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تزامنا مع حملة لأجلك يا �صومال
خليفة االن�سانية ت�ستكمل 

الرتتيبات لتد�سني �سد يف ال�سومال
•• هرجي�سا-وام:

الإن�سانية  ل���أع��م��ال  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  م�ؤ�س�سة  ت���ا���س��ل 
التجهيزات  ل�ستكمال  ال�س�مالية  هرجي�سا  م��دي��ن��ة  يف  ج��ه���ده��ا 
والرتتيبات الخرية ا�ستعدادا لتد�سني �سد يف املدينة خ�ل الي�مني 
القادمني لتعزيز دور دولة المارات ور�سالتها الإن�سانية واحل�سارية 
يف معاجلة اأزمة املجاعة يف ال�س�مال و�ستى ا�سقاع الر�ض بح�س�ر 
وفد من م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد اآل نهيان ل�أعمال الإن�سانية وعدد 

من امل�س�ؤولني ال�س�ماليني.                     )التفا�سيل �ض2(

ال�سحة حتذر االأفراد من ا�ستخدام عدد من 
مكمالت تخ�سي�ض الوزن وبع�ض االأدوات الطبية

•• دبي-وام:

حذرت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع اأفراد املجتمع من ا�ستخدام عدد 
من املكم�ت الغذائية لتخ�سي�ض ال�زن وت�سغي�ت وو�سائل طبية قد 
تت�سبب يف ارتفاع �سغط الدم لدى بع�ض املر�سى وعدم انتظام �سربات 
القلب اأو ال�سكتة الدماغية وانخفا�ض حاد يف �سغط الدم وميكن اأن 
ت�سكل خطرا كبرياً على املر�سى امل�سابني باأمرا�ض القلب اأو ال�سكري. 
اأربعة تعاميم  ال�ساأن  واأ�سدرت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع يف هذا 
ا�ستخدام  من  للتحذير  الغذائية  ال�سحية  بالرقابة  املعنية  للجهات 
هذه املكم�ت الغذائية والت�سغي�ت ت�سمنت اأحدث تقارير ال�س�مة 
ومديري  الطبية  املناطق  م��دي��ري  اإىل  وامل���ج��ه��ة  الطبية  لل��سائل 

امل�ست�سفيات احلك�مية واخلا�سة. )التفا�سيل �ض2(

بدء خروج املحا�صرين مبقت�صى اتفاق املدن الأربع 

اجتماع مو�سكو يحذر وا�سنطن من هجوم جديد على �سوريا
•• عوا�سم-وكاالت:

الأ���س��د، يف  ون��ظ��ام  واي���ران  ح��ذر وزراء خارجية رو�سيا 
من  وا�سنطن  م��سك�،  يف  عقد  ث���ث��ي  اج��ت��م��اع  خ��ت��ام 

مغبة �سن هج�م جديد على �س�ريا.
مقات�ت  �سنته  ال��ذي  الهج�م  الث�ثة  ال����زراء  ودان 
ال�سعريات  مع�سكر  ع��ل��ى  امل��ا���س��ي  الأ���س��ب���ع  اأم��ريك��ي��ة 
كيمياوياً على بلدة خان  بعد �سن نظام الأ�سد هج�ماً 
�سيخ�ن، معتربين اأنه يهدد الأمن الإقليمي والدويل.
�سريغي  الرو�سي،  اخلارجية  وزي��ر  طالب  جهته،  من 
، بتحقيق دقيق ونزيه برعاية منظمة حظر  لف��روف 
الأ�سلحة_الكيمياوية يف هج�م خان �سيخ�ن ، م�سرياً 
كما  م��ت���ازن��اً،  ي��ك���ن  اأن  يجب  التحقيق  ف��ري��ق  اأن  اإىل 
الكيمياوية قد مت  ال�س�ري  النظام  اأ�سلحة   اأن كل  اأكد 

تدمريها.
مفاو�سات  جل�لة  التح�سري  يتم  اإن��ه  لف���روف  وق��ال 

جديدة ح�ل �س�ريا يف بداية اأيار ماي� املقبل.
اىل ذلك، بداأ اأم�ض اجلمعة تنفيذ اتفاق املدن الأربع يف 
املحا�سرين يف م�سايا  اإخ��راج  ال��ذي ين�ض على  �س�ريا 
والزبداين وبردى اإىل ريف اإدلب، واإخراج املحا�سرين 

من بلدتي كفريا والف�عة اإىل مدينة حلب.
املعار�سة  -بينهم مقاتل�ن من  �سخ�سا   2350 وغادر 
الزبداين  منطقة  يف  وبقني  م�سايا  بلدتي  امل�سلحة- 
ل�سيطرة  اخلا�سعة  تكية  ب��ل��دة  ب��اجت��اه  دم�سق  ب��ري��ف 
ق�ات النظام يف اأطراف وادي بردى متهيدا لنقلهم اإىل 

حمافظة اإدلب �سمال �س�ريا. 
وبداأت احلاف�ت التي تقل مقاتلي املعار�سة والأهايل 
�سباح  م��ن  مبكر  وق��ت  منذ  بلدة م�سايا  م��ن  اخل���روج 
الي�م اجلمعة، واجتهت اإىل حاجز ق��ض م�سايا الذي 
ت�سيطر عليه ق�ات النظام ال�س�ري وملي�سيا حزب اهلل 

اللبناين ليتم تفتي�سها.
منطقة  اإىل  تفتي�سها  ي��ت��م  ال��ت��ي  احل��اف���ت  واجت��ه��ت 
هناك  للتجمع  اأوت��سرتاد بريوت  اأط��راف  على  التكية 
�سيطرة  حت��ت  ال���اق��ع��ة  امل��ن��اط��ق  اإىل  ال��ت���ج��ه  بانتظار 

املعار�سة يف �سمال �س�ريا.
تطبيق  من  للتاأكد  تتم  التفتي�ض  عمليات  اأن  واأ���س��اف 
فقط  املقاتلني  خ���روج  على  تن�ض  ال��ت��ي  الت��ف��اق  ب��ن���د 
خمازن  واأرب��ع��ة  الفردية  والأ�سلحة  اخلفيفة  بالبنادق 
املت��سطة والر�سا�سات  اإخراج الأ�سلحة  للبنادق، ومينع 

وبنادق القن�ض.
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الل�اء اأحمد ع�سريي يتحدث خ�ل الندوة يف باري�ض  
ي�ستطيع  عليها  ي�سيطر  م��ن  اأن 
الرابط  الرئي�سي  تاأمني الطريق 
ب������ني م���دي���ن���ت���ي ت����ع����ز وال�����رتب�����ة 
اأي�سا  وامل�����ؤدي  ت��ع��ز(  )مبحافظة 
الب�د،  جن�بي  ع��دن  مدينة  اإىل 
حماذية  امل��ن��ط��ق��ة  ه����ذه  اأن  ك��م��ا 
يف  وال����ازع���ي���ة  مقبنة  مل��دي��ري��ت��ي 

املحافظة.

تق�سف  ق����ات���ن���ا  اإن  الأن���ا����س����ل 
يف  م���ت���ح���رك  ه������دف  اأي  ح���ال���ي���ا 
ال�سيطرة  اأن  اإىل  ولفت  املع�سكر. 
على املع�سكر تبقى م�ساألة وقت يف 
من  عليه  املفرو�ض  احل�سار  ظل 
قبل الق�ات احلك�مية واملقاومة. 
الألغام  اأن  ذات�����ه  امل�����س��در  وب����ني 

اأعاقت عملية اقتحام املع�سكر.

واملقاومة  اليمني  وط�ق اجلي�ض 
ال�����س��ع��ب��ي��ة اأم�������ض اخل��م��ي�����ض من 
ج��م��ي��ع اجل���ه���ات م��ع�����س��ك��ر خالد 
ب��ن ال���ل��ي��د ���س��رق م��دي��ن��ة املخا، 
ع�سكرية  ق��اع��دة  اأك���رب  يعد  وه��� 
مبحافظة  وحلفائهم  للح�ثيني 

تعز غربي اليمن.
ل�كالة  م���ي���داين  م�����س��در  وق�����ال 

•• عدن-وكاالت:

الدفاع  وزي�����ر  م�����س��ت�����س��ار  اأع���ل���ن 
ال�سع�دي،  الل�اء اأحمد ع�سريي، 
اأن ق�����ات  ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��رب��ي يف 
عملت  عملياتها  بدء  منذ  اليمن 
الأول  ب���ال���ت����ازي،  خ��ط��ني  ع��ل��ى 
الع�سكرية  ال���ع���م���ل���ي���ات  ت��ن��ف��ي��ذ 
وت��ق��ل��ي��ل ق�����درات امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات يف 
بناء  ه���  وال��ث��اين  نف�ذها،  ب�سط 
الي�م  منذ  الع�سكرية  امل�ؤ�س�سة 
التحالف  اأن  اإىل  م�سرياً  الأول، 
ميلي�سيات   ت�سبح  اأن  ي�سمح  ل��ن 
كميلي�سيا  ال��ي��م��ن  يف  احل����ث���ي 

حزب اهلل يف لبنان.
وق���������ال ع���������س����ريي، ال���������ذي ك����ان 
باري�ض،  يف  ن��دوة  خ���ل  يتحدث 
اإن العمليات الع�سكرية يف اليمن 
تتم ب�سكل حذر حلماية املدنيني، 
احل�ثية  امليلي�سيات  اأن  م�سيفاً 
القيادة  مراكز  و�سعت  اليمن  يف 

وال�سيطرة بني املدنيني.
اىل ذلك، قالت م�سادر مينية اإن 
هج�ما  �سدت  ال�سعبية  املقاومة 
مللي�سيا احل�ثي والرئي�ض املخل�ع 
ع��ل��ي ع��ب��د اهلل ���س��ال��ح ع��ل��ى جبل 
البي�ساء،  مب���ح���اف���ظ���ة  ك�������س���اد 
و�سيطرت على م�اقع مبحافظة 

تعز.
الهج�م  اأن  امل�������س���ادر  واأ����س���اف���ت 
مديرية  يف  ك�������س���اد  ج���ب���ل  ع���ل���ى 
الزاهر مبحافظة البي�ساء و�سط 
ق�سف مدفعي من  رافقه  الب�د 
عنيفة  ا�ستباكات  واأن  احل�ثيني، 
انتهت  ال��ط��رف��ني  ب���ني  ان��دل��ع��ت 
وق�ات  احل�ثي  ملي�سيا  برتاجع 

�سالح.
م�ساء  اليمنية  ال��ق���ات  واأع��ل��ن��ت 
�سيطرتها  اخلمي�ض  الول  اأم�ض 
ع��ل��ى م����اق���ع غ��رب��ي م��دي��ن��ة تعز 
مركز املحافظة التي حتمل نف�ض 
م��ع��ارك خا�ستها  اإث����ر  يف  ال���س��م 
�سد احل�ثيني وحلفائهم اأ�سفرت 
���س��ق���ط قتلى وج��رح��ى من  ع��ن 

احل�ثيني.
لقيادة  الإع����م���ي  امل���رك���ز  وق����ال 
التابع  ال��ع�����س��ك��ري  ت���ع���ز  حم������ر 
للجي�ض ال�طني اإن ق�ات اجلي�ض 
ال�طني ت�ا�سل تقدمها يف جبهة 
على  �سيطرتها  وحتكم  الكدحة، 
ال�����س��ح��ي��ة وتبة  ال����ح���دة  م��ب��ن��ى 
الكازمة”.  مب��ن��ط��ق��ة  ال��ط��اه�����ض 
اأن ال��ق���ات و���س��ل��ت اإىل  واأ����س���اف 
تراجع  مقابل  اجلرباين  منطقة 

احل�ثيني وق�ات �سالح.
وتكمن اأهمية منطقة الكدحة يف 

اأمريكا تدر�س خياراتها وكوريا ال�صمالية تتوعد بتدمريها بال رحمة

نذر مواجهة يف �سبه اجلزيرة الكورية

اأم القنابل االأمريكية تقتل 36 من داع�ض يف اأفغان�ستان

•• عوا�سم-وكاالت:

تعكف الإدارة الأمريكية على درا�سة خياراتها الع�سكرية 
مع ك�ريا ال�سمالية التي اأدانت ال�ليات املتحدة جللبها 
اأ�س�ل ن�وية اإىل �سبه اجلزيرة الك�رية، يف وقت حذرت 

ال�سني من ن�س�ب نزاع يف املنطقة باأي حلظة.
ال�سبت  الي�م  ال�سمالية  وبالتزامن بدء احتفالت ك�ريا 
كيم  ملي�د  ال�105  الذكرى  ي�افق  الذي  ال�سم�ض  بي�م 
اإيل �س�نغ م�ؤ�س�ض الدولة يبداأ مايك بن�ض نائب الرئي�ض 
اجلن�بية  ك���ري��ا  م��ن  تنطلق  اآ�سي�ية  ج�لة  الأم��ريك��ي 

وت�ستمر ع�سرة اأيام تت�سدرها الأزمة مع بي�نغ يانغ.
ب�ده  اأن  ام�����ض اجلمعة  كبري  اأم��ريك��ي  م�����س���ؤول  واأك���د 
ال��رد على  اأج��ل  الع�سكرية من  جتري تقييما خلياراتها 
اإىل  م�سريا  ال�سمايل،  الك�ري  الت�سلح  برنامج  ا�ستمرار 
اأنه يت�قع اأن تق�م بي�نغ يانغ باختبار جديد اإما ن�وي 

اأو ل�ساروخ بال�ستي.

•• عوا�سم-وكاالت:

قنبلة  اأك��رب  اأن  ام�ض  الفغانية  ال��دف��اع  وزارة  اأعلنت 
افغان�ستان  يف  املتحدة  ال���لي��ات  األقتها  ن���وي��ة  غ��ري 
تنظيم  م��ن  الأق���ل  على  م�سلحا   36 مقتل  اإىل  اأدت 
داع�ض الإرهابي با�ستهدافها �سبكة اأنفاق عميقة تابعة 

للتنظيم دون وق�ع خ�سائر يف �سف�ف املدنيني .
وذكرت ال�زارة يف بيان نتيجة للق�سف دمرت خمابىء 
36 مقات� من  ونفق عميق ومت�سعب ومعقد وقتل 
اأع��ل��ن ق�سف  ق��د  الأم��ري��ك��ي  وك��ان اجلي�ض  التنظيم. 
ن�وية  غري  قنبلة  باأكرب  لداع�ض  تابعة  انفاق  �سبكة 

معروفة اأي�سا با�سم اأم القنابل.
اأفغان�ستان اجلرنال  وقال قائد الق�ات الأمريكية يف 

وكان تقرير اإخباري قد ذكر اأن امل�س�ؤولني الأمريكيني اإذا 
اقتنع�ا باأن ك�ريا ال�سمالية �ستجري جتربة على اأ�سلحة 
ن�وية فمن املمكن اأن ي�سن�ا �سربة وقائية �سدها، وذلك 

مع ا�ستمرار املخاوف ب�ساأن برناجمها الن�وي. 
ونقلت �سبكة اأن بي �سي الإخبارية عن م�س�ؤولني كبار يف 
ال�ستخبارات الأمريكية الق�ل اإن مدمرتني اأمريكيتني 
تبعد  مدمرة  ومنهما  ال�سمالية،  ك�ريا  قرب  تتمركزان 
ك��ي��ل���م��رتا ع��ن م���ق��ع �سهد جت��رب��ة ن�وية   480 ن��ح��� 

ك�رية �سمالية. 
اإنه �س�ف يدمر  ال�سمالية،  من جانبه قال جي�ض ك�ريا 
ال�ليات املتحدة ب� رحمة اإذا قررت وا�سنطن مهاجمة 
الأخ����رية  ال��ت��ه��دي��دات  اإىل  �سمنية  اإ����س���ارة  ويف  ب�����ده. 
ال�سيني  ال�زير  دونالد ترمب حذر  الأمريكي  للرئي�ض 
اأ�سد  يطلق  ال���ذي  ال��ط��رف  ي��ك���ن  ل��ن  املنت�سر  اأن  م��ن 
وقعت  اإذا  واأ���س��اف  ع�س�ته.  يعر�ض  اأو  الت�سريحات 

حرب فاإن اأحدا لن يخرج منها منت�سرا.

القنابل  اأم  ب���  ال�ستعانة  ج��رى  اإن��ه  نيك�ل�س�ن  ج���ن 
لتعزيز  والنفاق  التح�سينات  اإىل  داع�ض  جلاأ  بعدما 

دفاعاتهم .
ي�- بي  جي  القنبلة  على  الأمريكي  اجلي�ض  ويطلق 
43 بي ا�سم اأم القنابل لك�نها اأكرب قنبلة غري ن�وية 
 2003  -  2002 عامي  ب�سرعة  تط�يرها  وج��رى 
ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة الج��ت��ي��اح الأم���ري���ك���ي ل��ل��ع��راق . واأف����اد 
اجلي�ض اأن التجربة الأخرية لهذه القنبلة جرت عام 

.2003
با�ستخدام  ترمب  دونالد  الأم��ريك��ي  الرئي�ض  واأ���س��اد 
املتحدة  ال���لي��ات  اأن  على  دل��ي��ل  اإن���ه  ق��ائ���  القنبلة 
اأكرث ق�ة منذ ت�ىل  �سيا�سة خارجية  اأ�سبحت لديها 
من�سبه يف يناير كان�ن الثاين املا�سي. وو�سف اإلقاء 

فيكت�ر اوربان �س�كة يف احللق الوروبي

امكانيات الدولة يف خدمة »نعم«
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كر وفر يف املدينة وم�صرع مفتي داع�س

تقرير اأممي يك�سف عن تدمري اأكرث من 1140 موقعا �سكنيا باملو�سل

قوات ال�صرعية ت�صد هجومًا بالبي�صاء وتتقدم يف تعز

ع�سريي: لن ن�سمح اأن ي�سبح احلوثيون كحزب اهلل يف لبنان

مع ا�صتمرار عزفه الّن�صاز:
لهذا يعجز االحتاد االأوروبي اأمام فيكتور اأوربان!

•• الفجر – خرية ال�سيباين

كلما �سدر قان�ن �سارم جديد يف ب�داب�ست، ت�سرب بروك�سل بقب�ستها على 
الطاولة. وهذا يثري الكثري من ال�س��ساء، ولكن دون تاأثري كبري. ومنذ 
ال�زراء  رئي�ض  اأ�ساء  املا�سي،  الأ�سب�ع  امل�سهد. يف  يتكرر هذا  �سن�ات  �سبع 
املجري فيكت�ر اأوربان، الذي ا�ستقبله جان كل�د ي�نكر رئي�ض املف��سية يف 

قمة اأوروبية عام 2015 ب� )مرحبا ديكتات�ر(، اأ�ساء مرة اأخرى.
)التفا�سيل �ض10(

       تركيا يف ا�صتفتاء اأّم املخاطر:

خطوة تف�سل ال�سلطان اأردوغان عن ال�سلطة املطلقة!
ليليفر   اأدري��ان   - الفجر   ••

ترجمة خرية ال�سيباين
ت��رك��ي��ا حت��ب�����ض اأن���ف���ا����س���ه���ا.. بعد 
اأربعة ع�سر عاما، مل  حكم ا�ستمّر 
يخ�سر خ�لها اأي انتخابات، يلعب 
ال��رئ��ي�����ض رج����ب ط��ي��ب اإردوغ������ان 
ال�سيا�سي  م�������س���ريه  م����ن  ج������زء 
مثقل  د�ست�ري  ا�ستفتاء  بتنظيم 
الب�د.  مل�����س��ت��ق��ب��ل  ب��ال��ت��ه��دي��دات 
تعدي�    18 ك����ب����ري:  ال������ره������ان 
اق����رتاع الأحد  د���س��ت���ري��ا يف ق��ل��ب 
تهدف اإىل تغيري يف العمق للنظام 

ال�سيا�سي الرتكي.
ُيعنّي  “نعم”،  ال�����  ف�����ز  ح����ال  يف 
اأع�ساء  الرئي�ض وُيقيل على ه�اه 

و�سيك�ن قادرا على احلكم مب�جب 
م��ر���س���م رئ��ا���س��ي يف ح���ال ان���دلع 

اأزمة.  )التفا�سيل �ض13(

 - الربملان  حّل  احلك�مة، وميكنه 
انتخابات  تنظيم  اىل  ي����ؤدي  مب��ا 
ب���رمل���ان���ي���ة ورئ���ا����س���ي���ة ج����دي����دة-، 

حتليل اإخباري

•• عوا�سم-وكاالت:

لربنامج  ت��ق��ي��ي��م  اأح������دث  ك�����س��ف 
للم�ست�طنات  امل���ت���ح���دة  الأمم 
ال��ب�����س��ري��ة ع��ن ت��دم��ري اأك���رث من 
1140 م�قعا �سكنيا يف خمتلف 
ب�سمال  امل������س��ل  م��دي��ن��ة  اأن���ح���اء 
الدائرة  امل��ع��ارك  نتيجة  ال��ع��راق 

هناك .
من�سقة  غ���ران���دي  ل��ي��ز  و����س���ددت 
الأمم املتحدة لل�س�ؤون الإن�سانية 
ام�����ض -  ال��ع��راق - يف ت�سريح  يف 
ال�سراع  اأط����راف  جميع  اأن  على 
م�����ل�����زم�����ة مب�������ج������ب ال�����ق�����ان������ن 
ق�سارى  ببذل  ال��دويل  الإن�ساين 
واحلد  املدنيني  حلماية  جهدها 
بالبنية  تلحق  التي  الأ�سرار  من 

الأ�سا�سية املدنية.
التي  الأ������س�����رار  اأن  واأو����س���ح���ت 
ت���زي���د مبرتني  ب���امل���ن���ازل  حل��ق��ت 
عنها يف  امل��سل  ون�سف يف غرب 

املناطق ال�سرقية .
م�ست�ى  اإن  غ����ران����دي  وق����ال����ت 
اأكرب  امل������س��ل  ال�����س��رر يف غ����رب 
اأن  قبل  حتى  ال�سرق  م��ن  بكثري 
املدينة  ا���س��ت��ع��ادة  م��ع��رك��ة  ت���ب���داأ 
ف���رار  اإىل  ..م�������س���رية  ال���ق���دمي���ة 
نح� 300 األف مدين من غرب 

امل������س��ل ..وت���ق��ع��ت ف����رار مئات 
الأي����ام  خ����ل  الآخ���ري���ن  الآلف 

والأ�سابيع املقبلة.
اىل ذل���ك ق���ال م�����س��در اأم��ن��ي اإن 
الق�ات العراقية تخ��ض معارك 
كر وفر مع تنظيم داع�ض الإرهابي 
و�سط املدينة القدمية يف اجلانب 

قنا�سته  ون�سر  القدمية،  امل��سل 
ف������ق اأ����س���ط���ح امل����ب����اين، وه������ ما 

يعرقل تقدم الق�ات العراقية.
ال�سرطة  قائد  اأع��ل��ن  جهته،  م��ن 
رائد  الفريق  العراقية  الحتادية 
ق�اته  اأن  اجل��م��ع��ة  ام�����ض  ج����دت 
قتلت املفتي العام لتنظيم داع�ض 

حتدثت  بينما  للم��سل،  الغربي 
العام  املفتي  مقتل  عن  ال�سرطة 
لتنظيم داع�ض بق�سف �ساروخي 
بالقرب من امل�ست�سفى اجلمه�ري 

غربي املدينة.
واأ�سافت امل�سادر اأن التنظيم زرع 
اأحياء  يف  النا�سفة  العب�ات  مئات 

املكنى  البدراين،  ي�ن�ض  اهلل  عبد 
باأب� اأي�ب العطار، قرب امل�ست�سفى 
الغربي  اجل��ان��ب  يف  اجل��م��ه���ري 
من  اث��ن��ني  قتلت  كما  للم��سل، 
امل�س�ؤولني  ال�����س��رع��ي��ني  ال��ق�����س��اة 
على  امل�سرفة  العليا  الهيئة  ع��ن 
للتنظيم،  ال��ت��اب��ع��ة  امل��ع�����س��ك��رات 
اأحدهم ا�سمه عبد القادر حمم�د 

احلمدوين.
اأعلن   ال���ع���راق���ي  اجل��ي�����ض  وك�����ان 
املدخل  ع��ل��ى  ال�سيطرة  اإح��ك��ام��ه 
اأعلن  الغربي ملدينة امل��سل، كما 
قائد احلملة الع�سكرية يف امل��سل 
ال��ف��ري��ق ال��رك��ن عبد الأم���ري يار 
ا�ستعادت  ق���ات��ه  اأن  ب��ي��ان  يف  اهلل 
من  ق���رى  ث����ث  ع��ل��ى  ال�سيطرة 
ال�سطر  يف  داع�ض  تنظيم  قب�سة 
على  و�سيطرت  للمدينة،  الغربي 

ال�سفة اجلن�بية لنهر دجلة.
املنطقة  يف  امل�����ع�����ارك  وت�����رتك�����ز 
امل��ح��ي��ط��ة مب�����س��ج��د ال����ن�����ري يف 
اأعلن  ال�����ذي  ال���ق���دمي���ة،  امل��دي��ن��ة 
بكر  اأب�  داع�ض  تنظيم  منه زعيم 
بدولة  يعرف  ما  قيام  البغدادي 
اخل�فة قبل ما يقرب من ث�ث 
كان  التي  الأرا���س��ي  على  �سن�ات 
ي�سيطر عليها التنظيم يف �س�ريا 

والعراق.

نازح�ن عراقي�ن يغادرون منازلهم املدمرة يف امل��سل  )رويرتز(
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مقتل 3 من عمال االإغاثة 
الدوليني بجنوب ال�سودان 

•• نريوبي -رويرتز:

العاملي  الأغ��ذي��ة  برنامج  ق��ال 
ال��ت��اب��ع ل����أمم امل��ت��ح��دة اأم�ض 
رج����ال  ث�����ث����ة  اإن  اجل���م���ع���ة 
يعمل�ن لديه حمالني قتل�ا يف 
مبدينة  العرقية  ال�ستباكات 
واو يف جن�ب ال�س�دان يف وقت 

�سابق من هذا الأ�سب�ع.
وكان العمال الث�ثة بني 16 
م��دن��ي��ا ع��ل��ى الأق�����ل ق��ت��ل���ا يف 
بلدة واو يف �سمال غرب الب�د 
الطرق  اجل��ن���د  اأغ��ل��ق  عندما 
وقامت  الث��ن��ني  ي���م  باملدينة 
للحك�مة  م�الية  ميلي�سيات 
بحملة مداهمة من منزل اإىل 
اأ�سخا�سا  منزل قتلت خ�لها 

ينتم�ن لقبائل متثل اأقلية.
وقال برنامج الأغذية العاملي 
يف ب���ي���ان ق���ت���ل اث����ن����ان ج����راء 
قتل  ح��ني  يف  مبنجل  طعنهم 

الثالث رميا بالر�سا�ض.
وق��ت��ل ال��رج��ال ال��ث���ث��ة فيما 
ي�����ب�����دو ي��������م الث�����ن�����ني ل����دى 
تابع  خم�����زن  اإىل  ت���ج��ه��ه��م 

لربنامج الغذاء العاملي.
وحت����دث����ت و����س���ائ���ل الإع�������م 
امل����ح����ل����ي����ة ع������ن ع��������دد اأك������رب 
يتعذر  لكن  واو  يف  لل�سحايا 
اإىل  الإع������م�����ي�����ني  و������س������ل 

البلدة.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم راأ�ض اخليمة وويل عهده ي�سهدان اأفراح الزعابي والغفلي

•• راأ�س اخليمة -وام: 

���س��ه��د ���س��اح��ب ال�����س��م��� ال�����س��ي��خ ���س��ع���د ب���ن �سقر 
القا�سمي ع�س� املجل�ض الأعلى حاكم راأ�ض اخليمة 
و�سم� ال�سيخ حممد بن �سع�د بن �سقر القا�سمي 
الحتفال  ام�����ض  ع�سر  اخل��ي��م��ة  راأ�����ض  ع��ه��د  ويل 
ال�سعبي الذي اأقامته عائلة املرح�م ي��سف عبيد 
جنلها  زف���اف  مبنا�سبة  ال��زع��اب��ي  �سيفان  ن��ا���س��ر 
�سلطان ي��سف الزعابي اىل كرمية املرح�م حممد 

علي بطي الغفلي.
كما ح�سر الحتفال - الذي اأقيم يف �سالة م�ؤ�س�سة 
الإن�سانية  ل���أع��م��ال  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 

مبنطقة الرفاعة براأ�ض اخليمة .. معايل ال�سيخ 
الثقافة وتنمية  اآل نهيان وزير  نهيان بن مبارك 
بن  �سلطان  ب��ن  ���س��امل  ال�سيخ  واملهند�ض  امل��ع��رف��ة 
���س��ق��ر ال��ق��ا���س��م��ي رئ��ي�����ض دائ����رة ال���ط���ريان املدين 
القا�سمي  �سلطان  ب��ن  �سقر  ب��ن  ج��م��ال  وال�سيخ 
ب���ن ���س��ق��ر القا�سمي  وال�����س��ي��خ ���س��ق��ر ب���ن حم��م��د 
القا�سمي  �سقر  ب��ن  ج��م��ال  ب��ن  �سلطان  وال�سيخ 
مدير اإدارة �س�ؤون امل�اطنني يف الدي�ان المريي 
ال�سي�خ وكبار  براأ�ض اخليمة اىل جانب عدد من 
امل�س�ؤولني واأعيان و وجهاء القبائل والب�د وكبار 
ال�سخ�سيات واأبناء القبائل وجم�ع من املدع�ين.
وق����دم ���س��اح��ب ال�����س��م��� ال�����س��ي��خ ���س��ع���د ب���ن �سقر 

القا�سمي و�سم� ال�سيخ حممد بن �سع�د بن �سقر 
القا�سمي وال�سي�خ واحل�س�ر التهاين والتربيكات 
اهلل  �سائلني  ال��ع��رو���س��ني  واأق����ارب  واأه���ل  للعري�ض 
واأن  ب��ال��رف��اه  العرو�سني  حياة  يكلل  اأن  وج��ل  ع��ز 

يرزقهما الذرية ال�ساحلة.
ب��ال��غ �سرورهم  ال��ع��رو���س��ني ع���ن  اأه�����ايل  واأع������رب 
راأ�ض  ح��اك��م  ال�سم�  ���س��اح��ب  وت�����س��ري��ف  حل�����س���ر 
اخليمة وويل عهده وال�سي�خ حفلهم وم�ساركتهم 

اأفراحهم.
من  جمم�عة  احلربية  عاي�ض  بن  فرقة  وقدمت 
الأهازيج ال�سعبية الرتاثية الإماراتية .. ابتهاجاً 

بهذه املنا�سبة ال�سعيدة .

تزامنا مع حملة "لأجلك يا �صومال"

خليفة االإن�سانية ت�ستكمل الرتتيبات لتد�سني �سد يف ال�سومال
•• هرجي�سا-وام:

يف  جه�دها  الإن�سانية  ل�أعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  م�ؤ�س�سة  ت�ا�سل 
الخرية  والرتتيبات  التجهيزات  ل�ستكمال  ال�س�مالية  هرجي�سا  مدينة 
دور  لتعزيز  ال��ق��ادم��ني  ال��ي���م��ني  خ���ل  امل��دي��ن��ة  �سد يف  لتد�سني  ا���س��ت��ع��دادا 
اأزمة املجاعة يف  دولة المارات ور�سالتها الإن�سانية واحل�سارية يف معاجلة 
ال�س�مال و�ستى ا�سقاع الر�ض بح�س�ر وفد من م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد اآل 

نهيان ل�أعمال الإن�سانية وعدد من امل�س�ؤولني ال�س�ماليني.
وياأتي ذلك تنفيذاً لت�جيهات �ساحب ال�سم� خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض 
الدولة "حفظه اهلل" ودعم �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
مبا�سرة  امل�سلحة، ومبتابعة  للق�ات  الأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي  عهد  ويل 
من �سم� ال�سيخ من�س�ر بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض ال�زراء وزير 
فعاليات  بدء  مع  وتزامنا  الإن�سانية  خليفة  م�ؤ�س�سة  رئي�ض  الرئا�سة  �س�ؤون 
ال�سم�  لت�جيهات �ساحب  تنفيذاً  اأُطلقت  يا �س�مال" التي  "لأجلك  حملة 

رئي�ض الدولة مل�ساعدة ال�سعب ال�س�مال على تخطي الظروف املعي�سية التي 
مير بها وح�سد الدعم للمت�سررين من اجلفاف مع مبادرة "عام اخلري". 

وقال م�سدر م�س�ؤول مب�ؤ�س�سة خليفة بن زايد اآل نهيان ل�أعمال الإن�سانية 
ان فريقا من الفنيني واملخت�سني ي�سع�ن اللم�سات الفنية والتقنية الأخرية 
لإجناز �سد مت ان�ساوؤه يف مدينة هرجي�سا �سيتم الإع�ن عن تفا�سيله خ�ل 

التد�سني.
والرثوة  الزراعية  العجلة  لدفع  حل�ل  �سيقدم  امل�سروع  ان  امل�سدر  واو�سح 

احلي�انية يف مدينة هرجي�سا .
م�سرياً اىل اأن بناء ال�سد ياأتي �سمن �سل�سلة م�ساريع اأخرى نفذتها م�ؤ�س�سة 
الن�سانية  للم�سروعات  وا�ستمرارا  ال�س�مال  يف  الإن�سانية  ل�أعمال  خليفة 
دولة  وحر�ض  املحتاجة  ال�سع�ب  وم�ساعدة  وال�سديقة  ال�سقيقة  ال��دول  يف 
يف  ل�أ�سقاء  وامل�ساندة  الدعم  اأ�سكال  خمتلف  تقدمي  على  الدائم  الإم���ارات 
التي  ال�س�مال يف املجالت الن�سانية جت�سيدا للع�قات الأخ�ية ال�طيدة 

تربط بني ال�سعبني والبلدين ال�سقيقني.

ال�سحة حتذر االأفراد من ا�ستخدام عدد من مكمالت تخ�سي�ض الوزن وبع�ض االأدوات الطبية
•• دبي-وام:

ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة  وزارة  ح������ذرت 
املجتمع اأفراد املجتمع من ا�ستخدام 
الغذائية  امل����ك����م�����ت  م�����ن  ع������دد 
وت�سغي�ت  ال���������زن  ل��ت��خ�����س��ي�����ض 
وو�سائل طبية قد تت�سبب يف ارتفاع 
املر�سى  بع�ض  ل���دى  ال���دم  �سغط 
وع���دم ان��ت��ظ��ام ���س��رب��ات ال��ق��ل��ب اأو 
حاد  وانخفا�ض  الدماغية  ال�سكتة 
ت�سكل  اأن  ومي��ك��ن  ال���دم  �سغط  يف 
خطرا كبرياً على املر�سى امل�سابني 

باأمرا�ض القلب اأو ال�سكري.
ووقاية  ال�سحة  وزارة  واأ����س���درت 
امل��ج��ت��م��ع يف ه�����ذا ال�������س���اأن اأرب���ع���ة 
بالرقابة  املعنية  للجهات  تعاميم 
من  للتحذير  الغذائية  ال�سحية 
الغذائية  املكم�ت  ه��ذه  ا�ستخدام 
وال���ت�������س���غ���ي����ت ت�����س��م��ن��ت اأح�����دث 
الطبية  لل��سائل  ال�س�مة  تقارير 
املناطق  م���دي���ري  اإىل  وامل����ج���ه���ة 
امل�ست�سفيات  وم����دي����ري  ال��ط��ب��ي��ة 
ل�سحب  واخل����ا�����س����ة  احل���ك����م���ي���ة 
ت�سغي�ت و�سائل طبية قد تت�سبب 
حياة  وت���ه���دي���د  ال������دم  جت���ل���ط  يف 

مر�سى رد الفعل التح�س�سي.
واأو���س��ح ال��دك��ت���ر اأم���ني الأم���ريي 
ووق����اي����ة  ال�������س���ح���ة  وزارة  وك����ي����ل 
ال�سحة  ل�سيا�سة  امل�ساعد  املجتمع 
العامة والرتاخي�ض رئي�ض اللجنة 

 "  Medical Systems
مبداأ  من  انط�قا  اأن��ه  الأمريكية 
ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك مل��ا ف��ي��ه �سحة 
الغذاء  هيئة  اأن  نعلمكم  املجتمع 
اأ�سدرت  ق��د  الأم��ري��ك��ي��ة  وال�����دواء 
حتذيرا ب�سحب عدد من الت�سغي�ت 
لل��سيلة الطبية املذك�رة واحلاملة 
H1041469– ل��������أرق�������ام  
H 1 0 4 1 4 7 3 -
 H 1 0 4 1 4 6 4
وال����ت����ي   "  –H1036880
ت�ستخدم لت�فري وت�سهيل ت��سيل 
و����س���ائ���ل ط��ب��ي��ة اأخ�������رى ل��������أوردة 
ب�سبب خلل يف  وذل���ك  وال�����س��راي��ني 
طرف  ف�سل  ي�سبب  ق��د  الت�سنيع 
ي�ؤدي  م��ا  ال�ستخدام  اأث��ن��اء  املنتج 
اإىل ن��زي��ف واإ����س���اب���ات خ��ط��رية يف 
ال�������س���راي���ني ودخ��������ل ال����ط����رف يف 
جم����رى ال�����دم م���ا ق���د ي��ت�����س��ب��ب يف 
امل��ن��ت��ج غري  اأن  علما  ال���دم  جت��ل��ط 
ب�����زارة  ال������دواء  اإدارة  يف  م�����س��ج��ل 
ال�����س��ح��ة ووق���اي���ة امل��ج��ت��م��ع واإمن����ا 
املر�سى  �س�مة  على  منا  حر�سا 
ارتاأت الإدارة الب�غ بذلك لإتخاذ 

الإجراءات ال�زمة اإن وجدت.
واأ�سار يف التعميم الثاين اإىل قيام 
الأمريكية  وال����دواء  ال��غ��ذاء  هيئة 
وال�سركة امل�سنعة ب�سحب عدد من 
 EpiPen للمنتج"  الت�سغي�ت 
 and EpiPen Jr auto

Injector– " لل�سركة امل�سنعة 
 Meridian Medical
 Technologies and
�سركة  ت����زي���ع  وم����ن    Pfizer
ب�سبب  وذل��ك    Mylan N.V
اإىل  ت���ؤدي  الت�سنيع قد  م�سكلة يف 
يف  اجلهاز  تن�سيط  اأو  تفعيل  ع��دم 
الط�ارئ ما قد تت�سبب يف  حالت 
م�ساكل �سحية خطرية وبالأخ�ض 
يف امل���ر����س���ى ال���ذي���ن ي���ع���ان����ن من 
احلياة"  ي��ه��دد  حت�س�سي  ف��ع��ل  رد 

."anaphylaxis
ولفت الأمريي يف التعاميم املر�سلة 
اتخاذ  واملعنية  ال�سحية  للجهات 
ال���زم��ة حيال �سحب  الإج����راءات 
الأ�س�اق  م���ن  امل���ذك����رة  امل��ن��ت��ج��ات 
ومنع تداولها وا�ستريادها يف حال 
م�سجلة  غ��ري  اأن��ه��ا  علما  ت���ف��ره��ا 
لدى اإدارة الدواء يف وزارة ال�سحة 

ووقاية املجتمع.
وطالب الأمريي اأفراد املجتمع عدم 
الع�سبية  امل�ستح�سرات  ا�ستعمال 
ت��دع��ي تخفيف  ال��ت��ي  امل��غ�����س������س��ة 
ال�زن وفقدان ال�سهية ومنح الق�ة 
تداولها  وع��دم  للرجال  اجلن�سية 
الجتماعي  الت�ا�سل  و�سائل  عرب 
وال��ت��ع��ام��ل ب��ح��ذر ن��ظ��را مل��ا ت�سببه 
جمه�لة  امل�������س���ت���ح�������س���رات  ه������ذه 
بليغة  �سحية  اأ���س��رار  م��ن  اله�ية 
ع���ل���ى م�����س��ت��خ��دم��ي��ه��ا خ���ا����س���ة اأن 

اأغلبها غري م�سجل بالدولة وغري 
بع�ض  ب����اأن  م��ن���ه��ا  ع��امل��ي��ا  م�سجل 
اأ�سحاب  يغرون  املروجة  ال�سبكات 
املتابعني  ب����اآلف  ت��زخ��ر  ح�����س��اب��ات 
للرتويج ل�سلعهم املغ�س��سة باأ�سعار 
رخي�سة حمذرا اأفراد املجتمع من 
ع�سبية  اأو  طبية  م��ن��ت��ج��ات  ���س��راء 
م���ن ال�����س��ي��دل��ي��ات ال���ه��م��ي��ة عرب 

النرتنت .
املت�سررين  ق��ي��ام  اأه��م��ي��ة  م����ؤك���دا 
املغ�س��سة  املنتجات  من �سراء هذه 
ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة  وزارة  ب��ت��ب��ل��ي��غ 
امل���ج���ت���م���ع لت�����خ�����اذ الإج�������������راءات 

املنا�سبة.
اأن�����ه يف ح����ال ح���دوث  اإىل  واأ�����س����ار 
ملء  ي��رج��ى  جانبية  اأع���را����ض  اأي 
ال�����س����ت����م����ارة اخل����ا�����س����ة ب�����الآث�����ار 
اجلانبية للدواء ADR واملت�فرة 
http:// على امل�قع اللكرتوين
www.cpd-pharma.
الهاتف  ع��ل��ى  الت�����س��ال  اأو   .ae
رق���م  اأو   -04  2301448
اأو   -04 الفاك�ض2301947 
pv@ الل��������ك��������رتوين  ال������ربي������د 
الهاتف  moh.gov.aeاأو 

املجاين 80011111 .

بالدولة  ال��دوائ��ي��ة  لليقظة  العليا 
هيئة  م��ن  ال������زارة حت��ذي��را  تلقي 
ال���غ���ذاء وال������دواء الأم��ري��ك��ي��ة باأن 
امل�����س��ن��ع��ة ق��ام��ت ب�سحب  ال�����س��رك��ة 
 LaBri’s Body امل����ن����ت����ج 
 Health Atomic 60
ي�ستخدم  والذي   Capsulate
كم�ستح�سر ع�سبي لتخفيف ال�زن 
لحت�ائه  ن��ظ��را  ال�سهية  وف��ق��دان 
على م�اد دوائية غري معلن عنها 
 sibutramine م�����ادة  وه����ي 
امل��ادة قد تت�سبب يف  اإن ه��ذه  حيث 
اأو معدل  ال����دم  ���س��غ��ط  ارت���ف���اع يف 
نب�سات القلب لدى بع�ض املر�سى 

وميكن اأن ت�سكل خطرا كبريا على 
القلب  باأمرا�ض  امل�سابني  املر�سى 
اأو  القلب  �سربات  انتظام  ع��دم  اأو 

ال�سكتة الدماغية.
ال������غ������ذاء  ه����ي����ئ����ة  ان  واأ����������س���������اف 
وال�������دواء الأم��ري��ك��ي��ة ح����ذرت من 
 Rhino 8 " امل��ن��ت��ج  ا���س��ت��خ��دام 
" والذي   Platinum 8000
ي�����س��ت��خ��دم ك��م��ك��م��ل غ���ذائ���ي ومق� 
جن�سي للرجال حيث اأظهرت نتائج 
املختربات  يف  متت  التي  التحاليل 
مادة  على  احت�ائه  للهيئة  التابعة 
دوائية غري معلن عنها وهي مادة 
" Sildenafil " علما باأنها قد 

�سغط  يف  ح���ادا  ان��خ��ف��ا���س��ا  ت�سبب 
الدم قد ي�سل اإىل م�ست�ى خطري 
وميكن اأن ت�سكل خطرا كبريا على 
القلب  باأمرا�ض  امل�سابني  املر�سى 
ن�سبة  يف  ارت���ف���اع  اأو  ال�����س��ك��ري  اأو 
يتناول�ن  ال��ذي��ن  خا�سة  ال��ده���ن 

اأدوية حتت�ي على "النيرتات".
وذكر الأمريي يف تعميم م�جه اإىل 
ومديري  الطبية  املناطق  مديري 
واخلا�سة  احلك�مية  امل�ست�سفيات 
ب��خ�����س������ض ال������س��ي��ل��ة ال��ط��ب��ي��ة " 
 Merit Prelude Short
 Sheath Introducer
 Merit �سركة  م��ن  امل�سنعة   "

اجلنائية" االأدلة  "عمل  يف  التقنيات  اأحدث  على  "الداخلية" تطلع 
•• براغ -وام: 

اطلعت وزارة الداخلية على اأحدث 
عمل  يف  امل�����س��ت��خ��دم��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
الجتماع  خ���ل  اجلنائية،  الأدل��ة 
اجلنائية  الأدل��ة  لأبحاث  ال�ساد�ض 
يف مدينة براغ الت�سيكية مب�ساركة 

دولة.  26
العميد  برئا�سة  الدولة  وفد  وكان 
احلمادي،  حم��م��د  ال��رح��م��ن  ع��ب��د 
التن�سيقية  ال����ل����ج����ن����ة  رئ����ي���������ض 
ل���ل���م���خ���ت���ربات اجل���ن���ائ���ي���ة ب�������زارة 
ال���داخ���ل���ي���ة، ن���اق�������ض م����ع ال����ف����د 
للك�سف  ال��ط��رق  اأح����دث  الأخ�����رى 
عن اجلرمية، وتبادل الأفكار ح�ل 
املتخ�س�سة  التكن�ل�جية  املجالت 

وتط�راتها.
املجتمعني  اأن  احل����م����ادي  وذك������ر 
الفنية  الأم�����������ر  اإىل  ت����ط����رق�����ا 
احلم�ض  جم������ال  يف  امل�������س���ت���ج���دة 
احلم�ض  تطبيقات  منها  ال��ن���وي، 
الطبيعية  ال����ك�����ارث  يف  ال���ن����وي 
واأخرى من �سنع الإن�سان، فيما مت 
لتط�ير   dynex خمترب  زي���ارة 
الب�سمات  اأنظمة  اأح���دث  وتفعيل 
ال���راث��ي��ة احل��دي��ث��ة، وال��ت��ي تهدف 

وت��ط��ب��ي��ق��ات اجل���ي���ل اجل���دي���د من 
فح��سات الب�سمة ال�راثية، والتي 
تركز على اإنتاج الب�سمات ال�راثية 
ب�سكل اآمن و�سريع، بالعتماد على 
ذات  احلديثة  الروب�تية  الأج��ه��زة 
اجل�دة العالية ، وتعرف�ا مبخترب 
وكيفية  جديد  جهاز  على  ال�سركة 
ا�ستخدامه، واإج��راء تطبيق عملي 
الن�وي  احلم�ض  عينات  لتحليل 

ل��ت��ق��ل��ي�����ض ك��ل��ف��ة امل��������اد وال����ق���ت 
و�سرعة احل�س�ل على النتائج.

واطلع ال�فد على اأحدث الأجهزة 
 qaigen �سركة  عر�ستها  التي 
اأف�سل  اإع���ط���اء  يف  ت�����س��ه��م  وال���ت���ي 
،وبع�ض  وك���ف���اءة  ب��ج���دة  ال��ن��ت��ائ��ج 
التي  امل���خ���ربي���ة اجل����دي����دة  امل�������اد 
كمية  ح�������س���اب  دق������ة  يف  ت�������س���اع���د 
العينات،  يف  ال����ن�����وي  احل���م�������ض 

 Quantiplex با�ستخدام املادة
Pro لل�ق�ف على اأهم مميزاتها 
امل��ج��ال، متهيداً  ه��ذا  وف�ائدها يف 
ل���ل���ب���دء ب��ا���س��ت��ع��م��ال��ه��ا ع���امل���ي���اً يف 
ف��ح������س��ات ال��ب�����س��م��ة ال����راث���ي���ة، 
ومقارنتها  نتائجه  على  والط���ع 
مع نتائج الأجهزة القدمية.   كما 
التعامل  اآل��ي��ة  اإىل  ال���ف��د  ت��ع��رف 
العامل،  ح�ل  الك�ارث  �سحايا  مع 

ب����ني جميع  ال��ت��ن�����س��ي��ق  وع���م���ل���ي���ة 
اإىل ذوي  ال��ع��م��ل وال������س���ل  ف���رق 
درا�سات  على  والط���ع  ال�سحايا، 
اأح���دث الأج��ه��زة يف  ب��ني  للمقارنة 
والنقل  ال���راث��ي��ة  الب�سمة  جم��ال 
اجليل  لت�سل�سل  نف�سه  امل��ج��ال  يف 
امل�ستقبلية  وال���درا����س���ات  ال���ق���ادم، 
وامل�����س��اه��م��ات اجل���دي���دة يف جمال 

الأدلة اجلنائية.

بحث تعزيز التعاون التطوعي بني الداخلية وموؤ�س�سة االإمارات لتنمية ال�سباب
•• اأبوظبي-وام:

التقى املقدم حممد بطي ال�سام�سي مدير اإدارة الع�قات 
ال�زارة  مبقر  مكتبه  يف  م�خرا  الداخلية  ب����زارة  العامة 
برئا�سة  ال�����س��ب��اب  لتنمية  الإم������ارات  م���ؤ���س�����س��ة  م��ن  وف���دا 
الربامج  لدائرة  التنفيذي  الرئي�ض  نائب  احلب�سي  ميثاء 
اللقاء  خ���ل  مت  ال�سباب.  لتنمية  الإم����ارات  م�ؤ�س�سة  يف 
و�سبل  امل�سرتك  الهتمام  ذات  امل��س�عات  من  عدد  بحث 

وم�ؤ�س�سة  الداخلية  وزارة  بني  والتن�سيق  التعاون  تعزيز 
الإمارات لتنمية ال�سباب يف املجال التط�عي والذي ياأتي 
�سمن الأهداف الإ�سرتاتيجية والتمكني املجتمعي وتبادل 
اأف�سل املمار�سات واملبادرات املجتمعية م�ستقب� مبا يع�د 
بالفائدة والنفع على ال�طن. ح�سر اللقاء املقدم حممد 
الإدارة وحممد احل��سني  ال�سريدي نائب مدير  خمي�ض 
مدير  ال�سام�سي  وعائ�سة  والتمكني  القيادة  اإدارة  مدير 

الت�س�يق والت�سال بامل�ؤ�س�سة.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ست�سفى املفرق                     5823100
 م�ست�سفى اب�ظبى                  6214666 
مدينة ال�سيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�ست�سفى ت�ام                         7677444
م�ست�سفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ست�سفى را�سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
م�ست�سفى الرباحة                   2710000
م�ست�سفى املكت�م                     2221211         
م�ست�سفى المل                      3444010
م�ست�سفى ال��سل                    2193000

ال�صارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الك�يتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال ك�مبلك�ض     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�ست�سفى ام القي�ين                7656888
را�س اخليمة 

م�ست�سفى �سقر                       2223666
م�ست�سفى �سيف بن غبا�ض       2223555

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى الأهلى مرد�ض         6262666
م�ست�سفى الن�ر                       6139111
امل�ست�سفى الماراتى الفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكري                      2829900
امل�ست�سفى الأمريكى                3096644
بله�ل الدولية                         3454000
امل�ست�سفى الدولية  اخلا�سة 2212484

ال�صارقة 
م�ست�سفى الزهراء اخلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
امل�ست�سفى املركزى اخلا�ض     5639900
امل�ست�سفى امللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى ال�احة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�سيدلية الن�ر اجلديدة          6264264
�سيدلية الرازى                      6326671
ال�سيدلية الأهلية املركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية دار ال�سفاء                 6411299
�سيدلية ابن �سينا -  الدانا ب�زا  6669240

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

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

العني
�سيدلية العني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية ال�س�م اجلديدة       7543887

ال�صارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية الرازى                      5565262 
�سيدلية نادين                        5733311 
�سيدلية ابن  �سينا الك�رني�ض  5726885 
�سيدلية ال�سارقة                    5623850 

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�صرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

الأميــن
تليف�ن :                           8004888 04 
 04 فاك�ض  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

�سعيد بن طحنون يح�سر اأفراح 
النعيمي والكلباين

•• العني-وام: 

ح�سر معايل ال�سيخ �سعيد بن طحن�ن اآل نهيان حفل الإ�ستقبال الذي اأقامه 
ال�سيد خمي�ض حارب زويد النعيمي مبنا�سبة زفاف جنله اأحمد اإىل كرمية 
ال�سيد �سامل را�سد �سعيد الكلباين. كما ح�سر احلفل الذي اأقيم بقاعة زاخر 
الإ�ست�ساري  املجل�ض  بن حم ع�س�  �سامل  بن  ال�سيخ م�سلم  العني  يف مدينة 
�سباط  وك��ب��ار  ال�سخ�سيات  وك��ب��ار  وامل�����س���ؤول��ني  القبائل  ج��ه��اء  م��ن  وع���دد 
اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  من  ومدع�ين  امل�سلحة  وال��ق���ات  ال�سرطة 
م�ساركة  احلفل  وتخللت  العري�ض.  وزم���ء  والأ�سدقاء  الأه��ل  من  ولفيف 

الفرق ال�سعبية بعرو�ض وفقرات من�عة من وحي الرتاث ال�سعبي .

املجل�ض االأعلى لالأمومة والطفولة ينظم ور�سة عمل "الفطام ال�سحي" يف اإطار حملة "ج�سدك اأمانة"
•• اأبوظبي-وام:

ل�أم�مة  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ض  ن��ظ��م 
ب���ال���ت���ع���اون م���ع هيئة  وال���ط���ف����ل���ة 
والحتياطية  ال���ط��ن��ي��ة  اخل��دم��ة 
ب���ال���ق����ات امل�����س��ل��ح��ة ور�����س����ة عمل 
يف  ال�سحي"  "الفطام  ب���ع���ن����ان 
حديقة اأم المارات باأب�ظبي اأم�ض 
م�زة  ال���دك���ت����رة  ب��ح�����س���ر  الأول 
"ج�سدك  ح��م��ل��ة  رئ��ي�����س��ة  ال�����س��ح��ي 
امانة" التي اأطلقتها الهيئة وطلبة 

جامعات تخ�س�ض تغذية.
عبداهلل  ال������رمي  ����س���ع���ادة  وق����ال����ت 
للمجل�ض  ال��ع��ام  الم��ني  الف��سي 
الأع���ل���ى ل���أم���م��ة وال��ط��ف���ل��ة ان 
بت�جيهات  ج����اءت  ال����ر����س���ة  ه����ذه 
م���ن ���س��م��� ال�����س��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
الن�سائي  الحت����اد  رئي�سة  م��ب��ارك 
مل�ؤ�س�سة  الع���ل���ى  ال��رئ��ي�����س��ة  ال���ع���ام 
املجل�ض  رئي�سة  ال���س��ري��ة  التنمية 
والطف�لة  ل�����أم�����م����ة  الع����ل����ى 
تعبريا عن اهتمام �سم�ها باإجناح 
وكذلك  امانة"  "ج�سدك  ح��م��ل��ة 
والبتعاد  ���س��ح��ي��ا  امل������راأة  ت��ث��ق��ي��ف 
الع�س�ائية  التغذية  اأ�ساليب  ع��ن 
واعتماد الريا�سة منهجا للحفاظ 
اأطفالها من  على �سحتها و�سحة 
خ�����ل ت���ع��ي��ت��ه��م ب�������س���رورة عدم 

اأ�ساليب غذائية  اتباع  الف��راط يف 
الف��سي  واأو�����س����ح����ت   . �����س����ارة 
ل�أم�مة  الع����ل����ى  امل���ج���ل�������ض  اأن 
والطف�لة ي�سارك بفعالية يف هذه 
كام�  عاما  ت�ستمر  التي  احلملة 
حيث عقدت عدة ور�ض عمل اخرى 
ب���ه���دف رفع  ال����دول����ة  ام��������ارات  يف 
م�ست�ى ال�عي والتثقيف ال�سحي 
تبني  ع���ل���ى  الم�����ه�����ات  وت�����س��ج��ي��ع 
جيدة  �سحية  وامن���اط  �سل�كيات 
لهن ولأطفالهن والتعريف بطرق 
وا�ستبعاد  ال�����س��م��ن��ة  م���ن  ال���ق��اي��ة 

القادمة.
واأو�سحت اأن احلملة بداأت يف يناير 
على  ي�ما   365 ومدتها   2017
م����دار ال�����س��ن��ة ح��ي��ث ي��ت��م احلديث 
عن م��س�ع خمتلف كل �سهر من 
ن�عها  من  حملة  اأول  وه��ي  ال�سنة 

جتمع الريا�سة بال�سحة .
التي  امل���ا���س��ي��ع  اأن  اىل  واأ�����س����ارت 
ت��ن��اق�����س��ه��ا احل��م��ل��ة ت��ت��م��ا���س��ى مع 
اذ  العاملية  ال�سحة  منظمة  اأجندة 
ترتبط  م�ا�سيع  على  الرتكيز  مت 

مبجتمع المارات .

ت�سر  ال��ت��ي  الع�س�ائية  امل���اأك����لت 
ب�سحة املراأة والطفل معا .

تتناول  ال���ر���س��ة  ان  اىل  م�����س��رية 
اأ���س��ال��ي��ب ت��غ��ذي��ة ف��ئ��ة م��ع��ي��ن��ة من 
اىل  �سه�ر  �ستة  الطفال من عمر 
���س��ن��ت��ني. وق���ال���ت ال���دك���ت����رة م�زة 
"ج�سدك  ح��م��ل��ة  رئ��ي�����س��ة  ال�����س��ح��ي 
الم�����ارات  اأن���ب���اء  ل���ك��ال��ة  امانة" 
برعاية  ج��اءت  احلملة  ان  "وام" 
امل�سلحة  ل��ل��ق���ات  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
وب���ت���ن���ظ���ي���م م�����ن ه���ي���ئ���ة اخل���دم���ة 
فيما  والح���ت���ي���اط���ي���ة  ال����ط���ن���ي���ة 

ركز  ي��ن��اي��ر  ���س��ه��ر  اأن  اىل  لف���ت���ة 
من  للتقليل  احل��رك��ة  اأهمية  على 
فرباير  و�سهر  املزمنة  الأم��را���ض 
ال�سحية  ال�سليمة  التغذية  على 
على  الت�سجيع  على  مار�ض  و�سهر 
�سرب املاء وحاليا �سهر ابريل يركز 

على ال�سحة النف�سية .
 12 ت��ن��اق�����ض  وق���ال���ت ان احل��م��ل��ة 
م������س���ع��ا خ����ل 12 ���س��ه��را على 
مدار ال�سنة بالإ�سافة اىل الأحداث 
ال��ري��ا���س��ي��ة وت��ن��ظ��ي��م ال��ع��دي��د من 

ال�ر�ض التدريبية .

ل�أم�مة  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ض  ي��ع��د 
و�سريكا  ر�سميا  راع��ي��ا  والطف�لة 

ا�سرتاتيجيا للحملة .
وت�جهت ال�سحي بال�سكر اىل �سم� 
على  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة 
على  ���س��اع��د  مم���ا  للحملة  دع��م��ه��ا 
م���ن اجلهات  ال��ك��ث��ري  ا���س��ت��ق��ط��اب 

لت�ساند احلملة .
المارات"  "ام  اهتمام  ان  م���ؤك��دة 
وال�ساب  وامل��راه��ق  الطفل  ب�سحة 
ل�سمان  ي����ه����دف  ال����ب����داي����ة  م���ن���ذ 
ال�سن�ات  يف  لهم  �سحتي  م�ستقبل 

ال�سحي  م�زة  الدكت�رة  واأو�سحت 
ر�سائل  لإي�سال  و�سيلة  احلملة  اأن 
اأف������راد  اىل  ال�����س��ح��ي��ة  ال���ت����ع���ي���ة 

املجتمع .
"ج�سدك  ح��م��ل��ة  ان  اىل  م�����س��رية 
و�سائل  ع��ل��ى  م����اق���ع  ل��ه��ا  اأمانة" 
تعر�ض  الج���ت���م���اع���ي  ال���ت����ا����س���ل 
النا�ض  لت�سجيع  وج����ائ���ز  اأ���س��ئ��ل��ة 

على امل�ساركة.
تخ�س�ض  ط��ل��ب��ة  ال����ر����س���ة  ح�����س��ر 
ت��غ��ذي��ة م���ن ج��ام��ع��ات م��ت��ع��ددة يف 

الدولة وم�س�ؤولت ح�سانات.

نهيان بن مبارك يح�سر 
اأفراح الكعبي يف العني 

•• العني -وام:

ح�سر معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة 
وتنمية املعرفة احلفل الذي اأقامه عبداهلل خليفة بن زهري 
بن  اأحمد  كرمية  اإىل  خليفة  جنله  زف��اف  مبنا�سبة  الكعبي 
اأقيم  ال��ذي   - كما ح�سر احلفل  الكعبي.  بن من�س�ر  �سعيد 
يف قاعة زاخر ل�حتفالت يف مدينة العني - اأعيان ووجهاء 
و�سباط  ال�سخ�سيات  وك��ب��ار  امل�س�ؤولني  م��ن  وع��دد  القبائل 

الق�ات امل�سلحة وال�سرطة ولفيف من الأهل والأ�سدقاء.

يختتم اأن�صطته يف يوم الرتاث العاملي ويعزز قيم وتقاليد الآباء املوؤ�ص�صني بني جيل ال�صباب واملقيمني والزوار

االإمارات تراث  على  ال�سوء  لت�سليط  اجلمهور  اأمام  اأبوابه  احلي" يفتح  وتراثنا  دبي  "مهرجان 

كليات التقنية العليا للطالب بدبي حتتفل بتخريج 373 طالبا من الدفعة الـ 26 

ب��ه��ا هذه  تتمتع  ال��ت��ي  اجل��م��ال��ي��ة 
ال�سكال الفنية الرائعة.

و���س��رح��ت ف��اط��م��ة ل���ت��اه، مدير 

للثقافة والفن�ن جه�دها الرامية 
والفنانني  احل��رف��ي��ني  دع���م  اإىل 
الرق�ض  جم����ال  يف  ال���رتاث���ي���ني 

الرتاثية  للتنمية  دب���ي  م���راك���ز 
ورئ���ي�������ض جل���ن���ة م���ه���رج���ان دبي 
وتراثنا احلي: ت�ا�سل هيئة دبي 

واإخ�انهم  امل�سلحة  للق�ات  الأعلى 
اأع�ساء  ال�����س��ي���خ  ال�سم�  اأ���س��ح��اب 
امل��ج��ل�����ض الأع���ل���ى ح��ك��ام الإم������ارات 
مل�سرية  ال����دائ����م  ���س��م���ه��م  ل���دع���م 

والتي  التميز  من  عاما   29 م��دار 
باأكرث  العمل  �س�ق  خ�لها  رف��دت 
األ��ف خريج وخريجة من   72 من 
الكفاءة  ذات  الم���ارات���ي���ة  ال���ك����ادر 

العليا مما عزز من  التقنية  كليات 
م�ؤ�س�سة  ك��اأك��رب  ومتيزها  جناحها 
للتعليم العايل بالدولة . وعرب عن 
فخره مب�سرية كليات التقنية على 

•• دبي-الفجر:

للثقافة  دب�����ي  ه��ي��ئ��ة  اف���ت���ت���ح���ت 
الهيئة  ل��ل��ث��ق��اف��ة،  دب���ي  وال��ف��ن���ن 
والفن�ن  للثقافة  ب�س�ؤون  املعنية 
مهرجان  الإم������ارة،  يف  وال�����رتاث 
دبي وتراثنا احلي اأمام اجلمه�ر 

يف �سيتي �سنرت مردف . 
�سعار  املهرجان حت��ت  ه��ذا  وي��ق��ام 
الإماراتية"،  ال�سعبية  "الفن�ن 
اأب���ري���ل   18 ح���ت���ى  و���س��ي�����س��ت��م��ر 
رفع  ب���ه���دف   ،2017 اجل������اري 
اجلمه�ر  ل���دى  ال���ع��ي  م�ست�ى 
لدولة  ال���ع���ري���ق  ال�������رتاث  ح������ل 
لدى  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
ك���اف���ة ����س���رائ���ح امل��ج��ت��م��ع، وذل���ك 
العمل  ور����ض  تنظيم  خ����ل  م��ن 
الأن�سطة  واإق�����ام�����ة  ال����رتاث����ي����ة 

الثقافية املتن�عة.

يف  املهرجان  ي�سهم  كما  ال�سعبي. 
الثقافة  ق��ط��اع��ات  ودع���م  تط�ير 
وال���ف���ن����ن وال������رتاث ب���دب���ي، كما 
����س���ي���ع���زز ال���������رتاث الإم�������ارات�������ي، 
وي�����ح�����اف�����ظ ع����ل����ي����ه م������ن خ�����ل 
املختلفة  ل��ع��ن��ا���س��ره  ال����رتوي����ج 
للجيل القادم. و�سيختتم احلدث 
الرتاث  ي�م  يف  اأن�سطته  ال�سن�ي 
العاملي الذي ي�سادف 18 اأبريل، 
على  احل��دث  ه��ذا  ا�ستح�ذ  حيث 
الدعم والرعاية من قبل العديد 
من اجلهات احلك�مية واخلا�سة، 
الفن�ن  ج��م��ع��ي��ات  ذل����ك  يف  مب���ا 
للتنمية  دب���ي  وم��راك��ز  ال�سعبية 
الهيئة  ت��دي��ره��ا  ال��ت��ي  ال��رتاث��ي��ة 

وجمم�عة الفطيم.
ك��م��ا ���س��ي��ت�����س��م��ن م���ه���رج���ان دبي 
وتراثنا احلي ركناً خا�ساً للقراءة 
ي�����س��م��ل جم��م���ع��ة م��ت��ن���ع��ة من 

وتراثنا  دب���ي  م��ه��رج��ان  وي���دع���� 
احلي الزوار للم�ساركة يف اأن�سطة 
التي  ال����ت����ط�����ر  م����راح����ل  مت���ث���ل 
�سهدتها الدولة على مر الع�س�ر. 
من�سة  املهرجان  برنامج  وي�سمل 
واجلل�سات،  للم�سابقات  مفت�حة 
لأدوات  دائ��م  معر�ض  عن  ف�سً� 
ال�����س��ع��ب��ي، وق�����س��م خا�ض  ال���ف���ن 
املحلية.  احل�����رف  ف��ي��ه  ت��ع��ر���ض 
ويركز كل ي�م من اأيام املهرجان 
ع��ل��ى م������س���ع حم����دد، م��ث��ل فن 
الأندميا ال�سعبي ورق�ض العيالة 
للفنانني  ي��ت��ي��ح  م����ا  ال�������س���ع���ب���ي، 
متن�عة  ����ا  ف����ر�����سً ال�������س���ع���ب���ي���ني 
اجلل�سات  اأم��ا  م�اهبهم.  لعر�ض 
امل��خ�����س�����س��ة ال���ت���ي ي�������س���ارك بها 
ال�سعبي،  بالرق�ض  متخ�س�س�ن 
اأعمق  نظرة  للزائرين  ف�ست�فر 
وال�سمات  املحلية  ال��ث��ق��اف��ة  ع��ل��ى 

من  للزائرين  املعرو�سة  الكتب 
اأف����راد اجل��م��ه���ر ���س���اء ال��ك��ب��ار اأو 
املهرجان  �سي�سهد  كما  الأط��ف��ال، 
تنظيم بع�ض الأن�سطة املخ�س�سة 
ل�أطفال التي تركز على م��س�ع 
ال���ق���راءة والإب������داع ون�����س��ر ثقافة 

املعرفة. 
تعزيز  اإىل  للثقافة  دب��ي  وتهدف 
وت�سليط  دب��ي،  يف  الثقايف  امل�سهد 
ال�س�ء على تراثها الغني، وذلك 
من خ�ل جمم�عة متن�عة من 
يتم تنظيمها على  التي  املبادرات 

مدار العام. 
بناء  ال��ه��ي��ئ��ة يف  م��ه��م��ة  وت��ت��م��ث��ل 
ج�س�ر احل�ار البناء بني خمتلف 
احل�سارات والثقافات، عن طريق 
بالنفع  تع�د  التي  املبادرات  اإثراء 
واملقيمني  الإم���ارة  م�اطني  على 

فيها وزوارها.

املنا�سب  ال��ي���م  يتقلدون  وال��ذي��ن 
يف  ف��اع��ل  ب�سكل  وي�����س��ارك���ن  العليا 
فخر  فكلنا  والبناء  العمل  م�سرية 
العليا.  التقنية  ك��ل��ي��ات  بخريجي 
با�سم  ال�����س��ام�����س��ي  م���ع���ايل  واأع���ل���ن 
جمل�ض اأمناء كليات التقنية العليا 
373 طالبا من كلية  عن تخريج 
دبي التقنية للط�ب �سمن الدفعة 
ال�26 لكليات التقنية العليا الذين 
وح�سل�ا  بنجاح  درا�ستهم  اأك��م��ل���ا 
ال�����س��ه��ادة اجل��ام��ع��ي��ة بجدارة  ع��ل��ى 
الت�فيق  لهم  متمنيا   . وا�ستحقاق 
يف خدمة وطنهم واأن يك�ن�ا جزءا 
فاع� من م�سرية التنمية ال�طنية. 
واأك��د يف ختام كلمته على ا�ستمرار 
م�سرية التط�ير يف كليات التقنية 
خ�ل  م��ن  ذل���ك  ويتج�سد  ال��ع��ل��ي��ا 
" للكليات  ال��ث��اين  " اجل��ي��ل  روؤي����ة 

•• دبي-وام:

كرم معايل حممد عمران ال�سام�سي 
رئي�ض جممع كليات التقنية العليا 
الدفعة  خريجي  من  طالبا   373
العليا  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ل��ك��ل��ي��ات   26 ال����� 
بح�س�ر  وذل�����ك  ب���دب���ي  ل��ل��ط���ب 
ال�سام�سي  عبداللطيف  ال��دك��ت���ر 
مدير جممع كليات التقنية العليا 
الكليات  اأم���ن���اء  جم��ل�����ض  واأع�����س��اء 
واأع�����������س�����اء ال���ه���ي���ئ���ت���ني الداري���������ة 
من  وجمع  الكلية  يف  والتدري�سية 
اأولياء الأم�ر. واأكد معايل حممد 
ع����م����ران ال�����س��ام�����س��ي يف ك��ل��م��ة له 
هي  "ال�سعادة"  ان  املنا�سبة  ب��ه��ذه 
ارتباط  ه��ذا احلفل يف ظل  عن�ان 
ب��ال��ن��ج��اح ول��ي�����ض هناك  ال�����س��ع��ادة 
اعتل�ا  اأبنائنا وقد  روؤية  اأ�سعد من 

العلمي  لتف�قهم  التكرمي  من�سة 
احلما�سة  مب�������س���اع���ر  حم���م���ل���ني 
�س�ق  نح�  ل�نط�ق  وال�ستعداد 
لنحتفل  جن��ت��م��ع  ف��ال��ي���م  ال��ع��م��ل 
الطاقة  �سيبقى  ال����ذي  ب��الإن�����س��ان 
ال���ت���ي ت���ب���ث ال�������س���ع���ادة ك��ل��م��ا عمل 
واج��ت��ه��د واأخ��ل�����ض لأه��ل��ه ووطنه. 
ورفع معاليه خ�ل احلفل وبا�سم 
ال�سكر  اآيات  اأ�سمى  الأمناء  جمل�ض 
والعرفان اىل مقام �ساحب ال�سم� 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
رئي�ض الدولة "حفظه اهلل" واأخيه 
بن  ال�سيخ حممد  ال�سم�  و�ساحب 
را�سد اآل مكت�م نائب رئي�ض الدولة 
ال�����������زراء حاكم  رئ���ي�������ض جم���ل�������ض 
ال�سم�  و�ساحب  اهلل"  "رعاه  دب��ي 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب���ظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 

والتي   "  2021  -  2017  "
تهدف اىل م�اكبة الروؤى ال�طنية 
واإعداد  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  نح� 
بالكفاءات  ت��ت��م��ت��ع  وط��ن��ي��ة  ك������ادر 
املهنية  وال�������س���ه���ادات  الأك���ادمي���ي���ة 
الحرتافية التي جتعل من خريج 
الأول" ل�س�ق  " اخل��ي��ار  ال��ك��ل��ي��ات 
اخلريجني  كلمة  وحملت  العمل. 
والفخر  بالإجناز  الفرحة  م�ساعر 
التقنية  كليات  خريجي  من  باأنهم 
�سكرهم  ع���ن  م��ع��ربي��ن   .. ال��ع��ل��ي��ا 
للقيادة  وام����ت����ن����ان����ه����م  ال���ع���م���ي���ق 
دعم  م��ن  لهم  قدمته  مل��ا  الر�سيدة 
التف�ق  حتقيق  م��ن  مت��ك��ن���ا  ح��ت��ى 
�سكرهم  ع��ن  ع���ربوا  كما   . العلمي 
واآبائهم  ولأم��ه��ات��ه��م  لأ���س��ات��ذت��ه��م 
حياتهم  م�سرية  يف  لهم  لدعمهم 
قد  ال���ق��ت  اأن  م�ؤكدين   . العلمية 
باإخ��ض  والعمل  ل�نط�ق  حان 
ال�طن  ل��رد جميل  وت��ف��ان  واإب����داع 
خريج�  ادى  احل��ف��ل  ن��ه��اي��ة  ويف   .
ك��ل��ي��ة دب���ي ل��ل��ط���ب ق�����س��م ال����لء 
ولقيادته  ل���ل����ط���ن  والإخ������������ض 
بالعمل  العهد  جمددين  الر�سيدة 
وحمايته  ال�طن  لرفعة  والتفاين 
معايل  وق���ام   . مكت�سباتها  و���س���ن 
يرافقة  ال�سام�سي  ع��م��ران  حممد 
ال�سام�سي  عبداللطيف  ال��دك��ت���ر 
يف ختام احلفل بتكرمي اخلريجني 

وت�سليمهم �سهادات تخرجهم.

فقدان جواز �سفرت
ارهيلينى  امل����دع�����/  ف��ق��د 
ال������ف������ري������� م������ي������م������ربوت ، 
ج�از  اجلن�سية  ال��ف��ل��ب��ني  
 )711548( رقم  �سفره 
يعرث  مم�������ن  ي������رج������ى   -
بال�سفارة  ت�سليمه  ع��ل��ي��ه 
اق��رب مركز  او  الفلبينية  

�سرطة بالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
بت  �سلمى   / امل��دع���  ف��ق��د 
م�سطبى ا�سى ، اندوني�سيا 
�سفره  ج����از   - اجلن�سية 
 )8981500( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  الت�������س���ال 

 055/5519198

فقدان جواز �سفرت
فقد املدع� / ايفان �ستيفي 
الفلبني   ، ���س���ن��ي���  ب��ريي��ز 
�سفره  ج����از   - اجلن�سية 
 )7551302( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  الت�������س���ال 

 056/3512201

فقدان جواز �سفرت
ي��سف   / امل�����دع������  ف���ق���د 
حممد يعق�ب الن�سا�سيبى، 
ج�از   - اجلن�سية  الردن 
�سفره رقم )448086( 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  الت�������س���ال 

 055/5882239

فقدان جواز �سفرت
م�يدين   / امل���دع����  ف��ق��د 
الهند   ، اداي���������ات  ك�����ت����ى 
�سفره  ج����از   - اجلن�سية 
 )4324417( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  الت�������س���ال 

 050/1374295

فقدان جواز �سفرت
املدع� / عبدال�س�م  فقد 
فل�سطني   ، حمد  حم��م���د 
�سفره  ج����از   - اجلن�سية 
 )266572( رق����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  الت�������س���ال 

 050/7808701
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العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15

اإعــــــــــالن
لتجارة  اجل�دة  ال�س�����ادة/رمز  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1094690:الدوات الكهربائية رخ�سة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد علي عبداحلبيب عمر اجلابري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي عي�سى حممد احمد احلمداين

دائرة  مراجعة  الع�ن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خ�ل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  الع�ن 

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

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15

الغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�س��ض الرخ�سة 
زون  ج�ك�سي  التجاري  بال�سم   CN  1034597: رقم 
كافتيرييا بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة ال��سع 

كما كان عليه �سابقا.
الع�ن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اويل قايدر ملعدات حق�ل 

النفط ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1870387  قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ل�حة الإع�ن/اإجمايل من م�ساحة 1*3.2 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/اويل قايدر ملعدات حق�ل النفط ذ.م.م 
OILGUIDER OIL FIELD EQUIPMENT LLC

اىل/هيدرو�سريف تكن�جلي ملعدات حق�ل النفط ذ.م.م    
HYDROSERV TECHNOLOGY OILFIELD EQUIPMENT LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خ�ل اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الع�ن وال فان 
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ايليقانزا فا�س�ن 

رخ�سة رقم:CN 1714264  قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة نا�سر علي غل�م م��سى العبيديل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد عي�سه املنهايل
تعديل ل�حة الإع�ن/اإجمايل من م�ساحة 1*4 اىل 3*0.80

تعديل ا�سم جتاري من/ايليقانزا فا�س�ن
ELEGANZA FASHION

اىل/اخلل�ج ل�زياء    
AL KHOLOOJ FASHION

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خ�ل اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الع�ن وال فان 
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم �سباي�سي هت 

رخ�سة رقم:CN 1836614 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سارا�ساندرا راماك�سري�سنا نايك راماكري�سنا فينكابا نايك %100
تعديل وكيل خدمات

ا�سافة ذياب عبداهلل �سعيد ابراهيم اليماحي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد �سارفاراز حممد اي�ب
تعديل وكيل خدمات

حذف �سالح علي حممد امل�حي البل��سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خ�ل اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الع�ن وال فان 
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الندمي للخ�سروات والف�اكه

رخ�سة رقم:CN 1019639  قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبدال�س�م ي��سف ح�سن را�سد اليافعي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد علي حممد ح�سن باط�ق
تعديل ل�حة الإع�ن/اإجمايل من م�ساحة 7*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/الندمي للخ�سروات والف�اكه
AL NADEEM VEGETABLES & FRUITS

اىل/كري�ستال للنظارات - منفذ بيع - فرع 1    
CRYSTAL OPTICALS RESALE OUTLET BRANCH 1

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع النظارات ال�سم�سية والعد�سات ال��سقة املل�نه بالتجزئة )4773106(
تعديل ن�ساط/حذف بيع الف�اكه واخل�سروات الطازجة - بالتجزئة )4721001(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خ�ل اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ور�سة حممد الهاجري للنجارة والملني�م 

رخ�سة رقم:CN 1880845  قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة روي�سد معي��ض برغ�س� حربي املنهايل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد فاروق عامر منيف الهاجري

تعديل ل�حة الإع�ن/اإجمايل من م�ساحة 3.50*1 اىل 3.60*1

تعديل ا�سم جتاري من/ور�سة حممد الهاجري للنجارة والملني�م

MOHAMMED FAOUQ AMER CARPENTRY WORKSHOP

اىل/ايزي �س�لي��سن للنجارة اليدوية    

EASY SOLUTION MANUAL CARPENTRY

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خ�ل اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم دار اليا�سمني

 رخ�سة رقم:CN 2159011  قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عادل �سيف عامر ح�سن اجلابري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف غازي �سعيد عب�د بن حريز
تعديل ل�حة الإع�ن/اإجمايل من م�ساحة 1*4 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/مطعم دار اليا�سمني
DAR AL YASMIN RESTAURANT

اىل/مطعم �سكاي ووك    
SKY WOK RESTAURANT

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الع�ن وال فان  القت�سادية خ�ل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15

اإعــــــــــالن
العامة  وال�سيانة  للمقاولت  ال�س�����ادة/ميامي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1034791  قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ي��سف ابراهيم ح�سني احمد احلمادي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف جابر حممد علي جا�سم املرزوقي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عادل حممد علي جا�سم املرزوقي

تعديل ل�حة الإع�ن/اإجمايل من م�ساحة 2*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قان�ين/من �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اىل م�ؤ�س�سة فردية

تعديل ا�سم جتاري من/ميامي للمقاولت وال�سيانة العامة ذ.م.م
MIAMI CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE LLC

اىل/ ميامي للمقاولت وال�سيانة العامة    
MIAMI CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�ساط/حذف مقاولت الن�ساءات املعدنية )4100003(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خ�ل اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اك�ا اك�سجني لل�سيانة 

العامة  رخ�سة رقم:CN 2107893  قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ل�حة الإع�ن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/اك�ا اك�سجني لل�سيانة العامة
AQUA OXYGEN GENERAL MAINTENANCE

اىل/ اك�ا اك�سجني للمقاولت و لل�سيانة العامة    
AQUA OXYGEN CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاولت م�ساريع املباين بان�اعها )4100002(
دائرة  مراجعة  الع�ن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خ�ل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  الع�ن 

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

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ج�ي كافيه وبلياردو 

رخ�سة رقم:CN 1133361  قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد �سامل عمر احلري�سي العامري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد �سامل خلفان �سعيد الغيثي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا الع�ن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خ�ل  القت�سادية  التنمية 
الع�ن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

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

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم بازيلك� بيتزا 

رخ�سة رقم:CN 2005571  قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد عبداهلل �سامل �سعيد الرا�سدي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد �سعيد مبارك متعب املحريبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا الع�ن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خ�ل  القت�سادية  التنمية 
الع�ن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

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

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الطريقة ال�س�مية للمقاولت 

العامة رخ�سة رقم:CN 1069592  قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة دو�ست حممد يار حممد %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خليفة مبارك عمر عريد املن�س�ري %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل ح�سن �ساحبك �ساحلي

تعديل ل�حة الإع�ن/اإجمايل من م�ساحة 0.40*0.25 اىل 1*1
تعديل �سكل قان�ين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/الطريقة ال�س�مية للمقاولت العامة
اىل/ الطريقة ال�س�مية للمقاولت العامة ذ.م.م    

ISLAMIC WAY GENERAL CONTRACTING LLC
التنمية  دائرة  مراجعة  الع�ن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  الع�ن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خ�ل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل جمال لت�سليح الطارات 

رخ�سة رقم:CN 1109499  قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ل�حة الإع�ن/اإجمايل من م�ساحة 1*2.44 اىل 1*2.50

تعديل ا�سم جتاري من/حمل جمال لت�سليح الطارات
JAMAL TYRE REPAIR SHOP

اىل/ �س�ء الفجر حلدادة ال�سيارات    
DAWA ALFAJR AUTO SMITHERY

الدرمكي  را�سد حمد  بناية ع��ض  ال�سناعية  العني  العني  عن�ان/من  تعديل 
اىل العني العني �سناعية العني ح��ض ال�سفرة حمل رقم 8 ال�سيد ع��ض را�سد 

حمد عبداهلل ال رحمه واخرين
تعديل ن�ساط/ا�سافة حدادة املركبات )4520014(

تعديل ن�ساط/حذف تبديل وا�س�ح الطارات )4520007(
التنمية  دائرة  مراجعة  الع�ن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  الع�ن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خ�ل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/تهامة لدارة العقارات 

رخ�سة رقم:CN 1069933  قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة طارق حممد كرامه �سعيد �سقر %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد حمم�د احمد غيث احل��سني
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا الع�ن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خ�ل  القت�سادية  التنمية 
الع�ن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

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

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15

اإعــــــــــالن
ه�م  ال�س�����ادة/اوركيديا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
  CN رقم:1284774  رخ�سة  ذ.م.م  العامة  وال�سيانة  للديك�ر 

قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة جمعة ع��ض مرداد ط�ير�ض الهنائي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �س�يدان حممد عبداهلل حممد النعيمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا الع�ن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خ�ل اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا 
الع�ن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15

الغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�س��ض الرخ�سة 
�سعيد  م�ؤ�س�سة  التجاري  بال�سم   CN  1122388: رقم 
تعديل  طلب  بالغاء  ال�سحية  ل�عمال  مطرو�سي 

الرخ�سة واعادة ال��سع كما كان عليه �سابقا.
الع�ن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15

الغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�س��ض الرخ�سة 
�سعيد  بقالة  التجاري  بال�سم   CN  1124012: رقم 
املطرو�سي بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة ال��سع 

كما كان عليه �سابقا.
الع�ن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/العني كرياتيف للدعاية والع�ن 

رخ�سة رقم:CN 1926973  قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/احمد حممد �سامل �سالح الغيثي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ احمد حممد �سامل �سالح الغيثي من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سيد كمران �ساه �سيد امتياز �ساه %49

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 150000
تعديل ل�حة الإع�ن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قان�ين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/العني كرياتيف للدعاية والع�ن

AL AIN GERATIVE ADVERTISMENT & PUBLISHING
اىل/ العني كرياتيف للدعاية والع�ن ذ.م.م    

AL AIN GERATIVE ADVERTISMENT & PUBLISHING LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خ�ل اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/م�ؤ�س�سة 

مبزرة اخل�سراء لتجارة الطارات
رخ�سة رقم:CN 1301464 قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
الع�ن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اأخبـار الإمـارات
ويل عهد الفجرية يتفقد معر�ض �سفر ت�سعة اخلريي

•• الفجرية-وام: 

تفقد �سم� ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي ويل 
عهد الفجرية فعاليات الن�سخة الرابعة من معر�ض �سفر 
9 اخلريي الذي يقام يف حي الرميلة مب�ساركة 68 �سيدة 
يقام برعاية  ال��ذي   - املعر�ض  �سم�ه يف  . وجت���ل  اأع��م��ال 
اأيام  اأرب��ع��ة  وي�ستمر  ال�سرقي  حمد  بنت  �سم�سة  ال�سيخة 
رئي�ض  ال�سرقي  بن حمد  را�سد  الدكت�ر  ال�سيخ  يرافقه   -
هيئة الفجرية للثقافة والإع�م وال�سيخ مكت�م بن حمد 

ال�سرقي.

ال�سرقي  حممد  بن  حمد  بن  حممد  ال�سيخ  �سم�  واأ���س��اد 
من  املتميزة  امل���اه��ب  على  ال�س�ء  ي�سلط  ك�نه  باملعر�ض 
الن�ساء املبدعات يف دولة الإمارات واملنطقة العربية اإ�سافة 
يف  الفجرية  اإم���ارة  باأهمية  امل�ساركة  اجلهات  تعريف  اإىل 

احت�سان امل�اهب والإبداعات.
ا�سمها  ال��ت��ي ح��ف��رت  الإم��ارات��ي��ة  امل����راأة  وث��م��ن �سم�ه دور 
وبرهنت  الدولية  امل�ست�يات  اأعلى  على  ن���ر  من  بحروف 
القيادة  اإم��ك��ان��ات��ه��ا يف  ع��ل��ى  ل��ل�����س��ك  ي����دع جم����ال  مب���ا ل 
امل�ست�ى  لها على  ب��اأدوار جمتمعية م�سه�دة  وال�سط�ع 

املحلي والعربي والدويل.

عمل  وور����ض  ح����ارات  الرابعة  دورت���ه  يف  املعر�ض  وي�سهد 
والعربيات  الإم��ارات��ي��ات  من  نخبة  فيها  ت�سارك  متن�عة 
امل��ب��دع��ات م��ن خ����ل ع��ر���س��ه��ن ق�س�ض جن��اح��ه��ن ونقل 

جتاربهن وخرباتهن للجمه�ر.
يذكر اأن ريع معر�ض �سفر ت�سعة خ�س�ض مل�ؤ�س�سة حتقيق 
الأطفال  اأم��ن��ي��ات  حتقيق  يف  دوره����ا  تتجلى  ال��ت��ي  اأم��ن��ي��ة 
لأ���س��ره��م يف م�ا�سلة  الأم���ل  بال�سعادة وجت��دي��د  وم��ده��م 

م�سرية الع�ج .
اأي�سا �سعادة �سامل الزحمي مدير  رافق �سم�ه يف اجل�لة 

مكتب �سم� ويل عهد الفجرية وعدد من امل�س�ؤولني.

الن�سخة الثانية من معر�ض " ال�سارقة للعرو�ض " تنطلق 3 مايو املقبل
•• ال�سارقة -وام:

ي�ست�سيف مركز اجل�اهر للمنا�سبات وامل�ؤمترات خ�ل الفرتة من 3 اإىل 6 ماي� املقبل فعاليات الن�سخة الثانية 
من معر�ض " ال�سارقة للعرو�ض 2017 " الذي يقام حتت رعاية قرينة �ساحب ال�سم� حاكم ال�سارقة �سم� ال�سيخة 

ج�اهر بنت حممد القا�سمي رئي�سة املجل�ض الأعلى ل�س�ؤون الأ�سرة.
اأ�سهر  من  نخبة  يقدمها  التي  الأزي���اء  عرو�ض  من  و�سل�سلة  التجميل  جم��ال  يف  م�سابقة  تنظيم  املعر�ض  وي�سهد 
امل�سممني الإماراتيني والعامليني ملجم�عات مميزة من ت�سميماتهم اخلا�سة اإىل جانب جمم�عة من ال�ر�ض تتناول 

العديد من امل�ا�سيع التي تعنى باملقبلني على الزواج واملهتمني بعامل اجلمال وامل��سة .
وقالت حنان املحم�د مدير مركز اجل�اهر للمنا�سبات وامل�ؤمترات اإن امل�سابقة - التي متنح الفائزين ج�ائز نقدية 
تبلغ قيمتها 6 اآلف و500 درهم اإ�سافة اإىل العديد من اجل�ائز القيمة - تعد جزءا بارزا من فعاليات املعر�ض 

الهادفة اإىل ت�سجيع العام�ت يف جمال التجميل ودعمهن لإظهار كامل مهاراتهن واإمكاناتهن الإبداعية .

افتتاح اأيام ال�سارقة الرتاثية باحلمرية بفعاليات جديدة ومميزة

معر�ض "�سفر ت�سعة" اخلريي بالفجرية ي�ست�سيف ور�سة "ال�سعادة يف ت�سميم جموهراتك اخلا�سة"

•• ال�سارقة _ الفجر:

ب����ح���������س�����ر ال���������س����ي����خ ج�����م�����ال بن 
رئي�ض  نائب  القا�سمي  عبدالعزيز 
م���ك���ت���ب ����س���م���� ح����اك����م ال�������س���ارق���ة 
الي�م  م�����س��اء  ت��ف��ت��ت��ح  ب��احل��م��ري��ة 
�سهر  م��ن  ع�سر  اخل��ام�����ض  ال�سبت 
ال�سارقة  اأي������ام  ف��ع��ال��ي��ات  اإب����ري����ل 

الرتاثية باحلمرية.
اللجنة  اأن����ه����ت  ال�������س���دد  ه����ذ  ويف 
الرتاثية  ال�سارقة  لأي���ام  املنظمة 
البلدي  امل��ج��ل�����ض  م���ن  ب��احل��م��ري��ة 
ملنطقة احلمرية وبلدية احلمرية 
ل��ل��رتاث وكافة  ال�����س��ارق��ة  وم��ع��ه��د 
وامل�ساندة   امل���������س����ارك����ة   اجل����ه����ات 
ا�ستعداداتها لط�ق اأيام ال�سارقة 
ال��رتاث��ي��ة يف احل��م��ري��ة  يف القرية 
ال����رتاث����ي����ة ع���ل���ى ال���������س����ارع ال���ع���ام 
باحلمرية وما حت�يه من  فعاليات 
للم�روث الرتاثي  تر�سخ  واأق�سام 
 وال����������ث����������ق����������ايف ل�����ل�����م�����ن�����ط�����ق�����ة . 
ال�سام�سي  ف���اي���ز  ح��م��ي��د  واأ�����س����ار 
البلدي  امل���ج���ل�������ض  رئ���ي�������ض  ن���ائ���ب 

ملنقطة  البلدي  واملجل�ض  ل��ل��رتاث 
ال�ست�ساري  وامل��ج��ل�����ض  احل��م��ري��ة 

وكبار اأعيان ال�سارقة واحلمرية .
الفعاليات  اإن  ال�سام�سي  وي��ق���ل 
العام  ه����ذا  ���س��رتك��ز  احل��م��ري��ة  يف 
املتمثل  امل���ا����س���ي  ب����ني  اجل���م���ع  يف 
وتاريخها  احل���م���ري���ة  ت�������راث  يف 
وب���ني احل��ا���س��ر م��ن خ����ل ت�فري 
ل�أطفال  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  الأل����ع����اب 
وغريها  للكبار  الت�سلية  واأل���ع���اب 
تر�سي  ال����ت����ي  ال���ف���ع���ال���ي���ات  م�����ن 

 جميع الأذواق. 
البارزة  اجل��ه��ات  دور  ع��ل��ى  واأث��ن��ى 
امل���������س����ارك����ة يف الأي����������ام وال���ل���ج���ان 
منظ�مة  �ست�سكل  والتي  املتط�عة 
ال�سيقة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ال��ربام��ج  م��ن 
ابتداء من ي�م  ال��زوار  �ستعد  التي 

ال�سبت    .
الأي���ام  زوار  اأن  ال�سام�سي  واأ����س���ار 
يحت�يه  م��ا  �سيعجبهم  ال��رتاث��ي��ة 
تراثية  ق����رى  م���ن  ف��ع��ال��ي��ات  م���ن 
)ت���ق���ل���ي���دي���ة وزراع������ي������ة وب����دوي����ة 
و���س��اح��ل��ي��ة( وب��ي���ت ت��راث��ي��ة متثل 

•• الفجرية-وام:

من  الثاين  الي�م  فعاليات  �سهدت 
اخلريي  ت�سعة"  "�سفر  م��ع��ر���ض 
املقام يف الفجرية ح���ارات ملهمة 
وا�سعاً  اإق��ب��اًل  وور���س��ة عمل لق��ت 
جميع  من  املعر�ض  زوار  قبل  من 

اإمارات الدولة.
وق����دم����ت م�����س��م��م��ة امل���ج����ه���رات 
الإماراتية والفنانة الت�سكيلية عزة 
"ال�سعادة يف  القبي�سي ور�سة عمل 
اخلا�سة"  جم���ه��رات��ك  ت�سميم 
ت�سميم  اأ���س��ا���س��ي��ات  فيها  ت��ن��اول��ت 
خ������ل احلفر  م����ن  امل����ج�����ه����رات 
على عظم "النغر" وهي الطريقة 
ال��ت��ي ا���س��ت��ه��رت ب��ه��ا، ح��ي��ث قامت 
بتدريب امل�ساركات يف ال��دورة على 
مدى �ساعتني على كيفية ت�سميم 
ق��ط��ع امل���ج����ه���رات ل��ت��ت��ن��ا���س��ب مع 
امراأة  لكل  الفريدة  ال�سخ�سيات 
وذائقتها الفنية، وحظيت ال�ر�سة 
امل�ساركات  م����ن  ك���ب���ري  ب��ح�����س���ر 
وزائ����رات امل��ع��ر���ض. وحت��دث��ت عزة 
القبي�سي خ�ل ال�ر�سة عن روؤيتها 

للمراأة واهتمامها بتمكينها واإبراز 
خ�ل  م��ن  واإب��داع��ات��ه��ا  اإمكاناتها 
ه��ذا امل��ع��ر���ض وت���ف��ري ك��ل ال�سبل 
�سعادتها  ع���ن  م���ع���ربة  لإجن����اح����ه 
ت�سعة  �سفر  معر�ض  يف  بامل�ساركة 
اخل��ريي م��ن خ���ل ور���س��ة العمل 
وم���ن خ����ل ج��ن��اح ي�����س��م اأح���دث 

قطع جم�هراتها. 
هي  ال��ق��ب��ي�����س��ي  ع������زة  اأن  ي����ذك����ر 
بت�سميم  ق���ام���ت  ام���ارات���ي���ة  اأول 
الفنية  وال����ت����ح����ف  امل�����ج������ه�����رات 
الفنية  مب�����س��ارك��ت��ه��ا  وم���ع���روف���ة 
الفنية  الع��م��ال  يف   2011 منذ 
فعاليات  على  والرتكيز  الرتاثية، 
ور�ض العمل التي تهدف اإىل ربط 
ال��ن��ا���ض ب���ال���رتاث الم����ارات����ي من 
تتم  ال��ت��ي  الفنية  الع��م��ال  خ���ل 
با�ستخدام �سجرة النخيل، وت�سعى 
من خ�ل اأعمالها اإىل خلق ال�عي 
ال��ف��ري��دة لدولة  ال��ط��ب��ي��ع��ة  ح����ل 
ال�طنية عرب  وال��ه���ي��ة  الإم����ارات 

ا�سل�بها وخربتها املتميزة.
الإماراتية  امل�ست�سارة  �ساركت  كما 
وم�ؤ�س�سة  ���س��اح��ب��ة  ك��اظ��م  ه��ال��ة 

القدمي  الإم��ارات��ي  الإن�����س��ان  حياة 
وال�سعبية،  التقليدية  والأ����س����اق 
احلقبة  على  الإط�����ع  ب��الأج��ان��ب 
احلمرية  ع���م���ر  م�����ن  ال���ط����ي���ل���ة 

 كمنطقة عريقة. 
 واأ�ساف: اإن معهد ال�سارقة للرتاث 
ت�يل اهتماما بالفعاليات الرتاثية 
اإجناحه  ع��ل��ى  وت��ع��ك��ف  ب��احل��م��ري��ة 
وت�����ف����ر ك���اف���ة م���ق����م���ات اجل����ذب 
ل���أ���س��ر وال���زائ���ري���ن م���ن خمتلف 

املجتمع  برتاث  لت�عية  اجلاليات 
هذا  وت�ثيق  وح�سارتها  الإم��ارات 
الرتاث لكل املهتمني بهذا اجلانب 
امل�سي يف حياة كل ال�سع�ب، اإ�سافة 
اإىل م���ا ي��ت��م ط��ب��اع��ت��ه م���ن م����اد 
بالت�ازي  ت��اأت��ي  تثقيفية  ت��راث��ي��ة 
ال�ساحة  لإث��������راء  ال��ف��ع��ال��ي��ة  م����ع 
اجلمع  يف  وامل���ه���ت���م���ني  ال���رتاث���ي���ة 
والتي  وال�����درا������س�����ات  وال����ت����دوي����ن 
ل��ه��ا ب��ال��غ الأث����ر يف احل��ف��اظ على 

اله�ية والتحاور مع الآخر. ولفت 
هناك  اأن  اإىل  ال�����س��ام�����س��ي  ح��م��ي��د 
الي�مية  الفعاليات  من  الع�سرات 
واملر�سم  ال���ي����ل���ة  رق�������س���ات  م���ث���ل 
ورك�ب  ال�سعبية  والأل���ع���اب  احل���ر 
اجلمال بخ�ف املاأك�لت ال�سعبية 
تطرح  التي  الرتاثية  وامل�سابقات 
للجمه�ر ع�وة على عر�ض بع�ض 
ال�سعبي لعدد من الدول  الفلكل�ر 

 العربية وال�سديقة . 

التي  ال���ت���غ���ي���ري  رح����ل����ة  ب����رن����ام����ج 
العاملية  ���س��رك��ة ج���ج��ل  اخ��ت��ارت��ه��ا 
املتحدة  الأمم  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
و�سائل  يف  تاأثري  لها  �سيدة  كاأكرث 
العامل  الج��ت��م��اع��ي يف  ال��ت���ا���س��ل 
يف  ال��ع��امل،  م�ست�ى  على  ال��ع��رب��ي 
ت�سعة  ���س��ف��ر  م��ع��ر���ض  ف��ع��ال��ي��ات 
اخلريي من خ�ل جل�سة ح�ارية 

بعن�ان رحلة التغيري. 
جتربتها  كاظم  هالة  وا�ستعر�ست 
والتي  الأع����م����ال  ري������ادة  ع����امل  يف 
م�ؤكدة  ع��ام��اً   47 عمر  يف  بداأتها 

كما  ع��م��ر  ي��ح��ده  ل  ال��ط��م���ح  اأن 
التي حاورتها  حتدثت يف اجلل�سة 
وم�سممة  ال��ربام��ج  مقدمة  فيها 
عن  احل��ام��د  مها  املتاألقة  الأزي����اء 
الت�ا�سل  م����اق���ع  ع���رب  جت��رب��ت��ه��ا 
نف��ض  يف  الأم��ل  لبث  الجتماعي 
امل��راأة عندما  اأن  م�ؤكدة  متابعيها، 
حت���ب ذات���ه���ا ���س��ت��ع��رف ك��ي��ف حتب 
الآخ����ري����ن، ف��ال�����س��ع��ادة ل��ي�����س��ت يف 
والع�مات  وال�سيارات  املج�هرات 
ال�سع�ر  ه����ي  وامن������ا  ال���ت���ج���اري���ة، 

بالراحة والطماأنينة.

وع�����ربت ه���ال���ة ك���اظ���م ع���ن جزيل 
�سكرها لل�سيخة �سم�سة بنت حمد 
بن حممد ال�سرقي على مبادرتها 
املعر�ض اخل��ريي ذي  ه��ذا  لإقامة 
اإقامة  وع��ل��ى  ال�سامية  الأه�����داف 
ينّظم  الذي  الن�سائي  هذا احلدث 
ب���اأك���م���ل���ه م����ن ق���ب���ل ف����ري����ق عمل 
ن�سائي تط�عي معربة عن فخرها 
والإبداعات  بالقدرات  واعتزازها 
وراء  تقف  التي  الكبرية  الن�سائية 
تنظيم هذا املعر�ض الذي يحتفي 

باملراأة.

مل��ن��ط��ق��ة احل���م���ري���ة م�������س���رف عام 
ال��ق��ري��ة ال��رتاث��ي��ة ب��احل��م��ري��ة اأن 
ال��ت��ي ينتظرها  ال��رتاث��ي��ة  ال��ق��ري��ة 
املجاوره  واملناطق  احلمرية  اأهايل 
نظرا  ال��ع��ام  ه��ذا  متميزة  �ستك�ن 
ي�سمه  وم������ا  امل����ع����رو�����ض  حل���ج���م 
م���ن ف��ع��ال��ي��ات ع�����وة ع��ل��ى حجم 

الفعاليات الرتاثية التي تزخر بها 
باحلمرية  الرتاثية  ال�سارقة  اي��ام 
حظيت مب�ساركة  بعدم  العام  لهذا 
وامل�ؤ�س�سات  اجلهات  من  الع�سرات 
اأبناء  اأن  م����ؤك���دا  احل����دث  لإث�����راء 
احلمرية ينتظرون املنا�سبة بلهفة 
اأن الفتتاح  اإىل  يف كل عام م�سريا 

ل��ه ج��ي��دا ليك�ن على  مت الع����داد 
�سيتف�سل  وال����ت����ي  احل������دث  ق�����در 
بافتتاح ال�سيخ جمال بن عبدالعزيز 
�سم�  نائب رئي�ض مكتب  القا�سمي 
ورئي�سة  باحلمرية  ال�سارقة  حاكم 
امل���ج���ل�������ض ال�����س����ت���������س����اري لإم�������ارة 
ال�سارقة  معهد  ورئي�ض  ال�سارقة 

الفنية يف ت�سميم املج�هرات وهي 
العريق  الإم���ارات���ي  ال����رتاث  م���زج 
النخيل  و�سعف  بالبحر  وارتباطه 
م�سرية  املعا�سر  والفن  باحلداثة 
الأدوات  دائ��م��اً  ت�ستخدم  انها  اىل 
وامل�اد اخلام التي كان ي�ستخدمها 
قطعها  يف  واأج�������دادن�������ا  اآب�������اوؤن�������ا 

املتفردة.
على  احل��ائ��زة  القبي�سي  ووج��ه��ت 

الدولية  اجل�����ائ����ز  م���ن  ال���ع���دي���د 
الدع�ة للم�ساركات للبحث الدائم 
ع���ن م�����س��در اإل���ه���ام���ه���ن واإدخ������ال 
البيئة  ت���ج��د يف  ال��ت��ي  ال��ع��ن��ا���س��ر 
املحيطة بهن يف هذه القطع لينتج 
ع��ن ذل��ك اإب���داع مميز وف��ري��د من 

ن�عه ل يخ�ض اأحداً غريها.
عر�ض  مت  ال�����ر�����س����ة  ن���ه���اي���ة  يف 
نحتتها  ال���ت���ي  ال��ف��ن��ي��ة  الأع����م����ال 

"النغر"  ع��ظ��م  ع��ل��ى  امل�������س���ارك���ات 
ال�سكل  عن  م�ساركة  كل  وحتدثت 
وما  حت���ف���ره  اأن  اخ����ت����ارت  ال������ذي 
تقدمي  ومت  ل���ه���ا،  ي��ع��ن��ي��ه  ال������ذي 
معر�ض  م��ن  للم�ساركات  ال��ه��داي��ا 
وت�جهت  اخل����ريي.  ت�سعة  �سفر 
لل�سيخة  بال�سكر  القبي�سي  ع���زة 
���س��م�����س��ة ب���ن���ت ح���م���د ب����ن حممد 
ال�حمدود  دعمها  على  ال�سرقي 

مركز التعليم والتعلم ينظم ندوة علمية حول ت�سجيع التفكري الناقد و التعبري عن الذات والتعلم الذاتي
•• العني-الفجر:

التعليم  يف  ال��ت��م��ي��ز  م���رك���ز  ن��ظ��م 
والتعلم بجامعة الإمارات العربية 
املتحدة، ندوة علمية ح�ل ت�سجيع 
التفكري الناقد و التعبري عن الذات 
والتعلم الذاتي، وذلك ي�م اخلمي�ض 
مببنى   2017/4/13 امل����اف���ق 
احلرم  يف  امل��ع��ل���م��ات  تقنية  ك��ل��ي��ة 
بح�س�ر  العني،  مبدينة  اجلامعي 
���س��ع��ادة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت���ر حممد 

م�سارك  –اأ�ستاذ  راي�����ن  ج��ي��م�����ض 
باجلامعة- الأع��م��ال  اإدارة  بق�سم 
الأ�ساليب  ب��ع�����ض  ح�����ل  ع���ر����س���اً 
التعليم  مثل  احلديثة  التدري�سية 
ال���ذات���ي وال��ت��ف��ك��ري ال��ن��اق��د وطرق 
بالإ�سافة  ال������ذات،  ع���ن  ال��ت��ع��ب��ري 
اأع�ساء  م��ع  النقا�ض  ب��اب  فتح  اإىل 
اإىل  للت��سل  التدري�سية  الهيئة 
اأج����ن����دة ع��م��ل م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة تخدم 
الطالب وت�سهم يف تط�ير مهاراته 

البحثية املختلفة.

املعرفية يف املجتمع، م�سرياً اإىل اأن 
الفعالية هي فر�سة لأع�ساء  هذه 
من  ل��ستفادة  التدري�سية  الهيئة 
وتبادل اخلربات  جتارب زم�ئهم 
ح�����ل ال���ط���رق اجل���دي���دة يف عامل 
خدمات  لت�فري  والتعلم  التعليم 
العاملية،  للمعايري  ترقى  تعليمية 
ب��ح��ث��ي��ة يف طرق  ح���ل����ل  وو�����س����ع 

التدري�ض امل�ستخدمة يف الدولة.
التعليم  م���رك���ز  دور  اإىل  واأ�����س����ار 
والتعلم باجلامعة يف حت�يل غرفة 

البيلي- مدير اجلامعة وعدد من 
واأكد  التدري�سية.  الهيئة  اأع�ساء 
���س��ل��ي��م - مدير  ال���دك���ت����ر ح�����س��ان 
والتعلم  التعليم  يف  التميز  مركز 
الندوة  ه��ذه  من  الهدف  اأن  -على 
ه� عر�ض جتارب ناجحة واأ�ساليب 
فعالة م�ستخدمة يف تنمية مهارات 
لدى  والإب���داع���ي  ال��ن��اق��د  التفكري 
املعرفة  على  واحل�����س���ل  الطلبة، 
البحث  م��ه��ارة  تنمية  ط��ري��ق  ع��ن 
العلمي للم�ساهمة يف تعزيز الرثوة 

تعليمية  تعاونية  بيئة  اإىل  ال�سف 
متلك اخل���ربة والب��ت��ك��ار يف طرق 
التدري�ض والتكن�ل�جيا، حيث يعزز 
املثرية  التفاعلية  الأح���داث  املركز 
عرب جمتمع جامعة الإمارات، مثل 
العمل،  وور���ض  املحا�سرات  �سل�سلة 
وال���ت���دري���ب امل��ت��خ�����س�����ض، وور�����ض 
املتجددة  باملعل�مات  املليئة  العمل 
التدري�سية  الهيئة  لأع�ساء  دائماً 
بجامعة المارات العربية املتحدة. 
وبدوره قدم الدكت�ر خ�ل الندوة 

»الرقابة الغذائية« يكثف اأن�صطته التوعوية تزامنًا مع اليوم اخلليجي ل�صالمة الأغذية

ثامر القا�سمي: ن�سعى لتحقيق ال�سالمة الغذائية لكافة فئات و�سرائح املجتمع يف االإمارة
•• اأبوظبي – الفجر:

للرقابة  اأب���ظ��ب��ي  ج��ه��از  ي�����س��ارك 
الدولة  م�ساركة  �سمن  الغذائية 
املناخي  ال��ت��غ��ري  وزارة  يف  متمثلة 
وال��ب��ي��ئ��ة واجل����ه����ات ال��رق��اب��ي��ة يف 
ل�س�مة  اخلليجي  الي�م  فعاليات 
ال��ذي ينظم يف اخلام�ض  الأغ��ذي��ة 
2017 وذلك يف  اإبريل  ع�سر من 
اإطار ا�سرتاتيجيته يف �سمان غذاء 

اآمن و�سليم للمجتمع.
وتاأتي م�ساركة اجلهاز بعد اعتماد 

الر�سائل  ب���اأن  القا�سمي  واأ����س���اف 
الت�ع�ية التي يبثها اجلهاز متتاز 
بالتن�ع وال�سم�لية وتعالج العديد 
ت�م�ض  التي  املهمة  امل�ا�سيع  من 
احتياجات كافة فئات املجتمع من 
املن�ساآت  يف  وع��ام��ل��ني  م�ستهلكني 
والعاملني  وال��غ��ذائ��ي��ة  ال��زراع��ي��ة 
كافة  ال��ب��ي��ع يف  م��ن��اف��ذ  ك��ذل��ك يف 
اأب�ظبي، حر�سا على  اإم��ارة  اأنحاء 
ال�سليمة  ب��امل��م��ار���س��ات  ت���ع��ي��ت��ه��م 
خ�����ل عملية  اإت��ب��اع��ه��ا  ال����اج���ب 
كافة  يف  ال��غ��ذاء  وحت�سري  ت���داول 

باأهمية �س�مة الأغذية والق�انني 
وال��ت�����س��ري��ع��ات ال��ت��ي ت��ت��ب��ن��اه��ا دول 
�سحته  ع���ل���ى  ح���ف���اظ���ا  امل���ج���ل�������ض 
تط�ر  ظ��ل  يف  وخا�سة  و�س�مته، 
الغذائي  الإن���ت���اج  وو���س��ائ��ل  ط���رق 
ون����ق����ل الأغ������ذي������ة وحت�������س���ريه���ا، 
و�سرورة م�اكبة اجلهات الرقابية 
فعالة  حل�ل  واإيجاد  التط�ر  لهذا 
ومبتكرة لتفادي الأ�سرار ال�سحية 
والق��ت�����س��ادي��ة ال��ن��اجت��ة ع��ن تل�ث 

وتلف الأغذية.
جهاز  اأن  اإىل  ال��ق��ا���س��م��ي  واأ�����س����ار 

والتاأكد من عدم وج�د النتفاخات 
والنبعاجات فيها.

ك����م����ا ت����ن����اول����ت ال����ن���������س����ائ����ح حث 
اجل��م��ه���ر ع��ل��ى ل��ت��اأك��د م��ن النقل 
ال�����س��ل��ي��م ل����أغ���ذي���ة، ال���ت���اأك���د من 
الأغذية غري مطب�خة عن  ف�سل 
املطب�خة، وف�سل اللحم ومنتجات 
ال�سراء  اأثناء  والأ�سماك  الدواجن 
والنقل عن بقية الأغذية، والتاأكد 
املطب�خة  الأغ�����ذي�����ة  و����س���ع  م����ن 
واجلاهزة ل�أكل يف اجلزء العل�ي 
م���ن ال��ث���ج��ة، وا���س��ت��ع��م��ال األ�����اح 

جمل�ض التعاون اخلليجي القان�ن 
املجل�ض،  ل�����دول  ل���ل���غ���ذاء  امل�����ّح����د 
 15 ي�م  وامل�افقة على تخ�سي�ض 
اأب��ري��ل م��ن ك��ل ع��ام ك��ي���م خليجي 
يك�ن  اأن  ع��ل��ى  ال���غ���ذاء،  ل�����س���م��ة 
بداية التطبيق يف هذا العام حتت 
م�س�ؤولية  ال��غ��ذاء  "�س�مة  �سعار 

اجلميع".
القا�سمي  را������س�����د  ث����ام����ر  وق�������ال 
املتحدث الر�سمي با�سم اجلهاز اإن 
الأغذية  ل�س�مة  اخلليجي  الي�م 
وتعريفه  امل�ستهلك  لت�عية  يهدف 

مراحل ال�سل�سلة الغذائية.
يقدمها  ال��ت��ي  ال��ن�����س��ائ��ح  ورك�����زت 
اجلهاز يف هذه احلملة على غ�سل 
اليدين باملاء وال�ساب�ن ملدة ل تقل 
الأ�سطح  وك��ذل��ك  ث��ان��ي��ة   20 ع��ن 
امل����م�������س���ة ل�����أغ����ذي����ة واأم�����اك�����ن 
الأغذية  ت����رك  َ وع����دم  حت�����س��ريه، 
اأو يف درج��ة حرارة  خ��ارج الث�جة 
مرتفعة لأكرث من �ساعة، والعمل 
املعلبة  الأغ���ذي���ة  ا���س��ت��ه���ك  ع��ل��ى 
خ����ل �سنة م��ن ال���ق��ت ال���ذي مت 
�سراوؤها فيه اأو قبل تاريخ النتهاء 

اأطلق  الغذائية  للرقابة  اأب���ظ��ب��ي 
ت��زام��ن��اً م���ع ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة حملة 
العديد  �سملت  للجمه�ر  ت���ع��ي��ة 
بال�س�مة  اخلا�سة  الن�سائح  من 
تنظيم  يف  ب������������داأت  ال�����غ�����ذائ�����ي�����ة 
مراكز  يف  ت����ع����ي���ة  حم���ا����س���رات 
بالإ�سافة  خم��ت��ل��ف��ة  وم���ؤ���س�����س��ات 
وتكثيف  اجل��م��ه���ر  ت���ع���ي��ة  اإىل 
ي�سدرها  التي  الت�ع�ية  الر�سائل 
دائ�����م يف خمتلف  ب�����س��ك��ل  اجل���ه���از 
الت�ا�سل  وو�سائل  الع���م  و�سائل 

الجتماعي منها.

تقطيع منف�سلة.
على  ي��ح��ر���ض  اجل���ه���از  اأن  ي���ذك���ر 
اأفراد  بني  الغذائية  الت�عية  ن�سر 
وم�ؤ�س�سات املجتمع املحلي، وتعزيز 
م��ن��ظ���م��ة ال�����س���م��ة ال��غ��ذائ��ي��ة يف 
ال���دول���ة، واحل���ف���اظ ع��ل��ى �س�مة 
من  �سل�سلة  خ���ل  م��ن  امل�ستهلك، 
ينفذها  التي  الت�ع�ية  الأن�سطة 
وعلى  املختلفة،  بقطاعاته  ممثً� 
م���دار ال��ع��ام، ب��ه��دف رف��ع م�ست�ى 
الغذائية  ال�������س����م���ة  يف  ال�����ع����ي 

و�س�ل اإىل رفاهية املجتمع 
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يعلن ق�سم الع�مات التجارية عن تقدم ال�كيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل الع�مة التجارية التالية:

امل�دعة حتت رقم:-  259870    14 /09 / 2016
با�سم : هيت�س�ر انرتنا�سي�نال ج ام بي ات�ض اند ك� كي جي.
وعن�انه: اخرن �سرتابي 1042 و 50858 ك�لن / ك�ل�ن املانيا

�سحية  م�ستح�سرات  وبيطرية،  �سيدلنية  م�ستح�سرات  الب�سائع/  لتمييز  وذل��ك 
لغايات طبية، م�اد واأغذية حمية معدة ل�إ�ستعمال الطبي اأو البيطري واأغذية للر�سع 
والأطفال، مكم�ت للحمية الغذائية ل�إن�سان واحلي�ان؛ ل�سقات وم�اد �سماد، م�اد 
ح�س� الأ�سنان و�سمع طب الأ�سنان، مطهرات، م�ستح�سرات لإبادة احل�سرات واحلي�انات 

ال�سارة، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�ساب.
حل�يات دوائية، علكة لغايات طبية.

وال�اقعة يف الفئة )05(. 
ال��سف كلمة "MIMONDO" كتبت باحرف لتينية.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�با لق�سم الع�مات التجارية يف وزارة 
القت�ساد او ار�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خ�ل ث�ثني ي�ما من 

تاريخ هذا الع�ن.                    
ق�صم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  15  اإبريل 2017 العدد 11995

يعلن ق�سم الع�مات التجارية عن تقدم ال�كيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل الع�مة التجارية التالية:

امل�دعة حتت رقم:-  259871   14 /09 / 2016
با�سم : هيت�س�ر انرتنا�سي�نال ج ام بي ات�ض اند ك� كي جي.
وعن�انه: اخرن �سرتابي 1042 و 50858 ك�لن / ك�ل�ن املانيا

الأرز؛  ال�سطناعية؛  وال��ق��ه���ة  وال��ك��اك��او  وال�����س��اي  القه�ة  الب�سائع/  لتمييز  وذل���ك 
والفطائر  اخلبز  احلب�ب؛  من  امل�سن�عة  وامل�ستح�سرات  الدقيق  وال�ساغ�؛  التابي�كا 
وم�سح�ق  اخل��م��رية  الأ���س���د؛  والع�سل  النحل  ع�سل  املثلجة؛  احلل�يات  واحل��ل���ي��ات؛ 

اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )الت�ابل(؛ البهارات؛ الثلج. 
حل�يات، حل�ى، حل�يات �سكرية، علكة، جلي ف�اكه )حل�يات(، وجبات خفيفة اأ�سا�سها 

الأرز، اأقرا�ض �سكرية )حل�يات(، حل�يات ال�سكر، مرزبانية، حل�يات ف�ل �س�داين.
وال�اقعة يف الفئة )30(. 

ال��سف كلمة "MIMONDO" كتبت باحرف لتينية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�با لق�سم الع�مات التجارية يف وزارة 
القت�ساد او ار�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خ�ل ث�ثني ي�ما من 

تاريخ هذا الع�ن.                    
ق�صم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  15  اإبريل 2017 العدد 11995

يعلن ق�سم الع�مات التجارية عن تقدم ال�كيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل الع�مة التجارية التالية:

امل�دعة حتت رقم:-  259865    14 /09 / 2016
با�سم : هيت�س�ر انرتنا�سي�نال ج ام بي ات�ض اند ك� كي جي.
وعن�انه: اخرن �سرتابي 1042 و 50858 ك�لن / ك�ل�ن املانيا

�سحية  م�ستح�سرات  وبيطرية،  �سيدلنية  م�ستح�سرات  الب�سائع/  لتمييز  وذل��ك 
لغايات طبية، م�اد واأغذية حمية معدة ل�إ�ستعمال الطبي اأو البيطري واأغذية للر�سع 
والأطفال، مكم�ت للحمية الغذائية ل�إن�سان واحلي�ان؛ ل�سقات وم�اد �سماد، م�اد 
ح�س� الأ�سنان و�سمع طب الأ�سنان، مطهرات، م�ستح�سرات لإبادة احل�سرات واحلي�انات 

ال�سارة، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�ساب.
حل�يات دوائية، علكة لغايات طبية.

وال�اقعة يف الفئة )05(. 
ال��سف كلمة "HITSCHLER" كتبت باحرف لتينية.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�با لق�سم الع�مات التجارية يف وزارة 
القت�ساد او ار�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خ�ل ث�ثني ي�ما من 

تاريخ هذا الع�ن.                    
ق�صم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  15  اإبريل 2017 العدد 11995

يعلن ق�سم الع�مات التجارية عن تقدم ال�كيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل الع�مة التجارية التالية:

امل�دعة حتت رقم:- 259866     14 /09 / 2016
با�سم : هيت�س�ر انرتنا�سي�نال ج ام بي ات�ض اند ك� كي جي.
وعن�انه: اخرن �سرتابي 1042 و 50858 ك�لن / ك�ل�ن املانيا

وذلك لتمييز الب�سائع/القه�ة وال�ساي والكاكاو والقه�ة ال�سطناعية؛ الأرز؛ التابي�كا 
وال�ساغ�؛ الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سن�عة من احلب�ب؛ اخلبز والفطائر واحلل�يات؛ 
امللح؛  اخلبيز؛  وم�سح�ق  اخلمرية  الأ���س���د؛  والع�سل  النحل  ع�سل  املثلجة؛  احلل�يات 

اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )الت�ابل(؛ البهارات؛ الثلج. 
حل�يات، حل�ى، حل�يات �سكرية، علكة، جلي ف�اكه )حل�يات(، وجبات خفيفة اأ�سا�سها 

الأرز، اأقرا�ض �سكرية )حل�يات(، حل�يات ال�سكر، مرزبانية، حل�يات ف�ل �س�داين.
وال�اقعة يف الفئة )30(. 

ال��سف كلمة "HITSCHLER" كتبت باحرف لتينية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�با لق�سم الع�مات التجارية يف وزارة 
القت�ساد او ار�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خ�ل ث�ثني ي�ما من 

تاريخ هذا الع�ن.                    
ق�صم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  15  اإبريل 2017 العدد 11995

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  02/02117/2017   اإيجارات    
اىل املحك�م عليه : ام بي تيك �س�ل��سنز 

جمه�لة حمل القامة  
بجل�ستها  حكمت  ب��امل��رك��ز  الإب��ت��دائ��ي��ة  الق�سائية  اللجنة  ب���ان  نعلمكم 

2017/3/27 يف الدع�ى املذك�رة اع�ه  
ل�سالح / الرقة للعقارات 

حكمت اللجنة مبثابة احل�س�ري :  
)1( - بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ )36.166 درهم( بدل 

ايجار عن املدة من 2016/1/1 وحتى 2016/7/31 
)2( بالزام املدعي عليها بامل�سروفات. 

 وملا كان هذا احلكم قد �سدر با�سم �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد 
ال مكت�م حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�س�ري ، فه� قابل ل�إ�ستئناف 
خ�ل 15 ي�ما اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا الإع�ن واإل �سار نهائيا قاب� 

للتنفيذ
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  02/08998/2017   اإيجارات    
اىل املحك�م عليه : ج�هرة ال�سرقية للتجارة العامة - جمه�لة حمل القامة  

نعلمكم بان اللجنة الق�سائية الإبتدائية باملركز حكمت بجل�ستها 2017/3/14 يف 
الدع�ى املذك�رة اع�ه - ل�سالح / الرقة للعقارات 

حكمت اللجنة مبثابة احل�س�ري :  
 )1( - باخ�ء املدعي عليها من العقار امل�ؤجر املبني بالأوراق ، وت�سليمها خاليا للمدعية
)2( بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ )110.500 درهم ( قيمة ال�سيك 
املرجتع للفرتة من تاريخ 2016/1/1 وحتى 2016/12/31 وما ي�ستجد من قيمة 
مبلغ  ب�اقع  الفعلي  الخ���ء  تاريخ  2017/1/1  حتى  تاريخ  اعتبارا من  ايجارية 

وقدره  110.500 كاجرة �سن�ية 
)4( بالزام املدعي عليها بامل�سروفات. 

 وملا كان هذا احلكم قد �سدر با�سم �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكت�م 
ي�ما   15 خ�ل  ل�إ�ستئناف  قابل  فه�   ، احل�س�ري  مبثابة  علنا  وتلي  دبي  حاكم 

اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا الإع�ن واإل �سار نهائيا قاب� للتنفيذ
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  02/08528/2016   اإيجارات    
اىل املحك�م عليه : اوفر�سي�ض للم�حة - �ض ذ م م  

جمه�لة حمل القامة  
بجل�ستها  حكمت  ب��امل��رك��ز  الإب��ت��دائ��ي��ة  الق�سائية  اللجنة  ب��ان  نعلمكم 

2017/3/26 يف الدع�ى املذك�رة اع�ه - ل�سالح / الرقة للعقارات 
حكمت اللجنة مبثابة احل�س�ري :  

)1( باخ�ء املدعي عليها من عني التداعي وبت�سليمها خالية للمدعة 
)2( بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ )17.063 درهم( 

املياه  ا�سته�ك  قيمة  ذمة من  ب��راذة  بتقدمي  عليها  املدعي  بالزام   )3(
والكهرباء

)4( بالزام املدعي عليها بامل�سروفات. 
ال�سيخ حممد بن  ال�سم�  با�سم �ساحب  ك��ان ه��ذا احلكم قد �سدر   ومل��ا 
قابل  فه�   ، احل�س�ري  مبثابة  علنا  وتلي  دب��ي  حاكم  مكت�م  ال  را���س��د 
واإل  الإع���ن  ه��ذا  ن�سر  تاريخ  اعتبارا من  ي�ما   15 ل�إ�ستئناف خ���ل 

�سار نهائيا قاب� للتنفيذ
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  02/02111/2017   اإيجارات
اىل املحك�م عليه : ثريد داميين�سن للتجارة العامة - �ض ذ م م

جمه�لة حمل القامة  
نعلمكم بان اللجنة الق�سائية الإبتدائية باملركز حكمت بجل�ستها 2017/3/26 يف الدع�ى 

املذك�رة اع�ه - ل�سالح / الرقة للعقارات 
حكمت اللجنة مبثابة احل�س�ري :  

)1( باخ�ء املدعي عليها من العقار امل�ؤجر املبني بالأوراق
)2( بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ )25.350 درهم( بدل ايجار عن املدة من 
2016/7/1 وحتى 2017/3/31 وما ي�ستجد منه اعتبارا من الي�م التايل لهذا التاريخ وحتى 
 تاريخ حتقق الخ�ء الفعلي باتفاق الطرفني او حتى اإمتام تنفيذ هذا احلكم ايهما اقرب

)3( بالزام املدعي عليها بتقدمي براءة ذمة من قيمة ا�سته�ك املياه والكهرباء. 
)4( بالزام املدعي عليها بامل�سروفات. 

 وملا كان هذا احلكم قد �سدر با�سم �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكت�م حاكم 
دبي وتلي علنا مبثابة احل�س�ري ، فه� قابل ل�إ�ستئناف خ�ل 15 ي�ما اعتبارا من تاريخ 

ن�سر هذا الإع�ن واإل �سار نهائيا قاب� للتنفيذ
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02011/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/08862/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : اك�سجني خلدمات التنظيف - جمه�ل حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : الرقة للعقارات    

 ال�سادر ل�ساحله يف الدع�ى املذك�رة اع�ه والقا�سي بالتي:
 1- ان اللجنة امل�قرة قد الزمت املدعي عليها بت�سليم ال�حدة خالية من ال�س�اغل

ي���ؤدي للمدعية مبلغ وقدره  2- ان اللجنة امل�قرة قد الزمت املدعي عليها بان 
76725 درهم وذلك عن الفرتة من 2016/1/1 وحتى 2016/12/31 كما الزمتها 
العقار حتى  �سغلها  م��دة  والكهرباء من  امل��اء  ا�سته�ك  ذم��ة من  ب��راءة  بتقدمي 

تاريخ الت�سليم الفعلي 
كافة  عليه  املدعي  يتحمل  با  يق�سي  ا���س��درت حكما  قد  امل���ق��رة  اللجنة  ان   -  3

م�سروفات الدع�ى
من  ي���م  ع�سر  خم�سة  خ���ل  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلف�ن  انكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خ�ل املهلة املبينة �س�ف يتم اتخاذ 

الجراءات القان�نية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01118/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/06900/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : الكرتو ف�ك�ض الكرتو ميكانيكال - �ض ذ م م
جمه�ل حمل القامة   

 حيث تقدم طالب التنفيذ : �سركة دانية ل�دارة وال�ست�سارات العقارية - ذ م م
 ال�سادر ل�ساحله يف الدع�ى املذك�رة اع�ه والقا�سي بالتي :

1- ان املدعي عليها مل يقم ب�سداد الجرة للعني م��س�ع الق�سية 
2- ان املدعي عليه قد حرر �سيكات قيمة ايجارية للعني وارجتعت لعدم وج�د 
رقم  ال�سيكني  قيمة  دره���م  ال��ف  �ست�ن  ب�����س��داد  عليها  امل��دع��ي  ال���زام  ل��ذا  ر�سيد 
لغاية   2015/4/15 ال��ف��رتة  ع��ن  امل�����س��رق  بنك  على  امل�سح�بني   00001/00002

 2016/10/14
3- الزام املدعي عليه بر�س�م وم�ساريف الدع�ى. 

من  ي���م  ع�سر  خم�سة  خ���ل  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلف�ن  انكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خ�ل املهلة املبينة �س�ف يتم اتخاذ 

الجراءات القان�نية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  02/02118/2017   اإيجارات
اىل املحك�م عليه : فاي�سايل �سيل�ستني ت�رنري -  جمه�لة حمل القامة  

نعلمكم بان اللجنة الق�سائية الإبتدائية باملركز حكمت بجل�ستها 2017/3/26 يف الدع�ى 
املذك�رة اع�ه - ل�سالح / الرقة للعقارات 

حكمت اللجنة مبثابة احل�س�ري :  
)1( باخ�ء املدعي عليها من العقار امل�ؤجر املبني بالأوراق

)2( بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ )43.600 درهم( بدل ايجار عن املدة من 
2016/4/1 وحتى 2017/3/31 وما ي�ستجد من ايجار منه اعتبارا من الي�م التايل لهذا 
التاريخ الخري وحتى تاريخ حتقق الخ�ء الفعلي باتفاق الطرفني او حتى اإمتام تنفيذ 

هذا احلكم بالإخ�ء ، ايهما اقرب. 
)3( بالزام املدعي عليها بتقدمي براءة ذمة من م�ستحقات ا�سته�ك املياه والكهرباء.  

)4( بالزام املدعي عليها بامل�سروفات. 
 وملا كان هذا احلكم قد �سدر با�سم �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكت�م حاكم 
دبي وتلي علنا مبثابة احل�س�ري ، فه� قابل ل�إ�ستئناف خ�ل 15 ي�ما اعتبارا من تاريخ 

ن�سر هذا الإع�ن واإل �سار نهائيا قاب� للتنفيذ
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/02729/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : بيليك جل�بال فينت�سرز للتجارة العامة - �ض ذ م م 
وفيكت�ر �سينا اكينك�نيمى 

 مبا اأن املدعي : الن�ساف للمحاماة وال�ست�سارات القان�نية  -  وم�ؤ�س�سة البفته العقارية   
قد اأقام �سدكم الدع�ى 02/02729/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

 مطالبة مالية - الزام املدعي عليها ب�سداد ما ي�ستجد من قيمة ايجارية حتى تاريخ الخ�ء الفعلي
اإخ�ء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد الجرة للماج�ر للفرتة من 2016/12/17 وحتى 2016/2/9 
 فرت�سد بذمته مبلغ 10000 درهم ميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او الخ�ء يف 2017/1/18
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له �سيك مببلغ )10000( كقيمة ايجارية وتبني عدم وج�د 

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

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

امل�ستاأجر عن �سداد اليجار قبل انتهاء العقد
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر ه� امللزم بقيمة ا�سته�ك الكهرباء واملياه ولبد من تطهري 

املاأج�ر من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�س�م وم�ساريف الدع�ى 

 2017/4/19 امل�افق  الرب��ع��اء   ي�م  بجل�سة  للح�س�ر  بالن�سر  اع�نكم  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
ال�ساعة 3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة ال�ساد�سة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز 
ف�ض املنازعات الإيجارية لنظر الدع�ى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ث�ثة ايام من تاريخ 

الن�سر . فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

يعلن ق�سم الع�مات التجارية عن تقدم ال�كيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل الع�مة التجارية التالية:

امل�دعة حتت رقم:-  257648      02 /08 / 2016
با�سم : �سركة مت�ر زادنا للتجارة.

وعن�انه: اململكة العربية ال�سع�دية - الريا�ض.
وذلك لتمييز الب�سائع/ اللح�م والأ�سماك وحل�م الدواجن وال�سيد، خ��سات اللحم، 
ف���اك��ه وخ�����س��روات حمف�ظة وجمففة وم��ط��ه���ة، ه���م )ج��ي��ل��ي( وم��رب��ي��ات وف�اكه 
ال�ساحلة  والده�ن  الزي�ت  احلليب،  ومنتجات  واحلليب  البي�ض  بال�سكر،  مطب�خة 

ل�أكل. مت�ر.
وال�اقعة يف الفئة )29(. 

و  مت���ر  كلمة  كتيت  ج�انبها  وعلى  مميزة  عربية  باحرف  كتبت  زادن��ا  كلمة  ال��سف 
مميزة. لتينية  باحرف   ZADNA DATES

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�با لق�سم الع�مات التجارية يف وزارة 
القت�ساد او ار�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خ�ل ث�ثني ي�ما من 

تاريخ هذا الع�ن.                    
ق�صم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  15  اإبريل 2017 العدد 11995

تعلن اإدارة  الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  
جرين انرجي �س�لي��سنز ل�سناعة معدات الته�ية وتنقية اله�اء �ض.ذ.م.م

HURRICANE:بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للع�مة التجارية التالية

امل�دعة بالرق�م : 92770
با�س������م :جرين انرجي �س�لي��سنز ل�سناعة معدات الته�ية وتنقية اله�اء �ض.ذ.م.م

وعن�ان����ه :م�ست�دع رقم 4+5 ملك م�ؤ�س�سة دبي العقارية - بردبي - الق�ز 
�ض.ب:62518 هاتف: 3382455 04 فاك�ض: 3383979 04

بتاريخ :05/11/ 2009  وامل�سجلة حتت رقم :94817  
و�ستظل احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�سر �سن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء 

احلم��اية يف :2017/4/9 وحتى تاريخ: 2027/4/9
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  15  اإبريل 2017 العدد 11995 العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00628/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/06642/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر
اىل املنفذ �سده : غ�سن الزيت�ن الدولية للتجارة العامة - �ض ذ م م

جمه�ل حمل القامة   
 حيث تقدم طالب التنفيذ: امل�سرف العربي ل��ستثمار والتجارة اخلارجية

 ال�سادر ل�ساحله يف الدع�ى املذك�رة اع�ه والقا�سي بالتي:
ت���ؤدي للمدعي مبلغ 153485 دره��م ما ميثل  ال��زام املدعي عليها بان   -1
القيمة اليجارية عن فرتة من 2010/8/1 وحتى 2015/2/24 مع الزامها 

بالر�س�م وامل�سروفات. 
2- الزام املدعي عليه بر�س�م وم�ساريف الدع�ى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلف�ن بتنفيذ هذا احلكم خ�ل خم�سة ع�سر ي�م من 
تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خ�ل املهلة املبينة �س�ف يتم 

اتخاذ الجراءات القان�نية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/02296/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : يف 3 ميديا - �ض ذ م م 
 مبا اأن املدعي : فيكا�ض جادكا  

 قد اأقام �سدكم الدع�ى 02/02296/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
امل�ستحقات  �سدادها  لعدم  امل���ؤج��رة  العني  ب��اخ���ء  عليها  امل��دع��ي  ال���زام   - عقار  اخ���ء 
اليجارية املرتتبة عليها ، واعادة متكني املدعي من العني امل�ؤجرة بت�سليمها اليه خالية 
من ال�س�اغل وعلى نف�ض احلالة التي �سلمها عليها اىل املدعي عليها ، مع الزامها بدفع 

القيمة اليجارية حتى تاريخ الخ�ء الفعلي. 
 مطالبة مالية - الزام املدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 2100 درهم قيمة ال�سيك مرجتع.

 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�س�م وم�ساريف الدع�ى 
امل�افق  الث�ثاء   ي���م  بجل�سة  للح�س�ر  بالن�سر  اع�نكم  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
بالدائرة  التا�سعة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام���ام  3.00م  ال�ساعة    2017/4/18
اأمر  ، وقد  الدع�ى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�ض  الإبتدائية 
اأو من  بتق�سري مدة امل�سافة اىل ث�ثة ايام من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف باحل�س�ر 

ميثلك قان�نا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/02643/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : احتاد لل�سحن - �ض ذ م م  ، وعبداملجيد عبدالقي�م 

 مبا اأن املدعي : عقارات الغرير - ذ م م   
املركز بطلب  ام��ام  ايجارات  الدع�ى 02/02643/2017 /جت��اري  اأق��ام �سدكم  قد 

الزامكم بالتايل
من  للفرتة  ايجارية  كقيمة  مبلغ  عليه  املدعي  بذمة  تر�سد  ان��ه   - عقار  اخ���ء 
2016/9/25 وحتى 2017/3/24 ورغم اخطاره يف 2017/1/28 ميتنع عن ال�سداد.

للفرتة من  ايجارية  املدعي عليه مبلغ كقيمة  بذمة  -انه تر�سد  مطالبة مالية 
2016/9/25 وحتى 2017/3/24 ورغم اخطاره يف 2017/1/28 ميتنع عن ال�سداد.

 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�س�م وم�ساريف الدع�ى 
امل�افق  بالن�سر للح�س�ر بجل�سة ي�م الح��د   الق�سائية اع�نكم  اللجنة  وق��ررت 
بالدائرة  الثالثة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام��ام  3.00م  ال�ساعة   2017/4/16
، وقد  الدع�ى  الإيجارية لنظر  املنازعات  الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ض 
اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ث�ثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف باحل�س�ر 

اأو من ميثلك قان�نا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات  

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/03010/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : رين� للتجارة - �ض ذ م م ، وج�ز مان�يل ت�س�ك�مبي 
 مبا اأن املدعي : العقارات احلديثة - �ض ذ م م   

املركز بطلب  ام��ام  ايجارات  الدع�ى 02/03010/2017 /جت��اري  اأق��ام �سدكم  قد 
الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليهم بالت�سامن �سداد مبلغ وقدره 55668 درهم 
مقابل القيمة اليجارية عن الفرتة من 2016/6/6 وحتى 2016/12/19 

مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن الن�ض على غرامة ارتداد كل �سيك مبلغ )1000( 
وقد ارتد عدد )2( �سيك دون �سرف طبقا لن�ض املادة 2/2 من عقد الجار. 

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�س�م وم�ساريف الدع�ى 
وقررت اللجنة الق�سائية اع�نكم بالن�سر للح�س�ر بجل�سة ي�م الربعاء  امل�افق 
بالدائرة  اخلام�سة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امام  3.00م  ال�ساعة   2017/4/19
، وقد  الدع�ى  الإيجارية لنظر  املنازعات  الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ض 
اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ث�ثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف باحل�س�ر 

اأو من ميثلك قان�نا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/02714/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : ن�ر كرين اند وينت�ض - �ض م د م 

مبا اأن املدعي : مدينة دبي امل�حية - �ض ذ م م   
 قد اأقام �سدكم الدع�ى 02/02714/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه مبا ي�ستجد من قيمة ايجارية حتى الخ�ء الفعلي 
للماأج�ر للفرتة من 61912015  الج��رة  �سداد  املدعي عليه ميتنع عن  ان   - اإخ���ء عقار 
اخطاره  رغ��م  ���س��داده  عن  وميتنع  دره��م   710788 مبلغ  بذمة  فرت�سد   2017/3/1 وحتى 

بال�سداد او الخ�ء يف 2016/11/7 
والبالغ  املدعية  ل�سالح  بذمته  امل�ستحق  املبلغ  ب�سداد  املدعي عليه  ال��زام   - مطالبة مالية 
مقداره 710.788.88 )�سبعمائة وع�سرة الف و�سبعمائة وثمانية وثمان�ن درهما وثمانية 
ولغاية   2015 �سبتمرب   6 ت��اري��خ  منذ  القان�نية  ال��ف��ائ��دة  اىل  بال�سافة  فل�ض(  وثمانني 

الت�سديد الفعلي والتام. 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�س�م وم�ساريف الدع�ى 

امل�افق  ال��ث���ث��اء   ي����م  بجل�سة  للح�س�ر  بالن�سر  اع���ن��ك��م  الق�سائية  اللجنة  وق����ررت 
2017/4/18 ال�ساعة 3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة التا�سعة( بالدائرة الإبتدائية 
بتق�سري مدة  اأمر  وقد   ، الدع�ى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�ض 
قان�نا  ميثلك  من  اأو  باحل�س�ر  مكلف  فاأنت   . الن�سر  تاريخ  من  اي��ام  ث�ثة  اىل  امل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/02641/2017 / �سناعي 

اىل املدعى عليه : الفا ون للتجارة العامة - �ض ذ م م ، ولطف الدين ب�تيا ك�تي 
 مبا اأن املدعي : عقارات الغرير - ذ م م   

املركز بطلب  امام  ايجارات  الدع�ى 02/02641/2017 /�سناعي  اأقام �سدكم  قد 
الزامكم بالتايل

من  للفرتة  ايجارية  كقيمة  مبلغ  عليه  املدعي  بذمة  تر�سد  ان��ه   - عقار  اإخ���ء 
2016/11/2 وحتى 2017/3/20 ورغم اخطاره يف 2017/1/28 ميتنع عن ال�سداد

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

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�س�م وم�ساريف الدع�ى 
امل�افق  الح��د  ي�م  بجل�سة  للح�س�ر  بالن�سر  اع�نكم  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
بالدائرة  الثالثة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام��ام  3.00م  ال�ساعة    2017/4/16
، وقد  الدع�ى  الإيجارية لنظر  املنازعات  الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ض 
اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ث�ثة ايام من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف باحل�س�ر 

اأو من ميثلك قان�نا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقة –الفجر:

العربية  للغة  ال��رتب���ي  املركز  نظم 
ل�����دول اخل��ل��ي��ج ب��ال�����س��ارق��ة – اأح���د 
العربي  ال���رتب���ي���ة  م��ك��ت��ب  اأج����ه����زة 
ل����دول اخل��ل��ي��ج ���س��ب��اح اأم�������ض ور�سة 
اللغة  تعليم  معايري   « حتكيم  عمل 
حيث   «  6-4 ل��ل�����س��ف���ف  ال��ع��رب��ي��ة 
مببنى  املركز  مبقر  ال�ر�سة  اأقيمت 
املركز الإقليمي  يف املدينة اجلامعية 
ال�ر�سة  تنفيذ   وج��رى   . بال�سارقة 
���س��م��ن اإج����������راءات ب���رن���ام���ج اإع������داد 
اأمن�ذج تطبيقي ملعايري تعليم اللغة 
العربية لل�سف�ف من الرابع وحتى 
ال�ساد�ض  وه� اأحد الربامج املعتمدة 
-2015 احل��ال��ي��ة  ل��ل��دورة  للمركز 

. 2016م 
 وُت����ع����د ور�����س����ة ال��ت��ح��ك��ي��م ال���ت���ي مت 
ت���ن���ف���ي���ذه���ا ه������ي اإح�����������دى م����راح����ل 
التحكيم لهذه الدرا�سة ، والتي يتم 
تنفيذها ممن خ�ل فريق من ذوي 
فريق  رئي�ض  باإ�سراف  الأخت�سا�ض 
العمل الأ�ستاذ الدكت�ر حممد قا�سم 
التدري�ض  وطرق  املناهج  جابراأ�ستاذ 
الإم�����ارات  ب��ج��ام��ع��ة  ال��رتب��ي��ة  بكلية 

العربية املتحدة .
و���س��ارك يف ه��ذه ال���ر���س��ة نخبة من 

اجلامعات  اأ����س���ات���ذة  م���ن  اخل������رباء 
ال�سارقة  ج��ام��ع��ة  م���ن  ب�����الإم�����ارات 
وج����ام����ع����ة الإم��������������ارات واجل���ام���ع���ة 
امل�جهني  ومن  بال�سارقة  القا�سمية 
ب�����دي������ان  الخ����ت���������س����ا�����ض  وذوي 
واملناطق  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة 

التعليمية.
للدكت�رعي�سى  بكلمة  ال�ر�سة  ب��داأت 
احل���م���ادي م��دي��ر امل��رك��ز اأ����س���ار فيها 
والرامية  ال�ر�سة  انعقاد  اأهمية  اإىل 
اإىل امل�ساهمة يف تط�ير تعليم اللغة 
ذوي  عاتق  على  تقع  والتي  العربية 
اللغة  تعليم  جم��ال  يف  الخت�سا�ض 

لفريق  ال�سكر  ق���دم  ك��م��ا   ، ال��ع��رب��ي��ة 
الدرا�سة   اإع���داد  على  القائم  العمل 
ع��ل��ى ج��ه���ده��م امل��ت���ا���س��ل��ة لإع����داد 
»اأمن�ذج تطبيقي ملعايري تعليم اللغة 
العربية لل�سف�ف 4-6 » ، كما قدم 
والتقدير مهرة  ال�سكر  املركز  مدير 
الإقليمي  امل��رك��ز  م��دي��رة  املطي�عي 
جه�دهم  على  الرتب�ي  للتخطيط 
يف دع����م م�����س��رية امل���رك���ز م���ن خ�ل 
ت���ف��ري خ��دم��ات واإم��ك��ان��ي��ات املركز 
املركز  برامج  لحتياجات  الإقليمي 

الرتب�ي للغة العربية .
بعدها تناول الأ�ستاذ الدكت�ر حممد 

قا�سم جابر امل�سرف على فريق اإعداد 
ال��درا���س��ة  ب��ت��ق��دمي ب��ي��ان��ات ال�ر�سة 
حيث  التقدميي  العر�ض  خ�ل  من 
ق��ام بعر�ض ال��ه��دف م��ن ه��ذا اللقاء 
م��سحا اإىل اأهمية الإف��ادة من اآراء 
اخلرباء واملخت�سني يف الت��سل اإىل 
اللغة  تعليم  ملعايري  متميز  اأمن����ذج 
ي�سلح    6-4 ل��ل�����س��ف���ف  ال��ع��رب��ي��ة 
م�سادر  بعر�ض  ق��ام  ثم    . للتطبيق 
ب��ن��اء امل��ع��اي��ري يف ه��ذه ال��درا���س��ة من 
خ����ل ال��ت��ج��ارب ال��ع��رب��ي��ة  و�سملت 
الإم��ارات و م�سر وقطرو ال�سع�دية 
و ال��ب��ح��ري��ن و ال��ك���ي��ت و ال��ي��م��ن و 

العاملية  وال��ت��ج��ارب  ع��م��ان   �سلطنة 
م����ن ال������لي�����ات امل���ت���ح���دة و ك���ن���دا و 
فلندا و اإجنلرتا واأ�سبانيا و ال�س�يد 
ب��الإ���س��اف��ة اإىل خ���ربة ال��َب��اِح��َث��ني يف 
جمال تعليم اللغة العربية وتعلمها 

.
ك��م��ا ق���ام ال��دك��ت���ر ق��ا���س��م  بت��سيح 
وتقدمي و�سف املعايري والتي تتك�ن 
من قائمة  املعايري والتي تتك�ن من 
فن�ن اللغة الأربعة الرئي�سة مدخً� 

لبناء الأمن�ذج 
وبعد النتهاء من العر�ض التقدميي 
جمم�عات  اإىل  احل�س�ر  تق�سيم  مت 
وت���ن����ي���ع اأع�������س���ائ���ه���ا م����ن اأ����س���ات���ذة 
واملعلمني  وامل����ج���ه���ني  اجل���ام���ع���ات 
وتعيني رئي�ساً لفريق كل جمم�عة ، 
وبخ�س��ض برنامج التحكيم فقد بداأ 
العمل بت�زيع ا�ستبانة معايري اللغة 
للدول   (  6-4 لل�سف�ف  ال��ع��رب��ي��ة 
العربية  الرتبية  مبكتب  الأع�����س��اء 
احل�س�ر  وب�������داأ   ) اخل���ل���ي���ج  ل������دول 
بتحكيم معايري ال�ستماع والتحدث 
وتلتها عرو�ض املجم�عات والتغذية 
بداأ  ال���س��رتاح��ة  وبعد  لها  الراجعة 
القراءة  معايري  حتكيم  على  العمل 
املجم�عات  عرو�ض  وتلتها  والكتابة 

والتغذية الراجعة لها .

الدكت�ر  ق��دم  ال��ربن��ام��ج  نهاية  ويف 
ع���ي�������س���ى احل�����م�����ادي م����دي����ر امل���رك���ز 
الرتب�ي للغة العربية لدول اخلليج 
ل��ل��ح�����س���ر ولفريق  ال�����س��ك��ر جم����ددا 
�سهادات  بت�زيع  وق��ام  ال�ر�سة  عمل 

امل�ساركة على احل�س�ر. 
احلمادي  ع��ي�����س��ى  ال��دك��ت���ر  واأ����س���ار 
العربية  للغة  الرتب�ي  املركز  مدير 
اللغة  تعليم  يعد  باأنه  ل��دول اخلليج 
 – ال��ل��غ��ات  – وغ��ريه��ا م��ن  العربية 
املرحل  م���ن  الأوىل  ال�����س��ف���ف  يف 
البتدائية ه� الركيزة الأوىل لتنمية 
تعليم  يف  والنجاح  اللغ�ية،  املهارات 
�سليمة  اأ�س�ض  على  والكتابة  القراءة 
ال���ط���ال���ب يف جميع  ل��ن��ج��اح  م��ف��ت��اح 
مراحله الدرا�سية، والنجاح يف تعليم 
على  الأول  امل��ق��ام  يف  يعتمد  ال��ل��غ��ة 
اتخاذها  يتم  ال��ت��ي  املعايري  �س�مة 
املهارات  من  املنا�سب  القدر  لتقدمي 
املنا�سبة يف املرحلة العمرية املنا�سبة 
مع مراعاة الفروق الفردية بطبيعة 

احل���ال. واأو���س��ح احل��م��ادي اأن��ه ياأتي 
ه���ذا ال��ربن��ام��ج ب��غ��ر���ض و���س��ع دليل 
للمعايري  تطبيقي  واأمن�����ذج  عملي 
لتعليم  الرتب�ية  والأ�س�ض  العلمية 
ال�سن�ات  يف  وتعلمها  العربية  اللغة 
البتدائية لفتا  املرحلة  الأوىل من 
معايري  ال��ربن��ام��ج   اأه����داف  اأن  اإىل 
لل�سف�ف  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ت��ع��ل��ي��م 
جتارب  ا�ستعرا�ض  يف  تتمثل  الأوىل 
معايري  و�سع  يف  اإقليمية  ودرا���س��ات 

واأ����س�������ض ���س��ل��ي��م��ة ل��ت��ع��ل��ي��م ال���ق���راءة 
واأ�س�ض  م��ع��اي��ري  وال��ك��ت��اب��ة  وو����س���ع 
ال�سن�ات  يف  والكتابة  القراءة  تعليم 

الأوىل من املرحلة البتدائية . 
برنامج   م��ن  املت�قعة  النتائج  وع��ن 
العربية  ال���ل���غ���ة  ت���ع���ل���ي���م  م���ع���اي���ري 
احلمادي  اأ����س���ار  الأوىل   لل�سف�ف 
واأ�س�ض  اإق��رار من�ذج ملعايري  اأنه  اإىل 
عليه  تعتمد  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  تعليم 

جميع الدول الأع�ساء باملكتب . 

مب�صاركة نخبة من اأ�صتاذة اجلامعات 

املركز الرتبوي للغة العربية لدول  اخلليج بال�سارقة ينظم ور�سة عمل 
حتكيم » معايري تعليم اللغة العربية لل�سفوف من الرابع وحتى ال�ساد�ض

•• عجمان -وام:

تدريبية  دورات   4 بتخريج  عجمان  ل�سرطة  العامة  بالقيادة  ال�سرطة  تدريب  معهد  احتفل 
واخلدمات  للم�ارد  العامة  الإدارة  مدير  نائب  امل�سيبي  حميد  علي  العقيد  �سعادة  بح�س�ر 
�سف  م��ن  منت�سباً   119 م�ساركة  �سهدت  التي   - التدريبية  ال����دورات  وت��ن��اول��ت   . امل�ساندة 
ال�س�مة  ق�اعد   - الداخلية  وزارة  يف  ال�سرطية  القيادات  خمتلف  من  والأف���راد  ال�سباط 
املرورية والتفكري الإبداعي ودوره يف حل امل�سك�ت وحرا�سة ونقل وتاأمني النزلء وامل�ق�فني 
العقيد علي  �سعادة  كرم  ال��دورة  . ويف ختام  الإج��رام��ي  والأ�سل�ب  الظ�اهر  ودرا�سة وحتليل 

حميد امل�سيبي املحا�سرين وقدم ال�سهادات خلريجي الدورات .

تخريج 4 دورات تدريبية يف 
�سرطة عجمان

•• اأبوظبي -وام: 

زار وفد من الإدارة العامة ل�إقامة و�س�ؤون الأجانب 
مت  ال��ت��ي  اأب���ظ��ب��ي  يف  الكرامة”  “واحة  ب��اأب���ظ��ب��ي 
الأب����رار،  الإم�����ارات  ���س��ه��داء  ذك���رى  لتخليد  ت�سييدها 
داعني اهلل عز وجل اأن يتغمد ال�سهداء ب�ا�سع رحمته 
وال�ساحلني.  ال�����س��دي��ق��ني  م��ع  م��ق��ام��ه��م  ي��ج��ع��ل  واأن 
الفخر  وم��ي��دان  ال�سهيد  ن�سب  ع��ل��ى  ال���ف��د  واط��ل��ع 
واحة  اإدارة  م��ن  عنه  ل�سرح  وا�ستمع  ال�سرف  وج��ن��اح 

الكرامة وم�سريف خدمات الزوار.
ال��ظ��اه��ري، مدير  اأح��م��د  العميد من�س�ر  ال���ف��د  �سم 

ع���ام الإق���ام���ة و����س����ؤون الأج���ان���ب ب��اأب���ظ��ب��ي والعميد 
عزّيز العامري، مدير عام املنافذ واملطارات، ومديري 
الإدارات وروؤ�ساء الأق�سام وعدد من ال�سباط والأفراد 

واملدنيني العاملني يف الإدارة العامة.
وقال الظاهري اننا نقف اإج�ل واكبارا امام ت�سحيات 
مبا  واع��ت��زازن��ا  فخرنا  عن  معربين  الب���رار  �سهدائنا 
قدم�ه من اعمال جليلة لرفعة وطننا الغايل، م�سيفاً 
اأنف�سنا معاين  اإن ت�سحيات ال�سهداء البرار تعمق يف 
وقيادته  لل�طن  وال���لء  والنتماء  ال�طنية  ال�حدة 
وت�ؤكد ث�ابتنا ال�طنية وقيمنا احل�سارية والإن�سانية 

التي ندافع عنها.

وفد من اإقامة اأبوظبي يزور 
واحة الكرامة

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  15  اإبريل 2017 العدد 11995

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  15  اإبريل 2017 العدد 11995

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  15  اإبريل 2017 العدد 11995
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العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1019   تنفيذ عمايل 
مبا  القامة  حمل  جمه�ل  للتجارة  ال�سامل  �سده/1-  املنفذ  اىل 
�سمرية عبداهلل علي   : قرامان وميثله  �سمري  التنفيذ/  ان طالب 
قرقا�ض   قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اع�ه والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )903817( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة.   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 
ي�ما من   15 املذك�ر خ�ل  بالقرار  اللتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�سر هذا الع�ن. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/612  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- با�سكار ديفجي للمج�هرات �ض ذ م م - فرع   جمه�ل حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ ابراهيم حممد املغازي حممد ال�سيد وميثله 
: علي ابراهيم حممد احلمادي -  قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة 
اع�ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )20872( درهم اىل طالب التنفيذ 
املحكمة.  خلزينة  ر�س�م  دره��م   1510 مبلغ  اىل  بال�سافة  املحكمة.  خزينة  او 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خ�ل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الع�ن. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/805  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- اي مان للخدمات الفنية - �ض ذ مم   جمه�ل حمل 
�سيد اطهر علي عل�ي    �سيد ظفر علي  التنفيذ/  ان طالب  القامة مبا 
املبلغ  املذك�رة اع�ه والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدع�ى  قد 
املنفذ به وقدره )270187( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�س�م  دره��م   13464 مبلغ  اىل  بال�سافة 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خ�ل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الع�ن. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/957  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- ن�ر املجد للمقاولت - �ض ذ م م   جمه�ل حمل 
ح�����س��ني   قد  �سبري  اف�سل  التنفيذ/ حممد  ط��ال��ب  ان  الق��ام��ة مب��ا 
املبلغ  بدفع  والزامك  اع�ه  املذك�رة  التنفيذية  الدع�ى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )9565( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�س�م  دره��م   900 مبلغ  اىل  بال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خ�ل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الع�ن. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/863  تنفيذ عمايل 
م   جمه�ل  م  ذ  �ض   - الت�ظيف  التقنية خلدمات  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ ابت�سام فر غلي ج�ل ي�ن�ض  قد 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اع�ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )14485( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة 
اىل مبلغ 1215 درهم ر�س�م خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خ�ل 

15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الع�ن. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1143  تنفيذ عمايل 
امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- ع��ل��ي حم��م��د ���س��ال��ح خل��دم��ات التنظيف - ذ م م    اىل 
ديتا اهلل بخ�ض اهلل  التنفيذ/ اهلل  ان طالب  القامة مبا  جمه�ل حمل 
بخ�ض   قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اع�ه والزامك بدفع 
او خزينة  التنفيذ  املنفذ به وقدره )10015.90( درهم اىل طالب  املبلغ 
املحكمة. وعليه  ر�س�م خلزينة  درهم  بال�سافة اىل مبلغ 701  املحكمة. 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خ�ل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الع�ن. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1087  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- ويلي ا�ستار تيك�س�ل - �ض ذ م م   جمه�ل حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد �سريف حنيفا روتري  قد اأقام 
عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اع�ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )31890( وق���دره  ب��ه 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�س�م  دره��م   2410 مبلغ  اىل  بال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خ�ل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الع�ن. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1106  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- هيما�سك� انرتنا�سي�نال - ذ م م   جمه�ل حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد عامل فقري قا�سم فقري   قد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اع�ه  املذك�رة  التنفيذية  الدع�ى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )9549( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�س�م  دره��م   900 مبلغ  اىل  بال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خ�ل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الع�ن. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/82  مدين كلي
اىل املدعي عليه / 1- بردجم العقارية جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/ 
خالد علي ح�سني العامري ب�سفته وكيل عن/رابية ب�سرة ي��سف وميثله:عبيد 
خليفة بطي بن دروي�ض الف��سي  قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة 
بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )153000( درهم والر�س�م وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 9% من تاريخ رفع الدع�ى وحتى ال�سداد التام و�سم�ل احلكم 
بالنفاذ املعجل ب� كفالة . وحددت لها جل�سة ي�م  الث�ثاء امل�افق  2017/4/18   
اأو من  فاأنت مكلف باحل�س�ر  لذا   Ch 2.E.21 بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �ض 
ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بث�ثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/624  جتاري جزئي

املدعي/  ان  الق��ام��ة مب��ا  امل��دع��ي عليه / 1-  منى علي ي��سف  جم��ه���ل حم��ل  اىل 
ال��دول��ي��ة ل���ج��ه��زة الل��ك��رتون��ي��ة ������ض.ذ.م.م   ق��د اأق���ام عليك ال��دع���ى وم��س�عها 
املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )9750 درهم( والر�س�م وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سم�ل احلكم بالنفاذ 
املعجل ب� كفالة.  وحددت لها جل�سة ي�م الث�ثاء   امل�افق  2017/4/18   ال�ساعة 
8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بث�ثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/626  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  مهره عبا�ض حممد  جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/ 
وم��س�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق��ام  قد  �����ض.ذ.م.م    اللكرتونية  الدولية ل�جهزة 
9% من  ب�اقع  والفائدة  دره��م(   1950( مبلغ  ب�سداد  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة 
تاريخ املطالبه والزام املدعي عليها بالر�س�م وامل�ساريف.  وحددت لها جل�سة ي�م 
Ch 1.C.13 لذا  بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �ض  امل�افق  2017/4/18    الث�ثاء   
فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بث�ثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/1541  جتاري جزئي 

اىل امل��ح��ك���م ع��ل��ي��ه��م��ا/1-���س��رك��ة ب��ل��ن��دز ج���رم��ي��ه ل��ل��ت��م���ي��ن �������ض.ذ.م.م 2- م��ط��ع��م ايتزا 
املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمه�يل  �����ض.ذ.م.م  بيتزا 
�س�لي�سنز  ت�رنكي  ارك���  ل�سالح/�سركة  اع���ه  امل��ذك���رة  الدع�ى  ب��ت��اري��خ:2016/9/28 يف 
للمقاولت �ض.ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان ت�ؤديا بالت�سامن للمدعية مبلغ )مائة واثنني 
واربعني الف و�سبعمائة وخم�سة وث�ثني درهم( والفائدة القان�نية ب�اقع 9% من تاريخ 
بامل�سروفات  والزمتهما  ال�سداد  متام  وحتى  يف:2016/7/14  احلا�سل  الق�سائية  املطالبة 
ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�س�ري قاب� ل��ستئناف خ�ل 
ث�ثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�سر هذا الع�ن �سدر با�سم �ساحب ال�سم� ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/2241  جتاري جزئي 
اىل املحك�م عليه/1-ناتاراجان نا�سيابان نا�سيابان �س�برامانيان جمه�ل حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2017/2/21 يف الدع�ى املذك�رة 
اع�ه ل�سالح/بنك دبي ال�س�مي )�سركة م�ساهمة عامة( بالزام املدعي عليه باداء 
ال�سلم  بيع  بتنفيذ عقد  املدعي تع�ي�سا عن الخ���ل  للبنك  مبلغ )202.122( درهم 
حكما  املحاماة.  اتعاب  دره��م  وال��ف  بامل�ساريف  عليه  املدعي  وال��زم��ت  بينهما  املحرر 
التايل  الي�م  من  اعتبارا  ي�ما  ث�ثني  خ���ل  ل��ستئناف  قاب�  احل�س�ري  مبثابة 
اآل  را�سد بن �سعيد  ال�سيخ حممد بن  ال�سم�  با�سم �ساحب  لن�سر هذا الع���ن �سدر 

مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2017/89  جتاري جزئي 

لي�دمي� لزاريفا جمه�يل   -2 ���ض.ذ.م.م  لل�سياحة  عليهما/1-الناف�رة  املحك�م  اىل 
بتاريخ:2017/3/23  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل 
املدعي  بالزام  الفندقية  وال�سقق  جل�ريا  ل�سالح/فندق  اع���ه  امل��ذك���رة  الدع�ى  يف 
�سن�يا   %9 ب�اقع  القان�نية  والف�ائد  درهم   )64.660( مبلغ  باداء  بالت�سامن  عليهما 
من تاريخ:2016/9/8 وحتى متام ال�سداد والزمتهما بالت�سامن بامل�ساريف ومبلغ الف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�س�ري قاب� ل��ستئناف خ�ل ث�ثني 
ال�سيخ  ال�سم�  با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا الع���ن �سدر  الي�م  اعتبارا من  ي�ما 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/959  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- يف يف اي بي ل�عمال الفنية - �ض ذ م م   جمه�ل 
اأقام  اي��از   قد  حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد احت�سام 
عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اع�ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة.  خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )4250( وق����دره  ب��ه 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�س�م  دره��م   700 مبلغ  اىل  بال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خ�ل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الع�ن. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/253 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- �سبا�سكا جي�رجيفا ج�ين�سيفا  جمه�ل حمل القامة 
وميثله:خليفة  اران  فيكاتيب�  م�رتي  التنفيذ/كري�سنا  طالب  ان  مبا 
الدع�ى  عليك  اأق����ام  ق��د  الكتبي  ه���ي��دن  ب��ن  ع��ب��داهلل  �سعيد  ع��ب��داهلل 
التنفيذية املذك�رة اع�ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )39515( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خ�ل 

15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الع�ن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/288  ا�ستئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- اي دي ا�ض ل��ست�سارات املعمارية جمه�ل حمل 
وميثله:ريا�ض  ليمتد  ديفيل�بر  �سينديكيت   / امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة 
بالدع�ى  ال�����س��ادر  ا���س��ت��اأن��ف / احل��ك��م  ق��د  ال��ك��ب��ان   عبداملجيد حم��م���د 
لها جل�سه  ب���ت���اري���خ:2017/2/12  وح���ددت  رق��م 2016/644 جت��اري كلي 
رقم  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة   2017/5/17 امل�افق  الرب��ع��اء   ي�م 
ch2.D.18 وعليه يقت�سي ح�س�ركم او من ميثلكم قان�نيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/427  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- علي بن ح�سني بن علي بن هد�سان ال �سرمه  جمه�ل حمل 
القامة مبا ان املدعي/ الهدف ال�سريع لتجارة الطارات �ض.ذ.م.م قد اأقام عليك 
والر�س�م  وال��ف��ائ��دة  دره��م   )6455( وق���دره  مببلغ  املطالبة  وم��س�عها  ال��دع���ى 
وامل�ساريف.  وحددت لها جل�سة ي�م الث�ثاء   امل�افق  2017/4/25   ال�ساعة 8.30 
قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�س�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 2.D.17 بالقاعة  �ض 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بث�ثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/111  مدين كلي

اىل امل��دع��ي عليه / 1- م��ب��ارك م��ط��ر مل���ق���اولت ال���ع���زل  جم��ه���ل حم��ل الق���ام���ة مبا 
ال��غ��اف��ري قد  اب��� �ساما ومي��ث��ل��ه:ع��ادل �سامل ع��ب��داهلل �سامل  ب���ل ح�سني  امل��دع��ي/  ان 
وقدره  مبلغ  ب�سداد  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  وم��س�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق���ام 
القان�نيه  والفائده  امل��دين  التع�ي�ض  �سبيل  على  دره��م(  )ملي�ن  دره��م   )1000.000(
ب�اقع 12% من تاريخ رفع الدع�ى والر�س�م وامل�ساريف والتعاب.  وحددت لها جل�سة 
Ch 2.E.21 لذا  بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �ض  امل�افق  2017/4/18    الث�ثاء    ي�م 
فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بث�ثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيك�ن مبثابة ح�س�ري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1112  تنفيذ عمايل 
�����ض.ذ.م.م جم��ه���ل حمل  امل��ب��اين  ال��ب��ق��اء ل�سيانة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأق����ام  عليك  ���س��اه  ق��د  الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/فيجاي ك���م��ار 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اع�ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )19259(
مبلغ )1549( درهم ر�س�م خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خ�ل 

15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الع�ن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1107  تنفيذ عمايل 

حمل  جمه�ل  �����ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  وي���زارد  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/عبدالرحمن عبدالكرمي  قد اأقام  عليك 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اع�ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )25000(
مبلغ )2250( درهم ر�س�م خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خ�ل 

15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الع�ن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/727  تنفيذ عمايل 

ذ.م.م جمه�ل حمل  البناء  لتجارة معدات  ده���ل  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/عابد ح�سني في�ض احمد  قد اأقام  عليك 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اع�ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )13658(
مبلغ )1147( درهم ر�س�م خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خ�ل 

15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الع�ن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/17  تنفيذ عقاري   

ان طالب  الق��ام��ة مب��ا  ليمتيد  جمه�ل حم��ل  للعقارات  واي��د  وورل���د  املا�سة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/ف�دميري ك�دريا�س�ف وميثله:عائ�سة حممد ح�سن طاهر

بتاريخ:2016/5/26    الح��د  ي���م  كلي  عقاري  رق����م:2016/96  ال��دع���ى  يف  ال�سادر  باحلكم  نعلنكم 
باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك:

1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )1155336.9( درهم والفائدة القان�نية ب�اقع 9% حتى متام ال�سداد 
وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خ�ل 15 ي�م من تاريخ ن�سر هذا الع�ن. 

2- بط�ن الت�سرف املربم بني املدعي عليها وبني املدعي عن ال�حدة العقارية رقم:1110 بالطابق 
رقم:11 ببناية ي�رو تاور القطعة رقم �سي تيك�م .

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خ�ل 
15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الع�ن

رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اآذار  نهاية  الفرن�سي طلب يف  الق�ساء  ان  ام�ض  ذكر م�سدر ق�سائي 
اليمينية  املر�سحة  رفع احل�سانة عن  الأوروب��ي  الربملان  مار�ض من 
املتطرفة ل�نتخابات الرئا�سية مارين ل�بن التي ي�ستهدفها حتقيق 
ب�ساأن وظائف وهمية مل�ساعدين برملانيني حلزبها، اجلبهة ال�طنية.

وكانت ل�بن رف�ست يف العا�سر من اآذار مار�ض تلبية ا�ستدعاء للمث�ل 
امام الق�ساء ب�ساأن هذه الق�سية، م�سرية اىل ح�سانتها.

وقال امل�سدر الق�سائي ان ق�ساة التحقيق يف القطاع املايل ا�سدروا 
للجبهة  اخ��رى  ونائبة  ل�بن  عن  الربملانية  احل�سانة  برفع  طلبني 

ال�طنية، كري�ستني ب�ت�نيه وقعا يف 29 و30 اآذار مار�ض.
واأ�ساف ان الطلبني ار�س� اىل نيابة باري�ض ومنها اىل النيابة العامة 

ح�سب الأ�س�ل الإجرائية، قبل ار�سالهما اىل الربملان الأوروبي.
و���س��رح��ت ل���ب��ن لإذاع�����ة ف��ران�����ض ان��ف��� ال��ع��ام��ة ه���ذا ط��ب��ي��ع��ي. انها 
الجراءات التقليدية ول ا�ستغرب ذلك. ومل تلب ب�ت�نيه اي�سا طلب 

الق�ساء املث�ل امامه.

و�سف مدير وكالة املخابرات املركزية الأمريكية �سي.اآي.اإيه مايك 
اأوىل  م�ستغ�  معاد  خمابرات  جهاز  باأنه  ويكيليك�ض  م�قع  ب�مبي� 
الذين  ال�سرية  املعل�مات  خطبه بعد ت�ليه من�سبه ليندد مب�سربي 

عانت منهم اأجهزة املخابرات الأمريكية.
و�سف  وال��دول��ي��ة  ال�سرتاتيجية  ال��درا���س��ات  م��رك��ز  اأم���ام  كلمة  ويف 

ب�مبي� م�ؤ�س�ض ويكيليك�ض ج�ليان اأ�ساجن باأنه حمتال وجبان.
جهاز  بحقيقتها.  ويكيليك�ض  ل������س��ف  ال���ق��ت  ح���ان  ب�مبي�  وق���ال 
خمابرات غري حك�مي معاد كثريا ما حتر�سه حك�مات مثل رو�سيا.
ا�ستغل  ج��ي.اآر.ي���  الرو�سي  الع�سكرية  املخابرات  جهاز  اأن  واأ���س��اف 
الت�سلل  خ���ل  م��ن  عليها  احل�س�ل  مت  م����اد  لت�سريب  ويكيليك�ض 
الإلكرتوين اإىل اأجهزة كمبي�تر تخ�ض اللجنة ال�طنية الدميقراطية 

خ�ل حملة انتخابات الرئا�سة الأمريكية يف 2016.
ر�سائل  �سرقت  رو�سيا  اأن  اإىل  الأمريكية  املخابرات  اأجهزة  وخل�ست 
النتخابات  كفة  لتمييل  اأخ��رى  باأفعال  وقامت  الإلكرتوين  الربيد 
ال�����ذي ف����از ع��ل��ى مناف�سته  ت���رام���ب  ل�����س��ال��ح اجل���م���ه����ري دون���ال���د 
�سرية  وث��ائ��ق  ويكيليك�ض  ون�سر  كلينت�ن.  ه��ي���ري  الدميقراطية 
حماربة  مهمته  اإن  وي��ق���ل  اأخ����رى  وج��ه��ات  الأم��ري��ك��ي��ة  للحك�مة 
ال�سرية احلك�مية وت�سجيع ال�سفافية.  وقال ب�مبي� اإن ويكيليك�ض 
املركزية  املخابرات  وكالة  يف  وظائف  عن  البحث  على  اأتباعه  �سجع 

الأمريكية للح�س�ل على معل�مات خمابرات.
 

قال م�س�ؤول يف خفر ال�س�احل اإن ثمة خماوف من فقد ما يقرب من 
100 مهاجر بعد غرق قارب كان يقلهم قبالة ال�ساحل الليبي قرب 

طرابل�ض اأم�ض الأول.
وقال املتحدث با�سم خفر ال�س�احل الليبي اأي�ب قا�سم اإنه مت اإنقاذ 
23 مهاجراً من قارب �سغري قبالة قرقار�ض يف غرب طرابل�ض، وقال 

ناج�ن اإن القارب املطاطي اأبحر وعلى متنه نح� 120 �سخ�ساً.
وقال قا�سم اإن 97 �سخ�ساً بينهم 15 امراأة وطفً� ما زال�ا يف عداد 

املفق�دين، م��سحاً اأن قاع القارب متزق مما اأدى اإىل غرقه.
اإىل  لل��س�ل  ال�ساعني  للمهاجرين  الرئي�سية  الب�ابة  هي  وليبيا 
اأوروبا بحراً، و�سلك اأكرث من 150 األف �سخ�ض هذا الطريق يف كل 
املهاجرين يف  املهرب�ن معظم  املا�سية. وي�سع  الث�ثة  الأع���ام  من 
ق�ارب مطاطية واهنة، وتنت�سل �سفن اإنقاذ و�سفن اأخرى املهاجرين 
مبجرد و�س�لهم اإىل املياه الدولية، ويعرت�ض خفر ال�س�احل الليبي 

بع�ض هذه الق�ارب ويعيدها اإىل الرب.

ا�سطنب�ل احتجزت  اإن �سرطة  الأنا�س�ل ل�أنباء ام�ض  قالت وكالة 
اأن  ويف  الإره��اب��ي  داع�ض  لتنظيم  انتمائها  يف  ت�ستبه  عنا�سر  خم�سة 
ب�سعهم كان يخطط لهج�م يف تركيا قبل ال�ستفتاء املقرر ي�م غد 

الأحد.
وقالت ال�كالة اإن ال�سرطة ت�ستبه يف اأن ث�ثة من املحتجزين كان�ا 
واأحدهما  الآخ���ران،  والثنان  داع�ض.  با�سم  هج�م  ل�سن  يخطط�ن 
من اأ�سل طاجيكي، �سافرا اإىل مناطق �سراع ونفذا عمليات حل�ساب 
التنظيم. وت�سري اأ�سابع التهام اإىل داع�ض يف �ستة هجمات على الأقل 
اأه���داف مدنية يف تركيا خ���ل الأ���س��ه��ر الأخ���رية مب��ا يف ذلك  على 
اأ�سفر عن  راأ���ض ال�سنة على ملهى ليلي يف ا�سطنب�ل  هج�م يف ليلة 
مقتل 39 �سخ�سا. وت�سارك تركيا الع�س� يف حلف �سمال الأطل�سي 
يف  ت�غ�  ونفذت  داع�ض  لقتال  املتحدة  ال���لي��ات  تق�ده  حتالف  يف 
�س�ريا يف اأغ�سط�ض اآب لطرد التنظيم املت�سدد واملقاتلني الأكراد من 

على حدودها.

عوا�سم

باري�س

طرابل�س

انقرة

وا�شنطن
م�صت�صار ترامب يف تغريدة:

االإ�سالميون يف تون�ض يخططون الإ�سقاط احلكومة..!

اإ�سرائيل يف قلب العا�سفة.. ما اأ�سباب ا�ستعرا�ض اإدارة ترامب للقوة الع�سكرية؟
�سيا�سات  يف  اجل��ذري  التح�ل  اإىل  هارئيل  ولفت  اجل��اري.  اأبريل  ني�سان  من 
م��ا قبل ه��ج���م خان  اأن م�اقفه  وك��ي��ف  ت��رام��ب،  دون��ال��د  الأم��ري��ك��ي  الرئي�ض 
التدخل  ه��ذا  اأن  �سيما  ل  للتدخل،  وا�سحة  ن�ايا  على  ت��دل  تكن  �سيخ�ن مل 
اإمنا يعد حت�ل يف طبيعة الع�قات مع م��سك�. ومنذ اأن ق�سف ترامب �س�ريا 
مل يت�قف عن التهديد باملزيد من الهجمات، وما زال ميار�ض �سغ�ًطا على 
رو�سيا لكي تتن�سل من الرئي�ض ب�سار الأ�سد. وعلى الرغم من الت�ترات التي 
ا، لكن املحلل الإ�سرائيلي ال�سهري مازال  متتد اإىل ملف ك�ريا ال�سمالية اأي�سً
على قناعة باأن ترامب يتعمد فر�ض حالة من الغم��ض ب�ساأن �سيا�ساته، على 
امل���اق��ف كلما  لتغيري  امل��رون��ة  م��ن  اأن تلك احل��ال��ة متنحه م�ساحة  اف��رتا���ض 
اقت�ست احلاجة، بحيث اأ�سبحت ال�س�رة احلالية ل تدع� اإىل الده�سة يف حال 
الغلبة  كانت  اأو يف حال  الع�سكرية جم��دًدا  الق�ة  الأمريكي  اجلي�ض  ا�ستخدم 
“اأمريكا  ب�سعار  هارئيل  وذّك��ر  الر�سميني.  واملتحدثني  ال�سيا�سيني  لأ�س�ات 

ي�سكلها النظام يف ك�ريا ال�سمالية �سد حلفاء وا�سنطن يف تلك املنطقة، وعلى 
راأ�سهم ك�ريا اجلن�بية واليابان، واملخاطر الن�وية التي ي�سكلها هذا النظام 
نف�سها  �ستجد  اأن ب�ده  الإ�سرائيلي من  املحلل  ال��دويل. وحذر  املجتمع  على 
يف قلب العا�سفة التي هبت على املنطقة، واأن الت�ترات بني ال�ليات املتحدة 
ال�س�ري من  والنظام  اهلل  وح��زب  واإي���ران  رو�سيا  وب��ني  الأمريكية من جانب 
جانب اآخر، �ستلقي بظ�لها على اإ�سرائيل، م�سرًيا اإىل اأن تهديًدا جديدا اأطل 

براأ�سه على ال�ساحة ال�سمالية الإ�سرائيلية ب�سكل اأكرث خط�رة مما م�سى.
ودلل على ذلك بالبيان ال�سادر الأحد املا�سي مما ت�سّمى القيادة امل�سرتكة بني 
طهران وم��سك�، والتي ت�سم اإليها نظام الأ�سد وحزب اهلل، رًدا على الهج�م 
الأمريكي، وو�سف هذا الهج�م باأنه جتاوز للخط�ط احلمراء، واأن التحالف 
الداعم لنظام الأ�سد �سريد بق�ة على اأي اعتداء جديد �سد هذا النظام، كما 

ورد بالبيان اأن ال�ليات املتحدة تعلم قدرة هذا التحالف على الرد.

•• وا�سنطن-وكاالت:

خماوف  يحمل  اجتاًها  هارئيل،  عام��ض  الإ�سرائيلي  الع�سكري  املحلل  يق�د 
ك��ب��رية م��ن اإم��ك��ان��ي��ة ت����رط اجلي�ض الإ���س��رائ��ي��ل��ي يف ال��ت���ت��رات احل��ال��ي��ة بني 

وا�سنطن وم��سك� جراء التط�رات الأخرية التي �سهدتها ال�ساحة ال�س�رية.
�سن�ات  قائًما ط�ال  يكن  الت�ترات فر�ست خطًرا جديًدا مل  تلك  اإن  ويق�ل 
و�سفه  مما  القادمة  التهديدات  ظل  يف  �سيما  ل  �س�ريا،  يف  ال��دائ��رة  احل��رب 
امل��ح���ر الإي����راين- ال��رو���س��ي، ب��ال��رد على اأي���ة جهة ت��ب��دي ع���داًء ل��ه��ذا املح�ر، 
واأ���س��ار هارئيل يف  اللبناين.  اهلل  ح��زب  و  ال�س�ري  النظام  ا  اأي�سً ي�سم  وال��ذي 
حتليله، ب�سحيفة هاأرت�ض اإىل التغريات التي ت�سهدها ال�ساحة الدولية والتي 
ا�ستهدف قاعدة  ال��ذي  الأمريكي  الق�سف  وذل��ك منذ  ك��ربى،  تنذر مبخاطر 
ال�سعريات ال�س�رية، رًدا على هج�م بلدة خان �سيخ�ن الكيميائي، ي�م الرابع 

بالنتخابات  ف���زه  النتخابية وعقب  اإب��ان حملته  ترامب  اأب��رزه  اأوًل” ال��ذي 
ال�سعار  وه���  املا�سي،  يناير  الثاين  كان�ن   20 يف  الرئا�سي  بالق�سم  واإدلئ���ه 
الذي دل وقتها على تراجع دور ال�ليات املتحدة خارجًيا والرتكيز على اإعادة 
اأمريكا اإىل مكانتها كق�ة عظمى منفردة، بيد اأن ما حدث منذ مطلع ال�سهر 
اأمريكا ملكانتها يبداأ من اخل��ارج. لكن  اأن الطريق لإع��ادة  اجل��اري يدل على 
املكانة الأمريكية انط�ًقا من اخلارج ه� ما يثري خماوف الكثريين،  اإع��ادة 
بعد اأن تبني اأن الرئي�ض الأمريكي لن يرتدد يف ا�ستعرا�ض ق�ة ب�ده من اأجل 
اأمريكيني  م�س�ؤولني  فاإن  الإ�سرائيلي،  املحلل  وبح�سب  الغر�ض.  هذا  حتقيق 
كان�ا قد حتدث�ا مع نظرائهم يف اإ�سرائيل عن جه�د تق�م بها الإدارة للبحث 
عن �ساحة منا�سبة ل�ستعرا�ض الق�ة الأمريكية، لفًتا اإىل اأن ك�ريا ال�سمالية 
الإدارة  وت�ستطيع  ترامب.  اإدارة  ي�سغل  رئي�ض  كهدف  ال�ساحات  هذه  بني  من 
الأمريكية العمل على هذه ال�ساحة دون تردد، انط�ًقا من التهديدات التي 

•• الفجر - تون�س - خا�س
م�ست�سار  ف�����ار������ض،  ول���ي���د  ك�����س��ف 
الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب، 
الأمريكية  ال����ك���ال���ة  ت��ل��ق��ي  ع����ن 
خمطط  وج���د  اإىل  ت�سري  تقارير 
بت�ن�ض  الإ���س���م��ي��ني  اإع�����داد  م��ن 
مب�ساعدة  ب��احل��ك���م��ة  ل���إط��اح��ة 

الإ�س�ميني بليبيا، وفق تعبريه.
ن�سرها  ف��ار���ض، يف تغريدة    وق��ال 
ع��ل��ى ���س��ف��ح��ت��ه اخل���ا����س���ة مب�قع 
“ان  ت�يرت،  الجتماعي  الت�ا�سل 
م��ا ي��ح��دث ي�����س��ّك��ل حت��دي��ا للق�ى 
امل���ع���ت���دل���ة يف ت����ن�������ض ول���ل����لي���ات 

املتحدة الأمريكية باملنطقة«.
   وقد انتقد رئي�ض احلك�مة الأ�سبق 
علي  النه�سة  حركة  رئي�ض  ونائب 
وليد  ت�سريح  يف  ورد  ما  العري�ض 

التحركات  تخرج  ل  وحتى  الب�د 
التظاهر  نطاق  ع��ن  الحتجاجية 

ال�سلمي بعيدا عن العنف.
   واع��ت��رب ع��ت��ي��ق اّن م��ا ���س��رح به 
مقب�ل  غ����ري  ت����رام����ب  م�����س��ت�����س��ار 
وجم�����ان�����ب ل���ل���ح���ق���ي���ق���ة، ق����ائ����� : 
يف  ال�ستقرار  عن  تبحث  النه�سة 
ليبيا ويف ت�ن�ض ون�سحنا الليبيني 
ال�سبيل  وان���ه  وال��ت���اف��ق  ب���احل����ار 
واخل�فات  النزاع  لف�ض  ال�حيد 
يف ليبيا ه� احل�ار و�سرورة الخذ 

بالتجربة الت�ن�سية .
   وان م�قفهم بخ�س��ض ال��سع 
تكري�ض  ������س�����رورة  ه�����  ل��ي��ب��ي��ا  يف 
ا�ستثناء اي  ال�طني وعدم  احل���ار 
ط��رف من الأط���راف والبقاء على 
ط��اول��ة لإي��ج��اد ح��ل ي��ر���س��ي كافة 

الأطراف.

عملنا مع كّل الأطراف مل�ساعدتهم 
اإىل الت�افق واحل�ار ودعم املبادرة 

الأممية يف الغر�ض.
  من جانبه، نفى النائب مبجل�ض 
وع�������س���� جمل�ض  ال�������س���ع���ب  ن�������اب 
ال�سحبي  النه�سة،  حركة  �س�رى 
ع��ت��ي��ق، ق��ط��ع��ا م���ا ���س��رح ب���ه وليد 
فار�ض م�ست�سار الرئي�ض الأمريكي 

دونالد ترامب .
   و�سّدد عتيق، ام�ض اجلمعة ، على 
اأّن اخلرب عار عن ال�سحة وخمالف 
لل�اقع واأن حركة النه�سة جزء من 

اأن هذا  اأظ����ّن  ف��ار���ض م������س��ح��ا ل 
الت�سريح يق�سد به حركة النه�سة 
وامنا رمّبا يتحّدث عن الإرهابيني 
اأنه  م�سيفا  ت�ن�ض،  يف  امل�ج�دين 
يف كل الأح�ال فاإن حركة النه�سة 
ال�طنية  ال����ح���دة  ح��ك���م��ة  زّك����ت 
اأجل  وتدعمها ومازالت تعمل من 

�سمان ال�ستقرار ال�سيا�سي.
  وم��ن جهة اأخ��رى، ق��ال ان��ه يف ما 
النه�سة  حركة  ف��اإن  بليبيا  يتعلق 
اجلمه�رية  رئي�ض  م��ب��اردة  ت��دع��م 
م�سيفا:  ال�سب�سي،  قائد  الباجي 

احلكم ومن احلك�مة واأّن قيادييها 
احلاكم،  الئ���ت����ف  يف  م�����س��ارك���ن 
من  لعدد  �سريكة  احل��رك��ة  اأن  كما 
ن���داء ت�ن�ض،  غ���رار  الأح����زاب على 
م�ؤّكدا دعم النه�سة للحك�مة واأّن 
ه��� م�ساندة  ذل��ك  دليل على  خ��ري 
مبجل�ض  للحك�مة  النه�سة  كتلة 
اأن ن�اب  واأ����س���اف  ال�����س��ع��ب.  ن����اب 
ال��ن��ه�����س��ة ب��ال��ربمل��ان ُي����م����ن من 
مل�ساندتهم  احل��رك��ة  ق���اع��د  بع�ض 
امل��ط��ل��ق��ة ل��ل��ح��ك���م��ة، م�����س��ددا على 
حتقيق  ه�����  احل����رك����ة  ه������دف  ان 

قياداتها  واأن  ال���ب����د  ا����س���ت���ق���رار 
ان�سحبت من احلكم لإجناح م�سار 
والذهاب  ال��دمي��ق��راط��ي  الن��ت��ق��ال 
الب�د،  وا�ستقرار  النتخابات  اىل 
اىل  ن�������س���ع���ى  ل  ن����ح����ن   : ق�����ائ������ 
امل�ض  ول  ال��ب���د  ا�ستقرار  زع��زع��ة 
حك�مة  باعتبارها  احل��ك���م��ة  م��ن 
ائت�ف ومتفق عليها، م�سّددا على 
عدم وج�د اأي م�ؤ�سر ي�سري اإىل ما 
اىل  م�سريا  ترامب،  م�ست�سار  ذك��ر 
عدم م�ساركة النه�سة يف التحركات 
تهدئة  اج�����ل  م����ن  الح���ت���ج���اج���ي���ة 

حركة النه�سة تنفي

وليد فار�ض يك�سف

ق�صف ومعارك حمتدمة يف �صمال الرقة

نزوح معظم �سكان خان �سيخون بعد هجوم الكيماوي
•• عوا�سم-وكاالت:

اأه��ايل بلدة خان �سيخ�ن  نزح معظم 
يف ريف اإدلب )�سمايل �س�ريا( البالغ 
ع����دده����م ن���ح���� خ��م�����س��ني األ����ف����ا، بعد 
ق�ات  قبل  لهج�م من  البلدة  تعر�ض 
ي�م  كيميائي  ب�س�ح  ال�س�ري  النظام 

اأبريل ني�سان اجلاري. وقد ت�جه قرابة 1200 عائلة منهم اإىل احلدود   4
اإن�سانية �سعبة ب�سبب عدم ت�فر خيام  مع تركيا حيث يعي�س�ن يف ظروف 

لإي�ائهم ونق�ض امل�اد ال�سرورية .
وقبل ع�سرة اأيام ف�جئ �سكان خان �سيخ�ن بق�سف من قبل طائرات النظام 
بغازات  حممل  ه�  ما  املطلقة  ال�س�اريخ  بني  ومن  بلدتهم،  على  ال�س�ري 
 87 اإىل وفاة  اأدى  الذي  الأم��ر  دوليا،  املحرم  ال�سارين  �سامة وخا�سة غاز 

�سخ�سا على الأقل، بينهم الكثري من الأطفال.
للغاز  تعر�سهم  ج��راء  اآخ��ري��ن   400 نح�  اأي�سا  اأ�سيب  احل���ادث  وخ���ل 

ال�سام.
الإره���اب���ي وق�����ات �س�ريا  داع�����ض  ب��ني تنظيم  امل���ع���ارك  ذل����ك، حت��ت��دم  اىل 
فيه طريان  اأغ���ار  وق��ت  وذل��ك يف  ال�سمايل،  ال��رق��ة  ري��ف  الدميقراطية يف 

التحالف الدويل على املنطقة، مما اأ�سفر عن �سق�ط قتلى مدنيني.
اأف��راد عائلتني قتل�ا يف ق�سف �سنته طائرات  اإن ع��ددا من  وقالت م�سادر 
بريف  املتحدة على قرية حزمية  ال�ليات  تق�ده  ال��ذي  ال��دويل  التحالف 

�س�ريا  وق�����ات  داع�����ض  ب��ني تنظيم  امل��ع��ارك  ت�ستد  ال�����س��م��ايل ح��ي��ث  ال��رق��ة 
الدميقراطية التي متثل وحدات ال�سعب الكردية عم�دها الفقري.

وكانت طائرات التحالف قتلت 18 عن�سرا تابعا يف غارة للتحالف الدويل 
الطبقة  مدينة  جن�ب  كبري  عايد  قرية  ق��رب  م�اقعهم  خطاأ  ا�ستهدفت 

بريف الرقة الغربي. 
الرقة  �سق�ر  يدعى  لف�سيل  يتبع�ن  القتلى  معظم  اأن  امل�سادر  واأ�سافت 
املن�س�ي يف ق�ات �س�ريا الدميقراطية التي ت�سن بدعم ج�ي وبري هج�ما 
على تنظيم الدولة يف مدينة الطبقة وم�اقع اأخرى يف ريف الرقة بهدف 

ال�سيطرة عليها.
من جانبه، قال التحالف الدويل بقيادة ال�ليات املتحدة اإنه �سن يف اإطار 
عمليات اإ�سناد ق�ات �س�ريا الدميقراطية غارة عن طريق اخلطاأ قتل فيها 

18 من عنا�سر تلك الق�ات.
وقالت ق�ات �س�ريا الدميقراطية اإنها جتري حتقيقا بالتن�سيق مع التحالف 
الدويل ب�ساأن مقتل وجرح عنا�سر تابعني لها ملعرفة اأ�سباب احلادث ومنع 

تكراره م�ستقب�.

•• باري�س-رويرتز:

اجلمعة  ام�ض  الفرن�سية  الرئا�سة  انتخابات  �سباق  بدا 
العام قبل ما يزيد  اأكرث احتداما مما كان عليه ط�ال 
قلي� عن اأ�سب�ع من بدء النتخابات اإذ قل�ض ا�ستط�ع 
املت�سدرين  الأرب��ع��ة  املر�سحني  بني  الفارق  جديد  راأي 

لل�سباق.
يف  اأ���س���ات  اأك��رث  على  احلا�س�ن  املر�سحان  ويخ��ض 
23 اأبريل ني�سان ج�لة اإعادة يف ال�سابع من ماي� اأيار. 
ال��سط  مر�سح  ظل  واإن  اأ�سابيع  منذ  حمتدم  وال�سباق 

اإميان�يل ماكرون مت�سدرا.
واأظهر ا�ستط�ع اأجرته اإب�س��ض �س�برا �سترييا ل�سالح 
ل���ب��ان زعيمة  اأن م��اك��رون وم��اري��ن  ل��� م���ن��د  �سحيفة 
ال��ي��م��ني امل��ت��ط��رف ���س��ي��ح�����س���ن ع��ل��ى 22 يف امل��ئ��ة يف 
اجل�لة الأوىل بينما يح�سل مر�سح اأق�سى الي�سار جان 

ل�ك ميلين�س�ن على 20 باملئة ويح�سل فران�س�ا في�ن 
على 19 باملئة.

اجل�لة  يف  ترجيحا  الأك��رث  ال�سيناري�  اأن  ذل��ك  ويعني 
الثانية ه� املناف�سة بني ل�بان وماكرون. 

واأظهر ال�ستط�ع اأن ماكرون �سيف�ز يف هذه امل�اجهة 
بن�سبة 63 باملئة من الأ�س�ات وه� ما يت�سق مع معظم 

ا�ستط�عات الراأي الأخرى.
وتظهر ال�ستط�عات الأخرى اأن ال�سباق احتدم خ�ل 
�سهر اأبريل ني�سان مع خ�سارة الزعيمني للتاأييد وك�سب 
من  مل��زي��د  ميلين�س�ن  ول���س��ي��م��ا  الآخ���ري���ن  امل��ن��اف�����س��ني 

التاأييد. 
واأث������ار ���س��ع���د م��ي��ل��ي��ن�����س���ن ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة اأداء ق����ي يف 
يخ�س�ن  الذين  امل�ستثمرين  قلق  تلفزي�نية  مناظرات 
من عدائه ل�حتاد الأوروبي وخططه اإلغاء اإ�س�حات 

م�اتية لقطاع الأعمال.

ق�ات  قالت  امل�اجهات،  �سعيد  وعلى 
�س�ريا الدميقراطية اأم�ض الول اإنها 
بداأت مرحلة جديدة يف قتال تنظيم 
داع�ض لكنها مل تبداأ بعد يف مهاجمة 
م��دي��ن��ة ال���رق���ة م��ع��ق��ل ال��ت��ن��ظ��ي��م يف 
�س�ريا، يف ما يبدو اأنه تاأخري يف �سري 

العملية.
ارتفاع �صحايا غارات التحالف 

قالت منظمة خمت�سة بال�س�ؤون الع�سكرية اإن مار�ض اآذار املا�سي �سهد اأكرب 
عدد من القنابل التي األقاها التحالف الدويل �سد تنظيم داع�ض، واإن عدد 
ال�سحايا املدنيني لق�سف التحالف �سهد ارتفاعا كبريا يف الأ�سهر الث�ثة 

املا�سية.
احلرب  مبتابعة  املخت�سة  وورز  اإي��ر  منظمة  عن  الأن��ا���س���ل  وكالة  ونقلت 
األقاه  ما  اأن  تاأكيدها  وليبيا  و�س�ريا  العراق  داع�ض يف  تنظيم  اجل�ية �سد 
قدرها  زي���ادة  ميثل  املا�سية  الث�ثة  الأ���س��ه��ر  خ���ل  قنابل  م��ن  التحالف 
ر�سمية  لإح�ساءات  وفقا  املا�سي،  العام  من  ذاتها  بالفرتة  مقارنة   59%
اآذار  م��ار���ض  يف  للتحالف  اجل���ي��ة  ال��غ��ارات  اأن  اإىل  املنظمة  ولفتت  معلنة. 
يف  م�سلح  غ��ري  مدنيا   3471 اإىل   1782 مبقتل  ت�سببت  رمب��ا  املا�سي 
العراق و�س�ريا مقارنة ب�سق�ط ما بني 165و292 مدنيا جراء الغارات 
اأن  على  �سددت  وورز”  “اإير  اأن  نف�سه. غري  ال�سهر  �س�ريا يف  الرو�سية يف 

الإح�ساءات املتعلقة بالعمليات الرو�سية ي�سعب التحقق منها.

ال�سباق على رئا�سة فرن�سا يزداد احتداما 
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بكني حتذر من ا�ستخدام القوة �سد كوريا ال�سمالية

•• وا�سنطن-رويرتز:

قالت ال�سني اإن الق�ة الع�سكرية ل ميكن اأن حتل الت�تر ب�ساأن ك�ريا ال�سمالية 
الن�وي  برناجمها  وق��ف  اإىل  بي�جنياجن  ب��ارزة  �سينية  �سحيفة  دع��ت  بينما 
اأن جتري  املخاوف من احتمال  اأن ت�فر لها بكني احلماية. وتزايدت  مقابل 
ك�ريا ال�سمالية قريبا جتربة ن�وية �ساد�سة اأو املزيد من التجارب ال�ساروخية 
باأن  املتحدة  ال���لي��ات  من  حتذيرات  وو�سط  املتحدة  الأمم  لعق�بات  حتد  يف 
اإىل  اأمريكية  ط��ائ��رات  حاملة  جمم�عة  اإب��ح��ار  وم��ع  انتهت.  ال�سرب  �سيا�سة 
من  امل��خ��اوف  ت��زاي��دت  الت�تر  ت�ساعد  وو�سط  للق�ة،  ا�ستعرا�ض  يف  املنطقة، 
ال�سمالية،  ال�حيدة لك�ريا  الكبرية  ال�سني، احلليفة  اندلع م�اجهة. ودعت 
اإىل حمادثات تق�د اإىل حل �سلمي واإىل نزع ال�س�ح الن�وي من �سبه اجلزيرة 
خارجية  وزي��ر  وق��ال  الت�سلحي.  بي�جنياجن  برنامج  بكني  وترف�ض  الك�رية. 

ال�سني وانغ يي ي�م اخلمي�ض اإن الق�ة الع�سكرية ل ميكن اأن حتل ال��سع يف 
�سبه اجلزيرة الك�رية وت�قع اأن تتاح فر�سة للع�دة اإىل املحادثات. ويف حني 
اأن الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب حذر ك�ريا ال�سمالية من اأنه لن يتهاون 
مع اأي ا�ستفزازات فاإن م�س�ؤولني اأمريكيني قال�ا اإن اإدارته تركز هذا ويت�جه 
فيما  الأح��د  غ��دا  اجلن�بية  ك�ريا  اإىل  بن�ض  مايك  الأمريكي  الرئي�ض  نائب 
حليفتها  جتاه  املتحدة  ال�ليات  التزام  على  ع�مة  باأنها  م�ساعدوه  و�سفها 
وبزيارة  ال�سمالية.  لك�ريا  الن�وي  الربنامج  ب�ساأن  الت�تر  تزايد  م�اجهة  يف 
الأوىل  هي  اآ�سيا،  يف  اأي��ام  ع�سرة  ت�ستمر  اأن  املقرر  من  ج�لة  بن�ض  يبداأ  �س�ل 
التي يق�م بها منذ ت�ليه من�سبه، وتاأتي و�سط خماوف من احتمال اأن جتري 
ترامب  دونالد  الرئي�ض  ال�ساد�سة. وحذر  الن�وية  بي�جنياجن قريبا جتربتها 
املنطقة يف  اإىل  واأر�سل جمم�عة حاملة طائرات  ال�ستفزازات  من مزيد من 
اقت�سادية م�سددة  اإدارت��ه فر�ض عق�بات  للق�ة. ويدر�ض م�س�ؤول�  ا�ستعرا�ض 

بالإ�سافة اإىل خيارات ع�سكرية للحد من طم�حات ك�ريا ال�سمالية الن�وية. 
ي�م  والك�رية  الأمريكية  ال��ق���ات  مع  القيامة  بعيد  الحتفال  بن�ض  ويعتزم 
الرئي�ض ه�اجن  باأعمال  القائم  اإج��راء حمادثات ي�م الثنني مع  الأح��د قبل 
قبل  لل�سحفيني  لل�سيا�سة اخلارجية  الأبي�ض  للبيت  وقال م�ست�سار  كي�-ان. 
زيارة بن�ض �سنت�ساور مع جمه�رية ك�ريا ب�ساأن جه�د ك�ريا ال�سمالية لتط�ير 

برناجمها لل�س�اريخ البالي�ستية وبرناجمها الن�وي.
وي�سل بن�ض اإىل �س�ل يف الي�م التايل لأهم الأعياد ال�طنية يف ك�ريا ال�سمالية 
وه� عيد ال�سم�ض. وقال امل�ست�سار اإن البيت الأبي�ض و�سع خططا طارئة لزيارة 

بن�ض اإذا تزامنت مع اإجراء بي�جنياجن جتربة ن�وية جديدة.
زال  ما  برناجمه.  زال يط�ر  ما  لنا.  لي�ست مفاجاأة جديدة  ل�أ�سف  واأ�ساف 
اإن من  الأبي�ض  بالبيت  امل�ست�سار  وقال  اليابان.  ال�س�اريخ �س�ب بحر  يطلق 
ك�ريا ال�سمالية خ�ل ج�لته التي  املت�قع اأن يتحدث بن�ض عن “عدوانية” 

ت�سمل ط�كي� وجاكرتا و�سيدين. من جهة اأخرى، اأدانت ك�ريا ال�سمالية ام�ض 
اجلمعة ال�ليات املتحدة جللبها “اأ�س�ل ا�سرتاتيجية ن�وية هائلة” اإىل �سبه 
املنطقة  اإىل  اأمريكية  طائرات  حاملة  جمم�عة  ت�جه  مع  الك�رية  اجلزيرة 

و�سط خماوف من اإقدام ال�سمال على اإجراء جتربة ن�وية �ساد�سة.
ل���زارة اخلارجية  التابع  الأ�سلحة وال�س�م  با�سم معهد نزع  واأ�سدر متحدث 
يف ك�ريا ال�سمالية بيانا يدين هج�م ال�ليات املتحدة على �س�ريا بينما يدع� 
البيان  الك�رية عن  املركزية  الأنباء  بالق�ة   ونقلت وكالة  ال�س�م  اإىل  اأي�سا 
ام�ض ق�له: فر�ض هذا و�سعا خطريا قد يت�سبب يف اندلع حرب ن�وية يف اأي 
حلظة يف �سبه اجلزيرة و�سكل تهديدا خطريا لل�س�م والأمن العامليني ناهيك 
ال�سمالية يف حالة  ت��زال ك�ريا  اآ�سيا. ول  ال�س�م والأم��ن يف �سمال �سرق  عن 
حرب مع ك�ريا اجلن�بية من الناحية الفنية اإذ انتهت احلرب التي دارت بينها 

بني 1950 و1953 بهدنة دون ت�قيع معاهدة �س�م. 

اأ�س�سها امللياردير الأمريكي   التي 
�س�رو�ض  ج�رج  الأ�سل  الهنغاري 
عدو اورب��ان، ناهيك عن ا�ستبيان 
“لن�قف  بعن�ان  ال�ستة  الأ�سئلة 
اإىل  اإر���س��ال��ه  ال��ذي مت  بروك�سل” 

جميع الأ�سر.
اأّن املف��سية الأوروبية     اإذن، ها 
غ���ا����س���ب���ة جم���������ددا، وح���������ذرت يف 
الأربعاء  الأ���س��ب���ع��ي  اج��ت��م��اع��ه��ا 
لقد  ب����داب�������س���ت:  يف  اأب���ري���ل   12
عاما  قلقا  التط�رات  ه��ذه  اأث��ارت 
قان�ن الحتاد  ت�افقها مع  ب�سان 
التي  امل�سرتكة  والقيم  الأوروب���ي 

يق�م عليها الحتاد الأوروبي .
التي  اللغة      وه��ي تقريبا نف�ض 
ا�سُتخدمت �سد ق�انني  كانت قد 
الإج���راءات  اأو �سد   ،2012 ع��ام 
التي  ل��ل��م��ه��اج��ري��ن  امل���ن���اه�������س���ة 
 2015 عام  ب�داب�ست  اعتمدتها 
ب���ن���اء الأ������س������ار ع���ل���ى ح����دوده����ا، 
النار،  باإط�ق  للجي�ض  وال�سماح 
وحب�ض املهاجرين يف خميمات يف 

ظروف ل اإن�سانية.

اإجراءات غري فّعالة
عام 2012 ، عندما �سّن فيكت�ر 
اأوربان �سل�سلة من الق�انني املثرية 
للجدل حتّد خا�سة من ا�ستق�لّية 
اأطلقت  والق�ساء،  املركزي  البنك 
املف��سية اإج��راءات �سد جتاوزات 
ب���داب�����س��ت، وه��ا ه��ي ال��ي���م، تهدد 
ب��ال��ل��ج���ء اإل��ي��ه��ا م����رة اأخ������رى يف 
الب�د  و�ستتلقى  اأب���ري���ل.  ن��ه��اي��ة 
ت�سحيح  اإىل  و���س��ُت��دع��ى  اإ���س��ع��ارا، 
ال���ق����ان���ني املُ����دان����ة ل��ت��ت���اف��ق مع 
ق��ان���ن الحت���اد الأوروب�����ي. ولكن 
ال�����س���اب��ق ت��ث��ري ال�����س��ك���ك ح�ل 
ف��ع��ال��ي��ة ه����ذه الإج���������راءات: فقد 
املا�سي،  يف  اأورب����ان  فيكت�ر  جن��ح 
يف تعديل هام�سي للن�س��ض التي 
اأثارت ا�ستياء بروك�سل، متح�س� 
الت�ساهل من �سركائه  على بع�ض 
عن  يتنازل  اأن  دون  الأوروب���ي���ني، 

اجل�هر .
متلك  امل�سكلة،  ا�ستمرت  واإذا      
ال�ستنجاد  ���س��ل��ط��ة  امل��ف������س��ي��ة 
مبحكمة الحتاد الأوروبي، وهذه 
عق�بات  ف��ر���ض  ميكنها  الأخ���رية 
املف��سية  اأح��ال��ت  وه��ك��ذا  مالية. 
اأم�����ام  امل���ج���ر   2016 ي����ن���ي����  يف 
املحكمة الأوروبية ب�سبب قان�نها 
مت  التي  الزراعية  الأرا�سي  ح�ل 
منذ  لها  الأجانب  ملكية  تقلي�ض 

قال لل� ن�فال اوب�سرفات�ر، ع�س� 
يف احلزب.

ك��ل هذه  ذل��ك  »لكننا مل نفعل     
جتّلى  النهاية،  يف  لأن��ه  ال�سن�ات 
الفريق.  يف  كزميل  ال����دوام  على 
اختبار  يحاول  وه�   ، م�ستفّز  انه 
يذهب،  اأن  مي��ك��ن  م���دى  اأّي  اإىل 
ول����ك����ن ع���ن���دم���ا ن�������س���ع ح�������دودا، 
عليك  كفى،  “فيكت�ر  ل��ه  ون��ق���ل 
ينتهي  ف��اإن��ه  الأم�ر”،  ت��غ��رّي  اأن 
بذلك.  للقيام  ا���س��ت��ع��داده  ب��اإب��داء 
مناق�سة  اأث��ن��اء  امل��ث��ال،  �سبيل  على 
الد�ست�ر املجري، بعثت املف��سية 
ح�ل  امل�سم�ن  وا�سحة  بر�سالة 
ب��اإم��ك��ان��ه وم��ا ل يجب عمله.  م��ا 
الد�ست�ر  بتعديل  النهاية،  يف  قام 

وفقا لهذه اخلط�ط احلمراء.
    وف��ع��� ك��ان��ت جم��م���ع��ة حزب 
الربملان  يف  الأوروب���������ي  ال�����س��ع��ب 
الأ�سب�ع  ذّك������رت  ق���د  الأوروب���������ي 
اأورب������ان بحدود  امل��ا���س��ي ف��ي��ك��ت���ر 
م��ا ك��ان م��ق��ب���ل: ح��ري��ة التعبري 
وال��ب��ح��ث وال��ت��ع��ل��ي��م، ه���ي مبادئ 
حتت  تقييدها  ميكن  ل  اأ�سا�سية 
املحافظ.  النائب  ق��ال  �سبب،  اأّي 
اأورب����ان  فيكت�ر  م��ن  و”�سنطلب 
لهذه  اح��رتام��ا  ت�سريعاته  تغيري 
خط�ة  ن���ت���ق���دم  اإن����ن����ا  احل����������دود، 
فاإنه  الق�اعد،  اإذا احرتم  خط�ة. 
�سيبقى جزء من الفريق، واإذا مل 
منه..  يخرج  اأن  عليه  يحرتمها، 
�سيتقرر ذلك يف غ�س�ن الأ�سابيع 

املقبلة«.
حزب  يف  الع�س�  ه���ذا  اأّن  غ��ري     
اأورب���ان  واث���ق:  الأوروب����ي  ال�سعب 
العائلة،  ج��زء من  يك�ن  اأن  يريد 

ول يريد اأن يك�ن معزول.
    وي�ستدل على ذلك باأّن الهنغاري 
ال�زراء  انتخاب رئي�ض  اإع��ادة  اأّي��د 
تا�سك  دونالد  ال�سابق  الب�لندي 
ل��رئ��ا���س��ة امل��ج��ل�����ض الأوروب���������ي يف 
ن�سيحة  �سد  مار�ض،  من  التا�سع 
الذي جعل من  الب�لندي  حليفه 

تا�سك عدّوه.
املجريني  م���ن  الآلف  ول���ك���ّن      
�����س�����ارع  اإىل  خ�����رج������ا  ال�����ذي�����ن 
ب�����داب���������س����ت الأح���������د والأرب������ع������اء 
ل���ي���ع���رب����ا ع�����ن غ�������س���ب���ه���م، �سد 
القدر  وبنف�ض  اورب����ان  جت����اوزات 
بعيدون  الأوروبيني،  ت�ساهل  �سد 

عن هذا الراأي.
عن لو نوفال اوب�صرفاتور 

الفرن�صية

يتعار�ض  م��ا  وه���   ،  2013 ع��ام 
“حرية  م����ع  ب���روك�������س���ل  ح�������س���ب 
الحت����اد  يف  املال”  راأ������ض  ح���رك���ة 
ال���ل���ج����ء اإىل  ل���ك���ن  الأوروب������������ي. 
ط�ي�،  وق��ت��ا  ي�ستغرق  ال��ق�����س��اء 
وت��ب��نّي ق�����س���ره وحم��دودي��ت��ه يف 
الت�سلطية  الن��ح��راف��ات  م�اجهة 
ت�سديها  يف  اورب������ان.     لفيكت�ر 
ب�لندا،  يف  امل��ح��اف��ظ��ة  للحك�مة 
والتي اتخذت من جارها املجري 
املف��سية  اب��ت��ك��رت  ل��ه��ا،  من���ذج��ا 
ل�لحفاظ  اآل��ي��ة ج��دي��دة  ب���اإح���داث 
ع��ل��ى دول���ة ال��ق��ان���ن و���س��ي��ادت��ه يف 
وال�سبب:   .2016 ع����ام  ي��ن��اي��ر 
التي  للجدل  املثرية  الإ�س�حات 
طالت املحكمة الد�ست�رية وو�سائل 
وار�س�.  اأق���ّرت���ه���ا  ال��ت��ي  الإع�������م 
ه���ذا الإج�����راء ي��ت��ك��ّ�ن م��ن ث�ث 
والت��سيات  ال��ت��ق��ي��ي��م  م���راح���ل: 
وار�س�  ل��ك��ن  تنفيذها.  وم��ت��اب��ع��ة 
مل ت�ستجب. فيما يتعلق مب�ساألة 
نائب  كتب  الد�ست�رية،  املحكمة 
رئي�ض املف��سية الأوروبية فران�ض 
الب�لندية  للحك�مة  تيمرمان�ض 
ردا، يق�ل م�س�ؤول  يتلق ول�  ومل 
يف ب���روك�������س���ل ����س���األ���ت���ه جم���ل���ة ل� 

ن�فال اوب�سرفات�ر.

ل��ل��ن��ق��ا���ض، ولكن  اأن���ه���ا م�����س��ت��ع��دة 
واحدا  ���س��ربا  ول����  ل��ل��ت��ن��ازل  لي�ض 
ت�ستبه  ملف  الهجرة،  م��س�ع  يف 
بروك�سل  “هجمات  اأ���س��ل  ان��ه  يف 
اأّن هذا الرك�د  اإّل  �سد املجر«.    
الكثريين.  م�سجع  يق�ّض  املعّمم 
يف م��ق��اب��ل��ة م����ع ل م����ن���ت���اين يف 
اأطلق  املا�سية،  القليلة  الأ�سابيع 
غا�سبا:  ب��ن��دي��ت  ك���ه��ن  دان���ي���ال 
ولُننذر  الأوروب��ي��ة،  القيم  لُن�ؤكد 

املجر، ونفر�ض عليها ال��س�ح. 
في�ن  ال�سادة  اأ�سدقاء  يفعل  ماذا 
وراخ�����ي وم��ريك��ل يف كتلة حزب 
ال�������س���ع���ب الأوروب������������ي ب���ال���ربمل���ان 

الأوروبي، مع اأ�سدقاء اأوربان ؟«

جمرد “م�صتفّز«
الأوروب����ي،  ال�سعب  ، ح��زب  ول��ك��ن 
الفرن�سي  اجلمه�ري  يلتقي  اأي��ن 
الدميقراطي  امل�سيحي  والحت���اد 
جانب  اإىل  م����ريك����ل  لأجن�����ي������ 
ف��ي��د���ض، ح���زب ف��ي��ك��ت���ر اأورب������ان، 
ت�ىل دائما حماية املجري ويعتزم 
القيام  يف  ال����س���ت���م���رار  ب��������س����ح 

بذلك.
   من املمكن دائما ا�ستبعاد فيكت�ر 
اأوربان من حزب ال�سعب الأوروبي، 

الحتاد  يف  الأع�����س��اء  الدول14 
الأوروبي الأخرى �سد فيينا بعد 
ات�سالت  اأي  قطع  �ساخن:  جدل 
ومقاطعة  ال��ن��م�����س��ا،  م���ع  ث��ن��ائ��ي��ة 
و�سحب  ال��ن��م�����س��اوي��ني،  ال�����س��ف��راء 
النم�ساويني  للمر�سحني  دعم  اأي 
الدولية..  املنظمات  يف  لل�ظائف 
بعد  رفعها  مّت  ي��ذك��ر،  ت��اأث��ري  دون 

�سبعة اأ�سهر من اتخاذها.
   وحتى تت�سلح بالّية مل�اجهة مثل 
الحتاد  جتهيز  مت  ال������س��ع،  ه��ذا 
الأوروب��ي ب��اأداة عقابية مع اأحكام 

»اخليار النووي« امل�صتحيل
وت����ب����ق����ى ال����ع����ق�����ب����ة ال���ق�������س����ى 
امل���ن�������س��������ض ع��ل��ي��ه��ا يف امل�������ادة 7 
م��ن م��ع��اه��دة الحت����اد الأوروب�����ي،  
الت�س�يت يف  ح��ّق  م��ن  احل��رم��ان 
املجل�ض الأوروبي. مت اإحداث املادة 
 ، ال�����س��ن���ات الأل��ف��ني  7 يف مطلع 
اليميني  احل������زب  و�����س�����ل  ب���ع���د 
املتطرف بزعامة ي�رغ هايدر اإىل 

احلك�مة النم�ساوية.
   يف ذلك ال�قت، اتخذت عق�بات 
دب���ل����م���ا����س���ي���ة م����ؤق���ت���ة م����ن قبل 

الربيك�سيت  هاج�ض  بهم  ي�ستبّد 
والنتخابات الفرن�سية والأملانية، 
ي��رتدد الأوروب��ي���ن يف فتح جبهة 
ج���دي���دة، وامل��ف������س��ي��ة الأوروب���ي���ة 
عالية.  قتالية  تظهر  ل  نف�سها 
نظامي  ت����ه����دي����د  ي������ج�����د  “ل 
قال  املجر”،  يف  القان�ن  ل�سيادة 
امل��ف������س��ي��ة فران�ض  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب 

تيمرمان�ض.
انه  اأورب���ان  اأدرك فيكت�ر      لقد 
احلك�مة  وقالت  للقلق.  داع��ي  ل 
امل��ج��ري��ة ل���ك��ال��ة ف��ران�����ض بر�ض 

لتك�ن  ��ّم��م��ت  ���سُ ال��ت��ي   ،7 امل�����ادة 
تفعيلها  ول���ك���ن  ن�����وي����ا.  خ����ي����ارا 
ولكن  ب��الإج��م��اع.  ق����رارا  يتطلب 
بالفيت�  ���س��ت�����س��ط��دم  امل��ف������س��ي��ة 
كانت تريد معاقبة  اإذا  الب�لندي 
كانت  اإذا  املجري  وبالفيت�  املجر، 
اإذن فان   ... ب�لندا  تريد معاقبة 

تطبيقه م�ستحيل الي�م.

غياب الإرادة ال�صيا�صية
يريد  اأح��د  ل  احلقيقة،  يف  ولكن 
اأوربان.  فيكت�ر  �سد  ا�ستخدامه 

مع ا�صتمرار عزفه الّن�صاز:

لهذا يعجز االحتاد االأوروبي اأمام فيكتور اأوربان..!
جمموعة حزب ال�صعب الأوروبي يف الربملان الأوروبي مازالت تراهن على امتثال اوربان

التعاطي مع املهاجرين حم�ر خ�ف كبري

غلق اجلامعة يثري احتجاجات اوروبية وداخلية م�سريات �سد حك�مة فيكت�ر اوربان

فيكت�ر اوربان �س�كة يف احللق الوروبيرئي�ض املف��سية الوروبية ووجع الديكتات�ر املجري

تبنينّ ق�سور اللجوء اإىل الق�ساء االأوروبي وحمدوديته
 يف مواجهــة االنحرافــات الت�ســلطية لفيكتـور اوربـان

ي�ستبدنّ بهم هاج�ض الربيك�سيت واالنتخابات الفرن�سية 
واالأملانيــة، يتــردد االأوروبيــون يف فتح جبهة جديدة

مرة  اأ�ــصــاء   ، ديكتاتـــــور  بـمرحـبــا   2015 عــــــام 
اأخرى.

ت�صريعه القا�صي بالحتجاز الآيل للمهاجرين، وقانونه 
�صد اجلامعات غري الأوروبية املقيمة يف املجر، وم�صروع 
احلكومية،  غري  للمنظمات  الأجنبي  التمويل  تاطري 
اأثارت حنق املفو�صية الأوروبية التي ل ميكنها التغا�صى 

عن احتجاز املهاجرين،
ب�صكل  ي�صتهدفان  اللذين  الأخريين  الن�صني  على  ول   

مبا�صر جامعة اأوروبا الو�صطى،

••الفجر – خرية ال�سيباين

ت�صرب  بوداب�صت،  يف  جديد  �صارم  قانون  �صدر  كلما      
بروك�صل بقب�صتها على الطاولة.

 وهذا يثري الكثري من ال�صو�صاء، ولكن دون تاأثري كبري.  
ومنذ �صبع �صنوات يتكرر هذا امل�صهد.

املجري  الـــوزراء  رئي�س  اأ�ــصــاء  املا�صي،  الأ�صبوع  يف   
كلود  جـــــــان  ا�صـــــــتقبله  الــذي  ــان،  اأورب فيكتـــــور 
اأوروبيــــــة  قمـــــة  يف  املفو�صيــــــة  رئي�س  يونكــــــر 

جنح فيكتور اأوربان يف املا�صي، يف تعديل هام�صي ملا يثري ا�صتياء بروك�صل دون اأن يتنازل عن اجلوهر 
 ا�صتحالة تطبيق “اخليار النووي” لن تفعيله يتطلب قرارا بالإجماع والفيتو البولندي اأو املجري باملر�صاد
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عربي ودويل
�سراع الهيمنة بني القطبني.. هل ت�ستفز اأم القنابل االأمريكية »اأبو القنابل« الرو�سية؟

•• عوا�سم-وكاالت:

الدفاع  وزارة  ب��اإع���ن  وا�سعا  اإع���م��ي��ا  اهتماما  الأخ���رية  ال�ساعات  �سهدت 
باإلقاء  الأمريكية البنتاغ�ن قيام طائرة نقل تابعة ل�س�ح اجل� الأمريكي 
ب�اأم  ُتعرف   ، اأطنان   10 قرابة  ت��زن   GBU-43طراز من  �سخمة  قنبلة 
اأم�ض الأول، ا�ستهدفت �سل�سلة من الكه�ف  اأفغان�ستان ي�م  القنابل، �سرقي 

التي ي�ستخدمها م�سلح� داع�ض يف منطقة اآ�سني.
ت��اأك��ي��دات م�س�ؤول  ال�����س���ء على  اإع����م دول��ي��ة وم��راق��ب���ن  و�سلطت و���س��ائ��ل 
اأمريكي باأن تلك هي املرة الأوىل التي ُي�ستخدم فيها هذا الن�ع من القنابل 

يف �ساحة معركة حقيقية.
ترامب  اإدارة  دفعت  التي  الأ�سباب  البحث عن  املحللني  العديد من  وح��اول 
لذلك  م�سطرا  ك��ان  م��ا  واإذا  الفتاكة،  الأ�سلحة  م��ن  ال��ن���ع  ه��ذا  ل�ستخدام 

ك�سفت  ووقتها  القنابل.  اأم  ع��ن  الأم��ري��ك��ي  الك�سف  على  ردا  �سن�ات،  ع�سر 
م��سك� النقاب عن �س�ح مماثل اأطلقت عليه ا�سم اأب� القنابل.

ن�وية  غري  قنبلة  اختربت  اأنها   2007 �سبتمرب  اأيل�ل  يف  رو�سيا  واأعلنت 
حمم�لة ج�ا و�سفتها باأنها الأق�ى يف العامل، وذلك يف ذروة احلديث عن 
البالي�ستية  امل�سادة لل�س�اريخ  الدفاعية  املنظ�مة  الأمريكية لن�سر  اخلطة 

يف اأوروبا.
 the father of all القنابل  اأب����  ع��ن  النقاب  وقتها  رو�سيا  وك�سفت 
العامل  الأق����ى يف  ال��ن���وي  غ��ري  الأم��ري��ك��ي  ال�س�ح  ردا على   ”bombs
والذي كان قد ك�سف عنه النقاب للمرة الأوىل العام 2003، واأطلق عليه اأم 
النقابل the mother of all  bombs،  وذلك يف اإطار املحاولت 
املتحدة  ال���لي��ات  وج��ه  يف  الع�سكرية  الهيمنة  ع�سر  اإيل  للع�دة  الرو�سية 

الأمريكية.

بالفعل، ل �سيما اأن ال�ساحة الأفغانية مل تكن ت�ستدعي مثل هذه الأ�سلحة، 
ما دفعهم للحديث عن احتمال اأن تك�ن اخلط�ة ر�سالة اإىل ك�ريا ال�سمالية 
يف ظل الت�تر القائم حاليا. وتناقلت وكالت الأنباء وامل�اقع الإخبارية ح�ل 
العامل ت�سريحات الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب يف هذا ال�سدد، بعد اأن 
الآن، ب��سفه  القتال حتى  ا�ستخدم يف  ن���وي  اأك��رب �س�ح غري  اإ�سقاط  قرر 

ك�ريا ال�سمالية باأنها م�سكلة �سيتم الإعتناء بها.
لكن التجارب ال�سابقة رمبا تدل على م�سار اآخر، حيث اأن ا�ستخدام اأم القنابل 
للمرة الأوىل يف التاريخ الع�سكري قد يك�ن على الأرجح ر�سالة اإىل م��سك�، 
والرو�سي  الأم��ري��ك��ي  الطرفني  تل�يح  �سهدت  �سابقة،  جتربة  على  قيا�سا 
بقدرات من هذا الن�ع، وا�سطرار م��سك� ل�إع�ن عن �س�ح مماثل اأطلقت 

عليه اإ�سم اأب� القنابل.
نادر عن �س�ح فتاك غري ن�وي قبل  باإع�ن رو�سي  التقدير  ويرتبط هذا 

قراأه  بيانا،   2007 �سبتمرب  اأي��ل���ل  يف  الرو�سية  الأرك���ان  رئا�سة  واأ���س��درت 
األك�سندر روك�سني، نائب رئي�ض هيئة اأركان الق�ات الرو�سية اآنذاك، للتعليق 
اإن  وقال  القنبلة،  تلك  نتائج جتارب  ب�ساأن  الرو�سي  التلفزي�ن  بثه  ما  على 

الهدف من هذه التجربة دفاعي فقط.
واأ�سار اإىل اأن الك�سف عن اأب� القنابل ياأتي يف اإطار �سمان اأمن رو�سيا الق�مي 
وال���ق���ف يف ال���ق��ت ذات��ه يف وج��ه الإره���اب ال���دويل يف اأي ج��زء م��ن العامل 
الهند�سي  الت�سميم  اإن  الرو�سية  الدفاع  اأي ظرف، فيما قالت وزارة  وحتت 

للقنبلة ل يتعار�ض مع التفاقيات الدولية.
تتحدث  اأفغان�ستان  يف  اأ�سقطت  ال��ت��ي  الأم��ري��ك��ي��ة  بالقنبلة  يتعلق  وفيما 
التقارير عن ك�نها تزن 10 اأطنان، فيما تزن القنبلة الرو�سية املماثلة لها 
8 اأطنان، بيد اأن ما جاء قبل ع�سرة اأع�ام يف البيان الرو�سي ي�ؤكد انها تعادل 

ق�ة اأربع قنابل اأمريكية، وتعتمد على تقنية النان�.

    ُيخّيم �صبح احلرب مرة 
اجلزيرة  �صبه  يف  اأخـــرى 
املنطقة  تــلــك  ــكــوريــة.  ال
احلــرب  تنتهي  مل  ــتــي  ال
الـــبـــاردة فــيــهــا، وعـــادت 
النتقامية  الــعــنــرتيــات 
اتهم  عــنــدمــا  الــثــالثــاء، 
ــا  ـــد تـــرامـــب كــوري ـــال دون
عن  بــالــبــحــث  ال�صمالية 
م�صتعد  انه  وقال  املتاعب، 
الكورية  امل�صكلة  لـحل 
ال�صمالية من دون ال�صني. 

   وقبل ذلك، انتقد املتحدث با�سم 
وزارة اخلارجية الك�رية ال�سمالية، 
الك�رية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  عنه  نقلت 
الطائرات  حاملة  اإر�سال  الر�سمية، 
الأمريكية ي� ا�ض ا�ض كارل فين�س�ن 
اإّن  ال��ك���ري��ة،  امل��ي��اه  اىل  واأ�سط�لها 
لغزو  الأح��م��ق  الأم��ري��ك��ي  النت�سار 
الدميقراطية  ك����ري���ا  ج��م��ه���ري��ة 
ال�سعبية قد و�سل اإىل مرحلة تنذر 

باخلطر. 
الدميقراطية  ك���ري��ا  وج��م��ه���ري��ة 
ل���ل���رد، بغ�ض  ال�����س��ع��ب��ي��ة م�����س��ت��ع��دة 
املطل�بة  ن����ع احل����رب  ال��ن��ظ��ر ع��ن 
يانغ  بي�نغ  املتحدة.  ال���لي��ات  من 
ن���وي يف حال  ت�سّعد وتعد بهج�م 

العدوان الأمريكي.
    ولئن دعا الرئي�ض ال�سيني �سي 
جني بينغ  اإىل احلفاظ على ال�س�م 
وال���س��ت��ق��رار، وذل���ك خ���ل ات�سال 
الأم��ري��ك��ي، ف�  هاتفي مع نظريه 
امل��سيقى  ه��ذه  اأّن  اإىل  ي�سري  �سيء 
املا�سي  يف  ُع��زف��ت  ال��ت��ي  الع�سكرية 
�س�ف تنخف�ض حّدتها مع اقرتاب 

حمطات واأحداث رمزية.
   ه����ذا ال�����س��ب��ت ي�����م ال�����س��م�����ض يف 
عر�سا  ال���ن���ظ���ام  ي��ن��ّظ��م  ال�������س���م���ال، 
ال�  مي�د  بعيد  ل�حتفال  ع�سكريا 
105 لكيم ايل �س�نغ، الأب امل�ؤ�س�ض 
الدميقراطية  ك���ري��ا  جل��م��ه���ري��ة 
ل�أ�سرة  �سليل  اآخر  وجّد  ال�سعبية، 

كيم ج�نغ اون. 
ومن املت�قع اأن يتزامن ذلك ، حتى 
العظيم،  اخلليفة  حفيظة  اأث��ار  ل� 
و�س�ل حاملة الطائرات الأمريكية 
اأيام، فاإّن  اإىل املنطقة. وبعد ع�سرة 
تاأ�سي�ض  ب��ذك��رى  �سيحتفل  النظام 

جي�سه.

مناورات كربى
ع�وة على هذا اجلانب الحتفايل 
البحت، الذي ت�سّر ك�ريا ال�سمالية 
على اإحيائه ب�سكل فخم لإبراز دور 
قادتها وق�ة م�ؤ�س�ساتها، فاّن بي�نغ 
الأحيان  م��ن  ك��ث��ري  يف  تنتهز  ي��ان��غ 
ال�س�اريخ  لإط����ق  الفر�سة  ه��ذه 
الن�وية. كما  اإج��راء الختبارات  اأو 
حركة  على  اأي�سا  النظام  ُيقدم  قد 
الع�سكرية  امل��ن��اورات  نهاية  م��ع  م��ا 
ال����ك����ربى الأم���ري���ك���ي���ة وال���ك����ري���ة 
ا�سم  عليها  اأط��ل��ق  ال��ت��ي  اجلن�بية، 
اأن  ُيفرت�ض  وال��ت��ي  ايغل”،  “ف�ل 

تنتهي 30 ابريل.
    يف الن�سف الثاين من �سهر ابريل، 
الت�تر  م��ن  ف��رتة  �سندخل جم��ددا 

اأون يريد اأن يبقى يف ال�سلطة، لذا 
ينبغي على اإدارة ترامب اأن تتحاور 

مع ك�ريا ال�سمالية.
اأن  امل����ت����ح����دة  ال�������لي������ات  ع���ل���ى     
التي  ���س��روط��ه��ا  يف  ال��ن��ظ��ر  ت��ع��ي��د 
وت��ك��رارا، والقا�سية  م���رارا  رددت��ه��ا 
ب��ن��زع ال�����س���ح ال���ن����وي م��ن ك�ريا 
ال�������س���م���ال���ي���ة. ه�����ذه م���ق���ارب���ة غري 
م�ن  الربوفي�س�ر  يحّلل  عق�نية، 
ت�����س���ن��غ- اي���ن، لأن��ه��ا تعني اأن��ن��ا ل 
�س�لة  اإّن  م��ع��ك.  ال��ّت��ح��اور  ن��ري��د 
تر�سانتها  ع����ن  ت��ت��خ��ل��ى  ل����ن  ك���ي���م 
فّكرت  فقد  بقائها،  مفتاح  الن�وية 
القذايف  زم��ن  الليبية  ال�سابقة  يف 
الكيماوية  تر�سانته  ف��ّك��ك  ال���ذي   ،
عام 2001 قبل اأن يتم �سربه من 
ط���رف ال��غ��رب و���س��ح��ل��ه م��ن طرف 

ال�سارع.

غري مريح
اق������رتح  امل�����ا������س�����ي،  الأ�������س������ب�������ع  يف 
���س��ي��ن��ات���ر دمي���ق���راط���ي م���ن ولي���ة 
الرئي�ض  ع��ل��ى  م��ا���س��ا���س������س��ي��ت�����ض، 
مع  مبا�سرة  ال��ت��ف��او���ض  الأم��ري��ك��ي 
احلملة  وخ�����ل  اأون.  ج���ن��غ  ك��ي��م 
النتخابية، كان املر�سح ترامب قد 
اأث����ار اأي�����س��ا اإم��ك��ان��ي��ة ع��ق��د اجتماع 
يتابع  ان  دون  الثالث”  “كيم  م��ع 
الأم��ر. ويليام ب��ريي، وزي��ر الدفاع 
الأمريكي ال�سابق يف عهد كلينت�ن، 
“يف  علينا  اأن��ه  با�ستمرار  اأي�سا  دعا 
البداية القيام مبحادثات مع ك�ريا 
احلزم  نبدي  ذلك  وبعد  ال�سمالية، 
كما كتب يف �سحيفة  وال�سرامة”، 

وا�سنطن ب��ست يف يناير املا�سي.
   وهذا ه� اأي�سا امل�قف الذي دافع 
للرئا�سة  الدميقراطي  املر�سح  عنه 
يف ك�ريا اجلن�بية، م�ن جاي- اين، 
املر�سح الأوفر حظا يف ا�ستط�عات 
ان���ت���خ���اب���ات 9 م���اي���� ال����ق����ادم. ويف 
مقابلة مع ك�ريا هريالد، دافع عن 
اأون  ج���ن��غ  ب�كيم  الع����رتاف  ف��ك��رة 
كزعيم لك�ريا ال�سمالية، اإذا عقدنا 
الن�وية،  الق�سية  ح��ل  على  ال��ع��زم 
التفاو�ض مبا�سرة معه، قبل  علينا 
ب���اأن���ه يف هذه  اأ���س��ف��ه  ي��ع��رّب ع���ن  اأن 
الأزم��ة اجلديدة، تدحرجت مكانة 

ب�ده اإىل دور املتفرج. 
هاي  جي�ن  ب��ارك  الرئي�سة  فاإقالة 
املا�سي،  م���ار����ض  م���ن  ال��ع��ا���س��ر  يف 
م�قع  يف  اجلن�بية  ك���ري��ا  اأغ��رق��ت 
ال�ليات  ت��ق���د  ، حيث  م��ري��ح  غ��ري 
املتحدة وال�سني العملية.. اإّن ك�ريا 
املدّوي  ح�س�رها  ت�سجل  ال�سمالية 
الرئا�سية  الن���ت���خ���اب���ات  ح��م��ل��ة  يف 

اجلن�بية.
عن ليبريا�صيون الفرن�صية

ت�س�نغ-  م�����ن  ي��خ�����س��ى  ال�����س��دي��د، 
ال�����س��ريف يف جامعة  الأ����س���ت���اذ  اي����ن، 
املا�سي،  العام  �سي�ل. يف  ي�ن�سي يف 
عن  يقل  ل  م��ا  يانغ  بي�نغ  اأطلقت 
ع�سرين �ساروخا، واأجرت جتربتني 
ا�ستنادا  ���س��ه��ر،  وم���ن���ذ  ن����وي���ت���ني. 
اأفاد  ال�سناعية،  الأق��م��ار  �س�ر  اإىل 
م����ق���ع ال��ت��ح��ل��ي��ل الأم���ري���ك���ي 38 
اأ�سغال ت�سري اإىل  ن���رث، عن وج�د 
ا�ستعدادات جارية يف م�قع ب�نغي- 
قاذفات  ن�سب  مّت  كما  الن�وي،  ري 
�ساحلي  على  لل�س�اريخ  حمم�لة 

الب�د.
القيام  على  ال�سمال  اأق���دم  اإذا   «     
منذ  ال�����س��اد���س��ة  ال��ن���وي��ة  بتجربته 
بالي�ستي  ���س��اروخ  اأو   2006 ع���ام 
ع���اب���ر ل����ل����ق����ارات، ال������ذي �����س����ّرع يف 
للحك�مة  مي��ك��ن  ت���ط����ي���ره،  ن�����س��ق 
الأم��ري��ك��ي��ة رد ف��ع��ل، ي���ا���س��ل م�ن 

الك�ريني  م����ع  ����س���ي���م���ّر  ذل�����ك  اأّن 
اأّول  ال�سماليني، الذين قد يك�ن�ن 
امل���ق��ف ميكن  ه���ذا  اإّن  امل���ب���ادري���ن. 
كارثة  اإىل  اأو  ف�سل،  اإىل  يتحّ�ل  اأن 

عامة.
    هل يراهن دونالد ترامب على اأن 
الردع ميكن اأن ي�ساعد للق�ساء على 
تعبري  ح��د  على  ال��ن���وي،  التهديد 
م�ست�سار  م��اك��م��ا���س��رت،  اجل������رنال 
الأمريكيني  اإّن  ال��ق���م��ي؟  الأم����ن 
ترك�ا لأنف�سهم م�ساحات لإمكانية 
الإع�ن  التفاو�ض من خ�ل عدم 
للقيام  ا���س��ت��ع��داده��م  ع���ن  ب������س���ح 
كانت  م���ه���م���ا  ال�������س���م���ال  ب�������س���رب 
ديل�ري.  ج���ن  ي�سيف  التكاليف، 
العق�بات  ع��ل��ى  ف��ق��ط  ف��الع��ت��م��اد 
القت�سادية والتهديد غري منتج يف 
اإّن ك�ريا ال�سمالية تطمح  النهاية. 
اإىل الأمن والنم�، ونظام كيم ج�نغ 

اجلن�بية  ك�����ري����ا  ����س���ك���ان  ن�����س��ف 
وج����زء ك��ب��ريا م��ن 200 األ����ف من 
الب�د،  يف  ي��ع��ي�����س���ن  الأم��ري��ك��ي��ني 
هم على مرمى مدفعية و�س�اريخ 
اأّن  اح��ت��م��ال  ج��ان��ب  اإىل  ال�����س��م��ال. 
اأي�سا  ���س��ت�����س��ت��ه��دف  ي���ان���غ  ب���ي����ن���غ 
الق�اعد الأمريكية يف اليابان، كما 
منت�سف  يف  ب��ذل��ك  بالقيام  ه���ددت 
بحر  يف  معدات  باإ�سقاطها  م��ار���ض، 

اليابان.

»لعبة خطرية جدا«
اجلزيرة  �سبه  �سهدت  اأن  �سبق  لقد 
ال����ك�����ري����ة يف ع�����دة م������رات اأزم������ات 
خطرية. وواحدة من اأ�س�ئها كانت 

ت�����س���ن��غ اي����ن. ال������س��ع خ��ط��ري لأّن 
دون���ال���د ت��رام��ب غ��ري م��ت���ّق��ع، ول 
يطلق  اأن  احتمال  ا�ستبعاد  ميكننا 
ك�ريا  م���ع  ال��ت�����س��اور  دون  ع��م��ل��ي��ة 
فيه  يفّكر  ل  م��ا  وه���  اجلن�بية”. 

وزير الدفاع الك�ري اجلن�بي.
كبرية،  ال��ت�����س��ع��ي��د  خم��اط��ر  اإّن      
وع�اقب هج�م اأمريكي وقائي - ل 
ت��رغ��ب فيه ب��ل��دان ���س��رق اآ���س��ي��ا- ل 
حت�����س��ى. ف��ك���ري��ا ال�����س��م��ال��ي��ة كيم 
ب�سار  ����س����ري���ا  ل��ي�����س��ت  اأون  ج����ن���غ 
ل�إ�سرار  الفعلية  والقدرة  الأ�سد، 
والن���ت���ق���ام ل��ب��ي���ن��غ ي���ان���غ، ل يجب 
تقديرها.  و����س����ء  ب��ه��ا  ال���س��ت��ه��ت��ار 
ت�ست�سيف  عم�قة  مدينة  ف�سي�ل 

ديل�ري،  ج����ن  ي��ق���ل  اأون،  ج���ن��غ 
والك�ريتني  ال�سني  يف  املتخ�س�ض 
يف ك��ل��ي��ة ال����درا�����س����ات ال���دول���ي���ة يف 
باملا�سي،  فمقارنة  ي�ن�سي.  جامعة 
ول�ست  متاما،  الديناميكية  تغرّيت 
متاأكدا من اأّن ترامب، �سانع القرار 
ا�ستخدام  ع��ل��ى  وال����ق����ادر  امل��ت��ق��ّل��ب 
�سيا�سية  اإ�سرتاتيجية  دون  اجلي�ض 
ي��ف��ه��م طبيعة  ت���راف���ق���ه،  ح��ق��ي��ق��ي��ة 
وقدرته  ال�سمايل  ال��ك���ري  النظام 
واملعاناة  ال�سربات  ا�ستيعاب  على 
منذ عق�د. انه يلعب لعبة خطرية 
ي�سكل  ت�قعه  ع��دم  اأّن  �سانا  ج���دا، 
ق�ته الكبرية، يف خداع بي�نغ يانغ.

وبالن�سبة للباحث، من غري املتاأكد 

اإدارة  ق����ررت  ع��ن��دم��ا   1994 ع���ام 
الن�وية  امل��ن�����س��اآت  ���س��رب  كلينت�ن 
وا���س��ت��ع��دت لإج�ء  ي���ن��غ��ب��ي���ن،  يف 
وح�سدت  الأم��ري��ك��ي��ني،  امل���اط��ن��ني 
اأ�سط�ل من 33 �سفينة حربية على 
التهديد  ولكن  ال�سرقي،  ال�ساحل 
الك�ري ال�سمايل بات الي�م حقيقة 
اأكرث جدّية من عام 1994، يق�ل 

م�ن ت�س�نغ- اين.
الن�سبي  اأّن ال���س��ت��ق��رار      خ��ا���س��ة، 
يف ���س��ب��ه اجل���زي���رة ق���د حت��ط��م مع 
لرتامب  املخفّية  غ��ري  التهديدات 
ال�سمالية.  ال��ك���ري��ة  امل�سكلة  ب��ح��ّل 
ان���ه ي��ت��ح��ّم��ل م�����س���ؤول��ي��ة اك���رب عن 
ه����ذه الأزم�������ة اجل����دي����دة م���ن كيم 

هل يذهب ال�سراع اىل مداه؟ هل ه� التحدي الخري؟

دعــوات للرئيـ�ض 
االأمــــريــــكــــي 
مبا�سرة  للتفاو�ض 
مـــع كــيــم جــونــغ 
ذلك  باعتبار  اأون 
ــل ــاح احلـــ ــت ــف م

الو�ســـع خطيـــر 
ـــه ال ي�سـتبعد  الأننّ
ان يطلـق دونالـد 
ترامــــب عمليــة 
دون الت�سـاور مــع 
كوريــا اجلنوبيــة

املر�سح الوفر حظا لرئا�سة ك�ريا اجلن�بية يدع� للتفاو�ض املبا�سر مع كيم

الحتفالية الك�رية ال�سمالية قد تنقلب اىل جنازةالمريكان م�سرون على فتح القلعة املغلقة

�سكوك حول قدرة ترامب على فهم طبيعة النظام الكوري ال�سمايل وقدرته على ا�ستيعاب ال�سربات واملعاناة منذ عقود
اإذا اأقدم ال�سمال على القيام بتجربته النووية ال�ساد�سة اأو �ساروخ بالي�ستي ميكن للحكومة االأمريكية رد فعل

خطر اندلع نزاع جديد: 

كيم وترامب يزرعان الرعب يف �سبه اجلزيرة..!
خماطر الت�صعيد كبرية وعواقب هجوم اأمريكي »وقائي« ل حت�صى

حمطات واأحداث رمزية �صتزيد من�صوب التوتر ارتفاعا  

حتليل اخباري

•• الفجر - خرية ال�سيباين
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العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
 اعــــــــــالن بالن�سر

 - علي  فاطمه  ومتثلهم  �سليمان  علي  �سنان  ورث���ة  ال�سيد/  ب���اأن  للجميع  معل�ما  ليكن 
الإمارات اجلن�سية ب�سفته مالك : املنجم للخياطة والتطريز ، رخ�سة رقم 251603 دائرة 
ال�سارقة يرغب يف بيع والتنازل عن الرخ�سة ل�سالح/ حممد ب�ل  التنمية القت�سادية 

عبدال�س�بان بنج�دي�ض اجلن�سية بكامل امل�ج�دات املحل التجاري.   
التعدي�ت : 

- تغيري ال�سكل القان�ين من م�ؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات 
 وعم� بن�ض املادة )14(  فقرة )5(  من القان�ن الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013م  يف �سان 
الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا الع�ن للعلم واإنه �س�ف يتم امل�سادقة على الجراء 
امل�سار الهي بعد ا�سب�عني من تاريخ هذا الع�ن فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�ر بالع�ن لتباع الجراءات القان�نية. 
الكاتب العدل

حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

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

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 665
البيع  يف  يرغب  اجلن�سية  مغربية   ، دريديل  �سناء  ال�سيدة/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة 100%  يف الرخ�سة مهنية امل�سماة كافترييا دار �سناء ، 

رخ�سة رقم : 623934 وذلك اىل ال�سيدة/ رو�سيني �سريراج  - هندية اجلن�سية  
وعم�بن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا الع�ن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سب�عني من تاريخ هذا الع�ن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 666
ليكن معل�ما للجميع بان ال�سيد/ احمد �سالح نا�سر حممد املازمي ، اإماراتي اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل احل�س�ض  البالغة 100%  يف امل�رد لتجارة الطارات ، 
مب�جب رخ�سة رقم : 122871 وذلك اىل ال�سيد/ فيجايا ك�مار �سنم�غان �سنم�غان ، 
هندي اجلن�سية  - تعدي�ت اخرى : تنازل مالك الرخ�سة لخر وتغيري ال�سكل القان�ين 

من فردية اىل وكيل خدمات 
وعم�بن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا الع�ن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سب�عني من تاريخ هذا الع�ن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 679

ليكن معل�ما للجميع بان ك� من ال�سيد/ عبدالرازق ي��سف حممد ال علي ، اإماراتي  اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  اىل الطرفني ال�سيد/ احمد عمر �سامل 
عمر احل�سرمي ، اإماراتي اجلن�سية عن 50% وال�سيد/ قي�سر ر�سا اليف الدين مريزا ، باك�ستاين 
اجلن�سية عن 50% رخ�سة برقم )627995( با�سم / كافترييا �ساحية الرحمانية ، وتغيري ال�سكل 

القان�ين من م�ؤ�س�سة فردية اىل �سركة اعمال مهنية  تعدي�ت اخرى :- 
وعم�بن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا الع�ن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  الع�ن  هذا  تاريخ  من  ا�سب�عني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 61
ليكن معل�ما للجميع بان ك� ال�سيد/ ابراهيم حممد عبداهلل علي الزي�دي - اإماراتي اجلن�سية 
كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب�ن  اجلن�سية  اردين  دب�ض  عبدالعزيز  �سالح  خليل  وال�سيد/ 
اإماراتي   - املرزوقي  ابراهيم  حممد  عبداهلل  عمر  ال�سيد/  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�ستهم 
اجلن�سية وذلك يف الرخ�سة كافترييا الجتهاد - تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مب�جب رخ�سة مهنية 

رقم )114401( 
- مت تغيري ال�سكل القان�ين من �سراكة اعمال مهنية اىل م�ؤ�س�سة فردية.   

وعم�بن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا الع�ن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  الع�ن  هذا  تاريخ  من  ا�سب�عني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 677
م�سري    ، عبدالرحمن  عبدالعظيم  عزمي  حممد  ال�سيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
اجلن�سية يرغب�ن  يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ 
حممد ا�سماعيل حممد ح�سن ، اإماراتي اجلن�سية زهرة اخلليج لتنجيد الثاث - تاأ�س�ست 

باإمارة ال�سارقة مب�جب رخ�سة مهنية رقم )719962( 
مت تغيري ال�سكل القان�ين من م�ؤ�س�سة فردية ب�كيل خدمات اىل م�ؤ�س�سة فردية. 

وعم�بن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا الع�ن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سب�عني من تاريخ هذا الع�ن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 678

ليكن معل�ما للجميع بان ال�سيد/ �سري بيت عبدال�س�م - هندي  اجلن�سية يرغب 
 : الثاين  الطرف  البالغة 100%  وذلك اىل  والتنازل عن كامل ح�سته  البيع  يف 
يف  اجلن�سية  هندي   - ن��سريي  ك�نه�  بن  ن��ساري  ك�نه�  م�سطفى  كاندامبات 
الرخ�سة امل�سماة )بقالة التقدير( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مب�جب رخ�سة 

رقم )5045414( 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�سنة   وعم�بن�ض 
2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا الع�ن للعلم وانه �س�ف يتم 

الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سب�عني من تاريخ هذا الع�ن
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
  اإعالن �سطب قيد

تعلن وزارة القت�ساد باأن ال�سادة/ �سركة ويل�س�ن والت�ن ميدل اي�ست ليمتد )اجلن�سية 
: اململكة املتحدة( قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع ال�سركة يف امارة ال�سارقة )العن�ان 
 -4 �سناعية   - ال�سارقة   - القا�سمي  عبداهلل  ال�سيخ  ب   - القا�سمية  �ض   -  4 �سناعية   :
�سجل  يف   )416( رق��م  حت��ت  واملقيدة    )23525  : ب  ���ض  ع��ب��داهلل   - ال�سيخ  ب  القا�سمية 
ال�سركات الأجنبية بال�زارة. - وتنفيذاً لأحكام القان�ن الحتادي رقم )2( ل�سنة 2015 
يف �ساأن ال�سركات التجارية وتعدي�ته والقرار ال�زاري رقم )377( ل�سنة 2010م يف �سان 
اعتماد دليل اإجراءات الرتخي�ض لفروع ومكاتب املن�ساآت امل�ؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة 
بالدولة. - يرجى من ال�سادة اأ�سحاب احلق يف العرتا�ض ان يتقدم�ا باعرتا�سهم اىل 

ال�زارة يف ميعاد ل يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العن�ان التايل
وزارة القت�صاد

 ادارة الت�صجيل التجاري
 �س.ب )3803( ال�صارقة 

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   

اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدمت امل�اطنة/ ظبابه �سامل �سيف را�سد املن�س�ري -  بطلب اىل 
ا�سمها من  بتغيري  الت�ثيقات  ق�سم  البتدائية-  اأب�ظبي  حمكمة 

)ظبابه( اىل) مرمي(  
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذك�ر باملحكمة خ�ل 

15 ي�ما من تاريخ ن�سر الع�ن .
رو�سة حممد العبيديل _ منفذ اإجراءات   

حممد �سامل املن�سوري  - قا�سي توثيقات         

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

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/2864  جتاري جزئي 
بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمه�ل  عبدال�هاب  ع���اد  لطفي  عليه/1-هاين  املحك�م  اىل 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2017/3/12 يف الدع�ى املذك�رة اع�ه ل�سالح/
بالزام املدعي عليه ب�سفته بان ي�ؤدي للمدعي  ال�سجينى  ا�سماعيل  حمم�د زكريا حممد 
بالدرهم  يعادله  ما  او  دولر  وع�سرين  وث�ثة  وخم�سمائة  ال��ف  وث�ثني  )ت�سعة  مبلغ 
الماراتي ب�سعر ال�سرف وقت التنفيذ والفائدة القان�نية ب�اقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق 
احلا�سل يف:2015/3/1 والزمته بامل�سروفات والر�س�م الق�سائيه. حكما مبثابة احل�س�ري 
قاب� ل��ستئناف خ�ل ث�ثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�سر هذا الع�ن �سدر 

با�سم �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   

اعالن بيع  عقار بالن�سر     
فى الدعوى رقم  2016/77 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: بنك را�ض اخليمة ال�طني 
عن�انه : بناية بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �سارع عمان - راأ�ض اخليمة 

املنفذ �سده : علي ر�سا حممد �سريازي 
عن�انه : �سقة رقم 212  ، بناية العطار اإي�سكالر ، منخ�ل ، بردبي ، اإمارة دبي 

�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الث�ث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2017/4/19 امل�افق  الربعاء  ي�م  يف  انه 
بيع العقار امل��سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى م�قعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
خ�ل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممن�ع من املزايدة ان يزيد على الثمن خ�ل الع�سرة ايام التالية 
لر�س�م املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يق�م بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : ن�ع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : الثنية الثالثة - رقم الر�ض : 30 - رقم املبنى 
: -2 - ا�سم املبنى : تناور ، رقم العقار : 1405 - رقم الطابق : 14 - امل�ساحة : 125.33 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب���� 

)2023559( درهم  م�حظة : يدفع املبلغ ف�را.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   

اعالن بيع  عقار بالن�سر     
فى الدعوى رقم  2015/10 بيع عقار مرهون  

طالب التنفيذ: �ستاندر ت�سارترد بنك 
عن�انه : اإمارة دبي - الإمارات العربية املتحدة - بناية الفردان بالإر�ساد 

املنفذ �سده : جي�اين �سنكر نارايندا�ض - واآخرون   -  عن�انه :  حمل رقم )1( ملك م�ؤ�س�سة م�سطفاوي ، امل�سلي ، 
بردبي ، �سندوق بريد رقم 6535 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة ، رقم الهاتف : 048879952

احلال  اقت�سى  ان  التالية  الث�ث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2017/4/19 امل���اف��ق  الرب��ع��اء  ي���م  يف  ان��ه 
للمزادات وعلى  الم��ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اأم��ام  اجلهة  ادن��اه  او�سافه  امل��سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
م�قعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من م�اطني الدويل تاأمني ل 
يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا 
مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خ�ل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف 
املمتلكات  : �سقة �سكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ض : 380 - ا�سم املبنى : ريزيدن�ض T1 2 - رقم املبنى : 

درهم   )2.183.995( ب�����  املقدرة   - مربع  مرت   101.45  : امل�ساحة   -  2603  : العقار  رقم   1--
م�حظة : يدفع املبلغ ف�را.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
 يف الدعوى رقم 2016/4669 جتاري كلي - ال�سارقة  

اقام املدعي بنك امل�سرق دع�اه اع�ه امام حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
�سد املدعي عليهم :  

1( - املجم�عة ال�ستثمارية اخل�س��سية املحدودة
2( - ماجد عبداهلل جمعه ال�سري  3( - حممد عبداهلل جمعه ال�سري 

املغازجكي  جمال  امل�سريف  اخلبري  بندب  متهيدي  حكم  حكم  ���س��دور  ونعلمكم 
خبري يف الدع�ى ل�ط�ع على اوراق الدع�ى وم�ستندات وحدد اخلبري جل�سه 
خربه ي�م الث�ثاء 2017/4/18 )11( �سباحا يف مقر البنك املدعي مما يق�سي 
ح�س�ركم او من ين�ب عنكم قان�نيا لتقدمي ما لديكم من بيانات يف الدع�ى 

امام اخلبري املنتدب.   
مكتب امل�صريف  
 جمال كامل املغازجكي                 

مذكرة اإعالن بالن�سر 
اىل املدعي عليه 

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
مذكرة اعالن املدعي عليه باحلكم مبثابة احل�سوري بالن�سر

اىل املدعي عليه/ وايدوول ل�ن�ساءات - �ض ذ م م - 
نعلنكم باأن املحكمة حكمت يف الدعاوي املذك�رة ل�سالح املدعيني بالزام املدعى عليها بان ت�ؤدي 

للمدعني املبالغ التاليه : 

احلكم-  تنفيذ  عند  يكن-  مل  ما  نقدا  يقابلها  مبا  او  م�طنهم  اىل  ع�دتهم  بتذكرة  والزمتها 
ملتحقا بخدمة رب عمل اآخر والزمت املدعي عليها بامل�ساريف. 

ن�سر  التايل  الي�م  من  اعبتارا  ي�ما  ث�ثني  خ�ل  ل��ستئناف  قاب�  احل�س�ري  مبثابة  حكما 
هذا الع�ن.

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 296/2017/13  
 287/2017/13 
 562/2017/13 

م
1
2
3

ا�سم املدعي
حكمت علي كرم علي 

�سديق بي كي جا�سم بي كي
�سيم�ل كانتي نات م�ن� هاري نات     

املبلغ املحك�م له  
  10280.10 درهم  + تذكرة الع�دة
10777.20 درهم  + تذكرة الع�دة

7885 درهم  + تذكرة الع�دة

تاريخ احلكم  
2017/3/27
2017/3/27

 2017/3/30

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
    يف الدعوى رقم 2016/3627 جتاري كلي - ال�سارقة 

املدعي : البنك التجاري الدويل 
املدعي عليها : ماجد �سلطان حممد مطر ال�س�قي ال�س�يدي 

الحتادية  ال�سارقة  حمكمة   - ال��ع��دل  وزارة  ع��ن  ال�����س��ادر  الكتاب  اىل  ب��الإ���س��ارة 
باأنه  العلم   اأع�ه يرجى  املذك�رة  الدع�ى  ب�ساأن خبريا م�سرفيا يف  البتدائية 
امل�افق  ي���م اخلمي�ض   ال��دع���ى  اط���راف  م��ع  خ��ربة م�سرتكة  تقرر عقد جل�سة 
2017/4/20 يف متام ال�ساعة 11.00 �سباحا مبقر اخلربة الكائن ببناية الإحتاد 
)وزارة الطاقة( خلف �ستي �سنرت ديرة - دبي - الطابق التا�سع رقم 902 - لذا 
اأو م��ن ميثله ق��ان���ن��ا وذل���ك ل����إط����ع ع��ل��ى ا�س�ل  ي��رج��ى ح�����س���ر ك��ل ط���رف 

امل�ستندات الثب�تية التي بح�زته
عبداهلل فايز ال�صام�صي 
اخلبري املنتدب

اعالن بالن�سر

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
 يف  الق�سية رقم  2017/129  ت ج  عجمان    

املرف�عة من بنك ام القي�ين ال�طني �سد حممد �سعيد حممد را�سد
وحيث انه وقد مت ندب اخلبري/ح�سني �سامل الها�سمي يف الدع�ى اع�ه وعليه يعلن 
ال�سيد/ حممد �سعيد حممد را�سد  وذلك حل�س�ر اجتماع اخلربة  املزمع عقده ي�م 
،  وذلك مبكتبنا بدبي  ال�ساعة 30 : 5 م�ساء  الث�ثاء  18 ابريل  2017 - يف متام 
- بردبي �سارع خالد بن ال�ليد )ام هرير الوىل ( - بجانب القن�سلية الباك�ستانية - 
بناية احمد ل�تاه ،  بنف�ض البناية براند اند لي�ض الطابق الثالث مكتب رقم : 308 ،  
الرجاء احل�س�ر يف امل�عد املحدد وتقدمي ما لديكم من م�ستندات ويف حالة تخلفكم 

عن احل�س�ر فاأن اخلربة �س�ف تعد تقريرها وفقا ملا لديها من م�ستندات
اخلبري امل�سريف   احل�سابي 
ح�سني �سامل الها�سمي             

          دعوة اجتماع اخلربة

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

يف الدعوى رقم 2015/580 تنفيذ عقاري 
املبلغ  ب�سداد   - كلي  عقاري   2014/1001 رقم  الدع�ى  يف  ال�سادر  احلكم  :تنفيذ  الق�سية  م��س�ع 

املنفذ به وقدره )825178.02( ، �سام� للر�س�م وامل�ساريف 
طالب الع�ن : طالب التنفيذ : �سريف �سفيق املعروف ب�سفيق �سعب  

املطل�ب اع�نه : املنفذ �سده / 1- تعمري القاب�سة ل��ستثمار - �ض ذ م م -  جمه�ل حمل القامة.  
م��س�ع الإع�ن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2017/4/6 اع�نكم ل�سداد قيمة املطالبة 
)825178.02( درهم يف ملف التنفيذ اع�ه وال بيع العقار حمل احلجز )ن�ع العقار : عبارة عن 
وحدات عقارية - املنطقة : مر�سى دبي - رقم الر�ض : 22- ا�سم املبنى : برج الأمريه - رقم ال�حدات 
)4209-2904( - وال�حدة رقم : 1109 الكائنة مبنطقة مر�سى دبي - رقم الر�ض : 26 - ا�سم املبنى 
: ايليت ريزيديب�ض - وال�حدة )2011-1914( - املنطقة : ند ح�سة - ا�سم املبنى : بال�ض تاورزتي 

2- رقم الر�ض( خ�ل 30 ي�م من تاريخ ن�سر هذا الع�ن.   
رئي�ض الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1436 ا�ستئناف جتاري 

اىل امل�ستاأنف �سده /1 -ا�س�ض لدارة املن�س�اأت - �ض ذ م م  جمه�ل حمل القامة 
اقام  ق��د   - م  م  ذ   - ال��ع��ق��اري  والتط�ير  ل��ستثمار  امل�ستاأنف/تنميات  ان  مب��ا 
التمهيدي  احلكم  املحكمة حكمت  ب��اأن  نعلنكم  وعليه  اأع���ه  امل��ذك���رة  ال��دع���ى 
التايل : اول : بقب�ل ال�ستئنافني �سك� - ثانيا : وقبل الف�سل يف امل��س�ع بندب 
الدارة العامة ل�دلة اجلنائية ب�سرطة دبي خبريا يف الدع�ى لتعهد اىل اأحد 
والزمت   - التمهيدي  احلكم  وفق  املاأم�رية  لتنفيذ  وذل��ك  املخت�سني  خربائها 
م�سروفات  ذمة  على  املحكمة  خزينة  دره��م  الف  ع�سرة  مبلغ  بايداع  امل�ستاأنفة 
  2017/5/22 امل�افق  الثنني  ي�م  جل�سة  املحكمة  لها  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب 

Ch2.D.16 ال�ساعة 00 : 10 �سباحا يف القاعة
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/254  ا�ستئناف تظلم جتاري   

حمل  جم��ه���ل  ع��ب��داهلل  م�����س��اري  دغ��ي��م  1-خليفه  ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف /بنك ام القي�ين ال�طني - �ض م ع وميثله : خالد 
بالدع�ى  ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  قد    - ح�سني  عبداهلل  كلندر 
رقم : 2016/388 تظلم جتاري بتاريخ 2016/10/12 وحددت لها جل�سه 
رقم  بالقاعة  17.30 م�ساءا   ال�ساعة  امل�افق 2017/4/19   الرب��ع��اء   ي���م 
حال  ويف  قان�نيا  ميثلكم  من  او  ح�س�ركم  يقت�سي  وعليه   ch1.B.7

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/1892  ا�ستئناف جتاري   

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-ع�سام را�سد ح�سن ب�هناد جمه�ل حمل القامة 
�سلطان  : فهد  م ع وميثله  ال�طني -�ض  امل�ستاأنف /بنك الحت��اد  ان  مبا 
 2016/1127  : رق��م  بالدع�ى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قد    - ل�تاه  علي 
امل�افق  جتاري كلي بتاريخ 2016/12/17 وحددت لها جل�سه ي�م الحد  
ch2.D.19 وعليه  2017/5/21  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم 
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قان�نيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�س�ركم  يقت�سي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2016/1335  ا�ستئناف جتاري   
ال��ربي العام - �ض ذ م م  جمه�ل  امل�ستاأنف �سده/ 1- ال�سعادة للنقل  اىل 
حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /علي ال�سيد ابراهيم ال�سيد خليفة ال�ساده 
احلكم  ا�ستاأنف  ق��د   - ال�سنقيطي  حممد  ال�سيد/  علي  ج��م��ال   : وميثله 
  2016/8/30 بتاريخ   - 2016/979 جت��اري جزئي   : رقم  بالدع�ى  ال�سادر 
وحددت لها جل�سه ي�م الربعاء  امل�افق 2017/5/17   ال�ساعة 10.00 �سباحا  
بالقاعة رقم ch2.D.18 وعليه يقت�سي ح�س�ركم او من ميثلكم قان�نيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/602  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-ي��ه ا�ض تي تيليك�م - �ض ذ م م 2-علي �سليمان م��راد عبداهلل 
الطاهر البل��سي - جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك اخلليج الول - فرع 
دبي وميثله : حممد عبدامللك م�سطفى اهلي - قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها 
والر�س�م  دره���م(   1.222.902/67( وق���دره  مببلغ  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
ال�سداد.   متام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
بالقاعة  ���ض   8.30 ال�ساعة    2017/4/16 امل���اف��ق   الح���د  ي���م  جل�سة  لها  وح���ددت 
Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بث�ثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر 
   يف  الدعوى 2017/334  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-عبدالعظيم علي ابراهيم علي - جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املدعي/ عبداهلل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز اجلطيلي وميثله : عبداهلل �سامل 
حممد �سامل املرزوقي - قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�س�م  دره��م(   20.225.000( وق��دره  مببلغ  عليه 
والفائدة   12% من تاريخ اقامة الدع�ى وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة 
ي�م الث�ثاء  امل�افق  2017/4/18  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.C.15 لذا 
فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بث�ثة اأيام على الأقل. )علما باأن الدع�ى قد 

جددت من ال�سطب(. 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/673  جتاري كلي               

عن   - ج�فيند  ك�مار  2-�س�نيل  م  م  ذ  �ض   - العامة  للتجارة  1-�س�كيت��ض   / عليه  املدعي  اىل 
 نف�سه وب�سفته �سريك واملدير املخ�ل بالت�قيع عن �سركة �س�كيت��ض للتجارة العامة -  �ض ذ م م 
اب�ظبي  بنك  املدعي/  ان  القامة مبا  امل�سرفية  جمه�يل حمل  للت�سهي�ت  �سامن  وكفيل   -
الدع�ى وم��س�عها  اأق��ام عليك  قد    - �ساملني ظبيك احل��سني  زاي��د  ن���ال   : ال�طني وميثله 
وقدره  مبلغ  املتنازع  للبنك  ي���ؤدي��ا  ب��ان  والت�سامم  بالت�سامن  �سدهم  املتنازع  ب��ال��زام  املطالبة 
)798.943.61 درهم( قيمة املرت�سد امل�ستحق للبنك املتنازع عن القر�ض الجل املمن�ح للمتنازع 
�سدهم بال�سافة اىل الف�ائد القان�نية ب�اقع 12% من تاريخ رفع الدع�ى والر�س�م وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة ي�م الثنني امل�افق  2017/5/1  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بث�ثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
ا�سرتاتيجية جديدة لتحرير املو�سل من داع�ض

اجلانب  معارك  اأن  املتي�ين  ورج��ح  املا�سية.  الأي��ام  خ���ل  اأهدافها  اجلديدة 
واإن كان بطيئا  التقدم احلا�سل  اأ�سابيع..  تنتهي خ�ل  الغربي للم��سل قد 
فه� مر�ٍض، و�ستتمكن الق�ات العراقية من ح�سم املعارك يف اجلانب الغربي 
خ�ل فرتة ل تتجاوز اأ�سابيع. واجلانب الغربي من امل��سل اأ�سغر من جانبها 
ال�سرقي م�ساحًة، حيث يبلغ %40 من اإجمايل م�ساحة املدينة، لكن كثافته 
ال�سكانية اأكرب، اإذ تقدر منظمة الأمم املتحدة عدد قاطنيه بنح� 800 األف 
ن�سمة، نزح منهم 285 األف، وفق ما اأعلنته املنظمة الدولية، الث�ثاء املا�سي. 
ويف حماولة لإبطاء تقدم الق�ات املهاجمة يف اأكرب واآخر معقل له يف العراق، 
ال�ساروخي  والق�سف  القنا�سني  اأب��رزه��ا  ع��دي��دة،  اأ�ساليب  داع�����ض  ي�ستخدم 
الق�سف  ا�ستخدام  تقلي�ض  بعد  خ�س��سا  مفخخة،  ب�سيارات  والنتحاريني 
اجل���ي م��ن قبل ط��ريان التحالف ال���دويل وال��ط��ريان ال��ع��راق��ي، وف��ق خليل 
النعيمي، وه� �سابط برتبة عقيد متقاعد من اجلي�ض العراقي. النعيمي زاد 

باأنه على مدى الأيام املا�سية جنح داع�ض يف ال�ستفادة من التغيري الذي طراأ 
مت�قف  الحتادية  ال�سرطة  فمح�ر  للم��سل،  الغربي  اجلانب  معارك  على 
با�ستثناء  مت�قف،  �سبه  اجلي�ض  م��ن  التا�سعة  الفرقة  ق��ي��ادة  وحم���ر  مت��ام��ا، 
حم�ر ق�ات مكافحة الإرهاب، التي تعتمد على قتال ال�س�ارع ل�سق طريقها، 
وهي ا�سرتاتيجية �سعبة ومعقدة. وتابع م��سحا اأن داع�ض بداأ بالعتماد كليا 
يف املعارك على القنا�سني والق�سف ال�ساروخي مل�اقع جتمع الق�ات العراقية، 
القنا�سني الأجانب، والق�ساء عليهم،  فالتنظيم ميتلك عددا غري قليل من 
�سمن ال�سرتاتيجية اجلديدة التي قل�ست الق�سف اجل�ي، ياأخذ وقتا اأط�ل. 
امل��سل  اأ�سب�عني حتا�سر منطقة  اأك��رث من  منذ  العراقية  الق�ات  ت��زال  ول 
ال�سكانية  كثافتها  اأحياء عديدة  ت�سم  الغربي، وهي  و�سط اجلانب  القدمية، 
مرتفعة و�س�ارعها �سيقة ومت�سعبة ل ت�ستطيع العربات الع�سكرية دخ�لها؛ 

ما يجعل اجلن�د مك�س�فني اأمام قنا�سة داع�ض.

•• املو�سل-وكاالت:

تقدمت الق�ات العراقية، خ�ل الأيام القليلة املا�سية، ب�سكل طفيف يف معارك 
اجلانب الغربي ملدينة امل��سل، عرب حترير ث�ثة اأحياء هي املغرب والريم�ك 
واملطاحن، فيما ل تزال املنطقة الأ�سعب، وهي امل��سل القدمية، حتت �سيطرة 
اأ�سب�عني على تط�يقها. ما يحدث، وفق نائب  اأكرث من  داع�ض، رغم م�سي 
برملاين وخبري ع�سكري، ه� تطبيق ل�سرتاتيجية جديدة �سعبة ومعقدة تق�م 
على تقلي�ض الغارات اجل�ية، والتقدم ببطء داخل الأحياء ال�سكنية، وا�ستخدام 
يف  ل�سيما  التحتية،  البنى  وتدمري  مدنيني  ملقتل  جتنبا  اخلفيفة،  الأ�سلحة 
اأعقاب جمزرة حي امل��سل اجلديدة، لكن داع�ض جنح يف ال�ستفادة من تغيري 
ا�سرتاتيجية القتال، عرب ا�ستهداف الق�ات بالقنا�سة والق�سف ال�ساروخي. 
ال�سرتاتيجية اجلديدة، التي تعتمدها الق�ات العراقية، هي التقدم البطيء 

اخلفيفة؛  بالأ�سلحة  والقتال  للمدينة،  الغربي  اجلانب  و�سط  اأح��ي��اء  داخ��ل 
جتنًبا ل�سق�ط �سحايا بني املدنيني، بح�سب علي املتي�ين، ع�س� جلنة الأمن 
اإن الق�ات العراقية اعتمدت هذه  والدفاع يف الربملان العراقي. املتي�ين قال 
بعد  للمدينة،  ال��غ��رب��ي  اجل��ان��ب  اأح��ي��اء  يف  للتقدم  اجل��دي��دة  ال�سرتاتيجية 
نح�  يقطنها  التي  املدينة،  غربي  اجلديدة”  امل��سل  حي  يف  مدنيني  مقتل 
مبقتل  يحيط  الغم��ض  ي��زال  ول  ال�ُسنة.  م��ن  اأغلبهم  ن�سمة،  ملي�ن   1.5
املا�سي،  اآذار  مار�ض   17 ي�م  احل��ي،  منازلهم يف هذه  داخ��ل  املدنيني  ع�سرات 
اأن��ه �سن غ��ارة ج�ية بهذا احلي يف الي�م نف�سه  ال��دويل  اأعلن التحالف  حيث 
ال�قت  داع�ض يف  متهمة  بغداد،  نفته  ما  وه�  العراقية،  احلك�مة  بطلب من 
ذاته بتنفيذ تفجري ت�سبب يف هذه املجزرة. واأ�ساف النائب العراقي اأن الق�ات 
الأحياء  داخ��ل  التغلغل  خ���ل  اخلفيفة،  الأ�سلحة  حاليا  ت�ستخدم  العراقية 
ال�سرتاتيجية  حققت  وق��د  التحتية..  والبنى  املدنيني  حلماية  ال�سكنية؛ 

•• الفجر - اأدريان ليليفر 
ترجمة خرية ال�سيباين

   ت��رك��ي��ا حت��ب�����ض اأن��ف��ا���س��ه��ا.. بعد 
اأربعة ع�سر عاما، مل  ا�ستمّر  حكم 
يخ�سر خ�لها اأي انتخابات، يلعب 
ال��رئ��ي�����ض رج����ب ط��ي��ب اإردوغ�������ان 
ال�سيا�سي  م�������س���ريه  م�����ن  ج������زء 
مثقل  د���س��ت���ري  ا�ستفتاء  بتنظيم 
الب�د.  مل�����س��ت��ق��ب��ل  ب���ال���ت���ه���دي���دات 
تعدي�    18 ك����ب����ري:  ال������ره������ان 
اق����رتاع الأحد  ق��ل��ب  د���س��ت���ري��ا يف 
تهدف اإىل تغيري يف العمق للنظام 

ال�سيا�سي الرتكي.
ُيعنّي     يف �س�رة ف���ز ال��� “نعم”، 
اأع�ساء  ه�اه  على  وُيقيل  الرئي�ض 
الربملان  احل��ك���م��ة، ومي��ك��ن��ه ح���ّل 
ي���ؤدي اىل تنظيم انتخابات  - مبا 
ب���رمل���ان���ي���ة ورئ���ا����س���ي���ة ج����دي����دة-، 
احلكم  ع����ل����ى  ق����������ادرا  و�����س����ي����ك�����ن 
مب���ج��ب م��ر���س���م رئ��ا���س��ي يف حال 
ان��دلع اأزم��ة. اأم��ا بالن�سبة ملن�سب 
ال��زاوي��ة يف  ال�����زراء، حجر  رئي�ض 
ال���د����س���ت����ر احل�����ايل امل��������روث عن 
النق�ب الع�سكري لعام 1980، 

فاإنه �سيتم بب�ساطة التخلي عنه.
، ف��اإن ال�سلطة      يف نف�ض ال�قت 
ال����ق���������س����ائ����ي����ة، ال�����ت�����ي ان���ُت���ه���ك���ت 
الأخرية  ال�سن�ات  ا�ستق�ليتها يف 
اإ����س���راف ل�سيق  ���س��ُت������س��ع حت��ت   ،
النتيجة:  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة.  لل�سلطة 
اأن  اأك�����س��اري  ق�سر  �ساكن  ب��اإم��ك��ان 
اأو غري  ي��ع��نّي ب��ط��ري��ق��ة م��ب��ا���س��رة 
جمل�ض  من  اأع�ساء  �ستة  مبا�سرة 
الذي   ، العامني  واملدعني  الق�ساة 

يدير مرفق الق�ساء.

ال��ت�����س��خ��م يف  وب��ل��غ   ،2009 ع���ام 
يف  باملائة   29 فا�سل   11 م��ار���ض 
 ،2008 م��ن��ذ  ل��ه  م�ست�ى  اأع��ل��ى 
 12 اإىل  البطالة  م��ع��دل  وارت��ف��ع 
دي�سمرب  يف  ب���امل���ائ���ة   7 ف���ا����س���ل 
مت�فر  رق����م  اآخ����ر   ،2016 ع����ام 
ل�سغ�ط،  ال���ب���ن����ك  وت��ت��ع��ر���ض   ،
وفقدت العملة الرتكية ما يقارب 
مقابل  ق��ي��م��ت��ه��ا  م���ن  ب��امل��ائ��ة   30
 2016 ع��ام  ي�لي�  منذ  ال���دولر 
ت��دخ���ت البنك  ال��رغ��م م��ن  على 

املركزي. 
املزمن،  ال���س��ت��ق��رار  ع��دم  وب�سبب 
ال�سياحة  ع�����ائ�����دات  ان��خ��ف�����س��ت 
ب��امل��ائ��ة م���ن الناجت   5 ي���ق���ارب  م���ا 
امل���ح���ل���ي الإج�����م�����ايل ب��ن�����س��ب��ة 30 
اأّن  ع��ل��م��ا   ،2016 ع�����ام  ب���امل���ائ���ة 
املتكررة  الن��ت��خ��اب��ي��ة  ال��ن��ج��اح��ات 
يف  ُتف�ّسر  كانت  اأردوغ�����ان  للرئي�ض 
القت�سادي  بال�سع�د  منها  جانب 

لرتكيا.
    ل �سك اأّن ال�سته�ك الداخلي، 
الرتكي،  للنم�  الرئي�سي  املحرك 
امل�ستثمرين  اأّن  اإّل  ق���ي��ا،  ي��ب��ق��ى 
التطهري  وع��م��ل��ي��ات  ي��ن��ت��ظ��رون، 
ال��ت��ي ُن��ف��ّذت يف ع���امل الأع���م���ال يف 
�سانها  من  لي�ض  الأخ��رية  الأ�سهر 
جهة  م��ن  وال�ستفتاء  طماأنتهم. 
الأ�س�اق  يف  ق��ل��ق  م�����س��در  اأخ����رى، 
امل��ال��ي��ة، اأق���ر ن��ائ��ب رئي�ض ال����زراء 
اأّن  وامل�سكلة هي  �سيم�سك.  حممد 
هذه احلرية مر�ّسحة ل��ستمرار، 
مهما كانت نتيجة ال�ستفتاء، لأّن 
الطريق  �سيفتح  ن��ع��م  ال����  ان��ت�����س��ار 
لردوغان،  املطلقة  ال�سلطة  اأم��ام 
م��ع م��ا ق��د ي��رتّت��ب على ذل��ك من 
خماطر التع�سف.. ول اأحد يعرف 
ما هي ردة فعل ال�سلطان الرتكي 
به  ال��ن��اخ��ب���ن  اأحل����ق  اإذا  ال��ع��ن��ي��ف 

هزمية تاريخية. 

انحراف ت�صلطي
���س��ت��دخ��ل ه����ذه ال���ت���غ���ي���ريات حيز 
التنفيذ عام 2019، مما �سي�سمح 
البقاء  احل����ايل  ل��ل��رئ��ي�����ض  ن��ظ��ري��ا 
 !...  2029 ح��ت��ى  ال�����س��ل��ط��ة  يف 
كمال  م�سطفى  منذ  �سابقة  وه��ي 
اأتات�رك، م�ؤ�س�ض تركيا احلديثة. 
   يق�ل اأردوغ��ان، اأّن هناك حاجة 
الد�ست�ري  ال��ت��ع��دي��ل  ه����ذا  اإىل 
ل���ت���ح���ق���ي���ق ا�����س����ت����ق����رار ال�����ب������د، 
احلك�مات  ���س��ب��ح  ع���ن  والب���ت���ع���اد 
اأعاقت  ال��ت��ي  ال��ه�����س��ة  الئ��ت���ف��ي��ة 
يف  تركيا  يف  القت�سادية  التنمية 
بالنم�ذج  م�ست�سهدا  الت�سعينات، 
الرئا�سي  ����س���ب���ه  اأو  ال����رئ����ا�����س����ي 
متنا�سيا  والأم���ريك���ي،  الفرن�سي 
الإ�سارة اإىل وج�د �سلطات م�سادة 

يف تلك الدميقراطيات.
    وي��اأت��ي ه��ذا الت�س�يت يف وقت 
بالت�سّلط.  ال��رئ��ي�����ض  ف��ي��ه  ُي��ّت��ه��م 
 15 يف  ال��ف��ا���س��ل  الن���ق����ب  فمنذ 
املناخ  ت����ده�����ر   ،2016 ي����ل���ي���� 
ُترفع  مل  ثقي�.  وب��ات  ال�سيا�سي 
حالة الط�ارئ، وعملّيات التطهري 
الفا�سل  الن���ق����ب  اأع��ق��ب��ت  ال��ت��ي 
 47 على  القب�ض  مت  مت�ا�سلة: 

من التجاوزات اللفظية يف املرحلة 
الأخرية من ال�سباق، اإىل درجة قد 
نهائية  قطيعة  خ��ط��ر  اإىل  ت�����ؤدي 
مع الحتاد الأوروب��ي. فبعد اإلغاء 
ه�لندا  يف  لأن�����س��اره  اج��ت��م��اع��ات 
اأقلية  ب��ه��ا  ت��ق��ي��م  ال���ت���ي  واأمل���ان���ي���ا، 
اردوغ����ان  ا�ستنكر  ك��ب��رية،  ت��رك��ي��ة 
لعب  الهدف؟  النازية.  املمار�سات 
الناخبني  ل�ستدراج  ال�سحية  دور 

املحافظني والق�ميني.

التباطوؤ القت�صادي
ما وراء امل�سالة الد�ست�رية، ميكن 
لبع�ض الناخبني معاقبة الرئي�ض 
جراء ال��سع القت�سادي املتده�ر. 
فبعد �سل�سلة من الهجمات القاتلة، 
وجتّدد احلرب �سد متمردي حزب 
جن�ب  يف  ال��ك��رد���س��ت��اين  ال��ع��م��ال 
الفا�سل،  والنق�ب  الب�د،  �سرق 
وال���ت���دخ���ل ال��ع�����س��ك��ري امل��ك��ل��ف يف 
�س�ريا، بلغ معدل النم� 2 فا�سل 
 4 2016 م��ق��اب��ل  9 ب��امل��ائ��ة ع���ام 

باملائة عام 2015.
   وانكم�ض الناجت املحلي الإجمايل 
باملائة   8 فا�سل   1 �سن�ي  مبعدل 
يف الربع الثالث، وهي الأوىل منذ 

137الف  واإق���ال���ة  �سخ�ض،  األ���ف 
“تركيا  م����ق���ع  ح�����س��ب  م����ظ���ف، 

التطهري.
    وليق�م بحملته، متّتع اأردوغان 
باإمكانات خرافية، ُعّلقت ال�فتات 
ل�سالح نعم  يف جميع اأنحاء الب�د، 
ال�سخمة  اج��ت��م��اع��ات��ه  ب���ث  ومت 

يت�ساءل�ن  اأردوغ���ان  اأن�سار  وحتى 
رئا�سي،  نظام  اعتماد  �سرورة  عن 
اأّن احل��زب احل��اك��م، حزب  يف حني 
فعلّيا  ي�سيطر  والتنمية،  العدالة 

على جميع امل�ؤ�س�سات.
   ه��ل ُت���رى يف ذل���ك ع���م��ة على 
اأردوغان   �ساعف  �سديد؟  ارت��ب��اك 

حني  يف  التلفزي�ن،  على  مبا�سرة 
معار�سة،  �سحيفة   170 اأُغلقت 

على الأقل، منذ ي�لي�.

جتاوزات لفظية
وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ك���ل ه����ذا، فاإن 
ح�سب  م��ت��ق��ارب��ا،  ي��ب��دو  الت�س�يت 
مبا  ال����راأي.  ا�ستط�عات  معاهد 
ه�  ب���ارد،  بتعّرق  الرئي�ض  ي�سيب 
ال����ذي ح����ّ�ل ه���ذا ال���س��ت��ف��ت��اء اإىل 
�سخ�سه.  ح���ل  وا�ستفتاء  مبايعة 
ب�سعبية  اأردوغ���ان  يتمتع  بالتاأكيد 

اجلماهري  بني  وخا�سة  تركيا،  يف 
لكنه  الأن����ا�����س�����ل����ي����ة،  ال���ري���ف���ي���ة 
ي��اأخ��ذ يف الع��ت��ب��ار حزب  اأن  يجب 
ال�سعب  ح��زب  الكمالية  املعار�سة 
ال�سيا�سية  ال���ق����ة  اجل���م���ه����ري، 
ال�������ربمل�������ان، وح�����زب  ال����ث����ان����ي����ة يف 
امل�ؤيد  ال���دمي���ق���راط���ي  ال�����س��ع���ب 
ل�أكراد، الذي القي القب�ض على 
دمريطا�ض  الدين  �س�ح  زعيميه 
 ، داغ، يف ن�فمرب  ي�ك�سك  وفيغان 
وجناح من حزب احلركة الق�مية، 

الق�مي املتطرف . 

تركيا يف ا�صتفتاء اأّم املخاطر:

خطوة تف�سل ال�سلطان اأردوغان عن ال�سلطة املطلقة..!
 ميكن للناخبني معاقبة الرئي�س ب�صبب تدهور الو�صع القت�صادي 

يلعب الرئي�س الرتكي جزءا من م�صريه ال�صيا�صي 
بتنظيم ا�صتفتاء مثقل بالتهديدات مل�صتقبل البالد

 يف قلب اقرتاع الأحد 18 تعديال د�صتوريا
 تهدف اإىل تغيري يف العمق للنظام ال�صيا�صي الرتكي

حتليل اخباري
هل يعاقب الناخب�ن اردوغان جراء ال��سع القت�سادي املرتدي؟ امكانيات الدولة يف خدمة )نعم(

م�سرية �سد �سط�ة اردوغان و�سلطته املطلقة

املعار�س�ن التراك حما�سرون اردوغان  حلم اخلليفة املطلق

لعب دور ال�سحية يف مواجهة اأوروبا 
ال�ستدراج الناخبني املحافظني والقوميني

 تغيريات �ست�سمح نظريا للرئي�ض 
احلايل البقاء يف ال�سلطة حتى 2029

ل �ساكن ق�سر اأك�ساري هذا اال�ستفتاء  حونّ
اإىل مبايعة وا�ستفتاء حول �سخ�سه

جتدد ا�ستباكات بعد مقتل متظاهر يف فنزويال  •• كراكا�س-اأ ف ب:

اندلعت ا�ستباكات جديدة يف فنزوي� 
مقتل  بعد  وحمتجني  ال�سرطة  ب��ني 
متظاهر خام�ض خ�ل جتمعات �سد 

الرئي�ض ال�سرتاكي نيك�ل�ض مادورو الذي تطالب املعار�سة برحيله. 
لتفريق  املطاطي  والر�سا�ض  للدم�ع  امل�سيل  الغاز  ال�سرطة  وا�ستخدمت 
تظاهرة �سمت األف �سخ�ض اخلمي�ض يف كراكا�ض، بح�سب ما ذكر �سحافي�ن 

من وكالة فران�ض بر�ض.
ا�سيب  ب��ج��روح  متاأثرا  ت���يف  العمر  م��ن  والث�ثني  الثانية  يف  �ساب  وك��ان 
ب�سمال  كاب�داري  الث�ثاء يف مدينة  ليل  ا�ستباكات  بالر�سا�ض خ�ل  بها 
الك�سف  عدم  طلب  العامة  النيابة  مكتب  با�سم  لناطق  وفقا  الب�د،  غرب 

�سحية اخرى للنظام الديكتات�ري .
وك����ان م��ارك��ي��ن��ا وم�����س���ؤول���ن ذك���روا 
عاما   13 ال��ع��م��ر  م��ن  يبلغ  ف��ت��ى  اأن 
تظاهرات  خ����ل  ب��ال��ر���س��ا���ض  ق��ت��ل 
باركي�سيميت�  م��دي��ن��ة  يف  ال��ث���ث��اء 
عليهم  يطلق  للحك�مة  م�ؤيدين  م�سلحني  ماركينا  وحمل  لرا.  ولي��ة  يف 
املعار�سة ه�ؤلء مبهاجمة  وتتهم  م�س�ؤولية مقتله.  “ك�ليكتيف��ض”  ا�سم 
ال�ساد�سة  يف  رج��ل  قتل  نف�سها،  الليلة  ويف  التجمعات.  خ���ل  املتظاهرين 

والث�ثني من العمر يف باركي�سيميت�، كما قال املدع�ن.
19 عاما بر�سا�ض ال�سرطة يف �سدامات  وقتل طالبان يبلغان من العمر 
11 ن��ي�����س��ان اب���ري���ل، ح�سب  ���س��اب��ق��ة يف ال�����س��اد���ض م���ن ن��ي�����س��ان اب���ري���ل ويف 

ال�سلطات.

عن ه�يته. وبذلك، يرتفع اإىل خم�سة عدد القتلى منذ بدء الحتجاجات 
يف الأول من ني�سان اأبريل. ويت�سدى الرئي�ض ال�سرتاكي نيك�ل�ض مادورو 
جله�د املعار�سة التي تريد اقالته بينما ت�سهد الب�د ازمة اقت�سادية حادة 
جنمت خ�س��سا عن تراجع ا�سعار النفط التي ت�سكل امل�سدر الأ�سا�سي مل�ارد 
الب�د. وجرح ع�سرات ال�سخا�ض واوقف اكرث من مئة ال�سب�ع املا�سي يف 

�سدامات يف عدد من املدن، ح�سب ال�سلطات.
وكتب النائب املعار�ض الذي ميثل ولية لرا األف�ن�س� ماركينا على ت�يرت 
اإياه  معتربا  كالديرون،  غرو�سيني  انط�ني�  يدعى  قتل  ال��ذي  الرجل  ان 

تركيا تدر�ض تعليق اتفاق الهجرة مع اأوروبا 
•• اأنقرة-رويرتز:

قد  تركيا  اإن  ام�ض  اأوغ��ل���  ت�ساوو�ض  م�ل�د  الرتكي  اخلارجية  وزي��ر  ق��ال 
تعيد النظر اأو تعلق جميع التفاقيات املرتبطة باتفاق الهجرة مع الحتاد 
الأوروبي يف حال مل يعِط التكتل ردا ايجابيا على م�ساألة رفع التاأ�سرية عن 

الأتراك امل�سافرين اإىل دوله.
وقال ت�ساوو�ض اأوغل� يف مقابلة مع تلفزي�ن “اأي خرب” اإن اتفاق الهجرة 
والإعفاء من التاأ�سرية هي حزمة. واأ�ساف اأن لرتكيا احلق يف اإعادة تقييم 

اأو تعليق هذه التفاقيات يف حال مل يتحقق اأي منها.
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العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1405  عمايل جزئي
املدعي  ان  الق��ام��ة مبا  1-ت��ارج��ت ل�ع�نات جمه�ل حمل   / عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  وم��س�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  ل�جناني�  تارافريا  جني  /را�سيل 
درهم(  2000( مببلغ  ع�دة  وتذكرة  دره��م(   32750( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
وحددت   MB16774369AE/2017ال�سك�ى رقم  وامل�ساريف  والر�س�م 
 ch1.A.2:لها جل�سة ي�م اخلمي�ض امل�افق 2017/4/27 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  اأو من ميثلك  باحل�س�ر  فاأنت مكلف  لذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بث�ثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1582  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ريجنت ل�عمال الكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م جمه�ل حمل 
القامة مبا ان املدعي /�س�مان ن�رير جمان قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )27459 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000 
درهم(والر�س�م وامل�ساريف رقم ال�سك�ىMB170361745AE وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�سة ي�م اخلمي�ض امل�افق 2017/4/27 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  اأو من ميثلك  باحل�س�ر  فاأنت مكلف  لذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بث�ثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1413  عمايل جزئي
�ض.ذ.م.م  الب�سائع  وتفريغ  حتميل  خدمات  ب��ريل  1-دي���زرت   / عليه  املدعي  اىل 
جم��ه���ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د ج��م��ال حممد �سم�ض احل��ق قد 
 21610( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  وم��س�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام 
ال�سك�ى رق��م  وامل�ساريف  دره��م(وال��ر���س���م   1000( مببلغ  ع���دة  وت��ذك��رة  دره���م( 

امل�افق  اخلمي�ض  ي�م  جل�سة  لها  وح��ددت   MB168971948AE/2016
لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو   ch1.A.2:2017/4/27 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بث�ثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1451  عمايل جزئي

جمه�ل  ����ض.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  ل�عمال  1-م�ت�كيف   / عليه  املدعي  اىل 
وم��س�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  �سيخ  /م���ك  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )35531 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )1000 
وحددت   MB167401844AEال�سك�ى رقم  وامل�ساريف  درهم(والر�س�م 
القا�سي  مبكتب  �ض   8.30 ال�ساعة   2017/4/27 امل�افق  اخلمي�ض  ي�م  جل�سة  لها 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  اأو من ميثلك  باحل�س�ر  فاأنت مكلف  لذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بث�ثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1416  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ديزرت بريل خدمات حتميل وتفريغ الب�سائع �ض.ذ.م.م جمه�ل 
حمل القامة مبا ان املدعي /اف�سل �ساحب علي م�ل  قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )21936 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )1000 درهم( 
والر�س�م وامل�ساريف رقم ال�سك�ى:MB168971663AE/2016 . وحددت 
 ch1.A.1:لها جل�سة ي�م اخلمي�ض  امل�افق 2017/4/27 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�س�ر  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بث�ثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك 

فاأن احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1607  عمايل جزئي
ان  القامة مبا  الفنية جمه�ل حمل  امللكي للخدمات  املدعي عليه / 1-التاج  اىل 
املدعي /احمد علي حممد اب� احل�سن  قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع���دة  وت��ذك��رة  دره��م(   33926( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت   .  MB167934491AE:ال�سك�ى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س���م 
جل�سة ي�م اخلمي�ض  امل�افق 2017/4/27 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بث�ثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1653  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-خالد الن�بي خلدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي /مري احمد خان يار حممد خان  قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها 
 2000( مببلغ  ع�دة  وتذكرة  دره��م(   11982( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
. وحددت   MB168816124AE:ال�سك�ى رقم  وامل�ساريف  والر�س�م  درهم( 
 ch1.A.1:لها جل�سة ي�م الث�ثاء  امل�افق 2017/5/2 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�س�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي��ام  بث�ثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1487  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ن�ر الرحمه خلدمات حتميل وتفريغ الب�سائع �ض.ذ.م.م جمه�ل 
حمل القامة مبا ان املدعي /حممد عمران �سكيل عطا حممد  قد اأقام عليك الدع�ى 
وم��س�عها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )22319 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ 
 MB167437382AE:ال�سك�ى رق��م  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س���م  دره���م(   2000(
�ض   8.30 ال�����س��اع��ة   2017/4/27 امل����اف���ق  اخل��م��ي�����ض   ي�����م  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   .
وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�س�ر  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بث�ثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1274  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ليهان ل�عمال الفنية ���ض.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا 
املطالبة  وم��س�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق��ام  قد  لل   �سامان  /ك�ل�يندر  املدعي  ان 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )3152 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )800 درهم( والر�س�م 
لها  وح��ددت   .  AE167117650MB:رقم العمالية  ال�سك�ى  يف  وامل�ساريف 
جل�سة ي�م اخلمي�ض  امل�افق 2017/4/20 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بث�ثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1721  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-حق ن�از ل�عمال الفنية �ض.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا 
ان املدعي /حممد �ساجد �سعيد احمد  قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع���دة  وت��ذك��رة  دره��م(   14549( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت   .  MB169182462AE:ال�سك�ى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س���م 
جل�سة ي�م الث�ثاء  امل�افق 2017/5/2 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بث�ثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/7506  عمايل جزئي 
اىل املحك�م عليه/1-م�ؤ�س�سة مطعم وكافترييا فلف�ل جمه�ل حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2017/3/16 يف الدع�ى املذك�رة اع�ه 
ل�سالح/نادر حممد ال�سحادات بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ )65213( 
درهم وتذكرة الع�دة اىل م�طنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق 
بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه 
ل��ستئناف  قاب�  احل�س�ري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�ست  فيها 
خ�ل ث�ثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�سر هذا الع�ن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/8509  عمايل جزئي 
القامة  حمل  جمه�ل  ����ض.ذ.م.م  البناء  مل��ق��اولت  اخل�سراء  عليه/1-القمة  املحك�م  اىل 
املذك�رة  الدع�ى  يف  ب��ت��اري��خ:2017/3/15  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
ت���ؤدي للمدعي مبلغ )�ستة  بان  املدعي عليها  بالزام  ب�ستان  اع�ه ل�سالح/�ساجد اهلل كل 
الف واربعمائة وواحد وث�ث�ن درهما( وتذكرة الع�دة اىل م�طنه او قيمتها نقدا ما مل 
يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات 
واعفت املدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�س�ري 
قاب� ل��ستئناف خ�ل ث�ثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�سر هذا الع�ن �سدر 

با�سم �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/8796  عمايل جزئي 
بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمه�ل  ���ض.ذ.م.م  املعادن  لتجارة  عليه/1-حبيب  املحك�م  اىل 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2017/3/29 يف الدع�ى املذك�رة اع�ه ل�سالح/
�سلمان ميهانغا بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ )اثني ع�سر الف وت�سعمائة 
واثنان وثمان�ن درهما( وتذكرة الع�دة اىل م�طنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ 
قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من 
ن�سيبه فيها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�س�ري قاب� ل��ستئناف 
خ�ل ث�ثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�سر هذا الع�ن �سدر با�سم �ساحب ال�سم� 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2017/972  عمايل جزئي 
اىل املدعي عليه/1-�سركة حبيب لقطر ال�سيارات �ض.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  خان  اهلل  مطبع  خان  اهلل  املدعي/ع�سمت 
بتاريخ:2017/3/30 يف الدع�ى املذك�رة اع�ه ل�سالح/ع�سمت اهلل خان مطبع اهلل خان 
وثمانية  وت�سعمائة  الف  وع�سرون  )ث�ثة  مبلغ  للمدعي  ت���ؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام 
واربع�ن درهم ( وتذكرة الع�دة اىل م�طنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد 
من  املدعي  واعفت  امل�سروفات  من  باملنا�سب  والزمتها  اخر  عمل  �ساحب  بخدمة  التحق 
ن�سيبه فيها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�س�ري قاب� ل��ستئناف 
خ�ل ث�ثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�سر هذا الع�ن �سدر با�سم �ساحب ال�سم� 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2017/104  عمايل جزئي 
اىل املحك�م عليه/1-مطعم جنمة الف�ح جمه�ل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
ل�سالح/ اع���ه  امل��ذك���رة  الدع�ى  ب��ت��اري��خ:2017/3/19 يف  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
مبلغ  للمدعي  ت���ؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  بالزام  حامد  احمد  حممد  ابراهيم  رم�سان 
)15953( درهم وتذكرة الع�دة ل�طنه عينا او نقدا ما مل يلتحق بخدمة �ساحب عمل 
اخر وباملنا�سب من الر�س�م وامل�ساريف واعفت املدعي منها ورف�ست ما عدا ذلك من 
من  اعتبارا  ي�ما  ث�ثني  خ�ل  ل��ستئناف  قاب�  احل�س�ري  مبثابة  حكما  طلبات. 
الي�م التايل لن�سر هذا الع�ن �سدر با�سم �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
       اعالن حكم متهيدي  بالن�سر

   فـي  الدعوى 2016/538  عمايل كلي
اىل امل��دع��ي عليه / 1- دون���ر ك��ب��اب م.د.م.�����ض جم��ه���ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ ك�ن�ستا 
اع�ه  املذك�رة  الدع�ى  اقام  قد  كاناري�ض  نتين��ض  ك�ن�ستا  املدعي/  ان  كاناري�ض  مبا  نتين��ض 
وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت وقبل الف�سل يف م��س�ع الدع�ى - باحالتها للتحقيق لكي 
قد  عليها  املدعي  ان  الح���ال  وقرائن  ال�سه�د  �سهادة  ومنها  الثبات  طرق  بكافة  املدعي  يثبت 
ف�سلته عن العمل تع�سفيا و�سرحت للمدعي عليها نفي ما قد يثبته املدعي بذات الطرق وحددت 
جل�سة:2017/4/19 لبدء التحقيق على ان تنتهي منه بذات اجلل�سة وندبت ع�س� ي�سار الدائرة 
باح�سار  ل���ط��راف  و�سرحت  غ��ريه  ن��دب  القت�ساء  عند  ال��دائ��رة  ولرئي�ض  التحقيق  لج���راء 
طريق  عن  للتحقيق  املحددة  واجلل�سة  باحلكم  عليها  املدعي  باع�ن  املدعي  وكلفت  �سه�دهم 
الن�سر وارجاأت الف�سل يف امل�ساريف. وحددت لها املحكمة جل�سة ي�م الربعاء امل�افق:2017/4/19 

. ch1.A.1:ال�ساعة:09.30 �سباحا يف القاعة
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1645  عمايل جزئي
القامة مبا  ����ض.ذ.م.م جمه�ل حمل  للتجارة  ات�ض  ام  املدعي عليه / 1-كيه  اىل 
اأق��ام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة  ان املدعي /ت�قري زمان زمان �ساه قد 
درهم(  2000( مببلغ  ع�دة  وتذكرة  دره��م(   60900( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت   MB169226804AEال�سك�ى رق��م  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س���م 
 ch1.A.1:بالقاعة �ض   8.30 ال�ساعة   2017/5/2 امل�افق  الث�ثاء  ي�م  جل�سة 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  اأو من ميثلك  باحل�س�ر  فاأنت مكلف  لذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بث�ثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1823  عمايل جزئي

جمه�ل  �����ض.ذ.م.م  الكهروميكانكية  للخدمات  يف  ام  1-ا����ض   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها  ان املدعي /�سنكار ماهت� قد  حمل القامة مبا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )17268.5 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000 
وحددت لها   mb169045341ae درهم(والر�س�م وامل�ساريف رقم ال�سك�ى
 ch1.A.5:جل�سة ي�م اخلمي�ض امل�افق 2017/5/11 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  اأو من ميثلك  باحل�س�ر  فاأنت مكلف  لذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بث�ثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/300  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-بروف�سنال للخدمات والتعهدات الريا�سية جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي /اوليفري ت�ما�ض فابري  قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها يطلب املدعي 
من عدالة املحكمة ت�سجيل الدع�ى واع�ن املدعي عليها ب�س�رة من لئحتها واحلكم 
بالزامها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ اجمايل )24000( درهم وتذكرة ع�دة بقيمة )2000 
 mb167021188ae:درهم( والزامها بالر�س�م وامل�ساريف رقم ال�سك�ى العمالية
�ض   8.30 ال�����س��اع��ة   2017/5/11 امل�����اف����ق  اخل��م��ي�����ض   ي�����م  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح������ددت   .
بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بث�ثة اأيام على الأقل، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1469  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-هايتك وال�ض اند وندو ك�ارينج�ض �ض.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي /اماين جابر ح�سن م�سطفى احلناوي  قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )60752 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000 درهم( 
وحددت   .  MB167961317AE/2016:ال�سك�ى رقم  وامل�ساريف  والر�س�م 
 ch1.A.1:لها جل�سة ي�م اخلمي�ض  امل�افق 2017/4/27 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
فاأن  الأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  بث�ثة  قبل اجلل�سة  للمحكمة  او م�ستندات 

احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1137  تنفيذ عمايل 
����ض.ذ.م.م جمه�ل حمل  البناء  مل���اد  ال�سرق  املنفذ ���س��ده/1- ق�سر  اىل 
اأق��ام  عليك  التنفيذ/رى بي�ين ك�راي�سما  قد  ان طالب  القامة مبا 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اع�ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )14379(
مبلغ )1207( درهم ر�س�م خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خ�ل 

15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الع�ن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1022  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- ي� اف تي للتجارة العامة ���ض.ذ.م.م جمه�ل حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/لنا جب بردة ل�تز  قد اأقام  عليك الدع�ى 
التنفيذية املذك�رة اع�ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )99099( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )7137( 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�س�م  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خ�ل 15 ي�ما 

من تاريخ ن�سر هذا الع�ن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1024  تنفيذ عمايل 

���ض.ذ.م.م جمه�ل حمل  الفنية  للخدمات  الدنيار  املنفذ �سده/1-  اىل 
اأقام   قد  ي��سف   حممد  افتخار  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مبا  القامة 
عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اع�ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة بال�سافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )24550( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س���م  دره��م   )1919( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

املذك�ر خ�ل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الع�ن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1147  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- امينك� خلدمات احلرا�سة جمه�ل حمل القامة مبا 
اأق��ام  عليك الدع�ى  ان طالب التنفيذ/طارق ح�سني ع��ض �سنان  قد 
التنفيذية املذك�رة اع�ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5593( 
او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )900(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�س�م  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خ�ل 15 ي�ما 

من تاريخ ن�سر هذا الع�ن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال
»طرق دبي« تطرح 250 رقمًا ثالثيًا ورباعيًا وخما�سيًا يف مزادها االإلكرتوين الـ 47 

بدبي،  وامل�ا�س�ت  الطرق  هيئة  الرتخي�ض يف  مب�ؤ�س�سة 
اأن امل�ساركات ال�ا�سعة من قبل اجلمه�ر يف املزادات �س�اء 
الإيجابي  التناف�ض  ومدى  الإلكرتونية،  اأو  العلنية  كانت 
فيما بينهم للح�س�ل على الأرقام يعك�ض لنا اأهمية تنظيم 
باقتناء  املهتمني  م��ن  املتعاملني  اإ���س��ع��اد  يف  امل����زادات  ه��ذه 

الل�حات وحتقيق الر�سا لديهم. 
عند  اأهميتها  اللكرتونية من حيث  امل���زادات  اإىل  ولفت   
�سريحة كبرية من اجلمه�ر الذين يف�سل�ن امل�ساركة بها 
عن �س�اها، ك�نها متنحهم احلرية يف اختيار الأرقام دون 
املزادات  الن�عية من  اأن هذه  انتظار، ف�سً� عن  اأو  عناء 
تطرحها  ال��ت��ي  الإل��ك��رتون��ي��ة  اخل��دم��ات  تعزيز  يف  ُت�سهم 

•• دبي-الفجر:

وامل�ا�س�ت  الطرق  هيئة  يف  الرتخي�ض  م�ؤ�س�سة  تعتزم 
ث���ث��ي��اً ورب��اع��ي��اً وخما�سياً  250 رق��م��اً  ط��رح م��ا ي��ق��ارب 
لل�حات  وذلك  املقبل،   47 ال�  الإلكرتوين  مزادها  خ�ل 
 s – R – Q – P – O – N-(املركبات من الفئات
حيث �سيبداأ   ،)   M – L – K -  J -  i – H – F
الت�سجيل للمزاد ي�م غد الأحد 16 اأبريل اجلاري على اأن 
يبداأ املزاد ي�م الأحد امل�افق 23 من ال�سهر ذاته بدءاً من 

ال�ساعة الثامنة �سباحا وي�ستمر ملدة 5 اأيام. 
املركبات  ترخي�ض  اإدارة  م��دي��ر  امل��رزوق��ي،  �سلطان  واأك���د 

املر�س�مة  ال�سن�ية  خطتها  خ���ل  املركبات  ترخي�ض  اإدارة 
والرامية اإىل الرتقاء مب�ست�ى ون�عية تنفيذ املعام�ت مع 

اجلمه�ر.  
واأ�سار مدير اإدارة ترخي�ض املركبات اإىل اأن عملية امل�ساركة يف 
املزاد تتم من خ�ل الت�سجيل عرب قن�ات ت�ا�سل خمتلفة؛ 
اإىل  الت�جه  اأو   ،www.rta.ae الهيئة  م�قع  ع��رب  اإم��ا 
مراكز اإ�سعاد املتعاملني يف دبي وطلب امل�ساعدة من امل�ظفني 
باإمتام عملية الت�سجيل وامل�ساركة يف املزاد، حيث يتطلب من 
امل�ساركني اإيداع مبلغ 5 اآلف درهم كتاأمني ودفع مبلغ 120 
بالدفع  �س�اء  امل��زاد  البدء يف  ل��سرتاك قبل  ر�س�ماً  درهماً 
اأو تقدمي �سيك م�جه اإىل الهيئة ، لفتاً  ببطاقة الئتمان، 

اإىل اأن الإدارة تلتزم باإعادة مبلغ التاأمني اإىل املتعاملني بعد 
انتهاء املزاد وذلك كل ح�سب طريقة اإيداعه للمبلغ، م��سحاً 
لل�سخ�ض  يت�فر  اأن  ب��امل��زاد  امل�ساركة  �سروط  من  اأن��ه  اأي�ساً 
���س��ادرة من  قيادة  اأو رخ�سة  دب��ي،  اإم���ارة  مركبة م�سجلة يف 

اإمارة دبي.    
باأنه مت تخ�سي�ض فريق  املرزوقي،  اأو�سح  ذاته،  ال�سياق  ويف 
التابع للهيئة وتزويده باملعل�مات  عمل من مركز الت�سال 
املتعلقة باملزاد وهي معل�مات مهمة ُت�سهم ب� �سك يف تقدمي 
الإجابة عن اأ�سئلة وا�ستف�سارات اجلمه�ر من خمتلف فئات 
الت�سال  الدفع من خ�ل  اأو  امل�ساركة  املجتمع ح�ل كيفية 

على الرقم 8009090. 

كورني�ض القوا�سم ي�ست�سيف الن�سخة الثالثة ملهرجان راأ�ض اخليمة للماأكوالت

تهدف لإعداد وتطوير حلول مبتكرة يف جمايل الزراعة احل�صرية والأعمال التجارية

�سركة بالنتاغون ال�سويدية  تن�سئ مركزًا لالأبحاث الزراعية احل�سرية يف دبي

تنظيم االت�ساالت ت�ست�سيف اجتماع الفريق العربي الدائم للطيف الرتددي 17 ابريل انتعا�ض مرتقب لل�سياحة التون�سية بعد عامني عجاف
ح�س�ر ممثلني عن ال�سركات اخلا�سة العاملة يف جمال الت�سالت مبا يف 
ذلك ممثل�ن عن امل�سغلني املعتمدين وم�فري احلل�ل التقنية اإىل جانب 

م�ساركة املنظمات الدولية وامل�سنعني وامل�ردين . 
ال��ذي يلعبه ه��ذا القطاع من  الفاعل  ل��ل��دور  ي��اأت��ي نظرا  اأن ذل��ك  واأو���س��ح 
تفعيل  على  احل��ر���ض  وي���ؤك��د  والتط�ير  البحث  جه�د  يف  امل�ساهمة  حيث 
دور القطاع اخلا�ض باعتباره �سريكا يف �سناعة واتخاذ القرار فيما يخ�ض 

م�ستقبل قطاع الت�سالت اإقليميا وعامليا.
الطيف  ل�س�ؤون  التنفيذي  املدير  الع��سي  طارق  املهند�ض  قال  جانبه  من 
الرتددي يف الهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�سالت ورئي�ض الفريق العمل 
العربي الدائم للطيف الرتددي اإن الفريق العربي للطيف الرتددي ا�ستطاع 
وامل�ؤمترات  املحافل  يف  مميز  ح�س�ر  حتقيق  املا�سية  الأع����ام  م��دى  على 
العاملية من خ�ل طرحه للعديد من الق�سايا الهامة ذات ال�سلة يف هذا 
املجال وتقدمي العديد من املقرتحات واأوراق العمل التي ت�سب يف خدمة 

الت�سالت الرادي�ية على م�ست�ى العامل . 
املتعددة مبا  املختلفة بنطاقاتها  الرادي�ية  ال��رتددات  اإن  الع��سي  واأ�ساف 
والنطاق  ميجاهرتز   1400 وال��ن��ط��اق  ميجاهرتز   700 النطاق  فيها 
الأ�سا�سية  املمكنات  م��ن  تعد  ال��ع��امل  م�ست�ى  على  ميجاهرتز   3500

لتحقيق التنمية امل�ستدامة وبناء القت�ساد القائم على املعرفة .
وبني اأن ثقة اأ�سقائنا العرب بقدرة دولة الإمارات يف قيادة هذا الفريق منذ 
املكانة  اإىل  ال��س�ل  يف  رئي�سيا  وممكنا  هاما  عام�  �سكلت   2008 العام 

املرم�قة التي يتب�اأها الفريق العربي على م�ست�ى العامل.

قبل ال�سلطات البلجيكية منذ الهجمات قبل نح� عامني.
الأ�سفار  ل���ك��الت  الت�ن�سية  ال�طنية  اجلامعة  رئي�ض  البله�ان،  ح��م���دة  وق��ال 
بال�ساحل وال��سط، اإن اخلرباء يف القطاع ال�سياحي متفائل�ن بامل��سم ال�سياحي 
للعام احلايل، مت�قًعا انتعا�سة مرتقبة للقطاع خا�سة مع حت�سن ال��سع الأمني.

واأ�ساف البله�ان: عملت وكالت ال�سفر بجدية ل�ستعادة احلركة ال�سياحية عما 
الأ�س�اق  بع�دة  متفائل�ن  ونحن  �س��سة،  يف  الإرهابية  العملية  قبل  عليه  كانت 
القت�ساد  اإي��رادات��ه��ا  تدعم  التي  وبريطانيا  واأمل��ان��ي��ا  فرن�سا  خا�سة   التقليدية 

ال�طني ب�سكل كبري.

•• اأبوظبي -وام:

للفريق  التابعة  العمل  ف��رق  اجتماعات  اأعمال  اأب�ظبي  يف  ام�ض  انطلقت 
العربي الدائم للطيف الرتددي وذلك ا�ستعدادا ل�جتماع الثاين والع�سرين 
خ�ل  الت�سالت  قطاع  لتنظيم  العامة  الهيئة  ت�ست�سيفه  ال��ذي  للفريق 
دولة   12 اجل��اري مب�ساركة ممثلني عن  اأبريل   20 اإىل   17 الفرتة من 
ي�ستمر  الذي   - الجتماع  بهذا  اخلا�ض  الأعمال  ويت�سمن جدول  عربية. 
ي�مني - مناق�سة العديد من النقاط والق�سايا املهمة ذات ال�سلة ب�س�ؤون 
خلدمات  القادم  اجليل  واأهمها  الرادي�ية  والت�سالت  ال��رتددي  الطيف 
ال�سغرية  ال�سناعية  الأقمار  باإدخال  املتعلقة  وامل�ا�سيع  العري�ض  النطاق 
املجتمع�ن كافة اجل�انب  يناق�ض  وا�ستخدامها يف ت�فري الت�سالت. كما 
واإعداد  ال�ساتلية  اخلدمات  لتقدمي  اأف�سل  تنظيمي  اإط��ار  ب��سع  املتعلقة 
املقرتحات واأوراق العمل التي �ستقدم من قبل املجم�عة العربية للم�ؤمتر 
�سيقام يف جنيف حتت  وال��ذي   2019 لعام  الرادي�ية  العاملي ل�ت�سالت 

مظلة الحتاد الدويل ل�ت�سالت. 
وقال �سعادة حمد عبيد املن�س�ري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع 
يف  الت�سالت  تنظيم  وهيئات  وزارات  مع  بالتن�سيق  نعمل  اإننا  الت�سالت 
ب�اقع  الرتقاء  وال��روؤى حيال كيفية  العربية على ت�حيد اجله�د  ال��دول 
قطاع الت�سالت وتقنية املعل�مات من خ�ل املراجعة امل�ستمرة لحتياجات 

النم� امل�ستقبلي يف املنطقة العربية .
الأوىل  وللمرة  دورت��ه احلالية  �سي�سهد يف  الجتماع  اإن  املن�س�ري  واأ�ساف 

•• تون�س-وكاالت:

تنتظر ال�سياحة يف ت�ن�ض انتعا�سة مرتقبة، بعد عامني عجاف تراجعت خ�لهما 
اأع��داد ال�سياح والإي��رادات بنح� ملح�ظ جراء الهجمات الأخ��رية التي تعر�ست 
لها الب�د. و�سهدت ال�سياحة الت�ن�سية تراجعاً حاداً ب�سبب هجمات راح �سحيتها 
ع�سرات ال�سياح الأجانب، ا�ستهدفت متحف باردو بالعا�سمة يف مار�ض اآذار 2015 
ي�ني� حزيران من  �س��سة خ�ل  �س�احي  اإح��دى  القنطاوي  ال�سياحي  واملنتجع 
الأيام  ه��ذه  ت�سهد  الت�ن�سية  ال�سياحة  اإن  خمت�س�ن،  خ��رباء  ويق�ل  ذات��ه.  العام 
انتعا�ساً ملح�ظاً ل �سيما مع حل�ل امل�ا�سم، وه� ما يعزز ارتفاع ن�سبة ال�افدين 
�س��سة  حمافظات  الت�ن�سي  ال�ساحل  خا�سة  الت�ن�سية  املنتجعات  على  الأجانب 
واملن�ستري واملهدية -�سرق الذي ي�سم �س�اطئ رملية ممتدة وبنية حتتية مهمة 

من املرافق ال�سياحية والتن�سيطية.
احلايل  العام  نهاية  يف   30% بنح�  الأج��ان��ب  ال�سياح  ع��دد  من�  ت�ن�ض  وتت�قع 
وفق  احل��ج���زات،  وارتفاع  الأمنية  الأو���س��اع  ا�ستقرار  مع  املا�سي،  بالعام  مقارنة 

ت�سريحات ر�سا ال�سعيدي امل�ست�سار القت�سادي لرئي�ض ال�زراء الت�ن�سي.
 10 ل�ستقطاب  ال�سياحة،  لدعم  جديدة  ا�سرتاتيجية  خ�ل  من  ت�ن�ض  وت�سعى 
م�يني �سائح حتى 2020 مقارنة بنح� 5.7 ملي�ن �سائح يف 2016، وم�ساعفة 
اإيرادات القطاع التي بلغت 2.3 مليار دينار )1 مليار دولر( يف 2016، بح�سب 
وزيرة ال�سياحة الت�ن�سية، �سلمى الل�مي. وبداأت ال�سياحة تتدفق اإىل ت�ن�ض مع 
البلجيكية  بروك�سل  من  القادمة  الرح�ت  اأول  حل�ل  مع  احل��ايل  ال�سهر  بداية 
من  املا�سي  �سباط  فرباير  ت�سم 351 �سائحاً، بعد رفع احلظر اجلزئي يف 24 

ومديرة �سركة البخيتي للخدمات 
اإن  امل��ع��ار���ض  وتنظيم  الإع���م��ي��ة 
للماأك�لت  اخليمة  راأ�ض  مهرجان 
جلميع  ج������ي������دة  ف�����ر������س�����ة  ي�����ع�����د 
منتجاتهم  ل���ع���ر����ض  امل�������س���ارك���ني 
وا�سناف املاأك�لت املختلفة بهدف 
املتن�عة  الأط���ب���اق  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف 
والعربية  اخلليجية  دول  عدة  من 
اإىل  ال�سحي  ولفتت   . والج��ن��ب��ي��ة 
فر�سه  اأي�����س��ا  ي��ع��د  امل��ه��رج��ان  اأن 
الق�ا�سم  ك���رن��ي�����ض  وزوار  ل����رواد 
للتذوق العام للمنتجات املعرو�سة 
الطعام  ذواق���ة  خا�سة  للمهرجان 
بتفعيل  امل�������س���اه���م���ة  ج����ان����ب  اإىل 
ت�سهدها  التي  ال�سياحية  احلركة 
مقدما   .. اخل��ي��م��ة  راأ�������ض  اإم�������ارة 
اللجنة  لأع�ساء  والتقدير  ال�سكر 
بذلت  ال��ت��ي  اجل��ه���د  على  املنظمة 

لإجناح املهرجان.

اعجابه بالتنظيم والعر�ض اجليد 
ملحت�يات هذه املهرجان.

م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت ع��ائ�����س��ة علي 
للمهرجان  العام  املن�سقة  ال�سحي 

�سلطان القا�سمي اأهمية مثل هذه 
املهرجانات التي حتت�سنها الإمارة 
اجلانب  ع��ل��ى  ال�������س����ء  ل��ت�����س��ل��ي��ط 
امل��ه��م مبديا  ال�����س��ي��اح��ي وال��ث��ق��ايف 

•• راأ�س اخليمة - وام:

على  الأول  اأم�����ض  م�����س��اء  انطلقت 
ك�رني�ض الق�ا�سم فعاليات الن�سخة 
راأ������ض اخليمة  مل��ه��رج��ان  ال��ث��ال��ث��ة 
جمعية  تنظمه  ال���ذي  ل��ل��م��اأك���لت 
راأ������ض اخل��ي��م��ة ل��ل��ف��ن���ن وال����رتاث 
�سركة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ال�����س��ع��ب��ي 
الإع�مية  ل��ل��خ��دم��ات  ال��ب��خ��ي��ت��ي 

وتنظيم املعار�ض.
الذي   - امل��ه��رج��ان  ان��ط���ق  �سهد 
املهند�ض   - اأي�����ام  خ��م�����س��ة  ي�����س��ت��م��ر 
ال�������س���ي���خ �����س����امل ب����ن ����س���ل���ط���ان بن 
���س��ق��ر ال���ق���ا����س���م���ي رئ���ي�������ض دائ�����رة 
ب���راأ����ض اخليمة  امل����دين  ال���ط���ريان 
وال�سيخ اأرحمه بن �سع�د بن خالد 
�سركة  ع��ام  مدير  نائب  القا�سمي 
ب���راأ����ض اخليمة  اأ���س��م��ن��ت الحت�����اد 
وال�سيخ حممد بن �سع�د بن خالد 

وان�سطة  فعاليات  �سن�يا  تنظيمها 
متن�عة يف جمالت خمتلفة منها 
والريا�سية  والثقافية  ال��رتاث��ي��ة 
بن  ���س��امل  ال�سيخ  واأك����د  وال��ف��ن��ي��ة. 

القا�سمي وعدد من امل�س�ؤولني.
وي��ح��ظ��ى امل��ه��رج��ان ب��رع��اي��ة هيئة 
ال�سياحة  ل��ت��ن��م��ي��ة  اخل��ي��م��ة  راأ������ض 
وجمعية  ح����ك����اي����ة  وجم�����م������ع�����ة 
الجتماعية  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  الإم�������ارات 
املحلية  امل�����س��ارك��ات  م��ن  وال��ع��دي��د 
والجنبية  والعربية  واخلليجية 
الأذواق  خم��ت��ل��ف  حت���اك���ي  ال���ت���ي 
م�ساركة  اىل  بالإ�سافة  والثقافات 
املنتجة  الأ�����س����ر  م��ن��ت��ج��ات  ب��ع�����ض 
الرتفيهية  ال���ربام���ج  ع���ن  ف�����س��� 
ت�سهدها  التي  الي�مية  وامل�سابقات 
ال�����س��ي��خ �سامل  . وق����ام  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
وال�سي�خ  ال��ق��ا���س��م��ي  ���س��ل��ط��ان  ب���ن 
واحل���������س�����ر ب���ج����ل���ة ت��ف��ق��دي��ة يف 
بالدور  م�سيدين  املهرجان  اأرج��اء 
تق�م  التي  وال��رتاث��ي  الجتماعي 
للفن�ن  اخل���ي���م���ة  راأ��������ض  ج��م��ع��ي��ة 
وال����������رتاث ال�������س���ع���ب���ي م����ن خ����ل 

•• دبي-الفجر:

وقعت �سركة ب�نتاغ�ن ال�س�يدية 
- التي ت�ستهر بابتكاراتها احلا�سلة 
على براءة اخرتاع يف اأنظمة اإنتاج 
احل�سرية  امل��ن��اط��ق  يف  الأغ����ذي����ة 
م������ذك������رة ت����ف����اه����م م������ع ج���ام���ع���ة 
ت���ؤدي دو ر  ول�نغ�نغ يف دب��ي لكي 
ال�����س��ري��ك الأك���ادمي���ي ل���أح��اث يف 
ب�سكٍل  دبي، بهدف الهتمام  اإم��ارة 
م�������س���رتك ب����الأب����ح����اث ال���زراع���ي���ة 
وتط�ير  احل�����س��ري��ة  امل��ن��اط��ق  يف 
ت  الإم���ارا  لدولة  املبتكرة  احلل�ل 

العربية املتحد .
،�سيتم  ال���ت���ع���اون  ه����ذا  اإط������ار  ويف 
الزراعية  ل���أب��ح��اث  م��رك��ز  اإن�����س��اء 
اإم�����ارة دب���ي بهدف  احل�����س��ري��ة يف 
لإع���داد وتط�ير  اإط��ار عمل  و�سع 
الزراعة  جم��ايل  يف  مبتكرة  حل�ل 
التجارية؛  والأع���م���ال  احل�����س��ري��ة 
حيث ياأتي هذا املركز ب��سفه داعماً 
للتنمية احل�سرية وا�سرتاتيجيات 
امل����دن ال��ذك��ي��ة يف دول����ة الإم�����ارات 
اإمارة  وحت��دي��داً  امل��ت��ح��دة  العربية 

دبي.

�سكان  ع�����دد  ارت����ف����اع  ت����ق���ع  وم�����ع 
احل�سر على م�ست�ى العامل بنح� 
%72 خ�ل العق�د القليلة القادمة 
،ت�اجه املدن يف جميع اأنحاءالعامل 
ات  حتديات عديدة ونتيجًة للتغريرُّ
امل���ن���اخ���ي���ة امل���ل���ح����ظ���ة وال���ع����ام���ل 
اإىل  ُت�ساف  التي  الأخ��رى  البيئية 
تلك التحديات ، ت�سطر املدن الآن 
لُت�سبح  مبتكرة  حل�ل  اإي��ج��اد  اإىل 

امل�������دن م�������س���ت���ق���ب���ً�. ترى  ج���م���ي���ع 
ال�����س��رك��ة اأي�������س���اً �����س����رورة اإج�����راء 
املزيد من الأبحاث يف هذا املجال.
ونحن ناأمل اأن ن�ستند اإىل اخلربة 
ب��ه��ا �سركة  ت��ت��م��ت��ع  ال���ت���ي  ال��ق���ي��ة 
لنا  ُمعنٍي  خ��رَي  لتك�ن  ب�نتاغ�ن 
يف ه���ذه ال�����س��راك��ة امل��ه��م��ة، خ�ل 
تت�سم  التي  الزمنية  احلقبة  ه��ذه 

مي بالتفكري التقدرُّ

واجتماعياً  اقت�ساديا  م�ستدامة 
وبيئياً.

الرئي�ض  اأوي���ب���ي���رت����س����ن،  وق������ال 
ب�نتاغ�ن  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ب��ي��رت ى�سركة  اأي���ه  اإن��رتن��ا���س���ن��ال 
اإ�سرتاتيجيات  اأن  ب����ن���ت���اغ����ن 
دوراً  تدي  املبتكر  الغذائي  الإنتاج 
الذكية  امل������دن  ت��ن��م��ي��ة  يف  ك����ب����رياً 
لتنمية  اأ�سا�سية  كركيزة  و�ستعمل 

ب����ا عل�ي  ����س���ع����د  ال�����س��ي��د  واأف��������اد 
�سركة  اإدارة  ،ع�������س����جم���ل�������ض 
والرئي�ض  ال��زراع��ي��ة  ب���ن��ت��اغ���ن  
قائً�:  اإن�سباير  ل�سركة  التنفيذي 
ال����زراع����ة احل�����س��ري��ة ه���ي �سرط 
اأنها  ت��دع��ي  م��دي��ن��ة  لأي  اأ���س��ا���س��ي 
جمرد  يتجاوز  فالأمر  م�ستدامة؛ 
اأي�ساً  ي��رت��ب��ط  ب��ل  ال���غ���ذاء،  اإن���ت���اج 
وت�فري  ال�������س���روري���ة  ب���احل���اج���ات 
الغذائي.  والأم���ن  وامل��ي��اه  الطاقة 
واإن��ه ملن دواع��ي �سرورنا يف �سركة 
اأن نك�ن ج��زءاً من حلقة  اإن�سباير 
وجامعة  ب�نتاغ�ن  ب��ني  التعاون 
ول���ن��غ���ن��غ يف دب���ي لإن�����س��اء مركز 

اأبحاث هن ايف اإمارة دبي.
يف  ول�نغ�نغ  جامعة  رئي�ض  وق��ال 
�سامل،:  حممد  الربوف�سي�ر  دب��ي 
ُت��ع��د ه��ذه ال�����س��راك��ة خ��ط���ة كبرية 
اجلامعة؛  ت���اري���خ  يف  الأم������ام  اإىل 
ال�ستعانة  ع��ل��ى  ق������ادرون  ف��ن��ح��ن 
باإ�سهامات  والإدلء  ق�تنا  بنقاط 
ك��ب��رية يف ت��ط���ي��رامل��دن ال��ذك��ي��ة يف 
العربيةاملتحدة  دول������ةالإم������ارات 
اإىل  قيمة  ي�سيف  مم��ا  واملنطقة؛ 

اإن�ساء جمتمعات م�ستدامة.

الذهب ي�ستقر قرب 
اأعلى م�ستوى يف 5 اأ�سهر 

•• بنجالور-رويرتز:

اجلمعة  ام�������ض  ال����ذه����ب  ا���س��ت��ق��ر 
خم�سة  يف  م�ست�ياته  اأع��ل��ى  ق���رب 
اجلل�سة  يف  ���س��ج��ل��ه  ال�����ذي  اأ���س��ه��ر 
ال�����س��اب��ق��ة وي��ت��ج��ه ل��ت��ح��ق��ي��ق اأكرب 
بالن�سبة  الأ����س���ب����ع���ي���ة  م��ك��ا���س��ب��ه 
 2016 ني�سان  اأبريل  املئ�ية منذ 
يف ظ��ل ت��راج��ع ال���دولر واملخاوف 
بال�سرق  املرتبطة  اجلي��سيا�سية 
الأو�سط وك�ريا ال�سمالية وه� ما 

عزز الإقبال على امل�ذات الآمنة.
وا�ستقر �سعر الذهب يف املعام�ت 
دولر   1287.40 عند  الف�رية 
بحل�ل  )الأون�����������س�����ة(  ل�����أوق����ي����ة 
ال�ساعة 0545 بت�قيت جرينت�ض 
ب�سبب  �سعيفة  ت�����داولت  ظ���ل  يف 

عطلة عامة يف كثري من الدول.
اأ�سعار املعدن الأ�سفر اأعلى  وبلغت 
اأوائ�����ل ن�فمرب  م�����س��ت���ي��ات��ه��ا م��ن��ذ 
 1288.64 عند  الثاين  ت�سرين 
دولر ل�أوقية يف اجلل�سة ال�سابقة. 
اأكرب  حتقيق  �س�ب  املعدن  ويتجه 
اأواخ���ر  م��ن��ذ  الأ���س��ب���ع��ي��ة  مكا�سبه 
ب�سع�ده   2016 ن��ي�����س��ان  اأب���ري���ل 

نح� 2.7 باملئة هذا الأ�سب�ع.
الأمريكية  العق�د  يف  الذهب  وزاد 
الآجلة 0.9 باملئة اإىل 1290.10 

دولر ل�أوقية.

»موا�سفات« ت�ستحدث » قدرة اجلمل« لقيا�ض 
اأداء املركبات يف البيئة ال�سحراوية والوعرة

•• دبي-وام:

اأحدث  “ عن  “ م�ا�سفات  واملقايي�ض  للم�ا�سفات  الإم���ارات  هيئة  ك�سفت 
م�سروعات البتكار لديها خ�ل العام اجلاري الذي يتمثل يف ا�ستحداث م�ا�سفة 
جديدة لتقييم اأداء املركبات ذات الدفع الرباعي من خ�ل م�ا�سفة جديدة مت 
املعم�ل بها  التقييم  اأو قدرة اجلمل وهي ق�ة ت�سبه وحدة  باور  ت�سميتها كاميل 
اأداء وعزم مركبات الدفع الرباعي يف  حاليا “ احل�سان - ه�ر�ض باور “ لقيا�ض 

البيئة ال�سحراوية والأرا�سي غري امل�ست�ية .
يف  امل�ا�سفات  اإدارة  مدير  احل��م��ادي  حممد  ال��ق��ادر  عبد  خلف  املهند�ض  واأع��ل��ن 
ني�سان  �سركة  مع  بالتعاون  جت��ارب  جمم�عة  حاليا  جتري  الهيئة  اأن  م�ا�سفات 
ال�سرق الأو�سط بهدف حت�يل هذا امل�سروع البتكاري من فكرة اإىل طرق اختبار 
وطنية  كم�ا�سفة  اعتمادها  بعد  فيما  ليتم  علمية  معايري  على  بناء  معتمدة 
مرجعية جلميع م�سنعي املركبات على اأن تق�م الهيئة يف خط�ة لحقة بعر�سها 
على هيئة التقيي�ض اخلليجية والهيئات العاملية لعتمادها كمرجعية ذات اعرتاف 

دويل.
واأ�سار احلمادي اإىل اأن الرتكيز يف ال�قت الراهن على اإجراء املزيد من التجارب 
املركبة يف  اأداء  لتحديد طريقة  الإم��ارات  بدولة  ال�سحراوية  البيئة  امليدانية يف 
غري التقليدية الطرق ال�عرة ال�سحراوية بطريقة قابلة للقيا�ض بدقة خ�س��سا 
ال�سحراء  اإذا ما طبقت يف  املركبات  لأداء  الفعلي  القيا�ض  اخت�ف طرق  يف ظل 
حيث ان وحدة القيا�ض احلالية احل�سان تختلف ب�سكل جذري اإذا ما مت تطبيقها 

يف بيئة غري اعتيادية اأو م�ست�ية مثل البيئة ال�سحراوية الرملية.
ولفت اإىل اأن وحدة القيا�ض املزمع تطبيقها كاميل باور �ستعنى مبركبات الدفع 
الرباعي لقيا�ض عزم املركبة واأدائها الفعال يف البيئة ال�سحراوية ول يعني ذلك 
اأبدا اأن هناك مقارنة بني امل�ا�سفة اجلديدة “كاميل باور” واملطبقة حاليا على 
امل�ا�سفة  بينما  لبيئات غري �سحراوية  الأخ��رية م�سممة  املركبات احل�سان لأن 

اجلديدة �ستك�ن حمددة لقيا�ض اأداء املركبات يف ال�سحراء.
واعترب اأن امل�ا�سفة اجلديدة - التي يت�قع النتهاء منها بنهاية العام اجلاري - 
�ستفيد كثريا يف معرفة قدرة وعزم املركبات ذات الدفع الرباعي اإذ ما ا�ستخدمت 
يف بيئة وعرة و�سحراوية وه� ما ت�سعى م�ا�سفات من خ�له لتبنى مثل هذه 
على  عر�سها  ث��م  وم��ن  ال�سحراوية  الإم����ارات  بيئة  م��ع  ت��ت���ءم  ال��ت��ي  امل�ا�سفة 

م�ست�ى دول جمل�ض التعاون اخلليجي وطرحها ل�عتماد عامليا.
قيا�ض عزم  بها حاليا يف  املعم�ل  ق��درة احل�سان  اأن  امل�ا�سفات  اإدارة  واأك��د مدير 
ال�سحراوية  الظروف  يف  املركبة  واإمكانيات  اأداء  لتقييم  كافية  لي�ست  املركبات 
وهناك اأم�ر فنية كثرية مت اإجراوؤها بالتعاون مع وكالة ني�سان لل�سيارات للتدقيق 

يف هذه امل�ا�سفة.

قلق يف قطاع الطاقة الربيطاين 
بعد اإقرار ا�سكتلندا باالنف�سال

•• لندن-وكاالت:

بعدما �س�ت  واجل��دل،  الت�تر  الربيطاين حالة من  الطاقة  ي�سهد قطاع 
الربملان ال�سكتلندي، ل�سالح طلب اإجراء ا�ستفتاء جديد على ال�ستق�ل 
اأخ��رى ب�ساأن م�ستقبل  اأث��ار اجل��دل م��رة  ال��ذي  عن اململكة املتحدة، الأم��ر 

ملكية حق�ل النفط يف بحر ال�سمال.
ويف حال كانت نتيجة ال�ستفتاء املزمع اإجراوؤه نهاية العام املقبل اأو بداية 
 90% اأن ت�ؤول ملكية  2019 ترجح النف�سال، فاإنه من املحتمل  العام 
اأ�سا�ض  على  وذل��ك  ا�سكتلندا،  اإىل  ال�سمال  بحر  يف  النفط  احتياطات  من 
بحر  احتياطات  فاإن  الندبيندنت،  �سحيفة  وبح�سب  اجلغرافية.  الق�سمة 
ال�سمال من النفط بكميات ترتاوح بني 15 و24 مليار برميل، كما تقدر 
اأن�سار  وي��رى  مكعب،  مرت  مليار   198 بنح�  الطبيعي  الغاز  احتياطات 
النف�سال يف ا�سكتلندا – بح�سب ال�سحيفة- اأن هذه الحتياطات �ستك�ن 

عمادا ل�قت�ساد يف امل�ستقبل.
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العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1484  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- ال�سدرة للنقل وخدمات حزم الب�سائع جمه�ل حمل القامة 
اأق����ام عليك الدع�ى  ق��د  اف��ت��خ��ار �سيخ -   امل��دع��ي/حم��م��د ع��دي��ل حم��م��د  اأن  مب��ا 
وم��س�عها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )8836 درهم( وتذكرة ع�ده مببلغ 
  )MB169129275AE( والر�س�م وامل�ساريف  رقم ال�سك�ى )2000 درهم(
وحددت لها جل�سة ي�م الثنني  امل�افق 2017/5/1  ال�ساعة 8.30 �سباحا  مبكتب 
القا�سي  لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بث�ثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1519  عمايل جزئي             

اىل امل���دع���ى ع��ل��ي��ه/1- ط����ارق ع��ا���س���ر ل��ل��خ��ي��اط��ة وال��ت��ط��ري��ز جم��ه���ل حمل 
عليك  اأق��ام  قد  منان م�ل  ان��ض م�ل حممد  املدعي/حممد  اأن  القامة مبا 
درهم(   16704( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  وم��س�عها  ال��دع���ى 
وت���ذك���رة ع�����ده مب��ب��ل��غ )2000 دره����م( وال��ر���س���م وامل�����س��اري��ف  رق���م ال�سك�ى 
امل�افق  الث��ن��ني   ي����م  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت    )MB168535296AE(
2017/5/1  ال�ساعة 8.30 �سباحا  مبكتب القا�سي  لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو 
فان احلكم  الأق��ل ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  بث�ثة  للمحكمة قبل اجلل�سة 

�سيك�ن مبثابة ح�س�ري .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1797  عمايل جزئي             

ان  الزيايده جمه�ل حمل القامة مبا  اىل املدعي عليه / 1-ح�سام ع���ده 
املدعي / يف اي بي للعقارات - وميثلها بالت�قيع / حممد علي ح�سمت علي   
وقدرها  املطالبة مب�ستحقات عمالية  الدع�ى وم��س�عها  عليك  اأق��ام  قد 
)31.585 دره���م( وال��ر���س���م وامل�����س��اري��ف   وح���ددت لها جل�سة ي���م الثنني 
امل�افق 2017/5/2  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف 
باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بث�ثة اأيام على الأقل .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2191  عمايل جزئي             

ال�سيارات   �سيانة  خل��دم��ات  الفنية  امل�����ارد  1-م��رك��ز   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جم��ه���ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / اح��م��د جعفر ج��ع��ف��ر   ق��د اأقام 
 52000( وقدرها  املطالبة مب�ستحقات عمالية  وم��س�عها  الدع�ى  عليك 
دره���م( وت��ذك��رة ع����دة مببلغ )2000 دره���م( وال��ر���س���م وامل�����س��اري��ف ورقم 
اخلمي�ض  ي�م  جل�سة  لها  وح��ددت   )MB170894949AE(ال�سك�ى
مكلف  فاأنت  ل��ذا  القا�سي   مبكتب  �ض   8.30 ال�ساعة    2017/4/27 امل�افق 
باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بث�ثة اأيام على الأقل .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/244  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- �سركة رويالتي برتولي�م للتجارة - �ض م ح  جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي/ �سركة الطريق البحري لل�سحن - �ض ذ م م -وميثلها اجمد �سهاب حتمد 
الربغ�ض وميثله : خالد كلندر عبداهلل ح�سني - قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها 
املطالبة بف�سخ العقد امل�ؤرخ 2016/2/22 واعادة احلال اىل ما كان عليه بالزام املدعي 
من   %12 ب�اقع  القان�نية  والفائدة  دره��م   2.723.569.25 بقيمة  مبلغ  ب�سداد  عليها 
تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام والر�س�م وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  وحددت 
 Ch2.E.22 لها جل�سة ي�م الثنني  امل�افق  2017/4/17  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بث�ثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيك�ن مبثابة ح�س�ري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/187  جتاري جزئي              
�ساجى ماثي� ب�ثينب�رايل جمه�ل حمل القامة مبا  املدعي عليه / 1-رجينا  اىل 
الدع�ى  اأق���ام عليك  ق��د  ال�سبيعي   ام��ل عمري   : ك���م��ار وميثله  امل��دع��ي/ اجيت  ان 
وم��س�عها املطالبة بالزام املدعي عليها الوىل بان ت�ؤدي مبلغ 175.000.00 درهم 
والفائدة على املبلغ تاريخ 2009/1/8 وتع�ي�ض 50.000.00 درهم عن ال�سرار التي 
حاقت باملدعيني والزام الثاين بالت�سامن والت�سامم مع الوىل يف حدود 175.000.00 
درهم والفائدة  من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2009/1/8 - وحددت لها جل�سة 
Ch1.C.12 لذا  ي�م الث�ثاء   امل�افق  2017/4/18  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأي��ام على الأق��ل ويف حالة تخلفك فان  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بث�ثة 

احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/2058  مدين جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- الطائر احلر للمنتجعات ال�سياحية - ذ م م 2-اإمريت�ض فيكي�سن 
امل��دع��ي/ حممد عبيد علي �سبت  ك��ل���ب - ���ض ذ م م  جم��ه���يل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
ال�س�يدي وميثله : ابراهيم ح�سن ابراهيم امل� - قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها 
املطالبة بالزام املتنازع �سدهما بان ت�ؤديا للمتنازع مبلغ وقدره 25.000 خم�سة وع�سرون 
من   %12 مبعدل  القان�نية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�س�م  دره��م  الف 
تاريخ املطالبة حتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة ي�م الث�ثاء  امل�افق  2017/4/18  
ميثلك  من  اأو  باحل�س�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.D.17 بالقاعة  �ض   8.30 ال�ساعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا 

بث�ثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/902  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-حممد ا�سرف منجت معيدين ك�نهي  جمه�ل حمل القامة 
اهلل  : عبداهلل حمد  ع وميثله  م  �ض   - ال�طني  القي�ين  ام  بنك  املدعي/  ان  مبا 
بالزام  املطالبة  الدع�ى وم��س�عها  اأقام عليك  قد  ال�سام�سي  العمران  عمران  
اتعاب  و  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س���م  دره���م(   85087.31( وق���دره  عليه مببلغ  امل��دع��ي 
املحاماة والفائدة  2.49% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها 
 Ch1.C.12 جل�سة ي�م الربعاء امل�افق  2017/4/19  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من  فاأنت مكلف باحل�س�ر  لذا 
الأق��ل ويف حالة  اأي��ام على  بث�ثة  قبل اجلل�سة  للمحكمة  او م�ستندات  مذكرات 

تخلفك فان احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/559  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-فاطمة عبدالعزيز علي خاجه  جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي/ الدولية ل�جهزة اللكرتونية - �ض ذ م م   قد اأقام عليك 
املدعي عليها مببلغ وقدره )7750  بالزام  املطالبة  الدع�ى وم��س�عها 
امل�افق   الث�ثاء   ي�م  لها جل�سة  وح��ددت  وامل�ساريف.   والر�س�م  دره��م( 
2017/4/18  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بث�ثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/261  مدين جزئي              

املدعي/  ان  املدعي عليه / 1-فار�ض جميل ح�سن جمه�ل حمل القامة مبا  اىل 
اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها  الهدف ال�سريع لتجارة الإط��ارات - �ض ذ م م قد 
و  وامل�ساريف  والر�س�م  دره��م(   3400( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة 
اتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة  وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها 
 Ch2.D.17 جل�سة ي�م الثنني  امل�افق  2017/4/17  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�س�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بث�ثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فان احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/713  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-م�ؤ�س�سة حممد �سريف حنيف لتجارة م�اد البناء -  جمه�ل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ ي�نيباك لنتاج احلاويات وال�سناديق الكرت�نية - ذ م 
م وميثله : عبداهلل ح�سن اأحمد طاهر  قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة 
بالزام املدعي عليها  بان ت�ؤدي للمدعية 12.650 درهم )اثني ع�سر الف و�ستمائة 
وخم�س�ن درهم( والفائدة القان�نية ب�اقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى 
ال�سداد التام مع الزامه بالر�س�م وامل�ساريف والت��ع��اب.   وح��ددت لها جل�سة ي�م 
الث�ثاء  امل�افق  2017/4/18  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�س�ر 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بث�ثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات 

احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2016/3249 تنفيذ جتاري  
ليلى  ملالكها/   - العرا�ض  املنفذ �سده/1- م�ؤ�س�سة اخل�اطر خلدمات  اىل 
القي�ين  ام  التنفيذ/بنك  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه���ل  ع��ب��ا���ض 
اأق��ام عليك  قد   - كلندر عبداهلل خ�سني  : خالد  ع وميثله  م  �ض   - ال�طني 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع���ه  املذك�رة  التنفيذية  الدع�ى 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )651033.02(
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذك�ر خ�ل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الع�ن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2009/624   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �سده/1- فهد حممد ن�سر حممد �س�ح جمه�ل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ام القي�ين ال�طني  
نعلنكم بقرار �سعادة قا�سي التنفيذ امل�ؤرخ يف 2017/4/2 وذلك 
املبلغ املرت�سد بذمتكم وقدره )2056.68 درهم( وهي  ل�سداد 

عبارة عن فائدة قان�نية للعلم مبا جاء به وتنفيذه.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2016/3398   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- �سركة ف�رمب��ست ال�سرق الو�سط للتجارة العامة - 
مدير  -ب�سفته  ف���ح  زاده  حاجي  قلي  نا�سر  جم�سيد  وميثلها/  م  م  ذ  �ض 
و�سريك  جمه�يل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/كيدز بزل للتجارة 
- �ض ذ م م وميثله : خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن ه�يدن الكتبي - قد 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اع�ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )229782( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذك�ر خ�ل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الع�ن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/396   تنفيذ مدين  
مبا  القامة  حمل  جمه�ل  �سعداوي  را�سية  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  ال�س�قي   التنفيذ/ربيعة هاين  ان طالب 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع���ه  امل��ذك���رة  التنفيذية 
)63209( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة . وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خ�ل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الع�ن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/832  تنفيذ عمايل 
 اىل املنفذ �سده/1- املا�سة انرتنا�سي�نال لل��ساطة العقارية - �ض ذ م م  
منر  عي�سى  احمد  علي  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمه�ل 
املذك�رة اع�ه والزامك  التنفيذية  الدع�ى  اأقام عليك  احلمارنه   قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )18413( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. بال�سافة اىل مبلغ 1580 درهم ر�س�م خلزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خ�ل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الع�ن. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1056  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-فل�رال فروت - �ض ذ م م 2-اب�بكر فريان ك�تى ال�س�مباتيل - 
م  م  ذ  - �ض  ف��روت  ل�سركة فل�رال  بالت�قيع  املخ�ل  واملدير  �سريك  نف�سه وب�سفته  عن 
جمه�يل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك اب�ظبي ال�طني وميثله : ن�ال زايد �ساملني 
اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة بالزام املتنازع �سدهما  ظبيك احل��سني  قد 
بالت�سامن والتكافل بان ي�ؤدوا اىل البنك مبلغ وقدره )399.930.99 درهم( بال�سافة 
اىل الف�ائد القان�نية ب�اقع 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام �سندا 
لحكام امل�اد القان�نية والر�س�م وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة ي�م 
الربعاء  امل�افق  2017/4/19  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  اأو من ميثلك  باحل�س�ر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/756  مدين جزئي                 
ال��دي��ن حممد حليم حليم  جمه�ل حمل  1-�سعد   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ ع��ب��داهلل ع��م��ر ح���اج ح��م��دان  ق��د اأق����ام عليك 
الدع�ى وم��س�عها املطالبة  مببلغ وقدره =/ 40000 درهم  - والفائدة 
والر�س�م وامل�ساريف.  وحددت لها جل�سة ي�م الثنني  امل�افق  2017/5/8  
ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو 
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/843  جتاري جزئي              

م  جمه�ل حمل  م  ذ  �ض   - 1-اك�سنتيال ميدي�ست ل��ستثمار   / عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك الدع�ى  اوك���ل فل�ري�ض -  قد  القامة مبا ان املدعي/ ماريا جانينا 
وم��س�عها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )88400.73 درهم( والر�س�م 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و 
�سم�ل احلكم بالنفاذ املعجل ب� كفالة.  وحددت لها جل�سة ي�م الثنني  امل�افق  
2017/4/24  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch2.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 
قبل اجلل�سة بث�ثة اأيام على الأقل. )علما بانه مت احالة ملف الدع�ى من مكتب 

اإدارة الدع�ى اىل حمكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/148  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-م�ؤ�س�سة جمال احلبت�ر للعقارات  جمه�ل حمل القامة مبا 
ان املدعي/ ل�يجي �سانت�رو وميثله : احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي -  قد 
اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة بالزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره 
عن  المتناع  تاريخ  من   %12 ب�اقع  القان�نية  الفائدة  مع  دره��م(   15.502.458(
ال�سداد حتى ال�سداد التام والزام بالر�س�م وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها 
 Ch1.B.8 جل�سة ي�م اخلمي�ض  امل�افق  2017/4/27  ال�ساعة 11.00 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�س�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بث�ثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/1138  جتاري جزئي
اىل اخل�سم املدخل / 1-�سركة م�دا كا�سا - ذ م م  جمه�ل حمل القامة مبا 
  - كنعان  �سمري حليم   : م ل وميثله  �ض   - العربية  التاأمني  �سركة  املدعي/  ان 
قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)227.711.83 درهم( والر�س�م وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة   12% من 
التام.  وح��ددت لها جل�سة ي�م الث�ثاء  امل�افق  تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد 
2017/5/2 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/511  مدين جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-حممد ندمي حممد يا�سني جمه�ل حمل القامة 
اأقام  م قد  م  ذ  �ض   - الط���ارات  لتجارة  ال�سريع  الهدف  امل��دع��ي/  ان  مبا 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  وم��س�عها  الدع�ى  عليك 
12% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�س�م  دره��م(   6000(
تاريخ ال�ستحقاق. وحددت لها جل�سة ي�م الثنني  امل�افق  2017/5/1 
ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو 
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/525  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-ن���ره دروي�ض علي عبداهلل �سريوك  جمه�ل حمل القامة مبا 
: خالد كلندر عبداهلل ح�سني    م ع وميثله  - �ض  ال�طني  القي�ين  ام  بنك  املدعي/  ان 
وقدره  مببلغ  �سدها  امل��ت��ن��ازع  ب��ال��زام  املطالبة  وم��س�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق���ام  ق��د 
ب�اقع  التفاقية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�س�م  درهم(   130.847.88(
18% �سن�يا م�سافا اليها الفائدة التاأخريية مبعدل 2% �سن�يا من 2016/8/21 وحتى 
ال�ساعة 8.30  امل�افق  2017/4/18   الث�ثاء   التام.   وح��ددت لها جل�سة ي�م  ال�سداد 
�ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بث�ثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11995 بتاريخ 2017/4/15   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/245  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-رويالتي برتولي�م للتجارة - �ض م ح 2-اأمباير انرجي - �ض م ح 
جمه�يل حمل القامة مبا ان املدعي/�سركة/ فايف او�سنز - م م ح وميثلها ال�سيد/ 
هاين ك�ثر الدجيلي وميثله : خالد كلندر عبداهلل ح�سني -  قد اأقام عليك الدع�ى 
)فقط  دره���م(   689.558( مبلغ  ب�سداد  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  وم��س�عها 
والفائدة  درهما ل غري  وثمانية وخم�س�ن  الف وخم�سمائة  وثمان�ن  وت�سعة  �ستمائة 
ب�اقع 12% �سن�يا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�س�م وامل�سروفات ومقابل 
 9.30 ال�ساعة   2017/4/17 امل���اف��ق   الثنني  ي���م  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك  Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر  �ض بالقاعة 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بث�ثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 ت��ن��ط��ل��ق ���س��ب��اح ال���ي����م ال�����س��ب��ت 15 
املفت�حة  القارية  ف��زاّع  بط�لة  اأب��ري��ل 
تقام  التي   ،2017 – دب��ي  للب�ت�سيا 
بن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سم�  رع��اي��ة  حت��ت 
اآل مكت�م، ويل عهد  را�سد  بن  حممد 
الريا�سي،  دب���ي  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  دب���ي 
نادي  مناف�ساتها  ويحت�سن  وينظمها 
من   19 ح��ت��ى  ب��داي��ة  للمعاقني  دب���ي 

�سهر اأبريل اجلاري.
البط�لة  يف  دول����ة   10 و���س��ت��ت��ن��اف�����ض 
العربية  الإم��������ارات  دول�����ة  ت��ت��ق��دم��ه��م 
ا�سرتاليا،  ج����ان����ب:   اإىل  امل���ت���ح���دة، 
الهند،  ك���جن،  ه���جن  التيبت،  ال�سني 

الك�يت،  �سنغاف�رة،  اجلن�بية،  ك�ريا 
ال�سع�دية وتاي�ند. و�سيك�ن التناف�ض 
بني منتخبات الدول امل�ساركة يف �سبع 
ف���ئ���ات خم��ت��ل��ف��ة ل���ل���ف���ردي وال����زوج����ي 
وال����ف����رق، وه�����ي: ب���ي ���س��ي 1 ف����ردي، 
ب��ي ���س��ي 2 ف����ردي، ب��ي ���س��ي 3 فردي، 
ب��ي ���س��ي 4 ف����ردي، ب��ي ���س��ي 3 ثنائي، 
للفرق،   1 �سي  ب��ي  ث��ن��ائ��ي،   4 �سي  ب��ي 
ل��ل��ف��رق. وت��ع��ت��رب ريا�سة   2 ���س��ي  وب���ي 
التي  الريا�سات  من  واح��دة  الب�ت�سيا 
الإدراك����ي،  والتفكري  امل��ه��اراة  تتطلب 
اأق�سى  حتريك  م��ن  التمكن  وال��ه��دف 
اأقرب  اإىل  ال��ب���ت�����س��ي  ك���رات  ع���دد م��ن 

ن��ق��ط��ة م����ن ال����ك����رة ال�������س���غ���رية، وهي 
متثل حتديا كبريا ملن يعان�ا من هذا 
ميار�س�نها  الذين  الإع��اق��ة  من  الن�ع 
وهي  معهم،  م�ساعدين  بت�اجد  �س�اء 
ت�ساهم يف حترير قدراتهم واإبداعاتهم 
م�ست�يات  ورف�����ع  داخ���ل���ه���م،  ال��ك��ام��ن��ة 
ك��ف��ائ��ت��ه��م ال��ب��دن��ي��ة وال��ذه��ن��ي��ة. واأك���د 
اللجنة  رئي�ض  ب��ال��رق��اد،  جمعة  ث��اين 
املنظمة لبط�لت فزاّع لذوي الإعاقة، 
وقال:  امل�ساركة،  ال�ف�د  كافة  اكتمال 
برئا�سة  ال��ع��ام  ال��ع���ق��ات  جلنة  ن�سكر 
ح��م��د ب��اجل��اف��ل��ة، وك��اف��ة ال��ع��ام��ل��ني يف 
ا�ستقبالهم  ح�سن  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل،  ف���رق 

ل��ل��م�����س��ارك��ني، ح��ي��ث ن�����س��ع��ى دائ���م���ا اأن 
ن��ك���ن خ���ري ���س��ف��راء ل��ل���ط��ن، ونقدم 
لزوار الدولة كافة �سبل الراحة ونقل 
العطاء  دول��ة  ع��ن  الإيجابية  ال�س�رة 
واخلري، ذات الدعم ال�حمدود لذوي 
الإع��اق��ة يف ك��اف��ة امل��ج��الت، وحتديدا 
البط�لت  ه��ذه  اإق��ام��ة  ع��رب  الريا�سة 
ك�سف  ك��م��ا  ال�����س��ام��ي��ة.  ال��ر���س��ائ��ل  ذات 
فزاّع  بط�لت  مدير  الع�سيمي  ماجد 
ل��ذوي الإع��اق��ة، عن اإجن��از الرتتيبات 
حلفل الفتتاح الذي يقام م�ساء الي�م 
اأبريل، ويتم يف نادي دبي   15 ال�سبت 
احلفل  م��ن  ن�سعى  وق���ال:  للمعاقني،  

املرتبط  الإم��ارات��ي  الطابع  اإب���راز  اإىل 
دائما وحتديدا هذا العام باخلري، من 
حمت�اها،  يف  ب�سيطة  ف��ق��رات  خ����ل 
لكنها حتمل الكثري من الر�سائل التي 
ونفتح  ل��ل��ع��امل،  اإي�����س��ال��ه��ا  اإىل  ن�سعى 
م��ن خ���ل��ه��ا اأذرع���ن���ا ل���س��ت��ق��ب��ال ذوي 
وباإبداعاتهم  بهم  ونحتفي  الإع��اق��ة، 
وت�قع  وال���ت���ف����ق.  الإب�������داع  اأر������ض  يف 
تناف�سا  البط�لة  ت�سهد  اأن  الع�سيمي، 
ق�يا يف ظل امل�ساركة لنخبة من اأف�سل 
لعبي العامل، ومتنى الت�فيق ملنتخبنا 
ت�سم  بقائمة  يت�اجد  ال��ذي  ال�طني 

ولعبة. لعبا   13

تغطية متنوعة
ل��ل��م��ع��اق��ني تغطية  ن�����ادي دب����ي  ي���ق���دم 
متن�عة للبط�لة، عرب و�سائل الت�ا�سل 
يف  الر�سمية  ح�ساباته  يف  الجتماعي 

مع  وفي�سب�ك،  وت���ي��رت  الن�ستجرام 
وج�د قناته عرب الي�تي�ب، كما �سيتم 
اله�اء  على  املناف�سات  اأي��ام من   3 بث 
الريا�سية  دب����ي  ق���ن���اة  ع���رب  م��ب��ا���س��رة 

ب���داي���ة م���ن ي�����م الث���ن���ني امل��ق��ب��ل، مع 
الفعاليات  ع��ن  ي�مية  ر�سالة  ت��ق��دمي 
بت�اجد عدد كبري من القن�ات املحلية 

والإقليمية.

اأكمل ال�سائق�ن ا�ستعداداتهم الي�م للج�لة الثامنة والأخرية من 
حتدي كاأ�ض ب�ر�سه جي تي 3 ال�سرق الأو�سط والتي �ستقام ك�سباق 
 ،2017 اخلليج  لطريان  الكربى  البحرين  جلائزة  داع��م  ر�سمي 
احلا�سمة  اجل�لة  قبل  الي�م  الأخ��رية  التجريبية  اجل�لة  وكانت 
والتي �سيتحدد على اإثرها اللقب حما�سية ومثرية، حيث تبقى كل 
الت�قعات مفت�حة حل�سم اللقب يف جميع الفئات، خ�ل ال�سباقني 

اخلتاميني للبط�لة.
اإىل  املاأل�ف حللبة البحرين الدولية، يف ال�سخري  وحت�ل امل�سهد 
تاأتي من ك�نها جزءاً  الأل���ان والطاقة املحم�مة والتي  بحر من 
من عطلة نهاية اأ�سب�ع الف�رم�ل 1. وقد حت�ل امل�طن الروحي 
اجل�لة  ع��ن  ف�سً�  امل������س��م،  قبل  م��ا  اخ��ت��ب��ار  وم�سيف  لل�سل�سلة 

الفتتاحية وقبل النهائية اإىل اأكرب من�سة يف ريا�سة ال�سيارات. 
ك�لني  وري���ان  ال��زب��ري  الفي�سل  متكن  النهائية،  الخ��ت��ب��ارات  ويف 
وت�������س���اريل ف��ري��ن��ز م���ن حت��ق��ي��ق اأف�������س���ل ����س���رع���ات ب���رغ���م ظ���روف 
الخ��ت��ب��ارات، وه���� م��ا ي��ن��ب��اأ ب��ق���ة امل��ع��رك��ة يف ال�����س��ف���ف الأمامية 
من  الثامن  للم��سم  الأخ���ري  قبل  لل�سباق  التاأهيلية  اجل���ل��ة  يف 

ال�سل�سلة.
مارديني  ب�سار  الإم����ارات  يف  املقيم  ال�سائق  حقق  الخ��ت��ب��ارات  ويف 
املركز احلادي ع�سر وقال: “لطاملا كان اأي �سائق يحلم مبثل هذا 
الأو�سط  ال�سرق  ب�ر�سه  بف�سل  ه��ذا احللم يل  وق��د حتقق  ال��ي���م، 
و�سباقات ليخرن، ف� ت�جد �سل�سلة �سباق اأخرى يف املنطقة تقدم 
امل��سم  ت�سابقنا طيلة  اللحظات، لقد  حلظات ل ت�سدق مثل هذه 
يك�ن  اأن  �سيء  كل  يبداأ  فقط  والآن  اللحظة،  ه��ذه  اإىل  لل��س�ل 
ومثرية.  حما�سية  والأج���اء  احلياة.  فيها  تدب  فاحللبة  حقيقي. 
لذا اأريد اأن اأك�ن يف اأف�سل حالتي ولكن هذا ل ميكن اأن يحدث اإل 
اإذا متكنت من اإيجاد الت�ازن بني الرتكيز وال�سرتخاء، وهذا ه� 
هديف، ل��ستمتاع بالتجربة وحتقيق ت�قعاتي لل��س�ل اإىل من�سة 

التت�يج، لدينا وقت اأقل من املعتاد على احللبة حيث نت�ساركها مع 
�سباق الف�رم�ل 1، لذلك يجب ال�ستعداد اجليد لكل لفة”.

وخ�ل التجارب، �سرعان ما ذابت اأي ع�مة من ع�مات الت�تر 
اإىل  الرتكيز  زي��ادة  اإىل  ت�سري  التي  ب��الإث��ارة  ال�سائق�ن  وجت��اوزه��ا 
اأ�سرع  م��ن  بع�ض  م��ع  امل�����س��ار  تقا�سم  اأن  وب���دا  ج��دي��دة.  م�ست�يات 
ال�سائقني يف العامل قد األهم ال�سائقني، وكان تاأثريه ف�ري، ودفع 

م�ست�يات اأداء �سائقي ب�ر�سه اإىل احلد الأق�سى.
وت�فر هذه اجل�لة ن�ع خمتلف متاماً من حتدي القيادة لل�سائقني 
على مدى الي�مني املقبلني، فكل معركة حتت �سغ�ط �سديدة من 
ال�سباق للح�س�ل على اللقب وبذل املزيد من اجلهد اأثناء حماولة 

البقاء يف املناف�سة، حتت اأنظار العامل.
ال�سائق  ت�سدر  البط�لة  تاريخ  تناف�سية يف  الأك��رث  امل��سم  وي�سهد 
للبط�لة،  ال��ع��ام  الرتتيب  نقطة   238 ك���ل��ني  ري���ان  الإي��رل��ن��دي 
يف  نقطة   205 فرينز  ت�ساريل  قطر  يف  املقيم  ال�سائق  وي��ط��ارده 
املركز الثاين، اأما �ساحب املركز الثالث الربيطاين ت�م اأوليفانت 
حيث  ذل��ك  لتح�سني  فر�سة  اأي���ة  ل��دي��ه  لي�ض  ول��ك��ن  نقطة   198
يغيب عن هذه اجل�لة لعق�بته امل�سبقة. وياأتي دي�ن برييرا من 
ل�ك�سمب�رغ 169 نقطة يف املركز الرابع على اأمل ت�سييق الفج�ة 

مع اأوليفانت.
فيما يحل ال�سائق ال�سع�دي بندر العي�سائي 157 نقطة يف املركز 
العماين  ال�ساب  ال�سائق  ويحل  الف�سية،  للفئة  مت�سدراً  اخلام�ض 
الفي�سل الزبري 156 نقطة يف املركز ال�ساد�ض ويطارد العي�سائي 
اإىل  لل��س�ل  لبرييرا  مناف�ستهم  م��ع  الف�سية،  الفئة  لقب  على 
املركز  م��ن  �سائق  اأي  ي�ستطيع  وح�سابياً  البط�لة،  تت�يج  من�سة 
على  الربونزية  بامليدالية  الف�ز  على  ال�ساد�ض  املركز  اىل  الثالث 

الرتتيب العام للبط�لة.
وبعد انق�ساء 10 �سباقات يف ال�سل�سلة هذا العام، يبتعد مارديني 

 50 وج���د  ومع  الربونزية،  امليدالية  نقطة فقط عن   35 بفارق 
املقيم  ال�����س��ائ��ق  ي��اأم��ل  املتبقيني،  ال�سباقني  خ����ل  م��ت��اح��ة  نقطة 
النقاط  ه��ذه  من  يكفي  ما  يحقق  اأن  مارديني  ب�سار  الإم���ارات  يف 
مل�ساعدته على حتقيق حلمه يف بل�غ من�سة التت�يج النهائية يف اأول 

م��سم كامل له يف البط�لة.
ب�ر�سه  كاأ�ض  والرت ليخرن م�ؤ�س�ض ومدير حتدي  قال  من جانبه 
جي تي 3 ال�سرق الأو�سط: خ�ل عطلة نهاية هذا الأ�سب�ع حتل 
املنطقة،  يف  ال��رائ��دة  لل�سل�سلة  الفخر  حلظات  م��ن  اأخ���رى  حلظة 
مع  جنب  اإىل  جنباً  ال�سحيح  مكانهم  يف  ال�سائق�ن  ف�سي�سطف 
يعتز  حلظة  اإن��ه��ا  احل��دي��ث،  الع�سر  يف  ال�����س��ي��ارات  ريا�سة  عظماء 
اأي مدى  اإىل  ال���راء �سنعلم  اإىل  املعنيني. فعدما ننظر  بها جميع 
تط�رت البط�لة، وال�سائق�ن والريا�سة ككل يف املنطقة على مدار 
8 �سن�ات ب�سكل ل ي�سدق، واإذا كان اأي �سخ�ض يف ال�سرق الأو�سط 
اأن  يجب  ال��ذي  املكان  ه�  فهذا  ال�سيارات،  �سباقات  ريا�سة  يف  جاد 

ينتمي اإليه، وهم اأي�ساً ميكن اأن يعي�س�ا حلمهم .
كل  وجتنب  ال�سغط  م��ع  التعامل  ميكنه  ال��ذي  ال�سائق  واأ���س��اف: 
يرتقي  �س�ف  ه��ذه،  ت�سببه منا�سبة مثل  اأن  ال��ذي ميكن  الرتباك 
اإىل قمة املن�سة الأحد املقبل، واأنا مت�س�ق لأك�ن اأول من يهنئهم، 
اأف�سل من ذلك  ولي�ض هناك طريقة  لقد كان م��سم خا�ض جداً 
اجل�لتني  اأقيمت  البحرين،  يف  الأوىل  اجل���ل��ة  وعقب  خلتامه.  
اأقيمت  فيما  دب��ي،  يف  اأوت�����دروم  دب��ي  حلبة  على  والثالثة  الثانية 
اجل�لة الرابعة على حلبة يا�ض يف اأب� ظبي قبل اأن تع�د ال�سل�سلة 
البحرين  حلبة  على  وال�ساد�سة  اخلام�سة  للج�لتني  للبحرين 
للم��سم  اخلتامية  ال�ساد�سة  اجل���ل��ة  �سباقي  و�سيقام  ال��دول��ي��ة، 
على  املقبل،  اأبريل   16 والأح��د  اأبريل   15 ال�سبت  ي�مي  الثامن 
الكربى  البحرين  جلائزة  داع��م  ك�سباق  الدولية،  البحرين  حلبة 

لطريان اخلليج 2017.
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بطولة فزانّع القارية املفتوحة للبوت�سيا تنطلق اليوم 
ثاين جمعة بالرقاد: اكتمال و�صول الوفود امل�صاركة
ماجد الع�صيمي: حفل افتتاح بطابع “اخلري” م�صاء اليوم

ال�صائقون ي�صتعدون للجولة الأخرية الداعمة جلائزة البحرين الكربى لطريان اخلليج 2017  

ب�سار مارديني ينهي ا�ستعداداته للجولة االأخرية من املو�سم الثامن 
لتحدي كاأ�ض بور�سه جي تي 3 ال�سرق االأو�سط

•• العني - الفجر

للعني،  الفني  املدير  ماميت�ض،  زوران  الكرواتي،  ق��ال 
بالن�سبة  ج��داً  مهمة  ال��سل  اأم��ام  فريقه  م�اجهة  اإن 
ل��ل��ف��ري��ق��ني، ك���ن��ه��ا مت��ث��ل حت���دي���اً ق����ي���اً ع��ل��ى املراكز 
الث�ثة الأوىل يف جدول ترتيب م�سابقة دوري اخلليج 
ال��ع��رب��ي ل��ك��رة ال��ق��دم، ل��ذل��ك �سيعمل ال��ف��ري��ق��ان على 
الف�ز وح�سد  اأجل حتقيق  القتالية من  ال��روح  اإظهار 
امل�ؤمتر  النقاط الث�ث. واأكد زوران يف حديثه خ�ل 
ق�ي  فريق  ال��سل  اأن  للمباراة،  التقدميي  ال�سحفي 
ومنظم وي�سم يف �سف�فه بع�ض العنا�سر على م�ست�ى 
عاٍل، ولكن هدفنا وا�سح اأمام املناف�ض ويتمثل يف الف�ز 

والع�دة اإىل العني بالنقاط الث�ث.
مدافع  م�ساركة  اإمكانية  م��دى  ح���ل  ���س���ؤال  على  ورداً 
فريقه حممد اأحمد العائد من الإ�سابة اأخ��رياً، قال: 
درجة  اإىل  ب��ع��د  ي�سل  مل  اأح��م��د  حم��م��د  اأن  “امل�ؤكد 
اجلاهزية البدنية املطل�بة التي متكنه من الدخ�ل يف 
امل�اجهات الر�سمية، لذلك لن ندفع به يف مباراتنا اأمام 
للم�اجهة  ال�عب  جتهيز  اإىل  ن�سعى  ولكننا  ال��سل، 

املقبلة ومن املحتمل اأن ي�سارك يف جزء منها«.

وتعليقاً على �س�ؤال ح�ل ان �سيعتمد م�اجهة ال��سل 
الإي���راين يف دوري  اآه��ن  مل��ب��اراة ذوب  يف جتهيز فريقه 
يف  وا�سحة  “ا�سرتاتيجيتنا  ق��ال:  ل��ك��رة،  اآ�سيا  اأب��ط��ال 
على  ح��ال��ي��اً  وت��رك��ي��زن��ا  امل��ب��اري��ات.  م��ع جميع  التعامل 
مباراة ال��سل لأن جميع مبارياتنا مهمة وبعد انتهاء 
امل�سريية  للمباراة  التح�سري  �سنبداأ  الدوري  م�اجهة 

اأمام ذوب اآهن يف البط�لة الآ�سي�ية«.
اأكد اأن ثقة زوران دافع مهم للجميع

حتدي  اأك��رب  الزعيم  قائمة  �سمن  الت�اجد  العزيزي: 
بالن�سبة ل�عبني

العني،  ب��ن��ادي  ال��ق��دم  لكرة  الأول  الفريق  م��داف��ع  اأك��د 
اأمام  فريقه  م�اجهة  يف  الف�ز  اأهمية  العزيزي،  �سامل 
ال��سل، م��سحاً: امل�ؤكد اأن النقاط الث�ث �ستح�سني 
من م�قعنا على خريطة جدول ترتيب م�سابقة دوري 
�ساحب  واأن  خ�س��ساً  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  ال��ع��رب��ي  اخلليج 
لتمثيل  امل���ؤه��ل��ة  امل��راك��ز  على  املناف�سني  اأح���د  الأر�����ض 

الدولة يف البط�لة الآ�سي�ية.
مع  ي��ت�����س��ق  ق�����ي  اأداء  ت���ق���دمي  اإىل  ن��ت��ط��ل��ع  واأك����م����ل: 
اجلرعات التدريبية التي ظل مينحنا لها املدير الفني 
للفريق، زوران ماميت�ض، والتي من خ�لها يعمل على 

ت�س�يب الأخطاء التي تك�سفها امل�اجهات الر�سمية كما 
اأننا نت�سلح بالرغبة الكبرية يف اإظهار اأف�سل ما لدينا 

للع�دة من زعبيل بنتيجة اإيجابية.
زوران  ل��ه  منحها  ال��ت��ي  الثقة  ح���ل  ���س���ؤال  على  ورداً 
القدير  امل���درب  منحها  التي  الثقة  اأن  اأعتقد  اأخ���رياً: 
زوران ماميت�ض، يل وزم�ئي ال�عبني، تعد اأكرب دافع 
لنا من اأجل تط�ير م�ست�انا حتى ن�ؤكد للجميع باأننا 
اأن نك�ن عند ح�سن ظن  على قدر تلك الثقة ونتمنى 

املدرب والإدارة واجلماهري.
وزاد:  كل لعب كرة قدم على امل�ست�يني املحلي والقاري 
اأن الدفاع عن �سعار نادي العني �سرف ل  يدرك جيداً 
اأحد  قائمة  �سمن  الت�اجد  لذلك  ���س��رف،  اأي  ي���ازي��ه 
اأف�سل اأندية قارة اآ�سيا مبثابة التحدي الأكرب جلميع 
لع��ب��ي ال��زع��ي��م ون��ح��ن ن���درك ج��ي��داً م��ا امل��ط��ل���ب منا 
الأ�سا�سية  القائمة  يف  الدخ�ل  فر�سة  لنا  تتاح  عندما 
يحظى  العني  ن��ادي  يف  ال�ساب  ال�عب  واأن  خ�س��ساً 
ب�عبي  بداية  الفريق  منظ�مة  من  الكامل  بالدعم 
مركزك  نف�ض  يف  يلعب�ن  ال��ذي��ن  وخ�س��ساً  اخل���ربة 
العلي  اهلل  واأ���س��ال  املطل�بة  وامل�ساندة  الن�سح  باإ�سداء 

القدير الت�فيق جلميع زم�ئي بالفريق. 

 ي��ت���ج��ه ف��ري��ق الإم������ارات ب��ق��ي��ادة ال�����دراج الربتغايل 
اأول  الذهبي،  اأم�ستل  �سباق  يف  للم�ساركة  ك��ستا  روي 
�سباقات الأردين الك��سيكية لهذا امل��سم والذي يقام 
هذا الأحد، ويتطلع الفريق اإىل الف�ز والن�سمام اإىل 
من�سة التت�يج.  وي�سعى ك��ستا الذي فاز يف وقت �سابق 
من امل��سم بلقب الت�سنيف العام يف ط�اف اأب�ظبي اإىل 
حت�سني اأدائه ونتيجته يف �سباق اأم�ستل الذهبي والذي 

حّل فيه يف املركز الرابع عام 2015.
ك��ستا:  روي  ق��ال  ال�����س��ب��اق،  ع��ن  حديثه  معر�ض  ويف 
للمرة  الذهبي  اأم�ستل  �سباق  يف  الأح��د  ي���م  �ساأ�سارك 
الثامنة خ�ل م�سريتي املهنية، وه� �سباق اأحب خ��سه 
�سيك�ن  ال�سباق  اأن  اأدرك  فيه.  امل�ساركة  اإىل  واأتطلع 
�سعباً ومليئاً بالتحديات، اإل اأنني اأمتتع بلياقة بدنية 
جيد.  اأداء  وحتقيق  بال�سباق  التمتع  على  ت�ساعدين 
لت�فري طاقتي وجهدي  اأج��د طريقة  اأن  علّي  �سيك�ن 
بحالة  واأن��ا  الت�ل  اإىل  لل��س�ل  ال�ستعداد  اأج��ل  من 
املركز  يف  حللت  ك��ستا:  واأ�ساف  مميز.  ومركز  جيدة 
اأنني  اأدرك  ولهذا   ،2015 عام  ال�سباق  الرابع يف هذا 
نتيجة مميزة.  واإح���راز  ال�سباق  ه��ذا  ق��ادر على خ��ض 
كاوبريغ  اإىل  الأخ��ري  بالعب�ر  املتعلق  اجل��زء  اأن  اأعتقد 
ذل��ك فقد مت  ال�سباق، وم��ع  اأهمية خ���ل  الأك���رث  ه��� 
تلة  اآخ��ر  بيميليربغ  و�ستك�ن  العام،  ه��ذا  امل�سار  تغيري 
ت��ت���ج ال�����س��ب��اق ع��ل��ى م�����س��اف��ة 7،3 ك���م، م��ا ي��ج��ع��ل من 
ال�سباق م�ئماً اأكرث بالن�سبة اإىل الدراجني البارعني 
اأولي�سي  ال�سرعة مثل بني �س�يفت ودييغ�  �سباقات  يف 
للف�ز بهذا  املا�سي  اأكرث من  اللذين يحظيان بفر�ض 

ال�سباق.
ويقام �سباق اأم�ستل الذهبي جن�ب ه�لندا يف املنطقة 
ي�اجه  فريد  �سباق  وه�  ما�سرتيخت،  ببلدة  املحيطة 
فيه الدراج�ن حتدي ت�سلق عدد من الت�ل التي غالباً 

و�ستك�ن  الن��ح��دار.  �سديدة  اأنها  اإل  ق�سرية  تك�ن  ما 
املحطة  ال�سباق  هذا  من  واخلم�س�ن  الثانية  الن�سخة 
التي  العاملية  اجل�لة  �سباقات  �سمن  ع�سرة  ال�ساد�سة 
يقيمها الحتاد الدويل للدراجات لهذا العام، ويجري 
259،7 كم من الطرق ال�سيقة  ال�سباق على م�سافة 

وع�سرات الت�ل واملنعطفات. 
مير م�سار ال�سباق هذا العام عرب 35 تلة، ولكن خ�فاً 
التلة  تلة كاوبرغ  ال�سباق، مل تعد  ال�سابقة من  للن�سخ 
اله�لندي  ال�سباق  من  يجعل  ما  ال�سباق،  يف  الأخ��رية 
الأخري  الت�سلق  وينتهي  امل��ع��ت��اد.  م��ن  غ��م������س��اً  اأك���رث 
يف ك��اوب��رغ مب��ا ي��ق��ارب 20 ك��م قبل ال����دورة الأخ���رية 
يف ج��ي���ل��ه��م��رب��ريغ وب��ي��م��ل��ب��ريغ. و���س��ي��ن�����س��م ال�����دراج 

اإىل زميله يف  ال�سباق  �س�يفت يف هذا  الربيطاين بني 
فريق الإم��ارات روي ك��ستا بطل العام ال�سابق، وذلك 
نتيجة مميزة  املجد وحتقيق  بهذا  للف�ز  منهما  �سعياً 
م�سار  اأن  �س�يفت  يعتقد  الأح��د، حيث  ي���م  ال�سباق  يف 
ال�سباق غري العتيادي لهذا العام �سيك�ن اإىل �ساحله. 
ال�سباق: ميثل  من جهته، قال �س�يفت يف حديثه عن 
واإىل  اإيلَّ  بالن�سبة  فر�سة  امل�����س��ار  م��ن  الأخ���ري  اجل���زء 
الدراجني الذي يتمتع�ن بنقاط ق�ة مماثلة، ولذلك 
جديداً  حتدياً  الذهبي  اأم�ستل  �سباق  يك�ن  اأن  ميكن 
. لطاملا كان من ال�سعب التنب�ؤ  اإيلَّ بالن�سبة  وحما�سياً 
مبجرى هذا ال�سباق، و�سيك�ن الن�سمام اإىل املجم�عة 

املتقدمة يف اجلزء الأخري من ال�سباق حتدياً �سعباً.

حقق املنتخب ال�طني للرجال ميداليتني برونزيتني يف ال�ثب الط�يل 
ع�سرة  ال�ساد�سة  التعاون  ببط�لة  م�س�اره  بداية  يف  ع��دوا  مرت  و100 
و�سط  ال�سع�دية  ج��دة  مبدينة  حاليا  واملقامة  ال��ق���ى  لأل��ع��اب  للرجال 

م�ساركة من ابطال اللعبة يف دول جمل�ض التعاون واآ�سيا.
الي�م  نهاية  يف  املناف�سة  ال��ق���ى  لأل��ع��اب  البحريني  املنتخب  وت�����س��در 
الفتتاحي بر�سيد اأربع ميداليات بينها ث�ث ميداليات ذهبية وواحدة 
ف�سية وت�ه يف املركز الثاين املنتخب ال�سع�دي القادم بق�ة مع املجل�ض 
ومثلهما من  ذهبيتان  ميداليتان  منها  ميداليات  ت�سع  بر�سيد  اجلديد 

الف�سة وخم�ض ميداليات برونزية.
و�سهد حفل الفتتاح المري تركي بن عبداهلل بن �سع�د نيابة عن �سم� 

الأمري خالد خالد الفي�سل امري منطقة مكة املكرمة .
الغيث  اأول  الإم���ارات  منتخب  عليهما  ح�سل  اللتان  الربونزيتان  وتعد   
اأخ��رى بطم�حات اكرب  املنتخب ميداليات  ان ي�سيف  املنتظر  حيث من 

وبل�ن اأف�سل. 
وحقق امليدالية الأوىل ال�عب حممد عبا�ض يف ال�ثب الط�يل مب�سافة 
6.19 مرت ليحتل املركز الثالث من حماولة واحدة فيما ذهبت الذهبية 
م�سافة  قفز  يف  جنح  ال��ذي  العل�اين  علي  حم�د  ال�سع�دي  ال�عب  اىل 
الف�سية  امل��ي��دال��ي��ة  العي�سى  ج��ا���س��م  مهند  م���اط��ن��ة  ون���ال  م��رت   7.55

مب�سافته 7.40 مرت.
اما امليدالية الثانية فكانت ل�عب العائد بق�ة ن�سيب �ساملني يف م�سابقة 

ثانية رغم الظروف بالغة   10.66 100 مرت عدوا وحقق زمنا قدره 
التي  اخلاطئة  النط�قة  ب�سبب  امل�سابقة  ه��ذه  واجهت  التي  ال�سع�بة 
عمر  ع��داوؤن��ا  بينهم  لع��ب��ني  ث���ث��ة  ا�ستبعاد  اىل  احل��ك��ام  معها  ا�سطر 
ال�سالفة . وقد فاز بامليدالية الذهبية يف �سباق 100 مرت عدوا العداء 
10.31 ثانية وت�ه يف املركز الثاين  البحريني انديري� في�سر وزمنه 

ونال امليدالية الف�سية العداء العماين بركات احلارثي.
و�سارك لعبنا اأحمد علي ح�سن يف م�سابقة دفع الكرة احلديدية “اجللة” 
من�سة  ع��ن  بعيدا  ال��راب��ع  امل��رك��ز  حمت�  م��رت   16.81 م�سافة  حمققا 
احلب�سي  املجيد  عبد  �سلطان  ال�سع�دي  البطل  اعت�ها  التي  التت�يج 
�ساحب امليدالية الذهبية وم�سافته 18.35 مرت وت�ه الك�يتي م�ساري 

�سرور يف املركز الثاين ونال امليدالية الف�سية وم�سافته 18.11 مرت ثم 
ال�عب ال�سع�دي امني عبد اهلل العرادي ثالثا ونال امليدالية الربونزية 

وم�سافته 17.31 مرتا.
كما �سارك كل من �سعد عبدالكرمي ومعي�ف ح�سن يف �سباق 400 مرت 
عدوا وكانت نتائجهما معا �سادمة حيث حقق معي�ف ح�سن زمنا قدره 
48.88 ثانية فيما حقق �سع�د عبدالكرمي زمنا قدره 49.49 ثانية .

و�ست�سهد مناف�سات الغد نهائي ثماين م�سابقات هي 10000 مرت م�سياً 
ال�طنية  اخلدمة  من  ع�دته  بعد  ال�سعايل  ال�عب  فيها  ميثلنا  والتي 
والع�ساري وال�ثب العايل ورمي الرمح و 1500 مرت جري والتتابع 4 

يف 400 مرت واطاحة املطرقة والقفز بالع�سا الزانة .

منتخب االإمارات الوطني للرجال الألعاب القوى يحرز برونزيتني يف اليوم االأول لبطولة التعاون

زوران: مواجهتنا اأمام الو�سل متثل حتديًا مهمًا للفريقني

فريق الإمارات يراهن على اأداء الدراج روي كو�صتا يف الن�صخة الثانية واخلم�صني من �صباق اأم�صتل الذهبي

الدراج الربتغايل يقود فريق االإمارات يف اأول �سباقات االأردين الكال�سيكية لهذا املو�سم
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ي��ن��ظ��م جم��ل�����ض دب���ي ال��ري��ا���س��ي يف 
ال�سبت  ال��ي���م  �سباح  م��ن  التا�سعة 
امل��ل��ت��ق��ى اخلام�ض  الأه���ل���ي،  ب��ن��ادي 
لأكادمييات كرة القدم على هام�ض 
بط�لة حمدان بن حممد الدولية 
التي  �سنة   17 ال��ق��دم حت��ت  ل��ك��رة 
نادي  الأح��د مب�عب  غ��داً  تختتم 

�سباط �سرطة دبي.
امل��ل��ت��ق��ى ن��خ��ب��ة من  وي�������س���ارك يف 
اخلرباء واملتخ�س�سني ومن بينهم 
مي�سيل �ساجلادو جنم ريال مدريد 
واملنتخب الأ�سباين ال�سابق، والنجم 
كان�تيه،  ع��م��ر  ال�����س��ه��ري  ال���ع���امل���ي 
ولعب الأهلي ماجد ح�سن، اإ�سافة 
الفني  امل���دي���ر  رو�����ض  ���س��ت��ي��ف��ن  اإىل 
لأكادميية اأوملبيك لي�ن الفرن�سي، 
التجارب  اأجنح  امللتقى  وي�ستعر�ض 

اإدارة الكادمييات وطرق  يف جمال 
ا�ستقطاب ال�عبني ال�سغار.

التا�سعة  يف  اجل��ل�����س��ات  وت��ن��ط��ل��ق 
�سباحاً،  دقيقة  وع�سرين  وخم�ض 
عن�ان  الأوىل  اجل��ل�����س��ة  وحت���م���ل 
خ���ط���ط ت���ط����ي���ر ال��ن��ا���س��ئ��ني لدى 
ال�طنية،  ال��ري��ا���س��ي��ة  امل���ؤ���س�����س��ات 
د.بلح�سن  خ���ل��ه��ا  وي�����س��ت��ع��ر���ض 
الفنية  الإدارة  م���دي���ر  م���ال��������ض 
القدم  ل���ك���رة  الإم�����������ارات  ب����احت����اد 
ب���رن���ام���ج ت��ط���ي��ر ال��ن��ا���س��ئ��ني بال 
حت��������اد،  وي���ت���ح���دث ح���م���د حممد 
الأندية  تراخي�ض  مدير  اجلنيبي 
بلجنة دوري املحرتفني عن برامج 
تط�ير النا�سئني يف نظام تراخي�ض 
املحرتفني،  دوري  للجنة  الأن��دي��ة 
ي����راأ�����ض ه����ذه اجل��ل�����س��ة ع��ل��ي عمر 

الريا�سي  ال��ت��ط���ي��ر  اإدارة  م��دي��ر 
مبجل�ض دبي الريا�سي.

التي  ال��ث��ان��ي��ة  اجلل�سة  وتخ�س�ض 
ويديرها  والربع  العا�سرة  يف  تبداأ 
ال�سيخ  ���س��م��ري  و  ف��ي��ريا  ج����رف���ان 
املمار�سات  اأف�������س���ل  ل���س��ت��ع��را���ض 
فيها  ويتحدث  النا�سئني،  لتط�ير 
الفني  املدير  �ستيفن رو�ض  كل من 
التخطيط  ع���ن  ل��ي���ن  لأك���ادمي���ي���ة 
وال������ربجم������ة ال���ف���ن���ي���ة، وي���ت���ن���اول 
فريق  م��درب  فل�ثمان  كري�ستيان 
دورمت����ن���د  اأك���ادمي���ي���ة  ���س��ن��ة   17
ل���ك���رة ال���ق���دم ق�����س��ي��ة الب���ت���ك���ار يف 
وي�سرح  النا�سئني،  ت��دري��ب  ب��رام��ج 
ف��روت������ض ل���ري��ن��زو م����درب فريق 
ال���ه����ل  اأك�����ادمي�����ي�����ة  ����س���ن���ة   17
كيفية  ال����ق����دم  ل���ك���رة  ال�������س���ع����دي 

والتكتيكية  الفنية  املهارات  تط�ير 
ت�تي  األي�سندرو  وي�سلط  ل�عبني، 
اأكادميية  �سنة   17 ف��ري��ق  م���درب 
روم�����ا ل���ك���رة ال���ق���دم ال�������س����ء على 
البدين ل�عبني، ويختتم  الإعداد 
جتارب  ث���ث  با�ستعرا�ض  امللتقى 
�ساجلادو  مي�سيل  م��ن  ل��ك��ل  رائ����دة 
ح�سن،  وم����اج����د  ك���ان����ت���ي���ه  وع���م���ر 
الإمام  عبد  �سامي  اجلل�سة  ويدير 
اإخ�����س��ائ��ي الإع������م مب��ج��ل�����ض دبي 
الريا�سي. ووجهت اللجنة املنظمة 
لبط�لة حمدان بن حممد الدولية 
لكرة القدم حتت 17 �سنة الدع�ة 
للفرق  والإداري���ة  الفنية  ل�أجهزة 
والط�ع  امللتقى  حل�س�ر  املحلية 
على جتارب الأندية العاملية، وياأتي 
اإط���ار اجل��ه���د التي  ه��ذا امللتقى يف 

يف  ال��ري��ا���س��ي  دب��ي  جمل�ض  يبذلها 
النا�سئني  ق���ط���اع  ت��ط���ي��ر  ���س��ب��ي��ل 
اجلانب  على  والرتكيز  وال�سباب، 
ق���درات  ب��رف��ع  ف��ي��م��ا يتعلق  ال��ف��ن��ي 
العاملني يف اأندية دبي يف اجلانبني 
الفر�سة  باإتاحة  والإداري،  الفني 
ل��ف��رق��ن��ا امل��ح��ل��ي��ة ل������س��ت��ف��ادة من 

اخلربات الأجنبية.
زيارة برج خليفة

للبط�لة  املنظمة  اللجنة  حر�ست 
للفرق  ترفيهية  رحلة  تنظيم  على 
البط�لة  يف  امل�����س��ارك��ة  الأج��ن��ب��ي��ة 
ل���زي���ارة م��ع��امل م��دي��ن��ة دب����ي ومن 
بينها برج خليفة، حيث ق�ست فرق 
الإيطايل  وروما  ال�سع�دي  اله�ل 
وبرو�سيا دورمت�ند الأملاين ولي�ن 
الأول  اأم�����ض  طيباً  وق��ت��اً  الفرن�سي 

اخلمي�ض بربج خليفة للتعرف على 
املعامل  العامل، واأحد  اأط�ل برج يف 

البارزة يف مدينة دبي.
وحر�ض ال�عب�ن واأع�ساء اجلهاز 
على  ال���ف���رق  يف  والإداري  ال��ف��ن��ي 

التقاط ال�س�ر التذكارية والت�ثيق 
للحظات الرائعة التي ق�س�ها عرب 
م�اقع  يف  ال�سخ�سية  ح�ساباتهم 
مبدين  الج���ت���م���اع���ي،  ال���ت����ا����س���ل 
بالربنامج  ال���ك���ب���رية  ����س���ع���ادت���ه���م 

اللجنة  درج�����ت  ال�����ذي  امل�����س��اح��ب 
عام،  ك��ل  يف  تنفيذه  ع��ل��ى  املنظمة 
البط�لة  يف  امل�ساركة  اأن  م�ؤكدين 
ل�عبني  ك����ب����رية  ف���ر����س���ة  مت���ث���ل 

لزيارة املدينة.

ال��ث��ان��ي��ة م��ن بعد  ال�����س��اع��ة  ينطلق ع��ن��د 
اجل�لة  ���س��ب��اق  ال�سبت  ال��ي���م  ال��ظ��ه��رية 
ال��ث��ان��ي��ة وق��ب��ل اخل��ت��ام��ي��ة م���ن بط�لة 
دب����ي ل��ل�����س��ف��ن ال�����س��راع��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة 60 
قدما وال��ذي ينظمه ن��ادي دب��ي الدويل 
روزنامة  ���س��م��ن  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���س��ات 
الريا�سي  امل��سم  يف  البحرية  ال�سباقات 
يقام  اأن  مقررا  وكان   .2017-2016
اأن حالة  اإل  اأ�سب�عني  قبل  ال�سباق  هذا 
عمق  يف  ال��ري��اح  �سرعات  وت��دين  البحر 
اخل��ل��ي��ج ال���ع���رب���ي وع���ن���د م��ن��ط��ق��ة خط 
ال��ب��داي��ة ج��ع��ل ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة تتخذ 
ال�سباق  اإق��ام��ة  ب��اإرج��اء  ال��ق��رارات  ان�سب 
اجل  من  -ال�سبت-  الي�م  اإىل  وتاأجيله 
و�سمان  ال���ظ���روف  اأح�����س��ن  يف  اإق���ام���ت���ه 
وو�س�ل جميع املحامل اإىل خط النهاية 
دانة  ���س���اط��ئ  وت�سهد  و���س���م.  ي�سر  يف 
ال��دن��ي��ا دب���ي ال��ي���م -ال�����س��ب��ت- تظاهرة 
ري��ا���س��ي��ة ب��ح��ري��ة ت��راث��ي��ة جت��م��ع 115 
���س��ف��ي��ن��ة اأك������دت م�����س��ارك��ت��ه��ا يف احل���دث 
باب  اإغ�����ق  م���ع��د  ي����م اخلمي�ض  م��ن��ذ 
البي�ساء  اأ�سرعتها  �سرتفع  الت�سجيل 
اإعطاء  بعد  ال��زرق��اء  امل��ي��اه  �سفحة  علي 
الأخ�سر  العلم  وارت��ف��اع  البداية  اإ���س��ارة 
ب��اأم��ان من  ب��الن��ط���ق��ة لتبحر  اإي��ذان��ا 
خط  باجتاه  العربي  اخلليج  مياه  عمق 
مل�سافة  ال�سياحي  امليناء  قبالة  النهاية 
ب��ح��ري��ا. ويحظي   18 مي�  ع��ن  ت��زي��د 
ال�����س��ب��اق ال��ك��ب��ري ب��اأه��م��ي��ة ك��ب��رية ك�نه 
امل���ح���ط���ة الأخ��������رية يف دب�����ي وال����ربوف����ة 
اخلتام  م�سك  اإىل  ال��س�ل  قبل  الأه��م 
ي�م  ال�سبت الثالث ع�سر من �سهر ماي� 
املقبل �سباق القفال ال�سن�ي والذي ي�سل 
لذلك   27 رقم  الن�سخة  اإىل  العام  هذا 
قيا�سية  مب�ساركة  الي�م  ال�سباق  يحظي 
والن�اخذة  امل�����ك  ن��خ��ب��ة  م��ن  وك��ب��رية 
وال��ل��ذي��ن ظ��ل���ا ي��ت��ن��اف�����س���ن ب��ق���ة على 
املنظمة  اللجنة  واأكملت  الأوىل   املراكز 
يف نادي دبي الدويل للريا�سات البحرية 
ك���اف���ة ال���ت���ج���ه���ي���زات ال�����زم����ة لإق���ام���ة 
ال�سباق بالتن�سيق والت�ساور مع ال�سركاء 
احلك�مية  ال��دوائ��ر  يف  ال�سرتاتيجيني 
القيادة  وه����ي  ال���ط��ن��ي��ة  وامل����ؤ����س�������س���ات 
ل�����س��رط��ة دب����ي وج���ه���از حماية  ال��ع��ام��ة 
)قيادة  وال�����س���اح��ل  احل��ي���ي��ة  امل��ن�����س��ات 
للدفاع  العامة  والإدارة  الرابع(  ال�سرب 
امل���دين ب��دب��ي وم���ؤ���س�����س��ة دب���ي خلدمات 
امل�حية  دب��ي  مدينة  و�سلطة  الإ�سعاف 

وم�ؤ�س�سة  ال��ب��ح��ري��ة  نخيل  وجم��م���ع��ة 
الريا�سية(  دب���ي  )ق��ن��اة  ل����إع����م  دب���ي 
والتي �ستق�م بنقل مراحل ال�سباق على 
اللجنة  وح��ددت  الي�م.  مبا�سرة  اله�اء 
املنظمة ال�ساعة الثانية ع�سرة والن�سف 
نقطة  اإىل  لل��س�ل  م�عد  كاأخر  ظهرا 
للمت�سابقني  بالن�سبة  الأوىل  التجمع 
مكان  نح�  التحرك  ثم  ومن  امل�ساركني 
اخلليج  م���ي���اه  ع��م��ق  ال���ب���داي���ة يف  خ���ط 
يف  ال�سباق  وب���دء  ل��سطفاف  متهيدا 
من  الثانية  ال�ساعة  عند  املحدد  امل�عد 
ال�����س��ف��ن نح�  ب��ع��د  لتبحر  ال��ظ��ه��ر  ب��ع��د 
العرب.  ب��رج  فندق  قبالة  النهاية  خ��ط 
الي�م  ال�����س��ب��اق  ي��ق��ام  اأن  امل��ت���ق��ع  وم���ن 
و�سرعات  وم�سم�سة  منا�سبة  اأج����اء  يف 
ال�سباقات  ه���ذه  ت���ئ��م  م��ن��ا���س��ب��ة  ري����اح 
البحر  بحالة  اخلا�سة  املعطيات  ح�سب 
وتقارير  املتخ�س�سة  امل���اق��ع  وق����راءات 
الأج�اء  اأن  ت�ؤكد  التي  الأر�ساد اجل�ية 
ك��ب��ري ومن  اإىل ح���د  ���س��ت��ك���ن م���ئ��م��ة 
ال�سباق  نهاية  عقب  جت��ري  اأن  املنتظر 
اخلم�سة  املراكز  اأ�سحاب  تت�يج  مرا�سم 
الأوىل يف ال�سباق على اأن تخ�سع ال�سفن 
وحتى  الأول  من  املراكز  على  احلا�سلة 
مقر  يف  الفني  للفح�ض  ع�سر  اخلام�ض 
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وزع�����زاع   191 وب�����س��ر   187 وم���ع���زم 
 200 وج�سا�ض   199 ومطارد   197

والفاروق 212 وعنرت 228.

يعك�س  رقــــم   115  : ــــارب  ح
اهتمام املجتمع

اأ�ساد حممد عبد اهلل حارب ع�س� جمل�ض 
للريا�سات  ال�����دويل  دب����ي  ن�����ادي  اإدارة 
بامل�ساركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  ال��ب��ح��ري��ة 
�سباق  ي�سجلها  التي  والقيا�سية  الكبرية 
لل�سفن  الثانية من بط�لة دبي  اجل�لة 
ال�سراعية املحلية 60 قدما والتي ي�سل 

فيها العدد اإىل 115 �سفينة.

اأن هذا العدد الكبري والقيا�سي  واأو�سح 
مدي  نف�سه  ال���ق��ت  يف  وي��ع��ك�����ض  ي���ؤك��د 
املجتمع  و�سرائح  الإم��ارات  اأهل  ارتباط 
لدولتنا  احل�������س���اري  امل�������روث  ب���اإح���ي���اء 
وال��ت��م�����س��ك ب�����رتاث الآب�������اء والأج�������داد 
ي��دل��ل على و���س���ل ر���س��ال��ة القيادة  مم��ا 
اأن  وق���ال  الأج���ي���ال.  ملختلف  الر�سيدة  
اللجنة املنظمة لل�سباق اأكملت التح�سري 
والتجهيز مبكرا لإقامة ال�سباق الكبري 
اجلهات  ك��اف��ة  م��ع  وال��ت�����س��اور  بالتن�سيق 
مقدمتها  ويف  النادي   لأن�سطة  الدائمة 
مبختلف  دب��ي  ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة 
املن�سات احلي�ية  اإداراتها وجهاز حماية 
وال�������س����اح���ل )ق���ي���ادة ال�����س��رب ال���راب���ع( 
والإدارة العامة للدفاع املدين وم�ؤ�س�سة 
الريا�سية(  دب���ي  )ق��ن��اة  ل����إع����م  دب���ي 
على  ال��ي���م  ال�سباق  بنقل  �ستق�م  ال��ت��ي 

اله�اء مبا�سرة. 

القمزي :تعاون اجلميع ي�صاعد 
على النجاح 

عام  القمزي م�سرف  ه��زمي حممد  دع��ا 
امل�ساركني  وال��ب��ح��ارة  ال��ن���اخ��ذة  ال�سباق 
اإىل  -ال�سبت-  الي�م  الكبري  ال�سباق  يف 
بالتعليمات  وال���ت���ام  ال��ك��ام��ل  الل����ت����زام 
اخلا�سة بال�سباق والتي وزعت يف كرا�سة 
التحكيم  جل����ان  وم�����س��اع��دة  ال�������س���روط 
املطل�بة  ب��ال�����س���رة  احل����دث  اإخ�����راج  يف 
خا�سة عند ب�ابات خط البداية وكذلك 
الل����ت����زام ب���اجل���دول ال��زم��ن��ي ال���ي����م يف 
الت�اجد مبكرا عند نقطة التجمع ومن 
ال��ب��داي��ة وعقب  اإم��ك��ان  اإىل  التح�ل  ث��م 
نهاية ال�سباق كذلك يف اإج��راء الفح�ض 

الفني لأ�سحاب املراكز الأوىل.
على  ي�ساعد  اجلميع  تعاون  اأن  واأو���س��ح 
اللجنة  اأن  اإىل  م�����س��ريا  احل���دث  اإجن����اح 
املنظمة للحدث تعمل لإجناح التظاهرة 
واإقامة ال�سباق الي�م يف اأف�سل الظروف 
تراقب  ظلت   املنظمة  اللجنة  اأن  مبينا 
البحر  بحالة  املتعلقة  التفا�سيل  كافة 
الي�مية  التقارير  عرب  الرياح  و�سرعات 
ال���ط��ن��ي ل�أر�ساد  امل��رك��ز  ال������اردة م��ن 
امل�اقع  م���ن  وال�������زلزل وع�����دد  اجل����ي���ة 
و  العنكب�تية   ال�سبكة  يف  املتخ�س�سة 
�ست�ساعد  مثالية  باأج�اء  مب�سرة  الأم�ر 
اأف�سل  ت��ق��دمي  ال��ن���اخ��ذة وال��ب��ح��ارة يف 
التي  امل�����ه�����ارات  واإظ�����ه�����ار  امل�������س���ت����ي���ات 

اكت�سب�ها يف ال�سباقات البحرية.
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بط�لة  ج����لت  ث��اين  ال��ي���م  �سباق  يعد 
دبي لل�سفن ال�سراعية املحلية 60 قدما 
الأوىل  ث���ث حم��ط��ات  تت�سمن  وال��ت��ي 
املا�سي  دي�����س��م��رب  �سهر  الأوىل  اأق��ي��م��ت 
وت�سهد  �س�اطئ دبي بداية من ال�ساعة 
الثانية  اجل�لة  الي�م  ظهر  من  الثانية 
ال�سن�ي  ال��ق��ف��ال  ���س��ب��اق  �سيمثل  بينما 
الط�يلة  للم�سافات  والع�سرين  ال�سابع 
�سباقات  خ��ت��ام  وم�سك  الثالثة  املحطة 
حيث  دبي  يف  البحري  الريا�سي  امل��سم 
الثالث  ال�����س��ب��ت  ي����م  احل���دث  �سينطلق 

ع�سر من �سهر ماي� القادم.

اأربعاء  كل   27 القفال  ا�صتديو 
ونقل  الــريــا�ــصــيــة  ـــي  دب عــلــى 

مبا�صر اليوم

ب��داأت م�ؤ�س�سة دبي ل�إع�م وعرب قناة 
ال��ري��ا���س��ي��ة ب��ث ا�ستدي�  امل�����س��اه��ري دب���ي 
م��ب��ا���س��ر م���ن م��ق��ر ن�����ادي دب����ي ال����دويل 
ال�سياحي  امليناء  البحرية يف  للريا�سات 
القفال  ل�سباق  ال��ت��ن��ازيل  ال��ع��د  ب��دء  م��ع 
ال�سراعية  لل�سفن  والع�سرين  ال�سابع 
برعاية  يقام  وال��ذي  قدما   60 املحلية 
كرمية من �سم� ال�سيخ حمدان بن را�سد 

اآل مكت�م نائب حاكم وزير املالية.
واأذي���ع���ت ي����م الأرب���ع���اء امل��ا���س��ي احللقة 
ا�ستدي�  م����ن  ح���ل���ق���ات   5 م����ن  الأوىل 
ال�سياحي  امليناء  من   27 �سباق القفال 
����س���ارك ف��ي��ه��ا حم��م��د ع��ب��د اهلل ح���ارب 
الدويل  دب��ي  ن���ادي  اإدارة  جمل�ض  ع�س� 
التنفيذي  امل��دي��ر  البحرية  للريا�سات 
والنهام  امل����ري  ع��اب��د  ث���اين  وال���ن����خ���ذة 
�ساحب احلنجرة الذهبية فهد اآل علي 

احمد  الزميل  ال��ربن��ام��ج  بتقدمي  وق��ام 
الكتبي  �سعيد  اإخ��راج حممد  ج�كة من 

واإعداد الزميل رفعت بحريي.
وت�ا�س�  الريا�سية  دب��ي  قناة  و�ستق�م 
الأن�سطة  ب��ك��ل  ال��ك��ب��ري  اه��ت��م��ام��ه��ا  م���ع 
دبي  ن����ادي  ينظمها  ال��ت��ي  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
ال��ب��ح��ري��ة بنقل  ل��ل��ري��ا���س��ات  ال������دويل 
اإحداث �سباق اجل�لة الثانية من بط�لة 
دبي لل�سفن ال�سراعية املحلية 60 قدما 
ال�ساعة  من  بداية  مبا�سرة  اله�اء  على 

الثانية من بعد الظهر. 
التجهيزات  كافة  امل�ساهري  قناة  واأكملت 
لتقدمي خدمة متميزة يف ال�سباق الي�م 
ال��ق��ن��اة ومل�سات  ع��م��ل  ف���ري���ق  ب���اإ����س���راف 
البحرية  ال�����س��ب��اق��ات  يف  املتميز  امل��خ��رج 
الزميل  و���س���ت  الكتبي  �سعيد  حم��م��د 

عبد اهلل �س�يدان .

من  الأول  ال��ع��دد  الثقايف  الريا�سي  احلمرية  ن��ادي  اأه���دى 
ال�سارقة  اإىل جمل�ض  جملته الإع�مية اجلديدة احلمرية 
الريا�سي خ�ل الزيارة التي قام بها جمعة ال�سام�سي رئي�ض 
جمل�ض  ع�س�  املهريي  عمار  يرافقه  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�ض 

الإدارة .
الن�مان  عبدالعزيز  احلمرية  ن��ادي  وف��د  با�ستقبال  وق��ام 
الأمني العام ملجل�ض ال�سارقة الريا�سي والرتحيب برئي�ض 

جمل�ض اإدارة نادي احلمرية الريا�سي الثقايف .
املطب�عة  م���ن  الأوىل  ال��ن�����س��خ��ه  ال�����س��ام�����س��ي  ج��م��ع��ه  وق����دم 

الريا�سي  ال�سارقة  جمل�ض  اإىل  احلمرية  لنادي  الإع�مي 
واأطلع الن�مان على ما بها من م��س�عات ريا�سية جديدة 
نادي  جملة  اأن  اإىل  م�سريا   . متخ�س�سة  اإع�مية  وزواي���ا 
اإع�ميا  م��ن��ربا  ل��ت��ك���ن  ت��اأت��ي  الأول  ع��دده��ا  يف  احل��م��ري��ة 
والثقايف  الريا�سي  احل��راك  لإب��راز  ن�عيا وحديثا وجديدا 
واملجتمعي يف نادي احلمرية كجزء وثيق ال�سلة بالريا�سة 
يف اإمارة ال�سارقة ويف دولة المارات العربية املتحدة . بدوره 
ال�سارقة  ملجل�ض  ال��ع��ام  الأم���ني  الن�مان  عبدالعزيز  اأع���رب 
جهدهم  على  احلمرية  نادي  لأ�سرة  تقديره  عن  الريا�سي 

الطرح  خ���ل  م��ن  ل���إع���م  ال�ست�سرافية  وروؤي����ة  الكبري 
الن�عي ملجلة متخ�س�سة متميزة لفتا اإىل اأن م��س�عاتها 
تت�سم بالتن�ع وباملهنية واأكد اأن جملة احلمرية هي اإ�سافة 

ل�إع�م الريا�سي من خ�ل م�ادها .
جملة  م��ن  الأول  ال��ع��دد  امل��ه��ريي  يرافقه  ال�سام�سي  وق��دم 
جمل�ض  رئي�ض  القا�سمي  حممد  بن  �سقر  لل�سيخ  احلمرية 
ال�سارقة الريا�سي واأع�ساء وع�س�ات املجل�ض والتي ت�سلمها 
الإع�مي  للدور  تقديره  على  م�ؤكدا  الن�مان  عبدالعزيز 

البارز لأ�سرة نادي احلمرية .

نادي احلمرية الريا�سي يهدي عدد جملته االأول 
ملجل�ض ال�سارقة الريا�سي  

فرق دولية حمدان بن حممد تزور برج خليفة

�ساجلادو وكانوتيه وماجد ح�سن ي�ساركون يف ملتقى االأكادمييات

لوحة تراثية على �صواطئ دبي اليوم 

قدما   60 ال�سراعية  �سباق  يف  اليوم  تبحر  �سفينة   115
�صراع النواخذة والبحارة يتجدد خالل بروفة القفال

الأهلي  بالنادي  ال�سبت  الي�م  الريا�سي  دب��ي  جمل�ض  ينظم 
بط�لة  هام�ض  على  القدم  كرة  لأكادمييات  اخلام�ض  امللتقى 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ال��دول��ي��ة ل��ك��رة ال���ق���دم حت���ت 17 �سنة 
ن��ادي �سباط �سرطة دبي.  الأح��د مب�عب  التي تختتم غدا 
من  واملتخ�س�سني  اخل���رباء  م��ن  نخبة  امللتقى  يف  وي�����س��ارك 
بينهم مي�سيل �ساجلادو جنم ريال مدريد واملنتخب الأ�سباين 
ال�سابق والنجم العاملي ال�سهري عمر كان�تيه ولعب الأهلي 

ماجد ح�سن اإ�سافة اإىل �ستيفن رو�ض املدير الفني لأكادميية 
اأوملبيك لي�ن الفرن�سي. وياأتي هذا امللتقى - الذي ي�ستعر�ض 
اأجنح التجارب يف جمال اإدارة الكادمييات وطرق ا�ستقطاب 
ال�عبني ال�سغار - يف اإطار اجله�د التي يبذلها جمل�ض دبي 
الريا�سي يف �سبيل تط�ير قطاع النا�سئني وال�سباب والرتكيز 
يف  العاملني  ق���درات  ب��رف��ع  يتعلق  فيما  الفني  اجل��ان��ب  على 

اأندية دبي يف اجلانبني الفني والإداري.

اأبقى املدرب الفرن�سي لنادي اأر�سنال 
الإن���ك���ل���ي���زي ل���ك���رة ال����ق����دم اأر����س���ني 
الذي  ال��غ��م������ض  ع��ل��ى  ام�����ض  فينغر 
مع  مب�ستقبله  اأ�سابيع  منذ  يحيط 
ال���ن���ادي، م��ب��دي��ا ع���دم اك��رتاث��ه باأي 
مطالبة  ظل  يف  ح�له  اإداري  نقا�ض 
عقده  نهاية  مع  برحيله  امل�سجعني 

هذا امل��سم.
راأ����ض اجلهاز  ع��ام��ا على   21 وب��ع��د 
ينتهي  ال��ل��ن��دين،  للنادي  التدريبي 
عقد فينغر )67 عاما( مع اأر�سنال 
بعد  يح�سم  ان  دون  امل��سم،  بنهاية 
اجل���دل امل��ت���ا���س��ل ح����ل ب��ق��ائ��ه من 
النادي  ان  تقارير  ت��رددت  اذ  عدمه، 

بينما  ال��ع��ق��د،  عليه مت��دي��د  ع��ر���ض 
اأكد املدرب انه اتخذ قراره من دون 

ان يعلنه.
ب�سكل  ار����س���ن���ال  ن��ت��ائ��ج  وت���راج���ع���ت 
فبات  املا�سية  ال�سابيع  يف  ملح�ظ 
النكليزي  ال���دوري  ترتيب  �ساد�ض 
ن��ق��ط��ة، وه�   54 ب��ر���س��ي��د  امل��م��ت��از 
امل���ؤه��ل اىل الدوري  امل��رك��ز الخ���ري 
امل��سم  يف  ل��ي��غ  ي����روب���ا  الأوروب��������ي 
اأر���س��ن��ال يف املرحلة  امل��ق��ب��ل. وت��ل��ق��ى 

املا�سية خ�سارة قا�سية اأمام كري�ستال 
بال�ض �سفر3-، اأبعدته بفارق �سبع 
الذي  �سيتي  مان�س�سرت  ع��ن  ن��ق��اط 
املراكز  اآخ���ر  ال���راب���ع،  امل��رك��ز  يحتل 

امل�ؤهلة اىل دوري اأبطال اأوروبا.
جدد  اجلمعة،  �سحايف  م���ؤمت��ر  ويف 
قراره،  ات��خ��ذ  ب��اأن��ه  ال��ت��ذك��ري  فينغر 
من  �سي�سدر  عنه  اإع����ن  اأي  ان  اإل 
النادي. وقال ما يح�سل على �سعيد 
اركز  اأن���ا  ب��ي  يتعلق  ال��ن��ادي ل  ادارة 

يهم  وم��ا  ال��ف��ري��ق  اأداء  عملي،  على 
اجلمه�ر ه� هذا الأداء.

كري�ستال  اأم�����ام  اخل�������س���ارة  وك���ان���ت 
اآخ�����ر ثماين  ب���ال����ض اخل��ام�����س��ة يف 

مباريات يف الدوري لأر�سنال.
من  ع��ل��ن��ي  ت��ع��ل��ي��ق  اأي  ي�����س��در  ومل 
�ستان  الأم�����ريك�����ي  ال����ن����ادي  م���ال���ك 
بقاء  ب�������س���اأن  الن  ح��ت��ى  ك���رون���ك���ي، 
امل��سم،  نهاية  يف  رحيله  اأو  فينغر 
من  الغا�سب  ال��ن��ادي  جمه�ر  لكن 

وكرر  برحيله  يطالب  النتائج  �س�ء 
كري�ستال  اأم���ام  اخل�����س��ارة  بعد  ذل��ك 
فينغر  “اأر�سني  ب���ال���ق����ل  ب���ال����ض 

نريدك اأن ترحل.
ولكن فينغر اأكد اأن النتائج الخرية 
ومنها خ�سارة الثنني مل ت�ؤثر على 
باأن  اعتقد  بق�له  بكرونكي  ع�قته 
ع�قتنا كانت دائما على حالها ومل 
عن  ���س���ؤال  على  ردا  م�سيفا  تتغري، 

اأي تغيري ب�ساأن م�ستقبله ل �سيء.
قبل  ميدلزبره  مع  اأر�سنال  ويلتقي 
املرحلة  خ���ت���ام  يف  الأح������د  الأخ������ري 
ال��ث��ال��ث��ة وال���ث����ث���ني م���ن ال�����دوري 

الإنكليزي املمتاز.

دبي الريا�سي ينظم امللتقى اخلام�ض 
الأكادمييات كرة القدم

فينغر يبقي م�ستقبله غام�سًا مع ار�سنال
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الفجر الريا�ضي

•• العني - الفجر

دولتنا  وت��اري��خ  وال���رتاث  الأ�سالة  بعبق 
اللجنة  اح��ت��ف��ال��ي��ة  ج������اءت  احل���ب���ي���ب���ة، 
املنظمة لبط�لة هزاع بن زايد الدولية 
يف   ،2017 ل��ل��ن��ا���س��ئ��ني  ال����ق����دم  ل���ك���رة 
متحف ق�سر العني والذي �سهد تكرمي 
الن�سخة  ل��ق��ب  ع��ل��ى  املتناف�سة  ال����ف����د 
اإىل  “الدولية”  البط�لة  من  التا�سعة 
ج��ان��ب رع���اة ال��ب��ط���ل��ة، وذل���ك بح�س�ر 
���س��ع��ادة اأح���م���د ح��م��ي��د امل����زروع����ي، نائب 
العني  ن��ادي  �سركة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
را�سد،  �سلطان  وال��ك��اب��ن  ال��ق��دم،  ل��ك��رة 
العني  ن��ادي  �سركة  اإدارة  جمل�ض  ع�س� 
ال��ل��ج��ن��ة املنظمة  ال���ق���دم، رئ��ي�����ض  ل��ك��رة 
امل�سرف  ع���ل���ي،  وع����ب����داهلل  ل��ل��ب��ط���ل��ة. 
الإداري لأكادميية الكرة وروؤ�ساء ال�ف�د 
من  وع���دد  للبط�لة  املنظمة  وال��ل��ج��ان 

ممثلي و�سائل الإع�م.
وج��اءت فقرات احلفل معربة ومتن�عة 
مراحل  ت�����س��م��ن  ق�����س��ري  ف��ي��ل��م  تخللها 
منذ  “الدولية”  ال���ب���ط����ل���ة  جن������اح 
انط�قتها يف عام 2008مروراً بجميع 
احلالية  الن�سخة  �سبقت  ال��ت��ي  امل��راح��ل 
م�سلطاً ال�س�ء على بطل كل ن�سخة على 
التي  الأه��داف  اأن ي�ستعر�ض  حده، قبل 
من  التا�سعة  الن�سخة  مباريات  �سهدتها 
لقب البط�لة “الدولية”، و�سط تفاعل 
لفت من ال�عبني الذين تفاعل�ا بق�ة 
التي حملت ت�قيع جميع  الأه��داف  مع 
املتناف�سة  الفرق  لعب�  وتفاعل  الفرق. 
التا�سعة مع عرو�ض  الن�سخة  على لقب 
امل�ساركة  عرب  ال�سعبية،  احلربية  فرقة 
كتحية  امل��ت���ا���س��ل  والت�سفيق  ال��ف��اع��ل��ة 
اإعجاب وتقدير لتلك العرو�ض الرتاثية 
اأظ��ه��روا روح���اً من  يف م�سهد رائ���ع كما 

املناف�سة فيما بينهم على اإجادة اأداء فن 
احلربية. 

مقايي�س النجاح
يف  امل�ساركة  الفرق  وف�د  روؤ�ساء  وو�سف 
“الدولية” لكرة  بط�لة ه��زاع بن زاي��د 
“الدولية”  البط�لة  للنا�سئني،  القدم 
فرقهم  م��ن��ه��ا  وخ����رج�����ا  ب���ال���ن���اج���ح���ة، 
واأكدوا  امل�ساركة  من  امل��رج���ة  باملكا�سب 
رغبتهم يف ال�ستمرارية خ�ل ال�سن�ات 

القادمة.  
كعكة 2017

كعكة  للبط�لة  املنظمة  اللجنة  اأع���دت 
كبرية جاء ت�سميمها رائعاً واأنيقاً حيث 
ال��ب��ن��ف�����س��ج��ي، وحملت  ب��ال��ل���ن  اك��ت�����س��ت 
القدم  زايد لكرة  �سعار بط�لة هزاع بن 
لقب  على  املتناف�سة  الأن��دي��ة  و���س��ع��ارات 
وقام  ال��ب��ط���ل��ة،  م��ن  التا�سعة  الن�سخة 
كرة  �سركة  رئي�ض  ن��ائ��ب  الكعكة  بق�ض 
ومدير  املنظمة  اللجنة  ورئي�ض  ال��ق��دم 
الفرق  جميع  “كباتن”  م��ع  ال��ب��ط���ل��ة 

امل�ساركة. 
روزنامة املو�صم

واأعرب نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة �سركة 
ن���ادي ال��ع��ني ل��ك��رة ال��ق��دم، ع��ن �سعادته 
ه��زاع بن  البالغة بكل خمرجات بط�لة 
 17 حت��ت  للنا�سئني  “الدولية”  زاي���د 
اأن  معترباً  اأم�����ض،  م�ساء  اختتمت  التي 
الأوىل  ن�سختها  ت��ع���د  ال��ت��ي  ال��ب��ط���ل��ة 
ح�س�راً  ُت�����س��ج��ل  ظ��ل��ت   2008 ل��ل��ع��ام 
مميزاً يف خارطة البط�لت “الدولية” 
لنا�سئي كرة القدم عالية اجل�دة للفئة 

العمرية حتت 17 عاماً.
ت�سريحات  يف  امل������زروع������ي  واأو�������س������ح 
���س��ح��اف��ي��ة ع��ل��ى ه��ام�����ض ح��ف��ل تكرمي 
ال�ف�د اأن عقبات تخ�ض م�ساألة الت�فيق 
بني روزنامة امل��سم الكروي يف الإمارات 

تاأتي  التي  للبلدان  الكروية  امل�ا�سم  مع 
منها الأندية امل�ساركة يف البط�لة حالت 
“امل�ساعي  دون زي��ادة ع��دده��ا، واأ���س��اف: 
م�����س��ت��م��رة م��ن اأج����ل زي����ادة ع���دد الفرق 
امل�ساركة يف الُن�سخ املقبلة من اأجل حتقيق 
اأهدافها ال�سامية املتمثلة يف جتمع هذه 
املتن�عة  والإن�سانية  الكروية  الثقافات 
خمتلفة  عاملية  ثقافات  مع  والحتكاك 
وج��دي��دة يف ع��امل ك��رة ال��ق��دم، كما اأنها 
الأندية  م��ع  ال��ع���ق��ات  ب��ن��اء  ُت�����س��ه��م يف 
العاملية الأخرى كاأروع ما تك�ن ع�قات 

ال�سداقة والأخ�ة«. 
جنوم امل�صتقبل

زايد  املزروعي: بط�لة هزاع بن  واأردف 
الدولية للنا�سئني حتت 17 ُت�سهم اأي�ساً 
نادي  م�ستقبل  اأج��ي��ال  و�سناعة  بناء  يف 
ميتلك�ن  الذين  املثقفني  اجل��دد  العني 
الثقافية  وال�����س��ع��ة  ال��ع��ال��ي��ة  ال��ذه��ن��ي��ة 

لقب�ل الآخرين وال�ستفادة منهم كروياً 
و�سل�كياً.

�سركة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  نائب  وثمن 
ن���ادي ال��ع��ني ل��ك��رة ال��ق��دم ج��ه���د فريق 
العمل الذي اأ�سرف على تنظيم البط�لة 
جه�د  ه��ذه  م��سحاً:  ال��ت��ك��رمي،  وحفل 
مقدرة وكرمية من فرق العمل بالنادي، 
مل نتعاقد مع �سركة لتنظيم املنا�سبات، 
ب���ل اجل��م��ي��ع ع��م��ل���ا ب��ق��ل��ب رج���ل واحد 
ليثبت�ا كل ي�م اأن نادي العني ه� نادي 
املدينة الذي يكرب ب�سبابه الذين بذل�ا 

جه�داً كبرية قبل واأثناء البط�لة. 
بت�اجد جن�م  �سعيد  امل��زروع��ي:  واأك��م��ل 
جاءوا  وق��د  ال�ست  الأن��دي��ة  يف  امل�ستقبل 
من اأفريقيا واأوروبا لدمج ثقافاتهم مع 
ثقافتنا العربية الأ�سيلة، وت�اجدهم يف 
ال�سدر،  ُيثلج  العني  ق�سر  باحة متحف 
وي�ماً ما حني ي�سبح اأحدهم اأو بع�سهم 

جن���م��اً ك���ب���اراً ���س��ي��ذك��رون اأن��ه��م ق�س�ا 
وم�ساركتهم  بت�اجدهم  رائعة  حلظات 

يف البط�لة. 
�صكرًا هزاع بن زايد

واأل���ق���ى ���س��ل��ط��ان را����س���د، رئ��ي�����ض اللجنة 
امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ب��ط���ل��ة ك���م���ة، اأع�������رب من 
وتقديره  ام��ت��ن��ان��ه  ب���ال���غ  ع���ن  خ���ل��ه��ا 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  ه��زع  ال�سيخ  ل�سم� 
لإمارة  التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض  نائب 
النادي  لرئي�ض  الأول  النائب  اأب�ظبي، 
رئي�ض  ال���ع���ي���ن���اوي،  ال�������س���رف  وجم��ل�����ض 
الريا�سي  ال��ع��ني  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����ض 
التي  ال��دول��ي��ة  البط�لة  راع���ي  ال��ث��ق��ايف، 
لع�مات  م�اكبتها  ن�سخة  كل  يف  ت�ؤكد 
فنياً،  ت��ن��ظ��ي��م��ي��اً،  والإب����������داع،  ال���ت���ط����ر 

ت�س�يقياً واإع�مياً.
واأ�ساد �سلطان را�سد بجميع وف�د الفرق 
وذلك  ال��ت��ا���س��ع��ة،  الن�سخة  يف  امل�����س��ارك��ة 

واحدة  جن��اح  ا�ستمرارية  يف  مل�ساهمتهم 
اأب����رز ال��ب��ط���لت ال��دول��ي��ة لنا�سئي  م��ن 

كرة القدم.
واأعرب رئي�ض اللجنة املنظمة، عن بالغ 
تقديره لل�سركاء ال�سرتاتيجيني م�ؤكداً 
اعتزازه بتلك ال�سراكة الرائعة مع رعاة 
البط�لة، ممتدحاً جه�د اللجان العاملة 
ومهنئاً  البط�لة  جناح  من  ع��ززت  التي 
يف ال�قت نف�سه الفريقني اللذين تاأه� 
اإىل نهائي الن�سخة التا�سعة اأثلتيك بلباو 
اأن  متمنياً  ال�سربي،  بلغراد  وبارتيزان 
حققت  قد  امل�ساركة  الفرق  جميع  تك�ن 

املكا�سب املرج�ة.  
�سفحة  100

ب�ن�فيت�ض،  زوران  اأع���رب  جانبه  وم��ن 
بلغراد  ب���ارت���ي���زان  ف���ري���ق  وف����د  رئ��ي�����ض 
���س��ن��ة، ع���ن فخره   17 ال�����س��رب��ي حت���ت 
واعتزازه بامل�ساركة يف واحدة من اأف�سل 

تقديره  م��ب��دي��اً  ت��ن��ظ��ي��م��ي��اً،  ال��ب��ط���لت 
ال�سيافة  ك����رم  ع��ل��ى  امل��ن��ظ��م��ة  ل��ل��ج��ن��ة 
الحتياجات  ك��اف��ة  وت����ف���ري  ال��ف��ي��ا���ض 
اإقامة  من  البط�لة  يف  امل�ساركة  للفرق 
على  وم���ع��ب  ال��ف��ن��ادق  باأف�سل  طيبة 

اأعلى م�ست�ى.
اأعدته  ال���ت���ي  ب��ال��ك��ت��ي��ب  زوران  واأ�����س����اد 
ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ب��ط���ل��ة، م����ؤك���داً: 
وفرتها  ال���ت���ي  ب���امل���ع���ل����م���ات  ت���ف���اج���اأن���ا 
املتناف�سة  الفرق  الإع�مية عن  اللجنة 
وتاريخها  واأك��ادمي��ي��ات��ه��ا  ال��ب��ط���ل��ة  يف 
تاريخ  يف  �سفحة   100 ع��رب  واأب��ح��رن��ا 
والنادي  احل��دث  لهذا  امل�سيفة  املدينة 
املدرب  م��ع  اأخ����رياً  تعاقد  ال���ذي  الكبري 
له  ك��ان  وال��ذي  ماميت�ض  زوران  القدير 
ال����دور امل���ؤث��ر يف م�����س��ارك��ة ب��ارت��ي��زان يف 
ه���ذه ال��ب��ط���ل��ة وك��ل��م��ات ال�����س��ك��ر قليلة 
اأعلن  اأن  واأود  العني  ن��ادي  ح��ق  يف  ج��داً 
العا�سرة  بالن�سخة  امل�ساركة  يف  رغبتنا 
من بط�لة هزاع بن زايد الدولية لكرة 

القدم 2018. 
�صندوق البطولة

التذكارية  ال��دروع  تبادل  احلفل  و�سهد 
امل�ساركة،  والفريق  املنظمة  اللجنة  بني 
حيث قدم �سعادة اأحمد حميد املزروعي، 
هدايا  ت�سمن  ال��ذي  البط�لة  �سندوق 
ثمينة مت اختيارها من اأفخم الع�مات 
ال��ت��ج��اري��ة وال���ت���ي ح��م��ل��ت ���س��ع��ار ن���ادي 
اإىل  بالبط�لة  اخلا�ض  والكتيب  العني 
كما  للنادي،  الر�سمي  القمي�ض  جانب 
قدمت اللجنة املنظمة جلميع امل�ساركني 
والرعاة درع البط�لة و�سهادات التقدير 

اإىل جانب الهدايا عيناوية.  
ور�صة عمل

للبط�لة،  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ون���ظ���م���ت 
ب��رئ��ا���س��ة ع��ل��ي خ��م��ي�����ض اجل��ن��ي��ب��ي، قبل 

انط�قة حفل التكرمي ي�م اأم�ض الأول 
الفنيني  امل��دراء  �سارك فيها  ور�سة عمل 
الريا�سيني  واخل���رباء  امل�ساركة  للفرق 
اإىل جانب عدد من مدربي فرق املراحل 
ال�سنية مبدار�ض واأكادمييات كرة القدم 
خ�ل  م���درب  ك��ل  وا�ستعر�ض  ب��ال��دول��ة 
اأروق���ة  املتبعة يف  ال��ع��م��ل  اآل��ي��ة  ال���ر���س��ة 
اآلية  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال���ك���رة  اأك���ادمي���ي���ة 
الأكادميية  ف��رق  مع  املعتمدة  الت�ا�سل 

و�س�ًل لفريق الكرة الأول.
اأ�صعار واأحا�صي�س

امل���ظ��ف��ة مبتحف  ال��ن��ي��ادي،  �سما  واأب����ت 
�سعر  كلمات  تلقى  اأن  اإل  ال��ع��ني،  ق�سر 
املتحف  ا���س��ت�����س��اف��ة  مب��ن��ا���س��ب��ة  نظمتها 
ل�����س��ي���ف ال��ب��ط���ل��ة ال���دول���ي���ة، ج���اءت 
زايد  ب��ن  ه���زاع  “بط�لة  ع���ن����ان،  حت��ت 

للنا�سئني” وقالت فيها.
ي��ا م��رح��ب��ا وه���� م���ي��ني ** ب�سي�ف 

البنف�سج راعي البط�لت
امليادين ** ت�ستاهل  حققت الن�سر بكل 

احلفاوة وال�سدارات
ع��ي��ن��اوي ق��م��ة وزي�����ن ع ال����زي����ن** حاز 

الفخر وحاز ال�سدارات
ال���ع���ني ** حب  ك��ل��ن��ا ن��ح��ب��ك ون��ع�����س��ق 

البنف�سج ت�اأم الروح والذات
للنا�سئني**  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  بط�لة  يف 

وحتت رعاية �سي�خنا رجال مهمات
يف دار زايد لك �سعار وعناوين** حياكم 

اهلل يف ب�دي الإمارات
يف اأكادميية مقرها نادي العني** نتمنى 

الت�فيق وهمتكم برفع املعن�يات
حياكم اهلل مبتحف ق�سر العني** وحيا 

اهلل �سي�فكم باأر�ض الإمارات
ق�سر  م��ت��ح��ف  اإدارة  م����ن  ل���ك���م  حت���ي���ة 
اأحلى  لكم  ن��ق��دم  للعيناويني  ال��ع��ني** 

العبارات.

يف متحف ق�صر العني

تكرمي بعبق االأ�سالة والرتاث للم�ساركني يف بطولة هزاع بن زايد للنا�سئني
روؤ�صاء الوفود يوؤكدون جناح البطولة »الدولية« تنظيميًا وي�صيدون بالأجواء الحتفالية

الربتغايل  الن��ك��ل��ي��زي  ي���ن��اي��ت��د  مان�س�سرت  ن����ادي  م����درب  ي�سعى 
املت�سدر،  ت�سل�سي  ال�سابق  ناديه  للثاأر مرتني من  ج�زيه م�ريني� 
خل�سارتيه مرتني هذا امل��سم اأمامه، عندما ي�ست�سيفه الأحد على 
والث�ثني  الثالثة  املرحلة  اأب��رز مباريات  ت��راف���رد يف  اأول��د  ملعب 
من الدوري النكليزي املمتاز لكرة القدم. يف املقابل ياأمل الفريق 
اللندين يف تعزيز �سدارته لرتتيب الدوري )75 نقطة( والبتعاد 
عن مطارده املبا�سر ت�تنهام )68 نقطة( الذي ي�ست�سيف ال�سبت 
الذي  نقطة(   63( الثالث  وليفرب�ل  ع�سر،  اخلام�ض  ب���رمن���ث 
يحل �سيفا على و�ست بروميت�ض األبي�ن الأحد. وكان ت�سل�سي اأحلق 
نظيفة يف  اأه��داف  باأربعة  ي�نايتد  ذهابا مبان�س�سرت  خ�سارة مذلة 
23 ت�سرين الأول اكت�بر، قبل ان يفقده لقب كاأ�ض انكلرتا بف�زه 
عليه -1�سفر على ملعب �ستامف�رد بريدج ال�سهر املا�سي. وعلى 
رغم ان اخل�سارة اأمام ت�سل�سي كانت الأخرية يف الدوري لل�سياطني 
املراحل  م��رارا خ���ل  التعادل  �سقط يف فخ  ال��ن��ادي  ان  ال  احلمر، 
اأحد  لح��ت���ل  �سعيه  يف  النقاط  م��ن  العديد  اأف��ق��ده  م��ا  املا�سية، 
اأوروب����ا. ويحتل  اأب��ط��ال  دوري  اىل  امل�ؤهلة  الأوىل  الأرب��ع��ة  امل��راك��ز 

نقاط   4 بفارق  نقطة،   57 بر�سيد  اخلام�ض  املركز  ي�نايتد 
�سيفا  يحل  ال��ذي  �سيتي  مان�س�سرت  وج���اره  غرميه  ع��ن 

على �ساوثمبت�ن الي�م ال�سبت. كما ان ي�نايتد الذي 
م��ن خ�ل  الأب��ط��ال  دوري  التاأهل اىل  ي��راه��ن على 
اإحراز لقب الدوري الأوروبي “ي�روبا ليغ”، تعادل 
ب�����س��ك��ل خم��ي��ب اخل��م��ي�����ض م���ع م�����س��ي��ف��ه اندرخلت 

البلجيكي 1-1 يف ذهاب ربع النهائي. يف املقابل، 
يدخل ت�سل�سي املباراة وه� مل يخ�سر يف اآخر 

ي�نايتد، ال ان مدافع  مع  م�اجهة   12
ال���س��ب��اين مارك��ض  ال��ل��ن��دين  ال��ن��ادي 

ال�ن�س� حذر زم���ءه من رد فعل 
 : وق���ال  ي���ن��اي��ت��د.  مان�س�سرت 

هذه  �سعبا  الأم���ر  �سيك�ن 
اف�سل  اأح������د  ه�����  امل�������رة، 

ال��ف��رق يف ان��ك��ل��رتا من 
م�سيفا  �سك”،  دون 
م����ب����اراة  “�ستك�ن 
ق����ا�����س����ي����ة ع���ل���ي���ن���ا ل 
خ�سروا  بانهم  �سيما 
م������رت������ني ام�����ام�����ن�����ا. 
����س���ي���ب���ذل����ن ج���ه����دا 
م�ساعفة لكي يتغلب�ا 

ال����ق���ت  ويف  ع���ل���ي���ن���ا. 
الذي ارتاح فيه ت�سل�سي 

ال�سب�ع  منت�سف  خ���ل 
ا���س��ت��ع��دادا ل��ل��م��ب��اراة، خا�ض 

مباراة  ي���ن��اي��ت��د  م��ان�����س�����س��رت 
النهائي  رب���ع  ال����دور  ال��ذه��اب يف 

م����ن م�����س��اب��ق��ة ال��������دوري الأوروب��������ي 
ي�روبا ليغ وعاد بالتعادل اليجابي، 

على رغم انه بقي متقدما يف النتيجة حتى الدقيقة 86. وانتقد 
م�ريني� لعبيه متهما اياهم بالرتاخي ل �سيما يف ال�س�ط الثاين 
ان  ميكن  ك��ان  لكن  �سك،  ادن��ى  دون  من  ايجابية  “النتيجة  وق��ال 
تك�ن اف�سل بكثري. ل ن�ستطيع ال ان نل�م انف�سنا«. وتابع “قمنا 
بخيارات خاطئة، مل�سات ه�سة ثم منحنا الفريق املناف�ض فر�سا ل�سن 
ان  قائ�  مهاجميه  اىل  حم��ددا  انتقادا  م�جها  مرتدة”،  هجمات 

قراراتهم كانت خاطئة با�ستثناء ت�سديدة ب�ل ب�غبا«. “كل 
ويدرك م�ريني� ان الدوري الأوروبي ه� مفتاح فريقه للم�ساركة 
وللمباريات  حمليا  املناف�سة  ل�سدة  نظرا  اوروب���ا  اب��ط��ال  دوري  يف 
ال�سعبة التي تنتظره وحتديدا خارج ملعبه اأمام مان�س�سرت �سيتي 
واأر�سنال وت�تنهام قبل نهاية امل��سم احلايل الذي تتبق منه ثماين 
مباريات فقط. يف املقابل، ي�سعى ت�سل�سي الذي ي�سرف عليه املدرب 
الثاين  لقبه  نح�  الزحف  اىل م�ا�سلة  ك�نتي  انط�ني�  اليطايل 
الأخري  اللقب  اأح���رز  املا�سية  ال��ث���ث  امل���ا���س��م  ال���دوري خ���ل  يف 
عام 2015 . كما ياأمل ك�نتي يف حتقيق ثنائية الدوري والكاأ�ض 
بلغ  انه  اللندين، علما  النادي  الأول مع  املحليني يف م��سمه 

ن�سف نهائي كاأ�ض انكلرتا وي�قي ت�تنهام 
يف 23 ني�سان ابريل احلايل.

وي����اأم����ل ت����ت���ن���ه���ام ال����ث����اين يف 
الفادة من اأي تعرث لت�سل�سي، 
ب�رمن�ث  ي�ست�سيف  عندما 
على ملعبه وايت هارت لين 
اىل  ت�تنهام  وي�سعى  ال�سبت. 
م�ا�سلة ال�سل�سلة اجليدة 

ال����������ت����������ي 

يحققها منذ مطلع ال�سنة احلالية يف الدوري، اذ مل يخ�سر �س�ى 
مرة واحدة على ملعب ليفرب�ل �سفر2- يف 11 �سباط فرباير من 
12 مباراة يف 2017، وفاز يف مبارياته ال�ست الأخرية يف الدوري، 

اأم� يف تعزيز اآماله بقلب اأول يف الدوري منذ عام 1961.
كما يرغب الفريق الذي يدربه الأرجنتيني ماوري�سي� ب�كيتين� يف 
انهاء الدوري متقدما على غرميه اأر�سنال للمرة الوىل منذ عام 
1995. ويبلغ الفارق بني الناديني 14 نقطة ل�سالح ت�تنهام، ال 
اأكد انه ي�سع ن�سب عينيه اللحاق بت�سل�سي دون اأي  ان ب�كيتيني� 
اأمر اآخر. وقال “اأعتقد باننا نلعب ونقاتل من اأجل اأم�ر اأكرب. اذا 
نظرنا اىل امل�سهد بالكامل فاإننا نريد تقلي�ض الفارق عن ت�سل�سي. 

الي�م ل اعتقد بان الفارق الذي يف�سلنا عن ار�سنال مهم جدا«.
اأما اأر�سنال ال�ساد�ض بر�سيد 54 نقطة ، فيحل الثنني �سيفا على 
امام  القا�سية  خ�سارته  لتع�ي�ض  وي�سعى  ع�سر،  التا�سع  ميدلزبره 
ت�ا�سل  ظل  يف  )�سفر3-(،  املا�سية  املرحلة  يف  بال�ض  كري�ستال 

الغم��ض ح�ل م�سري مدربه الفرن�سي اأر�سني فينغر.
اىل ذلك، يحل ليفرب�ل �سيفا على و�ست بروميت�ض الثامن الذي 

يعاين يف الآونة الأخرية، اذ خ�سر مرتني ت�اليا يف الدوري.
هدافيه  اأف�سل  خلدمات  اي�سا  �سيفتقد  ليفرب�ل  ان  اإل 
ال�سنغايل �سادي� مانيه امل�ساب يف ركبته، و�سيغيب حتى 

نهاية امل��سم.
يف املقابل، يخ��ض مان�س�سرت �سيتي مباراة ل تخل� من 
�سع�بة على ملعب م�سيفه �ساوثمبت�ن التا�سع الذي 
يحقق نتائج جيدة هذا امل��سم. وبعد ان ذكرت تقارير 
�سحافية اىل امكانية ع�دة املهاجم الربازيلي غابريال 
جيزو�ض اىل �سف�ف �سيتي، اإل ان املدرب ال�سباين 
ذل��ك م�سريا اىل  غ���اردي���ل نفى  ج��سيب 

ان الأمر غري مطروح حاليا.
واأ�سيب جيزو�ض بك�سر يف م�سط 
القدم قبل �سهرين علما باأنه 
تاألق يف �سف�ف مان�س�سرت 
ان�سم  ال�����ذي  ���س��ي��ت��ي 
ال�����ي�����ه ف���ع���ل���ي���ا يف 
منت�سف امل��سم 
احلايل بعدما 
معه  تعاقد 
ال���������س����ي����ف 

املا�سي. 
امل���ب���اري���ات  ويف 
يلتقي  الخ�����رى، 
بال�ض  ك��ري�����س��ت��ال 
�سيتي،  ل��ي�����س��رت  م����ع 
م��ع برينلي،  واي��ف��رت���ن 
و����س���ت����ك ���س��ي��ت��ي م����ع هال 
و�ست  م��ع  و���س��ن��درلن��د  �سيتي، 

هام، وواتف�رد مع �س�ان�سي.

توتنهام وو�صت بروميت�س ي�صت�صيفان بورمنوث وليفربول 

مباراة ثاأرية ملورينيو مبوقعة ت�سيل�سي يف الربميريليغ
اأوزيل يبقي االأبواب مفتوحة مع ار�سنال

ي��ق���ل لع��ب ال������س��ط الأمل����اين م�سع�د اأوزي����ل اإن���ه ل 
مع  التعاقد  لتمديد  حم��ادث��ات  يف  ال��دخ���ل  يتعجل 
املمتاز  الإجنليزي  ال��دوري  يف  املناف�ض  اأر�سنال  ناديه 
ل��ك��رة ال��ق��دم يف ه���ذه امل��رح��ل��ة احل��ا���س��م��ة م��ع اقرتاب 
نهاية  حتى  النتظار  يف�سل  واإن��ه  نهايته  من  امل��سم 

امل��سم.
وحتدثت تقارير اإع�مية عديدة عن م�ستقبل اأوزيل 
)28 عاما( مع النادي اللندين الذي يدربه الفرن�سي 
اأر�سني فينجر واأ�سارت تكهنات اإىل اأنه رمبا ل يرغب 

بعد  ينتهي  ال����ذي  ع��ق��ده احل����ايل  يف مت��دي��د 
15 �سهرا واأن��ه يرف�ض عر�سا  اأقل من 

جنيه  األ���ف   250 نح�  باحل�س�ل 
اإ�سرتليني يف الأ�سب�ع.

ال�ساد�ض  امل��رك��ز  اأر���س��ن��ال  ويحتل 
الجنليزي  ال�������دوري  ف����رق  ب���ني 
�سبع  ب���ف���ارق  متخلفا  ال��ع�����س��ري��ن 
�سيتي  م��ان�����س�����س��رت  ع����ن  ن����ق����اط 
�ساحب املركز الرابع والذي لعب 

مباراة اأكرث من النادي اللندين.
�سحفية  ت�سريحات  يف  اأوزي���ل  وق��ال 

مهم.  غ���ري  م�ستقبلي  امل��رح��ل��ة  ه���ذه  يف 
املهم ه� النادي.. ل يزال اأمامنا الكثري من 

امل��سم..  ه��ذا  ن��ري��د حتقيقها  ال��ت��ي  الأه����داف 
الأربعة  الفرق  نريد احل�س�ل على مكان بني 

الأوائل.
واأ���س��اف ال���ع��ب الأمل���اين �سيك�ن م��ن اخلطاأ 

اأي �سيء غري كرة القدم وبعد ذلك  التفكري يف 
ميكننا بحث اأي �سيء يف نهاية امل��سم.

نهاية  يف  فينجر  الفرن�سي  امل��درب  عقد  وينتهي 
امل��سم احلايل بينما طالبه كثريون بالرحيل عن 
النادي الذي ا�ستمر معه 20 عاما بعد اأن تلقى 
الفريق الهزمية اخلام�سة يف ثماين مباريات على 

م�ست�ى الدوري اأمام كري�ستال بال�ض ي�م الثنني 
املا�سي.

ال�سبب  ك���ان  ف��ي��ن��ج��ر  اأن وج�����د  اأك����د  اأوزي������ل  ل��ك��ن 
ال��رئ��ي�����س��ي لن�����س��م��ام��ه ل��ل��ن��ادي ق���ادم���ا م���ن ريال 
مدريد يف 2013 قائ� “ك�عبني ل ميكننا اأن 

نقرر من ي��درب ال��ن��ادي.. لقد قلت دوم��ا اإنه 
الرئي�سي وراء قدومي  ال�سبب  فينجر كان 

اإىل هنا.
اإليه يف ظل  التي وجهت  النتقادات  وع��ن 

تراجع اأدائه اأحيانا رد اأوزيل رمبا ل ي�حي اأ�سل�بي يف 
بع�ض الأحيان باأنني م�ج�د بن�سبة مئة يف املئة.. لكن 
كنت  وهكذا  احلركة  يف  واأ�سل�بي  طريقتي  هي  ه��ذه 

ولن اأتغري.دائ���������م���������ا 



    
مياه �ساحلة لالأكل يف امل�ستقبل

املعنية  روك�ض لب"،  "�سكيبينغ  �سركة   يف مفاجاأة كبرية، متكنت 
م��ن احلالة  ال�����س��رب  م���اء  امل�ستقبل، يف حت���ي��ل  ت��ط���ي��ر  ب��اأب��ح��اث 
ا�سم  عليها  واأط��ل��ق���ا  ل���أك��ل،  قابلة  متما�سكة  عب�ة  اإىل  ال�سائلة 

."OoHO"
والأع�ساب  النباتات  م�ستخل�سات  من  مك�نة  عب�ة   ،"OoHO"
البحرية،  الطحالب  من  م�سن�عة  بعب�ات  مغلفة  وهي  البحرية 
فات�ض  مل�قع  وفقاً  وذل��ك  اأ�سابيع،   6 اإىل   4 خ���ل  للتحلل  وقابلة 

ك�مباين الأمريكي.
واأو�سح امل�قع الأمريكي، اأن هذا يجعل العب�ة �سديقة جداً للبيئة 
على عك�ض العب�ات الب��ستيكية التي حتتاج اآلف ال�سنني لتتحلل 
يف الرتبة، م�ؤكداً اأن ال�سركة ت�سعى اإىل حتقيق مت�يل جماهريي 

لت��سيع اإنتاجها وو�سعه يف اخلدمة على م�ست�ى العامل.
الدولية  الفعاليات  م��ن  ع��دد  يف  امل�سروع  على  القائم�ن  و���س��ارك 
اأكل  لتقدمي املنتج اجلديد مثل ماراث�ن لندن، وجرب الكثريون 

املاء، مبدين اإعجابهم بالفكرة.

حتويل الطاقة ال�سم�سية اإىل �سائل ُيخزن
اخرتع علماء �س�يدي�ن طريقة ميكن من خ�لها تخزين الطاقة 

ال�سم�سية يف �سكل �سائل ل�ستخدامها وقت احلاجة.
اأن  العلمية  �ساين�ض  اإنفايرن�مينتال  اآن��د  اإنريجي  جملة  ون�سرت 
بال�س�يد، ط�روا  للتكن�ل�جيا يف غ�تنربغ  ت�ساملرز  علماء جامعة 
طريقة ميكن عربها تخزين الطاقة ال�سم�سية يف �س�ائل كيميائية 

والحتفاظ بها لأ�سهر.
واأو�سحت املجلة اأن الطريقة التي ط�رها العلماء ميكنها حت�يل 

% من الأ�سعة ال�سم�سية التي ت�سلها اإىل طاقة.  80
اأن  خا�سة  وا�سعا،  انت�سارا  طريقتهم  حتقق  اأن  العلماء  ويت�قع 
مادية  تكلفة  ذات  حاليا  امل�ستخدمة  ال�سم�سية  الطاقة  بطاريات 

مرتفعة، وتعطب ب�سكل �سريع.

تطوير جهاز يولد املياه من اجلو
اأن ي�ساعد هذا الخرتاع يف م�اجهة  ياأمل الباحث�ن الأمريكي�ن 

�سح املياه يف الكثري من مناطق العامل.
�سائل من  ت�ليد ماء  ي�ستطيع  اإنهم ط���روا جهازا  الباحث�ن  قال 

الرط�بة امل�ج�دة يف الغ�ف اجل�ي حتى واإن كان اله�اء جافا.
واأو�����س����ح ال���ب���اح���ث����ن، حت���ت اإ�����س����راف ه��ي���ن��ه��� ك��ي��م م���ن معهد 
ما�سا�س��سيت�ض للتقنية مبدينة كامربيدج الأمريكية يف درا�ستهم 
التي تن�سر يف جملة �ساين�ض، اأن �س�ء ال�سم�ض يكفي هذا اجلهاز 
م�سكلة  ح��دة  من  يخفف  اأن  ميكن  اجلهاز  واأن  للطاقة،  كم�سدر 

نق�ض املياه التي يعاين منها جزء من الب�سرية.
اأن ماء الغ�ف اجل�ي م�رد للمياه يعادل نح�  اأ�ساف الباحث�ن 

% من املياه العذبة يف بحريات الأر�ض .  10
وقال الباحث�ن اإنه على الرغم من وج�د حماولت علمية بالفعل 
هذه  اأن  اإل  لل�سرب،  كماء  اجل���  يف  امل��ي��اه  بخار  ل�ستغ�ل  ت�سعى 
% من الرط�بة الن�سبية  العمليات تتطلب غالبا اإما وج�د 100 
لله�اء اأو كمية كبرية من الطاقة ، واإن الرط�بة الن�سبية ل تزيد 
اأن �س�ء  التي بحاجة ما�سة للماء يف حني  املناطق  % يف   20 عن 
جعلهم  مم��ا  املناطق  ه��ذه  يف  وا���س��ع  ب�سكل  غالبا  يت�فر  ال�سم�ض 

يختارون �س�ء ال�سم�ض كم�سدر وحيد للطاقة لنظامهم.
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تعرف على ريا�سة قذف البيتزا
ي�ستهر الإيطايل من اأ�سل اأمريكي ت�ين جيميجنامي بك�نه طاهي وريا�سي بارع، وه� حمرتف يف قذف عجينة 
البيتزا؛ حيث ميكنه تاأدية حركات معقدة مثل قذف العجينة يف اله�اء ولفها ح�ل كتفيه اأو قذف اأكرث من عجينة 

بيتزا يف اله�اء يف نف�ض ال�قت والتقاطها بالتناوب.
على الرغم من اأن البع�ض يعتقد اأن هذه املهارات معقدة اإل اأن هذه املهارات واأكرث ميكن م�ساهداتها يف م�سابقة 

ريا�سة قذف البيتزا العاملية.
قام هذه البط�لة يف معر�ض البيتزا الدويل، وه� معر�ض جتاري �سن�ي يتم اإقامته يف ل�ض فيجا�ض. 

ويق�م ت�ين وعدد من املناف�سني الآخرين بتنفيذ حركات قذف البيتزا اأثناء �سماع امل��سيقى، ويق�م جمم�عة من 
املُحكمني باحلكم عليهم وفًقا مل�ست�ى الرباعة والإبداع ومدع �سع�بة احلركات.

وُيظهر الفيدي� التايل ت�ين جيميجنامي احلا�سل على البط�لة 12 مرة وه� يق�م بقذف البيتزا.
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اكت�ساف م�سدر للحياة على اأحد اأقمار زحل
قال علماء يف اإدارة الطريان والف�ساء الأمريكية )نا�سا(  اإن اأبخرة ثلجية 
والتابع  حميط  به  ي�جد  ال��ذي  اإن�سي�دو�ض،  قمر  من  الف�ساء  يف  تندفع 
وهي  حرارية  مائية  فتحات  من  الهيدروجني  على  حتت�ي  زح��ل،  لك�كب 

بيئة يعتقد بع�ض العلماء اأنها اأدت لظه�ر احلياة على الأر�ض.
املكان  اإن�سي�دو�ض  من  يجعل  الكت�ساف  ه��ذا  اإن  �ساين�ض  دوري��ة  ووق��ال��ت 
اأدل��ة مبا�سرة على  العلماء على  فيه  ال��ذي يعرث  الأر���ض  ال�حيد بخ�ف 

وج�د م�سدر حمتمل للطاقة التي تدعم احلياة.
وقال باحث�ن خ�ل م�ؤمتر �سحفي مت بثه مبا�سرة عرب �سا�سة التلفزي�ن 
اإن ظروفا م�سابهة لتلك، حيث تلتقي �سخ�ر �ساخنة مبياه املحيط، رمبا 
اأربعة مليارات  اأك��رث من  الأر���ض قبل  مهدت لظه�ر حياة ميكروبية على 
لإدارة  التابعة  الف�سائية  كا�سيني  �سفينة  ملهمة  نتاجا  الك�سف  وك��ان  ع��ام. 
مهمة  اأيل�ل  �سبتمرب  يف  �ستنهي  التي  نا�سا  الأمريكية  والف�ساء  الطريان 

ا�ستغرقت 13 عاما ل�ستك�ساف زحل وت�ابعه املعروفة وهي 62 قمرا.
 2015 عام  من  الأول  ت�سرين  اأكت�بر  يف  الهيدروجني  جزيئات  ر�سد  ومت 
خ�ل اآخر مرور لكا�سيني عرب الأدخنة املت�ساعدة من اإن�سي�دو�ض قطعت 

خ�له 49 كيل�مرتا ف�ق القطب اجلن�بي للقمر واأخذت عينات.
مدف�ن  �سا�سع  حميط  ب��ه  القمر  ذل��ك  اأن  ع��ن  العلماء  ك�سف   2015 ويف 
حتت ق�سرة ثلجية يرتاوح �سمكها بني 30 و40 كيل�مرتا. ويعتقد اأن ذلك 

املحيط ه� م�سدر تلك الأبخرة.

متحف ي�سمح باخلرب�سة على المبورغيني!
اإذا ُكنت من ن�ع الأ�سخا�ض الذين يتفح�س�ن �سيارتهم دائماً للبحث عن 
اإنه  اإذ  لك.  بالن�سبة  تك�ن جيدة  لن  ال�س�ر رمبا  ف��اإن هذه  اأ�سغر خد�ض، 
 ARoS Aarhus Kunstmuseum متحف  ق��ام  املا�سي،  �سبتمرب  يف 
�سيارة لمب�رغيني  على  واخلرب�سة  اإىل اخلد�ض  زواره  بدع�ة  الدمناركي 

غالردو ال�س�داء الفاخرة.
املتحف للجميع برتك ع�ماتهم على هذه  اأ�سابيع، �سمح هذا  ملدة ث�ثة 
ال�سيارة الريا�سية الإيطالية باهظة الثمن. يف البداية كان النا�ض ُمرتابني 
بداأوا  اأي ع�اقب،  باأنه لن يك�ن هناك  اقتناعهم  بعد  ذل��ك، لكن  من فعل 
بالتخريب وجتريح هيكل ال�سيارة. كان متحف ARoS ُيخّطط اإىل ترك 
الأ�سرار  لكن  اأ�سابيع،  اأط���ل من ث�ثة  ملدة  الغرباء  رحمة  ال�سيارة حتت 
اأ�سبحت وا�سعة جداً خ�ل تلك الفرتة، وظن�ا باأن ال�سيارة �س�ف تتح�ل 
من الل�ن الأ�س�د اإىل الأبي�ض اإذا ما �ُسمح للنا�ض بالتخريب اأكرث من ذلك. 
واأرادوا احلفاظ على الر�سائل التي مت خد�سها على ط�ء ال�سيارة، لذلك 
واأن  الآن،  اكتمل  الفني قد  العمل  اأن  واأعلن�ا  املعر�ض  اأمام  و�سع�ا حار�ساً 

بيرب االأكرث تاأثريًا 
يف العامل

قائمة  بيرب  جا�سن  النجم  ت�سدر 
لعام   "Box Power list"�ال
الثاين  للعام  ب��ذل��ك  ليثبت   2017
على الت�ايل اأنه الأكرث تاأثرياً عاملياً 
ت�سدر  وج���اء  امل������س��ي��ق��ى.  ب�سناعة 
جا�ستني بيرب القائمة متف�قا على 
ع��دد م��ن اأه��م جن���م ال��ع��امل الذين 
و�سع�ا ب�سمة ق�ية بعامل امل��سيقى 
التي  ريهانا  النجمة  مثل  وال��غ��ن��اء 
ح��ّل��ت ب��امل��رك��ز ال��ث��اين ت���ه��ا مغني 
النجمة  احتلت  فيما  دري��ك،  ال��راب 
بي�ن�سيه املركز الرابع. اأما النجمة 
اآديل فجاءت باملركز اخلام�ض يف عام 
ال�����س��اد���ض من  امل��رك��ز  2017، وك���ان 
ثمجا�ستني   "coldplay" ن�سيب 
 little"�س�يفت� تيمربليك�تايل�ر 
دايرك�سن  وان  وف���ري���ق   ،"mix
ال��غ��ن��ائ��ي ال�����س��ه��ري. وي�����س��ت��ن��د هذا 
الت�سنيف لعدة ع�امل خمتلفة لكل 
التي  الأع��م��ال  عائدات  اأهمها  فنان 
الإع����م  و���س��ائ��ل  وت���اأث���ريه  يقدمها 
للمعجبني،  والت�ا�سل  الجتماعية 
ال�سخ�سية  ال���رثوة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

واجل�ائز التي ح�سدها.

منتجع ترامب خطر على ال�سحة
حلم مربد بطريقة غري �سليمة.. اأ�سماك نيئة 
معط�بة..  وم���ربدات  ال�سحة  على  خ��ط��رية 
ه���ذه بع�ض امل��خ��ال��ف��ات ال��ت��ي مت ر���س��ده��ا يف 
ال����ذي مي��ل��ك��ه الرئي�ض  م��ن��ت��ج��ع م���ار الج����� 

الأمريكي دونالد ترامب يف ولية فل�ريدا.
مفت�سي  اإن  ال����لي���ة  يف  م�������س����ؤول����ن  وق�����ال 
املطاعم عرثوا على 13 خمالفة خ�ل حملة 
تفتي�ض قام�ا بها يف املنتجع يف اأواخ��ر يناير 

كان�ن الثاين.
ع��ل��ى طلبات  الج������  م����ار  ي����رد مم��ث��ل���  ومل 
ل��ل��ح�����س���ل ع��ل��ى ت��ع��ق��ي��ب ع���ن امل�����س��اك��ل التي 
تبلغ  ال���ذي  اخل��ا���ض  املنتجع  ر���س��ده��ا يف  مت 
واأطلق  دولر  األ���ف   200 ع�س�يته  تكاليف 
اجلن�بي.  الأبي�ض  البيت  ا�سم  م�ؤخرا  عليه 
املخالفات  اإنه متت معاجلة  امل�س�ؤول�ن  وقال 

يف نف�ض الي�م.
ومن املقرر اأن يق�م ترامب يف مطلع الأ�سب�ع 
من�سبه  ت�ليه  منذ  ال�سابعة  بزيارته  املقبل 
للمنتجع ال�اقع يف مدينة بامل بيت�ض والذي 

ا�سرتاه عام 1985.

عقرب يلدغ راكبا يف طائرة  
اأح����د رك����اب اخل���ط����ط اجل����ي���ة امل��ت��ح��دة ي�نايتد  ق����ال 
من  راأ���س��ه  على  �سقط  اأن  بعد  لدغه  عقربا  اإن  اإيرلينز 

�سندوق عل�ي اأثناء رحلة من هي��سن اإىل كاجلاري . 
ريت�سارد  اإىل  الع�ساء  يقدم وجبهة  ال�سيافة  وكان طاقم 

بيل وزوجته عندما �سعر ب�سيء على راأ�سه.
خ�ل  ���س��ي.ب��ي.���س��ي  الكندية  الإذاع����ة  لهيئة  بيل  وق���ال 
اأن  اإىل  به  مم�سكا  وظللت  اأم�سكته  �سكايب  عرب  مقابلة 
اأدرك����ت م��ا ه���. وح���ذره راك���ب ك��ان يجل�ض ب��ال��ق��رب منه 

قائ� اإنه ي�سبه العقرب.
وقال بيل لدغني يف الإبهام بج�ار الظفر... كانت لدغته 
اأ�سبه بل�سعة الدب�ر. ثم قلب فنجانا على العقرب وده�سه 

باحلذاء قبل اأن يلقي به يف املرحا�ض.

ثعبان طائر يقتحم مقهى اإنرتنت
اأح����د م��ق��اه��ي الإنرتنت  ال���رع���ب يف  اأث�����ريت ح��ال��ة م���ن 
طائر  ثعبان  ب��دخ���ل  رواده  ف�جئ  عندما  التاي�ندية 

غريب ليهاجم اأحد الزبائن قبل اأن يل�ذ بالفرار.
عر�ست �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية مقطع فيدي� 
ث�نغ  اأن��غ  مقاطعة  يف  اإنرتنت  مقهى  كامريات  التقطته 
يفتح  وه���  املقهى  زب��ائ��ن  اأح���د  فيه  يظهر  التاي�ندية، 
ثعبان  باندفاع  يفاجاأ  اإغ�قه  يعيد  اأن  وقبل  املقهى  باب 
يف  الثعبان  الت�سق  عليه.  لينق�ض  ب��اجت��اه��ه  ال��ه���اء  يف 
ج���زء م��ن ال��ث��ان��ي��ة ب��ال�����س��اب ل��ي��ن��دف��ع الأخ����ري اإىل داخل 
اآخر  بزب�ن  اأن ي�سطدم  قبل  دون حتديد وجهته  املقهى 
وي�سقط على الأر�ض، فيما يظهر الثعبان يف اآخر الفيدي� 
ي�سلك طريقه بعيدا عن امل�سهد. وت�سبب هذا امل�قف يف 
ا�سطدم�ا  الذين  املقهى  زبائن  بني  الف��سى  من  حالة 
بالكرا�سي، اإل اأن ذلك مل مينعهم من ال�سحك بعد روؤية 
حالة الفزع التي انتابت ال�ساب الذي مل ي�سب باأذى بالغ، 
الفاأر  اأفعى  ف�سيلة  من  هاجمه  ال��ذي  الثعبان  اأن  حيث 
ذاته  ال�قت  يف  الت�سلق  يف  بارعة  لكنها  �سامة  غري  وه��ي 

وتقتل فرائ�سا بانقبا�ض ج�سمها عليها.

النمل يطور اإجراءات لنجدة جرحاه
املنت�سر يف جن�ب ال�سحراء الكربى  يهب منل ماتابيلي 
ل����دود اخل�����س��ب، ل��ن��ج��دة ج���رح���اه يف املعارك  وال��ق��ان�����ض 
لحظ  ما  على   ، بها  للعناية  النمل  قرية  اإىل  ويعيدها 
ع��ل��م��اء ح�����س��رات. واأو����س���ح ه�����ؤلء ال��ع��ل��م��اء، ال��ذي��ن ن�سر 
اأن  الأم��ريك��ي��ة،  ادفان�سيز  �ساين�ض  جملة  يف  اكت�سافهم 
هذا النمل ي�سن مرتني اإىل اأربع مرات يف الي�م هجمات 
امل�اد  ال��ذي يح�ل اخل�سب وكل  اأر�سة  دود اخل�سب  على 

النباتية الأخرى اإىل �سكر ويخرجها على �سكل لعاب.
م��ن دود  ك��ب��رية  ت���اج��ه مب��ق��اوم��ة  الهجمات  ه��ذه  اأن  اإل 
اخل�����س��ب امل�����س��ل��ح ب���اأف���ك���اك ق����ي���ة جت����رح ال��ن��م��ل وتقتله 
اأجل تقلي�ض اخل�سائر خ�ل هذه  . ومن  املعارك  خ�ل 
الهجمات، ط�ر النمل اإجراءات اإ�سعاف غري معروفة من 

قبل لدى احل�سرات.
اإفراز  خ���ل  م��ن  رفيقاتها  ت��ن��ادي  منلة،  جت��رح  فعندما 
ب��ع�����ض امل������اد ال��ك��ي��م��ي��اوي��ة ال��ت��ي ت�����س��ك��ل ن���ع��ا م���ن نداء 
قرية  اإىل  ع��ن��ده��ا،  اجل��ري��ح��ة،  النملة  وتنقل  ا�ستغاثة. 

النمل حيث ميكنها اأن تتعافى بعد معاجلتها.

كيندل جيرن تتحول اإىل �سبيهة جاكلني كينيدي
ظهرت جنمة تلفزي�ن ال�اقع والعار�سة كيندل جيرنبل�ك retro على غ�ف جملة "هابر 
بازار"، وقد بدت �سبيه بجاكلني كينيدي ب�سعرها الكبري واأحمر ال�سفاه الداكن الذي ل�نت 
به �سفتيها وكذلك اعتمدت حاجبني �سميكني يف ع�دة اإىل م��سة ال�ستينيات وذلك احتفاًل 

بالذكري اخلم�سني بعد املئة لتاأ�سي�ض املجلة.
بيب�سي،  ل�سركة  اإع�نها  اإيقاف  بعد  الأ���س���اء  عن  البتعاد  املا�سي  الأ�سب�ع  حاولت  كيندل 
وقد اأثريت م�جة جدل و�سخرية من م�ساهدين وذلك بعدما ظهر وكاأن الع�ن ي�ستهزئ 
باحتجاجات حق�ق الإن�سان وال�سطرابات العامة التي مرت على ال�ليات املتحدة المريكية 
يف الفرتة الخرية وهذا ما دفع بال�سركة ل�سحب الع�ن والعتذار. وتظهر عار�سة الأزياء 
ال�سهرية وجنمة تلفزي�ن ال�اقع بالإع�ن وهي يف جل�سة ت�س�ير عندما ت�ساهد حمتجني يف 
م�سرية، بعد ذلك تنزع جيرن �سعرها امل�ستعار وم�ساحيق التجميل وتن�سم للمحتجني وقدمت 
زجاجة بيب�سي اإىل �سابط �سرطة ي�سع قبعة البي�سب�ل على راأ�سه مما يدفعه للتب�سم بينما 

اأخذ املحتج�ن يف الهتاف والعناق.

�صائحة تلتقط �صورة �صيلفي مع متثال للرئي�س الرو�صي بوتني يرتدي زي املحاربني الرومانيني القدماء خارج مطعم 
ي�صمى "�صاترييكو�س" يف العا�صمة الإيطالية روما. )رويرتز(

رقة بريوت وق�سوتها 
يف »الرق�ض املعا�سر « 

املقاتل�ن  ي��ع��ت��ل��ي  ك����ان  م��دي��ن��ة  يف 
يتقدم  ع��ام��ا،   42 ق��ب��ل  م�سرحها 
ج��ي�����ض م��ن ال��راق�����س��ني يف عر�ض 
يح�ض على الأمل واحللم واملعرفة 
واحلا�سر  امل��ا���س��ي  خ���زان  ويحمل 
حت��ت ا���س��م ���س��ي��ت��رين ب����ريوت وه� 
ما يعني خزان بريوت. ويف ت�قيت 
الأهلية  ذك��رى احل��رب  تزامن مع 
التي اندلعت يف بريوت عام 1975 
منطقة  ويف  ع��ام��ا   15 وا���س��ت��م��رت 
كانت ت�سكل متاري�ض حرب يف قلب 
العا�سمة اللبنانية كان الراق�س�ن 
ي�سبح�ن على م�سرح اأقيم خ�سي�سا 
م���ؤث��رات م��سيقية  وق��ع  لهم على 
ال�سريعة  ك����اخل����ط�����ات  ت���ت���ن���ق���ل 
ودع�سات الأقدام البطيئة واأ�س�ات 
الب�سرية  والأن����ف����ا�����ض  الأط�����ب�����اق 
وغ���ريه���ا م���ن م�����ؤث����رات احل���ي���اة. 
كبري  ب��ي��ت  امل�����س��رح  ع��ل��ى  ويتج�سد 
اأثاث منزيل يتحرك  يحت�ي على 
الكر�سي  فت�سري  ذات���ه،  تلقاء  م��ن 
البيان�  وي���روح  ال�سجادة  وتختال 
اجلل��ض  مقاعد  وتنتقل  وي��ج��يء 
كل  م�ساهدة  وميكن  مكانها.  م��ن 
مراحل احلياة الناب�سة على �سكل 
اأج�ساد متحركة دون عظام، في�سبح 
ال��ب��ع�����ض ومي�����س��ح ال��ب��ع�����ض الآخ���ر 
الأر��������ض، ف��ي��م��ا ي��رق�����ض اآخ�����رون، 
بالفرن�سية،  راق�����س���ن  وي��ت��ح��دث 
وم��ن��ه��م م���ن ي��ع��زف ال��ب��ي��ان��� دون 
امل�سهد  ه��ذا  وو���س��ط  بيان�.  وج����د 
الل�ن  ت��رت��دي  ف��ت��اة �سامدة  ت��ربز 
اجلامدة  كالعار�سة  تبدو  الأحمر 
املحال  واج����ه����ات  ت��ت�����س��در  ال���ت���ي 
الراق�س�ن  وي��ح��رك��ه��ا  ال��ت��ج��اري��ة، 

على امل�سرح كما ي�ساوؤون.

�ساعة الرك�ض تطيل العمر 7 �ساعات
العدو والرك�ض يطي�ن العمر، هذا ما خل�ض اإليه 
باحث�ن اأمريكي�ن اأجروا درا�سة اأ�سارت اإىل اأن كل 
�ساعة يعدو فيها الإن�سان اأ�سب�عياً ت�ؤدي اإىل زيادة 

عمره بنح� �سبع �ساعات كاملة. 
�ستيت  اأي���ا  جامعة  يف  العامل�ن  الباحث�ن  واعترب 
الأمريكية اأن العدو ي�سكل الريا�سة الأكرث فعالية 
على هذا ال�سعيد، ب�سرف النظر عن امل�سافة التي 
يقطعها املرء خ�ل الرك�ض اأو ال�سرعة التي يعدو 

بها. 
والرك�ض قد  العدو  امل�اظبة على  اأن  اإىل  واأ���س��اروا 

تزيد عمرك مبا ي�سل اإىل ث�ث �سن�ات. 
اإعادة حتليل بيانات مت احل�س�ل  و�سملت الدرا�سة 
عليها من معهد ك�بر مبدينة تك�سا�ض الأمريكية. 
كما جرت يف اإطارها درا�سة نتائج عدد من الدرا�سات 
ب���ني ممار�سة  ال���ع����ق���ة  ب��ح��ث��ت  ال���ت���ي  احل���دي���ث���ة، 

الريا�سة ومت��سطات الأعمار. 
اآي�����ا �ستيت باأن  ال��ت��ي ج���رت يف  ال��درا���س��ة  واأف�����ادت 

عند   %  40 بن�سبة  ت��ق��ل  امل��ب��ك��رة  ال���ف��اة  خم��اط��ر 
من يحر�س�ن على العدو، مهما كانت �سرعتهم اأو 

الكيل�مرتات التي يقطع�نها خ�له. 
ومل تختلف هذه النتائج، حتى حني كان اأفراد عينة 
اأو  التدخني،  البحث ميار�س�ن عادات خاطئة مثل 
ك���ان ل��دي��ه��م ت���اري���ٌخ م��ر���س��ٌي ل��ل��م��ع��ان��اة م��ن بع�ض 

امل�سك�ت مثل البدانة. 
اأج����رى ال��ف��ري��ق ال��ب��ح��ث��ي نف�سه درا����س���ة قبل  وق���د 
ث�ث �سن�ات، جرى يف اإطارها حتليل بيانات اأكرث 
اأن العدو ل�سبع  األف �سخ�ض بالغ، واأثبتت   55 من 
تقلي�ض  يف  ي�ساعد  اأن  ميكن  ي���م��ي��اً،  فقط  دق��ائ��ق 
خطر ال�فاة جراء الإ�سابة باأمرا�ض القلب.  وقد 
َميل«  »َدي��ل��ي  �سحيفة  تق�ل  -كما  الباحث�ن  تابع 
الربيطانية- البيانات اخلا�سة باأفراد عينة البحث 
اأك��رث من 3000  على م��دار 15 عاماً، ووج��دوا اأن 
ال�فيات  ثلث  اأن  وتبني  نحبهم.  ق�س�ا  ق��د  منهم 

فقط ناجمة عن الإ�سابة مب�سك�ت يف القلب. 


