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تفاعل كبري حملي وعربي مع مبادرة �صناع الأمل
•• دبي-وام:

حظيت مبادرة �شناع الأمل التي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  م��ب��ادرات حممد  واملن�شوية حتت مظلة  اهلل  رع��اه 
حديث  لت�شكل  والعربي  املحلي  ال�شعيدين  على  كبري  بتفاعل  العاملية 
و�شط  الإلكرتونية  واملواقع  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  على  ال�شاعة 
حر�س عدد كبري من املهتمني من خمتلف اأنحاء الوطن العربي على 

الطالع على تفا�شيل املبادرة .
وخالل يومني فقط من اإطالقها ا�شتقبلت مبادرة "�شناع الأمل" على 
األ��ف طلب للم�شاركة من خمتلف   20 اأك��ر من  الإل��ك��رتوين  موقعها 
الأقطار العربية مع توقعات بارتفاع ن�شبة امل�شاركة ب�شكل ملحوظ قبيل 

انتهاء موعد التقدمي يف الثالث من اأبريل القادم. )التفا�شيل �س2(

قوافل زايد اخلري تختتم املرحلة الأوىل ملهامها الإن�صانية يف تنزانيا
•• دار ال�سالم-وام:

الإن�شانية  مهامها  م��ن  الأوىل  امل��رح��ل��ة  اخل��ري  زاي���د  ق��واف��ل  اختتمت 
األف  بعالج  تنزانيا  يف  والوقائية  واجلراحية  والعالجية  الت�شخي�شية 
الطبي  ال��ت��ن��زاين  الإم��ارات��ي  الفريق  ب��اإ���ش��راف  وم�شنا  طفال   650 و 
ال�شعودي  وامل�شت�شفى  العطاء  زاي��د  من  م�شرتكة  ومببادرة  التطوعي 
الأملاين وجمعية دار الرب ومركز الإمارات للتطوع بالتن�شيق مع وزارة 
اإطار  يف  التطوعية  الطبية  البعثة  تنظيم  ي��اأت��ي  التنزانية.  ال�شحة 
توثيق العمل امل�شرتك بني املوؤ�ش�شات ال�شحية والتطوعية والإن�شانية 
الإماراتية والتنزانية ان�شجاما مع توجيهات القيادة احلكيمة باأن يكون 
عام 2017 عام اخلري وا�شتجابة لدعوة ر�شمية من احلكومة التنزانية 
و�شمن برنامج تطوعي �شنوي للو�شول اإىل اآلف الأطفال وامل�شنني يف 

خمتلف املحافظات والقرى التنزانية .                   )التفا�شيل �س5(
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حممد بن را�شد خالل ا�شتقباله وزير اخلارجية الفلبيني  )وام(

الربيكي يك�شف امل�شتور

القوات العراقية تق�شف مواقع الرهابيني الدواع�س يف املو�شل )رويرتز(

زار معر�س دبي العاملي للقوارب ومهرجان دبي كاْنَف�س للر�سم ثالثي الأبعاد 

حممد بن را�صد يبحث مع وزير خارجية الفلبني عددا من الق�صايا الإقليمية والدولية 
•• دبي-وام:

اآل مكتوم نائب رئي�س  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو  ا�شتقبل �شاحب 
ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل يف دبي ظهر ام�س  الدولة رئي�س جمل�س 
بح�شور �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم 
يزور  ال��ذي  الفلبيني  اخلارجية  وزي��ر  يا�شاي  بريفكتو  معايل   .. دب��ي 

البالد على راأ�س وفد رفيع .
جرى خالل اللقاء ا�شتعرا�س عدد من الق�شايا الإقليمية والدولية ذات 
دولة  بني  والتعاون  ال�شداقة  عالقات  تعزيز  و�شبل  امل�شرتك  الإهتمام 
الر�شمية بني  الزيارات  الفلبني من خالل تبادل  الإم��ارات وجمهورية 

امل�شوؤولني يف البلدين .
اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  زار �شاحب  اخ��رى  من جهة 
رع��اه اهلل م�شاء  ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
التجاري  دب��ي  ينظمه مركز  ال��ذي  للقوارب  العاملي  دب��ي  ام�س معر�س 
نحو  منذ  البحرية  للريا�شات  ال��دويل  دبي  ن��ادي  مع  بالتعاون  العاملي 

خم�شة وع�شرين عاما خلت .
وقد تفقد �شموه خالل جولته يف اأرجاء املعر�س على �شاطئ جمريا يف 
التقنيات والإك�ش�شوارات  اأحدث  البحرية  للريا�شات  الدويل  نادي دبي 
والأثاث الداخلي والت�شميم الداخلي واخلارجي ملجموعة من القوارب 
بال�شناعات  اهتمامه  �شموه  مبديا  م��رة  لأول  معظمها  يعر�س  التي 
بيوبيله  يحتفل  ال���ذي  العاملي  احل���دث  ه��ذا  يف  ت�شارك  ال��ت��ي  الوطنية 

الف�شي ويحقق منوا و�شهرة عاما بعد عام .
)التفا�شيل �س3-2(

غارات اأمريكية جديدة على مواقع للقاعدة يف اليمن

احلوثيون ي�صتهدفون القبائل ويقمعون املوظفني العموميني
•• عوا�سم-وكاالت:

عدد  �شد  داخ��ل��ي��ة  ح���روب  �شل�شلة  احل��وث��ي  ميلي�شيات  �شنت 
املحافظات اخلا�شعة ل�شيطرة  القبائل كال على حدة، يف  من 
امليلي�شيات، م�شتعينًة بقبائل موالية لتفتيت البنى الجتماعية، 

وخلق بوؤر ثاأر بني القبائل.
اأرب����ع حم��اف��ظ��ات، هي  10 ق��ب��ائ��ل ت��ت��وزع ع��ل��ى  وق���د تعر�شت 

احلديدة و ذمار و �شنعاء و اإب، حلروب حوثية عليها.
وا�شتعانت امليلي�شيات باأبناء قبائل اأخرى ملهاجمة هذه القبائل. 
وقتلت مئات من اأبناء القبائل ودمرت منازل واأحرقت مزارع 
معظم زعمائها، فيما مت ت�شريد مئات الأ�شر. والقبائل الذي 
�شنعاء:  يف  ه��ي:  امليلي�شيات،  م��ن  تنكيل  حل��م��الت  تعر�شت 
قبيلة اأرحب وقبيلة بني �شبيان.  يف ذمار: قبيلة عتمه وقبيلة 

اجلمعة.  ام�س  مبكر  وق��ت  يف  اليمن  جنوب  القاعدة  لتنظيم 
على  ق���وات  اأم��ريك��ي��ة-  باأنها  يعتقد  ال��ت��ي  ال��ط��ائ��رات  ون�شرت 
الأر�س يف منطقة ال�شعيد مبحافظة �شبوة، حيث ا�شتبكت مع 
من ي�شتبه يف اأنهم مت�شددون من التنظيم يف معركة ا�شتمرت 
نحو ن�شف �شاعة، وكان اأحد الأهداف منزل �شعد عاطف وهو 

قيادي بالقاعدة يف املنطقة. 
اأمريكية  ط��ائ��رات  اأن  حملية  م�شادر  ذك��رت  �شابق،  وق��ت  ويف 
مديرية  على  غ���ارات  �شل�شلة  �شنت  عمودية  واأخ���رى  ة  م�شريرّ
القري�شية مبحافظة البي�شاء،خملرّفة قتلى وجرحى. كما قالت 
اأمريكية  ط��ائ��رات  اإن  )البنتاغون(  الأمريكية  ال��دف��اع  وزارة 
اأبني والبي�شاء  اأكر من ع�شرين �شربة يف حمافظات  نفذت 
وعتادا  مت�شددين  ا�شتهدفت  ال�شربات  اأن  واأ�شافت  و�شبوة. 

وبنية حتتية"، واأنها نفذت بالتن�شيق مع احلكومة اليمنية.

احلدا.  يف اإب: قبيلة القفر وقبيلة ال�شعاور يف حبي�س وقبائل 
العدين وقبائل بعدان وقبائل الر�شمه وقبائل العود وقبائل 
قبائل  اأ�شهر  وه��ي  ال��زران��ي��ق،  قبائل  احل��دي��دة:  ال�شياين.  يف 

ال�شاحل الغربي من اليمن.
ومل تقف ا�شرتاتيجية احلوثيني يف تفتيت البنية الجتماعية 
التنكيل  فعمليات  ل��ه��م،  امل��وال��ي��ة  غ���رِي  ال��ق��ب��ائ��ل  ع��ن��د  لليمن 
اأي�شا  طالت  امليلي�شيات  بها  تقوم  التي  الجتماعي  والتفتيت 

الفئات املهنية واملوؤ�ش�شات احلكومية مبختلف اأنواعها. 
اأزمة امليلي�شيات مع منت�شبي هذه املوؤ�ش�شات ذروتها يف  وبلغت 
املوؤ�ش�شات  الرواتب، ما جعل معظم منت�شبي هذه  دفع  توقف 

يعي�شون اأو�شاعاً اقت�شادية �شيئة.
اإن ط��ائ��رات مروحية وط��ائ��رات م�شرية  اىل ذل��ك، ق��ال �شهود 
اأنها  يف  ي�شتبه  اأه����داف  على  ج��دي��دة  ���ش��رب��ات  �شل�شلة  ن��ف��ذت 

غادر احلكومة ولن يغادر امل�سهد ال�سيا�سي:

تون�س: عبيد الربيكي يك�صف امل�صتور بعد اإقالته! 

قتلى با�ستباكات بني ف�سائل كردية يف �سنجار

القوات العراقية ت�صتعد لقتحام حي املن�صور يف املو�صل

اإخالء مبنى بلدية باأملانيا بعد اإنذار بقنبلة

تركيا تتهم برلني بتقدمي امللجاأ لأعدائها 
•• برلني-وكاالت:

�شلوك  على  ب��الإق��دام  اجلمعة  ام�س  اأملانيا  تركيا  اتهمت 
اأتراك يف بلدتني  اإلغائها جتمعني ملواطنني  م�شني جراء 
اأملانيتني كان يفرت�س اأن يتكلم خاللهما وزيران تركيان 
يرتكبون  لأ�شخا�س  ملجاأ  توفر  برلني  اأن  اإىل  م�شرية 

جرائم �شد اأنقرة.
وتظهر ت�شريحات وزير العدل بكر بوزداج الذي كان من 
بلدة جاجناو يف  اأم��ام جتمع يف  كلمة  يلقي  اأن  املفرت�س 
جنوب �شرق اأملانيا قبل اإلغائه اأم�س الول ترديا متزايدا 

يف العالقات بني البلدين احلليفني يف حلف الأطل�شي.
اإخالء  الأملانية  ال�شرطة  اأعلنت  جاء هذا يف الوقت الذي 
دار بلدية مدينة غاغانو جنوب غربي اأملانيا �شباح ام�س 
يوم  بعد  وذل���ك  قنبلة،  ب��وج��ود  ت��ه��دي��دات  عقب  اجلمعة 
واحد من اإلغاء املدينة جتمعا كان من املقرر اأن يتكلم فيه 

وزير العدل الرتكي بكر بوزداغ.

وقال مايكل فايفر رئي�س بلدية غاغانو للتلفزيون الأملاين 
اإن �شلطات البلدة الواقعة يف ولية بادن-فورمتربغ اأخلت 
و�شاألت  قنبلة.  ب��وج��ود  اإن����ذار  تلقي  بعد  البلدية  مبنى 
قناة )اإن-ت��ي.يف( رئي�س البلدية اإن كان الإن��ذار مرتبطا 
الوقت احلايل،  ه��ذا يف  ف��اأج��اب نفرت�س  باإلغاء احل��دث، 
لكننا ل نعرف على وجه اليقني، نفرت�س اأن هناك �شلة 

مبا�شرة.
من جهته �شرح ديرت �شباناغل اأحد امل�شوؤولني يف البلدية 
قنبلة،  ب���وج���ود  ال��ه��ات��ف  ع���رب  ت��ه��دي��دا  ال����ي����وم...  تلقينا 
اإل��غ��اء التجمع  ال��رد على  ك��ان  ال��داف��ع  اإن  املتحدث  وق��ال 

)اخلمي�س( مب�شاركة وزير العدل الرتكي.
اأن  املقرر  من  كان  جتمعا  اخلمي�س  غاغانو  واألغت  اإلغاء 
يقام يف قاعة املنا�شبات بدار البلدية لوزير العدل الرتكي، 
وذلك يف اإطار حملة حل�شد تاأييد اجلالية الرتكية لتعديل 
د�شتوري يف بالده من �شاأنه تو�شيع �شالحيات رجب طيب 

اأردوغان.

•• الفجر -  تون�ص - خا�ص

ك�شف وزي���ر ال��وظ��ي��ف��ة ال��ع��م��وم��ي��ة واحل��وك��م��ة امل��ق��ال من 
حكومة الوحدة الوطنية عبيد الربيكي عن ملفات ف�شاد 
ف  مايل واإداري واأبرز اأربعة عينات من الف�شاد قال اإنه تعررّ

عليها خالل فرتة  توليه من من�شب وزير يف احلكومة.
اأم�س  �شباح  انعقد  موؤمتر �شحفي  الربيكي، خالل  وقال 
قائمة  ال�شاهد  يو�شف  احلكومة  رئي�س  �شلم  اإن��ه  اجلمعة، 
مل  ال��ذي��ن  لل�شلع  امل��وردي��ن  التجار  مئات  اأ�شماء  تت�شمن 
موؤكدا  الديوانية  واملعاليم  الأداءات  با�شتخال�س  يقوموا 

على اأن املبالغ املتخلدة بذمتهم ل حت�شى ول تعد.
اجلبائي  التهرب  ح��الت  م��ن  مثال  الربيكي  وا�شتح�شر 
لفائدة  دي��ون  لديه  اأن  مبينا  بالتوريد،  يقوم  تاجر  ل��دى 

الدولة ت�شل قيمتها اإىل 211 مليون دينار.
  )التفا�شيل �س10(

ف�����ش��ائ��ل كردية  ب��ني  ا���ش��ت��ب��اك��ات  يف 
���ش��وري��ة م���ن اأج����ل ال�����ش��ي��ط��رة على 
مدينة  ق������رب  ح�����دودي�����ة  م��ن��ط��ق��ة 
املو�شل(  )غ���رب  ال��ع��راق��ي��ة  �شنجار 
يف حم��اف��ظ��ة ن��ي��ن��وى ع��ل��ى احل���دود 

العراقية ال�شورية.
ال�شتباكات  اأن  امل�����ش��ادر  واأ���ش��اف��ت 
ال�شوري  خ����ان  م��ن��ط��ق��ة  يف  وق���ع���ت 

•• بغداد-وكاالت:

ق��ال��ت م�����ش��ادر ع�شكرية ع��راق��ي��ة يف 
الإرهاب  مكافحة  ق��وات  اإن  املو�شل 
الذي  املن�شور  حي  لقتحام  ت�شتعد 
ي�شيطر عليه تنظيم داع�س الإرهابي 

جنوب غربي املو�شل.
مكافحة  ق��وات  اأن  امل�شادر  واأ�شافت 
الإره����اب ال��ت��ي ا���ش��ت��ع��ادت ح��ي وادي 
تقدمها  م���وا����ش���ل���ة  حت������اول  ح���ج���ر 
تواجه  لكنها  املن�شور،  ح��ي  ب��اجت��اه 
مقاومة من مقاتلي التنظيم. وكانت 
وكالة اأعماق التابعة لتنظيم داع�س 
�شخ�شا  ع�شرين  مبقتل  اأف���ادت  ق��د 
واإ�شابة 18 يف ق�شف اأمريكي على 
حي ال�شفاء غربي املو�شل مبحافظة 

نينوى �شمال العراق.
ال��ع��راق��ي��ة ق�شفت  ال���ق���وات  وك���ان���ت 
اأحياء وادي حجر والتنك وال�شهداء 
الثقيلة، مما  باملدفعية  الرمان  وتل 
�شفوف  يف  وج���رح���ى  ق��ت��ل��ى  اأوق������ع 

�شنجار  يف  �شنوين  لناحية  التابعة 
لوحدات  تنتمي  م�شلحة  ق��وات  بني 
الكرد�شتاين  ال��ع��م��ال  حل��زب  تابعة 
ج����ن����اح �����ش����وري����ا، وجم����م����وع����ة من 
م��ق��ات��ل��ني ����ش���وري���ني اأك�������راد حتظى 
بدعم من قوات الب�شمركة الكردية 

يف املنطقة.
ب��داأ حني  التوتر  اإن  امل�شادر  وقالت 
حاولت العنا�شر التي تدعمها قوات 
املنطقة  على  ال�شيطرة  الب�شمركة 
اأغلبية  ت�����ش��ك��ن��ه��ا  ال��ت��ي  احل����دودي����ة 

كردية.
وت��وق��ف��ت ال���ش��ت��ب��اك��ات ب��ع��د و�شول 
كرد�شتان  اإق���ل���ي���م  م���ن  م�����ش��وؤول��ني 
واأم������ري ال��ط��ائ��ف��ة الإي���زي���دي���ة اإىل 

منطقة �شنوين.
وت��ع��ود ج��ذور اخل��الف اإىل م��ا قبل 
���ش��ن��وات عقب دخ���ول تنظيم  ث��الث 
داع�س غرب نينوى و�شيطرته على 
طرده  يتم  اأن  قبل  �شنجار  منطقة 

منها.

العراقية  القوات  وتواجه  املدنيني. 
الغربي  بال�شطر  التقدم  يف  �شعوبة 
تنظيم  هجمات  ظل  يف  املو�شل  من 
داع�س التي بلغت اأكر من ع�شرين 
ما  وه��و  مفخخة،  ب��ع��رب��ات  هجوما 
الدويل  التحالف  ت��دخ��ل  ا�شتدعى 

بالق�شف اجلوي.
اىل ذلك، �شقط عدة قتلى وجرحى 

النظام يخ�سر عنا�سر يف حلب ويكثف الق�سف بحم�س

توقعات بانتهاء جنيف 4 باأجندة متفق عليها
•• عوا�سم-وكاالت:

قال جهاد مقد�شي رئي�س وفد من�شة القاهرة يف مفاو�شات 
الأمم  تختتم  اأن  امل��رج��ح  م��ن  اإن  جنيف،  يف  ال�����ش��وري��ة  ال�����ش��الم 

املتحدة املفاو�شات التي بداأت منذ 8 اأيام واأن تطرح اأجندة.
واأ�شاف مقد�شي لل�شحافيني بعد اجتماعه مع املبعوث الدويل 

�شتيفان دي مي�شتورا اإنه �شيدع اجلهة امل�شيفة تعلن ذلك.
ورمبا  الثالث  ال�شالت  ت�شم  اأجندة  هناك  اأ�شبح  اأن��ه  تابع  كما 

�شلة رابعة، اإ�شافة اإىل اإطار زمني يف مار�س اآذار.

للمناق�شة  �شتخ�شع  التي  املو�شوعات  اإىل  ال�شالت  وت�شري كلمة 
نظام  واإ���ش��الح  انتخابات  واإج���راء  جديد  د�شتور  و�شع  وت�شمل 
احلكم. وتريد حكومة النظام اإ�شافة مو�شوع رابع هو مكافحة 

الإرهاب.
اأن  املتوقع  من  اإن��ه  غربيان  دبلوما�شيان  ق��ال  اأخ���رى،  جهة  من 
وخطة  عليها  متفق  باأجندة  ال�شورية  ال�شالم  حمادثات  تنتهي 

ل�شتئناف املفاو�شات هذا ال�شهر يف جنيف.
ا�شتباكات مع كتائب  ميدانيا قتل عدد من قوات النظام خالل 
امل�شلحة يف حميط حلب، يف وقت كثفت فيه  ال�شورية  املعار�شة 

م�شتخدمة  وريفها،  حم�س  على  اجل��وي  ق�شفها  النظام  ق��وات 
الرباميل املتفجرة؛ مما اأدى اإىل مقتل عدد من املدنيني.

واأفاد نا�شطون مبقتل عدد من قوات النظام بعد ا�شتباكات مع 
كتائب املعار�شة على جبهتي جمعية الزهراء والبحوث العلمية 
ال�شمايل  وريفها  حلب  مدينة  غربي  و�شويحنة  م��ع��ارة  وجبل 
الغربي، تزامنا مع ق�شف مدفعي على بلدة كفر حمرة يف ريف 

حلب ال�شمايل.
ويف مدينة حم�س، قتل �شبعة اأ�شخا�س اإثر ق�شف قوات النظام 

على مناطق متعددة يف حم�س وريفها.

ا�صتباكات قرب مواينء نفطية يف ليبيا
•• بنغازي-رويرتز:

�شربات  نفذت  قواتهم  اإن  ليبيا  �شرق  م��ن  ع�شكريون  م�شوؤولون  ق��ال 
جوية وا�شتبكت مع ف�شائل مناف�شة ام�س اجلمعة قرب موانئ نفطية 

رئي�شية.
املن�شاآت  ح��ر���س  وب��ا���ش��م  ليبيا  ���ش��رق  ج��و  ���ش��الح  با�شم  متحدثون  وق���ال 
النفطية اإن ال�شربات نفذت جنوبي بلدة النوفلية ال�شاحلية �شد كتائب 

بنغازي.
وقال م�شدر ع�شكري اإن ال�شتباكات م�شتمرة على الأر�س بني اجلانبني. 
ميناء  من  الغرب  اإىل  كيلومرتا   50 ح��وايل  بعد  على  النوفلية  وتقع 

ال�شدر وعلى بعد 75 كيلومرتا اإىل الغرب من ميناء راأ�س لنوف.
اأربعة موانئ يف  اأيلول على  و�شيطر اجلي�س الوطني الليبي يف �شبتمرب 
ال�شرق بينها ميناءي ال�شدر وراأ�س لنوف مما �شمح للموؤ�ش�شة الوطنية 
الليبي  النفط  اإن��ت��اج  تعزيز  وب��ال��ت��ايل  منها  ثالثة  فتح  ب��اإع��ادة  للنفط 

ب�شورة كبرية.
وحاولت الف�شائل املناه�شة للجي�س الوطني الليبي عدة مرات ا�شتعادة 

املوانئ لكن الغارات اجلوية �شدت هجماتها.

ت��ون�����س واأمل��ان��ي��ا ت��وق��ع��ان 
الهجرة حول  جديدًا  اتفاقًا 

•• تون�ص-اأ ف ب:

ام�س  وت���ون�������س،  اأمل���ان���ي���ا  اأع���ل���ن���ت 
اجلمعة، توقيع اتفاق جديد حول 
امل�شت�شارة  زي���ارة  خ��الل  ال��ه��ج��رة 
الأملانية انغيال مريكل اإىل تون�س 
ب��ع��د اأ���ش��اب��ي��ع ع��ل��ى ال��ت��وت��ر الذي 
العامري  اأن��ي�����س  ق�شية  خلفته 
املنفذ املفرت�س لعتداء برلني يف 

دي�شمرب املا�شي.
الباجي  التون�شي  الرئي�س  وق��ال 
ال�����ش��ب�����ش��ي، خ����الل موؤمتر  ق��اي��د 
هذا  اإن  م����ريك����ل،  م����ع  ����ش���ح���ايف 
اأم�س  ال���ب���ل���دان  وق���ع���ه  الت����ف����اق 
ير�شي  اأن  �شاأنه  وم��ن  اخلمي�س 

الطرفني.

وا�صنطن  ي��ح��ذر  الكرملني 
القوى مبيزان  الإخ��ال  من 

•• مو�سكو-وكاالت:

الكرملني  ب���ا����ش���م  امل���ت���ح���دث  ق�����ال 
دميرتي بي�شكوف ام�س اإن الزيادة 
الدفاعي  الإن����ف����اق  يف  امل���ق���رتح���ة 
تعني  ل  داخلية  م�شاألة  الأم��ريك��ي 
القوى  مبيزان  تخل  مل  ما  رو�شيا 

الإ�شرتاتيجي القائم.
وكان الرئي�س الأمريكي قد اقرتح 
قبل اأيام زيادة مقدارها 54 مليار 
دولر يف الإنفاق الدفاعي، وقال اإنه 
تعزيز  عملية  اأك��رب  يف  البدء  يريد 
ل�  الأم���ريك���ي  ال��ت��اري��خ  يف  ع�شكري 
الأم��ريك��ي مبا  بناء اجلي�س  اإع���ادة 
حربية  ب�����ش��ف��ن  ت����زوي����ده  ي�����ش��م��ن 

وطائرات وموارد جديدة.
خطاب  -يف  اخلمي�س  ترمب  وق��ال 
الطائرات  ح��ام��ل��ة  م��ن  ع��ل��ى  م��ن 
اجلديدة جريالد فورد يف نيوبورت 
زيادة  اإن  فرجينيا-  ب��ولي��ة  ن��ي��وز 
امليزانية  يف  ال��دف��اع��ي��ة  ال��ن��ف��ق��ات 
ي���ط���ال���ب بها  ال����ت����ي  الأم�����ريك�����ي�����ة 
املتحدة  للوليات  التفوق  �شت�شمن 

داخليا وخارجيا.
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اأخبـار الإمـارات
»الحتادية للموا�صات« تنظم ور�صة حول اتفاقيتي »ماربول« و»�صول�س« لنقل وتخزين املواد اخلطرة

•• ابوظبي-وام:

اأو�شت ور�شة نظمتها الهيئة الحتادية للموا�شالت الربية والبحرية.. 
بتعميم جتربة كل من ميناء اأبوظبي وجبل على يف التعامل مع مناولة 

ونقل وتخزين املواد اخلطرة على كافة موانئ الدولة.
وعقدت الور�شة ملناق�شة التعديالت الأخرية على مدونة املواد اخلطرة 
املنبثقة عن اتفاقية �شالمة الأرواح يف البحار” �شول�س واتفاقية منع 

التلوث البحري من ال�شفن ماربول”.
واو�شى امل�شاركون بتقدمي مقرتحات حول اف�شل املمار�شات يف موانئ 
اأوراق عمل  التعامل مع متطلبات املدونة وتعديلها لتقدمي  الدولة يف 

زيارة ميدانية  وتنظيم  الهيئة،  الدولية من خالل  البحرية  للمنظمة 
لكافة موانئ الدولة لكل من ميناءي اأبوظبي وجبل علي للوقوف على 

احدث التطبيقات للتعامل مع متطلبات املدونة.
ح�شر فعاليات الور�شة �شعادة املهند�شة ح�شه بنت اأحمد اآل مالك املدير 
يف  واخل���رباء  املخت�شني  م��ن  وع��دد  البحري،  النقل  لقطاع  التنفيذي 
القطاع البحري يف الدولة. و اأكدت اآل مالك على اأهمية هذه املدونة يف 
اأن�شطة النقل البحري والتفاعل بني ال�شفن واملوانئ و�شرورة تطبيقها 
ومناولة  ونقل  ت��داول  �شالمة  ي�شمن  مبا  متطلباتها  بكافة  وانفاذها 
الأ�شخا�س  و�شالمة  واملوانئ  البحري  النقل  يف  اخلطرة  امل��واد  ب�شائع 
العاملني يف النقل ومناولة هذه الب�شائع امل�شنفة حتت املواد اخلطرة 

وتخزينها.
بدرجات  امل�شنفة  الب�شائع  حجم  لتعاظم  ونتيجة  اأن���ه  اإىل  واأ���ش��ارت 
خطورة معينه يف النقل البحري ولتعزيز كافة اأوجه ال�شالمة وحماية 
الأ�شخا�س املتعاملني مبناولتها يف املوانئ و كذلك حماية البيئة البحرية 
بالتن�شيق مع  بالهيئة  البحري  النقل  قام قطاع   .. املينائية  واملمتلكات 
املعلومات  لتبادل  عمل  ور���ش��ات  بعقد  ال��دول��ة  يف  املعنية  اجل��ه��ات  كافة 

لأف�شل ال�شبل التطبيق متهيداً لتطبيقها بتاريخ 2018/1/1.
الإحتادية  الهيئة  يف  البحري  النقل  قطاع  ق��ام  العمل،  ور�شة  وخ��الل 
حمتويات  عن  مرئية  عرو�س  بتقدمي  والبحرية  الربية  للموا�شالت 

التعديالت اجلديدة واأ�شبابها ومن �شركة موانئ اأبوظبي .

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س بلغاريا بالعيد الوطني لباده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
اهلل” برقية تهنئة اإىل فخامة رومن رادف رئي�س جمهورية بلغاريا مبنا�شبة 

العيد الوطني لبالده.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
ال�شمو  “ و�شاحب  “ رع��اه اهلل  دب��ي  ال���وزراء حاكم  الدولة رئي�س جمل�س 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ 

للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة رومن رادف.

زار معر�س دبي العاملي للقوارب 

حممد بن را�صد : املعر�س تظاهرة �صياحية ترفيهية بامتياز

معايل  م��ن  وا�شتمع  ك��راف��ت  جلف 
ال�شركة  رئ��ي�����س  ال�����ش��ع��ايل  حم��م��د 
اإىل تفا�شيل ومكونات هذا القارب 
املنطقة  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى  الأع����ل����ى 
خم�شة  اإىل  ث��م��ن��ه  ي�����ش��ل  وال�����ذي 
ويبلغ  دره������م  م���ل���ي���ون  وث���م���ان���ني 
قدما   155 ع���ن  م��اي��زي��د  ط��ول��ه 
متطورة  بتقنيات  وجمهز  مربعة 
ج���دا وي�����ش��م ث��م��اين غ���رف للنوم 
خم�س  اإىل  ب��ال���ش��اف��ة  وال�شيافة 
القارب  عمل  بطاقم  خا�شة  غرف 
وي�����ش��ت��ط��ي��ع الإب�����ح�����ار م����ن دول����ة 

�شرعيا  الإم��ارات  القليمية لدولة 
وقانونيا .

ثم وا�شل �شموه جولته يف الف�شاء 
ي�شكل  ال���ذي  للمعر�س  اخل��ارج��ي 
م�شاحة وا�شعة من �شاطىء جمريا 
اخلالب حيث تفقد �شاحب ال�شمو 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
عددا من القوارب الفخمة واملميزة 
والتي تعر�س لأول مرة منها قوارب 
اجلرمن  ل�شركة  حديثة  وتقنيات 
الوطنية ثم اأحد القوارب الفارهة 
من ت�شنيع �شركة اخلليج ل�شناعة 

و�شائل  ك��ل  ت��وف��ري  يف  املتخ�ش�شة 
ال������راح������ة وال�����ش����ت����ج����م����ام ل���ه���واة 
والريا�شات  ال��ب��ح��ري��ة  ال�����ش��ي��اح��ة 
املائية اإن على امل�شتوى القليمي اأم 

على امل�شتوى الدويل.
وو�����ش����ف ����ش���م���وه امل���ع���ر����س ال����ذي 
�شركة   350 ق��راب��ة  ف��ي��ه  ي�����ش��ارك 
دولة  وع�شرين  �شبع  من  وم�شنعا 
ترفيهية  �شياحية  ت��ظ��اه��رة  ب��اأن��ه 
ب��اه��ت��م��ام وا�شع  ب��ام��ت��ي��از وي��ح��ظ��ى 
من قبل ع�شاق الرحالت البحرية 
نقطة  وي�شكل  املائية  والريا�شات 

املعدة لل�شياحة البحرية والرتفيه 
من خمتلف اأنحاء العامل مبا فيها 

دولة الإمارات .
وت����وق����ف ����ش���م���وه ع���ن���د ع������دد من 
امل�شاركة  واجل��ه��ات  ال��دول  اأجنحة 
مدينة  �شلطة  جناح  عند  وا�شتمع 
اآلية  �شرح ح��ول  اإىل  دب��ي املالحية 
للو�شائل  ال���رتاخ���ي�������س  اإ������ش�����دار 
البحرية وقيادتها واأهم اخلدمات 
والت�شهيالت التي تقدمها ال�شلطة 
ل��ط��ال��ب��ي ال���رتاخ���ي�������س م���ن رب���ان 
املياه  يف  اإب��ح��اره��ا  ليكون  وق����وارب 

الإمارات اإىل خمتلف اأنحاء اأوروبا 
دون اأي عائق فني .

ال�شيخ  ال�شمو  اأع��رب �شاحب  وق��د 
حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل م��ك��ت��وم عن 
ارت���ي���اح���ه ل��رت���ش��ي��خ م��ع��ر���س دبي 
وح�شوره  وج��وده  للقوارب  العاملي 
خريطة  ع����ل����ى  وا�����ش����ت����م����راري����ت����ه 
معتربا  ال�شهرية  العاملية  املعار�س 
بالنمو  ي��ق��ا���س  امل��ع��ر���س  جن���اح  اأن 
املحلية  ل���ل���م�������ش���ارك���ات  امل����ت����زاي����د 
املزيد  وا���ش��ت��ق��ط��اب  واخل���ارج���ي���ة 
ال�����ش��رك��ات وامل�����ش��ان��ع الدولية  م��ن 

 gulfcraft“ الوطنية  القوارب 
من  ت��ع��د  ال��ت��ي  ك���راف���ت  “ ج��ل��ف 
امل�شاركة  املحلية  ال�����ش��رك��ات  اأك���رب 
جانب  اإىل  املعر�س  يف  والعار�شة 
اأك������رب ع���ر����س خ����ارج����ي مت���ث���ل يف 
حتر�س  التي  الإيطالية  ال�شركات 
على عر�س اأحدث قواربها املجهزة 

باأحدث التقنيات واأف�شلها .
و�شعد �شاحب ال�شمو نائب رئي�س 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
ح��اك��م دب���ي وم��راف��ق��وه ع��ل��ى من 
اأح����د ال���ق���وارب امل�����ش��ن��ع��ة م��ن قبل 

•• دبي-وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  زار 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
ام�س  م�شاء  اهلل  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م 
معر�س دبي العاملي للقوارب الذي 
ينظمه مركز دبي التجاري العاملي 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ن����ادي دب���ي ال���دويل 
ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة م��ن��ذ نحو 

خم�شة وع�شرين عاما خلت .
وقد تفقد �شموه خالل جولته يف 
اأرجاء املعر�س على �شاطئ جمريا 
للريا�شات  ال����دويل  دب���ي  ن���ادي  يف 
ال����ب����ح����ري����ة اأح�����������دث ال���ت���ق���ن���ي���ات 
الداخلي  والأث���اث  والإك�ش�شوارات 
واخلارجي  ال��داخ��ل��ي  والت�شميم 
ملجموعة من القوارب التي يعر�س 
�شموه  مبديا  م��رة  لأول  معظمها 
الوطنية  ب��ال�����ش��ن��اع��ات  اه��ت��م��ام��ه 
التي ت�شارك يف هذا احلدث العاملي 
الف�شي  ب��ي��وب��ي��ل��ه  ي��ح��ت��ف��ل  ال�����ذي 
وي��ح��ق��ق من���وا و���ش��ه��رة ع��ام��ا بعد 

عام .
و ا�شتهل �شموه جولته من اخليمة 
ت�شم بني جنباتها  التي  ال�شخمة 
اأح��������دث ال���ت���ج���ه���ي���زات وامل����ع����دات 
القوارب  واإك�ش�شوارات  والتقنيات 

الدولة  داخ���ل  م��ن  لل�شياح  ج���ذب 
وخارجها والذين يزيد عددهم عن 
�شتة اآلف �شخ�س يزورون املعر�س 
يوميا ما يعك�س دوره اليجابي يف 
�شناعة وتطوير ال�شياحة البحرية 
العالجية  ال�����ش��ي��اح��ة  ج��ان��ب  اإىل 
تعزيزها  اإىل  دول��ت��ن��ا  ت�شعى  ال��ت��ي 
وتطويرها بحيث ت�شتقطب املزيد 
ال�شياح وال���زوار خا�شة  اأع��داد  من 
ودول جمل�س  اخلليج  من منطقة 
التعاون لدول اخلليج اإىل بالدنا .

رافق �شموه يف الزيارة �شمو ال�شيخ 
رئي�س  مكتوم  اآل  �شعيد  بن  اأحمد 
هيئة دبي للطريان الرئي�س الأعلى 
ملجموعة طريان الإمارات و�شعادة 
عام  م��دي��ر  �شليمان  �شعيد  خليفة 
دائ����رة ال��ت�����ش��ري��ف��ات وال�����ش��ي��اف��ة يف 
دبي و�شعادة اللواء عبداهلل خليفة 
دبي  ل�شرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  امل���ري 
و�شعادة اللواء طالل حميد بالهول 
�شعيد  ه����الل  و����ش���ع���ادة  ال��ف��ال���ش��ي 
ل�شلطة  التنفيذي  الرئي�س  امل��ري 
مدير  العاملي  التجاري  دبي  مركز 
والت�شويق  ال�����ش��ي��اح��ة  دائ�����رة  ع���ام 
دب���ي و���ش��ع��ادة �شعيد  ال��ت��ج��اري يف 
حم��م��د ح���ارب ن��ائ��ب رئ��ي�����س نادي 
البحرية  للريا�شات  ال���دويل  دب��ي 

وعدد من امل�شوؤولني واملرافقني .

حممد بن را�صد ي�صتقبل وزير خارجية الفلبني ويوؤكد اأهمية العاقات بني البلدين
•• دبي-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
“رعاه اهلل”  رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي 
يف دبي ظهر ام�س بح�شور �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن 
يا�شاي  بريفكتو  معايل   .. دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
راأ���س وفد  ي��زور البالد على  ال��ذي  الفلبيني  وزي��ر اخلارجية 

رفيع .
الإقليمية  الق�شايا  من  ع��دد  ا�شتعرا�س  اللقاء  خ��الل  ج��رى 
ت��ع��زي��ز عالقات  امل�����ش��رتك و���ش��ب��ل  وال��دول��ي��ة ذات الإه��ت��م��ام 
ال�شداقة والتعاون بني دولة الإمارات وجمهورية الفلبني من 

خالل تبادل الزيارات الر�شمية بني امل�شوؤولني يف البلدين .
واإىل ذلك فقد اطلع �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم خالل اللقاء على فحوى نتائج الجتماع امل�شرتك 
الذي جرى بني معايل الدكتور اأنور بن حممد قرقا�س وزير 
�شموه  م��وؤك��دا  ال�شيف  وال��وزي��ر  اخلارجية  لل�شوؤون  ال��دول��ة 
اأهمية هذه العالقات التي تربط دولة الإمارات مع جمهورية 

الفلبني ملا فيه م�شلحة البلدين وال�شعبني ال�شديقني .
اجلالية  لأب��ن��اء  البناء  ب��ال��دور  ال�شياق  ه��ذا  يف  �شموه  واأ���ش��اد 
العمرانية  امل�شاهمة بنه�شة البالد  الفلبينية يف الدولة عرب 

وغريها من القطاعات.
احل�شاري  بالوجه  الفلبني  خارجية  وزي��ر  اأ���ش��اد  جهته  م��ن 

والإن�شاين ل�شعب دولة الإمارات والتقدم الذي يحققه �شعب 
الإمارات على خمتلف ال�شعد ويف �شتى املجالت بف�شل القيادة 
احلكيمة التي ترعى م�شالح �شعبها وتوؤ�ش�س منذ قيام الدولة 

لعالقات اإن�شانية را�شخة مع خمتلف �شعوب ودول العامل.
ح�شر اللقاء معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �شوؤون 
اأن��ور بن حممد  الدكتور  وامل�شتقبل ومعايل  ال��وزراء  جمل�س 
بنت  رمي  ومعايل  اخلارجية  لل�شوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  قرقا�س 
اإبراهيم الها�شمي وزيرة دولة ل�شوؤون التعاون الدويل و�شعادة 
خليفة �شعيد �شليمان مدير عام دائرة الت�شريفات وال�شيافة 
�شفري  فينيغو  ج��ر  كون�شتان�شو  ���ش��ع��ادة  ج��ان��ب  اإىل  دب���ي  يف 

جمهورية الفلبني لدى الدولة والوفد املرافق .

تفاعل كبري حملي وعربي مع مبادرة �صناع الأمل
•• دبي-وام:

التي  الأم����ل  ���ش��ن��اع  م���ب���ادرة  حظيت 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  اأط���ل���ق���ه���ا 
اآل م��ك��ت��وم نائب  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل واملن�شوية حتت 
اآل  را�شد  بن  حممد  مبادرات  مظلة 
على  ك��ب��ري  بتفاعل  ال��ع��امل��ي��ة  م��ك��ت��وم 
لت�شكل  والعربي  املحلي  ال�شعيدين 
حديث ال�شاعة على مواقع التوا�شل 
الإلكرتونية  وامل���واق���ع  الج��ت��م��اع��ي 
و�شط حر�س عدد كبري من املهتمني 
العربي  ال��وط��ن  اأن��ح��اء  م��ن خمتلف 
على الطالع على تفا�شيل املبادرة .

اإطالقها  م��ن  ي��وم��ني فقط  وخ���الل 
على  الأم��ل  �شناع  م��ب��ادرة  ا�شتقبلت 
 20 اأك��ر من  موقعها الإل��ك��رتوين 
خمتلف  م��ن  للم�شاركة  ط��ل��ب  األ���ف 
الأقطار العربية مع توقعات بارتفاع 
ب�شكل ملحوظ قبيل  امل�شاركة  ن�شبة 

التفاعل  على  الجتماعي  التوا�شل 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  م��ب��ادرة  م��ع 
اآل مكتوم معربين  حممد بن را�شد 
ع��ن اإع��ج��اب��ه��م ب��ح��ر���س ���ش��م��وه على 
الأمل  اأب���واب  وفتح  الإيجابية  ن�شر 

ملاليني ال�شباب العرب.
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وك��ان 
بن را�شد اآل مكتوم قد اأطلق مبادرة 
���ش��ن��اع الأم����ل ك��اأ���ش��خ��م م��ب��ادرة من 
ل��ع��ام اخلري  ام���ت���دادا  ت�شكل  ن��وع��ه��ا 
وجت�������ش���ي���دا ل���روؤي���ت���ه وت�����ش��ع��ى اإىل 
تكرمي امل�شاريع واملبادرات الإن�شانية 
وموؤ�ش�شات  لأف��������راد  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
وطاقاتهم  ج���ه���وده���م  ي�������ش���خ���رون 
واإمكاناتهم مل�شاعدة النا�س وحت�شني 
ظ������روف ح��ي��ات��ه��م واإح���������داث ف����ارق 

اإيجابي يف جمتمعاتهم.
عاتقها  الأمل” على  “�شناع  وتاأخذ 
الإن�شانية  ال��ربام��ج  بهذه  التعريف 
مل�شاعدة  لها  امل���ادي  ال��دع��م  وت��وف��ري 
يوا�شلوا  ك����ي  ودع����ه����م  اأ����ش���ح���اب���ه���ا 

الثالث  ال��ت��ق��دمي يف  م��وع��د  ان��ت��ه��اء 
م��ن اأب���ري���ل ال���ق���ادم. وح��ظ��ي املوقع 
من  باأكر  اأي�شا  للمبادرة  الر�شمي 
اأظهرت خارطة  بعدما  زيارة  مليون 
جميع  م���ن  م���وزع���ني  زوارا  امل���وق���ع 
حميطه  من  العربي  الوطن  اأن��ح��اء 
و�شم  ت�����ش��در  ف��ي��م��ا  خ��ل��ي��ج��ه..  اإىل 
وعددا  ..الإم���ارات  #�شناع_الأمل 

من الدول العربية.
املتناف�شني  م���ن  ك��ب��ري  ع����دد  وق�����ام 
قدموا  ال���ذي���ن  الأم������ل  ���ش��ن��اع��ة  يف 
ق�ش�شهم على موقع املبادرة باإطالق 
مواقع  ع��رب  ودع��م  ت�شجيع  حمالت 
اخلا�شة  الج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����ش���ل 
الأمل  لن�شر  ح��راك��ا  ليبا�شروا  بهم 
واخل���ري وال��ع��ط��اء يف اأرج����اء الوطن 
م�شاركتهم  ب��ع��د  خ�شو�شا  ال��ع��رب��ي 
ب�شور واأف��الم ق�شرية عن ن�شاطهم 
كانوا قد رفعوها على موقع املبادرة 

لدعم تر�شيحهم وطلبهم.
وحر�س عدد كبري من رموز ون�شطاء 

ر�شالتهم يف �شنع الأمل ون�شره.
ياأتي اإطالق مبادرة �شناع الأمل بعد 
التوا�شل  م��واق��ع  على  كبري  ت��رق��ب 
بن�شر  �شموه  قيام  عقب  الجتماعي 
“اإعالن عمل” مبتكر على ح�شاباته 
التوا�شل  م���واق���ع  ع��ل��ى  ال��ر���ش��م��ي��ة 
الجتماعي اأثار ف�شول مئات الآلف 
داعيا  الإع��الم  وو�شائل  من متابعيه 
فيه اأي �شخ�س بني 5 اإىل 95 عاما 
النا�س  خدمة  م��ه��ارات  لديه  تتوفر 
يف  خربة  ولديه  بالإيجابية  ويتمتع 
للوظيفة  ال��ت��ق��دم  املجتمعي  العمل 
لي�شجل  مقابل مليون درهم مكافاأة 
���ش��م��وه ب��ذل��ك ���ش��اب��ق��ة ك�����اأول حاكم 

عربي يعلن عن وظيفة بنف�شه.
و �شهدت مواقع التوا�شل الجتماعي 
حراكا تفاعليا كبريا تدفقت خاللها 
بدء  م��ع  وال�شتف�شارات  التعليقات 
العد التنازيل لالإف�شاح عن تفا�شيل 
الوظيفة وذلك قبل اإطالقها ر�شميا 

ممثلة يف مبادرة “�شناع الأمل.

و ت�����ش��ت��ه��دف م���ب���ادرة ���ش��ن��اع الأم���ل 
ت��ق�����ش��ي ق�����ش�����س اأم�������ل يف ال���ع���امل 
يكر�شون  ون�����ش��اء  ل���رج���ال  ال��ع��رب��ي 
اأنف�شهم للعطاء وحت�شني احلياة من 
ل��الأم��ل يف كل  اأب����واب  حولهم وف��ت��ح 
خالل  من  العربي  الوطن  يف  مكان 
على  ال�شوء  وت�شليط  بهم  التعريف 
مبنجزهم  والح���ت���ف���اء  م��ب��ادرات��ه��م 

الأمل  ل�شناع  ومي��ك��ن  الإن�������ش���اين.. 
باأنف�شهم  ل��ل��ج��ائ��زة  ي��ت��ق��دم��وا  اأن 
ي�شتحق  ي���رون���ه  م���ن  ي��ر���ش��ح��وا  اأو 
الإن�شانية  اأع��م��ال��ه  ن��ظ��ري  ال��ت��ك��رمي 
تخ�شي�س  مت  ح��ي��ث  اخل���ريي���ة  اأو 
التايل ل�شتقبال  الإلكرتوين  املوقع 
WWW. ال����رت�����ش����ي����ح:  ط���ل���ب���ات 
.  ArabHopeMaker.com

موؤمتر ومعر�س ديهاد يدعم الأيتام 
الاجئني من خال حملة حلقوا يف �صام 

•• دبي-وام:

 21 ي��وم  ديهاد  والتطوير  لالإغاثة  ال��دويل  دب��ي  وموؤمتر  ينطلق معر�س 
وي�شتمر ثالثة  واملعار�س  للموؤمترات  ال��دويل  دبي  اجل��اري مبركز  مار�س 
اأعمال فنية وطائرات من ورق قام  اأيام . وي�شهد املعر�س واملوؤمتر عر�س 
اأف�شل  م�شتقبل  يف  اآمالهم  عاك�شني  عليها  بالر�شم  لجئون  اأيتام  اأطفال 

واأكر اأمنا و�شالما �شمن حملة #حلقوا_يف_�شالم.
اأطلق هذه احلملة املجل�س ال�شت�شاري العلمي العاملي دي�شاب بالتعاون مع 
NRS  الدولية لت�شنيع  ال��ذراع اخلريي ل�شركة  موؤ�ش�شة بلقي�س �شروار 
الدورة  �شعار  مع  وذل��ك متا�شيا  دب��ي..  ومقرها  الإن�شانية  الإغاثة  معدات 
وال��ك��وارث على  الأزم��ات  تاأثري  ديهاد  الرابعة ع�شرة من معر�س وموؤمتر 

الأطفال.
و ت�شلط حملة حلقوا يف �شالم ال�شوء على اأهمية التعليم يف حالت الكوارث 
الفني لالأطفال  الإب����داع  م��ن خ��الل  ال�����ش��الم  وت��ع��زي��ز مفهوم  وال���ط���وارئ 

الالجئني.
و يقوم 75 طفال من الالجئني ال�شوريني الذين يعي�شون يف دار لالأيتام يف 
مدينة غازي عنتاب الرتكية وترتاوح اأعمارهم ما بني 8 و 12 �شنة بتزيني 
لأحالمهم  ت�شوراتهم  عاك�شة  باأنف�شهم  �شنعوها  التي  الورقية  الطائرات 
�شركة  مع  بالتعاون  ديهاد  ومعر�س  موؤمتر  ويقوم  مل�شتقبلهم.  وروؤيتهم 
كثب  عن  الالجئني  الأطفال  وجتارب  فعاليات  مبتابعة  الدولية    NRS

وتوثيق اأحالمهم وت�شجيل طائراتهم الورقية وهي حتلق يف ال�شماء.
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اأخبـار الإمـارات
موؤمتر يبحث دمج وتدري�س ذوي الحتياجات الرتبوية اخلا�صة باملدار�س العادية 

•• دبى -وام:

ال�شابع من مار�س اجل��اري وملدة يومني فعاليات  تبداأ يف 
الرتبوية  الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  وت���دري�������س  دم����ج  م���وؤمت���ر: 
الرتبية  وزارة  مب�����ش��ارك��ة  ال��ع��ادي��ة  ب���امل���دار����س  اخل��ا���ش��ة 

والتعليم وبرعاية هيئة اآل مكتوم اخلريية.
اإ�شارة  ملوؤ�ش�شة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  �شالمة  العينني  م��اء  وق���ال 
منها  �شعيا  لال�شت�شارات  “ا�شت�شارة”  ان  لال�شت�شارات 
لالإ�شتمرار يف النهج الذي اأخذته على نف�شها منذ قيامها 
موؤ�ش�شاتنا  يف  والتعليم  الرتبية  جمال  يفيد  ما  لتقدمي 
ت�شتجيب  اأن  ي�شرها  مراحلها  اخ��ت��الف  على  التعليمة 
لطلبات الكثري من املخت�شني يف جمال الرتبية اخلا�شة 

وتختار هذا املو�شوع للموؤمتر الذي يعقد فى فندق جود 
بال�س - دبي . واأ�شاف ان املوؤمتر يطرح عددا من املحاور 
الأ�شا�شية ت�شمل واقع وممار�شات الدمج لذوي الحتياجات 
وال���ت���وج���ه���ات احل���دي���ث���ة يف ميدان  ال���رتب���وي���ة اخل���ا����ش���ة 
اخلا�شة  ال��رتب��وي��ة  الح��ت��ي��اج��ات  ل���ذوي  ال�شامل  ال��دم��ج 
وتعديل اجتاهات معلم ال�شف العادي نحو الطالب ذوي 
الحتياجات اخلا�شة. كما يبحث مراعاة الفروق الفردية 
بني املتعلمني داخل ال�شف العادي وا�شرتاتيجيات تدري�س 
ذوي الح��ت��ي��اج��ات ال��رتب��وي��ة اخل��ا���ش��ة وحت��دي��ات الدمج 
اخلطط  واإع����داد  اخلا�شة  ال��رتب��وي��ة  الحتياجات  ل��ذوي 

الرتبوية الفردية للطالب ذوي الحتياجات اخلا�شة.
وت�شمل الفئات التى ي�شتهدفها املوؤمتر املعلمني واملعلمات 

وم�شوؤويل  ال��درا���ش��ي��ة  وامل���راح���ل  التخ�ش�شات  جميع  يف 
الدمج مبراكز رعاية وتاأهيل ذوي الحتياجات الرتبوية 
دعم  وف���رق  وامل�����ش��رف��ني  واملن�شقني  والإداري������ني  اخل��ا���ش��ة 
الطالب ورعاية املتعلمني باملدار�س العادية و اخت�شا�شي 

الرتبية اخلا�شة والعاملني يف املجال .
ويهدف املوؤمتر اىل زيادة الوعي باأهمية الدمج يف حتقيق 
ال��ف��ج��وة بني  ال��رتب��وي��ة وتقلي�س  الإ���ش��الح��ات  اأه�����داف 
باأف�شل  والتعريف  الدمج  جم��ال  يف  والتطبيق  النظرية 
الرتبوية  الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  دم���ج  امل��م��ار���ش��ات يف جم���ال 
اخلا�شة يف املوؤ�ش�شات التعليمية و ا�شتعرا�س اأحدث واأهم 
ا�شرتاتيجيات تدري�س ذوي الحتياجات الرتبوية اخلا�شة 

ومناق�شة ق�شايا وم�شكالت الدمج حملياً وعامليا.

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الرباحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى المل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�سارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى الماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�سارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية الأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بالزا  6669240

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

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

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

جامعة العني ت�صتعر�س اأف�صل ممار�صات تقييم مناهج التعليم ال�صيدلين بور�صة عمل الأحد املقبل
•• اأبوظبي-وام:

لتنمية مهارات  الثانية  العمل  الأحد ور�شة  ال�شيدلة غدا  بكلية  والتكنولوجيا ممثلة  للعلوم  العني  تنظم جامعة 
الور�شة  يف  ي�شارك   . ال�شيدلين  التعليم  مناهج  تقييم  يف  املمار�شات  اأف�شل  عنوان  حتت  التدري�س  هيئة  اأع�شاء 
حوايل 95 باحثا واأكادمييا ميثلون كليات ال�شيدلة من خمتلف جامعات وكليات املنطقة و من داخل وخارج الدولة 
وتناق�س طرق تقييم املناهج التعليمية بكليات ال�شيدلة بطرق منوعة ما بني الأ�شلوبني النظري والتطبيقي . و 
تهدف ور�شة العمل - التي تقام بالتعاون مع جمعية كليات ال�شيدلة الأمريكية وجمل�س اعتماد التعليم ال�شيديل 
الأمريكي - اإىل تعريف اأع�شاء هيئة التدري�س يف الكلية بالأولويات املطلوب ال�شتفادة منها يف تقييم مناهج كلياتهم 
والربط بني تقييم املناهج واملخرجات التعليمية وو�شع اخلطط التي ميكن من خاللها تقييم املناهج لالأف�شل. و 
يقدم كل من الدكتور فادي اخلطيب مدير التقييم والعتماد والأ�شتاذ امل�شارك يف كلية ال�شيدلة بجامعة تك�شا�س 
“اإي اأند اأم” يف الوليات املتحدة الأمريكية والدكتورة ليندة جرافاليا م�شاعدة العميد ل�شوؤون التقييم والأ�شتاذة 

يف كلية ال�شيدلة بجامعة وي�شرتن للعلوم ال�شحية يف كاليفورنيا بالوليات املتحدة الأمريكية.

�صيف بن زايد ي�صهد توقيع مذكرة تفاهم بني الداخلية وجمموعة »�صركات نيكاي«
•• ابوظبي -وام:

رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  �شهد 
الوزراء وزير الداخلية، يف مقر الوزارة موخراً توقيع مذكرة تفاهم بني 
التعاون  “ العاملية” لتعزيز  نيكاي  “�شركات  الداخلية وجمموعة  وزارة 

خا�شة يف جمالت التميز املوؤ�ش�شية واجلوائز اخلا�شة بذلك.
وقع املذكرة عن وزارة الداخلية الفريق �شيف ال�شعفار وكيل الوزارة، ومن 

جانب جمموعة �شركات نيكاي بارا�س �شادابوري رئي�س املجموعة.
يف  التكنولوجيا  ون�شر  اجلانبني  بني  التعاون  تعزيز  اإىل  املذكرة  تهدف 
ملنت�شبي  والتدريبي  العلمي  البحث  م�شتوى  ورف��ع  والتدريب،  التعليم 
الوزارة من خالل تاأهيلهم واإك�شابهم املعارف واملهارات لأداء املهام املنوطة 

بهم بكفاءة وفعالية.
املوجهة،  والتطوير  البحث  م�شاريع  يف  ال��ت��ع��اون  على  امل��ذك��رة  وتن�س   
موؤمترات  وتنظيم  والتدريب،  التعليم  يف  التكنولوجيا  من  وال�شتفادة 
م�شرتكة وحلقات درا�شية وور�س عمل تهدف اإىل تبادل اأف�شل املمار�شات 

مع ت�شميم املناهج، وتقييم الربامج الأمنية وال�شرطية.
امل�شاعد  الوكيل  املنهايل  العو�شي  حممد  اللواء  التوقيع  مرا�شم  ح�شر 

للموارد واخلدمات امل�شاندة بالإنابة.
الظاهري  دمل��وج  بن  حميد  حممد  والعميد  النعيمي،  را�شد  وامل�شت�شار   
م��دي��ر ع���ام ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة وت��ط��وي��ر الأداء ب���ال���وزارة، وال��دك��ت��ور طيب 
احلنان  عبد  والدكتور   ، كرم�شتجي  ح�شني  �شلطان  والدكتور  الكمايل 

كرمي ،وعدد من ال�شباط.

ور�صة ت�صتهدف تعزيز جهود حماية الأطفال
•• ابوظبي -وام:

نظمتها  متخ�ش�شة  ع��م��ل  ور���ش��ة  اأو���ش��ت 
حماية  مب���رك���ز  مم��ث��ل��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
ال��ط��ف��ل ب����ال����وزارة ب��ال��ت��ع��اون م���ع جمل�س 
اأبوظبي للتعليم .. بو�شع �شوابط الإبالغ 
والهمال  الإ�����ش����اءة  ح�����الت  ع���ن  امل��ب��ا���ش��ر 
احلالة  لتقارير  من��وذج  واعتماد  لالأطفال 
الج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��ط��ال��ب ل��ال���ش��ت��خ��دام عند 

احلالت ال�شرورية.
ك��م��ا اك����دت ال��ور���ش��ة اأه��م��ي��ة ال��ت�����ش��اور بني 
املوؤ�ش�شات والهيئات املعنية بحماية الطفل 
ل��و���ش��ع خ��ط��ة م�����ش��رتك��ة ل��ت��وع��ي��ة اف����راد 
ن�شرات  واع����داد  الطفل  بحماية  املجتمع 
القانونية  ب��اجل��وان��ب  ل��ل��م��دار���س  ت��وع��ي��ة 
بني  والتن�شيق  ال��ط��ف��ل  ب��ح��م��اي��ة  املتعلقة 
ل��و���ش��ع اج����راءات  املجل�س ون��ي��اب��ة الأ����ش���رة 
حماية “حق التعليم “ للطلبة املنقطعني 

ب�شكل م�شتمر عن التعليم.

وناق�شت الور�شة �شبل تعزيز حماية الطفل 
وتطرقت  اأب���وظ���ب���ي،  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب��ق��ط��اع 
اأب��رزه��ا مراجعة  امل��ح��اور م��ن  للعديد م��ن 
اج�������راءات ال���ش��ت��ب��اه الإب������الغ ع���ن حالت 
الإ�شاءة وت�شنيف احلالت قبل ذلك وو�شع 
خطة للوا�شل مع اجلهات املعنية اعالمياً 
للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م���ع جم��ل�����س  ب��ال��ت��ع��اون 

وغريها من الجراءات ذات ال�شلة.
موؤخرا  عقدت  التي  الور�شة  افتتاح  ح�شر 
فار�س مدير  �شيف  الدكتور جمال  العقيد 
الداخلية  ب��وزارة  القانونية  ال�شوؤون  اإدارة 
اإدارة  م���دي���ر  ال���ك���ن���دي  ع���ام���ر  وال���دك���ت���ور 
اأبوظبي  جم��ل�����س  يف  ال�����ش��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة 
الدارات  م����دي����ري  م����ن  وع������دد  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
وزارة  و�شباط  للتعليم  اأبوظبي  مبجل�س 
الأ�شرة  نيابة  م��ن  وم�����ش��وؤول��ني  ال��داخ��ل��ي��ة 
الور�شة  تنظيم  وج��اء  اخلا�شة.  وامل��دار���س 
الطفل  حلماية  امل�شرتكة  اجلهود  لتعزيز 

ووقايته من املخاطر.

ال��ك��ن��دي بالتن�شيق  ال��دك��ت��ور ع��ام��ر  وا���ش��اد 
والتعاون مع مركز وزارة الداخلية حلماية 
الطفل يف تنظيم ور�شة العمل املتخ�ش�شة 
اجلهود  وت��ع��زي��ز  ت��وح��ي��د  يف  ت�شهم  وال��ت��ي 
امل�����ش��رتك��ة حل��م��اي��ة ال��ط��ف��ل ووق��اي��ت��ه من 

املخاطر التي قد يتعر�س لها.
اإطالق  اإط���ار  ت��اأت��ي يف  الور�شة  اأن  واأو���ش��ح 
���ش��ي��ا���ش��ة ح��م��اي��ة الطفل  امل��ج��ل�����س م���وؤخ���راً 
طلبة  جميع  منها  ي�شتفيد  ال��ت��ي  الأوىل، 
املدار�س احلكومية واخلا�شة على حد �شواء 
على  عاماً   18 عن  اأعمارهم  تقل  والذين 
م�شتوى اأبوظبي بتطبيق املعايري الدولية 
اخلا�شة بحماية الأطفال من كافة ا�شكال 
الإ�شاءة والإهمال، وذلك ا�شتجابة للقانون 
ب�شاأن   2016 ل���ع���ام   3 رق����م  الحت�������ادي 
اأن  املجل�س  ق��ان��ون ح��ق��وق ال��ط��ف��ل. وذك���ر 
املدار�س  ال�شيا�شة على جميع  قام  بتعميم 
احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ش��ة م��ن��ذ ب���داي���ة العام 
تعليمات  م��ع   ،2017-2016 ال��درا���ش��ي 

املختلفة  املعنية  الأط���راف  لكافة  وا�شحة 
والأفراد لكيفية التعامل مع حالت الإ�شاءة 
والإهمال امل�شتبه فيها وكيفية الإبالغ عن 
تلك احلالت .ووفقا لل�شيا�شة فاإن الإ�شاءة 
متثل البدنية اأو العقاب البدين اأو الإ�شاءة 
النف�شية اأو الإ�شاءة اجلن�شية والتي ت�شمل 
اإىل  لفتاً  والإه��م��ال،  وال�شتغالل  التنمر 
بينت وجود عالقة  العلمية   الدرا�شات  اأن 
اأ�شكال  ك��اف��ة  ال��وق��اي��ة  م��ن  وثيقة جل��ه��ود 

العنف والتنمر مع حت�شن الأداء الدرا�شي 
للطلبة واقبالهم على التعليم .

واأ�شار مركز وزارة الداخلية اإىل اأن الوزارة 
جهودها  تعزيز  اأج��ل  من  با�شتمرار  تعمل 
الدول  يف  العاملية  املمار�شات  لأف�شل  وفقاً 
املتقدمة، وبالتعاون مع اجلهات واملوؤ�ش�شات 
العليا  اللجنة  املعنية حتت مظلة  الأخ��رى 
يف  حيوياً  دوراً  تلعب  التي  الطفل  حلماية 
ولكونها  الأط��ف��ال،  �شالمة  على  احل��ف��اظ 

واحلماية  ال���ع���دال���ة  حت��ق��ي��ق  م�����ش��وؤول��ي��ة 
حماية  اأن  اإىل  امل���رك���ز  ول��ف��ت  ل���الأط���ف���ال. 
م�شرتكة  م�شوؤولية  املخاطر  من  الطفال 
امل��ج��ت��م��ع ومن  اأط��������راف ع����دي����دة يف  ب����ني 
للو�شول  بينها  التن�شيق  تعزيز  الأه��م��ي��ة 
اإط����ار ت��وح��ي��د اجلهود  ل��ف��ه��م م�����ش��رتك يف 
ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق مب��ت��ط��ل��ب��ات ح��م��اي��ة الطفل 
التعليمية  البيئة  او  الأ�شرة  بيئة  يف  �شواء 

وال�شحية واملجتمع عموماً.

خالل زيارته مهرجان دبي كاْنَف�س للر�سم ثالثي الأبعاد 

حممد بن را�صد : الفكر املبدع من ركائز ريادة دولتنا ومداد نخط به مامح م�صتقبلنا
•• دبي-وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئي�س 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
اهتمام  اهلل،  رع������اه  دب������ي،  ح���اك���م 
الإب������داع وتوفري  ب��رع��اي��ة  ال���دول���ة 
املقومات الكفيلة بت�شجيع املبدعني 
ع��ل��ى اإط����الق الأف���ك���ار اخل��الق��ة يف 
الإبداع  يبقى  حيث  املجالت،  �شتى 
ال�شبيل الأمثل للعبور اإىل امل�شتقبل 
وحتقيق الريادة فيه والو�شول اإىل 
الإم��ارات يف  املن�شودة لدولة  املكانة 
الإ�شهام  ���ش��اح��ب��ة  ال����دول  م��ق��دم��ة 
اخلري  اأ�ش�س  تر�شيخ  يف  الإي��ج��اب��ي 
وال�شالم بني النا�س وتعزيز اأوا�شر 
ال�شعوب.  ب��ني  وال��ت��ف��اه��م  ال��ت��ع��اون 
وو����ش���ف ���ش��م��وه الإب������داع ب���اأن���ه من 
الإمارات  دول��ة  تعني  التي  الركائز 
الذي  وامل���داد  ال��ري��ادة  على حتقيق 
يخط به اأبناوؤها مالمح م�شتقبلها ، 
موؤكداً �شموه اأن دولتنا تفتح املجال 
رح��ب��اً اأم���ام ك��ل امل��ب��دع��ني ومتدهم 
باأ�شباب النجاح ومتهد لهم الطريق 
املبتكرة،  اأفكارهم  وتنفيذ  لإط��الق 
النوعية  امل��ب��ادرات  اأ�شهمت  حني  يف 
التي تنطلق من اأر�س الإم��ارات يف 
لالإبداع  دولة جامعة  اإىل  حتويلها 
يف كل �شوره وحا�شنة للمبدعني يف 
كل التخ�ش�شات، ومنوذجاً يحتذى 
الإيجابية  ال���ط���اق���ات  ت�����ش��ج��ي��ع  يف 
ال������ق������ادرة ع���ل���ى ت����ق����دمي اجل���دي���د 
بالنهج  اأ����ش���وة  للمجتمع  وال��ن��اف��ع 
الذي تاأ�ش�شت عليه دولتنا والتزمت 
الإبداع  ك��ان  حيث  م�شريتها  يف  ب��ه 
اإجنازاتها  ك��ل  يف  و�شيظل  ح��ا���ش��راً 

و�شمن �شتى املجالت.     
زي������ارة �شاحب  ذل����ك خ����الل  ج����اء 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را�شد 
دبي  مهرجان  اإىل  ام�س  مكتوم  اآل 
ك��اْن��َف�����س ل��ل��ر���ش��م ث���الث���ي الأب���ع���اد 
كان  ح���ي���ث  دب������ي،  ووك  ���ش��ي��ت��ي  يف 
ل���دى و�شوله  ���ش��م��وه  ا���ش��ت��ق��ب��ال  يف 
منى  ���ش��ع��ادة  امل���ه���رج���ان  م��ق��ر  اإىل 
ي، امل��دي��ر ال��ع��ام للمكتب  غ��امن امل���ررّ
والتي  دب����ي،  الإع����الم����ي حل��ك��وم��ة 
م�شتجدات  ع��ل��ى  ���ش��م��وه  اأط���ل���ع���ت 
ال�����دورة ال��ث��ال��ث��ة ل��ل��م��ه��رج��ان التي 
ينظمها براند دبي الذراع الإبداعي 
مع  بال�شراكة  الإع��الم��ي  للمكتب 

طموحاتهن يف هذا املجال لي�شبحن 
قدوة لغريهن يف الهتمام بالإبداع 
�شواء يف املجال الفني اأو غريه من 
املجالت وال�شعي لتقدمي اإ�شهامات 
د ي��رف��ع��ن ب��ه��ا ا�شم  ت��ت�����ش��م ب��ال��ت��ف��ررّ
الإم��ارات عالياً يف خمتلف املحافل 
الإقليمية وال��دول��ي��ة.    كما تعرف 
الأعمال  من  جمموعة  على  �شموه 
ال��دورة احلالية  امل�شاركة يف  املميزة 
بتخ�شي�س  م�����ش��ي��دا  ل��ل��م��ه��رج��ان، 
الأوىل يف  ه���ي  امل���ه���رج���ان جل���ائ���زة 
ال���ع���امل ل��الح��ت��ف��اء مب��ب��دع��ي هذا 
جديدا  �شبقا  تعد  خطوة  يف  الفن، 
ل��دول��ة الإم�����ارات يف جم���ال العمل 
الثقايف على الرغم من حداثة عمر 
املهرجان الذي انطلق للمرة الأوىل 
يف العام 2015، مبا يوؤكد اأن الأخذ 
ال�شمات  من  �شيظل  امل��ب��ادرة  بزمام 
خ دائما ريادة دولتنا راعيًة  التي تر�شرّ

امل���ه���رج���ان. وُي����ع����دُّ م���ه���رج���ان دبي 
ب��ران��د دبي  ال���ذي ينظمه  ك��اْن��َف�����س، 
���ش��ن��وي��اً، ح���دث���اً ف���ري���داً م���ن نوعه 
مظلة  ك��ون��ه  ال��ع��امل  م�شتوى  ع��ل��ى 
جت��م��ع يف م��ك��ان واح����د ن��خ��ب��ة من 
جمال  يف  املتخ�ش�شني  ال��ف��ن��ان��ني 
خمتلف  من  الأبعاد  ثالثي  الر�شم 
اأنحاء العامل الذين قلَّما يجتمعون 
اأوىل  ومن�شة  واح����دة،  منا�شبة  يف 
مبا  الفن  هذا  باإبداعات  لالحتفاء 
دائ��م��ا وجهة  �شتظل  دب��ي  اأن  ي��وؤك��د 
املواهب  اأ�شحاب  وُملتقى  املبدعني 

ق. الفريدة والفكر اخلالرّ
ي،  املررّ غ��امن  منى  �شعادة  واأع��رب��ت 
الإعالمي  ل��ل��م��ك��ت��ب  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
حل��ك��وم��ة دب���ي ع��ن خ��ال�����س ال�شكر 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  والتقدير 
راعي  مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
وعنايته  �شموه  لهتمام  املهرجان، 

اأع��م��ال��ه��ا يف الأول  م��را���س، وب����داأت 
م��ن م��ار���س اجل���اري وت�شتمر حتى 

ال�شابع من ال�شهر ذاته.
ل �شاحب ال�شمو نائب رئي�س  وجتورّ
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دب����ي يف ج��ن��ب��ات امل���ه���رج���ان ال���ذي 
ي�����ش��ارك ف��ي��ه ه����ذا ال���ع���ام 25 من 
اأ�شهر فناين العامل املتخ�ش�شني يف 
الر�شم ثالثي البعاد وامل�شاركني يف 
الأوىل  تعد  والتي  املهرجان  جائزة 
م���ن ن��وع��ه��ا يف ال���ع���امل ���ش��م��ن هذا 
املالية  جوائزها  قيمة  وتبلغ  الفن، 
2.3 مليون درهم. و�شاهد �شاحب 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
اأربع  اأع��م��ال  مكتوم خ��الل اجل��ول��ة 
ف��ن��ان��ات اإم���ارات���ي���ات م�����ش��ارك��ات يف 
امل��ه��رج��ان ه���ذا ال��ع��ام، ح��ي��ث اأعرب 
���ش��م��وه ع��ن خ��ال�����س اأم��ن��ي��ات��ه لهن 
حتقيق  يف  وال���ت���وف���ي���ق  ب���ال���ن���ج���اح 

مبثل هذه املبادرات وامل�شاريع التي 
لدولتنا  احل�����ش��اري  ال��وج��ه  تعك�س 
فيها  امل���واه���ب  تنمية  ع��ل��ى  وت��ع��ني 
لتبقى المارات دائماً منارة فكرية 
وثقافية ل تقت�شر ا�شهاماتها فقط 
والقليمي  املحلي  ال�شعيدين  على 
عاملي  نطاق  اىل  متتد  اي�شاً  ولكن 
او���ش��ع وا���ش��م��ل وف��ق روؤي���ة طموحة 
توؤكد م�شاركة دولة الإم��ارات بدور 
م�شتقبل  م��الم��ح  ر���ش��م  يف  رئ��ي�����س 
والنماء  اخل����ري  م��ق��وم��ات  ي��ح��م��ل 

لالإن�شانية.
ال�شمو  ل�����ش��اح��ب  ال��ت��ق��ط��ت  وق����د 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
الفنانني  م���ع  ال��ت��ذك��اري��ة  ال�����ش��ور 
امل�����ش��ارك��ني يف امل��ه��رج��ان م��ن داخل 
العامل،  ان���ح���اء  ال���دول���ة وخم��ت��ل��ف 
امل�����ش��ارك��ني يف تنظيم  وامل��ت��ط��وع��ني 
ال��دورة، وفريق عمل  فعاليات هذه 

�شاحب  واأثنى  واملبدعني.  لالإبداع 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
مكتوم راعي املهرجان على م�شتوى 
امل�����ش��ارك��ة يف ه��ذه الدورة  الأع��م��ال 
من حول العامل، ُمعرباً عن اأمله اأن 
كاأحد  ر�شالته  احل��دث  يوا�شل هذا 
واحل�شاري  الثقايف  البناء  عنا�شر 
تثقيفية  ومن�شة  الإم���ارات،  لدولة 
امل�شهد  اإث����راء  يف  ت�شهم  واإب��داع��ي��ة 
الثقايف الإماراتي واخلليجي ب�شفة 
الفعاليات  م���ع  ل��ي��ت��ك��ام��ل  ع���ام���ة، 
ال���ت���ي تنظم  الأخ��������رى  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ب�شفة دورية يف خمتلف ربوع دولة 
التبادل  م��ن  مزيد  نحو  الإم����ارات، 
اأفكار وروؤى  الثقايف والنفتاح على 
ج���دي���دة م���ن ح���ول ال���ع���امل لنكون 
التطورات  لأح��دث  مواكبني  دائما 
والإب���داع.   املعرفة  �شاحات  �شتى  يف 
الهتمام  ب�������ش���رورة  ���ش��م��وه  ون�����وه 

ب�����الإب�����داع وامل���ب���دع���ني ح���ي���ث كان 
اأ�شباب  اأه�����م  م���ن  ���ش��م��وه  ت�����ش��ج��ي��ع 
هذه  اإىل  وو�شوله  املهرجان  جن��اح 
امل���ك���ان���ة خ�����الل ف�����رتة وج����ي����زة مل 
موؤكدة  ال��ث��الث،  ال�شنوات  تتجاوز 
ع���زم ب���ران���د دب���ي م��وا���ش��ل��ة العمل 
باإ�شافات  امل��ه��رج��ان  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
يروي  كحدث  قيمته  توؤكد  جديدة 
ق�شة دبي مع الإب��داع ال��ذي توليه 
ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة اه��ت��م��ام��ا كبريا 
وحتيط اأ�شحابه بكل اأ�شكال الدعم 
املهرجان  ي��اأت��ي  بينما  وال���رع���اي���ة، 
و�شعيها  الإم����ارات  روؤي���ة  م�شتلهماً 
املحرك  هي  ال�شعادة  جلعل  الدائم 
الأول للعمل والجناز وهي الفكرة 
العام  ه��ذا  دورة  حولها  ت��دور  التي 
ال�شعادة  م��ف��ه��وم  اخ���ت���ارت  وال���ت���ي 
امل�شاركة  ل��الأع��م��ال  رئي�شاً  حم���وراً 

فيها.
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العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ار وايه 

 CN 1329495:فرع اأبوظبي 1 رخ�شة رقم -
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/هوم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1192055:ديزاين لل�شيانة العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/عبداهلل بطي لل�شيانة العامة

 رخ�شة رقم:CN 1195037 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عبداهلل بطي حمد الدرعي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ عبداهلل بطي حمد الدرعي من 100% اىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شيف حممد �شيف نعيف العامري %50

تعديل راأ�س املال/من null اىل 300000
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 3.50*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة احمد العامري لل�شرافة

 رخ�شة رقم:CN 1014955 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداهلل احمد عبد عو�س العامري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد عبد عو�س العامري
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*3.5

تعديل ا�شم جتاري من/�شركة احمد العامري لل�شرافة
AHMED AL AMERY EXCHANGE COMPANY

اىل/احمد العامري لل�شرافة
AHMED AL AMERY EXCHANGE

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الختيار لال�شت�شارات 

الهند�شية رخ�شة رقم:CN 1884214 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خديجه حمد را�شد حمد ال�شاعدي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل بن علي بن عبداهلل ال�شاعدي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/روح النجوم لاللكرتونيات 

 CN 1438308:والهواتف املتحركة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ن�شره جمعه علي غريب القايدي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جمعه علي ربيع علي احلو�شني

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة حطني للنقليات 

العامة رخ�شة رقم:CN 1050180  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد عبداحلكيم حممد عامر �شعيد الهاليل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبداحلكيم حممد عامر �شعيد الهاليل

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

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4

اإعــــــــــالن
قطع  لبيع  امني  نا�شر  ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

غيار امل�شتعملة رخ�شة رقم:CN 1035466 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/حمل نا�شر امني لبيع قطع غيار امل�شتعملة
NASSER AMIN USED SPARE PARTS SHOP

اىل/حمل نا�شر امني للجري الوتوماتيك
NASSER AMIN AUTOMATIC GEAR SHOP

تعديل ن�شاط/ا�شافة تركيب وا�شالح �شندوق الرتو�س )اجلري( )4520015(
تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة �شندوق الرتو�س )اجلري( )4530015(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة قطع الغيار امل�شتعملة لل�شيارات )4530003(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4

اإعــــــــــالن
المانة  ال�ش�����ادة/دجاج  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1032470:للوجبات ال�شريعة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد عبداهلل حممد يحيى ال علي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�شني علي علي عبداهلل املن�شوري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4

اإعــــــــــالن
دميالين  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1018674:للتجارة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
ديانا برثا نيمى كويلهو من 9% اىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جري�شن رودلف دولفي كولهو

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �شعيدة للتجارة

 رخ�شة رقم:CN 1022990 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 4*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/موؤ�ش�شة �شعيدة للتجارة
SAEED TRADING ESTABLISHMENT

اىل/كافترييا رد كب
RED CUP CAFETERIA

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(
تعديل ن�شاط/حذف متجر متعدد الق�شام )4719001(

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4

اإعــــــــــالن
ال�شحراء  ال�ش�����ادة/رمال  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

  CN 1133694:ل�شالح الطارات وتبديل الزيوت رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة را�شد ماجد حمد �شعيد الدرعي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبيد �شلطان عبداهلل عبيد الدرعي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز املدار الطبي ذ.م.م 

- فرع 2  رخ�شة رقم:CN 1131845-2 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*8 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/مركز املدار الطبي ذ.م.م - فرع 2
AL MADAR MEDICAL CENTER LLC - BRANCH 2

اىل/م�شت�شفيات ميديكلينيك ذ.م.م - فرع 6
MEDICLINIC HOSPITALS LLC - BRANCH 6

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز املدار الطبي ذ.م.م 

- فرع 1  رخ�شة رقم:CN 1131845-1 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*8 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/مركز املدار الطبي ذ.م.م - فرع 1
AL MADAR MEDICAL CENTER LLC - BRANCH 1

اىل/م�شت�شفيات ميديكلينيك ذ.م.م - فرع 5
MEDICLINIC HOSPITALS LLC - BRANCH 5

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز املدار الطبي ذ.م.م 

- فرع 4  رخ�شة رقم:CN 1131845-4 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/مركز املدار الطبي ذ.م.م - فرع 4
AL MADAR MEDICAL CENTER LLC - BRANCH 4

اىل/م�شت�شفيات ميديكلينيك ذ.م.م - فرع 8
MEDICLINIC HOSPITALS LLC - BRANCH 8

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز كيتي نيلز �شبا 

  CN 2080949:لتجميل ال�شيدات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ا�شيلف�س جرياو جيتاهون %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
علي نافع حممد نا�شر ال�شويدي من مالك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب ال�شركاء
علي نافع حممد نا�شر ال�شويدي من 100% اىل %0

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز املدار 
 CN الطبي ذ.م.م - فرع 3  رخ�شة رقم:1131845-3 

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كراج اجلهوري

رخ�شة رقم:CN 1379163  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة فهد خمي�س را�شد �شيف الكلباين %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف غامن عبداهلل حممد احمد البلو�شي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيدين 

ل�شترياد وت�شدير قطع غيار ال�شيارات
 رخ�شة رقم:CN 1159808 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بن�شر التعديالت املو�شحة اأدناه على طلب ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:256812 بتاريخ:2016/07/20 م
امل�شجلة حتت رقم:   بتاريخ :    /    /        م

با�ش��م:مطعم و�شاورما الب�شفور
وعنوانه:اأبوظبي �شارع الدفاع �س.ب: 30069 
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات / املنتجات:

العالمة عبارة عن �شكل ج�شر باللون الزرق ويعلوها )مطعم و�شاورما الب�شفور( 
باللغة العربية باللونني ال�شود والحمر.

باللغة الجنليزية باللونني ال�شود والحمر وخلفية ال�شكل باللون البي�س.
الواقعة بالفئة: 43

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية: ) ( - )   /    /  200م(
التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق:

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  4  مار�س 2017 العدد 11959
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اأخبـار الإمـارات
�صمن احلملة الرتويجية .. »تعداد عجمان« ينظم م�صرية للدراجات النارية 

•• عجمان ـ الفجر 

نظم القائمون على م�شروع تعداد عجمان م�شرية تعداد 
القيادة  ب��ال��ت��ع��اون م��ع  ال��ن��اري��ة وذل���ك  ل��ل��درج��ات  عجمان 
امل�����ش��رية التي  ���ش��ارك يف  ال��ع��ام��ة ل�شرطة ع��ج��م��ان، ح��ي��ث 
اطلقت من اأمام م�شجد اآمنة بنت الغرير وحتى كورني�س 
اإمارة عجمان ما يزيد عن 60 دراجة نارية، وذلك �شمن 
الإمارة  ت�شتهدف جمهور  التي  الرتويجية  خطة احلملة 
�شريحة  لأك���رب  وال��و���ش��ول  واه��داف��ه  بامل�شروع  للتعريف 

ممكنة من خالل امل�شابقات وتوزيع الربو�شورات.
كما مت تنظيم العديد من الفعاليات الرتويجية يف عدد 

عجمان  كورني�س  ومنها  ب���الإم���ارة  ال��ع��ام��ة  الأم��اك��ن  م��ن 
زيارات  مت  كما  العامة  واحل��دائ��ق  عجمان  �شنرت  و�شيتي 

للعديد من مدار�س المارة للتعريف بامل�شروع واهميته.
مدير  م�شاعد  احلبي�شي  �شعيد  هاجر  الدكتورة  ووجهت 
بالتكليف  والبحوث  الح�شاء  اإدارة  ومدير  التعداد  ع��ام 
من  لكل  ال�شكر  التنفيذي،  للمجل�س  العامة  الأم��ان��ة  يف 
���ش��اه��م و���ش��ارك يف تنفيذ م�����ش��رية ال���دراج���ات م�����ش��رية ان 
وما  امل�شروع  باأهمية  الكبري  الوعي  تعك�س  امل�شاركة  تلك 
�شيتبعه من قرارات وم�شاريع كربى �شتالم�س كافة افراد 

املجتمع. 
اللجان  وك��اف��ة  للم�شروع  العليا  اللجنة  ح��ر���س  واك���دت 

جناح  ل�شمان  الم��ك��ان��ي��ات  ك��اف��ة  ت�شخري  ع��ل��ى  ال��ع��ام��ل��ة 
ال�شرائح  م��ن  ال��ر���ش��ى  اأق�����ش��ى درج���ات  امل�����ش��روع وحتقيق 
امل�شتهدفة للم�شروع وتو�شيل املعلومات املطلوبة اإليهم يف 
اأ�شرع وقت واخلروج باأعلى جودة ممكنة من خالل تاأهيل 

الباحثني وت�شميم ا�شتمارات ذات جودة ودقة عالية.
وطالبت هاجر احلبي�شي كافة افراد املجتمع باأهمية توفري 
�شاملة  بيانات  ق��اع��دة  لتوفري  ودقيقة  �شحيحة  بيانات 
وال�شناعية  وال��ت��ج��اري��ة  ال�شكنية  وامل��ن�����ش��اآت  ال�شكان  ع��ن 
واخل��دم��ي��ة يف الإم�����ارة ب��اع��ت��ب��ار امل�����ش��ارك��ة وال��ت��ف��اع��ل مع 
امل�شروع واجب وطني واجتماعي جتاه كل مواطن ومقيم 

يف اإمارة عجمان.

نهيان يكرم عددا من الأطباء �صمن جائزة الإمارات للحد من الأمرا�س اجلينية

قوافل زايد اخلري تختتم املرحلة الأوىل ملهامها الإن�صانية يف تنزانيا

•• اأبوظبي-وام:

كرم معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة 
الأطباء  اخل���رباء  م��ن  ع���ددا  اجلينية  ل��الأم��را���س  الإم����ارات  جمعية  رئي�س 
املخت�شني بالأمرا�س النادرة وذلك �شمن جائزة الإمارات الدولية للحد من 

الأمرا�س اجلينية فئة الأمرا�س النادرة بدورتها الثالثة .

احتفال  مبنا�شبة  بق�شره  ام�س  ج��رى  ال��ذي  التكرمي  خ��الل  معاليه  واأك��د 
اجلمعية باليوم العاملي العا�شر لالأمرا�س النادرة بح�شور الدكتورة مرمي 
مطر موؤ�ش�س و رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية .. اأن الإمارات حتت قيادة �شاحب 
الدولة حفظه اهلل حتر�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو 
اإىل توفري  اإ�شافة  ال�شواء  واملقيم على  املواطن  الإهتمام ب�شحة  دائما على 
الأمرا�س..  الالزمة جلميع  والعالجات  التخ�ش�شات  الأطباء من خمتلف 

واأثني على دور اخلرباء املكرمني وجهودهم يف الت�شدي لتحديات المرا�س 
اأن اجلمعية تهدف اإىل احلد من انت�شار وتاأثري  النادرة. ولفت معاليه اإىل 
والوقائية  التوعوية  الربامج  خ��الل  من  الدولة  يف  اجلينية  ال�شطرابات 
ال��ن��اج��ح��ة وال��ت��ب��ادل املعريف  ال��ب��ح��وث وال��ت��ج��ارب  امل�����ش��وح��ات املبنية ع��ل��ى  و 
الدكتورة  عربت  جهتها  من  عالية.  تقنية  وم��وارد  ب�شرية  كفاءات  بوا�شطة 
مرمي مطر عن بالغ تقديرها ملعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان على 

رعايته ودعمه لأن�شطة اجلمعية .. م�شرية اإىل اأن اجلمعية تعمل من خالل 
الأمرا�س  انت�شار  واحل��د من  للوقاية  الوعي  زي��ادة  على  املختلفة  براجمها 
ال��وراث��ي��ة وال��ن��ادرة. وق��ال��ت اإن 80 باملائة م��ن الأم��را���س ال��ن��ادرة �شببها “ 
جيني” واأن 50 باملائة من امل�شابني اأطفال وهناك ما يقارب �شبعة اآلف نوع 
من الأمرا�س النادرة والوراثية م�شرية اإىل اأن هناك 350 مليون �شخ�س 

حول العامل يعانون من المرا�س النادرة.

•• دار ال�سالم-وام:

اختتمت قوافل زايد اخلري املرحلة الأوىل من مهامها الإن�شانية الت�شخي�شية 
والعالجية واجلراحية والوقائية يف تنزانيا بعالج األف و 650 طفال وم�شنا 
باإ�شراف الفريق الإماراتي التنزاين الطبي التطوعي ومببادرة م�شرتكة من 
زايد العطاء وامل�شت�شفى ال�شعودي الأملاين وجمعية دار الرب ومركز الإمارات 

للتطوع بالتن�شيق مع وزارة ال�شحة التنزانية.

امل�شرتك بني  العمل  اإط��ار توثيق  التطوعية يف  الطبية  البعثة  ياأتي تنظيم 
ان�شجاما  والتنزانية  الإماراتية  والإن�شانية  والتطوعية  ال�شحية  املوؤ�ش�شات 
مع توجيهات القيادة احلكيمة باأن يكون عام 2017 عام اخلري وا�شتجابة 
لدعوة ر�شمية من احلكومة التنزانية و�شمن برنامج تطوعي �شنوي للو�شول 

اإىل اآلف الأطفال وامل�شنني يف خمتلف املحافظات والقرى التنزانية .
وتقدمت معايل اأومي علي معليمو وزيرة ال�شحة بجمهورية تنزانيا بال�شكر 
اآل  ال�شيخ خليفة بن زايد  ال�شمو  والتقدير لدولة الم��ارات بقيادة �شاحب 

نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
و �شاحب  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد العلى 
املنكوبني  لإغ��اث��ة  تنفذها  التي  الن�شانية  امل��ب��ادرات  على  امل�شلحة  للقوات 
المارات  اأن  ..موؤكدة  العامل  انحاء  �شتى  املعوزين يف  واملر�شى  واملت�شررين 
م�شاعدة  رائ��دة يف جم��ال  وه��ي  العاملي  امل�شتوى  على  املجال  ه��ذا  �شباقة يف 

املحتاجني ومد يد العون وامل�شاعدة.

واأ�شادت بامل�شت�شفى الماراتي التنزاين التطوعي وجتهيزاته املتطورة وكوادر 
المارات  توليه  ال��ذي  الكبري  الهتمام  يعك�س  ال��ذي  الأم��ر  املدربة  الطبية 
مل�شاعدة املر�شى وتوفري متطلباتهم واحتياجاتهم للتخفيف من معاناتهم 
..  وتوجهت بال�شكر والعرفان ملبادرة زايد العطاء والفريق الطبي الماراتي 
التنزاين التطوعي. و اأو�شحت اأنه مت ت�شكيل فريق اماراتي تنزاين م�شرتك 
عاما  ي�شتمر  وال��ذي  الطبي  التنزاين  الإم��ارات��ي  الربنامج  على  لالإ�شراف 

ليغطي خمتلف املناطق والقرى التنزانية .

بهدف اكت�ساف املوهوبات وتاأهيل الفتيات للم�ساركة يف املهرجانات املحلية والدولية

�صجايا فتيات ال�صارقة تختتم م�صابقتها امل�صرحية الأوىل باإطاق فريق �صجايا امل�صرحي
•• ال�سارقة-الفجر:

ال�شارقة،  فتيات  �شجايا  اختتمت 
ال�شنوية  امل�������ش���رح���ي���ة  امل�������ش���اب���ق���ة 
طويلة املدى التي اأطلقتها بعنوان 
“جائزة �شجايا لالإبداع امل�شرحي” 
موؤخراً، وتتخلرّلها ور�س تخ�ش�شية 

الفر�شة  واإت��اح��ة  الفتيات  لتاأهيل 
الفعاليات  يف  للم�شاركة  ل�شجايا 

واملهرجانات املحلية والدولية.
ج�����اء ذل�����ك خ�����الل احل���ف���ل ال����ذي 
يف  ال�شارقة  فتيات  �شجايا  نظمته 
الأ�شتاذ  م��ن،  كل  بح�شور  مقرها، 
ا�شماعيل عبد اهلل ، رئي�س جمعية 

باإ�شراف  التمثيل، وذلك  يف جمال 
علمي من الهيئة العربية للم�شرح، 
امل�شرحية  احلركة  تن�شيط  بهدف 
املوهوبات  لك��ت�����ش��اف  ���ش��ج��اي��ا،  يف 
امل�شرحي،  امل��ج��ال  يف  الفتيات  م��ن 
فتيات  ����ش���ج���اي���ا  اأط����ل����ق����ت  ك����م����ا 
امل�شرحي  �شجايا  ف��ري��ق  ال�����ش��ارق��ة 

للهيئة  العام  والأم��ني  امل�شرحيني 
امل�شابقة،  راع��ي  للم�شرح  العربية 
وع�����دد م���ن ك���ب���ار ال�����ش��خ�����ش��ي��ات و 

اأولياء الأمور و الإعالمني.
التي  امل�شابقة  اإط��الق ه��ذه  وي��اأت��ي 
من  فتاة   14 حالياً  فيها  ت�شارك 
ال�شارقة وخورفكان وكلباء، �شمن 
ال�شارقة  ف��ت��ي��ات  ���ش��ج��اي��ا  م�����ش��اع��ي 
لتطوير مهارات الفتيات امل�شرحية 
لالرتقاء  ���ش��خ�����ش��ي��ات��ه��ن  و���ش��ق��ل 
بفتيات  اخل��ا���س  امل�شرحي  بالفن 
ال�����ش��ارق��ة، مب���ا ي��ت��وائ��م م���ع روؤي���ة 
ال�شارقة،  ح��اك��م  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
ال�شيخة  ���ش��م��و  ����ش���م���وه،  وق���ري���ن���ة 
القا�شمي،  حم��م��د  ب��ن��ت  ج���واه���ر 
ل�شوؤون  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
الأ�شرة، حيث مت خالل هذا احلفل 
الفائزين  ا����ش���م���اء  ع���ن  الع������الن 
امل�شرحي  ل��الإب��داع  �شجايا  بجائزه 
ح���ي���ث ح������ازت ع���ل���ى امل����رك����ز الول 

امل�������ش���رح���ي يف الإم���������ارة وال����دول����ة 
وي�شاعدنا  اإيجابي،  تغيري  يحدث 
الفعاليات  يف  امل���������ش����ارك����ة  ع���ل���ى 
احلبيبة  دولتنا  ومتثيل  ال��دول��ي��ة 
املحلية  املحافل  يف  متثيل  اأف�شل 
اأن  واأو�شحت  والدولية.  والعربية 
من  فتاة   35 اإليها  تقدم  امل�شابقة 
الت�شفيات  وبعد  الأعمار،  خمتلف 
التي  امل�����ه�����ارات  ع���ل���ى  والط���������الع 
يتحلني بها خالل مراحل امل�شابقة 
لنهائيات  ف��ق��ط  ف��ت��اة   14 ت��اأه��ل��ت 
امل�شابقة  اأن  اإىل  لف��ت��ة  امل�شابقة. 
دور  تفعيل  ا�شتمرار  على  �شتعمل 
بلوغهن  بعد  امل�����ش��ارك��ات  الفتيات 
تو�شيع  �شيتم  اأنه  كما  عاماً،   18
الأعوام  م��دار  على  اجلائزة  نطاق 
دولية،  امل�����ش��اب��ق��ة  لت�شبح  امل��ق��ب��ل��ة 
امل�شرحية  الفئات  جميع  ولت�شمل 

ولي�س التمثيل فقط.
خالد  عائ�شة  ال�شيخة  واأ���ش��اف��ت 

و  ابراهيم  يو�شف  هاجر  املنت�شبة 
املنت�شبة  الثاين  املركز  على  ح��ازت 
زي��ن��ب ع��ي�����ش��ى امل���ال و ح����ازت على 
احمد  غال  املنت�شبة  الثالث  املركز 
حممد،  هذا و�شيتم تو�شيع نطاق 
فئات  لت�شمل  م�شتقباًل  امل�شابقة 

اأخرى �شمن جمال امل�شرح.  
ع��ائ�����ش��ة خالد  ال�����ش��ي��خ��ة  وق���ال���ت 
���ش��ج��اي��ا فتيات  ال��ق��ا���ش��م��ي، م��دي��ر 
ال�����ش��ارق��ة: اإن��ن��ا ن��ه��دف م��ن خالل 
التي  امل�شرحية  امل�شابقة  اإط����الق 
والوحيدة  نوعها   الأوىل من  تعد 
يف �شجايا اإىل �شخ عنا�شر جديدة 
دائ���م���اً يف ال�����ش��اح��ة امل�����ش��رح��ي��ة من 
ال���ف���ت���ي���ات امل����ب����دع����ات وامل����وؤه����الت 
من  امل�شرحي  الفن  ع��امل  ل��دخ��ول 
اإطالقنا  اإن  ك��م��ا  اأب����واب����ه،  اأو����ش���ع 
�شاأنه  من  امل�شرحي  �شجايا  لفريق 
التاأثري يف عامل امل�شرح عرب دخول 
املجال  ومبدعات  موؤهالت  فتيات 

اإىل  ت��رم��ي  امل�شابقة  اأن  القا�شمي 
�شجايا  ف���ري���ق  واإط��������الق  اإع��������داد 
امل�شرحي، يكون متمكن يف امل�شتقبل 
يف  م�شاركاتنا  تو�شيع  من  القريب 
امل�شرحية  واملهرجانات  الفعاليات 
نقطة  وي�شكل  وال��دول��ي��ة،  املحلية 
انطالق للفتيات يف جمال الإبداع 

امل�شرحي.

امل�شابقة  اأن  ب���ال���ذك���ر  واجل����دي����ر 
املا�شي،  ف��رباي��ر  مطلع  ان��ط��ل��ق��ت 
باإ�شراف علمي من الهيئة العربية 
الفتيات  ت���ك���رمي  ومت  ل��ل��م�����ش��رح، 
2 مار�س،  ب��اجل��ائ��زة يف  ال��ف��ائ��زات 
وذلك بعد تقييم الأعمال امل�شرحية  
من  متخ�ش�شة  جل��ن��ة  ب���اإ����ش���راف 

الهيئة العربية للم�شرح.

فقدان جواز �سفرت
احمد  فايز   / املدعو  فقد 
الردن   ، ق����ا�����ش����م  ف����اي����ز 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )588568( رق����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 052/2582226

فقدان جواز �سفرت
م�شرت   / امل����دع����و  ف���ق���د 
اثيوبيا   ، ت����ول����و  ادون���������ا 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )3431775( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 055/2179637

فقدان جواز �سفرت
ع����ب����داهلل   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
ع����ب����د ال�����������ش�����الم ع����ب����داهلل 
ال����ي����م����ن   ، امل������ن�������������ش������وري 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
)03097206( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

 050/5707708
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العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 360
البيع  يف  يرغب  اجلن�شية  اإماراتي    - الرئي�شي  البقي�س  حممد  ابراهيم  عا�شم  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
افغان�شتاين اجلن�شية   - �شيد حممد ح�شني  ال�شيد/ عبدال�شمد  البالغة 51%  وذلك اىل  والتنازل عن كامل ح�شته 
البالغة  والتنازل عن كامل ح�شته  البيع  بالييف - تركم�شتاين اجلن�شية  يرغب يف  ال�شيد/بازار مريات  ان  ، وحيث 
امل�شماة  التجارية  الرخ�شة  يف  اجلن�شية   افغان�شتاين   - ح�شني  حممد  �شيد  ال�شمد  عبد  ال�شيد/  اىل  وذلك   %49
  627636  : رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت   ) م  م  ذ   - امل�شتعملة  ال�شيارات  لتجارة  تركمان  �شمال   / 
تعديالت اخرى : - مت تغيري ال�شم التجاري من ال�شم التجاري القدمي )�شمال تركمان لتجارة ال�شيارات امل�شتعملة 
ذ م م ( لي�شبح ال�شم التجاري اجلديد )�شمال تركمان لتجارة ال�شيارات امل�شتعملة( - مت تغيري ال�شكل القانوين من 

�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة ، اىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. 
. فقد  العدل  الكاتب  �شان  ل�شنة  2013 يف  القانون الحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�س 
اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن 

فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

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

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 352
اجلن�شية  اإماراتي   - يو�شف  ابراهيم  الرحمن  عبد  بدر  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
خالد  حممد  ال�شيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
حممد ا�شفاق - باك�شتاين اجلن�شية ، يف الرخ�شة امل�شماة/ موؤ�ش�شة اكوالنك ملعدات التحلية 
التجارية( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم : 500692 - تغيريات اخرى : - مت 

تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 354
يف  يرغب  اجلن�شية  بريطانية    ، بيغ  من�شور  زهراء  ال�شيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
- هندية  كاتري  نيالم  ال�شيدة/  اىل  وذلك    %100 البالغة  كامل ح�شته  والتنازل عن  البيع 
رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  والتي  للتجميل(  بي�شان  زهرة  )مركز  يف  اجلن�شية 
رقم : 735019  - تغيريات اخرى : تغيري ال�شم التجاري من )مركز زهرة بي�شان للتجميل ( 

لي�شبح ال�شم التجاري اجلديد )مركز زهرة دملا للتجميل(. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 362
باك�شتاين   ، باتي  حممود  ا�شف   / الول  الطرف  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل الطرف 
الثاين / عقيل امري حممد ن�شيب - باك�شتاين اجلن�شية يف الرخ�شة التجارية امل�شماة 
ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت   - ال�شيارات  ومكيفات  كهرباء  لت�شليح  النور  جنمة  ور�شة   /

مبوجب رخ�شة رقم )728545( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 363
بنغالدي�س     ، مياه  مفيظ  حممد  ح�شني  عاملكري  حممد  الول/  الطرف  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل الطرف الثاين : حممد م�شعود 
ميازي حممد جمال ميازي - بنغالدي�شي اجلن�شية - يف الرخ�شة التجارية امل�شماة )موؤ�ش�شة الن�شيب لتجارة 

ال�شيارات ا�شباغ ال�شيارات( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )602679(  
تعديالت اخرى : تعديالت اخرى :- مت تغيري ال�شم التجاري من ال�شم التجاري القدمي )موؤ�ش�شة الن�شيب 
ال�شيارات  غيار  قطع  البي�س  )التاج  اجلديد  التجاري  ال�شم  لي�شبح  ال�شيارات(  ا�شباغ  ال�شيارات  لتجارة 
اجلديدة( مت تغيري الن�شاط من الن�شاط القدمي )جتارة ا�شباغ ال�شيارات( لي�شبح الن�شاط اجلديد )جتارة 
قطع الغيار اجلديدة لل�شيارات( - وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( 
على  الت�شديق   يتم  �شوف  وانه  للعلم  العالن  ن�شر هذا  اقت�شى  فقد   . العدل  الكاتب  �شان  ل�شنة  2013 يف 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

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

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 361
اجلن�شية  اإماراتي    - الري�شي  عبدالرحمن  عبداهلل  ابراهيم  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ريا�س  اي حممد  اىل  وذلك    %100 البالغة  كامل ح�شته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف 
للحالقة(  البي�س  ال�شعاع  )�شالون  الرخ�شة  يف  اجلن�شية   باك�شتاين   - �شريف  حممد 

تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )615033( 
مت تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية ، اىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 353
البيع  ، مغربية  اجلن�شية ترغب يف  ال�شيدة/ عزيزة �شعيف  بان  ليكن معلوما للجميع 
 ، والتنازل عن كامل احل�ش�س  البالغة 100%  يف �شالون الوردة البنف�شجية  لل�شيدات 
مبوجب رخ�شة رقم : 741550 وذلك اىل ال�شيدة/ نها عبد املق�شود عبد العزيز يو�شف 

- م�شرية اجلن�شية 
تعديالت اخرى : تنازل مالك الرخ�شة لآخر. 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 364
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ �شامر عبدالعزيز  راغب اغا - �شوري  اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  يف الرخ�شة )ازياء غرينت�س( تاأ�ش�شت 
باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )507546( وذلك اىل علي عبد القادر حميد فاخر 

- اإماراتي اجلن�شية 
مت تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات اىل موؤ�ش�شة فردية. 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
  اإعالن بالن�سر 

اىل املدعى عليه /راما �شامي رامو كي�شتا�شاماي 
نعلمكم بان املدعي /�شركة البحرية الوطنية للتاأمني  يف الدعوى رقم 2017/657  الدائرة املدينة 

اجلزئية الوىل - قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : 
الزام املدعي عليه باأداء مبلغ وقدره )16405( درهم ، بال�شافة اىل الفائدة التاأخريية بواقع 12% �شنويا 
 من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام مع الزامه وبدفع الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
الحتادية  ال�شارقة  مبحكمة    9 رقم  مكتب  الدعوى  ادارة  مكتب  اأمام  ح�شورك  يقت�شي  لذا 
لديكم  ما  وتقدمي  الدعوى  على  لالجابة  وذلك   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  البتدائية 
ارقامها  املذكورة  الدعوى  يف  للنظر  وذلك    2017/3/7 املوافق  الثالثاء   يوم  وذلك  بيانات،   من 
بو�شفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفك عن احل�شور  او عدم ار�شال وكيل عنكم فانه �شيتم ا�شتكمال 

الجراءات القانونية يف غيابك.
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   

 مذكرة تبليغ موعد جل�سة بالن�سر- حكم متهيدي - اإعادة الدعوى اىل جلنة اخلرباء
الرقم 2016/491 ا�ستئناف مدين  

اىل امل�شتاأنف �شده : حم�شن حممد العو�س  
حيث اأن امل�شتاأنف : 1- عمر حممد علي عالي النقبي  2- ه�شام علي ذيب   

قد اأقام عليك الدعوى رقم 2016/491 ا�شتئناف حقوق مدين، وقد �شدر حكم حمكمة ال�شتئناف 
بتاريخ 2016/2/28م والقا�شي منطوقة بالتايل : 

حكمت املحكمة : - )باإعادة املاأمورية للمخترب اجلنائي يف دبي لجراء اخلربة مبعونه ثالثة خرباء 
خالف اخلرباء الذي ا�شرتكوا بالتقارير ال�شابقة وكلفت امل�شتاأنفة ب�شداد مبلغ 3000 درهم اإمارة 
 خربة وحددت جل�شة 2017/3/7  بحالة عدم �شداد المانة وجل�شة 2017/3/26 لورود التقرير(
الثالثاء  ي��وم  �شباح  اخليمة  راأ���س  يف  املدنية  ال�شتئناف  حمكمة  اإىل  ح�شورك  يقت�شي  وعليه   
املوافق 2017/3/7 م ال�شاعة العا�شرة �شباحا يف حالة عدم �شداد الأمانة و�شباح يوم الحد املوافق 
2017/3/26  ال�شاعة العا�شرة �شباحا لوروقد التقرير ويف حالة تخلفك عن احل�شور يف الوقت 

املحدد اأعاله فاإن املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى غيابيا بحقك. 
  اأمني ال�سر - عارف الأمريي

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
 اإعالن بالن�سر باللغة العربية بت�سحيح �سكل الدعوى

2017/16 مدين جزئي  
اىل املدعي عليه / دار العرب ملقاولت البناء 

عبيد جا�شم  علي  2- مرمي  اأحمد خان �شاحب  ن�شيمة   -1 املدعيني/  ان  حيث 
3- عائ�شة علي عبيد جا�شم 4- زايد علي عبيد جا�شم 

يقت�شي  جزئي   مدين   2017/16 رقم  احلقوقية  الدعوى  املدعيني  اقاموا  قد 
ح�شورك اإىل حمكمة املدنية اجلزئية الوىل براأ�س  اخليمة �شباح يوم الثالثاء 
على  ل��الإج��اب��ة  و   11.00 �شباحا  ع�شر  احل��ادي��ة  ال�شاعة  2017/3/28م  امل��واف��ق 
الدعوى، وتقدمي ما لديك من بيانات ودف��وع ويف حالة تخلفك عن احل�شور 
اأو عدم  اإر�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فاإن املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى 

غيابيا بحقك.  حرر بتاريخ : 2017/2/23  
 اأمني ال�سر - حممد اأحمد راأفت                    

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
 اعـــــــالن       

ت��ق��دم ايل ان���ا ال��ك��ات��ب ال��ع��دل ب����ادارة ال��ك��ات��ب ال��ع��دل وال��ت�����ش��دي��ق��ات- خ��ورف��ك��ان  : ال�شيد/ 
يت�شمن  حم��رر  على  الت�شديق  وطلب   ، الهند   : اجلن�شية  كيمبوال  علي  نومان  علي  نيامت 
م  م  ذ  للتجارة  التجاري حم��الت ح�شن  ال���ش��م  البالغة 49%( يف  م��ن ح�شة  ع��ن %24   )ت��ن��ازل 
رخ�شة  ال�شارقة  يف  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�س  حم��دودة  م�شوؤولية  ذات  �شركة 
جتارية رقم 140105 ال�شادر بتاريخ 1983/2/3 يف دائرة التنمية القت�شادية بخورفكان. اىل 
ال�شيد/ حممد عظمت نيامت علي اجلن�شية : الهند بن�شبة 24% لت�شبح ح�شة ال�شيد/ نيامت 
علي نومان علي كيمبوال ، اجلن�شية : الهند 25% وبقاء ح�شة ال�شيد/ ح�شن اإبراهيم م�شطفى 
احلمادي اجلن�شية : الإمارات بن�شبة 51% - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
 اعـــــــالن

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيد/ فاطمة عبدالرحيم حممد - اجلن�شية 
: الإمارات ،ال�شيد/روين �شيكدر حممد �شيدكر ، اجلن�شية : بنغالدي�س  - وطلبا الت�شديق على حمرر يت�شمن )تنازل(  
يف ح�ش�شهما فاطمه عبدالرحيم حممد بن�شبة 51% وروين �شيكدر حممد �شيدكر بن�شبة 5% يف ال�شم التجاري الجناز 
املتميز لتجارة البواب والنوافذ ذ م م  ، ن�شاط الرخ�شة بيع امل�شنوعات املعدنية لالأبنيه والنوافذ واأبواب - بالتجزئة ، 
واملرخ�س من دائرة التنمية القت�شادية يف  خورفكان رخ�شة مهنية رقم 737795 ال�شادر بتاريخ 2015/9/28 يف دائرة 
التنمية القت�شادية بخورفكان. من ال�شيده: ح�شة فاطمة عبدالرحيم حممد اىل ال�شيد: حممد دروي�س اأحمد حممد 
املذكورة  الرخ�شة  �شريكهم يف  �شيدكر اىل  �شيكدر حممد  ال�شيد/روين  بن�شبة %51   ، الإم��ارات   : ،اجلن�شية  ال�شيزاوي 
اأعاله وهو ال�شيد/ حممد يو�شف حممد ادري�س ، اجلن�شية : بنغالدي�س بن�شبة 5% ، ليكون ن�شبة حممد يو�شف حممد 
ادري�س 39% والذي يرغبون بتغيري ال�شم التجاري من الجناز املتميز لتجارة الأبواب والنوافذ ذ م م اىل اأر�س الزجاج 
لتجارة الأبواب والنوافذ ذ م م - مبوافقة �شريكهم الثالث ال�شيد/ حممد ح�شني حممد متزو ، اجلن�شية : بنغالدي�س ، 
الذي ميلك بن�شبة 10% يف الرخ�شة املذكوره اعاله.  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم 

بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
 اعــــــــــالن

ليكن معلوما للجميع ال�شيد/ �شوفيند ميداكيل �شوبرامانيان ميداكيل وجن�شيته الهند بطاقة الهوية 
رقم 784197816547380 وال�شيد/ ابهيال�س باراجنودان اديا بارامبيل وجن�شية الهند بطاقة الهوية رقم 
784198719049474 ب�شفتهما �شريكان يف الرخ�شة التجارية / انوار البحرية ملقاولت الملنيوم والزجاج 
التنمية القت�شادية فرع كلباء والكائن يف مدينة كلباء منطقة  دائ��رة  ال�شادر من  م رقم 721052  م  ذ 
بيجومون  لل�شيد/  وذل��ك  ح�شتهما  عن  تنازل  قد   )%49( ح�شتهما  البالغه   ، النادي  �شارع  ال�شناعية 
ادافانابارامبيل كوتابني كوتابني هندي اجلن�شية بطاقة الهوية رقم : 784197665879496 وللمتنازع له 
مطلق احلرية يف الت�شرف يف ح�شته امل�شار اليها اعاله وله حق الت�شرف فيها ت�شرف املالك يف ملكه   

وعمال بن�س املادة )5/14( من القانون الحتادي رقم 2013/4 ل�شنة يف �شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى 
ن�شر هذا العالن للعلم وعلى كل من له حق العرتا�س على هذا الجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب 

العدل خالل ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن وال�شت�شتكمل  الجراءات القانونية.
كاتب العدل
حمكمةكلباء الحتادية البتدائية

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

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة: كي تي �سي للتجارة العامة  ) �س.ذ.م.م(
ب��ردب��ي - منخول     ال��ف��ردان -  ف���ردان  ال��ع��ن��وان : مكتب رق��م 408 ملك ح�شني علي 
القيد  رق��م    562455 الرخ�شة:  رق��م  حم���دودة   م�شوؤولية  ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�شكل 
بال�شجل التجاري: 70443  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه 
اأعاله، وذلك  ال�شركة املذكورة  باإنحالل  التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها  قد مت 
العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق    2017/1/11 بتاريخ  دبي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ  2017/1/11  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي 
العنوان : مكتب رق��م 408 ملك ح�شني  كي تي �سي للتجارة - �س ذ م م   املعني 
علي فردان الفردان - بردبي - منخول  هاتف 3525114-04 فاك�س: 04-3525117  
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي

ا�شم امل�شفي/كي تي �سي للتجارة - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 408 ملك ح�شني علي فردان الفردان - بردبي - منخول  هاتف 
3525114-04 فاك�س: 3525117-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية  كي تي �سي للتجارة 
العامة  ) �س.ذ.م.م(  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/1/11 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   2017/1/11  وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1307   

املنذر موؤ�ش�شة اأرنكو للعقارات - وميثلها ال�شيد/ عبداهلل احمد املو�شى ، وميثله بالتوقيع ال�شيد/ 
�شعيد �شامل عبداهلل احمد ، ميني اجلن�شية مبوجب توكيل م�شدق من الكاتب العدل بدبي حتت 

رقم حمرر)2010/1/30390( بتاريخ 2010/3/8 - العنوان : دبي - ت : 0505889973 
اني�س  ال�شيد/  بالتوقيع  وميثله   - م  م  ذ   - للمقاولت  انرتنا�شيونال  اميينين�س   : اليه  املنذر 
بوتينفيالد اكيتيل �شا�شيدهاران ، هندي اجلن�شية - وعنوانها : دبي - جممع دبي لال�شتثمار 

بناية 4 مكتب رقم 508  ، هاتف رقم : 0553157999  اإ. ع. م 
القيمة  من  بذمته  واملرت�شدة  دره��م(   31.242( مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر  املنذر  يخطر 
اليجارية من 2016/10/6 م لغاية 2017/4/5 م وذلك خالل موعد اق�شاه ثالثون يوما من 
تاريخ الن�شر لهذا النذار بالن�شر وال �شي�شطر املنذر اىل اتخاذ كافة اجراءات القانونية التي 
املادة )1/25( من القانون رقم 26 ل�شنة  حتفظ لها حقه واملطالبة باإخالء العقار طبقا لن�س 

2007 واعتبار العقد منتهيا من تلقاء نف�شه ورفع الدعوى املو�شوعية.  
  الكاتب العدل

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 365
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حممد احمد ال�شيخ حمفوظ ال ال�شيخ - اإماراتي  اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ كاجل �شيل بيمول 
( والتي   1 الورقاء للحالقة فرع  امل�شماة )�شالون  الرخ�شة  �شيل - بنغالدي�شي اجلن�شية يف 

تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم : 623538   
 تغيريات اخرى : - تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات

تغيري ال�شم التجاري من )�شالون الورقاء للحالقة فرع 1( لي�شبح ال�شم التجاري اجلديد 
)�شالون ركن النخيل للحالقة(.  

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 

امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 359

 - اخلنجري   حممد  �شعيد  احمد  �شهيل  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البالغة 100%  يف  كامل ح�شته  والتنازل عن  البيع  اإماراتي  اجلن�شية يرغب يف 
الرخ�شة التجارية امل�شماة )�شالون حبات اللوؤلوؤ لل�شيدات( والتي تاأ�ش�شت باإمارة 
ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم : 720591 وذلك اىل ال�شيدة/ �شناء فرحان فرحان 

- بريطانية اجلن�شية  - 
مت تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات 

ل�شنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   )5( من  فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم 

الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
  اعـــــــــالن تغيري ا�سم

حمكمة  اىل  بطلب  ابرانودين   بولجن  جيني  املواطنة/  تقدمت 
)جيني  من  ا�شمها  بتغيري  التوثيقات  ق�شم  البتدائية-  اأبوظبي 
بولجن( اىل)مرمي(   فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�شم 

املذكور باملحكمة خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر العالن .
�سيخة ال�سحي - رئي�س وحدة التوثيق العام يف املنطقة الو�سطى     

 حممد �سامل املن�سوري  

قا�سي توثيقات    

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

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
�سهادة حمو قيد �سركة جتارية من ال�سجل التجاري  

رقم الرخ�شة : 652025 
ال�شكل القانوين : اعمال مدنية 

ال�شم التجاري : هاجر للخياطة والتطريز 
 العنوان : حمل رقم : 1 ملك م�شري الهاملي "ليجيند للعقارات" - املرر 
، باأن ال�شركة املذكورة اعاله قد  ت�شهد دائرة التنمية القت�شادية بدبي 
بعد  وذل���ك   2017/2/28 بتاريخ  ال��ت��ج��اري  ال�شجل  م��ن  قيدها  حم��و  مت 
ا�شتيفائها لالجراءات املن�شو�س عليها يف القانون الحتادي رقم 5 ل�شنة 
 1984 ل�شنة   8 رق��م  الحت��ادي  والقانون  التجاري  ال�شجل  �شاأن  يف   1975

ب�شاأن ال�شركات التجارية والقوانني املعدلة له. 
مالحظة : اي ك�شط او �شطب يف هذه ال�شهادة يلغيها. 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
اإنذار عديل بالن�سر

رقم )2017/1324( 
  املنذرة: �س �س لوتاه العقارية - �س ذ م م - بوكالة املحامي / عبداهلل خمي�س الناخي  

املنذر اليها : ماريا ليونور تريي�شا تيجادا كروز - اجلن�شية الفلبني - جمهول حمل القامة
تنذر املنذرة املنذر اليها ل�شداد املديونية املرت�شدة بذمتها والبالغ قدرها 52.500 درهم )اثنان وخم�شون الف وخم�شمائة 

درهم( قيمة ال�شيكات التي قمتم بتحريرها ل�شالح املنذرة واملرتده لعدم كفاية الر�شيد وتفا�شيلها كالآتي :- 

واإل �شت�شطر املنذرة لتخاذ كافة الجراءات القانونية وذلك خالل 5 خم�شة ايام من تاريخ ن�شر هذا النذار مع 
حتميلكم الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.    

الكاتب العدل     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

البنك امل�شحوب عليه   
 بنك ابوظبي التجاري 
بنك ابوظبي التجاري
بنك ابوظبي التجاري
بنك ابوظبي التجاري
بنك ابوظبي التجاري
بنك ابوظبي التجاري
بنك ابوظبي التجاري

رقم ال�شيك
5
6
7
8
9

10
11

تاريخ ال�شتحقاق 
 2012/9/15 
 2012/10/15
 2012/11/15
 2012/12/15
 2012/8/15
 2012/7/15
 2013/1/15

املبلغ املرت�شد  
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   

انذار عديل  بالن�سر
رقم 2017/1273   

 ، �شلمان  ال�شعود  اب��و  �شفيق  حممد   / وميثلها   - العقارات  لدارة  البي�س  الرمل  امل��ن��ذر: 
مبوجب وكالة م�شدقة - عنوانه : دبي - انرتنا�شيونال �شيتى - احلي ال�شيني  بناية رقم 

D4 حمل رقم 09 ، ت : 0557038944 - 043623629 
املنذر اليه : مطعم خان دربار 

ينذر املنذر / املنذر اليه ب�شرورة الخالء التام للعقار ) -L14 حمل رقم 1( و�شداد 
قيمة اليجار امل�شتحقة ، بال�شافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�شاها 
�شهر من تاريخ ن�شر هذا النذار وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجرءات القانونية التي 
حتفظ حقه يف املطالبة ب�شداد كامل القيمة اليجارية وم�شاريف الكهرباء واملياه مبا 
وحتميل  حقوقه  حلفظ  الق�شائية  واجلهات  املخت�شة  ال�شلطات  اىل  اللجوء  ذلك  يف 

املنذر اليه بكافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي مبا فيها اتعاب املحاماة
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   

انذار عديل  بالن�سر
رقم 2017/1319   

املنذر: املوؤجر / �شركة بلو باي للعقارات - �س ذ م م 
املنذر اليه / امل�شتاأجر : �شركة / تارجت لالعالنات - �س ذ م م - وميثلها ال�شيد/ ي�شلم 
حممد ي�شلم مبارك امل�شجري - اجلن�شية : اإماراتي - عنوانه : برج بلو باي - منطقة 

اخلليج التجاري - مكتب رقم 409 - اإمارة دبي - رقم الهاتف : 0528114554 
املنذر اليه تر�شد يف ذمته مبلغ )145.540( درهم كقيمة ايجارية لذلك املنذر يكلف 
املنذر اليه بال�شداد الكامل للمبالغ املرت�شدة خالل 30 يوما وال �شوف ن�شطر لتخاذ 
من  خ��ايل  امل��اج��ور  وت�شليم  اإخ��الء  ت�شمينكم  مع  �شدكم  القانونية  الج���راءات  كافة 

ال�شواغل مع ال�شداد للقيمة اليجارية وقد اعذر من انذار.  
  الكاتب العدل
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اأخبـار الإمـارات
يقام برعاية حاكم را�س اخليمة

اجلمعية الكيميائية تفتح باب ال�صرتاك يف  »املوؤمتر الدويل الثامن ع�صر لحتاد الكيميائيني العرب«
•• راأ�ص اخليمة-الفجر :

عربت الكيميائية الأ�شتاذة موزة �شيف مطر ال�شام�شي اأمني عام 
م�شاعد احتاد الكيميائيني العرب رئي�شة اجلمعية الكيميائية 
العليا  واللجنة  اجلمعية  ادارة  جمل�س  واع�����ش��اء  الم��ارات��ي��ة 
املنظمة ل� “ املوؤمتر الدويل الثامن ع�شر لحتاد الكيميائيني 
العرب “ الذي فازت اجلمعية بتنظيمه وا�شت�شافته مبوافقة 
اأع�شاء املجل�س العلى لحتاد الكيميائيني العرب يف اجتماعه 
الأخري يف تون�س وذلك خالل الفرتة من 26 اىل 28 مار�س 

عربية  مب�شاركة  اخليمة  براأ�س  احلمراء  اجلزيرة  يف  اجل��اري 
ودولية عربوا عن تقديرهم الكبري للرعاية الكرمية ل�شاحب 
القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى  ال�شيخ �شعود بن �شقر  ال�شمو 
على  ال��ك��رمي  �شموه  وم��واف��ق��ة  للموؤمتر  اخليمة  راأ����س  ح��اك��م 
افتتاح املوؤمتر.  واأعربت موزة ال�شام�شي عن تقديرها الكبري 
للرعاية ال�شامية ل�شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة لأن�شطة 
�شموه  ودع��م  واجلمعية  العربي  الحت��اد  وموؤمترات  وفعاليات 
املتوا�شلة مل�شرية اجلمعية وم�شرية البحث العلمي وال�شناعة 
ورقة   70 ق��راب��ة  امل��وؤمت��ر  يناق�س  اأن  امل��ق��رر  وم��ن    . العربية 

علمية بحثية كيميائية متخ�ش�شة ويعقد على هام�شه اجتماع 
املجل�س الأعلى لحتاد الكيميائيني العرب ومعر�س لل�شناعات 
واخلدمات الكيميائية ومعر�س لالأبحاث العلمية الكيميائية 
ا�شافة اإىل الكيمياء النووية والكيمياء ال�شناعية والتطبيقية 
وتطبيقاتها  النظيفة  وال��ط��اق��ة  ال�شحية  وال��ع��ل��وم  وال��ط��ب 
التدوير  واإع��ادة  امل�شتدامة  البيئة  وكيمياء  تكنولوجي  والنانو 
وحتلية املياه ومعاجلة املياه امل�شتخدمة.  واأو�شحت اأن املوؤمتر 
يف  العلمية  العقول  ب��ني  البناء  العلمي  التوا�شل  اإىل  يهدف 
خالل  م��ن  الكيمياء  م�شتقبل  وا�شت�شراف  املختلفة  امل��ج��الت 

التطبيقات احلديثة يف جمال ال�شناعة والطب والبيئة . جاء 
ذلك خالل الإجتماع الذي تراأ�شته ال�شام�شي يف مقر اجلمعية 
ومت خالله الطالع على اخر التح�شريات الالزمة للموؤمتر 
املوؤمتر  وعمل اللجان والط��الع على اخر م�شتجدات برنامج 
ال�شرتاك  ب��اب  فتح  عن  املوؤمتر  رئي�شة  واعلنت    . واجلل�شات 
املعر�س  يف  الكربى  وال�شناعات  العايل  تعليم  موؤ�ش�شات  ام��ام 
العلوم  لكليات  ال��دع��وات  توجيه  واعتماد  للموؤمتر  امل�شاحب 
يف اجلامعات حل�شور طالب الكيمياء وال�شتفادة من جل�شات 

املوؤمتر.

بالتعاون مع برنامج خليفة لتمكني الطالب »اقدر«

»�صامة الطفل« تنظم ور�صتني تدريبيتني  مبنا�صبة اليوم العاملي لاإنرتنت الآمن
•• ال�سارقة-الفجر:

مت����ا�����ش����ي����اً م�����ع ال�����ي�����وم ال���ع���امل���ي 
ت�شمن  ال��ذي  الآم���ن،  لالإنرتنت 
طوال  ت��وع��وي��ة  ف��ع��ال��ي��ات  تنظيم 
امل���ا����ش���ي، نظمت  ف���رباي���ر  ���ش��ه��ر 
ح��م��ل��ة ���ش��الم��ة ال��ط��ف��ل، اإح����دى 
ل�شوؤون  الأعلى  املجل�س  مبادرات 
مع  وبالتعاون  بال�شارقة،  الأ�شرة 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ت��ن��ظ��ي��م قطاع 
خليفة  وب���رن���ام���ج  الت���������ش����الت، 
“اقدر”،  ال�����ط�����الب  ل���ت���م���ك���ني 
ونا�شئة  ال�شارقة،  اأطفال  ومراكز 
تدريبيتني  ور���ش��ت��ني  ال�����ش��ارق��ة، 
ال�شتخدام  ت��ع��زي��ز  اإىل  ه��دف��ت��ا 
الرقمية  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  الآم�����ن 

لدى الأطفال والنا�شئة.
الأوىل  ال������ور�������ش������ة  وح�����م�����ل�����ت 
اللكرتوين  “التثقيف  ع���ن���وان 
اأكر  فيها  و���ش��ارك  لالأطفال”، 
من 20 طفاًل وطفلة من مراكز 
الأطفال بالرقة واحلرية، والذين 
تراوحت اأعمارهم ما بني 12-7 
عاماً، وقدم الور�شة املهند�س عبد 

ت����رتاوح اأع��م��اره��م م��ا ب��ني 13-
ال�شارقة،  نا�شئة  من  عاماً   15
التي  امل���خ���اط���ر  اأب������رز  وت���ن���اول���ت 
يواجهها اليافعني عرب الإنرتنت 
اإىل اخ����رتاق  ت������وؤدي  ق���د  وال���ت���ي 
بياناتهم وخ�شو�شياتهم، وكيفية 
تطرقت  ك���م���ا  م���ن���ه���ا،  ال����وق����اي����ة 
ال�شتخدام  ���ش��ب��ل  اإىل  ال���ور����ش���ة 
لالإنرتنت،  والآم������ن  ال�����ش��ح��ي��ح 
واإدارة ال�شفحات ال�شخ�شية على 

مواقع التوا�شل الجتماعي.
اليافعي،  ���ش��ال��ح  ه��ن��ادي  وق��ال��ت 
الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  اإدارة  م���دي���ر 
اللجنة  رئي�س  الأ����ش���رة،  ل�����ش��وؤون 
الطفل:  �شالمة  حلملة  املنظمة 
الور�شتني  لهاتني  تنظيمنا  ياأتي 
تعريف  اإىل  ���ش��ع��ي��ن��ا  اإط��������ار  يف 
الأط���ف���ال وال��ن��ا���ش��ئ��ة ب��ك��ل اأن����واع 
الإ�شاءات التي قد يتعر�شون لها، 
�شواًء كانت يف حياتنا الواقعية اأو 
نعي�شه  ال��ذي  الفرتا�شي  العامل 
الجتماعية،  التوا�شل  مواقع  يف 
اأب���رز نتائج  اإح���دى  وال��ت��ي تعترب 
والتكنولوجي  ال��ت��ق��ن��ي  ال��ت��ط��ور 

�شرية  وت�������ش���م���ن  م�������ش���اع���ف���ة، 
تعر�شها  وع�������دم  م���ع���ل���وم���ات���ه���م 
وتعرفوا  ال��ق��ر���ش��ن��ة،  ل��ع��م��ل��ي��ات 
واملثلى  ال�����ش��ل��ي��م��ة  ال���ط���رق  ع��ل��ى 
الذكية،  الأج����ه����زة  ل����ش���ت���خ���دام 
النافع  بالعلم  للتزود  وتوظيفها 
ل���ه���م، ك���م���ا ت���ع���رف���وا ع���ل���ى اأب�����رز 
عند  تواجههم  قد  التي  املخاطر 

اأمن  مهند�س  الزرعوين،  العزيز 
املعلومات بالهيئة العامة لتنظيم 

قطاع الت�شالت.
وزودت الور�شة امل�شاركني بالعديد 
التي  والإر����ش���ادات  الن�شائح  م��ن 
ا�شتخدام  اأث���ن���اء  ات��ب��اع��ه��ا  ي��ج��ب 
الإن���رتن���ت، وال��ت��ي حت��اف��ظ على 
حماية  ومتنحهم  خ�شو�شيتهم، 

ا���ش��ت��خ��دام��ه��م ل���ه���ذه الأج����ه����زة، 
وكيفية التعامل التقني ال�شحيح 
حمتوى  لأي  ال��ت��ع��ر���س  ح���ال  يف 

غري لئق.
ال��ث��ان��ي��ة، فحملت  ال���ور����ش���ة  اأم�����ا 
يف  نف�شك  حت��م��ي  “كيف  ع��ن��وان 
و�شارك  الإلكرتوين”،  الف�شاء 
الذين  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  م���ن   25 ف��ي��ه��ا 

جراء ال�شتخدام اخلاطئ وكيفية 
فعليات  وتناولت  لها.   الت�شدي 
“اليوم العاملي لالإنرتنت الآمن” 
ب���رن���ام���ج خليفة  ي��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي 
عدداً  “اقدر”،  الطالب  لتمكني 
بالأطفال  املعنية  الق�شايا  م��ن 
مثل  الإن��رتن��ت،  على  و�شالمتهم 
الع����ت����داءات الل��ك��رتون��ي��ة �شد 
اللكرتوين،  والتنمر  الأط��ف��ال، 
ل���ل���م���ح���ت���وى غري  وال����ت����ع����ر�����س 
الإلكرتوين،  والحتيال  الالئق، 
والإدم����ان الل��ك��رتوين، وغريها 
حملة  اأن  يذكر  املو�شوعات.  من 
����ش���الم���ة ال���ط���ف���ل ه�����ي م����ب����ادرة 

اأطفالنا  ي�شهده  ال���ذي  امل��ت�����ش��ارع 
علينا  اليافعي:  واأ�شافت  اليوم. 
الإن���رتن���ت  ت���اأث���ري  ن��ت��ج��اه��ل  األ 
واليافعني،  الأطفال  تن�شئة  على 
وال��دور الذي غدت تلعبه يف بناء 
�شخ�شياتهم، حيث اأ�شبحت هذه 
ل  ج���زءاً  ال��وا���ش��ع  بعاملها  ال�شبكة 
م�شتخدم  اأي  ح��ي��اة  م��ن  ي��ت��ج��زاأ 
علينا  ي��ف��ر���س  م���ا  ل���الإن���رتن���ت، 
واأخالقية  ت���رب���وي���ة  م�����ش��وؤول��ي��ة 
يف  تتمثل  الفئتني،  ه��ات��ني  جت��اه 
ت��دري��ب��ه��م ع��ل��ى ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا يف 
وتعريفهم  الإي���ج���اب���ي،  اجل���ان���ب 
باملخاطر التي قد يتعر�شون لها 

الأعلى  امل��ج��ل�����س  اإدارة  ت��ن��ف��ذه��ا 
ل�شوؤون الأ�شرة، بتوجيهات قرينة 
ال�شارقة،  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب 
�شمو ال�شيخة جواهر بنت حممد 
الأعلى  املجل�س  القا�شمي، رئي�شة 
احلملة  وتهدف  الأ�شرة،  ل�شوؤون 
للمحافظة  ال��ت��وع��ي��ة  ن�����ش��ر  اإىل 
على �شالمة الأطفال وحمايتهم، 
الجتماعي  ال�شتقرار  وحتقيق 
ل���ه���م، م����ن اأج������ل ال���و����ش���ول اإىل 
بال�شحة  اأطفاله  يتمتع  جمتمع 
اجل�شدية،  وال�����ش��الم��ة  النف�شية 
الأ�شري  ال���ش��ت��ق��رار  م��ن  ج��و  يف 

والنف�شي.

»اإقامة راأ�س اخليمة« تكرم عددا من املتميزين

دعم مادي واعفاءات من الر�سوم احلكومية ملدة 5 �سنوات

»حممد بن را�صد لتنمية امل�صاريع« تفتتح فرع »ح�صانة فان فري�صت«  يف كدزانيا بدبي مول

•• را�ص اخليمة-وام:

العاملني  راأ���س اخليمة  الأجانب يف  و�شوؤون  العامة لالإقامة  الإدارة  كرمت 
الذين تقدموا باقرتاحات متميزة ومت تطبيقها خالل العام املا�شي 2016 
.  ياأتي التكرمي يف اإطار حر�س وزارة الداخلية على ت�شجيع الإبداع والتميز 

العمل  تطوير  يف  ت�شهم  ب��اق��رتاح��ات  يتقدمون  ال��ذي��ن  املوظفني  وحتفيز 
وت�شهيل تقدمي اخلدمة للمتعاملني.  و�شلم العميد يو�شف احمد الزعابي 
التقدير بح�شور ع��دد م��ن �شباط  ���ش��ه��ادات  امل��ك��رم��ني  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ن��ائ��ب 
وموظفي الإدارة العامة.  واأ�شاد الزعابي بجهود املوظفني ومثابرتهم من 

خالل عدد املقرتحات التي مت تقدميها خالل هذا العام.

•• دبي-الفجر: 

واملتو�شطة،  ال�شغرية  امل�شاريع  لتنمية  را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  افتتحت 
“فان  ح�شانة  ف��رع  ب��دب��ي،  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  موؤ�ش�شات  اإح���دى 
املبكر  التعليم  يف  املتخ�ش�شة  احل�شانة  م��ول،  بدبي  كدزانيا  يف  فري�شت” 
لالأطفال من حديثي الولدة وحتى عمر 4 �شنوات. وقامت املوؤ�ش�شة بدورها 
امل�شاريع  لدعم  را�شد  بن  حممد  �شندوق  طريق  عن  مادياً  امل�شروع  بدعم 
�شاحب  واإعفاء  باملوؤ�ش�شة،  اخلا�س  التمويلي  ال��ذراع  واملتو�شطة  ال�شغرية 
امل�شروع من الر�شوم احلكومية اخلا�شة بت�شجيل وجتديد الرخ�شة ملدة 5 

�شنوات. 
اأع�شائها،  دعم  اإىل  الرامية  املوؤ�ش�شة  توجهات  �شمن  اخلطوة  هذه  وتاأتي 
والوقوف اإىل جانبهم يف م�شريتهم التنموية، والتي حتقق قيمة م�شافة يف 

حركة الأعمال والناجت املحلي بدبي.
وقام عبد البا�شط اجلناحي، املدير التنفيذي يف موؤ�ش�شة حممد بن را�شد 
�شاحبة  ب���دران،  منى  وال��دك��ت��ورة  واملتو�شطة؛  ال�شغرية  امل�شاريع  لتنمية 
امل�شروع؛ وعدد من املدراء وامل�شوؤولني يف املوؤ�ش�شة، بجولة تعريفية للح�شانة 
الأن�شطة  وك��ذل��ك  ل��الأط��ف��ال،  املقدمة  اخل��دم��ات  الط���الع خاللها على  مت 

الهادفة اإىل تعزيز مهارات وقدرات الأطفال.
عن  دائ��م��ا  املوؤ�ش�شة  تبحث  اجل��ن��اح��ي:  البا�شط  عبد  ق��ال  املنا�شبة،  وب��ه��ذه 

امل�شاريع الوطنية الراغبة يف التو�شع وال�شتدامة، وتعمل على تطوير اأداء 
دليل  للح�شانة  الثاين  الفرع  افتتاح  ويعترب  اأعمالهم،  وتناف�شيته  امل�شاريع 
على مدى جودة اخلدمات التي توفرها الكفاءات الإماراتية وتناف�شيتها يف 

ال�شوق املحلي. 
لتحقيق  الأع��م��ال  رواد  مع  جنب  اإىل  جنبا  الوقوف  على  حري�شون  ونحن 

م�شاعيهم يف النجاح والتناف�س على امل�شتوى الإقليمي والعاملي م�شتقباًل.
واأ�شاف اجلناحي: قدمت املوؤ�ش�شة حزمة من الت�شهيالت، بدءاً من الدعم 
املايل بدون ر�شوم اأو فوائد، واعفاء من الر�شوم احلكومية لت�شجيل وجتديد 
امل�شرتيات  برنامج  يف  امل�����ش��روع  ت�شجيل  وك��ذل��ك  ���ش��ن��وات،   5 مل��دة  الرخ�س 
املعنية  املناق�شات  يف  للم�شاركة  الذكي(،  )التوريد  اللكرتوين  احلكومية 
بكافة اجلهات احلكومية امل�شجلة وغريها من اجلهات الطالبة، ف�شاًل عن 
اإمكانية ا�شتفادة �شاحب امل�شروع من الربامج التطويرية والتدريبية التي 

توفرها املوؤ�ش�شة”.
بالبتكار  تت�شم  التي  امل�شاريع  كافة  تدعم  املوؤ�ش�شة  اأن  على  اجلناحي  واأك��د 
والبداع، من خالل تقدمي الدورات التدريبية والور�س العملية واخلدمات 
ال�شت�شارية والدعم املايل واملعنوي، بحيث ي�شبح امل�شروع جاهزاً ليطبق على 
املوؤ�ش�شة توفر كافة الدوات التي تتنا�شب مع  اأن  اإىل  اأر�س الواقع، م�شرياً 
متطلبات تلك ال�شركات، بهدف دعم خمططاتها للنمو امل�شتدام والتناف�س 

يف ال�شوق املحلي والعاملي كذلك.

طرق دبي تكرم اأف�صل املتعهدين واملوردين للعام 2016
•• دبي-وام:

املتعهدين  اأف�شل  دبي  كرمت طرق 
حفل  يف   2016 للعام  وامل���وردي���ن 
اقيم يف م�شرح الهيئة بح�شور عدد 
من املديرين التنفيذيني ومديري 
ال�������ش���رك���ات  ومم����ث����ل����ي  الإدارات 
ت��ق��دم خدماتها  ال��ت��ي  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 

للهيئة.
، ع�شو  واك�����د حم��م��د ع��ب��ي��د امل������الرّ
جم��ل�����س امل��دي��ري��ن رئ��ي�����س جمل�س 
ال����ط����رق  ه����ي����ئ����ة  امل����ت����ع����ام����ل����ني يف 
على  الهيئة  ح��ر���س  وامل��وا���ش��الت، 
واأوا�شر  الثنائية  العالقات  تعزيز 
موؤ�ش�شات  م���ع  امل�����ش��رتك  ال��ت��ع��اون 
القطاع اخلا�س، باعتبارهم �شركاء 
ا�شرتاتيجيني يف دعم جهود الهيئة 

لتنفيذ م�شاريعها املختلفة.
م امل������ال اأف���������ش����ل ال�������ش���رك���ات  وك���������ررّ
 6 اإىل  ���م���ة  م���ق�������شرّ وامل����وؤ�����ش���������ش����ات 
ال�شت�شارات  ه���ي  خم��ت��ل��ف��ة  ف��ئ��ات 
واملواد،  اخلدمات  تقدمي  الإداري���ة، 
ال�شركات  الهند�شية،  ال�شت�شارات 

را�شد  ب��ن  حم��م��د  م��وؤ���ش�����ش��ة  �شمن 
واملتو�شطة،  ال�����ش��غ��رية  للم�شاريع 
ال�شغرى  امل���������ش����اري����ع  م�����ق�����اولت 

ومقاولت امل�شاريع الكربى.
يونغ  اأن��د  اإيرن�شت  موؤ�ش�شة  وف��ازت 
فئة  ع��ن  الأوىل  باملرتبة  دب��ي  ف��رع 
اأف�شل �شركة يف جمال ال�شت�شارات 
نف�س  ث��ان��ي��ة يف  وح���ل���ت  الإداري���������ة 
ال�شرق  اأرث��ر دي ليتل  الفئة �شركة 

اإل �شي والثالثة  اإل  الأو�شط اإف زد 
يف هذه الفئة �شركة اآي بي اإم ال�شرق 
الأو�شط اإف زد اإل اإل �شي. ويف فئة 
ت��ق��دمي اخلدمات  ���ش��رك��ات  اأف�����ش��ل 
اإينوك  �شركة  الأوىل  كانت  وامل��واد، 
موا�شالت  وال��ث��ان��ي��ة  ال��ب��رتول��ي��ة 
الحتاد  �شركة  والثالثة  الإم����ارات 

للتاأمني بي اإ�س �شي.
وقال �شعيد املري مدير اإدارة العقود 

وامل�شرتيات يف قطاع خدمات الدعم 
الإداري املوؤ�ش�شي يف الهيئة اإن تكرمي 
املتعاملة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ال�����ش��رك��ات 
م��ع هيئة ال��ط��رق وامل��وا���ش��الت هو 
القائمة  ال��ت��ع��اون  مل�����ش��رية  ام���ت���داد 
من  امل��زي��د  لتحقيق  اجلانبني  ب��ني 
دبي  �شمعة  وتعزيز  والرقي  التقدم 
ومكانتها كمركز جتاري واقت�شادي 

رائد يف املنطقة.

»كهرباء ومياه دبي« تطلق املرحلة اخلام�صة 
من برنامج »جتاوز تطلعات املتعاملني«

•• دبي-وام:

التدريبي  الربنامج  م��ن  اخلام�شة  املرحلة  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  اأطلقت 
الهيئة حول  ملوظفي  �شاملة  روؤي��ة  الربنامج  يقدم  املتعاملني.  تطلعات  جت��اوز 

اأعلى معايري اجلودة يف جمال تقدمي اخلدمات واإ�شعاد املتعاملني.
الت�شال  مركز  املتعاملني  رعاية  مركز  من  موظفاً   61 الربنامج  يف  ي�شارك 
اإدارة  10 موظفني من  و  املتعاملني  �شعادة  و63 موظفاً من موظفي مراكز 
خالل  م��ن  املتعاملني  �شعادة  تعزيز  اإىل  الربنامج  يهدف  ال��ف��وات��ري.  خ��دم��ات 
�شقل مهارات الفئات املعنية من املوظفني وغر�س ثقافة �شعادة املتعاملني فيما 
مقدمة  الربنامج  وي�شمل  املقدمة.  اخلدمات  بجودة  الرتقاء  ثمرّ  ومن  بينهم 
حول خدمة املتعاملني ومتطلباتهم وتعزيز مهارات التوا�شل معهم وتاأ�شي�س 
معايري اأداء جلودة اخلدمات .  ويف ختام الربنامج �شيخ�شع امل�شاركون لختبار 
�شعيد  �شعادة  واك��د   .CBP املعتمد  الأع��م��ال  حم��رتف  �شهادة  على  للح�شول 
حممد الطاير الع�شو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ان 
املتميزة  اأرقى اخلدمات احلكومية  هيئة كهرباء ومياه دبي تعمل على توفري 
اأن  اىل  م�شريا  النا�س  �شعادة  يحقق  مب��ا  العاملية  امل��م��ار���ش��ات  اأف�شل  واع��ت��م��اد 
املتوازنة  التقييم  املنظور اخلا�س باملتعاملني يعد العن�شر الأ�شا�شي لبطاقات 
ال�شرتاتيجيات  وتقييم  وتنفيذ  ل�شياغة  احلديثة  الإدارة  طرق  اأح��دى  وهي 
املوؤ�ش�شية التي باتت تويل مزيداً من الهتمام والرتكيز على الوفاء بتطلعات 

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  2017-00927-02 اإيجارات 
اىل املحكوم عليه : فيليب كورين تيفرينديل  - جمهولة حمل القامة  

نعلمكم بان اللجنة الق�شائية الإبتدائية باملركز حكمت بجل�شتها 2017/2/26 يف 
الدعوى املذكورة اعاله  ل�شالح /الرقة للعقارات 

حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري :  
1- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )21674( درهم بدل ايجار عن 

املدة من 2016/7/1 وحتى 2016/12/31 وما ي�شتجد 
2- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )1000 درهم( غرامة ال�شيكني 

املرجتعني املبينني بالأوراق. 
3-  بالزام املدعي عليها بامل�شروفات.  

ال�شيخ حممد بن را�شد ال  ال�شمو  با�شم �شاحب   وملا كان هذا احلكم قد �شدر 
مكتوم حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�شوري ، فهو قابل لالإ�شتئناف خالل 15 

يوما اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل �شار نهائيا قابال للتنفيذ 
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية



السبت   4   مارس    2017  م   -   العـدد  11959  
Saturday  4  March   2017  -  Issue No   1195908

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
  اإعالن �سحيفة التما�س اإعادة النظر  

يف الدعوى رقم  2016/12   التما�س اعادة نظر عمايل
اىل امللتم�س �شده : 1- ح�شن عبد العزيز عبد النعيم النعيم ابو الليل - 
جمهول حمل القامة - مبا ان امللتم�س :موؤ�ش�شة �شندباد لتجارة لوازم 
اأق��ام عليكم الدعوى املذكورة  ب��اأن امللتم�س  التدخني - �س ذ م م نعلنكم 
  2017/3/9 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�شة  املحكمة  لها  وح���ددت  اأع���اله 
عليكم  يتوجب  والتي   Ch1.A.1  : بالقاعة  �شباحا   8  :  30 ال�شاعة 
ح�شوريها ونخطركم باأنه لكم احلق  بتقدمي ما لديكم من مذكرات اأو 
م�شتندات موقع عليها منكم. ويف حالة تخلفكم عن احل�شور فان احلكم 

�شيكون مبثابة احل�شور. 
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   

 اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/194  عقاري كلي                    

اىل اخل�شم املدخل / 1- اك�شون ديفليومبنت - �س م ح  2- اخل�شم املدخل/ 
انرتنا�شيونال  املا�شة  �شركة   -3 ال��ع��ق��اري��ة   للو�شاطة  اخلليج  امل��ا���س   -2
علوي  ابراهيم  �شيد   / املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول   - العقارية 
2017/2/27 يف  بتاريخ  املنعقدة   بجل�شتها  ق��ررت  املحكمة  بان  نعلنكم    -
املنتدب  ال�شيد اخلبري  تقرير  ب��ورود  اخطاركم  اع��اله.  املذكورة  الدعوى 
ال�شاعة  املوافق 2017/3/9  الدعوى وقد حتددت جل�شة يوم اخلمي�س  يف 

11.00 �شباحا بالقاعة : Ch1.B.8  للتعقيب على التقرير. 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/1497  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-موؤ�ش�شة مام للمقاولت الكهربائية  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ موؤ�ش�شة علي بن حممد مريزا التجارية وميثله : مع�شومة ح�شن 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها  نا�شر ال�شايغ   قد 
الدعوى وحتى  رفع  تاريخ    والفائدة 9% من  دره��م(  وق��دره )1.270.110  مببلغ 
ال�شداد التام وبالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم 
الربعاء  املوافق  2017/3/15  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/233  جتاري جزئي              

اونني كوتي جمهول حمل القامة  املدعي عليه / 1-كنامبوراث فالبيل  اىل 
مبا ان املدعي/ الدلة للتجارة - �س ذ م م وميثله : �شمري حليم كنعان -  قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )43.750 
درهم( مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ  ال�شتحقاق يف 2013/6/17  
يوم  لها جل�شة  وح��ددت  والتعابز    وامل�شاريف  والر�شوم  التام   ال�شداد  وحتى 
Ch2.D.19 لذا  بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �س  امل��واف��ق  2017/3/8    الب��ع��اء  
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/501  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- ا�شل البداع للخدمات الفنية - �س ذ م م  جمهول حمل القامة 
ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - احمد  احمد مقبول  املدعي/مبني  اأن  مبا 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )11742 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف  رقم ال�شكوى )MB167005525AE(  وحددت 
بالقاعة  �شباحا    8.30 ال�شاعة    2017/3/14 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء   ي��وم  جل�شة  لها 
:Ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2016/1781  ا�ستئناف عمايل    
موؤ�ش�شة  الأع��م��ال  اإدارة  خلدمات  جيت  1-�شمارت  �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
ف���ردي���ة  جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل�����ش��ت��اأن��ف /ت�����ودور ميهايلوف 
ميهايلوف وميثله : مبارك عبداهلل القيطي امل�شعبني قد ا�شتاأنف   احلكم 
ال�شادر بالدعوى رقم : 2016/4338 عمايل جزئي بتاريخ 2016/10/20    
ال�شاعة 10.00  امل��واف��ق 2017/3/20   الث��ن��ني    ي��وم  لها جل�شه  وح���ددت 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/1408  ا�ستئناف جتاري   

اىل امل�شتاأنف �شدهم/ 1-�شونيل مالهوترا بوبيندر اناد ب�شفته �شريك وكفيل �شامن ملديونية 
�شركة مال�شون�س التجارية - �س ذ م م  2- �شركة مال�شون�س التجارية - �س ذ م م  3- تانوج 
�شونيل مالهوترا  ب�شفته وكفيل و�شامن ملديونية �شركة مال�شون�س التجارية -�س ذ م م 4- 
بوبيندرا ناث مالهوترا ب�شفته �شريك وكفيل و�شامن ملديونية �شركة مال�شون�س التجارية 
-�س ذ م م 5- حمبي لوجي�شتك�س )فرع من حمبي لال�شتثمار - �س ذ م م( جمهويل حمل 
ابراهيم اجلرمن-   ا�شماعيل  : علي  /نيل كمال مالهوترا وميثله  امل�شتاأنف  ان  القامة مبا 
قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى رقم : 2015/995 جتاري كلي  وحددت لها جل�شه يوم 
الثنني  املوافق 2017/4/3 ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�شي 

ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2016/1084  ا�ستئناف جتاري   

ان  امل�شتاأنف �شده/ 1-نيهاز دو�شا  جمهول حمل القامة مبا  اىل 
امل�شتاأنف /فادي �شومل   قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 
:  2015/947 جتاري كلي بتاريخ 2016/7/13   وحددت لها جل�شه 
يوم الحد   املوافق 2017/4/9   ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم 
ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2013/654  ا�ستئناف جتاري   

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-�شرفة الدين نالكات تريوتيكاتيل  جمهول حمل 
را�شد   : ع وميثله  م  �س   - التجاري  دب��ي  /بنك  امل�شتاأنف  ان  القامة مبا 
بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  قد  بوج�شيم    �شعيد  حممد 
لها جل�شه  وح��ددت  بتاريخ 2013/4/28  كلي  : 2223-2011 جت��اري  رق��م 
يوم الرب��ع��اء   املوافق 2017/3/22  ال�شاعة 17.30 م�شاء   بالقاعة رقم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.B.8

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/777  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-مطعم الطائي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / 
توفيق نوري عمري قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات 
عمالية وقدرها )14600 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( والر�شوم 
 )MB165536021AE(ال�شكوى رقم  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 
8.30 �س  ال�شاعة   2017/3/21 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء   ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت 
اأو من ميثلك قانونيا  فاأنت مكلف باحل�شور  بالقاعة :Ch1.A.2  لذا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/2254  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-وودي��ن داي�س تريدينج - �س م ح  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ القبة للمعار�س - �س ذ م م   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
الفائدة  م��ع  دره���م(   102.000( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
التام مع ت�شمني  ال�شداد  اقامة  الدعوى وحتى  بواقع 12% �شنويا من تاريخ 
الر�شوم وامل�شاريف والتعاب.   وحددت لها جل�شة يوم الربعاء   املدعي عليها 
املوافق  2017/3/8   ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.19 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/458  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-ليفينغ ري�شور�ش�س للتجارة �س ذ م م - ميثلها مديرها/ اميت رامي�س 
ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهويل  بهاغواندا�س   رامي�س  رامي�س  اميت   -2 بهاغواندا�س  
املدعي/ يا�شر اقبال اقبال وميثله : روكز جورج حبيقه  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالزام املتنازع �شدهما الوىل والثاين بالت�شامن والتكافل بان يدفعا للمتنازع 
مبلغ وقدره )30000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وح��ددت لها  ال�شتحقاق وحتى ال�شداد 
جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2017/3/15   ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.19 لذا 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  فاأنت مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/346  عقاري كلي                 

اىل اخل�شم املدخل / 1-�شركة تنميات جلوبل للتطوير العقاري - ذ م م  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ �شادق عماد ال�شعد وميثله : جو�شلني �شبلي خري اهلل   قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  بف�شخ عقد ايجاره منتهية بالتملك والزام املدعي 
عليها برد ودفع مبلغ وقدره )988.000 درهم ( وما يرتتب عليه من فوائد بواقع 12% من 
تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام والزام املدعي عليها كذلك برد وت�شليم عدد )33( 
�شيكا م�شحوبة من املدعي ل�شالح املدعي عليها على بنك HSBC والر�شوم وامل�شاريف 
والتعاب.  وحددت لها جل�شة يوم الحد  املوافق  2017/3/12  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/292  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-نيكول�س جوزيف جنيم  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ علي عبدالهادي علي العبديل   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
والر�شوم  دره���م(   666.227( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
وحتى  ال�شتحقاق   تاريخ   من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 
ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2017/3/7  ال�شاعة 
9.30 �س بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2016/713  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �شده/1-عقارات احمد عبد الرحيم العطار - ملالكها احمد عبد الرحيم 
ب��ك��وان دا�س  ك��وم��ار  التنفيذ/جي  ال��ع��ط��ار  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان طالب 
هريدا�س كيولرام   نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2016/1 عقاري كلي 
يوم الربعاء  بتاريخ  2016/3/30  باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك 1- بالزامكم ب�شداد 
ال�شداد   مت��ام  حتى   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )661163( وق��دره  مبلغ 
وت�شليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا 
العالن.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2016/3126   تنفيذ جتاري  

�شوختاي   ن���واز  حممد  �شوختاي  ن���واز  ف��رخ  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ابوظبي التجاري  
والزامك بدفع  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
او  التنفيذ  به وق��دره )833334.14( دره��م اىل طالب  املنفذ  املبلغ 
خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 
يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/147  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ ���ش��ده/1- اي���رون ه��ان��د ل��ل��م��ق��اولت - ���س ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد قا�شم غالم فريد   قد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )6547( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   900 مبلغ  اىل  بال�شافة 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/7  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- ايادام للتجارة - �س ذ م م   جمهول حمل القامة 
اأق���ام عليك  ق��د  اح��م��د    احمد حميد  �شفيق  التنفيذ/  ان طالب  مب��ا 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )20757( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�شافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���ش��وم  دره���م   1624 مبلغ  اىل 
بالقرار  اللتزام  بحقك يف حالة عدم  التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/530  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- �شدف �شعود للخدمات الفنية - �س ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حنظله افتخار افتخار احمد  - 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )7076( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   900 مبلغ  اىل  بال�شافة 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/318  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- ابتكارات ال�شرق للحا�شب اليل - ذ م م   جمهول 
اأقام  قد  ريا�س    احمد  التنفيذ/ عدنان  ان طالب  القامة مبا  حمل 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )20200( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�شافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���ش��وم  دره���م   1574 مبلغ  اىل 
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/376   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- �شركة فايف ريفر لتجارة اللكرتونيات - �س 
ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/نيالم �شوراج 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة  نارايان مي�شرا �شينغ   قد 
املنفذ به وقدره )106253( درهم اىل  املبلغ  اعاله والزامك بدفع 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2016/2880   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �شده/1- منى حممد �شعيد �شميل الكعبي - �شقيقة املرحوم املتوفى- من ورثة 
املرحوم �شامل حممد �شعيد �شميل الكعبي - 2- �شعيد حممد �شعيد �شميل الكعبي عن نف�شه 
املتوفى 3- عائ�شة  املدعي عليه  �شامل حممد  -قا�شر  ال�شغرية منى  وب�شفته و�شي على 
�شامل حممد �شعيد �شميل الكعبي من ورثة املرحوم �شامل حممد �شعيد �شميل الكعبي  4- 
كرمية حممد �شيد من ورثة املرحوم �شامل حممد �شعيد �شميل الكعبي -  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�شرف ابوظبي ال�شالمي وميثله : حممد عي�شى �شلطان 
ال�شويدي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة  فان  .وعليه  املحكمة   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م  وق��دره )1078455.71( 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2016/1921   تنفيذ مدين  

ال��ع��رب��ي��ة  جم��ه��ول حمل  ال��ت��اأم��ني  املنفذ ���ش��ده/1- �شركة  اىل 
كونهيهامو   عمر  التنفيذ/كونهيهامو  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
والزامك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
املبلغ املنفذ به وقدره )91902( درهم اىل طالب التنفيذ  بدفع 
الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  .وع��ل��ي��ه  املحكمة   خزينة  او 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2017/91   تنفيذ مدين  

اىل املنفذ �شدهما/1- فيجاياكومار بالياه بالياه  2- مادا�شامي نادار 
 - التنفيذ/فينيال  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  فايتيالينجام  
ب�شفتها من ورثة واأخت املتوفى �شاكتيفيل كاروبان - وميثله : مع�شومة 
ح�شن نا�شر ال�شايغ -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )127051( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  .وعليه  املحكمة   او خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• خورفكان-وام:

اأ�شاد ال�شيخ هيثم بن �شقر القا�شمي نائب رئي�س مكتب �شمو 
احلاكم بكلباء بالرعاية والدعم املعنوي واملادي الذي قدمه 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
خورفكان  ملهرجان  ال�شارقة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 

الثقايف بدورته الثانية.
املهرجان  فعاليات  افتتاح  ال�شيخ هيثم عقب ح�شوره  وقال 
ما  اإن   .. خورفكان  مدينة  �شاطئ  على  الأول  اأم�����س  م�شاء 
�شهدناه هذا امل�شاء وما يت�شمنه برنامج اليومني القادمني 
بزرع  تت�شم  التي  ثقافة احلياة  لدينا ولدى اجلمهور  يعزز 

الأمل والفرح وتكر�س املفهوم القيمي والرتاثي مبا تت�شمنه 
من معاين اجلمال واخلري واملحبة وروح التعاون .. الثقافة 
التي تنمي لدينا الذوق املو�شيقي والغنائي وحتببنا بامل�شرح 
ومكتبها يف  عامة  ال�شرقية  باملنطقة  الثقافة  دائ��رة  �شكر  و 
ا�شتطاع  ال��ذي  املهرجان  ه��ذا  يف  قدمته  ما  على  خورفكان 
على  مميزة  اأ�شبحت  ثقافية  لفعالية  نوعي  جمهور  ج��ذب 

خارطة الن�شاط الثقايف باملنطقة ال�شرقية.
– من  اجل��اب��ري  �شلطان  ب��ن  خالد  ال�شيخ  الفتتاح  ح�شر 
ع�شو  ال�شويدي  �شامل  ب��ن  خمي�س  و���ش��ع��ادة  عمان  �شلطنة 
�شوؤون  دائ����رة  رئ��ي�����س  ال�����ش��ارق��ة  لإم����ارة  التنفيذي  املجل�س 
ال�����ش��واح��ي وال��ق��رى ب��ال�����ش��ارق��ة و���ش��ع��ادة ���ش��امل ب��ن حممد 

رئي�س  ال�����ش��ارق��ة  لإم����ارة  التنفيذي  املجل�س  ع�شو  النقبي 
دائ�����رة ����ش���وؤون ال��ب��ل��دي��ات وال����زراع����ة ب��ال�����ش��ارق��ة وع����دد من 
و���ش��ع��ادة عبداهلل  ب��ال�����ش��ارق��ة  ال���ش��ت�����ش��اري  املجل�س  اأع�����ش��اء 
بخورفكان  ال��ب��ل��دي  املجل�س  رئي�س  النقبي  ال�شم  حممد 
الأمريي  الديوان  مدير  املن�شوري  يعقوب  �شلطان  و�شعادة 
البيلي مدير جامعة المارات  بخورفكان والدكتور حممد 
و���ش��ع��ادة ط����ارق ع���الي م��دي��ر امل��ك��ت��ب الإع���الم���ي حلكومة 
ال�شارقة واأحمد املطوع نائب مدير �شرطة املنطقة ال�شرقية 
وحممد �شالح ال�شويجي مدير اإدارة دائرة الثقافة باملنطقة 
ال�شرقية وعدد من اأع�شاء املجل�س البلدي بخورفكان ودبا 

احل�شن واأبناء املنطقة .

•• ال�سارقة –الفجر:

اطلعت جلنة �شوؤون الرتبية والتعليم 
والثقافة والعالم وال�شباب باملجل�س 
ال���ش��ت�����ش��اري لإم����ارة ال�����ش��ارق��ة خالل 
الطلبة  اأم���ور  اأول��ي��اء  ملجل�س  زيارتها 
الو�شطى مبقره  والطالبات باملنطقة 
يف مدينة الذيد  على خمتلف اجلهود 
باملنظومة  الرتقاء  ملوا�شلة  املبذولة 
اأجيال  اإع����داد   خ��الل  م��ن  التعليمية 
بالقيم  م��ت��م�����ش��ك��ة  ل��وط��ن��ه��ا  م��ن��ت��م��ي��ة 

والأخالق .
اللجنة  اإط��ار قيام  الزيارة يف  وج��اءت 
اأولياء  جمال�س  كافة  م��ع  بالتوا�شل 
اأم����ور ال��ط��ل��ب��ة وال��ط��ال��ب��ات يف اإم����ارة 

ال�����ش��ارق��ة وزي���ارت���ه���ا ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
بحكومة  للتعليم  ال�����ش��ارق��ة  جمل�س 
خططها  ع��ل��ى  ل���الط���الع  ال�������ش���ارق���ة 
وب��رجم��ه��ا م��ن اأج���ل ت��ك��ات��ف اجلهود 
للوقوف على كافة الظواهر ال�شلوكية 

وتنمية القيم يف �شلوك الطلبة.
����ش���م وف�����د ال��ل��ج��ن��ة ك����ل م����ن حممد 
اللجنة  رئ��ي�����س  ���ش��ل��ط��ان اخل��ا���ش��وين 
ب��ن هويدن  ���ش��امل  والأع�����ش��اء حممد 
ووح������ي������دة ع���ب���دال���ع���زي���ز وع����ب����داهلل 
ال�شيوي  اإ�شالم  والإعالمي  امل�شافري 

من الأمانة العامة للمجل�س.
من  ك��ل  املجل�س  وف��د  ا�شتقبل  فيما   
اأولياء  جمل�س  رئي�س  املحيان  را���ش��د 
باملنطقة  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��ل��ب��ة  اأم����ور 

الدكتور  ك��ل م��ن  ي��راف��ق��ه  ال��و���ش��ط��ى 
الرئي�س  نائب  الطنيجي  �شامل  علي 
والأع�شاء حممد عبداهلل بن هويدن 
دمل�����وك و�شيف  ب���ن  و���ش��ل��ط��ان م��ط��ر 
ب��ال��روي��ج��دة وم��ه��ري اخل��ي��ال وخفيه 
حممد حموده وموزه عبيد الطنيجي 
ومدير املجل�س الدكتور �شعيد بالليث 

الطنيحي.
را�شد  رح����ب  الج���ت���م���اع  ب���داي���ة  ويف 
من  ال��رتب��ي��ة  جلنة  باأع�شاء  امل��ح��ي��ان 
بحر�شهم  واأ�شاد  ال�شت�شاري  املجل�س 
على التوا�شل مع املوؤ�ش�شات التعليمية 
موؤكدا  الو�شطى  اأولياء  جمل�س  ومع 
اأن هدف اجلميع هو الطالب واملعلم 
وتكامل الأدوار يف اإطار ما ي�شعى اإليه  

لالرتقاء  للتعليم  ال�����ش��ارق��ة  جمل�س 
ب��امل��ن��ظ��وم��ة ال���رتب���وي���ة وف����ق اأه����داف 

وخطط وزارة الرتبية والتعليم .
الدكتور  املجل�س  م��دي��ر  ق���دم  ب��ع��ده��ا 
ب��ال��ل��ي��ث ال��ط��ن��ي��ح��ي اخلطط  ���ش��ع��ي��د 
ال�شرتاتيجية واأهم اأعمال ومبادرات 
جمل�س اأولياء اأمور الو�شطى وما يقوم 
ب��ه م��ن خطط م��ن خ��الل جهود 19 
ع�شوا وع�شوة يف املجل�س عالوة على 
املدار�س  اإدارات  مع  الدائم  التوا�شل 
ن��ق��ل حممد  . فيما  الأم����ور  واأول���ي���اء 
���ش��ل��ط��ان اخل���ا����ش���وين رئ��ي�����س جلنة 
الرتبية والتعليم باملجل�س ال�شت�شاري 
حت���ي���ات رئ��ي�����ش��ة امل��ج��ل�����س والأم������ني 
املجل�س  وع�������ش���وات  واأع�������ش���اء  ال���ع���ام 

للجهود  اللجنة  تقدير  ع��ن  واأع����رب 
اأولياء  جمل�س  يبذلها  التي  امللمو�شة 
باملنطقة  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��ل��ب��ة  اأم����ور 
الرتبوي  امليدان  الو�شطى  يف خدمة 
واأ�شار اإىل حر�س املجل�س ال�شت�شاري 
بالتعاون مع جمل�س ال�شارقة للتعليم 
التي  الطلبة  اأم���ور  اأول��ي��اء  وجمال�س 
املربي  م���ن  ال���دع���م  ت��ل��ق��ى  ج��م��ي��ع��ه��ا 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  الأول  واملعلم 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
حاكم  لالحتاد  الأعلى  املجل�س  ع�شو 
ال�شارقة يف امل�شاهمة يف توفري البيئة 
التعليمية اجلاذبة واملتطورة واإك�شاب 
من  والقيم  واملعارف  املهارات  الن�سء 
منا�شبة  �شحية  بيئة  ت��وف��ري  خ���الل 

ل�شالمته وامل�شاهمة يف تاأهيل الهيئات 
وفقا  والفنية  والتدري�شية  الداري����ة 
وحتفيز  املتميزة  ال��دول��ي��ة  للمعايري 
وتكرمي العاملني يف امليدان الرتبوي 
املنظومة  خلدمة  ال�شراكات  وتفعيل 
التعليمية وبعدها جرى طرح الروؤى 

والولء  القيم  تنمية  ب�����ش��اأن  القيمة 
عليهم  واحل��ف��اظ  الطلبة  ن��ف��و���س  يف 
وو�شائل  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال����ت����ي����ارات  ����ش���د 
�شالحا  تكون  ق��د  التي  التكنولوجيا 
اجلهود  اإىل  التطرق  ومت  ح��دي��ن  ذو 
املبذولة حلماية الطلبة من الظواهر 

ال�شلوكية والتو�شيات يف هذا ال�شاأن . 
ويف نهاية الجتماع قام را�شد املحيان 
الو�شطى  جم��ل�����س  اأع�������ش���اء  ي��راف��ق��ه 
ب���اإه���داء جل��ن��ة ال��رتب��ي��ة م��ن املجل�س 
تقديرا  ت��ذك��اري��ا  درع����ا  ال���ش��ت�����ش��اري 

لزيارتهم .

•• دبي –الفجر:

ال�����ش��ع��ادة يف قرية  ���ش��ه��د م��ه��رج��ان 
ت���وق���ي���ع كتاب   ب���دب���ي ح���ف���ل  ال����ب����وم 
بعنوان ” العمل التطوعي يف حياتنا، 
اأهميته ،معوقاته وعوامل جناحه”  
املن�شوري  ي��و���ش��ف  اأح���م���د  ل��ل��ك��ات��ب 
املبادرة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ب��ح�����ش��ور  وذل����ك 
من  وع��دد  النعيمي  ر�شل  الدكتورة 
الكتاب واملفكرين وجمهور مهرجان 
الأ�شبوع  ، وذل���ك يف خ��ت��ام  ال�����ش��ع��ادة 
ال�����ذي يحمل  ل��ل��م��ه��رج��ان  ال���ث���اين 
ع��ن��وان »اخل���ري وال��ع��ط��اء«  يتم فيه 

تكرمي التطوع واملتطوعني .

الدكتورة  امل��ب��ادرة  موؤ�ش�شة  وق��ال��ت 
اخلري  ا���ش��ب��وع  ب���اأن  النعيمي:  ر���ش��ل 
منها  فعاليات  ع��دة  �شهد  وال��ع��ط��اء 
قرية  يف  ال�شعادة  �شفينة  ا�شتقبال 
بيت  جمعية  لتكرمي  دب��ي  يف  ال��ب��وم 
اخلري للمندوبني املتميزين، وحفل 
ت��وق��ي��ع ك��ت��اب  ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي يف 
وعوامل  ،معوقاته  اأهميته  حياتنا، 
يو�شف  اأح�����م�����د  ل���ل���ك���ات���ب  جن��������اح  
اي�شا  امل��ه��رج��ان  و�شهد  امل��ن�����ش��وري، 

حفل توقيع كتاب  
واأ�شافت باأن مهرجان ال�شعادة ياأتي 
ال�شمو  �شاحب  اإع���الن  م��ع  متا�شياً 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 

رئي�س الدولة، حفظه اهلل، باأن يكون 
والعطاء،  اخل��ري  عاما   2017 ع��ام 
مهرجان  م�����ب�����ادرة  ق�����ش��م��ت  ح���ي���ث 
ال�شعادة اإىل اأربعة حماور على مدار 
خا�شة  فعاليات  ت�شم  اأ�شابيع  اأربعة 
ب��ال�����ش��ع��ادة وال��ت��ط��وع وع����ام اخلري، 
ل��ل��ط��ع��ام، والطفل  وب��ن��ك الإم�����ارات 
املهرجان  �شي�شاحب  فيما  وامل����راأة، 
اإىل   ، املنتجة  الأ���ش��ر  لدعم  معر�س 
جتوب  التي  ال�شعادة  �شفينة  جانب 
خور دبي يف حما�شرات عن ال�شعادة 
والإي��ج��اب��ي��ة وال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي  يف 
ي���ت���ع���اون فيها  ف���ع���ال���ي���ات جم���ان���ي���ة 
امل�شاعر  م�����راك�����ز  م�����ع  امل����ه����رج����ان 

الإن�شانية و جهات اأخرى.
م���ن ج��ان��ب��ه ت���ق���دم  ال��ك��ات��ب  اأحمد 
والتقدير  بال�شكر  املن�شوري  يو�شف 
على  النعيمي  ر���ش��ل  ال��دك��ت��ورة  اىل 

تنظيم مهرجان ال�شعادة 
وع���ن ك��ت��اب ” ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي يف 
وعوامل  ،معوقاته  اأهميته  حياتنا، 
الكتاب يدور  ب��اأن  جناحه”  ي��ق��ول: 
الذي  التطوعي  العمل  اأهمية  حول 
ب��ات م��ن الأع��م��ال ال��ب��ارزة املطلوبة 
يف هذا الوقت وخ�شو�شا مع اإعالن 
ع��ام اخل��ري ، وم��دى اهتمام القيادة 
مفهوم  بغر�س  ال��دول��ة  يف  الر�شيدة 
التطوع يف نفو�س الجيال، كما تناول 

املجتمع  بنظرة  التعريف  ال���ش��دار 
التطوعي  ال��ع��م��ل  ن��ح��و  واأف���������راده 
التطوعي،  ال��ع��م��ل  يف  امل������راأة   ودور 
نواة  هو  التطوعي  العمل  اأن  وكيف 
اإدراك  واأن��ه لبد من   ، لعمل اخلري 
لي�شبح  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل  اأه��م��ي��ة 
اأ�شلوب حياة يعتاد عليه جميع اأفراد 
عوامل  الكتاب  ناق�س  كما  املجتمع، 
جن���اح ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي م��ن خالل 

عر�س لبع�س التجارب. 
يو�شف  اأح���م���د  ال���ك���ات���ب  اأن  ي���ذك���ر 
امل��ن�����ش��وري  حما�شر وم���درب دويل 
حم�������رتف م���ع���ت���م���د م������ن الحت�������اد 
للمدربني وكاتب يف جمال  ال��دويل 

ال���ع���م���ل ال���ت���ط���وع���ي ول�����ه خ�����ربة يف 
 20 ع��ن  يزيد  م��ا  التطوعي  العمل 

ع�����ام، وي�����ش��غ��ل م��ن�����ش��ب  ام����ني �شر 
امل�شتهلك  حلماية  الم��ارات  جمعية 

متطوعي  جمعية  يف  �شابق  وع�شو 
المارات. 

•• ال�سارقة-الفجر:

وع��ط��اء، ومتطوعون  ف��ر���ش��ان خ��ري 
الإم�����ارات ومن  م��ن خمتلف م��ن��اط��ق 
وك��������وادر طبية  ج��م��ي��ع اجل���ن�������ش���ي���ات، 
ومتري�شية متخ�ش�شة، وجلان اإدارية 
هنا حتت  يعمل  اجلميع  واإ���ش��راف��ي��ة.. 
يقطعون  الوردية”،  “القافلة  راي���ة 
دولة الإمارات من �شرقها اإىل غربها، 
�شرطان  مبر�س  التوعية  وال��ه��دف.. 
الرامية  اجل���ه���ود  وت���ع���زي���ز  ال����ث����دي، 
الفحو�شات  وت��ق��دمي  مواجهته،  اإىل 
على  واملقيمني  للمواطنني  املجانية 

اأر�س الإمارات الطيبة.
قدمت القافلة الوردية منذ انطالقتها 
نهاية  وح��ت��ى   2011 ع��ام  يف  الأوىل 
واأعمال  كبرية  ج��ه��وداً  املا�شي،  ال��ع��ام 
ال�شبع،  ال���دول���ة  اإم�������ارات  يف  خ��ريي��ة 
الت�شدي  ذل����ك  يف  ال���وح���ي���د  ه��دف��ه��ا 
وت�شحيح  ال����ث����دي  ����ش���رط���ان  مل���ر����س 
اإىل  وال�شعي  عنه،  املغلوطة  املفاهيم 
م��ك��اف��ح��ت��ه ل��ت��ق��ل��ي��ل خم����اط����ره على 
 6 الإن�شان اإىل احلد الأدن��ى، وخ��الل 
اأعوام هي عمر القافلة الوردية، متكن 
ال��وردي يف القافلة من  اأبطال اخل��ري 
و790  األفاً   202 جمموعه  ما  بذل 
���ش��اع��ة ت��ط��وع��ي��ة يف ع��م��ل اخل����ري، اأي 
23 �شنة كاملة،  اأك��ر م��ن  م��ا ي��ع��ادل 
فهوؤلء الفر�شان والأطباء واملمر�شون 
وامل��ت��ط��وع��ون، اأث��ب��ت��وا ب��ج��ه��وده��م اأن 
اإمارة  من  انطلقت  التي  العطاء  روح 

تعرف  ل  متجددة  روح  هي  ال�شارقة، 
حدوداً للبذل.

وح������ول ج���ه���ود ال�����ك�����وادر ال��ط��ب��ي��ة يف 
املتنقلة،  ال��ع��ي��ادات  ال��وردي��ة،  القافلة 
يبلغ متو�شط  كادر طبي  فيها  فيعمل 
عدد اأفراده 83 �شخ�شاً �شنوياً، يعمل 
كل منهم ملدة تزيد على 15 �شاعة يف 
التطوع  �شاعات  جمموع  ليبلغ  اليوم، 
يوماً،  ال�11  يف  ال���واح���د  لل�شخ�س 
جمموعه  ما  اأي  تطوع،  �شاعة   165
13 األفاً و695 �شاعة تطوع لإجمايل 
الكادر الطبي يف الفرتة نف�شها، ومبا 
يف  �شاعة  و170  األ��ف��اً   82 اإىل  ي�شل 

اأعوام القافلة ال�شتة.
تتنوع  ف��اأع��م��ال��ه��م  امل��ت��ط��وع��ون،  اأم����ا 
يوم  ك��ل  وجلبها  باخليل  العناية  ب��ني 
واإرجاعها  الإ���ش��ط��ب��الت  م��ن  ���ش��ب��اح��اً 
يف  امل�شاركة  اإىل  اإ�شافة  م�شاء،  اإليها 
املر�شى،  وت�شجيل  الفر�شان،  م�شرية 
الطبي،  ال��ف��ح�����س  ع��م��ل��ي��ات  وت��ن��ظ��ي��م 
التي  امل���واق���ع  ت��رت��ي��ب  وامل�����ش��اع��دة يف 
املتنقلة،  ال���ع���ي���ادات  ع��ن��ده��ا  ت��ت��وق��ف 
املتنقلة  العيادات  موقع  يف  وال��رتوي��ج 
خلدمات الك�شف الطبي التي توفرها 
خمتلف  ت��ق��دمي  ع��ن  ف�شاًل  القافلة، 
اأنواع الدعم اللوجي�شتي والفني التي 

حتتاجها طواقم القافلة.
العمل  �����ش����اع����ات  م���ت���و����ش���ط  وي���ب���ل���غ 
يف  �شاعة   14 نحو  ال��واح��د  للمتطوع 
على  �شاعة   154 اأي  ال��واح��د،  ال��ي��وم 
مدار اأيام القافلة ال�11 يف العام، ويف 

ال��وق��ت ال���ذي و���ش��ل ع���دد املتطوعني 
مدى  على  القافلة  يف  �شاركوا  الذين 
متطوعاً،   650 اإىل  ال�شتة  اأع��وام��ه��ا 
فاإن معدل �شاعات التطوع الإجمالية 
لهم يتجاوز 100 األف و100 �شاعة 

تطوع.
وفيما يتعلق بفر�شان القافلة الوردية 
ف��ي��رتاوح م��ع��دل ع���دد ���ش��اع��ات العمل 
ال���ت���ط���وع���ي خ������الل م�������ش���ارك���ت���ه���م يف 
يف  للفار�س  �شاعة  و14   12 امل�شرية 
الفر�شان  اأن عدد  الواحد، ومبا  اليوم 
امل�شاركني يرتاوح بني 8 و10 فر�شان 
اأن جمموع  ف���اإن ذل��ك يعني  ي���وم،  ك��ل 
 9 �شاعات التطوع الإجمالية ملتو�شط 
فر�شان طوال هذه الأيام يبلغ 1170 
�شاعات  ي�����ش��ل مب��ج��م��وع  م���ا  ����ش���اع���ة، 

الفر�شان  ك��اف��ة  قدمها  ال��ت��ي  التطوع 
اإىل  ال�شتة  القافلة  اأع���وام  م��دار  على 

7020 �شاعة. 
هذه  ع��ل��ى  اخل���ري  ج��ه��ود  تقت�شر  ول 
ال��ع��ط��اءات امل��ي��دان��ي��ة ال��ك��ب��رية، واإمنا 
واإ�شرايف  اإداري  اإىل عمل  متتد كذلك 
الإداري����ة  الهيئات  ت��ت��وله  وتنظيمي، 
عمل  على  امل�شرفة  الفرعية  واللجان 
القافلة، حيث تعقد الهيئات واللجان 
اج��ت��م��اع��ات اأ���ش��ب��وع��ي��ة اع���ت���ب���اراً من 
���ش��ب��ت��م��رب م���ن ك���ل ع���ام ي�����ش��ارك فيها 
وت�شتمر  الأق������ل،  ع��ل��ى  ���ش��خ�����ش��اً   15
م����دة الج���ت���م���اع ف����رتة ت�����راوح ب���ني 4 
�شاعات  اأن  ي��ع��ن��ي  م����ا  ����ش���اع���ات،  و6 
يف  �شاعة   150 تتجاوز  الجتماعات 
التطوع  �شاعات  ع��دد  لي�شل  ع��ام،  ك��ل 

القافلة  اأع���وام  خ��الل  الجتماعات  يف 
وبح�شاب  ���ش��اع��ة،   900 اإىل  ال�����ش��ت��ة 
امل�شاركني  لإج��م��ايل  التطوع  �شاعات 
يف ه��ذه الج��ت��م��اع��ات، ف��اإن��ن��ا جن��د اأن 
جمموعها يزيد على 13 األفاً و500 

�شاعة خالل 6 اأعوام.
ب��ن ك���رم، رئ��ي�����س اللجنة  وق��ال��ت رمي 
القافلة  املنظمة مل�شرية فر�شان  العليا 
ال��وردي��ة: تظهر ه��ذه الإح�����ش��اءات اأن 
اأعوامها  م��دار  على  ال��وردي��ة  القافلة 
بهدفها  ت��ك��ت��ِف  مل  امل��ا���ش��ي��ة  ال�����ش��ت��ة 
مبر�س  بالتوعية  املتمثل  الأ���ش��ا���ش��ي 
وتوفري  وم��واج��ه��ت��ه،  ال��ث��دي  �شرطان 
املبكر  للك�شف  املجانية  الفحو�شات 
اأن القافلة ت�شري  اأي�شاً  عنه، بل تثبت 
يتعلق  فيما  ال�شحيح  ال��ط��ري��ق  على 

التطوعي  ال��ع��م��ل  ث��ق��اف��ة  ب��رت���ش��ي��خ 
الإم���ارات  دول���ة  يف  املختلفة  باأ�شكاله 

العربية املتحدة.
“�شاحب  اأن  ك�����رم  ب����ن  واأو�����ش����ح����ت 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 
بادرة  يف  اأعلن  ال��دول��ة،  رئي�س  نهيان، 
كرمية اأن عام 2017 هو عام اخلري، 
وتو�شح اخلطط التف�شيلية للمبادرة 
اأ�شا�شياً  ج������زءاً  ي��ع��ت��رب  ال���ت���ط���وع  اأن 
لذلك  اخل���ري،  ع���ام  اأه�����داف  لتحقيق 
متاماً  تن�شجم  ال��ق��اف��ل��ة  اأع���م���ال  ف���اإن 
م��ع ه��ذه ال��ت�����ش��ورات، وت��ق��دم منوذجاً 
ورفعته،  ال��وط��ن  خ��دم��ة  يف  ي��ح��ت��ذى 
املحلية  اخلري  عمل  منظومة  وتعزيز 

يف �شتى املجالت«.
القافلة  “تقدمي  اأن  واأ�شافت بن كرم 

ميدان  يف  ���ش��اع��ة  األ����ف   215 ل��ن��ح��و 
ال��ت��ط��وع ك��ان ل��ه اأث���ر اإي��ج��اب��ي ب��ال��غ يف 
واأ�شهم  ال���ن���ا����س،  م���ن  ال��ع��دي��د  ح���ي���اة 
من  الع�شرات  اإن��ق��اذ  يف  مبا�شر  ب�شكل 
�شرطان  مب���ر����س  امل�������ش���اب���ني  اأرواح 
اإجراء  باأهمية  ال��وع��ي  وع���زز  ال��ث��دي، 
للمر�س،  واملبكرة  الدورية  الفحو�س 
املتداولة  اخل��اط��ئ��ة  املفاهيم  و�شحح 
ب��داأ م��ن دعم  ل��دى النا�س، وه��ذا كله 
ورع���اي���ة م��ن ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�شيخ 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، 
ال�شارقة،  الأعلى حاكم  املجل�س  ع�شو 
جواهر  ال�شيخة  �شمو  �شموه،  وقرينة 
الرئي�س  ال���ق���ا����ش���م���ي،  حم���م���د  ب���ن���ت 
مر�شى  اأ���ش��دق��اء  جلمعية  امل��وؤ���ش�����س 
���ش��ف��رية الحت����اد الدويل  ال�����ش��رط��ان، 
الحتاد  و�شفرية  ال�شرطان،  ملكافحة 
لالإعالن  ال�شرطان  ملكافحة  ال��دويل 

العاملي لل�شرطان«. 
والهتمام  الدعم  اأن  ك��رم  بن  واأك���دت 
القافلة  تتلقاهما  اللذين  الكبريين 
الوردية من �شمو ال�شيخة فاطمة بنت 
رئي�شة الحتاد  الإم��ارات(  )اأم  مبارك 
الأعلى  ال��رئ��ي�����ش��ة  ال����ع����ام،  ال��ن�����ش��ائ��ي 
رئي�شة  الأ����ش���ري���ة،  ال��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���ش�����ش��ة 
والطفولة،  لالأمومة  الأعلى  املجل�س 
وق��������ادة دول�������ة الإم������������ارات ورم����وزه����ا 
واخلا�شة  احل��ك��وم��ي��ة  وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا 
ي�شكالن حمور ا�شتدامة مل�شرية الأمل 

والوعي.
املنظمة  العليا  اللجنة  وتابعت رئي�س 

مل�����ش��رية ف��ر���ش��ان ال��ق��اف��ل��ة ال���وردي���ة: 
الوردية  ال��ق��اف��ل��ة  م�����ش��رية  “تنطلق 
رافعة  ال�شابع،  عامها  يف  اأي���ام  خ��الل 
اإمارات(،  �شعار )�شبع �شنوات.. ل�شبع 
فاخلري وح��ب البذل ال��ذي جن��ده يف 
الوطن  هذا  زرعها  ب��ذور  هو  نفو�شنا 
لأبنائه  امل��ت��وا���ش��ل  ب��اإح�����ش��ان��ه  ف��ي��ن��ا 
ولالإن�شانية  اأر���ش��ه  ع��ل��ى  وامل��ق��ي��م��ني 
جمعاء، واأعتقد اأن العملي التطوعي 
لدولتنا  اجل��م��ي��ل  رد  م���ن  ج����زء  ه���و 
اأن��ه قيمة فريدة يجب  احلبيبة، كما 
اأن نعمل على تنميتها يف نفو�س اأبنائنا 

حتى تثمر خرياً يعم اجلميع«.
للقافلة  ال�شنوية  امل�شرية  وتت�شمن 
هي:  رئي�شة،  م�شارات  اأربعة  الوردية 
املتنقلة،  والعيادة  الفر�شان،  م�شرية 
وج����م����ع ال�����ت�����ربع�����ات، وال���ف���ع���ال���ي���ات 
التوعوية الداعمة جلهود ن�شر الوعي 
حول مر�س �شرطان الثدي و�شرورة 
القافلة  وت���رى  ع��ن��ه،  امل��ب��ك��ر  الك�شف 
الوردية اأن التوعية مبخاطر �شرطان 
وجمتمعية  وطنية  م�شوؤولية  الثدي 
موؤ�ش�شة  كل  على  يتوجب  واإن�شانية، 
جزء  حت���م���ل  يف  امل�������ش���ارك���ة  ف�����رد  اأو 
منها. وخالل الأعوام ال�شتة املا�شية 
النوعية يف  القافلة  ن�شاطات  اأ�شهمت 
ت�شحيح املفاهيم املغلوطة التي تدور 
حول املر�س، واأزالت حاجزي اخلوف 
التعامل  ت����ع����رتي  ال����ت����ي  واخل����ج����ل 
من  العديد  اإن��ق��اذ  يف  اأ�شهم  م��ا  معه، 

الأرواح.

جلنة �صئون الرتبية والتعليم باملجل�س ال�صت�صاري لإمارة ال�صارقة  تبحث 
مع جمل�س اأولياء اأمور الو�صطى اجلهود امل�صرتكة حلل الظواهر ال�صلوكية 

يف ختام  اأ�سبوع  اخلري والعطاء  

مهرجان ال�صعادة يف دبي يحتفل بتوقيع كتاب »العمل التطوعي يف حياتنا«

فر�سانها واأطباوؤها ومتطوعوها بذلوا جهودًا كبرية للتوعية باملر�س ومواجهته

القافلة الوردية.. 200 األف �صاعة تطوع ملكافحة �صرطان الثدي خال 6 اأعوام

انطاق فعاليات مهرجان خورفكان الثقايف بدورته الثانية 
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عربي ودويل
جوبيه م�صتعد لل�صباق الرئا�صي الفرن�صي بدل فيون 

•• باري�ص-اأ ف ب:

قبل 51 يوما من النتخابات الرئا�شية الفرن�شية 
اآلن جوبيه  الأ�شبق  ال��وزراء  رئي�س  او�شاط  اف��ادت 
فرن�شوا  اليمني  مر�شح  حم��ل  ليحل  م�شتعد  ان��ه 
فيون الذي يواجه متاعب ق�شائية جراء ف�شيحة 

وظائف يعتقد اأنها وهمية.
والن ج��وب��ي��ه ا���ش��ت��ب��ع��د م���ن ال�������دورة ال��ث��ان��ي��ة يف 
النتخابات التمهيدية لليمني الفرن�شي لكنه “لن 
يتوانى عن الرت�شح اذا كانت الظروف متوافرة، اأي 
ان يعلن فرن�شوا فيون ان�شحابه وان تلتف او�شاط 

ال��ي��م��ني وال��و���ش��ط وح����زب اجل��م��ه��وري��ني، حوله” 
بح�شب م�شدر مقرب منه.

ولن  انقالبيا  لي�س  جوبيه  “اآلن  ان  امل�شدر  واك��د 
يدفع ابدا فيون اىل اخلارج ولن يقوم باي مبادرة 

تنطوي على موؤامرة”.
 وكان جوبيه نفى حتى الن ا�شتعداده للعودة اىل 

ال�شباق الرئا�شي.
التهم  توجيه  احتمال  عن  الربعاء  اعلن  ان  ومنذ 
اليه قريبا يف اطار التحقيق يف ما اذا كانت زوجته 
وابنه وابنته ا�شتفادوا من وظائف، يواجه فرن�شوا 
حمل�ت�������ه  فري���������ق  من  اع�ش�اء  انف�شا�س  في����ون 

من  ان�شحابه  اىل  الدعوات  تزاي�������د  و�ش����������ط  عنه 
ال�شباق.

كان  ال���ذي  �شولري  ت��ي��ريي  با�شمه  ال��ن��اط��ق  واع��ل��ن 
امل��ر���ش��ح املحافظ،  امل��ق��رب��ني م��ن  اق���رب  يعترب م��ن 

�شباح اجلمعة ا�شتقالته.
وكتب على تويرت، “لقد قررت ان ا�شع حدا ملهامي 
اىل  بذلك  لين�شم  فيون”  فرن�شوا  با�شم  كناطق 
لئحة طويلة ممن تخلوا منذ الربعاء عن رئي�س 

الوزراء ال�شبق.
واع���ت���رب رئ��ي�����س ال��������وزراء ال����ش���ب���ق دوم��ي��ن��ي��ك دو 
يكون  ان  بامكان�����������ه  يعد  “مل  في��������ون  ان  فيلبان 

ق��ادرا على خو�س حمل��ة يف  مر�شحا، لن��ه مل يعد 
جمهوري  من�����وذج  او  افك������ار  ع��ن  ل��ل��دف��اع  العمق 

ودميوقراطي«.
اليمني  �شفوف  يف  مماثلة  انت�قادات  فيون  وواج��ه 
والو�شط منذ اعلن الربعاء ان الق�شاء �شي�شتدعيه 
قريبا متهيدا لتوجيه التهم اليه م�شددا يف الوقت 

نف�شه على انه �شيم�شي حتى النهاية يف تر�شيحه.
الن جوبيه ميثل  املتحفظ من قبل  املوقف  وه��ذا 
بوردو  بلدية  لرئي�س  بالن�شبة  الم���ام  اىل  خ��ط��وة 
اليمني  ملمثل  الوفاء  الن مببداأ  التزم حتى  ال��ذي 

فيون.

    وا�شتح�شر الربيكي مثال من 
ح�����الت ال��ت��ه��رب اجل��ب��ائ��ي لدى 
اأن  ب��ال��ت��وري��د، مبينا  ي��ق��وم  ت��اج��ر 
ت�شل  الدولة  لفائدة  دي��ون  لديه 

قيمتها اإىل 211 مليون دينار.
    واأفاد عبيد الربيكي باأنه اقرتح 
يو�شف  احل���ك���وم���ة  رئ���ي�������س  ع���ل���ى 
الف�شاد  مكافحة  طار  يف  ال�شاهد، 
جتميد  ال�������ش���ري���ب���ي،  وال���ت���ه���رب 
ال��رم��ز ال��دي��واين ل��ه��وؤلء التجار 
وجتميد اأن�شطتهم اإىل حني اإعادة 
وا�شتخال�شها  دي��ون��ه��م  ج��دول��ة 

لفائدة الدولة.
اأن رئي�س  امل��ت��ح��دث      واأك���د ذات 
مقرتحه  ي����اأخ����ذ  مل  احل���ك���وم���ة 
بعني العتبار كما مل ياأخذ بعني 
يتعلق  اآخ�����ر  م��ق��رتح��ا  الع���ت���ب���ار 
ب��رت���ش��ي��د ال��ت��وري��د وخ��ا���ش��ة من 

تركيا، وفق قوله.
اأ�شكال  ع��ن  حديثه  �شياق  ويف      

قطاعات  ع����دة  يف  اأخ�����رى  ف�����ش��اد 
اأبرزها  م��ن  باجلملة  واخ����اللت 
لفائدة  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ان����ت����داب����ات 
ج����ه����ات م��ع��ي��ن��ة ب��ت��ع��ل��ي��م��ات من 
لروؤ�شاء  وتعيينات  الدولة  رئي�س 
ب��ط��رق ملتوية  م��دي��ري��ن ع��ام��ني 
نفي  رغ��م  كفاءتهم  ح�شب  ولي�س 

رئي�س اجلمهوريرّة علمه لها.
  وقال انه قام بربنامج للمن�شاآت 
العمومية خا�س باملوازنات املالية 
وامل�شاكل الجتماعيرّة لكنه تفاجاأ 
رئا�شة  اإىل  ت���رح���ل  امل���ل���ف���ات  اأنرّ 

احلكومة.
ينطلق يف  م��ل��ف  ك���لرّ  اأن  واأع���ل���ن   
معاجلته تتم اإحالته اإىل م�شالح 
احلكومة  رئ���ا����ش���ة  ت��ت��ب��ع  اأخ������رى 

اآخرها هياكل الرقابة.
“اأغادر احلكومة  الربيكي  وقال   
لكنني لن اأغادر امل�شهد ال�شيا�شي” 

على حدرّ تعبريه. 

يتوقع  ل  ان��ه  فيها  وق���ال  مي�شتورا 
وق����ال ع�شو  م���ع���ج���زات.  ول  خ��رق��ا 
هذا  ماخو�س  منذر  املعار�شة  الوفد 
ال����ش���ب���وع ل ن�����زال ه���ن���ا. ه����ذا بحد 
مبعوثون  وي�������ش���ارك  اإجن�������از.  ذات�����ه 
الوليات  راأ�شها  على  ع��دة،  دول  من 
املتحدة ورو�شيا، بال�شافة اىل قطر 
وت��رك��ي��ا وف��رن�����ش��ا، يف امل��ح��ادث��ات مع 
الع���الم وقاعات  ع��ن  بعيدا  ال��وف��ود 
وتعترب  ال��ر���ش��م��ي��ة.  الج���ت���م���اع���ات 
مكافحة  م���و����ش���وع  ان  امل���ع���ار����ش���ة 

الإرهاب ل يحتاج اىل مفاو�شات.

اأن  الربيكي  عبيد  اعترب  الف�شاد، 
تركيا  م��ن  ال�شلع  ت��وري��د  م�شاألة 
م���ن اأب�����رز م��ل��ف��ات ال��ف�����ش��اد التي 
احلالية،  احل��ك��وم��ة  تعاجلها  مل 
ت�شتورد  ت��ون�����س  اأن  ع��ل��ى  م�����ش��ددا 
كميات هائلة من ال�شلع من تركيا 

ر اإليها �شيء. ول ت�شدرّ
اأنه  امل��ت��ح��دث ع��ل��ى     و���ش��دد ذات 
التون�شية  ال�����ش��وق  اإغ����راق  ق��د مت 
بال�شلع الرتكية ومت الق�شاء على 
مالب�س  من  التون�شية  املنتوجات 

ومواد غذائية و�شلع اأخرى.
مل  احل���ك���وم���ة  قوله”  وت���اب���ع     

هذه  ا���ش��م  ع��ن  يك�شف  اأن  )دون 
ه��ا ب��اأن��ه��ا من  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة(، م��ن��ورّ

ال�شخ�شيات الفاعلة يف تون�س.
   و�شدد الربيكي على اأن احلكومة 
ال�شخ�شية  ه��ذه  م��ع  تتعامل  مل 
البنكي  ال�شر  رف��ع  لقانون  طبقا 
ومل تبا�شر يف التحقيق معها عن 

م�شادر هذه الأموال.
  وقال الربيكي اإن هذه ال�شخ�شية 
لي�شت رئي�س حركة م�شروع تون�س 
حم�شن م��رزوق، وذلك يف اإجابته 

عن �شوؤال �شحفي.
ملفات  ع��ن  الربيكي  ك�شف  كما    

   وقال وزير الوظيفة العمومية 
هناك  اإن  ال��ربي��ك��ي،  عبيد  امل��ق��ال 
خالل  ت��ل��ق��ت  ت��ون�����ش��ي��ة  �شخ�شية 

قدمته  ال���ذي  للمقرتح  ت�شتجب 
املتعلق برت�شيد التوريد من هذه 

الدولة«.

املبلغ  اأن ه���ذا  ال��ربي��ك��ي     واأف����اد 
ما  اأي  دولر  مليون  ب�12  ي��ق��در 
تون�شي  دي��ن��ار  مليون   25 ي��ع��ادل 

الأيام القليلة املا�شية مبلغا ماليا 
اأن  دون  اأجنبية،  دول��ة  من  هائال 

تتم حما�شبتها.

•• ت�سامبالين-اأ ف ب:

تتوقف �شيارة الأجرة قرب ر�شيف يف بلدة ت�شامبالين 
الواقعة يف ولية نيويورك وترتجل منها عائلة موؤلفة 
�شريعة  بخطى  امل�شي  وتبداأ  وول��دي��ن،  والأم  الأب  من 
حتى نهاية الطريق و�شول اىل جدول ي�شكل احلدود 

بني الوليات املتحدة وكندا.
جريزي  من  و�شلنا  “لقد  اأحمد  حممد  الوالد  وق��ال 
 500 اك��ر م��ن  ال��ت��ي تبعد  ن��ي��وي��ورك  ق��رب  �شيتي” 
ك��ي��ل��وم��رت اىل اجل���ن���وب. ويف اث��ن��اء امل�����ش��ي، ي��خ��رب هو 
بعدما  �شهرا،   11 قبل  باك�شتان  غ��ادرا  كيف  وزوجته 

تلقيا تهديدات بالقتل.
وي���وؤك���دان ان ال��ع��ائ��ل��ة ك��ان��ت ت��ري��د “طلب ال��ل��ج��وء يف 
الوليات املتحدة، لكننا الن، ن�شعر بخوف �شديد من 

عمليات الرتحيل، ب�شبب �شيا�شة ترامب«.
وعلى اجلانب الكندي من احلدود، يحذرهما �شرطيان 
كنديان من انهما �شيتعر�شون جميعا للتوقيف لأنهم 
“ل  ال��وال��د  ورد  قانونية.  غ��ري  بطريقة  ك��ن��دا  دخ��ل��وا 

نبايل، نريد فقط اجتياز احلدود«.
يجتاز اجل��دول، ويربز جواز �شفره، ثم يعود مل�شاعدة 

التي  زوجته  ثم  �شنوات(،   3( ابنته 
على  ا���ش��ه��ر(   3( ر�شيعهما  حت��م��ل 

اجتيازه.
وخ���������الل دق������ائ������ق، وج�������د الرب�����ع�����ة 
املطمئنون، كما ت�شي بذلك وجوههم 
وكانت  ك��ن��دا.  يف  انف�شهم  ال��ف��رح��ة، 
ت�شوروا،  مم��ا  ا�شهل  العبور  عملية 
يوؤدي  ان  كانوا يتخوفون من  لأنهم 
الخرية،  الي��ام  يف  املعتدل  الطق�س 

اىل ت�شريع ذوبان الثلوج.
ون��ق��ل��ت��ه��م ال�������ش���رط���ة ال���ك���ن���دي���ة اىل 
لكول  يف  الر�شمي  احل���دودي  املركز 
دقائق،  ع�����ش��ر  ح�����واىل  ي��ب��ع��د  ال�����ذي 
لال�شتجواب  ���ش��ي��خ�����ش��ع��ون  ح���ي���ث 
الذي  ال��ل��ج��وء  ط��ل��ب  ت�شجيل  وي��ت��م 
يقدمونه. واذا كان كل �شيء على ما 

اىل مونرتيال  النطالق  ذلك  بعد  ي�شتطيعون  ي��رام، 
التي تبعد 65 كلم �شمال.

 70 يف اقل من يومني هذا الأ�شبوع، اجتاز اكر من 
فران�س  ل��وك��ال��ة  ت��ع��داد  يفيد  ك��م��ا  اجل�����دول،  �شخ�شا 
بر�س وعنا�شر ال�شرطة املحليون. ومنهم عائالت من 
هايتي وكولومبيا ومن بلدان ي�شكل امل�شلمون اكرية 

�شكانها.
و�شارعت عائلة �شورية مقيمة يف الوليات املتحدة منذ 
درو�شها  �شتنهي  البكر  ابنتها  كانت  والتي  �شهرا،   18
بعد  ال��ب��الد  م��غ��ادرة  اىل  يونيو،  ح��زي��ران  يف  الثانوية 
 27 يف  ترامب  دونالد  اأ�شدره  ال��ذي  الهجرة  مر�شوم 
كانون الثاين يناير وي�شمل �شبعة بلدان م�شلمة، منها 

�شوريا.
وق���د ع��ل��ق ال��ق�����ش��اء الم��ريك��ي تطبيق امل��ر���ش��وم، لكن 
القانونية،  الناحية  من  �شالبة  اك��ر  اآخ��ر،  مر�شوما 

�شي�شدر عما قريب.
وتوؤكد ملي�شا بي�شاو، اجلدة التي ت�شكن يف بيت �شغري 
50 مرتا عن اجل��دول على اجلانب الأمريكي،  يبعد 
ت�شلم  منذ  ثابتة  بوترية  م�شتمرة  العبور  عمليات  ان 

ترامب احلكم .

•• الفجر - تون�ص
الربيكي،  عبيد  املقال  العمومية  الوظيفة  وزي��ر  ت�شريحات  على  تعقيبا      
ال�شيا�شي  امل�شهد  يف  فاعلة  تون�شية   �شخ�شية  هناك  ب��اأن   ،  3 اجلمعة  ام�س 
تلقت خالل الأيام القليلة املا�شية مبلغا ماليا يقدر ب�12 مليون دولر اأي ما 
يعادل 25 مليون دينار تون�شي من دولة اأجنبية، دون اأن تتم حما�شبتها من 
اإياد  رئا�شة احلكومة  با�شم  الر�شمي  الناطق  قال  التون�شية،   طرف احلكومة 
الدهماين ،”انا ل املك معلومة حول هذا امللف ،موؤكدا باأن كل ملفات الف�شاد 

وحول      . الق�شاء  على  مبا�شرة  اإحالتها  يتم  احلكومة  لرئا�شة  ت�شل  التي 
ت�شريحات الربيكي التي اأكد فيها باأنه قد مترّ تعيني 14 مديرا عاما برئا�شة 
احلكومة من طرف رئا�شة اجلمهورية ،نفى اإياد الدهماين تدخل الرئا�شة يف 
“رئا�شة اجلمهورية ل تتدخل يف التعينات .      التعيينات. وقال يف هذا ال�شدد 
وحول باقي ملفات الف�شاد التى ك�شفها الربيكي خالل الندوة ال�شحفية ،قال 
اأ�شهر وما يتحدث عنه الربيكي هي   6 اإياد الدهماين هذه احلكومة عمرها 
ملفات قدمية.    و�شدد الدهماين على اأن كل ملف ي�شل للحكومة تتم اإحالته 

للق�شاء وهو ما وقع فعال مع عدد من ملفات الف�شاد.

ب��رئ��ا���ش��ة ن�����ش��ر احل���ري���ري. وذك���رت 
دي  ان  للمفاو�شات  مواكبة  م�شادر 
ر�شمية  اجتماعات  وبعد  مي�شتورا، 
اخلمي�س،  امل��ت��ح��دة  المم  م��ق��ر  يف 
مع  الر�شمية  غري  مباحثاته  وا�شل 
الطراف امل�شاركة حتى وقت متاأخر 

من الليلة املا�شية.
ال�����دويل حتى  امل��ب��ع��وث  ي��ن��ج��ح  ومل 
مبا�شر  تفاو�س  جل�شة  عقد  يف  الآن 
وجها  ال����وف����ود  ت��ل��ت��ق  ومل  واح�������دة. 
الفتتاحية  اجل��ل�����ش��ة  يف  ال  ل��وج��ه 
التي اقت�شرت على كلمة القاها دي 

الرو�س.  امل�شوؤولني  من  وجمموعة 
ال�شورية  الن����ب����اء  وك���ال���ة  وذك������رت 
“اجلانبني  ان  “�شانا”  ال��ر���ش��م��ي��ة 
اعربا عن ارتياحهما ل�شري املحادثات 
يف جنيف على الرغم من حماولت 

البع�س اإف�شاله«.
ويلتقي دي مي�شتورا الوفود الربعة 
امل���ف���او����ش���ات  امل���������ش����ارك����ة يف ج����ول����ة 
 23 ال�شورية احلالية التي بداأت يف 
للحكومة  امل��م��ث��ل��ة  ف���رباي���ر،  ���ش��ب��اط 
ابرزها  م��ع��ار���ش��ة،  ج��ه��ات  ولرب���ع���ة 
للمفاو�شات  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ه��ي��ئ��ة  وف����د 

•• عوا�سم-وكاالت:

�شددت تركيا من اإجراءاتها الأمنية 
مل��واج��ه��ة ال��ت��ه��دي��دات الأم��ن��ي��ة على 
الوقت  طول حدودها مع �شوريا، يف 
ال�شوري  اجلي�س  فيه  وا���ش��ل  ال���ذي 
احل����ر ع��م��ل��ي��ات��ه ���ش��م��ن ق�����وات درع 
تنظيم  م�شلحي  مواجهة  يف  الفرات 
الأكراد  وامل�شلحني  الإرهابي  داع�س 

يف �شمال �شوريا.
وق���ام اجل��ي�����س ال��رتك��ي ب��ب��ن��اء جدار 
حدودي عند بلدة هويوك ملنع عبور 
الأفراد بطريقة غري نظامية، ونظم 
جولة اإعالمية بهدف تاأكيد تاأمينه 
للمناطق احل��دودي��ة. ي��اأت��ي ذل��ك يف 
وقت هددت فيه اأنقرة ب�شرب وحدات 
املدعومة  ال��ك��ردي��ة  ال�شعب  ح��م��اي��ة 
مدينة  من  تن�شحب  مل  اإذا  اأمريكيا 

منبج يف ريف حلب ال�شرقي.
وقال وزير اخلارجية الرتكي مولود 
اإننا  قبل  م��ن  قلنا  اأوغ��ل��و:  جاوي�س 
ال�شعب  ح��م��اي��ة  وح�����دات  ���ش��ن�����ش��رب 
منبج  م��ن  تن�شحب  مل  اإذا  ال��ك��ردي��ة 
الرتكية،  احل������دود  ق����رب  ال���واق���ع���ة 
واأ�شاف اأن الهدف هو تطهري منبج 
يف  الأ�شليني  �شكانها  اإىل  وت�شليمها 

حمافظة حلب �شمايل �شوريا.
املفاو�شات  جولة  تقرتب  ذل��ك،  اىل 
ال�شورية يف جنيف وبعد ثمانية ايام 
م��ن الج��ت��م��اع��ات، م��ن الن��ت��ه��اء من 
دون حتقيق اي خرق يذكر، اذ ركزت 

يوؤ�ش�س  اأع���م���ال  ج����دول  ب��ح��ث  ع��ل��ى 
جل������ولت اأخ�������رى مل ي���ت���م الت���ف���اق 
عليه بعد ب�شبب الهوة الوا�شعة بني 

احلكومة واملعار�شة.
وي���رى ك��ل م��ن ال��ط��رف��ني ان���ه حقق 
اجلولة.  هذه  يف  ب�شيطا  واإن  تقدما 
البحث  تناول  للمعار�شة،  بالن�شبة 
خ���الل ل��ق��اءات��ه��ا م��ع م��ب��ع��وث المم 
���ش��ت��اف��ان دي  ����ش���وري���ا  امل���ت���ح���دة اىل 
وهو  ال�شيا�شي،  الن��ت��ق��ال  مي�شتورا 
املو�شوع البرز يف نظرها على طريق 
اي���ج���اد احل����ل ل���ن���زاع م�����ش��ت��م��ر منذ 
مبقتل  ت�شبب  ���ش��ن��وات  ���ش��ت  ح���واىل 

اأكر من 310 اآلف �شخ�س.
بات  ال�����ش��وري��ة،  للحكومة  بالن�شبة 
حمورا  الره����اب  مكافحة  م��و���ش��وع 

ا�شا�شيا يف موا�شيع البحث.
ل��ك��ن م��ا ي���راه ال��ط��رف��ان ت��ق��دم��ا هو 
به جولت  ا�شطدمت  ما  ال��واق��ع  يف 
طالب  فلطاملا  ال�شابقة.  التفاو�س 
لالرهاب،  الول��وي��ة  باإعطاء  النظام 
معتربا ان الق�شاء عليه ينهي النزاع، 
ل��ك��ن ال��ن��ظ��ام ي����درج م��ع��ظ��م اأط����راف 
“الرهابيني”.  خ��ان��ة  يف  امل��ع��ار���ش��ة 
بح�شر  امل���ع���ار����ش���ة  ت��ط��ال��ب  ب��ي��ن��م��ا 
التي  النتقالية  امل��رح��ل��ة  يف  ال��ك��الم 
فيها  دور  اأي  ا���ش��ت��ب��ع��اد  ي���ف���رت����س 
وفد  والتقى  ال���ش��د.  ب�شار  للرئي�س 
ب��رئ��ا���ش��ة ب�شار  ال�����ش��وري��ة  احل��ك��وم��ة 
اجلعفري �شباح اجلمعة نائب وزير 
اخلارجية الرو�شي غينادي غاتيلوف 

غادر احلكومة ولن يغادر امل�سهد ال�سيا�سي:

تون�س: عبيد الربيكي يك�صف امل�صتور بعد اإقالته..! 
 مت اإغراق ال�سوق التون�سية بال�سلع الرتكية ومت الق�ساء على املنتوجات التون�سية

م�صاألة توريد ال�صلع من تركيا من اأبرز ملفات الف�صاد التي مل تعاجلها احلكومة احلالية

تركيا ت�سدد الأمن على حدودها مع �سوريا

مفاو�صات جنيف ال�صورية با نتائج تذكر 

•• الفجر -  تون�ص - خا�ص

     ك�سف وزير الوظيفة العمومية واحلوكمة املقال 
الربيكي عن  الوطنية عبيد  الوحدة  من حكومة 
ملفات ف�ساد مايل واإداري واأبرز اأربعة عينات من 
الف�ساد قال اإنه تعّرف عليها خالل فرتة  توليه من 

من�سب وزير يف احلكومة.
انعقد  �سحفي  موؤمتر  خــالل  الربيكي،  ــال  وق     
احلكومة  رئي�س  �سلم  اإنــه  اجلمعة،  اأم�س  �سباح 
يو�سف ال�ساهد قائمة تت�سمن اأ�سماء مئات التجار 
با�ستخال�س  يقوموا  مل  الذين  لل�سلع  املــورديــن 
اأن  على  مــوؤكــدا  الديوانية  واملعاليم  الأداءات 

املبالغ املتخلدة بذمتهم ل حت�سى ول تعد.
عبيد الربيكي يتهم الرئا�شة الربيكي يك�شف امل�شتور

اتهم الرئا�سة التون�سية بالوقوف وراء تعيينات م�سبوهةالك�سف عن ملفات ف�ساد مايل واإداري تغا�ست احلكومة عن متابعتها

اأول تعليق لرئا�صة احلكومة التون�صية

�سخ�سية تون�سية تلقت خالل الأيام القليلة املا�سية مبلغا ماليا هائال من دولة اأجنبية دون اأن تتم حما�سبتها

كندا مق�صدًا للمهاجرين بدل من امريكا ترامب
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عربي ودويل

اأعلنت ال�شلطات اجلزائرية انها حددت هوية النتحاري الذي نفذ 
م��دي��ن��ة ق�شنطينة  لل�شرطة يف  م��رك��ز  ع��ل��ى  ف��ا���ش��ال  ه��ج��وم��ا  الح���د 

)�شرق( وتبناه تنظيم داع�س الإرهابي.
النباء  وكالة  نقلت عنه  ما  بح�شب  ل��وح  الطيب  العدل  وزي��ر  وق��ال 
الأمن  مقر  على  الفا�شل  الع��ت��داء  منفذ  الإره��اب��ي  ان  اجل��زائ��ري��ة 

احل�شري ال� 13 بق�شنطينة مت حتديد هويته . 
التحقيق ل ميكن  واأ���ش��ب��اب  ل��الإج��راءات ول��ظ��روف  “وفقا  واأ���ش��اف 

اإعطاء ا�شم هذا الإرهابي . 
وكانت ال�شرطة اجلزائرية اعلنت ان احد عنا�شرها اأحبط الهجوم 
ب��اإط��الق��ه ال��ن��ار على ح���زام نا�شف ك��ان ي��رت��دي��ه ان��ت��ح��اري مم��ا ادى 
لنفجاره بعيدا عن هدفه واقت�شار ح�شيلة الهجوم على جريحني 

يف �شفوف قوات المن.
كان  �شرطيا  ف��اإن  الوطني  لالأمن  العامة  للمديرية  بيان  وبح�شب 
خارج مقر لل�شرطة يقع يف اأ�شفل مبنى ت�شكنه ع�شرات العائالت، قام 
بعد عدد من التحذيرات بالرد بقوة وب�شكل بطويل، م�شتهدفا بدقة 

حزاما نا�شفا يرتديه الإرهابي .

13 من مار�س اجلاري  املتحدة يف  والوليات  تبداأ كوريا اجلنوبية 
خم�ش�شة  الرئي�شي”  “احلل  بعنوان  م�شرتكة  ع�شكرية  تدريبات 
 10 نحو  حاليا  ي�شارك  فيما  الكمبيوتر..  مبحاكاة  القيادة  ملركز 
األف جندي اأمريكي يف التدريبات الع�شكرية ال�شنوية امل�شرتكة بني 
ب��داأت يف الأول من مار�س  التي  “فرخ الن�شر”  البلدين املعروفة ب 

اجلاري.
م�شئول  ع��ن  “يونهاب”  اجلنوبية  الكورية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت   
األف   10 ح��وايل  اأن  ام�س  البلدين  بني  امل�شرتكة  القوات  قيادة  يف 
اأم��ري��ك��ي منهم ج��ن��ود م��ن ال��ق��وات الأم��ري��ك��ي��ة املتمركزة يف  ج��ن��دي 
كوريا اجلنوبية، بالإ�شافة اىل 3600 جندي اأمريكي من اخلارج، 
األ���ف جندي   290 نحو  على  ع���الوة  ال��ت��دري��ب��ات  ه��ذه  ي�شاركون يف 
نهاية  حتى  �شهرين  مل��دة  التدريبات  ه��ذه  وت�شتمر  جنوبي.  ك��وري 

اأبريل املقبل .

اعلنت ال�شرطة الملانية ام�س عدم العثور على اي ج�شم م�شبوه يف 
بلدية غاغناو بعد انذار بوجود قنبلة فيها ردا على الغاء جتمع موؤيد 

للرئي�س الرتكي رجب اردوغان اخلمي�س.
فران�س  لوكالة  البلدية  يف  امل�شوؤولني  اح��د  �شباناغل  دي��رت  و���ش��رح 
تهديدا  غ(  ت   06،30(  07،30 ال�شاعة  عند  اليوم  بر�س”تلقينا 
ال��رد على  كان  الدافع  ان  املتحدث  وق��ال  الهاتف بوجود قنبلة  عرب 
الرتكي  العدل  وزي��ر  مب�شاركة  اخلمي�س  الأول  ام�س  التجمع  الغاء 

بكر بوزداغ.
ثالث  م��ن  اك��ر  ا�شتمرت  تفتي�س  عمليات  وبعد  املبنى  اخ��الء  ومت 
تفتي�س  بعد  ك��اذب  ببالغ  يتعلق  الم��ر  ان  ال�شرطة  اعلنت  �شاعات، 

دقيق، مل يتم العثور على اي ج�شم م�شبوه .
الوقت  يف  ال�شرطيني  ل��دى  لي�س  ان��ه  املحلية  ال�شرطة  بيان  وت��اب��ع 

احلايل اي دليل حول هوية املت�شل .
وكانت مدينة غاغناو �شحبت الرتخي�س الذي منحته حلزب احتاد 
اخلمي�س  م�شاء  جتمع  بعقد  الوروب��ي��ني  الت��راك  الدميوقراطيني 
بح�شور الوزير الرتكي اذ اعتربت ان املكان �شواء القاعة او املوقف 
او منافذ الدخول، غري قادرة على ا�شتيعاب العدد الكبري املتوقع من 
امل�شاركني. ردا على ذلك، اعلن بوزداغ انه يعدل عن القدوم اىل املانيا 

حيث كان من املقرر ان يلتقي نظريه هايكو ما�س.
بعقد  ال�شماح  ع��دم  اعلنت مدينة كولونيا )غ��رب(  ذل��ك،  م��وازاة  يف 
وزي��ر القت�شاد  اأن يلقي خالله  الأح��د على  جتمع اخر كان مقررا 
الرتكي مولود  وزير اخلارجية  واتهم  كلمة.  زيبقجي  نهاد  الرتكي 
لتعزيز  املعار�شني  ل�شالح  بالعمل  اجلمعة  املانيا  اوغ��ل��و  ت�شاو�س 
�شالحيات اردوغان من خالل اإلغاء جتمعات دعم للرئي�س الرتكي 

يف اأملانيا.

عوا�سم

اجلزائر

برلني

�سيول

اأول ات�صال بني اجلي�س 
الرو�صي والناتو منذ 2014 

•• مو�سكو-اأ ف ب:

انها اجرت اوىل الت�شالت مع  الرو�شي ام�س  اركان اجلي�س  اأعلنت قيادة 
التعاون  وق��ف  منذ  الأطل�شي  �شمال  حلف  يف  الع�شكريني  امل�شوؤولني  كبار 

بينهما اثر اندلع الأزمة الوكرانية يف ربيع 2014.
ات�����ش��ال ه��ات��ف��ي مب���ب���ادرة م��ن احل��ل��ف الط��ل�����ش��ي بح�شب مو�شكو  وج���رى 
اللجنة  ورئي�س  غريا�شيموف  فالريي  الرو�شي  اجلي�س  ارك��ان  رئي�س  بني 

الع�شكرية للحلف الطل�شي الت�شيكي بيرت بافل.
التعاون الع�شكري ومنع  “ق�شايا المن الراهنة واآف��اق  وبحث اجل��رالن 
احلوادث وم�شاركة ممثلني من احللف يف الفعاليات الدولية التي تنظمها” 

مو�شكو كما جاء يف بيان �شادر عن وزارة الدفاع الرو�شية.
الع�شكري  الن�شاط  “تعزيز  اإزاء  رو�شيا  قلق  اي�شا عن  وعرب غريا�شيموف 
للحلف الطل�شي قرب احلدود الرو�شية” وابلغ بافل بالتدريبات الع�شكرية 
املقبلة التي تعتزم مو�شكو القيام بها. واكد امل�شوؤولن الع�شكريان “�شرورة 
اوروبا”  ا�شتقرار يف  وار�شاء  التوتر  اج��راءات متبادلة بهدف تهدئة  اتخاذ 
وقال  اللقاء.  ح�شول  ب��دوره  الطل�شي  �شمال  حلف  واك��د  البيان.  بح�شب 
امل�شرتكة  “امل�شلحة  ان  بر�س  فران�س  لوكالة  بافل  اجل��رال  من  مقربون 
ن�شيطة بني  ات�����ش��ال  ورو���ش��ي��ا، حت��ت��م وج����ود خ��ط��وط  الط��ل�����ش��ي  للحلف 

الع�شكريني، وان تبقى هذه اخلطوط مفتوحة«.
وهي املرة الوىل التي يتحدث فيها جرال رو�شي ب�شكل مبا�شر مع نظريه 
يف حلف الطل�شي منذ جتميد العالقات الع�شكرية بني الطرفني يف ربيع 

2014 اثر �شم رو�شيا �شبه جزيرة القرم الوكرانية.

ال�سفري الرو�سي يف قلب العا�سفة 

ترامب يندد بحملة ا�صطهاد �صد وزير العدل

درع الفرات على املحك

دبلوما�صية �صرية بني وا�صنطن واأنقرة

وا�صنطن بو�صت: على بوتني التخلي عن اإيران والأ�صد

خادم احلرمني يلتقي الرئي�س الإندوني�صي واأبرز ال�صخ�صيات الإ�صامية وممثلي الأديان يف جاكرتا

•• وا�سنطن-وكاالت:

تناولت �شحيفة وا�شنطن 
الأزمة  الأمريكية  بو�شت 
ال�����������ش�����وري�����ة امل���ت���ف���اق���م���ة 
ال��رو���ش��ي فيها،  وال��ت��دخ��ل 
وقالت اإنه ينبغي للرئي�س 
الرو�شي فالدميري بوتني 
الن�����������ش�����الخ ع�����ن اإي���������ران 
النظام  ع�����ن  وال���ت���خ���ل���ي 
اأراد  اإذا  وذل���ك  ال�����ش��وري، 
م�������ش���اع���دة م�����ن اأم����ريك����ا 
لت�شوية يف �شوريا يحافظ 

فيها على م�شالح بالده.
افتتاحيتها  يف  وق����ال����ت 
ال���رئ���ي�������س  ع������الق������ات  اإن 

الأمريكي دونالد ترمب بالرئي�س 
يثري  ب�شكل  مبهمة  تبقى  ب��وت��ني 
الأمريكية  ال�شفرية  لكن  ال��ق��ل��ق، 
ن��ي��ك��ي هايل  امل��ت��ح��دة  الأمم  ل���دى 
عرقلتها  ب�شبب  مو�شكو  �شجبت 
ال�شوري  النظام  رئي�س  �شد  ق��رارا 
ب�����ش��ار الأ�����ش����د ل���ش��ت��خ��دام��ه غري 

امل�شروع لالأ�شلحة الكيميائية.
ال�شفرية  اأن  ال�شحيفة  واأ���ش��اف��ت 

املعار�شة.
واأ����������ش���������ارت ال�������ش���ف���رية 
اأن  اإىل  الأم������ريك������ي������ة 
الأ�شد  ن��ظ��ام  ا���ش��ت��خ��دام 
ال�����ش��ام��ة �شد  ال����غ����ازات 
انتهاكا  ي���ع���درّ  امل���دن���ي���ني 
حظر  لتفاقية  �شارخا 
ا�����ش����ت����خ����دام الأ����ش���ل���ح���ة 
ان�شم  التي  الكيميائية 
اإليها النظام ال�شوري يف 

 .2013
بو�شت  وا�شنطن  وقالت 
ال�������ش���وري  ال����ن����ظ����ام  اإن 
الأ�شلحة  ه��ذه  ا�شتخدم 
كبري  ب�����ش��ك��ل  امل�����روع�����ة 
يف ك��ث��ري م���ن الأح���ي���ان، 
هيومن  منظمة  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت 
راي�����ت�����������س ووت�������������س وج����������دت اأن������ه 
ا���ش��ت��خ��دم��ه��ا ب�����ش��ك��ل مم��ن��ه��ج �شد 

املدنيني يف حلب العام املا�شي.
واأ�شافت اأن مو�شكو وبكني رف�شتا 
تاأجيل  وح���اول���ت���ا  الأدل��������ة  ق���ب���ول 
اأولئك  م��ع��اق��ب��ة  ع��ل��ى  ال��ت�����ش��وي��ت 
ال���ذي���ن ت��ث��ب��ت م�����ش��وؤول��ي��ت��ه��م عن 

الهجمات.

���ش��داق��ت��ه��م��ا ل��ن��ظ��ام الأ����ش���د على 
الأمن العاملي.

براميل متفجرة
واأ�شافت اأن احلقائق وا�شحة، واأن 
جمل�س  م��ن  مكلفة  حتقيق  جلنة 
اأ�شهر  ال��دويل خل�شت قبل  الأم��ن 
براميل  األقى  الأ�شد  نظام  اأن  اإىل 
متفجرة مملوءة بغاز الكلور ثالث 
على  و2015   2014 يف  م���رات 
�شيطرة  واقعة حتت  كانت  مناطق 

رو�شيا  موقفي  انتقدت  الأمريكية 
ا�شتخدامهما  يف  املتمثل  وال�شني 
ال��ن��ق�����س )ف��ي��ت��و( يف جمل�س  ح���ق 
باملدنيني من  اآبهتني  الأم��ن، غري 
العزل  والأطفال  والن�شاء  الرجال 
يحالون  وه��م  حتفهم  لقوا  الذين 
ق�شفهم  اأن  بعد  اأنفا�شهم  التقاط 

نظام الأ�شد بالغازات ال�شامة.
رو�شيا  اأن  ال�شيدة هايل  واأو�شحت 
وقدمتا  احلقائق،  اأنكرتا  وال�شني 

تركيا تطالب اأملانيا 
بح�صن الت�صرف 

•• اأنقرة-رويرتز:

طالبت تركيا اأملانيا ام�س  باأن تتعلم 
كيف حُت�شن الت�شرف اإذا كانت تريد 
البلدين  ع��الق��ات  على  حت��اف��ظ  اأن 
وذلك بعد اأن منعت بلدتان اأملانيتان 
اأمام  التحدث  من  تركيني  وزيرين 
اجتماعني ملوؤيدين للرئي�س الرتكي 
اإردوغ�����ان. وق���ال وزير  رج��ب طيب 
اخلارجية الرتكي مولود ت�شاوو�س 
موقف  اأنقرة  يف  لل�شحفيني  اأوغلو 
بالدميقراطية  له  عالقة  ل  اأملانيا 
تنظيم  وح���ري���ة  ال��ت��ع��ب��ري  وح���ري���ة 
التدخل  ح�����اول  ب��ل��د  اج���ت���م���اع���ات. 
يف ال�������ش���وؤون ال��داخ��ل��ي��ة ل��ك��ث��ري من 
ال���ب���ل���دان الأخ������رى م��ت��ذرع��ا بتلك 
هذه  مثل  اإق��ام��ة  الآن  مينع  القيم 
انتهاج  يظهر  الجتماعات..ت�شرف 
م��ع��اي��ري مزدوجة.  وال��غ��رب  اأمل��ان��ي��ا 
الأملانية  ج��اج��ن��او  ب���ل���دة  و���ش��ح��ب��ت 
ت�شريحا لتنظيم اجتماع -كان من 
املقرر اأن يلقي فيه وزير العدل بكر 
اإردوغان-  اأن�شار  اأمام  ب��وزداج كلمة 
كافية  م�شاحة  توفر  بعدم  متذرعة 

لإقامة احلدث.

�صناتور مناه�س لرتامب 
وزيرا خلارجية الربازيل 

•• برازيليا-رويرتز:

الرئي�س  ي��ن��ت��ق��د  ���ش��ن��ات��ور  اخ��ت��ري 
ب�شرا�شة  ترامب  دونالد  الأمريكي 
ملن�شب وزير اخلارجية يف الربازيل 

.
مي�شيل  الربازيلي  الرئي�س  وع��ني 
نوني�س  األوي�شيو  ال�شناتور  ت��ام��ر 
الذي ينتمي للحزب الدميقراطي 
خلفا  امل���ن�������ش���ب  يف  ال�����ش����رتاك����ي 
ا�شتقال  ال�������ذي  �����ش����ريا  جل����وزي����ه 
الأ����ش���ب���وع امل���ا����ش���ي م��ع��ل��ال ق����راره 

باعتبارات �شحية.
وكان نوني�س من مقاتلي امليلي�شيات 
الي�شارية ونا�شل عندما كان طالبا 
الع�شكرية  ال���دي���ك���ت���ات���وري���ة  ���ش��د 
�شتينيات  اأواخ�����ر  يف  ال���ربازي���ل  يف 
القرن املا�شي وهو اليوم من اأقوى 

املدافعني عن حرية التجارة.
اأوثق  ع��الق��ات  اإىل  ن��ون��ي�����س  ودع���ا 
توىل  املتحدة عندما  الوليات  مع 
اخلارجية  العالقات  جلنة  رئا�شة 
ال�شيوخ يف الربازيل لكن  مبجل�س 
رد فعله على فوز ترامب بالرئا�شة 

العام املا�شي كان �شلبيا للغاية.

روح  نتيجة  وذل���ك  حم��ب  اإن�����ش��ان  ك��ل  ت�شعد 
ال�شعب  اأب����ن����اء  ب���ني  وال��ت��ع��اي�����س  ال��ت�����ش��ام��ح 
الإندوني�شي بجميع فئاته. و اأكد امللك �شلمان 
العمل  اأهمية  الندوني�شي  الرئي�س  بح�شور 
ع��ل��ى ال��ت��وا���ش��ل واحل����وار ب��ني اأت��ب��اع الأدي����ان 
اإىل  الت�شامح لفتا  والثقافات لتعزيز مبادئ 
الإن�شان  ح��ق��وق  حل��م��اي��ة  ت�شعى  الأدي�����ان  اأن 
و�شعادته ومن املهم حماربة الغلو والتطرف 

يف جميع الأديان والثقافات.
خادم  ع��ن  ال�شعودية  الن��ب��اء  وك��ال��ة  نقلت  و 
تبنت  اململكة  اإن  قوله  ال�شريفني  احل��رم��ني 

•• جاكرتا-وام:

التقى خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان 
يف  اإق��ام��ت��ه  مقر  يف  �شعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن 
جوكو  ام�س  جاكرتا  الإندوني�شية  العا�شمة 

ويدودو رئي�س جمهورية اإندوني�شيا.
ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د م��ت�����ش��ل ع���رب خ�����ادم احلرمني 
ال�شخ�شيات  اأب����رز  ل��ق��ائ��ه  ع��ق��ب  ال�����ش��ري��ف��ني 
اندوني�شيا  يف  الآخ���رى  والأدي���ان  الإ�شالمية 
اإندوني�شيا  اإن  وق��ال  اللقاء  بهذا  �شعادته  عن 
اقت�شادية  ونه�شة  �شيا�شي  با�شتقرار  تتمتع 

والثقافات  الأدي��ان  اأتباع  بني  احل��وار  مفهوم 
اأتباع  ب��ني  للحوار  مركز  اإن�شاء  يف  و�شاهمت 
رغ��ب��ة منها يف  وال��ث��ق��اف��ات يف فيينا  الأدي����ان 

تعزيز احلوار بني اجلميع.
اأهمية  الإندوني�شي  الرئي�س  اأكد  ناحيته  من 
اأتباع  خمتلف  بني  والع��ت��دال  الت�شامح  روح 
الأديان .. م�شريا اإىل اعتزازه وجميع اأ�شحاب 
خادم  بزيارة  اإندوني�شيا  يف  املختلفة  الأدي���ان 
�شت�شهم يف  التي  للبالد  ال�شريفني  احلرمني 
تعزيز التعاون ملا فيه خري البلدين وال�شعبني 

ال�شقيقني.

ال�صني قلقة من مناورات اأمريكا وكوريا اجلنوبية 
•• بكني-رويرتز:

من  قلقها  عن  ت  ع��ربرّ اإنها  ام�س  ال�شينية  اخلارجية  وزارة  قالت 
مناورات ع�شكرية م�شرتكة على نطاق كبري بني كوريا اجلنوبية 
امل��ن��اورات و�شط  وتاأتي هذه  الأ�شبوع.  ب��داأت هذا  اأمريكية  وق��وات 
ال�شمالية  ك��وري��ا  اإط����الق  اأع���ق���اب  امل��ن��ط��ق��ة يف  ال��ت��وت��ر يف  ت��ن��ام��ي 
�شوانغ  جينغ  وق���ال  ���ش��ب��اط.  ف��رباي��ر   12 يف  بالي�شتيا  ���ش��اروخ��ا 
اليومية  املتحدث با�شم اخلارجية ال�شينية يف الإف��ادة ال�شحفية 
القنوات  ع��رب  �شديد  قلق  ع��ن  وع��ربن��ا  التقارير  اإىل  اأ���ش��رن��ا  لقد 
اأن احلفاظ على  واأ�شاف جينغ  املعنية.   الدبلوما�شية لالأطراف 
ال�شالم وال�شتقرار ل�شبه اجلزيرة الكورية ومعاهدات �شمال �شرق 

اآ�شيا ي�شب يف م�شلحة جميع الأطراف وهي م�شوؤولية اجلميع.

ومقره يف لندن، اأن فقدان اأحد اأهم مراكز البتزاز حتت 
ماليني  داع�س  خ�شارة  اإىل  اأدى  �شرائب،  جمع  غطاء 

الدولرات من عائداته لعام 2016. 
بهدف  رو�شيا  م��ع  اإل��ي��ه  التو�شل  اأم��ك��ن  ات��ف��اق  وبف�شل 
جتنب وقوع مواجهات مع قوات رو�شية اأو �شورية جوية، 
ا�شتولت قوات تركية، يف بداية الأمر، على مدينة دابق، 
اإيديولوجية لداع�س، ومن ثم مدينة  اأهمية  وهي ذات 

الباب، يف 23 فرباير. 

نيله �شهادة هند�شة.
والدبلوما�شي الرو�شي الطويل القامة اجل�شيم بوجهه 
يعرف  اخلفي�س،  الهادئ  و�شوته  الب�شو�س  امل�شتدير 
يف  عمله  با�شر  حيث  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  معمق  ب�شكل 
ال�شلك الدبلوما�شي يف مقر الأمم املتحدة يف نيويورك 
طوال  وا�شنطن  يف  ال�شوفياتي  الحت���اد  �شفارة  يف  ث��م 

الثمانينيات.
وهو يتكلم الإنكليزية بطالقة. وكدبلوما�شي متمر�س 
املنا�شبات  وي��ت��ف��ادى  ال��ك��وال��ي�����س،  يف  ال��ب��ق��اء  ي��ف�����ش��ل 
الجتماعية والأ�شواء، ومل يتحدث اإىل ال�شحافة منذ 

نحو ع�شر �شنوات �شوى ب�شورة ا�شتثنائية.
حني   ،2016 �شباط/فرباير   8 يف  م��رة  اآخ��ر  وكانت 
بعد  ال�شحافيني  من  ع��ددا  مفاجئة  ب�شورة  ا�شتدعى 
الظهر اإىل مقر اإقامته الفخم يف قلب وا�شنطن، ليعرب 
اإدارة  ب��رتدد  املندد  ذل��ك احل��ني عن موقف مو�شكو  يف 

اأوباما يف التدخل يف �شوريا
“للو�شع  اأ�شفه  احل��ني عن  ذل��ك  كي�شلياك يف  واأع���رب 

•• اأنقرة-وكاالت:

حرييت  �شحيفة  يف  �شيا�شي  معلق  يتكني،  م���راد  راأى 
يف  الرتكية  الع�شكرية  الفرات  درع  عملية  اأن  الرتكية، 
وانطلقت  الأر�����س.  على  اللعبة  ق��واع��د  غ��ريت  ���ش��وري��ا 
العملية الع�شكرية الرتكية يف �شوريا يف 24 اأغ�شط�س، 
2016، يف اأعقاب هجوم انتحاري نفذه داع�س، يف 20 
59 مدنياً و�شط مدينة غازي  اأغ�شط�س واأودى بحياة 
عنتاب احلدودية. واعترب التدخل الرتكي يف الأرا�شي 
ال�شورية مبثابة خطوة طموحة بنظر عدة دول، �شواء 
اأو  من داخل نظام الناتو التي ت�شكل تركيا ج��زءاً منه، 
العربية  واململكة  واإي���ران  كرو�شيا  مناف�شيه،  قبل  م��ن 

ال�شعودية، وهم اأي�شاً لعبون يف ال�شاحة ال�شورية. 
اأن تركيا واجهت  اإىل  الكاتب،  ب��راأي  �شبب ذلك،  ويعود 
قبل تلك العملية باأقل من خم�شة اأ�شابيع، يف 15 يوليو 
حماولة انقالبية، يعتقد، وعلى نطاق وا�شع يف تركيا، 
باأنها كانت من تدبري جماعة فتح اهلل غولن، رجل الدين 
املقيم يف الوليات املتحدة. ويومها مت اعتقال وت�شريح 
اآلف من عنا�شر اجلي�س الرتكي، وقادة وحدات جوية 
وبرية وبحرية، ممن �شبطوا متورطني يف املحاولة، اأو 
من املتهمني بالتعاون مع �شل�شلة موازية تاأمتر بغولن، 
والذي كان حليفاً حلزب العدالة والتنمية احلاكم) اآي 

كي ب��ارت��ي(، وم��ن ثم اأ�شبح األ��د اأع��دائ��ه. وم��ن هنا، مل 
يت�شور اأحد، ويف ظل تلك الظروف، اأن يتجراأ اجلي�س 
الرتكي، ورغم كونه ثاين اأكرب جي�س يف تركيبة الناتو، 
على �شن عملية كربى داخل �شوريا التي مزقتها حرب 

اأهلية. 
هدفان

اأركانه،  رئي�س  تلقى  بعدما  فعلها  الرتكي  لكن اجلي�س 
خلو�شي اآكار، اأوامر من الرئي�س رجب طيب اإردوغان، 

ببدء عملية “درع الفرات” لتحقيق هدفني:
احلدود  ع��ن��د  ل��داع�����س  امل��ي��داين  ال��ت��واج��د  تقوي�س   �1
ال���رتك���ي���ة، وط�����رده ب��ع��ي��داً ع���ن اأرا����ش���ي���ه���ا وم��ن��ع��ه من 
ولتنفيذ  واأ�شلحة  متطرفني  لنقل  كممر  ا�شتخدامها 

عمليات تهريب. 
منع ق���وات ح��زب الحت���اد ال��دمي��ق��راط��ي) ب��ي واي   2-
الكرد�شتاين  ال��ع��م��ال  حل���زب  ال�����ش��وري  الم���ت���داد  دي(، 
املحظور تركياً) بي كي كي(، من ملء فراغ يف منطقة 
يخليها داع�س. ومن املعروف اأن بي واي دي يتلقى دعماً 

ع�شكرياً اأمريكياً.
قطع اإمدادات

الإم���دادات  لقطع  الأول  الهدف  اأهمية  الكاتب  وي��ربز 
تقرير حديث �شدر عن  اأ���ش��ار  فقد  داع�����س.  املالية عن 
ال�شيا�شي،  الراديكالية والعنف  املركز الدويل لدرا�شات 

 •• وا�سنطن-اأ ف ب:

، معلقا على  ا�شطهاد  ب�حملة  الأمريكي  الرئي�س  ندد 
العدل يف  وزي��ر  ا�شتقالة  اأج��ل  من  ال�شادرة  ال��دع��وات 
اأجراها  التي  الت�����ش��الت  ق�شية  خلفية  على  اإدارت����ه، 
جيف �شي�شنز وعدد من املقربني الآخرين من دونالد 

ترامب، مع م�شوؤولني رو�س.
املوؤيدين  اأوائ����ل  م��ن  ك���ان  ال���ذي  �شي�شنز  ج��ي��ف  واأق����ر 
األهم  وق��د  ال�����ش��ي��وخ،  جمل�س  يف  اجل��م��ه��وري  للرئي�س 
�شيا�شته املعادية للهجرة، باأنه التقى ال�شفري الرو�شي 
العام  مرتني  كي�شلياك  �شريغي  املتحدة  ال��ولي��ات  يف 
موؤخرا  بها  اأدىل  ت�شريحات  مع  يتعار�س  ما  املا�شي، 
حتت الق�شم اأمام الكونغر�س، ونفى فيها اي ات�شال مع 

م�شوؤولني رو�س.
خمالف  عمل  اأي  ارت��ك��ب  ي��ك��ون  اأن  نفى  �شي�شنز  لكن 
للقانون خالل هذين اللقاءين اأو اأدىل باأي اإفادة كاذبة 
خالل جل�شة تثبيته يف جمل�س ال�شيوخ يف كانون الثاين 

يناير.
واأعلن �شي�شنز خالل موؤمتر �شحايف اأنه يرفع يده عن 
اأي حتقيق يجري اأو �شيجري م�شتقبال ب�شاأن احلملة 
النتخابية، م�شريا اإىل اأن دوره ك�شيناتور يحتم عليه 
مع  عادية  م�شائل  يف  حتدث  واأن��ه  دبلوما�شيني  التقاء 

ال�شفري الرو�شي.
نيوز”  “فوك�س  ل�����ش��ب��ك��ة  م��ت��ح��دث��ا  ���ش��ي�����ش��ن��ز  وردد 
النتخابية  احلملة  �شري  يبحث  مل  اأن��ه  التلفزيونية 
مع ال�شفري الرو�شي، موؤكدا حني كنت اأخو�س احلملة 
م��ن هذا  �شيء  اأي  �شالعا يف  اأك��ن  ت��رام��ب، مل  ل�شالح 

القبيل، ميكنكم اأن تكونوا واثقني من ذلك.
وكتب ترامب يف بيان م�شاء اخلمي�س يف ختام يوم �شهد 
بلبلة كبرية داخل الكونغر�س ويف و�شائل الإعالم جراء 
اأك��د يف  �شي�شنز رجل نزيه، بعدما  الق�شية جيف  هذه 

وقت �شابق ثقته التامة به.

“ب�شكل اأكر  لكنه اأقر باأنه كان يجدر بوزيره اأن يرد 
دقة” على اأ�شئلة اللجنة الربملانية عما اإذا كان اأجرى 

اأي ات�شالت مع م�شوؤولني رو�س.
اأج��رى مثل هذه الت�شالت خالل  باأنه  واأق��ر �شي�شنز 
حلملة  ممثال  ولي�س  �شيناتورا  ب�شفته  لكن  احلملة، 

دونالد ترامب.
يكن  ذل��ك مل  اأن  ال��وا���ش��ح  م��ن  “لكن  الرئي�س  وت��اب��ع 

متعمدا. مل يدل باأي اإفادة كاذبة«.
اإن  قائال  الدميوقراطيني  اإىل  الت��ه��ام  اأ�شابع  ووج��ه 
“هذه امل�شاألة برمتها هي حماولة من الدميوقراطيني 
لإنقاذ ماء الوجه بعدما خ�شروا انتخابات كان اجلميع 
املعار�شة  اأن  معتربا  فيها”،  �شينت�شرون  اأنهم  يظن 

الدميوقراطية “فقدت احل�س بالواقع«.
“الق�شية  اإن  ال��ق��ول  اىل  ب��ي��ان��ه  ال��رئ��ي�����س يف  وخ��ل�����س 
القانونية  غ��ري  الت�شريبات  ك��ل  يف  تكمن  اجل��وه��ري��ة 
ملعلومات �شرية ومعلومات اخرى. انها حملة ا�شطهاد 

حقيقية!«.
�شريغي  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  ال��رو���ش��ي  ال�شفري  وب��دا 
مبنى  يف  الب��ت�����ش��ام��ات  ي����وزع  وه����و  ودودا  ك��ي�����ش��ل��ي��اك 
ال��ك��اب��ي��ت��ول يف وا����ش���ن���ط���ن، وي���ت���ب���ادل الأح�����ادي�����ث مع 
اأمريكيني  وب��رمل��ان��ي��ني  اآخ��ري��ن  اأج��ان��ب  دبلوما�شيني 
الرئي�س  يلقيه  خ��ط��اب  اأول  اإىل  لال�شتماع  ح�����ش��روا 

دونالد ترامب يف الكونغر�س.
التي  ال�شيا�شية  العا�شفة  قلب  يف  ال��ي��وم  وكي�شلياك 
تهدد �شي�شنز، بعدما اأطاحت مب�شت�شار البيت الأبي�س 

لالأمن القومي مايكل فلني.
66 عاما  ال��ع��م��ر  ال��ب��ال��غ م���ن  وال�����ش��ف��ري ك��ي�����ش��ل��ي��اك 
وا�شنطن حيث  الدبلوما�شية يف  وال��ذي يختتم حياته 
خم�شرم  دبلوما�شي  هو   ،2008 منذ  مو�شكو  ميثل 
احلقبة  بنمط  يذكر  وه��و  الأ���ش��واء،  ع��ن  بعيدا  يبقى 
خاللها  الدبلوما�شي  العمل  با�شر  التي  ال�شوفياتية 
بعد  اخلارجية  وزارة  اإىل  ال�شبعينيات  يف  ان�شم  حني 

م�سكلة اأكرب
ولكن، بح�شب يتكني، تواجه عملية درع الفرات م�شكلة 
اأكرب متنع حتقيق الهدف الثاين. اإذ بالرغم من عر�س 
الق�شاء  اأج��ل  م��ن  اأمريكية  ق��وات  م��ع  بالتعاون  تركي 
اأوباما،  ال�شابق،  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  اأم��ر  داع�����س،  على 
القيادة امل�شرتكة) �شينتكوم(، بالتعاون مع بي واي دي 
وميلي�شياته، رغم عالقاته مع بي كي كي الذي تعتربه 

اأمريكا اأي�شاً منظمة اإرهابية. 

بني  العالقات  اإل��ي��ه  و�شلت  ال��ذي  لالأ�شف”  ال�شعب 
العالقات  يف  ال��ت��وت��ر  ذروة  ويف  ال��ك��ربي��ني.  ال��ق��وت��ني 
ال�شفري بهدوء  اأك���د  ق��ب��ل ع���ام،  ال��رو���ش��ي��ة  الأم��ريك��ي��ة 
جال�شا اأمام فنجان قهوة وقطع حلوى، اأن ل عودة اإىل 

احلرب الباردة مثلما �شهدتها الثمانينيات.
“مل  باأن رو�شيا والوليات املتحدة  لكن كي�شلياك يقر 
���ش��الم م��ا بعد  ب��ن��اء  تكونا على الأرج���ح ق��ادرت��ني على 

حقبة احلرب الباردة«.
وال���ت���ق���ارب م���ع ال��رئ��ي�����س ال��رو���ش��ي ف���الدمي���ري بوتني 
ه��و حت��دي��دا ال��ه��دف ال��ذي ي�شعى دون��ال��د ت��رام��ب اإىل 
حتقيقه، ولو انه بات اأكر تكتما بهذا ال�شاأن يف الأيام 
الت�شاوؤلت يف مثل هذا الو�شع غري  الأخ��رية. وت��دور 
امل�شبوق بني الوليات املتحدة ورو�شيا، عن الدور الذي 

قد يكون لعبه ممثل مو�شكو يف وا�شنطن.
اأكد الكرملني اأنه مل يكن على علم بلقاءات بني �شي�شنز 
وكي�شلياك، م�شددا على اأن عمل ال�شفري يق�شي بعقد 

اأكرب قدر ممكن من اللقاءات.
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العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/123  عمايل جزئي

التنظيف  اك�شبريت انرتنا�شيونال خلدمات  ا�س  اىل املدعي عليه / 1-ا�س اي 
������س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /امي��ان��وي��ل ك��ريي ق��د اأقام 
 4200( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف . رقم ال�شكوى 
MB167378237AE  وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2017/3/12 
من  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة ���س   8.30 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/24  عمايل جزئي

امل��ب��اين جم��ه��ول حمل  امل��دع��ي عليه / 1-ك��ري��ات��ي��ف م��اي��ن��دز لتنظيف  اىل 
الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /حم���م���د ار����ش���اد حم��م��د ����ش���ايف ق���د اأق�����ام عليك 
درهم(   8820( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
ال�شكوى  رق��م   . وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
املوافق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB166473169AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة ���س   8.30 ال�شاعة   2017/3/21
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/8602  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جي اي تي برتوليم �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/�شريجيت �شرينيفا�س فانريي �شرينيفا�شان  قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )23979 درهم( 
ال�شكوى  رق��م   . وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
الثالثاء  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB167092416AE/2016
املوافق 2017/3/21 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/897  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-العائالت للتموين والتجارة �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /عبا�س عني علي عني علي مويدويا قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )10245 درهم( 
ال�شكوى  رق��م   . وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
اخلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت   MB167463338AE/2017
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  القا�شي  مبكتب  ���س   8.30 ال�شاعة   2017/3/16 امل��واف��ق 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/8783  عمايل جزئي

حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  للمفرو�شات  روزا  1-م�شنع   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق���ام عليك الدعوى  ق��د  اللجي  اح��م��د  امل��دع��ي /���ش��دوان  ان  الق��ام��ة مب��ا 
امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )97719 دره����م(  وم��و���ش��وع��ه��ا 
ال�شكوى  رق��م   . وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
الثالثاء  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB167468839AE/2016
املوافق 2017/3/21 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/8816  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ال�شحي للوجبات اخلفيفه - موؤ�ش�شة فردية جمهول 
عليك  اأق��ام  قد  بارامباث  كاكوزهيول  /روؤف  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل 
درهم(   9665( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
ال�شكوى  رق��م   . وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   3000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
mb167200990ae/2016 وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة ���س   8.30 ال�شاعة   2017/3/21
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/959  عمايل جزئي

القامة  حمل  جمهول  للتجارة  يوني�شيف  1-موؤ�ش�شة   / عليه  املدعي  اىل 
مب���ا ان امل���دع���ي /���ش��ان��ت��و���س ب��ه��ي��م��راو م��ا���ش��اىل ق���د اأق�����ام ع��ل��ي��ك الدعوى 
امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )27058 دره����م(  وم��و���ش��وع��ه��ا 
ال�شكوى  رق��م   . وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
املوافق  اخل��م��ي�����س  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB166564939AE
القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور  ال�شاعة 8.30 �س مبكتب   2017/3/16
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/882  عمايل جزئي

جمهول  ������س.ذ.م.م  الفنية  ل��ل��خ��دم��ات  ح�شني  1-ب����در   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /����ش���ن���وال ف��ي��ا���س اح��م��د ق���د اأق�����ام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )11655 درهم( 
ال�شكوى  رق��م   . وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
اخلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت   MB168066177AE/2016
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  القا�شي  مبكتب  ���س   8.30 ال�شاعة   2017/3/16 امل��واف��ق 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1010  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-موؤ�ش�شة املقا�شر للمقاولت جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /�شالمه احمد ثابت متوىل ابراهيم  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )21841 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
 MB168187718AE/2016:درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى
ال�����ش��اع��ة 8.30 �س  امل���واف���ق 2017/3/9  ي���وم اخل��م��ي�����س   ل��ه��ا ج��ل�����ش��ة  وح�����ددت 
بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/8824  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-احمد اهلي لل�شياحة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات  ان املدعي /ياجن لو  قد 
والر�شوم  دره��م(   2000( ع��ودة مببلغ  وتذكرة  دره��م(   95782( وقدرها  عمالية 
لها  وح��ددت   MB165799989AE/2016:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف 
 ch1.A.1:جل�شة يوم الثالثاء  املوافق 2017/3/28 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/541  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-حمطة اجلمال للتجارة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ال��دع��وى ومو�شوعها  اأق���ام عليك  ق��د  الغني   ذو  امل��دع��ي /�شحر موفق  ان  مب��ا 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   215800( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
 mb165480665ae:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2000(
ال�شاعة 8.30 �س مبكتب  املوافق 2017/3/13  وحددت لها جل�شة يوم الثنني  
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا  القا�شي 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، 

ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/8918  عمايل جزئي

ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  احمد  رفتاز  عمر  1-حممد   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي /مدينة الكوثر لتجارة اللكرتونيات �س.ذ.م.م  قد اأقام عليك الدعوى 
والر�شوم  دره���م(   1500( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   mb166406574ae:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف 
اخلمي�س  املوافق 2017/3/23 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/8835  عمايل جزئي
���س.ذ.م.م جمهول  الفنية والتنظيف  �شتار للخدمات  املدعي عليه / 1-بنتيوم  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى  حمل القامة مبا ان املدعي /حممد ف��اروق عبد الغفور  قد 
عودة  وتذكرة  دره��م(   48200( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
 MB168122514AE/2016:مببلغ )2000 درهم( والر�شوم رقم ال�شكوى
�س   8.30 ال�����ش��اع��ة   2017/3/28 امل����واف����ق  ال���ث���الث���اء   ي����وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/523  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-برولوجيك�س كوم�شريف م.د.م.�س جمهول حمل القامة 
الدعوى  اأق��ام عليك  املدعي /حممد عرفان جوماين حممد بجل  قد  ان  مبا 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )92180 درهم( وتذكرة عودة 
مببلغ )3000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة 
بالقاعة:ch1.A.1 لذا  ال�شاعة 8.30 �س  املوافق 2017/3/28  الثالثاء   يوم 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1191  عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-ال��و���ش��ي��ط مل���ق���اولت ال��ب��ن��اء �������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان املدعي /هند �شعبان عبداملق�شود ح�شن النجار قد اأقام عليك 
درهم(   29137( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة . رقم 
املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�شة  mb168574820ae  وحددت  ال�شكوى 
2017/3/28 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1190  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-كافترييا فرن وطاجني �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مب��ا ان امل��دع��ي /���ش��ع��ي��د ع��ب��داهلل اب��راه��ي��م ���ش��ري��ف ق��د اأق����ام ع��ل��ي��ك الدعوى 
وتذكرة  دره���م(   23500( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
ع����ودة مب��ب��ل��غ )3000 دره����م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف وات���ع���اب امل��ح��ام��اة . رقم 
mb167353547ae  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق  ال�شكوى 
2017/3/16 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/716  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- عاي�شلو لت�شميم الزياء واملالب�س ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
يف    2017/2/16 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
بالزام املدعي عليها بان  املذكورة اعاله ل�شالح/�شابني عبا�س مري نزار  الدعوى 
او قيمتها نقدا  العودة اىل موطنه  توؤدي للمدعية مبلغ )18060( درهم وتذكرة 
مامل يكن وقت التنفيذ قد التحقت بخدمة �شاحب عمل اخر والزمتها باملنا�شب 
من امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه فيها ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . 
حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/133  تنفيذ عمايل 
���س.ذ.م.م جمهول  الفنيه  للخدمات  لوك  املنفذ �شده/1- فري�شت  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/فيجنز �شيبا�شتيان �شاب�شتيان  قد 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )4625( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره���م   )900( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/587  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- حدائق روز دبي �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/حممد عبد الرحيم �شليمان ح�شني  قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )13176(
مبلغ )1123( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/380  تنفيذ عمايل 
والرتكيبات  التمديدات  ل���ش��الح  يو�شف  زي�شان  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
�شهزاد  التنفيذ/را�شد  ان طالب  القامة مبا  الكهربائية جمهول حمل 
حممد رفيق  قد اأقام  عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10147( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )911( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1- حممد مطر خليفه م�شعود الكتبي 2- عبداهلل باقي جمهول 
وميثله:رو�شة  ال�شرقي  �شهيل  �شعيد  حممد  ال�شيخ  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل 
املطالبة مببلغ  الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك  العطار  قد  ال�شيد حم�شن  ح�شني 
به يف  املحكوم  املبلغ  ب�شدادها من  امللزمني  قيمة ح�شتهم  دره��م(  وق��دره )135312 
ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم  والزامهم  دب��ي  اي��ج��ارات  رق�����م:3622/2013  ال��دع��وى 
اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم  الثالثاء املوافق  2017/3/14   ال�شاعة 8.30 
�س بالقاعة Ch 2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/150  مدين جزئي

ان  الق��ام��ة مبا  تاخار جمهول حمل  ك��ور  رافيندر   -1  / عليه  املدعي  اىل 
املدعي/ اورا كومودتي�س للتجارة العامة �س.ذ.م.م  قد اأقام عليك الدعوى 
والر�شوم  الفائدة  مع  دره��م(   65625( وق��دره  مببلغ  املطالبة  ومو�شوعها 
ال�شاعة  املوافق  2017/3/20  وامل�شاريف. وح��ددت لها جل�شة يوم  الثنني 
8.30 �س بالقاعة Ch 1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/50  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- اوراكل خلدمات رجال العمال جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ �شيث امو  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
مببلغ وقدره )8000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من 
تاريخ املطالبه الق�شائية وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �س  املوافق  2017/3/14  الثالثاء  . وح��ددت لها جل�شة يوم  
Ch 2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/128  مدين جزئي

القامة  زاري��ن  جمهول حمل  ال�شالم حممد  املدعي عليه / 1- جنم  اىل 
مبا ان املدعي/ عبداملن�شور خان عبد الن�شري خان   قد اأقام عليك الدعوى 
وامل�شاريف.   وال��ر���ش��وم  دره���م(   8000( وق���دره  مببلغ  املطالبة  ومو�شوعها 
وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق  2017/3/20   ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 1.B.10
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

•• الفجر - تون�ص 
     مازال الت�شاوؤم هو امل�شيطر على انطباعات التون�شيني 
 3 فا�شل   67 يعتقد  حيث  بالبالد  ال��ع��ام  الو�شع  ع��ن 
باملائة من التون�شيني ان البالد ت�شري يف الطريق اخلطاأ 
وذلك وفق الباروميرت ال�شيا�شي ل�شهر مار�س 2017 
ذلك  رغم  ولكن  كون�شاي  �شيغما  موؤ�ش�شة  اأعدته  ال��ذي 
ترتفع درجة الر�شا على اأداء رئي�شي احلكومة والدولة 

بحوايل 3 نقاط .
    كما اأظهر الباروماتر ال�شيا�شي، عودة وزير الرتبية 
ناجي جلول اىل طليعة موؤ�شرات الثقة يف ال�شخ�شيات 
ال�شيا�شية التي يرغب التون�شيون يف اأن تلعب دورا هاما 

يف امل�شتقبل.
��ل ج���لرّ���ول ع��ل��ى ن�����ش��ب��ة 43 ب��امل��ائ��ة م���ن ثقة     وحت�����شرّ

التون�شيني يليه على التوايل عبد الفتاح مورو و�شامية 
عبرّو بن�شبة 40باملائة فال�شايف �شعيد ب� 36 باملائة. علما 
ان املركزية النقابية تطالب بتنحية وزير الرتبية رغم 

هذه ال�شعبية التي يتمتع بها.
    واأظ��ه��ر ال���ش��ت��ط��الع اي�����ش��ا، حمافظة ح��اف��ظ قائد 
تون�س،  ن��داء  حركة  حل��زب  التنفيذي  املدير  ال�شب�شي، 
على  ال  متح�شرّ امل��وؤخ��رة  خما�شي  يف  م  متقدرّ موقع  على 
ن�شبة 74 باملائة من ر�شا ال�شريحة امل�شتجوبة عن “ل 
التوايل  على  يليه  ال�شيا�شية”،  لل�شخ�شيات  م�شتقبل 
�شليم الرياحي رئي�س الحتاد الوطني احلر ب�73 باملائة 
باملائة  ب�69  النه�شة  ح��رك��ة  رئي�س  الغنو�شي  ورا���ش��د 
ال��ع��ام حل��زب ح��رك��ة م�شروع  وحم�شن م���رزوق الأم���ني 
ر هذه القائمة )خما�شي  تون�س ب�67 باملائة، فيما ت�شدرّ

املوؤخرة( الها�شمي احلامدي رئي�س حزب تيار املحبرّة.

هل نزع فتيل الأزمة بني احلكومة واملركزية النقابية:

تون�س: الوزير املعنينّ يعتذر وال�صاهد يحذف الوزارة..!

يف اأحدث �سرب لالآراء:

ثلثا التون�صيني: الباد ت�صري يف الطريق اخلطاأ..!

�شجلها  ال��ت��ي  ال��ث��ان��ي��ة  النقطة      
ق���رار حذف  ات��خ��اذه  ه��ي  ال�شاهد، 
اأحزاب  اإىل  ال��رج��وع  دون  ال����وزارة 
ال�شيا�شي،  وحزامه  قرطاج  وثيقة 
الت�شاور  ل��ع��دم  ان��ت��ق��اده��م  وح���رب 
يجفرّ  مل  التحوير  ق��رار  يف  معهم 

بعد.
يج�شم  اأخ��������رى  م������رة  وه����ن����ا،      
يحكم  م��ن  “اأنا  ق��ال��ه  م��ا  ال�شاهد 
ولكن  القرار”..  ���ش��اح��ب  وان�����ا 
�شيدوم  م��ت��ى  اإىل  ال�����ش��وؤال:  ي��ظ��ل 
ا���ش��ت��ف��راده ب��ال��ق��رار وك��ي��ف وب���اأي 
املفتوحة  املعركة  اأنرّ  خا�شة  �شند؟ 
النقابية  امل����رك����زي����ة  وب�����ني  ب��ي��ن��ه 
ال���رتب���ي���ة مل حت�شم  وزي�����ر  ح����ول 
ت�����ش��ع��ي��دا خطريا؟   ب��ع��د، وت�����ش��ه��د 
املدر�شية  الم��ت��ح��ان��ات  وم��و���ش��ب 

على البواب.
اجلولة  اأنرّ  نعتقد  ه����ذا،  ل��ك��ل       
الأزمة  �شبح  وان  بالنقاط،  ُك�شبت 
ق��ائ��م واع��ت��ذار ال��غ��ري��اين ح��لرّ من 

بني حلول اأخرى مطلوبة.
ج��وه��ره��ا، هي  امل��ع��رك��ة يف  اإنرّ      
الأدوار،  حت��دي��د  اج��ل  م��ن  معركة 
وف�شل هذا التداخل با�شم التوافق 
الذي بات يهدد دور الدولة ويعيقه، 
الأو�شاع مبا  ترتيب  اإع��ادة  مبعنى 
و�شلطتها  هيبتها  ل��ل��دول��ة  ي��ع��ي��د 
يف  الغائبة،  تكن  مل  اإن  امل�شروخة، 
ظرف اقت�شادي يالم�س الإفال�س 

والنهيار.

قرار عادي
رئ��ي�����س احلكومة  ق����رر  ل��ق��د        
حذف  ال�شاهد  يو�شف  التون�شية 
العمومية  ال����وظ����ي����ف����ة  وزارة 
الهياكل  واإحل�����������اق  واحل����وك����م����ة 
بالنظر  اإليها  الراجعة  واملوؤ�ش�شات 
عر�س  و�شيتم  احلكومة.  برئا�شة 
ال���وزراء  ال��ق��رار على جمل�س  ه��ذا 

طبقا لأحكام الد�شتور. 
   واعترب املتحدث با�شم احلكومة 
�شحفي  م�����وؤمت�����ر  خ�������الل  اإي����������اد 
الوظيفة  وزارة  اإلغاء  اأن  بالق�شبة 
مب�شالح  واإحل���اق���ه���ا  ال��ع��م��وم��ي��ة 
رئ���ا����ش���ة احل���ك���وم���ة ل ع���الق���ة له 
الغرياين عن تويل  باعتذار خليل 
القرار  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  امل��ن�����ش��ب، 
العمومي  املرفق  �شري  حل�شن  جاء 
وجت���اوز اجل���دل احل��ا���ش��ل موؤخرا 

حول التحوير الوزاري.
   واأ�شار الدهماين اإن كل م�شالح 
دائما  ك��ان��ت  العمومية  ال��وظ��ي��ف��ة 
تابعة لرئا�شة احلكومة منذ �شنني، 
ومل يتم ف�شلها �شوى يف منا�شبتني 

وذلك خالل فرتة ق�شرية.
الهياكل  اإحل�������اق  اأنرّ  واع����ت����رب     
بالنظر  ال���راج���ع���ة  وامل���وؤ����ش�������ش���ات 
اإجراء  احلكومة،  برئا�شة  ل��ل��وزارة 

عادي ولن يكون له تبعات.

م�سلحة البالد
   وكان القيادي مبنظمة الأعراف 
خ��ل��ي��ل ال���غ���ري���اين ق���د اع���ت���ذر اثر 
تويل  عن  احلكومة  برئي�س  لقائه 
العمومية  للوظيفة  وزي��ر  من�شب 
الربيكي  لعبيد  خلفا  واحل��وك��م��ة 

بعد اإقالته.
   وت��ع��ل��ي��ال لع����ت����ذاره ع���ن قبول 
الوزارة، قال ع�شو املكتب التنفيذي 
لحتاد الأع��راف، خليل الغرياين، 
عقب لقائه رئي�س احلكومة يو�شف 
ال�������ش���اه���د، اأن�����ه اع���ت���ذر ع���ن تويل 
العمومية  الوظيفة  وزارة  حقيبة 

يو�شف  احل���ك���وم���ة  رئ��ي�����س  ل��ق��ائ��ه 
حركة  دع��م  ا�شتمرار  ع��ن  ال�شاهد 
النه�شة حلكومة الوحدة الوطنية 
من اأجل موا�شلة م�شرية النتقال 
التنمية  وحت��ق��ي��ق  ال��دمي��ق��راط��ي 

ومقاومة الإرهاب .
   واأكد رئي�س احلركة على اأهمية 
والتوافق  احل����وار  بنهج  الل���ت���زام 
التون�شي،  ال�شتثناء  �شنع  ال���ذي 
ومن ذلك �شرورة حتقيق التوافق 
الجتماعية  املنظمات  مع  وتثبيته 
ال�شناعة  واحت����اد  ال�شغل  ك��احت��اد 

واحتاد الفالحني.
   واق������رتح رئ��ي�����س احل���رك���ة على 
امل���ب���ادرة بدعوة  رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة 
ك���لرّ امل��وق��ع��ني ع��ل��ى وث��ي��ق��ة قرطاج 
جتديد  اأج��������ل  م�����ن  ل����الج����ت����م����اع 
وجت�شيدها  ب��ال��وث��ي��ق��ة  الل����ت����زام 
والقيام بتقومي جاد ملح�شول �شتة 
ور�شم  احلكومي  الأداء  من  اأ�شهر 
الوطنية  لالأجندة  وا�شحة  معامل 
الأ�شا�شية  ال���ش��ت��ح��ق��اق��ات  وم��ن��ه��ا 
مثل النتخابات املحلية واجلهوية 

واإ�شالح ال�شناديق الجتماعية.
    من جهته، اأثنى رئي�س احلكومة 
للنه�شة  ال���وف���اق���ي  ال��ن��ه��ج  ع��ل��ى 
الوحدة  دع���م ح��ك��وم��ة  ودوره����ا يف 
حكومته  ال��ت��زام  م��وؤك��دا  الوطنية، 
بدعوة  �شيبادر  واأن��ه  التوافق  بنهج 
��ع��ني ع��ل��ى ات��ف��اق ق��رط��اج اإىل  امل��وقرّ
الج��ت��م��اع خ��الل الأ���ش��ب��وع القادم 
اإ�شراك اجلميع  واأنه حري�س على 
الإ�شالحات  اإىل  ق��دم��ا  وامل�����ش��ي 
ال�����ش��روري��ة ال��ت��ي ت��اأخ��رت طويال 
هذه  اإىل  ب����الدن����ا  و����ش���ل���ت  ح���ت���ى 

احلالة الدقيقة.

امل�سروع ي�سرتط
مبواقف  م��ت�����ش��ل  ����ش���ي���اق  ويف      
ال�شاهد،  ح��ك��وم��ة  م���ن  الأح�������زاب 
اأك��د حم�شن م��رزوق الأم��ني العام 
ا�شتعداد  ت��ون�����س،  م�����ش��روع  حل��رك��ة 
م��ن جديد يف  الثقة  حزبه لإع���ادة 
الوطنية، يف حال  الوحدة  حكومة 
ت��رتج��م رغبتها  م��وؤ���ش��رات  وج���ود 
الالزمة  الإ����ش���الح���ات  اإق������رار  يف 

وحتقيق التغيري املن�شود.
ت�شريح  يف  م����������رزوق،  واأف����������اد     
��ه ل ميكن حلكومة  ب��اأنرّ اإع��الم��ي، 
اأي  ال���وط���ن���ي���ة حت���ق���ي���ق  ال�����وح�����دة 
اإ�شالح  جناح دون �شياغة برنامج 
م�شامينه  ����ش���رح  ت���ت���وىل  وا����ش���ح، 
لإبراز  التون�شي  لل�شعب  واأه��داف��ه 
جانب الإنقاذ وجانب الإقالع فيه، 

على حد تعبريه.
   وع������ربرّ م����ن ج���ه���ة اأخ��������رى، عن 
املت�شاربة  امل��واق��ف  م��ن  اإ�شتغرابه 
لالأحزاب املمثلة يف حكومة الوحدة 
النه�شة،  حركة  كحزب  الوطنية، 
الذي قال “اإنه ي�شارك يف خمتلف 
معتربا  البالد”،  يف  الحتجاجات 
للحكومة  احل���رك���ة  م�����ش��ان��دة  اأن 
نف�س  يف  الحتجاجية  وللتحركات 
“النفاق  ق��ب��ي��ل  م���ن  ه���و  ال���وق���ت 

واخلطاب املزدوج«.
  كما دعا م��رزوق رئا�شة احلكومة 
�شرورة  يف  م�شوؤوليتها  حتمل  اإىل 
توفري �شروط ال�شفافية والنزاهة 
البلدية  الن���ت���خ���اب���ات  ل��ت��ن��ظ��ي��م 

املقبلة.
م����رزوق، كان  اأن حم�شن  ي��ذك��ر     
حزبه  اأنرّ  امل��ا���ش��ي،  يناير  يف  اأع��ل��ن 
مل ي��ع��د ي��دع��م احل��ك��وم��ة، وميكن 

اعتباره من املعار�شة.

مل�شلحة  مراعاة  وذل��ك  واحلوكمة 
البالد وتفاديا لأي اأزمة.

اإعالمي،  ت�شريح  يف  واأ����ش���اف      
“ال�شخ�شي  القرار  هذا  اتخذ  اأن��ه 
ال�شيا�شية  التوزانات  على  حفاظا 
وعلى  ال���ب���الد،  يف  والج��ت��م��اع��ي��ة 
ومراعاة  احل��ك��وم��ي،  العمل  ن�شق 
ل����ل����ت����وازن����ات م����ع الحت��������اد ال���ع���ام 
تربطه مع  الذي  لل�شغل  التون�شي 
عميقة  عالقات  الأع���راف  منظمة 

وعريقة«.
   وب��نيرّ اأن��ه اأخ��ذ ه��ذا القرار”لأنرّ 
منا�شب،  غري  تعبريه  وفق  الوقت 
الوطني  للوفاق  فالبالد يف حاجة 
خ��ا���ش��ة يف ظ���ل اح��ت��ق��ان الأج�����واء 
ال�شيا�شية والجتماعية التي مرت 

بها خالل اليام الأخرية«.
    واأك��د ع��دم وج��ود اأي �شغوطات 
هذا  وراء  الأع�����راف،  منظمة  م��ن 
ال���ق���رار ال�����ش��خ�����ش��ي، م�����ش��ريا اإىل 

ال�شعبية  اجلبهة  ب��اإ���ش��م  الر�شمي 
خليل  اع��ت��ذار  اأنرّ  ال��ه��م��ام��ي،  حمة 
الغرياين هو “خمرج من ورطة”، 

م�شيفا اأنه اختار حال عقالنيا.
   واأ�شار الهمامي اأنرّ �شبب الو�شول 
اإىل هذه الورطة هو قرار التحوير 
اتخذه  ال�����ذي  امل��ت�����ش��رع  ال�������وزاري 
ا�شتباقية  كحركة  ال�شاهد  يو�شف 
الربيكي  عبيد  بنية  �شماعه  ف��ور 
م�شتبعدا  من�شبه،  من  ال�شتقالة 
ال�شاهد قد اتخذ  اأن يكون يو�شف 
اأن  موؤكدا  التحوير مبفرده،  ق��رار 
م��ث��ل ه���ذه ال���ق���رارات ل مي��ك��ن اأن 
ح�شب  ق��رط��اج  ق�شر  خ���ارج  تتخذ 
ال���ع���ادة وال��ث��ق��اف��ة ال��ق��دمي��ة، وفق 

قوله.

النه�سة تقرتح
   ه����ذا وق����د ع����ربرّ رئ��ي�����س حركة 
ال��ن��ه�����ش��ة را���ش��د ال��غ��ن��و���ش��ي خالل 

   واأ���ش��ار ال��ط��اه��ري اأن���ه م��ن �شاأن 
الغرياين  ات��خ��ذه��ا  ال��ت��ي  اخل��ط��وة 
الذي  التوتر  ن�شبة  من  التقلي�س 
ت�����ش��ه��ده ال���ب���الد وامل�������ش���اع���دة على 
معاجلة امل�شاكل احلقيقية العالقة.
يو�شف  احل���ك���وم���ة  رئ���ي�������س  وك������ان 
املا�شي،  ال�����ش��ب��ت  ق�����رر،  ال�����ش��اه��د 
وزاري جزئي، عني  اإج��راء حتوير 
لعبيد  خلفا  ال��غ��ري��اين  مبقت�شاه 
املركزية  على  املح�شوب  ال��ربي��ك��ي 

النقابية.
اأثارت  الربيكي  اإق��ال��ة  اأن  يذكر     
ال�شيا�شية  ال�شاحة  وا�شعا يف  جدل 
املن�شب  خ��ل��ف��ه يف  ب��ع��دم��ا  خ��ا���ش��ة 
املكتب  ع�����ش��و  ال���غ���ري���اين  خ��ل��ي��ل 

التنفيذي ملنظمة الأعراف.
   وق�����د ع�����ربرّ احت������اد ال�����ش��غ��ل عن 
رف�����ش��ه ه����ذا ال��ت��ع��ي��ني ف��ي��م��ا راأت 
ومنها  ال�شيا�شية  الأح���زاب  عديد 
اأحزاب يف ائتالف حكومة الوحدة 

التابعة  ال��ه��ي��اك��ل  “خمتلف  اأنرّ 
هذا  �شاندت  العمل  اأرب���اب  لحت��اد 
اأن�����ه مت على  ال��ت��ع��ي��ني واع����ت����ربت 
اأ�شا�س الكفاءة ، موؤكدا اأنه �شيبقى 
ع��ل��ى ذم����ة احل���ك���وم���ة وال����وط����ن و 
امل�شلحة  اإط���ار  ي��ن��درح يف  اأي عمل 
الوطنية والإ�شهام يف اإجناح العمل 

احلكومي.

خطوة ايجابية
���ش��ام��ي الطاهري،      وق���د اع��ت��رب 
الأمني العام امل�شاعد لالحتاد العام 
بالإعالم،  املكلف  لل�شغل  التون�شي 
اأن اعتذار خليل الغرياين عن تقلد 
العمومية  الوظيفة  وزي��ر  من�شب 
للدعوة  وا�شتجابة  اإيجابية  خطوة 
واأمينه  ال�شغل  احتاد  اأطلقها  التي 
العام نور الدين الطبوبي بالعودة 
اإىل �شنرّة الت�شاور وتغليب امل�شلحة 

الوطنية والعقل.

ال�����ب�����الد، وان  وراع��������ى م�����ش��ل��ح��ة 
ح�شناته  ���ش��ج��ل  يف  “يدخل  ذل���ك 

الوطنية«.
    واأ�شار اإىل اأنرّ قرار الغرياين كان 
خمرجا للت�شدع الذي ح�شل بني 
على  املوقعة  والأح����زاب  احلكومة 
وثيقة قرطاج، معتربا اأن الت�شدع 
اأداء  ل��ل��وق��وف ع��ل��ى  ك����ان ف��ر���ش��ة 
اأي�����ش��ا لدفعها  احل��ك��وم��ة وف��ر���ش��ة 
دا ع���ل���ى اأن  ن���ح���و ال���ع���م���ل، م���������ش����درّ
امل�شاورات �شتتوا�شل بني الأحزاب.
   من جهته، قال رئي�س كتلة نداء 
طوبال،  �شفيان  الربملان  يف  تون�س 
اعتذار  يكون  اأن  يتمنى  حزبه  اأنرّ 
وزير  من�شب  عن  الغرياين  خليل 
الوظيفة العمومية هو اأحد حلول 
اأنرّ احل�س  الأزمة احلالية، معتربا 
كان  ال���ذي  ه��و  للغرياين  الوطني 

وراء اعتذاره.
ال���ن���اط���ق  ����������د  اأكرّ امل�����ق�����اب�����ل،  يف      

اأخلرّ  احلكومة  رئي�س  اأنرّ  الوطنية 
مب�����ش��م��ون وث��ي��ق��ة ق��رط��اج بعدما 

اأقال وزيرا دون ا�شت�شارتها.
   وُيذكر اأن الأمني العام لالحتاد 
الدين  نور  لل�شغل  التون�شي  العام 
باإعادة  ك���ان ق��د ط��ال��ب  ال��ط��ب��وب��ي 
الغرياين  خليل  تعيني  يف  النظر 
ال���وظ���ي���ف���ة  وزارة  راأ������������س  ع����ل����ى 
العمومية، واأنه قدم طلبا يف ذالك 
ب�شكل مبا�شر اإىل رئي�س احلكومة 

خالل لقائهما الأخري.
الأف��ع��ال احلزبية عن  ردود     ويف 
العام  الأم��ني  و�شف  التطور،  ه��ذا 
ال�شابي  ع�شام  اجلمهوري  للحزب 

قرار الغرياين ب�احلكيم.

خمرج للت�سدع
ال��ق��رار جنرّب  اأن  ال�شابي  واأك���د      
البالد اأزمة مالحظا اأن الغرياين 
وم�شلحته  ط��م��وح��ه  ف����وق  ���ش��م��ا 

حركة النه�شة تقرتح وال�شاهد يقبل حم�شن مرزوق يحدد �شروط دعم احلكومة اتفاقية قرطاج

الأ�سبوع القادم: رئي�س احلكومة 
يجتمـع مبوّقعـي وثيقــة قرطـاج

حمة الهمامي: اعتذار الغرياين 
 عن الــوزارة خمــــرج من ورطـــة 

•• الفجر – تون�ص – خا�ص

واملركزية  احلــكــومــة  بــني  الأزمــــة  فتيل  ــزع  ن هــل       
النقابية؟، وهل اأّن تراجع خليل الغرياين وبنف�سه عن 
منطلق  من  كان  العمومية  الوظيفة  وزير  من�سب  قبول 
�سعوره باأّن تعيينه يف هذه اخلطة مل يكن حمّل اإجماع 

و�سيكون م�سدر توّتر، اأم انه خمرج نتيجة �سفقة ا�سمل؟ 
    وهل يعترب اعتذار الوزير املكلف انت�سارا لحتاد ال�سغل، 

اأم مناورة ثانية ناجحة لرئي�س احلكومة يو�سف ال�ساهد؟
   رغم حر�س اجلميع على تقدمي هذا التطور كانت�سار للعقل 
واحلكمة، وانه ل غالب ول مغلوب، وان الفائز الوحيد هي 
تون�س التي تفادت اأزمة ل احد كان يقدر على توّقع مداها 

لرئي�س  انتكا�سة  �سكال  يبدو  قد  ما  فان  وتداعياتها، 
اختارها  �سخ�سية  تثبيت  يف  ف�سل  انــه  مبا  احلكومة 
هام  ا�سرتاتيجي  انت�سار  احلقيقة  يف  هو  مــا،  حلقيبة 
ليو�سف ال�ساهد مبا انه ا�ستطاع اأن ي�سحب اأهم وزارة من 
باإقالة الوزير املح�سوب  اأول  النقابية،  �سطوة املركزية 

عليها، ويف خطوة ثانية باإلغاء الوزارة برمتها.

رجال التعليم يطالبون بعزل وزير الرتبية حمة الهمامي

وزير الرتبية يف �شدارة ال�شتطالعات 
والنقابة تطالب برحيله

مرزوق: هذه �صروط اإعادة الثقة من جديد يف احلكومةاجلمهوري: قرار خليل الغرياين جننّب الباد اأزمة
احتاد ال�سغل: العتذار عن تقلد املن�سب خطوة اإيجابية وا�ستجابة لدعوة الحتاد 

هل ك�شب ال�شاهد املعركة



السبت   4   مارس    2017  م   -   العـدد  11959  
Saturday  4  March   2017  -  Issue No   11959املال والأعمال

1814

نيكي ينهي الأ�صبوع على مكا�صب 1 %اأملانيا تدعم م�صر ب�500 مليون دولر 
•• طوكيو-رويرتز:

انخف�شت الأ�شهم اليابانية يف ختام التعامالت ام�س مع اإقبال امل�شتثمرين على جني الأرباح قبل عطلة نهاية الأ�شبوع بعد و�شولها لأعلى 
م�شتوى لها يف 14 �شهرا خالل اجلل�شة ال�شابقة مع تزايد توقعات رفع اأ�شعار الفائدة الأمريكية هذا ال�شهر.

لكن �شهم فا�شت ريتيلينج ذا الثقل خالف الجتاه النزويل لل�شوق و�شعد 2.1 باملئة بدعم من مبيعات �شهرية قوية لي�شاهم باإ�شافة 29 
نقطة اإىل املوؤ�شر. وتراجع موؤ�شر نيكي القيا�شي لأ�شهم ال�شركات اليابانية الكربى 0.5 باملئة ليغلق عند 19469.17 نقطة بعدما 

�شعد اإىل 19668.01 نقطة اأم�س اخلمي�س وهو اأعلى م�شتوى له خالل التعامالت منذ دي�شمرب كانون الأول 2015.
وزاد موؤ�شر نيكي واحدا باملئة على مدى الأ�شبوع احلايل. وقال حمللون اإن الكثري من امل�شتثمرين يعزفون عن التداول ترقبا لكلمة 
اإ�شارة  اأقوى  تلقيها رئي�شة جمل�س الحتياطي الحتادي البنك املركزي الأمريكي جانيت يلني يف وقت لحق اليوم والتي قد تت�شمن 
لجتاه �شعر الفائدة يف الأ�شابيع املقبلة. ومن املقرر اأن تعقد جلنة ال�شيا�شات النقدية مبجل�س الحتياطي اجتماعا يف 14 و15 مار�س 
 400 1558.05 نقطة بينما انخف�س موؤ�شر جيه.بي.اإك�س-نيكي  اإىل  0.4 باملئة لي�شل  اآذار. وخ�شر موؤ�شر توبك�س الأو�شع نطاقا 

بن�شبة 0.5 باملئة لينهي اليوم عند 13955.44 نقطة.

التفاق معه على تقدمي 250 مليون دولر 
امل�شروعات  بينها  م��ن  قطاعات  ع��دة  ل��دع��م 

متناهية ال�شغر وال�شغرية واملتو�شطة.
عدم  طالبا  روي��رتز  حكومي  م�شوؤول  واأب��ل��غ 
ذكر ا�شمه اأن الدعم الأملاين �شيكون يف �شكل 

مي�شرة«. ومتويالت  “منح 
واأ�شار بيان وزيرة ال�شتثمار اإىل اأن التفاق 
اخل��م��ي�����س خالل  الأول  اأم�������س  م�����ش��اء  اأب�����رم 
منتدى الأعمال امل�شري الأملاين الذي عقد 
اأجنيال  الأمل��ان��ي��ة  امل�شت�شارة  زي���ارة  مبنا�شبة 

مريكل مل�شر.

•• القاهرة-رويرتز:

ق��ال��ت وزي����رة ال���ش��ت��ث��م��ار وال��ت��ع��اون الدويل 
اإن بالدها اتفقت  امل�شرية �شحر ن�شر ام�س 
دولر  مليون   500 تقدمي  على  اأمل��ان��ي��ا  م��ع 
وامل�شروعات  الق��ت�����ش��ادي  ل��ل��ربن��ام��ج  دع��م��ا 

ال�شغرية واملتو�شطة يف م�شر.
وقالت الوزيرة يف بيان ح�شلت رويرتز على 
الأملانى  اجلانب  مع  التفاق  مت  منه  ن�شخة 
لدعم  دولر  م��ل��ي��ون   250 ت���ق���دمي  ع��ل��ى 
ال��ربن��ام��ج الق��ت�����ش��ادي ل��ل��ح��ك��وم��ة ك��م��ا مت 

مدير  وعربت  الت�شال.  و�شبكات 
دائ����رة احل��ك��وم��ة الإل��ك��رتون��ي��ة يف 
ملنظمي  ���ش��ك��ره��ا  ع���ن  ال�������ش���ارق���ة، 
اأت���اح  ال����ذي  “جارتر”،  م��ل��ت��ق��ى 
ف��ر���س الل��ت��ق��اء وال��ت��ب��اح��ث بني 
اخلرباء والتنفيذيني واملخت�شني 
ب��ق��ط��اع ت��ق��ن��ي��ة امل���ع���ل���وم���ات حول 
ت��وج��ه��ات ال��ق��ط��اع ع��امل��ي��اً، واآف����اق 
ت�����ط�����وره، وال���ت���وق���ع���ات ح�����ول ما 

يحمله امل�شتقبل يف هذا ال�شدد.
تي  اآي  ج����ارت����ر  م��ل��ت��ق��ى  وي���ع���د 
التجمعات  واأك����رب  اأب����رز  اك�����ش��ب��و، 
املعلومات  تقنية  ال�شنوية خلرباء 
وامل�شوؤولني التنفيذيني يف القطاع 

يف مناطق العامل املختلفة. 
ثماني�������ة  يف  امل���وؤمت���ر  ويعق�������د 
يف  العال������م  حول  خمتلفة  مواقع 
كل �شنة، ويح�شره اأكر من 20 
األف من املخت�ش��������ني، وا�شتقطبت 
يف  امل���وؤمت���ر  م���ن  دب�������ي  ن�ش����خة 
من  نح������و700   2015 ال��ع��ام 
تقنية  يف  واملخت�ش������ني  امل�شوؤولني 

املعلومات.

•• ال�سارقة-الفجر:

�شاركت نور النومان، مدير دائرة 
بال�شارقة،  الإلكرتونية  احلكومة 
كمتحدثة رئي�شية يف ندوة البتكار 
التنفيذيني  املدراء  والريادة لدى 
ملتقى  �شمن  املعلومات،  لتقنية 
جارتر اآي تي اك�شبو الذي اختتم 
بتنظيم موؤ�ش�شة  دب��ي،  يف  م��وؤخ��راً 
يف  ع���امل���ي���اً  ال�����رائ�����دة  “جارتر” 

اأبحاث تكنولوجيا املعلومات.
للم�شاركة  النومان  اختيار  وج��اء 
ن���خ���ب���ة من  ����ش���م���ن  احل��������دث  يف 
لتقنية  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ني  امل����������دراء 
امل��ع��ل��وم��ات، ت��ق��دي��راً جل��ه��وده��ا يف 
اإمارة  يف  الرقمي  التحول  عملية 
ال�شارقة، وحتديث بنيتها التحتية 
التقنية، وتبني التقنيات احلديثة 
تطوير  ي��خ��دم  مب��ا  وتطبيقاتها، 
قطاع الأعمال، والعمل احلكومي 
يف دوائر الإمارة ب�شكل عام، ورفع 
كفاءته وتعزيز مرونته يف خدمة 

املتعاملني.
ندوة  خالل  النقا�شات  ومتحورت 
املدراء  ل��دى  وال��ري��ادة  “البتكار 
املعلومات  ل��ت��ق��ن��ي��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 
ت��ب��ن��ي الب���ت���ك���ار داخل  ك��ي��ف��ي��ة   –
ج�شر  كيفية  ح���ول  املوؤ�ش�شات”، 
ب��ني اح��ت��ي��اج��ات القطاع  ال��ف��ج��وة 

احل�����ك�����وم�����ة الإل������ك������رتون������ي������ة يف 
ال�������ش���ارق���ة، ت��ع��م��ل يف ت��ن��اغ��م مع 
ال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة الأخ�����رى يف 
الرقمية  الثقافة  الإم��ارة، لتعزيز 
احل��ك��وم��ي��ة ب��ني امل��وؤ���ش�����ش��ات وبني 
وتبني  وامل���ت���ع���ام���ل���ني،  امل���وظ���ف���ني 
امل���زي���د م���ن ال��ت��ق��ن��ي��ات، مب���ا يعزز 
على  ال�شارقة  اإم���ارة  جاذبية  م��ن 

خمتلف ال�شعد.
وت���������وف���������ر دائ�����������������رة احل�����ك�����وم�����ة 
الإلكرتونية يف ال�شارقة حزمة من 

التي  املتطورة،  التقنية  اخلدمات 
الأعمال  جمتمع  منها  ي�شتفيد 
تراخي�س  م��ن��ح  م��ث��ل  ال��ع�����ش��ري، 
م��ن��ت��ج��ات ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات مثل 
وكذلك  ب��اأن��واع��ه��ا،  ال��ربجم��ي��ات 
البنى  ع��ل��ى  الإ������ش�����راف  خ���دم���ات 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ال���رق���م���ي���ة، وخ���دم���ات 
ال���ش��ت�����ش��اف��ة ال�����ش��ب��ك��ي��ة، وخ����وادم 
وت�شميم  الإل����ك����رتوين،  ال���ربي���د 
احلكومية،  ل����ل����دوائ����ر  امل�����واق�����ع 
البيانات  م��راك��ز  وتقييم  واإدارة 

احل����ك����وم����ي، وق�����ط�����اع الأع�����م�����ال 
ت��وف��ره التقنية  م��ن ج��ان��ب، وم���ا 
احل��دي��ث��ة م���ن ح��ل��ول م���ن جانب 
اآخ�����ر، وه���و م���ا م���ن ���ش��اأن��ه اإيجاد 
م��ن��ظ��وم��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ت��ت��وح��د من 
ي�شهم  مبا  الأع��م��ال،  لغة  خاللها 

يف حتفيز النمو القت�شادي.
وت��ط��رق��ت اجل��ل�����ش��ة ال��ت��ي حتدث 
فيها اإىل جانب النومان عدد من 
ال���روؤ����ش���اء ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني، وخ���رباء 
الذي  الدور  اإىل  املعلومات،  تقنية 

التقنية  الأطروحات  اأن  واأ�شافت 
هذا  يف  املخت�شون  يبتكرها  التي 
ت���ت���واك���ب مع  اأن  ي��ج��ب  امل����ي����دان، 
العام  وال��ت��وج��ه  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
الذي تتبناه املوؤ�ش�شات، مبا ميهد 
وو�شعها  اعتمادها  اإىل  الطريق 
اأنه  اإىل  م�����ش��رية  ال��ت��ن��ف��ي��ذ،  حم��ل 
ال������ذي ميكن  ل���ل���م���دى  ح������دود  ل 
يف  احل��دي��ث��ة  التقنيات  ت�شله  اأن 
يف  وفعالة  مبتكرة  حلول  ت�شميم 

التعامل مع التحديات املتجددة.

التنفيذيون  امل��������دراء  ب����ه  ي���ق���وم 
للتقنية وفرق عملهم يف املوؤ�ش�شات 

التي يعملون بها.
مدير  اأك������دت  ال�������ش���دد،  ه����ذا  ويف 
الإلكرتونية  احل���ك���وم���ة  دائ�������رة 
ت�شجع  ال���دائ���رة  اأن  ال�����ش��ارق��ة،  يف 
على  لديها  املختلفة  العمل  ف��رق 
حلول  وت��ط��وي��ع  وت�شميم  اإي��ج��اد 
تلبي  مبتكرة،  تقنية  وتطبيقات 
اح���ت���ي���اج���ات الأع�����م�����ال يف اإم������ارة 

ال�شارقة وتتحدث بلغتها.

يوم  ي���ك���اد مي����ر  ل  واأو�����ش����ح����ت: 
جديد،  ت��ق��ن��ي  اب���ت���ك���ار  دون  م����ن 
جديدة  تطبيقية  جوانب  وظهور 
ما  وهو  حالياً،  املنت�شرة  للتقنيات 
اإىل  يدفع اخل��رباء يف هذا املجال 
مهاراتهم  وح��ف��ز  اأف��ك��اره��م  �شحذ 
ل��ل��خ��روج ب��ح��ل��ول ج���دي���دة تخدم 
وقطاعات  احلكومية  القطاعات 
الأعمال وت�شَرع من اأدائها، وترفع 

من كفائتها.
دائرة  اأن  اإىل  ال��ن��وم��ان  واأ����ش���ارت 

ا�ست�سافها ملتقى »جارترن« يف دبي �سمن نخبة من خرباء التقنية

نور النومان ت�صتعر�س روؤية ال�صارقة يف التكامل الرقمي مع لغة الأعمال

الذهب يتجه لأكرب خ�صارة اأ�صبوعية 
•• لندن-رويرتز:

الأ�شبوعية  خ�شائره  اأخ��رب  لتكبد  متجها  اجلمعة  ام�س  الذهب  انخف�س 
اأ�شهر مع تزايد التكهنات باأن جمل�س الحتياطي الحتادي  اأربعة  يف نحو 
هذا  الأمريكية  الفائدة  رفع  يف  قدما  �شيم�شي  الأمريكي  املركزي  البنك 
 80 اإىل نحو  اآذار  الأمريكية يف مار�س  الفائدة  رفع  احتمال  وزاد  ال�شهر. 
الأ�شبوع  منت�شف  يف  باملئة   66 م��ن  اخلمي�س  اأم�����س  م�شاء  بحلول  باملئة 
بنك  رئي�س  داديل  وليام  من  النقدي  الت�شديد  اإىل  متيل  ت�شريحات  بعد 
الحتياطي  بنك  رئي�س  وليامز  وج��ون  نيويورك  الحت��ادي يف  الحتياطي 
الحتادي يف �شان فران�شي�شكو. ويرتقب املتعاملون اأي موؤ�شرات تعزز هذه 
التوقعات من رئي�شة جمل�س الحتياطي جانيت يلني ونائبها �شتانلي في�شر 

حني يتحدثان يف وقت لحق .
يف  باملئة   0.5 ال��ذه��ب  ن��زل  جرينت�س  بتوقيت   1045 ال�شاعة  وبحلول 

املعامالت الفورية اإىل 1228.68 دولر لالأوقية الأون�شة.
وانخف�س الذهب يف العقود الأمريكية الآجلة ت�شليم اأبريل ني�شان 4.10 
دولر اإىل 1228.80 دولر لالأوقية. ويتاأثر الذهب كثريا بارتفاع اأ�شعار 
على  ال�شائعة  البديلة  الفر�س  تكلفة  من  يزيد  لأن��ه  الأمريكية  الفائدة 
به  املقوم  ال���دولر  يعزز  بينما  عائدا  ي��در  ل  ال��ذي  الأ�شفر  املعدن  حائزي 

املعدن.

اأ�صعار النفط ترتفع بدعم من تراجع الدولر  بروك�صل تدعو وا�صنطن »اللتزام« بالتجارة املتعددة الأطراف 

منو �صركات منطقة اليورو باأ�صرع وترية يف 6 �صنوات 

52.69 دولر للربميل. وتراجع موؤ�شر الدولر الذي 
العمالت  من  �شلة  اأم��ام  الأمريكية  العملة  اأداء  يقي�س 
الرئي�شية اليوم اجلمعة لينزل من اأعلى م�شتوياته يف 
جمل�س  رئي�شة  تلقيها  مهمة  كلمة  قبل  اأ�شابيع  �شبعة 
الأمريكي(  امل���رك���زي  )ال��ب��ن��ك  الحت�����ادي  الح��ت��ي��اط��ي 

جانيت يلني.
اإنتاج  ا�شتقرار  الرو�شية  الطاقة  بيانات وزارة  واأظهرت 
النفط الرو�شي يف فرباير �شباط عند 11.11 مليون 
الثاين.  ك��ان��ون  ي��ن��اي��ر  ع��ن  تغيري  دون  ي��وم��ي��ا  ب��رم��ي��ل 
وبذلك يظل اخلف�س الرو�شي عند 100 األف برميل 
2016 وهو  اأكتوبر ت�شرين الأول  يوميا عن م�شتوى 
ما يعادل ثلث حجم اخلف�س الذي تعهدت به مو�شكو 
يف اإطار اتفاق منظمة البلدان امل�شدرة للبرتول اأوبك.

اخلالفات  ت�شوية  املكلفة  الهيئة  العاملية  التجارة  منظمة 
حملته  خ��الل  اعترب  ترامب  وك��ان  ال���دول.  بني  التجارية 
الرئا�شية هذه الهيئة كارثية واملح اىل امكان ان�شحاب بالده 
بع�س  ح��ول  التفاو�س  اع��ادة  من  وا�شنطن  تتمكن  مل  اذا 
واقرت  اجلمركية.  بالر�شوم  خ�شو�شا  املتعلقة  التفاقات 
مامل�شرتوم باأن بع�س ال�شارات تثري القلق، لكنها دعت اىل 
ال�شرب فقد ثبت جمل�س ال�شيوخ الأمريكي وزير التجارة 
الأمريكي امللياردير ويلبور رو�س للتو يف من�شبه. وتابعت 
مامل�شرتوم ن�شمع الكثري من المور هناك لكننا ل نعرف 
ال القليل من التفا�شيل. ومن املقرر ان يبحث الجتماع 
غري الر�شمي ل��وزراء جتارة الحتاد الأوروب��ي يف م�شتقبل 
ال�شيا�شة التجارية لالحتاد الأوروب��ي على �شوء ال�شيا�شة 

التجارية التي ميكن ان تنتهجها الإدارة المريكية.

•• لندن-رويرتز:

اخل�شائر  بع�س  لتعو�س  ام�س  النفط  اأ�شعار  ارتفعت 
الدولر  تراجع  مع  ال�شابقة  اجلل�شة  يف  تكبدتها  التي 
زالوا  ما  لكنهم  ال�شراء  على  امل�شتثمرين  �شجع  ال��ذي 
الرو�شي  الإنتاج  بيانات  اأظهرت  يتوخون احلذر بعدما 

�شعف اللتزام بالتفاق العاملي على خف�س الإنتاج.
اإىل  �شنتا   19 برنت  مزيج  العاملي  القيا�س  خ��ام  وزاد 
 0941 ال�����ش��اع��ة  ب��ح��ل��ول  للربميل  دولر   55.27
بتوقيت جرينت�س معو�شا بع�س خ�شائر اأم�س اخلمي�س 

التي جتاوزت اثنني باملئة.
وارتفع خام غرب تك�شا�س الو�شيط الأمريكي يف العقود 
اإىل  ال�شابق لي�شل  الآجلة ثمانية �شنتات عن الإغالق 

•• فاليتا-اأ ف ب:

�شي�شيليا  ال��ت��ج��ارة  ل�����ش��وؤون  الأوروب����ي����ة  امل��ف��و���ش��ة  اأع��ل��ن��ت 
امل��ت��ح��دة ان توا�شل  ال���ولي���ات  م��امل�����ش��رتوم ام�����س ان ع��ل��ى 
النتقادات  على  ردا  وذل��ك  التجارية،  بالتعددية  الل��ت��زام 
ترامب  دون��ال��د  الأم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����س  ادارة  وجهتها  ال��ت��ي 
عند  مامل�شرتوم  و�شرحت  العاملية.  التجارة  منظمة  اىل 
ل����وزراء جتارة  ل��ق��اء  ق��ب��ل  م��ال��ط��ا  و���ش��ول��ه��ا اىل فاليتا يف 
الحتاد الأوروبي نحن بحاجة لأن تكون الوليات املتحدة 
نا�شطة على ال�شاحة املتعددة الأط��راف، نحن بحاجة اىل 
توقيع  ان  م��رارا  اعلن  الأمريكي  الرئي�س  وكان  التزامها. 
نظام  لقيود  خ�شوعها  م��ن  ل��ب��الده  اف�شل  ثنائية  ع��ق��ود 
م��ت��ع��دد الط�����راف. وت��وج��ه ادارت����ه ان��ت��ق��ادات ���ش��دي��دة اىل 

الإ�صرتليني يهبط لأدنى 
م�صتوى يف 7 اأ�صابيع 

•• لندن-رويرتز:

اإىل  الإ�شرتليني  اجلنيه  انخف�س 
اأ�شابيع  �شبعة  يف  م�شتوياته  اأدن���ى 
ب��ع��د �شدور  ال������دولر ام�������س  اأم�����ام 
بيانات اأ�شعف من املتوقع عن قطاع 
القت�شاد  على  املهيمن  اخل��دم��ات 
الربيطاين ت�شري اإىل تباطوؤ النمو 
لأدنى م�شتوى له يف خم�شة اأ�شهر. 
اأمام  0.3 باملئة  ونزل ال�شرتليني 
دولر   1.2230 اإىل  ال��������دولر 
ماركت  م���وؤ����ش���ر  ان��خ��ف�����س  ب��ع��دم��ا 
امل�شرتيات  ملديري  �شي.اآي.بي.اإ�س 
�شجل  اأن  ب��ع��د  ن��ق��ط��ة   53.3 اإىل 
اأول ه��ب��وط ل��ه يف اأرب��ع��ة اأ���ش��ه��ر يف 
يناير كانون الثاين. وكان حمللون 
توقعوا  اآراءه���م  روي��رتز  ا�شتطلعت 

و�شول املوؤ�شر اإىل 54.1 نقطة.

ال�صعودية تخف�س اأ�صعار 
النفط اخلفيف لآ�صيا 

•• �سنغافورة-رويرتز:

العامل  يف  للنفط  م�شدر  اأك��رب  ال�شعودية  اإن  ام�س  جتارية  م�شادر  قالت 
الأوىل يف ثالثة  للمرة  لآ�شيا  تبيعه  ال��ذي  اخل��ام اخلفيف  اأ�شعار  خف�شت 

اأ�شهر �شعيا لتعزيز الطلب يف �شوق متخمة باملعرو�س.
وكانت اململكة اأكرب منتج للنفط يف اأوبك رفعت الأ�شعار ل�شهريني متتاليني 
يف فرباير �شباط ومار�س اآذار بعدما اأدت تخفي�شات اإنتاج منظمة البلدان 
امل�شدرة للبرتول و�شلطنة عمان لرتفاع �شعر خام دبي وهو خام القيا�س يف 
ال�شرق الأو�شط. لكن ال�شعودية خف�شت الأ�شعار على نحو غري متوقع يف 

اأبريل ني�شان مع ا�شتمرار تخمة معرو�س اخلام اخلفيف.
وجاء �شعر البيع الر�شمي للخام العربي اخلفيف يف �شحنات اأبريل ني�شان 
ك��ان اخلف�س  اأج��رت��ه روي��رتز بينما  الأدن���ى للتوقعات يف م�شح  عند احل��د 
اأك��رب من  75 �شنتا يف �شعر اخل��ام العربي اخلفيف الفائق اجل��ودة  البالغ 

املتوقع.
وق���ال جت���ار يف اآ���ش��ي��ا اإن اأرام���ك���و اأخ����ذت يف الع��ت��ب��ار ع��وام��ل اأخ����رى حني 
اأ�شعار خامي عمان ودبي  ارتفاع متو�شط  ال�شهر مثل  الأ�شعار هذا  حددت 

والنخفا�س احلاد لهوام�س اأرباح النفتا والبنزين يف الآونة الأخرية.
وقال م�شرت للخام يف اآ�شيا طلب عدم ذكر ا�شمه نظرا لتعامالته التجارية 
ال�شوقية. كثري من  ب�شاأن احل�شة  الآن  اإنهم جادون  ال�شعودية  اأرامكو  مع 

الرباميل ل تزال متبقية ومل يتم بيعها.
 وتتدفق على اآ�شيا كميات من النفط اخلام اأكرب مما ت�شتهلكها املنطقة مع 
ارتفاع الإنتاج يف نيجرييا وليبيا اللتني مت اإعفاوؤهما من تخفي�شات اأوبك 

وت�شارع ال�شادرات من اأوروبا والوليات املتحدة.
وقال تاجر ثان “النفط اخلام يتعر�س ل�شغوط يف جميع اأنحاء العامل.

وبلغ الفارق بني اخلام اخلفيف والثقيل 2.45 دولر للربميل وهو الأدنى 
منذ �شبتمرب اأيلول يف ظل تخفي�شات اأوبك التي قل�شت اإمدادات املعرو�س 

من اخلام الأثقل والأقل �شعرا.
واأبقت ال�شعودية على �شعر البيع الر�شمي للخام العربي الثقيل يف �شحنات 
ال�شعر وهي عالمة  ني�شان دون تغيري مقارنة مع توقعات بخف�س  اأبريل 

على اأن الإمدادات قد تظل منخف�شة وفقا ملا ذكره بع�س التجار.
وينطوي اخلام اخلفيف على عائد اأعلى ملنتجات اأكر قيمة مثل البنزين 

والديزل ومن ثم يزيد �شعره عادة على �شعر اخلام الثقيل.

عن تغيريات خميبة للتوقعات. وقال كري�س وليام�شون 
القراءة  ماركت  اآي.اإت�س.اإ�س  لدي  القت�شاديني  كبري 
النهائية ملوؤ�شر مديري امل�شرتيات تر�شم �شورة م�شرقة 
باأق�شى  الن��ط��الق  ال��ي��ورو  منطقة  اقت�شاد  فيها  يبداأ 
الأربع  الأع�شاء  ال��دول  جميع  يف  ت�شارع  النمو  قوته. 
الكبار يف فرباير لي�شري اإىل انتعا�س م�شتدام تبدو عليه 
موؤ�شر  دف��ع  النطاق  الوا�شع  التح�شن  واأ���ش��اف  ال��ق��وة. 
يت�شق  م�شتوى  اإىل  اليورو  ملنطقة  امل�شرتيات  مديري 
مع منو الناجت املحلي الإجمايل بن�شبة 0.6 يف املئة يف 
مع  النتعا�س  يف  تبداأ  اأي�شا  العمل  �شوق  الأول.  الربع 

خلق وظائف باأ�شرع وترية يف نحو ع�شر �شنوات.
وارتفع موؤ�شر فرعي يقي�س معدل التوظيف اإىل 53.8 
نقطة من 53.4 نقطة لي�شجل اأعلى م�شتوى له منذ 
اأي�شا  ال�شركات  2007. ورفعت  اأكتوبر ت�شرين الأول 

الأ�شعار بوترية هي الأ�شرع يف نحو �شت �شنوات.
وزاد موؤ�شر مديري امل�شرتيات لقطاع اخلدمات املهيمن 
يناير  53.7 يف  55.5 نقطة من  اإىل  القت�شاد  على 
البالغة  الأولية  القراءة  الثاين ليقل قليال عن  كانون 

55.6 نقطة.

•• وا�سنطن-رويرتز:

اأظهر م�شح اأن اأن�شطة ال�شركات يف منطقة اليورو منت 
�شنوات  �شت  نحو  يف  وت���رية  ب��اأ���ش��رع  �شباط  ف��رباي��ر  يف 
ع�شر  يف  م�شتوياته  اأع��ل��ى  التوظيف  معدل  بلغ  بينما 

�شنوات تقريبا بف�شل الطلب القوي وال�شادرات.
ماركت  اآي.اإت�س.اإ�س  ملوؤ�شر  النهائية  القراءة  وارتفعت 
امل�شرتيات - الذي يعترب موؤ�شرا جيدا  املجمع ملديري 
فرباير  يف  ن��ق��ط��ة   56.0 اإىل   - ال��ك��ل��ي  ال��ن��م��و  ع��ل��ى 
وهذه  ال�����ش��اب��ق.  ال�شهر  يف  نقطة   54.4 م��ن  ���ش��ب��اط 
تغيري  ودون   2011 ني�شان  اأب��ري��ل  منذ  ق���راءة  اأع��ل��ى 
ع��ن ال��ق��راءة الأول��ي��ة. وك��ان النمو وا���ش��ع النطاق وقد 
يبدد ال�شكوك ب�شاأن تفاوت النمو يف املنطقة. ويف حال 
باملئة   0.6 يبلغ  قد  القت�شادي  النمو  ف��اإن  ا�شتمراره 
هذه  و�شتكون  م��ارك��ت.  ملوؤ�ش�شة  وف��ق��ا  الأول  ال��رب��ع  يف 
الوترية اأ�شرع من تلك البالغة 0.4 باملئة التي توقعها 
اأجرته رويرتز ال�شهر  خرباء اقت�شاديون يف ا�شتطالع 
تتمخ�س  ب��األ  اآم��ال  اإىل  ت�شتند  تقديرات  املا�شي وهي 
الدول  العام يف ع��دد من  التي جت��رى ه��ذا  النتخابات 

تباطوؤ منو قطاع اخلدمات الياباين يف فرباير 
•• طوكيو-رويرتز:

اأظهر م�شح ن�شرت نتائجه ام�س اأن قطاع اخلدمات الياباين منا يف فرباير 
�شباط باأبطاأ وترية له يف ثالثة اأ�شهر لكن معدل خلق الوظائف بالقطاع 
ملديري  نيكي  ماركت  موؤ�شر  وانخف�س  �شنوات.  اأرب��ع  نحو  الأعلى يف  يظل 
امل�شرتيات بقطاع اخلدمات الياباين اإىل م�شتوى معدل يف �شوء العوامل 
يناير  يف  نقطة   51.9 من  �شباط  فرباير  يف  نقطة   51.3 بلغ  املو�شمية 

كانون الثاين.
وظل املوؤ�شر فوق م�شتوى اخلم�شني الفا�شل بني النمو والنكما�س لل�شهر 
يف  نقطة   53.0 اجل��دي��دة  الأع��م��ال  موؤ�شر  وبلغ  ال��ت��وايل.  على  اخلام�س 
الثاين حني  كانون  يناير  يذكر عن م�شتواه يف  تغيري  دون  �شباط  فرباير 
على  ال�شابع  لل�شهر  منوا  اجلديدة  الطلبيات  و�شجلت  نقطة.   53.1 بلغ 
يف   50.2 اإىل  القائمة  الأع��م��ال  موؤ�شر  ون��زل  املا�شي.  ال�شهر  يف  ال��ت��وايل 
فرباير �شباط من 51.3 يف ال�شهر ال�شابق. غري اأن التوظيف يف القطاع 
ارتفع باأ�شرع وترية له منذ مايو اأيار 2013 وفقا ملا اأظهره امل�شح بعدما 
نزل يف معظم الن�شف الثاين من 2016. و�شهد يناير كانون الثاين منوا 
يف الوظائف بقطاع اخلدمات اأي�شا لكن وترية الزيادة كانت اأبطاأ. وي�شاهم 
قطاع اخلدمات بنحو ثلثي الناجت املحلي الإجمايل ومن ثم فاإن النمو يف 

هذا القطاع قد يدعم النمو القت�شادي الكلي.
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املال والأعمال
�صعر �صلة خامات »الأوبك«تباطوؤ منو قطاع اخلدمات الربيطاين يف فرباير 

 ي�صل اإىل 53.69 دولرا للربميل 
•• فيينا -وام:

ال13  �شلة خاماتها  �شعر  اأن  “الأوبك”  للنفط  امل�شدرة  ال��دول  اأعلنت منظمة 
53.69 دولر للربميل مقارنة ب�شعر ام�س الأول الذي  و�شل ام�س الول اىل 
�شجل 54.11 دولر للربميل. وت�شم �شلة خامات “الأوبك” التي تعد مرجعا 
الإم��ارات��ي  وخ��ام مزيج  التالية: خام مربان  الن��واع  �شيا�شة النتاج  يف م�شتوى 
�شحارى اجلزائري واليراين الثقيل والب�شرة اخلفيف العراقي وخام الت�شدير 
البحري  واخل��ام  النيجريي  اخلفيف  ب��وين  وخ��ام  الليبي  ال�شدر  وخ��ام  الكويتي 
القطري واخلام العربي اخلفيف ال�شعودي واخلام الفنزويلي مرياي وجريا�شول 

الأنغويل وربيع اخلفيف الغابوين واأورينت الكوادوري.

اأيلول. وجاءت القراءة دون متو�شط التوقعات  �شبتمرب 
لآراء  روي��رتز  اأجرته  ا�شتطالع  نقطة يف   54.1 البالغ 
ال�شناعات  بيانات قطاعي  اقت�شاديني. وبجانب  خرباء 
التحويلية والبناء ال�شادرة يف وقت �شابق هذا الأ�شبوع 
النمو  اأن  اإىل  ت�شري  البيانات  اإن  ماركت  موؤ�ش�شة  قالت 
يتجه للتباطوؤ يف الربع الأول دون 0.4 باملئة من 0.7 
باملئة يف الثالثة اأ�شهر الأخرية من 2016. ويف الوقت 
الذي ي�شع فيه وزير املالية الربيطاين فيليب هاموند 
املقرر  ال�شنوية  موازناته  اأوىل  على  الأخ���رية  اللم�شات 
تعزز  اأن  املرجح  اآذار من  الثامن من مار�س  اإعالنها يف 
�شجلته  الذي  القوي  النمو  موجة  باأن  �شعوره  البيانات 

•• لندن-رويرتز:

اإنفاق  ت��ب��اط��وؤ  اأن  ام�����س  ن��ت��ائ��ج��ه  ن�����ش��رت  اأظ���ه���ر م�����ش��ح 
العاملة  ال�شركات  على  �شلبا  التاأثري  يف  بداأ  امل�شتهلكني 
ب��ق��ط��اع اخل���دم���ات ال���ربي���ط���اين يف ف���رباي���ر ���ش��ب��اط اإذ 
يف  لها  م�شتوى  لأدين  بالقطاع  النمو  وت��رية  تراجعت 
قبل  لالقت�شاد  م�شجعة  غ��ري  اإ���ش��ارة  يف  �شنوات  خم�س 
الأوروب��ي. وهبط موؤ�شر  النف�شال ر�شميا عن الحت��اد 
م��ارك��ت ����ش���ي.اآي.ب���ي.اإ����س مل��دي��ري امل�����ش��رتي��ات يف قطاع 
 54.5 م��ن  نقطة   53.3 اإىل  ال��ربي��ط��اين  اخل��دم��ات 
نقطة يف يناير كانون الثاين لي�شجل اأدنى م�شتوى منذ 

الحتاد  من  اخل��روج  ل�شالح  الت�شويت  منذ  بريطانيا 
الأوروبي يف ا�شتفتاء العام املا�شي �شوف تنح�شر. ورغم 
من��و الق��ت�����ش��اد ال��ربي��ط��اين ب��وت��رية اأ���ش��رع م��ن معظم 
اإل   2016 القت�شادات املتقدمة الأخ��رى يف العامل يف 
اأن غالبية اخلرباء القت�شاديني يعتقدون اأن الت�شخم 
املتزايد �شرعان ما �شيبداأ يف التاأثري �شلبا على امل�شتهلكني 
مديري  موؤ�شر  وانخف�س  ال�����ش��رك��ات.  اأرب���اح  وه��وام�����س 
قطاعات  م�شوح  اإىل  ا�شتند  -ال���ذي  املجمع  امل�شرتيات 
ال�شناعات التحويلية والبناء واخلدمات هذا الأ�شبوع- 
اإىل اأدنى م�شتوى له يف خم�شة اأ�شهر عند 53.7 نقطة 

مقارنة مع 55.1 نقطة يف يناير كانون الثاين.

تاتا موتورز ويونايتد ديزل �صركاء لبنك الإمارات دبي الوطني

م�سروع الوحدات ال�سناعية وامل�ستودعات املربدة ي�ستقطب اهتمام املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة

جممع دبي ال�صناعي يختتم م�صاركة ناجحة يف معر�س اخلليج لاأغذية جلفود 2017

»جنة « حت�صد  جائزة اأف�صل جمموعة اإدارة
 للفنادق من جوائز الإمارات لاأعمال التجارية 2017

توقيع عقد تطوير م�صروع » اإنرتكونتيننتال
 ميناء العرب « براأ�س اخليمة بقيمة  11.5  مليون درهم

المارات و خمتلف دول ال�شرق الأو�شط. 
التنفيذي  الرئي�س  دروي�����س  ع��م��اد  نعمة  ال�شيد  وق���ال 
جدا  �شعداء  نحن  جنة:  منتجعات  و  ف��ن��ادق  ملجموعة 
امل���رم���وق���ة وممتنون  حل�����ش��ول��ن��ا ع��ل��ى ه����ذه اجل���ائ���زة 

لتقديرهم جلهودنا املثابرة.
م جوائز الإمارات لالأعمال التجارية اأف�شل املنتجات  تكررّ
يف  متخ�ش�شة  ���ش��رك��ات  قبل  م��ن  امل�شنعة  واخل��دم��ات 
جمالت ال�شياحة والتكنولوجيا والتمويل الإ�شالمي و 
اأكرب  اأحد  والعقارات يف  والغاز  والنفط  الغذائية  املواد 

الأ�شواق التجارية يف العامل. 

العقارية:  اخليمة  راأ���س  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س 
اإىل  ال��ع��رب  م��ي��ن��اء  اإن��رتك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال  منتجع  نعترب 
ت�شييدها  املقرر  الأخ��رى  واملنتجعات  الفنادق  جانب 
يف الإم��ارة �شمن املرحلة التالية من تطوير م�شروع 
الرئي�شي  اأ�شا�شية من املخطط  العرب عنا�شر  ميناء 

للم�شروع.
جدير بالذكر اأن التزام �شركة راأ�س اخليمة العقارية 
اجلودة  عالية  فندقية  وع��ق��ارات  جممعات  بتطوير 
يف اأنحاء دولة الإم��ارات مع الرتكيز على اإمارة راأ�س 
واملبادرات  الأن�شطة  خمتل���ف  مع  ين�ش��جم  اخليم����ة 
ال��ت��ي ت��ن��ت��ه��ج��ه�����ا ال���دول���ة ل���ش��ت��ق��ط��اب ال������زوار حول 

العامل.
و�شيدعم كل من منتجع اإنرتكونتيننتال ميناء العرب 
واملزمع  ل��ه  امل��ج��اور  ال��ع��رب  ميناء  اأن��ان��ت��ارا  ومنتجع 
افتتاحه بحلول نهاية العام 2018 تطلعات الإمارة 

ل�شتقبال 2.9 مليون زائر بحلول العام 2025.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ح�شدت جمموعة فنادق و منتجعات جنة على جائزة 
الإمارات  جوائز  من  للفنادق،  اإدارة  جمموعة  اأف�شل 
املجموعة  لأداء  تكرميا   2017 التجارية  ل��الأع��م��ال 

القوي يف قطاع ال�شيافة بالدولة . 
البدوية  ال�شيافة  تتبع  التي  جنة  جمموعة  وتتميز 
ي�شل  اأن  املتوقع  من  حيث  الكبري  بتو�شعها  الأ�شيلة 
ف��ن��دق و منتجع   33 اإىل  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ف��ن��ادق  ع���دد 
الق�صاء ينظر ق�صية خالل اخلم�س �شنوات القادمة بهدف التو�شع يف دولة 

رئي�س �صام�صوجن يف 9 مار�س
مب�شاءلة  ق��رار  اإىل  اأدت  التي  الف�شاد 
اإىل  �شربة  وجهت  خطوة  يف  الرئي�شة 
الرائدة  العمالقة  التكنولوجيا  �شركة 

يف رابع اأكرب اقت�شاد يف اآ�شيا.
املحكمة  ت�������ش���در  اأن  امل���ت���وق���ع  وم�����ن 
مبا  قرارها  املقبل  ال�شهر  الد�شتورية 
اتخذه  ال��ذي  ال��ق��رار  �شتوؤيد  كانت  اإذا 
الأول  ك���ان���ون  دي�����ش��م��رب  يف  ال����ربمل����ان 
باك يف خطوة  م�شاءلة  على  و�شتوافق 

قد توؤدي اإىل عزلها.
وكانت اتهامات قد ثارت باأن الرئي�شة 
ت�شوي  الوثيقة  تواطاأت مع �شديقتها 
�شون �شيل لل�شغط على �شركات كربى 
ملوؤ�ش�شتني  ل��ل��ت��ربع  ���ش��ام�����ش��وجن  م��ن��ه��ا 

اأن�شئتا لدعم مبادرات للرئي�شة.

•• �سول-رويرتز:

ام�س  جنوبية  ك��وري��ة  حمكمة  ذك���رت 
واي.  ج��اي  حماكمة  يف  جل�شة  اأول  اأن 
الذي  �شام�شوجن  جمموعة  رئي�س  يل 
اإطار  يف  ر�شا  بتقدمي  اتهامات  يواجه 
�شتبداأ  بالبالد  تع�شف  ف�شاد  ف�شيحة 

يف التا�شع من ال�شهر احلايل.
وك����ان الدع�����اء اخل��ا���س ق��د وج���ه يوم 
عاما(  اإىل يل )48  اتهامات  الثالثاء 
43 مليار وون  التعهد بدفع  ت�شمنت 
ل�شديقة  دولر(  مليون    37.24  (

وثيقة لرئي�شة البالد باك جون هاي.
واألقي القب�س على يل يف 17 فرباير 
ف�شيحة  يف  امل����زع����وم  ل������دوره  ���ش��ب��اط 

•• راأ�ص اخليمة-وام:

وقعت راأ�س اخليمة العقارية - كربى �شركات التطوير 
اأبوظبي  ����ش���وق  يف  وامل����درج����ة  الإم�������ارة  يف  ال���ع���ق���اري 
درهم  مليون   11.5 بقيمة  عقدا   - املالية  ل���الأوراق 
بالأعمال  للمبا�شرة  النعيمي  جمموعة  مع  اإم��ارات��ي 
منتجع  املقبل  ال�شركة  م�شروع  لتطوير  التمهيدية 

اإنرتكونتيننتال ميناء العرب يف راأ�س اخليمة.
ومن املقرر افتتاح املنتجع اجلديد والتابع ل�مجموعة 
عام  خ��الل   IHG- العاملية  اإنرتكونتيننتال  فنادق 
جمموعة  ت�����ش��م��ل  غ��رف��ة   350 و���ش��ي�����ش��م   2019
ال���ف���اخ���رة وناديا  ال���غ���رف والأج���ن���ح���ة  م��ت��ن��وع��ة م���ن 
و�شالة  ���ش��ب��اح��ة  ح��و���ش��ي  اإىل  اإ���ش��اف��ة  و���ش��ب��ا  �شحيا 
ريا�شية جمهزة باأف�شل املعدات والعديد من املطاعم 

املتميزة.
املنتدب  ال��ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��ي  ���ش��ل��ط��ان  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة م��ع ���ش��رك��ت��ي تاتا وق�����ال حم��م��د 

ديزل  وي��ون��اي��ت��د  ليميتد  م��وت��ورز 
اللتني تعتربان من اأهم الالعبني 
املركبات  ق��ط��اع  الإط����الق يف  ع��ل��ى 
التجارية. ومبا اأن �شراء ال�شيارات 
دولة  ك�شوق  املتطورة   الأ���ش��واق  يف 
الإم��ارات يعتمد على الإقرا�س يف 
باأن  ثقة  على  فنحن  الأول،  املقام 
جمموعة حلول التمويل وخدمات 
نتميز  التي  ال�شتثنائية  العمالء 
لتلبية  ال��ك��ايف  ال��دع��م  �شتوفر  بها، 
لعمالء  ال��ت��م��وي��ل��ي��ة  الح��ت��ي��اج��ات 
ذاته  الوقت  يف  وت�شهم  ال�شركتني، 

يف تو�شيع قاعدة عمالئهما.

املتحدة. وتوؤكد هذه ال�شراكة على 
بتقدمي  ال��ت��ج��اري��ة  عالمتنا  وع��د 
توفر  ال��ت��ي  املبتكرة  النقل  ح��ل��ول 
التكلفة  ف��ئ��ات  اأف�����ش��ل  ل��ع��م��الئ��ن��ا 

الإجمالية لل�شراء.
قال ح�شام الها�شمي، نائب الرئي�س 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي، رئ���ي�������س اخل����دم����ات 
واخلدمات  ل��الأع��م��ال  امل�����ش��رف��ي��ة 
امل�شرفية املميزة يف بنك الإمارات 
دب����ي ال���وط���ن���ي: ب�����ش��ف��ت��ن��ا م�����زوداً 
يف  ال�شيارات  متويل  حللول  رائ��داً 
املتحدة،  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
الإم���ارات  بنك  يف  للغاية  ي�شعدنا 
ال�شراكة  ه��ذه  اإب���رام  الوطني  دب��ي 

ال�شيد  علق  جانبه  م��ن  امل��ت��ح��دة.  
الأعمال  رئي�س  ماتريا،  رودراروب 
املركبات  اأع��م��ال  وح��دة  يف  العاملية 
موتورز  ت���ات���ا  ب�����ش��رك��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
ال�شراكة  هذه  اإن  قائاًل:  املحدودة 
عالقتنا  ت���ع���زز  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
م��ع ب��ن��ك الإم�����ارات دب���ي الوطني، 
اأك����رب جم��م��وع��ات اخلدمات  اأح����د 
امل�شرفية واملالية بال�شرق الأو�شط، 
تف�شيلية  اأ�شعار  تقدمي  اأج��ل  من 
واأرقى  واإج��راءات تنفيذية �شريعة 
درج����ات اخل��دم��ات امل��ال��ي��ة جلميع 
لل�شيارات  م���وت���ورز  ت���ات���ا  ع���م���الء 
العربية  الإمارات  بدولة  التجارية 

وقعت كاًل من �شركة تاتا موتورز 
امل���ح���دودة و���ش��رك��ة ي��ون��اي��ت��د ديزل 
بنك  م���ع  ���ش��راك��ة  ات��ف��اق��ي��ة  ذ.م.م 
الإمارات دبي الوطني، اأحد البنوك 
ال�����رائ�����دة ب��امل��ن��ط��ق��ة واأح�������د اأب�����رز 
البنوك يف جمال متويل ال�شيارات، 
لعمالء  متويلية  خدمات  لتقدمي 
التجارية.  لل�شيارات  موتورز  تاتا 
ويقوم بنك الإم��ارات دبي الوطني 
مب��وج��ب ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة بتمديد 
الئتمان على عمليات �شراء جميع 
التي  التجارية  ال�شيارات  ط��رازات 
وُتباع  موتورز  تاتا  �شركة  ت�شنعها 
م��ن خ���الل ���ش��رك��ة ي��ون��اي��ت��د ديزل 
اأن  ميكن  الرت��ب��اط،  وبهذا  ذ.م.م. 
اإ�شافياً  اهتماماً  العمالء  يتوقع 
لحتياجاتهم الئتمانية اأثناء �شراء 
م��وت��ورز مب�شتويات  ت��ات��ا  ���ش��ي��ارات 
اخل��دم��ة ال��ع��ال��ي��ة امل��ع��ه��ودة لبنك 
الإمارات دبي الوطني. كما اأن تلك 
لتاتا موتورز  تتيح  ال�شراكة �شوف 
وي��ون��اي��ت��د دي���زل اإم��ك��ان��ي��ة تقدمي 
خطط جذابة لعمالئهم، كتقدمي 
باأ�شعار خمف�شة  ائتمانية  عرو�س 

وما اإىل ذلك. 
ا�شتمراراً  الرت����ب����اط  ه����ذا  وُي���ع���د 
للتعاون طويل املدى بني جمموعة 
دبي  الإم����ارات  وبنك  م��وت��ورز  تاتا 
اأن يقوي  امل��ت��وق��ع  ال��وط��ن��ي، وم���ن 
ه��ذا الرت��ب��اط رواب��ط ال�شلة بني 
عمالء  رواد  ال��ث��الث��ة  ال��الع��ب��ني 
العربية  الإم�������ارات  يف  ال�����ش��ي��ارات 

وامل����راف����ق ال��ت��ج��اري��ة ال��ت��ي تلبي 
اح��ت��ي��اج��ات ال�����ش��رك��ات م��ن جميع 
الأح������ج������ام، وك����ذل����ك الأرا������ش�����ي 
ال�شناعية املخ�ش�شة حيث ميكن 
تالئم  م�شتودعات  بناء  لل�شركات 

احتياجاتها اخلا�شة.

•• دبي-الفجر:

لتجارة  دب����ي  م��دي��ن��ة  اخ��ت��ت��م��ت   
الرائدة  العاملية  الوجهة  اجلملة، 
ل���ت���ج���ارة اجل���م���ل���ة وال���ع�������ش���و يف 
جم��م��وع��ة ت��ي��ك��وم، م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف 
جلفود  لالأغذية  اخلليج  معر�س 
اأكرب  اأح���د  يعد  وال���ذي   2017
يف  املتخ�ش�شة  العاملية  املن�شات 

املواد الغذائية.
و����ش���ه���دت م�������ش���ارك���ة امل���دي���ن���ة يف 
امل�����ع�����ر������س اإط�����الق�����ه�����ا مل�������ش���روع 
اخلفيفة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  ال���وح���دات 
وامل�شتودعات املربدة �شمن جممع 
امل�شروع  ال�����ش��ن��اع��ي، ومي��ت��د  دب���ي 
 1.5 م�������ش���اح���ة  ع���ل���ى  اجل�����دي�����د 
مليون قدم مربع ويهدف لتلبية 
يف  العاملة  املوؤ�ش�شات  احتياجات 

حجم  ب�����و������ش�����ول  ال�����ت�����وق�����ع�����ات 
وامل�شروبات  الأغ���ذي���ة  ا���ش��ت��ه��الك 
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي 
52 مليون طن  ب���  ي��ق��در  م��ا  اإىل 
قطاع  ف�����اإن   ،2019 يف  م����رتي 
امل�����واد ال��غ��ذائ��ي��ة ي��ع��ت��رب م���ن بني 
القت�شادية  ال��ق��ط��اع��ات  اأ����ش���رع 
ال�شناعات  قطاع  ُيعد  كما  من��واً. 
الغذائية اأحد القطاعات احليوية 
الوطني،  ل��الق��ت�����ش��اد  ال���داع���م���ة 
ف�����ش��اًل ع���ن اأه��م��ي��ت��ه ال��ك��ب��رية يف 
للدولة،  ال��غ��ذائ��ي  الأم���ن  حتقيق 

ما يجعل تطويره اأولوية بارزة« 
الغذائية  ال�شناعات  قطاع  ويعد 
التي  الرئي�شية  القطاعات  اأح���د 
ت��رك��ز ع��ل��ي��ه��ا ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة دبي 
قطاع  ي���ع���د  ك���م���ا  ال�������ش���ن���اع���ي���ة، 
اأهم  بني  من  احل��الل  ال�شناعات 
الهادفة  دب��ي  ا�شرتاتيجية  ركائز 
عاملية  ع���ا����ش���م���ة  اإىل  ل���ل���ت���ح���ول 

لالقت�شاد الإ�شالمي. 
ال�شناعي  دب������ي  جم���م���ع  ي����وف����ر 
امل�شتودعات  وا�شعة من  جمموعة 
ووح���������دات ال���ت���خ���زي���ن اجل����اه����زة 

احلالل  و�شناعة  الأغ��ذي��ة  قطاع 
يف املنطقة. 

كبري  باهتمام  امل�شاركة  وحظيت 
وامل�شاركني  امل���ع���ر����س  زوار  م���ن 
وب�����ش��ك��ل خ���ا����س م����ن ق���ب���ل رواد 
ال�شغرية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  الأع���م���ال 
وامل��ت��و���ش��ط��ة. وع��ق��د جم��م��ع دبي 
املعر�س  ه��ام�����س  ع��ل��ى  ���ش��ن��اع��ي 
ال�����ع�����دي�����د م������ن ال������ل������ق������اءات مع 
العمال  و����ش���رك���اء  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
ح���ي���ث ����ش���ل���ط امل���ج���م���ع ال�������ش���وء 
املتكاملة  ح��ل��ول��ه  حم��ف��ظ��ة  ع��ل��ى 

فر�شة   2017 جلفود  معر�س 
ال����ت����وا�����ش����ل م�����ع ال���������ش����رك����اء من 
ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل���ا����س من 
للتعريف  وخ���ارج���ه���ا  الإم���������ارات 
واحللول  ال�شتثمارية  بالفر�س 
التي نقدمها  املتكاملة  ال�شناعية 
للموؤ�ش�شات العاملة يف ال�شناعات 

الغذائية . 
واأ����ش���ار ���ش��ع��ود اأب���و ال�����ش��وارب اإىل 
ت�شميمه  مت  اجلديد  امل�شروع  اأن 
احتياجات  مراعاة  مع  وتطويره 
واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات 

قطاع  يف  ل��ل��ع��ام��ل��ني  وال���داع���م���ة 
الأرا�شي  ذل���ك  الأغ���ذي���ة، مب��ا يف 
التخزين،  وم���راف���ق  ال�����ش��ن��اع��ي��ة، 
والقرى  امل��ف��ت��وح��ة،  وال�����ش��اح��ات 
ال���ع���م���ال���ي���ة، وامل���ك���ات���ب و����ش���الت 
خيارات  ت��وف��ر  وال���ت���ي  ال���ع���ر����س، 
متعددة تلبي احتياجات ال�شركات 
�شناعة  جم��������ال  يف  ال����ع����ام����ل����ة 

الأغذية.
وقال �شعود اأبو ال�شوارب، الرئي�س 
دبي  جممع  للعمليات،  التنفيذي 
يف  م�شاركتنا  اأت��اح��ت  ال�شناعي: 

بيئة  توفري  �شرورة  على  م�شدداً 
اع����م����ال م��ن��ا���ش��ب��ة ل��ن�����ش��اط هذه 
مدينة  “تويل  قائال:  املوؤ�ش�شات 
و�شمنها  اجل��م��ل��ة  ل��ت��ج��ارة  دب����ي 
اهتماما  ال�����ش��ن��اع��ي  دب���ي  جم��م��ع 
ال�شغرية  ب���امل���وؤ����ش�������ش���ات  ك���ب���ريا 
الذي  ال���دور  لأهمية  واملتو�شطة 
الغذائية  ال�����ش��ن��اع��ات  يف  ت��ل��ع��ب��ه 
وال�����ش��ن��اع��ات احل���الل وال���ذي قد 
واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  دور  يفوق 

الكبرية«. 
واأ������ش�����اف اأب������و ال�����������ش�����وارب:« مع 

اأ�صهم اأوروبا تنخف�س بفعل 
تقارير اأعمال �صعيفة 

•• لندن-رويرتز:

ان��خ��ف�����ش��ت الأ���ش��ه��م الأوروب����ي����ة يف 
التعامالت املبكرة ام�س عقب �شدور 
تقارير �شعيفة من بع�س ال�شركات 
بعدما  دب��ل��ي��و.ب��ي.ب��ي  �شهم  وه��ب��ط 
توقعات ح��ذرة يف  ال�شركة  اأ���ش��درت 
عقب  برييند�شن  �شهم  ه��وى  ح��ني 
�����ش����دور ن���ت���ائ���ج خم��ي��ب��ة ل����الآم����ال. 
بتوقيت   0822 ال�شاعة  وبحلول 
�شتوك�س  م���وؤ����ش���ر  ن����زل  ج��ري��ن��ت�����س 
الأوروبية  ال�شركات  لأ�شهم   600
لكن املوؤ�شر �شعد اأكر  باملئة.   0.4
من واحد باملئة منذ بداية الأ�شبوع 
مكا�شب  لتحقيق  وي��ت��ج��ه  احل����ايل 
داك�س  م���وؤ����ش���ر  ون�����زل  اأ����ش���ب���وع���ي���ة. 
�شغط  حت���ت  ب��امل��ئ��ة   0.5 الأمل������اين 
ان��خ��ف��ا���س مبيعات  ت��ظ��ه��ر  ب��ي��ان��ات 
التجزئة على غري املتوقع يف يناير 
دبليو. �شهم  وهبط  ال��ث��اين.  كانون 

بي.بي 5.8 باملئة بعدما قالت اأكرب 
جمموعة لالإعالنات يف العامل اإنها 
لعام  ن�شبيا  بطيئة  ب��داي��ة  ���ش��ه��دت 
متحفظة  خطة  و�شت�شع   2017
بعدما حققت هدفها  املقبلة  لل�شنة 
�شايف  من����و  ب�������ش���اأن   2016 ل���ع���ام 

املبيعات.
 16 وهوى �شهم �شركة برييند�شن 
اأكرب اخلا�شرين على  باملئة لي�شبح 
اأ�شدرت  600 بعد  موؤ�شر �شتوك�س 
بيان  امل����الب���������س  ت���ن���ظ���ي���ف  ����ش���رك���ة 
وقالت  وتوقعاتها.  املالية  نتائجها 
بعمليات  تتاأثر  �شتظل  اإنها  ال�شركة 
يف اململكة املتحدة يف الن�شف الأول.
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العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/2062  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1- �شهيب عبداهلل دروي�س احل�شنى  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ ادجمى ان�شورن�س كومباين ليمتد )فرع دبي(   قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  مبلغ  يوؤديا  ب��ان  بينهما  فيما  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها 
تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   80.350(
املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .  وحددت لها 
 Ch 1.B.10 جل�شة يوم الربعاء املوافق  2017/3/8   ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/30  جتاري جزئي

بانديلي 2-  العقارية - وميثلها قانونا/�شامل  اىل املدعي عليه / 1- فيكتوري هومز للو�شاطة 
برني�س اناند باراماتنان فيتامانيكم بارامانامت فيت جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/�شركة 
ال�شام�شي   ���س.ذ.م.م وميثله:علي عبيد حميد عبيد عابد  التمويل  & ان بي كيه خلدمات  ايه 
ال�شيكات  �شرف  بايقاف  عليهما  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
ارق��ام:)500011 ، 500012( امل�شحوبة ل�شالح املدعي عليه الثاين على بنك ابوظبي ال�شالمي 
مع الزام املدعي عليهما باعادة ال�شيكات اىل املدعية والزامهما بالت�شامن ب�شداد قيمتهما حال 
�شرفهما مع الزام املدعي عليهما بتعوي�س املدعية مببلغ )50000 درهم( . وحددت لها جل�شة يوم 
اخلمي�س املوافق 2017/3/16  ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.B.6 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل ، علما بان اجلل�شة قد احاله للدائرة التجارية اجلزئية .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/576  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ب�شري النور ال�شايف ف�شل اهلل جمهول حمل القامة مبا 
قد  حممد   نور  وميثلها:م�شطفى  ���س.ذ.م.م  للهواتف  النور  املدعي/جبل  ان 
 )6060( مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  مطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
لها  وح��ددت   . وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م��ا(  و�شتون  دره��م  الف  )�شتة  دره��م 
القا�شي  09.00 �س مبكتب  ال�شاعة    2017/3/14 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2016/1896  جتاري جزئي 

ال�شيد حممد  ال�شيد �شرف  ال�شيد حممد 2- دينا  ال�شيد �شرف  املدعي عليه/1- ماجد  اىل 
ب�شفتها �شامن ملاجد ال�شيد �شرف ال�شيد حممد  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/بنك 
الحتاد الوطني �س.م.ع وميثله:فهد �شلطان علي لوتاه نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
املنعقدة بتاريخ 2017/2/23  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/بنك الحتاد الوطني �س.م.ع 
باداء مبلغ )153.164( درهم والفوائد بواقع  بالت�شامن فيما بينهما  املدعي عليهما  بالزام 
عليهما  امل��دع��ي  ال���زام  م��ع  ال�شداد  م�����ن:2016/5/19 وحتى مت��ام  املبلغ  ه��ذا  على  �شنويا   %9
احل�شوري  مبثابة  حكما   . املحاماة   اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومبلغ  بامل�شاريف  بالت�شامن 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/146  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- عرفان عبد الغني �شوغتاين 2- امريت�س لينك للتجارة العامة 
)ذات م�شئولية حمدودة( جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/�شركة ادفان�س فيجن 
احمد  علي  احمد  حممد   : وميثله  علي  احمد  منور  مديرها  وميثلها  م.م.ح  تيليكوم 
اللنجاوي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن 
والتكافل مببلغ وقدره )1133263( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام   . وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
اأو  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا   Ch 1.C.15 بالقاعة  ال�شاعة 9.30 �س   2017/3/7
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/92  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ابراهيم ديب حممد حوده جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
قد  العو�شي   حممد  عبداهلل  وميثله:روؤيا  التاأمني  لو�شاطه  الو�شط  ال�شرق  �شركة 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )29.770( 
تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م 
ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام . وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/3/15  
ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.B.6:بالقاعة �س   08.30 ال�شاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
بثالثة اأيام على الأقل ، علما بانه مت احالة ملف الدعوى من مكتب ادارة الدعوى اىل 

املحكمة التجارية اجلزئية .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2016/1714  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  اك�شنتيال ميدي�شت للو�شاطة التجارية �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ بالل حممد رفيق طباره وميثله : روؤيا عبداهلل حممد العو�شي قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها الزام املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل فيما بينهما بان يوؤديا للمدعي 
وقدره  مبلغ  الم���ارات���ي  ب��ال��دره��م  ي��ع��ادل��ه  م��ا  او  ام��ري��ك��ي  دول  ال��ف   )120.000( وق���دره  مبلغ 
)447.000( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�شداد 
والزامهما بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء   املوافق  
2017/3/14   ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 2.D.19 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/39  عقاري كلي
�شيمون  ال�شخ�شية(  باثبات  ال���وارد  )ح�شب  ه��ول��روي��د  ديفيد  1-�شيمون   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
املدعي /امالك  ان  القامة مبا  امللكية( جمهول حمل  ب�شهادة  ال��وارد  ديفيد هولريود )ح�شب 
اأقام  اأبوبكر احمد احلمادي  قد  للتمويل )�شركة م�شاهمة عامة( وميثله:عبداللطيف حممد 
عليه  امل��دع��ي  وال���زام  ومالحقها  الج���ارة  اتفاقية  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
بت�شليم الوحدة خالية من ال�شواغل ورد احليازة للمدعية والغاء ا�شارة القيد العقاري والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ وقدره )151.503.73( درهم كتعوي�س 
والر�شوم وامل�شاريف والتعاب وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2017/3/12   ال�شاعة 09.30 
�س بالقاعة : Ch 1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2016/361  جتاري كلي 
حمل  جمهول  ال�شريف   �شلطان  حممد  ع��ب��داهلل  حممد  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
يف    2016/10/9 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/�شركة مامز للتجارة �س.ذ.م.م وميثلها مديرها/

فريوز اكرب علي بوناوال:ب�شحة ونفاذ عقد بيع احل�ش�س املوؤرخ يف:2013/4/25 
املحاماة  اتعاب  الف درهم مقابل  الر�شوم وامل�شاريف ومببلغ  املدعي عليه  وال��زام 
ورف�س ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
�شاحب  با�شم  �شدر  الع��الن  ه��ذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2016/1862  جتاري كلي

علي  حممد  احمد  حممد   -2 �����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  ال��واح��ة  نخلة   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الزرعوين 3- جيهان حممد احمد  حممد الزرعوين 4- علي عبدالفتاح وهبة جمهويل حمل 
���س.م.ع وميثله : علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن قد  القامة مبا ان املدعي/ م�شرف الهالل 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم الوىل والثاين والثالثة والرابع 
درهم   )1.019.541( وق��دره  مبلغ  املدعي  للم�شرف  يدفعوا  بان  والتكافل  بالت�شامن  جميعهم 
)مليون درهم وت�شعة ع�شر الفا وخم�شمائة وواحد واربعون درهما( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
 2017/3/9 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   . املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  املحاماة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 2.E.21 بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل 

، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   

انذار عديل  بالن�سر
رقم 2017/1320   

املنذر: املوؤجر / �شركة بلو باي للعقارات - �س ذ م م 
املنذر اليه / امل�شتاأجر : �شركة / جنوم امل�شتقبل للو�شاطة التجارية - �س ذم م - وميثلها 
ال�شيد/ مفرح بن م�شفر بن حممد ال مطلق - اجلن�شية : �شعودي - عنوانها : برج بلو باي 
 - منطقة اخلليج التجاري - مكتب رقم 1709 - اإمارة دبي - رقم الهاتف : 0529245587
يكلف  املنذر  لذلك  ايجارية  كقيمة  دره��م   )49.584( مبلغ  ذمته  تر�شد يف  اليه  املنذر 
املنذر اليه بال�شداد الكامل للمبالغ املرت�شدة خالل 30 يوما وال �شوف ن�شطر لتخاذ 
من  خ��ايل  امل��اج��ور  وت�شليم  اإخ��الء  ت�شمينكم  مع  �شدكم  القانونية  الج���راءات  كافة 

ال�شواغل مع ال�شداد للقيمة اليجارية وقد اعذر من انذار.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   

انذار عديل  بالن�سر
رقم 2017/1134   

املنذرة/ ليلى ام مانيكام 
املنذر اليها / هاري هارا �شال باد جالل 

الف  )م��ائ��ة  ب�����ش��داد مبلغ 100000  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذرة  ت��ن��ذر 
درهم(،  وذلك خالل خم�شة ع�شر يوم من تاريخ الن�شر . مع 

حفظ  كافة حقوق املنذرة الخرى يف احلال وال�شتقبال    
الكاتب العدل

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  2016-08958-02 اإيجارات 
اىل املحكوم عليه :هوليود لل�شياحة - جمهولة حمل القامة  

نعلمكم بان اللجنة الق�شائية الإبتدائية باملركز حكمت بجل�شتها 2017/2/26 يف 
الدعوى املذكورة اعاله  ل�شالح /الرقة للعقارات 

حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري :  
1- باإخالء املدعي عليها من العقار املوؤجر املبني بالأوراق 

2- بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 38350 درهم بدل ايجار عن املدة 
 من 2016/4/1 وحتى 2016/12/31 وما ي�شتجد من ايجار حتى الخالء التام

 3- بالزام املدعي عليها بتقدمي براءة ذمة من م�شتحقات ا�شتهالك املياه والكهرباء 
4- بالزام املدعي عليها بامل�شروفات.  

ال�شيخ حممد بن را�شد ال  ال�شمو  با�شم �شاحب   وملا كان هذا احلكم قد �شدر 
مكتوم حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�شوري ، فهو قابل لالإ�شتئناف خالل 15 

يوما اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل �شار نهائيا قابال للتنفيذ 
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/01722/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : ايه بي تي ا�س للحفالت - �س ذ م م 
مبا اأن املدعي : امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية   

قد اأقام �شدكم الدعوى 02/01722/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم 
بالتايل

اإخالء عقار - الخالء الفوري للماجور خاليا من ال�شواغل نظرا لعدم �شداد الجرة 
وذلك بعد اإخطاره عديل مدته 30 يوما. 

القيمة  القيمة مببلغ 39400 درهم عبارة عن  ب�شداد  املدعى عليها  ان   - اخالء عقار 
قيمة  من  ي�شتجد  ما  اىل  بال�شافة   2016/11/15 تاريخ  حتى  امل�شتحقة  اليجارية 

ايجارية من تاريخ 2016/11/15 وحتى تاريخ ت�شليم املاجور 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 4000 درهم عبارة عن غرامة 

ارجتاع ال�شيكات وفقا للبند رقم 17 من عقد اليجار. 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

املوافق  الرب��ع��اء   ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اعالنكم  الق�شائية  اللجنة  وق��ررت 
بالدائرة  ال��ث��ام��ن��ة(  )ال��ل��ج��ن��ة  الق�شائية  اللجنة  ام���ام  3.00م  ال�����ش��اع��ة    2017/3/8
اأمر  الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 
بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر. فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات.

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/01463/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : �شدف للو�شاطة التجارية - �س ذ م م 

مبا اأن املدعي : امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية   
 قد اأقام �شدكم الدعوى 02/01463/2017/جت��اري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�شداد ما ي�شتجد من قيمة ايجارية من تاريخ 2017/2/12 
وحتى تاريخ الخالء الفعلي بواقع 30.360 درهم �شنويا 

اإخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �شداد الجرة للماأجور للفرتة من 2016/5/15 وحتى 
او  بال�شداد  اخطاره  رغم  �شداده  عن  وميتنع  دره��م   13.475 مبلغ  بذمته  فرت�شد   2017/2/12

الخالء عن طريق العالن بالن�شر رقم 2017/2 بتاريخ 2017/1/4 
مطالبة مالية -انه تر�شد بذمة املدعي عليه مبلغ وقدره 13.475 درهم كقيمة ايجارية للفرتة 
من 2016/5/15 وحتى 2017/2/12 ورغم اخطاره يف عن طريق العالن بالن�شر رقم 2017/2 

بتاريخ 2017/1/4 ميتنع عن ال�شداد. 
مطالبة مالية - ان العقد - البند رقم 20 من بنود عقد اليجار - ت�شمن الن�س على غرامة عدم 
تقدم املدعي عليه لتجديد العقد عند انتهائه مبلغ وقدره 2.000 درهم ، وان العقد قد انتهي يف 

2016/5/15 ومل يقم املدعي عليه بتجديده رغم اخطاره.  
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

  2017/3/8 املوافق  الربعاء  يوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اعالنكم  الق�شائية  اللجنة  وق��ررت 
ال�شاعة 3.00م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة الثامنة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز 
ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ 

الن�شر. فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/01350/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : �شتار الكهروميكانيكي - �س ذ م م 
مبا اأن املدعي : عبد الواحد بن �شبيب العقارية - بن �شبيب العقارية �شابقا   

قد اأقام �شدكم الدعوى 02/01350/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - وما ي�شتجد من ايجار حتى الخالء التام 

اخالء عقار - ان املدعي عليها متتنع عن �شداد الجرة للماجور للفرتة من 2016/12/14 وحتى 2017/2/9 
الخ��الء يف 2017/1/22  او  بال�شداد  اخطارها  �شداده رغم  درهم ومتتنع عن   4.685 بذمتهما مبلغ  فرت�شد 

عن طريق الن�شر
مطالبة مالية- انه تر�شد بذمة املدعي عليها مبلغ )4.685 درهم ( كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/12/14 

وحتى 2017/2/9 ورغم اخطارها يف 2017/1/22 عن طريق الن�شر متتنع عن ال�شداد
مطالبة مالية - الزام املدعي عليها بغرامة رفع دعوى ايجارية 3000 درهم )ح�شب ال�شرط اخلا�س والبارز 

يف ظهر العقد(
مطالبة مالية - ان العقد ت�شمن الن�س )ال�شرط اخلا�س والبارز يف ظهر العقد( على غرامة 500 درهم عن 
كل يوم لعدم تقدم املدعي عليها لتجديد العقد عند انتهائة وان العقد قد انتهي يف 2016/12/14 عن �شهر  
واحد مببلغ )15000 دره��م( وما ي�شتجد حتى الخ��الء التام وحيث ان املدعي عليها مل تقم بتجديده رغم 

اخطارها 2017/1/22 
املاأجور  واملياه ولبد من تطهري  الكهرباء  ا�شتهالك  امللزم بقيمة  امل�شتاجر هو  ان   - بت�شليم م�شتندات  ال��زام 
من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به. والزامها بدفع ما ت�شدده املدعية عنها عند الخالء التام لهيئة 

كهرباء ومياه دبي
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�شائية اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الربعاء  املوافق 2017/3/8  ال�شاعة 3.00م 
امام اللجنة الق�شائية )اللجنة اخلام�شة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية 
لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01186/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/08523/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده : �شركة راج خما�س - ذ م م 
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : بيرت هومز - �س ذ م م  
 ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:

1- اإخالء املدعي عليه من العقار املوؤجر املبني بالأوراق 
2- الزام ال�شركة املدعي عليها بان توؤدي لل�شركة املدعية مبلغ )19654 درهما( 
بدل ايجار عن املدة من 2016/8/17 وحتى 2016/12/7 وما ي�شتجد منع اعتبارا 
من اليوم التايل لهذا التاريخ وحتى حتقق الخالء الفعلي باتفاق الطرفيت او 
حتى اإمتام تنفيذ هذا احلكم بالخالء ايهما اأقرب بالزام ال�شركة املدعي عليه 

بتقدمي براءة ذمة من قيمة ا�شتهالك املياه والكهرباء. 
3- الزام ال�شركة املدعي عليها بامل�شروفات. 

من  ي��وم  ع�شر  خم�شة  خ��الل  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم اتخاذ 

الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
   اعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/00572/2017 / �سكني  
اىل املدعى عليه : هاري�س ناريندا�س بهامباين 

مبا اأن املدعي :  فهد عبدال�شالم حممد رفيع الرفيع  
بطلب  املركز  ام��ام  اي��ج��ارات  /�شكني   02/00572/2017 الدعوى  �شدكم  اأق��ام  قد 

الزامكم بالتايل
للفرتة من  للماأجور  الأج���رة  ���ش��داد  ع��ن   امل��دع��ى عليه ميتنع  ان   - اخ��الء عقار 
2016/11/19 وحتى 2017/2/19  فرت�شد بذمته مبلغ 50000 درهم وميتنع عن 

�شداده رغم اخطاره بال�شداد او الإخالء يف 2016/12/12 
مطالبة مالية - انه تر�شد بذمة املدعى عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 
 2016/11/19 وحتى 2017/2/19  و رغم اخطاره يف 2016/12/12  ميتنع عن ال�شداد.

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 
الثالثاء  يوم  للح�شور بجل�شة  بالن�شر  اعالنكم  اع��ادة  الق�شائية  اللجنة  وق��ررت 
التا�شعة(  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  ام��ام  3.00م  ال�شاعة   2017/3/14 امل��واف��ق  
بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى 
. فاأنت مكلف  الن�شر  اي��ام من تاريخ  امل�شافة اىل ثالثة  اأم��ر بتق�شري مدة  ، وقد 

باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
   اعالن ح�سور امل�ستانف �سده  بالن�سر 
يف ال�ستئناف  03/01531/2016 / �سكني  

اىل امل�شتانف �شده : ماليك �شعيد �شاروار 
مبا اأن امل�شتانف  : �شامنتا مارجريت ان وودفورد 

 قد اأقام �شدكم ال�شئناف  03/01531/2016/ �شكني  امام املركز بطلب بالتايل :
الغاء احلكم امل�شتانف والق�شاء جمددا - قبول ال�شتئناف �شكال ، الغاء احلكم 

امل�شتاأنف والق�شاء جمددا. 
مطالبة مالية  - الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى.  

املوافق  بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الحد  الق�شائية اعالنكم  اللجنة  وقررت 
2017/3/5 ال�شاعة 3.30 م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة ال�شتئنافية الثانية( 
لنظر  الإي��ج��اري��ة  املنازعات  ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  ال�شتئنافية  بالدائرة 
الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر . فاأنت 
اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات.   مكلف باحل�شور 

يتم ا�شدار هذه الوثيقة الكرتونيا ول تتطلب اي ختم اوتوقيع

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/01359/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه :  نظرة البداع للديكور - �س ذ م م وداين انطوان الزغبي  
مبا اأن املدعي : عبد الواحد بن �شبيب العقارية - بن �شبيب العقارية �شابقا   

قد اأقام �شدكم الدعوى 02/01359/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - وما ي�شتجد من ايجار حتى الخالء التام 

اخالء عقار - ان املدعي عليها ميتنعا عن �شداد الجرة للماجور للفرتة من 2016/11/30 وحتى 2017/2/9 
او الخ��الء يف 2017/1/22  بال�شداد  فرت�شد بذمتهما مبلغ 8.501 درهم وميتنعا عن �شداده رغم اخطارهما 

عن طريق الن�شر 
مطالبة مالية- انه تر�شد بذمة املدعي عليها مبلغ )8.501 درهم ( كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/11/30 

وحتى 2017/2/9 ورغم اخطارهما يف 2017/1/22 عن طريق الن�شر ميتنعا  عن ال�شداد
مطالبة مالية - ان املدعي عليهما حرر لهما ال�شيكني الول  رقم 109 بتاريخ 2016/7/30 بقيمة 11.000 درهم 
والثاين رقم 110 بتاريخ 2016/10/30 بقيمة 11.000 درهم جمموعهم )22.000 درهم( كقيمة ايجارية وتبني 

عدم وجود ر�شيد لهما وميتنعا عن �شداد مقابلهم. 
مطالبة مالية - ان العقد ت�شمن الن�س على غرامة ارتداد كل �شيك مبلغ )2500 درهم( وقد ارتد عدد )2( 
�شيك دون �شرف ح�شب )ال�شرط رقم 8 بظهر العقد( لل�شيكني رقمي )110.109( مببلغ )5000 درهم( واي�شا 

مبلغ 2000 درهم يف حال فتح بالغ وقد مت فتح بالغ رقم )15364/2016(
الزام بت�شليم م�شتندات - ان امل�شتاجر هو امللزم بقيمة ا�شتهالك الكهرباء واملياه ولبد من تطهري املاأجور من تلك 
 الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به. والزامها بدفع ما ت�شدده املدعية عنها عند الخالء التام لهيئة كهرباء ومياه دبي

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 
وقررت اللجنة الق�شائية اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الربعاء  املوافق 2017/3/8  ال�شاعة 3.00م امام 
اللجنة الق�شائية )اللجنة اخلام�شة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر 
الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 

قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/01464/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : ا�س تي ار للتجارة العامة - �س ذ م م

مبا اأن املدعي : امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية   
 قد اأقام �شدكم الدعوى 02/01464/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

تاريخ  م��ن  اي��ج��اري��ة  قيمة  م��ن  ي�شتجد  م��ا  ب�����ش��داد  عليه  امل��دع��ي  ال���زام   - مالية  مطالبة 
2017/2/12 وحتى تاريخ الخالء التام

للماأجور للفرتة من 2015/3/1  الأج��رة  �شداد  املدعى عليه ميتنع عن  ان  اخ��الء عقار - 
اخطاره  �شداده رغم  بذمته مبلغ 118070دره���م وميتنع عن  وحتى 2017/2/12 فرت�شد 

بال�شداد او الإخالء يف 2017/1/8 بالن�شر 
مطالبة مالية - انه تر�شد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2015/3/1 
 وحتى 2017/2/12 وميتنع عن �شداده رغم اخطاره بال�شداد او الخالء يف 2017/1/8 بالن�شر

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�شداد املبلغ كغرامة ارجتاع �شيكات القيمة اليجارية 
ح�شب �شروط عقد اليجار

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 
املوافق  الربعاء  يوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اعالنكم  اإع��ادة  الق�شائية  اللجنة  وق��ررت 
الإبتدائية  بالدائرة  الثامنة(  الق�شائية )اللجنة  اللجنة  امام  ال�شاعة 3.00م    2017/3/8
بتق�شري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  الن�شر.  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�شافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات.

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11959 بتاريخ 2017/3/4   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/491 عمايل كلي 
اىل املدعي عليه/ 1- ارتاج للمعار�س - جمهول حمل القامة  مبا ان املدعي/كريكان كريكا  قد اقام 
الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت املحكمة ح�سوريا - وقبل الف�سل يف املو�سوع 
- بندب خبري ح�سبابي من ا�سحاب الدور - ما مل يتفق اخل�سوم على �سواه خالل �ستة ايام من تاريخه 
- لالطالع على اأوراق الدعوى وم�ستنداتها وما ع�سى ان يقدمه اخل�سوم منها والنتقال اىل مقر املدعي 

عليها والطالع على دفاترها و�سجالتها وحا�سبتها الآلية. 

للخ�سوم به. وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الربعاء  املوافق 2017/3/8  ال�ساعة 30 : 09 �سباحا 
 Ch1.A.1 رئي�س الق�سم       يف القاعة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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والعالقة  ال��رتاب��ط  توؤكد على عمق  ب��ادرة  يف 
التي جتمع اأ�شرة نادي الإمارات، بجميع اأطيافه 
من روؤ�شاء واأقطاب وجماهري ومنت�شبني ، قام 
ال�شيخ اأحمد بن �شقر القا�شمي رئي�س النادي 
يرافقه حممود ح�شن ال�شم�شي رئي�س جمل�س 
نائب  ال��ع��و���ش��ي  اإ���ش��م��اع��ي��ل  وحم��م��د  الإدارة 
رئي�س جمل�س الإدارة، بزيارة كاًل من جمل�س 
�شامل البادي وجمل�س بن ربيعه يف اإمارة راأ�س 

اخليمة .
وكان لهذه الزيارات اأثرها املعنوي الكبري على 
ال�شيخ  اأكد  املجل�شني، حيث  ومرتادي  اأقطاب 

الإمارات  ن��ادي  اأن  القا�شمي  �شقر  بن  اأحمد 
ومنت�شبيه  اأب��ن��ائ��ه  ب��ح��ب  غ��ن��ي  زال  ول  ك���ان 
النادي  ه��ذا  الكل يف  وجماهريه، حيث جتمع 

قوة العالقة وحميمية الرتابط.
وقد تبادل �شموه مع جميع اقطاب املجل�شني 
والتي  بالنادي  والنقا�شات اخلا�شة  الأحاديث 
وتقوده  به  الرتقاء  على  �شت�شاعد  �شاأنها  من 
لتحقيق  و����ش���وًل  ال���دائ���م���ة،  ال��ن��ج��اح��ات  اإىل 
بني  دار  كما  امل��رج��وة،  والطموحات  الأه���داف 
الإمارة  جمال�س  يف  ال��ن��ادي  وجماهري  �شموه 
النادي  نقا�شات وح��وارات مطولة حول و�شع 

وتدار�شها  املالحظات  على  والتعرف  احل��ايل 
تنفيذها  ع��ل��ى  وال���ع���م���ل  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا  مل���ح���اول���ة 

قريباً.
ال�شادقة  ال��وق��ف��ة  ���ش��رورة  على  �شموه  واأك���د 
وجه  على  الأول  وال��ف��ري��ق  ال��ن��ادي  م��ع  حالياً 
اخل�شو�س وتوفري كل عنا�شر الدعم املعنوي 
التي  ال�شعبة  املرحلة  تخطي  ي�شتطيع  حتى 
والتاأكيد  العربي،  اخلليج  دوري  يف  فيها  مير 
وحمبيه  ال���ن���ادي  م��ن��ت�����ش��ب��ي  ج��م��ي��ع  اأن  ع��ل��ى 
ناديهم  م���ع  ل��ل��وق��وف  ل���دع���وة  ي��ح��ت��اج��ون  ل 
تقدمي  اأو  ال�شادقة  الكلمة  اأو  بامل�شورة  �شواًء 

ال�شورة  تغيري  على  ت�شاعد  التي  املالحظات 
احلالية وتلبي متطلبات وتطلعات اجلماهري 

يف القريب العاجل.
ويف ختام الزيارتني تقدم اأ�شحاب املجال�س يف 
الإمارة بخال�س ال�شكر والتقدير ل�شمو ال�شيخ 
احمد القا�شمي واإدارة نادي الإمارات على هذه 
الرائعة  والبادرة  الإيجابية  واللفتة  الزيارات 
الر�شائل  م��ن  الكثري  طياتها  يف  حتمل  ال��ت��ي 
ب�شورة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  رد  م�شوؤولية  وحتملهم 
اف�شل تنعك�س على تقدم ورقي النادي وحتقق 

تطلعات حمبيه وجماهريه ومنت�شبيه.

للخيول  دب�������ي  م�����رب�����ط  اأف���������ش����ح 
يف  البطولية  ن��واي��اه  ع��ن  ال��ع��رب��ي��ة 
الثامن  ال��دويل  ال�شارقة  مهرجان 
مب�شاركته  ال��ع��رب��ي  ل��ل��ج��واد  ع�����ش��ر 
القوية مبجموعة من اخليول ذات 
امل�����ش��ت��وي��ات ال��ع��ال��ي��ة ال��ت��ي دف���ع بها 
للتباري بني عدد كبري من اخليل 
ا�شتقطبتها  التي  الأ�شيلة  العربية 
البطولة من اأقوى املرابط العاملية 
الإم��ارات ودول  اإىل مرابط  اإ�شافة 
مربط  �شيطرة  وجت�شدت  التعاون. 
املهرة  بجمال  العاملي  بطعمها  دبي 
اآي  اأف  »اآ  ال��ف��ح��ل  اب��ن��ة  ال��ع��ج��ي��ب��ة 
ل��ي��دي فريونيكا،  وال��ف��ر���س  ف��ري��د« 
»ك����ل الأمم«  ب��ط��ول��ة  ب��ط��ل��ة  وه����ي 
اكت�شحت  حينما  ال��ع��امل،  وب��ط��ول��ة 
بعمر  امل�����ه�����رات  م����ن  م��ن��اف�����ش��ات��ه��ا 
حاجز  منفردة  وجت���اوزت  ال�شنتني 
اأعلى معدل يف  نقطة حمققة   93
بطولة  من  الأول  اليوم  مناف�شات 
 93.13 ب  ال���دول���ي���ة  ال�������ش���ارق���ة 
مواطنتيها  ع��ل��ى  م��ت��ف��وق��ة  ن��ق��ط��ة، 

كمونة الزبري ومهجة البداير.
وظ��ه��ر احل�����ش��ور اجل���م���ايل ملربط 
دبي يف بقية مناف�شات الفئات حيث 
تقا�شمت املهرة املميزة بعمر ال�شنة 

اأ�شطورة  ابنة  مم��ي��زة«   »دي  امل��ه��رة 
اأف  الفحل  املعا�شر  العاملي  الإنتاج 
اأيه ال ر�شيم والفر�س  »اأم راندي«، 
الإيطالية  امل��ه��رة  م��ع  الأول  امل��رك��ز 
���ش��ي��خ��ة اجل����م����ان م�����ش��ج��ل��ت��ان معا 
متفوقتني  نقطة،   92.38 معدل 
من  اخل��ال��دي��ة  مذهلة  امل��ه��رة  على 

اململكة العربية ال�شعودية.

و�شايف  دي  امل���ه���رة  مت��ك��ن��ت  ك��م��ا 
والفر�س  ال�شقب  وادي  الفحل  ابنة 
روي����ال ام����رية م��ن اح��ت��الل املركز 
فئة  يف  ج  املجموعة  �شمن  ال��ث��اين 
املهرات بعمر ال�شنة، مطاردة حتفة 
املهرة  امل�������ش���ري  ال���ب���ي���داء  م���رب���ط 
املهرة  البيداء متفوقة على  مدينة 

»ع ج تارم«.

ال�شنتني  ع���م���ر  م���ن���اف�������ش���ات  ويف 
اأعلى  دب��ي  م��رب��ط  ال��ت��ي حقق فيها 
ام�س،  مناف�شات  جممل  يف  م��ع��دل 
ابنة  جواهر  دي  امل��ه��رة   ا�شتطاعت 
الفحل اأف اأيه ال ر�شيم والفر�س دي 
مناف�شاتها  ب��ني  التمركز  م��ن  ن��ور، 
املهرة  ���ش��ق��ي��ق��ت��ه��ا  ت��ق��دم��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
اأيه  اأف  الفحل  ابنة  الب�شتان  راوي��ة 

ال ر�شيم ثم املهرة اأريا البيداء ابنة 
الفحل مون�ش�شن.

مناف�شات  ويف  ���ش��ئ��ي��ل،  وب����ف����ارق 
�شمن  ال�������ش���ن���ة  ب���ع���م���ر  امل������ه������رات 
دي  امل��ه��رة  مت��رك��زت  )اأ(  املجموعة 
ال�شقب  الفحل كحيل  ابنة  �شريين 
ثانية  اأم��ور  مون  ماجيك  والفر�س 
خ��ل��ف امل���ه���رة ن������وادر ال���زب���ري وهي 

ملك  العاملي  الإن��ت��اج  اأ�شطورة  ابنة 
ال  اأي������ه  اأف  ال���ف���ح���ل  دب�����ي  م���رب���ط 
املجموعة ب  من نف�س  ر�شيم. ويف 
املناف�شات متركزت املهرة دي �شفانا 
والفر�س  م��راج  العاملي  الفحل  ابنة 
العاملية اإف تي �شيال مطاردة اأختها 
الأريام  ملربط  حمرا  الأري���ام  املهرة 

متقدمة على املهرة ع ج اأريانا.

التوحيدي: عازمون على التميز يف 
كل مناف�شة دولية

التوحيدي  حم��م��د  امل��ه��ن��د���س  اأك����د 
امل�شرف العام مدير عام مربط دبي 
على  املربط  ع��زم  العربية  للخيول 
الإجنازات  حتقيق  يف  قدما  امل�شي 
املتميزة خالل كافة املواعيد العاملية 
داخ���ل الإم�����ارات وخ��ارج��ه��ا، وذلك 

ع��ل��ى اخل���ي���ول اجليدة  ب��الإع��ت��م��اد 
يقود  ال���ذي  امل��رب��ط  ميتلكها  ال��ت��ي 

راهنا الإنتاج العاملي املعا�شر. 
مهرجان  اإن  ال���ت���وح���ي���دي:  وق�����ال 
ل��ل��ج��واد العربي  ال����دويل  ال�����ش��ارق��ة 
اإحدى اهم املحطات التناف�شية  هو 
العامل  اأق��وى مرابط  التي حتر�س 
ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة ف��ي��ه��ا، خ��ا���ش��ة واأنه 
للجواد  دب����ي  ب��ط��ول��ة  ق��ب��ي��ل  ي���ق���ام 
العربي املحطة الأخرية للبطولت 

املحلية والدولية يف الإمارات. 
مربط  ي��ت��خ��ذ  اأن  ال��ط��ب��ي��ع��ي  وم���ن 
البطولت  يف  امل��ت��م��ي��ز  م��ك��ان��ه  دب���ي 
بني  تناف�شا  ت�شهد  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة 
الأج��م��ل من اخليل  الإن��ت��اج  �شفوة 

العربية.
نعترب  ونحن  التوحيدي:  واأ���ش��اف 
لعدد من اخليول  الوا�شع  التواجد 
با�شم  ال��ب��ط��ول��ة  ت�����ش��ارك يف  ال��ت��ي 
م���راب���ط ك�����ربى، وه����ي خ���ي���ول من 
اأيه ال  اأف  الفحل الإنتاجي الرائد 
ريادتنا  يوؤكد  اإ�شافيا  متيزا  ر�شيم، 
العامل،  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  الإن��ت��اج��ي��ة 
الإنت�شارات  م���ن  م���زي���دا  وي��ح��ق��ق 
العربية  اخليل  لتطور  والنجاحات 

يف العامل انطالقا من الإمارات.

اأحمد القا�صمي يزور جمال�س حمبي نادي الإمارات  

مهرجان ال�سارقة الدويل الثامن ع�سر للجواد العربي

ح�ص����ور متمي���ز ملرب���ط دب����ي ولأبن����اء كن���زه الإنت���اج����ي »الر�صي�����م«
دي عجايب بطلة »كل الأمم« وبطولة العامل ترفع م�ستوى جمال البطولة وحتقق اأعلى نقطة

جمل�س  ع��ام  اأم��ني  النومان  عبدالعزيز  بح�شور 
ال�شارقة الريا�شي بحث املجل�س مع جمل�س اإدارة 
اخلطط  كافة  الثقايف  الريا�شي  ال�شارقة  ن��ادي 
الرامية اإىل تطوير البنية التحتية لنادي ال�شارقة 

الريا�شي الثقايف ومرافقه و�شالته .
ت����راأ�����س الج����ت����م����اع ال������ذي ع���ق���د مب���ق���ر ال���ن���ادي 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  احل�شان  عبدالعزيز 
ال�شارقة  جمل�س  م��ن  املعنني  وبح�شور  ال��ن��ادي 
ال��ري��ا���ش��ي الثقايف  ال�����ش��ارق��ة  ال��ري��ا���ش��ي ون�����ادي 
ال�شكر  بتوجيه  الجتماع  احل�شان  ا�شتهل  حيث 
ال�شيخ  ولرئي�شة  الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س  اإىل 
املجل�س  ك��وادر  القا�شمي ولكافة  �شقر بن حممد 
ال�شارقة  ل��ن��ادي  ودعمهم  ال��دائ��م  توا�شلهم  على 
ال��ري��ا���ش��ي ن��اق��ال ل��ه��م حت��ي��ات ال�����ش��ي��خ اأح��م��د بن 

عبداهلل اآل ثاين رئي�س جمل�س الإدارة.
�شاحب  حل�شرة  الدائم  بالدعم  احل�شان  واأ�شاد 
ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 

ع�شو املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم ال�شارقة _ 
حفظه اهلل ورعاه _ للم�شرية الريا�شية يف اإمارة 
ال�����ش��ارق��ة وح��ر���ش��ه ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ن���ادي ال�شارقة 

الريا�شي .
واأ�شار احل�شان اإىل اأهمية هذا الجتماع الن�شيقي 
لبحث  الريا�شي  ال�شارقة  وجمل�س  ال��ن��ادي  ب��ني 
ك��اف��ة اح��ت��ي��اج��ات ن���ادي ال�����ش��ارق��ة ال��ري��ا���ش��ي من 
تطوير لبنيته التحتية وال�شيانة احلالية ف�شال 

عن بع�س مرافق ومالعب النادي .
بدوره اأ�شار عبدالعزيز النومان اأمني عام جمل�س 
ال�شارقة  جمل�س  روؤي���ة  اإىل  ال��ري��ا���ش��ي  ال�����ش��ارق��ة 
اإمارة ال�شارقة  اأندية  الريا�شي يف تطوير مرافق 
�شاحب  دع��م  اإط��ار  يف  م�شتمرة  ب�شورة  وتاأهيلها 
ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
ع�شو املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم ال�شارقة _ 
حفظه اهلل ورعاه _ وحر�شه على تطوير مرافق 
الندية بتخ�شي�س املوازنات املالية لفتا اإىل روؤية 

اإدارة  اإدارة  جمل�س  مع  احل��ايل  اللقاء  يف  املجل�س 
نادي ال�شارقة للعمل امل�شرتك على جتديد بع�س 
الدورية  ال�شيانة  النادي وعمل  مرافق ومالعب 

الالزمة ف�شال عن تطوير البنية التحتية .
وخالل الجتماع مت الطالع على مراحل ال�شيانة 
املنفذة حاليا ومنها تغيري اخلط الرئي�شي للمياه 
خ���زان وم�شخات خا�شة  وع��م��ل  ل��ل��ن��ادي  امل��غ��ذي��ة 
بق�شم كرة ال�شلة وكرة اليد   بجانب ال�شيانة التي 
املوافقة  متت  كما  ال�شباحة  حلو�س  حاليا  تنفذ 
ال�شكوا�س  ���ش��ال��ة  ل��ت��ع��دي��ل  ���ش��ي��ان��ة  ع��م��ل  ع��ل��ى 
وتزويد النادي باأنظمة اإطفاء احلرائق و�شناديق 
الطفيات وتركيب �شا�شة وجهاز عر�س يف ال�شالة 
م��ق��اع��د مب��ظ��الت لالأجهزة  وع��م��ل  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
ال��ف��ن��ي��ةوالداري��ة وال��الع��ب��ني واحل��ك��ام باملالعب 
اخلاجرية بعدد 5 مالعب بجانب عمل واقي من 
ال�شفنج خلف اأهداف كرة اليد بارتقاع مرتين يف 

ال�شالة الريا�شية وغريها .

بحث  تطوير مرافق نادي ال�صارقة الريا�صي والبنية التحتية 

قال لوكا�س بودول�شكي الفائز بكاأ�س العامل لكرة القدم مع اأملانيا 
اإنه �شين�شم اإىل في�شل كوبي الياباين من غلطة �شراي بعد نهاية 
املو�شم يف تركيا. واأ�شدل الالعب ال�شابق لبايرن ميونيخ وار�شنال 
البالغ عمره 31 عاما ال�شتار على م�شريته الدولية التي امتدت 
مع  مباراة   129 لعب  بعدما  املا�شي  اآب  اأغ�شط�س  يف  عاما   12

اأملانيا �شجل خاللها 48 هدفا.
اأ�شتطيع  ان�شتجرام  موقع  على  �شفحته  على  بودول�شكي  وكتب 
التاأكيد اأنني بعد نهاية املو�شم �شاأن�شم اإىل في�شل كوبي يف الدوري 

الياباين.
هذا لي�س قرارا �شد غلطة �شراي. هذا قرار من اأجل حتد جديد 

و�شاأ�شرح املزيد يف الوقت املنا�شب.

اإىل  لعبني  ل�شم  طائلة  اأم���وال  ال�شينية  الأن��دي��ة  تنفق  وبينما 
الدوري فاإن بودول�شكي يبقى واحدا من الالعبني القالئل الذين 

�شين�شمون للدوري الياباين.
املو�شم  من  الثاين  الن�شف  يف  الثاين  املركز  كوبي  في�شل  واحتل 

املا�شي لكنه مل يتاأهل ملرحلة ح�شم اللقب.
مالكة  راك��وت��ن  �شركة  موؤ�ش�شي  اأح��د  ميكيتاين  هريو�شي  وق��ال 
النادي يف بيان ن�شعر بال�شعادة واحلما�س ل�شم مهاجم كبري اإىل 
على  بودول�شكي  ق��درة  ح��ول  كبرية  توقعات  لدينا  كوبي.  في�شل 

قيادة في�شل كوبي اإىل لقب الدوري الياباين.
اأي��ار بينما انطلق مو�شم  ال��دوري الرتكي يف نهاية مايو  وينتهي 

2017 يف اليابان مطلع الأ�شبوع اجلاري.

اع��ل��ن ن��ائ��ب رئ��ي�����س ن���ادي م��ي��الن الي��ط��ايل لكرة 
النادي  بيع  تاأجيل  ر�شميا  غالياين  ادريانو  القدم 
كان  ال��ذي  �شينيني  م�شتثمرين  اىل  ال��ل��وم��ب��اردي 

مقررا ام�س اجلمعة وذلك اىل اجل غري حمدد.
�شينو- جمموعة  م��ع  املفاو�شات  غالياين  و���ش��رح 
يوروب �شبورت�س ال�شينية مل تنته بعد والبيع لن 

يتم اليوم كما كان مقررا يف ال�شل.
وجاء ت�شريح غالياين يف اعقاب اجتماع للجمعية 
لتكون  ا���ش��ت��دع��اوؤه��ا  مت  ال��ت��ي  للم�شاهمني  ال��ع��ام��ة 
اينف�شت  فني  جمموعة  بني  ال�شفقة  على  �شاهدا 

الوزراء  ورئي�س  ال��ن��ادي  لرئي�س  التابعة  القاب�شة 
وجمموعة  برلو�شكوين  �شيلفيو  ال�شابق  اليطايل 

�شينو-يوروب �شبورت�س.
وا�شار غالياين اىل ان جمموعة فني اينف�شت تفكر 
�شريع عن  تنازل  اتفاق بخ�شو�س  ايجاد  باإمكانية 

م�شاهمتها يف النادي.
امل�شتثمرين  ان  على  اليطالية  ال�شحف  واجمعت 
امكانية  م��ع  ال��ت��وق��ي��ع  ت��اأج��ي��ل  ط��ل��ب��وا  ال�شينيني 
يورو  مليون   100 بقيمة  ج��دي��دة  دف��ع��ة  ت�شديد 
لنه  ال�شينيني  امل�شتثمرين  اح��د  ان�شحاب  ب�شبب 

مل ي�شتطع احل�شول على ت�شريح باخراج 80 اىل 
100 مليون يورو من ال�شني.

مليون   200 الن  حتى  ال�شيني  ال��ط��رف  و���ش��دد 
يورو يف دفعات �شابقة، وهو يواجه �شعوبات مالية 

بعد ان�شحاب احد امل�شتثمرين.
وكان القطب الإعالمي �شيلفيو برلو�شكوين وافق 
الذي  ال��ن��ادي  ب��ي��ع  ع��ل��ى   2016 اغ�شط�س  اآب  يف 
يراأ�شه منذ ثالثة عقود مقابل 740 مليون يورو، 
ال ان موعد اجناز ال�شفقة التي تتم على مراحل، 

ارجىء مرات عدة.

ت��اأجي���ل ب�ي����ع مي����ان لل�صيني����ني بودول�صكي اإىل في�صل كوبي الياباين يف يونيو 
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رئي�س  كا�س  بلقب  القتالية  للفنون  الفجرية  ن��ادي  فريق  ت��وج 
امل�شارعة  احت���اد  نظمها  ال��ت��ي  للنا�شئني  للم�شارعة  ال��دول��ة 
مبدينة  اليعربي  �شيف  �شالة  على  بوك�شينج  والكيك  واجل��ودو 
كلباء باملنطقة ال�شرقية حتت رعاية حممد بن ثعلوب الدرعي 
رئي�س الحتاد يف جولتها النهائية التي �شهدت م�شاركة 6 فرق 
يف  متت  التي  الت�شفيات  بعد  النهائية  الأدوار  اإىل  تاأهلت  التي 
ممثلة  املناطق  منتخبات  يف  الفرق  دم��ج  بعد  التمهيدي  ال��دور 
اأب��و ظبي، ونادي  ال��رتاث  دب��ي، كلباء،  ال�شارقة،  العني،  يف فرق 
الفجرية للفنون القتالية والتي اأقيمت �شمن مبادرة »2017 
عام اخلري« التي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
مناف�شاتها  �شهدت  والتي  اهلل  حفظه  ال��دول��ة،  رئي�س  نهيان  اآل 
للفنون  ال��ف��ج��رية  ن���ادي  ت��ت��وي��ج  وق���د ج���اء  10اوزان.  جم��م��وع 

القتالية باملركز الأول بر�شيد 4 ميداليات ذهبية وف�شيتان و3 
ميداليات برونزية .

ال�سدارة يف  نقطة   30
�شدارة  يف  ال��ث��اين  للعام  تفوقه  م��وؤك��دا  نقطة  مبجموع  30    
لالحتاد  ان�شمامه  ح��داث��ة  م��ن  ب��ال��رغ��م  العمرية  الفئة  تلك 
وف�شية  ذه��ب��ي��ت��ان  بر�شيد  ف��ري��ق  كلباء  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ..ويف 
واأربعة ميداليات برونزية مبجموع نقاط 24 نقطه،اأما املركز 
الثالث فقد كان من ن�شيب فريق الأن�شار ال�شارقة بذهبيتني 
وحقق  بلغ20نقطه..  نقاط   وجم��م��وع  وب��رون��زي��ة  وف�شيتني 
نقطة   20 بر�شيد  دبي  فريق  العام  الرتتيب  الرابع يف  املركز 
ف��ري��ق نادي  ،وال�����ش��اد���س  16 نقطة  ال��ع��ني بر�شيد  ف��ري��ق  ث��م   ،
اجلولة  مناف�شات  �شهدت  بعدما   ، نقطة   13 بر�شيد  ال��رتاث 

اخلتامية التي تابعها اجلهاز الفني للمنتخبات الوطنية مثرية 
للغاية بني كافه الفرق لتفرز العديد من الالعبني الواعدين 
من بينهم 10 لعبني نا�شئني مت �شمهم لقائمة منتخب الأمل 
لنادي  الفني  املدير  البطولة  كا�س  ت�شلم  اخلتام  ويف  للجودو  
الفجرية الكابن نادر �شاوي�س بح�شور عدد من م�شئويل �شعبة 
امل�شارعة بالحتاد والأندية امل�شاركة . وقد هناأ حممد بن ثعلوب 
الدرعي رئي�س احتاد امل�شارعة واجلودو والكيك بوك�شينج نادي 
الدولة  رئي�س  ك��ا���س  بلقب  ل��ف��وزه  القتالية  للفنون  ال��ف��ج��رية 
حممد  ال�شيخ  �شمو  ودع��م  اهتمام  مثمنا  للنا�شئني  للم�شارعة 
الفجرية  ن���ادي  رئي�س  ال��ف��ج��رية  عهد  ويل  ال�شرقي  حمد  ب��ن 
اللعبة  حداثة  من  بالرغم  ال�شريعة  وطفرته  القتالية  للفنون 
يف �شيافة �شعبة الألعاب القتالية باملنطقة ال�شرقية التي تتمتع 

ك�����ب�����رية من  ب�����ق�����اع�����دة 
الذين  امل�شتقبل  اأبطال 
م�شتقبل  ي���ن���ت���ظ���ره���م 
الألعاب  كبري يف جم��ال 

التي  ال��ف��ردي��ة  الريا�شية 
حت��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام الحت����اد، م��وج��ه��ا ب�����ش��رورة اله��ت��م��ام مبركز 

النخبة للم�شارعة الذي ي�شرف عليه الحتاد ب�شالته الرئي�شية 
يف اأبو ظبي بهدف ات�شاع قاعدة املنتخبات العمرية .

�شامل  الريا�شي  برعاية  الثقايف  الذيد  ن��ادي  اإدارة   كرمت 
بن هويدن الكتبي رئي�س جمل�س اإدارة نادي الذيد املنظمني 

وامل�شاركني يف فعالياته الريا�شيه .
ال��ذي نظمته م�شاء ام�س مب�شرح  ج��اء ذل��ك خ��الل احلفل 
نائب  الكتبي  حميدي  املهند�س  م��ن  بح�شور كال  ال��ن��ادي 
وخليفة  وال�شتثمار  والت�شويق  الفنية  لل�شئوون  الرئي�س 
اأم���ني ال�����ش��ر ال��ع��ام ب��ن��ادي الذيد  �شامل  ���ش��ل��ط��ان اجل����اري 
را�شد  و  والتطوير  الريا�شية  للمن�شاآت  الرفي�شا  علي  بن 
و�شعيد  ال��ف��ردي��ة  الأل��ع��اب  جلنة  رئي�س  الطنيجي  �شعيد 
املراحل  ف���رق  رئ��ي�����س جل��ن��ة  ب��ن م���رتف الطنيجي  حم��م��د 
الهندية  مدر�شة  مدير  جمال  القدم ون�شكي  لكرة  ال�شنية 
النموذجية والدكتور حمود خلف �شامل مدير النادي اإ�شافة 
اإىل املكرمني من املوؤ�ش�شات واجلهات احلكومية واخلا�شة 

امل�شاركة بالفعاليات. 
امني  اجل����اري  �شلطان  خليفة  األ��ق��اه��ا  بكلمة  احل��ف��ل  ب���داأ 
بجميع  واأ�شاد  باحل�شور  الذيد رحب خاللها  بنادي  ال�شر 
اجلهود التي عملت باحرتافية ومتيز، و�شاهمت يف تقدمي 
الوطن  حل��ب  م�شرفة  ���ش��ورة  لعك�س  امل�شرتك  العمل  ه��ذا 

وف��رح��ة اأب��ن��ائ��ه، م��ن خ���الل م���دى الإق���ب���ال ال���ذي حققته 
ذلك  عر�س  بعد  اليوم الريا�شي الوطني. جرى  فعاليات 
مادة مرئية عن الفعاليات ابرزها ماراثون اليوم الريا�شي 

وال����ذي متيز  2000�شخ�س  ف��ي��ه  ���ش��ارك  ال���ذي  ال��وط��ن��ي 
النتقال  كما مت  الوا�شعة  وم�شاركته  العمرية  فئاته  بتنوع 
و�شارك  الرئي�شي  امللعب  زينت  التي  الب�شرية  اللوحة  اىل 

جتمعنا  الم���ارات  ع��ب��ارات  لرت�شم  �شخ�س  فيها  1500 
واليوم الريا�شي الوطني ثم تالها عر�س للكاراتية نفذه 
ك��ال من  ق���ام  ال��ذي��د للكاراتيه . ويف اخل��ت��ام  ن���ادي  ف��ري��ق 
الفنية  لل�شوؤون  الرئي�س  نائب  الكتبي  حميدي  املهند�س 
اأمني  اجل����اري  �شلطان  وخليفة  وال���ش��ت��ث��م��ار  وال��ت�����ش��وي��ق 
كال  يرافقهم  امل�شاركني  بتكرمي  الذيد  بنادي  العام  ال�شر 
من الع�شاء �شامل بن علي الرفي�شا  للمن�شاآت الريا�شية 
الألعاب  جلنة  رئي�س  الطنيجي  �شعيد  را�شد  و  والتطوير 
الفردية و�شعيد حممد بن مرتف الطنيجي رئي�س جلنة 
فرق املراحل ال�شنية لكرة القدم بنادي الذيد ون�شكي جمال 
خلف  حمود  النموذجية والدكتور  الهندية  مدر�شة  مدير 
ومدربي  موظفي  من  كال  تكرمي  مديرالنادي ومت  �شامل 
الذيد  وم�شت�شفى  الطبي  نيوتر�شن  ومركز  الذيد  ن��ادي 
واجلمعية  النموذجية  الهندية  وامل��در���ش��ة  ال��ذي��د  وبلدية 
امل��ل��ب��اري��ة وم��در���ش��ة ال�����ش��ب��اح ال��ه��ن��دي��ة . ومت ت��ق��دمي درع 
تذكاري من النادي اىل مدر�شة الهندية النموذجية ت�شلمه 
امل��در���ش��ة واه����داء درع ت��ذك��اري واىل  ون�شكي ج��م��ال م��دي��ر 

م�شت�شفى الذيد واىل مركز نيوتر�شن.

مت اأم�س الول اخلمي�س ايقاد �شعلة 
العاملية  ب��الأل��ع��اب  اخل��ا���ش��ة  الم����ل 
ال�����ش��ت��وي��ة ال��ت��ى ت��ق��ام ب��ال��ن��م�����ش��ا فى 
25 مار�س  14 وحتى  م��ن  ال��ف��رتة 
ا�شطورى  اح��ت��ف��ال  ف���ى   ، اجل�����ارى 
ووفق التقاليد الوملبية ومن حرارة 
ال�شم�س ، لتبداأ ب�شكل ر�شمى مرا�شم 
ال�شتوية  العاملية  الل��ع��اب  ان��ط��الق 
دولة   110 م�شاركة  ت�شهد  وال��ت��ى 
ولع���ب���ه  لع������ب   3000 مي���ث���ل���ه���ا 
�شتوية  ري��ا���ش��ات   9 ف��ى  يتناف�شون 
مب�����ش��ارك��ة 15 دول����ة ع��رب��ي��ة  وهى 
م�����ش��ر الم��������ارات ال��ب��ح��ري��ن قطر 
لبنان  الردن  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال���ع���راق 
عمان فل�شطني لبيبا تون�س اجلزائر 
ايران   اىل  بال�شافة  �شورية  املغرب 
الأو�شط  ال�����ش��رق  منطقة  ليمثلوا 
و�شمال اأفريقيا كواحده من مناطق 
العامل ال�شبع وفق تق�شيم الوملبياد 

اخلا�س العامل اىل �شبع مناطق .
بالعا�شمه  زاب���ي���ون  ق�شر  وك���ان      
التقليد  ووف������ق  اث���ي���ن���ا  ال���ي���ون���ان���ي���ة 
ا�شعه  ال�شعله من  ايقاد  الوملبية مت 

وكاهنات  ك��ه��ن��ه  ب��ح�����ش��ور  ال�����ش��م�����س 
امل����ع����ب����د  وب�����رع�����اي�����ة م�����ن الحت�������اد 
مرا�شم  ج�����رت  ح���ي���ث   الوروب����������ى، 
�شخ�س   300 ب��ح�����ش��ور  الي����ق����اد 
لعبى  م���ن  ولع���ب���ه  لع���ب  و120 

احل�شور  تقدم   ، اخلا�س  الوملبياد 
رئي�س  ب��اف��ل��وب��ول��و���س  ب��روك��وب��ي��و���س 
وديوني�شيو�س  ال��ي��ون��ان   جمهورية 
اخلا�س  الأوملبياد  رئي�س  كوديال�شو 
رئي�س  وزر  ي���ورغ���ن  ،و  ال���ي���ون���ان���ى 

الألعاب العاملية  ال�شتوية بالنم�شا ، 
ماركو�س بيت�شلر الرئي�س التنفيذي 
نائب  جيورجيو   و  املنظمة،  للجنة 
ديفيد  و  اليونانى،  الريا�شة  وزي��ر 
القليمى  ال��رئ��ي�����س  اإي��ف��اجن��ل��ي�����ش��ت��ا 

للوملبياد اخلا�س باأوروبا .
و�شط حالة  الي��ق��اد  وج��رت مرا�شم 
م���ن ال���ف���رح وال�������ش���ع���ادة م���ن جميع 
امل�����ش��ارك��ني وال���الع���ب���ني ، ح��ي��ث مت  
مرا�شم  ب��ع��د  الل���ع���اب  �شعله  اي��ق��اد 
ب��ه��ا ف��ى �شوارع  الي���ق���اد ، واجل����رى 
العا�شمه اليونانية قبل ان يتم نقلها 
اجلرى  �شيبداأ  حيث   ، النم�شا  اىل 
 ، مار�س   9 ي��وم  من  بداية  بال�شعلة 
النم�شاويه  امل���دن  م��ن  ع��دد  لتجوب 
ب�شكل  الل��ع��اب  �شعلة  اي��ق��اده��ا  قبل 
18 مار�س يوم الفتتاح  ر�شمى يوم 

.
الوهاب  عبد  امي��ن  املهند�س  وع��رب 
لالأوملبياد  الإق���ل���ي���م���ي  ال���رئ���ي�������س 
اخلا�س الدوىل عن فرحته و�شعادته 
تعنى  والتى  ال�شعلة  ايقاد  مبرا�شم 
ب�شكل ر�شمى بداية مرا�شم انطالق 

الألعاب العاملية ال�شتوية .
جزء  تعد  املرا�شم  تلك  ب��اأن  م�شريا 
الوملبية  ال���������دورات  م����ن  ا����ش���ا����ش���ى 
ع��ل��ي��ه��ا  كدعوة  ي��ح��ر���س  وال���ت���ى   ،
ترتكز  وال��ت��ى   ، وال�����ش��الم  للمحبة 

الدولية  الومل��ب��ي��ة  احل���رك���ة  ع��ل��ي��ه��ا 
،  وال��ت��ى م��ن اج��ل��ه��ا ك��ان��ت تتوقف 
احلروب واملعارك ، وان �شعله المل  
املحبة  ول��ن�����ش��ر  للمحبة  دع����وة  ه��ى 
وال�����ش��الم وق���ب���ول الخ����ر ، وه���و ما 

حركة  ع��ل��ي��ه  ال��ت��اك��ي��د  اىل  ي�����ش��ع��ى 
الوملبياد اخلا�س من خالل الدعوة 
للدمج والتوحد وهو ما ي�شعى اإليه 
الومل��ب��ي��اد اخل��ا���س م��ن خ��الل ن�شر 
اليونافيد  او  امل���وح���دة  ال��ري��ا���ش��ات 

ال����ش���وي���اء ولعبي  ي�������ش���ارك  ح��ي��ث 
الومل��ب��ي��اد اخل��ا���س يف فريق واح��د ، 
جنح الأوملبياد اخلا�س فى ان يكون  
لعب  مليون  ون�شف  مليون  هناك 

ولعبه ي�شاركون فى اليونافيد . 

بح�سور رئي�س جمهورية اليونان و120 لعب ولعبه 

اإيقاد �صعلة الأمل لاألعاب العاملية ال�صتوية لاأوملبياد 
اخلا�س بالنم�صا من جبل اأوملبيك باأثينا

الفجرية تفوز بلقب كاأ�س رئي�س الدولة للم�صارعة للنا�صئني

ن���ادي الذي���د يك���رم ال�ص��رك����اء واملنظمي����ن يف 
فع���اليات����ه ال����ري���ا�ص����ي 

تفوق اأوروبي - اآ�صيوي 
يف بطولة فزاع الدولية 

لرفعات القوة
الدولية  ف��زاع  لبطولة  الثامنة  للن�شخة  ال��راب��ع  ال��ي��وم  مناف�شات  �شهدت 
رعاية  حتت  املقامة   2017 دبي  العامل-  – كاأ�س  القوة  لرفعات  الثامنة 
رئي�س  دب��ي  عهد  مكتوم ويل  اآل  را�شد  بن  بن حممد  ال�شيخ حمدان  �شمو 

جمل�س دبي الريا�شي تفوقا اأوربيا واآ�شيويا.
فقد تقا�شم رباعو اأوروبا ممثلة يف هولندا واإيرلندا.. واآ�شيا ممثلة مبنغوليا 
وال�شني امليداليات الذهبية الأربع التي مت توزيعها مع تواجد عربي على 
من�شة التتويج فيما جنح رباعونا بتحقيق اأرقام جيدة و�شعتهم يف مرتبة 
ينظمها  التي  للبطولة  ال��راب��ع  اليوم  وج��اء  ال��ع��امل.  اأب��ط��ال  متو�شطة بني 
ويحت�شنها نادي دبي للمعاقني مب�شاركة 194 ريا�شيا وريا�شية من 33 

دولة .. حافال مع اإقامة اجلزء الأول من الأوزان الثقيلة .
ففي وزن 88 كلج رجال ح�شد الهولندي باتريك دانكريز امليدالية الذهبية 
بعدما رفع وزنا قدره 190 كلج من املحاولة الأوىل متفوقا على الأردين 
معتز اجلنيدي الذي جاء ثانيا بعدما جنح يف ت�شجيل الرقم نف�شه لكن يف 
رفع  الذي  ال�شكاكي  �شالم  العراقي  الثالث  املركز  الثانية وحقق  حماولته 
181 كلج، فيما جاء لعبنا عادل �شمبيه باملركز ال�شابع بعدما رفع 166 

كلج.
الأول  املركز  اإينكابيار  �شودمنبيلي  املنغويل  رجال حقق  كلج   97 وزن  ويف 
بعدما رفع 220 كلج وذهب املركز الثاين للهندي �شا�شني �شوادري الذي 
رفع 200 كلج وحل باملركز الثالث الأوكراين يوري كوبريانوف الذي رفع 
193 كلج وجاء لعبنا را�شد الزيودي �شابعا بعدما جنح برفع 170 كلج.

ويف وزن 73 كلج �شيدات حققت ال�شينية مياوي هان املركز الأول بعدما 
رفعت 113 كلج .. وذهب املركز الثاين وامليدالية الف�شية للم�شرية اإميان 
حافظ التي جنحت برفع 107 كلج وباملركز الثالث الرتكمانية ماياجوزال 

اإيكيفا التي رفعت 106 كلج.
بريتني  الإيرلندية  الذهبية  امليدالية  حققت  للنا�شئات  نف�شها  الفئة  ويف 

اأريند�شي التي رفعت 67 كلج.
لتطوير  رائ��دة  خدمة  من  البطولة  تقدمه  مبا  امل�شاركة  الوفود  واأ���ش��ادت 
ال��ع��امل معا يف هذا  الإع��اق��ة والرت��ق��اء بها ع��رب جمع جن��وم  ريا�شة ذوي 
بال�شكل  اأنف�شهم  لتح�شري  للريا�شيني  املجال  ومنح  العام  من  التوقيت 

املطلوب للبطولت التالية.
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الفجر الريا�ضي

تلقى و�شيف حامل اللقب غولدن �شتايت ووريرز 
خ�����ش��ارت��ه ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ال���ت���وايل م��ن��ذ خ�شارته 
ع�شرة  واحل��ادي��ة  دوران����ت،  كيفن  جنمه  ج��ه��ود 
هذا املو�شم، وذلك امام م�شيفه �شيكاغو بولز يف 

دوري كرة ال�شلة الأمريكي للمحرتفني.
ليلحق   ،87-94 امل���ب���اراة  يف  �شيكاغو  وت��ف��وق 
اأف�شل  و�شاحب   2015 بطل  �شتايت  بغولدن 
الثانية  خ�شارته  املو�شم،  هذا  ال��دوري  يف  �شجل 
تواليا يف املو�شم العادي للمرة الوىل منذ نحو 

�شنتني. 
املباراة هو  التي �شجلها يف  النقاط  ان عدد  كما 

الدنى منذ ني�شان ابريل 2015.
ويحاول غولدن �شتايت التكيف مع ابتعاد جنمه 
ف��رتة غري حمددة،  كيفن دوران��ت عن املالعب 
وا�شنطن  ام��ام  امل��ب��اراة  يف  الثالثاء  ا�شابته  اث��ر 
-108 وي��زاردز، والتي خ�شرها غولدن �شتايت 

 28 ال��ب��ال��غ م��ن العمر  ال��الع��ب  112. وخ���رج 
املباراة بعد انطالقها بدقيقتني  عاما من تلك 
ركبته  اربطة  يف  ا�شيب  ان��ه  ناديه  واف��اد  فقط، 

الي�شرى.
ي��زداد و�شع غولدن �شتايت �شوءا يف غياب  وقد 
عليه  يتعني  اذ  املباريات،  ب�شبب �شغط  الالعب 
العودة  قبل  ملعبه  خ��ارج  اأخ���رى  خم�س  خو�س 

اىل اوكالند يف 11 اآذار مار�س.
وك��ان لعبو امل���درب �شتيف ك��ري ي��ج��دون يف كل 
ال��ت��ي جتنبهم ما  ال��و���ش��ائ��ل  م��رة بعد اخل�����ش��ارة 
ح�شل موؤخرا، ال ان غياب دوران��ت ا�شيف اىل 
اداء م��ت��وا���ش��ع م��ن ق��ب��ل زم���الئ���ه، م��ا ادى اىل 

اخل�شارة الثانية تواليا.
وكان �شتيفن كوري اف�شل م�شجل اخلمي�س 23 
نقطة وزميله كالي طوم�شون 13 نقطة، ومل 
يكونا موفقني يف الرميات الثالثية حيث جنحا 

يف ثالث فقط من ا�شل 22 حماولة.
الثواين  امل��ب��اراة حتى  �شديدا يف  التناف�س  وك��ان 

انهى  التقدم بعدما  الفريقان  الخ��رية، وتبادل 
-51 ن��ق��اط   4 ب��ف��ارق  ال�����ش��وط الول  ووري����رز 

.47
ووريرز  و�شت  ديفيد  و�شع  الخ���ري،  ال��رب��ع  ويف 
يف امل��ق��دم��ة جم����ددا اث���ر مت���ري���رة ن��اج��ح��ة من 
كوري 85-84 قبل 5،43 دقائق من النهاية، 
�شيكاغو  اعادت  وايد  النجم ديفيد  لكن ثالثية 

للتقدم 85-88.
وكان نيل زمالئه جمموعة من الرميات احلرة 
التنفيذ  يف  وجن��اح��ه��م  الخ�����رية  ال���دق���ائ���ق  يف 

ال�شبب املبا�شر لتحقيق الفوز.
املو�شمني  يف  لع������ب  اف�������ش���ل  ك��������وري،  وع����ل����ق 
الخ����ريي����ن، ع��ل��ى ال��ن��ت��ي��ج��ة ب���ال���ق���ول اه���درن���ا 
الت�شجيل  يف  ن��ن��ج��ح  ب���ال���ع���ادة  ك��ن��ا  ت�����ش��دي��دات 
املباراة،  لنخ�شر  �شببا  ل��ي�����س  ه���ذا  ل��ك��ن  م��ن��ه��ا، 
دائما مباريات مل ننجح خاللها  م�شيفا هناك 

بالت�شجيل، ويف هذه احلالة يجب ان نكون اكر 
لقد  باخت�شار،  للكرة.  ا�شتحواذنا  لدى  فعالية 

افتقدنا للهوية والرتكيز.
اف�شل م�شجل يف  ثالث  درامي��ون��د غرين  وك��ان 
8 متابعات و7  12 نقطة مع  �شفوف اخلا�شر 

متريرات حا�شمة.
 22 باتلر  جيمي  �شجل  الخ���ر،  ال��ط��رف  وعلى 
 17 بورتي�س  ب��وب��ي  وا���ش��اف  ل�شيكاغو،  نقطة 
ترتيب  ���ش��اد���س  ف��ق��ادا  م��ت��اب��ع��ة،   13 م��ع  نقطة 
والثالثني  الفوز احلادي  ال�شرقية اىل  املنطقة 

مقابل 30 خ�شارة.
وقال باتلر عندما نواجه الفرق الكبرية، تكون 
لدى جميع الالعبني الرغبة بالظهور يف اف�شل 
حال، لكن يتعني علينا ان نقدم هذا امل�شتوى يف 

كل ام�شية.
وت���اب���ع جن���م اوك���اله���وم���ا ���ش��ي��ت��ي ث���ان���در را�شل 

اخل�شارة  رد  ي�شتطيع  ان  دون  تاألقه  و�شتربوك 
عن فريقه امام بورتالند ترايل باليزرز 109-
ومل ينجح و�شتربوك يف هذه املباراة يف   .114
رفع عدد ثالثياته املزدوجة تريبل دابل اىل 31، 
ال�40  حاجز  ع�شرة  الثانية  للمرة  جت��اوز  لكنه 
نقطة. و�شجل و�شتربوك 45 نقطة مع ثماين 
متابعات دون ان يتمكن من جتنيب اوكالهوما 
اخل�شارة ال�شاد�شة والع�شرين مقابل 36 فوزا ، 
ومل ي�شتطع مع ايني�س كانرت 18 نقطة و10 
متابعات تعزيز موقف فريقهما القابع يف املركز 
املركز  وهو  الغربية،  املنطقة  ترتيب  يف  ال�شابع 
بالي  النهائية  الدوار  اىل  املوؤهل  الخ��ري  قبل 

اوف. 
يف املقابل، اعتمد بورتالند على الأداء اجلماعي، 
و�شجل ل��ه اك��ر م��ن لع��ب م��ا ي��زي��د على 10 
و�شي  نقطة   33 ليالرد  داميان  ابرزهم  نقاط 
يو�شوف  والبو�شني  نقطة   18 م��اك��ول��وم  ج��اي 

نوركيت�س 18 نقطة و12 متابعة.
ال��ت��ا���ش��ع يف املنطقة  امل��رك��ز  ب��ورت��الن��د  وي��ح��ت��ل 
دنفر  خلف  ه��زمي��ة(  و35  ف��وزا   25( الغربية 
ناغت�س الثامن 28 انت�شارا مقابل 33 خ�شارة. 
فينيك�س  امام  هورنت�س  ت�شارلوت  ب��دوره، خ�شر 
املراكز  ع��ن  اك���ر  واب��ت��ع��د   120-103 ���ش��ن��ز 

املوؤهلة اىل البالي اوف.
 26 واخل�شارة هي اخلام�شة والثالثون مقابل 
املركز احلادي ع�شر يف  لت�شارلوت �شاحب  فوزا 
املنطقة ال�شرقية، يف حني حقق فينيك�س الرابع 
ع�����ش��ر ق��ب��ل الخ����ري يف امل��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة فوزه 

التا�شع ع�شر مقابل 42 خ�شارة.
الذي  الخ��ري  ال��رب��ع  ال��ف��وز يف  فينيك�س  وح�شم 
ماركيز  وك���ان   ،12-26 م�شلحته  يف  ان��ه��اه��ا 
كري�س )17 نقطة( اف�شل م�شجل يف �شفوفه، 
فيما برز من ت�شارلوت كيمبا ووكر )26 نقطة 

و8 متريرات حا�شمة(.

قد يكون ال�شجل اجليد لليفربول يف مواجهة اندية املقدمة 
الأخري  ان  اإل  كلوب،  يورغن  المل��اين  ملدربه  الوحيد  ال��ع��زاء 
حتا�شره ال�شغوط قبل املواجهة املرتقبة لفريقه امام �شيفه 
من  والع�شرين  ال�شاد�شة  املرحلة  يف  ال�شبت  ال��ي��وم  ار���ش��ن��ال 

الدوري النكليزي املمتاز لكرة القدم.
يف  خا�شها  �شبع  اخ���ر  يف  م��ب��اري��ات  خم�س  ل��ي��ف��رب��ول  وخ�����ش��ر 
خمتلف امل�شابقات. وبعدما كان مناف�شا جديا على اللقب يف 
مان�ش�شرت  على  تغلب  املا�شي عندما  العام  الخري من  اليوم 
�شيتي )1-�شفر(، فانه بات مهددا بعدم احتالل احد املراكز 

الربعة الوىل املوؤهلة اىل دوري ابطال اوروبا املو�شم املقبل.
ت�شرين  يف  وج��ي��زة  ل��ف��رتة  ال��رتت��ي��ب  ت�شدر  ال���ذي  فالفريق 
الثاين نوفمرب، قد ي�شتهل مباراته �شد املدفعجية يف املركز 

ال�شاد�س اذا جنح مان�ش�شرت يونايتد يف التغلب على ملعبه 
على بورمنوث.

 3-1 �شيتي  لي�شرت  ام���ام  الخ���رية  اخل�����ش��ارة  وج�����ش��دت 
الث��ن��ني امل��ا���ش��ي ال�����ش��ع��ف ال��دف��اع��ي ل��ل��ف��ري��ق الحمر 
لوفرن  دي��ان  ال��ك��روات��ي  دف��اع��ه  قلب  �شيما يف غياب  ل 

علما  ركبته،  لإ�شابة يف  ال�شهر  ح��وايل  الغائب منذ 
بان الهداف الثالثة للي�شرت كانت الوىل له 

يف الدوري منذ مطلع ال�شنة احلالية.
يف  يخ�شر  مل  ليفربول  فان  وللمفارقة، 

م��واج��ه��ة ال��ف��رق ال��ك��ب��رية ه��ذا املو�شم 
ويت�شمن �شجله يف ثماين مواجهات 

ومثلها  ان���ت�������ش���ارات  ارب���ع���ة  م��ع��ه��ا 
تعادلت.

خط  يف  امل�����ش��اك��ل  ت��ن��ح�����ش��ر  ول 
يعاين  ال���ه���ج���وم  لن  ال����دف����اع، 

اي�شا.
الذي  �شتاريدج  دانيال  فاملهاجم 

�شيتي  ل��ي�����ش��رت  م����ب����اراة  ع����ن  غ�����اب 
�شوى  يخ�س  مل  ب��ف��ريو���س  لإ���ش��اب��ة 

املو�شم  ه��ذا  ا�شا�شيا  م��ب��اري��ات  خم�س 
نهاية  اىل رحيله يف  ت�شري  ال��دلئ��ل  وك��ل 

املو�شم.
كما ان الرقام ل ت�شب يف م�شلحة كلوب اي�شا، فبعد 

ان�شمامه اىل ليفربول،  55 مباراة منذ  ا�شرافه على 
جمع 94 نقطة اي اقل بثالث نقاط من �شلفه براندن 

رودجرز يف العدد ذاته من املباريات.
وقال حار�س مرمى ليفربول البلجيكي �شيمون مينيوليه 
التي  النتقادات  يواجهوا  “ان  على زمالئه  يتعني  بانه 
ت��ط��ال��ن��ا ب��ط��ري��ق��ة اي��ج��اب��ي��ة وال��ت��ط��ل��ع خل��و���س املباراة 

املقبلة. هذا ما يتعني علينا القيام به«.
اما يف ار�شنال، فبالإ�شافة اىل تراجع م�شتوى الفريق، 
ين�شغل م�شجعو النادي بالتقارير عن ا�شتمرار املدرب 
الفرن�شي ار�شني فينغر يف من�شبه من عدمه، علما 

ان عقده مع النادي اللندين ينتهي اآخر املو�شم.
ار�شنال  تدريب  عاما(   67( فينغر  ويتوىل 

ال��ع��دي��د من  اىل  وق����اده   ،1996 م��ن��ذ 
اللقاب املحلية ابرزها الدوري املمتاز 

ال�شابيع  خالل  �شحافية  تقارير  �شل�شلة  ان  ال   ،1998 يف 
املا�شية، حتدثت عن احتمال مغادرته يف نهاية املو�شم، ل�شيما 

يف ظل عدم جتديد عقده بعد.
القا�شية  اخل�شارة  اعقاب  يف  فينغر  على  ال�شغوط  وتزايدت 
ال���دور ثمن  ذه���اب  المل���اين يف  ب��اي��رن ميونيخ  ام���ام   )5-1(
املدرب  واك��د  ا�شبوعني،  قبل  اوروب���ا  اب��ط��ال  ل���دوري  النهائي 
ني�شان  او  احل��ايل  مار�س  اآذار  بحلول  �شيتخذ  ان��ه  الفرن�شي 

ابريل املقبل قراره حول م�شتقبله.
و�شدد على انه مهما جرى، �شاأوا�شل التدريب يف املو�شم املقبل، 

اأكان هنا او يف مكان اآخر، هذا امر موؤكد بالن�شبة اليه.
لوران  الفرن�شي  دف��اع��ه  قطب  خ��دم��ات  ار���ش��ن��ال  و�شي�شتعيد 

بعد  رام�����ش��ي  ارون  ال��وي��ل��زي  و�شطه  ولع���ب  كو�شييلني 
تعافيهما من ال�شابة.

ال��ذي يخو�س فريقه  وح��ذر فينغر 
ي��وم��ا يف   12 ل���ه يف  م���ب���اراة  اول 

ارتاح  ال���ذي  ليفربول  مواجهة 
ل��ل��ف��رتة ذات��ه��ا قبل 

م������واج������ه������ة 

عال  �شغط  على  يعتمد  ال��ذي  املناف�س  خطورة  من  لي�شرت، 
جدا، اجلمهور ي�شانده بقوة والفريق يلعب ب�شرعة، م�شيفا 

من املهم ان نبداأ املباراة بقوة .
وكان ليفربول تغلب على ار�شنال يف املرحلة الأوىل من الدوري 
4-3 على ملعب الم��ارات يف  املا�شي بفوزه  يف اب اغ�شط�س 
لندن. يف املقابل، لن تكون مباراة ت�شل�شي املت�شدر �شهلة امام 

جاره و�شت هام على امللعب الوملبي الثنني املقبل.
اليطايل  مدربه  بقيادة  اللقب  اح��راز  نحو  ت�شل�شي  وي�شري 
انطونيو كونتي يف مو�شمه الول معه علما بانه بلغ اي�شا ربع 
النهائي من م�شابقة الكاأ�س املحلية حيث ي�شت�شيف مان�ش�شرت 

يونايتد يف 13 اآذار مار�س. 
الثاين فيحل �شيفا  املركز  �شيتي �شاحب  مان�ش�شرت  اأما 
مباراة  يف  الخ���ري  امل��رك��ز  �شاحب  ���ش��ن��درلن��د  على 

�شهلة. 
�شيفه  مع  مباراته  يونايتد  مان�ش�شرت  ويدخل 
ب����ورمن����وث م��ن��ت�����ش��ي��ا ب����اإح����رازه 
ك����اأ�����س راب����ط����ة الن����دي����ة 
امل��ح��رتف��ة ب��ف��وزه على 
 1-3 ����ش���اوث���ب���م���ت���ون 
يلجاأ  وق�������د  الح�����������د. 
امل���درب ج��وزي��ه مورينيو 
الفر�شة  ات���اح���ة  اىل 
الالعبني  من  لعدد 
ال�����ذي�����ن ام�������ش���وا 
طويلة  ف���������رتات 
ع������ل������ى م����ق����اع����د 
هذا  الح���ت���ي���اط 
ل�شيما  امل��و���ش��م، 
امل����ه����اج����م واي�����ن 
ل�شيما  روين، 
ال���ف���ري���ق  وان 
رحلة  ت��ن��ت��ظ��ره 
اىل  ط�����وي�����ل�����ة 
رو�����������ش����������ي����������ا 
م����ن����ت���������ش����ف 
ال�������ش������ب������وع 
املقبل ملواجهة 
رو��������ش�������ت�������وف يف 

الدوري الوروبي.
امل��������ب��������اري��������ات  ويف 
الخرى، يلتقي لي�شرت 
�شيتي،  ه��ال  م��ع  �شيتي 
و�����ش����ت����وك ����ش���ي���ت���ي مع 
وواتفورد  ميدلزبره، 
م������ع �����ش����اوث����م����ب����ت����ون، 
بروميت�س  وو������ش�����ت 
كري�شتال  م���ع  ال��ب��ي��ون 
ب����ال�����س، وت���وت���ن���ه���ام مع 

ايفرتون.

ت�شهد املرحلة ال�شابعة والع�شرون من الدوري اليطايل 
لكرة القدم لقاء قمة بني روما الثاين ونابويل الثالث 
اليوم ال�شبت يف الفتتاح، بينما �شي�شعى يوفنتو�س اىل 
التقدم اكر نحو لقب �شاد�س على التوايل على ح�شاب 

م�شيفه اودينيزي غدا الحد.
 59( روم��ا  ي�شعى  العا�شمة،  يف  الومل��ب��ي  امللعب  على 
نقطة(   54( ن��اب��ويل  على  ف���وزه  اىل جت��دي��د  نقطة( 
بعدما هزمه يف الذهاب يف عقر داره 3-1، والت�شبث 
ب��امل��رك��ز ال���ث���اين ب���ف���ارق م���ري���ح م���ن ال��ن��ق��اط يوؤهله 
اوروبا،  ابطال  دوري  م�شابقة  يف  مبا�شرة  للم�شاركة 
بينما يتعني على �شاحب املركز الثالث ان ي�شارك يف 

الدور التمهيدي الثالث.
وعلى رغم اخل�شارة الأخرية امام لت�شيو على امللعب 
�شفر-2،  ايطاليا  ك��اأ���س  نهائي  ن�شف  ذه��اب  يف  ذات��ه 
�شيحاول روما ا�شتثمار تاأهله اىل ثمن نهائي م�شابقة 
فياريال  ح�شاب  على  ليغ  ي��وروب��ا  الأوروب����ي  ال����دوري 
 ، والإي���اب  الذهاب  مباراتي  مبجموع   1-4 ال�شباين 

ومتابعة انت�شاراته يف الدوري.
 10 اآخ��ر  التا�شع يف  ف��وزه  وي��ه��دف روم��ا اىل حتقيق 
املحلية  البطولة  يف  التوايل  على  واخلام�س  مباريات 
قبل ان يواجه م�شيفه ليون الفرن�شي يف ذهاب ثمن 

نهائي امل�شابقة الوروبية يف التا�شع من اآذار مار�س.
من جهته، �شيحاول نابويل ت�شحيح امل�شار بعد تعر�شه 

لثالث هزائم متتالية يف دوري ابطال اوروب��ا امام 
ريال مدريد ال�شباين يف ذهاب ثمن 
النهائي 1-3، وامام اتالنتا يف عقر 
)�شفر-2(،  املحلي  ال��دوري  يف  داره 
ن�����ش��ف نهائي  ي��وف��ن��ت��و���س يف  وام�����ام 

الكاأ�س املحلية 3-1.
ب�شكل خا�س على  ويعول روما 

البو�شني ادين دزيكو هداف 
هدفا   19 ال�����������دوري 

حممد  وامل���������ش����ري 
�شالح 9 اهداف 

وال���ب���ل���ج���ي���ك���ي 
رادي��������������������������������������ا 
ن����ي����ان����غ����ولن 
والرجنتيني 
دي����������ي����������غ����������و 
ب������ريوت������ي 7 

اهداف.
واملفارقة 
هداف  ان 

ن����������اب����������ويل 
ا�شتغنى  ال����ذي 

يف ب��داي��ة امل��و���ش��م عن 
الرجنتيني  ال������ه������داف 
غونزالو هيغواين ل�شالح 
البلجيكي  ي���وف���ن���ت���و����س، 

�شاحب  مرتنز  دراي�����س 
امل������رك������ز ال������ث������اين يف 

لئ������ح������ة ت���رت���ي���ب 
 16 ال����ه����داف����ني 

�شائم  ه����دف����ا، 
التهديف  ع��ن 
ثالثيته  م��ن��ذ 

م��������رم��������ى  يف 
يف   1-7 بولونيا 

الرابع من �شباط فرباير.
ول تخلو �شفوف نابويل من لعبني كبار امثال قائده 
اين�شينيي  ولورنت�شو  هام�شيك  م��اري��ك  ال�شلوفاكي 

وال�شباين خو�شيه كايخون.
يف امل���ق���اب���ل، ي���ب���دو ي��وف��ن��ت��و���س يف و����ش���ع م���ري���ح على 
الدوري  يت�شدر  فهو  والوروب���ي،  املحلي  ال�شعيدين 
7 نقاط عن روما واقرتب  66 نقطة بفارق  بر�شيد 
من لقبه ال�شاد�س تواليا، وو�شع قدما يف نهائي كاأ�س 
ايطاليا التي يحمل لقبها يف املو�شمني املا�شيني بعد 
فوزه على نابويل يف ن�شف النهائي، وا�شبح على عتبة 
التاأهل اىل ربع نهائي دوري ابطال اوروبا بعدما هزم 
ثمن  ذه���اب  يف  2-�شفر  ال��ربت��غ��ايل  ب��ورت��و  م�شيفه 

النهائي.
تقارير  اف��ادت  ال��ذي  العجوز  ال�شيدة  فريق  و�شيعرف 
ما�شيميليانو  م��درب��ه  م��غ��ادرة  احتمال  ع��ن  �شحافية 
اللقاء بني مطارديه  نتيجة  املو�شم،  نهاية  اليغري يف 
الرابع  اودي��ن��ي��زي  م��ع  مواجهته  م��ن  �شاعة   24 قبل 

ع�شر )29 نقطة(.
اوراق��ا رابحة  املتوا�شع  اودينيزي  املقابل، ل ميلك  يف 
كثرية يف مواجهة البطل قيا�شا على نتائجه يف الفرتة 
الخرية حيث اكتفى بفوز وتعادلني يف اآخر 7 مباريات 

حمققا خم�س نقاط من 21 ممكنة.
ويعترب املهاجم الفرن�شي �شرييل ترييو اف�شل لعبي 
اودينيزي هذا املو�شم من خالل ت�شجيله 9 اهداف يف 

الدوري.
وت��ب��دو م��ه��م��ة ات��الن��ت��ا م��ف��اج��اأة امل��و���ش��م �شعبة 
ي�شت�شيف  عندما  ال��راب��ع  باملركز  لالحتفاظ 
لت�شيو  ان  ل���ش��ي��م��ا   ، ال���ث���ام���ن  ف��ي��ورن��ت��ي��ن��ا 
بولونيا  ع��ل��ى  �شيفا  ي��ح��ل  ال���ذي  اخل��ام�����س 
اي  ينتظر  نقطة(،   28( ع�شر  اخلام�س 
نابويل  للدخول يف مزاحمة مع  تعر 
على بطاقة التاأهل غري املبا�شر اىل 

امل�شابقة الوروبية الهم.
مع  �شمبدوريا  ال�شبت  ويلعب 
الخ����ري، وميالن  ب�����ش��ك��ارا 
ال�شابع مع كييفو 
ف�������������ريون�������������ا، 
وك���ال���ي���اري 
م������ع ان����رت 
م��������ي��������الن 
 ، �س د ل�شا ا
وت����خ����ت����ت����م 
امل��������رح��������ل��������ة 
فيلتقي  الحد 
مع  ك����ال����ي����اري 
ان��������رت م���ي���الن 
ال�����������������ش��������اد���������س 
ن���ق���ط���ة(،   48(
وك�����������������روت�����������������وين 
م�����ع ����ش���ا����ش���وول���و، 
وام������������ب������������ويل م����ع 
وتورينو  ج��ن��وى، 

مع بالريمو.

اختبار �سعب لت�سيل�سي اأمام و�ست هام

ليف��رب���ول ي���واج���ه اأر�صن����ال وكل��وب حت�ت ال�صغ���ط

اأبرز جنومها التاريخيني رميون  اأحد  فقدت كرة القدم الفرن�شية ام�س 
كوبا الذي تويف عن عمر 85 عاما بعد معاناة طويلة مع املر�س، وم�شرية 

ريا�شية كان فيها اأول لعب كرة قدم فرن�شي يتاألق خارج بالده.
وقوبل رحيل الالعب الذي نال عام 1958 جائزة الكرة الذهبية لأف�شل 
لعب واأحرز اأبرز لقب اأوروبي لالأندية مع ريال مدريد ال�شباين ثالت 
اأب��رزت مكانته  بت�شريحات  املا�شي،  القرن  العقد اخلام�س من  م��رات يف 

ل�شيما من الرئي�س الفرن�شي فرن�شوا هولند الذي اعتربه ا�شطورة .
بعد   8،15 ال�شاعة  ت��ويف يف  كوبا  ان  بو�شيه اجلمعة  وليام  وق��ال �شهره 
تدهور و�شعه ال�شحي ، م�شريا اىل ان الالعب ال�شابق الذي اطلق عليه 

�شابقا لقب نابوليون، كان قد اأدخل اىل امل�شت�شفى الحد .
واعترب رئي�س الحتاد الفرن�شي لكرة القدم نويل لو غريت ان رحيل كوبا 
بدقيقة  ذك��راه  �شتحيي  التي  الفرن�شية  القدم  لكرة  رهيبة  خ�شارة  �شبب 

�شمت خالل مباريات عطلة نهاية ال�شبوع احلايل. اما هولند فاعترب 
ان رميون كوبا كان ا�شطورة لكرة القدم الفرن�شية. جمع بني ذكاء اللعب 
والتقنية الالفتة، م�شريا اىل انه كان اأول لعب كرة قدم حديث، �شخ�شية 
ا�شل  من  املتحدر  كوبا  وك��ان  ع�شره.  يف  ال�شبان  موهبتها  األهمت  قوية 
�شفوف  يف  النظار  لفت  كوبا�شيف�شكي  رمي��ون  ال�شلي  وا�شمه  بولندي 
اجنيه قبل ان يلعب يف رمي�س من 1951 و1956، لينتقل بعدها اىل 
ريال مدريد ال�شباين. ويعد كوبا رائدا يف كرة القدم الفرن�شية اذ كان اول 
لعب يتاألق يف اخلارج، و�شاهم يف قيادة النادي امللكي ال�شباين اىل اللقب 
1958، و1959( اىل جانب جمموعة  القاري ثالث مرات )1957، 
وفران�شي�شكو  بو�شكا�س  وفريينك  �شتيفانو  دي  كاألفريدو  النجوم  من 

خنتو. ال ان انتقال كوبا اىل ريال يف حينه مل يكن �شهال.
وقال عنه الالعب الراحل يف ت�شريحات �شابقة كنت اول لعب فرن�شي 

يغادر البالد. يف تلك الفرتة، اعترب كثريون باأنني خائن .
ا���ش��اف ك��ل م��ا يف الم��ر ب��اين كنت رائ���دا. م��ب��ارات��ان فقط اقنعتا رئي�س 
ريال مدريد ال�شابق �شانتياغو برنابيو بالتعاقد معه: نهائي كاأ�س ابطال 
الندية الوروبية )دوري ابطال اوروبا حاليا( التي خ�شرها فريقه رمي�س 
1956، واملباراة  تاألق فيها كوبا عام  3-4 يف مباراة  ري��ال مدريد  ام��ام 
الودية بني فرن�شا وا�شبانيا )2-1( التي تاألق فيها جمددا كوبا واطلق 
عليه بعدها لقب “نابوليون” من قبل �شحايف انكليزي يدعى ديزموند 
التكتيكي  ذك��ائ��ه  بف�شل  اك�شرب�س”،  “دايلي  �شحيفة  يف  يعمل  هاكيت 
اح��رتاف كوبا  دون  القامة يحول  وك��اد ق�شر  م(.  وق�شر قامته )1،68 
الكرة امل�شتديرة. واو�شح الالعب انه “عندما كنت يف الثامنة ع�شرة من 
عمري، جاءت اندية عدة ملتابعتي عن كثب من املنطقة، لن�س، ليل، روبيه، 

فالن�شيني... لكنها اعتربت باين ق�شري جدا«.

ك���رة الق���دم الفرن�صي����ة تفق����د رمي�����ون ك����وب����ا 

يوفنتو�س للتقدم اأكرث نحو اللقب

لقاء قمة بني روما ونابويل يف الكالت�صيو

زين  الفرن�شي  ال�شباين  م��دري��د  ري��ال  م��درب  ك�شف 
كري�شتيانو  الربتغايل  النجم  ان  زي���دان  ال��دي��ن 

ام�س على ح��دة، ملمحا اىل  ت��درب  رون��ال��د 
ايبار  �شد  املباراة  يف  م�شاركته  حول  �شكوك 

يف الدوري املحلي.
وق����ال زي����دان يف امل���وؤمت���ر ال�����ش��ح��ايف ع�شية 

ب�����ش��يء م���ا، لكن  امل���ب���اراة �شعر رون���ال���دو 
المر ل�س خطريا. مل يتدرب �شباح 

اليوم معنا .
وب�����ي�����ن�����م�����ا ق����������ام زم������������الوؤه 

الروتينية،  بتدريباتهم 
اك���ت���ف���ى ال���ربت���غ���ايل 

احل������ائ������ز ال����ك����رة 
ال�������ذه�������ب�������ي�������ة 
لأف�شل لعب 
ال������ع������امل،  يف 

ب����ح����رك����ات ج���ري 
بح�شب  مب�����ف�����رده، 

ما افاد مرا�شل وكالة 
فران�س بر�س.

وم��ع اق���رتاب م��ب��اراة الي���اب �شد ن��اب��ويل اليطايل 
دوري  م�شابقة  من  النهائي  ثمن  ال��دور  يف 
 ،)1-3 ابطال اوروب��ا )تقدم ريال ذهابا 
رونالدو  اراح�����ة  اىل  زي�����دان  ي��ل��ج��اأ  ق���د 
ع��ل��ى �شبيل الح��ت��ي��اط ع��ل��ى رغ���م انه 
بالقول  واك��ت��ف��ى  ���ش��يء  اي  يك�شف  مل 
كما تعرفون، كل املباريات هامة لكن 
الهم ان تكون �شحة الالعب جيدة. 

�شرى كيف �شي�شعر كري�شتيانو.
وك��ان ري��ال م��دري��د ت��ن��ازل ع��ن �شدارة 
غرميه  مل�شلحة  ال�شباين  ال��دوري 
للمرة  وذل���ك  بر�شلونة  التقليدي 
اكتوبر  الأول  ت�شرين  منذ  الوىل 
ان لفريق  ال  بفارق نقطة واح��دة، 
انه  علما  موؤجلة،  مباراة  العا�شمة 
�شي�شت�شيف بر�شلونة اأواخر ني�شان 

ابريل املقبل.

الهزمية الثانية تواليا لووريرز بال�صلة الأمريكية

�صكوك حول م�صاركة رونالدو بلقاء ايبار  

كرييو�س يهزم ديوكوفيت�س يف اأكابولكو للتن�س 
عامليا  الثاين  امل�شنف  على  و5-7   6-7 الفوز  به  حقق  متميزا  اأداء  كرييو�س  نيك  ال���ش��رتايل  ق��دم 
الليلة  املك�شيك  للرجال يف  للتن�س  اأكابولكو  بطولة  الثمانية يف  دور  ديوكوفيت�س يف  نوفاك  ال�شربي 

قبل املا�شية.
ونفذ كرييو�س 25 �شربة اإر�شال من النوع الذي ل يرد وك�شر اإر�شال ديوكوفيت�س مرة واحدة وح�شم 
الفوز ب�شربة اأمامية هائلة. وعاد ديوكوفيت�س اإىل املالعب يف هذه البطولة بعد غياب ب�شبب اإ�شابة 
يف الكتف وتاأتي هزميته يف اأول مواجهة مع كرييو�س مبثابة انتكا�شة جديدة يف هذا العام الذي بداأه 

بخروج مبكر غري متوقع متاما من بطولة ا�شرتاليا املفتوحة.
النهائي مع الأمريكي فارع الطول �شام كويري الذي  ال��دور قبل  و�شيلتقي كرييو�س )21 عاما( يف 
فاز يف دور الثمانية على النم�شاوي دومينيك تيم 6-1 و7-5. و�شيلتقي يف مباراة الدور قبل النهائي 

الأخرى ال�شباين رفائيل نادال بطل ن�شختي 2005 و2013 والكرواتي مارين �شيليت�س.
وتاأهل نادال الذي ح�شد 14 لقبا كبريا لقبل النهائي بعد فوزه 7-6 و6-3 على الياباين يو�شيهيتو 

ني�شيوكا بينما فاز �شيليت�س على الأمريكي �شتيف جون�شون بان�شحاب الأخري قبل بداية املباراة.



    
يعتدي على امراأة قبيل زفافه 

اعرتف بريطاين باأنه اغت�شب امراأة يف هجوم عنيف ا�شتمر �شاعتني 
قبل زفافه على �شديقته.وقالت �شحف اإن الربيطاين ويدعى ديري 
جرمية  ارتكب  بعدما  ال�شجن  من  موؤخرا  خرج  عاما(   28( ماكان 
من  للمنزل  عودتها  ل��دى  ال�شحية  هاجم  واإن��ه   2006 يف  م�شابهة 
نزهة مع الأ�شدقاء بعد منت�شف الليل يوم 13 يناير كانون الثاين. 
و�شحب الرجل �شحيته وهي يف منت�شف الع�شرينيات اإىل مراأب قرب 
منزلها يف هاكني ب�شرق لندن واغت�شبها و�شربها ثم التقط �شورا 
اأندرو  وق��ال  نف�شه.  اليوم  وق��ت لح��ق من  وت��زوج �شديقته يف  لها. 
هيلد وهو من جهاز الدعاء الربيطاين كان هجوما مروعا وعنيفا 
واملعاناة  اإث��ارة اخلوف  تعمد  رجل  ارتكبه  اغت�شابا  ت�شمن  وطويال 

النف�شية.  و�شي�شدر احلكم يف الق�شية يوم 28 اأبريل ني�شان.

برملان ي�صم 100 ملياردير
بالدولر  ث��روات��ه��م  ملياردير  مائة  نحو  ال�شيني  ال��ربمل��ان  ي�شم 
وتفوق ثروة 209 من الأكر ثراء منهم اجمايل الناجت الداخلي 
ال��دورة ال�شنوية  لبلجيكا، وفق ما ن�شرته جملة ه��ورون يف بداية 

للمجال�س املحلية املنتخبة يف البلد ال�شيوعي املرتامي الأطراف.
بكني  يف  تيانامنني  �شاحة  يف  ال�شخم  ال�شعب  ق�شر  اأروق����ة  ويف 
جتتمع النخبة ال�شيا�شية ككل �شنة وعلى مدى ع�شرة ايام مع كبار 

قادة احلزب ال�شيوعي.
لل�شعب  ال�شيا�شي  ال�شت�شاري  للموؤمتر  ال�شنوية  الدورة  تبداأ  هنا 
م��وؤمت��ر جمل�س  الأح����د  ث��م  وم���ن  ت�����ش��اوري��ة  وه���ي هيئة  ال�شيني 
ي�شم  املحلية.  املجال�س  عن  املنبثق  ال��ربمل��ان  اأو  ال�شيني  ال�شعب 
بينهم  ع�شو   5100 نحو  ال�شعب  وجمل�س  ال�شت�شاري  امل��وؤمت��ر 
209 موفدين تتجاوز ثروة كل منهم ملياري يوان )276 مليون 
يورو( وفق تقرير ملعهد هورون البحثي تلقته فران�س بر�س. وافاد 
التقرير ان ثرواتهم جمتمعة ت�شل اىل 3500 مليار يوان )483 
مليار ي���ورو( وه��و ي���وازي اج��م��ايل ال��ن��اجت ال��داخ��ل��ي ل��ب��ل��دان مثل 
بلجيكا اأو ال�شويد اأو بولندا. وقالت هورون التي تعد �شنويا قائمة 
رجال  العظمى  غالبيتهم  يف  ان��ه��م  ال�����ش��ني،  يف  ل��ل��روة  مرجعية 

اعمال ولي�شوا كادرات حزبية ارتقت يف �شفوف احلزب ال�شيوعي.

مقاه خا�صة للبوم 
مقهى  زب��ائ��ن  اأ�شابع  حت��ت  وتنتف�س  ري�شها  ال��ب��وم  طيور  حت��رك 
)اأويل فيلدج( اأحد املقاهي العديدة املخ�ش�شة للبومة التي تعترب 
رمزا للحظ الوفري يف اليابان. لكن خلف �شياح الأطفال الفرحني 
يف املقهى الذي يكون حمجوزا بالكامل يف معظم الأيام ثمة ق�شة 

اأخرى عن اإهمال يف معاملة الطيور مما قد يعر�شها للخطر.
وقالت ت�شيهريو اأوكادا من مركز حقوق احليوانات يف طوكيو اإن 
مثلما  اأقدامها  وربط  للبوم  الطبيعية  النوم  دورات  تغيري  جمرد 

تفعل مقاه كثرية قد ي�شل اإىل حد اإ�شاءة معاملة احليوان.
فاإنهم  احل��ي��وان  معاملة  اإ���ش��اءة  يف  النا�س  يفكر  عندما  واأ���ش��اف��ت 
على  يقت�شر  ل  الأم���ر  لكن  �شربها  اأو  احل��ي��وان��ات  رك��ل  يتخيلون 
�شكال  قطعا  يعد  �شغرية  م�شاحة  يف  احل��ي��وان��ات  احتجاز  ذل���ك.  
موقف  يف  ي�شعها  كمنتجات  وعر�شها  املعاملة.  اإ�شاءة  اأ�شكال  من 
املقاهي  واأ�شبحت  بحرية.   ال�شرب  اأو  احلركة  ميكنها  ل  �شعب. 
التي ت�شلط ال�شوء على احليوانات مثل القطط واملاعز وال�شقور 
والقنافذ وغريها جتذب ال�شياح يف اليابان. لكن الكثري من هذه 
ا�شتدعى  مما  احليوانات  معاملة  ب�شبب  انتقادات  يواجه  املقاهي 

فر�س قيود على �شاعات عمل مقاهي القطط على �شبيل املثال.
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اأول جنني �صناعي من خايا جذعية
ابتكر علماء يف بريطانيا لأول مرة هيكال ي�شبه جنني الفاأر با�شتخدام ركائز ثالثية الأبعاد ونوعني من اخلاليا 

اجلذعية يف بحث يعزز فهم املراحل الأوىل من منو الثدييات.
الرغم من  وعلى  اإن��ه  قال  اأم�س اخلمي�س  �شاين�س  دوري��ة  نتائجه يف  ون�شر  وهو من جامعة كمربدج  الفريق  لكن 
اأن يحدث تطور اآخر اإىل جنني فاأر يتمتع  الت�شابه الكبري بني اجلنني ال�شناعي واحلقيقي فاإن من غري املرجح 

بال�شحة.
لكن وخلدمة اأغرا�س البحث ا�شتطاع العلماء اإظهار كيف تتبع اجلنني ال�شناعي نف�س منط تطور اجلنني العادي 

حيث ترتب اخلاليا اجلذعية نف�شها بالطريقة ذاتها.
وقالت ماجدالينا زيرنيكا-جويتز وهي اأ�شتاذ بق�شم علم وظائف الأع�شاء والنمو وعلم الأع�شاب يف جامعة كمربدج 
الطريق لعمل م�شابه مع اخلاليا  اأن ميهد  الفئران يجب  الذي حتقق مع خاليا  النجاح  اإن  البحث  والتي قادت 

الب�شرية مما ي�شاعد العلماء يف التغلب على اأحد العوائق الرئي�شية يف اأبحاث الأجنة الب�شرية وهو قلة الأجنة.
عيادات  بها من خالل  التربع  يتم  فائ�شة  بوي�شات  البحث من  ب�شرية ل�شتخدامها يف  اأجنة  ويتم حاليا تطوير 
اخلاليا  تقنية  ل�شتخدام  امل�شتقبل  يف  اإمكانية  هناك  تكون  اأن  يجب  اإن��ه  قالت  زيرنيكا-جويتز  لكن  اخل�شوبة 

اجلذعية والركائز للح�شول على اأجنة ب�شرية �شناعية للدرا�شة.
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بيع لوحة لكليمت ب� 59 مليون دولر 
اأن لوحة لزهور ر�شمها جو�شتاف كليمت بيعت  اأعلنت دار مزادات �شوذبيز 
�شعر  ا�شرتليني )59 مليون دولر( وهو  48 مليون جنيه  ب�شعر  لندن  يف 
قيا�شي بالن�شبة للوحات الر�شام النم�شاوي ال�شهري وثالث اأعلى �شعر لأي 

عمل فني يف مزاد باأوروبا..
باأنها  امل��زاد  لوحات  بيان  يف  وو�شفت  )ب��اورجن��ارت��ن(  ا�شم  اللوحة  وحتمل 
اللوحة زهور  وت�شور   .1907 عام  ر�شمها يف  اكتمل  فيينا  فنية من  حتفة 

اخل�شخا�س والأقحوان والزينيا وورودا مزهرة يف حديقة..
واحلديث  النطباعي  للفن  �شوذبيز  م���زاد  يف  الأن��ظ��ار  ال��ل��وح��ة  وخطفت 

وال�شريايل م�شاء يوم الأربعاء.
وحقق املزاد مبيعات �شافية بلغت 241 مليون دولر وهو ما تقول �شوذبيز 
الآ�شيويني  امل�شرتين  اأعلى مبلغ يتحقق يف م��زاد بلندن وذل��ك بف�شل  اإن��ه 

على وجه اخل�شو�س.
وقالت هيلينا يومان رئي�شة �شوذبيز يف اأوروبا يف بيان النتيجة الرائعة لهذه 
ن�شاط  تعبري عن  ما هي  بقدر  لندن  ملبيعات  فارقة جديدة  الليلة عالمة 
�شوق الفن العاملي يف 2017. و�شهد املزاد اأي�شا �شعرا قيا�شيا بالن�شبة لأحد 
اأعمال فنان املدر�شة النطباعية الربيطاين األفريد �شي�شلي اإذ بيعت لوحته 

التي ر�شمها عام 1874 مقابل 7.4 مليون جنيه ا�شرتليني.

قمر �صناعي يتجنب ال�صطدام باأحد قمري املريخ
علميا  �شناعيا  قمرا  اإن  )نا�شا(  الأمريكية  والف�شاء  الطريان  اإدارة  قالت 
لتفادي  ن���ادرة  للقيام مب��ن��اورة  ا�شطر  امل��ري��خ  ح��ول كوكب  ي��دور  لها  تابعا 

ال�شطدام الأ�شبوع املقبل باأحد القمرين ال�شغريين للكوكب الأحمر.
واأمر مراقبو الدوران يف معمل تابع لنا�شا يف با�شادينا بكاليفورنيا املركبة 
للمريخ  التال�شي  الآخ��ذ يف  اجل��وي  الغالف  تدر�س  التي  الف�شائية مافن 

بزيادة �شرعتها يوم الثالثاء بنحو 0.4 مرت يف الثانية.
واأ�شافت نا�شا يف بيان اأن زيادة ال�شرعة كانت �شرورية لتغيري مدار مافن 

بع�س ال�شيء واإبعاد القمر ال�شناعي عن فوبو�س وهو اأحد قمري املريخ.
ولو مل يحدث هذا التغيري لو�شل القمر ال�شناعي مافن والقمر ال�شغري 
الثنني  ي��وم  فقط  ث��وان  �شبع  زمني  بفارق  الف�شاء  يف  النقطة  نف�س  اإىل 
مافن جعل  م�شار  تغيري  اإن  نا�شا  وقالت  اآذار.  مار�س  ال�شاد�س من  املوافق 

الفارق الزمني بينهما يرتاوح بني دقيقتني ودقيقتني ون�شف الدقيقة.
وي�شري مافن يف مدار بي�شاوي يتقاطع بانتظام مع م�شارات اأقمار �شناعية 
9656 كيلومرتا حول  ب�شرعة  ي��دور  ال��ذي  وم��دار فوبو�س  اأخ��رى  علمية 
�شطح املريخ لي�شبح بذلك اأقرب قمر من اأي كوكب اآخر معروف باملجموعة 
ال�شم�شية. وبناء على ذلك يدور فوبو�س حول املريخ ثالث مرات يف اليوم.

املهرجان  يف  فيلما   18
املغاربي بوجدة

ال�������دورة  يف  ف��ي��ل��م��ا   18 ي�������ش���ارك 
املغاربي  ل��ل��م��ه��رج��ان  ال�����ش��اد���ش��ة 
تنظمه  وال������ذي  ب���وج���دة  ل��ل��ف��ي��ل��م 
امل��م��ل��ك��ة ال��غ��رب��ي��ة يف ال���ف���رتة من 
ابريل  م���ن  ال���ث���ام���ن  اإىل  ال����راب����ع 

ني�شان القادم.
وقالت اإدارة املهرجان يف بيان ام�س 
ال���دورة اجل��دي��دة والتي حتمل  اإن 
التنمية  ق���اط���رة  ال��ث��ق��اف��ة  ���ش��ع��ار 
و12  طويلة  اأف���الم  �شتة  �شت�شمل 

فيلما ق�شريا.
ندوات  ال���دورة  هام�س  على  وتقام 
ث��ق��اف��ي��ة ول����ق����اءات م��ف��ت��وح��ة مع 
ي��ح��ل��ون �شيوفا  ال��ذي��ن  ال��ف��ن��ان��ني 
على املهرجان وور�س عمل ملختلف 

الفنون ال�شينمائية.
الدورة  اإن  املهرجان  اإدارة  وق��ال��ت 
املخرج  ا���ش��م  ���ش��ت��ح��م��ل  ال�����ش��اد���ش��ة 
املغربي  وال�����ش��ي��ن��اري�����ش��ت  وامل��ن��ت��ج 
امل�شباحي  اهلل  ع���ب���د  ال�����راح�����ل 
)1936-2016( الذي قدم خالل 
م�شواره اأكر من 20 فيلما وُلقب 

با�شم عميد املخرجني املغاربة .
من  جمموعة  املهرجان  يكرم  كما 
بينها  م���ن  ال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي��ة  ال���وج���وه 
ر�شيد  اأم���ي���ن���ة  امل���غ���رب���ي���ة  امل��م��ث��ل��ة 
واملمثل  درة  ال��ت��ون�����ش��ي��ة  وامل��م��ث��ل��ة 

امل�شري اأحمد وفيق.
وت��ت�����ش��ك��ل جل���ن���ة حت��ك��ي��م ال������دورة 
املغربي  الكاتب  برئا�شة  ال�شاد�شة 
نور الدين اأفاية وع�شوية املخرجة 
واملخرجة  ك�شار  مينة  اجلزائرية 
امل���وري���ت���ان���ي���ة م����رمي ب��ن��ت ب���ريوك 
اللطيف  ال��ت��ون�����ش��ي ع��ب��د  وامل��خ��رج 
ال�شينمائيني  والناقدين  عمار  بن 
واللبناين  ق��ا���ش��م  قي�س  ال��ع��راق��ي 

اإبراهيم العري�س.

ميانيا ترامب تقراأ 
لاأطفال 

ميالنيا  الأوىل  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�����ش��ي��دة  زارت 
ترامب لالأطفال وحدة طب الأطفال مبركز 
واي����ل ك��ورن��ي��ل ال��ط��ب��ي يف ن��ي��وي��ورك وق����راأت 

مقاطع من كتاب لالأطفال املر�شى.
وق���ال���ت ت���رام���ب ل���الأط���ف���ال ف���ك���روا ف��ق��ط يف 
الكتب وما تريدون حتقيقه يف احلياة وو�شعوا 

اأفقكم. 
ل��الأط��ف��ال من  الأوىل  اأم��ري��ك��ا  �شيدة  وق����راأت 
الأطفال  لكاتب  جو  ول  يو  اأوه..بلي�شز  كتاب 
�شور  لها  الُتقطت  ث��م  �شو�س  دك��ت��ور  ال�شهري 

معهم.
وجاءت الزيارة مبنا�شبة يوم القراءة يف اأمريكا 
يوم  اآذار وهو  الثاين من مار�س  يوافق  ال��ذي 
مولد موؤلف كتب الأطفال الأمريكي تيودور 

�شوي جيزل املعروف با�شم دكتور �شو�س.

تنجب مرتني خال اأ�صبوع 
ذكرت وكالة ت�شاينا نيوز اأن امراأة ثالثينية من مقاطعة 

هوبي ال�شينية اأجنبت مرتني خالل اأ�شبوع واحد! 
تعد  غريبة  حلادثة  امل���راأة  تعر�شت  فقد  للوكالة  ووفقا 
الأوىل من نوعها يف تاريخ الطب احلديث، حيث قامت 
ب���اإجن���اب ت����واأم ب��ع��د ���ش��ت��ة اأي����ام م��ن ولدة ط��ف��ل ���ش��اب��ق . 
احلمل  يف  م�شاكل  من  عانت  امل��راأة  اأن  الوكالة  واأ�شافت 
طريق  عن  حتمل  اأن  �شنوات  اأرب��ع  وحاولت  طويلة،  مل��دة 
اآخر  يف  العملية  جن��ح��ت  اأن  وب��ع��د  ال�����ش��ن��اع��ي،  التلقيح 
حماولة، اأخربها الأطباء باأنها حامل بثالثة توائم، ويف 
ال�21 من فرباير �شباط الفائت، اأجنبت �شبيا �شليما يف 
ولدة طبيعية، لكن انقبا�شات الرحم لديها توقفت فجاأة 
بعد ولدة الطفل الأول، ومل يقرر الطبيب حينها اإجراء 
اأن  اإىل  الآخرين،  الطفلني  لإخ��راج  لها  قي�شرية  عملية 

ولدت تواأما بعدها ب�شتة اأيام .
الذي  الطبيب  ق���ال  ال��غ��ري��ب��ة  احل��ادث��ة  ع��ل��ى  تعليق  ويف 
األتق مثل هذه احلالة  ال��ولدة: مل  اأ�شرف على عمليتي 
املهني، الأطفال الثالثة يف حالة �شحية  خالل تاريخي 
لأنهم  احلوا�شن  يف  لو�شعهم  ا�شطررنا  لكننا  م�شتقرة 

يعانون من ال�شعف ب�شبب ولدتهم املبكرة .

�صابط مرور با اأرجل
يقوم �شابط مرور فلبيني كل يوم مبجهود كبري لتنظيم 
املرور رغم اأنه ُولد معاقاً.  ولد ماغدالينو بور�شي�س )58 
ت�شوهات  اإىل  ي��وؤدي  »اميليا«  ي�شمى  خلقي  بعيب  ع��ام��اً( 
كبرية يف الأط��راف.  ورغم كونه ل ميلك �شوى ذراعني 

يف كل منهما اإ�شبعان فقط، فاإنه مل ي�شت�شلم. 
ي���غ���ادر م��ن��زل��ه ك���ل ���ش��ب��اح م���ع ط��ل��وع ال�����ش��م�����س متحدياً 
امل��رور على  ال�شيارات لينظم حركة  احل��ر ودخ��ان ع��وادم 
من  الكثري  ي�شرع  حيث  املزدحمة  ال�شريعة  الطرق  اأح��د 
بالرتوي  ال�شائقني  اإىل  ماغدالينو  ي�شري  ال�شائقني.  
م�شتخدماً ذراعيه وهو يقف على ر�شيف �شارع مزدحم. 

وزير بلبا�س رعاة البقر 
تابع وزير الداخلية الأمريكي اجلديد ريان زينكي �شل�شلة 
الت�شرفات الغريبة وامللفتة لالإدارة الأمريكية اجلديدة يف 
له  ي��وم  اأول  اإىل عمله يف  ترامب، حيث و�شل  دونالد  عهد 
ب��رع��اة البقر.  ال��زي اخل��ا���س  وه��و ميتطي اجل���واد ويلب�س 
وق���د غ���رد ال���وزي���ر اجل���دي���د ال����ذي ي��ع��د م���ن اأب�����رز �شباط 
التوا�شل الجتماعي  البحرية �شابقا على �شفحته مبوقع 
ال�شجعان  ال�شباط  م��ع  اأق���ف  اأن  ي�شرفني  ق��ائ��ال:  ت��وي��رت 
جاهزون  ه���وؤلء  الأمريكية.  الوطنية  احل��دائ��ق  هيئة  م��ن 
للت�شحية بحياتهم من اأجلنا. واأنا ممن لال�شتقبال احلار 
ب��وزارة الداخلية . ومن املعروف عن وزارة  يف هذا ال�شباح 
الداخلية الأمريكية اأنها منوطة باإدارة الأرا�شي اخلا�شعة 
للحكومة الفدرالية ف�شال عن اإدارتها للم�شادر والروات 
الطبيعية، ول عالقة لها باملهمات العتيادية املعروفة عن 
برت�شيخ  واملتمثلة  العامل  من  مكان  اأي  يف  الداخلية  وزارة 
وحفظ القانون. وكان ترامب قد اختار ريان زينكي النائب 
يف جمل�س ال�شيوخ عن ولية مونتانا ملن�شب وزير الداخلية، 
حيث �شارك يف مهمات قتالية يف العراق قبل اأن ي�شتقيل من 

اجلي�س العام 2008.

جنوى كرم تعي�س اأ�صعب 
حلظات حياتها

تعي�س �شم�س الغنية ا�شعب حلظات حياتها بوداع �شقيقها نقول كرم الذي رحل عن عاملنا 
منذ ايام قليلة.

اإنها من مرا�شم  وت��داول الن�شطاء عرب مواقع التوا�شل الجتماعي �شورة لنجوى قيل 
الوداع .

وكانت مدينة زحلة قد ا�شتقبلت جثمان الراحل نقول كرم، �شقيق الفنانة جنوى كرم، 
اأ�شدقاء  من  كبري  عدد  وعرب  الكنائ�س  اأجرا�س  اأ�شوات  وقع  على  والطبول  باملفرقعات 

نقول وجنوى عن حزن عميق برحيل هذا الرجل العظيم الذي كان �شندا ل�شقيقته.

الفنانة �سيلني ديون خالل ح�سورها العر�س الأول من "اجلميلة والوح�س" يف لو�س اأجنلو�س بكاليفورنيا. )رويرتز(

ثاين اأعلى رقم 
ملر�صحي نوبل 

جلائزة  الرويجية  اللجنة  اأعلنت 
تر�شيحا   318 ت��ل��ق��ت  اأن���ه���ا  ن���وب���ل 
�شيعلن  التي  لل�شالم  نوبل  جلائزة 
عنها يف اأكتوبر ت�شرين الأول املقبل، 
اأع��ل��ى رق���م تتلقاه حتى  ث���اين  وه���و 
الآن. وقالت اللجنة اإن الرت�شيحات 
و103  ����ش���خ�������ش���ا   215 ت�������ش���م���ل 
القيا�شي  ال��رق��م  وك����ان  م��ن��ظ��م��ات. 
البالغ 376 مر�شحا قد مت ت�شجيله 
اللجنة  اختارت  عندما   2016 ع��ام 
�شانتو�س  م��ان��وي��ل  خ���وان  ال��رئ��ي�����س 
من كولومبيا لنيل اجلائزة ا�شتنادا 
الأهلية  احل��رب  اإن��ه��اء  يف  دوره  اإىل 
عاما.   50 من  اأك��ر  ا�شتمرت  التي 
املر�شحني  ن���وب���ل  جل���ن���ة  وت��ن�����ش��ح 
مقرتحاتهم،  ع���ن  ال��ك�����ش��ف  ب���ع���دم 
الأ�شماء  ب�����ش��ج��الت  حت��ت��ف��ظ  وه���ي 
امل��ر���ش��ح��ة يف ���ش��ري��ة ت��ام��ة مل���دة 50 
ع���ام���ا، ل��ك��ن ب��ع�����س ال��ق��ائ��م��ني على 
اأحيانا  يعلنون  الرت�شيحات  تقدمي 
عن اختيارهم. و�شيكون على قائمة 
لل�شالم لهذا  مر�شحي جائزة نوبل 
العام منظمة الدفاع املدين ال�شورية 
اخل����وذ ال��ب��ي�����ش��اء ، ال��ت��ي ���ش��ب��ق اأن 
ر�شحت للجائزة العام املا�شي. ومن 
املر�شحني اأي�شا املتعاون ال�شابق مع 
الأمريكية  ال��ق��وم��ي  الأم����ن  وك��ال��ة 
الكثري  ب  ���ش��ررّ ال��ذي  �شنودن  اإدوارد 
وك�شف  ال�������ش���ري���ة  امل���ع���ل���وم���ات  م����ن 
ع��ن ب��رام��ج امل��راق��ب��ة. ور���ش��ح معهد 
درا�شات ال�شالم والعلوم ال�شوي�شرية 
ال���ث���الث���اء رئ��ي�����س ك��زاخ�����ش��ت��ان نور 
وال�شفري  ن����زارب����اي����ي����ف،  ���ش��ل��ط��ان 
الذرية  ال��ط��اق��ة  مل�����ش��روع  ال��ف��خ��ري 
الكزاخي كاريباك كويوكوف، وذلك 
ا�شتنادا جلهودهما يف التخل�س من 

الأ�شلحة النووية.

زيكا �صاعف العيوب اخللقية 20 مرة 
قال باحثون اأمريكيون اإن معدلت الإ�شابة ب�شغر 
 20 زادت  اأخ��رى  خلقية  وعيوب  اجلمجمة  حجم 
ب��ف��ريو���س زيكا  امل��ت��اأث��رة  �شعفا يف ح���الت احل��م��ل 
باملقارنة بحالت احلمل يف ال�شنوات ال�شابقة على 

ظهور الفريو�س يف الأمريكتني.
الأمريكية  باملراكز  العاملون  الباحثون  واأ���ش��اف 
ملكافحة الأمرا�س والوقاية منها اأن الزيادة توؤكد 

ا�شتمرار خطر اإ�شابة احلوامل بالفريو�س.
املراكز  ت�������ش���دره  ت��ق��ري��ر  يف  ال���درا����ش���ة  ون�������ش���رت 
والوفيات  امل��ر���ش��ي��ة  احل������الت  ع���ن  الأم���ري���ك���ي���ة 
يف  اخللقية  ال��ع��ي��وب  م��ع��دلت  بالبحث  وت��ن��اول��ت 
يف  وج��ورج��ي��ا  ك��ارولي��ن��ا  ون����ورث  ما�شات�شو�شت�س 
عامي 2012 و2013 اأي قبل و�شول فريو�س زيكا 

اإىل الأمريكتني.
ال�شائعة  اخللقية  العيوب  ع��دد  الباحثون  وتتبع 
العيوب  ذل��ك  و�شمل  بزيكا  املتاأثرين  الر�شع  بني 

اجلمجمة  حجم  و�شغر  والعيون  امل��خ  يف  اخللقية 
بالإ�شافة اإىل م�شاكل اأخرى يف اجلهاز الع�شبي.

ويف هذين العامني ظهرت عيوب خلقية من هذه 
الفئات يف نحو ثالثة مواليد من كل األف مولود 

جديد.
الأرق���ام مبعدلت من�شورة  ه��ذه  الباحثون  وق��ارن 
لفريو�س  اأمريكي  �شجل  من  ال��ولدة  حديثي  عن 
العيوب  م��ع��دلت  اأن  2016 ووج���دوا  ع��ام  زيكا يف 
اأزيد بع�شرين مرة وظهرت يف نحو  اخللقية هذه 
لأمهات  مكتمل  ح��م��ل  ح��ال��ة   1000 ك��ل  م��ن   60

م�شابات بفريو�س زيكا.
الأمرا�س  ملكافحة  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��راك��ز  زال���ت  وم��ا 
والوقاية منها تو�شي باأن تتجنب احلوامل ال�شفر 
الن�شاء  تتخذ  واأن  بالفريو�س  املتاأثرة  املناطق  اإىل 
خ��ط��وات حلماية  امل��ن��اط��ق  تلك  يع�شن يف  ال��الت��ي 

اأنف�شهن من الإ�شابة.


