وال��وط��ن��ي��ة،  وال��ت��ع��اط��ف، 
اعترب  ح����ني  يف  التحريري”، 
“مهينا”  اآخ����رون ه��ذا الخ��ت��ي��ار 

و”ذوقا �صيئا«.

واأثارت �صورة فل�صطيني اأظهر يديه 
امللطختني بالدماء من نافذة مركز 
الراأي  اآن��ذاك �صدمة لدى  ال�صرطة 

العام ال�صرائيلي.
قناة  التقطتها  م�����ص��اه��د  واأظ���ه���رت 
تقتحم  ح�صودا  اإيطالية  تلفزيونية 
بعد  اجلنديان  احتجز  حيث  امل��رك��ز 
ثم  �صلمتهما.  ل�صمان  توقيفهما 
قامت احل�صود باإلقاء احد اجلنديني 
من نافذة يف الطابق الول من مركز 
لل�صرب  ت��ع��ر���س  ان  ب��ع��د  ال�����ص��رط��ة 

حتى املوت.
 2004 العام  ا�صرائيل يف  واأ�صدرت 
املغاري  بحق  امل��وؤب��د  بال�صجن  حكما 
بعد اإدانته بامل�صاركة يف قتل جنديني 
رام  2000 يف  العام  ا�صرائيليني يف 
حماكمته.  اع���ادة  طلب  ان��ه  ال  اهلل، 
حماكمته  خ������لل  امل�����غ�����اري  واأق��������ر 
بالذنب بالعتداء على جندي وبانه 

مل يحاول وقف ارتكاب جرمية.
تفكيك  اإ�صرائيل  اأعلنت   ،2012 يف 
�صبكة خل��لي��ا ح��رك��ة )ح��م��ا���س( يف 
ال�����ص��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة واع��ت��ق��ل��ت رجلني 
الع�صكرية  امل���ح���ك���م���ة  ت��ت��ه��م��ه��م��ا 
يف  اجل��ن��دي��ني  ع��م��دا  “قتل  بانهما 

الحتياط«.
الع�صكرية  امل���ح���ك���م���ة  وواف������ق������ت 
ال�صتئناف  طلب  على  ال�صرائيلية 
ال���ذي ت��ق��دم ب��ع امل��غ��اري بعد “بروز 
ال�صعب  من  جتعل  جديدة  عنا�صر 
اإثبات دون ادنى �صك م�صاركته فعليا 
اأح��د اجلنديني«. ويف مطلع  يف قتل 
ال��ع��ام احل����ايل، ���ص��در ب��ح��ق املغاري 
حكم بال�صجن ملدة 11 عاما ون�صف، 
ما اأت��اح الف��راج عنه ف��ورا نظرا اىل 

ال�صنوات التي اأم�صاها يف ال�صجن.

ط���اول���ة اأم������ام ط��ب��ق جم���وه���رات 
كاأكلة  بال�صوكة  طوقا  تلف  وه��ي 

ال�صباغيتي.
بينما  الغلف  ه��ذا  اختيار  وج��اء 
ك��ان دون��ال��د ت��رام��ب يكرر رغبته 
يف ب��ن��اء ج���دار ع��ل��ى احل����دود بني 

الوليات املتحدة واملك�صيك. 
واأث��ار غ��لف املجلة عا�صفة على 

ال�صوء  اإ���ص��رائ��ي��ل  اأع���ط���ت  ت���رام���ب، 
اآلف  �صتة  من  اأك��ر  لبناء  الأخ�صر 
وحدة ا�صتيطانية يف القد�س ال�صرقية 

وال�صفة الغربية املحتلتني.
�صخ�س يف  األ��ف   400 نحو  ويعي�س 
التي  الغربية  ال�صفة  م�صتوطنات 
تقطع اأو�صال الأرا�صي الفل�صطينية، 

و�صط 2،6 مليون فل�صطيني.
حامت  الفل�صطيني  اأك����د  ذل����ك،  اىل 
املغاري املفرج عنه بعد 17 عاما من 
عندما  للظلم  تعر�س  ان��ه  ال�صجن، 
يف  احلياة  ملدى  بال�صجن  عليه  حكم 

ا�صرائيل جلرمية مل يقرتفها.
مع  هاتفي  ات�صال  امل��غ��اري يف  وق��ال 
وكالة فران�س بر�س من منزل عائلته 
باحلرية ل  “�صعوري  غ��زة  يف قطاع 

يو�صف، مل اقتل احدا«.
�صعرت  جديد،  من  “خلقت  واأ�صاف 
ال�صجن،  يف  ك���ب���ر  وق����ه����ر  ب���ظ���ل���م 
اأم�صيت 17 عاما يف ال�صجن وحكم 
كنت  لين  فقط  ظلما،  باملوؤبد  علي 

اعمل �صرطيا يف مكان عملي«.
 2004 العام  ا�صرائيل يف  واأ�صدرت 
املغاري  بحق  امل��وؤب��د  بال�صجن  حكما 
بعد اإدانته بامل�صاركة يف قتل جنديني 
 2000 ال�����ع�����ام  يف  ا����ص���رائ���ي���ل���ي���ني 
اجلنديان  وت���ع���ر����س  اهلل.  رام  يف 
لل�صرب  الحتياط  يف  ال�صرائيليان 
امل��وت بعد ان دخل عن طريق  حتى 
اخلطاأ اىل رام اهلل بال�صفة الغربية. 

نفق��ات  دف��ع  اأو  الأبي�س  البي���ت 
حمايتها الأمنية«. 

قررت  ب���الأم���ر،  املعنية  ال�����ص��ب��ب؟ 
نهاية  حتى  ن��ي��وي��ورك  يف  العي�س 

العام الدرا�صي لبنها بارون. 

رئي�س  ك�����ان  ت����امي����ز،  ن���ي���وي���ورك 
ال�صرطة جيم�س اأونيل، قد ك�صف 
بني  تتكّلف  واب��ن��ه��ا  حمايتها  اأّن 
يف  دولر  و146الف  127الف 

اليوم الواحد.

“ت�صاجن.  على  امل��وق��ع��ون  وي��ق��ول 
“اإن دافع ال�صرائب يدفع  اأورغ”، 
حلماية  امل����ال  م��ن  ب��اه��ظ��ا  مبلغا 

ال�صيدة الأوىل يف برج ترامب«.
�صحيفة  ن��ق��ل��ت��ه��ا  ر�����ص����ال����ة  ويف 

غلفا مليلنيا ترامب على و�صك 
ت���ذّوق الأمل��ا���س، مم��ا اأث���ار العديد 
من النتقادات �صدها على �صبكة 

النرتنت.
ال�صيدة الأوىل على   وقد ظهرت 

من  �ــضــخــرت  عــنــدمــا   -  3
املك�ضيكيني

بني  الدبلوما�صية  الأزم���ة  ع��ّز  يف 
اختارت  وم��ك�����ص��ي��ك��و،  وا���ص��ن��ط��ن 
فر  فانيتي  املك�صيكية  الطبعة 

والف�صل  ال�صتيطاين  بال�صتعمار 
وهو  العرقي،  والتطهر  العن�صري 
ت����ام و�صارخ  ي����دل ع��ل��ى جت���اه���ل  م���ا 

حلقوق الن�صان الفل�صطيني.
دوجاريك  �صتيفان  اع��رب  من جهته 
للمم  العام  الم��ني  با�صم  املتحدث 
املتحدة انطونيو غوتري�س يف بيان 
ان  وق��ال  وا�صتيائه.  امله  خيبة  عن 
ان��ه ل  اك��د با�صتمرار  ال��ع��ام  الم���ني 
لل�صرائيليني  بديلة  خطة  ت��وج��د 
وال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني ل��ل��ع��ي�����س م��ع��ا فى 
ي����دي����ن كافة  �����ص����لم وام��������ن، وه������و 
العمال احادية اجلانب مثل القرار 
اجلديد الذي يهدد ال�صلم ويقو�س 

حل الدولتني.
وق����ال م��ك��ت��ب ن��ت��ان��ي��اه��و يف ب��ي��ان ان 
�صتبنى  اجل��دي��دة  امل�صتوطنة  “هذه 
بالقرب من م�صتوطنة �صيلو القريبة 
املبنية  عمونا  م�صتوطنة  موقع  من 
هدمها”.  ومت  خا�صة  ارا���ص��ي  على 
���ص��ي��ل��و م��ب��ن��ي��ة على  وم�������ص���ت���وط���ن���ة 
اأرا�صي قرى قريوت واملغر وجالود 
الفل�صطينية  و���ص��ن��ج��ل  وت��رم�����ص��ع��ي��ا 
مدينتي  بني  الطريق  على  الواقعة 

نابل�س ورام اهلل.
م�صتوطنة  ب��ب��ن��اء  ن��ت��ان��ي��اه��و  ووع����د 
وتعد  ع��م��ون��ا.  ب���وؤرة  ل�صكان  ج��دي��دة 
بنيامني  يتزعمها  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ة 
ن����ت����ان����ي����اه����و الأك������������ر مي���ي���ن���ي���ة يف 
موؤيدين  وت�����ص��م  اإ���ص��رائ��ي��ل،  ت��اري��خ 

انتخاب  لكن  ال�صتيطاين  التو�صع 
ال�صرائيلية  �صجع احلكومة  ترامب 
ع��ل��ى امل�����ص��ي ق��دم��ا يف ذل����ك، م��ع ان 
ال��رئ��ي�����س الم��رك��ي اجل��دي��د الذي 
اك������د دع����م����ه ال����ك����ام����ل ل����ص���رائ���ي���ل، 
يف  “الرتيث  ن��ت��ان��ي��اه��و  م���ن  ط��ل��ب 
تدر�س  بينما  ال�صتيطان”  م�صالة 
املفاو�صات  ا���ص��ت��ئ��ن��اف  ط���رق  ادارت�����ه 

الفل�صطينية ال�صرائيلية املجمدة.
الآن”  “ال�صلم  ح����رك����ة  ق����ال����ت 
لل�صتيطان  املناه�صة  ال�صرائيلية 
امل�����ص��ت��وط��ن��ة اجل���دي���دة هي  اإن ه���ذه 
الأوىل التي ُتبنى مبوافقة احلكومة 
 .1992 ع����ام  م��ن��ذ  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة 

لل�صتيطان دعوا منذ تويل ترامب 
الرئا�صة اإىل اإلغاء فكرة حل الدولتني 

و�صم ال�صفة الغربية املحتلة.
م�صوؤول  رف���ي���ف���ي  ع����ودي����د  ورح������ب 
جمل�س  يف  اخل���ارج���ي���ة  ال���ع���لق���ات 
وقال  بالقرار.  )ي�صع(  امل�صتوطنات 
عن  احل��ك��وم��ة  “�صراقب  ب��ي��ان  ف��ى 
ك��ان��ت ه��ذه اخلطط  ان  ل��رى  كثب 
جديدة  حقبة  ومتثل  ثمارها  توؤتى 

للبناء«.
كما رحب وزير الزراعة اوري ارئيل 
بالقرار معتربا انه �صي�صمح بتطوير 

م�صتوطنات ال�صفة الغربية.
تعار�س  اوب��ام��ا  ب���اراك  ادارة  وك��ان��ت 

الذي  “نتانياهو  ان  بر�س  لفران�س 
بالف�صاد اجن��ر اىل  ادع����اءات  ي��واج��ه 
ائتلف  على  للحفاظ  اكر  اليمني 
“حزب البيت  حكومته«. وا�صاف ان 
لل�صتيطان،  ال����داع����م  ال���ي���ه���ودي 
م��ن��الئ��ت��لف احلكومي  ج���زء  وه���و 
ل���ن���ت���ان���ي���اه���و، مي���ل���ي ع���ل���ي���ه ج����دول 
ان  على  احلكومة.”م�صددا  اع��م��ال 
ي��ق��رر ج���دول العمال  ن��ت��ان��ي��اه��و ل 

امنا يتتبعه«.
كل  اأن  ال��������دويل  امل���ج���ت���م���ع  ي���ع���ت���رب 
امل���������ص����ت����وط����ن����ات غ������ر ق����ان����ون����ي����ة، 
احلكومة  اأن�����ص��ئ��ت مب��واف��ق��ة  ����ص���واء 
تن�صيب  وم��ن��ذ  ل.  اأم  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة 

امل�صتوطنة  م���وق���ع  “ان  وا����ص���اف���ت 
عمق  يف  يقع  ا�صرتاتيجي  اجل��دي��دة 

ال�صفة الغربية بهدف تفتيتها«.
احلكومية  غ����ر  امل��ن��ظ��م��ة  وق����ال����ت 
من  حم����ت����ج����ز  “نتانياهو  ان 
بقاءه  وي���غ���ل���ب  امل�����ص��ت��وط��ن��ني  ق���ب���ل 
ال�������ص���ي���ا����ص���ي ع���ل���ى م�����ص��ل��ح��ة دول����ة 
ان  احل��رك��ة  واو���ص��ح��ت  ا�صرائيل”. 
يعني  اجل���دي���دة  امل�����ص��ت��وط��ن��ة  “بناء 
تدفع  ال���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  احل���ك���وم���ة  ان 
الفل�صطينيني والإ�صرائيليني باجتاه 
الف�صل العن�صري«. من جهته، قال 
“يديعوت  �صحيفة  مرا�صلى  كبر 
ب���رغ���م���ان  رون���������ني  احرونوت” 

�ضي  •• �لفجر – خرية �ل�سيباين
الأمريكية،  الرئا�ضية  النتخابية  احلملة  خالل 
عارية،  �ضور  ال�ضقطات.  ترامب  ميالنيا  راكمت 
�ضرية ذاتية مزيفة، اأو خطاب م�ضتن�ضخ عن مي�ضيل 
لدونالد  املحرجة  اللحظات  من  الكثري   ... اأوباما 

ترامب. 
ميالنيا  اأ�ضبحت  وتن�ضيبه،  الأخــري  هذا  فوز  منذ 
ترامب اأكرث حتفظا و�ضرية. فكل ظهور لها ُيو�ضع 
طرف  ــن  م بــدقــة  متحي�ضه  ويــتــم  املــجــهــر  ــت  حت
م�ضتخدمي النرتنت الذين ل يتخّلفون عن ت�ضليط 

ال�ضوء على اأي اأخطاء ترتكبها. 
فاتورة مكلفة حلمايتها وابنها

غلف املجلة و�صباغيتي جموهرات

ميلنيا �صجة تلد اخرى

ميلنيا تكرم ودونالد يطرد

يف ثالث منا�ضبات :

ميالنيا ترامب تثري اجلدل منذ تن�صيب زوجها..!
حمايتها وابنها تتكّلف بني 127 و146الف دولر يف اليوم الواحد
�صورة لل�صيدة الأوىل تلتهم طبق �صباغيتي من املجوهرات األهبت النرتنت

كرمت ن�ضاء ين�ضحب عليهن مر�ضوم زوجها املناه�ص للهجرة وقد مُينعن من دخول الأرا�ضي 

 كل ظهور لها ُيو�ضع حتت 
املجهر ويتم متحي�ضه بدقة

تربئة فل�ضطيني بعد 17 عامًا ب�ضجن اإ�ضرائيلي

تنديد اأممي ببناء اأول م�صتوطنة يف ال�صفة منذ 25 عامًا
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العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1721  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ح����ق ن����واز ل���لأع���م���ال ال��ف��ن��ي��ة ��������س.ذ.م.م جمهول 
اأق��ام عليك  قد  احمد   �صعيد  �صاجد  املدعي /حممد  ان  القامة مبا  حمل 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )14549 درهم( 
ال�صكوى:  رق��م  وامل�صاريف.  والر�صوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
املوافق  اخل��م��ي�����س  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB169182462AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة ���س   8.30 ال�صاعة   2017/4/13
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1228  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�صمان للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /نور خان حكيم خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
 800( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   17228( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات 
 MB168670654AE ال�صكوى:  رق��م  وامل�صاريف.  والر�صوم  دره��م( 
�س   8.30 ال�صاعة   2017/4/18 امل��واف��ق  ال��ث��لث��اء  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1903  عمايل جزئي
��������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  اك�����ص��ربي�����س  ب���ي  اي  ع��ل��ي��ه / 1-يف  امل���دع���ي  اىل 
اأق��ام عليك  املالك رج��ب �صاهني  قد  املدعي /حممد عبد  ان  الق��ام��ة مبا 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )19109 درهم( 
ال�صكوى:  رق��م  وامل�صاريف.  والر�صوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
املوافق  ال��ث��لث��اء  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB168968584AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة ���س   8.30 ال�صاعة   2017/4/18
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1614  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  1-التغريد   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام عليك  القامة مبا ان املدعي /�صلح الدين حممد نظيم الدين  قد 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )19975 درهم( 
ال�صكوى:  رق��م  وامل�صاريف.  والر�صوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
MB170017650AE وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2017/4/9 
اأو من  لذا فاأنت مكلف باحل�صور   ch1.A.2:بالقاعة ال�صاعة 8.30 �س 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/169  عمايل جزئي

����س.ذ.م.م  اك�صكلو�صف خل��دم��ات احل��را���ص��ة  1-���ص��م��ارت  امل��دع��ي عليه /  اىل 
اأقام عليك  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /كالي�صتو�س اوكيكي  قد 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )13180 درهم( 
ال�صكوى:  رق��م  وامل�صاريف.  والر�صوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
الربعاء  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB168156935AE/2017
املوافق 2017/4/12 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/7875  عمايل جزئي 

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1-زه��ران خل��دم��ات الأم���ن �����س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مبا 
بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  �صبحاين  امل��دع��ي/ع��رف��ان  ان 
2017/1/30  يف الدعوى املذكورة اعله ل�صالح/عرفان �صبحاين بالزام املدعي عليها 
وتذكرة  دره��م��ا(  وت�صعون  واثنانا  وثمامنائة  الف  )ارب��ع��ة  مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��ان 
العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �صاحب 
عمل اخر والزمتها باملنا�صب من امل�صروفات واعفت املدعي من ن�صيبه فيها ورف�صت 
. حكما مبثابة احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني  ما عدا ذلك من طلبات 
ال�صيخ  ال�صمو  با�صم �صاحب  التايل لن�صر هذا الع��لن �صدر  اليوم  اعتبارا من  يوما 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/914  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الت�صييد الفني لتجارة مواد البناء جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها  مبا ان املدعي /قطب الدين جلت خان  قد 
مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   37086( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
)1000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف . وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س  املوافق 
2017/4/20 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 
ف��اأن احلكم  الأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة 

�صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/589  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-النجمة البي�صاء للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /رزق داود حبي�س داود  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
درهم(   3000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   24614( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات 
 mb166374971ae:ال�صكوى رق��م  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  والر�صوم 
8.30 �س  ال�����ص��اع��ة   2017/4/20 امل���واف���ق  اخل��م��ي�����س   ي���وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   .
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/460  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بون للمقاولت ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات  �صفيع العامل �صيد عامل  قد 
والر�صوم  دره���م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   17816( وق��دره��ا  عمالية 
يوم  جل�صة  لها  وح���ددت   .  mb159408393ae:ال�صكوى رق��م  وامل�����ص��اري��ف 
فاأنت  لذا   ch1.A.2:بالقاعة �س   8.30 ال�صاعة   2017/4/13 املوافق  اخلمي�س  
او  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  مكلف باحل�صور 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/830  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مطعم كويك اند تي�صتي �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /كري�صتوفار كورتاز با�صكوال  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
درهم(   3000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   22636( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات 
 mb168182007ae:ال�صكوى رق��م  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  والر�صوم 
8.30 �س  ال�����ص��اع��ة   2017/4/20 امل���واف���ق  اخل��م��ي�����س   ي���وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   .
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/584  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  واي  1-بروفي�صنال   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /اخرت �صابود علي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
درهم(   3000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   41823( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات 
 mb169218332ae:ال�صكوى رق��م  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  والر�صوم 
8.30 �س  ال�����ص��اع��ة   2017/4/18 امل���واف���ق  ال���ث���لث���اء   ي���وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   .
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/20  عمايل جزئي
����س.ذ.م.م جمهول حمل القامة  العامة  املدعي عليه / 1-ي��و اف تي للتجارة  اىل 
املطالبة  ال��دع��وى ومو�صوعها  اأق���ام عليك  ق��د  /ب��ري��ان موري�صون   امل��دع��ي  ان  مب��ا 
درهم(   2000( ع��ودة مببلغ  وتذكرة  دره��م(   366750( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
جل�صة  لها  وح��ددت   .  mb16780558ae:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  والر�صوم 
يوم اخلمي�س  املوافق 2017/4/13 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت 
او  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  مكلف باحل�صور 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/482  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�صركة ابو اكرم للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /حممد احمد عبد العزيز اجلم�صي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
 1500( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   35415( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
 MB167740799AE/2016:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم( 
8.30 �س  ال�����ص��اع��ة   2017/4/13 امل���واف���ق  اخل��م��ي�����س   ي���وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   .
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/765  عمايل جزئي

القامة  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  دازل للعمال  دي��و  / 1-م��رك��ز  املدعي عليه  اىل 
مبا ان املدعي /�صريا�س جاندرا �صيكاران ناير  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
 2000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   23183( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
. وحددت   MB167837723AE:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم( 
 ch1.A.5:لها جل�صة يوم اخلمي�س  املوافق 2017/4/20 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1094  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�صركة اكتكو للمقاولت العامة )ذات م�صوؤولية حمدودة( جمهول 
الدعوى  اأق��ام عليك  القرن  قد  ابو  احمد  املدعي /مهند طلل  ان  القامة مبا  حمل 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )46387 درهم( وتذكرة عودة مببلغ  ومو�صوعها 
 .  MB167713138AE:ال�صكوى رق��م  وامل�����ص��اري��ف  وال��ر���ص��وم  دره���م(   2000(
 ch1.A.2:وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق 2017/4/9 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/7664  عمايل جزئي 

القامة  حمل  جمهول  ���س.ذ.م.م  وال�صفريات  لل�صياحة  عليه/1-بونتون  املحكوم  اىل 
اعله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف  بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ل�صالح/�صاهد خمتار خمتار احمد لتو بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 
وتذكرة  درهم(  وع�صرون  وثمانية  و�صبعمائة  الف  وت�صعون  و�صبعة  )مائة   )197728(
العودة اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا وهو مبلغ )2000( درهم ما مل يكن قد التحق 
بخدمة �صاحب عمل اخر والزمت املدعي عليها باملنا�صب من امل�صاريف واعفت املدعي 
قابل  . حكما مبثابة احل�صوري  ذلك من طلبات  ما عدا  ورف�صت  ن�صيبه منها  من 
لل�صتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العلن �صدر با�صم 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/7735  عمايل جزئي 
جمهول  ���س.ذ.م.م  املباين  تنظيف  خلدمات  ال�صحرية  عليه/1-ال�صابع  املحكوم  اىل 
املنعقدة بتاريخ  2017/3/13  يف  حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها 
بان  عليها  املدعي  بالزام  جل  ج��لب  يون�س  ل�صالح/حممد  اع��له  امل��ذك��ورة  الدعوى 
توؤدي للمدعية مبلغ )6667.90( )�صتة الف و�صتمائة و�صبعة و�صتون درهما وت�صعون 
فل�صا( وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق 
بخدمة �صاحب عمل اخر والزمتها باملنا�صب من امل�صروفات واعفت املدعي من ن�صيبه 
قابل لل�صتئناف  . حكما مبثابة احل�صوري  ذلك من طلبات  ما عدا  ورف�صت  فيها 
خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العلن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2016/2136 تنفيذ جتاري
ان  الق��ام��ة مبا  البلو�صي  جمهول حمل  �صامل عبداهلل حماد  ب��در  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
ال�صويدي    �صلطان  عي�صى  وميثله:حممد  ال�صلمي  ابوظبي  التنفيذ/م�صرف  طالب 
به وقدره  املنفذ  املبلغ  املذكورة اعله والزامك بدفع  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
)1108612.03( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 2- بعدم اخت�صا�س املحكمة 
الأ�صهم  بيع  عقد  ع��ن  النا�صيء  بالدين  الل���زام  لطلب  بالن�صبة  ال��دع��وى  بنظر  قيميا 
باملرابحة رقم:72605336 وعقد مرابحة البطاقة املغطاة:4067850033759168 واحالته 
التنفيذية  التجارية املخت�صة .وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات  للدائرة اجلزئية 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/104  تظلم جتاري

اىل املتظلم �صده / 1-هيمال فالبهدا�س تاكار جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم 
اأق��ام عليكم  ال�صيد خلف الطاهري قد  ���س.م.خ وميثله:عبا�س مهدي  / دبي فر�صت 
التظلم املذكور اعله ومو�صوعه تظلم من القرار ال�صادر يف المر على عري�صة رقم 
كافة  ل��دى  عليه  والتعميم  ال�صفر  من  عليه  املدعي  منع  برف�س  جت��اري   150/2017
املوافق 2017/4/9    �صفره. وحددت لها جل�صة يوم الحد  الدولة وحجز جواز  منافذ 
ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة : Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة 

اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري   .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  

   يف  الدعوى 2017/147  تظلم جتاري
اىل املتظلم �صده / 1-�صيخ علء الدين حممد تاج الدين جمهول حمل القامة 
مبا ان املتظلم / بنك ام القيوين الوطني �س م ع  وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل 
ومو�صوعه  اع���له  امل��ذك��ور  التظلم  عليكم  اأق���ام  ق��د  ال�صام�صي  ال��ع��م��ران  ع��م��ران 
تظلم من القرار ال�صادر يف الدعوى رقم 213/2017 امر على عري�صة والر�صوم 
وامل�صاريف. وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2017/4/2   ال�صاعة 08.30 �س 
بالقاعة : Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام على  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري   .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/1025  ا�ستئناف جتاري    
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- حمد مبارك �صعيد مبارك اجلنيبي  جمهول حمل 
وميثله:عبا�س  ال�صلمي  ابوظبي  م�صرف   / امل�صتاأنف  ان  مبا  القامة 
مهدي ال�صيد خلف الطاهري  قد ا�صتاأنف / احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 

2016/485 جتاري كلي بتاريخ:2016/6/29     
وحددت لها جل�صه يوم الحد  املوافق 2017/4/16 ال�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/200  ا�ستئناف مدين    
حمل  جمهول  �صيفانكوتى  �صيفانكوتى  �صيبو   -1 ���ص��ده/  امل�صتاأنف  اىل 
القامة مبا ان امل�صتاأنف / �صركة التاأمني العربية ال�صعودية �س.م.ب.م - 
فرع دبي وميثله:عبدالرحمن عمر عبداهلل خمر  قد ا�صتاأنف / احلكم 

ال�صادر بالدعوى رقم 2016/389 مدين كلي بتاريخ:2017/2/14  
 10.00 ال�صاعة   2017/4/12 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �صباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/711  جتاري جزئي

����س.ذ.م.م  جمهول حمل  اىل املدعي عليه / 1- روي��ال مامز لتجارة م��واد البناء 
ذ.م.م  الكرتونيه  وال�صناديق  احل��اوي��ات  لنتاج  يونيباك  املدعي/  ان  مبا  القامة 
وميثله: عبداهلل ح�صن احمد طاهر قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )26.060( )�صته وع�صرون الف 
و�صتون درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى 
يوم  لها جل�صة  . وح��ددت  وامل�صاريف والتعاب  بالر�صوم  الزامها  التام مع  ال�صداد 
الربعاء   املوافق  2017/4/5  ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/712  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- رويال وود فاكتوري �س.م.ح  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
يونيباك لنتاج احلاويات وال�صناديق الكرتونيه وميثله: عبداهلل ح�صن احمد طاهر قد 
ت��وؤدي للمدعية مبلغ  بان  املدعي عليها  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك 
تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )28.912( وق��دره 
املطالبة الق�صائية وحتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف والتعاب . وحددت لها جل�صة 
يوم الحد املوافق  2017/4/9  ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل . 
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املال والأعمال
تنطلق فعالياته غدًا 

ولية ماديا برادي�س الهندية ت�صارك بقوة يف ملتقى ال�صتثمار ال�صنوي 2017 
يف  ن�صره  مت  تقرير  واأظ��ه��ر  اأي�صا.  واع���دة  امكانيات  متلك  اأي�صا  والن�صيج 
�صحيفة انديا تاميز اأنه خلل 10 �صنوات تلقت الهند ما قيمته 270 مليار 
دولر اأمريكي من ال�صتثمارات الأجنبية املبا�صرة. وربع هذه ال�صتثمارات اأو 
ما قيمته 71 مليار دولر اأمريكي جاء يف اآخر �صنتني. ا�صافة لذلك فاإنه ويف 
عام 2016 كان هناك على الأقل 15 ولية هندية جنحت يف جتاوز املتوقع 
منها مقارنة بتعذر ذلك يف ال�صنة التي �صبقتها. وهذا يعني اأن هذه الوليات 
جنحت بتطبيق على الأقل %75 من خطط ال�صلحات التي مت و�صعها 
العام  املتوقع منها يف  التي جت��اوزت  املركزية. والوليات  من قبل احلكومة 
2016 تقدم ما قيمته حوايل %75 من الناجت املحلي الجمايل يف الهند. 

•• دبي-�لفجر:

ت�صارك ولية ماديا برادي�س الهندية، يف فعاليات ملتقى ال�صتثمار ال�صنوي 
اأب��ري��ل اجل���اري( وت�صتمر   2 )الأح���د  2017 وال��ذي تنطلق فعالياته غ��داً 

لغاية الثلثاء ) 4 اأبريل( يف مركز دبي التجاري العاملي.
الولية  م���وادر  على  اأ�صا�صي  ب�صكل  برادي�س  م��ادي��ا  ولي��ة  اقت�صاد  ويعتمد 
مثل  ال�صناعية  القطاعات  بع�س  الولية  توجد يف  كما  الكبرة.  الطبيعية 
المكانات  ولديها  تناف�صية  ق��وة  متلك  والتي  وال�صمنت،  الطعام  �صناعة 
الغزل  و�صناعة  امل��ن��اج��م  ق��ط��اع  اأن  كما  ل��ه��ا.  الأج��ان��ب  امل�صتثمرين  جل��ذب 

ومن هذه الوليات: ماديا برادي�س، ت�صاتي�صجرا، جارخاند، راجا�صتان، اأدهرا 
برادي�س، واأودي�صا. من جهته، قال داود ال�صيزاوي، الرئي�س التنفيذي للجنة 
املنظمة مللتقى ال�صتثمار ال�صنوي 2017: تلعب ولية ماديا برادي�س دورا 
حموريا يف الهند، حيث اأن غزارة اليد العاملة املوؤهلة فيها، وبيئة الأعمال 
امل�صجعة، وامدادات الطاقة فيها جميعها من بني العوامل التي جتعل هذه 
باأن  �صعداء  ونحن  املبا�صرة.  الأجنبية  لل�صتثمارات  مثالية  وجهة  الولية 

. ت�صارك هذه الولية الهندية يف ملتقى ال�صتثمار ال�صنوي 2017 
وال�صناعة  لتجارة  ل���وزارة  ال��ع��ام  الأم���ني  �صليمان،  حممد  �صعادة  و�صيقوم 
و���ص��رح مف�صل  مو�صع  ع��ر���س  بتقدمي  ب��رادي�����س  م��ادي��ا  وال��ع��م��ل يف حكومة 

ال�صنوي.  اأثناء م�صاركته يف ملتقى ال�صتثمار  لفر�س ال�صتثمار يف الولية 
كما اأن ال�صيد راجيندا �صوخل وزير التجارة وال�صناعة والعمل يف حكومة 
ماديا برادي�س �صوف يقدم روؤية مو�صعة للولية والتي تعترب وجهة مف�صلة 
لل�صتثمارات الأجنبية املبا�صرة. وتعقد دورة هذا العام من ملتقى ال�صتثمار 
ال�صنوي حتت �صعار ال�صتثمار الدويل، طريق نحو املناف�صة والتنمية ، حيث 
تتم  و�صوف  تواجهه.  التي  والتحديات  القت�صادي  النمو  فر�س  �صتناق�س 
ملتقى  ف��اإن  لذلك  اإ�صافة  العاملي،  املنتدى  ه��ذا  يف  دول��ة   140 ا�صت�صافة 
امل�صتوى،  رفيعي  امل�����ص��وؤول��ني  م��ن   100 �صي�صت�صيف  ال�صنوي  ال�صتثمار 

و500 عار�س ا�صافة لأكر من 100 �صريك اعلمي. 

الكويت تتجه ل�صترياد زيت الوقود مع اإغالق م�صفاة ال�صعيبة 

القمة العاملية لل�ضناعة والت�ضنيع تختتم اأعمالها بالإعالن عن انعقادها جمددًا يف اأبوظبي يف 2019 

بدء اأعمال التح�صري لإعالن دويل حول م�صتقبل قطاع ال�صناعة تتبناه الأمم املتحدة 

املالديف ت�ضتهدف امل�ضتثمرين من ال�ضرق الأو�ضط مب�ضروع مدينة ذكية جديدة على اأحد جزرها

�صيتي �صكيب اأبوظبي ي�صتعر�س امل�صروع الطموح لأول مدينة خمططة بالكامل يف اجلزر

معر�س مدن امل�صتقبل يركز على
 املدن الذكية يف خمتلف اأنحاء العامل

و�صيتمكن  امل�صتقبل،  مل��دن  وامل��ت��ع��ددة  املبتكرة  حلولها 
املنا�صبني  امل���وردي���ن  م��ع  ال��ت��وا���ص��ل  م��ن  امل��ع��ر���س  زوار 

لحتياجاتهم.
التنفيذي  الرئي�س  ال�صيزاوي،  داوود  ق��ال  جهته،  من 
واملوؤمترات  امل��ع��ار���س  لتنظيم  ال�صرتاتيجي  ل�صركة 
امل�صتقبل  م����دن  مل��ع��ر���س  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ورئ���ي�������س 
لي�صت  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  م�����دن   :2017
م��رت��ب��ط��ة ب��ال��ت��ح��ك��م وامل���رك���زي���ة، بل 
ب���ني خمتلف  ب��ال��ت��ع��اون وال��ت��ك��ام��ل 
كبرة  م�صاركة  ون��ت��وق��ع  الأط����راف. 
والعاملة  امل��وؤث��رة  ال�صخ�صيات  م��ن 
مدن  معر�س  يف  ال��ذك��ي  املجتمع  يف 
املعر�س ي�صكل  فاإن  امل�صتقبل. ولهذا 
�صناع  م��ع  للتوا�صل  امل��ث��ل��ى  املن�صة 
التقني  القطاع  القرار والعاملني يف 
العام  القطاعني  وممثلي  واخل���رباء 
املنطقة  يف  الأعمال  ورواد  واخلا�س 
اأفكارا  وال��ع��امل ك��ك��ل مم��ن مي��ل��ك��ون 
ت�صاعد  مبتكرة  وخدمات  ومنتجات 
يف بناء مدن امل�صتقبل. ا�صافة لذلك فاإن املعر�س �صوف 
ي�صكل فر�صة للبدء بتعاون حقيقي وعلقات فعالة مع 

املجتمعات الذكية يف خمتلف اأنحاء العامل .
من�صة   2017 امل�����ص��ت��ق��ب��ل  م����دن  م��ع��ر���س  وي��ع��ت��رب 
البنية  تطوير  يف  الفاعلة  واملنظمات  لل�صركات  عاملية 
التحتية املتقدمة حول العامل. ويجتذب املعر�س كبار 
امل�صتثمرين واأ�صحاب الأفكار اخللقة واملبتكرة بهدف 
بناء مدن امل�صتقبل من النواحي القت�صادية والتقنية 

والبيئية.

•• دبي-�لفجر: 

تركز الدورة الأوىل من معر�س مدن امل�صتقبل 2017 
اأبريل   4 ولغاية   2 م��ن  ال��ف��رتة  خ��لل  �صتقام  وال��ت��ي 
القادم على جمع اأف�صل املبتكرين يف جمالت التقنيات 
وتعزيز  رئي�صية  ا�صرتاتيجيات  لتطوير  وذلك  الذكية 

التعاون امل�صرتك فيما بينهم.
و�صيح�صر املعر�س عدد من اخلرباء 
لرواد  ا�صافة  ال�صناعات  خمتلف  يف 
امل�صتقبلية  الأعمال واأ�صحاب الروؤى 
وذل���ك من  امل�صتقبل  م��دن  يف جم��ال 

العديد من الدول حول العامل.
���ص��ي�����ص��ت�����ص��ي��ف م���ع���ر����س مدن  ك���م���ا 
ع��ار���ص��ني مم���ن ميلكون  امل�����ص��ت��ق��ب��ل 
مبتكرة  ومنتجات  وخ��دم��ات  اأف��ك��ارا 
ت���������ص����اع����د ع����ل����ى حت����ق����ي����ق اأه����������داف 
وال�صعادة.  والب���ت���ك���ار  ال����ص���ت���دام���ة 
وخ�����لل امل���ع���ر����س ���ص��ي��ق��وم اخل����رباء 
بتقدمي دليل لكيفية تطبيق العديد 

مثل  امل�صتقبل  مل��دن  وال�صرتاتيجيات  املخططات  من 
املعلومات  وت��وف��ر  امل������روري،  وال��ت��دف��ق  ال���ص��ت��دام��ة، 

وغرها الكثر.
تقدميية  وع��رو���س  مناق�صات  امل��ع��ر���س  يت�صمن  كما 
الذكية.  امل���ب���ادرات  م��ن  للعديد  تو�صيحية  وج����ولت 
و���ص��ي�����ص��ك��ل امل���ع���ر����س ف��ر���ص��ة ذه��ب��ي��ة ل��ل��ت��وا���ص��ل بني 
ا�صافة  �صيقدم  ال��ذي  الأم���ر  وه��و  املحليني  املبتكرين 
ويف  احل�صرية.  وامل�صروعات  الذكية  للمدن  حقيقية 
لعر�س  الفر�س  على  ال�صركات  �صتح�صل  الوقت،  ذات 

ومنظمات  وال�����ص��رك��ات  احل��ك��وم��ات 
املجتمع املدين لتبني نهج حتويل يف 

�صياغة م�صتقبل القطاع.
لل�صناعة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  وكت�صبت 
والت�صنيع اأهمية عاملية حيث اأتاحت 
الطلع  فر�صة  امل�صاركة  لل�صركات 
على اأف�صل املمار�صات العاملية يف قطاع ال�صناعة. واأطلق هذا التجمع العاملي 
الأول من نوعه العديد من الأفكار والروؤى اجلديدة ومهد الطريق للنقا�س 
م�صتقبل  �صياغة  يف  امل�صاهمة  من  ال�صناعي  القطاع  متكني  على  والعمل 
جديد للمجتمعات العاملية، ودمج الأن�صطة ال�صناعية يف الأ�صواق املتقدمة 
والنا�صئة، وتكري�س امل�صوؤولية الجتماعية لل�صركات جتاه الأجيال املقبلة، 
القت�صادي  الزده���ار  بناء  اإع���ادة  يف  ال�صناعي  القطاع  دور  على  والتاأكيد 
املجتمع  العام واخلا�س، وممثلي  القطاعني  القمة قادة  العاملي. و�صتجمع 
املدين، ملناق�صة التحديات العاملية يف قطاع ال�صناعة. و�صرتكز القمة على 
�صتة حماور رئي�صية وهي: التكنولوجيا والبتكار، و�صل�صل القيمة العاملية، 
التحتية،  والبنية  والبيئة،  وال�صتدامة  والتعليم،  وال��وظ��ائ��ف  وامل��ه��ارات 

واملعاير، واملواءمة بني اجلهات ذات العلقة بالقطاع ال�صناعي.

•• �أبوظبي-�لفجر: 

للقمة  الفتتاحية  ال����دورة  اختتمت 
اأعمالها  والت�صنيع  لل�صناعة  العاملية 
ر���ص��م��ي��اً ي����وم اخل��م��ي�����س امل��ا���ص��ي بعد 
امل���ح���ادث���ات رفيعة  اأي������ام م���ن  ث���لث���ة 
���ص��ارك ف��ي��ه��ا ق����ادة القطاع  امل�����ص��ت��وى 

املدين.  املجتمع  ومنظمات  وال�صركات  احلكومات  قادة  وجمعت  ال�صناعي، 
ونتيجًة للنجاح الكبر الذي حققته الدورة الفتتاحية للقمة، فقد اأعلن 
2019 يف اجلل�صة اخلتامية  اأبوظبي يف العام  عن ا�صت�صافتها جمدداً يف 
البحوث  اإدارة  م��دي��ر  األ��ك��ورت��ا،  ل��ودف��ي��ك  ق���ال  ال�����ص��دد،  ه���ذا  ويف  للقمة. 
ال�صناعية  للتنمية  املتحدة  الأمم  منظمة  يف  والح�����ص��اءات  وال�صيا�صات 
من  الكثر  اأم��ام  ت�صعنا  هائلة  تقنية  تغرات  اليوم  نواجه  )اليونيدو(: 
لبناء م�صتقبل  ن��وح��د ج��ه��ودن��ا  اأن  م��ن  لنا  ب��د  وال��ف��ر���س. ول  ال��ت��ح��دي��ات 
مزدهر وم�صتدام جلميع �صعوب العامل. لقد كر�صت القمة العاملية لل�صناعة 
املهتمني  كافة  الأوىل موقعها كمن�صة مثالية جلمع  دورتها  والت�صنيع يف 
بالقطاع ال�صناعي من خمتلف اأنحاء العامل لتبني نهج موحد حول م�صتقبل 

قطاع ال�صناعة ميكننا من حتقيق التنمية ال�صناعية ال�صاملة وامل�صتدامة.  
واأ�صاف األكورتا: �صتوا�صل منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية العمل 
على تنفيذ التزاماتها نحو القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع، وذلك من 
خلل البدء بالتح�صر لإعلن دويل حول م�صتقبل ال�صناعة ت�صاهم فيه 
احلكومات، وال�صركات، واجلامعات، ومنظمات املجتمع املدين التي �صاركت 
تبني  يتم  اأن  ونتطلع  �صي.  دبليو  بي  �صركة  بالتعاون مع  وذل��ك  القمة،  يف 
الإعلن على م�صتوى الأمم املتحدة.  ومن جانبه، قال بدر �صليم �صلطان 
اللجنة  ورئ��ي�����س  للت�صنيع  ���ص��رتات��ا  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  ال��ع��ل��م��اء، 
العاملية  القمة  حققت  والت�صنيع:  لل�صناعة  العاملية  للقمة  التنظيمية 
ال�صناعي  القطاع  ت�صع  اأن  وا�صتطاعت  كبراً  والت�صنيع جناحاً  لل�صناعة 
يف قلب احلوار حول امل�صتقبل القت�صادي لدولة الإمارات وللعامل باأ�صره. 

كنا  ما  اإذا  هائلة  فر�صاً  ت�صكل  احلديثة  التقنيات  حتديات  اأن  يف  �صك  ول 
اإل  ذل��ك  حتقيق  لنا  ميكن  ول  اأه��داف��ن��ا.  خدمة  يف  لتوظيفها  م�صتعدين 
من خلل ال�صراكة القوية بني القطاعني العام واخلا�س التي تقوم على 

منهجية وا�صرتاتيجية جديدة، والتزام قوي نحو ما فيه خر الب�صرية. 
جامعة  يف  والت�صنيع  لل�صناعة  العاملية  للقمة  الفتتاحية  ال��دورة  وعقدت 
باري�س ال�صوربون- اأبوظبي حتى 30 مار�س 2017. وتعترب القمة مبادرة 
املتحدة  الأمم  ومنظمة  الإم���ارات  دول��ة  يف  القت�صاد  وزارة  بني  م�صرتكة 
التنمية  دائ���رة  ا�صت�صافتها  يف  وت�صارك  )ال��ي��ون��ي��دو(،  ال�صناعية  للتنمية 
القت�صادية – اأبوظبي، حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
وتعد  امل�صلحة.  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  اآل 
قادة  من  ال��ق��رار  �صناع  يجمع  ال�صناعي  للقطاع  عاملي  جتمع  اأول  القمة 

•• دبي-�لكويت-رويرتز:

ت��ت��ج��ه اإم��������دادات زي����ت ال���وق���ود يف 
اإغلق  بعد  التقل�س  نحو  اخلليج 
م�صفاة ال�صعيبة الكويتية يف الأول 
ن��ي�����ص��ان مم���ا �صيجرب  اأب���ري���ل  م���ن 
مرافق البلد على ا�صتراد الوقود 
اعتبارا من العام املقبل وحتى تبداأ 

م�صفاة الزور العمل يف 2019.
وق��������ال حم���م���د غ��������ازي امل���ط���ري 
ل�صركة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال����رئ����ي���������س 
الكويتية  ال���وط���ن���ي���ة  ال�����ب�����رتول 
بلده  اإن  ال��ك��وي��ت  يف  لل�صحفيني 
الوقود  زيت  ا�صتراد  اإىل  �صتحتاج 
الكهرباء  توليد  احتياجات  لتلبية 

لنحو عام.
حتتاج  الكويت  اإن  امل��ط��ري  وق��ال 
اأو  يوميا،  برميل  األ��ف   120 اإىل 
ما يعادل نحو 18 األف طن يوميا، 
و70  ال�صيف  الوقود يف  زي��ت  من 
يوازي  م��ا  اأو  ي��وم��ي��ا،  برميل  األ���ف 
اآلف طن يوميا، يف ال�صتاء  ع�صرة 

لتوليد الكهرباء.
وبح�صب تقديرات جتار فاإن اإغلق 
م�صفاة ال�صعيبة التي تبلغ طاقتها 
األ��ف برميل من   200 التكريرية 
بني  الأ���ص��غ��ر  وه��ي  يوميا،  النفط 
�صيوؤدي  ال��ب��لد،  يف  م�صاف  ث��لث 
الكويتية  الإم������دادات  ه��ب��وط  اإىل 
 250 من الوقود ال�صناعي بنحو 

األف طن �صهريا.
وقال تاجر يف زيت الوقود �صريطة 
ع��دم ن�صر ا�صمه لأن��ه غ��ر خمول 

اأ�صهم اأوروبا ترتاجع 
يف نهاية ربع قوي 

•• ميالنو-رويرتز:

يف  الأوروب���ي���ة  الأ���ص��ه��م  انخف�صت 
اجلمعة  ام�����س  املبكرة  التعاملت 
�صركات  اأ���ص��ه��م  ب��خ�����ص��ائ��ر  م��ت��اأث��رة 
ال���ت���ع���دي���ن وه����ب����وط ���ص��ه��م اأول�����د 
على  املنك�صفة  للتاأمني  ميوت�صوال 
جنوب اأفريقيا، لكنها تتجه لإنهاء 

الربع على مكا�صب.
 600 ���ص��ت��وك�����س  ون�������زل م���وؤ����ص���ر 
 0.2 الأوروب��ي��ة  ال�صركات  لأ�صهم 
الأول  ال��رب��ع  لإن��ه��اء  ويتجه  باملئة 
باملئة  خم�صة  ن�صبته  ���ص��ع��ود  ع��ل��ى 
الف�صلية  مكا�صبه  ث��ال��ث  لي�صجل 

على التوايل.
تاميز  فاينن�صال  م��وؤ���ص��ر  وت��راج��ع 
باملئة   0.3 ال���ربي���ط���اين   100
بينما ا�صتقر موؤ�صر داك�س الأملاين. 
الفرن�صي   40 ك��اك  م��وؤ���ص��ر  ون���زل 

0.2 باملئة.
وه����ب����ط م����وؤ�����ص����ر ق����ط����اع امل��������وارد 
ي�صم  ال��ذي  الأوروب��ي��ة،  الأ�صا�صية 
ك����ربى ����ص���رك���ات ال���ت���ع���دي���ن، 1.5 
القطاعات  قائمة  ليت�صدر  باملئة 

الأوروبية اخلا�صرة.
اأول����د م��ي��وت�����ص��وال هو  وك���ان �صهم 
موؤ�صر  ع���ل���ى  اخل���ا����ص���ري���ن  اأك������رب 
باملئة   7.4 ه�����وى  اإذ  ���ص��ت��وك�����س 
وال�صندات  ال��ران��د  ان��خ��ف��ا���س  م��ع 
احلكومية يف جنوب اأفريقيا بعدما 
اأق���ال الرئي�س ج��اك��وب زوم��ا وزير 
وقت  يف  وزاري  تعديل  يف  ماليته 

متاأخر م�صاء اأم�س الأول.

بينما  الزيت  با�صتخدام  الكهرباء 
ت�صارع اإيران اإىل حتديث م�صافيها 
املنتجات  اإن��ت��اج  ل��زي��ادة  امل��ت��ق��ادم��ة 
الأع���ل���ى ق��ي��م��ة ع��ل��ى ح�����ص��اب زيت 

الوقود.

م�ضروع الوقود البيئي
تت�صمن خطة التنمية القت�صادية 
الكويتية البالغة قيمتها 30 مليار 
دينار )100 مليار دولر( م�صروع 
�صيحدث  ال�����ذي  ال��ب��ي��ئ��ي  ال���وق���ود 
القائمتني  الأخ���ري���ني  امل�صفاتني 
اإنتاج  على  الرتكيز  الكويت مع  يف 
الديزل  مثل  قيمة  اأعلى  منتجات 

والكرو�صني من اأجل الت�صدير.
ميناء  م�صفاة  طاقة  و�صتنخف�س 
األ��ف برميل   347 اإىل  الأح��م��دي 
يوميا من 466 األفا فيما �صتزيد 
اإىل  اهلل  عبد  ميناء  م�صفاة  طاقة 
من  ي���وم���ي���ا  ب���رم���ي���ل  األ������ف   454

270 األفا.
جديدة  وح��دات  اإ�صافة  و�صيعو�س 
قيمة  اأع�����ل�����ى  م���ن���ت���ج���ات  لإن�����ت�����اج 
الأحمدي  انخفا�س طاقة م�صفاة 
بعد اإغلق اإحدى وحداته لتقطر 

اخلام.
الوقود  م�صروع  اإن  املطري  وق��ال 
بحلول  العمليات  ���ص��ي��ب��داأ  البيئي 
ت�صغيل  يتبعه   2018 منت�صف 
طاقتها  تبلغ  ال��ت��ي  ال���زور  م�صفاة 
برميل  األ�����ف   615 ال��ت��ك��ري��ري��ة 
للبرتوكيماويات  وجم��م��ع  يوميا 

يف 2019.

ت�صغيل م�صفاة  ال�صعيبة حتى يتم 
الزور.

الكويت  اإن���ت���اج  ان��خ��ف�����س  ومي���ث���ل 
لجتاه  انعكا�صا  ال��وق��ود  زي��ت  م��ن 
يركز  ح���ي���ث  اخل���ل���ي���ج  يف  اأو������ص�����ع 
اأع�صاء منظمة اأوبك على ت�صدير 
املنتجات املكررة الأعلى قيمة بينما 
الوقود  زيت  من  املزيد  ي�صتهلكون 

لتوليد الكهرباء.
على  ال�����ص��ع��ودي��ة  يف  ال��ط��ل��ب  وزاد 
زيت الوقود مع منو قدرات توليد 

الإع�����لم  و����ص���ائ���ل  اإىل  ب���احل���دي���ث 
تاأثر كبر  له  الإغ��لق لن يكون 
)من  اخلليجية  الإم������دادات  ع��ل��ى 
�صيقل�س  ل���ك���ن���ه  ال�����وق�����ود(  زي�����ت 

اإجمايل التدفقات يف املنطقة.
الكويتية  الأن���ب���اء  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 
النفط  وزير  الر�صمية عن  )كونا( 
اإن  ق��ول��ه  امل����رزوق  ع�صام  الكويتي 
ل�صتراد  اأي�����ص��ا  ���ص��ت��ح��ت��اج  ب����لده 
ال��ب��ن��زي��ن ك���ي ت��ع��و���س ج�����زءا من 
انخفا�س الإنتاج املرتبط مب�صفاة 

جمموعة من العار�صني الطاحمني 
لل�صتفادة من فر�س ال�صتثمار يف 
بال�صتثمار  ي��رغ��ب��ون  ال��ت��ي  ال���دول 
بخلفيات  ت��ت��م��ت��ع  ال���ت���ي  اأو  ف��ي��ه��ا 

ثقافية ودينية قريبة لهم. 
للمرة  ت��ق��ام  ال��ت��ي  الفعاليات  وم��ن 
الأوىل على هام�س معر�س اأبوظبي، 
ح��وارات �صيتي �صكيب، التي حققت 
املا�صي  العام  دورة  جناحا كبرا يف 
والتي  ج��ل��وب��ال  �صكيب  �صيتي  م��ن 
اأر�س  مبا�صرة من  ح��وارات  �صتعقد 
فقرات  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  امل���ع���ر����س 
ت�صتهدف  بال�صناعة  متخ�ص�صة 
وامل�صممني  واملهند�صني  الو�صطاء 
واخلرباء وت�صلط ال�صوء على ابرز 

العناوين العقارية.
الأكرب  ال��ع��ق��اري  املعر�س  وي�صتعد 
العا�صمة  يف  ت�����اأث�����را  والأك����������ر 
الإماراتية، الذي يجمع امل�صتثمرين 
احلكوميني  وامل�صوؤولني  واملطورين 
خ����رباء ال��ق��ط��اع ال���ع���ق���اري، ل���دورة 
ناجحة مب�صاركة كبار املطورين من 

اأكر من ع�صر دور خمتلفة. 

•• �أبوظبي-�لفجر: 

ت�صتعد املالديف، الوجهة ال�صياحية 
ال��ت��ي حت��ظ��ى ب�����ص��ه��رة وا���ص��ع��ة بني 
ال�صياح من ال�صرق الأو�صط، لإبهار 
مب�صروع  املنطقة  م��ن  امل�صتثمرين 
اح�����د جرزها  ع���ل���ى  ذك���ي���ة  م���دي���ن���ة 
خلل  با�صتعرا�صه  �صتقوم  وال���ذي 
م�صاركتها يف �صيتي �صيكب اأبوظبي 

ال�صهر القادم.
وت����ع����ت����رب م����دي����ن����ة ه����ول����ه����وم����ايل 
8كم  بعد  ال��واق��ع��ة على  اجل��دي��دة، 
ال�صرقي  ال�����ص��م��ايل  ال�����ص��اح��ل  ع���ن 
عن  و6.5كم  م������ايل،  ل��ل��ع��ا���ص��م��ة 
مدينة  اأول  ال���دويل،  فيلنا  مطار 
املالديف  يف  ب���ال���ك���ام���ل  خم��ط��ط��ة 
واأك�����ر امل�����ص��اري��ع ال��ط��م��وح��ة التي 

تتبناها دولة اجلزر حتى اليوم. 
التي  ه��ول��ه��وم��ايل،  ت��خ��ط��ي��ط  ومت 
تبلغ م�صاحتها 400 هكتار ويتوقع 
ان تكون موطنا ل� 240 األف �صاكن، 
لتكون مدينة ذكية على اأعلى طراز 
للمياه  م��ت��ك��ام��ل��ة  ���ص��ب��ك��ة  ت��ت�����ص��م��ن 

للم�صتثمرين ي�صم خطة دفع على 
30 �صهرا.

الرئي�س  ع���ب���داحل���ي،  ع���م���ار  وق�����ال 
ج���ن���ان عمار،  ل�����ص��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ي��ع��ت��رب مثايل  ق���ائ���ل: م�����ص��روع��ن��ا 
للم�صترمين اخلليجيني الراغبني 
فر�صة  او  للعطلت  م��ن��زل  ب�صراء 
وجهة  امل��غ��رب  تعترب  ل��ل���ص��ت��ث��م��ار. 
يف  نا�صئ  و���ص��وق  بامتياز،  �صياحية 
كونه  عن  ف�صل  العقاري،  القطاع 
ث��ق��اف��ي��ا وم���ث���ايل للزوار  ب��ل��د غ��ن��ي 
العرب ويوفر فر�صا رائعة ومربحة 
تبداأ  ال�صغرة  فللنا  للم�صرتين. 
دولر  م���ل���ي���ون   1.3 ����ص���ع���ر  م�����ن 
هذه  اأن  م���ن  وب���ال���رغ���م  اأم���ري���ك���ي، 
امل�صاركة هي الأوىل لنا يف املعر�س، 
اإل اأننا واثقون اأن امل�صروع �صيحظى 

معر�س  زوار  ب���ني  ك��ب��ر  ب��اه��ت��م��ام 
�صيتي �صكيب اأبوظبي .

الأكرب  ال��ع��ق��اري  امل��ع��ر���س  وي�صهد 
الإماراتية،  العا�صمة  يف  نوعه  من 
م�����ص��ارك��ة م��ط��وري��ن ع��ق��اري��ني من 
تت�صمن  دول  ع�������ص���رة  م����ن  اأك������ر 
اأذرب������ي������ج������ان وال����ب����و�����ص����ن����ة وك����ن����دا 
وال�صني وقرب�س وم�صر والفلبني 
والربتغال وتركيا واململكة املتحدة، 
اأحدث  ل���ص��ت��ع��را���س  واحل��ا���ص��ري��ن 
م�����ص��اري��ع��ه��م ل��ل��م�����ص��ت��ث��م��ري��ن من 

املنطقة والعامل.
يقام  ال����ذي  امل��ع��ر���س،  وي�صت�صيف 
حت���ت رع���اي���ة ك���رمي���ة م���ن �صاحب 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان، ويل 
امل�صلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 

واأنظمة مكافحة احلرائق  ولطاقة 
وخطوط

 ال���������ص����رف ال�������ص���ح���ي وال����ت����ي من 
اجلزيرة  مكانة  ت�صطر  اأن  �صاأنها 
كوجهة �صياحية عاملية تقدم مرافق 

�صاطئية وبحرية عاملية امل�صتوى. 
هذا وقد ومت و�صع خمطط �صامل 
يت�صمن  امل��دي��ن��ة  يف  ل��ل��م��وا���ص��لت 
مكونات املدينة الذكية مثل النظام 
الذكي لإدارة املرور واملراقبة املدينة 
الآل���ي���ة واأن���ظ���م���ة ت��خ��ط��ي��ط م����وارد 
اإىل نظام نقل  بالإ�صافة  ال�صركات، 

عام اكر ذكاء وفاعلية. 
الإ�صكان  تطوير  �صركة  واع��ت��م��دت 
م�صروع  لتطوير  للحكومة  التابعة 
املدينة الذكية الذي �صيقدم فر�صا 
ال�  ال���دورة  ل���زوار  قيمة  ا�صتثمارية 

و2016 .
ال������زوار  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر  واأ�����ص����اف����ت: 
القادمني من دولة الإمارات العربية 
املتحدة على وجه اخل�صو�س، فقد 
 .14.4% بن�صبة  ع��دده��م  ارت��ف��ع 
ب�صبكة  هولهومايل  مدينة  تتمتع 
اإمكانية  وت��ت��ي��ح  متكاملة  خ��دم��ي��ة 
لفرتات  ال��ت��م��ل��ك  ح��ت��ى  ال���ت���اأج���ر 
فرتات  لتقدمي  ب��الإ���ص��اف��ة  طويلة 
للم�صتثمرين.  ط���وي���ل���ة  ����ص���م���اح 
اأبوظبي  �صكيب  �صيتي  م�صاركتنا يف 
متكننا من التوا�صل مع امل�صتثمرين 
والتعريف  الأو�����ص����ط  ال�����ص��رق  م���ن 
ب�صركة تطوير ال�صكان كاأحد كبار 
املطورين يف املالديف بالإ�صافة اإىل 

ا�صتقطاب ال�صتثمار الأجنبي . 
التي  الأخ����������رى  امل���������ص����اري����ع  وم������ن 

ابوظبي،  ���ص��ك��ي��ب  ���ص��ي��ت��ي  م���ن   11
الذي يقام على اأر�س مركز اأبوظبي 
الوطني للمعار�س يف الفرتة ما بني 

18-20 اأبريل. 
امل���و����ص���وع، �صرحت  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��ا 
م���دي���رة تطوير  ع���ب���داهلل،  ن�����ص��وى 
لدى  والت�صويق  واملبيعات  الأعمال 
�صركة تطوير الإ�صكان، قائلة: توفر 
ا�صتثماريا  م��ن��اخ��ا  امل��ال��دي��ف  ج���زر 
�صرائب  يت�صمن  للكثرين  حمببا 
 15% بن�صبة  الأرب����اح  على  ثابتة 
ويف  للم�صتثمرين،  �صكنية  وم��زاي��ا 
اهتماما  الأخ��رة لحظنا  ال�صنوات 
م��ت��زاي��دا ع��ل��ى اأرخ��ب��ي��ل اجل���زر من 
منطقة  دول  م��ن  القادمني  ال���زوار 
بن�صبة  زي������ادة  الأو�����ص����ط؛  ال�������ص���رق 
 2015 ال����ع����ام����ني  ب�����ني   24%

اأبوظبي  ���ص��ك��ي��ب  ���ص��ي��ت��ي  ت�����ص��ت��خ��دم 
فر�صها  ل����ص���ت���ع���را����س  ك��م��ن�����ص��ة 
ال����ص���ت���ث���م���اري���ة، ري����ت����ز ك���ارل���ت���ون 
م���راك�������س، ال����واق����ع ع��ل��ى ب��ع��د 20 
اأكرب مدينة  رابع  و�صط  دقيقة من 
يف املغرب. ويت�صمن امل�صروع، املقام 
85 �صكنا  50 هكتار،  على م�صاحة 
ي�صم  كارلتون  ريتز  وفندق  خا�صا، 
80 غرفة، ونادي للبولو واملرحلة 
عنها  الك�صف  �صيتم  للفلل  الأوىل 

للم�صتثمرين يف اأبوظبي. 
الأ�صا�س  ع��م��ل��ي��ات  اك��ت��م��ل��ت  وق����د 
الفندق  يف  ال���ت���ح���ت���ي���ة  وال���ب���ن���ي���ة 
واملرحلة الأوىل للمنطقة ال�صكنية، 
التي من املقرر اأن تقدم عائدا على 
ال�صنة  من   5% بن�صبة  ال�صتثمار 
خا�س  وب��ع��ر���س  للت�صليم  ال��ت��ال��ي��ة 
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العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/713  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- موؤ�ص�صة حممد �صريف حنيف لتجارة مواد البناء  جمهول 
الكرتونيه  وال�صناديق  احل��اوي��ات  لنتاج  يونيباك  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل 
ذ.م.م وميثله: عبداهلل ح�صن احمد طاهر قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها الزام 
الف و�صتمائة وخم�صون  توؤدي للمدعية )12.650( )اثني ع�صر  بان  املدعي عليها 
درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى ال�صداد 
الثلثاء    . وحددت لها جل�صة يوم  بالر�صوم وامل�صاريف والتعاب  الزامه  التام مع 
املوافق  2017/4/11  ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/708  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �صليمان ح�صن يو�صف اللوي�صي  جمهول حمل القامة مبا 
علي  احمد  فردية وميثله: حممد  موؤ�ص�صة   - لل�صياحة  بوكينج  ايزي  املدعي/  ان 
احمد اللنجاوي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املتنازع �صده 
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )56890( درهم قيمة ال�صيك رقم 19 امل�صحوب على 
بنك المارات دبي الوطني والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة التجارية 
12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام . وحددت لها جل�صة يوم الثنني   املوافق  
2017/4/3  ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/737  جتاري جزئي

امل��ه��ري  جمهول حمل  را�صد  م��وزة عبيد عبداهلل   -1  / املدعي عليه  اىل 
اأقام  ���س.ذ.م.م قد  اللكرتونية  الدولية للأجهزة  املدعي/  ان  القامة مبا 
وقدره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك 
)6750( درهم والر�صوم وامل�صاريف . وحددت لها جل�صة يوم الثلثاء املوافق  
فاأنت مكلف  لذا   Ch 1.C.13 بالقاعة  ال�صاعة 8.30 �س    2017/4/18
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/559  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- فاطمة عبدالعزيز علي خاجه  جمهول حمل القامة 
عليك  اأق��ام  قد  ����س.ذ.م.م  اللكرتونية  للأجهزة  الدولية  امل��دع��ي/  ان  مبا 
 )7750( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى 
دره���م وال��ر���ص��وم وامل�����ص��اري��ف . وح����ددت ل��ه��ا جل�صة ي���وم ال��ث��لث��اء املوافق  
فاأنت مكلف  لذا   Ch 1.C.13 بالقاعة  ال�صاعة 8.30 �س    2017/4/11
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/1138  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- مودنا لل�صناعات ���س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا 
قد  كنعان  حليم  �صمر  وميثله:  ���س.م.ل  العربية  التاأمني  �صركة  املدعي/  ان 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام 
)227.711.83( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 
تاريخ املطالبه وحتى ال�صداد التام . وحددت لها جل�صة يوم الثلثاء   املوافق  
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 1.C.12 بالقاعة  ���س   8.30 ال�صاعة    2017/4/11
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/624  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- منى علي يو�صف  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
الدعوى ومو�صوعها  اأقام عليك  ���س.ذ.م.م قد  الدولية للأجهزة اللكرتونية 
املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )9750( درهم والر�صوم وامل�صاريف 
و�صمول  التام  ال�صداد  املطالبة وحتى  تاريخ  9% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
املوافق   ال��ث��لث��اء  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت  كفالة.  ب��ل  املعجل  بالنفاذ  احل��ك��م 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch.1.C.13 بالقاعة  ���س   8.30 ال�صاعة   2017/4/11
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   ف�ي  الدعوى 2017/577  جتاري جزئي

ذا  ���س.ذ.م.م )املعروفة �صابقا - مبطعم  ال�صيف لتينو  اىل املدعي عليه / 1-  مطعم 
�س.ذ.م.م  اك�صرب�س  فري�س  �صركة  املدعي/  ان  القامة مبا  هاجناوت(  جمهول حمل 
وميثله : �صمر حليم كنعان   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليها مببلغ وقدره )50.644.59( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 
2017/4/9   ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/1690  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �صركة كريتيف انكور للتجارة العامة �س.ذ.م.م  جمهول 
اأق���ام عليك  امل��دع��ي/ رام���ي حممد �صالح من�صور  ق��د  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
 124000( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من ال�صتحقاق وحتى 
ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم  الثنني املوافق 2017/4/10 ال�صاعة 8.30 
�س بالقاعة Ch 1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثلثة اأيام على القل - علما بان الدعوى قد جددت من ال�صطب .
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/1284  مدين جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-نهلة بنت عبد القادر العياط جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2016/12/25  يف الدعوى املذكورة 
مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  الن�صال  ل�صالح/خديجه  اع��له 
)25.800()خم�س وع�صرون الف وثماين مائة درهم( مع فوائد قانونية بواقع %9 
من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى متام ال�صداد والزمت املدعي عليها بامل�صاريف 
. حكما مبثابة احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�صر هذا العلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

�صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3  مدين جزئي

لتاأجر  ان  ك��ار  �صركة   -2 ����س.ذ.م.م  ال�صيارات  لتاجر  ه��ارودز   -1  / املدعي عليه  اىل 
حمل  جمهول  ال�صرباوي   احلكم  عبد  م�صطفى  احلكم  عبد   -3 ����س.ذ.م.م  ال�صيارات 
اإليا�س  حممد  علي  حممد  وميثله:يون�س  منجون  فابيو  امل��دع��ي/  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
مببلغ  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�صحي 
وقدره )43.000 درهم( بال�صافة اىل الفائدة القانونية 12% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف والتعاب .  وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س   املوافق  
2017/4/6   ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/1982  مدين جزئي
ب��ور  جمهول حمل الق��ام��ة مبا  اأك��رب ماندين ح�صني  املدعي عليه / 1-  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها  ان املدعي/ عادل ر�صاد ا�صماعيل من�صور قد 
املطالبة ب�صحة ونفاذ عقد بيع مركبة والر�صوم وامل�صاريف .  وحددت لها جل�صة 
 Ch 2.D.18 يوم الثنني املوافق  2017/4/10   ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   حماكم دبي البتدائية
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/138  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- حممد عاطف �صيخ حممد انور  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ جرنا�س لتاأجر ال�صيارات موؤ�ص�صة فردية - وميثلها/احمد نبى 
داد مبوجب وكالة م�صدقة  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مببلغ 
وقدره )7200 درهم( مع الفائدة والر�صوم وامل�صاريف. وحددت لها جل�صة يوم  
لذا   Ch 2.D.17 بالقاعة  8.30 �س  ال�صاعة  املوافق 2017/4/11  الثلثاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على القل - علما بان 

الدعوى قد جددت من ال�صطب .
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/830  جتاري كلي 
القامة  حمل  جمهول  املرا�صدة  هويدن  بن  علي  يو�صف  عليه/1-خالد  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2017/1/25  يف الدعوى املذكورة 
اعله ل�صالح/�صالح حممد را�صد اخليال الطنيجي بالزام املدعي عليه الول ان يوؤدي 
للمدعي مبلغ )700.000( )�صبعمائة الف درهم( والفائدة بواقع 9% �صنويا من تاريخ 
بامل�صاريف  والزمته  ال�صداد  متام  حتى  يف:2016/5/25  احلا�صل  الق�صائية  املطالبة 
الثانية  املدعي عليها  قبل  الدعوى  وبرف�س  املحاماة  اتعاب  درهم مقابل  الف  ومبلغ 
اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثلثني  خلل  لل�صتئناف  قابل  احل�صوري  مبثابة  حكما   .
التايل لن�صر هذا العلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/71  مدين كلي

اىل املدعي عليه / 1- عمر حبيب فخر الدين  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  عليك  اأق��ام  قد  �صكرجي   حممد 
مببلغ وقدره )2.775.000( درهم )مليونان و�صبعمائة وخم�س و�صبعون الف درهم( 
 %9 بواقع  ال�صداد  مت��ام  وحتى  ال�صتحقاق  تاريخ  من  القانونية  الفائدة  قيمة  مع 
يوم   جل�صة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  وب��دل  وامل�صاريف  الر�صوم  كافة  مع  �صنويا 
فاأنت  ل��ذا   Ch 2.E.21 بالقاعة  �س   9.30 ال�صاعة   2017/4/4 املوافق  الثلثاء 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على القل  .
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   ف�ي  الدعوى 2017/25  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- لر اوو جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �صو�صيتي 
بيك �س ا وميثله : �صيف �صعيد را�صد الغبار ال�صام�صي قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  مببلغ  والتكافل  بالت�صامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها 
لها  وح��ددت     . املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   5982217.92(
 Ch 1.B.8 جل�صة يوم الثنني املوافق 2017/4/10 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل ، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2017/109  جتاري جزئي 
اأقام  ���س.م.ع قد  اىل املدعي عليه/1-حممد زكي عر�صايل جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/البنك العربي 
الدعوى املذكورة اعله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2017/3/23 احلكم التمهيدي التايل: حكمت 
الدور يف اجلدول  املخت�س �صاحب  امل�صريف  املو�صوع بندب اخلبر  الف�صل يف  املحكمة مبثابة احل�صوري وقبل 
وتكون مهمته بعد الط��لع على ملف الدعوى والنتقال للبنك املدعي كاأمر لزم للطلع على ملف املدعي 
امل�صتندات  ا�صول  والط��لع على  الآيل على ح�صابه  ونظام احلا�صب  والدفاتر  ال�صجلت  واق��ع  لديه من  عليها 
وعلى ما ع�صى ان يقدمه اخل�صوم وكذا ال�صجلت والدفاتر التجارية الورقية واللكرتونية املنتظمة واملرا�صلت 
املنح  و�صروط  وقيمتها  وانواعها  ت�صهيلت  من  عليه  احل�صول  مت  ما  لبيان  وج��دت  ان  واللكرتونية  الورقية 
والفوائد ومدة ال�صداد وطريقة احت�صاب امل�صرف للفوائد او الرباح والعمولت وامل�صروفات واية مبالغ اخرى 
مع ت�صفية احل�صاب وبيان كيفية قيام امل�صرف بح�صاب املرت�صد حتى تاريخ رفع الدعوى مع بيان هل املعاملة 
قر�س ام بطاقة ائتمان وحددت مبلغ خم�صة الف درهم كاأمانة للخبر ، وحددت لها املحكمة جل�صة يوم اخلمي�س 

ch1.C.14:املوافق:2017/4/6 ال�صاعة:08:30 �س يف القاعة
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/776  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- �صلطانة حممد زوجة ابراهيم ثاين جرب الغفري )رقم 
العربة 105(  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ جهانكر عامل 
اأق��ام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اع��له والزامك  اي��وب علي   قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )15780( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. وعليه  بال�صافة اىل مبلغ 1305 درهم ر�صوم خلزينة  املحكمة. 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�ش ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/734  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �صده/1- المان بن مت�صك للعمال الفنية - �س ذ م م   جمهول 
اوت��ام موندال جبون موندال  قد  التنفيذ/  حمل القامة مبا ان طالب 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )10112( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�صافة 
اىل مبلغ 909 درهم ر�صوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�ش ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   

اإنذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1729   

املنذر ة : مي للعقارات - �ص ذ م م 
املنذر اليه :- عبداهلل حممد نور بن هندي - اإماراتي اجلن�ضية )جمهول حمل القامة(

تنبه املنذرة على املنذر اليه بالتايل :- 
  

الكاتب العدل

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/01362/2017 / �سكني  

اىل املدعى عليه : ماك�س للعقارات  
مبا اأن املدعي : جمال عبدالرحيم موحد    

قد اأقام �صدكم الدعوى 02/01362/2017 /�صكني  ايجارات امام املركز 
بطلب الزامكم بالتايل

ايجارية  كقيمة  مبلغ  عليه  املدعي  بذمة  تر�صد  ان��ه   - مالية  مطالبة 
يف  اخ���ط���اره  ورغ����م   2014/10/11 وح��ت��ى   2013/9/21 م���ن  ل��ل��ف��رتة 

2017/1/2 ميتنع عن ال�صداد
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�صائية اعلنكم بالن�صر للح�صور بجل�صة يوم الربعاء  
)اللجنة  الق�صائية  اللجنة  ام���ام  3.00م  ال�صاعة   2017/4/5 امل��واف��ق 
احلادي ع�صر( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات 
الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�صر مدة امل�صافة اىل ثلثة ايام 
من تاريخ الن�صر . فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي 

ما لديكم من دفاع وم�صتندات  

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/02572/2017 / �سكني  

اىل املدعى عليه : ناجي ح�صني حمدان  
مبا اأن املدعي : �صركة بدري العقارية    

 قد اأقام �صدكم الدعوى 02/02572/2017/�صكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزامه مبا ي�صتجد من بدلت اليجار من تاريخ 2017/3/17 وحتى تاريخ 

الخلء الفعلي 
اخلء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �صداد الأجرة للماأجور للفرتة من 2012/5/15 
وحتى 2017/3/16  فرت�صد بذمته مبلغ 130500 درهم وميتنع عن �صداده رغم اخطاره 

بال�صداد او الإخلء يف 2016/11/20
مطالبة مالية - انه تر�صد بذمة املدعى عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من  2012/5/15 

وحتى 2017/3/16 رغم اخطاره يف 2016/11/20  ميتنع عن ال�صداد.
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�صائية اعلنكم بالن�صر للح�صور بجل�صة يوم الحد املوافق 2017/4/9  
واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  التا�صعة(  )اللجنة  الق�صائية  اللجنة  ام��ام  3.00م  ال�صاعة 
مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�صر مدة امل�صافة اىل 
ثلثة ايام من تاريخ الن�صر . فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم 

من دفاع وم�صتندات  

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
   اإعادة اعالن ح�سور امل�ستانف �سده  بالن�سر 

يف ال�ستئناف  03/00249/2017 / �سكني  
اىل امل�صتانف �صده : الن اميل مو�صي�صيان 
مبا اأن امل�صتانف  : �صيف باحل�صا للعقارات 

 قد اأقام �صدكم ال�صئناف  03/00249/2017/ �صكني  امام املركز بطلب بالتايل : 
الغاء  املو�صوع  يف  ال�صتئناف  قبول   - جم��ددا  والق�صاء  امل�صتانف  احلكم  الغاء 
احلكم امل�صتاأنف وتعديله والق�صاء جمددا بالزام املدعي عليه ب�صداد ثلثة ا�صهر 

من قيمة عقد اليجار وذلك لرتك املاجور وعدم ا�صتعماله. 
مطالبة مالية  - الزام املدعي عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى.  

وقررت اللجنة الق�صائية  اإعادة اعلنكم بالن�صر للح�صور بجل�صة يوم الثلثاء  
ال�صتئنافية  )اللجنة  الق�صائية  اللجنة  امام   3.30 ال�صاعة   2017/4/18 املوافق 
الإيجارية  املنازعات  ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  ال�صتئنافية  بالدائرة  الثانية( 
تاريخ  اي���ام م��ن  ث��لث��ة  امل�����ص��اف��ة اىل  م���دة  اأم���ر بتق�صر  وق���د  ال���دع���وى،  لنظر 
الن�صر.  فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع 

وم�صتندات. يتم ا�صدار هذه الوثيقة الكرتونيا ول تتطلب اي ختم اوتوقيع

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 11983 بتاريخ 2017/4/1   
     اإعادة اعالن ح�سور ملتم�ش �سدها بالن�سر 

يف اللتما�ش  221 ل�سنة 2016   اإيجارات  
اىل امللتم�س �صده : كوبنهاغن للعقارات - جمهول حمل القامة 

مبا ان امللتم�س : ايه ا�س ان بي لدارة العقارات - �س ذ م م 
قد اأقام �صدكم اللتما�س رقم 221 ل�صنة 2016 اإيجارات امام املركز بطلب 
الزامكم  بالغاء احلكم ال�صادر بتاريخ 2016/12/25 يف ال�صتئناف رقم 
الحوال  جميع  ويف  ال�صتئناف  برف�س  جم��ددا  والق�صاء   2016-1115
واتعاب  الر�صوم  بكافة  بينهم  فيما  بالت�صامن  �صدها  امللتم�س  ال���زام 

املحاماة على كافة درجات التقا�صي 
وقررت اللجنة الق�صائية اعلنكم بالن�صر للح�صور بجل�صة يوم  الحد 
املوافق 2017/4/9  ال�صاعة 3.30  امام اللجنة الق�صائية )ال�صتئنافية 
لنظر  اليجارية  املنازعات  املركز مببنى ف�س  واملنعقدة مبقر  الثانية( 
تاريخ  م��ن  اي��ام  ثلثة  اىل  امل�صافة  م��دة  بتق�صر  ام��ر  وق��د  اللتما�س 
الن�صر.  فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم 

من دفاع وم�صتندات 

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل������دع������و /����ص���م���ر 
 ، حمور  اب��و  احمد  عي�صى 
جواز   - اجلن�صية  الردن  
�صفره رقم )893839( 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 050/8230562

فقدان جواز �سفرت
عظم  /حممد  امل��دع��و  فقد 
حاجي حممد عبيد احلق، 
اجلن�صية  ب����ن����غ����لدي���������س 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
يجده  م��ن   )931503(
بتليفون  الت�������ص���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 055/6520840 
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•• دبـي- �لفجر:

 بداأ العد التنازيل لنطلق جولة 
حتت  تقام  التي  للدراجات  عجمان 
رعاية ال�صيخ عبد العزيز بن حميد 
التنمية  دائ�����رة  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي، 
الأكرب  وت��ع��د  بعجمان،  ال�صياحية 
وحتت�صنها  الإم���ارة،  يف  نوعها  من 
اأبرز طرقات عجمان يف ال�صابع من 

�صهر ابريل املقبل. 
ال�صياحية  التنمية  دائ��رة  واأعلنت   
بعجمان اجلهة املنظمة للحدث اأن 
باب الت�صجيل يف ال�صباق الذي يبلغ 
اإجمايل جوائزه املالية 184،000 
دره����م ���ص��ي��غ��ل��ق الأرب����ع����اء، وحتظى 
اجل��ول��ة ب��رع��اي��ة م�����ص��رف عجمان 
وفندق  عجمان  فرمونت  وف��ن��دق 
عجمان �صراي وفندق ق�صرعجمان 
وفندق  عجمان  كمبين�صكي  وفندق 
ومنتجع  عجمان  رام����ادا  واأج��ن��ح��ة 
اأوبروي ال�صاطئ، الزورا و دعم من 
والقيادة  للدراجات  الإمارات  اإحتاد 
والإدارة  ع��ج��م��ان  ل�صرطة  ال��ع��ام��ة 
بعجمان  امل�����دين  ل���ل���دف���اع  ال���ع���ام���ة 
جولة  وت�����ص��م��ل   .32 وجم���م���وع���ة 
�صباقات  ث��لث��ة  ل��ل��داج��ات  عجمان 

جت���ري ع��ل��ى م����دار ال��ي��وم وتنطلق 
عجمان  ك���ورن���ي�������س  م����ن  ج��م��ي��ع��ه��ا 
ال�صباح  يف  ���ص��ت��ق��ام  ح��ي��ث  ال���رائ���ع، 

كم   104 مل�صافة  الرئي�صة  اجلولة 
املخ�ص�س  ال��ت��ط��وي��ري  وال�����ص��ب��اق 
فيما  ك��م،   52 مل�صافة  للمواطنني 

مل�صافة  اخل���ري  ال�صباق  �صيجري 
 4:00 ال�������ص���اع���ة  مت�����ام  يف  ك����م   7
يتم  اأن  على  ال��ي��وم،  ذات  م�صاء  م��ن 

اإىل  ال�صباق  ه��ذا  ب��ع��ائ��دات  ال��ت��ربع 
موؤ�ص�صة اجلليلة، ال�صريك اخلري 
�صباقي  خ��ت��ام  يف  وي���ق���ام  ل��ل��ح��دث. 

توزيع  ح��ف��ل  ك���م  و52  ك���م   104
واإف���ط���ار ج��م��اع��ي �صيتوج  اجل��وائ��ز 
الثلثة  باملراكز  ال��ف��ائ��زون  خلله 

الأوىل يف فئتي الرجال وال�صيدا
وب������اإم������ك������ان ج����م����ي����ع ال������دراج������ني 
اأ�صعار  م��ن  ال���ص��ت��ف��ادة  وامل�صجعني 

توفرها  ال���ت���ي  اخل���ا����ص���ة  ال����غ����رف 
ال��راع��ي��ة للحدث  ال�����ص��ت��ة  ال��ف��ن��ادق 
خلل عطلة نهاية الأ�صبوع، ليت�صنى 
العائلة ق�صاء عطلة  اأف��راد  جلميع 
مم��ت��ع��ة يف ع��ج��م��ان، وت�����ص��م��ل هذه 
الفنادق: وفندق فرمونت عجمان 
وفندق  �����ص����راي  ع���ج���م���ان  وف����ن����دق 
كمبين�صكي  وف��ن��دق  ق�صرعجمان 
ع��ج��م��ان وف���ن���دق واأج��ن��ح��ة رام����ادا 
عجمان ومنتجع اأوبروي ال�صاطئ ، 
ال��زورا )ملزيد من املعلومات يرجى 
https://www. زي����������ارة: 
h o p a s p o r t s .c o m /
event/ride-ajman-

2017
النعيمي،  ف��ي�����ص��ل  ����ص���ع���ادة  وق������ال 
مدير عام دائرة التنمية ال�صياحية 
على  ال�صتعدادت  جترى  بعجمان: 
قدم و�صاق لنطلق جولة عجمان 
للداجات خلل عطلة نهاية اأ�صبوع 
ون�صكر  وامل�����رح،  بالت�صلية  ح��اف��ل��ة 
ج���م���ي���ع رع�������اة احل�������دث وداع���م���ي���ه 
لهذه  التح�صر  يف  �صاهموا  الذين 
اجلولة، ونتطلع للرتحيب بجميع 
ربوع  يف  املقبل  الأ�صبوع  ال��دراج��ني 

مدينة عجمان.«

•• دبي- �لفجر:

-ال�صبت-  اليوم  الثانية ع�صر  ال�صاعة  ينطلق عند   
بطولة  م��ن  اخلتامية  وقبل  الثانية  اجل��ول��ة  �صباق 
والذي  ق��دم��ا   60 املحلية  ال�صراعية  لل�صفن  دب��ي 
ينظمه نادي دبي الدويل للريا�صات البحرية �صمن 
الريا�صي  املو�صم  يف  البحرية  ال�صباقات  روزن��ام��ة 
الدنيا دبي  دانة  وت�صهد �صواطئ   .2017-2016
ع�صر اليوم -ال�صبت- تظاهرة ريا�صية بحرية تراثية 
جتمع 110 �صفينة �صرتفع اأ�صرعتها البي�صاء علي 
�صفحة املياه الزرقاء عند رفع العلم الأخ�صر اإيذانا 
اخلليج  م��ي��اه  عمق  م��ن  ب��اأم��ان  لتبحر  بالنطلقة 
ال�صياحي  امليناء  قبالة  النهاية  خط  باجتاه  العربي 

مل�صافة تزيد عن 16 ميل بحريا.
ويحظي  ال�صباق الكبر باأهمية كبرة كونه املحطة 
الأخرة يف دبي قبل الو�صول اإىل م�صك اخلتام �صهر 
مايو املقبل �صباق القفال ال�صنوي والذي ي�صل هذا 
ال�صباق  يحظي  لذلك   27 رق��م  الن�صخة  اإىل  العام 
امللك  نخبة  م��ن  وك��ب��رة  قيا�صية  مب�صاركة  ال��ي��وم 
على  ب��ق��وة  يتناف�صون  ظ��ل��وا  وال��ل��ذي��ن  وال��ن��واخ��ذة 
نادي  يف  املنظمة  اللجنة  واأك��م��ل��ت  الأوىل   امل��راك��ز 
التجهيزات  كافة  البحرية  للريا�صات  ال��دويل  دب��ي 
مع  وال��ت�����ص��اور  بالتن�صيق  ال�صباق  لإق��ام��ة  ال��لزم��ة 
ال���دوائ���ر احلكومية  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ني يف  ال�����ص��رك��اء 
واملوؤ�ص�صات الوطنية وهي القيادة العامة ل�صرطة دبي 
)قيادة  وال�صواحل  احليوية  املن�صات  حماية  وجهاز 
ال�صرب الرابع( والإدارة العامة للدفاع املدين بدبي 
وموؤ�ص�صة دبي خلدمات الإ�صعاف و�صلطة مدينة دبي 
دبي  وموؤ�ص�صة  البحرية  نخيل  وجمموعة  امللحية 
بنقل  �صتقوم  والتي  الريا�صية(  دبي  للإعلم )قناة 

مراحل ال�صباق على الهواء مبا�صرة اليوم.
وح����ددت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ال�����ص��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة ع�صرة 
نقطة  اإىل  للو�صول  م��وع��د  ك��اأخ��ر  ظ��ه��را  والن�صف 
امل�صاركني  للمت�صابقني  بالن�صبة  الأوىل  التجمع 
البداية يف عمق  نحو مكان خط  التحرك  ثم  وم��ن 

يف  ال�صباق  وب��دء  لل�صطفاف  متهيدا  اخلليج  مياه 
الظهر  بعد  من  الثانية  ال�صاعة  عند  املحدد  املوعد 
فندق  قبالة  النهاية  خط  نحو  ال�صفن  بعد  لتبحر 
اليوم يف  ال�صباق  يقام  اأن  املتوقع  وم��ن  العرب.  ب��رج 
رياح تلئم هذه  اأجواء منا�صبة وم�صم�صة و�صرعات 
البحر  بحالة  اخلا�صة  املعطيات  ح�صب  ال�صباقات 
الأر�صاد  وت��ق��اري��ر  املتخ�ص�صة  امل���واق���ع  وق������راءات 
اإىل  اأن الأج��واء �صتكون ملئمة  اجلوية التي توؤكد 
حد كبر ومن املنتظر اأن جتري عقب نهاية ال�صباق 
يف  الأوىل  اخلم�صة  امل��راك��ز  اأ�صحاب  تتويج  مرا�صم 
ال�صباق على اأن تخ�صع ال�صفن احلا�صلة على املراكز 
الفني يف  للفح�س  ع�صر  اخلام�س  الأول وحتى  من 

مقر النادي 
110

اليوم  ال�صباق  يف  امل�����ص��ارك��ة  ال�صفن  قائمة  وت�صمل 
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 19 18 ودهي�س  16 ورج��ام  15 والزير  و�صمردل 
 25 24 وزل��زال  23 والداعي  21 ورمي  وطوفان 
قدما   60 ال�صراعية  لل�صفن  القفال  �صباق  )بطل 
ال�صفن  م�صاركة  ال�صباق  ي�صهد  وكما  املا�صي(  العام 
القفال 27 واليمامة 29 وبراق 30 وال�صاحل 31 
والإع�صار 32 والطف 33 والترب 34 ومان�ص�صرت 
والعا�صمة   37 والفي�س   36 والنويبي   35 �صيتي 
38 وعنيد 39 وميدان 40 وميال 41 و�صرجاوي 
42 واملنادي 44 ودا�س 45 ومعزز 46 وعزام 47 
وال�صلل   50 ول��ط��ام   49 وامل��ي��دان   48 وال��ظ��ف��رة 
ولزام   56 وامل�صهر   55 والترب   53 52 والحيمر 
 61 الأبي�س  واب��و   60 59 ومهاجر  57 وزف���زاف 
ومزاحم 64 وبطل العامل 66 و�صراب 67 وغياث 
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 80 وال�صرب   79 والفهد   77 ودوا����س   74 وردوم 
والرعد   84 والطليلي   83 و���ص��ردال   82 والكايد 
85 وهبوب 86 والو�صف 87 وال�صهم 88 واإعمار 
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والعا�صمة 99 والبا�صم 101وغازي 103.
 104 ال�صفن تواق  اأي�صا  اليوم  ال�صباق  وت�صارك يف 
والزعيم   107 و�صواح   106 105 وفطائر  ورعد 
ووح���داوي   112 و���ص��دمي   111 وخم�صرم   110
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حارب : امل�ضاركة تعك�ص اهتمام املجتمع
اأ�صاد حممد عبد اهلل حارب ع�صو جمل�س اإدارة نادي 
التنفيذي  املدير  البحرية  للريا�صات  ال��دويل  دبي 
�صباق  ي�صجلها  التي  والقيا�صية  الكبرة  بامل�صاركة 
ال�صراعية  لل�صفن  دبي  بطولة  الثانية من  اجلولة 
املحلية 60 قدما املقرر اليوم -ال�صبت- يف �صواطئ 
دبي م�صرا اإىل اأن هذا العدد يعك�س مدي ارتباط 
�صرائح املجتمع باإحياء املوروث احل�صاري لدولتنا 
والتم�صك ب��رتاث الآب��اء والأج���داد مما يدلل على 

و�صول ر�صالة القيادة الر�صيدة  ملختلف الأجيال.
اأكملت التح�صر  اأن اللجنة املنظمة لل�صباق  وقال 
بالتن�صيق  الكبر  ال�صباق  لإقامة  مبكرا  والتجهيز 
ال��دائ��م��ة لأن�صطة  وال��ت�����ص��اور م���ع ك��اف��ة اجل���ه���ات 
العامة ل�صرطة دبي  القيادة  النادي  ويف مقدمتها 
احليوية  املن�صات  حماية  وجهاز  اإدارات��ه��ا  مبختلف 
العامة  والإدارة  الرابع(  ال�صرب  )قيادة  وال�صواحل 
دبي  )قناة  للإعلم  دب��ي  وموؤ�ص�صة  امل��دين  للدفاع 

على  اليوم  ال�صباق  بنقل  �صتقوم  التي  الريا�صية( 
الهواء مبا�صرة 

اللجنة  مع  للتعاون  امل�ضاركني  يدعو  القمزي 
املنظمة

دع���ا ه���زمي حم��م��د ال��ق��م��زي م�����ص��رف ع���ام ال�صباق 
الكبر  ال�صباق  يف  امل�صاركني  وال��ب��ح��ارة  ال��ن��واخ��ذة 
والتام  ال���ك���ام���ل  الل����ت����زام  اإىل  -ال�����ص��ب��ت-  ال���ي���وم 
ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات اخل��ا���ص��ة ب��ال�����ص��ب��اق وال��ت��ي وزع����ت يف 
كرا�صة ال�صروط وم�صاعدة جلان التحكيم يف اإخراج 
احلدث بال�صورة املطلوبة خا�صة عند بوابات خط 
البداية وكذلك اللتزام باجلدول الزمني اليوم يف 
التواجد مبكرا عند نقطة التجمع ومن ثم التحول 
يف  كذلك  ال�صباق  نهاية  وعقب  البداية  اإمكان  اإىل 

اإجراء الفح�س الفني لأ�صحاب املراكز الأوىل.
لإجناح  تعمل  للحدث  املنظمة  اللجنة  اأن  واأو���ص��ح 
التظاهرة واإقامة ال�صباق اليوم يف اأف�صل الظروف 
امل��ن��ظ��م��ة ظ��ل��ت  ت���راق���ب كافة  اأن ال��ل��ج��ن��ة  م��ب��ي��ن��ا 
الرياح  و�صرعات  البحر  بحالة  املتعلقة  التفا�صيل 
الوطني  املركز  ال��واردة من  اليومية  التقارير  عرب 
ل���لأر����ص���اد اجل���وي���ة وال������زلزل وع����دد م���ن املواقع 
املتخ�ص�صة يف ال�صبكة العنكبوتية  و الأمور مب�صرة 
يف  وال��ب��ح��ارة  ال��ن��واخ��ذة  �صت�صاعد  مثالية  ب��اأج��واء 
ت��ق��دمي اأف�����ص��ل امل�����ص��ت��وي��ات واإظ���ه���ار امل���ه���ارات التي 
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يعد �صباق اليوم ثاين جولت بطولة دبي لل�صفن 
تت�صمن  وال��ت��ي  ق��دم��ا   60 املحلية  ال�صراعية 
�صهر  الأوىل  اأق��ي��م��ت  الأوىل  حم��ط��ات  ث���لث 
دي�صمرب املا�صي وت�صهد  �صواطئ دبي بداية من 
الثانية  الثانية من ظهر اليوم اجلولة  ال�صاعة 
ال�صابع  ال�صنوي  ال��ق��ف��ال  �صباق  �صيمثل  بينما 
الثالثة  املحطة  الطويلة  للم�صافات  والع�صرين 
وم�صك ختام �صباقات املو�صم الريا�صي البحري 
يف دبي حيث �صينطلق احلدث يوم ال�صبت الثالث 

ع�صر من �صهر مايو القادم.
بث مبا�ضر على دبي الريا�ضية

�صتقوم قناة دبي الريا�صية وتوا�صل مع اهتمامها 
الكبر بكل الأن�صطة والفعاليات التي ينظمها نادي 
دبي الدويل للريا�صات البحرية بنقل اإحداث �صباق 
ال�صراعية  لل�صفن  دبي  بطولة  الثانية من  اجلولة 

من  بداية  مبا�صرة  الهواء  على  قدما   60 املحلية 
قناة  اأكملت  حيث  الظهر  بعد  من  الثانية  ال�صاعة 
متميزة  خدمة  لتقدمي  التجهيزات  كافة  امل�صاهر 
يف ال�صباق اليوم باإ�صراف فريق عمل القناة ومل�صات 
املخرج املتميز يف ال�صباقات البحرية حممد �صعيد 

الكتبي و�صوت الزميل عبد اهلل �صويدان 

�ضراع النواخذة يتجدد باجلولة الثانية

ال�صف��ن )ال�ص�راعي�ة 60 قدم�ا( تبح��ر  الي�وم يف دب��ي
�ضفن تر�ضم لوحة تراثية على �ضواطئ دانة الدنيا  110

القاهرة ت�صت�صيف اليوم اأوىل جولت الن�صخة ال� 24 لكاأ�س رئي�س الدولة للخيول العربية الأ�صيلة
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو  �صاحب  رعاية  حتت 
نائب رئي�س  اآل نهيان  زايد  ال�صيخ من�صور بن  �صمو  حفظه اهلل وبتوجيهات 
جمل�س الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة تنطلق اليوم بالعا�صمة امل�صرية القاهرة 
رئي�س  ال�صمو  �صاحب  لكاأ�س   24 ال�  الن�صخة  من  الأوىل  اجلولة  مناف�صات 
الدولة للخيول العربية الأ�صيلة. وت�صهد اجلولة الفتتاحية لبطولة - التي 
اجلياد  ومالكي  اخليل  ل�صباق  الريا�صية  اجلمعية  ن��ادي  م�صمار  على  تقام 
اأ�صواط على جمموع جوائز   6 58 خيل يتناف�صون يف  بالقاهرة - م�صاركة 
تبلغ 490 األف جنيه م�صري. وياأتي تنظيم البطولة انطلقا من م�صاعي 
الدعم املتوا�صل لإعلء اخليل العربي الأ�صيل وتعزيز مكانته يف امل�صامر 
العاملية مبا يتما�صى مع نهج املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان  طيب 
اهلل ثراه  . واأكد �صعادة مطر �صهيل اليبهوين ع�صو املجل�س الوطني الحتادي 
لكاأ�س  املنظمة  اللجنة  رئي�س  الريا�صي  اأبوظبي  اإدارة جمل�س  ع�صو جمل�س 
البطولة  اأهمية  ال�صيلة  العربية  للخيول  ال��دول��ة  رئي�س  ال�صمو  �صاحب 

متميز وفريد من نوعه اأ�صبح ميثل مراآة حقيقية ملظاهر النه�صة التنموية 
ال�صدارة  مواقع  تتبواأ  جعلتها  الإم��ارات��وال��ت��ي  دول��ة  تعي�صها  التي  ال�صاملة 
اأن  اليبهوين  واأك��د  الأ�صيلة.  العربية  اخليول  �صباقات  جم��ال  يف  وال��ري��ادة 
اخليول العربية الأ�صيلة هي جزء من تراثنا وثقافتنا .. معربا عن فخره 
اإىل  اإ�صافة  اأوروب��ا واأمركا  بازدياد عدد ملك اخليول العربية الأ�صيلة يف 
اأبوظبي  الرحماين م�صت�صار جمل�س  اأكد في�صل  العربية. من جانبه  الدول 
الريا�صي امل�صرف العام ل�صباقات كاأ�س �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة للخيول 
الغالية �صتوا�صل جولتها يف خمتلف  الكاأ�س  اأن مناف�صات  العربية ال�صيلة 
بن  زاي��د  ال�صيخ  له  املغفور  روؤي��ة  لتحقيق   2017 ملو�صم  العاملية  امل�صامر 
�صلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه” لدعم اخليول العربية الأ�صيلة واإعلء 
واأ�صالة  ما�صينا  عراقة  من  يتجزاأ  ل  ج��زءا  كونها  العامل  اأن��ح��اء  يف  �صاأنها 
اجلوانب  كافة  يف  العاملية  امليادين  اأع��رق  يف  الإم���ارات  ا�صم  وو�صع  حا�صرنا 
تقوية  يف  ي�صهم  مما  الفعاليات  ه��ذه  وبتنظيم  ال�صباقات  ب�صناعة  املتعلقة 

ودوره��ا الكبر يف جت�صيد موا�صلة الدعم والهتمام لرت�صيخ مكانة اخليل 
العربي ال�صيل عامليا . ورحب اليبهوين بتنظيم اجلولة الفتتاحية للبطولة 
القيادة  حر�س  من  انطلقا  ال��ت��وايل  على  الثاين  للعام  ال�صقيقة  م�صر  يف 
القاهرة  يف  والفر�صان  واملربني  امللك  بت�صجيع  الكبر  واهتمامها  الر�صيدة 
والروابط  التاريخية  العلقات  مل�صرة  ودعما  الأخ��رى  العاملية  وامل�صامر 
�صاحب  لكاأ�س   24 ال�  الن�صخة  انطلقة  اأن  اإىل  واأ�صار  امل�صرتكة.  امل�صرية 
ال�صمو رئي�س الدولة للخيول العربية الأ�صيلة يف القاهرة ت�صكل حدثا مهما 
يف قطاع اخليل والفرو�صية على م�صتوى الوطن العربي والعامل اأجمع بحكم 
اأن الكاأ�س اهتمت باخليل العربي الذي يعد من اأنقى ال�صللت .. لفتا اإىل اأن 
الكاأ�س تعد من اأهم واأكرب ال�صباقات بعد اأن حولت انظار العامل نحو اخليل 
القيادة احلكيمة منذ  العربي بف�صل الهتمام والدعم الذي حظيت به من 
اأول ن�صخة قبل 24 عاما . ونوه اإىل اأن التطور الذي ي�صر فيه كاأ�س �صاحب 
كحدث  اآخ��ر  اإىل  ع��ام  م��ن  الأ�صيلة  العربية  للخيول  ال��دول��ة  رئي�س  ال�صمو 

ال�صعوب.  مع  والقت�صادية  الثقافية  العلقات  و  ال�صداقة  اأوا�صر  ومتتني 
الدولة  رئي�س  �صاحب  لكاأ�س  ال�24  الن�صخة  انطلقة  اأن  الرحماين  وب��ني 
ال�صامية  للتوجيهات  ترجمة  جاءت  القاهرة  من  الأ�صيلة  العربية  للخيول 
لقيادة الدولة الر�صيدة دعما للعلقات املتميزة بني دولة الإم��ارات وم�صر. 
واأكد اأن الن�صخة ال�24 لكاأ�س �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة للخيول العربية 
الأ�صيلة �صتقام يف 8 م�صامر عاملية .. م�صرا اإىل اأن هذا العدد �صرتفع يف 
املوا�صم املقبلة لتلبي رغبات امللك واملربني بباقة �صباقات ذات م�صتوى عايل 
للخيول العربية الأ�صيلة وهو الهدف الذي ن�صعى اليه. واأو�صح الرحماين 
العربية  اخليول  �صباقات  وخا�صة  الفرو�صية  جتده  ال��ذي  الكبر  الدعم  اأن 
الأ�صيلة يعك�س نهج قيادتنا الر�صيدة يف دعم واإعلء اخليل العربي الأ�صيل 
لتعزيز ما اأ�ص�صه املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان “ رحمه اهلل “ 
اأن اخليل العربي مرتبط بتاريخ وت��راث الإم��ارات ولب��د من  .. م�صرا اإىل 

املحافظة عليه ودعم م�صرته يف خمتلف امليادين العاملية.

جولة عجمان للدراجات تقدم جوائز نقدية قّيمة للفائزين



السبت   1   إبريل    2017  م   -   العـدد  11983  
Saturday  1  April   2017  -  Issue No   11983الفجر الريا�ضي

1818

•• �أبوظبي –�لفجر:

اأبوظبي  رايل  م��ن��اف�����ص��ات  تنطلق 
امل���دع���وم م��ن ني�صان  ال�����ص��ح��راوي 
مع جولة اإ�صتعرا�صية اأو متهيدية 
الفر�صان  م��ن��ت��ج��ع  م����ن  ق�������ص���رة 
ال�������دويل يف اأب������و ظ���ب���ي ب�������دًءا من 
اليوم  ظ���ه���رة  ال��ث��ال��ث��ة  ال�����ص��اع��ة 
املرحلة  ه��ذه  و�صتحدد  ال�����ص��ب��ت.   
خط  ترتيب  الق�صرة  التناف�صية 
الإن����ط����لق ل��ل��م��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة يف 
النارية  وال��دراج��ات  ال�صيارات  فئة 
وال�������دراج�������ات ال���رب���اع���ي���ة ال���دف���ع 
الدراجات  تتقدم  اأن  قبل  كوادز”، 
ال��ن��اري��ة امل�����ص��ارك��ني ال��دول��ي��ني يف 
�صباح  ال�صحراوية  امل��راح��ل  اأوىل 
دراجة  كل  تنطلق  اأن  على  الأح���د، 
دقائق   3 ب���ف���ارق  الأخ������رى  خ��ل��ف 

بينها. 
اإختيار  اأه��م��ي��ة  اجل��م��ي��ع  وي�����درك 
امل����راح����ل  ت���رت���ي���ب الإن�����ط�����لق يف 
ال�����ص��ح��راوي��ة، ح��ي��ث ي��ل��ع��ب بع�س 
يف  الإ�صرتاتيجية  ورق��ة  امل�صاركني 
الق�صم الإفتتاحي حني تبداأ عملية 

اإحت�صاب الوقات. 
رئي�س  ���ص��ل��ّي��م  ب����ن  وق������ال حم���م���د 
لل�صيارات وموؤ�ص�س  الإمارات  نادي 
عملنا  ف���ري���ق  ���ص��ي��ب��ذل  ال��������رايل: 

ق�صارى جهده خلل الأيام القليلة 
الفر�صة  ه����ذه  واأغ���ت���ن���م  امل��ق��ب��ل��ة، 
لأمتنى للجميع ال�صلمة والنجاح 

يف رايل اأبوظبي ال�صحراوي«.
ال�صحراوي  اأب��و ظبي  رايل  وُي��ق��ام 
برعاية �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد 
اآل نهيان، ممثل احلاكم يف منطقة 
الرايل بدعم  الظفرة، كما يحظى 
الظفرة،  منطقة  بلدية  من  كبر 
ومن كل من بلدية اأبوظبي، القوات 
العربية  الإم���ارات  لدولة  امل�صلحة 

خدمات  اأبوظبي،  �صرطة  املتحدة، 
مر�صى  حلبة  ال��وط��ن��ي،  الإ���ص��ع��اف 
اأبوظبي،  ط����ران  اأدن������وك،  ي���ا����س، 
م��ي��اه ال��ع��ني، ت��دوي��ر ���� م��رك��ز اإدارة 
روتانا  ف��ن��ادق  اأب��وظ��ب��ي،  النفايات، 
ي���ا����س، منتجع  � ج���زي���رة  و���ص��ن��رتو 

ق�صر ال�صراب وحلبة الفر�صان. 
بدًءا  الفعلية  املناف�صات  وتنطلق 
من الأحد حّتى اخلمي�س املقبل يف 
�صحراء الربع اخلايل يف الإمارات 
واحة  و�صتكون  امل��ت��ح��دة،  العربية 

التجمع لرايل اأبوظبي ال�صحراوي 
يف منطقة قريبة من منتجع ق�صر 

ال�صراب.

 – الــ�ــضــحــراوي  اأبــوظــبــي  رايل 
اأبرز امل�ضاركني

فئة ال�صيارات
العطية  �صالح  ب��ن  نا�صر   .201
)قطر(  - ماثيو بوميل )فرن�صا( 

- تويوتا هايلوك�س اأوفردرايف
القا�صمي  خالد بن في�صل   .202

الكندي  خ����ال����د   - )الإم��������������ارات( 
دي   3008 بيجو   - )الإم������ارات( 

كيه اآر 
فا�صيلييف  ف����لدمي����ر   .203
كون�صطنطني   - )رو��������ص�������ي�������ا(  
اأول4  ميني   - )رو�صيا(  زيلت�صوف 

راي�صينغ
اآرون دوم��زال )بولندا(  -   .204
)بولندا(  �صيمون غو�صبوداركزيك 

- تويوتا هايلوك�س اأوفردرايف
زابليتال  م���رو����ص���لف   -  205

�صيكورا  م����اري����ك   - )ت�������ص���ي���ك���ي���ا(  
)�صلوفاكيا( - هامر اإت�س3 اإيفو 7

)ت�صيكيا(   بروكوب  مارتن   .207
فورد   - )ت�صيكيا(  تومانك  ي��ان   -

اأف150 اإيفو
)الإمارات(   بالهلي  يحيى   .208
)قطر(  ال��ك��واري  �صعدون  نا�صر   -

- ني�صان بيك � اآب 
اأب��و عي�صى )قطر(   حممد   .209
 - )ف��رن�����ص��ا(  بان�صري  كزافييه   -

ميني اأول4 راي�صينغ

 - )اأمل��ان��ي��ا(   �صوت  �صتيفان   .210
- ميني  )اأمل��ان��ي��ا(   �صولز  اأندريا�س 

اأول4 راي�صينغ
اهلل  ع���ب���د  ح�����ص��ني  ع������ادل   .211
دولوناي  �صيبا�صتيان   - )ق��ط��ر(  

)فرن�صا( - ني�صان باترول
فئة الدراجات النارية

)ت�صيلي(  ك��وي��ن��ت��ان��ي��ل  ب��اب��ل��و   .1
هو�صكفارنا 450 رايل

2. �صام �صندرلند )بريطانيا( كيه 
تي اأم 450 رايل

كيفن بينافيد�س )الأرجنتني(   .3
هوندا 450  �صي اآر اأف رايل

بيار األيك�صندر رينيه )فرن�صا(   .4
هو�صكفارنا 450 رايل

ماتيا�س وولكر )النم�صا( كيه   .5
تي اأم 450 رايل

)الإم�����ارات(  البلو�صي  حممد   .6
كيه تي اأم 450 رايل ريبليكا

اأنطوان ميو )فرن�صا( كيه تي   .7
اأم 450 رايل

باولو غونكالف�س )بورتوريكو(   .8
هوندا 450  �صي اآر اأف رايل

فئة الـ كوادز«
ل����ي����ب����اروت����ي  ك���ام���ي���ل���ي���ا   101-
)اإيطاليا( ياماها رابتور 700 اآر 

102. خليفة الري�صي )الإمارات( 
هوندا تي اآر اإك�س 700 

)الكويت(  امل�����ص��ل��م  -103فهد 
ياماها رابتور 700 اآر 

ال�������ص���ام�������ص���ي  حم�����م�����د   .104
اإك�س  اآر  ت���ي  ه���ون���دا  )الإم���������ارات( 

700
105. حميد امل�صغوين )الإمارات( 

هوندا تي اآر اإك�س 700
�����ص����ول����وخ����ا  ك������ري������ل   -  106
اإك�س  اآر  ت��ي  ه��ون��دا  )كازاخ�صتان( 

700

اإنطالق رايل اأبو ظبي ال�صحراوي من منتجع الفر�صان الدويل بعد ظهر اليوم ال�صبت

الحت��اد الآ�صي���وي ي�صي���د بح�ص���ة مقاع��د املون����دي����ال 
اأ�صاد رئي�س الحتاد الآ�صيوي لكرة القدم ال�صيخ �صلمان 
مقاعد  توزيع  باقرتاح  اجلمعة  خليفة  اآل  اإبراهيم  بن 
كاأ�س العامل اعتبارا من ن�صخة 2026، والذي يت�صمن 
اأربعة  م��ن  ب��دل  مبا�صرة  مقاعد  ثمانية  ال��ق��ارة  منح 

مقاعد ون�صف مقعد.
وكان مكتب جمل�س الحتاد الدويل )فيفا( اأو�صى اثر 
بزيادة ح�صة  ال�صوي�صرية  زوري��خ  له يف مدينة  اجتماع 
القارات بدءا من مونديال 2026 الذي �صي�صهد زيادة 

عدد املنتخبات من 32 اىل 48.

الآ�صيوي يف بيان غ��داة م�صاركته  وق��ال رئي�س الحت��اد 
كبرا  “مك�صبا  تعترب  ال��ق��ارة  ح�صة  ان  الج��ت��م��اع،  يف 
“يوفر  اجلديد  التوزيع  وان  الآ�صيوية”،  القدم  لكرة 
اأ�ص�س العدالة وامل�صاواة بني خمتلف القارات من خلل 

مراعاة التمثيل الن�صبي ملنتخبات القارات ال�صت«.
به  حظي  ال���ذي  “الجماع  ان  �صلمان  ال�صيخ  واع��ت��رب 
اأر�صية  ي�صكل  القارية  الإحت����ادات  روؤ���ص��اء  م��ن  امل��ق��رتح 
املقبل  الجتماع  يف  ر�صمية  ب�صفة  اإق���راره  نحو  �صلبة 

ملجل�س الفيفا” يف اأيار مايو املقبل يف البحرين.

ومب��وج��ب ال��ت��و���ص��ي��ة، ت��رت��ف��ع ح�����ص��ة اأوروب������ا م��ن 13 
 4 9، وا�صيا من  5 اىل  16، وافريقيا من  مقعدا اىل 
مقاعد ون�صف )ملحق قاري( اإىل 8، وكونكاكاف من 3 
ون�صف اىل 6 واأمركا اجلنوبية من 4 ون�صف اإىل 6، 

واأوقيانيا من ن�صف مقعد اإىل مقعد مبا�صر.
دورة  اق��ام��ة  الفيفا،  جمل�س  مكتب  تو�صية  وتت�صمن 
منتخبني  ه��وي��ة  لتحديد  منتخبات  �صت  ب��ني  فا�صلة 

يتاأهلن لكمال عقد املنتخبات ال� 48.
واعترب رئي�س الحتاد الآ�صيوي ان م�صاركة منتخب من 

القارة يف امللحق “ي�صب يف م�صلحة كرة القدم الآ�صيوية 
القارة  يف  اللعبة  ت�صهده  ال��ذي  املتنامي  التطور  ويتوج 
الآ�صيوية ويتنا�صب مع كون القارة اأكرب قارات العامل، 
ب��الإ���ص��اف��ة اإىل ق��وت��ه��ا الإق��ت�����ص��ادي��ة ال��ك��ب��رة، ومدى 

ال�صعبية الهائلة التي تتمتع بها اللعبة يف اآ�صيا«.
وج����دد ال���ت���زام الحت����اد ال���ق���اري مب�����ص��اع��دة الحت����ادات 
املحلية “على رعاية منتخباتها الوطنية وجعلها قادرة 
الكروية  التظاهرات  خمتلف  يف  القوية  املناف�صة  على 

العاملية وعلى راأ�صها نهائيات كاأ�س العامل«.

وك��ان الحت��اد ال��دويل واف��ق على زي��ادة ع��دد املنتخبات 
16 جمموعة من ثلث  ت��وزع على   48 اىل   32 من 
اقرتاحا  2026، موؤيدا  بدءا من مونديال  منتخبات 
زيادة  ي��وؤم��ن  ان��ف��ان��ت��ي��ن��و  ج���اين  ال�����ص��وي�����ص��ري  لرئي�صه 

الهتمام باللعبة ورفع العائدات املالية.
النهائيات،  اىل  م��ب��ا���ص��رة  امل�صيفة  ال��دول��ة  و���ص��ت��ت��اأه��ل 
القاري. وبحال  ومقعدها �صيح�صم من ح�صة احتادها 
عدد  فيفا  جمل�س  �صيحدد  م�صرتكة،  ا�صت�صافة  اأي���ة 

الدول امل�صيفة املتاأهلة مبا�صرة اىل النهائيات.

كيم  ت��ي  ف��و  الفيتنامية   الدولية  الأ���ص��ت��اذة  توجت 
ف����وجن  ب��ل��ق��ب ب��ط��ول��ة امل��ن��ط��ق��ة الأ���ص��ي��وي��ة الثالثة 
لل�صطرجن التي نظمها الحتاد الفلبيني لل�صطرجن 
املركز  يف  الفلبينية  الأوملبية  اللجنة  مع  بالتعاون 
الفلبني  يف  تاجايتاي  مبدينة  للموؤمترات  ال��دويل 
مب�صاركة 56   لعب ولعبة من دول جنوب �صرق 
وال��ف��ل��ب��ني وماليزيا  و���ص��ن��غ��اف��ورة  اأن��دون�����ص��ي��ا  اأ���ص��ي��ا 

بالإ�صافة اإىل اليابان ومنغوليا 
ح�صر حفل اخلتام وتوج الفائزين ، اإبراهام تولنتينو 
وكا�صتو  لل�صطرجن  ال��دويل  للحتاد  العام  الأم��ني 
لل�صطرجن  الأ�صيوي  للحتاد  الفني  املدير  اأبوندو 
واأ�صطورة الفلبني الأ�صتاذ الدويل الكبر  اإيوجني 
ت��ات تانغ  رئي�س املنطقة  ت��وري  والفيتنامي  دان��غ 
 ، اخلتام  حفل  خ��لل  كلمته  ويف  الثالثة  الأ�صيوية 
الفيتنامي  الثالثة  الأ�صيوية  املنطقة  رئي�س  اأ���ص��اد 
دانغ تات تانغ  بجهود ودعم ومتابعة ال�صيخ �صلطان 
الحتاد  رئي�س  نهيان  اآل  �صخبوط  ب��ن  خليفة  ب��ن 
التي  الكبرة  الطفرة  مثمنا  لل�صطرجن  الأ�صيوي 
ح��ق��ق��ه��ا ال�����ص��ط��رجن الأ����ص���ي���وي م��ن��ذ ت����ويل ال�صيخ 
رئا�صة  نهيان  اآل  �صخبوط  ب��ن  خليفة  ب��ن  �صلطان 
الحت����اد ال���ق���اري ق��ب��ل 11 ع��ام��ا حت��ق��ق��ت خللها 

العديد من الإجنازات و�صهدت اللعبة طفرة هائلة 
على م�صتوى قارة اأ�صيا حيث متت زيادة الحتادات 
الأع�����ص��اء يف الحت���اد الأ���ص��ي��وي اإىل 52 دول��ة ومت 
م�صاعفة  ومت����ت  احت������ادا   15 م���ن  اأك�����ر  ت��ف��ع��ي��ل 
امل�صابقات والأن�صطة لت�صل اإىل 150 م�صابقة ومت 

ا�صتحداث البطولت مبا يتنا�صب مع كافة ال�صرائح 
على ال�صعيد الفردي والفرق ، وارتفع عدد ابطال 
العامل يف الفئات العمرية من القارة ال�صيوية ومت 
تاأهيل املئات من الكوادر الفنية من مدربني وحكام 
ومنظمني يف خمتلف البلدان الأ�صيوية ومنها دول 

الدولية  الأ�صتاذة  فازت  الثالثة   الأ�صيوية  املنطقة 
الفيتنامية  فو تي كيم فوجن  باملركز الأول بجدارة 
لتمثيل  ل��ت��ت��اأه��ل  ج���ولت   9 م��ن  ن��ق��اط   7 بر�صيد 
املنطقة الأ�صيوية الثالثة يف بطولة العامل لل�صيدات 
مواطنتها  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف  وج���اءت   . املقبل  للعام 

األترام   ب��او  تي  هوانغ  الكبرة   الدولية  الأ���ص��ت��اذة 
النقاط  ر�صيد  بنف�س  ومعها  نقطة   6.5 بر�صيد 
ك�صر  لأنظمة  طبقا  الثالث  املركز  يف  حلت  ولكنها 
ال��ت��ع��ادل ، الأ���ص��ت��اذة ال��دول��ي��ة  غ��ون��غ كيانيون  من 
�صنغافورة  اأقيمت البطولة وفقا للنظام ال�صوي�صري 

من 9 جولت وح�صلت كل لعبة على زمن تفكر 
قدره 90 دقيقة لأداء اأول 40 نقلة ثم ن�صف �صاعة 
نقلة من  لكل  ثانية   30 اإ�صافة  مع  امل��ب��اراة  لباقي 
بداية املباراة وفقا لنظام في�صر مل�صابقات ال�صطرجن 

الكل�صيكي

بوفد  وال�صطرجن  للثقافة  ال��ع��ني  ن���ادي  ي�����ص��ارك 
اأ�صيا  ب��ط��ول��ة  11 لع��ب��ا ولع��ب��ة يف  ي�صم  ك��ب��ر 
م��دي��ن��ة ط�صقند  امل���ق���ام���ة يف  ال��ع��م��ري��ة  ل��ل��ف��ئ��ات 
 400 مب�����ص��ارك��ة  وذل���ك  اأوزب��ك�����ص��ت��ان  بجمهورية 
ال�صني  اأ�صيوية هي  دول��ة   17 لعب ولعبة من 
وتركمان�صتان  واأوزبك�صتان  وكازاخ�صتان  والهند 
وهوجن  ومنغوليا  وطاجيك�صتان  وقرغيز�صتان 
ك���وجن وك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة واأف��غ��ان�����ص��ت��ان واإي�����ران 

وفيتنام  و���ص��ري��لن��ك��ا  و����ص���ن���غ���اف���ورة  وم���ال���ي���زي���ا 
والإمارات ، وت�صتمر مناف�صات البطولة حتى يوم 
10 من �صهر اأبريل املقبل  تاأتي م�صاركة �صطرجن 
العني بعدد اإ�صايف من اللعبني اإىل جانب لعبي 
امل�صاركني �صمن  املنتخب الوطني  اأع�صاء  النادي 
البطولة  اإىل  لل�صطرجن  الإم�����ارات  احت���اد  بعثة 
القارية  وقد اأكد حممد اأمني عبداهلل الزرعوين 
النادي حر�س  باأن  العني  لنادي  التنفيذي  املدير 

ع��ل��ى اإر����ص���ال ع���دد اإ����ص���ايف م��ن ال��لع��ب��ني لي�صل 
اإجمايل عدد لعبي النادي اإىل اإحدى ع�صر لعب 
الفني  اجل��ه��از  تو�صية  على  ب��ن��اء  وذل���ك  ولع��ب��ة 
لإتاحة  الطاهر  ط��ارق  املهند�س  برئا�صة  للنادي 
اأكرب من لعبي النادي للمناف�صة  الفر�صة لعدد 
الذي  الكبر  النجاح  بعد  التتويج  من�صات  على 
حققه لعبو النادي يف بطولة اأ�صيا الغربية التي 

ا�صت�صافها النادي يف �صهر دي�صمرب 2016 

�صامل خلريباين  �صيف  الدكتور  اأ�صاد  ناحيته  من 
ال��ن��ع��ي��م��ي الأم�����ني ال���ع���ام ل���ن���ادي ال��ع��ني بالدعم 
وامل�صاندة التي يلقاها النادي من جمل�س اأبوظبي 
العواين  ع��ارف  من  ال��دوؤوب��ة  واملتابعة  الريا�صي 
اأجل  الريا�صي من  اأبوظبي  العام ملجل�س  الأم��ني 
اإمارة  اأن��دي��ة  يف  الريا�صية  باملنظومة  النهو�س 
دع��م مايل  وتقدمي  الأل��ع��اب  اأبوظبي يف خمتلف 
الأ�صيوية  البطولة  للم�صاركة يف  العني  نادي  اإىل 

البطولة  يف  العني  ن��ادي  ميثل  العمرية   للفئات 
 - ال�صام�صي  نا�صر  ح���ارب  ال��لع��ب��ون  الأ���ص��ي��وي��ة 
نا�صرال�صام�صي  م��وزة   - ال�صريفي  ح��م��دان  علي 
ال�صام�صي  نا�صر  عاي�صة   - احلو�صني  ال��ي��ازي��ة   -
- مايد علي الرا�صدي - حمد نا�صر ال�صام�صي - 
املعمري - ودمية  ال�صمري - وافية دروي�س  بندر 
ال��ك��ل��ب��اين - م��ه��رة م���لح ال��رم��ي��ث��ي  تقام  حميد 
بطولت اأ�صيا للفئات العمرية يف 12 فئة حتت 8 

– 10 – 12 – 14 – 16 – 18 �صنة للذكور 
ال�صطرجن  املناف�صات بطولت  .. وت�صمل  والإن��اث 
ال��ك��ل���ص��ي��ك��ي وال�����ص��ري��ع واخل���اط���ف .. وت��ق��ام كل 
9جولت  من  ال�صوي�صري  للنظام  وفقا  م�صابقة 
 90 ق���دره  زم��ن تفكر  ك��ل لع��ب على  ويح�صل 
نقلة  لكل  ثانية   30 اإ�صافة  مع  للمباراة  دقيقة 
مل�صابقات  في�صر  لنظام  وف��ق��ا  امل��ب��اراة  ب��داي��ة  م��ن 

ال�صطرجن الكل�صيكي

م�ضاركة 400 لعب من 17 دولة 

�صط��رن��ج العي��ن ي�ص��ارك يف بط��ول��ة اأ�صي��ا للفئ��ات العم�ري�ة يف اأوزبك�صت��ان

الفيتنامية كيم فوجن تتوج بلقب املنطقة الأ�صيوية الثالثة لل�صطرجن  
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الفجر الريا�ضيالفجر الريا�ضي

اأعلن الحتاد الدويل لكرة القدم “فيفا” ام�س احالة حتقيقه الداخلي 
الذي بداأ يف حزيران/يونيو 2015، بعد اندلع اأكرب ف�صيحة ف�صاد 

يف تاريخه، اإىل الق�صاء ال�صوي�صري.
واأ�صار الحتاد يف بيان اىل انه بعد 22 �صهرا من التحقيقات حيث “مت 
ا�صتعرا�س اأكر من 2،5 مليوين وثيقة واأجريت مقابلت مع العديد 
ال�صوي�صرية  ال�صلطات  اإىل  التقرير  اأحيل  الرئي�صيني،  ال�صهود  من 
حيث ي�صم ما يزيد عن 13 األف �صفحة واأكر من 20 األف �صفحة 
من امل�صتندات. ونظرا ل�صتمرار التحقيقات اجلنائية من قبل مكتب 
فيفا  يك�صف  مل  الأمركية،  العدل  ووزارة  ال�صوي�صري  العام  املدعي 
م�صمون التقرير. وقال م�صدر قريب من التحقيق الداخلي لوكالة 
فران�س بر�س ان “التقرير يت�صمن ر�صائل الكرتونية عديدة ون�صخا 

انه  فيفا  واأف��اد  ال�صوي�صرية”.  لل�صلطات  مفيدة  �صتكون  العقود  عن 
يوافق على اأن تكون تلك التقارير متاحة لل�صلطات الأمركية اأي�صا.

وعلق رئي�س فيفا ال�صوي�صري جاين اإنفانتينو “ا�صتكملنا هذا التحقيق 
اغتنوا  الذين  متابعة  �صتوا�صل  التي  ال�صلطات  اإىل  الأدل���ة  و�صلمنا 
واأ�صاوؤوا ا�صتغلل مواقع الثقة يف جمال كرة القدم وخلف انفانتينو 
مواطنه جوزيف “�صيب” بلتر الذي اجرب على ال�صتقالة من قبل 
مليوين  بقيمة  م�صروعة  غر  دفعة  ب�صبب  لفيفا  الداخلي  الق�صاء 
الوروبي  الحت��اد  رئي�س  بلتيني،  مي�صال  للفرن�صي  منحها  دولر، 
ال�صابق، عام 2011 عن عمل ا�صت�صاري قدمه الخر قبل 9 �صنوات 
الداخلي الذي يقوده مكتب كوين اميانويل  التحقيق  لبلتر. وفتح 
مكتب  اأعلن  بعدما   ،2015 حزيران/يونيو  يف  للمحاماة  الأمركي 

يف  حتقيقات  فتح  الأمركية  العدل  ووزارة  ال�صوي�صري  العام  املدعي 
مزاعم ب�صاأن �صلوك اإجرامي والر�صوة وف�صاد يف عامل كرة القدم.

وبداأت الق�صية يف اأيار/مايو 2015، ع�صية اجلمعية العمومية لفيفا، 
بتلقي  واتهموا  ب��زوري��خ،  فندق  يف  فيفا  م�صوؤويل  كبار  اأوق��ف  عندما 

مليني الدولرات من الر�صاوى لتمرير عقود ت�صويقية خمالفة.
كبار م�صوؤويل  40 �صخ�صا، معظمهم من  الأمركي  الق�صاء  ولحق 
كونكاكاف  واحت���اد  ال��ق��دم،  لكرة  اجلنوبي  الم��رك��ي  والحت���اد  فيفا، 

وم�صوؤولني ت�صويقيني.
ممن  خم�صة  �صيحاكم  فيما  اليه،  املوجهة  بالتهم  بع�صهم  واع��رتف 
الثاين/نومفرب  ت�صرين   6 م��ن  ب��دءا  ن��ي��وي��ورك  ب��رباءت��ه��م يف  دف��ع��وا 

املقبل.

فيف��ا يح�ي���ل نت���ائ��ج حتقيق���ه اإل���ى الق�ص���اء ال�ص����وي�ص���ري 

انتهاء  بعد  القدم،  لكرة  النكليزي  ال��دوري  يف  ال�صاد�س  لقبه  عن  بحثه  ملتابعة  ت�صل�صي  يعود 
وقفة املباريات الدولية، عندما ي�صتقبل جاره اللندين كري�صتال بال�س املتجدد اليوم ال�صبت يف 

املرحلة الثلثني، يف وقت ين�صب فيه احلديث حول م�صتقبل جنمه البلجيكي ادين هازار.
ب��لده اي�صا، بعد  وغ��اب ه��ازار )26 عاما( عن مباراة ت�صل�صي الخ��رة �صد �صتوك ومنتخب 
ا�صابة يف ربلة �صاقه، ويتوقع اأن يعود للم�صاركة �صد كري�صتال بال�س، بيد اأن املهاجم املميز كان 

حمور تقارير ربطته بالنتقال اإىل ريال مدريد ال�صباين املو�صم املقبل.
وا�صتعاد ت�صل�صي امل�صتوى الذي ظهر به يف مو�صم 2015 عندما اأحرز لقبه الخر يف الربمر 
انتهاء  على  م��راح��ل   9 قبل  توتنهام،  مناف�صيه  اأق���رب  ع��ن  نقاط   10 ب��ف��ارق  يت�صدر  اإذ  ليغ، 

املو�صم.
وبرغم رغبة املدرب اليطايل انطونيو كونتي باحلفاظ على تركيز لعبيه والحتفاظ بهازار 
تقرير  كالديرون حول  رام��ون  ال�صابق  ري��ال مدريد  رئي�س  ت�صريحات  ان  ال  مو�صما جديدا، 

هازار م�صتقبله بنف�صه، مل يكن مطمئنا يف كوالي�س “�صتامفورد بريدج«.
لذا  يبيع لعبيه،  ناديا  لي�س  “ت�صل�صي  �صبورت”:  “توك  كالديرون لذاع��ة  وقال 

اأراد  لو  اللعب.  يتعلق برغبة  دوم��ا فالأمر  �صهلة، لكن كما  الأم��ور  تكون  لن 
الرحيل، �صرحل«.

يواجه  عندما  ال�صابق،  الفرن�صي  ليل  لع��ب  م��ن  فعل  ردة  كونتي  ويتوقع 
كري�صتال بال�س الذي حقق 3 انت�صارات متتالية رفعته من قاع الرتتيب، 

الدفاعية. وعزز  ثغراته  �صد  اآلرداي�س يف  �صام  بعد جناح مدربه اجلديد 
بال�س �صفوفه باملدافع الفرن�صي مامادو �صاخو ولعب الو�صط ال�صربي 

لوكا ميليفويفيت�س.
دييغو  ال��دويل  ال�صباين  املهاجم  ع��ودة  اأي�صا  كونتي  و�صي�صاعد 

ب���لده الخ����رة ���ص��د فرن�صا  ال��غ��ائ��ب ع��ن م��ب��اراة  كو�صتا 
ب�صبب ا�صابة يف كاحله.

وينوي كونتي، مدرب يوفنتو�س وايطاليا ال�صابق، 
الفريق  م��ع  الول  مو�صمه  يف  ثنائية  حتقيق 

اللندين، اذ �صيواجه توتنهام يف ن�صف نهائي 
الكاأ�س يف نهاية ني�صان/ابريل.

اىل  ت�صل�صي يف طريقه  يبدو  وق��ت  ويف 
املرموق، تدور معركة طاحنة  اللقب 

على املراكز الثاين والثالث والرابع، 
بفارق  ال��ث��اين  ت��وت��ن��ه��ام  يبتعد  اذ 
الثالث  �صيتي  مان�ص�صرت  نقطتني 
الرابع  ل��ي��ف��رب��ول  ع���ن  ن���ق���اط  و3 

والذي لعب مباراة اأكر، فيما يحتل 
 4 يبتعد  ال���ذي  ي��ون��اي��ت��د  مان�ص�صرت 

نقاط عن ليفربول، املركز اخلام�س مع 
مباراتني موؤجلتني والمر ذاته بالن�صبة 

لر�صنال ال�صاد�س )50 نقطة(.
وب��ع��د ب��داي��ة م��و���ص��م م��ت��ق��ل��ب��ة، ث��ب��ت��ت نتائج 

الول/دي�صمرب  كانون  منت�صف  منذ  توتنهام 
 13 اآخ������ر  ال���ن���ق���اط يف  ي��خ�����ص��ر  امل���ا����ص���ي، ومل 

وليفربول  �صيتي  مان�ص�صرت  اأم���ام  ���ص��وى  م��ب��اراة 
و�صندرلند.

ويعول مدربه الرجنتيني ماوري�صيو بوكيتينو على 
ال�صابة  )19 هدفا( من  كاين  ه��اري  هدافه  اب��ل 

ال��ث��ال��ث ع�صر  ب��رن��ل��ي  م��واج��ه��ة م�صيفه  خل��و���س 

6 مباريات. وتختتم املرحلة مبوقعة قوية على ار�س ار�صنال ال�صاد�س  والذي مل يفز يف اآخر 
الذي ي�صت�صيف مان�ص�صرت �صيتي الثالث.

املدرب  لعبو  فيها  خ�صر  كارثية،  ف��رتة  بعد  ت�صل�صي،  عن  نقطة   19 بفارق  ار�صنال  وت��راج��ع 
الفرن�صي اآر�صني فينغر 4 مرات يف اآخر 5 مباريات.

واأكد فينغر اخلمي�س ان م�صتقبله “مل يح�صم ب�صكل نهائي” مع ار�صنال، راف�صا مرة جديدة ان 
يقول ما اذا كان قرر البقاء ام ل مع النادي اللندين.

فينغر  قال  بالبقاء من عدمه،  ق��راره  �صيك�صف  كان  اذا  ما  ال�صحافيني حول  ا�صئلة  على  وردا 
“لي�س اليوم، لكن ما هو موجود يف راأ�صي وا�صح جدا«.

وتعر�س فينغر لنتقادات �صديدة هذا املو�صم واكر من اي وقت م�صى منذ التحاقه بار�صنال 
20 عاما، ب�صبب تراكم النتائج املتوا�صعة وانت�صرت تكهنات عديدة يف ال�صابيع الخرة  قبل 

حول م�صتقبله، يف حني ان عقده ينتهي اواخر املوا�صم احلايل مع نهاية حزيران/يونيو.
ار�صنال  اأر���س  على  �صعبتني  رحلتني  يف  الخ��ري��ن،  تعادليه  تعوي�س  �صيتي  ياأمل  املقبل،  يف 

وت�صل�صي.
و�صحيح اأن لعبي املدرب ال�صباين بيب غوارديول مل يتلقوا �صوى هدفني يف اآخر 
على  الخ��ر  ال�صلبي  التعادل  يف  ذل��ك  وتبني  يعاين،  هجومهم  ان  ال  مباريات،   6

ار�صهم �صد �صتوك وقبله اأمام ليفربول 1-1.
وقال لعب الو�صط العاجي يحيى توريه: “لطاملا ح�صلنا على فر�س للت�صجيل. 
مباريات  نخو�س  لأننا  اأحيانا،  ذلك  تقبل  عليك  لكن  ليفربول،  اأم��ام  اأهدرناها 
جاره  م��ع  املنتظرة  ال��درب��ي  مب��ب��اراة  املرحلة  ال��راب��ع  ليفربول  ويفتتح  ك��ث��رة«. 

ايفرتون ال�صابع.
و�صحيح اأن لعبي املدرب الملاين يورغن كلوب يتاألقون اأمام الندية الكربى، ال 
ان نتائجهم ترتاجع مع الندية املتو�صطة املقرر اأن يواجهها يف مبارياته 
املتبقية. ومل يخ�صر ليفربول اأمام �صدا�صي ال�صدارة يف اآخر 10 
مواجهات، بيد انه خ�صر �صد برنلي، بورمنوث، �صوان�صي، 

هال ولي�صرت �صيتي.
اإىل  بالتاأهل  ايفرتون  اآم��ال  ت��زال  املقابل، ل  يف 
دوري الأبطال قائمة، اإذ يت�صاوى مع ار�صنال 

بالنقاط برغم انه لعب مباراتني اأكر.
اخلام�س  يونايتد  مان�ص�صرت  ويبحث 
نتائجه  ���ص��ل�����ص��ل��ة  م��وا���ص��ل��ة  ع���ن 
ال������دوري، حيث  الي��ج��اب��ي��ة يف 
 18 اآخ���������ر  يف  ي���خ�������ص���ر  مل 
ي�صتقبل  م����ب����اراة،ع����ن����دم����ا 
الثامن.  ب��روم��ي��ت�����س  و����ص���ت 
الربتغايل  م����درب����ه  وا����ص���ت���ك���ى 
زحمة  م�����ن  م���وري���ن���ي���و  ج�����وزي�����ه 
مباراة   11 ل��ه  يبقى  اإذ  امل��ب��اري��ات، 
يف ال����دوري وذه���اب واي���اب رب��ع نهائي 
يف  ليغ”،  “يوروبا  الوروب������ي  ال�����دوري 
وقت يعاين فيه من ا�صابات الفرن�صي بول 
فيما  ج��ون��ز،  وف��ي��ل  �صمولينغ  كري�س  ب��وغ��ب��ا، 
ابرهيموفيت�س  زلت���ان  ال�صويدي  النجم  يغيب 
وال����ص���ب���اين ان���دي���ر ه���ري���را ب�����ص��ب��ب الي����ق����اف. ويف 
هام،  و�صت  مع  �صيتي  هال  ال�صبت  يلعب  املباريات،  باقي 
�صندرلند،  مع  وواتفورد  �صيتي،  �صتوك  مع  �صيتي  ولي�صرت 

و�صاوثمبتون مع بورمنوث والحد �صوان�صي مع ميدلزبره.

ت�ضل�ضي يطمح للبقاء يف فقاعته  

معركة انكليزية طاحنة على مراكز دوري الأبطال

الترب 1 ينتزع لقب بطولة المارات للقوارب اخل�صبية ال�صواحيف
املهري  وجمعة  الهاملي  اأح��م��د  بقيادة   1 الترب  ال��ق��ارب  ان��ت��زع 
اخل�صبية  للقوارب  الإم����ارات  بطولة  م��ن  الرابعة  اجل��ول��ة  لقب 
مدينة  �صاطىء  على  ام�����س  اأقيمت  ال��ت��ي  ال�صواحيف  ال�صريعة 
ال�صيخ ح��م��دان بن  �صمو  رع��اي��ة  الظفرة حت��ت  امل��رف��اأ يف منطقة 
زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة وتوجيهات �صمو 
�صاحب  م�صت�صار  نهيان  اآل  خليفة  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ 
اأبوظبي الدويل  اإدارة نادي  ال�صمو رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

للريا�صات البحرية.
واأ���ص��اد ���ص��امل الرميثي م��دي��ر ع��ام ال��ن��ادي ب��دع��م ق��ي��ادة الدولة 
الر�صيدة للريا�صات البحرية .. وتوجه بالتهنئة جلميع الفائزين 
مبنطقة  امل��رف��اأ  مدينة  يف  ال�صباق  اق��ام��ة  اأن  واأك���د  ال�صباق..  يف 
الظفرة جناح لنادي اأبوظبي الدويل للريا�صات البحرية ونادي 
اإىل  بال�صباق  الو�صول  من  معا  متكنا  بعدما  الريا�صي  الغربية 

اأعلى م�صتويات النجاح الفنية والريا�صية لر�صخ قدرات النادي 
البحري يف الو�صول بالبطولت والأن�صطة البحرية اإىل اأماكن 
بتعاون  واأ���ص��اد  الأم���واج..  وكا�صر  اأبوظبي  كورني�س  غر  اآخ��رى 

اجلهات احلكومية املختلفة يف تنظيم البطولة.
اإدارة  جمل�س  رئي�س  القبي�صي  بطي  عبداهلل  اأو���ص��ح  جانبه  من 
نادي الغربية الريا�صي اأن تنظيم مناف�صات اجلولة الرابعة من 
على  ال�صواحيف  ال�صريعة  اخل�صبية  للقوارب  الإم���ارات  بطولة 
�صاطىء مدينة املرفاأ يف منطقة الظفرة �صاهم يف تقدمي ملحمة 
يف  حملت  جديدة  وبطولة  املنطقة  ل�صكان  التحدي  من  جميلة 

طياتها مناف�صة رائعة ومتميزة بني كافة امل�صاركني.
ونادي  الريا�صي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  م��ع  ال��ت��ع��اون  اأن  اإىل  لفت  و 
بطولة  عند  يتوقف  ل��ن  البحرية  للريا�صات  ال���دويل  اأبوظبي 
ال�صواحيف فقط فاملناف�صة التي اأقيمت على �صاطيء املرفاأ اأثبتت 

بطولت  يف  تتكرر  لأن  قابلة  التجربة  اأن  على  ودل��ل��ت  جناحها 
الظاهري  نا�صر  ذك��ر  جهته  م��ن  خمتلفة.  ومناف�صات  اأخ���رى 
الطريق  يف  ت�صر  ال�صواحيف  مناف�صات  اأن  ال�صباق  عام  م�صرف 
“ ن��دخ��ل العقد  اأك���رب وق���ال :  ان��ت�����ص��ار  ن��ح��و  ال�صحيح وت��ت��وج��ه 
الثالث يف تنظيم هذه البطولة ما يعني اأننا و�صلنا ملرحلة مهمة 
 ..  “ والتجديد  دائما  التطوير  عن  نبحث  جتعلنا  الن�صج  من 
م�صرا اإىل اأنه خلل املو�صم احلايل انتقلت البطولة اإىل مدينة 

خورفكان يف اإمارة ال�صارقة والآن يف املرفاأ مبنطقة الظفرة.
وجاء القارب “ الترب 2 “ بقيادة را�صد �صهيل املهري و�صلطان 
“ فريق نا�س  اأحمد يف املركز الثاين بال�صباق يف حني حل ثالثا 
�صامل  من  كل  وك��رم  القامة.  و�صعيد  املن�صوري  فالح  بقيادة   “
الرميثي وحمدان املزروعي مدير نادي الغربية الريا�صي ونا�صر 

الظاهري الفائزين يف ختام البطولة. 

الثلثة  الع��وام  اللقب يف  �صان جرمان حامل  باري�س  يلتقي 
ليون  اوملبيك  ملعب  على  ال�صبت  اليوم  موناكو  مع  الخ��رة 
مل�����ص��اب��ق��ة ك��اأ���س الرابطة  ال��ن��ه��ائ��ي احل��ل��م  ل��ي��ون يف  ب����ارك يف 
امل�صابقة  نهائي  يف  الفريقني  ولقاء  القدم.  كرة  يف  الفرن�صية 
يج�صد مناف�صتها ال�صر�صة على لقب الدوري هذا املو�صم حيث 
 2000 ع��ام  منذ  الول  لقبه  اىل  ال�صاعي  موناكو  يت�صدر 
والثامن يف تاريخه، الرتتيب بفارق 3 نقاط امام باري�س �صان 

جرمان حامل اللقب يف العوام الربعة الخرة.
والفوز  الفريقني  اىل  بالن�صبة  كبرة  اهمية  املباراة  وتكت�صي 
الدوري،  يف  املرتقبة  املناف�صة  نحو  هاما  دافعا  �صيكون  فيها 

���ص��ان ج���رم���ان ومدربه  ب��اري�����س  ب��ال��ن�����ص��ب��ة اىل  خ�����ص��و���ص��ا 
ال���ص��ب��اين اون����اي امي���ري ال���ذي ب���ات م�����ص��ره على 

“كف عفريت” عقب اخلروج املذل من م�صابقة 
دوري ابطال اوروبا على يد بر�صلونة ال�صباين 

واملباراة الكارثية يف اياب ربع النهائي )6-1( 
والتاريخي  الكبر  ف��وزه  بعد  كاتالونيا،  يف 

ب���رب���اع���ي���ة ن��ظ��ي��ف��ة ذه����اب����ا يف ب������ارك دي 
بران�س.

الباري�صي  ال��ن��ادي  مدافع  واعترب 
جو�صلن  الت�صعينيات  مطلع 

اليوم  م����ب����اراة  ان  ان���غ���ل���وم���ا 
بالن�صبة  حت���دي���ا  “تعترب 
العا�صمة  اىل لعبي فريق 
ل��ت��ل��م��ي��ع ����ص���ورت���ه���م. مير 
ذل���ك م��ن خ���لل حتقيق 
باري�س  ك���ان  اذا  ال��ف��وز. 
يرغب  ج����رم����ان  ����ص���ان 
يف ت��ف��ادي اأزم���ة كبرة، 

فيجب عليه الفوز«.
الرابطة  كاأ�س  م�صابقة 

ال�������ت�������ي ت�����ع�����ت�����رب ع��������ادة 
حتولت  ثانوية،  كم�صابقة 

بالن�صبة  �صروري  ه��دف  اىل 
اميري،  وم��درب��ه  للباري�صيني 

التعاقد  قبل  ان��ه  هو  اول  وال�صبب 
م��ع امل����درب ال��ب��ا���ص��ك��ي، ت���وج باري�س 
�صان جرمان بلقب امل�صابقة 3 مرات 
بلن،  لوران  �صلفه  بقيادة  متتالية 
مباراة  يف  ف�صل  اي  ف��ان  وب��ال��ت��ايل 
اىل  بالن�صبة  ك��ارث��ة  �صيكون  ال��غ��د 
اميري الذي و�صع نف�صه يف موقف 
امل�صابقة  يف  ال��ف�����ص��ل  ع��ق��ب  ح���رج 

القارية العريقة.
وال�صبب الثاين هو ان موناكو 
الباري�صيني  ع��ل��ى  ي��ت��ق��دم 
ويقدم  ال����دوري  ترتيب  يف 
عرو�صا رائعة وميلك خطا 
القوى  هو  رهيبا  هجوميا 

حمليا وقاريا اي�صا حتى الن. 
وحذر املدافع الخر للباري�صيني 

و1998   1995 ب��ني  ال��ف��رتة  يف 
الفوز  برونو نغوتي �صاحب هدف 

كاأ�س  مل�صابقة  النهائية  امل��ب��اراة  يف 
الكوؤو�س الوروبية التي فاز بها النادي 

عام 1996، قائل: “يف الدوري، مل يعد 
م�صر ال��ل��ق��ب ب��اأي��دي ال��ب��اري�����ص��ي��ني. من 
جرمان  �صان  باري�س  يحرز  ان  ال�صروري 
ان  �صيقول  اجلميع  ف��ان  وال  اللقب  ه��ذا 

�صان  باري�س  م��ن  ق��وة  اك��ر  ا�صبح  موناكو 
جرمان«. وبالن�صبة اىل موناكو، فان احراز 

ل��ق��ب ال��ك��اأ���س ���ص��ي��ك��ون مب��ث��اب��ة م��ك��اف��اأة لن 
وا�صح  ال��ن��ادي  ادارة  و�صعته  ال���ذي  ال��ه��دف 

ج��دا وه��و لقب ال����دوري ف��ق��ط. وح��ت��ى الدور 
امام  اوروب��ا  ابطال  دوري  مل�صابقة  النهائي  رب��ع 
ال�صهر  هذا  املقرر  الملاين  دورمتوند  بورو�صيا 

فهو يعترب تتويجا يف حد ذاته.
لكن موناكو لن يذخر جهدا ملقارعة غرميه 
التقليدي وزيادة حمنه وخ�صو�صا الظفر 
باول لقب له منذ عام 2003 )با�صتثناء 

يف  اللقب  وك���ان   .)2013 ع��ام  الثانية  ال��درج��ة  دوري  لقب 
ب��ال��ذات ع��ل��ى ح�صاب  ال��راب��ط��ة  ك��اأ���س  ال��ع��ام يف م�صابقة  ذل���ك 
الفرن�صي  للمنتخب  احل���ايل  امل���درب  بقيادة   )1-4( �صو�صو 
وباتري�س  روث��ن  وج��روم  جيويل  ولودوفيك  دي�صان  ديدييه 
والكرواتي  نوندا  �صعباين  الدميوقراطي  والكونغويل  ايفرا 
اللفت  بتفوقه  منت�صيا  املباراة  موناكو  ويدخل  بر�صو.  دادو 
بفوزه  وف��اده  اك��رم  فبعدما  املو�صم،  العا�صمة هذا  على فريق 
م�صتحق 3-1 يف 28 اآب/اغ�صط�س املا�صي يف املرحلة الثالثة 
ب��ارك دي  1-1 يف  اي�صا  تعادل م�صتحقا  انتزع  ال���دوري،  من 
بران�س يف 29 كانون الثاين/يناير املا�صي يف املرحلة الثانية 
اللزمة  ال�صلحة  الفريقان  ومي��ل��ك  والع�صرين. 
اليوم  مباراة  ظ��روف  ان  بيد  املباراة  حل�صم 
اللعبني  ناحية  خ�صو�صا  تخدمهما  ل 
بعد  �صفوفهما  اىل  العائدين  الدوليني 
 5 ملباراتني يف مدى  اغلبهم  خو�س 
ب���لده، كما ان  اي��ام م��ع منتخبات 
بع�صهم تعر�س لل�صابة وبالتايل 
ي��ح��وم ال�����ص��ك ح���ول م�����ص��ارك��ت��ه يف 

النهائي.
ويتعلق المر مبدافعي 
م������ون������اك������و ج����ربي����ل 
���ص��ي��دي��ب��ي��ه وامل���ام���ي 
�صان  وباري�س  توريه 
الربازيلي  ج���رم���ان 

ماركينيو�س.
ال�صك الكرب  ان  بيد 
املهاجم  ح����ول  ي���ح���وم 
الكولومبي  ال���������دويل 
ردام����ي����ل ف���ال���ك���او ال����ذي 
اذار/  11 م��ن��ذ  ي��ل��ع��ب  مل 
م����ار�����س امل���ا����ص���ي وامل�����ب�����اراة 
عندما   )1-2( ب������وردو  ���ص��د 
خ�صره.  يف  ل��ل���ص��اب��ة  ت��ع��ر���س 
هذا  التدريبات  اىل  فالكاو  وع��اد 
ال�صبوع بيد ان مدربه الربتغايل 
كان  اذا  م����ا  ي���ع���رف  ل  ج��������اردمي 
على  يجل�س  ام  ا�صا�صيا  �صيدخل 
موناكو  و�صيفتقد  ال���ب���دلء.  دك���ة 
الربازيلي  و�صطه  لعب  خدمات 
فابينيو ب�صبب اليقاف، بيد ان 
النظار �صتتجه دون �صك اىل 
 18( مبابيه  كيليان  الواعد 
عاما( الذي تاألق ب�صكل كبر 
وحجز  الخ������رة  الون������ة  يف 
املنتخب  ���ص��ف��وف  يف  م��ك��ان��ه 
ل��ل��م��رة الوىل يف  ال��ف��رن�����ص��ي 
عندما  الحرتافية  م�صرته 
امل�����ب�����اراة  ا����ص���ا����ص���ي���ا يف  ل���ع���ب 
ا�صبانيا  ���ص��د  ال��ودي��ة  ال��دول��ي��ة 
الندية  واه��ت��م��ام  )�صفر-2(، 
الوروبية الكبرة يف مقدتها ريال 

مدريد ال�صباين.
�صان  ب��اري�����س  ان  مبابيه  ويعترب 
للفوز  “املر�صح”  ه���و  ج���رم���ان 
اللعبون  “انهم  وق��ال  ال�صبت، 
ان����ف���������ص����ه����م ال������ذي������ن ف����ر�����ص����وا 
���ص��ي��ط��رت��ه��م ع���ل���ى ال���������دوري يف 
اخلم�س  او  الرب�������ع  ال�������ص���ن���وات 
الكبار  اللعبني  نف�س  الخ��رة، 
ال����ذي اح�����رزوا ك��ل الل���ق���اب التي 
اليوم،  حم��ل��ي��ا.  ع��ل��ي��ه��ا  ت��ن��اف�����ص��وا 
اع��ت��ق��د ب��ان��ه ي��ت��ع��ني ع��ل��ي��ن��ا اح���رتام 
هذا الفريق. ما ح�صل )يف بر�صلونة( 
90 ع��ام��ا على  ل��ن يتكرر اب���دا خ��لل 

القل«.
واذا جنح باري�س �صان جرمان يف التتويج 
ب��ال��ل��ق��ب ف��ان��ه ���ص��ي��ح��ق��ق ذل���ك للمرة 
الرابعة على التوايل، لكن الهم هو 

انه �صيتنف�س ال�صعداء قليل.

ال�ضك يحوم حول م�ضاركة النمر فالكاو

�صان جرمان وموناكو يف نهائي احللم 
بكاأ�س الرابطة 

ال�صابق  ال��رئ��ي�����س  ب��لت��ي��ن��ي  م��ي�����ص��ي��ل  وج����ه 
القدم  ل���ك���رة  الأوروب��������ي  ل���لحت���اد 

�صيب  اإىل  �صديدة  انتقادات 
بلتر الرئي�س ال�صابق 
ل�������لحت�������اد ال���������دويل 
)ال��ف��ي��ف��ا( ق��ائ��ل اإن 
ال�صوي�صري  امل�صوؤول 

ك��������ان م�������ص���را 
ع�������ل�������ى 

على  وح���ظ���ر  الأخ��������رة.«  “�صحيته  ج��ع��ل��ه 
متعلق  ن�صاط  اأي  ممار�صة  وبلتر  بلتيني 
ب��ك��رة ال���ق���دم مل���دة ث��م��ان��ي��ة اأع������وام ق��ب��ل اأن 
تتقل�س العقوبة لحقا ب�صبب مدفوعات 
ب��ق��ي��م��ة م���ل���ي���وين فرنك  ال���ف���ي���ف���ا  م����ن 
�صوي�صري )مليوين دولر( اإىل بلتيني 
يف 2011 مبوافقة بلتر مقابل عمل قام 
عقد  م��دار  على  لفرن�صا  ال�صابق  القائد  ب��ه 

من الزمن قبل ذلك.
عاما(   81( بلتر  اإن  بلتيني  وق��ال 
ه���و اأك����ر ���ص��خ�����س اأن�����اين ق��اب��ل��ه يف 

حياته.
�صحيفة  م��ع  مقابلة  يف  واأ���ص��اف 
اأن����ه  ي��ع��ت��ق��د  “كان  ل���وم���ون���د 
���ص��ي��ك��رب وي��ن��ت��ه��ي ومي�����وت ثم 
كانت  ه��ذه  الفيفا.  يف  ي��دف��ن 

اأمنيته.

����ص���اأك���ون �صحيته  اإن���ن���ي  ي���ق���ول دائ���م���ا  »ك�����ان 
الأخ�������رة. ك��ن��ت اأع���ل���م اأن�����ه ك����ان ي���ح���اول اأن 

دائما  النهاية. ل ت�صدقوا  يورطني حتى 
�صيقول ما  دائ��م��ا  ه��و  ب��لت��ر.  م��ا يقوله 

تريدون �صماعه.«
عاما(   61( بلتيني  واأب��ل��غ 

امل�صكلة  اأن  ل��وم��ون��د 
اإىل  اأدت  ال���ت���ي 
“مل  اإي�����ق�����اف�����ه 

لكنه  بعد”  تنته 
م����اذا  ي���و����ص���ح  مل 

يعني.
وعاقبت جلنة القيم 

بعد  بلتيني  بالفيفا 
دفع  ع��ل��ى  ب���لت���ر  واف�����ق  اأن 

فرنك  م��ل��ي��وين  م��ب��ل��غ 
وهو  اإليه  �صوي�صري 

لها”  م��ربر  ل  “هدايا  اللجنة  اع��ت��ربت��ه  م��ا 
“ما  بلتيني  وق��ال  القيم.  للوائح  وانتهاكا 
الذي  هو اخلطاأ  ما  اأعلم  ل  زل��ت 

ارتكبته.«
ون���ف���ى ب���لت���ر اأي�������ص���ا ط����وال 

الوقت ارتكاب اأي خمالفة.
وق��������ل�����������������ص��������ت جل�����ن�����ة 
بالفيفا  ال�صتئناف 
�صد  الإي���������ق���������اف 
وبلتيني  ب���لت���ر 
�صنوات  ���ص��ت  اإىل 
تقل�س  اأن  ق��ب��ل 
حمكمة التحكيم 
ال������ري������ا�������ص������ي������ة 
�صد  الإي�����ق�����اف 
اإىل  الأخ������������ر 

اأربع �صنوات.

بالتين��ي يوج���ه انتق���ادات �صدي���دة لبالت������ر 

ايكر  ري���ال م��دري��د ال���ص��ب��اين  ل��ن��ادي  ال�صابق  ك�صف احل��ار���س 
التي  ال�صعبة  اليام  ال�صمت حيال  التزام  اأنه ف�صل  كا�صيا�س 
اأجل  من  وذل��ك  الربتغايل،  بورتو  اىل  النتقال  قبل  بها  مر 

م�صلحة النادي امللكي الذي بقي يف �صفوفه 15 عاما.
وعانى كا�صيا�س الذي يحتفل مبيلده ال�صاد�س والثلثني يف 
20 اأيار مايو املقبل، يف نهايات م�صرته الطويلة مع النادي 
خلل  الأ���ص��ا���ص��ي  م��رك��زه  وف��ق��د   ،)2015-1990( امللكي 
مو�صم 2012-2013 حتت قيادة املدرب الربتغايل جوزيه 
مورينيو، وو�صل الأمر بق�صم من جمهور النادي اىل توجيه 
�صافرات ال�صتهجان له. وتطرق الدويل ال�صابق الذي خا�س 
ا�صبانيا، اىل تلك املرحلة ال�صعبة،  167 مباراة مع منتخب 
ن�صرت  الإ���ص��ب��ان��ي��ة  “ماركا”  �صحيفة  م��ع  مقابلة  يف  ق��ائ��ل 
اجلمعة “التزمت ال�صمت ب�صاأن ما كان يح�صل )حينها( من 
اأجل م�صلحة النادي«. ا�صاف “ل تريد اأن يتحول الو�صع اىل 
م�صيفا “مع مرور الوقت، فهمت ان  �صرك عند اأول عقبة”، 

اأي  عددا من الأ�صخا�س امتع�صوا مني يف ق�صية مورينيو”، 
األقوا باللوم عليه ولي�س على املدرب الربتغايل.

اأكان  امللكي،  النادي  مع  املمكنة  الألقاب  كل  كا�صيا�س  وح�صد 
على ال�صعيد املحلي )5 يف الدوري و2 يف الكاأ�س و4 يف الكاأ�س 
الكاأ�س  اأوروب��ا و2 يف  اأبطال  اأو القاري )3 يف دوري  ال�صوبر( 
ال�صوبر( اأو الدويل )توج بكاأ�س النرتكونتيننتل وكاأ�س العامل 
ل��لأن��دي��ة(. وت��اب��ع احل��ار���س امل��ت��وج م��ع منتخب ب���لده بكاأ�س 
يف  “البقاء  و2012   2008 اأوروب���ا  وك��اأ���س   2010 العامل 
القوة  اأم��را �صهل بتاتا.  اآخ��ر لي�س  ري��ال مدريد من عام اىل 
الذهنية هي املفتاح، يجب اأن تكون قادرا على تقبل النتقادات 
عام  ري��ال مدريد  كا�صيا�س م�صرته مع  وب��داأ  اأي حلظة«.  يف 
1990، وتدرج يف الفئات العمرية اىل حني دفاعه عن �صباك 
الفريق  م��ع  كا�صيا�س  وخ��ا���س   .1999 منذ  الأول  ال��ف��ري��ق 
الأول 510 مباريات خلل 16 مو�صما قبل اللتحاق ببورتو 

عام 2015.

كا�صيا�س يتكتم على الأيام ال�صعبة مع ريال مدريد



    
ت�صور خادمتها اأثناء حماولة انتحارها

برمي  ق��ام��ت  منزلية  خ��ادم��ة  كفيلة  الكويتية،  ال�صرطة  اأوق��ف��ت 
نف�صها من الطابق ال�صابق ملنزل م�صغلتها حماولة النتحار، فيما 
اكتفت الكفيلة بت�صوير امل�صهد ومل تلب نداء اخلادمة و�صيحاتها 

املطالبة باإنقاذها.
ال�صابة وهي من اجلن�صية  اأن  الكويتية  ال�صيا�صة  وذكرت �صحيفة 
اعتقلتها  التي  الأثيوبية جنت من احلادثة، وقد �صورت كفيلتها 

ال�صرطة امل�صهد ون�صرته على مواقع التوا�صل الجتماعي.
واأظهر ت�صجيل م�صور تبلغ مدته 12 ثانية العاملة املنزلية وهي 
تت�صبث بيدها اليمنى ب�صرفة املنزل، فيما اكتفت كفيلتها بالقول يا 

جمنونة تعايل موا�صلة ت�صويرها دون بذل اأي جهد مل�صاعدتها.
ونطقت العاملة املنزلية بعبارة اأم�صكيني اأم�صكيني قبل �صقوطها 
عن  الناجمة  ال�صدمة  ق��وة  خفف  اأن���ه  ي��ب��دو  م��ع��دين  �صطح  على 
امل�صت�صفى وكانت تعاين ك�صرا يف  اإىل  ال�صابة  نقلت  احلادثة. وقد 
للكفيلة  املعنية  الأن��ف والأذن. ووجهت اجلهات  ال��ذراع ونزيفا يف 

تهمة المتناع عن م�صاعدة �صخ�س يف حال اخلطر.

تويرت تعدل عدد اأحرف التغريدة
الأح���رف يف  ع��دد  احت�صاب  تعديًل على طريقة  »ت��وي��رت«  اأدخ��ل��ت 
ي�صيفها  التي  امل�صتخدمني  اأ�صماء  اإن  اإذ  خدمتها  عرب  الر�صائل 
املغردون على الر�صائل عرب اخلدمة لن تدخل من الآن ف�صاعداً 
يف احل�صبان �صمن حدود ال�140 حرفاً املتاحة كحد اأق�صى يف كل 
تغريدة.  وحتتفظ ال�صبكة الجتماعية بقاعدتها ال�صهرة حلدود 
ملرونة  املجال  ت��رك  مع  التغريدات  يف  اأق�صى  كحد  حرفاً  ال�140 

اأكرب يف م�صعى جلذب م�صتخدمني جدد. 
وياأخذ امل�صتثمرون يف كثر من الأحيان على ال�صركة عدم متكنها 
من جذب م�صتخدمني جدد ما يوؤثر �صلباً على اأداء »تويرت« املايل.  
وقال مدير املنتجات يف »تويرت« �صا�صانك ريدي اإن »عملنا مل ينته 
املحادثات  لتح�صني  �صبل  يف  التفكر  »�صنوا�صل  واأ���ص��اف  ب��ع��د«.  

وجعل ا�صتخدام +تويرت+ اأكر �صهولة«. 

ترقية ال�صيلفي اىل م�صاف الفن 
املعا�صرة  ال�صيلفي  �صور  اإىل  قدماء  لفنانني  الذاتية  ال�صور  من 
لندن  يف  م��ع��ر���س  ي�صتك�صف  امل��ح��م��ول��ة،  ب��ال��ه��وات��ف  تلتقط  ال��ت��ي 
الإمكانات الإبداعية لطريقة للتعبر يواجه �صكلها املعا�صر دوما 

بال�صخرية بو�صفه �صربا من التفاهة.
فروم  معر�س  الربيطانية  العا�صمة  يف  �صات�صي  ق��اع��ة  وت��د���ص��ن 
الذاتي(  التعبر  اإىل  ال�صيلفي  )من  اإك�صرب�صن  �صيلف  تو  �صيلفي 
على  نظرة  يلقي  العامل  يف  معر�س  اأول  �صيكون  اإن��ه  تقول  ال��ذي 

تاريخ ال�صور الذاتية )ال�صيلفي(.
وينطلق املعر�س ب�صور للفنان الهولندي رمربانت الذي عا�س يف 
القرن ال�صابع ع�صر والذي ر�صمت ع�صرات من �صوره الذاتية �صرة 
اأن  ذاتية حميمية له. وتعر�س لوحاته على �صا�صات رقمية ميكن 
"اإعجاب" ليظهر قلب اأحمر فوق ال�صورة  ي�صغط املرء عليها زر 

مثلما يحدث يف مواقع التوا�صل الجتماعي.
ويقول نايجل هر�صت الرئي�س التنفيذي لقاعة �صات�صي اإن �صور 
ال�صيلفي املعا�صرة خمتلفة لأنها تظهر "كيف نود اأن يرانا العامل 
ل كيف ومن نكون." واأ�صاف لرويرتز "لي�س من قبيل ال�صدفة.. 
اأثناء العطلت  اأن معظم �صور ال�صيلفي تلتقط يف مواقع مثرة 
عندما يخترب النا�س اأمورا خمتلفة عن حياتهم العادية.. الأمر ل 
يتعلق مب�صاركة املعرفة ب�صاأن اإن�صانيتنا لكنه يتعلق حقا مب�صاركة 

ن�صخة من هوياتنا نريد اأن ي�صدقها النا�س."
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نائب عام يتاجر باملخدرات
اأعلنت ال�صلطات الأمركية واملك�صيكية اأن نائباً عاماً مك�صيكياً اأوقف على احلدود الأمركية يف �صان دييغو بتهمة 
امل�صاركة يف عملية تهريب للمخدرات. وقال مكتب التحقيقات الفدرايل )اأف بي اآي( اإن النائب العام لولية ناياريت 

يف غرب املك�صيك ادغار فيتيا اأوقف قيد التحقيق مبوجب مذكرة اعتقال �صدرت يف نيويورك.
واأكد مكتب التحقيقات الفدرايل، يف بيان، اأن فيتيا -البالغ من العمر نحو اأربعني عاماً- اتهم ر�صمياً الثلثاء من 

قبل حمكمة فدرالية يف �صان دييغو.
وذكرت �صحيفة »�صان دييغو يونيون تريبيون« اأنه اأوقف الثنني اأثناء عبوره ج�صر كرو�س بوردر اإك�صربي�س الذي 

يربط مدينة �صان دييغو مبطار تيخوانا الدويل يف املك�صيك.
واأوقف فيتيا مبوجب �صكوى تقدمت بها احلكومة الأمركية يف الثاين من مار�س اجلاري اإىل حمكمة يف بروكلني 
ال�صكوى با�صتراد وتوزيع الهرويني والكوكايني واملريجوانا وامليتافيتامني بني  بنيويورك. وهي تتهمه يف هذه 

يناير 2013 وفرباير هذه ال�صنة.
واأكد حاكم ولية ناياريت الواقع يف �صمال ال�صاحل املك�صيكي على املحيط الهادئ، يف موؤمتر �صحفي اأن فيتيا »اأوقف 

يف الوليات املتحدة« واأن »التفا�صيل املتعلقة بتوقيفه والتهامات املوجهة اإليه مل تن�صر بعد«.
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الرياح ال�صم�صية األغت احلياة على املريخ 
خل�صت درا�صة اإىل اأن جزيئات متطايرة من ال�صم�س قل�صت غلفا �صميكا 
كان حميطا باملريخ يوما ما وي�صبه الغلف اجلوي للأر�س فجعلت الكوكب 

الأحمر كوكبا جافا وباردا ول ي�صلح للحياة عليه.
واأ�صافت الدرا�صة التي ن�صرت اأم�س اخلمي�س يف دورية )�صاين�س( اأن غلفا 
جويا كثيفا اأحاط باملريخ وحافظ على دفئه ورطوبته وذلك قبل نحو اأربعة 

مليارت �صنة عندما كانت احلياة على الأر�س يف طور البداية.
واأظهرت قيا�صات �صجلتها اإحدى املركبات الف�صائية التابعة لإدارة الطران 
والف�صاء الأمريكية )نا�صا( التي تدور حول املريخ اأن اجلزيئات امل�صحونة 
ال�صم�صية قل�صت مبرور الوقت الغلف اجلوي للمريخ وتركت  يف الرياح 

غ�صاء رقيقا من الغازات حول الكوكب ل يزال ينكم�س.
وقال برو�س جاكو�صكي كبر الباحثني يف الدرا�صة وهو من جامعة كولورادو 
اإىل الفرتة  "ت�صر خطوط الأدل��ة  الهاتف  مبدينة بولدر الأمريكية عرب 

بني قبل نحو 3.7 مليار �صنة واأربعة مليار �صنة عندما تلف املريخ."
واأ�صاف اأن الظروف على املريخ يف البدايات كان من املمكن اأن ت�صمح بعي�س 
اجلراثيم لكن مع اختفاء الغلف اجلوي ال�صميك املحيط بالكوكب "حتول 
من كوكب رطب ميكن اأن تكون على �صطحه حياة اإىل الكوكب البارد اجلاف 
انتهى احلال بكوكب بداأ بظروف  ملاذا  النتائج  اليوم." وتك�صف  الذي نراه 
�صبيهة بالأر�س ب�صكل خمتلف متاما وما الظروف التي قد جتعل الكواكب 

خارج املجموعة ال�صم�صية منا�صبة للحياة.

املحمول مرتبط بارتفاع وفيات امل�صاة
اأظهرت درا�صة اأن الوفيات بني امل�صاة على الطرق يف الوليات املتحدة زادت 
اإنه  2016 للعام الثاين على التوايل، يف اجت��اه قال خ��رباء  زي��ادة ح��ادة يف 

يعك�س ال�صتخدام املتزايد للهواتف املحمولة اأثناء القيادة.
وقال م�صوؤولون برابطة ال�صلمة على الطرق اإن العام املا�صي �صهد زيادة 
بن�صبة 11 باملئة يف الوفيات بني امل�صاة مقارنة بعام 2015، وهي اأكرب زيادة 
اأن  اإىل  الدرا�صة  نتائج  وت�صر  ب�صجلتها.  املحتفظ  عاما  الأربعني  خلل 
هذا يجيء عقب زيادة بن�صبة 9.5 باملئة يف 2015. وو�صف ريت�صارد رتينج 
معد الدرا�صة النتائج باأنها مفزعة متاما م�صيفا من الوا�صح اأن �صيئا ما 
الزيادة مرتبطة  اأن  يرى  اإنه  وقال  الوحيدة.  الزيادة  لي�صت  يحدث. هذه 
ال�صعب  من  اإن��ه  قائل  وتابع  املحمولة.  الهواتف  با�صتخدام  كبر  ب�صكل 
اأ�صباب اأخرى متاما لكن الرتفاع املتزامن يف الوفيات وا�صتخدام  ا�صتبعاد 
الأخ���رى  ال��ع��وام��ل  وم��ن  بينهما.  ارت��ب��اط  اإىل  ي�صر  املحمولة  ال��ه��وات��ف 
املوؤثرة يف الوفيات بني امل�صاة النمو ال�صكاين وامل�صافة التي يقطعها امل�صاة 
وال�صائقون �صنويا يف الوليات املتحدة، لكن اأيا من هذه العوامل ل يرتبط 

ارتباطا وثيقا بزيادة الوفيات مثل ا�صتخدام الهواتف املحمولة.

كيم كاردا�صيان 
باإطاللة خمتلفة

الواقع  ت��ل��ف��زي��ون  جن��م��ة  ظ���ه���رت 
ك��اردا���ص��ي��ان وهي  الأم��رك��ي��ة كيم 
تخليها  ب���ع���د  ج����دي����د،  ب�"لوك" 
ع�����ن ال�������ص���ع���ر امل�������ص���ت���ع���ار، اأث����ن����اء 
ت�����ص��وي��ره��ا حل��ل��ق��ة ج����دي����دة من 
 keeping up with م�صل�صل 

.kardshains
الطبيعي  ب�����ص��ع��ره��ا  ك���ي���م  وب������دت 
مك�صوفة  بلوزة  مرتدية  الق�صر، 
م��ن ال�����ص��در، وب��ن��ط��ال ج��ي��ن��ز من 

اللون الرمادي.
اإعلن احللقة املقبلة  اأنه يف  ُيذكر 
الواقع  ت��ل��ف��زي��ون  م�����ص��ل�����ص��ل  م���ن 
 Keeping Up With the
كيم  ت��ك�����ص��ف   ،Kardashians
اأنها تريد طفًل ثالثاً، من زوجها 

النجم كانيي وي�صت.
مرتني  حملها  خ��لل  كيم  وك��ان��ت 
للم�صاعفات  ت��ع��ر���ص��ت  ����ص���اب���ق���اً، 
وه���ي ل��دي��ه��ا ط��ف��لن ه��م��ا "نورث 
و�صانت"، من زوجها جنم مو�صيقى 

الراب كانيي وي�صت.

اأحمد عز ي�صبب 
ذعرا يف املرتو

اأثناء ت�صويره لأحد  بعد تفجره لقنبلة 
الذعر  من  حالة  اجلديد،  فيلمه  م�صاهد 
اأنه  الن��ف��اق خا�صة  داخ��ل م��رتو  عّمت يف 
�صّور بح�صور اجلماهر ويف مواعيد عمل 

املرتو الر�صمية مل�صداقية امل�صاهد.
الكامرا خلل  اإخفاء  التفا�صيل، مت  ويف 
املرتو  اأب��واب  باإغلق  وفوجئوا  الت�صوير، 
ثم ظهور اأحد املمثلني يطالبهم بالتعاون 
اأحمد  معه لوجود قنبلة حتى ظهر بعده 
اأنهم  فاأدركوا  �صرطة  عز مبلب�س �صابط 

اأمام م�صهد من فيلم.
دور �صابط  ال��ف��ي��ل��م  ع��ز يف  اأح��م��د  ي����وؤدي 
عمليات خا�صة، يخو�س الكثر من املعارك 
والإرهابية،  الإج��رام��ي��ة  ال��ع��ن��ا���ص��ر  ���ص��د 
اخلا�صة،  حياته  يف  اأ�صرية  م�صاكل  و�صط 

وي�صاركه البطولة عدد من املمثلني.

تطلب الطالق خوفًا من مر�س زوجها 
العمر  من  الرابع  العقد  بداية  يف  م�صرية  �صيدة  وقفت 
حت��ك��ي م��ع��ان��ات��ه��ا وامل���اأ����ص���اة ال��ت��ي ع��ا���ص��ت ف��ي��ه��ا ل�صنوات 
م��ع زوج��ه��ا وخ��داع��ه��ا م��ن قبل اأ���ص��رت��ه قبل ال���زواج دون 
لإنقاذ  منه  اخللع  لتطلب  مر�صه  حقيقة  عن  امل�صارحة 

حياتها وحماية طفليها.
يف حمكمة الأ�صرة بالقاهرة، كانت الدعوى التي اأقامتها 
ال�صيدة للخلع من زوجها لتتحدث عن قيامه بتحطيم 
باخلوف  ي�صعرها  ع����دواين  ���ص��ل��وك  يف  ح��ول��ه  ���ص��يء  ك��ل 
اإنها تزوجت  والرعب بني احلني والآخ��ر. قالت الزوجة 
وع��ان��ت منذ  وبنتاً  ول���داً  واأجن��ب��ت  �صنوات   5 ق��راب��ة  منذ 
الأ�صهر الأوىل للزواج من ت�صرفات غريبة للزوج، اإىل اأن 
زادت خلل العامني املا�صيني ب�صكل غريب ليحطم  كل 
اعتاد �صربها وتك�صر كل  اأن زوجها  واأ�صافت  ما حوله. 
اإقدامه  اإىل  اأث��اث املنزل على ف��رتات بل و�صل به الأم��ر 
على حرق طفليه اأكر من مرة اإل اأن ا�صتغاثتها باجلران 
كانت �صبباً للت�صدي له. واأ�صارت الزوجة اإىل اأنه مت نقل 
باأزمة  �صعوره  بعد  للم�صت�صفى  الإ�صعاف  ب�صيارة  زوجها 
�صحية عقب ت�صرفات طائ�صة له كالعادة لتكون ال�صدمة 
بالن�صبة لها حني اأبلغها اأحد اأقارب زوجها باأنه يعاين من 
والع�صبية  العقلية  الأمرا�س  مب�صت�صفى  وعولج  ال�صرع 

ل�صنوات قبل زواجه منها.

معلمة متوت يف الف�صل
نعت اإدارة التعليم يف حمافظة جدة املعلمة ب�صمة الربكني، 
اأنفا�صها  اإث��ره��ا  على  لفظت  �صكر  لغيبوبة  تعر�صت  ال��ت��ي 
اأمام طالباتها. وبني  الأخ��رة وهي توؤدي عملها ور�صالتها 
اأن زوجته ب�صمة  فهد احلارثي زوج املعلمة، وفقا ل�الوطن، 
الربكني )44 عاما(، خرجت للعمل يف �صحة جيدة �صباح 
بتعر�صها  يفيد  هاتفيا  ات�صال  تلقى  لكنه  الأرب��ع��اء،  اأم�س 
لغيبوبة �صكر، م�صًرا اإىل اأنه اأخذ جهازها العلجي وذهب 

للحاق بها يف املدر�صة لكنها كانت قد فارقت احلياة.

الأجانب ل يف�صلون ال�صكن يف اليابان
الأجانب  من  باملئة   40 نحو  م�صاعي  اأن  درا�صة  اأظهرت 
ربع  ق���راب���ة  واأن  ب��ال��رف�����س  ق��وب��ل��ت  ال��ي��اب��ان  يف  لل�صكن 
الأجانب يف البلد حرموا من الوظائف خلل ال�صنوات 
اخلم�س املا�صية مما ي�صر اإىل متييز يف املجتمع الياباين 

املتجان�س اإىل حد بعيد.
ظل  يف  العدل  وزارة  اأجرتها  التي  الدرا�صة  نتائج  وتاأتي 
اإىل  اليابان  يف  الأج��ان��ب  وال�صكان  العاملني  ع��دد  ارتفاع 
دورة  ل�صت�صافة  البلد  ا�صتعداد  مع  قيا�صية  م�صتويات 

الألعاب الأوملبية طوكيو 2020.
ل��ك��ن ال��ه��ج��رة ل ت����زال ق�����ص��ي��ة ح�����ص��ا���ص��ة يف ب��ل��د يثمن 
الأجانب  ميثل  فيما  الثقايف  التجان�س  فيه  املحافظون 

اأقل من اثنني باملئة من ال�صكان.
اليابانية مل تكن  اللغة  اأن مهارات  اإىل  واأ�صارت الدرا�صة 
امل�صكلة اإذ قال نحو 95 باملئة ممن حرموا من الوظائف 
واأكر من 90 باملئة ممن رف�صت طلبات ال�صكن اخلا�صة 
ب��ه��م اإن��ه��م ي��ت��ح��دث��ون ال��ي��اب��ان��ي��ة لأغ���را����س امل��ح��ادث��ة اأو 

الأغرا�س املهنية اأو بطلقة.

�ص�ريين عب�د ال�وه�اب 
تف�اج�يء ج�مه�وره�ا

امل�صرية  الفنانة  ك�صفت  الإجتماعي  التوا�صل  م��واق��ع  اأح��د  على  اخل��ا���س  ح�صابها  ع��رب 
يوم  اأنها �صتحيي حفًل غنائياً  اأعلنت  �صرين عبد الوهاب عن مفاجاأة جلمهورها حيث 
4 اإبريل ني�صان املقبل يف اأوبرا دبي اىل جانب الفنان ماجد املهند�س، حيث ن�صرت �صورة 

لإعلن احلفل.
اأخ��رى بعد  اإع��ادة التعاون مرة  اأن يقام احلفل حتت رعاية �صركة روتانا بعد  ومن املقرر 
خلل  اعتذرت  قد  كانت  الوهاب  عبد  �صرين  الفنانة  ب��اأن  يذكر  اخللفات.  من  �صنوات 
الفرتة املا�صية عن اإحياء حفل فى اأوبرا دبي، وذلك ب�صبب ان�صغالها بحفل اآخر يف نف�س 

التوقيت اإل اأن القائمني عن احلفل قاموا بتغير املوعد من اأجلها.

طفلة تقف يف ذهول على حافة مياه الفي�ضانات التي غمرت حمطة القطار بينليه يف ا�ضرتاليا. )ا ف ب(

ا�صطياد 333 حوتًا 
يف القطب اجلنوبي

اأ�صطول �صيد احليتان الياباين  عاد 
ام���������س اجل���م���ع���ة م����ن رح����ل����ة �صيد 
ا�صتمرت �صهورا يف القطب اجلنوبي 
ب��ا���ص��م ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وم��ع��ه اأكر 
م��ن 300 م��ن ح��ي��ت��ان امل��ن��ك الأم���ر 
الذي دفع اأ�صرتاليا لتقدمي �صكوى. 
يف  الدولية  ال��ع��دل  حمكمة  وق�صت 
اأن  اليابان  على  يتعني  ب��اأن��ه   2014
القطب  احل��ي��ت��ان يف  ���ص��ي��د  ت���وق���ف 
اجل��ن��وب��ي وع��ل��ق��ت ط��وك��ي��و رحلت 
ال�صيد ملو�صم واحد لإجراء تعديلت 
على برنامج ال�صيد ت�صمل اإجراءات 
مثل تقلي�س عدد احليتان والف�صائل 
امل�صتهدفة. وا�صتاأنفت اليابان ال�صيد 
وقالت   .2016-2015 م��و���ص��م  يف 
املوؤلف  الأ�صطول  اإن  امل�صايد  وكالة 
ميناء  اإىل  ع����اد  ���ص��ف��ن  خ��م�����س  م���ن 
�صيمونو�صيكي يف جنوب غرب البلد 
بعد اأن حقق هدفه ب�صيد 333 من 
حيتان امل��ن��ك. واأ���ص��اف��ت ال��وك��ال��ة يف 
والإناث  الذكور  معظم  اأن  مبا  بيان 
ال��ت��ي مت ���ص��ي��ده��ا ك��ان��ت ب��ال��غ��ة فاإن 
يتكاثر  الف�صيل  اأن  اإىل  ي�صر  ه��ذا 
�صيد  اليابان  وتعتزم  �صحي.  ب�صكل 
خلل  ح�����وت  اآلف  اأرب����ع����ة  ق����راب����ة 
الأعوام الثنى ع�صر املقبلة يف اإطار 
ب��رن��اجم��ه��ا ال��ب��ح��ث��ي وق���ال���ت م���رارا 
ا�صتئناف  ه���و  ال��ن��ه��ائ��ي  ه��دف��ه��ا  اإن 
جتارية.  لأغ���را����س  احل��ي��ت��ان  �صيد 
جادلت  لطاملا  التي  اليابان،  وب���داأت 
لي�صت  احليتان  ف�صائل  معظم  ب��اأن 
واأن  م��ع��ر���ص��ة خل��ط��ر الن���ق���را����س 
ت��ن��اول حل��م احل��ي��ت��ان ه��و ج���زء من 
احليتان  ب�صيد  ت�صميه  ما  ثقافتها، 
عام  بعد   1987 يف  علمية  لأغرا�س 
م��ن ف��ر���س ح��ظ��ر دويل ع��ل��ى �صيد 

احليتان.

اأدلة جديدة تربط بني التوتر وال�صمنة 
بفح�س ال�صعر لقيا�س امل�صتويات طويلة الأجل من 
املتحدة  اململكة  باحثون يف  اأكد  الكورتيزول  هرمون 
من  املزيد  واكت�صاب  املزمن  التوتر  بني  �صلة  وج��ود 
الكيلوجرامات ف�صل عن �صعوبة التخل�س من الوزن 
الزائد. وربطت درا�صات �صابقة بني ارتفاع م�صتويات 
م�صتويات  عن  امل�صوؤول  الهرمون  وهو  الكورتيزول، 
لكن  ال�صمنة  وبني  واللعاب  والبول  ال��دم  يف  التوتر، 
اأ���ص��ار يف دوري����ة ال�صمنة  ف��ري��ق ال��درا���ص��ة اجل��دي��دة 
قد  الكورتيزول  م�صتوى  قيا�س  اأن  اإىل  )اأوبيزيتي( 
يختلف من وقت لآخر خلل اليوم كما اأنه ل ير�صد 

م�صتويات التوتر يف الأجل الطويل.
الدرا�صة  ف��ري��ق  ق���ادت  ال��ت��ي  ���ص��ارة جاك�صون  وق��ال��ت 
يتعر�س  "عندما  ل��ن��دن  ك��ول��ي��دج  جامعة  م��ن  وه��ي 
النا�س ملواقف تبعث على التوتر يبداأ اجل�صم �صل�صلة 
من ردود الفعل ينتج عنها اإفراز الكورتيزول وهو ما 

يوؤدي لزيادة م�صتويات هذا الهرمون يف اجل�صم."
"ي�صارك  الإل������ك������رتوين  ال����ربي����د  ع����رب  واأ�����ص����اف����ت 
العمليات  م���ن  وا���ص��ع��ة  جم��م��وع��ة  يف  ال���ك���ورت���ي���زول 
احليوية من بينها الأي�س وتركيبة اجل�صم وتراكم 

ب��ال��ت��وت��ر قد  ال���ده���ون يف اجل�����ص��م... ع��ن��دم��ا ن�صعر 
اأو  ال�صحية  الأطعمة غر  جند �صعوبة يف مقاومة 

التحم�س للممار�صة اجلري."
وي��ط��ل��ق ال��ت��وت��ر اأج��ه��زة الإن�����ذار يف امل���خ ال��ت��ي تدفع 
ل�صحذ  ال��ه��رم��ون��ات  اإف������راز  اإىل  ال��ع�����ص��ب��ي  اجل���ه���از 
احلوا�س و�صد الع�صلت وت�صريع النب�س وم�صاعدة 
الفعل  ردود  وت�صاعدنا  بعمق.  التنف�س  على  اجل�صم 
احليوية هذه يف الدفاع عن اأنف�صنا يف املواقف التي 

تنطوي على تهديد.
اأ���ص��رارا لكن  امل��وت��رة املوؤقتة  امل��واق��ف  وق��د ل ت�صبب 
م�صكلت  ي�صبب  اأن  ميكن  للتوتر  املتكرر  التعر�س 
يف جهاز املناعة واأمرا�س القلب ومتاعب يف اجلهاز 
الع�صبي وا�صطرابات يف ال�صحة العقلية اإىل جانب 

ال�صمنة.
وفح�س الباحثون بيانات رجال ون�صاء تبداأ اأعمارهم 
من 54 عاما �صاركوا يف درا�صة عن التقدم يف العمر. 
وخ�����ص��ع امل�����ص��ارك��ون لخ���ت���ب���ارات ك���ل ع��ام��ني بداية 
2002 وخ���لل ���ص��ت م��راح��ل ل��ل��درا���ص��ة قدموا  م��ن 

ق�صا�صات من �صعرهم.


