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حاكم عجمان ي�شارك �أهايل منطقة 
�ملنامة �حتفاالتهم باليوم �لوطني �لـ 46 

•• عجمان-وام:

�ضارك �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حميد بن را�ضد النعيمي ع�ضو املجل�س 
يف  املنامة  منطقة  اأه���ايل  االول  اأم�����س  م�ضاء  عجمان  حاكم  االأع��ل��ى 
نظمته  وال��ذي  للدولة   46 ال���  الوطني  باليوم  احتفاالتهم  عجمان 
كافة  من  كبرية  ومب�ضاركة  املحلية  وال��دوائ��ر  االحت��ادي��ة  املوؤ�ض�ضات 

القطاعات العامة واخلا�ضة واالأهايل.
تعرب  التي  والفعاليات  االأن�ضطة  من  العديد  االحتفالية  وت�ضمنت 
مبجملها عن حب الوطن واأنا�ضيد ومعزوفات منوعة وفقرات �ضعبية 
حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  واأ���ض��اد  املنامة.  متحف  يف  الفعاليات  واأقيمت 
معرو�ضات  م��ن  �ضاهده  وم��ا  واال�ضتقبال  التنظيم  بح�ضن  عجمان 
ومنتجات وابداعات فكرية وابتكارية من امل�ضاركني وطالب وطالبات 

املدار�س واولياء االأمور واالهايل.                )التفا�ضيل �س5(

بتكلفة 24 مليار درهم
حمد�ن بن ز�يد يفتتح م�شنع حب�شان 

�لظفرة  مبنطقة  �لغاز  ملعاجلة   5
•• منطقة الظفرة -وام:

اأكد �ضمو ال�ضيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  بقيادة �ضاحب  االإم���ارات  دول��ة  اأن  الظفرة 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل حري�ضة على توفري اإمدادات 
ت�ضهدها  التي  امل�ضتدامة  التنمية  جهود  لدعم  الطاقة  م��ن  كافية 

الدولة على كافة ال�ضعد واملجاالت.                )التفا�ضيل �س3(

مواقــيت ال�صالة
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االرهابيون يرتكبون جمزرة بحق امل�ضلني يف م�ضجد الرو�ضة يف بئر العبد �ضمال �ضيناء  )ا ف ب(

القوات العراقية تطارد فلول االرهابيني يف ال�ضحراء  )ا ف ب(

حممد بن را�ضد خالل ح�ضوره اأفراح احلمريي والفال�ضي   )وام(

حممد بن ر��شد يح�شر �أفر�ح �حلمريي و�لفال�شي
•• دبي-وام:

نائب رئي�س  اآل مكتوم  را�ضد  ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  ح�ضر �ضاحب 
ال�ضيخ  و�ضمو  دب��ي )رع��اه اهلل(  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
حمدان بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم ويل عهد دبي حفل اال�ضتقبال 
الذي اأقيم يف قاعة الرمال لالأفراح على طريق دبي-العني م�ضاء ام�س 

ال�ضيد  على كرمية  باجلافلة احلمريي  مبارك  زف��اف خلف  مبنا�ضبة 
را�ضد �ضيف املقعودي الفال�ضي. وح�ضر احلفل عدد من وجهاء واأبناء 

القبائل يف الدولة واأقارب العرو�ضني.
اأفراح  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ب��ارك  وق��د 
احلمريي والفال�ضي وهناأ �ضموه العرو�ضني متمنيا لهما حياة زوجية 

واأ�ضرية م�ضتقرة ومكللة بالرفاء وال�ضعادة والبنني.

الإمارات تدين ب�صدة اجلرمية الإرهابية وت�ؤكد ت�صامنها مع م�صر

مئات �ل�شهد�ء و�مل�شابني بهجوم �إرهابي يف م�شجد ب�شيناء
ال�صي�صي يتعهد بالثاأر لل�صهداء.. ورئي�س الأركان يق�د حملة ملطاردة اجلناة

املتورطني  العدالة  و�ضوف تطال 
يف الهجوم االرهابي و�ضوف نثاأر 
ل�ضهداءنا وهذه اجلرمية الب�ضعة 
لن متر دون عقاب رادع وحا�ضم، 
على  ا�����ض����رارا  اإال  ت��زي��دن��ا  ول����ن 

اقتالع االرهاب واالرهابيني
اأعلن اجلي�س امل�ضري حالة  وقد 
�ضمال  يف  ال��ق�����ض��وى  ال����ط����وارئ 
�ضقوط  ب��ع��د  اجل��م��ع��ة،  ���ض��ي��ن��اء، 
ب��ني قتيل وجريح  ع��دد كبري م��ا 
زرعها  نا�ضفة  عبوة  انفجار  اإث��ر 
ب�ضمال  م�ضجد  ق��رب  اإره��اب��ي��ون 
���ض��ي��ن��اء، ح��ي��ث ان���ف���ج���رت خالل 

تاأدية امل�ضلني ل�ضالة اجلمعة.
“العربية”  مرا�ضلة  اأف��ادت  فيما 
باأن حملة كبرية للجي�س امل�ضري 
ملطاردة  االأرك����ان  رئي�س  ي��ق��وده��ا 

منفذي هجوم العري�س.
ل�”العربية. ع��ي��ان  ���ض��ه��ود  وق���ال 
جمهولني  م�����ض��ل��ح��ني  اإن  نت” 
م�ضجد  يف  نا�ضفة  ع��ب��وة  ف��ج��روا 
����ض���رق مدينة  ال���رو����ض���ة  ب��ق��ري��ة 
االنفجار  ت�ضبب  حيث  بئرالعبد، 
ع��دد كبري من  واإ�ضابة  يف مقتل 
من  واب���اًل  اأطلقوا  كما  امل�ضلني، 

النريان جتاههم.
“العربية” باأن  مرا�ضلة  واأف��ادت 
رئي�س االأركان ي�ضرف علي عملية 
ع�ضكرية مو�ضعة ملالحقة عنا�ضر 
العمليات  يف  ت���ورط���ت  اإره���اب���ي���ة 
االإره���اب���ي���ة ال���ف���رة االأخ������رية يف 

�ضيناء.

•• اأبوظبي-وام-القاهرة-وكاالت:

العربية  االإم������ارات  دول����ة  اأدان�����ت 
االإرهابي  التفجري  ب�ضدة  املتحدة 
الرو�ضة  م�ضجد  ا�ضتهدف  ال��ذي 
يف منطقة بئر العبد �ضمال �ضيناء 
عددا  وخ��ل��ف   - ام�����س   - امل�ضرية 

كبريا من ال�ضهداء وامل�ضابني.
واأعربت وزارة اخلارجية والتعاون 
اإدانتها  ع��ن   - بيان  - يف  ال���دويل 
ال�����ض��دي��دي��ن لهذه  وا���ض��ت��ن��ك��اره��ا 
التي  االآثمة  االإرهابية  اجلرمية 
ال��ق��ي��م واملبادئ  ك��ل  ت��ت��ن��اف��ى م��ع 
ال�ضريعة  وت��ع��ال��ي��م  االإن�����ض��ان��ي��ة 
واالأدي����ان  ال�ضمحاء  االإ���ض��الم��ي��ة 

ال�ضماوية.
النكراء  اإن هذه اجلرمية  وقالت 
ي��دع جم��اال لل�ضك  تك�ضف مبا ال 
ع����ن ال����وج����ه ال��ق��ب��ي��ح ل����الإره����اب 
االأ���ض��ود ال���ذي ال ي��راع��ي للنف�س 
ال��ب�����ض��ري��ة واأم����اك����ن ال���ع���ب���ادة اأي 
ح����رم����ة.. وت��ك�����ض��ف اأي�������ض���ا زيف 
املتطرفة  اجل���م���اع���ات  ادع�������اءات 
التي ترتدي عباءة الدين لتربير 
االإ�ضالم  بينما  الرببرية  اأعمالها 

منها براء.
واأك������دت م��وق��ف دول����ة االإم������ارات 
ب��ك��ل �ضوره  ال��راف�����س ل���الإره���اب 
�ضرورة  اإىل  وال���داع���ي  واأ���ض��ك��ال��ه 
العامل  دول  بني  التن�ضيق  تعزيز 
الدويل  املجتمع  ج��ه��ود  وت��ك��ات��ف 
ل�������ض���م���ان اج���ت���ث���اث ه�����ذه االآف�����ة 

اخل����ط����رية ال����ت����ي ت����ه����دد االأم�����ن 
والق�ضاء  العامليني  واال���ض��ت��ق��رار 
منابع  وجتفيف  م�ضبباتها  على 

متويلها.   
)التفا�ضيل �س3(
�ضمال  حم���اف���ظ���ة  ����ض���ه���دت  وق�����د 
ام�������س- تفجريا  - ظ��ه��ر  ���ض��ي��ن��اء 
اإره���اب���ي���ا ا���ض��ت��ه��دف م�����ض��ج��دا يف 
مئات  خ��ل��ف  ال��ع��ب��د  ب��ئ��ر  منطقة 

ال�ضهداء وامل�ضابني.
ال�ضرق  اأن�����ب�����اء  وك����ال����ة  ون���ق���ل���ت 
االأو������ض�����ط  يف خ����رب ع���اج���ل ب����اأن 
عبدالفتاح  امل�������ض���ري  ال��رئ��ي�����س 

ال�ضي�ضي عقد اجتماعا مع اللجنة 
الدفاع  وزراء  ت�ضم  التي  االأمنية 
املخابرات  وم��دي��ري  وال��داخ��ل��ي��ة 
العامة واحلربية لبحث تداعيات 

احلادث.
�ضحايا  ح�������ض���ي���ل���ة  وارت�����ف�����ع�����ت 
التفجري االإرهابي الذي ا�ضتهدف 
م�ضجد الرو�ضة مبحافظة �ضمال 
�ضيناء امل�ضرية اإىل 235 �ضهيدا 

و130 م�ضابا.
اجلمهورية  رئ���ا����ض���ة  واأع����ل����ن����ت 
عبدالفتاح  الرئي�س  ان  امل�ضرية 
ال�ضي�ضي عقد اجتماعا مع اللجنة 

الدفاع  التي ت�ضم وزيرا  االمنية 
املخابرات  وم���دي���ر  وال���داخ���ل���ي���ة 
التفجري  تداعيات  لبحث  العامة 
الرئا�ضة  اعلنت  االره��اب��ي..ك��م��ا 

امل�ضرية احلداد لثالثة اأيام.
امل�ضري  ال��رئ��ي�����س  حت����دث  وق����د 
اىل �ضعبه قائال ان م�ضر حتارب 
مب���ف���رده���ا االره��������اب ن���ي���اب���ة عن 
م�ضر  ان  واك������د  اج���م���ع  ال����ع����امل 
م�ضيفا  غ��ا���ض��م��ة  ب���ق���وة  ����ض���رد 
�ضتقوم “القوات امل�ضلحة امل�ضرية 
وال�ضرطة املدنية بالثاأر ل�ضهدائنا 
القادمة”  القليلة  الفرة  خ��الل 

م��صك� ت�ؤكد التعاون مع ال�صع�دية لت�حيد املعار�صة ال�ص�رية 

�أردوغان ال ي�شتبعد �ت�شااًل حمتماًل مع �الأ�شد
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•• عوا�صم-وكاالت:

اأردوغ����ان  ال��رك��ي رج���ب ط��ي��ب  ال��رئ��ي�����س  مل ي�ضتبعد 
ال�ضوري  النظام  رئي�س  م��ع  ات�ضاالت  اج���راء  اإمكانية 
ق��د يلني جتاه  اأن موقفه  اإىل  اإ���ض��ارة  االأ���ض��د، يف  ب�ضار 

الزعيم ال�ضوري.
اأو تعاون  اإجراء ات�ضال  ورداً على �ضوؤال عن احتمالية 
ال��زع��ي��م��ني للمقاتلني  االأ����ض���د، يف ظ��ل م��ع��ار���ض��ة  م��ع 
ال�ضيا�ضية  اأردوغان ل�ضحافيني: االأبواب  االأكراد، قال 

دائماً مفتوحة حتى اللحظة االأخرية.
وحتدث اأردوغان على منت طائرته يف عودته من لقاء 
ثالثي مع رو�ضيا واإيران لدعم ت�ضوية �ضلمية يف �ضوريا، 

جرى يف منتجع �ضوت�ضي على البحر االأ�ضود االأربعاء.
وتعار�س تركيا ب�ضدة االأ�ضد، قائلة اإنه لي�س له اأي دور 

م�ضتقبلي يف �ضوريا.
من جهة اخرى نقلت وكالة االإعالم الرو�ضية عن وزير 
اإن  ام�����س اجلمعة  ق��ول��ه  اخل��ارج��ي��ة �ضريجي الف���روف 
رو�ضيا تعمل مع ال�ضعودية لتوحيد املعار�ضة ال�ضورية.

وكان الفروف يتحدث خالل اجتماع مع مبعوث االأمم 
الذي  مي�ضتورا  دي  �ضتافان  ل�ضوريا  اخلا�س  املتحدة 

يزور مو�ضكو.
�ضيكون  جديدا  �ضوريا  د�ضتورا  اإن  مي�ضتورا  دي  وق��ال 
جدول  على  للنقا�س  املطروحة  املو�ضوعات  راأ���س  على 
املتحدة  التي ترعاها االأمم  ال�ضورية  اأعمال املحادثات 

يف جنيف االأ�ضبوع املقبل.
الرئي�ضية  ال�����ض��وري��ة  امل��ع��ار���ض��ة  مت�ضكت  جانبها  م��ن 
مبطلبها باأال يكون للرئي�س ال�ضوري ب�ضار االأ�ضد دور 
يف فرة انتقالية مبوجب اأي اتفاق �ضالم ترعاه االأمم 
املتحدة رغم التكهنات باأنها قد تخفف موقفها ب�ضبب 
املكا�ضب امليدانية التي حققتها قوات اجلي�س ال�ضوري 

موؤخرا.
ووجه اجتماع املعار�ضة يف ال�ضعودية، الذي �ضم اأكرث 
املعار�ضة  تيار  اأطياف  140 م�ضاركا من خمتلف  من 
الع�ضكري  الوجود  اإىل  اأي�ضا  انتقادات حادة  الرئي�ضي، 
االإيراين يف �ضوريا ودعا اإىل مغادرة اجلماعات امل�ضلحة 

التي تدعمها طهران البالد.
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رئي�س �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد يعزون 
�لرئي�س �مل�شري يف �شحايا م�شجد »�لرو�شة« ب�شيناء

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه 
اهلل( بربقية تعزية وموا�ضاة اإىل فخامة الرئي�س عبدالفتاح ال�ضي�ضي رئي�س 
الذي  االآثم  االإرهابي  الهجوم  ال�ضقيقة يف �ضحايا  العربية  جمهورية م�ضر 
�ضمال  مبحافظة  العبد  بئر  مركز  يف  الرو�ضة  مب�ضجد  االآم��ن��ني  ا�ضتهدف 
�ضموه  واأك��د  وامل�ضابني.  ال�ضحايا  من  الع�ضرات  �ضقوط  عن  واأ�ضفر  �ضيناء 
لكل  وتاأييدها  اجللل  امل�ضاب  هذا  يف  ال�ضقيقة  م�ضر  مع  االم��ارات  ت�ضامن 
االجراءات التي تتخذها للحفاظ على اأمنها وا�ضتقرارها �ضائال اهلل تعاىل اأن 
يتغمد ال�ضحايا بوا�ضع رحمته وي�ضكنهم ف�ضيح جناته واأن مين على امل�ضابني 

ب�ضرعة ال�ضفاء ويلهم اهايل ال�ضحايا ال�ضرب وال�ضلوان.
كما بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل( و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
امل�ضلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 

بربقيتي عزاء مماثلتني لفخامة الرئي�س امل�ضري.

قو�فل ز�يد �خلري توؤ�ش�س م�شت�شفى 
ميد�نيا لالجئي �لروهينغا يف بنجالدي�س

•• اأبوظبي-وام:

متحرك  م��ي��داين  م�ضت�ضفى  الفتتاح  التجهيزات  اخل��ري  زاي��د  ق��واف��ل  اأن��ه��ت 
لعالج االأطفال وامل�ضنني الالجئني الروهينغا يف بنجالدي�س باإ�ضراف اأطباء 

متطوعني من االإمارات وبنجالدي�س.
وتاأتي هذه اخلطوة مببادرة م�ضركة بني مبادرة زايد العطاء وجمعية دار 
الرب وموؤ�ض�ضة بيت ال�ضارقة اخلريي وامل�ضت�ضفى ال�ضعودي االأملاين وموؤ�ض�ضة 

االأمل لالأمومة والطفولة البنجالدي�ضية.
)التفا�ضيل �س2(

وعد املزارعني البي�س بتع�ي�صات 
�إمير�شون ين�شب رئي�شا لزميبابوي ويطوي �شفحة موغابي 

•• هراري-اأ ف ب:
37 عاما من حكم روبرت  اإمير�ضون منانغاغوا اجلمعة �ضفحة  طوى 
االآالف  امام ع�ضرات  اليمني  بادائه  اال�ضتبدادي يف زميبابوي،  موغابي 
من ان�ضاره الذين ياأملون يف م�ضتقبل اف�ضل. واق�ضم منانغاغوا اليمني 
يف ملعب اكتظ باحل�ضود يف احدى �ضواحي هراري. وقال انا امير�ضون 
دامبودزو منانغاغوا، اق�ضم ب�ضفتي رئي�ضا جلمهورية زميبابوي بان اكون 
وفيا جلمهورية زميبابوي وان اطيع وادعم واأدافع عن د�ضتور وقوانني 
بلد مدمر، بعد  ال�ضلطة يف  زميبابوي. ويتوىل منانغاغوا )75 عاما( 
كان  ال��ذي  عاما(   93( ملوغابي  التاريخية  اال�ضتقالة  على  اي��ام  ثالثة 
وال�ضارع اىل  ودفعه اجلي�س وحزبه  العامل  �ضنا يف  ال��دول  روؤ���ض��اء  اك��رب 
اال�ضتقالة. ومنذ الفجر، جتمع ع�ضرات االآالف من �ضكان العا�ضمة امام 

ابواب امللعب الريا�ضي الوطني ليحيوا رئي�س الدولة اجلديد.
ورفع احل�ضور الفتات كتب عليها �ضكرا جلنودنا وال�ضعب تكلم.

وقد ا�ضاد رئي�س زميبابوي اجلديد امير�ضون منانغاغوا اجلمعة بروبرت 
موغابي الذي ا�ضتقال بعد حترك للجي�س، ووعد بدفع تعوي�ضات اىل 

مع تقدم الق�ات العراقية 
�الإرهابيون �لدو�ع�س يفرون �إىل �ل�شحر�ء 

•• بغداد-اأ ف ب:

بداأ عنا�ضر تنظيم داع�س االرهابي بالهروب اإىل عمق ال�ضحراء الغربية 
اآخر  ملطاردة  االأمنية  القوات  بداأته  الذي  الوا�ضع  الهجوم  بعيد  للعراق 
عن  ال�ضعبي  احل�ضد  ف�ضائل  ا�ضتخبارات  اج��ه��زة  واف���ادت  عنا�ضرهم. 
و�ضالح  املو�ضل  اإىل عمق �ضحراء  داع�س من مقراتهم  عنا�ضر  هروب 
احل�ضد  قطعات  اأح��رزت��ه  ال���ذي  ال�ضريع  ال��ت��ق��دم  بعد  واالأن���ب���ار  ال��دي��ن 

م�ضنودة بطريان اجلي�س العراقي.
واأطلقت القوات العراقية اخلمي�س اآخر عملياتها الع�ضكرية يف ال�ضحراء 
الغربية املمتدة على طول احلدود مع �ضوريا ملطاردة فلول تنظيم داع�س 

االرهابي بعد ثالث �ضنوات من �ضيطرته على ثلث اأرا�ضي البالد.
وتعترب هذه العملية اآخر العمليات التي من املتوقع اأن يعلن يف نهايتها 
يف  االرهابي  للتنظيم  النهائية  الهزمية  العبادي  حيدر  ال��وزراء  رئي�س 

العراق.
الثامن  ال��ل��واء  اأن  اإىل  ال�ضعبي  ق��وات احل�ضد  اأ���ض��ارت  اأخ���رى،  من جهة 
من ف�ضائلها اأجلى )اجلمعة( العائالت النازحة من قرية تل اثارة اإىل 

مناطق اآمنة جنوب احل�ضر يف حمافظة نينوى ال�ضمالية.
قتلت  فيما  الربيت  قرية   44 اللواء  ق��وات  ح��ررت  نف�ضها  املنطقة  ويف 
خم�ضة دواع�س بينهم �ضوري واآ�ضيوي، كما با�ضرت بتطهري مطار جنيف، 

بعد حتريره من �ضيطرة داع�س.

املزارعني البي�س الذين �ضودرت ممتلكاتهم يف بداية االلفية اجلديدة.
ونعرف  لنقبل  اليمني  ادائ���ه  بعد  ال��ق��اه  خ��ط��اب  يف  منانغاغوا  وق���ال 
قدم  ال��ذي  موغابي  اىل  ا���ض��ارة  يف  امتنا،  بناء  يف  ال��ك��ربى  مب�ضاهمتهم 
ا�ضتقالته حتت �ضغط اجلي�س وحزبه وال�ضارع. ووعد الرئي�س اجلديد 

يف خطابه بحماية كل اال�ضتثمارات االجنبية يف زميبابوي.

حممد بن �شلمان: مر�شد �إير�ن 
هتلر جديد يف �ل�شرق �الأو�شط

•• عوا�صم-وكاالت:

نيويورك  �ضحيفة  م��ع  مقابلة  يف 
ت���امي���ز االأم����ريك����ي����ة، و����ض���ف ويل 
ال��ع��ه��د ال�����ض��ع��ودي، االأم����ري حممد 
ب���ن ���ض��ل��م��ان، م��ر���ض��د اإي�������ران علي 
خامنئي باأنه هتلر جديد يف ال�ضرق 
االأو���ض��ط. وق��ال االأم���ري يف احلوار 
اأج���ري يف الريا�س:  امل��ط��ول ال��ذي 
اإن املر�ضد االأعلى االإيراين هو هتلر 

جديد يف منطقة ال�ضرق االأو�ضط.
واأ����ض���اف ق��ائ��اًل: غ��ري اأن��ن��ا تعلمنا 
اأن اال�ضر�ضاء يف مثل  اأوروب��ا  من 
نريد  ل��ن ينجح. وال  ه��ذه احل��ال��ة 
اإي���ران  يف  اجل��دي��د  هتلر  ي��ك��رر  اأن 
اأوروب���ا هنا يف ال�ضرق  م��ا ح��دث يف 
�ضيء  كل  اأن  على  و�ضدد  االأو���ض��ط. 
ت��ف��ع��ل��ه ال�����ض��ع��ودي��ة حم��ل��ي��اً يهدف 

لبناء قوتها واقت�ضادها.

ـــن جــنــود  ــل ثـــالثـــة م ــت ــق م
مــايل  يف  �لـــ�ـــشـــالم  حــفــظ 

•• باماكو-اأ ف ب:

اعلنت بعثة االمم املتحدة يف مايل 
يف بيان مقتل ثالثة على االقل من 
ج��ن��وده��ا حل��ف��ظ ال�����ض��الم اجلمعة 
البالد.  ���ض��رق  �ضمال  يف  ه��ج��وم  يف 
���ض��دت وح���دة من  البعثة:  وق��ال��ت 
هجوما  امل��ت��ح��دة  االمم  بعثة  ق���وة 
القوات  م��ع  من�ضقة  عملية  خ��الل 

امل�ضلحة املالية، يف منطقة ميناكا.

ــاروخــا  ــا تــخــتــر �ــش ــي ــش رو�
مو�شكو  عن  للدفاع  جديد� 

•• مو�صكو-رويرتز:

اأجرت رو�ضيا ام�س اختبارا الإطالق 
متطور  ج���دي���د  دف����اع����ي  �����ض����اروخ 
م����ن م��ن��ط��ق��ة �����ض����اري ����ض���اج���ان يف 
الدفاع  وزارة  وذك��رت  قازاخ�ضتان. 
واأن  االإط���������الق  ال���رو����ض���ي���ة جن�����اح 
الوقت  الهدف فى  اأ�ضاب  ال�ضاروخ 
املحدد. وقالت الوزارة اإن ال�ضاروخ 
الدفاعي  النظام  �ضيكون جزءا من 
من  مو�ضكو  يحمي  ال��ذى  اجلديد 
هجوم حمتمل من اجلو والف�ضاء. 
وقالت ال��وزارة اإن من املفر�س اأن 
الدفاع  نظام  حمل  ال�ضاروخ  يحل 
اأم���ور ال��ذى مت  اأيه135-  احل��اىل 

تطويره فى ال�ضبعينيات.

رئي�س زميبابوي اجلديد خالل حديثه عقب تن�ضيبه رئي�ضا للبالد )ا ف ب(
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•• اأبوظبي-وام:

اأنهت “قوافل زايد اخلري” التجهيزات 
متحرك  م���ي���داين  م�ضت�ضفى  الف��ت��ت��اح 
الالجئني  وامل�����ض��ن��ني  االأط���ف���ال  ل��ع��الج 
الروهينغا يف بنجالدي�س باإ�ضراف اأطباء 

متطوعني من االإمارات وبنجالدي�س.
م�ضركة  مببادرة  اخلطوة  ه��ذه  وتاأتي 
ال���ع���ط���اء وجمعية  زاي�����د  م����ب����ادرة  ب���ني 
ال�ضارقة  ب���ي���ت  وم���وؤ����ض�������ض���ة  ال�����رب  دار 
االأملاين  ال�ضعودي  وامل�ضت�ضفى  اخل��ريي 
والطفولة  ل��الأم��وم��ة  االأم���ل  وموؤ�ض�ضة 

البنجالدي�ضية.
الدكتور  االإم��ارات��ي  القلب  واأك���د ج��راح 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال�����ض��ام��ري  ع����ادل 
اأطباء  رئ��ي�����س  ال���ع���ط���اء  زاي�����د  مل����ب����ادرة 
امليداين �ضيقدم  امل�ضت�ضفى  اأن  االإم��ارات 
ن��ق��ل��ة ن���وع���ي���ة يف م�����ض��ت��وى اخل���دم���ات 
لالأطفال الالجئني من خالل وحدات 
ط���ب���ي���ة م���ت���ح���رك���ة جم����ه����زة ب����اأح����دث 
من  التخ�ض�ضية  الطبية  التجهيزات 
للطوارئ  ووح����دة  ل��ال���ض��ت��ق��ب��ال  وح����دة 
ل���ل���ع���ن���اي���ة ووح���������دة خمترب  واأخ�����������رى 

و�ضيدلية متكاملة.

امل���ي���داين  امل�����ض��ت�����ض��ف��ى  اأن  اإىل  واأ�����ض����ار 
����ض���ي���ع���م���ل ب���ال���ت���ن�������ض���ي���ق م�����ع ال���ق���ن���وات 
�ضمن  ت�ضغيلية  خطة  لو�ضع  الر�ضمية 
متطوعني  اأط��ب��اء  باإ�ضراف  زمني  وق��ت 
الت�ضخي�ضية  اخلدمات  اأف�ضل  لتقدمي 

والوقائية  واجل���راح���ي���ة  وال���ع���الج���ي���ة 
لالأطفال بالتن�ضيق مع مركز االإمارات 
االإم����ارات  ب��رن��ام��ج  وب��اإ���ض��راف  للتطوع 

للتطوع االجتماعي والتخ�ض�ضي.
واأك�����د ���ض��ع��ادة ع���م���ران حم��م��د عبداهلل 

رئي�س الوفد االإماراتي الطبي التطوعي 
رئي�س قطاع امل�ضاريع اخلريية يف جمعية 
دار اأنه مت فتح باب الت�ضجيل للراغبني 
يف  التطوعي  العمل  اإىل  االن�ضمام  يف 
التطوعي  ال��ط��ب��ي  االإم���ارات���ي  ال��ف��ري��ق 

واأطباء  اخل��ري  اأط��ب��اء  برنامج  اإط���ار  يف 
الإغاثة  احلالية  مهامها  يف  االإن�ضانية 
الالجئني االأطفال وامل�ضنني مع االأخذ 
منه  يطلب  متطوع  ك��ل  اأن  االعتبار  يف 
يف  كل  وخربته  ووقته  بجهده  امل�ضاركة 

جمال تخ�ض�ضه. واأو�ضح اأن قوافل زايد 
الكوادر  ا�ضتقطاب  على  حتر�س  اخلري 
الطبية وتاأهيلها ومتكينها للم�ضاركة يف 
وتوفري  املعوزة  املر�ضية  احل��االت  عالج 
منوذج  يف  للمر�ضى  العالجية  الربامج 

مميز للعطاء االإن�ضاين.
واأك�����د ���ض��ع��ادة ���ض��ل��ط��ان اخل���ي���ال ع�ضو 
العطاء  زاي�����د  م���ب���ادرة  اأم���ن���اء  جم��ل�����س 
ال�ضارقة  ب��ي��ت  مل��وؤ���ض�����ض��ة  ال��ع��ام  االأم����ني 
ت��ق��دمي جميع  اخل��ريي��ة احل��ر���س على 

العمل  ���ض��رك��اء يف  ال�����الزم م���ع  ال���دع���م 
املتطوعني  االأط��ب��اء  لتمكني  االإن�����ض��اين 
التخفيف من معاناه الالجئني يف  من 

املخيمات.
وقالت �ضعادة موزة العتيبة ع�ضو جمل�س 
اأمناء مبادرة زايد العطاء اإن املتطوعني 
التخ�ض�ضية  ال��ط��ب��ي��ة  ال�����ك�����وادر  م����ن 
���ض��ت��ت��اح ل���ه���م ال���ف���ر����ض���ة يف ال���ع���م���ل يف 
امليداين  التطوعي  االإماراتي  امل�ضت�ضفى 
ميدانية  واقعية  حلوال  �ضيقدم  وال��ذي 
خالل  الالجئني  معاناه  من  للتخفيف 
ميدانية  تخ�ض�ضية  وح���دات  يف  العمل 
وح����اف����الت ط��ب��ي��ة م��ت��ح��رك��ة وع���ي���ادات 
التجهيزات  ب��اأح��دث  وجم��ه��زة  متنقلة 

الطبية وفق اأف�ضل املعايري.
واأك����د ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ���ض��ه��اب املدير 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي الأط���ب���اء اخل���ري االأ���ض��ت��اذ يف 
الطبية  ال��ق��واف��ل  اأن  االإم����ارات  جامعة 
ا�ضتقطاب  خ��الل  م��ن  مهامها  �ضتكثف 
التطوعية  الطبية  ال��ك��وادر  م��ن  م��زي��د 
الفقراء  املر�ضى  خدمة  م��ن  ومتكينها 
العيادات  اأحدث  يف املخيمات با�ضتخدام 
املجهزة  املتنقلة  وامل�ضت�ضفيات  املتحركة 

باأف�ضل االأجهزة الطبية. 

••اأبوظبي-وام:

عزز �ضندوق اأبوظبي للمعا�ضات من �ضمعته كجهة حكومية 
املبادرات  م��ع  وت��ت��ف��اع��ل  ع��ال��ي��ة  ذات ج����ودة  ت��ق��دم خ��دم��ات 
تاأمني  يف  ت�ضاهم  اأن  �ضاأنها  من  التي  احلكومية  واخلطط 
التقاعد  ن��ظ��ام  م��ن  ت��ع��زز  واأن  ال��ق��ادم��ة  االأج��ي��ال  م�ضتقبل 
يف اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي وذل���ك م��ن خ���الل حتقيق ال��ع��دي��د من 

االإجنازات التي اأ�ضيفت اىل ر�ضيده خالل العام احلايل.
وقال �ضمو ال�ضيخ حممد بن خليفة اآل نهيان ع�ضو املجل�س 
ومكافاآت  معا�ضات  �ضندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س  التنفيذي 
اأبوظبي  ���ض��ن��دوق  “يوا�ضل  اأب���وظ���ب���ي  الإم������ارة  ال��ت��ق��اع��د 
للمعا�ضات تنفيذ خطته اال�ضراتيجية الرامية اإىل تقدمي 
خدمات معا�ضات ومكافاآت التقاعد من خالل تطبيق املعايري 
العاملية، والتي تتواءم مع خطة اإمارة اأبوظبي حيث ي�ضاهم 
ال�ضندوق يف حتقيق الهدف الرابع من االأهداف احلكومية 
وهو تنمية اجتماعية ت�ضمن حياة كرمية الأفراد املجتمع ». 
م�ضريا �ضموه اىل ان ال�ضندوق جنح خالل العام اجلاري يف 
حتقيق العديد من النتائج واالجن��ازات التي من �ضاأنها اأن 
يف  وت�ضاهم  احلكومية  اخلدمات  مقدمة  يف  خدماته  ت�ضع 

تاأمني م�ضتقبل االأجيال القادمة.
تلبية  نحو  امل�ضتمر  �ضعيه  م��ن  انطالقا   “ �ضموه  واأ���ض��اف 
ال��ت��وج��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة يف ت��وف��ري خ���دم���ات ح��ك��وم��ي��ة على 
للمتعاملني  ال�ضعادة  لتحقيق  التناف�ضية  من  عال  م�ضتوى 
اأبوظبي  التقاعد الإمارة  ، ي�ضع �ضندوق معا�ضات ومكافاآت 
ت��ق��دمي خ��دم��ات ت��ق��اع��دي��ة ت���رثي جت��رب��ة امل��ت��ع��ام��ل��ني اأحد 
االأولويات اال�ضراتيجية التي ي�ضعى لتحقيقها من خالل 
اال���ض��ت��م��رار يف ت��ع��زي��ز ك��ف��اءة اخل��دم��ات وق��ن��وات تقدميها 
ونوعيتها واال�ضتماع للمتعاملني للتعرف على احتياجاتهم 
ومتطلباتهم وت�ضخري املمكنات املوؤ�ض�ضية من بيانات واأنظمة 
تقنية وموارد ب�ضرية من اأجل توفري خدمات تقاعدية وفق 
املعايري العاملية وبناء عليه قام �ضندوق اأبوظبي للمعا�ضات 
املتعاملني  اإ���ض��ع��اد  اإىل  امل��ت��ع��ام��ل��ني  خ��دم��ة  م�����ض��م��ى  ب��ت��غ��ري 
ك��اأول جهة حكومية حملية تقوم بهذه   2017 خالل عام 

اخلطوة«.
اأبوظبي  �ضندوق  ل��دى  امل�ضجلني  املتعاملني  جمموع  وبلغ 
 100 م��ن  اأك���رث   2017 �ضبتمرب  نهاية  حتى  للمعا�ضات 
األف متعامل منهم 87،008 موؤمن عليه موزعني بن�ضبة 
�ضبه  ال��ق��ط��اع  %27 يف  و  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع  يف   66%

احلكومي و %7 يف القطاع اخلا�س باالإ�ضافة اإىل 6779 
�ضهر  اح�ضائيات  وف��ق  وذل��ك  م�ضتحقا  و9،189  متقاعدا 

�ضبتمرب 2017.
امل�ضجلة  ال��ع��م��ل  ب��ل��غ جم��م��وع ج��ه��ات  ذات���ه  ال�ضهر  وخ���الل 
لدى ال�ضندوق 1،016 جهة عمل منها %16 حكومي و 

%10 �ضبه حكومي و %74 جهة يف القطاع خا�س.
 %100 بن�ضبة  الرقمي  التحول  ع��ام   ،2017 ع��ام  ويعد 
خلدمات ال�ضندوق، حيث اأطلق �ضندوق اأبوظبي للمعا�ضات 
“تقاعد  ال��ذك��ي��ة  ال��ه��وات��ف  تطبيق  م��ن  اجل��دي��دة  الن�ضخة 
اأبوظبي” وذلك بالتزامن مع م�ضاركته �ضمن جناح حكومة 
 ،2017 للتقنية  جيتك�س  معر�س  يف  الرقمية  اأب��وظ��ب��ي 
اأمن  عالية من  وبدرجة  اال�ضتخدام  ب�ضهولة  يتميز  والذي 
املعلومات، اذ ميكن املوؤمن عليهم واملتقاعدين من احل�ضول 
على كافة اخلدمات الرقمية اخلا�ضة بال�ضندوق حيث بلغ 
اأكتوبر  حتى  �ضخ�ضا   7462 التطبيق  م�ضتخدمي  ع��دد 

.2017
ومن اأهم اخلدمات الرقمية التي اأطلقها �ضندوق اأبوظبي 
ملن  �ضهادة  اإ���ض��دار  خ��دم��ة   ،2017 ع��ام  خ��الل  للمعا�ضات 
يهمه االأمر االإلكرونية التي تثبت ت�ضجيل اأو عدم ت�ضجيل 
املايل  الك�ضف  باالإ�ضافة خلدمتي  ال�ضندوق،  لدى  املواطن 
االطالع  من  عليه  املوؤمن  متكن  والتي  الوظيفي  والتاريخ 
باال�ضراكات  واملتعلقة  ب��ه  اخلا�ضة  التفا�ضيل  كافة  على 
املختلفة  اجل��ه��ات  يف  اخل��دم��ة  وف���رات  امل�����ض��ددة  ال�ضهرية 
امتالك  يف  ي�ضاهم  مم��ا  ج��ه��ة،  ك��ل  يف  الوظيفية  واحل��ال��ة 
امل���وؤم���ن ع��ل��ي��ه ل�����ض��ج��ل ال��ب��ي��ان��ات ال��وظ��ي��ف��ي��ة اخل��ا���ض��ة به 
الرقمية  اإليه وقت احلاجة ف�ضال عن اخلدمات  والرجوع 
االإمر  يهمه  مل��ن  �ضهادة  خدمة  مثل  باملتقاعدين  اخلا�ضة 
االإل��ك��رون��ي��ة وخ��دم��ت��ي حت��دي��ث ب��ي��ان��ات احل�����ض��اب امل�ضريف 
بطاقة  اإ����ض���دار  خل��دم��ة  ب��االإ���ض��اف��ة  ال�ضخ�ضية  وال��ب��ي��ن��ات 

املتقاعد امل�ضتحق االإلكرونية.
احل�ضول  ن�ضبة  بلغت   ،2017 ع��ام  اح�ضائيات  وبح�ضب 
على املعلومات واخلدمات من القنوات االإلكرونية مقابل 
القنوات االأخرى %83 مما يعك�س وعي املتعاملني باأهمية 
وللح�ضول  معامالتهم  الإنهاء  الرقمية  القنوات  ا�ضتخدام 

على املعلومات.
بني  التعاون  باأهمية  ال��دول��ة  ق��ي��ادة  لتوجيهات  وا�ضتجابة 
على  املواطنني  ح�ضول  ت�ضهيل  بهدف  احلكومية  اجلهات 
اخلدمات وتوفري الوقت واجلهد عليهم ويف اطار ال�ضركات 

العمل  للمعا�ضات  اأبوظبي  �ضندوق  ..وا�ضل  اال�ضراتيجية 
ال�ضركاء اال�ضراتيجيني على  التعاون مع  اأوا�ضر  على مد 
 2017 �ضبتمرب  وح��ت��ى   .. واالحت������ادي  امل��ح��ل��ي  امل�����ض��ت��وى 
اتفاقيات  معها  ال�ضندوق  اأب��رم  التي  اجلهات  جمموع  بلغ 
تعاون و�ضراكة خمتلفة 17 جهة تن�س جميعها على تبادل 
املنفعة  االإل��ك��روين مبا يخدم  الربط  خ��الل  البيانات من 
بيانات  م��ن  ميتلكونه  م��ا  وي�ضخر  الطرفني  ب��ني  املتبادلة 
ومعارف واح�ضائيات تدعم �ضنع القرار وت�ضاهم يف حتقيق 
ال�ضعادة للمواطنني من خالل تقدمي خدمات عالية اجلودة 

و�ضهلة املنال .
كما اأنها ت�ضاهم يف دعم ا�ضراتيجية احلكومة الذكية حيث 
من  ال�ضندوق  عليها  يح�ضل  التي  املعلومات  جمموع  بلغ 
املعلومات  %95 م��ن جمموع  االإل��ك��روين  ال��رب��ط  خ��الل 
والدرا�ضة  االجتماعية  واحلالة  الوظيفية  باحلالة  املتعلقة 
ال�ضتمرارية  االأ�ضا�ضية  املعلومات  وهي  احلياة  وا�ضتمرارية 

�ضرف املعا�س التقاعدي وحتديث بيانات املتعاملني.
من  اخل��دم��ة  تقدمي  بوقت  الزمني  االل��ت��زام  موؤ�ضر  ويعد 
خدمة   23 ل���  قيا�ضها  يتم  التي  اال�ضراتيجية  امل��وؤ���ض��رات 
املوؤ�ضر  ه��ذا  ال�ضندوق  وي��ويل  للمتعاملني،  تقدم  رئي�ضية 
حيث  وحت�ضينه،  مراقبته  على  ويحر�س  ك��ب��رياً  اهتماماً 
حقق هذا املوؤ�ضر اأعلى ن�ضبة له خالل �ضهر �ضبتمرب املن�ضرم 
يبذله  ال��ذي  الكبري  املجهود  يعك�س  مم��ا   97،7% ب��واق��ع 
ال�ضندوق من اأجل تقدمي خدمات ذات جودة عالية حتقق 

ال�ضعادة للمتعاملني.
كما يتم قيا�س موؤ�ضر ن�ضبة اخلف�س يف زمن تقدمي اخلدمة 
وقت  م��وؤ���ض��رات  نتيجة  خف�س  يف  العمل  فريق  جن��ح  حيث 

تقدمي اخلدمات ل� 23 خدمة بن�ضبة 64%.
واأدخ�������ل ال�������ض���ن���دوق خ����الل ال���ع���ام اجل������اري ال���ع���دي���د من 
بهدف  واخل��دم��ات  والعمليات  االج���راءات  على  التح�ضينات 
وزيادة  عليهم،  للموؤمن  التاأمينية  احلقوق  على  احلفاظ 
هذه  اأهم  ومن  ال�ضندوق،  مبتطلبات  العمل  جهات  امتثال 
بتحميل  لل�ضندوق  االإل��ك��روين  النظام  قيام  التح�ضينات 
بيانات اال�ضراكات التقاعدية ال�ضهرية تلقائياً بالنيابة عن 
اخلطوة  ه��ذه  تاأتي  حيث  اخلا�س  القطاع  يف  العمل  جهات 
لتجنب التاأخري من قبل جهات العمل يف القطاع اخلا�س يف 
حتميل بيانات اال�ضراكات ال�ضهرية وتوفري اجلهد والوقت 
اال�ضراكات  وحتميل  اإع���داد  يف  العمل  جهات  من  كل  على 
يف  ال�ضندوق  عمل  فريق  وعلى  �ضهري،  ب�ضكل  التقاعدية 

والتدقيق  اال�ضراكات  اإر�ضال  مرحلة  من  اجلهات  متابعة 
عليها وحتى ا�ضتكمال اإج��راءات التحميل داخليا مما يرفع 
ال�ضندوق  مبتطلبات  العمل  ج��ه��ات  ام��ت��ث��ال  م�ضتوى  م��ن 
اال�ضراكات،  الزمني يف حتميل  االلتزام  من خالل �ضمان 
وبالتايل احلفاظ على  البيانات  الدقة يف  م�ضتوى  وارتفاع 
القطاع  يف  العاملني  عليهم  للموؤمن  التاأمينية  احل��ق��وق 

اخلا�س ما ي�ضمن ال�ضرعة والدقة يف املعامالت. 
املبا�ضر  اال�ضتقطاع  ال�ضندوق خا�ضية  اأطلق  ذاته،  وللهدف 
ل�����ض��م اخلدمات  عليهم  ل��ل��م��وؤم��ن  امل�����ض��ريف  احل�����ض��اب  م��ن 
�ضت�ضاهم بدروها يف  والتي  ال�ضهرية  ال�ضابقة واال�ضراكات 
توفري اجلهد االإداري على جهات العمل يف حتميل بيانات 
وربطها  ال�ضندوق  ح�ضاب  يف  املبالغ  واإي���داع  اخل��دم��ة  �ضم 
ومن   .. االإلكرونية  ال�ضندوق  بوابة  يف  املحملة  بالبيانات 
ن��اح��ي��ة اأخ����رى ���ض��ت��وف��ر ال��وق��ت واجل��ه��د ع��ل��ى ف��ري��ق عمل 

ال�ضندوق يف متابعة اجلهات املتاأخرة يف �ضداد االأق�ضاط.
اأما بالن�ضبة خلدمات املجتمع، فقد قام ال�ضندوق خالل عام 
مع “عام اخلري”  بالتزامن  املبادرات  بالعديد من   2017
وعلى راأ�ضها تخ�ضي�س 40 �ضاعة عمل تطوعية �ضنوية لكل 
العاملني يف ال�ضندوق يقوم خاللها بامل�ضاركة  موظف من 
يف  ال�ضندوق  لت�ضجيل  ب��االإ���ض��اف��ة  التطوعية  االأع��م��ال  يف 
املن�ضة التطوعية لدولة االإم��ارات وذلك بهدف تفعيل دور 
وغر�س  املجتمعية،  امل��ب��ادرات  يف  فيه  والعاملني  ال�ضندوق 
امل�ضاركة  على  وحثهم  املوظفني  نفو�س  يف  التطوع  مفاهيم 
يف املبادرات اخلريية مما ي�ضاهم يف اك�ضابهم ح�س امل�ضوؤولية 
الفردية جتاه املجتمع و�ضقل �ضخ�ضياتهم وتعويدهم على 

البذل مما ينعك�س على اإدائهم يف العمل.
ومنها  واملوؤ�ض�ضات  اجلهات  من  عدد  مع  ال�ضندوق  وتعاون 
ومركز  امل��ف��رق  وم�ضت�ضفى  امل��ب��دع��ني  االأط���ف���ال  اأك��ادمي��ي��ة 
فعاليات  لتنظيم  اأم����ان  رم�����ض��ان  م��ب��ادرة  وف��ري��ق  امل�ضيف 

جمتمعية وخريية.
كما قام ال�ضندوق خالل عام 2017 بتوقيع اتفاقية تفاهم 
 100 اأك��رث من  مع كل من مركز االأم��ن الغذائي لتقدمي 
�ضنف من ال�ضلع الغذائية للمتقاعدين وامل�ضتحقني باأ�ضعار 
خمتلفة عالوة على تعاونه مع �ضندوق التكافل االجتماعي 
وامل�ضتحقني  املتقاعدين  ل�ضم  الداخلية  وزارة  يف  للعاملني 
احل�ضرية  اخل��دم��ات  بكافة  ومتتعهم  فزعة  برنامج  حت��ت 
واخل�ضومات التي تقدمها بطاقة فزعة حيث ا�ضتفاد منها 

حتى االآن اأكرث من 3000 متقاعد.

•• ح�رضموت-وام:

ق��دم��ت ه��ي��ئ��ة ال���ه���الل االح���م���ر االإم����ارات����ي ام�س 
م�ضاعدات غذائية لطالب حمافظة �ضبوة بجامعة 
اجلامعي  ال��ري��ادة  �ضكن  يف  القاطنني  ح�ضرموت 
مبدينة املكال وذلك يف اإطار الدعم اال�ضراتيجي 

القطاعات  ملختلف  االإم����ارات  دول���ة  تقدمه  ال���ذي 
التعليم  قطاع  راأ�ضها  وعلى  اخلدمية  واجل��وان��ب 
املهريي  حممد  وق���ال  اليمنية.  �ضبوة  مبحافظة 
مدير مكتب الهالل االأحمر االإماراتي مبحافظة 
���ض��ب��وة ان ت��ل��ك امل�����ض��اع��دات ت��اأت��ي م��ن اأج���ل تلبية 
احتياجات طالب �ضبوة من الغذاء نظرا الأو�ضاعهم 

توفري  معها  ي�ضتحيل  التي  ال�ضعبة  االقت�ضادية 
امل������واد ال���غ���ذائ���ي���ة واال���ض��ت��ه��الك��ي��ة وذل�����ك بهدف 
درا�ضتهم  امت���ام  م��ن  ومتكينهم  عليهم  الت�ضهيل 
موا�ضلة  على  الهيئة  حر�س  موؤكدا   .. اجلامعية 
واإي�ضال  االإن�����ض��ان��ي��ة  امل�����ض��اري��ع  ت��ل��ك  م��ث��ل  تنفيذ 
اإىل كل املحتاجني يف خمتلف  امل�ضاعدات الغذائية 

للدرا�ضة  امل��ب��ت��ع��ث��ني  وط��الب��ه��ا  ���ض��ب��وة  م���دي���ري���ات 
والت�ضامن  االأخ����وة  ل���روح  جت�����ض��ي��داً  بح�ضرموت 
ال�ضيخ عبداهلل بن ح�ضني  اأ�ضاد  معهم. من جانبه 
ال����ري����ادة اجلامعي  ���ض��ك��ن  امل�����ض��رف ع��ل��ى  ب���اجن���وة 
بدور  بجامعة ح�ضرموت  �ضبوة  لطالب حمافظة 
هيئة الهالل االحمر االماراتي يف حت�ضني م�ضتوى 

االإن�ضانية  امل�ضاعدات  تقدميها  خالل  من  املعي�ضة 
ويالت  يعاين  ال��ذي  اليمني  ال�ضعب  فئات  جلميع 
احلرب التي ت�ضنها ميلي�ضيا احلوثي عليه ..الفتا 
اىل ان ه���ذه امل�����ض��اع��دات ال��غ��ذائ��ي��ة م��ن ���ض��اأن��ه��ا ان 
تخفف عن الطالب - البالغ عددهم 150 مبتعثا 
من معظم مديريات �ضبوة مبختلف التخ�ض�ضات 

وعرب  ال�ضهرية.  التغذية  نفقات  ع��بء   - العلمية 
االإن�ضانية  امل�ضاعدات  بهذه  �ضعادتهم  عن  الطالب 
االإم���ارات  ل��دول��ة  والتقدير  بال�ضكر  ..متوجهني 
متوا�ضل  دعم  من  تقدمه  ما  على  و�ضعبا  حكومة 
خمتلف  ويف  كافة  امل�ضتويات  على  �ضبوة  ملحافظة 

اجلوانب اخلدمية.

» قو�فل ز�يد �خلري « توؤ�ش�س م�شت�شفى ميد�نيا لالجئي �لروهينغا يف بنجالدي�س

للمعـــا�شـــات الأبوظبــــي  �لرقمـــي  �لتحـــول  عـــام   2017

•• اأبوظبي-وام:

املوؤمتر  -���ض��ح��ة  ال�ضحية  ل��ل��خ��دم��ات  اأب��وظ��ب��ي  ���ض��رك��ة  ام�����س  نظمت 
اأبوظبي انركونتيننتال حتت  الوطني ال�ضابع ل�ضحة املراأة يف فندق 
ال�ضفري”  ال�ضرر  مبداأ  على  ال�ضوء  ت�ضليط   _ اخلري  “عام  �ضعار 
وخرباء  ممر�ضني  و  اأطباء  من  م�ضجل  و  م�ضارك  بح�ضور 1000 
و ركز املوؤمتر على مبداأ ال�ضرر ال�ضفري ون�ضر الوعي ب�ضبل الوقاية 
امل���راأة  ب�ضحة  املعنية  الرئي�ضية  للم�ضكالت  وال��ع��الج  والت�ضخي�س 

وال�ضائدة يف االإمارات العربية املتحدة.
و �ضلط ال�ضوء على احلاالت ال�ضحية واالأمرا�س ال�ضائعة بني الن�ضاء 

ال�ضكري  واأم��را���س  الرحم  عنق  �ضرطان  و  الثدي  �ضرطان  فيها  مبا 
و�ضكري احلمل واأمرا�س اجلهاز التنف�ضي واالأمرا�س الوراثية.

الرعاية  قطاع  من  املتحدثات  ال�ضيدات  اأب��رز  من  جمموعة  قامت  و 
املعلومات  يف  بامل�ضاركة  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف  ال�ضحية 
االأمرا�س وحت�ضني �ضحة  الوقاية من  النظر حول  ووجهات  واالآراء 
املراأة و�ضعادتها ب�ضكل عام من خالل �ضل�ضلة من العرو�س التو�ضيحية 

واجلل�ضات النقا�ضية.
وقالت الدكتورة نيلي بوما رئي�ضة ق�ضم اجلودة ونائبة املدير الطبي يف 
م�ضت�ضفى توام يف ت�ضريح لوكالة اأنباء االمارات -وام ان املحور االأ�ضا�س 
لهذا املوؤمتر يركز وب�ضكل اأ�ضا�ضي على مر�س ال�ضكري وال�ضرطان بكل 

واأمرا�س  ال�ضلبية  واآث��اره  التدخني  اأي�ضا  و  الثدي  ك�ضرطان  اأنواعه 
الكلى وتاأثرياتها ال�ضلبية على املراأة . 

اأن  واأ�ضارت يف ت�ضريحها اىل اجلديد يف موؤمتر هذا العام الفتة اىل 
على مدى يومني جترى العديد من االأبحاث خا�ضة املتعلقة و الأول 
مرة اأمرا�س نزيف الدم و اخل�ضوبة و ال�ضعوبات التي تواجه احلمل و 

التي من �ضاأنها التو�ضل اىل العديد من احللول التي تهم املراأة .
اخلدمات  يف  ب��االإن��اب��ة  م��دي��رة  ال�ضام�ضي  �ضلوى  ذك���رت  جانبها  م��ن 
يف  �ضحة  �ضركة  من�ضاآت  اإح��دى  ت��وام  مب�ضت�ضفى  امل�ضاندة  ال�ضريرية 
ت�ضريحها ل� وام ان االقبال على املوؤمتر هذه ال�ضنة حقق زيادة خا�ضة 
اأنه يركز على مو�ضوعات تطرح الأول مرة منها االأمرا�س اجلينية يف 

جمتمع االمارات وكيفية الوقاية منها و عالجها .
و اأو�ضحت الدكتورة طيف �ضباح ال�ضراج املديرة التنفيذية للخدمات 
للمراأة  ال�ضحية  امل�ضاكل  اأن  وام  ل�  توام  امل�ضاندة يف م�ضت�ضفى  الطبية 
م��و���ض��وع خ��ا���س وه����ام ج���دا ح��ي��ث ي��ت��م م��ن خ���الل امل���وؤمت���ر مناق�ضة 
م�ضاركتها  اىل  الف��ت��ة  ل��ل��م��راأة  ال��ع��ام��ة  ال�ضحة  على  ت��وؤث��ر  موا�ضيع 

مبناق�ضة اأمرا�س ال�ضمنة عند املراأة.
واما الدكتورة �ضفاء م�ضطفى طبيبة �ضيدالنية من م�ضت�ضفى املفرق 
فاأو�ضحت ان املوؤمتر يعطي معلومات عامة عن �ضحة املراأة و توعية 
ك�ضيدالنية  اأنها  اىل  الفتة  احل�ضور  و  االأط��ب��اء  منها  ي�ضتفيد  عامة 

ت�ضتفيد منه كا�ضافة جديدة اىل خربتها املهنية .

�أبوظبي يف  �ملر�أة  ل�شحة  �ل�شابع  �لوطني  باملوؤمتر  1000م�شارك 

»�لهالل« يقدم م�شاعد�ت غذ�ئية لطالب حمافظة �شبوة بجامعة ح�شرموت

�شندوق “تكافل �لعاملني بالد�خلية” 
يقيم معر�س فزعة �لثاين يف عجمان

•• اأبوظبي-وام: 

معر�س  الداخلية  ب���وزارة  للعاملني  االجتماعي  التكافل  �ضندوق  ينظم 
29 نوفمرب  و   28 يومي  وذل��ك   ، عجمان  اإم���ارة  يف  ال��ث��اين  “فزعة” 
بهدف  واالإيجابية”  لل�ضعادة  حياة  اأ�ضلوب  “فزعة  �ضعار  حتت  اجل���اري، 
الفريدة من اخلدمات  التكافلية  ال�ضندوق  التعريف مببادرات وم�ضاريع 
احلكومية  و�ضبه  احلكومية  واجل��ه��ات  الداخلية  وزارة  ملنت�ضبي  املوجهة 
امل�ضاركة ولتحقيق املزيد من الر�ضا الوظيفي لهم والأ�ضرهم، عرب توفري 
كل ما ي�ضهل عليهم من احتياجات تتعلق ب�ضوؤونهم ومتطلباتهم املعي�ضية.

ويت�ضمن املعر�س الذي �ضيقام يف اإمارة عجمان ب�ضالة موؤ�ض�ضة خليفة بن 
وم�ضابقات وعرو�س  فعاليات متنوعة  االإن�ضانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زايد 
املجانية،  ف��زع��ة  خ�ضومات  ب��ط��اق��ات  ك��اإ���ض��دار  ل����زواره  ت�ضجيعية  خا�ضة 
فنادق  واأ���ض��ع��ار   ،75% اإىل  ت�ضل  وخ��دم��ات  منتجات  على  وخ�����ض��وم��ات 
على  وخ�ضومات  وعرو�س   ، اأماكن”  “فزعة  ح�ضرية من خالل خدمة 
وعرو�س  للم�ضاركني،  جمانية  وهدايا  وق�ضائم  وال�ضياحة،  ال�ضفر  باقات 
مميزة على خدمة اإيجار ال�ضيارات املنتهي بالتملك واأ�ضعار تناف�ضية على 
بيع �ضيارات جديدة، وحملة تعريفية باملنتجات وامل�ضاريع املقدمة مب�ضاركة 
احل�ضرية  ال��ع��رو���س  ت��ق��دمي  يف  م�ضاهمة  و�ضركة  جهة   100 م��ن  اأك���رث 
الأع�ضاء فزعة، واإقامة بازار ي�ضمل منتجات لعالمات جتارية عاملية ت�ضل 

ن�ضبة اخل�ضم فيها اإىل 90%.
واأكد املقدم اأحمد بوهارون، مدير عام ال�ضندوق، املدير التنفيذي لفزعة، 
االجتماعي  التكافل  �ضندوق  م��ب��ادرات  من  م��ب��ادرة  هو  فزعة  برنامج  اأن 
الذي يقدم حزمة من م�ضاريع تكافلية وبرامج تهدف اإىل الت�ضهيل على 
املنت�ضبني وحتقيق ال�ضعادة واالإيجابية لهم، مبا ين�ضجم مع ا�ضراتيجية 
وزارة الداخلية والربنامج الوطني لل�ضعادة وااليجابية والذي يوؤكد على 
لتحقيق  حكومياً،  والتزاماً  حياة،  اأ�ضلوب  واالإيجابية  ال�ضعادة  تكون  اأن 

اإ�ضعاد املواطنني واملقيمني والزوار.
وقال بوهارون ان معر�س فزعة الثاين ياأتي امتدادا ملعر�س فزعة ال�ضنوي 
هو  وه��ا  اأبوظبي،  اإم���ارة  يف  املا�ضي  �ضبتمرب  �ضهر  �ضهر  عقد  ال��ذي  االأول 
اليوم ينعقد باإمارة عجمان للو�ضول اإىل اأكرب �ضريحة من اأع�ضاء فزعة 
ت�ضب  اإمن��ا  اجلهود  ه��ذه  وك��ل  احتياجاتهم،  وتلبية  ال�ضمالية  املناطق  يف 
كاأ�ضلوب  واالإيجابية  ال�ضعادة  ن�ضر  يف  الر�ضيدة  احلكومة  لروؤية  جت�ضيداً 

احلياة.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�صت�صفيات احلك�مية 
اأب�ظبى 

م�ضت�ضفى املفرق                     5823100
 م�ضت�ضفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�ضيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�ضت�ضفى توام                         7677444
م�ضت�ضفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ضت�ضفى را�ضد                       3371111
م�ضت�ضفى دبى                          2714444
م�ضت�ضفى الرباحة                   2710000
م�ضت�ضفى املكتوم                     2221211         
م�ضت�ضفى االمل                      3444010
م�ضت�ضفى الو�ضل                    2193000

ال�صارقة 
م�ضت�ضفى القا�ضمى                 5386444
م�ضت�ضفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ضت�ضفى خليفة                      7439333  
ام القي�ين

م�ضت�ضفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�ضت�ضفى �ضقر                       2223666
م�ضت�ضفى �ضيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�ضت�ضفى الفجرية                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأب�ظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ضت�ضفى االأهلى مرد�س         6262666
م�ضت�ضفى النور                       6139111
امل�ضت�ضفى االماراتى الفرن�ضى 6265722

 دبى
م�ضت�ضفى ولكري                      2829900
امل�ضت�ضفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ضت�ضفى الدولية  اخلا�ضة 2212484

ال�صارقة 
م�ضت�ضفى الزهراء اخلا�ضة     5619999
م�ضت�ضفى زليخة                      5658866
امل�ضت�ضفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�ضت�ضفى امللكى                       5452222

العني
م�ضت�ضفى الواحة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  اب�ظبى

�ضيدلية النور اجلديدة          6264264
�ضيدلية الرازى                      6326671
ال�ضيدلية االأهلية املركزية     6269545
�ضيدلية رميا                          6744214
�ضيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�ضيدلية م�ضفح                      5546674
�ضيدلية دار ال�ضفاء                 6411299
�ضيدلية ابن �ضينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�ضيدلية عجمان                     7446031 
�ضيدلية مكة                           7446343 
�ضيدلية املدينة                       7468424
�ضيدلية االمارات                    7474900
�ضيدلية االأم                           7429006

دبى 
�ضيدلية املدينة                       2240566 
�ضيدلية اجلامعة                    3967335 
�ضيدلية االأحتاد                      3935619
�ضيدلية ابن �ضينا -  بر دبى   3556909 
�ضيدلية جراند بن �ضينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�ضيدلية العني                        7655120  
�ضيدلية فرح                           7630120 
�ضيدلية ال�ضالم اجلديدة       7543887

ال�صارقة
�ضيدلية م�ضافى                      5732221 
�ضيدلية حمد                          5582800
�ضيدلية مكة                           5656994 
�ضيدلية الرازى                      5565262 
�ضيدلية نادين                        5733311 
�ضيدلية ابن  �ضينا الكورني�س  5726885 
�ضيدلية ال�ضارقة                    5623850 

ام الق�ين
�ضيدلية احلرم                       7660292

ال�صرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

مبنا�صبة الي�م ال�طني 

�حتفالية �شعرية وطنية الحتاد �لكتاب باأبوظبي يوم �الثنني
 

•• اأبوظبي-الفجر :

ينظم فرع احتاد كتاب واأدباء االإمارات احتفالية �ضعرية وطنية يف ال�ضاعة ال�ضابعة والن�ضف من م�ضاء يوم االثنني 
27 نوفمرب اجلاري مواكبة مع احتفاالت الدولة باليوم الوطني ال� 47 مبقر االحتاد بامل�ضرح الوطني يف ابوظبي 

مقابل التلفزيون.
االأم�ضية االإعالمي عبدالرحمن نقي  : �ضيدير  الفرع وقال  القبي�ضي رئي�س  ال�ضاعر �ضامل بوجمهور  �ضرح بذلك 
الب�ضتكي رئي�س اللجنة االإعالمية وي�ضارك فيها كل من االأدباء وال�ضعراء : طالل �ضامل وهدى ال�ضعدي وربا �ضعبان 

وكرمي معتوق »�ضاعر املليون« وحمد البلو�ضي. والدعوة عامة.

�ملقبلة �الأيام  �حلر�رة  درجات  و�نخفا�س  �الأمطار  هطول  لالأر�شاد” يتوقع  “�لوطني 
•• اأبوظبي-وام:

االأمطار  هطول  اجلوية  لالأر�ضاد  الوطني  املركز  توقع 
وانخفا�س درجات احلرارة خالل االأيام املقبلة التي ت�ضهد 
امكانية  م��ع  واالأت��رب��ة  الغبار  تثري  للرياح  ن�ضاطا  اأي�ضا 

ت�ضكل ال�ضباب على بع�س املناطق خا�ضة الداخلية.
وذكر املركز يف - بيان له عن حالة الطق�س التي ت�ضهدها 
البالد من ام�س وحتى الثالثاء 28 نوفمرب - ان كميات 
من  متفرقة  مناطق  على  ال��ت��زاي��د  يف  �ضت�ضتمر  ال�ضحب 
على اجلزر  االأم��ط��ار خا�ضة  ل�ضقوط  فر�ضة  ال��دول��ة مع 
يف  انخفا�س  م��ع  وال�ضمالية  ال�ضاحلية  امل��ن��اط��ق  وبع�س 

درجات احلرارة .

واأو�ضح ان كميات ال�ضحب �ضتقل تدريجيا بدءا من نهار 
مع  اأحيانا  ومغرب  جزئيا  غائما  الطق�س  لي�ضبح  ال�ضبت 
اآخ��ر يف درج��ات احل��رارة وتكون الرياح �ضمالية  انخفا�س 
ن�ضطة  اإىل  ومعتدلة  املناطق  اأغلب  على  و�ضمالية غربية 
واالأتربة  الغبار  تثري  البحر  على  اأحيانا  وقوية  ال�ضرعة 
 35 اإىل   25 ت��راوح �ضرعتها من  املك�ضوفة  املناطق  على 
�ضيكون  ال��ذي  البحر  ال�ضاعة على  كم يف   55 اإىل  وت�ضل 
م�ضطربا اإىل �ضديد االإ�ضطراب اأحيانا يف اخلليج العربي 
بينما  االأح��د  وليل  م�ضاء  من  اعتبارات  تدريجيا  ويخف 
يكون يف بحر عمان متو�ضط املوج وي�ضطرب ليل اجلمعة 

ونهار ال�ضبت.
ال��ط��ق�����س ي��وم��ي االإثنني  ي��ك��ون  امل���رك���ز ان  ب��ي��ان  وت���وق���ع 

والثالثاء رطبا ليال و�ضباحا مع امكانية ت�ضكل ال�ضباب 
الداخلية  املناطق خا�ضة  ال�ضباب اخلفيف على بع�س  اأو 
املناطق  على  ن��ه��اراً  اأح��ي��ان��ا  وم��غ��رب  جزئيا  غ��ائ��م  لي�ضبح 
على  �ضرقية  �ضمالية  اإىل  �ضرقية  الرياح  وتكون  املك�ضوفة 
غرب  على  غربية  و�ضمالية  وال�ضرقية  ال�ضمالية  املناطق 
بوجه  غربية  �ضمالية  اإىل  الثالثاء  ي��وم  تتحول  ال��دول��ة 
اأحيانا  وق��وي��ة  ال�ضرعة  ن�ضطة  اإىل  معتدلة  وت��ك��ون  ع��ام 
املك�ضوفة  املناطق  على  واالأت��رب��ة  الغبار  تثري  البحر  على 
يف  كم   50 اإىل  ت�ضل  وتراوح �ضرعتها من 20 اإىل 35 
ي�ضبح  امل��وج  متو�ضط  �ضيكون  حيث  البحر  على  ال�ضاعة 
اخلليج  يف  ال��ث��الث��اء  و�ضباح  االإث��ن��ني  ليل  م��ن  م�ضطربا 

العربي وخفيف اإىل متو�ضط يف بحر عمان.

حمد�ن بن ز�يد يفتتح م�شنع »حب�شان 5« ملعاجلة �لغاز مبنطقة �لظفرة بتكلفة 24 مليار درهم
•• منطقة الظفرة -وام:

زايد  بن  حمدان  ال�ضيخ  �ضمو  اأك��د 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
بقيادة  االإم���ارات  دول��ة  اأن  الظفرة 
خليفة  ال�����ض��ي��خ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
توفري  ع��ل��ى  حري�ضة  اهلل  حفظه 
اإم��دادات كافية من الطاقة لدعم 
ج��ه��ود ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ض��ت��دام��ة التي 
ت�ضهدها الدولة على كافة ال�ضعد 

واملجاالت.
واأ�ضاد �ضموه باجلهود احلثيثة التي 
للحفاظ  الر�ضيدة  القيادة  تبذلها 
رئي�س  ك��م��ورد  ال��دول��ة  مكانة  على 
املكررة  وامل��ن��ت��ج��ات  وال��غ��از  للنفط 

والبروكيماويات يف العامل.
املتوا�ضل  ال��دع��م  اإن  �ضموه  وق���ال 
ال���ذي حت��ظ��ى ب��ه م�����ض��اري��ع اأدن���وك 
ال�����ض��م��و ال�ضيخ  م��ن ق��ب��ل ���ض��اح��ب 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
اهتمام  ي��ع��ك�����س  امل�����ض��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
القيادة ب�ضمان اال�ضتغالل االأمثل 
النمو  لتعزيز  الطبيعية  للموارد 

االقت�ضادي.
�ضموه  اف���ت���ت���اح  ل�����دى  ذل�����ك  ج�����اء 
م�ضنع » حب�ضان 5 » ملعاجلة الغاز 
يف جممع حب�ضان مبنطقة الظفرة 
مليار   24 ن���ح���و  ب��ل��غ��ت  ب��ت��ك��ل��ف��ة 

درهم.
واأ����ض���اد ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ح���م���دان بن 
�ضركة  ب���ج���ه���ود  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د 
برول اأبوظبي الوطنية » اأدنوك« 
التي  املتميزة  االإماراتية  وكوادرها 
امل�ضروع  ه����ذا  اإجن�����از  يف  ���ض��اه��م��ت 
.. موؤكدا دعمه ا�ضراتيجية  املهم 
 2030 امل���ت���ك���ام���ل���ة   « اأدن���������وك   «
العمل  ت�ضمل  والتي  الذكي  للنمو 
اقت�ضادية  اإم�����دادات  ���ض��م��ان  ع��ل��ى 
وم�����ض��ت��دام��ة م���ن ال���غ���از ت�����ض��ه��م يف 
املدى  الدولة على  اأه��داف  حتقيق 

البعيد.
.. معايل  ال��ت��د���ض��ني  ح�����ض��ر ح��ف��ل 
اأحمد اجلابر  بن  �ضلطان  الدكتور 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  دول�����ة  وزي�����ر 
الوطنية  اأبوظبي  ب��رول  ل�ضركة 
�ضركاتها  وجم��م��وع��ة   « اأدن�����وك   «
عوي�ضة  امل����ه����ن����د�����س  وم������ع������ايل 
الطاقة  دائ���رة  رئي�س  امل��رر  مر�ضد 
املزروعي  خلف  فار�س  ?ومعايل? 
الأم���ن  ال���ع���ام���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ?رئي�س 
واملناطق  واحل��������دود  ?املنافذ? 
مطر  اأح����م����د  و�����ض����ع����ادة  احلرة? 
ال���ظ���اه���ري م���دي���ر م��ك��ت��ب ممثل 
احلاكم يف منطقة الظفرة و�ضعادة 
النا�ضري  �ضلطان  �ضيف  الدكتور 
اأدنوك  ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�س 
امل�ضوؤولني  وك���ب���ار  ال���غ���از  مل��ع��اجل��ة 

بالدولة.
وكان �ضمو ال�ضيخ حمدان بن زايد 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
م�ضنع  اإىل  و����ض���ل  ق����د  ال���ظ���ف���رة 
ا�ضتقباله  يف  ك��ان  حيث   .. حب�ضان 
م����ع����ايل ال����دك����ت����ور ����ض���ل���ط���ان بن 
الرئي�س  دول��ة  وزي��ر  اأحمد اجلابر 
اأبوظبي  برول  ل�ضركة  التنفيذي 

واإجن���ازات  بتاريخ  حتتفي  ف��ق��رات 
ال�ضيخ  له  املغفور  املوؤ�ض�س  القائد 
اآل نهيان » طيب  زاي��د بن �ضلطان 

اهلل ثراه ».
 « 5 ومت ت�ضميم م�ضنع » حب�ضان 
مكعب  ق��دم  مليار   2.32 ملعاجلة 
وي�ضيف   .. ال����غ����از  م����ن  ق��ي��ا���ض��ي 
مكعب  قدم  مليون   134 امل�ضروع 
زيادة  بعد  الغاز يوميا  قيا�ضي من 
قدرة مرافق معاجلة وف�ضل الغاز 
 110 5 » بن�ضبة  مل�ضنع » حب�ضان 

يف املائة.
وي��رت��ب��ط م�����ض��ن��ع » ح��ب�����ض��ان 5 » 
للغاز  ال��ب��ح��ري  ال�ضيف  اأم  بحقل 
 215 يبلغ ط��ول��ه  اأن��اب��ي��ب  ب��خ��ط 
كيلومرا ويحتوي على 4 مرافق 
لف�ضل  وح��دات   4 و  الغاز  ملعاجلة 
االإنتاجية  قدرته  وتبلغ  الكربيت 
األف طن من �ضوائل   12 اليومية 
من  مليار  و1.1  الطبيعي  ال��غ��از 
الكربيت  من  طن  و5200  الغاز 
من  ب���رم���ي���ل  و3000  ال�������ض���ائ���ل 

املكثفات.
ث��م��ن معايل   .. امل��ن��ا���ض��ب��ة  وب���ه���ذه 
اأحمد اجلابر  بن  �ضلطان  الدكتور 

حت��ق��ق ق��ي��م��ة اإ���ض��اف��ي��ة م��ن خالل 
احلديثة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��وظ��ي��ف 
واالب������ت������ك������ارات ل���ت���ع���زي���ز ك����ف����اءة 
واالرتقاء  الت�ضغيلية  ال��ع��م��ل��ي��ات 
التميز  ل�����ض��م��ان حت��ق��ي��ق  ب������االأداء 

والنجاح املن�ضود.
 5 حب�ضان   « م�ضنع  اأن  اإىل  ي�ضار 
الغاز  ملعاجلة  من�ضاأة  اأول  يعترب   «
تابعة ل� » اأدنوك » يجري تنفيذها 
ب���ال���رك���ي���ز ع���ل���ى ك����اف����ة ج���وان���ب 
ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة وبرامج 
 .. الغاز  انبعاث  خف�س  وم��ب��ادرات 
حيث مت تركيب وحدات للحد من 
عمليات حرق الغازات واإطالقها يف 
البيئية  الب�ضمة  خلف�س  ال��ه��واء 

للم�ضنع.
معاجلة  م����راف����ق  ت�����ض��م��ي��م  ومت 
ت�ضتطيع  ب��ح��ي��ث  ب��امل�����ض��ن��ع  ال���غ���از 
من  امل����ائ����ة  يف   99 ا����ض���ت���خ���ال����س 
الغاز  م��ن  امل�����ض��ال  الطبيعي  ال��غ��از 
اخل������ام ب���ه���دف زي�������ادة ال��ق��ي��م��ة .. 
ملعاجلة  وح�����دات  ت��رك��ي��ب  ك��م��ا مت 
عمليات  من  املنبعث  املخلف  الغاز 
لتح�ضني  ال��ك��ربي��ت  ا���ض��ت��خ��ال���س 
ك��ف��اءة وح���دات ف�ضل  ن�ضبة  ورف���ع 

وجمموعة   « اأدن������وك   « ال��وط��ن��ي��ة 
اأع�ضاء االإدارة  �ضركاتها وعدد من 
اأدن��وك » حيث قام   « التنفيذية يف 
�ضموه بجولة �ضاملة اطلع خاللها 

على من�ضاآت ومرافق امل�ضنع.
ووحدات  مرافق  �ضموه  تفقد  كما 
التحكم  غ����رف����ة  وزار  امل���������ض����روع 
حول  �ضرح  اإىل  وا�ضتمع  الرئي�ضية 
معاجلة  عمليات  يف  التحكم  نظام 

الغاز وف�ضل الكربيت.
والتقى �ضموه خالل الزيارة عددا 
من كوادر » اأدنوك » مبن فيهم بنات 
ونقل  امل�ضنع  العامالت يف  الوطن 
ال�ضيخ  ال�ضمو  لهم حتيات �ضاحب 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�ضاحب  اهلل«  »ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
 .. امل�ضلحة  للقوات  االأعلى  القائد 
وم�ضاهمتها  امل�����راأة  ب���دور  م�����ض��ي��دا 
ت�ضهده  الذي  والتطور  التنمية  يف 

الدولة يف املجاالت كافة.
اال�ضتقبال  �ضموه حفل  كما ح�ضر 
الذي اأقيم يف قرية الراث مب�ضنع 
تقدمي  خالله  ومت   «  5 حب�ضان   «

عاليا التوجيهات ال�ضديدة للقيادة 
ال��ر���ض��ي��دة وال���ت���ي ك���ان ل��ه��ا ال���دور 
ال��ن��وع��ي��ة التي  ال��ن��ق��ل��ة  االأك�����رب يف 
اأدنوك » لتعزيز املرونة   « ت�ضهدها 

ورفع الكفاءة واالرتقاء باالأداء.
ال�ضيخ  ل�ضمو  ال�ضكر  وقدم معاليه 
اآل ن��ه��ي��ان على  ح��م��دان ب��ن زاي����د 
بافتتاح  وتف�ضله  وت�ضجيعه  دعمه 
5 » الذي يهدف  م�ضنع » حب�ضان 
لتوليد  ال����الزم  ال��غ��از  ت��وف��ري  اإىل 
النمو  ملواكبة  الكهربائية  الطاقة 

يف الطلب على الكهرباء.
امل�ضنع  ه��ذا  » ميثل  معاليه  وق��ال 
خطوة مهمة �ضمن ا�ضراتيجيتنا 
ت��ه��دف لتوفري  وال���ت���ي  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
وم�ضتدامة  اق��ت�����ض��ادي��ة  اإم������دادات 
من الغاز.. فيما ت�ضعى / اأدنوك / 
اأ�ضولها  اأق�ضى قيمة من  لتحقيق 
للم�ضاهمة يف التطور الكبري الذي 

ت�ضهده دولة االإمارات ».
اأن م�ضنع  اجل��اب��ر  واأو���ض��ح معايل 
اأحدث  م��ن  يعترب   «  5 ح��ب�����ض��ان   «
م��ن�����ض��اآت م��ع��اجل��ة ال��غ��از يف العامل 
وهو يقدم مثاال على نهج التعاون 
التي  اال�ضراتيجية  وال�����ض��راك��ات 

الكربيت اإىل 99.99 يف املائة.
معاجلة  ط���اق���ة  ت��و���ض��ع��ة  و���ض��ت��ت��م 
 20 بن�ضبة   «  5 حب�ضان   « م�ضنع 
يف املائة اأي نحو 400 مليون قدم 
مكعب يوميا يف الن�ضف الثاين من 

عام 2018.
ال�ضلب  احل���دي���د  ك��م��ي��ات  وت��ك��ف��ي 
ت�ضييد  ع��م��ل��ي��ات  يف  امل�����ض��ت��خ��دم��ة 
برج  ب��ارت��ف��اع  مبنى  لبناء  امل�ضنع 
العامل..  يف  م��ب��ن��ى  اأع���ل���ى  خ��ل��ي��ف��ة 
امل�ضتخدمة  الكابالت  تكفي  فيما 
و�ضبكة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال�����ض��ب��ك��ة  يف 
املائة من  20 يف  لتغطية  التحكم 
�ضطح االأر���س .. كما تكفي كميات 
هياكل  يف  امل�����ض��ت��خ��دم��ة  احل���دي���د 
برج  مثل  اأب���راج   10 لبناء  امل�ضنع 

اإيفل.
و�ضاهم 35 األف �ضخ�س يف ت�ضييد 
حقق  ال��ذي   «  5 حب�ضان   « م�ضنع 
رقما عامليا بت�ضجيله 130 مليون 
�ضاعة عمل بدون اأي حوادث خالل 
امل�ضنع  وي�ضم  الت�ضييد..  مرحلة 
اأطول طريق على م�ضتوى املنطقة 
ت�����ض��ت��خ��دم ال��ط��اق��ة ال�����ض��م�����ض��ي��ة يف 

اإنارته بطول يبلغ 35 كيلومر.

�شعيد بن طحنون يح�شر �حتفال مركز بروفيتا �لطبي باليوم �لوطني
•• العني -وام:

ح�ضر معايل ال�ضيخ �ضعيد بن طحنون اآل نهيان 
م�ضاء اأم�س مبنطقة الفوعة مبدينة العني احلفل 
الذي نظمه مركز بروفيتا العاملي الطبي التابع 
مل�ضت�ضفيات اإن اإم �ضي للرعاية ال�ضحية بالتعاون 
التطوعي  االإن�ضاين  للعمل  لها«  »حنا  فريق  مع 
وال�ضعادة  لالإيجابية  االإم����ارات  جلمعية  التابع 

وذلك مبنا�ضبة اليوم الوطني ال� 46 للدولة.
بروفيتا  مدير  �ضتانلي  الدكتور  ح�ضراالحتفال 
الطبي  امل��رك��ز  يف  والعاملني  وامل��وظ��ف��ني  الطبي 
التوا�ضل  م�����ض��اه��ري  وب��ع�����س  امل���ر����ض���ى  واأه�������ايل 
االإجتماعي وعدد كبري من املدعوين وامل�ضاركني 
من م�ضرح العني وفريق ال�ضياب دوت كوم وفرقة 
االأف����راح  وال��زع��ي��م خل��دم��ات  احل��رب��ي��ة  بو�ضهيل 

وغريهم .
اآل نهيان  �ضعيد بن طحنون  ال�ضيخ  ورفع معايل 
اأ�ضدق التهاين والتربيكات اإىل القيادة الر�ضيدة 
الوطني  ال��ي��وم  مبنا�ضبة  االم����ارات  دول���ة  و�ضعب 
ال�ضاد�س واالأربعني للدولة .. واأعرب معاليه عن 
التقدير الكبري لالجنازات التي حتققت يف ظل 
خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب  الر�ضيدة  القيادة 

اهلل«  »حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
واأخيه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  و  اهلل«  »رع���اه  دب��ي  حاكم 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة داعياً اهلل اأن يعيد 
االإمارات  دول��ة  �ضعب  على  العزيزة  املنا�ضبة  هذه 

واملقيمني فيها باخلري والربكات.
ال�ضعبية  ال��رق�����ض��ات  ت���ق���دمي  االح���ت���ف���ال  ���ض��م��ل 
والق�ضائد ال�ضعرية وال�ضالت وتكرمي امل�ضاركني 
مركز  وق��دم   .. احلفل  اإجن��اح  يف  �ضاهموا  الذين 
بروفيتا الطبي هدية تذكارية ملعايل ال�ضيخ �ضعيد 
وت�ضريفه  امل�ضتمر  لدعمه  نهيان  اآل  طحنون  بن 

احتفال املركز بهذه املنا�ضبة الوطنية العزيزة.

�شيف بن ز�يد يعزي يف وفاة حرم عبد�هلل �لغرير

�الإمار�ت تدين ب�شدة �لتفجري �الإرهابي �لذي ��شتهدف م�شجد� �شمال �شيناء

•• دبي-وام:

قدم الفريق �ضمو ال�ضيخ �ضيف بن زايد اآل نهيان نائب 
العزاء يف  ال��وزراء وزير الداخلية واجب  رئي�س جمل�س 
ال�ضيد  ح��رم  �ضليمان  ب��ن  �ضعيد  �ضيخة  املرحومة  وف��اة 

عبداهلل اأحمد الغرير.
واأع��رب �ضموه - خالل زيارته جمل�س العزاء يف دبي - 
عن �ضادق موا�ضاته اإىل زوج الفقيدة وذويها واأجنالها .. 
راجياً اهلل عز وجل اأن يتغمدها بوا�ضع رحمته ور�ضوانه 

ويلهم اأهلها واأجنالها ال�ضرب وال�ضلوان.

•• اأبوظبي-وام:

التفجري  ب�ضدة  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  اأدان��ت 
االإرهابي الذي ا�ضتهدف م�ضجد الرو�ضة يف منطقة بئر 
العبد �ضمال �ضيناء امل�ضرية - ام�س - وخلف عددا كبريا 

من ال�ضهداء وامل�ضابني.
بيان  ال���دويل - يف  وال��ت��ع��اون  واأع��رب��ت وزارة اخلارجية 
اجلرمية  لهذه  ال�ضديدين  وا�ضتنكارها  اإدان��ت��ه��ا  ع��ن   -
واملبادئ  القيم  ك��ل  م��ع  تتنافى  التي  االآث��م��ة  االإره��اب��ي��ة 
ال�ضمحاء  االإ���ض��الم��ي��ة  ال�����ض��ري��ع��ة  وت��ع��ال��ي��م  االإن�����ض��ان��ي��ة 

واالأديان ال�ضماوية.
ال��ن��ك��راء تك�ضف مب��ا ال يدع  اإن ه���ذه اجل��رمي��ة  وق��ال��ت 
جماال لل�ضك عن الوجه القبيح لالإرهاب االأ�ضود الذي 
اأي حرمة..  العبادة  الب�ضرية واأماكن  ال يراعي للنف�س 
التي  املتطرفة  اجلماعات  ادع��اءات  زيف  اأي�ضا  وتك�ضف 
بينما  الرببرية  اأعمالها  لتربير  الدين  عباءة  ترتدي 

االإ�ضالم منها براء.

واأك���دت موقف دول��ة االإم���ارات الراف�س ل��الإره��اب بكل 
التن�ضيق  تعزيز  �ضرورة  اإىل  وال��داع��ي  واأ�ضكاله  �ضوره 
ب���ني دول ال���ع���امل وت���ك���ات���ف ج���ه���ود امل��ج��ت��م��ع ال����دويل 
ل�ضمان اجتثاث هذه االآفة اخلطرية التي تهدد االأمن 
واال�ضتقرار العامليني والق�ضاء على م�ضبباتها وجتفيف 

منابع متويلها.
ا�ضتنكارها  اإذ تعرب عن  اإن دولة االإم��ارات  البيان  وقال 
ال�ضديد لهذا العمل االإجرامي ورف�ضها الدائم جلميع 
اأ�ضكال العنف واالإرهاب .. توؤكد ت�ضامنها ودعمها القوي 
جلمهورية م�ضر العربية ال�ضقيقة ووقوفها الثابت اإىل 

جانبها يف مواجهة هذه اجلرائم اخلطرية.
و�ضددت على اأن مثل هذه اجلرمية اجلبانة لن تنال من 
عزمية �ضعب م�ضر واإ�ضراره على موا�ضلة الت�ضدي بكل 

ح�ضم لالإرهاب الذي ال وطن له وال دين اأو اأخالق.
وعربت الوزارة يف ختام بيانها عن تعازي دولة االإمارات 
ومتنياتها  م�ضر  و�ضعب  وحلكومة  ال�ضهداء  لعائالت 

بال�ضفاء العاجل للم�ضابني.

كهرباء ومياه دبي تنظم ور�شة عمل حول �ال�شتد�مة وتغري �ملناخ يف �الإمار�ت
•• دبي-وام:

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي ور�ضة عمل بالتعاون مع وزارة التغري املناخي 
والبيئة حول اال�ضتدامة وتغري املناخ يف دولة االإمارات ملنت�ضبي الدورة الثالثة 
االأمم  برنامج  من  بدعم  الهيئة  اأطلقته  ال��ذي  الكربون  �ضفراء  برنامج  من 
عقدت  الكربون.  ل�ضبط  املتميز  دبي  مركز  مع  وبالتعاون  االإمنائي  املتحدة 
الور�ضة - التي تعد متطلباً اأ�ضا�ضياً الإمتام الربنامج - يف مبنى الهيئة امل�ضتدام 
من  متخ�ض�ضة  حما�ضرة  قدمته  تقدمييا  عر�ضا  وت�ضمنت  القوز  مبنطقة 
والبيئية  املناخية  الق�ضايا  من  ع��دداً  و�ضمل  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة 
باري�س  واتفاقية  املناخي  التغري  ب�ضاأن  املتحدة  االأمم  مفاو�ضات  بينها  من 
الدورة  �ضهدتها  التي  املكثفة  املفاو�ضات  اإليها عقب  التو�ضل  التي مت  للمناخ 
ال� 21 ملوؤمتر االأطراف يف اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية ب�ضاأن تغري املناخ 
التي عقدت يف باري�س خالل �ضهر دي�ضمرب 2015 اإ�ضافة اإىل   COP21
 COP22 م�ضاركة الدولة يف الدورة ال� 22 من موؤمتر االأطراف يف مراك�س
البيئية واحل��د من  التحديات  ال���دويل يف مواجهة  ال��ت��ع��اون  اإط���ار  وذل��ك يف 
اإىل  العامل؛  احل��راري يف  الرئي�ضي لالحتبا�س  امل�ضبب  الكربونية  االنبعاثات 
يف  ال��دول��ة  وج��ه��ود  اال�ضراتيجية  الوطنية  للخطط  مف�ضل  عر�س  جانب 

جمال مواجهة اآثار التغري املناخي واحلفاظ على البيئة واملوارد الطبيعية.
لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�ضو  الطاير  حممد  �ضعيد  �ضعادة  وقال 
ال��رائ��دة يف  الربامج  الكربون من  �ضفراء  برنامج  “ يعد  دب��ي  ومياه  كهرباء 
الهيئة نويل  .. ونحن يف  البيئي  الوعي  ال�ضباب يف جمال  دور  تعزيز  جمال 
القيادة  روؤي���ة  االإ���ض��ه��ام يف حتقيق  عليهم يف  ون��ع��ّول  اأول��وي��ة ق�ضوى  ال�ضباب 
وبنية  م�ضتدامة  بيئة  بتحقيق   2021 االإم���ارات  روؤي��ة  واأه���داف  الر�ضيدة 
حتتية متكاملة عرب م�ضاريع وطنية خمتلفة تخدم البيئة والطاقة النظيفة 
احتفالنا  مع  تزامنا  اأف�ضل  م�ضتقبل  اإىل  والو�ضول  م�ضتدام  م�ضتقبل  لبناء 
اأطلقتها  التي  والنوعية  الكمية  امل�ضاريع  بدليل  الحتادنا  الذهبي  باليوبيل 
مثل  االقت�ضادي  للنمو  جديدة  حمركات  مبثابة  ُتعد  والتي  م��وؤخ��راً  الهيئة 
التحول نحو طاقات بديلة فعالة ونظيفة مثل الطاقة ال�ضم�ضية”. واأ�ضاف 
جيل  واإع����داد  امل��واط��ن  ال�ضباب  ت��دري��ب  يف  العمل  ور���ض��ة  “اأ�ضهمت  ال��ط��اي��ر 
املناخ  ق�ضايا  مواجهة  باأهمية  وتوعيته  البيئية  بق�ضاياه  الواعي  امل�ضتقبل 
اإىل جانب تعريفه مب�ضاهمات دولة االإمارات يف ن�ضر الطاقة النظيفة وزيادة 
على  م�ضادقتها  اإط��ار  يف  التقليدية  للطاقة  م�ضتدام  كبديل  عليها  االعتماد 
اتفاقيات دولية للحد من التغري املناخي والتي تلزم جميع االأطراف بتحديد 

م�ضوؤولياتها وتفعيل دورها من خالل التعاون الدويل “.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/تيتانيوم للخط والر�ضم

رخ�ضة رقم:CN 1091359 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة عبداهلل عبداجلبار حممد ال علي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف عبدالرحمن �ضالح عبدالرحمن احمد ال�ضريف

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
للو�ضاطة  ال�ض�����ادة/كال�ضيك  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

التجارية رخ�ضة رقم:CN 2111942 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة ح�ضن خليفه حممد خليفه ال�ضام�ضي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف حممد دروي�س �ضلمان عبداهلل القمزي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة ياقوت االمارات 

للمقاوالت وال�ضيانة العامة
رخ�ضة رقم:CN 1048266 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عبداهلل علي عبداهلل ح�ضني احلو�ضني %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف علي عبداهلل ح�ضني عي�ضى احلو�ضني

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ملحمه 

ادي�س اثيوبيا
رخ�ضة رقم:CN 1197193 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضيدلية احلنان اجلديدة

رخ�ضة رقم:CN 1027276 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة ديل�ضاد كاظم امري كاظم %49

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة حممد عو�س بدر جعفر الكثريي %51
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف مالود هديب عي�ضى املالود

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 7.80*0.80
تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

تعديل ا�ضم جتاري من/ �ضيدلية احلنان اجلديدة
NEW AL HANAN PHARMACY

اىل/�ضيدلية مرياج ذ.م.م 
MERAJ PHARMACY LLC

االقت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/احل�ضامي لتمثيل ال�ضركات

رخ�ضة رقم:CN 1005175 قد تقدموا الينا بطلب
GATE ENERGY FZC تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة جيت انرجي �س.م.ح

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة جيت للطاقة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
GATE ENERGY - Sole Proprietorship LLC

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف فوؤاد حممد حمد ج�ضار اجلابري
تعديل را�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

تعديل ا�ضم جتاري من/ احل�ضامي لتمثيل ال�ضركات
ALHUSSAMI COMPANIES REPRESENTATION

اىل/اإنرجي �ضتار للبروكيماويات ذ.م.م 
ENERGY STAR PETROCHEMICALS LLC
تعديل ن�ضاط/ا�ضافة جتارة املواد البروكيماوية - باجلملة )4669227(

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة ا�ضترياد )4610008(
تعديل ن�ضاط/ا�ضافة ت�ضدير )4610009(

تعديل ن�ضاط/حذف متثيل �ضركات )7010004(
اأربعة ع�ضر  فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية خالل 
يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة 

حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مغ�ضلة ار�س اخلري

رخ�ضة رقم:CN 2069722 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة مويزة حممد عبدالكرمي حممد فخر الدين %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف مرمي �ضهيل زايد �ضويد املن�ضوري

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ارينوف 

العمال الديكور واال�ضباغ
رخ�ضة رقم:CN 1181344 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضيويوجن االمارات للمقاوالت العامة ذ.م.م 

رخ�ضة رقم:CN 1988473 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/�ضعيد �ضيف بطي القمزي من �ضريك اىل مالك

تعديل ن�ضب ال�ضركاء/ �ضعيد �ضيف بطي القمزي من 51% اىل %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ضيوجن كون�ضرك�ضن كو ليمتد

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ضاحة 0.50*0.20 اىل 1*1
تعديل �ضكل قانوين/من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اىل موؤ�ض�ضة فردية 

تعديل ا�ضم جتاري من/ �ضيويوجن االمارات للمقاوالت العامة ذ.م.م
SEOYONG EMIRATES GENERAL CONTRACTING LLC

اىل/�ضيويوجن االمارات للمقاوالت العامة 
SEOYONG EMIRATES GENERAL CONTRACTING

االقت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
الرهن  لو�ضاطة  بالزا  ال�ض�����ادة/نور  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العقاري  رخ�ضة رقم:CN 2393567 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة عبدالرحمن بن علي بن �ضرار ال علي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف خمي�س �ضامل بن �ضويدان

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ضاحة null*null اىل 1*1
تعديل عنوان/من ابوظبي امل�ضفح م 13 - ق 92 - مكتب 7 41173 ربيع احمد 
 c52 ق   -  6 �ضرق  �ضارع خليفة   - ابوظبي  ابوظبي جزيرة  �ضعيد واخرين اىل 

طابق 8 مكتب 819
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/احمد حممد املرزوقي للمقاوالت العامة

رخ�ضة رقم:CN 1152626 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة من�ضور ح�ضن عمر �ضالح الربيكي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف احمد حممد عبدالرحمن ا�ضماعيل املرزوقي
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ضاحة 3*1 اىل 0.50*0.20

تعديل ا�ضم جتاري من/ احمد حممد املرزوقي للمقاوالت العامة
AHMED MOHAMED AL MARZOUQI GENERAL CONTRACTING

اىل/هيك�ضا انرنا�ضونال للمقاوالت الكهربائية 
HEXA INTERNATIONAL ELECTRICAL CONTRACTING

تعديل عنوان/من منطقة الظفرة ابوظبي منطقة الظفرة غياثي املالك/دائرة ال�ضوؤون البلدية �ضناعية ق 
43 مكتب 36 اىل ابوظبي مدينة حممد بن زايد �ضرق 9 ق C106 ميزان - مكتب 1 29818 29818 بناية/

ال�ضيد زعل حممد زعل خليفة
تعديل ن�ضاط/ا�ضافة املقاوالت الكهربائية )4220904(

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة خدمات حقول ومن�ضات النفط والغاز الربية والبحرية )0910018(
تعديل ن�ضاط/ا�ضافة �ضيانة املباين )4329901(

اأربعة ع�ضر  فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية خالل 
يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة 

حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25

 اإعـــالن �سطب قيد
موناج�س  واي  مانتينيمينتو  ال�ضادة/�ضركة  باأن  االقت�ضاد  وزارة  تعلن 
اندا�ضريال�س ا�س ايه )اجلن�ضية:ا�ضبانيا( قد تقدمت بطلب �ضطب قيد 
فرع ال�ضركة يف اإمارة ابوظبي  )العنوان: �ضارع الكورني�س - احمد خليفة 
اليو�ضف واخرون - �س.ب:41782( واملقيدة حتت رقم )4861( يف �ضجل 

ال�ضركات االجنبية يف الوزارة. 
�ضاأن  يف  2015م  ل�ضنة   )2( رقم  االحتادي  القانون  الحكام  وتنفيذا 
ال�ضركات التجارية وتعديالتة و القرار الوزاري رقم )377( ل�ضنة 2010م 
يف �ضاأن اعتماد دليل اجراءات الرخي�س لفروع ومكاتب املن�ضاآت املوؤ�ض�ضة 

باخلارج واملناطق احلرة بالدولة .
 يرجى من ال�ضادة ا�ضحاب احلق يف االعرا�س ان يتقدموا باعرا�ضهم 
اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �ضهر من تاريخ الن�ضر على العنوان التايل: 

وزارة االقت�ضاد اإدارة الت�ضجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/كافترييا الريا�س

رخ�ضة رقم:CN 1104604  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة مطر �ضعيد عبيد �ضلطان الدرمكي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف عزة خلفان حميد نا�ضر ال�ضوايف
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
خلدمات  ال�ض�����ادة/الفارعة  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

االفراح رخ�ضة رقم:CN 1505967  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة احمد �ضعيد علي بن عمرو %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف يحيى ي�ضلم عبداهلل خمي�س الكثريي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
الربية  ال�ض�����ادة/احلياة  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1496724:لال�ضت�ضارات ذ.م.م رخ�ضة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة روك�ضانى ماريي ويالن %49
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف انا ليزا كوراىل �ضبري

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/وادي  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

امل�ضافر لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة
رخ�ضة رقم:CN 1780224 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�ضبوع  خالل  االقت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
لت�ضليح  الكوخ  ال�ض�����ادة/حمل  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الثالجات  رخ�ضة رقم:CN 1118130  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة ليلى �ضامل خلفان �ضعيد الغيثي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف خوله �ضامل خلفان �ضعيد الغيثي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/2882 جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/1- جريى �ضالومينيداد فين�ضي�ضالو جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/

ال�ضام�ضي  العمران  عمران  عبداهلل  حمد  وميثله:عبداهلل  ���س.م.ع  الوطني  القيوين  ام  بنك 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2017/10/18 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�ضالح/ بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع بالزام املدعي عليه ان يوؤدي اىل البنك املدعي مبلغ 
والفائدة  فل�ضا(  وع�ضرين  وثالثة  دره��م  و�ضتني  وخم�ضة  و�ضبعمائة  ال��ف  وثالثني  )ثالثة 
القانونية الب�ضيطة بواقع 9% �ضنويا من تاريخ اال�ضتحقاق احلا�ضل يف:2011/12/20 وحتى 
مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  درهم  الف  ومببلغ  بامل�ضروفات  والزمته  ال�ضداد  متام 
احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن 
�ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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    اإعادة  اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/09107/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : ع�ضوان مبارك �ضحى ابو مقريعة  

مبا اأن املدعي : الرقة للعقارات   
قد اأقام �ضدكم الدعوى 02/09107/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

اخالء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �ضداد االأجرة للماأجور للفرة من 2017/4/1 وحتى 2017/9/30  
فر�ضد بذمته مبلغ 24500 درهم وميتنع عن �ضداده رغم اخطاره بال�ضداد او االإخالء عن طريق الكاتب 

العدل بتاريخ 2017/8/9 واي�ضا عن طريق الن�ضر  بتاريخ 2017/9/4 اال انه مل يحرك �ضاكنا    
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر لنا �ضيكات مببلغ )24500( كقيمة ايجارية من الفرة من 2017/4/1 
وحتى تاريخ 2017/9/30 وعند تقدميهم للتح�ضيل تبني عدم وجود ر�ضيد له وميتنع عن �ضداد مقابلة 

رغم اخطاره مرارا وتكرارا
مطالبة مالية - ان العقد ت�ضمن الن�س على غرامة ارتداد كل �ضيك مبلغ )500( وقد ارتد عدد )2( �ضيك 

دون �ضرف 
الزام بت�ضليم م�ضتندات - ان امل�ضتاجر هو امللزم بقيمة ا�ضتهالك الكهرباء واملياه والبد من تطهري املاأجور من 

تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
وحتى   2017/4/1 تاريخ  من  ابتداء  االيجارية  القيمة  �ضداد  عن  امتنع  عليه  املدعي  ان   - مالية  مطالبة 
تاريخ 2017/9/30 فر�ضد بذمة مبلغ وقدره 24500 درهم لذا نطالب بكل ما ي�ضتجد من ايجار من تاريخ 

2017/10/1 وحتى تاريخ حتقق االخالء الفعلي للعني مو�ضوع النزاع 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�ضائية اإعادة اعالنكم بالن�ضر للح�ضور بجل�ضة يوم االثنني املوافق 2017/11/27  ال�ضاعة 
املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�س  االإبتدائية  بالدائرة  الثانية(  الق�ضائية )اللجنة  اللجنة  امام  2.30م 
اأمر بتق�ضري مدة امل�ضافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�ضر . فاأنت مكلف  االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 

باحل�ضور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ضتندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/06693/2017 / �سكني     
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/08490/2017   �سكني  - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �ضده : فيو�ضر فيجني دي دبليو �ضي - �س ذ م م - جمهول حمل االقامة    
حيث تقدم طالب التنفيذ : �ضركة ابوظبي الوطنية للعقارات - �س م خ - فرع دبي  

ال�ضادر ل�ضاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�ضي باالتي:
1- اخالء املاأجور وت�ضليمه خاليا من ال�ضواغل 

2- الزام املدعي عليها ب�ضداد مبلغ وقدره 17.666 درهم القيمة االيجارية للفرة من 
2017/5/21 ولغاية 2017/9/21 وما ي�ضتجد من اجر من تاريخ 2017/9/22 وحتى 
ب��راءة ذمة من هيئة كهرباء  باإح�ضار �ضهادة   ، الفعلي بواقع 53.000 دره��م  االخ��الء 

ومياه دبي 
2-الزام املدعي عليها بالر�ضوم وامل�ضروفات  

تاريخ  من  ي��وم  ع�ضر  خم�ضة  خ��الل  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
الن�ضر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �ضوف يتم اتخاذ االجراءات 

القانونية املنا�ضب لتنفيذه 
مالحظة / �ضيتم اإغالق ملف التنفيذ تلقائيا حال عدم ت�ضليم افادة االإعالن بالن�ضر 

خالل ع�ضرة ايام من تاريخ ا�ضتالمه وفقا للقرار رقم 21 ل�ضنة 2017( 
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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اأخبـار الإمـارات

�لعا�شرة  لدورته  �لنهائية  �ملناف�شات  �إىل  �ملتاأهلة  �الأ�شو�ت  عن  �ل�شارقة” يك�شف  “من�شد 
•• ال�صارقة-وام:

“من�ضد ال�ضارقة” الذي ينظمه تلفزيون ال�ضارقة التابع  ك�ضف برنامج 
ملوؤ�ض�ضة ال�ضارقة لالإعالم يوم اأم�س االأول عرب حلقة خا�ضة من برنامج 
لدورته  النهائية  املناف�ضات  اإىل  املتاأهلني  عن  املن�ضد”  اإىل  “الطريق 
دول   10 طافت  التي  االأول��ي��ة  االختبارات  اختتام  عقب  وذل��ك  العا�ضرة 
من  ملن�ضدين  االإن��رن��ت  عرب  امل�ضاركات  مئات  ا�ضتقبال  و�ضهدت  عربية 

جميع بلدان العامل.
ال�ضعودية  العبا�ضي  عثمان  من  ك��اًل  املتاأهلني  املن�ضدين  قائمة  و�ضمت 
و�ضالح اخلاليلة االأردن ويو�ضف حممود م�ضر وعلي بن �ضاحلة تون�س 
�ضمالن  ب��ن  و�ضعيد  امل��غ��رب  ل�ضهب  وي��ا���ض��ني  اجل��زائ��ر  حمو�س  وي��ا���ض��ني 

العراق  ال�ضامرائي  و�ضلطان  �ضوريا  قيمة  واأح��م��د  االإم���ارات  الطنيجي 
عالء  ووليد  ال�ضودان  حمجوب  وخالد  اليمن  احلب�ضي  ها�ضم  وحامد 

الدين لبنان وعبد الفتاح جحيدر ليبيا.
و�ضهدت مرحلة االختبارات االأولية للربنامج التي اأُقيمت خالل �ضهري 
اأغ�ضط�س و�ضبتمرب املا�ضيني اأكرث من 850 م�ضاركة عرب االأداء احلّي 
خالل  م��ن  االإل��ك��رون��ي��ة  امل�ضاركات  مئات  بجانب  التحكيم  جل��ان  اأم���ام 
االإنرنت حيث متّيزت االختبارات مبناف�ضة قوية بني املر�ضحني الذين 
االإلقاء  يف  عالية  ومهارات  االإن�ضادية  االأ�ضاليب  يف  الفتاً  تنوعاً  اأظهروا 
�ضّعب  الذي  االأم��ر  العذبة  اأ�ضواتهم  اىل  ا�ضافة  امل�ضرح  على  واحل�ضور 

مهمة جلان التحكيم يف اختيار املتاأهلني.
“من�ضد ال�ضارقة” : بعد  وقال جنم الدين ها�ضم املنتج املنفذ لربنامج 

مرور عقد من الزمان على انطالقته يطل من�ضد ال�ضارقة على جمهوره 
املتجددة  ال�ضوتية  العام مبجموعة متنوعة من اخلامات  وحمبيه هذا 
باأ�ضلوبها  واح���دة منها  ك��ل  تتفرد  ال��ت��ي  امل��ت��ع��ددة  االإن�����ض��ادي��ة  وامل���دار����س 
اأروع  اخلا�س ومفرداتها االأ�ضيلة لن�ضرب بذلك موعداً مع واحدة من 
والفن  االإب��داع  ع��وامل  امل�ضاركون يف  فيها  �ضيحّلق  التي  الربنامج  دورات 
الهادف. واأ�ضاف اأن اإمارة ال�ضارقة تعزز من احت�ضانها للربنامج الدور 
بامل�ضهد  والنهو�س  االرت��ق��اء  �ضبيل  يف  به  تطلع  ال��ذي  الكبري  التنويري 
الثقايف والفني الغني على امتداد الوطن العربي فمن�ضد ال�ضارقة يعترب 
للفن  الرفيعة  والقيمة  ال�ضامية  الر�ضالة  توؤكد  التي  امل��ب��ادرات  اإح��دى 
ويعترب  الرفيعة.  القيم  ون�ضر  الفرد  بذائقة  االرتقاء  يف  ودوره  الهادف 
اإىل اكت�ضاف املواهب  اأهم برامج امل�ضابقات الهادفة  اأحد  من�ضد ال�ضارقة 

االإن�ضادية يف الوطن العربي حيث ي�ضل هذا العام اإىل عقده االأول بعد 
هذا  يف  البارزة  مكانتهم  لهم  اأ�ضبحت  الذين  املن�ضدين  ع�ضرات  تخريج 
املجال وبات لهم �ضيت عاٍل وانت�ضار كبري يف اأو�ضاط ع�ضاق الفن الهادف. 
ويحظى الربنامج باإقبال منقطع النظري من امل�ضاهدين يف خمتلف الدول 
العربية والغربية حيث �ضارك فيه خالل االأعوام املا�ضية مت�ضابقون من 
جميع الدول العربية وكذلك من فرن�ضا وبلجيكا واإيطاليا واأندوني�ضيا 
وماليزيا والبو�ضنة والهر�ضك وتركيا ما اأك�ضبه ُبعداً عاملياً .. كما يعترب 
الباحثني والدار�ضني حيث متت مناق�ضة ر�ضالة  اأنظار  الربنامج حمط 
ون��ال من  ا�ضتعر�ضت جتربته  باإيطاليا  االأوىل  روم��ا  دكتوراه يف جامعة 
خاللها الباحث الفل�ضطيني اإياد مروان حافظ درجة الدكتوراه كما كان 

الربنامج عنوان م�ضروع تخرج لطالبة جزائرية يف كلية االإعالم.

حاكم عجمان ي�شارك �أهايل منطقة �ملنامة �حتفاالتهم باليوم �لوطني �لـ 46 
•• عجمان-وام:

�ضارك �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حميد بن را�ضد النعيمي ع�ضو املجل�س االأعلى 
حاكم عجمان م�ضاء اأم�س االول اأهايل منطقة املنامة يف عجمان احتفاالتهم 
باليوم الوطني ال� 46 للدولة والذي نظمته املوؤ�ض�ضات االحتادية والدوائر 

املحلية ومب�ضاركة كبرية من كافة القطاعات العامة واخلا�ضة واالأهايل.
وت�ضمنت االحتفالية العديد من االأن�ضطة والفعاليات التي تعرب مبجملها 
واأن��ا���ض��ي��د وم��ع��زوف��ات م��ن��وع��ة وف���ق���رات �ضعبية واأقيمت  ال��وط��ن  ع��ن ح��ب 

الفعاليات يف متحف املنامة.
واأ�ضاد �ضاحب ال�ضمو حاكم عجمان بح�ضن التنظيم واال�ضتقبال وما �ضاهده 
من معرو�ضات ومنتجات وابداعات فكرية وابتكارية من امل�ضاركني وطالب 

وطالبات املدار�س واولياء االأمور واالهايل.
بجهود  نظمت  وفعاليات  فقرات  من  تابعه  مبا  �ضعادته  عن  �ضموه  واأع���رب 
عن  عربت  والتي  امل�ضاركة  واخلا�ضة  الر�ضمية  القطاعات  كل  من  م�ضكورة 
احلب الكبري للقيادة الر�ضيدة واالنتماء لالإمارات الغالية واظهار منجزاتها 
الفعاليات  خ��الل  م��ن  معانيها  بكل  االحت���اد  روح  تعك�س  ال��ت��ي  التاريخية 

واالأن�ضطة الراثية وغريها.
وثمن �ضموه جهود القائمني على الفعاليات .

موؤكدا اأهمية اإبراز املوروث يف اأجمل �ضورة وما قدمه ال�ضلف ويعك�س �ضورة 
حلم والدنا املوؤ�ض�س املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان »طيب اهلل 
الدولة  وتاأ�ضي�س  وال�ضلف رحمهم اهلل ممن عا�ضروا م�ضرية االحتاد  ثراه« 

التي �ضهدت ت�ضارعا تنمويا كبريا يف جميع املجاالت.
واع��ت��زازه مب��ا قدمه  ف��خ��ره  ع��ن  ح��اك��م عجمان  ال�ضمو  اأع���رب �ضاحب  كما 
امل�ضاركون يف املعر�س املقام فى متحف املنامة واملنتجات الراثية التي تعرب 

عن حياة االأجداد واالباء.
وكانت فعاليات االحتفال باليوم الوطني 46 قد ا�ضتهلت با�ضتقبال �ضاحب 
ال�ضمو حاكم عجمان يف متحف املنامة من قبل امل�ضوؤولني واالهايل يف املنطقة 
ثم قام �ضموه ومرافقوه بجولة تفقد خاللها اأجنحة اجلهات امل�ضاركة ومنها 
ال�ضرطية  املعدات  بع�س  على  ا�ضتمل  وال��ذي  عجمان  ل�ضرطة  خا�س  جناح 
�ضرح  اىل  وا�ضتمع  املتحركة  العمليات  غرفة  ومنها  اجل��دي��دة  واالب��ت��ك��ارات 
تفقد  كما  اجلرمية  م�ضرح  ق�ضم  يف  والتحقيق  البحث  عمليات  ح��ول  واف 
العامة للدفاع املدين يف عجمان وجناح دائرة االثار يف  االإدارة  �ضموه جناح 
احللو  عبيد  ومركز  االإ�ضالمية  لل�ضوؤون  العامة  الهيئة  وجناح  القيوين  ام 

لتحفيظ القراآن يف املنامة .
ال�ضحي  املنامة  ملركز  خا�س  جناح  ومنها  االجنحة  باقي  �ضموه  تفقد  كما 
وجناح املعر�س الراثي الذي �ضم جمموعة من اال�ضلحة القدمية والبيت 
الراثية.. كما  املكت�ضفة واحل��رف  االث��ار  القدمي وجمموعة من  االماراتي 
االماراتي  واملطبخ  امل�ضاركة  امل��دار���س  م��ن  العديد  اجنحة  يف  �ضموه  جت��ول 

والربزة وغرفة العرو�س وبيت ال�ضعر وغريها من االجنحة.
االبتكارات  �ضرح حول  القائمني على تلك االجنحة اىل  �ضموه من  وا�ضتمع 

التي نفذها الطالب والطالبات واالأهايل.
امل�ضتخدمة  واالدوات  اللوؤلوؤ  �ضيد  مبهنة  اخلا�س  اجلناح  �ضموه  تفقد  كما 

ومناذج  املهنة  بهذه  املتعلقة  ال�ضور  وبع�س  ال�ضيد  ادوات  �ضناعة  وكيفية 
لقوارب ال�ضيد .

اهم  على  ..واطلع  املنتجة  لالأ�ضر  الراثي  املعر�س  يف  جولته  �ضموه  وتابع 
املنتجات اخلا�ضة بالراث واي�ضا املاأكوالت ال�ضعبية وال�ضناعات التقليدية 
ال��ق��دمي��ة وم��ن��ه��ا �ضناعة ال��ت��ل��ى وغ��ريه��ا و���ض��اه��د ج��ان��ب��ا م��ن ط���رق الطبخ 
املقهى  زي��ارة  الطعام اىل جانب  االأج��داد الإع��داد  ا�ضتخدمها  التي  واالأواين 

ال�ضعبي.
يعود  التي  القدمية  ال�ضيارات  ذلك اىل جناح  بعد  �ضموه ومرافقوه  وانتقل 

تاريخ ت�ضنيعها اىل عام 1943 وحتى وقتنا هذا.
وبداأ  املنا�ضبة  بهذه  اقيم  ال��ذي  احلفل  �ضموه  ح�ضر  اجل��ول��ة  انتهاء  وبعد 
بال�ضالم الوطني وتالوة اآيات من الذكر احلكيم ثم قدم عر�س فيديو حول 
زايد  ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  لكلمة �ضاحب  اع��ادة  ال�ضهيد واال�ضتماع اىل 
امل�ضلحة مبنا�ضبة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  ابوظبي  نهيان ويل عهد  ال 
يوم ال�ضهيد .. كما ا�ضتمل احلفل على انا�ضيد وطنية م�ضحوبة بت�ضكيالت 
حول  الفنية  ال��ل��وح��ات  بع�س  امل��دار���س  ط��ال��ب��ات  ق��دم��ت  فيما  ا�ضتعرا�ضية 
واجنازاته  االحت��اد  م�ضرية  تناولت  منوعة  وفقرات  انا�ضيد  �ضمت  االحت��اد 
�ضعراء  القاها  الق�ضائد  �ضموه اىل عدد من  ا�ضتمع  .. كما  امليادين  كافة  يف 
اأع�ضاء  ال�ضيوخ  ال�ضمو  واأ�ضحاب  احلكيمة  بالقيادة  فيها  ا���ض��ادوا  املنطقة 

املجل�س االعلى حكام االمارات واالجنازات التي حتققت.
وتلقى �ضاحب ال�ضمو حاكم عجمان يف ختام احلفل هدية تذكارية من �ضعادة 
اللواء ال�ضيخ �ضلطان بن عبداهلل النعيمي قائد عام �ضرطة عجمان وهدية 

اأخرى من �ضعادة عبدالرحمن النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط 
وهدية ثالثة من �ضعادة العميد عبدالعزيز علي ال�ضام�ضي مدير عام الدفاع 
احلفل  رعايته  على  ل�ضموه  والتقدير  ال�ضكر  عن  تعبريا  امل��دين يف عجمان 

وت�ضريفه منطقة املنامة وم�ضاركته اهاليها احتفاالتهم باليوم الوطني.
املنامة  يف  البلدية  مكتب  اإدارة  مدير  ال�ضويحي  �ضيف  حممد  ال�ضيد  وق��ال 
هو  ما  احلفل  اأن  الفعاليات  تلك  تنظيم  على  ا�ضرف  وال��ذي  املنا�ضبة  بهذه 
اأ�ضمى  رافعا  الر�ضيدة..  وبقيادتنا  باإماراتنا  والفخر  االعتزاز  اال تعبري عن 
اآيات التهاين والتربيكات اإىل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  واإىل   « اهلل  »حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« 
نائب  ابوظبي  عهد  ويل  نهيان  ال  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب 
القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة واإىل اأ�ضحاب ال�ضمو ال�ضيوخ اأع�ضاء املجل�س 
االأعلى حكام االإمارات با�ضم اأهايل املنامة عامة وموظفي مكتب البلدية يف 

املنامة ب�ضكل خا�س.
عجمان  حاكم  ال�ضمو  ل�ضاحب  املنامة  واأه���ايل  امتنانه  عظيم  عن  واأع���رب 
على  الغالية  باملنا�ضبة  بهذه  فرحتهم  املنطقة  اأه��ايل  وم�ضاركته  لت�ضريفه 
قلوب االإماراتيني واملقيمني على اأر�س الدولة ول�ضمو ال�ضيخ عمار بن حميد 

النعيمي ويل عهد عجمان .
واكد اأن الزيارة و�ضام �ضرف نعتز به ونوثقه يف �ضجل منجزاتنا الأنها تعك�س 
التالحم الوطني وجت�ضد روح االحتاد يف اأجمل ال�ضور التعبريية عن احلب 

للقيادة.

نادي ر�أ�س �خليمة يكرم �جلندي �ملجهول
•• راأ�س اخليمة – الفجر

ك��رم��ت ن��اع��م��ة ال�����ض��ره��ان ع�ضو 
امل���ج���ل�������س ال����وط����ن����ي االحت��������ادي، 
ال�ضحي  اأح����م����د  ����ض���م���ا  ال�������ض���اب���ة 
برنامج  درا�ضية يف  منح  اأخ�ضائي 
ال�ضيخ �ضقر للتميز احلكومي يف 
املجهول  واجلندي  راأ���س اخليمة، 
الريا�ضي  اخليمة  راأ����س  ن��ادي  يف 
التطوعية  جل���ه���وده���ا  ال���ث���ق���ايف 

التطوعي م�ضوؤولية واجبة  علينا 
اأن  فيما   جمتمعية،  ك�ضخ�ضيات 
ت�����ض��ل��ي��ط ال�������ض���وء ع��ل��ى ال���ك���وادر 
ال���ت���ي تعمل  امل��ت��ط��وع��ة وخ��ا���ض��ة 
ب�ضمت  وباإتقان، يزيد من تقدير 
لها  نرفع  و  ت��وؤدي��ه،  ال��ذي  العمل 
لذلك  وتقديًرا  اح��راًم��ا  القبعة 

الدور الذي تلعبه يف املجتمع. . 
ع�ضو  ����ض���ي���ف  ح�������ض���ة  واأث�������ن�������ت 
راأ���س اخليمة  ن��ادي  اإدارة  جمل�س 

فعاليات  وخ��ا���ض��ة يف  ال��ن��ادي  يف  
اللجنة الثقافية االجتماعية.. 

 واأو���ض��ح��ت ن��اع��م��ة ال�����ض��ره��ان اأن 
التطوع  ع��ل��ى  ال�����ض��ب��اب  ت�����ض��ج��ي��ع 
ير�ضدهم  امل�����ج�����االت  مب��خ��ت��ل��ف 
ويك�ضبهم  ال�����ض��ح��ي��ح،  ل��ل��ط��ري��ق 
، كما  وح���ي���ات���ي���ه  اإداري���������ة  خ�����ربة 
وي���ع���زز م���ن والئ���ه���م ل��ل��وط��ن يف 
اأن  اإىل  م�������ض���رية  ذات�������ه،  ال����وق����ت 
للعمل  ال�ضباب  �ضريحة  توجيه  

تعاون  ع��ل��ى  ال��ث��ق��ايف  ال��ري��ا���ض��ي 
املجل�س  ع�ضو  ال�����ض��ره��ان   ناعمة 
للمتطوعة  لت�ضجيعها  الوطني   
�ضما ال�ضحي والتي متثل �ضريحة 
والذي  ب�ضمت،  املتطوع  ال�ضباب  
ب�ضمة  ي������رك  اأن  ع���ل���ى  ي�������ض���ر 
ع��ل��ى خربته  ب���ن���اء  يف جم��ت��م��ع��ه 
مقام  اأم���ام  املتوا�ضعة  وم��ه��ارات��ه 

الوطن..  
ت�����ع�����اون  اأن  ح���������ض����ة  واأك���������������دت 

القيادية  املجتمعية  ال�ضخ�ضيات 
التطوع،  على  ال�ضباب  حتفيز  يف 
املتطوعني  اأع����������داد  م����ن  ي����زي����د 
التطوعية  ب��االأع��م��ال  امل��ب��ادري��ن 
يجعل  كما  عملهم،  ن��ط��اق  خ���ارج 
احلا�ضنة  امل���وؤ����ض�������ض���ات  ي�����ض��ج��ع 
للموظفني املتطوعني، الإعطائهم 
ومهام   وظيفية  فر�س  ثقة   بكل 
مهامهم  م��ن   اأك��رب  وم�ضوؤوليات 

الواقعية.

   100 األف كامريا تراقب راأ�س اخليمة 

�لعني �ل�شاهرة : نظام حماية �شكل حائطا �شلبا يف مو�جهة �جلرمية 

ندوة متالزمة د�ون �الأ�شرية تناق�س �لتغري�ت �جلن�شية و�لنف�شية يف مرحلة �ملر�هقة

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ال�ضاهرة«  »ال���ع���ني  ب��رن��ام��ج  اأك����د 
االإذاع��������ي ال�����ذي ي��ب��ث ع���رب اأث���ري 
اإدارة  وت��ع��ده  راأ����س اخليمة  اإذاع���ة 
العامة  وال�����ع�����الق�����ات  االإع����������الم 
ب��ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ض��رط��ة راأ����س 
ع�ضر  الثانية  حلقته  يف   ، اخليمة 
نظام  ج���دوى   ، ال��ث��ال��ث  للمو�ضم 
املراقبة  ك���ام���ريات  ودور  ح��م��اي��ة 
االأمنية يف متابعة احلالة االأمنية 
وخا�ضة  االإم�����ارة  م��واق��ع  ملختلف 

ا�ضتخدام  ع���رب  ت��ق��ن��ي��ت��ه  وج������ودة 
للمراقبة  ال����ك����ام����ريات  اأح�������دث 
اجنازات  وا�ضتعر�ضوا   ، االأم��ن��ي��ة 
ال���ن���ظ���ام م���ن���ذ ان���ط���الق���ت���ه وع����دد 
مزودي اخلدمة وكيفية التوا�ضل 
معهم وكيف تتم عملية التفتي�س 
للتاأكد من التزام اجلميع باملعايري 

والتعليمات ال�ضادرة .
واأو�����ض����ح����ت احل���ل���ق���ة م����ن خالل 
لنظام  ال��ف��ع��ال  ال������دور  ال��ت��ق��ري��ر 
حماية وكامريا املراقبة يف خف�س 
م���وؤ����ض���ر اجل����رمي����ة ، وحت����دي����داً 

من  العديد  حل  يف  �ضاهم  حماية 
مرتكبيها  عن  والك�ضف  اجل��رائ��م 

بال�ضرعة التي فاقت التوقعات .
تركيب  بعد  نظام حماية  واأف�ضى 
تركيب 100 األف كامريا مراقبة 
اإىل توفري االأم��ن واالأم��ان باأعلى 
امل�������ض���ت���وي���ات داخ������ل اإم��������ارة راأ������س 
التجاري  ال���و����ض���ط  ويف  اخل��ي��م��ة 
اإن�ضائه  م��ن��ذ  ه���دف���ه  اأن  ح��ي��ث   ،
بن�ضبة  اإىل ج��رائ��م  ال��و���ض��ول  ه��و 
 ،  2021 ع���ام  خ���الل  �ضفر% 
جميع  باإلزامية  النظام  ويق�ضي 

به  امل�����ض��ت��ه��دف  م��راح��ل��ه  اأوىل  يف 
الو�ضط التجاري .

وبعد جناحه يف تركيب 100 األف 
كامريا مراقبة ، م�ضتعر�ضاً اأهمية 

النظام واأهدافه وم�ضتجداته .
ك����ل من  ال����ربن����ام����ج  اىل  حت�����دث 
رئي�س  ال����ط����ري  اأح�����م�����د  ج����م����ال 
امل������وارد  ب��ه��ي��ئ��ة  االدارة  جم��ل�����س 
ال��ع��ام��ة وم��ي�����ض��ون حم��م��د مدير 
هيئة املوارد العامة براأ�س اخليمة 
النظام  اأه���م���ي���ة  ع����ن   ، ب���االن���اب���ة 
نظام  ب��اأن  وم�ضتجداته  واأه��داف��ه 

مرحلته  يف  ال���ت���ج���اري���ة  امل����ح����ال 
االأوىل بركيب كامريات مراقبة 
مب���ع���اي���ري وم���وا����ض���ف���ات حم����ددة 
للحد من   ، وقائي  اأمني  ك��اإج��راء 
ال�ضرقات  مثل  املتكررة  امل�ضكالت 
واأ�ضارا   ، امل��ح��الت  على  وال�ضطو 
با�ضراط  �ضدرت  التعليمات  ب��اأن 
وكامريات  اأجهزة مراقبة  تركيب 
يح�ضل  ك����ي  حم����ل  الأي  خ���ا����ض���ة 
له  ي�ضمح  ال��ذي  الرخي�س  على 

مبزاولة ن�ضاطه التجاري .
النظام  اأه��داف  ال�ضيفان  وتناول 

••  دبي-الفجر:

ملتالزمة  االم��ارات  جمعية  نظمت 
التوعوية   االأ���ض��ري��ة  ال��ن��دوة  داون 
اجلن�ضية  ب���ال���ت���غ���ريات  اخل���ا����ض���ة 
داون  م��ت��الزم��ة  ل���ذوي  والنف�ضية 
يف  فندق  امل���راه���ق���ة  م���رح���ل���ة  يف 
�ضعادة  بح�ضور  بدبي،  �ضانغريال 
رئي�س  ج���ع���رور  م���ن���ال  ال���دك���ت���ورة 
نوال  واالأ����ض���ت���اذة  االإدارة  جمل�س 
نائب  ن��ا���ض��ر  اآل  اهلل  ع��ب��د  ن��ا���ض��ر 

رئي�س جمل�س االإدارة.
���ض��ارك يف ال���ن���دوة االأ���ض��ت��اذة منى 
وا�ضت�ضارية  ت��رب��وي��ة  ك����اظ����م اأول 
�ضعوبات تعلم اإماراتية والدكتورة 

التاأكد  اإىل  االإ������ض�����ارة  مت���ت  ك��م��ا 
م����ن اجل����ان����ب ال�����ض��ح��ي وت������وازن 
ال����ه����رم����ون����ات، ورع�����اي�����ة اأمن������اط 
التعامل  وكيفية  املختلفة  التعلم 
وجتنب  باالإهمال،  اأو  بالرد  �ضواء 
التدليل  ع����دم  اأخ����ذ  م���ع  ال��ع��ق��اب 
ال�ضلوك  وحتديد  االإعتبار،  بعني 
التعزيز  وا�ضتخدام  املرغوب  غري 
االإيجابي وفق النظرية ال�ضلوكية، 
ال�ضحيح  التخطيط  على  والعمل 
ل����ل����زواج، ول��ي�����س ف��ق��ط م���ن اأج���ل 
ال����������زواج، وع������دم اح�����راج�����ه اأم�����ام 
بالنف�س  الثقة  ومنحه  االآخ��ري��ن 
بالطرق  امل���وا����ض���ي���ع  وم���ع���اجل���ة 
معهم  واالت������ف������اق  ال�������ض���ح���ي���ح���ة، 

الندوة  ه��ذه  ب��اأن  نا�ضر  اآل  نا�ضر 
ال�ضنوية  اخل��ط��ة  ���ض��م��ن  و���ض��ع��ت 
دعم  ع��ل��ى  ت��رك��ز  وال��ت��ي  للجمعية 
للتوجهات  وحت���ق���ي���ق���اً  االأ������ض�����ر 
اأحد  يف  للجمعية   اال�ضراتيجية 
الهامة يف الركيز على  حماورها 
كافة  على  الدعم  وتقدمي  االأ�ضرة 

امل�ضتويات.
التغريات  اأه����م  ال���ن���دوة  ون��اق�����ض��ت 
متالزمة  ذوي  ع��ل��ى  ت���ط���راأ  ال��ت��ي 
نف�ضية  اأو  ج��ن�����ض��ي��ة  ����ض���واء  داون 
واإخ����ت����الف ال���ت���غ���ريات م���ع وج���ود 
واللغوية  ال��ع��ق��ل��ي��ة  ال���ت���ح���دي���ات 
والقدرات املختلفة، و�ضبل التدخل 
التغريات  ه���ذه  ل��ت��ف��ه��م  امل��ط��ل��وب��ة 

�ضعاد  ال��ن��ف�����ض��ي��ة  االإ����ض���ت�������ض���اري���ة 
للتنمية  العميد  م�ضاعد  املرزوقي 
االإن�ضانية  العلوم  كلية  يف  املهنية 
الندوة  االإم����ارات، واأدارت  بجامعة 
الربوفي�ضورة اإميان جاد امل�ضت�ضارة 

الربوية للجمعية.
جعرور  م��ن��ال  وعربت الدكتورة 
عن تقديرها لالإقبال الكبري على 
متالزمة  ذوي  اأ���ض��ر  م��ن  ال���ن���دوة 
يف  وامل��ه��ت��م��ني  وامل��خ��ت�����ض��ني  داون 
ال��ه��م��م ومعلمي  اأ���ض��ح��اب  م��راك��ز 
اأه��م��ي��ة مو�ضوع  ، وع��ل��ى  امل��دار���س 
تناولتها  ال��ت��ي  وامل���ح���اور  ال���ن���دوة 

الندوة  وا�ضتفادة االأ�ضر منها.
اأك���دت االأ���ض��ت��اذة نوال  م��ن جانبها 

وكيفية التعامل مع هذه التغريات 
يومياً .

اأهمية  ع���ل���ى  امل��خ��ت�����ض��ون  واأك�������د 
م���ت���الزم���ة  ذوي  م�����ع  ال����ت����ع����ام����ل 
الزمني  العمر  اإىل  ا�ضتناداً  داون 
ومنحهم  مب�ضاعرهم  واالع��راف 
باأريحية  عنها  للتعبري  الفر�ضة 
وب���������دون ال�������ض���ع���ور ب����احل����رج،م����ع 
الركيز على ال�ضلوكيات ال�ضادرة 
عنها  والتعبري  وتوجيهها  عنهم 
وجتنب  ال�����ض��ح��ي��ح��ة،  ب���ال���ط���رق 
باملح�ضو�س  واالل������ت������زام  امل����ج����رد 
ال�ضحيحة  ال��ن��م��ذج��ة  واأه���م���ي���ة 
اأخرى  �ضلوكيات  نحو  والتوجيه 

م�ضجعة ومفيدة.

يف خم��ت��ل��ف م���واق���ع االإم�������ارة من 
التقنيات  اأح���دث  ا�ضتقدام  خ��الل 

راأ�س  �ضرطة  وحر�س   ، ال�ضرقات 
اخليمة على تعزيز االمن واالمان 

ملواجهة  احل���دي���ث���ة  واالأن����ظ����م����ة 
اجلرمية .

الكوابي�س  امل���������ض����ي،  وط����ري����ق����ة 
عبارات  وا����ض���ت���خ���دام  واالأح��������الم، 
اأو خوف  �ضخ�س معني  اإىل  ت�ضري 
من  ال�ضكوى  اأو  معني،  مكان  من 
اآالم ج�ضدية، اأو االإ�ضتثارة ال�ضريعة 

وتفهمهم.
عالمات  اإىل  ال���ن���دوة  وت��ط��رق��ت 
ال��ت��ح��ر���س اجل��ن�����ض��ي وال���ت���ي يتم 
م����ن ح������دوث بع�س  ا���ض��ت��ن��ت��اج��ه��ا 
ال����ت����غ����ريات م���ث���ل ال����ن����وم واالأك������ل 

وغريها  الغ�ضب  اإىل  ت���وؤدي  التي 
امل���ع���ت���اد عليها  م���ن االأم�������ور غ���ري 
اكتئاب  م��ن  ال��ي��وم��ي��ة  حياتهم  يف 
وا�ضت�ضعار هذه  وانطواء وغريها، 

التغريات حال ظهورها.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/06/19م   املودعة حتت رقم:  275296 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ض��م:  كابو�ضيكي كاي�ضا روز يونيفر�س، تعمل حتت اإ�ضم روز يونيفر�س كو.، اإل تي دي. 
وعنوانه: 507-2 كانيجاموري-ت�ضو، مورياما-�ضي، �ضيجا-كني، 524-0045  اليابان  

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
والنباتات  اأ�ض�س  يف  املزروعة  والزهور  املقطوفة  والزهور  )الطبيعية(  والزهور  احلية  الزهور 
احلية وال�ضتول وال�ضجريات وب�ضل )النبات( وب�ضل الزهور وبذور الزهور لغايات الب�ضتنة؛ بذور 

الزهور لغايات الزراعة؛ زهور النباتات؛ النباتات ال�ضغرية.  
 الواق�عة بالفئة:  31 

منوذج  يف  مبني  هو  كما  التينية  باأحرف   "WABARA " كلمة  كتبت  العالمة:   و�ضف 
الطلب.

اال�ض��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد 

اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  25  نوفمرب 2017 العدد 12182

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/06/29م   املودعة حتت رقم:  275738 
 تاريخ اإيداع االأولوية:     16 يناير 2017

با�ض��م:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�ضيو، �ضوي�ضرا 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

اأخرى ت�ضتعمل يف غ�ضل وكي املالب�س؛ م�ضتح�ضرات تنظيف و�ضقل  م�ضتح�ضرات تبيي�س االأقم�ضة ومواد 
منظفات  لل�ضعر؛  )لو�ضن(  غ�ضول  جتميل؛  م�ضتح�ضرات  عطرية؛  وزي��وت  عطور  �ضابون؛  وك�ضط؛  وجلي 
وكرميات  ال�ضم�س  وكرميات  جتميلية  وكرميات  ال�ضعر  كرميات  طبية(؛  )غري  ا�ضتحمام  كرميات  اأ�ضنان؛ 
وكرميات  معطرة  وك��رمي��ات  التنظيف  وك��رمي��ات  احل��الق��ة  بعد  م��ا  وك��رمي��ات  لل�ضم�س  التعر�س  بعد  م��ا 
م�ضتح�ضرات  حالقة؛  م�ضتح�ضرات  للوجه؛  )جل(  هالم  باجلمال؛  للعناية  )غ�ضول(  لو�ضن  اال�ضتحمام؛ 
للج�ضم  زي��وت  اجل�ضم؛  )لو�ضن(  غ�ضول  اجل�ضم؛  كرمي  بالب�ضرة؛  للعناية  م�ضتح�ضرات  احلالقة؛  بعد  ما 
لليدين؛  كرميات  جتميل(؛  )م�ضتح�ضرات  للوجه  مق�ضرات  للج�ضم؛  مق�ضرات  التجميلي(؛  )لال�ضتخدام 
)م�ضتح�ضرات  بالب�ضرة  العناية  كرميات  طبي(؛  )غ��ري  لل�ضفاه  مرطب  مرهم  لليدين؛  )لو�ضن(  غ�ضول 
جتميل(؛ غ�ضول العناية بالب�ضرة )م�ضتح�ضرات التجميل(؛ م�ضتح�ضرات جتميل للعناية باجلمال؛ حجر 
الب�ضرة؛ م�ضحوق  لت�ضمري  وغ�ضول  للعينني؛ كرميات  للج�ضم؛ كرمي  م�ضاحيق  التجميل؛  الأغرا�س  ال�ضبة 
التالك للزينة؛ ماء الورد واملياه املعطرة؛ عبوات ملء موزع العطور غري الكهربائي؛ م�ضتح�ضرات تعطري 
اجلو؛ بخور؛ مزيجات من اأوراق الورد املجففة املعطرة )روائح(؛ نا�ضرات عطر من الق�ضب؛ م�ضتخرجات 
اأكيا�س معطرة  اأثريية؛ روائح طيبة؛ كولونيا؛ عطور �ضائلة؛ بخاخات تعطري الغرف؛  عطرية؛ خال�ضات 
م�ضتح�ضرات  ال�ضعر؛  ت�ضفيف  وغ�ضول  ال�ضعر  ت�ضفيف  جل  لل�ضعر؛  وعالجات  م�ضتح�ضرات  للبيا�ضات؛ 
ال�ضعر  تنظيف  م�ضتح�ضرات  �ضعر؛  �ضبغة  ال�ضعر؛  بل�ضم  �ضامبو؛  طبية؛  الأغرا�س  لي�ضت  بال�ضعر،  العناية 
)�ضامبو-بل�ضم(؛ مواد تواليت؛ زيت ا�ضتحمام؛ م�ضتح�ضرات ا�ضتحمام، لي�ضت لغايات طبية؛ م�ضادات للعرق 
لال�ضتخدام ال�ضخ�ضي؛ مزيل الروائح الكريهة لال�ضتخدام ال�ضخ�ضي )عطور(؛ بخاخات للج�ضم؛ مكياج؛ 
لوا�ضق لتثبيت الرمو�س امل�ضتعارة؛ رمو�س م�ضتعارة؛ اأظافر م�ضتعارة؛ لوا�ضق لتثبيت ال�ضعر امل�ضتعار؛ ملمع 
فقاقيع  للحمام؛  الآل��ئ  للفم؛  غ�ضوالت  للج�ضم؛  غ�ضوالت  واجل�ضم؛  للوجه  املكياج  م�ضتح�ضرات  ال�ضفاه؛ 
للحمام؛ م�ضاحيق جتميلية للوجه؛ ظالل العيون؛ م�ضحوق براق للوجه واجل�ضم ؛ طالء ال�ضفاه؛ م�ضكرة؛ 

 مل�ضقات فنية لالأظافر؛ ملمع االأظافر؛ مزيل طالء االأظافر؛ جل اال�ضتحمام. 
 الواق�عة بالفئة:  3 

يف  مبني  هو  كما  التينية  باأحرف   "A&F RISE & SPARKLE" عبارة  و�ضف العالمة:  كتبت 
منوذج الطلب.
اال�ض��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  25  نوفمرب 2017 العدد 12182

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/06/29م   املودعة حتت رقم:  275743 
 تاريخ اإيداع االأولوية:     17 يناير 2017

با�ض��م:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�ضيو، �ضوي�ضرا 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

اأخرى ت�ضتعمل يف غ�ضل وكي املالب�س؛ م�ضتح�ضرات تنظيف و�ضقل  م�ضتح�ضرات تبيي�س االأقم�ضة ومواد 
منظفات  لل�ضعر؛  )لو�ضن(  غ�ضول  جتميل؛  م�ضتح�ضرات  عطرية؛  وزي��وت  عطور  �ضابون؛  وك�ضط؛  وجلي 
وكرميات  ال�ضم�س  وكرميات  جتميلية  وكرميات  ال�ضعر  كرميات  طبية(؛  )غري  ا�ضتحمام  كرميات  اأ�ضنان؛ 
وكرميات  معطرة  وك��رمي��ات  التنظيف  وك��رمي��ات  احل��الق��ة  بعد  م��ا  وك��رمي��ات  لل�ضم�س  التعر�س  بعد  م��ا 
م�ضتح�ضرات  حالقة؛  م�ضتح�ضرات  للوجه؛  )جل(  هالم  باجلمال؛  للعناية  )غ�ضول(  لو�ضن  اال�ضتحمام؛ 
للج�ضم  زي��وت  اجل�ضم؛  )لو�ضن(  غ�ضول  اجل�ضم؛  كرمي  بالب�ضرة؛  للعناية  م�ضتح�ضرات  احلالقة؛  بعد  ما 
لليدين؛  كرميات  جتميل(؛  )م�ضتح�ضرات  للوجه  مق�ضرات  للج�ضم؛  مق�ضرات  التجميلي(؛  )لال�ضتخدام 
)م�ضتح�ضرات  بالب�ضرة  العناية  كرميات  طبي(؛  )غ��ري  لل�ضفاه  مرطب  مرهم  لليدين؛  )لو�ضن(  غ�ضول 
جتميل(؛ غ�ضول العناية بالب�ضرة )م�ضتح�ضرات التجميل(؛ م�ضتح�ضرات جتميل للعناية باجلمال؛ حجر 
الب�ضرة؛ م�ضحوق  لت�ضمري  وغ�ضول  للعينني؛ كرميات  للج�ضم؛ كرمي  م�ضاحيق  التجميل؛  الأغرا�س  ال�ضبة 
التالك للزينة؛ ماء الورد واملياه املعطرة؛ عبوات ملء موزع العطور غري الكهربائي؛ م�ضتح�ضرات تعطري 
اجلو؛ بخور؛ مزيجات من اأوراق الورد املجففة املعطرة )روائح(؛ نا�ضرات عطر من الق�ضب؛ م�ضتخرجات 
اأكيا�س معطرة  اأثريية؛ روائح طيبة؛ كولونيا؛ عطور �ضائلة؛ بخاخات تعطري الغرف؛  عطرية؛ خال�ضات 
م�ضتح�ضرات  ال�ضعر؛  ت�ضفيف  وغ�ضول  ال�ضعر  ت�ضفيف  جل  لل�ضعر؛  وعالجات  م�ضتح�ضرات  للبيا�ضات؛ 
ال�ضعر  تنظيف  م�ضتح�ضرات  �ضعر؛  �ضبغة  ال�ضعر؛  بل�ضم  �ضامبو؛  طبية؛  الأغرا�س  لي�ضت  بال�ضعر،  العناية 
)�ضامبو-بل�ضم(؛ مواد تواليت؛ زيت ا�ضتحمام؛ م�ضتح�ضرات ا�ضتحمام، لي�ضت لغايات طبية؛ م�ضادات للعرق 
لال�ضتخدام ال�ضخ�ضي؛ مزيل الروائح الكريهة لال�ضتخدام ال�ضخ�ضي )عطور(؛ بخاخات للج�ضم؛ مكياج؛ 
لوا�ضق لتثبيت الرمو�س امل�ضتعارة؛ رمو�س م�ضتعارة؛ اأظافر م�ضتعارة؛ لوا�ضق لتثبيت ال�ضعر امل�ضتعار؛ ملمع 
فقاقيع  للحمام؛  الآل��ئ  للفم؛  غ�ضوالت  للج�ضم؛  غ�ضوالت  واجل�ضم؛  للوجه  املكياج  م�ضتح�ضرات  ال�ضفاه؛ 
للحمام؛ م�ضاحيق جتميلية للوجه؛ ظالل العيون؛ م�ضحوق براق للوجه واجل�ضم ؛ طالء ال�ضفاه؛ م�ضكرة؛ 

 مل�ضقات فنية لالأظافر؛ ملمع االأظافر؛ مزيل طالء االأظافر؛ جل اال�ضتحمام. 
 الواق�عة بالفئة:  3 

يف  مبني  هو  كما  التينية  و�ضف العالمة:  كتبت عبارة "A&F SUGAR BLOSSOM" باأحرف 
منوذج الطلب.
اال�ض��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  25  نوفمرب 2017 العدد 12182

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/06/22م   املودعة حتت رقم:  275512 
 تاريخ اإيداع االأولوية:     15 مايو 2017

با�ض��م:  �ضكت�ضرز يو.ا�س.ايه.، انك II، فريجينيا كوربوري�ضن 
املتحدة  الواليات   ،90266 كاليفورنيا  بيت�س،  مانهاتن  بوليفارد،  بيت�س  مانهاتن   228 وعنوانه: 

االأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

لبا�س القدم. 
 الواق�عة بالفئة:  25 

يف  هو مبني  كما  االإجنليزية  " FLIGHT GEN" باللغة  عبارة  كتبت  العالمة:   و�ضف 
منوذج الطلب.
اال�ض��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد 
اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  25  نوفمرب 2017 العدد 12182

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/06/29م   املودعة حتت رقم:  275735 
 تاريخ اإيداع االأولوية:     12 يناير 2017

با�ض��م:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�ضيو، �ضوي�ضرا 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الرا�س واأحزمة املالب�س.
 الواق�عة بالفئة:  25 

التينية  و�ضف العالمة:  كتبت عبارة "HOLLISTER SHAPE LOVE" باأحرف 
كما هو مبني يف منوذج الطلب.

اال�ض��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد 

اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  25  نوفمرب 2017 العدد 12182

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/06/29م   املودعة حتت رقم:  275742 
 تاريخ اإيداع االأولوية:     16 يناير 2017

با�ض��م:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�ضيو، �ضوي�ضرا 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

اأخرى ت�ضتعمل يف غ�ضل وكي املالب�س؛ م�ضتح�ضرات تنظيف و�ضقل  م�ضتح�ضرات تبيي�س االأقم�ضة ومواد 
منظفات  لل�ضعر؛  )لو�ضن(  غ�ضول  جتميل؛  م�ضتح�ضرات  عطرية؛  وزي��وت  عطور  �ضابون؛  وك�ضط؛  وجلي 
وكرميات  ال�ضم�س  وكرميات  جتميلية  وكرميات  ال�ضعر  كرميات  طبية(؛  )غري  ا�ضتحمام  كرميات  اأ�ضنان؛ 
وكرميات  معطرة  وك��رمي��ات  التنظيف  وك��رمي��ات  احل��الق��ة  بعد  م��ا  وك��رمي��ات  لل�ضم�س  التعر�س  بعد  م��ا 
م�ضتح�ضرات  حالقة؛  م�ضتح�ضرات  للوجه؛  )جل(  هالم  باجلمال؛  للعناية  )غ�ضول(  لو�ضن  اال�ضتحمام؛ 
للج�ضم  زي��وت  اجل�ضم؛  )لو�ضن(  غ�ضول  اجل�ضم؛  كرمي  بالب�ضرة؛  للعناية  م�ضتح�ضرات  احلالقة؛  بعد  ما 
لليدين؛  كرميات  جتميل(؛  )م�ضتح�ضرات  للوجه  مق�ضرات  للج�ضم؛  مق�ضرات  التجميلي(؛  )لال�ضتخدام 
)م�ضتح�ضرات  بالب�ضرة  العناية  كرميات  طبي(؛  )غ��ري  لل�ضفاه  مرطب  مرهم  لليدين؛  )لو�ضن(  غ�ضول 
جتميل(؛ غ�ضول العناية بالب�ضرة )م�ضتح�ضرات التجميل(؛ م�ضتح�ضرات جتميل للعناية باجلمال؛ حجر 
الب�ضرة؛ م�ضحوق  لت�ضمري  وغ�ضول  للعينني؛ كرميات  للج�ضم؛ كرمي  م�ضاحيق  التجميل؛  الأغرا�س  ال�ضبة 
التالك للزينة؛ ماء الورد واملياه املعطرة؛ عبوات ملء موزع العطور غري الكهربائي؛ م�ضتح�ضرات تعطري 
اجلو؛ بخور؛ مزيجات من اأوراق الورد املجففة املعطرة )روائح(؛ نا�ضرات عطر من الق�ضب؛ م�ضتخرجات 
اأكيا�س معطرة  اأثريية؛ روائح طيبة؛ كولونيا؛ عطور �ضائلة؛ بخاخات تعطري الغرف؛  عطرية؛ خال�ضات 
م�ضتح�ضرات  ال�ضعر؛  ت�ضفيف  وغ�ضول  ال�ضعر  ت�ضفيف  جل  لل�ضعر؛  وعالجات  م�ضتح�ضرات  للبيا�ضات؛ 
ال�ضعر  تنظيف  م�ضتح�ضرات  �ضعر؛  �ضبغة  ال�ضعر؛  بل�ضم  �ضامبو؛  طبية؛  الأغرا�س  لي�ضت  بال�ضعر،  العناية 
)�ضامبو-بل�ضم(؛ مواد تواليت؛ زيت ا�ضتحمام؛ م�ضتح�ضرات ا�ضتحمام، لي�ضت لغايات طبية؛ م�ضادات للعرق 
لال�ضتخدام ال�ضخ�ضي؛ مزيل الروائح الكريهة لال�ضتخدام ال�ضخ�ضي )عطور(؛ بخاخات للج�ضم؛ مكياج؛ 
لوا�ضق لتثبيت الرمو�س امل�ضتعارة؛ رمو�س م�ضتعارة؛ اأظافر م�ضتعارة؛ لوا�ضق لتثبيت ال�ضعر امل�ضتعار؛ ملمع 
فقاقيع  للحمام؛  الآل��ئ  للفم؛  غ�ضوالت  للج�ضم؛  غ�ضوالت  واجل�ضم؛  للوجه  املكياج  م�ضتح�ضرات  ال�ضفاه؛ 
للحمام؛ م�ضاحيق جتميلية للوجه؛ ظالل العيون؛ م�ضحوق براق للوجه واجل�ضم ؛ طالء ال�ضفاه؛ م�ضكرة؛ 

 مل�ضقات فنية لالأظافر؛ ملمع االأظافر؛ مزيل طالء االأظافر؛ جل اال�ضتحمام. 
 الواق�عة بالفئة:  3 

كما  التينية  "ABERCROMBIE RAZZ-BERRY" باأحرف  عبارة  و�ضف العالمة:  كتبت 
هو مبني يف منوذج الطلب.

اال�ض��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  25  نوفمرب 2017 العدد 12182

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/06/29م   املودعة حتت رقم:  275730 
 تاريخ اإيداع االأولوية:     05 يناير 2017

با�ض��م:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�ضيو، �ضوي�ضرا 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

اأخرى ت�ضتعمل يف غ�ضل وكي املالب�س؛ م�ضتح�ضرات تنظيف و�ضقل  م�ضتح�ضرات تبيي�س االأقم�ضة ومواد 
منظفات  لل�ضعر؛  )لو�ضن(  غ�ضول  جتميل؛  م�ضتح�ضرات  عطرية؛  وزي��وت  عطور  �ضابون؛  وك�ضط؛  وجلي 
وكرميات  ال�ضم�س  وكرميات  جتميلية  وكرميات  ال�ضعر  كرميات  طبية(؛  )غري  ا�ضتحمام  كرميات  اأ�ضنان؛ 
وكرميات  معطرة  وك��رمي��ات  التنظيف  وك��رمي��ات  احل��الق��ة  بعد  م��ا  وك��رمي��ات  لل�ضم�س  التعر�س  بعد  م��ا 
م�ضتح�ضرات  حالقة؛  م�ضتح�ضرات  للوجه؛  )جل(  هالم  باجلمال؛  للعناية  )غ�ضول(  لو�ضن  اال�ضتحمام؛ 
للج�ضم  زي��وت  اجل�ضم؛  )لو�ضن(  غ�ضول  اجل�ضم؛  كرمي  بالب�ضرة؛  للعناية  م�ضتح�ضرات  احلالقة؛  بعد  ما 
لليدين؛  كرميات  جتميل(؛  )م�ضتح�ضرات  للوجه  مق�ضرات  للج�ضم؛  مق�ضرات  التجميلي(؛  )لال�ضتخدام 
)م�ضتح�ضرات  بالب�ضرة  العناية  كرميات  طبي(؛  )غ��ري  لل�ضفاه  مرطب  مرهم  لليدين؛  )لو�ضن(  غ�ضول 
جتميل(؛ غ�ضول العناية بالب�ضرة )م�ضتح�ضرات التجميل(؛ م�ضتح�ضرات جتميل للعناية باجلمال؛ حجر 
الب�ضرة؛ م�ضحوق  لت�ضمري  وغ�ضول  للعينني؛ كرميات  للج�ضم؛ كرمي  م�ضاحيق  التجميل؛  الأغرا�س  ال�ضبة 
التالك للزينة؛ ماء الورد واملياه املعطرة؛ عبوات ملء موزع العطور غري الكهربائي؛ م�ضتح�ضرات تعطري 
اجلو؛ بخور؛ مزيجات من اأوراق الورد املجففة املعطرة )روائح(؛ نا�ضرات عطر من الق�ضب؛ م�ضتخرجات 
اأكيا�س معطرة  اأثريية؛ روائح طيبة؛ كولونيا؛ عطور �ضائلة؛ بخاخات تعطري الغرف؛  عطرية؛ خال�ضات 
م�ضتح�ضرات  ال�ضعر؛  ت�ضفيف  وغ�ضول  ال�ضعر  ت�ضفيف  جل  لل�ضعر؛  وعالجات  م�ضتح�ضرات  للبيا�ضات؛ 
ال�ضعر  تنظيف  م�ضتح�ضرات  �ضعر؛  �ضبغة  ال�ضعر؛  بل�ضم  �ضامبو؛  طبية؛  الأغرا�س  لي�ضت  بال�ضعر،  العناية 
)�ضامبو-بل�ضم(؛ مواد تواليت؛ زيت ا�ضتحمام؛ م�ضتح�ضرات ا�ضتحمام، لي�ضت لغايات طبية؛ م�ضادات للعرق 
لال�ضتخدام ال�ضخ�ضي؛ مزيل الروائح الكريهة لال�ضتخدام ال�ضخ�ضي )عطور(؛ بخاخات للج�ضم؛ مكياج؛ 
لوا�ضق لتثبيت الرمو�س امل�ضتعارة؛ رمو�س م�ضتعارة؛ اأظافر م�ضتعارة؛ لوا�ضق لتثبيت ال�ضعر امل�ضتعار؛ ملمع 
فقاقيع  للحمام؛  الآل��ئ  للفم؛  غ�ضوالت  للج�ضم؛  غ�ضوالت  واجل�ضم؛  للوجه  املكياج  م�ضتح�ضرات  ال�ضفاه؛ 
للحمام؛ م�ضاحيق جتميلية للوجه؛ ظالل العيون؛ م�ضحوق براق للوجه واجل�ضم ؛ طالء ال�ضفاه؛ م�ضكرة؛ 

 مل�ضقات فنية لالأظافر؛ ملمع االأظافر؛ مزيل طالء االأظافر؛ جل اال�ضتحمام. 
 الواق�عة بالفئة:  3 

منوذج  يف  مبني  ه��و  كما  االإجن��ل��ي��زي��ة  "FALL FOR YOU" باللغة  ع��ب��ارة  و�ضف العالمة:  كتبت 
الطلب.

اال�ض��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  25  نوفمرب 2017 العدد 12182

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/06/28م   املودعة حتت رقم:  275641 
 تاريخ اإيداع االأولوية:     28 دي�ضمرب 2016

با�ض��م:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�ضيو، �ضوي�ضرا 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الرا�س واأحزمة املالب�س.
 25  الواق�عة بالفئة:  

ABERCROMBIE KIDS )FUN(  " ع����ب����ارة  ك��ت��ب��ت  ال����ع����الم����ة:   و����ض���ف 
يف منوذج الطلب. مبني  هو  كما  التينية  " باأحرف   DAMENTALS

اال�ض��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد 

اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  25  نوفمرب 2017 العدد 12182

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1867 جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/1- ماريا تري�ضا ليمباكو جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/بنك ام 
القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�ضام�ضي نعلنكم 
اعاله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف   2017/9/17 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
ل�ضالح/ بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع بالزام املدعي عليه ان يوؤدي اىل البنك املدعي 
مبلغ مقداره )21127.64( درهم وفائدة ب�ضيطة بواقع 9% �ضنويا من تاريخ:2017/5/25 
اتعاب  مقابل  درهم  ومبلغ خم�ضمائة  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  والزمتها  ال�ضداد  وحتى متام 
قابال لال�ضتئناف  ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�ضوري  ما عدا  ورف�ضت  املحاماة 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/2772 جتاري جزئي

ام  املدعي/بنك  ان  االقامة مبا  فار علي ها�ضمي جمهول حمل  املدعي عليه/1- غ�ضان  اىل 
القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�ضام�ضي نعلنكم بان 
املذكورة اعاله ل�ضالح/  الدعوى  بتاريخ 2017/10/18 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ضتها 
بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع بالزام املدعي عليه ان يوؤدي اىل البنك املدعي مبلغ )�ضبعة 
وثالثني الف ومائة واربعة وثالثني درهم و�ضتة ع�ضر فل�ضا( والفائدة القانونية الب�ضيطة 
بواقع 9% �ضنويا من تاريخ اال�ضتحقاق احلا�ضل يف:2011/12/20 وحتى متام ال�ضداد والزمته 
قابال  احل�����ض��وري  مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اة.   ات��ع��اب  مقابل  دره���م  ال��ف  ومببلغ  بامل�ضروفات 
با�ضم  �ضدر  االع��الن  ه��ذا  لن�ضر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ضتئناف 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/53 جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/1- غالمر�ضا ح�ضن جان عدالتي ا�ضفهاين 2- ح�ضن غالمر�ضا عدالتي 
علي  وميثله:احمد  اي��ران  ���ض��ادرات  املدعي/بنك  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  ا�ضفهاين 
يف   2013/7/7 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  الزعابي  �ضالح  مفتاح 
ان  بالت�ضامن  املدعي عليهما  بالزام  اي��ران  بنك �ضادرات  ل�ضالح/  اعاله  املذكورة  الدعوى 
يوؤدوا للمدعي مبلغا ماليا وقدره )29.318.57( درهم مع الفائدة االتفاقية عنه بواقع %12 
الدعوى  بر�ضوم  والزامهما  التام  ال�ضداد  املطالبة يف:2013/1/20 وحتى  تاريخ  اعتبارا من 
وم�ضروفاتها ومبلغ خم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�ضوري قابال 
با�ضم  �ضدر  االع��الن  ه��ذا  لن�ضر  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  خ��الل ثالثني  لال�ضتئناف 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
       مذكرة اعالن متنازع �سده بالن�سر

                يف  الدعوى 2017/106  نزاع تعيني خربة عقاري
اىل املتنازع �ضده / 1-باراداي�س ليمتد جمهول حمل االقامة مبا ان املتنازع 
/ �ضيمون وليم توفيق زكاك وميثله:نا�ضر مال اهلل حممد غامن  قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بندب خبري متخ�ض�س مع الزام املدعي 
عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة .وحددت لها جل�ضة يوم االربعاء 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  امل�ضلح   مبكتب  ���س   8.30 ال�ضاعة   2017/12/6 امل��واف��ق 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

الت�سويات   الودية
العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/666  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �ضده/1- حممد توفيق عبدالرحيم مطهر جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/
ال�ضركة الوطنية العقارية ذ.م.م

بتاريخ:2017/5/15    االح��د  ي��وم  كلي  ع��ق��اري  رق�����م:2016/653  ال��دع��وى  يف  ال�ضادر  باحلكم  نعلنكم 
باعتباره �ضندا تنفيذيا وذلك: 1- بالزامكم بالت�ضامم ب�ضداد مبلغ وقدره )94355( درهم والفائدة 
اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم  القانونية بواقع 9% حتى متام ال�ضداد وت�ضليمه اىل طالب التنفيذ 
اتفاقية   - وامل��دع��ي عليه  املدعية االوىل  ب��ني  امل��ربم  التعاقد  االع���الن 2- ف�ضخ  ه��ذا  ن�ضر  ت��اري��خ  م��ن 
 RW 034 - العقارية ال��وح��دة  امل���وؤرخ���ة:2015/5/18 عن  بالذمة ومالحقها  املو�ضوفة  االج���ارة 
والزام  املتحدة  العربية  االم��ارات  دبي  االر���س 997  رقم   2 ال�ضفا  واي  DIAMANTE م�ضروع 
املتدخل  للمدعية واخل�ضم  ورد حيازتها  ال�ضواغل  العقارية خالية من  الوحدة  بت�ضليم  املدعي عليه 
ان�ضماميا - وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/787  جتاري كلي
املدعي/  ان  االقامة مبا  العقارية جمهول حمل  التميمي  / 1-�ضركة  املدخل  اىل اخل�ضم 
���س.ذ.م.م وميثله:�ضرحان ح�ضن حممد ح�ضن  العامة  للتجارة  اوتربدينج فان دي هاندل 
املعيني قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه تقابال بالت�ضامن 
فيما بينكم ب�ضداد مبلغ وقدره )9.384.846( درهم قيمة ما تر�ضد يف ذمتكم ل�ضالح املدعي 
عليها تقابال مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ:2014/6/10 وحتى ال�ضداد التام 
مع الزامكما بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�ضة يوم االثنني 
املوافق 2017/11/27 ال�ضاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
او م�ضتندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

             يف  الدعوى 2017/20  دعاوى م�ستعجلة مدنية
)موؤ�ض�ضة  البناء  م��واد  لتجارة  ال�ضعيد  البيت  /�ضركة  املدخل  اخل�ضم  اىل 
ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  ح�ضني  ع��ب��داهلل  مالكتها:�ضفيه  ف��ردي��ة( 
املدعي/احمد عبد اهلل حممد الكندري قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املوافق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  لها جل�ضة  وح���ددت  ح��ال��ة م�ضتعجلة.  اث��ب��ات  دع���وى 
مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.B.6 بالقاعة  �س   11.00 ال�ضاعة    2017/11/28
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/652  تظلم جتاري

جمهول  علي  �ضفيان  حممد  عدنان  ل�ضاحبها  عدنان  1-ملحمة   / �ضده  املتظلم  اىل 
اال�ضم  وه��و  ذ.م.م  املوا�ضي  لتجارة  االم���ارات  تران�س   / املتظلم  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل 
ال�ضابق  اال�ضم  ذ.م.م  ومنتجاتها  واللحوم  املوا�ضي  لتجارة  االم���ارات  �ضركة   - احل��ايل 
وميثله:ح�ضني علي عبدالرحمن لوتاه قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�ضوعه 
تظلم من القرار ال�ضادر يف الدعوى رقم 545/2017 حجز حتفظي جتاري والر�ضوم 
ال�ضاعة 08.30 �س  املوافق 2017/11/26    وامل�ضاريف. وح��ددت لها جل�ضة يوم االحد 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch 1.B.6  : بالقاعة 
اأي��ام على  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
مذكرة اعالن بالن�سر

             يف  الدعوى 2017/308  ا�ستئناف تنفيذ جتاري    
اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- كوالتي ل�ضناعة اخلر�ضانة اجلاهزة �س.ذ.م.م - 
املدين اال�ضلي  جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�ضتاأنف / حممد احمد 
رزوق - ب�ضفته الكفيل ال�ضخ�ضي للمديونية وميثله:�ضعيد جمعه �ضعيد 
ا�ضكال  بالدعوى رقم 2017/374  ال�ضادر  ا�ضتاأنف/ احلكم  ال�ضويدي قد 
امل��واف��ق 2017/12/13 ال�ضاعة  ي��وم االرب��ع��اء   جت��اري وح��ددت لها جل�ضه 
17.30 م�ضاءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/1877 مدين جزئي

االقامة  حم��ل  جمهول  حممد  حممد  زي���دان  حممود  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2017/10/30 يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�ضالح/ ح�ضانني ن�ضات حممد �ضلقامي بالزام املدعي عليه بان 
يوؤدي للمدعي مبلغ )�ضتة االف درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
املطالبة الق�ضائية وحتى ال�ضداد التام والزامه بالر�ضوم وامل�ضاريف ورف�س ما 
عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني 
ال�ضمو  با�ضم �ضاحب  التايل لن�ضر هذا االع��الن �ضدر  اليوم  اعتبارا من  يوما 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات
حاكم ر�أ�س �خليمة يوؤدي �شالة 

�جلنازة على حممد عبد�هلل �لعمر�ن
•• راأ�س اخليمة-وام:

اأدى �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن �ضقر القا�ضمي ع�ضو املجل�س االأعلى حاكم راأ�س 
اخليمة - ظهر ام�س �ضالة اجلنازة على جثمان املغفور له حممد عبداهلل عمران 

العمران.
القا�ضمي  حممد  ب��ن  حميد  ال�ضيخ  م�ضجد  يف   - �ضموه  ج��ان��ب  اإىل  ال�ضالة  واأدى 
وال�ضيخ  القا�ضمي  �ضعود بن �ضقر  ال�ضيخ �ضقر بن   ..  - مبنطقة اجلزيرة احلمراء 
�ضقر بن حممد بن �ضقر القا�ضمي وعدد من اأعيان البالد وامل�ضوؤولني واملواطنني 

واأجنال وذوي الفقيد.

خالل ور�صة تدريبية ا�صتهدفت العاملني يف حماية الطف�لة بالدولة

�ل�شارقة �شديقة للطفل و�ل�شارقة حلماية �لطفولة يبحثان ظاهرة �لعنف �شد �الأطفال

احلماية لهم يف املدر�ضة والبيت وال�ضارع، الأن �ضالمتهم تعد واجباً وطنياً 
واإن�ضانياً قبل كل �ضيء«.

العربي  العام للمجل�س  البيالوي، االأمني  الدكتور ح�ضن  ومن جانبه قال 
مكتب  مع  الفاعل  التعاون  لن�ضتكمل  اليوم  »نلتقي  والتنمية:  للطفولة 
خالل  من  »اليوني�ضف«  مع  املمتدة  وال�ضراكة  للطفل،  �ضديقة  ال�ضارقة 
هذه الور�ضة، والتي تاأتي ا�ضتكمااًل للور�ضة ال�ضابقة التي عقدت يف اأكتوبر 
املا�ضي حول املبادئ املهنية ملعاجلة االإعالم العربي ق�ضايا حقوق الطفل، 
ك��ان الب��د من  االإع��الم وحقوق الطفل،  الور�ضة ح��ول  واإذ حتدثنا يف تلك 
اأال  حلقوقها،  انتهاك  اأب��رز  ومتثل  الطفولة،  مت�س  نوعية  ق�ضية  مناق�ضة 

وهي ق�ضية العنف املمار�س �ضد االأطفال«.
االأمم  مبنظمة  االجتماعية  ال�ضيا�ضات  م�ضوؤول  علي،  ع�ضام  قال  وب��دوره 
الور�ضة  ه��ذه  »ج��اءت  اخلليج:  دول  ل��دى  »اليوني�ضف«،  للطفولة  املتحدة 
فيها اجلميع  اأي��ام يحتفل  اأُقيمت خالل  وا�ضتثنائي، حيث  توقيت مهم  يف 
20 نوفمرب من كل ع��ام، ون��ود من  ال��ذي ي�ضادف  باليوم العاملي للطفل، 

التي تتما�ضى مع  املعنية بق�ضايا الطفولة، لتحقيق مزيد من االإجن��ازات 
الروؤية التي تنتهجها ال�ضارقة يف رعاية ال�ضغار.

ال�ضارقة  �ضبكة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  بوالهول،  �ضيخة  قالت  جانبها   ومن 
حلماية الطفولة: »جاء تنظيم هذه الور�ضة يف اإطار جهود �ضبكة ال�ضارقة 
من  م��زي��د  لتوفري  للطفل  �ضديقة  ال�ضارقة  ومكتب  الطفولة،  حلماية 
احلماية لالأطفال، حيث ت�ضهم ور�س العمل التي ننظمها يف تبادل اخلربات 
املهنية، ورفع قدرات م�ضتوى العاملني عن قرب مع االأطفال، اإ�ضافة اإىل 
ملناه�ضة  الوطنية  اجلهود  وتن�ضيق  املعنية  املوؤ�ض�ضات  بني  الروابط  تعزيز 

كافة اأ�ضكال العنف �ضد االأطفال«.
ومن ناحيتها قالت عائ�ضة عبداهلل بن علي، مدير �ضبكة ال�ضارقة حلماية 
الطفولة: »ي�ضكل العنف �ضد االأطفال ظاهرة عاملية توؤثر لي�س على ال�ضغار 
فح�ضب واإمنا على اأفراد املجتمع كافة، لذلك مت تنظيم ور�ضة العمل هذه 
طريق  خريطة  مبثابة  تعترب  ا�ضراتيجية  توجيهات  مبجموعة  للخروج 
للعاملني مع االأطفال، من اأجل اتخاذ االإجراءات الكفيلة بتوفري مزيد من 

•• ال�صارقة-الفجر:

الدعم لالأطفال  واآليات  �ضبل  اإىل توفري كل  الرامية  موا�ضلًة جلهودهما 
واليافعني يف اإمارة ال�ضارقة، ودولة االإمارات العربية املتحدة، نّظم »مكتب 
الطفولة  حلماية  ال�ضارقة  �ضبكة  مع  بالتعاون  للطفل«،  �ضديقة  ال�ضارقة 
تدريبية  ور�ضة  بال�ضارقة،  بلو  رادي�ضون  فندق  يف  )اخلمي�س(  االأول  اأم�س 

حول ظاهرة العنف �ضد االأطفال.
االأمم  منظمة  م��ن  ك��ل  م��ع  بال�ضراكة  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  ال��ور���ض��ة  وا�ضتهدفت 
املتحدة للطفولة )اليوني�ضف(، واملجل�س العربي للطفولة والتنمية، جميع 
املوؤ�ض�ضات  وموظفي  االإم����ارات،  بدولة  الطفل  حماية  جم��ال  يف  العاملني 
املعنّية برعاية االأطفال، ف�ضاًل عن امل�ضوؤولني الربويني يف قطاع التعليم.
الطفل  حماية  جم��ال  يف  االأردين  اخلبري  قدمها  التي   - الور�ضة  وبحثت 
واأ�ضباب  االأط��ف��ال،  العنف �ضد  ج��ذور ظاهرة  - يف  الدكتور هاين جه�ضان 
خا�س  ب�ضكل  الطفل  نف�ضية  على  ال�ضلبية  واآث��اره��ا  واأمن��اط��ه��ا،  حدوثها، 
ا�ضتعرا�س  الت�ضدي لها والق�ضاء عليها، عرب  ب�ضكل عام، و�ضبل  واملجتمع 
جم��م��وع��ة م���ن االأم��ث��ل��ة وت��ط��ب��ي��ق��ات ع��م��ل��ي��ة، وم���ب���ادئ اأ���ض��ا���ض��ي��ة حلماية 

االأطفال.
ويف هذا ال�ضدد قالت الدكتورة ح�ضة خلفان الغزال، املدير التنفيذي ملكتب 
اخلطة  �ضياق  يف  الور�ضة،  لهذه  تنظيمنا  »ياأتي  للطفل:  �ضديقة  ال�ضارقة 
اأجل  م��ن  تنفيذها  يف  ُق��دم��اً  ال�ضارقة  اإم���ارة  مت�ضي  التي  اال�ضراتيجية 
ا�ضتيفائها كافة متطلبات نيل لقب (مدينة �ضديقة لالأطفال واليافعني)، 
االأمم  ملنظمة  التابعة  واليافعني،  لالأطفال  ال�ضديقة  املدن  مبادرة  �ضمن 
املتحدة للطفولة )اليوني�ضف(، والرامية اإىل اإحداث اأكرب قدر ممكن من 

التاأثري املبا�ضر يف حياة االأطفال باملدن التي يعي�ضون فيها«.
واأ�ضافت الغزال: »تن�ضجم حماور الور�ضة مع روؤية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي، ع�ضو املجل�س االأعلى حاكم ال�ضارقة، 
وقرينة �ضموه، �ضمو ال�ضيخة جواهر بنت حممد القا�ضمي، رئي�ضة املجل�س 
االأعلى ل�ضوؤون االأ�ضرة، الرامية اإىل حتقيق واقع اجتماعي، وثقايف، وتربوي، 
�ضالمتهم،  ون  ت�ضُ لهم،  �ضديقة  بيئة  وتوفري  لالأطفال،  معافى  و�ضحي 

وت�ضاعدهم يف تنمية مهاراتهم ومواهبهم يف �ضتى املجاالت«.
بنت  بدور  ال�ضيخة  برئا�ضة وتوجيهات  املكتب،  اإىل حر�س  الغزال  واأ�ضارت 
املحلية  املوؤ�ض�ضات  وا�ضراتيجيات  جهود  توحيد  على  القا�ضمي،  �ضلطان 

خالل هذه املن�ضة التاأكيد على اجلهود الكبرية التي تبذلها اإمارة ال�ضارقة، 
لهم �ضالمتهم اجل�ضدية  بيئة �ضديقة لالأطفال، ت�ضمن  �ضبيل توفري  يف 

والنف�ضية«.
للطفولة  املتحدة  االأمم  مبنظمة  االجتماعية  ال�ضيا�ضات  م�ضوؤول  واأ���ض��اد 
بها كل من  تقوم  التي  املحورية  ب��االأدوار  دول اخلليج،  لدى  »اليوني�ضف«، 
�ضبكة ال�ضارقة حلماية الطفولة على �ضعيد بناء قدرات العاملني يف جمال 
حماية الطفل، م�ضرياً اإىل اأن اليوني�ضف ت�ضعى اإىل تنفيذ خطط م�ضتقبلية 
حلماية  ودمي���ة  بقانون  ال��وع��ي  تعزيز  اإىل  ت��ه��دف  ال�ضبكة،  م��ع  بالتعاون 

الطفل.
�ضديقة  ال�ضارقة  مكتب  اه��ت��م��ام  االأط��ف��ال«  �ضد  »ال��ع��ن��ف  ور���ض��ة  وعك�ضت 
للطفل، و�ضبكة ال�ضارقة حلماية الطفولة، بحماية االأطفال وتوفري البيئة 
االآمنة لهم، يف ظل القوانني والت�ضريعات املطّبقة يف دولة االإمارات العربية 
�ضحي  ب�ضكل  تن�ضئتهم  يف  وت�ضهم  االأط��ف��ال،  حقوق  تراعي  والتي  املتحدة 

واآمن و�ضليم، باعتبارهم اأجيال امل�ضتقبل.
بتوجيهات من �ضاحب  تاأ�ض�س  للطفل«  »ال�ضارقة �ضديقة  اأن مكتب  يذكر 
ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي، ع�ضو املجل�س االأعلى 
جواهر  ال�ضيخة  �ضمو  �ضموه،  قرينة  من  كرمية  وبرعاية  ال�ضارقة،  حاكم 
بنت حممد القا�ضمي، رئي�ضة املجل�س االأعلى ل�ضوؤون االأ�ضرة، وذلك بهدف 
اإعداد اخلطط واال�ضراتيجيات التي من �ضاأنها اأن ت�ضهم يف توفري الدعم 
لالأطفال واليافعني بال�ضارقة، والعمل على تنفيذها بالتعاون مع املوؤ�ض�ضات 
م�ضروع  تنفيذ  على  حالياً  املكتب  ويعمل  ال�ضلة،  ذات  احلكومية  والدوائر 
ا�ضتكمال  اإىل  باالإ�ضافة  واليافعني«،  لالأطفال  �ضديقة  مدينة  »ال�ضارقة 
من  الر�ضع  االأطفال  على  ركزت  التي  ال�ضابقة  احلملة  وم�ضوؤوليات  مهام 

الفئة العمرية 0-2 اأعوام.
اأم���ا »���ض��ب��ك��ة ال�����ض��ارق��ة حل��م��اي��ة ال��ط��ف��ول��ة« ف��ق��د ت��اأ���ض�����ض��ت ب��ت��وج��ي��ه��ات من 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي، ع�ضو املجل�س 
بني  والتفاعل  والتن�ضيق  التعاون  تعزيز  بهدف  ال�ضارقة،  حاكم  االأع��ل��ى 
القدرات  وبناء  باالإمارة،  الطفل  حماية  جمال  يف  العاملة  املوؤ�ض�ضات  كافة 
املعرفية واملهنية للعاملني واملتطوعني يف هذا االإطار وتطوير اأدائهم، وفقاً 
وتطوير  املجاالت،  املهنية يف خمتلف  وتبادل اخلربات  املمار�ضات،  الأف�ضل 
التعاون معها يف تقدمي  املجال، عن طريق  العاملة يف هذا  املوؤ�ض�ضات  اأداء 

خدمات حماية الطفل ل�ضمان م�ضتقبل اأف�ضل له.

فعاليات عديدة ت�صتمر حتى الثالث من دي�صمرب املقبل

هيئة �لبيئة و�ملحميات �لطبيعية يف �ل�شارقة حتتفل باليوم �لوطني �لـ46
•• ال�صارقة-الفجر:

واملحميات  البيئة  هيئة  احتفلت 
باليوم  ال�������ض���ارق���ة  يف  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
العديد  بتنظيم  ال�46،  ال��وط��ن��ي 
�ضباح  ب���داأت  ال��ت��ي  الفعاليات  م��ن 
منتزه  يف  )اخلمي�س(  االأّول  اأم�س 
ال���������ض����ح����راء مب���ت���ح���ف ال����ت����اري����خ 
بح�ضور  وال���ن���ب���ات���ي،  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
رئي�س  ال�ضويدي  �ضيف  هنا  �ضعادة 
�ضامل  بن  خمي�س  و�ضعادة  الهيئة، 
�ضوؤوون  دائ���رة  رئي�س  ال�����ض��وي��دي، 

ال�ضواحي والقرى بال�ضارقة. 
الفعاليات  ان���ط���الق  ح�����ض��ر  ك��م��ا 
�����ض����ع����ادة ع�����ب�����داهلل ����ض���ل���ط���ان بن 
جلمعية  التنفيذي  امل��دي��ر  خ����ادم، 

اأمام االأجيال اجلديدة، وتعريفهم 
مب��راح��ل االإجن�����ازات ال��ت��ي و�ضلت 
اإليها االإمارات، اإ�ضافة اإىل تر�ضيخ 
م�����ض��اع��ر ال���وف���اء واحل����ب وال����والء 
لهذا الوطن املعطاء وجت�ضيد روح 
لراب  الوطن  اأب��ن��اء  من  االنتماء 
قيادتهم  ح��ول  والتفافهم  وطنهم 
الكرمية  ال��ت��ي وف���رت لهم احل��ي��اة 

والطماأنينة واالأمن واالأمان«.
واأ�ضارت ال�ضويدي اإىل اأن االحتفال 
باليوم الوطني ميثل منا�ضبة تذكر 
اجلميع باالآباء املوؤ�ض�ضني، وبجهود 
ال�ضيخ زايد بن �ضلطان  املغفور له 
الذي  ث���راه،  اهلل  طيب  ن��ه��ي��ان،  اآل 
اأر�ضى دعائم الوطن وجعل املواطن 
على راأ����س اأول��وي��ات��ه، و���ض��ارت على 

ال�ضلة،  ال��ف��رق��ة احل��رب��ي��ة، وراع���ي 
املراكز  م�����ض��ارك��ات  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة 
من  وم�����ض��ارك��ات  للهيئة،  ال��ت��اب��ع��ة 
ج���ه���ات اأخ��������رى، وك����ان����ت ك��ل��ه��ا يف 
الفقرات  اأم��ا  اخل��ارج��ي��ة،  ال�ضاحة 
عدد  ا�ضت�ضافة  ف�ضهدت  الداخلية 
والعازفني،  وال���رواة  ال�ضعراء  م��ن 
الكتبي  ال�ضبعة  را�ضد  بينهم،  من 
)�ضاعر(، وعلي بن جمعه الغنامي 
الكتبي  ال����رزة  )���ض��اع��ر(، وحم��م��د 

)راوي(، وعلي ال�ضوين )�ضاعر(. 
وقالت �ضعادة هنا �ضيف ال�ضويدي، 
واملحميات  ال��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
اليوم  »يف  ال�ضارقة:  يف  الطبيعية 
اآيات  اأ�ضمى  نرفع  ال�46،  الوطني 
قيادتنا  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  ال��ت��ه��ن��ئ��ة 

العقيد  ال�ضارقة اخلريية، و�ضعادة 
اإدارة  م��دي��ر  ال��ن��دا���س،  �ضيف  ع��ل��ي 
القيادة  يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال�����ض��رط��ة 
وعدد  ال�����ض��ارق��ة،  ل�ضرطة  ال��ع��ام��ة 
اأع�ضاء  من  ال�ضخ�ضيات  كبار  من 
املجل�س البلدي وموظفي الدوائر 
رعاية  دار  ومب�ضاركة  احلكومية، 
امل�������ض���ن���ني، وم������راك������ز االأط������ف������ال، 
للتمكني  ال�������ض���ارق���ة  وم���وؤ����ض�������ض���ة 
زوار  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة  االج��ت��م��اع��ي، 
امل���ت���ح���ف.  وك���ان���ت ال��ف��ع��ال��ي��ات قد 
ب������داأت ب��ال�����ض��الم ال���وط���ن���ي ال���ذي 
ثم  وم��ن  الع�ضكرية،  الفرقة  اأدت���ه 
ان��ط��ل��ق��ت االأن�������ض���ط���ة ال���ت���ي القت 
ت���ف���اع���اًل ح���ي���وي���اً الف���ت���اً م���ن قبل 
احل�ضور، من بينها عر�س قدمته 

الذي  االإم��ارات��ي  و�ضعبنا  الر�ضيدة 
والئه  على  املنا�ضبة  ه��ذه  يف  يوؤكد 
وبلدنا.  ق��ي��ادت��ن��ا  اإىل  وان��ت��م��ائ��ه 
وفرحتنا  ���ض��ع��ادت��ن��ا  ع���ن  ون���ع���رب 
ال����ذي �ضنعه  مب��ن��ج��زات االحت�����اد 
كفاءة  ب���ك���ل  امل���وؤ����ض�������ض���ون  االآب���������اء 
واق��ت��دار، وه��ا نحن ال��ي��وم نقطف 
مكانة  دولتنا  حققت  حيث  ثماره، 
كبرية،  ع���امل���ي���ة  و����ض���م���ع���ة  مم���ي���زة 
الر�ضيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  ج��ه��ود  بف�ضل 

وروؤيتها احلكيمة«.  
وت��اب��ع��ت: »ن��ه��دف م��ن خ��الل هذه 
يف  امل�������ض���اه���م���ة  اإىل  االح����ت����ف����االت 
واإحياء  ال��وط��ن��ي��ة،  ال�����روح  ت��ع��زي��ز 
ذك��رى تاأ�ضي�س ال��دول��ة، واإب���راز ما 
حت��ق��ق ل��ل��وط��ن م��ن ت��ط��ور �ضامل 

بهذه  ال���ف���ع���ال���ي���ات  و����ض���ت���ت���وا����ض���ل 
الثالث  ال��وط��ن��ي��ة، ح��ت��ى  امل��ن��ا���ض��ب��ة 
�ضيكون  حيث  املقبل،  دي�ضمرب  من 
وفعاليات  واأن�ضطة  ب��رام��ج  ه��ن��اك 
ور�ضاً  ت�ضم  اخلارجية  ال�ضاحة  يف 

ال���ر����ض���ي���دة، التي  ال���ق���ي���ادة  ن��ه��ج��ه 
جعلت الدولة رمزاً للتقدم والنمو 
وال��رف��اه��ي��ة واالأم������ان، ل��ي�����س على 
على  واإمن��ا  فقط  املنطقة  م�ضتوى 

م�ضتوى العامل اأي�ضاً.

ومهرجني،  وت��رف��ي��ه��ي��ة،  تعليمية 
واألعاباً  ك��رت��ون��ي��ة،  و���ض��ح�����ض��ي��ات 
على  الر�ضم  اإىل  اإ�ضافة  ترفيهية، 
واأغنيات  ال��دم��ى،  وم�ضرح  ال��وج��ه، 

وطنية، وغريها.

تقديرا لتفاعله ال�طني الأدبي

تكرمي �ل�شاعر د�وود بن �شليمان مب�شاركة فرقة �ل�شحوح �حلربية 
•• راأ�س اخليمة-الفجر:

كرم ال�ضيخ احمد بن حمدان اآل مالك وال�ضيخ حممد بن حمدان اآل مالك 
االأديب ال�ضاعر داوود بن �ضليمان ال�ضحي يف جمل�ضه الكائن مبنطقة ال�ضيح 
براأ�س اخليمة وذلك تقديرا لل�ضاعر داوود ال�ضحي ملا ابداه من تفاعل مع 
يف  و�ضعيه  اال�ضيلة  العذبة  بق�ضائده  وابداعه  الوطن  مت�س  التي  الق�ضايا 

رفع ا�ضم االمارات عاليا و�ضاخما يف كل املحافل .
ال�ضيخ احمد بن حمدان بندقية تراثيه ودرع  التي قدمها  املكرمة  و�ضملت 
والراث  للثقافة  ال�ضحوح  جمعية  من  مقدم  اخ��ر  درع  اي�ضا  �ضملت  وكما 
املنطقة  واع��ي��ان  ام���راء  م��ن  بع�س  ال��ت��ك��رمي  حفل  وح�ضر  اخليمة  ب��را���س 
التابعة  احلربية  ال�ضحوح  فرقة  و�ضاركت  ال�ضحوح  قبيلة  ابناء  من  وع��دد 

فرقة  اي�ضا  ،و���ض��ارك��ت  احلما�ضيه  احلربيه  ب�ضالتها  احلفل  للجمعية  يف 
الطبول لفن الرواح ،  ويف ختام احلفل عرب �ضعادة ال�ضيخ احمد بن حمدان 
عن �ضكره و�ضعادته باالخوة احل�ضور الذين تواجدوا يف هذا احلفل متمنيا 
لهم التوفيق يف م�ضعاهم وخدمة وطنهم الكرمي . واثنى على اجلهود التي 
تبذلها القيادة الر�ضيدة للدولة يف ظل التوجيهات احلكيمة ل�ضاحب ال�ضمو 
�ضاحب  واخيه  اهلل  الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  ال  زاي��د  بن  ال�ضيخ خليفة 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد ال مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل  واخيه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد 
واخوانه  امل�ضلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  ابوظبي  نهيان ويل عهد  ال 
ا�ضحاب ال�ضمو حكام االمارات مبا يعزز الوالء واالنتماء والتالحم الوطني 

وجعل االمارات يف املكانة العاملية من االحرام والثقة الدولية.

تاأهيل 182 �شابطا 
ومنت�شبا يف 6 دور�ت 
باملعهد �ملروري بالعني

•• العني-وام: 

اح��ت��ف��ل ق�����ض��م امل��ع��ه��د امل������روري يف 
والدوريات  امل��رور  مبديرية  العني 
ب�������ض���رط���ة اأب����وظ����ب����ي ب���ت���خ���ري���ج 6 
املجاالت  �ضملت  تخ�ض�ضية  دورات 
اأ����ض���ا����ض���ي���ات امل��������رور وال������دوري������ات 
واإج�������������راءات امل����راق����ب����ة امل����روري����ة 
اجلمهور..  مع  التعامل  وم��ه��ارات 
ال�ضباط  م���ن   182 مب�����ض��ارك��ة 

و�ضباط ال�ضف واالأفراد.
واأو�������ض������ح امل�����ق�����دم ط������الل را����ض���د 
احلارثي رئي�س الق�ضم اأن الدورات 
امل�ضاركني  اإك�������ض���اب  ع���ل���ى  رك������زت 
اخلربات واملهارات التي ت�ضاعدهم 
على  امل����روري����ة  م��ه��ام��ه��م  اأداء  يف 

اأف�ضل وجه.
من  يعترب  ال��ت��دري��ب  اأن  مو�ضحا 
ل�ضرطة  اال�ضراتيجية  االأولويات 
االأ�ضا�ضية  وال���رك���ي���زة  اأب���وظ���ب���ي 
الب�ضرية  ال��ك��وادر  وتاأهيل  الإع���داد 
الب�ضرية  ق����درات����ه����م  وت����ط����وي����ر 
العلمية  ب����امل����ه����ارات  وت����زوي����ده����م 

والعملية احلديثة.

حما�شرة لل�شباب �ملقبلني على �لزو�ج 
يف مقر جمعية كلنا �الإمار�ت

•• ابوظبي-الفجر:

املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  وزارة  ن��ظ��م��ت 
كلنا  ج���م���ع���ي���ة  م������ع  ب����ال����ت����ع����اون 
االإم���������ارات يف م��ق��ر اجل��م��ع��ي��ة يف 
لعدد  توعوية  حما�ضرة  اأبوظبي، 
اأبناء  م��ن  والفتيات  ال�ضباب  م��ن 
االإم������ارات امل��ق��ب��ل��ني ع��ل��ى ال����زواج، 
حما�ضرات  �ضل�ضلة  �ضمن  وذل��ك 
الهادفة  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  وزارة 
م�ضتوى  ورف���ع  ال�����ض��ب��اب  لتثقيف 
زوجية  حياة  لبدء  لديهم  الوعي 

ناجحة وبناء اأ�ضرة م�ضتقرة. 
�ضارك  ال��ت��ي  امل��ح��ا���ض��رة،  وت���اأت���ي 
اإطار  يف  و�ضابة،  �ضابا  �ضتون  فيها 
ال���ت���ع���اون ال����ب����ّن����اء، ب����ني ال�������وزارة 
لتحقيق  االإم����ارات  كلنا  وجمعية 
وتفعيل مبداأ  امل�ضركة،  االأهداف 
لتعزيز  ال��ط��رف��ني،  ب��ني  ال�ضراكة 
ال��ع��دي��د من  يف  املجتمعي  ال��وع��ي 

الق�ضايا املجتمعية الهادفة.
اإىل  تهدف  التي  املحا�ضرة،  األقى 
االأ�ضتاذ  م��ت��م��ا���ض��ك��ة،  اأ����ض���رة  ب��ن��اء 
عبدالقادر حممد عجال امل�ضت�ضار 

املجمتع،  تنمية  وزارة  يف  االأ�ضري 
حماور  �ضتة  يف  خ��الل��ه��ا  وحت���دث 
بالن�ضبة  كبرية  اأهمية  ذات  هامة، 
ل��ل�����ض��ب��اب امل��ق��ب��ل��ني ع��ل��ى ال�����زواج، 
احلديث  االأول  امل���ح���ور  ت�����ض��م��ن 
عن البناء االأ�ضري و�ضبل التعاون 
حياتهم  ل����ب����دء  ال�����زوج�����ني  ب����ني 
الزوجية بطريقة �ضليمة، وتناول 
ومتطلباته  الزواج  الثاين،  املحور 
)ال��ت��خ��ط��ي��ط امل�����ايل(، م��ن خالل 
وكيفية  االأ���ض��رة  ميزانية  درا���ض��ة 
اإن���ف���اق���ه���ا، وحمل  ب��ن��ائ��ه��ا و���ض��ب��ل 
)العالقات  عنوان  الثالث  املحور 
فيها  اأ�ضار  واالن�ضجام(،  االأ�ضرية 
تن�ضر  التي  املهارات  اإىل  املحا�ضر 
املودة واملحبة بني الزوجني والتي 
بينهما،  التما�ضك  ق��وة  م��ن  تزيد 
وحت�����دث يف امل���ح���ور ال����راب����ع، عن 
تربية  يف  ال���زوج���ي���ة  )ال�������ض���راك���ة 
االأب���ن���اء(، م��ن خ��الل ب��ي��ان حقوق 
االأب����ن����اء واجل����وان����ب امل��ه��م��ة فيها 
اجتماعية  اأو  تربوية  كانت  �ضواء 
الهوية  غ���ر����س  م���ع  اإمي���ان���ي���ة،  اأو 
واالن��ت��م��اء ال��وط��ن��ي واالأمم�����ي يف 

نفو�ضهم، وتناول املحور اخلام�س 
الزوجية،  وال���واج���ب���ات  احل���ق���وق 
واأ����ض���ار امل��ح��ا���ض��ر يف ه���ذا اجلانب 
اخلا�ضة  احل���ق���وق  م��ع��رف��ة  اإىل 
احلقوق  اأو  وال�����زوج�����ة،  ب����ال����زوج 
والقانون  ال�����ض��رع  وف��ق  امل�ضركة 
لقيام كل منهما بالدور املناط به، 
االأ�ضتاذ  تناول  االأخ��ري  املحور  ويف 
كيفية  عجال،  حممد  عبدالقادر 
الزوجية  امل�����ض��اك��ل  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل 
ال��ت��ي ق��د ت��ن�����ض��اأ، وحت���دث ع��ن فن 
من  الزوجية  للم�ضاكل  االح��ت��واء 
و�ضبل  اأ���ض��ب��اب��ه��ا  م��ع��رف��ة  خ����الل 
واإي���ج���اد احللول  ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا 

املنا�ضبة لها.
ويف نهاية املحا�ضرة اأجاب االأ�ضتاذ 
ع���ب���دال���ق���ادر ع���ج���ال، ع��ل��ى بع�س 
والتي  واال���ض��ت��ف�����ض��ارات،  االأ���ض��ئ��ل��ة 
والتي  احل�����ض��ور،  بع�س  ط��رح��ه��ا 
تركزت يف جمملها على موا�ضيع 
متعلقة ببناء اأ�ضرة �ضعيدة واإيجاد 
اأو  معوقات  الأي  املنا�ضبة  احللول 
م�����ض��اك��ل ق��د ت�����ض��ادف ال�����ض��ب��اب يف 

بداية حياتهم الزوجية.
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  اإعالن بالن�سر 

اىل املدعى عليه / فياز هدايات مازح 
نعلمكم بان املدعي / موؤ�ض�ضة اجرة ال�ضارقة - يف الدعوى رقم 2017/6908  الدائرة املطالبات 
مبلغ  ب�ضداد  عليه  املدعي  الزام   : فيها  يطالب  اعاله  املذكورة  الدعوى  رفع  قد   - الب�ضيطة 
املحاماة وف�ضال  اتعاب  وامل�ضاريف ومقابل  ، وباال�ضافة اىلالر�ضوم  وقدره 17419.68 درهم 

عن الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى حتىتاريخ ال�ضداد. 
لذا يقت�ضي ح�ضورك  اأمام  دائرة املطالبات الب�ضيطة رقم 154 ا مبحكمة ال�ضارقة االحتادية 
االبتدائية �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ،  وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�ضتندات ، وذلك يوم املوافق 2017/12/12 ، ال�ضاعة 9.30 �ضباحا ،  وذلك للنظر يف 
الدعوى املذكور امل�ضار اليها اأعاله - بو�ضفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�ضورك �ضيتم اتخاذ 

االجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
  حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
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انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8235   

املنذر / مازن عبود بن حممد العمودي - بوكالة املحامي / ب�ضار عبداهلل امل�ضايبة 
املنذر اليه / ن�ضيب �ضالح جمعه مبارك - جمهول حمل االقامة 

الف  وع�ضرون  وخم�ضة  مئتان  دره��م(   225.000( وق��دره  مببلغ  يداينكم  موكلي  ان  حيث 
امتناعكم  ب�ضبب  ذمتكم  املديونية مر�ضدة يف  وه��ذه   ، تعامالت جتارية  ، مبوجب  دره��م 
عن �ضداد ال�ضيك امل�ضتحقة يف ذمتكم ، على الرغم من مطالبتنا لكم ب�ضداد  هذه املديونية 
اال انكم مل تبادرو اىل ال�ضداد حتى تاريخ هذا االنذار وعليه نرجو اال�ضتجابة لدواعي هذا 
االنذار وذلك ب�ضرعة ل�ضداد املبلغ املر�ضد يف ذمتكم خالل �ضبعة ايام من تاريخ هذا الن�ضر،  
واإال �ضوف ن�ضطر اىل ا�ضت�ضدار اتخاذ كافة االجراءات القانونية باال�ضافة اىل حتميلكم 

الر�ضوم وامل�ضروفات مع حفظ حقوق موكلي االخرى جتاهكم
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                       اىل املدعي عليه/ ا�س ايه ايه بي العمال االأملنيوم - �س ذ م م  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها  جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2017/12/12 ال�ضاعة 8.30 �ضباحا  .

لذا فانتم مكلفون باحل�ضور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات 
ايام على االقل ويف حالة تخلفكم فان احلكم  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالث 
�ضيكون مبثابة ح�ضوري. باال�ضافة اىل الر�ضوم وامل�ضاريف و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل 

بال كفالة
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�ضية
عمايل جزئي  9927/2017
عمايل جزئي 9886/2017

م
1
2

ا�ضم املدعي
 برامود ايلمربا 

راجي�س ميلودى تارا 

مبلغ املطالبة
18312 درهم + تذكرة العودة 
31363 درهم + تذكرة العودة
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تنفيذ رقم 2017/497

رقم  الدعوى  يف  �ضدها  املنفذ  ب�ضفتكم  كري�ضتال  الدانة   / �ضدها  املنفذ  ال�ضادة 
اأننا  منفذ  ب�ضفته  الظاهري  را�ضد  �ضلطان   / املنفذ  من  املقامة  ال�ضارقة   2017/497
�ضنقوم باجراء املعاينه يوم االحد املوافق 2017/12/10 ال�ضاعة العا�ضره �ضباحا 10.00 
�ضباحا وعليه يرجى احل�ضور يف – ال�ضارقة – منطقة ابو�ضغاره – �ضارع الوحده – 
بناية رجمه 1 – مقابل اللولو هايرب ماركت ومقابل الفطيم لل�ضيارات – حمل رقم 
-3 – الدانة كري�ضتال – جماور �ضيدلية �ضامر يف املوعد املذكور حل�ضور املعاينه على 
الطبيعه ويرجى اح�ضار جميع امل�ضتندات والبيانات اخلا�ضة بالق�ضية مع ن�ضخ بعدد 
االطراف بالق�ضيه ويف حالة عدم ح�ضوركم �ضتقوم اخلربه با�ضتكمال اجراءات اخلربة 

حتى ايداع التقرير باملحكمة املوقرة .
اخلبري الهند�سي
حمدي حممد الزعبي
0506162249 

اإجتمـــــــاع اخلبـــــــرة 
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  اعالن بالن�سر
املرجع : 1965

يف  يرغب  اجلن�ضية  افغاين   عبداهلل  بن  اهلل  رحمت  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  وذلك اىل ال�ضيد/ برات علي عبداجلليل 
لتجارة قطع غيار  وب�ضتون  بابل  املهنية )موؤ�ض�ضة  الرخ�ضة  وذلك يف  باك�ضتاين اجلن�ضية 

ال�ضيارات امل�ضتعملة( تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة جتارية رقم )531401( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على االجراء 
امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 1967
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ عبدالقادر �ضاتان�ضال ، هندي اجلن�ضية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  يف مطعم حارب بن ع�ضكور ، مبوجب رخ�ضة 

رقم )531889( وذلك اىل ال�ضيد/ �ضليمان حبيب الرحمن ، بنغايل اجلن�ضية 
تعديالت اخرى : تنازل �ضاحب الرخ�ضة الخر. 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر
املرجع : 1977

 - املال  عبداهلل  عبدالرحيم  عبداهلل  حممد  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اإماراتي  اجلن�ضية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%   يف 
)مغ�ضلة كل يوم( والتي تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )543944( 
ال�ضكل  تغيري  اجلن�ضية-  بنغالدي�ضي   - مياه  عال  حنيف  حممد  ال�ضيد/  اىل 

القانوين من موؤ�ض�ضة فردية اىل موؤ�ض�ضة فردية بوكيل خدمات. 
ل�ضنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   )5( من  فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
2013 يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم 

الت�ضديق  على االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 1964
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ زينار ماتيال كاتو قادر ابراهيم ، هندي  اجلن�ضية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  وذلك اىل ال�ضيد/ نوح�ضني 
فالبيل ناجناالت نور الدين تاينتي كيزيل هندي اجلن�ضية وذلك يف الرخ�ضة املهنية 
با�ضم )الوا�ضل للدعاية واالعالن( تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة جتارية 

رقم )728937( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 
يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  
على االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 1968
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ وائل علي دمياطي - �ضوري  اجلن�ضية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  وذلك اىل ال�ضيد/ معن ذياب 
الغذائية(  امل�ضماة )البهاء للمواد  الرخ�ضة  احللقي - �ضوري اجلن�ضية وذلك يف 

تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )743648( 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة   وعمالبن�س 
2013 يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم 
ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن  اليه بعد  امل�ضار  الت�ضديق  على االجراء 
لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع 

االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر
املرجع : 1984

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ غ�ضان وائل الق�ضا�س �ضوري اجلن�ضية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  وذلك اىل ال�ضيد/ حممد رائد حممد عدنان 
احلم�ضي ال�ضهري باالزرق - �ضوري اجلن�ضية وذلك يف الرخ�ضة املهنية با�ضم )حمم�ضة 

دلة اخلليج( تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة جتارية رقم )727784( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 1966
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ عالء الدين حممود احمد عراقي ، اردين  اجلن�ضية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  يف )كافترييا الدجاج االح�ضن( 
مبوجب رخ�ضة رقم )609382( وذلك اىل ال�ضيد/ م�ضطفى كوكيني بوييل حممد حاجي 

- هندي اجلن�ضية - تعديالت اخرى :- تنازل �ضاحب الرخ�ضة اىل اخر. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 1983
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ برهان منر �ضالح ام�ضاعد - اردين اجلن�ضية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  وذلك اىل ال�ضيد/ حمد عبداهلل نا�ضر 
عبداهلل العاجل ال�ضويدي - اإماراتي اجلن�ضية يف الرخ�ضة امل�ضماة / قمر الدين للع�ضاير 
- والتي تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )724638( - تعديالت اخرى : - 

تغيري ال�ضكل القانوين من موؤ�ض�ضة فردية بوكيل خدمات اىل موؤ�ض�ضة فردية 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1979
اإماراتي اجلن�ضية    - ابراهيم الربميي  ا�ضماعيل  ال�ضيد/ عبدالرحمن كامل  بان  ليكن معلوما للجميع 
وال�ضيد/ �ضياء حميدي - رو�ضي اجلن�ضية وال�ضيد/ حمبوب اهلل حاجي حممد افغاين اجلن�ضية يرغبون 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضتهم البالغة )100%( وذلك اىل ال�ضيد/ �ضعيد خلفان مبارك بن �ضرور 
الكتبي - اإماراتي اجلن�ضية وال�ضيد/ جنيب نوري - املاين اجلن�ضية ، وذلك يف الرخ�ضة امل�ضماة / رحيم 
جرديزي للتجارة ال�ضيارات امل�ضتعملة - ذ م م ( والتي تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة جتارية رقم 

)563502( و�ضجل جتاري رقم )39706( 
الكاتب  �ضان  ل�ضنة  2013 يف  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
اليه بعد  امل�ضار  الت�ضديق  على االجراء  للعلم وانه �ضوف يتم  ن�ضر هذا االعالن  اقت�ضى  . فقد  العدل 
ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 1981
اجلن�ضية  عراقي   - العبيدي  عبدالهادي  الكرمي  عبد  ا�ضامة  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ح�ضني  علي  اثري  ال�ضيد/  اىل  وذلك   %50 البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
ال�ضنماوي عراقي اجل�ضنية وذلك يف الرخ�ضة املهنية با�ضم )كافترييا الزاد العراقي ( �ضراكة اعمال 
مهنية بوكيل خدمات تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة مهنية رقم )539067( - مت تغيري 

ال�ضكل القانوين من �ضراكة اعمال مهنية بوكيل خدمات اىل موؤ�ض�ضة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب 
العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على االجراء امل�ضار اليه بعد 
ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1982

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ حممد را�ضد جمعه بن ركن ال علي - اإماراتي  اجلن�ضية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 51% اىل ال�ضيدة / منى احمد عي�ضى طاهر البلو�ضي 
- اإماراتية اجلن�ضية وكما ترغب ال�ضيدة/ جرييجا �ضود بارمود �ضود - هندية اجلن�ضية يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 49% اىل ال�ضيد/ بيالين براكا�س بارومل - هندي اجل�ضنية 
يف )الغيوم ملقاوالت البناء - ذ م م( والتي تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة جتارية رقم 
ل�ضنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س   -   )755112(
2013 يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1978
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ ويل�ضن جيورج ناز م�ضيح - باك�ضتاين اجلن�ضية يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�ضته البالغة 50% من كامل ح�ضته البالغة 100% اىل ال�ضيد/ روبني يو�ضف يو�ضف هارون 
- باك�ضتاين اجلن�ضية وال�ضيد/ ويل�ضن جيورج ناز م�ضيح - باك�ضتاين اجلن�ضية يرغب يف والبيع والتنازل 
�ضينتينا توما�س فيليب  ال�ضيد/  البالغة 100% اىل  البالغة 50% من كامل ح�ضته  عن جزء من ح�ضته 
�ضينتينا كوريان - هندي اجلن�ضية يف الرخ�ضة التجارية الرياح لت�ضميم اللوحات االعالنية وتركيبها 
رخ�ضة رقم )729841( - مت تغيري ال�ضكل القانوين من موؤ�ض�ضة فردية بوكيل خدمات اىل �ضركة اعمال 
مهنية.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على االجراء امل�ضار اليه 
بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1980
وال�ضيد/  اجلن�ضية  فلبينية   - فرينانديز  فرينانديز  افيجيل  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
جوالب مر�ضد نور احمد - بنغايل اجلن�ضية وال�ضيد/ حممد ر�ضول حق بهار اهلل - بنغايل اجلن�ضية 
اىلال�ضيد/ حممد م�ضعود  وذلك  البالغة )%100(  كامل ح�ضتهم  والتنازل عن  البيع  يرغبون يف 
الرحمن �ضيكدر حممد خليل �ضيكدر - بنغايل اجلن�ضية وذلك يف الرخ�ضة با�ضم / ور�ضة الفريق 
الناجح ل�ضيانة ال�ضيارات ( تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )627716( ال�ضادرة من 

دائرة التنمية االقت�ضادية بال�ضارقة.  
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب 
العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على االجراء امل�ضار اليه بعد 
ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2013/862   تنفيذ جتاري          
التنمية  دائ��رة  يا�س - بجانب  بني  �ضارع   - دي��رة   - دب��ي  اإم��ارة   / الوطني  - عنوانه  ابوظبي  التنفيذ: بنك  طالب 

االقت�ضادية - بناية بنك ابوظبي الوطني 
اإم��ارة دبي - �ضارع ال�ضيخ زاي��د - برج املدينة  املنفذ �ضده :  ال�ضيخ خالد بن زاي��د بن �ضقر ال نهيان  - عنوانه : 

 1002  - جناح   -  10 ط   -  2
احلال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ضاء   5.00 ال�ضاعة   2017/12/06 املوافق  االربعاء  يوم  انه يف 
�ضيجرى بيع العقار املو�ضحة او�ضافه على الراغبني يف ال�ضراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�ضركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد 
الثمن وامل�ضارييف خالل  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 
ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : اأو�ضاف العقار : - عبارة عن قطعة ار�س - مبنطقة 
: وادي ال�ضفا 4 - رقم االر�س : 3 - امل�ضاحة : 6301.70 مر مربع - القيمة املقدرة )67000000( درهم 

والقيمة املطروحة للمزايدة بعد االنقا�س )50250000( درهم املقررة يف املادة 306 باالنقا�س 25% 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   

اعالن بيع  عقار بالن�سر   
فى الدعوى رقم  2013/862   تنفيذ جتاري          

التنمية  دائ��رة  يا�س - بجانب  بني  �ضارع   - دي��رة   - دب��ي  اإم��ارة   / الوطني  - عنوانه  ابوظبي  التنفيذ: بنك  طالب 
االقت�ضادية - بناية بنك ابوظبي الوطني 

اإم��ارة دبي - �ضارع ال�ضيخ زاي��د - برج املدينة  املنفذ �ضده :  ال�ضيخ خالد بن زاي��د بن �ضقر ال نهيان  - عنوانه : 
 1002  - جناح   -  10 ط   -  2

احلال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ضاء   5.00 ال�ضاعة   2017/12/06 املوافق  االربعاء  يوم  انه يف 
�ضيجرى بيع العقار املو�ضحة او�ضافه على الراغبني يف ال�ضراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�ضركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد 
الثمن وامل�ضارييف خالل  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 
ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : اأو�ضاف العقار : - عبارة عن قطعة ار�س - مبنطقة 
: وادي ال�ضفا 4 - رقم االر�س : 3 - امل�ضاحة : 6301.70 مر مربع - القيمة املقدرة )67000000( درهم 

والقيمة املطروحة للمزايدة بعد االنقا�س )50250000( درهم املقررة يف املادة 306 باالنقا�س 25% 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3540  جتاري جزئي
ايه بي بافا لالن�ضاءات ذ.م.م جمهول حمل االقامة  اىل املدعي عليه /�ضركة 
الغفلي  البناء �س.م.ح وميثله:حممد خليفة �ضامل  املدعي/دانوب ملواد  ان  مبا 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
 %12 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم  دره��م   )152.090.50(
اخلمي�س  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت  التام.  ال�ضداد  وحتى  اال�ضتحقاق  تاريخ  من 
املوافق 2017/12/7  ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
اإعالن ح�سور اجتماع خربة 

يف الدعوى رقم )2017/1180( اإ�ستئناف جتاري - دبي 
ب�ضفتي اأنا / ليلي غامن احلمريي خبريا حما�ضبيا مكلفا من قبل مقام حمكمة دبي 
اال�ضتئنافية املوقرة باإجراء اخلربة احل�ضابية يف الدعوى رقم )2017/1180 ( ا�ضتئناف 
جتاري - دبي  - فاإننا قد قررنا دعوى ال�ضادة / براند اند ترندز  او من ميثلها قانونا 
ب�ضفتها / امل�ضتاأنف �ضدها  بالدعوى املذكورة اأعاله  للح�ضور اىل مقر مكتبنا يف دبي 
مبنطقة ديرة - �ضارع الرقة - مقابل بنك ابوظبي التجاري - بناية الزرعوين - اأ�ضفل 
البناية مطعم العزامي العراقي - مكتب رقم )602( وذلك يوم االربعاء القادم املوافق 
2017/11/28 ال�ضاعة احلادية ع�ضر ون�ضف �ضباحا  )11.30 ( �ضباحا  - ويرجى منكم 

اإح�ضار كافة امل�ضتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�ضوركم لالجتماع  
اخلبري احل�سابي 
ليلى غامن احلمريي  

اإعالن بالن�سر 

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
 يف  الق�سية  رقم   2017/3623  ت ج  ال�سارقة 

املرفوعة من االحتاد الوطني  �ضد ماري جاين ابريا بريانتي 
وحيث انه وقد مت ندب اخلبري/ح�ضني الها�ضمي يف الدعوى اعاله ، وعليه تعلن 
ال�ضيد/ ماري جاين ابريا بريانتي -  وذلك حل�ضور اجتماع اخلربة  يوم االثنني          
27  نوفمرب 2017  يف متام ال�ضاعة 00 : 5 م�ضاء ،  وذلك مبكتبنا بدبي - بردبي 
�ضارع خالد بن الوليد - بجانب القن�ضلية امل�ضرية بناية لوتاه بنف�س البناية متجر 
براند فور لي�س الطابق الثالث مكتب رقم : 308 ، الرجاء احل�ضور يف املوعد املحدد 
وتقدمي ما لديكم من م�ضتندات ويف حالة تخلفكم عن احل�ضور فاأن اخلربة �ضوف 

تعد تقريرها وفقا ملا لديها من م�ضتندات 
اخلبري امل�سريف واحل�سابي 
ح�سني �سامل الها�سمي             

اإجتمـــــــاع اخلبـــــــرة 
العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- خورفكان  : ال�ضيد/ حيدر 
علي ، اجلن�ضية : الهند وطلب الت�ضديق على حمرر يت�ضمن )تنازل( يف ح�ضته البالغة 
100% يف اال�ضم التجاري مطعم وكافترييا اخلليج ، ن�ضاط الرخ�ضة مطعم ، بيع الوجبات 
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»�ل�شعبة �لرملانية« ت�شارك يف ندوة »جمعية �لناتو« وتوؤكد �أهمية �ل�شر�كة �لدولية يف مكافحة �الإرهاب
•• روما-وام: 

�ضارك �ضعادة مطر �ضهيل اليبهوين 
ع�ضو ال�ضعبة الربملانية االإماراتية 
يف  االحت�����ادي  ال��وط��ن��ي  للمجل�س 
من  وال��ث��ان��ي��ة  االأوىل  اجل��ل�����ض��ت��ني 
“ املجموعة اخلا�ضة  ن��دوة  اأعمال 
وال�ضرق  املتو�ضط  االأبي�س  للبحر 
االأو�ضط واللجنة الفرعية بالدفاع 
 “ االأطل�ضي  املحيط  ع��رب  واالأم���ن 
والتي نظمتها اجلمعية الربملانية 
حللف �ضمال االأطل�ضي “ الناتو “ 
االإيطايل  ال��ن��واب  جمل�س  مقر  يف 
ب��روم��ا خ���الل ال��ف��رة م��ن 23 - 

اجلاري.  2017 نوفمرب   25
ح�ضر اأعمال الندوة .. �ضعادة �ضقر 
نا�ضر الري�ضي �ضفري الدولة لدى 

اجلمهورية االإيطالية.
يف   - اليبهوين  مطر  �ضعادة  واأك���د 
الثانية  مداخلة له خالل اجلل�ضة 
من اأعمال الندوة التي تناولت منع 
التطرف  وم��ك��اف��ح��ة  ال��رادي��ك��ال��ي��ة 
العنيف - اأن مكافحة االإرهاب من 
اأه���م امل��وا���ض��ي��ع ال���ذي ي��رك��ز عليها 

االأمن 267 ، 1373 ، 1526 ، 
1540 ، 1566 باعتبارها اأ�ضا�ضا 

متينا و�ضامال ملكافحة االإرهاب.
ال�ضعبة  راأت  ال�������ض���اأن..  ه����ذا  ويف 
�ضرورة  االإم����ارات����ي����ة  ال���ربمل���ان���ي���ة 
اتفاقية  االتفاق الدويل على عقد 
مل��ك��اف��ح��ة متويل  ���ض��ام��ل��ة  دول����ي����ة 
االإرهاب والدعوة اإىل تعزيز االأطر 
واالإقليمية  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
الدول  ت�ضديق  وال��دويل و�ضرورة 
االإرهاب  متويل  منع  اتفاقية  على 
ال�ضادرة عام 1999 للت�ضهيل من 
عملية التعاون الدويل بني الدول 
ت��داب��ري فعالة يف  يف و�ضع وات��خ��اذ 

�ضاأن مكافحة متويل االإرهاب.
على  الربملانات  حث  اقرحت  كما 
اآلية دولية معتمدة ل�ضهولة  و�ضع 
اإلكرونيا  االأم���وال  تتبع  عمليات 
اآليات التعاون �ضد متويل  وتعزيز 
الوطني  ال�����ض��ع��ي��د  ع��ل��ى  االإره������اب 
واالق��ل��ي��م��ي وال������دويل م���ن خالل 
املتحدة  االأمم  ا�ضراتيجية  تنفيذ 
ال�ضادرة  االإرهاب  لتنفيذ مكافحة 
الق�ضاء  ل�����ض��م��ان   2006 ع�����ام 

ب����ني ال�������دول وال����ت����ب����ادل ال���ف���وري 
للمعلومات والبيانات بني االأجهزة 
اجلهود  وت���ط���وي���ر  ال���ع���الق���ة  ذات 
للمجتمع  امل�ضركة  واالإج������راءات 

الدويل.
تقدمت   .. ال���������ض����دد  ه�������ذا  ويف 
ال�ضعبة الربملانية االإماراتية بعدة 
االإرهاب  مكافحة  منها  مقرحات 
ال��ع��اب��ر ل��ل��ح��دود خ��ا���ض��ة االإره����اب 
اإىل �ضرورة  االإل��ك��روين.. منوهة 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإي��ج��اد اإط����ار قانوين 
مذكرات  اأو  ث��ن��ائ��ي��ة  ك��ات��ف��اق��ي��ات 

املجتمع الدويل يف االآونة االأخرية 
االأمن  على  خطورة  من  ي�ضكله  ملا 
االإره������اب  ت����ط����ورات  واأن  ال������دويل 
وال��ت��ط��رف ال���ذي ب���ات ي��ه��دد اأمن 
معاجلة  تتطلب  العامل  وا�ضتقرار 
العوامل التي توفر اأر�ضية خ�ضبة 
اأه���م  اأن م���ن  ل��ن�����ض��ره.. م��و���ض��ح��ا 
هذه العوامل هو انت�ضار النزاعات 
االأو�ضاع  ت��ردي  وزي���ادة  االإقليمية 
وغياب  واالجتماعية  االقت�ضادية 
يهيئ  م����ا  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة  ال����ع����دال����ة 
والتطرف  االإره��اب��ي��ة  للجماعات 
االأف���راد  لتجنيد  الفر�ضة  اإي��ج��اد 

ملمار�ضة االأن�ضطة غري ال�ضرعية.
اليبهوين  م��ط��ر  ���ض��ع��ادة  واأ����ض���اف 
والتطرف  االإره�����اب  م��ك��اف��ح��ة  اأن 
دولة  ن��ط��اق  يف  ح�ضرها  ميكن  ال 
واحدة اأو اإقليم واحد نظرا لتعدد 
وتدريب  وت�ضليح  مت��وي��ل  م�ضادر 
وجت���ن���ي���د اجل���م���اع���ات االإره���اب���ي���ة 
يتطلب  ما  املتطرفة..  واملنظمات 
ملكافحة متويل  دولية  �ضراكة  بناء 
االإرهاب ترتكز على حتقيق اأق�ضى 
والتن�ضيق  ال���ت���ع���اون  م�����ض��ت��وي��ات 

ت���ع���اون اأم��ن��ي��ة ب���ني ال�����دول يكفل 
االإلكرونية  اجل��رائ��م  م��ن  احل���د 
وت�����ض��ل��ي��م امل��ج��رم��ني اإ����ض���اف���ة اإىل 
التعاون االأمني فيما يخ�س  زيادة 
يف  الدولية  االإلكرونية  اجلرائم 

اإطار االإنربول الدويل.
واأكدت ال�ضعبة اأهمية التعاون بني 
االإقليمية  واملوؤ�ض�ضات  ال��ربمل��ان��ات 
وال���دول���ي���ة ل��ل��ت�����ض��ري��ع م���ن وت���رية 
على  باالتفاق  اخلا�ضة  امل�����ض��اورات 
ل����الإره����اب  ����ض���ام���ل  دويل  م���ف���ه���وم 
مواجهته..  من  العامل  ميكن  مبا 
والدولية  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ت��وع��ي��ة  م��ع 
للمجتمعات حول اأ�ضاليب االإرهاب 
يف جتميع االأموال وو�ضع القوانني 
التي جترم تقدمي اأموال اأو جمعها 
اأو نقلها باأية و�ضيلة ب�ضكل مبا�ضر 
اأو غري مبا�ضر الأي جمعية اأو هيئة 
اأو  جماعة  اأو  مركز  اأو  منظمة  اأو 

اأ�ضخا�س.
�ضرورة   .. اأي�ضا  املقرحات  وم��ن 
االتفاق على خطط دولية وا�ضحة 
ال�ضراكة  خ�����الل  م����ن  وحم��������ددة 
جمل�س  ق����رارات  لتنفيذ  ال��دول��ي��ة 

اإىل  م�ضريين   .. امل�ضاركة  بالوفود 
اأه��م��ي��ة ع��ق��د ه���ذا امل��ن��ت��دى الذي 
ي����رك����ز ع���ل���ى م���ك���اف���ح���ة االره�������اب 
يف اأوروب�������ا ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال����دول 
م�ضاركة  اإىل  اإ���ض��اف��ة  ال�����ض��دي��ق��ة 
جمال�س  واحت���اد  العربي  ال��ربمل��ان 
الدول االأع�ضاء يف منظمة التعاون 
ما   .. االأوىل  ل��ل��م��رة  االإ����ض���الم���ي 
يبني اأهمية هذا املنتدى والتعاون 
واملنظمات  وال������دول  احل��ل��ف  ب���ني 

اأ�ضكاله  ب��ج��م��ي��ع  االإره��������اب  ع��ل��ى 
ومظاهره.

ي�ضار اإىل اأن اأعمال الندوة تناولت 
ثالث  االف���ت���ت���اح���ي���ة  ج��ل�����ض��ت��ه��ا  يف 
للورا  االأوىل  ت��رح��ي��ب��ي��ة  ك��ل��م��ات 
النواب  جمل�س  رئي�ضة  بولدريني 
االإيطايل والثانية لبيرو جرا�ضو 
االيطايل  ال�ضيوخ  جمل�س  رئي�س 
حلف  رئي�س  اآيل  لباولو  والثالثة 
ال�����ض��م��ال االأط��ل�����ض��ي رح���ب���وا فيها 

االإق��ل��ي��م��ي��ة يف ال�������ض���رق االأو����ض���ط 
واأفريقيا ودول ال�ضاحل.

وت�����ض��ارك دول���ة االإم����ارات العربية 
اجلمعية  اج��ت��م��اع��ات  يف  امل��ت��ح��دة 
فيما   .. م��راق��ب  ب�ضفة  وال��ن��دوات 
اأعمال  يف  لها  م�ضاركة  اآخ��ر  كانت 
حللف  ال���ربمل���ان���ي���ة  “اجلمعية 
 “  62 ال���  للناتو  االأطل�ضي  �ضمال 
 21 19 وحتى  خالل الفرة من 

نوفمرب2016 يف اإ�ضطنبول.

ماجد �لقا�شمي يح�شر �حتفاالت �جلامعة �لقا�شمية  باليوم �لوطني �لـ 46 للدولة
•• ال�صارقة –الفجر:

دائرة  م��دي��ر  القا�ضمي  �ضلطان  ب��ن  م��اج��د  ح�ضر ال�ضيخ 
احتفاالت  ال�ضارقة   بحكومة  وال��ق��رى  ال�ضواحي  ���ض��وؤون 
ال�  الوطني  اليوم  مبنا�ضبة  اأم�س  يوم  القا�ضمية  اجلامعة 
اجلامعة  مب�ضرح  املتحدة  العربية  االإم��ارات  لدولة   46
ونواب  القا�ضمية  اجلامعة  مدير  �ضامل  ر�ضاد  الدكتور  و 
مدير اجلامعة وعمداء الكليات ومدراء االإدارات وموظفي 
اجلامعة. بداأ احلفل بال�ضالم الوطني والقراآن الكرمي ثم 
الر�ضيدة  القيادة  فيها  هناأ  اجلامعة  مدير  كلمة  األقاها 
واأ�ضحاب ال�ضمو ال�ضيوخ حكام االإم��ارات و�ضعب االإمارات 
باليوم الوطني ال 46 ..  داعيا اهلل العلي القدير اأن مين 

على دولة االأمارات  باالأمن واالأمان واال�ضتقرار والرخاء.
�ضطرها  التي  والبطوالت  بالت�ضحية  �ضعادته  اأ���ض��اد  كما 
املغفور له باإذن اهلل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان املوحد 
لهذا الكيان العظيم حتت راية التوحيد وعلى منهاج را�ضخ 

ثابت قوامه هدي كتاب اهلل وال�ضنة النبوية املطهرة.
واأك���د اأن ذك���رى ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ه��و جت�ضيد ���ض��ادق ليوم 
ت��وح��دت بعد �ضتات  اأم���ة  ال��ع��امل نحو  اأن��ظ��ار  اجت��ه��ت فيه 
وفرقة لي�ضمها وطن واحد ليعم االأمن واالأمان والنماء 
وال���رخ���اء واال���ض��ت��ق��رار و ي��ب��ذل ك��ل واح����د م��ن��ه��م الغايل 
ذلك والء  يدفعه نحو  رفعته ومتيزه  اأج��ل  والنفي�س من 

وانتماء �ضادقني وحلمة مل تعرف لها االأوطان مثيال.
اأجلك  »م��ن  ب��ع��ن��وان  ق�ضري  فيلم  ع��ر���س  احل��ف��ل  �ضهد  و 

اأب���ن���ة ال�ضهيد  ي���ا ب����الدي«  ث����م ���ض��ارك��ت ال��ط��ف��ل��ة رو����ض���ة 
فقرة  ليعقبه  عر�س  م��ت��م��ي��زة  ب��ف��ق��رة  ال��ن��ق��ب��ي  م���اج���د 
ال�ضيخ  ت��ك��رمي  ..  ت����اله  ال���ع���ازي  ب��ف��ن  تراثية  للتعريف 
ماجد القا�ضمي يرافقه �ضعادة مدير اجلامعة للم�ضاركني 

يف احلفل واجلهات الراعية.
القا�ضمي  �ضلطان  بن  ماجد  ال�ضيخ  ق��ام  احلفل  ختام  ويف 
بجولة يف القرية الراثية ال�ضعبية التي اأن�ضاتها اجلامعة 
حتتوية  م��ا  على  �ضعادته  اأط��ل��ع  و  احلفل  فعاليات  �ضمن 
التلي  �ضناعة  مثل  ال��راث��ي��ة  احل���رف  �ضكلت  اأق�����ض��ام  م��ن 
وال�ضفافة وركن القهوة ال�ضعبية و ركن متخ�ض�س يعر�س 
اأواع �ضباك ال�ضيد و االأدوات امل�ضتخدمة اىل جانب ق�ضم 

املحالت التجارية اخلا�ضة باالأ�ضر املنتجة.

جائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر .. م�شاهمة �إمار�تية لالرتقاء بالقطاع �لزر�عي
•• اأبوظبي- وام:

يعد القطاع الزراعي ونخيل التمر جزءاً مهماً من حياة �ضكان هذه املنطقة 
للدخل  وم���ورداً  للطعام  رئي�ضياً  م�ضدراً  التمر  ونخيل  ال��زراع��ة  كانت  فقد 
اجلفاف  موجات  من  العامل  ي�ضهده  ما  وان  عليه  حياتهم  اعتمدت  الأنا�س 
اآليات  العمل على خلق  ي�ضتدعي  الزراعة  تراجع  اإىل  ت��وؤدي  التي  واالأ�ضباب 
جديدة والعمل على اإعداد درا�ضات بناءة وابتكارات رائدة ل�ضمان تطور هذا 
القطاع والو�ضول به اإىل م�ضتويات اأف�ضل وذلك من خالل حتفيز اخلرباء 
والباحثني واملزارعني على امل�ضاهمة باأفكارهم وم�ضاريعهم الرائدة ل�ضمان 

حتقيق هذا الهدف.
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأ�ض�س  لقد 
»حفظه اهلل« جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي مبكرمة 
ي��ق��وم بها االأف���راد  ال��ت��ي  ال��ب��ارزة  ت��ق��دي��راً للجهود واالإ���ض��ه��ام��ات  م��ن �ضموه 
واملوؤ�ض�ضات على ال�ضواء يف جمال االبتكار الزراعي ونخيل التمر لت�ضجيعهم 
الزراعي  بالقطاع  الو�ضول  بغية  اجلهود  من  املزيد  ب��ذل  على  وحتفيزهم 

و�ضجرة نخيل التمر اإىل اأف�ضل امل�ضتويات.
كما حتظى اجلائزة بدعم خا�س من �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة واهتمام �ضمو 
ال��وزراء وزير �ضوؤون  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  ال�ضيخ من�ضور بن زايد 
الت�ضامح  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�ضيخ  ومتابعة معايل  الرئا�ضة 

رئي�س جمل�س اأمناء اجلائزة.
لقد كانت دول��ة االإم���ارات وم��ا زال��ت يف مقدمة ال��دول التي منحت القطاع 
املجال مكانة  وتبواأت يف هذا  خا�ضاً  اهتماماً  التمر  نخيل  و�ضجرة  الزراعي 
عاملية مرموقة و�ضاهمت م�ضاهمة بناءة يف االرتقاء بهذا القطاع واملحافظة 
العديد من  العاملي من خ��الل  الغذائي  االأم��ن  ودع��م  امل��وارد وتنميتها  على 
ك��ب��رياً على  ال��ت��ي حققت جن��اح��اً  ال��ه��ادف��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات الناجحة  امل���ب���ادرات 

امل�ضتويني العربي والعاملي.
وقد مت تاأ�ضي�س جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي لتكون 
الذين  العامل  اأنحاء  �ضتى  من  واملوؤ�ض�ضات  االأف���راد  وتكرمي  لتقدير  من�ضة 
لتبادل  �ضنوياً  ملتقى  ا�ضبحت  املجال حيث  هذا  اإ�ضهامات جليلة يف  قدموا 
اخلربات واملعرفة وج�ضراً للتوا�ضل بني كافة ال�ضعوب لتبقى دولة االإمارات 
بلد املحبة وال�ضالم والوئام واالإخاء ويف �ضدارة دول العامل يف �ضتى املجاالت 

كما اأرادت لها القيادة احلكيمة يف ظل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل.

ِمَمْت اجلائزة لتوؤكد على ريادة دولة االإمارات يف قطاع الزراعة ونخيل  و�ضُ
للم�ضاهمة يف  وكذلك  العاملي  امل�ضتوى  على  اجلانب  وتفوقها يف هذا  التمر 
حتفيز اخلرباء والباحثني والعلماء واملزارعني على االبتكار لتطوير القطاع 
تلبية  للم�ضاهمة يف  وال�ضبل  احللول  اأف�ضل  توفري  ي�ضهم يف  الزراعي ومبا 

حاجة العامل من الغذاء.
البارزين  وامل��ن��ت��ج��ني  للعلماء  ���ض��ن��وي��اً  مُت��ن��ح  وحم��اي��دة  م�ضتقلة  واجل���ائ���زة 
وال�ضخ�ضيات واملوؤ�ض�ضات املوؤثرة والتي اأ�ضهمت يف جمال االأبحاث والتنمية 

اخلا�ضة بالقطاع الزراعي ونخيل التمر.
ومن اأبزر اإجنازات االأمانة العامة للجائزة خالل العام 2017 اقامة »حفل 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ من�ضور  �ضمو  رعاية  الفائزين حتت  تكرمي 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ضوؤون الرئا�ضة حيث قام معايل ال�ضيخ نهيان بن 
مبارك اآل نهيان وزير الت�ضامح رئي�س جمل�س اأمناء اجلائزة مبنح �ضخ�ضية 
الن�ضائي  االحت��اد  رئي�ضة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  ل�ضمو   2017 العام 
ملوؤ�ض�ضة  االأعلى  الرئي�ضة  والطفولة  لالأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�ضة  العام 
»اأم االإم��ارات« تقديرا للدور الريادي الذي قامت به على  التنمية االأ�ضرية 
مدى ن�ضف قرن يف تعزيز حماية البيئة باالإمارات والعامل وا�ضتمراراً ملا قام 
به املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه« عرب متكني 
الفائزين يف  امل�ضتدامة عالوة على تكرمي  التنمية  امل��راأة واملجتمع لتحقيق 

الدورة التا�ضعة من اجلائزة .
رئي�س  الت�ضامح  وزي��ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�ضيخ  معايل  وبرعاية 
جمل�س اأمناء اجلائزة مت خالل العام احلايل اطالق عدد من الدورات وهي 
» الدورة العا�ضرة من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي 
حيث مت فتح باب الر�ضيح للجائزة باإتاحة املجال اأمام املزارعني واملنتجني 
الزراعي  واالبتكار  التمر  نخيل  �ضجرة  وحمبي  واالأك��ادمي��ي��ني  والباحثني 
اجلائزة  فئات  ب��اإح��دى  وال��ف��وز  للتناف�س  بطلباتهم  وال��ت��ق��دم  ال��ع��امل  ح��ول 
اخلم�س وهي فئة الدرا�ضات والبحوث والتكنولوجيا احلديثة وفئة املنتجون 
املتميزون يف قطاع نخيل التمر وفئة االبتكارات الرائدة واملتطورة خلدمة 
القطاع الزراعي وفئة امل�ضاريع التنموية واالإنتاجية الرائدة وفئة ال�ضخ�ضية 
املتميزة يف جمال النخيل والتمر واالبتكار الزراعي« وكذلك اإطالق الدورة 
االأوىل من جائزة املزارع املتميز واملزارع املبتكر وفتح باب الر�ضيح جلائزة 

عرب  الفوعة  �ضركة  مع  بالتعاون  ب��االإم��ارات  املبتكر  وامل���زارع  املتميز  امل���زارع 
للتمور على م�ضتوى  املنتجني  امل��زارع��ني  االأخ���وة  كافة  اأم���ام  امل��ج��ال  اإت��اح��ة 
دولة االإمارات امل�ضجلني لدى �ضركة الفوعة للتناف�س والفوز باإحدى فئات 
اجلائزة اخلم�س وهي جائزة امل��زارع املتميز عن فئة املزرعة ال�ضغرية وفئة 
املزرعة املتو�ضطة وفئة املزرعة فوق املتو�ضطة وفئة املزرعة الكبرية، وجائزة 
املواطنني  وتكرمي  لتقدير  وطنية  من�ضة  لتكون  ب��االإم��ارات  املبتكر  امل���زارع 
على  التمر  نخيل  قطاع  يف  جليلة  ا�ضهامات  قدموا  الذين  االإم���ارات  اأب��ن��اء 
وجه التحديد ا�ضافة اىل اإطالق الدورة الثانية من م�ضابقة النخلة باأل�ضنة 
بدورتها  ال�ضعراء«  باأل�ضنة  »النخلة  م�ضابقة  امل�ضاركة يف  باب  وفتح  ال�ضعراء 
الثانية وذلك �ضمن اأن�ضطتها الثقافية بالتعاون مع جلنة اإدارة املهرجانات 
النبطي  ال�ضعر  توظيف  ب��ه��دف  باأبوظبي  وال��راث��ي��ة  الثقافية  وال��ربام��ج 
من  التمر  نخيل  �ضجرة  الأهمية  اجلمهور  وع��ي  تنمية  يف  مهمة  كو�ضيلة 

الناحية الراثية والزراعية والغذائية واالقت�ضادية.
كما مت اإطالق الدورة التا�ضعة من م�ضابقة النخلة يف عيون العامل بالتعاون 
مع رابطة اأبوظبي الدولية للت�ضوير الفوتوغرايف حيث دعت االأمانة العامة 
اأنحاء العامل  ال�ضباب حمبي الت�ضوير ال�ضوئي هواة وحمرفني من كافة 
امل�ضاهمة يف هذه امل�ضابقة الدولية تقديراً منها للنخلة وتعزيزاً لدور عد�ضة 

امل�ضور يف اإغناء ذاكرة الوطن واإحياء تراثه البيئي.
واالبتكار  التمر  لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة  جل��ائ��زة  العامة  االأم��ان��ة  و�ضلمت 
واحة  متور  م�ضنع  العربية  م�ضر  جمهورية  يف  مطروح  حمافظة  الزراعي 
دام  تاأهيله وت�ضغيله خالل عام واحد بعد توقف  اإع��ادة  اأن تولت  �ضيوة بعد 
العامة  االأم��ان��ة  وف��رت  اذ  دره��م  مليون   2.5 بتكلفة ح��وايل  �ضنوات  ع�ضر 
للجائزة ع��ددا م��ن اخل���رباء ال��دول��ي��ني ال��ذي��ن ق��ام��وا ب��ال��درا���ض��ات امليدانية 
تبنت  كما  امل�ضنع  يف  العمل  حركة  تعطل  اأ�ضباب  على  للوقوف  واالإنتاجية 
للتكنولوجيا  ال�ضناعة  امل�ضرية ممثلة يف جمل�س  وال�ضناعة  التجارة  وزارة 
التمور  منتجات  لت�ضنيع  فيه  العاملني  لتاأهيل  تدريبياً  برناجماً  واالبتكار 
طموحة  اإنتاجية  خطة  وف��ق  امل�ضنع  وليعمل  عالية  ج��ودة  ذات  مبوا�ضفات 
ال�ضيوي  التمور �ضنف  �ضنوياً من  ت�ضل باإنتاجه النهائي اإىل 10000 طن 

املنتج يف مزارع �ضيوة.
واالبتكار  التمر  لنخيل  الدويلة  خليفة  جلائزة  العامة  االأم��ان��ة  وقعت  كما 
الزراعي ثالث مذكرات تفاهم جديدة مع كل من وزارة التجارة وال�ضناعة 

وحمافظة الوادي اجلديد وحمافظة اجليزة يف جمهورية م�ضر العربية.

ونظمت اجلائزة خالل العام احلايل الدورة الثالثة ملهرجان التمور امل�ضرية 
ب�ضيوة والدورة الثالثة من م�ضابقة التمور امل�ضرية وذلك عقب النجاح الذي 
حققته يف دورتيها االأوىل والثانية مب�ضاركة وا�ضعة من مزارعي نخيل التمر 
اأف�ضل  فئة  هي  فئات  ع�ضر  �ضملت  العربية  م�ضر  جمهورية  م�ضتوى  على 
�ضخ�ضية اأو جمعية خدمت قطاع التمور وفئة اأف�ضل بحث تطبيقي يف زراعة 
ال�ضيوي  ال�ضنف  لتمور  منتج  م��زارع  اأف�ضل  وفئة  امل�ضرية  التمور  واإن��ت��اج 
-�ضعيدي وفئة اأف�ضل منتج �ضناعة يدوية من خملفات نخيل التمر وفئة 
اأف�ضل مزارع نخيل يقتني اأ�ضناف متعددة من نخيل التمر وفئة اأف�ضل منتج 
جديد من التمور وم�ضتقاتها وفئة اأف�ضل تقنيات م�ضتخدمة بزراعة النخيل 
واإنتاج التمور وفئة اأف�ضل م�ضمم عبوة لتعبئة وتغليف التمور وفئة اأف�ضل 

بيت اأو م�ضنع لتعبئة التمور وفئة اأف�ضل مزرعة الإنتاج التمور الع�ضوية.
كما نظمت االأمانة العامة للجائزة والأول مرة املهرجان الدويل االأول للتمور 
وجمعية  والغابات  الزراعة  وزارة  مع  بالتعاون  وذلك  باخلرطوم  ال�ضودانية 
من  النخيل  ملزارعي  وا�ضعة  ومب�ضاركة  ال�ضودانية  النخيل  ورعاية  فالحة 
خمتلف الواليات ال�ضودانية ا�ضافة اىل اطالقها والأول مرة م�ضابقة التمور 
باخلرطوم  للتمور  االأول  الدويل  املهرجان  تنظيم  مع  بالتزامن  ال�ضودانية 
واإنتاج  النخيل  بزراعة  املتعلقة  اجلوانب  كافة  تغطي  فئة   11 من  وتتاألف 
وحتفيز  التمر  نخيل  قطاع  تطوير  بهدف  ال�ضودان  يف  و�ضناعتها  التمور 
املزارعني على اأف�ضل املمار�ضات بالتعاون مع جمعية فالحة ورعاية النخيل 

ال�ضودانية.
واأطلقت االأمانة العامة للجائزة الدورة االأوىل من م�ضابقتي النخلة بل�ضان 
الدويل  املهرجان  تنظيم  مع  بالتوازي  بال�ضودان  والف�ضيح  العامي  ال�ضعر 
االأول للتمور ال�ضودانية باخلرطوم بهدف حتفيز وم�ضاركة املثقفني واالأدباء 
مع  بالتعاون  وذل��ك  ال�ضودان  يف  والف�ضيح  العامي  ال�ضعر  بل�ضان  وال�ضعراء 

جمعية فالحة ورعاية النخيل ال�ضودانية.
ونظمت اجلائزة كذلك الدورة االأوىل من م�ضابقة النخلة بالفن الت�ضكيلي 
باخلرطوم  للتمور  االأول  ال��دويل  املهرجان  تنظيم  مع  بالتوازي  ال�ضوداين 

وذلك بالتعاون مع جمعية فالحة ورعاية النخيل ال�ضودانية.
واأ�ضدرت االأمانة العامة للجائزة املجلد التا�ضع من جملة ال�ضجرة املباركة 
واالبتكار  النخيل  بزراعة  متخ�ض�ضة  علمية  اأكادميية  جملة  اأول  ب�ضفتها 
 2017 العام  م��دار  اأع��داد على  العربي �ضم ثالثة  امل�ضتوى  ال��زراع��ي على 

علماً باأن املجلة ت�ضدر باللغتني العربية واالجنليزية.

جمل�س �ملحيان بالذيد ينظم حما�شرة مبنا�شبة �ليوم �لوطني بعنو�ن »�الإمار�ت 
دالئل و�قعية، وقيم ح�شارية«  بح�شور �أعيان �ملنطقة �لو�شطى و�ملو�طنني 

•• الذيد –الفجر:

الإمارة  الو�ضطى  باملنطقة  ال��ذي��د  مبدينة  املحيان  جمل�س  نظم 
االمارات  دول��ة  لقيام  الوطني  اليوم  مبنا�ضبة  حما�ضرة  ال�ضارقة 
يوم  ومنا�ضبة  واالأرب��ع��ني  ال�ضاد�ضة  ال��ذك��رى  يف  املتحدة  العربية 
ال�ضهيد وذلك م�ضاء اأم�س مبجل�س حممد املحيان ورا�ضد املحيان 

يف تل الزعفران مبدينة الذيد.
وقيم  واقعية  دالئ��ل  االم���ارات  عنوان  التي حملت  املحا�ضرة  ق��دم 
ح�����ض��اري��ة ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ال��زع��اب��ي م��دي��ر ف���رع ج��ام��ع��ة ال�ضارقة 
املنطقة  اأع��ي��ان  م��ن  ك��ب��ري  لفيف  وح�����ض��ره��ا  ال��و���ض��ط��ى  باملنطقة 
ال�����ض��وي��دي ع�ضو  ���ض��امل  ب��ن  ال�����ض��ارق��ة وخمي�س  الإم����ارة  الو�ضطى 
البلديات  �ضوؤون  دائ��رة  رئي�س  ال�ضارقة  الإم��ارة  التنفيذي  املجل�س 
اأفرع  وم��دراء  واال�ضت�ضاري  البلدية  املجال�س  واأع�ضاء  وال��زراع��ة 
الدوائر احلكومية يف املنطقة الو�ضطى ولفيف كبري من املدعوين 
واملواطنني واالإعالميني . ويف بداية املحا�ضرة هناأ را�ضد املحيان 
رئي�س جمل�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات يف املنطقة الو�ضطى 
قيادة و�ضعب االإمارات مبنا�ضبة حلول الذكرى ال�ضاد�ضة واالأربعني 
لقيام الدولة موؤكدا اأن هذه املنا�ضبة فر�ضة للتعبري عن م�ضاعر 
الوطن  �ضهداء  على  والرحم  وقيادته  للوطن  واالنتماء  ال��والء 
. وتقدم  ال��واج��ب واالأم��ان��ة  ب��اأرواح��ه��م تلبية لنداء  الذين ج��ادوا 
املحيان با�ضمه وبا�ضم احل�ضور  باأ�ضمى اآيات التهاين والتربيكات 
رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  اإىل مقام �ضاحب 
را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  واإىل  اهلل  حفظه  الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  ال 
واإىل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي 
ع�ضو املجل�س االأعلى حاكم ال�ضارقة واأ�ضحاب ال�ضمو حكام و�ضيوخ 

االإمارات واإىل �ضعب االإمارات واملقيمني مبنا�ضبة الذكرى االحتاد 
. بعدها حتدث الدكتور علي الزعابي مدير فرع جامعة ال�ضارقة 
باملنطقة الو�ضطى يف حماور وعنوان املحا�ضرة التي حملت عنوان 
االم�����ارات دالئ���ل واق��ع��ي��ة وق��ي��م ح�����ض��اري��ة  م�����ض��ريا اإىل  املجتمع 
الت�ضامح  قيم  تر�ضيخ  يف  وم�����ض��وؤول��ي��ة   بثقة  ي��وا���ض��ل  االإم���ارات���ي 
والكراهية  التمييز  ون��ب��ذ  االآخ����ر  وق��ب��ول  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وال��ت��ع��ددي��ة 
والتع�ضب فكراً وتعليماً و�ضلوكاً  من خالل قيمه التي تاأ�ضلت يف 
نفو�س اأبناءه ويف كيان املجتمع من خالل �ضمة اجلميع واأ�ضار اإىل 
االن�ضان  ومل�ضاعدة  للخري  االماراتيني  يعلم مدى حب  العامل  اأن 
اأينما كان على وجه االأر�س دون النظر اإىل لون اأو عرق اأو ديانه 
بها  يتحلى  التي  والقيم  االخ��الق  بهذه  العامل  اإع��ج��اب  اأث��ار  مما 
جمتمع االمارات  واأ�ضار الزعابي اإىل اأن املغفور له باإذن اهلل ال�ضيخ 
الدولة منذ مهدها على قيم عليا  اآل نهيان بنى  زايد  خليفه بن 

من االإن�ضانية وحب االأخر والت�ضامح وم�ضاعدة اجلميع لذا تتمتع 
الدولة باأنها اأول دولة يف العامل لها وزير للت�ضامح ووزير لل�ضعادة 
. وراأى اأن قيم الت�ضامح يف االإمارات ت�ضتند اإىل �ضبعة اأركان رئي�ضة 
بعدد اإمارات الدولة، متمثلة يف االإ�ضالم والد�ضتور االإماراتي واإرث 
زايد واالأخالق االإماراتية واملواثيق الدولية باالإ�ضافة اإىل االآثار 
والتاريخ والفطرة االإن�ضانية والقيم امل�ضركة. وا�ضت�ضهد الزعابي 
مبواقف قيادة الدولة وعلى راأ�ضها �ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد يف 
االم��ارات يف  ال�ضهداء وجهود حكام  واأمهات  العزاء الأب��اء  تقدميه 
بناء الوطن لتكون االإمارات من اأوىل دول العامل يف كافة املجاالت 
اأجل رخاء  العمل من  اأهمية موا�ضلة  م�ضددا يف حما�ضرته على 
قيم  وتر�ضيخ  حتققت  التي  املكت�ضبات  على  واحل��ف��اظ  االإم����ارات 
الوالء واالنتماء يف نفو�س اأبناء وبنات الوطن وكل من يقيم على 

اأر�س االمارات الغالية .

م�شرية ملحاربة �ل�شكري يف دبي
•• دبي -وام:

�ضارك اأكرث من 15 األف �ضخ�س من جميع فئات املجتمع 
يف “ م�ضرية حارب ال�ضكري “ - التي اأطلقتها جمموعة 
“الندمارك” لتعزيز الوعي حول مر�س ال�ضكري والتي 
3 كيلو م��رات يف حديقة اخل��ور بدبي.  امتدت مل�ضافة 
ال�ضحة بدبي وجمعية  امل�ضرية بدعم من هيئة  اأقيمت 
ومبادرة  ال��ري��ا���ض��ي  دب��ي  وجمل�س  لل�ضكري  االإم�����ارات 
وموؤ�ض�ضة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ل��ل��ري��ا���ض��ة  ب���ن حم��م��د  ح���م���دان 
الطرق  وهيئة  االأط��ف��ال  ومدينة  دب��ي  وبلدية  اجلليلة 

واملوا�ضالت و�ضرطة دبي. وقال ميكي جاجتياين رئي�س   
اإدارة والرئي�س التنفيذي ملجموعة الندمارك اإن امل�ضرية 
املا�ضية بدعم كبري  الت�ضع  ال�ضنوات  حظيت على مدى 
من كافة اأفراد املجتمع موؤكدا التزام املجموعة بت�ضجيع 
حياة  اأ���ض��ل��وب  واع��ت��م��اد  املجتمع  يف  االإي��ج��اب��ي  التغيري 
جمعية  رئي�س  امل���دين  علي  ال���رزاق  عبد  وق���ال  �ضحي. 
لدرا�ضة  اخلليجية  املجموعة  رئي�س  لل�ضكري  االإم��ارات 
اإن النوع الثاين من ال�ضكري - والذي ينت�ضر  ال�ضكري 
االأ���ض��خ��ا���س مم��ن لديهم  ن��ط��اق وا���ض��ع - ي�ضيب  ع��ل��ى 

ا�ضتعداد وراثي وهو عامل ال ن�ضتطيع التحكم فيه.
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ماي حت�س �الحتاد �الأوروبي على حتقيق تقدم ب�شاأن بريك�شت
•• بروك�صل-اأ ف ب:

ح�ضت رئي�ضة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي االحتاد االأوروبي 
اإىل جنب مع  اإىل االأم��ام جنبا  ام�س اجلمعة على اتخاذ خطوات 
اأجل  باأن تتقدم بت�ضوية من  التكتل  ياأمل قادة  بريطانيا يف وقت 

التو�ضل اإىل اتفاق ب�ضاأن بريك�ضت يف كانون االأول دي�ضمرب.
تو�ضك  دون��ال��د  االأوروب����ي  املجل�س  رئي�س  م��اي  تلتقي  اأن  ويتوقع 
على هام�س قمة بني التكتل ودول االحتاد ال�ضوفياتي ال�ضابق يف 
املتعلقة  املفاو�ضات  بدء  اأم��ام  املجال  الإف�ضاح  بروك�ضل يف حماولة 

باتفاق جتاري م�ضتقبلي.
اأمل امل�ضوؤولني يف االحتاد االأوروب��ي باأنها �ضتقدم اقراحا  وازداد 

جديدا ب�ضاأن م�ضاألة كلفة ان�ضحاب بريطانيا ال�ضائكة بعدما اتفق 
وزراء بريطانيون رفيعون يف وقت �ضابق هذا االأ�ضبوع على عر�س 
ب�40 مليار ي��ورو. ول��دى و�ضولها اإىل بروك�ضل،  ُق��در  اأك��رب  مبلغ 
�ضتدفعه  ال��ذي  املبلغ  لرفع  ا�ضتعداد  على  اأنها  نفي  م��اي  رف�ضت 
اأ�ضرت  اأنها  اإال  غ،  1530 ت  ال�ضاعة  تو�ضك  تلتقي  لندن عندما 
اأن يرتبط باتفاق نهائي ب�ضاأن  اأنه على اأي حترك من هذا النوع 

العالقات امل�ضتقبلية يتم التو�ضل اإليه العام القادم.
م�ضتمرة  املفاو�ضات  هذه  اإن  لل�ضحافيني  ال��وزراء  رئي�ضة  وقالت 
اأنه علينا اتخاذ خطوات اإىل  لكنني وا�ضحة يف ما يتعلق مب�ضاألة 
اأج��ل متكني بريطانيا واالحت��اد االأوروبي  االأم��ام معا، وذل��ك من 
امل��ق��ب��ل��ة«. و�ضتجتمع م��اي ك��ذل��ك مع  امل��رح��ل��ة  اإىل  م��ن االن��ت��ق��ال 

وي�ضر  بروك�ضل.  يف  وال��دمن��ارك  وبلجيكا  ليتوانيا  من  نظرائها 
االحتاد االأوروبي على اأنه يجب التو�ضل اإىل اتفاق ب�ضاأن �ضروط 
ال�ضمالية  ايرلندا  وم�ضاألة  اخل��روج  بفاتورة  املتمثلة  االن�ضحاب 
وح���ق���وق م��واط��ن��ي االحت�����اد االأوروب�������ي ق��ب��ل م��ن��اق�����ض��ة العالقات 
امل�ضتقبلية. ويف اجتماع يف مدينة غوتبورغ ال�ضويدية قبل اأ�ضبوع، 
اأعطى رئي�س املجل�س االأوروبي ماي مهلة حتى بداية كانون االأول 
اأمام  املجال  اإف�ضاح  اأج��ل  اإ�ضايف كبري من  تقدم  لتحقيق  دي�ضمرب 
 14 يف  االأوروب���ي  لالحتاد  قمة  خ��الل  التجارية  املفاو�ضات  ب��دء 

و15 كانون االأول دي�ضمرب.
تفاوؤال  اأك��رث  يونكر  كلود  ج��ان  االأوروب��ي��ة  املفو�ضية  رئي�س  وب��دا 
�ضيئا لن يتقرر  اأن  اأك��د  اأن��ه  اإال  اتفاق  اإىل  التو�ضل  اإمكانية  ب�ضاأن 

قبل ع�ضائه املرتقب مع ماي يف الرابع من ال�ضهر املقبل.
وردا على �ضوؤال عما اذا كان متفائال حيال التو�ضل اإىل اتفاق، اأجاب 
يونكر “نعم«.  يف 4 كانون االأول دي�ضمرب. هناك بع�س التحرك. 
ال اأعلم باأي اجتاه ولكنني اآمل اأن يكون يف االجتاه ال�ضحيح. ولكن 
دبلن  �ضعدت  حيث  خ��الف  نقطة  ت�ضكل  ايرلندا  م�ضاألة  ت��زال  ال 
تهديداتها بوقف اأي اتفاق ال ياأخذ بعني االعتبار خماوفها ب�ضاأن 

احلدود مع ايرلندا ال�ضمالية التي حتكمها بريطانيا.
وقال وزير اخلارجية االيرلندي �ضيمون كوفني “يف حال مل يتم 
اأكرث و�ضوحا وم�ضداقية... وبطريقة متنع  ب�ضكل  تقدم  حتقيق 
ميكننا  فال  ايرلندا،  على  م�ضددة  لرقابة  خا�ضعة  ح��دود  اإق��ام��ة 

االنتقال اإىل املرحلة الثانية.

   و���ض��ك��ك ال�����ض��اب��ي، خ����الل ن���دوة 
تاأ�ضي�س  ع���ن  ل���الإع���الن  �ضحفية 
اإجراء  يف  الدميقراطية،  احل��رك��ة 
ال��ب��ل��دي��ة يف موعدها  االن��ت��خ��اب��ات 
 ،2018 مار�س   25 يف  املفر�س 
مطعون  الهيئة  رئ��ي�����س  اإن  ق��ائ��ال 
انتخابه  وق����رار  ا���ض��ت��ق��الل��ي��ت��ه،  يف 
ك����ان ب���اأم���ر خ����ارج����ي.  ك��م��ا انتقد 
ال�ضعب، بالقول  اأداء جمل�س نواب 
الإرادة  ت�ضجيل  غرفة  اأ�ضبح  “اإنه 

االأمري.
اأن برنامج  ع��ل��ى  ال�����ض��اب��ي،  واأك����د    
اأ�ضا�ضا  ���ض��ي��رك��ز  اجل���دي���د  ح��زب��ه 
واإعادة  التعليم  اإ�ضالح قطاع  على 
“امل�ضعد  ب  اأ���ض��م��اه  م���ا  يف  ال��ث��ق��ة 
حزبه  �ضعار  ان  مبينا  الربوي”، 
امل����ت����ك����ون م�����ن ث���الث���ي���ة احل���ري���ة 
�ضيكون  واالم���ت���ي���از،  واالإن�������ض���اف 
االأيام  يف  االت�ضالية  حلملته  اأداة 

القادمة.
   وعن اإمكانية تر�ضحه لالنتخابات 
علق   ،2019 ل�����ض��ن��ة  ال��رئ��ا���ض��ي��ة 
ب��ق��ول��ه: اإن����ه م���ن ال�����ض��اب��ق الأوان����ه 
واإن  االآن،  امل�ضاألة  اخلو�س يف هذه 
تعود  ع��دم��ه  م��ن  ال��ر���ض��ح  م�ضاألة 
اإىل ه��ي��اك��ل احل����زب يف ح��ي��ن��ه ويف 

موعده.
احلزبية  ال��ت��ج��ارب  وبخ�ضو�س     
املختلفة التي خا�ضها، قال ال�ضابي 
فقط،  االنتخابات  يف  اأنت�ضر  “مل 
ال�ضاأن  اإدارة  يف  اأف�����ض��ل  مل  ول��ك��ن��ي 
يف  ف�ضلوا  م��ن  اأن  مبينا  العام”، 
�ضنة  بعد  حكموا  من  هم  ال�ضلطة 
احلكومة  ف���ي���ه���م  مب����ا   ،2011

احلالية وحكومة الرويكا.
احلزب  اأي������ادي  اأن  اإىل  واأ�����ض����ار     
ال����ع����ائ����ل����ة  ك�������ل  اإىل  مم��������������دودة 
قوة  “لتكوين  ال���دمي���ق���راط���ي���ة، 

ال�ضيقة  احلزبية  امل�ضالح  خلدمة 
واللوبيات واجلماعات«.

يريد  ال  ح����زب����ه  اأّن  وك�������ض���ف     
على  مبنية  حتالفات  يف  ال��دخ��ول 
ال�ضيا�ضوية  واحل�����ض��اب��ات  اخل���وف 
ال�ضيقة، ح�ضب تعبريه. وعن دعم 
ال�ضب�ضي يف  قائد  الباجي  الرئي�س 
القادمة،  ال��رئ��ا���ض��ي��ة  االن��ت��خ��اب��ات 
اأم����ر �ضابق  اأج�����اب ال���ع���اي���دي ه����ذا 

الأوانه.
   ويف �ضياق اآخ���ر، ع��رّب ع��ن دعمه 
حل��ق االم��ن��ي��ني يف احل��م��اي��ة واإىل 
قانون  م�ضروع  م�ضامني  مراجعة 
لل�ضالح  احل��ام��ل��ة  ال��ق��وات  حماية 
ت��ت��م��ا���ض��ى وروح  ن�����ض��خ��ة  وت���ق���دمي 
املدنية  وال���دول���ة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
الع�ضرية وت�ضمن حق املواطن يف 

اأمن جمهوري.
   و���ض��دد ال��ع��اي��دي ع��ل��ى اأن حزبه 
‘’بني وطني” الذي يراأ�س هيئته 
حد  اإىل  ا�ضتقبل  ق��د  التاأ�ضي�ضية، 
انخراط  م��ط��ل��ب   4500 ال���ي���وم 
كبري  ع��دد  وم��ن  عفوية،  بطريقة 
م���ن ال��ف��ئ��ات ال�����ض��اب��ة، م���وؤك���دا اأن 
ي�ضعى  واأن��ه  اأفقية،  احل��زب  هياكل 
جديدة  �ضيا�ضية  طبقة  ب��ن��اء  اإىل 
وفق  �ضيا�ضية’’  رج���ة  و”احداث 

تعبريه.
ال��ع��اي��دي )57  اأن �ضعيد  ي��ذك��ر     
���ض��ن��ة( ق���د ���ض��غ��ل م��ن�����ض��ب وزي����را 
حممد  ح����ك����وم����ة  يف  ل���ل���ت�������ض���غ���ي���ل 
يف  وب���ق���ي   2011 يف  ال��غ��ن��و���ض��ي 
الباجي  ح��ك��وم��ة  يف  ذات���ه  املن�ضب 
دي�ضمرب  ل��غ��اي��ة  ال�����ض��ب�����ض��ي  ق���ائ���د 
2011 كما مت تعيينه يف حكومة 
احلبيب ال�ضيد وزيرا لل�ضحة بعد 
انتخابات 2015 وقد انخرط يف 
حزب نداء تون�س ثم ا�ضتقال منه.

�ضغط وقوة اقراح وطني”، تكون 
قادرة على امل�ضاهمة يف جناح امل�ضار 
احلركة  ان  م��وؤك��دا  الدميقراطي، 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ���ض��ت��ك��ون ف��اع��ل��ة يف 
امل�����ض��ه��د ال���وط���ن���ي، وت��ع��ت��م��د على 

ال�ضباب يف قواعدها.

اأزمة غري معلنة
اإذاع���ي اعترب جنيب     ويف حديث 
احلالية  احل���ك���وم���ة  اأن  ال�����ض��اب��ي 

تعي�س اأزمة غري معلنة،
يو�ضف  حكومة  اّن  ال�ضابي  وق���ال 
مكانها  ت���رك  اأن  ال�����ض��اه��د مي��ك��ن 
حل��ك��وم��ة اأخ������رى خ����الل اأي������ام اأو 
اأ�ضابيع، مو�ضحا: حكومة ال�ضاهد 
دفينا  “�ضراعا  ان  م�ضيفا  ف�ضلت، 
الق�ضبة  وب��ني  تون�س  ن���داء  داخ���ل 
ي�ضتمر  اأن  مي���ك���ن  ال  وق�����رط�����اج 
البالد  اأن  اإىل  م�����ض��ريا  طويال”، 

اليوم تعي�س “و�ضعية حرجة«.
   من جانبه، اعترب االأم��ني العام 
لزهر  ال���دمي���ق���راط���ي���ة  ل��ل��ح��رك��ة 
“حمكومة  اليوم  تون�س  اأن  ب��ايل، 
ب��ال��و���ض��اي��ة االأج��ن��ب��ي��ة م���ن خالل 
الدويل  النقد  ���ض��ن��دوق  اإم����الءات 
�ضرورة  م��ربزا  العاملي”،  والبنك 
ال���ع���م���ل ع���ل���ى ا����ض���ت���ق���الل ال���ق���رار 

الوطني. 
الهيئة  ان  ب����ال����ذك����ر،  ج����دي����ر     
التاأ�ضي�ضية للحركة الدميقراطية، 
ال�ضخ�ضيات  م����ن  ع������ددا  ���ض��م��ت 

تنظيم اإقليمي والالمركزية وعلى 
ال��ت��خ��ط��ي��ط.    ويف ح�����وار اذاع����ي 
حزبه  اأن  ال���ع���اي���دي،  ���ض��ع��ي��د  اأك�����د 
حزبي  ع��ن  ج���ذري  ب�ضكل  يختلف 

اجلمهوري واآفاق تون�س.
  و�ضدد العايدي على ان االإ�ضالح 
وا�ضتمرارية،  جم���ه���ودا  ي��ت��ط��ل��ب 
موؤكدا اأن احلكومة احلالية لي�ضت 
ح��ك��وم��ة وح����دة وط��ن��ي��ة. ك��م��ا اأّكد 
مقاومة  يف  احلكومة  حملة  دعمه 
ال�����ض��ي��اق ذاته،  ال��ف�����ض��اد، م��ع��رّبا يف 
عن خ�ضيته من حمدودية اأهدافها 
االإعالمية  للمزايدة  وخ�ضوعها 
ول��ل��ح�����ض��اب��ات االن��ت��خ��اب��ي��ة، ال اإىل 
مكافحة  يف  دول��ة  �ضيا�ضة  تكري�س 

الف�ضاد.
مل�ضار  دع���م���ه  ال����ع����اي����دي  واأّك���������د    
اإىل و�ضع  مقاومة االإره��اب، داعيا 
ا�ضراتيجية وطنية متكاملة على 
املدى الق�ضري واملتو�ضط والبعيد.

اللتزام بامل�اعيد النتخابية
االل���ت���زام  اإىل  ال���ع���اي���دي  ودع�����ا     
البلدية  االن��ت��خ��اب��ي��ة  ب���امل���واع���ي���د 
والت�ضريعية والرئا�ضية واملحافظة 
الد�ضتورية  ال��ه��ي��ئ��ات  دور  ع��ل��ى 
ك�ضامن  ت���رك���ي���زه���ا  وا����ض���ت���ك���م���ال 
امل�ضار  اإجن������اح  مل��وا���ض��ل��ة  اأ���ض��ا���ض��ي 
ال��دمي��ق��راط��ي، جم���ددا رف�����ض��ه ملا 
االأح��زاب احلاكمة  ‘’بتغّول  و�ضفه 
اأداة  اإىل  احل����ك����وم����ة  وحت�����وي�����ل 

احلا�ضل  وطني”  “بني  ح���زب���ه 
 20 يف  القانونية  ال��ت��اأ���ض��رية  على 
اأك��ت��وب��ر امل��ا���ض��ي، م��وؤك��دا اأن حزبه 
“غري معني بامل�ضاركة يف احلكومة 
اإع������داد  ع���ل���ى  وي���ع���م���ل  احلالية” 
امل�ضاركة  ب��ه��دف  �ضيا�ضي  ب��رن��ام��ج 
الرئا�ضية   2019 ان��ت��خ��اب��ات  يف 
والت�ضريعية وتكوين جيل �ضيا�ضي 

جديد.
“ قدم  وط��ن��ي  “بني  اإن  وق����ال     
الوطنية  ال��وح��دة  دع��م��ا حل��ك��وم��ة 

ووليد  غ��رار حممد قحبي�س  على 
معاوية وكمال بن حمودة والطيب 

الهويدي وحمادي املعالوي. 
  وبتاأ�ضي�س احلركة الدميقراطية 
ال�ضيا�ضية يف  االح��زاب  اأ�ضبح عدد 
تون�س 210 اأح��زاب، وقع تاأ�ضي�س 

جلها بعد �ضنة 2011.

تغّ�ل الأحزاب احلاكمة
  من جهته، اأعلن �ضعيد العايدي يف 
ن�ضاط  انطالق  ندوة �ضحفية عن 

ويلتزم  االج��ت��م��اع��ي��ة  وال���ع���دال���ة 
بعدم اخللط بني الدين وال�ضيا�ضة 
ويعرف احلزب للدولة بدورها يف 
والروؤية  العامة  ال�ضيا�ضات  و�ضع 
ال�����ض��ام��ل��ة وحت���م���ل امل�����ض��وؤول��ي��ة يف 
كالتعليم  االج��ت��م��اع��ي��ة  امل���ج���االت 
وال���������ض����ح����ة وال����ث����ق����اف����ة وال���ن���ق���ل 
على  ي��وؤك��د  كما  التحتية  والبنية 
يف  اخل����ا�����س  ال����ق����ط����اع  دور  دع������م 
تنمية  وحتقيق  اال�ضتثمار  جم��ال 
على  ترتكز  ديناميكية  م�ضتدامة 

ولكنه  بدايتهما  قرطاج يف  واتفاق 
يعترب اأن احلكومة اتبعت “مت�ضيا 
حكومة  وا�ضبحت  ج��ي��دا  يكن  مل 
م�ضريا  فيها”  امل�ضاركني  م�ضالح 
يف امل��ق��اب��ل اىل دع��م ح��زب��ه جلهود 
والف�ضاد  االره�������اب  ع��ل��ى  احل�����رب 
وال���ع���م���ل ع���ل���ى ت��ع�����ض��ري ال���دول���ة 

التون�ضية وتعزيز روح املواطنة.
   وجاء يف ال�ضوابط العامة مليثاق 
باحلريات  ي��ت��م�����ض��ك  اأن�����ه  احل�����زب 
املدنية  وال��دول��ة  املواطنة  ومبادئ 

انتخبهم  ال��ذي  احل��زب  خيمة  �ضمن 
وف���ق  قائماته”  ����ض���م���ن  ال�������ض���ع���ب 

تعبريه.
حزب  اي�����ض��ا  االب���ن  ال�ضب�ضي  وان��ت��ق��د 
االجتماعي،  ال���دمي���ق���راط���ي  امل�����ض��ار 
احلالية  ال���ق���ي���ادة  “لالأ�ضف  ق���ائ���ال 
�ضيا�ضية عريقة،  �ضليل جتربة  حلزب 
مل ت�ضتوعب حتوالت املرحلة وحّولت 
حزبها اإىل ناٍد مغلق يقوده متقاعدون 
انتهى بهم احلال اإىل اعتبار اأن اأولوية 
تقدمي  لي�ضت  اليوم  ال�ضيا�ضي  العمل 
الت�ضورات  اأو  ال���ب���ن���اءة  امل���ق���رح���ات 

ال�ضيا�ضية  االأط����راف  بع�س  تروجها 
املزايدة” على حد تعبريه.

�ضبه  ت��وا���ض��ل  يف  اإن���ه  ال�ضب�ضي  وق���ال 
“نحن  م�ضيفا  ال�����ض��اه��د،  م��ع  ي��وم��ي 
نعرف جيدا اأن هناك جهات حمرفة 
ا�ضطناع  اإىل  وت�ضعى  ال�ضم�ضرة  لدور 
ل�ضرب  ال���ع���الق���ة  ه����ذه  يف  ت����وت����رات 
وفربكة  ال��دول��ة  موؤ�ض�ضات  ا�ضتقرار 
املناخ  تعفني  هدفها  م��زع��وم��ة  اأدوار 
بيننا”،  ق��ط��ي��ع��ة  وخ���ل���ق  ال�����ض��ي��ا���ض��ي 
رئي�س  ننبه  م��ا  دائ��م��ا  “نحن  متابعا 

احلكومة لذلك«.

اإق�ضاء  اأن  يعتقد  م��ن  اإن  ال�ضب�ضي 
دميقراطيا  املنتخبة  وه���ي  النه�ضة 
والعودة بالبالد اإىل مربعات االق�ضاء 
ال��ه��وي��ة احلزبية  واال���ض��ت��ه��داف ع��ل��ى 
م�ضيفا:  خمطئ،  فهو  لتون�س  مفيد 
يقدم  ال��ن��داء  الإ���ض��ع��اف  ي�ضعى  “من 
النه�ضة  حل��رك��ة  اجلليلة  اخل��دم��ات 
ونحن نتعامل مع النه�ضة النّد للنّد 
�ضمن دائ���رة االح����رام ووج���ود نداء 
على  النه�ضة  �ضاعد  ال��ذي  هو  تون�س 

القيام بعديد املراجعات..«.
لبع�س  اأق������ول  اأن  اأري������د  واأ�ضاف” 
عالنية  ي��ن��ت��ق��دون  ال��ذي��ن  املنتقدين 
ويتم�ضحون  بالنه�ضة  النداء  عالقة 
����ض���ّرا ع��ل��ى اأع���ت���اب ال��ن��ه�����ض��ة ن��ح��ن ال 
نخ�ضى من حتمل م�ضوؤولية اأي مت�ّس 
ال�ضتقرار  �ضمانة  فيه  ون��رى  نختاره 

بالدنا«.
حلركة  التنفيذي  امل��دي��ر  اع��ت��رب  كما 
الربملانية  اجل��ب��ه��ة  اأن  ت��ون�����س،  ن���داء 
اإىل  جم��ه��ول��ة  ت�����زال  “ما  اجل���دي���دة 
املمكن  غ���ري  “من  م�����ض��ي��ف��ا  االآن” 
يف  واح���د  ن��ائ��ب  ي��ت��واج��د  اأن  �ضيا�ضيا 
الوقت..  نف�س  يف  برملانيني  اط��اري��ن 
اجلبهة  ه��ذه  اإىل  االنتماء  اختار  من 

فانه اأق�ضى نف�ضه من النداء«.
“اأنا  قائال  تون�س  ن��داء  رئي�س  وتابع 
على يقني من اأن معظم نوابنا وحتى 
اأطراف  م��ع  نقا�ضات  خ��ا���ض��وا  ال��ذي��ن 
ملنطق  �ضينت�ضرون  اجلبهة،  هذه  من 
بالبقاء  ال�ضيا�ضية  واالأخ���الق  العقل 

•• الفجر - تون�س - خا�س

ق���ال امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي حل��رك��ة نداء 
ت��ون�����س ح��اف��ظ ق��ائ��د ال�����ض��ب�����ض��ي، اإنه 
ي��ت��اب��ع م��ن��ذ م���دة ت�����ض��ري��ح��ات ممثلي 
ح���زب اآف����اق ت��ون�����س وي�����ض��ت��غ��رب حالة 
االزدواج��������ي��������ة وال����ت����ن����اق���������س وع�����دم 
احلزب،  ه��ذا  اأ�ضابت  التي  االن�ضجام 
اأف����اد ب��ه يف ح���وار ل�ضحيفة  وف���ق م��ا 

ال�ضروق املحلية ام�س اجلمعة.
ال�ضب�ضي،” من  قائد  حافظ  واأ�ضاف 
اأف��اق تون�س يوجد يف االئتالف  جهة 
ت���ون�������س وحركة  ن������داء  م����ع  احل����اك����م 
ال�ضيد  النه�ضة من حكومة احلبيب 
ويتم�تع  ال�ضاهد،  يو�ضف  حكومة  اإىل 
بح�ضور حكومي يتجاوز حتى حقيقة 
حجمه ومن جهة اأخرى يبدو اأنه قّرر 
اأن يحّول انتقاد النداء والنه�ضة اإىل 

برنامج عمله الوحيد«.
هذه  اأف��ه��م  مل  حقيق�ة  اأن���ا  وتابع:” 
اأن  يريد  ح��زب  الغريبة،  االزدواج��ي��ة 
النداء  جانب  اإىل  احلكم  يف  يتواجد 
الوقت  ن��ف�����س  يف  وي���ري���د  وال��ن��ه�����ض��ة 
اأن  وي��ع��ت��رب  لهما  م��ع��ار���ض��ا  ي��ك��ون  اأن 
االئ����ت����الف ال�����ذي ي���وج���د ف��ي��ه خطر 
اأن م��ن اقرح  ع��ل��ى ت��ون�����س، واأع��ت��رب 
تون�س هذه  اآف���اق  االأ���ض��دق��اء يف  على 
مل  ال�ضيا�ضي  التكتيك  يف  الن�ضائح 
التي  اجل��دي��ة  الن�ضيحة  ل��ه��م  ي��ق��دم 

تنفع«.
قائد  ح��اف��ظ  ق���ال  مت�ضل  ���ض��ي��اق  ويف 

االأولوية  بل  البالد..  الإنقاذ  العملية 
و�ضتم حافظ  ال��ن��داء  ا���ض��ت��ه��داف  ه��ي 

قائد ال�ضب�ضي” وفق تعبريه.
ت�ضريحات  ع��ل��ى  ال�����ض��ب�����ض��ي  رّد  ك��م��ا 
اجلنيدي  امل�����ض��ار  ح���زب  يف  ال��ق��ي��ادي 
عبد اجلواد، قائال “هو قال اإنه يفكر 
له  اأن  اأعتقد  ال  احلكومة،  مغادرة  يف 

ال�ضجاعة الكافية لذلك«.
نداء  حل��رك��ة  التنفيذي  امل��دي��ر  واأك���د 
احلكومة  برئي�س  عالقته  اأن  تون�س، 
“هي ع��الق��ة جيدة  ال�����ض��اه��د  ي��و���ض��ف 
وطبيعية.. خارج دائرة اال�ضاعات التي 

حزبان جديدان ب�ج�ه قدمية:

�ل�شابي يقر� فنجان حكومة �ل�شاهد ويتوقع رحيلها...!
حزب بني وطني يلتزم بعدم اخللط بني الدين وال�صيا�صة

احمد جنيب ال�ضابي من احلزب اجلمهوري اىل احلركة الدميقراطية

ال�ضب�ضي االبن ينفي توتر عالقته بال�ضاهد

�ضعيد العايدي 
ان�ضق عن النداء 

ليوؤ�ض�س بني وطني

 �لعايدي: �الأحز�ب �حلاكمة تغّولت
وحّولت �حلكومــة �إىل �أد�ة خلدمتها

 �حلركة �لدميقر�طية ت�شكك يف
 �إجر�ء �النتخابات �لبلدية يف موعدها

•• الفجر - تون�س - خا�س

الت�ن�صية  ال�صيا�صية  ال�صاحة  فرا�س  ازدان     
قدمية  بزعامة  ولكن  جديدين  مب�ل�دين 
فاق  وقــد  بها  املعرتف  الأحـــزاب  عــدد  وكـــاأّن 
التيار  اىل  ينتميان  حزبان  يكفي.  ل  املائتني 

الذي يعرف  التيار  ال��صطي الجتماعي، هذا 
ت�صتتا قل نظريه يف �صاحات اأخرى، وهما حزب 

احلركة الدميقراطية وحزب بني وطني.
غياب الزعامة

احلركة  رئي�س  قــال  حركته،  تقدمي  ويف     
ما  “اإن  ال�صابي،  جنيب  اأحمد  الدميقراطية 

وج�د  هــ�  الــراهــن  الــ�قــت  يف  ت�ن�س  ينق�س 
للكلمة”،  النبيل  باملعنى  �صيا�صية  زعــامــة 
اأن ف�صل احلك�مات املتعاقبة منذ �صنة  م�ؤكدا 
2011، اأدى اىل اإح�صا�س جماعي بالإحباط، 
و�صرب قاعدة الأمل بالن�صبة اإىل الت�ن�صيني، 

على حد تعبريه. 

ـــــــة  ـــــــرك احل
الدميقراطية 
�صتك�ن فاعلة 
املــ�ــصــهــد  يف 
الـــــ�طـــــنـــــي، 
على  وتعتمد 
الـــ�ـــصـــبـــاب يف 
قــــ�اعــــدهــــا

جنـــــــــيـــــــــب 
ما  الــ�ــصــابــي: 
ت�ن�س  ينق�س 
ــــ�قــــت  ال يف 
ه�  الــــراهــــن 
زعامة  وجــ�د 
�ـــصـــيـــا�ـــصـــيـــة 

اأدان ال�صعي اإىل ت�تري عالقته بال�صاهد

�ل�شب�شي �البن يفتح �لنار على �أحز�ب �شريكة يف �حلكم 
�لرئي�س �لفلبيني يتخلى عن 

عملية �ل�شالم مع �ملتمردين �ملاويني
•• مانيال -رويرتز:

الرئي�س  ب���ا����ض���م  م���ت���ح���دث  ق������ال 
اإن  دوت��ريت��ي  رودري���ج���و  الفلبيني 
مع  ال�ضالم  عملية  اأنهى  الرئي�س 
املاويون  الذين يقودهم  املتمردين 
القتالية  االأعمال  وذلك ال�ضتمرار 

على الرغم من املفاو�ضات.
وك����ان اإن���ه���اء ال�����ض��راع امل��م��ت��د منذ 
اأكرث  فيه  وقتل  قرن  ن�ضف  قرابة 
من 40 األف �ضخ�س بني اأولويات 
ت��ول��ي��ه من�ضبه يف  م��ن��ذ  دوت���ريت���ي 

يونيو حزيران العام املا�ضي.
با�ضم  امل��ت��ح��دث  ه���اري روك  وق���ال 
ب��ي��ان ���ض��در يف وقت  ال��رئ��ا���ض��ة يف 
اخلمي�س  االأول  ام�������س  م���ت���اأخ���ر 
يف  ف�ضلوا  اأع�����ض��اءه��م  اأن  يوؤ�ضفنا 
اإخ��ال���س وال��ت��زام بال�ضعي  اإظ��ه��ار 
اإىل مفاو�ضات �ضالم حقيقية وذات 

مغزى.
جميعا،  ن���ع���ل���م  “كما  واأ�������ض������اف 
الرئي�س كان يريد دوما اأن يخلف 
اإدارت�����ه. يف  عهد  لل�ضالم يف  ت��رك��ة 
احلقيقة هو بذل جهدا كبريا من 

اأجل ال�ضالم«.
ووقع الرئي�س اأم�س االول اخلمي�س 
ال�ضالم  ي��ن��ه��ي حم���ادث���ات  اإع���الن���ا 

التي جرت بو�ضاطة الرنويج.
ويف مايو اأيار األغى مفاو�ضو ال�ضالم 

تــركــيــا تــ�ــشــدر �أو�مــــر 
�شابقا  79 مدر�شا  العتقال 
�النقالب  بعد  ما  حملة  يف 

•• اأنقرة-رويرتز:

ذك���رت وك��ال��ة االأن��ا���ض��ول الركية 
اأ�ضدرت  ال�����ض��ل��ط��ات  اأن  ل���الأن���ب���اء 
 79 باعتقال  اأوام��ر  ام�س اجلمعة 
مدر�ضا �ضابقا يف اإطار حملة وا�ضعة 
االنقالب  م��ن��ذ حم��اول��ة  ال��ن��ط��اق 

العام املا�ضي.
تديرها  ال���ت���ي  ال���وك���ال���ة  وق����ال����ت 
اإن املدر�ضني كانوا يعملون  الدولة 
يف مدار�س ي�ضتبه يف اأن لها �ضالت 
الواليات  امل��ق��ي��م يف  ال��دي��ن  ب��رج��ل 
املتحدة فتح اهلل كولن الذي تتهمه 
اأنقرة بتدبري حماولة االنقالب يف 

يوليو متوز 2016.
وي���ن���ف���ي ك���ول���ن ال������ذي ي��ع��ي�����س يف 
بن�ضلفانيا منذ 1999 اأي دور له 

يف حماولة االنقالب.
االأمن  ق��وات  ب��اأن  الوكالة  واأف���ادت 
تنفذ عمليات القب�س على امل�ضتبه 
اأن���ق���رة ح��ي��ث و���ض��ل اآالف  ب��ه��م يف 
اأنحاء  امل��در���ض��ني م���ن ج��م��ي��ع  م���ن 
���ض��ري��ح م�ضطفى  ل���زي���ارة  ال��ب��الد 
كمال اأتاتورك موؤ�ض�س اجلمهورية 
لالحتفال  احل���دي���ث���ة  ال���رك���ي���ة 

باليوم الوطني للمدر�ضني.
وم��ن��ذ حم���اول���ة االن���ق���الب �ضجن 
بانتظار  األ�����ف�����ا   50 م�����ن  اأك�������رث 
�ضالتهم  يف  لال�ضتباه  حماكمتهم 
نحو  اأوق���ف  اأو  اأق��ي��ل  بينما  بكولن 
العمل يف اجلي�س  ع��ن  األ��ف��ا   150

والقطاعني العام واخلا�س.

احل��ك��وم��ي��ون ج���ول���ة ج���دي���دة من 
املتمردين  مع  الر�ضمية  املحادثات 
اأن  بعد  هولندا  يف  املاويني  بقيادة 

كثفوا هجماتهم يف الريف.
�ضي�ضون  م����اري����ا  خ��و���ض��ي��ه  وق������ال 
للجبهة  ال�������ض���ي���ا����ض���ي  امل�������ض���ت�������ض���ار 
بالفلبني  الدميقراطية  الوطنية 
يف بيان اإن القوى الثورية االآن مل 
يعد لديها خيار �ضوى تكثيف حرب 

الع�ضابات يف املناطق الريفية.
وق��������ال��������ت اجل�����ب�����ه�����ة ال����وط����ن����ي����ة 
ال�ضيا�ضية  ال����ذراع  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
تاأ�ضف  اإن���ه���ا  امل���اوي���ني  ل��ل��م��ق��ات��ل��ني 
اإ�ضالحات  ب�ضاأن  املحادثات  الإلغاء 
�ضرورية  واق��ت�����ض��ادي��ة  اجتماعية 

من جانب واحد.
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ان  الفرن�ضية  مري  �ضور  بولونيي  منطقة  يف  العامة  النيابة  اأف���ادت 
فرن�ضي  �ضرطي  بحق  �ضدر  النفاذ  مع  ا�ضهر  ل�ضتة  بال�ضجن  حكما 
2016 مهاجرا يف مركز جتمع للمهاجرين قرب كاليه  �ضفع عام 

يف �ضمال البالد.
التابع  ال�ضرطي  ان  ب��ر���س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة  ال��ع��ام��ة  النيابة  وق��ال��ت 
حلر�س احل��دود كان مكلفا نقل مهاجر اىل قاعة حمكمة يف مركز 
اعتقال اداري. وقبل الو�ضول اىل القاعة حيث كان القا�ضي موجودا 
قام ال�ضرطي ب�ضفع املهاجر امام ناظرة املحكمة التي �ضهدت �ضده 
ال�ضرطي  دوغ��ني حمامي  انطوان  قال  الواقعة. من جهته  وك�ضفت 
�ضبيل  على  بها  ق��ام  موؤ�ضفة  ح��رك��ة  “كانت  ب��ر���س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة 
م�ضيفا ان املهاجر “كان يتحرك  احلماية ومل يكن يريد �ضفعه”، 

وينه�س ويجل�س ب�ضكل متوا�ضل ما اخاف ال�ضرطي«.
تكون  ال��ن��ف��اذ،  م��ع  ا���ض��ه��ر  ل�ضتة  بال�ضجن  ال�����ض��رط��ي  ع��ل��ى  وب��احل��ك��م 
ال�ضفعة  ان  اع��ت��ربت  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة  النيابة  طلب  لبت  ق��د  املحكمة 
على  احلكم  ت�ضمن  كما  مقيدا.  ك��ان  املهاجر  ان  العلم  مع  ح�ضلت 
ال�ضرطي االأربعيني منعه من اقتناء �ضالح طيلة خم�ضة ا�ضهر، ومنعه 

من العمل يف االدارات العامة ملدة �ضنتني.
لقيامه  ال�ضرطي  بحق  ���ض��در  وان  �ضبق  بال�ضجن  حكما  ان  وت��ب��ني 

ب�ضرب زوجته.
 

قال الرئي�س الكولومبي خوان مانويل �ضانتو�س اإن اجلي�س �ضيواجه 
-فارك  الكولومبية  ال��ث��وري��ة  امل�ضلحة  ال��ق��وات  م��ت��م��ردي  ق��وة  بكل 
بدال  املخدرات  لع�ضابات جتارة  االن�ضمام  اختاروا  الذين  ال�ضابقني 

من العودة ل�ضفوف املواطنني.
اأ�ضلحتهم هذا  األف مقاتل ومتعاون من فارك   11 اأكرث من  و�ضلم 
دامت  اأهلية  ح��رب  الإن��ه��اء  احلكومة  �ضالم مع  اتفاق  اإط��ار  يف  العام 

خم�ضة عقود. وحتر�س احلركة على العمل كحزب �ضيا�ضي.
800 من رجال حرب الع�ضابات  اإن اأكرث من  لكن ال�ضلطات تقول 
ال�ضابقني مل ينزعوا �ضالحهم وهو رقم يتما�ضى مع تقديرات قوات 
املن�ضقني بني  ال�ضابقني  اأبحاث ت�ضع عدد املتمردين  االأمن ومراكز 

700 واألف.
ون��دد ق��ادة ف��ارك باملن�ضقني واأك��دوا على اأن احلركة �ضتم�ضي قدما 

كحزب �ضيا�ضي �ضلمي.
عزم  بكل  املن�ضقني  ه���وؤالء  “�ضنالحق  لل�ضحفيني  �ضانتو�س  وق��ال 

وت�ضميم...دون تردد«.
املقاتلني  املئة من  15 يف  يقل حاليا عن  املن�ضقني  اأن عدد  واأ�ضاف 
اتفاق  بعد  �ضالحهم  ن��زع  رف�ضوا  م��ن  اإن��ه��م  ق��ال  ال��ذي��ن  ال�ضابقني 

ال�ضالم.
 

زورق  م��نت  على  اخلمي�س  االأول  ام�س  ميتة  ام���راأة  على  العثور  مت 
اإنقاذ بحري، على ما اأعلنت  كان يواجه خطرا، وذلك خالل عملية 

منظمة “ا�س او ا�س املتو�ضط«.
ويف املجموع مت اإنقاذ زهاء 1500 مهاجر يف ثالثة ايام خالل نحو 

15 عملية انقاذ بحري يف املياه الدولية قبالة ليبيا.
وقد عرث على املراأة ال�ضحية يف زورق مطاطاي كان على متنه اي�ضا 
اريريون  غالبيتهم  قا�ضرا  و34  ام���راأة   16 بينهم  رك���اب   108

انقذهم قارب اكواريو�س الذي ا�ضتاأجرته “ا�س او ا�س املتو�ضط«.
وقال ركاب كانوا موجودين على منت الزورق للكادر الطبي التابع 
ال�ضاحل  قبيل مغادرة  توفيت  ال�ضحية  ان  اطباء بال حدود  ملنظمة 

الليبي نتيجة اجنابها طفال.
وا�ضاف ال�ضهود ان الطفل الذي اجنبته املراأة ولد ميتا. ونفذ قارب 
احداهما  اخريني  بحريتني  عمليتني  االأربعاء  اي�ضا  “اكواريو�س” 
انقاذ  العمليتان  اتاحت  ا�ضبانية. وقد  �ضفينة ع�ضكرية  بالتعاون مع 

279 �ضخ�ضا بينهم ع�ضرات الن�ضاء واالطفال.

عوا�صم

باري�س

روما

بوجوتا 

تقرير ر�شمي يوؤكد �ن �لغو��شة 
�الرجنتينية ُفقدت جر�ء �نفجار 

•• االأرجنتني-اأ ف ب:

ت�ضبب  انفجارا  هناك  ان  اخلمي�س  االأول  ام�س  �ضدر  ر�ضمي  تقرير  اك��د 
ت�ضرين   15 يف  خوان”  “�ضان  االرجنتينية  الع�ضكرية  الغوا�ضة  بفقدان 

الثاين نوفمرب وعلى متنها طاقم من 44 فردا.
موؤمتر  خ��الل  بالبي  انريكي  االرجنتينية  البحرية  با�ضم  املتحدث  وق��ال 
لل�ضجيج غري  بالنم�ضا  التي اجريت  التحاليل  ان  اير�س  ببوين�س  �ضحايف 
املعتاد الذي ُر�ضد على مقربة من اآخر موقع معلوم للغوا�ضة خُل�ضت اىل 

ح�ضول حدث غري طبيعي وق�ضري وعنيف وهو ما ي�ضري اىل انفجار.
كانت  التحليل،  نتيجة  اع��الن  وقبل  البحرية،  بالتا  دي��ل  م��ار  قاعدة  ويف 

خرجت م�ضريات الأهايل طاقم الغوا�ضة الذين �ضيطر عليهم الياأ�س.
على  كهربائيا  �ضانتيي  فرناندو  زوجها  يعمل  التي  غوبار  جي�ضيكا  وقالت 

منت �ضان خوان لقد ابلغونا للتو ان الغوا�ضة انفجرت.
“لقد كان حبي الكبري. كيف �ضاقول  وا�ضافت وقد مالأت الدموع عينيها 
البني انه مل يعد لديه وال��د؟«. وتابعت وهي خارجة من قاعدة مار ديل 
وق��د علمت  القاعة،  اىل  فيها  ات��ي  التي  االوىل  امل��رة  “انها  البحرية  بالتا 
لوكالة  �ضابق  غوا�ضات  قائد  ق��ال  جهته  من  ارم��ل��ة«.  ا�ضبحت  اين  لتوي 
القبيل،  انفجار من هذا  بعد  اعتقادي،  امر فظيع. يف  “انه  بر�س  فران�س 
و�ضان  العثور على �ضخ�س ما على قيد احلياة«.  امل�ضتحيل  يكاد يكون من 
44 �ضخ�ضا حني  اآر-1700 كان على متنها  خوان غوا�ضة من طراز تي 
فقد االت�ضال بها بينما كانت يف طريق عودتها من مهمة دورية يف اأو�ضوايا 
اأق�ضى جنوب اأمريكا الالتينية اإىل قاعدتها يف مار ديل بالتا  الواقعة يف 
)نحو 400 كلم جنوب بوينو�س اير�س(. واأ�ضار بالبي اإىل اأن ال�ضجيج غري 
املعتاد �ُضجل على بعد 400 كلم من �ضواحل باتاغونيا على بعد 60 كلم 

باجتاه �ضمال موقع الغوا�ضة االأخري املعلوم.

ب�رما وبنغالد�س تتفقان على اعادتهم خالل �صهرين

مفو�شية �لالجئني: �الأو�شاع لي�شت مالئمة لعودة �لروهينجا �إىل ميامنار

منظمات توؤكد علم �أوروبا و�فريقيا منذ مدة 
طويلة بعمليــات بيع مهاجريـن رقيقـا يف ليبيا 

تخل�ا عن معار�صتهم لأي حتالف مع مريكل

�ال�شرت�كيون �لدميوقر�طيون م�شتعدون للحو�ر للخروج من �الأزمة �ل�شيا�شية
حزب د�عم للحكومة �الأيرلندية يطالب با�شتقالة نائبة رئي�س �لوزر�ء 

رئي�س قرغيز�شتان �جلديد يتعهد مبحاربة �لف�شاد

•• جنيف-ياجنون-رويرتز: 

املتحدة  االأمم  م��ف��و���ض��ي��ة  ق��ال��ت 
ام�س  الالجئني  ل�ضوؤون  ال�ضامية 
والية  يف  ال���ظ���روف  اإن  اجل��م��ع��ة 
م��ي��امن��ار لي�ضت  ب�����ض��م��ال  راخ����ني 
اآمنة  ب��ع��ودة  ي�ضمح  مب��ا  م��الئ��م��ة 
األف   600 من  الأك��رث  وم�ضتمرة 
الذين  ال��روه��ي��ن��ج��ا  م���ن الج��ئ��ي 
بنجالد�س  اإىل  العنف  م��ن  ف���روا 

منذ اأواخر اأغ�ضط�س اآب.
تطلع  مل  اإن��ه��ا  املفو�ضية  وق��ال��ت 
الالجئني  ع���ودة  ات��ف��اق  على  بعد 
االأول  اأم�س  البلدان  وقعه  ال��ذي 
اخلمي�س، لكنها اأكدت على اأن اأي 
رجوع لالجئني املنتمني للجماعة 
يجب  �ضديدة  �ضدمة  عانت  التي 

اأن يكون اآمنا وطوعيا.
املفو�ضية  ب��ا���ض��م  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
اإف��ادة �ضحفية  اإدواردز يف  ادري��ان 
“تطبيق املعايري الدولية �ضروري 

ونحن م�ضتعدون للم�ضاعدة«.
اتفاقا  ال��ب��ل��دان اخل��م��ي�����س  ووق���ع 
ب���������ض����اأن ������ض�����روط ع���م���ل���ي���ة ع�����ودة 
ال��روه��ي��ن��ج��ا ال��ت��ي م��ن امل��ق��رر اأن 
اأ�ضبوعني لتقليل  تبداأ يف غ�ضون 
ال�ضغط على خميمات الالجئني 
التي تزداد ات�ضاعا يف اإقليم كوك�س 

بازار يف بنجالد�س.
االإن�ضان  حلقوق  جماعات  ودع��ت 
لوكاالت  لل�ضماح  اجل��م��ع��ة  ام�����س 
املزمعة  ال���ع���ودة  دول��ي��ة مب��راق��ب��ة 

االإن�ضان  حلقوق  مراقبون  وق��ال 
اإن البيانني املنف�ضلني ال�ضادرين 
يذكرا  مل  البلدين  حكومتي  عن 
ت�ضمل حماية  اأخرى مهمة  بنودا 
العنف  الروهينجا من مزيد من 
ملعاجلة  وط���ري���ق���ة  امل�����ض��ت��ق��ب��ل  يف 
كان  اإذا  ما  وال  القانوين  و�ضعهم 
�ضي�ضمح لهم بالعودة اإىل بيوتهم 

اخلا�ضة.
تعليق  على  احل�ضول  يت�ضن  ومل 
با�ضم  ام�س اجلمعة من متحدث 
زعيمة ميامنار اأوجن �ضان �ضو كي، 
واأحجم املتحدث عن التعليق على 
هذه املخاوف يف ات�ضال اأجرته به 

رويرز م�ضاء اأم�س.
الالجئني  ح���ق���وق  م���دي���ر  وق�����ال 
العفو  م��ن��ظ��م��ة  يف  وامل���ه���اج���ري���ن 
اإنه  ال���دول���ي���ة ت�����ض��ارم��ني حم��م��د 
املتحدة  االأمم  ت��ه��م��ي�����س  ج����رى 
بالكامل  ال����������دويل  وامل����ج����ت����م����ع 
عن  احل����دي����ث  واإن  االت����ف����اق  يف 
ع����ودة ال��روه��ي��ن��ج��ا ���ض��اب��ق الأوان����ه 
ن���ظ���را ال����ض���ت���م���رار ت��دف��ق��ه��م اإىل 

بنجالد�س.
ورحبت ال�ضني باالتفاق. 

اخلارجية  با�ضم  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
لل�ضحفيني  �ضوانغ  قنغ  ال�ضينية 
ت�ضعر  ب��ك��ني  اإن  اجل��م��ع��ة  ال���ي���وم 
االإيجابي  ال��ت��ط��ور  اإزاء  ب��ال��ر���ض��ا 
م�ضيفا  حت���ق���ق،  ال�����ذي  احل�����ايل 
ب�ضكل  ه��داأ  راخ��ني  يف  الو�ضع  اأن 

وا�ضح.

•• برلني-اأ ف ب:

االأملاين  الدميوقراطي  اال�ضراكي  احلزب  قيادة  اأب��دت 
�ضباح ام�س اجلمعة ا�ضتعدادا للحوار يف حماولة الإخراج 
عن  متخلية  احل��ال��ي��ة،  ال�ضيا�ضية  االأزم����ة  م��ن  ال��ب��الد 

معار�ضتها الأي حتالف مع امل�ضت�ضارة اأنغيال مريكل.
واعلن االأمني العام للحزب هوبرتو�س هايل ليل ام�س 
الدميوقراطي  اال�ضراكي  احل��زب  اأن  اخلمي�س  االأول 
اأنه لن يرف�س  التحاور موؤكدا  ينبغي  باأنه  على قناعة 
الرئي�ضيني  احل��زب  لقادة  اجتماع  بعد  وذل��ك  النقا�س، 

ا�ضتمر ثماين �ضاعات بقيادة رئي�ضه مارتن �ضولتز.
فكرة  اأي  االآن  حتى  ق��اط��ع  ب�ضكل  رف�����س  �ضولتز  وك���ان 
لال�ضتمرار يف االئتالف احلايل بني حزبه واملحافظني 
التي جرت  الت�ضريعية  بزعامة مريكل بعد االنتخابات 
�ضبتمرب و�ضهدت هزمية كربى للحزب، رغم  اأيلول  يف 
ال�ضعوبات التي تعر�س عملية ت�ضكيل حكومة جديدة. 

االآن  حتى  اأي��دوا  الدميوقراطيون  اال�ضراكيون  وك��ان 
خيار تنظيم انتخابات جديدة.

لكن ال�ضغوط تت�ضاعد داخل احلزب حل�ضه على تغيري 
فرانك  االأمل��اين  الرئي�س  اأعلن  بعدما  �ضيما  وال  خطه، 
دميوقراطي،  ا�ضراكي  نف�ضه  وه��و  �ضتاينماير  فالر 
ع��زم��ه ع��ل��ى ت���ف���ادي ان��ت��خ��اب��ات ج���دي���دة داع���ي���ا جميع 
االأحزاب اإىل ابداء انفتاح. والتقى �ضتاينماير اخلمي�س 

مارتن �ضولتز لبحث هذا املو�ضوع.
وق�����ال اأح�����د ك���ب���ار ق�����ادة احل�����زب وزي�����ر ال���ع���دل هايكو 
اال�ضراكي  للحزب  ميكن  “ال  اخلمي�س  م�ضاء  م��ا���س 
يت�ضرف مثل طفل يغ�ضب ويجل�س  اأن  الدميوقراطي 

بعيدا«.
ودع���ا م�����ض��وؤول��ون اآخ����رون يف احل���زب اإىل دع��م حكومة 
ا�ضتبعدته  خيار  وهو  املحافظون،  يقودها  التي  االأقلية 
اإىل  اأنها �ضت�ضطر يف هذه احلالة  اإذ  مريكل حتى االآن 

البحث عن غالبية عند اتخاذ كل قرار.

االأم����ن ونهاية  ل�����ض��م��ان  دول��ي��ني 
ف�����ك�����رة ت�������ض���ك���ني ال����ع����ائ����دي����ن يف 
خم��ي��م��ات واإع������ادة االأر������س وبناء 

املنازل والقرى املدمرة«.
األ����ف من   600 اأك����رث م���ن  وف����ر 
ب��ن��ج��الد���س بعد  اإىل  ال��روه��ي��ن��ج��ا 
اأن �ضن اجلي�س يف ميامنار عملية 
قراهم  يف  مت��رد  ملكافحة  وح�ضية 
ال��واق��ع��ة ب��امل��ن��اط��ق ال�����ض��م��ال��ي��ة يف 
�ضنها  هجمات  بعد  راخ��ني  والي��ة 

وافق  احل���زب  وك���ان  اال�ضتقالة.  اإىل 
ال���ع���ام امل���ا����ض���ي ع��ل��ى االم���ت���ن���اع عن 
مهمة  اق��راع  عمليات  يف  الت�ضويت 
حتى يت�ضنى حلزب فاين جايل الذي 
فاردكار  ليو  ال���وزراء  رئي�س  يتزعمه 
ت�ضكيل حكومة. وقال متحدث با�ضم 

امل�ضلمني  م�����ن  االآالف  مل����ئ����ات 
بنجالد�س  م�����ن  ال����روه����ي����ن����ج����ا 
التي  م��ي��امن�����������ار  يف  دي���اره���م  اإىل 
الثالثة  ال�ض���هور  يف  منها  ف���روا 

املا�ضية.
حقوق  مدير  فريليك  بيل  وق��ال 
رايت�س  ه���ي���وم���ن  يف  ال���الج���ئ���ني 
ال����دويل  امل��ج��ت��م��ع  “على  ووت�������س 
اأن��������ه ال مي���ك���ن ع�����ودة  ت���و����ض���ي���ح 
مراقبني  وج���ود  دون  ال��الج��ئ��ني 

على  ال��روه��ي��ن��ج��ا  م��ن  م�ضلحون 
لل�ضرطة  ومواقع  للجي�س  قاعدة 

يوم 25 اأغ�ضط�س اآب.
وو�ضفت االأمم املتحدة والواليات 
باأنها  امل��ت��ح��دة حت��رك��ات اجل��ي�����س 
جماعات  واتهمت  عرقي  تطهري 
حقوقية قوات االأم��ن يف ميامنار 
جماعية  وح�ضية  اأعمال  بارتكاب 
ت�������ض���م���ل االغ����ت���������ض����اب واحل�������رق 

والقتل.

 •• دبلن-رويرتز: 

الذي يدعم احلكومة  طالب احلزب 
االأي��رل��ن��دي��ة ن��ائ��ب��ة رئ��ي�����س ال�����وزراء 
طريقة  ب�ضبب  ا�ضتقالتها  ب��ت��ق��دمي 
ب�ضرطي  متعلقة  لق�ضية  معاجلتها 
اأث��������ارت  ك�������ض���ف ف���������ض����ادا يف خ����ط����وة 
احلكومة.  م�ضتقبل  ع��ن  ت�����ض��اوؤالت 
عقد  من  اأ�ضابيع  قبل  االأزم��ة  وتاأتي 
فيها  تتمتع  االأوروب���ي  لالحتاد  قمة 
النق�س  بحق  االأيرلندية  احلكومة 
حمادثات  كانت  اإذا  مب��ا  يتعلق  فيما 
ان�ضحاب بريطانيا حترز تقدما الأنها 
االحتاد  ك��ان��ت خم���اوف  اإن  ���ض��ت��ح��دد 
االأيرلندية  احل��دود  م�ضتقبل  ب�ضاأن 

قد عوجلت.
املعار�س نائبة  ودعا حزب فيانا فيل 
رئي�س الوزراء فران�ضي�س فيتزجريالد 

�ضدها  �ضي�ضوت  احل���زب  اإن  احل���زب 
يف اق����راع حل��ج��ب ال��ث��ق��ة ي��ت��وق��ع اأن 
املقبل  االأ����ض���ب���وع  ال����ربمل����ان  ي��ج��ري��ه 
خطوة  يف  ا���ض��ت��ق��ال��ت��ه��ا  ت��ق��دم  مل  اإذا 
احلزبني  بني  �ضيا�ضيا  اتفاقا  �ضتنهي 
اإج����راء  اإىل  ت����وؤدي  اأن  امل��رج��ح  وم���ن 
فيانا  حزب  حترك  وياأتي  انتخابات. 
فيتزجريالد  اع��رف��ت  اأن  بعد  فيل 
حماولة  ع���ل���ى  اإط���الع���ه���ا  مت  ب����اأن����ه 
ك�ضف  �ضرطة  �ضابط  �ضمعة  لت�ضويه 
ف�ضادا يف ر�ضالة بالربيد االإلكروين 
تتخذ  مل  لكنها   2015 ع��ام  تلقتها 
اأي اإجراء اإزاء ذلك. وتتعلق الق�ضية 
ال�ضلوك  �ضوء  انت�ضار  زع��م  ب�ضرطي 
واأدت  القوة.  داخ��ل  وا�ضع  على نطاق 
ا�ضتقالة  اإىل  ل��ه  ال�ضلطات  معاملة 
عام  العدل  ووزي��ر  ال�ضرطة  مفو�س 

.2014

ال��ت��ف��اه��م التي  وج����اء يف م���ذك���رة 
وبنجالد�س  م���ي���امن���ار  وق��ع��ت��ه��ا 
جمموعة  اأن  اخل��م��ي�����س  اأم���������س 
خالل  �ضتت�ضكل  م�����ض��رك��ة  ع��م��ل 
ل���الإع���داد لعودة  اأ���ض��اب��ي��ع  ث��الث��ة 

الروهينجا.
تفا�ضيل  ت�ضمل  مل  امل��ذك��رة  لكن 
ب�ضاأن  وال  ال��ع��ودة  معايري  ب�����ض��اأن 
امل���ت���ح���دة  االأمم  وك�����ال�����ة  ق����ي����ام 

لالجئني بدور يف العملية.

ومتت االإطاحة باأول رئي�ضني لهذه اجلمهورية ال�ضوفياتية 
و2010،   2005 ال��ع��ام��ني  يف  انتفا�ضتني  يف  ال�����ض��اب��ق��ة 
وت�ضببت اأعمال عنف على خلفية عرقية مبقتل املئات عقب 

االنتفا�ضة الثانية.
باللغتني  خ��ط��اب  م��ت��وت��را يف  ب��دا  ال���ذي  وق���ال جينبيكوف 
على  ه��������وادة  بال  “احلرب  اإن  والرو�ض��������ية  القرغيزي���ة 
ال��ظ�����������������������روف لتطهري  تهيئة  ب��������������������داأت. مت��ت  ق��د  ال��ف�����ض��اد 

املجتمع«.
دون  ولكن  الن�ضبي  اال�ضتقرار  من  بفرة  البالد  ومتتعت 
حدد  ال��ذي  اتامباييف  عهد  خالل  حقيقية  اإ�ضالحات  اأي 

الد�ضتور واليته ب�ضت �ضنوات.

•• ب�صكيك -اأ ف ب:

جينبيكوف  بك  �ضورون  اجلديد  قرغيز�ضتان  رئي�س  تعهد 
اجلمعة  ام�����س  تن�ضيبه  مرا�ضم  خ��الل  الف�ضاد،  مبحاربة 
رئي�ضني  ب��ني  لل�ضلطة  �ضلمي  ان��ت��ق��ال  اأول  ميثل  حفل  يف 

منتخبني يف البلد الواقع يف اآ�ضيا الو�ضطى.
واأق�ضم جينبيكوف )59 عاما(، وهو حليف مقرب من اأملظ 

بك اتامباييف املنتهية واليته، على حماية وحدة البالد.
اأنحاء  ال�ضلطة يف  بانتقال  توؤذن  التي  املدفعية  و�ضمع دوي 
ن�ضمة  م��الي��ني  �ضتة  تعد  ال��ت��ي  ال��دول��ة  عا�ضمة  ب�ضكيك، 

معظمهم من امل�ضلمني.

االنتخابات  االأ���ض��وات يف  باملئة من  ب�54  وف��از جينبيكوف 
اأكرث  واع��ت��ربت  اكتوبر  االأول  ت�ضرين   15 يف  ج��رت  التي 
منذ  قرغيز�ضتان  يف  تناف�ضية  ال��رئ��ا���ض��ي��ة  اال���ض��ت��ح��ق��اق��ات 
على  ب��اب��ان��وف  بيك  عمر  خ�ضمه  ح�ضول  م��ع  اال�ضتقالل 

اأكرث من ثلث االأ�ضوات.
�ضابتها  الت�ضويت  عملية  اأن  اإىل  اأ���ض��اروا  املراقبني  اأن  اإال 
اأدلة على وجود حماوالت لل�ضغط على الناخبني من قبل 

احلكومة ل�ضالح جينبيكوف.
لرو�ضيا.  ب�ضدة  موؤيدة  خارجية  �ضيا�ضة  اتامباييف  واتبع 
اأن  اإال  حالها،  على  العالقات  ه��ذه  تبقى  اأن  يرجح  وفيما 
تق�ضي  �ضعبة  مهمة  يواجه  جينبيكوف  اجلديد  الرئي�س 

باإ�ضالح العالقات مع كازاخ�ضتان، اجلارة الغنية بالنفط.
الرئي�س  اأن  ب������دا  ب���ع���دم���ا  خ������الف  يف  ال����ب����ل����دان  ودخ�������ل 
ي��دع��م مناف�س  ن��زارب��اي��ي��ف  ن��ور���ض��ل��ط��ان  ال��ك��ازاخ�����ض��ت��اين 
جتارية  ح��������رب  باندالع  ت�ض�������بب  ما  الرئي�ضي  جينبيكوف 

بني الدولتني اجلارتني.
وت�ضت�ضيف قرغيز�ضتان قاعدة ع�ضكرية رو�ضية وهي ع�ضو 
ب�ضكل كبري  تعتمد  اأنها  اإال  تكتل جتاري تقوده مو�ضكو  يف 

على القرو�س واال�ضتثمارات من ال�ضني املجاورة.
التي  الو�ضطى  اآ�ضيا  الوحدية يف  الدولة  وقرغيز�ضتان هي 
جتري انتخابات حتمل طابعا تناف�ضيا و�ضط منطقة يهيمن 

عليها الف�ضاد وثقافة �ضيا�ضية ا�ضتبدادية.

االحتاد  �ضيا�ضة  احل�����ض��ني  رع���د  زي���د  االن�����ض��ان  حل��ق��وق 
الليبيني  ال�ضواحل  خفر  مب�ضاعدة  القا�ضية  االأوروب��ي 
ال  باأنها  وو�ضفها  واإعادتهم،  املهاجرين  اعرا�س  على 
اإىل  م�ضرية  التهمة،  ه��ذه  بروك�ضل  ورف�ضت  اإن�ضانية. 
جهودها من اأجل اإنقاذ اأرواح يف البحر وت�ضهيل و�ضول 
منظمة الهجرة الدولية واملفو�ضية ال�ضامية لالجئني 
زيادة  م��ن  تتمكنا  حتى  ليبيا  يف  االحتجاز  م��راك��ز  اإىل 

م�ضتوى امل�ضاعدة وتنظيم عملية عودة طوعية.
ويرى عليون تني اأن اأوروبا، بطرح نف�ضها مبثابة ح�ضن 
م، مهما كان الثمن، على وقف تدفق املهاجرين،  م�ضمِّ
احلالية،  الكارثة  يف  اأ�ضا�ضية  م�ضوؤولية  تتحّمل  فاإنها 

م�ضريا اإىل اأنها لي�ضت الوحيدة امل�ضوؤولة.
ويتابع ان الدول االإفريقية ال تقوم ب�ضيء الإبقاء ال�ضبان 
�ضيا�ضة  ل��دي��ه��ا  لي�ضت  ل��ه��م.  ع��م��ل  وت��اأم��ني  ب��الده��م  يف 

•• باري�س-اأ ف ب:

املهاجرين  اآالف  التي يتعر�س لها  اإن كانت االنتهاكات 
االأفارقة يف ليبيا من اغت�ضاب وتعذيب وعبودية تثري 
واالأفارقة  الغربيني  ال��ق��ادة  م��ن  �ضديدا  تنديدا  ال��ي��وم 
ع��ل��ى ال�����ض��واء، ف��ه��ي ك��ان��ت م��ع��روف��ة م��ن��ذ وق���ت طويل، 
من  ح���ذروا  وحمللني  حكومية  غ��ري  منظمات  بح�ضب 

هذا الو�ضع منذ ا�ضهر.
واأثارت م�ضاهد التقطت �ضرا ملزاد ليلي يباع فيه �ضباب 
رقيقا يف حميط طرابل�س، �ضدمة كربى حني  اأفارقة 
ت�ضرين   14 يف  االمريكية  ان”  ان  “�ضي  �ضبكة  بثتها 
الثاين نوفمرب، وانت�ضرت ب�ضرعة على مواقع التوا�ضل 

االجتماعي.
واإزاء حملة التنديد ال�ضديد، اأعرب االأمني العام لالأمم 
اىل  داع��ي��ا  �ضدمته،  ع��ن  غوتريي�س  اأنطونيو  املتحدة 
ارتكاب جرمية  العملية بتهمة  امل�ضوؤولني عن  حماكمة 
االإفريقي  االحت���اد  رئي�س  اأب���دى  فيما  االن�ضانية.  �ضد 
األفا كوندي “ا�ضتنكاره” واالحتاد االأوروبي ا�ضمئزازه، 
االأمن  ملجل�س  “عاجل”  اجتماع  بعقد  فرن�ضا  وطالبت 

الدويل.
االأفكار”  “اإفريقيا  مركز  يف  ال�ضنغايل  املحلل  وي��ن��دد 
اآن ب�اخلبث، قائال با�ضتثناء املواطن  للدرا�ضات حميدو 
العادي، كان اجلميع يعلمون، احلكام واملنظمات الدولية 

والقادة ال�ضيا�ضيون.
منظمة  يف  اإفريقيا  وو���ض��ط  غ��رب  ق�ضم  م��دي��ر  وي��ق��ول 
ال��ع��ف��و ال���دول���ي���ة ع��ل��ي��ون ت���ني ال����ذي ي��ت��خ��ذ م��ق��را من 
والتعذيب  والعنف  الرهائن  “احتجاز  اإن  مقرا،  داك��ار 

عن  ونتكلم  ليبيا،  يف  �ضائعة  اأع��م��ال  كلها  واالغت�ضاب، 
ال��رق��ي��ق م��ن��ذ وق���ت ط���وي���ل«. وب��ات��ت ليبيا ال��غ��ارق��ة يف 
الفو�ضى منذ �ضقوط نظام معمر القذايف عام 2011، 
اإفريقيا جنوب ال�ضحراء  مركز مرور للمهاجرين من 
ل�ضبط  حماولته  ويف  اأوروب����ا.  اإىل  للو�ضول  ال�ضاعني 
حركة تدفق الالجئني، يجد االحتاد االأوروبي �ضعوبة 
يف اخلروج بحلول لهوؤالء املهاجرين الذي يقعون حتت 
رحمة املهربني ويواجهون معاناة ف�ضحها الكثريون يف 

و�ضائل االإعالم.
اأيلول  ق��ال يف  كيتا  ك��ارام��و  ي��دع��ى  ���ض��اب غامبي  وك���ان 
�ضبتمرب لوكالة فرن�س بر�س بعد اإعادته اىل بالده من 

ليبيا، “يف ليبيا، لي�س لل�ضود اأي حق«.
وكانت منظمات م�ضاعدة املهاجرين تنّبه با�ضتمرار اإىل 
منذ  الدولية  الهجرة  منظمة  واأف��ادت  الو�ضع.  تدهور 
ليبيا.  يف  للرقيق”  “اأ�ضواق  وج��ود  ع��ن  اب��ري��ل  ني�ضان 
وقال املتحدث با�ضم املنظمة يف جنيف ليونارد دويل يف 
اإىل ب�ضائع معرو�ضة  اإنهم يتحولون فيها  ذلك احلني 

لل�ضراء والبيع والرمي حني ال تعود لها قيمة.
ليو  اأطباء بال ح��دود ج��وان  رئي�ضة منظمة  ن��ددت  كما 
اأيلول  يف  االأوروب��ي��ة  احلكومات  اإىل  مفتوحة  ر�ضالة  يف 
�ضبتمرب ب��ضبكة وا�ضعة من اخلطف والتعذيب واالبتزاز 

يف ليبيا.
وكتبت “يف جهودها من اجل احتواء تدفق املهاجرين، 
هل �ضتكون احلكومات االأوروبية م�ضتعدة لتحّمل ثمن 
لن  تختم  اأن  قبل  وال��ع��ب��ودي��ة؟،  والتعذيب  االغت�ضاب 
منت�ضف  ويف  نعلم.  نكن  مل  اإن��ن��ا  ال��ق��ول  بو�ضعنا  يكون 
املتحدة  االمم  مفو�س  انتقد  نوفمرب،  الثاين  ت�ضرين 

الو�ضع  ي�ضتمر  اأن  ميكن  ال  اآن  حميدو  ويقول  هجرة. 
على حاله. اأمام جرمية بحق االإن�ضانية، ال ن�ضتنكر بل 
والعن�ضرية  االأفارقة  القادة  تقاع�س  منتقدا  نت�ضرف، 
الذهاب جللب  ينبغي  وي�ضيف  املغرب.  دول  املعممة يف 
هوؤالء ال�ضبان املوجودين يف مراكز االحتجاز اأو الذين 
اخلمي�س  روان�����دا  ع��ر���ض��ت  وق���ت  يف  رقيقا”،  ي��ب��اع��ون 

ا�ضتقبال 30 األفا من املهاجرين.
ويدعو عليون تني اإىل اإدراج م�ضاألة ا�ضتئ�ضال العبودية 
ع��ل��ى ج���دول اأع��م��ال ق��م��ة االحت����اد االأوروب�����ي واالحت���اد 
ن��وف��م��رب يف  ال���ث���اين  ت�����ض��ري��ن  29 و30  االإف���ري���ق���ي يف 
ابيدجان عمال باقراح رئي�س النيجر حممدو يو�ضفو.

ويختم ينبغي ت�ضكيل جلنة حتقيق حمايدة ملعرفة كيف 
امل�ضوؤولون  التهريب هذه ومن هم  يتم تنظيم عمليات 

عنها، وليتحمل الكل م�ضوؤولياته.
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انه يف يوم االربعاء املوافق 2017/12/06 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكروين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي قبل 
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الثمن خالل  على  يزيد  ان  امل��زاي��دة  من  �ضخ�س غري ممنوع  ولكل  البيع  التالية جلل�ضة  اي��ام  ع�ضرة  خ��الل  وامل�ضارييف 
الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : )نوع العقار : قطعة ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية 
الثالثة - رقم االر�س : 692 - امل�ضاحة : 4.631.60 بالقدم املربع - تقدر قيمتها 3.750.000 درهم - بعد االنقا�س 
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عنوانه :  اإمارة ال�ضارقة - يعمل مبهنة �ضريك مب�ضنع جلف فاين للمنا�ضيف والبطانيا 
انه يف يوم االربعاء املوافق 2017/12/06 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكروين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي قبل 
اجلل�ضة  قبل  م�ضتندات  م��ن  ي��ربره  م��ع��ززا مب��ا  باعرا�ضه  التقدم  البيع  على  اع��را���س  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن خالل  على  يزيد  ان  امل��زاي��دة  من  �ضخ�س غري ممنوع  ولكل  البيع  التالية جلل�ضة  اي��ام  ع�ضرة  خ��الل  وامل�ضارييف 
الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : نوع العقار : ار�س مبنية - املنطقة : ند ال�ضبا - رقم االر�س : 
5029 - امل�ضاحة : 535.12 مر مربع - القيمة التقديرية بعد انقا�س ال�ضعر اال�ضا�ضي - 25% : 4.500.000 

درهم ويباع العلى عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم  2017/123   تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ : بنك ات�س ا�س بي �ضي ال�ضرق االأو�ضط املحدود 

عنوانه : دبي ، بناية ات�س ا�س بي �ضي ال�ضرق االو�ضط ، مدينة دبي لالنرنت - مقابل  فندق رادي�ضون 
املنفذ �ضده : اال �ضيتوده فر   -  عنوانه :  دبي، نخلة اجلمريا -  بناية ال�ضرود ، بي 13 ، الطابق 7 ، ال�ضقة 709 ، جوال - 

 043211353  : ت   ،  0506594165
5.00 م�ضاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع  2017/12/06 ال�ضاعة  انه يف يوم االربعاء املوافق 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكروين

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة 
ويف  للبيع  امل��ح��ددة  اجلل�ضة  قبل  م�ضتندات  م��ن  ي���ربره  مب��ا  م��ع��ززا  باعرا�ضه  التقدم  البيع  على  اع��را���س  ل��دي��ه  م��ن  ول��ك��ل 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضارييف خالل ع�ضرة 
املزاد  التالية لر�ضوم  ايام  الع�ضرة  الثمن خالل  املزايدة ان يزيد على  البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من  التالية جلل�ضة  ايام 
ب�ضرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
او�ضاف املمتلكات  : عبارة عن وحدة بالكامل - املنطقة : نخلة جمريا - رقم االر�س : 1114 - رقم البلدية : -381 - 0 - 
امل�ضاحة : 106.34 مر مربع - رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى : AL SARROOD - B13 - رقم الوحدة : 709 - مببلغ 

: 1.373.559.00 درهم   - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2016/122  بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: البنك العربي  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�ضعيد  - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401  خلف 

وكالة الني�ضان لل�ضيارات  - هاتف : 04/2946945   هاتف 0508650437 
املنفذ �ضده : �ضويت واتر ديفولومبنت دي دبليو �ضي ملتد  

عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - �ضلطة املنطقة احلرة مبطار دبي الدويل - 5EA، G05، 6WA ، 504 �س ب 9551
انه يف يوم االربعاء املوافق 2017/12/06 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكروين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي قبل 
اجلل�ضة  قبل  م�ضتندات  م��ن  ي��ربره  م��ع��ززا مب��ا  باعرا�ضه  التقدم  البيع  على  اع��را���س  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن خالل  على  يزيد  ان  امل��زاي��دة  من  �ضخ�س غري ممنوع  ولكل  البيع  التالية جلل�ضة  اي��ام  ع�ضرة  خ��الل  وامل�ضارييف 
الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : ار�س ف�ضاء رقم  االر�س : -1 املنطقة : مدينة املطار - رقم 

البلدية : 0 - 521  امل�ضاحة : 2424.47 مر مربع القيمة التقديرية : 5.219.350.00 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2015/22   بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة بور �ضعيد - بجوار �ضيتي �ضنر 
املنفذ �ضده : لورايني لو�ضيلى لك 

عنوانه :  اإمارة دبي - نخلة اجلمريا - منبى العنربا - �ضقة رقم 301 
انه يف يوم االربعاء املوافق 2017/12/06 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكروين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي قبل 
اجلل�ضة  قبل  م�ضتندات  م��ن  ي��ربره  م��ع��ززا مب��ا  باعرا�ضه  التقدم  البيع  على  اع��را���س  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن خالل  على  يزيد  ان  امل��زاي��دة  من  �ضخ�س غري ممنوع  ولكل  البيع  التالية جلل�ضة  اي��ام  ع�ضرة  خ��الل  وامل�ضارييف 
الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : عبارة عن �ضقة �ضكنية - رقم االر�س : 1113 - املنطقة : نخلة 
جمريا - ا�ضم املبنى : العنربة- رقم املبنى : 1 - رقم الوحدة : 301 - امل�ضاحة : 147.33 مر مربع - القيمة التقديرية 

: 2.061.599.00 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

فى الدعوى رقم  2016/46 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات ، �ضارع املنامه - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم 1 ، الطابق الثاين 
املنفذ �ضده : رخ�ضانا ادم ح�ضام  - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة وادي ال�ضفا 6 / قطعة رقم 4697 / فيال رقم 

بالن�ضر وتعلن  الدولة  خارج   -  22
انه يف يوم االربعاء املوافق 2017/12/06 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكروين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي قبل 
اجلل�ضة  قبل  م�ضتندات  م��ن  ي��ربره  م��ع��ززا مب��ا  باعرا�ضه  التقدم  البيع  على  اع��را���س  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن خالل  على  يزيد  ان  امل��زاي��دة  من  �ضخ�س غري ممنوع  ولكل  البيع  التالية جلل�ضة  اي��ام  ع�ضرة  خ��الل  وامل�ضارييف 
الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : )نوع العقار : قطعة ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية 
الثالثة - رقم االر�س : 692 - امل�ضاحة : 4.631.60 بالقدم املربع - تقدر قيمتها 3.750.000 درهم - بعد االنقا�س 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - عر�س  العلى  ويباع   25%

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    

فى الدعوى رقم  2016/15   بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �ضارع املنامة - بنابة بنك ابوظبي التجاري - الطابق الثاين 
املنفذ �ضده : عبد الروؤوف ايدي ابا عمر 

عنوانه :  اإمارة ال�ضارقة - يعمل مبهنة �ضريك مب�ضنع جلف فاين للمنا�ضيف والبطانيا 
انه يف يوم االربعاء املوافق 2017/12/06 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكروين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي قبل 
اجلل�ضة  قبل  م�ضتندات  م��ن  ي��ربره  م��ع��ززا مب��ا  باعرا�ضه  التقدم  البيع  على  اع��را���س  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن خالل  على  يزيد  ان  امل��زاي��دة  من  �ضخ�س غري ممنوع  ولكل  البيع  التالية جلل�ضة  اي��ام  ع�ضرة  خ��الل  وامل�ضارييف 
الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : نوع العقار : ار�س مبنية - املنطقة : ند ال�ضبا - رقم االر�س : 
5029 - امل�ضاحة : 535.12 مر مربع - القيمة التقديرية بعد انقا�س ال�ضعر اال�ضا�ضي - 25% : 4.500.000 

درهم ويباع العلى عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

فى الدعوى رقم  2016/122  بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: البنك العربي  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�ضعيد  - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401  خلف 

وكالة الني�ضان لل�ضيارات  - هاتف : 04/2946945   هاتف 0508650437 
املنفذ �ضده : �ضويت واتر ديفولومبنت دي دبليو �ضي ملتد  

عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - �ضلطة املنطقة احلرة مبطار دبي الدويل - 5EA، G05، 6WA ، 504 �س ب 9551
انه يف يوم االربعاء املوافق 2017/12/06 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكروين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي قبل 
اجلل�ضة  قبل  م�ضتندات  م��ن  ي��ربره  م��ع��ززا مب��ا  باعرا�ضه  التقدم  البيع  على  اع��را���س  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن خالل  على  يزيد  ان  امل��زاي��دة  من  �ضخ�س غري ممنوع  ولكل  البيع  التالية جلل�ضة  اي��ام  ع�ضرة  خ��الل  وامل�ضارييف 
الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : ار�س ف�ضاء رقم  االر�س : -1 املنطقة : مدينة املطار - رقم 

البلدية : 0 - 521  امل�ضاحة : 2424.47 مر مربع القيمة التقديرية : 5.219.350.00 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

فى الدعوى رقم  2015/22   بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة بور �ضعيد - بجوار �ضيتي �ضنر 
املنفذ �ضده : لورايني لو�ضيلى لك 

عنوانه :  اإمارة دبي - نخلة اجلمريا - منبى العنربا - �ضقة رقم 301 
انه يف يوم االربعاء املوافق 2017/12/06 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكروين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي قبل 
اجلل�ضة  قبل  م�ضتندات  م��ن  ي��ربره  م��ع��ززا مب��ا  باعرا�ضه  التقدم  البيع  على  اع��را���س  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن خالل  على  يزيد  ان  امل��زاي��دة  من  �ضخ�س غري ممنوع  ولكل  البيع  التالية جلل�ضة  اي��ام  ع�ضرة  خ��الل  وامل�ضارييف 
الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : عبارة عن �ضقة �ضكنية - رقم االر�س : 1113 - املنطقة : نخلة 
جمريا - ا�ضم املبنى : العنربة- رقم املبنى : 1 - رقم الوحدة : 301 - امل�ضاحة : 147.33 مر مربع - القيمة التقديرية 

: 2.061.599.00 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
يف الدعوى 2017/4337 جتاري جزئي ال�سارقة 

يعلن اخلبري يون�س علي املال واملعني من قبل حمكمة ال�ضارقة االحتادية 
االبتدائية 

املدعي / بنك دبي اال�ضالمي 
املدعي عليه / يو�ضف علي بانيكاويتيل كادر 

ال�ضيد/ يو�ضف علي بانيكاويتيل كادر حل�ضور اجتماع اخلربة واملقرر عقده يوم 
االربعاء املوافق 2017/11/29 ال�ضاعة 4.30 م�ضاء يف مقر اخلبري الكائن يف : 

ال�ضارقة - منطقة مويلح ، �ضارع املدينة اجلامعية ، مبنى عيادة اأك�ض�س ، مكتب 
رقم 202 - ب�ضفته ال�ضخ�ضية او من ينوب بتوكيل ر�ضمي 
لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال على الرقم : 050-1663444 

اخلبري امل�سريف 
يون�س علي حممد املال      

اإعالن ح�سور 
اجتماع خربة م�سرفية 

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8237   

املنذر / خمي�س بن الحج خلدمات التموين باملواد الغذائية -�س ذ م م 
املنذر اليها / كابيتال رويال للمقاوالت - �س ذ م م 

بدبي  العدل  كاتب  لدى  وامل�ضجل  عديل  اإن��ذار   2017/1/228425 رقم  االن��ذار  مبوجب 
ينذر وينبه املنذر املنذر اليها ب�ضرعة وب�ضرورة �ضداد مقابل االيجار املر�ضد يف ذمتكم 
تاريخ 2017/5/1 حتى 2017/10/30 مبلغ وقدره  وامل�ضتحق مبوجب عقد االيجار من 
)126000( درهم وما ي�ضتجد حتى تاريخ االخالء  وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ 
والق�ضائية  القانونية  االج���راءات  اتخاذ  اىل  ا�ضفا  املنذر  �ضي�ضطر  واال  االن��ذار  اع��الن 
الخالء املنذر اليها من املاأجور مع الزامها ببدل االيجار والر�ضوم وامل�ضاريف حتى تاريخ 

االخالء التام مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8219   

املنذر / دبليو اي دي او للتجارة العامة - �س ذ م م 
وميثلها مديرها / داين طانيو�س حب�ضي 

�ضد املنذر اليهم : - 1/ احلياة للب�ضريات )مديرها نزار جابر( - )�س ذ م م( 
2- نزار جابر )املدير امل�ضوؤول ل�ضركة احلياة للب�ضريات( 

تنذر املنذرة املنذر اليهم ويكلفكم ب�ضرعة �ضداد قيمة املديونية البالغة مبلغ )247.390 
درهم( )مئتان و�ضبعة واربعون الف وثالثمائة وت�ضعون درهم فقط( املر�ضد يف ذمتكم 
ل�ضاحله يف موعد اق�ضاه خم�ضة ايام من تاريخ ن�ضر االنذار ، واال �ضيقوم املنذر باتخاذ 
كافة  حفظ  مع  ل�ضاحله  املر�ضدة  املبالغ  ل�ضداد  اجتاهكم  القانونية  االج���راءات  كافة 

حقوق املنذر االخرى. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8238   

املنذر / خمي�س عتيق غامن بن الحج ب�ضفته مالك موؤ�ض�ضة خمي�س بن الحج للعقارات 
املنذر اليها / كابيتال رويال للمقاوالت - �س ذ م م 

بدبي  العدل  كاتب  لدى  وامل�ضجل  عديل  اإن��ذار   2017/1/228418 رقم  االن��ذار  مبوجب 
ينذر وينبه املنذر املنذر اليها ب�ضرعة وب�ضرورة �ضداد مبلغ وقدره )116000( درهم قيمة 
�ضيكات االيجار رقم )187( وامل�ضحوب على بنك االإمارات اال�ضالمي وال�ضيك رقم )630( 
وامل�ضحوب على م�ضرف الهالل واملرجتعني دون �ضرف لعدم وجود ر�ضيد وذلك خالل 
ا�ضفا اىل اتخاذ االجراءات  ثالثون يوما من تاريخ اعالن االن��ذار واال �ضي�ضطر املنذر 
القانونية والق�ضائية الخالء املنذر اليها من املاأجور مع الزامها ببدل االيجار والر�ضوم 

وامل�ضاريف حتى تاريخ االخالء التام مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2016/1198  ا�ستئناف مدين    
واملوارد  االداري���ة  لال�ضت�ضارات  الكوكب  �ضركة   -1 �ضده/  امل�ضتاأنف  اىل 
للتجارة  بلو  بالنت  �ضركة   : با�ضم  احلالية  ورخ�ضتها  )�ضابقا(  الب�ضرية 
الورق - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ضتاأنف /وليد بن اأحمد 
 2016/157  : رق��م  بالدعوى  ال�ضادر  احلكم  ا�ضتاأنف  قد  عطية   حممد 
مدين كلي بتاريخ 2016/11/30 وحددت لها جل�ضه يوم االربعاء  املوافق 
2017/12/27  ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه 
�ضتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�ضوركم  يقت�ضي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/1407  ا�ستئناف عمايل    

 - ���ض��اداج��وب��ان  جوفيندا�ضوامي  1-���ض��ادي�����س  ���ض��ده/  امل�ضتاأنف  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ضتاأنف /نا�ضيونال اويلول فاركو ال 
بي قد ا�ضتاأنف   احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم   2016/242 عمايل 
املوافق  االح���د   ي��وم  جل�ضه  لها  وح���ددت   2017/7/13 بتاريخ  كلي 
 ch2.D.18 2017/12/24  ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  بالقاعة رقم
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�ضي ح�ضوركم 

�ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/1937  ا�ستئناف جتاري   

م  د  م  امل�ضتاأنف �ضده/ 1- �ضركة وورك بووت انرنا�ضيونال - �س  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ضتاأنف /جوهن البريت دي ليما   قد 
جتاري   2017/424 رق���م    بالدعوى  ال�ضادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ضتاأنف 
املوافق  االح����د   ي���وم  جل�ضه  ل��ه��ا  وح����ددت   2017/10/17 ب��ت��اري��خ  ك��ل��ي 
2017/12/10  ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه 
�ضتجري  تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�ضوركم  يقت�ضي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2016/98   بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - دبي - الق�ضي�س الثانية - �ضارع دم�ضق - مبنى مبنى نيهال 
املنفذ �ضده : ح�ضن عبداهلل ح�ضيني 

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - دبي - اجلمريا االأوىل - �ضارع �ضربينغز 15 - مبنى فيال رقم 33 - �ضقة �ضارع رقم 1 
انه يف يوم االربعاء املوافق 2017/12/06 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكروين 
االأ�ضا�ضي  الثمن  من   20% عن  يقل  ال  تاأمني  اي��داع  ال�ضراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
ق��ب��ل دخ���ول امل���زاي���دة ول��ك��ل م��ن ل��دي��ه اع��را���س ع��ل��ى ال��ب��ي��ع ال��ت��ق��دم ب��اع��را���ض��ه م��ع��ززا مب��ا ي���ربره م��ن م�ضتندات قبل 
ايداع  ع��ط��اوؤه  يعتمد  من  وعلى  املدنية  االإج����راءات  قانون  من   301 ب��امل��ادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  امل��ح��ددة  اجلل�ضة 
كامل الثمن وامل�ضارييف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن 
الثمن  الثمن على ان يقوم بايداع كامل  الزيادة  عن ع�ضر  امل��زاد ب�ضرط اال تقل هذه  التالية لر�ضوم  ايام  الع�ضرة  خالل 
املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - رقم االر�س 
: 3522 - املنطقة الثنية الرابعة - رقم املبنى : 329/353 - امل�ضاحة : 254.85 مر مربع - واملقدرة قيمتها ب��� 

)1.800.000( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   

اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   
فى الدعوى رقم  28//2016 بيع عقار مرهون    

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - �س م ع  - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �ضارع املنامة 
- بناية بنك ابوظبي التجاري رقم 1 - الطابق الثاين 

املنفذ �ضده : �ضيمون جون ك��ورال  - عنوانه :  االإم��ارات - اإم��ارة - يعمل لدى اي �ضي هاري�س انرنا�ضيونال - فرع دبي 
مبهنة مدير م�ضاريع خارج الدولة ويعلن بالن�ضر

انه يف يوم االربعاء املوافق 2017/12/06 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكروين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي قبل 
اجلل�ضة  قبل  م�ضتندات  م��ن  ي��ربره  م��ع��ززا مب��ا  باعرا�ضه  التقدم  البيع  على  اع��را���س  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن خالل  على  يزيد  ان  امل��زاي��دة  من  �ضخ�س غري ممنوع  ولكل  البيع  التالية جلل�ضة  اي��ام  ع�ضرة  خ��الل  وامل�ضارييف 
الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
املنطقة : جممع دبي  العقار : حق منفعة على عقار -  املمتلكات  : نوع  وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف 
1354.24 مر مربع واملقدرة قيمتها بعد  702 - امل�ضاحة :  352 - رقم املبنى :  لال�ضتثمار االأول - رقم االر�س : 

انقا�س %25 من ال�ضعر اال�ضا�ضي )4.350.000( درهم )يباع العلى عطاء(  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
فى الدعوى رقم  2016/98   بيع عقار مرهون    

طالب التنفيذ: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - دبي - الق�ضي�س الثانية - �ضارع دم�ضق - مبنى مبنى نيهال 

املنفذ �ضده : ح�ضن عبداهلل ح�ضيني 
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - دبي - اجلمريا االأوىل - �ضارع �ضربينغز 15 - مبنى فيال رقم 33 - �ضقة �ضارع رقم 1 

انه يف يوم االربعاء املوافق 2017/12/06 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكروين 
االأ�ضا�ضي  الثمن  من   20% عن  يقل  ال  تاأمني  اي��داع  ال�ضراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
ق��ب��ل دخ���ول امل���زاي���دة ول��ك��ل م��ن ل��دي��ه اع��را���س ع��ل��ى ال��ب��ي��ع ال��ت��ق��دم ب��اع��را���ض��ه م��ع��ززا مب��ا ي���ربره م��ن م�ضتندات قبل 
ايداع  ع��ط��اوؤه  يعتمد  من  وعلى  املدنية  االإج����راءات  قانون  من   301 ب��امل��ادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  امل��ح��ددة  اجلل�ضة 
كامل الثمن وامل�ضارييف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن 
الثمن  الثمن على ان يقوم بايداع كامل  الزيادة  عن ع�ضر  امل��زاد ب�ضرط اال تقل هذه  التالية لر�ضوم  ايام  الع�ضرة  خالل 
املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - رقم االر�س 
: 3522 - املنطقة الثنية الرابعة - رقم املبنى : 329/353 - امل�ضاحة : 254.85 مر مربع - واملقدرة قيمتها ب��� 

)1.800.000( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم  28//2016 بيع عقار مرهون    

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - �س م ع  - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �ضارع املنامة 
- بناية بنك ابوظبي التجاري رقم 1 - الطابق الثاين 

املنفذ �ضده : �ضيمون جون ك��ورال  - عنوانه :  االإم��ارات - اإم��ارة - يعمل لدى اي �ضي هاري�س انرنا�ضيونال - فرع دبي 
مبهنة مدير م�ضاريع خارج الدولة ويعلن بالن�ضر

انه يف يوم االربعاء املوافق 2017/12/06 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكروين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي قبل 
اجلل�ضة  قبل  م�ضتندات  م��ن  ي��ربره  م��ع��ززا مب��ا  باعرا�ضه  التقدم  البيع  على  اع��را���س  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن خالل  على  يزيد  ان  امل��زاي��دة  من  �ضخ�س غري ممنوع  ولكل  البيع  التالية جلل�ضة  اي��ام  ع�ضرة  خ��الل  وامل�ضارييف 
الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
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البلدية  685 - 598 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة ،  
انه يف يوم االربعاء املوافق 2017/12/06 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكروين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من 
الثمن االأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات 
قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
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عربي ودويل

   عام 1980، كانت نهاية احلرب 
الكمنولث،  ف��ي��ه��ا  ت��و���ض��ط  ال���ت���ي 
من  امل�ضلحون  يخرج  ب��ان  تق�ضي 
خميمات  يف  ل��ي��ت��ج��ّم��ع��وا  ال��غ��اب��ات 
بينما  االنتخابية،  احلملة  خ��الل 

�ضت�ضمن القوات الدولية االمن.
بينما  االأي�������ام،  اأح�����د  ���ض��ب��اح     يف 
امل�ضور  ال�ضيارة �ضحبة  اأق��ود  كنت 
فرانكلون،  ك��ل��ود  ج���ان  ال��ف��رن�����ض��ي 
ح���ا����ض���رن���ا م���ق���ات���ل���و ح������زب زان����و 
مدججني  م����وغ����اب����ي،  ب����زع����ام����ة 
ب����ال���������ض����الح، ال ن��������دري م�����ن اي���ن 
البي�س  اأول  ك��ّن��ا  ورمب���ا  خ��رج��وا. 
قتلهم  دون  اع��ر���ض��وه��م  ال��ذي��ن 
ولكنهم  ال�ضر�س.  ال�ضراع  ذاك  يف 
ال��ي��وم، وه��م يف طريقهم  يف ذل��ك 
الكومنولث،  جت��م��ي��ع  ن��ق��ط��ة  اإىل 
تركنا   ... جدا  جيد  مزاجهم  كان 
معهم  الطريق  وقطعنا  �ضيارتنا 
االق�������دام، مالحظني  ع��ل��ى  ���ض��ريا 
مرورهم،  عند  القرويني  حما�س 

واالأمل الذي يحركهم.
ك��ان زعيمهم، روب��رت موغابي،     
اإجنليزية  يتحدث  متطورا  رج��ال 
تليق باأك�ضفورد، ومثقفا انتقل اإىل 
العمل امل�ضلح، ومفتونا ب�ضني ماو، 
ولكن اأي�ضا متاأثرا بف�ضل البلدان 
ا�ضتقاللها  نالت  التي  االأفريقية 
موزامبيق  وخ���ا����ض���ة  ب���ل���ده  ق��ب��ل 
املجاورة، التي مل تتعافى قط من 
رحيل امل�ضتوطنني الربتغاليني يف 

الفرة 1976-1975.

يف مدر�صة ف�رت هري
   ي��ن��ت��م��ي روب������رت م���وغ���اب���ي اإىل 
حركات  ق������ادة  م����ن  اجل���ي���ل  ذاك 
االفريقي  اجل���ن���وب  يف  ال��ت��ح��ري��ر 
الذين تخرجوا من نف�س القالب: 
ج��ام��ع��ة ال�����ض��ود يف ف���ورت ه���ري، يف 
ج��ن��وب اف��ري��ق��ي��ا امل���ج���اورة، يف عّز 

الف�ضل العن�ضري.
املوؤ�ض�ضي،  ال��ت��م��ي��ي��ز  اأر�����س  ويف     
ك���ان ع��ل��ى ال�����ض��ود اأن ي��ذه��ب��وا اإىل 
البي�س.  ع��ن  منف�ضلة  ج��ام��ع��ات 
 ،1916 ع��ام  ف��ورت هري  تاأ�ض�ضت 
ال�ضرقية،  كيب  مقاطعة  يف  وتقع 
وكانت موطنا للطالب ال�ضود من 
معظم االإمرباطورية الربيطانية 
ب������دال من  ول����ك����ن  اأف����ري����ق����ي����ا.  يف 
للنظام  يخ�ضعون  اف����راد  ت��ك��وي��ن 
هري  فورت  اأ�ضبحت  اال�ضتعماري، 

مدر�ضة للمقاومة.
   رج��ال تركوا ب�ضمتهم وعالمة 
اف���ري���ق���ي���ا مثل  ت����اري����خ  ب�������ارزة يف 
تنزانيا،  رئي�س  جوليو�س نرييري 
وبوت�ضوانا  زامبيا،  كاوندا  كينيث 
���ض��ريي��ت�����س خ���ام���ا، در�����ض����وا هناك 
مانديال،  نيل�ضون  نن�ضى  ان  دون 
مبيكي،  وغ��وف��ان  تامبو،  واأوليفر 
وكري�س   ، ����ض���وب���وك���وي  وروب�������رت 
هاين، اأو �ضتيف بيكو، كل االأ�ضماء 
املناه�س  ال���ن�������ض���ال  يف  ال���ك���ب���رية 
جنوب  يف  ال���ع���ن�������ض���ري  ل��ل��ف�����ض��ل 

اأفريقيا.
ف���ورت ه���ري، وبالتوا�ضل  ف��ف��ي      
ما  ال�ضود  من  اجلديد  اجليل  مع 
بعد احلرب، حيث �ضيطر نيل�ضون 
مانديال ورفاقه على رابطة �ضباب 
االفريقي،  الوطني  املوؤمتر  ح��زب 
ودف��ع��ه ب��اجت��اه حركة اأك��رث حزما 

معجبني  اإىل  ب��االأم�����س  الأع���دائ���ه 
اليد  هذه  مل�ضافحة  ا�ضتعداد  على 

املمدودة ...

الطاغية
االأوىل  م��وغ��اب��ي  ك��ان��ت حكومة     
املثالية  امل�ضاحلة  لتلك  انعكا�ضا 
نكومو،  جو�ضوا  اأ�ضبح  والوهمية. 
ُعنّي  كما  وزي���را،  امل��ه��زوم،  املناف�س 
كان حينها  الذي  نورمان،  ديني�س 
البي�س  امل��زارع��ني  الحت���اد  رئي�ضا 
�ضلطة  م����رك����ز  ال����رودي���������ض����ي����ني، 
ال��ب��ي�����س ال���غ���ارب���ة، اأ���ض��ب��ح وزي����را 
للزراعة. تعيني مزدوج يهدف اإىل 
الدويل  واملجتمع  ال�ضكان  طماأنة 

واالأ�ضواق...
   ول��ك��ن بعد ع��ام��ني، ك��ان نكومو 
وقتا  االم��ر  وا�ضتغرق  ال�ضجن،  يف 
نورمان  دني�س  يرمي  حتى  اأط��ول 
اململكة  يف  للعي�س  وينتقل  املنديل 

املتحدة ...
   كيف حتول روبرت موغابي بطل 
احلرية  وم���ق���ات���ل   ،1980 ع����ام 
اإىل جالد خالل  ب�ضرعة  املنت�ضر، 

ال 37 عاما التي تلت؟
   يف كتابه “على مائدة موغابي” 
كانت   ،2008 ع������ام  ال���������ض����ادر 
التي  ه��والن��د،  ه��اي��دي  ال�ضحفية 
جيدا  م����وغ����اب����ي  ت����ع����رف  ك����ان����ت 
ودعمته قبل عام 1980، قبل اأن 
البالد عام  الفرار من  جُترب على 

1982، قد ت�ضاءلت اأي�ضا:
اأدرك مع  ال�����وراء،  اإىل  »ب��ن��ظ��رة     
النوايا  ذوي  اآخرين من  اأ�ضخا�س 
ال��ط��ي��ب��ة، رمب���ا ك��ن��ت ق��د �ضاهمت 
يف حت��وي��ل روب�����رت م��وغ��اب��ي اإىل 
ال��رج��ل ال���ذي اأ���ض��ب��ح ال��ي��وم. فلو 
البارانويا  ع��الم��ات  اأوىل  واجهنا 
التي ظهرت عليه، هل كان باإمكان 
النزول  هذا  تتجنب  اأن  زميبابوي 
بي�س  ك����ان  واإذا  اجل���ح���ي���م؟،  اإىل 
واعرفوا  واقعية  اأكرث  البلد  هذا 
با�ضتحالة املرور ال�ضل�س من دولة 
بولي�ضية اأن�ضاأوها اىل دميقراطية 
موهومة رمبا كانوا اأكرث توا�ضعا 
روب���رت  اأن  اأم  ا���ض��ت��ف��زازا؟،  واأق����ل 
لقدرة  من������وذج  جم�����رد  م���وغ���اب���ي 

ال�ضلطة على ان ُتف�ضد املرء؟«.
   وكان ا�ضتنتاجها اإن�ضاين ب�ضيط: 
طينة  م��ن  اأن���ه  م��وغ��اب��ي  “يعتقد 
يكون  لكي  ُول��د  وخمتلفا،  خا�ضة، 
»�ضيتم ذك��ره خا�ضة  عظيما...«    
باأنه  البع�س  و�ضيتذكره  كطاغية، 
وقدمت  عانت  حم��زن��ة،  �ضخ�ضية 
ال���ت�������ض���ح���ي���ات، ودم�������رت ب���الده���ا، 
ماأ�ضاة الأنه  زميبابوي، وهذه حقا 
ما كان ليكون هذا م�ضريه«.    هذه 
االأ�ضئلة، �ضيطرحها الزميبابويون 
لفرة طويلة، وهم يلجون عهد ما 
بعد موغابي. ولكن باال�ضتماع اإىل 
خطابه االأخري الذي قراأه ب�ضعوبة 
�����ض����دي����دة رج������ل ع����ج����وز ي���ح���اول 
ن�ضتح�ضر  ب��ال�����ض��ل��ط��ة،  ال��ت�����ض��ب��ث 
ال�ضخي  اأخ��رى ذاك اخلطاب  مرة 
اأبريل  انتخابات  للفائز يف  واملتّقد 
اأخ�����رى  م�����رة  ل���ن���ط���رح   ،1980
الب�ضري  الهدر  هذا  حول  ال�ضوؤال 
�ضبعة  ب��ع��د  ال�����ض��خ��م.  وال�ضيا�ضي 
وث����الث����ني ع����ام����ا، ف���ك���ل ����ض���يء يف 

زميبابوي يحتاج الإعادة البناء.

انخرط  العن�ضري،  النظام  د  �ضد 
روبرت موغابي يف املقاومة.

    يف فورت هري، كان يرتاد االأو�ضاط 
بني  املنق�ضمني  لل�ضود،  القومية 
االفريقي  الوطني  امل��وؤمت��ر  ح��زب 
ال�ضيوعيني  مع  املتحالف  ملانديال 
الوحدويني  وم����وؤمت����ر  ال��ب��ي�����س، 
روبرت  ب��زع��ام��ة  ال��دمي��ق��راط��ي��ني 
موغابي  واأ����ض���ب���ح  ����ض���وب���وك���وي. 
م��ارك�����ض��ي��ا ب��ت��وا���ض��ل��ه م���ع ه����وؤالء 
اليهود،  م���ن  واغ��ل��ب��ه��م  ال��ب��ي�����س، 
اجلنوب  ال�ضيوعي  احلزب  اأع�ضاء 

افريقي ال�ضري.
   تكّون روب��رت موغابي يف موجة 
الغليان الفكري يف جنوب اأفريقيا 

ك����ب����رية ع���ن���دم���ا اأع����ل����ن ع����ن فوز 
للبي�س  مفاجاأة  املبهر.  موغابي 
يكونوا  مل  ال��ذي��ن  ال�����ض��ود  وبع�س 
التاريخ  ري��اح  تتجه  اأن  يف  راغبني 
ل�ضالح �ضفينة روبرت موغابي ... 
�ضالي�ضربي، العا�ضمة التي �ضميت 
الحقا ه��راري، �ضدمت وهي ترى 
ف���وز االأك�����رث رادي��ك��ال��ي��ة م���ن بني 

املر�ضحني االأربعة.
   ومع ذلك، يف امل�ضاء، وعلى �ضا�ضة 
موغابي،  روب���رت  م��ّد  التلفزيون، 
منه  اخل���وف  البي�س  تعلم  ال���ذي 
وك��ره��ه، م���ّد ي���ده اإل��ي��ه��م وحتدث 
ك����ان����ت حلظة  امل���������ض����احل����ة.  ع�����ن 
املفاجئ  التحّول  �ضجلت  �ضحرية، 

مذبحة  ق���ب���ل  اخل���م�������ض���ي���ن���ات،  يف 
�ضاربفيل عام 1961، ومل يقل�س 
الوطني  امل�����وؤمت�����ر  ح������زب  ح���ظ���ر 
االفريقي واإدانة نيل�ضون مانديال 
ورف������اق������ه، م�����ن ح����ّم����ى امل���ق���اوم���ة 
ال�ضبعينات  ح��ت��ى  �ضت�ضتمر  ال��ت��ي 

والثمانينات.

ال��ص�ل اىل ال�صلطة
�ضبيل     �ضحى موغابي كثريا يف 
ال�ضجن  ق�ضيته، ومّر عرب زنزانة 
املنفى  وعرف  �ضنوات،  ع�ضر  طيلة 
واحل����رم����ان، وق�����اد، م���ن اخل�����ارج، 
اال�ضتقالل  اأج�����ل  م���ن  ال��ن�����ض��ال 
رئ��ي�����ض��ا حل���رك���ة م�����ض��ل��ح��ة، زان����و، 

تقدم   ،1980 ان���ت���خ���اب���ات  يف     
روب����رت م��وغ��اب��ي وي��و���ض��وا نكومو 
التحرير،  ح������رب  ق�������ادة  ب���ه���ال���ة 
مر�ضحني  واج������ه������ا  ول���ك���ن���ه���م���ا 
اث���ن���ني اخ���ري���ن م���ن ال�������ض���ود كانا 
الربيطانيني  مب�ضاندة  يتمتعان 
االأ�ضقف  البي�س:  وامل�ضتوطنني 
امل��ي��ث��ودي اأب��ي��ل م���وزوري���وا، رئي�س 
�ضكل من الطريق الثالث، ومن�ضق 
ي�ضنده  معار�ضا  اأ���ض��ب��ح  زان���و  م��ن 
امل�ضتعمرون، ندابانينجي �ضيثول.

االنتخابية  احل���م���ل���ة  ك����ان����ت      
مر�ضح  كل  ا�ضتطاع  حيث  �ضر�ضة، 
جمع ح�ضود �ضخمة من املوؤيدين. 
املفاجاأة  كانت  النتائج،  ي��وم  ولكن 

االحت����������اد ال����وط����ن����ي االف����ري����ق����ي 
ع�ضرين  دام��ت  رحلة  لزميبابوي. 
رمبا  ال����ذي  بالن�ضر  ُك��ّل��ل��ت  ع��ام��ا 
اآث�����ارا، ح��ت��ى وان ك���ان املثال  ت���رك 
ُيظهر  مانديال  لنيل�ضون  امل�ضاد 
ال�ضمو  مت��ن��ع  ال  ال��ت�����ض��ح��ي��ة  اأن 

والعظمة.
   عا�س موغابى فى ما كان يطلق 
وهي  االأمامية”،  “اجلبهة  عليها 
امل�ضتقلة  ال������دول  م���ن  جم��م��وع��ة 
زامبيا وتنزانيا وموزمبيق وانغوال 
... التي دفعت ثمنا باهظا لدعمها 
جنوب  يف  ال���ت���ح���ري���ر  حل�����رك�����ات 

افريقيا، وناميبيا، وزمبابوي.
لهذه  ال�ضالح”  “اأخوة  اإن     
اجل��م��اع��ات امل�����ض��ل��ح��ة وق��ادت��ه��ا مل 
واالنق�ضامات  ال��ت��ن��اف�����س  مت���ن���ع 
االختالفات  واأح��ي��ان��ا  ال�ضيا�ضية، 

العرقية.
الواقع  ال��زمي��ب��اب��وي��ون يف  ك���ان     

م��ن��ق�����ض��م��ني ب���ني ح���رك���ت���ني، زان���و 
وقد  ال�ضني،  ت�ضاعدها  موغابي، 
�ضعب  “احتاد  زاب����و  ع���ن  ان�����ض��ق��ت 
بزعامة  االفريقي”  زمي��ب��اب��وي 
�ضّنا،  منه  االأك��رب  نكومو،  جو�ضوا 
وهو اأي�ضا من خريجي فورت هري 
وكان  مانديال،  على  تعّرف  حيث 
امل��وؤمت��ر الوطني  اأق���رب اإىل ح��زب 

االأفريقي وال�ضوفيات.
    وت�ضاعف التناف�س جراء قاعدة 
موغابي  ينتمي  خمتلفة:  عرقية 
اإىل االأغلبية �ضونا، ونكومو الأقلية 
البالد.  غ��رب  ج��ن��وب  يف  نديبيلي 
مل  للبالد،  رئي�ضا  اأ�ضبح  اأن  وبعد 
لري�ضل  ط��وي��ال  م��وغ��اب��ى  ينتظر 
معقل  ماتابيليالند،  اإىل  جي�ضه 
طويال،  ي�����دم  مل  ال������ذي  وزي��������ره 
بالتاآمر،  امل��ت��ه��م  ن��ك��وم��و،  ج��و���ض��وا 
حكمه  م��ذاب��ح  اأوىل  ت��ل��ك  وك��ان��ت 

العنيف.

كان روبرت م�غابي الأكرث راديكالية بني قادة معركة يعتقد م�غابي اأنه من طينة خا�صة وخمتلفا ولد ليك�ن عظيما
نهاية موؤ�ضفة لبطل

وانف�ضت اجلموع من حوله واحد اعتزل ب�ضرف.. واالخر طرد �ضر طردة

جرد من نيا�ضينه واورث اخلراب

�صحى كثريا يف �صبيل ق�صيته ومر عرب زنزانة ال�صجن طيلة ع�صر �صن�ات وعرف املنفى واحلرمان
اأ�صبح مارك�صيا بت�ا�صله مع بي�س احلزب ال�صي�عي اجلن�ب افريقي ال�صري واغلبهم من اليه�د 

بعد 37 عاما، زميباب�ي تنطلق من ال�صفر:

هكذ� حتول موغابي �لبطل �ىل موغابي �لطاغية...!
•• الفجر - بيري ها�صكي - ترجمة خرية ال�صيباتي

قرية  وهــي  كتامة،  ويف   ،1980 عــام  بــدايــة  يف     
مت�ا�صعة ملا كان ي�صمى حينها رودي�صيا والتي �صت�صبح 
بعد ثالثة اأ�صهر زميباب�ي امل�صتقلة، اأخربين مب�صر 

الرودي�صية، ال�ح�صية، التي متيزت مبجازر وتراكم 
راديكالية  الأكــرث  م�غابي،  روبــرت  كان  الكراهية، 
اأف�صل  بني قادة املقاومة امل�صلحة، وللمفارقة، يبدو 

اأمل للبالد للخروج من دائرة العنف املفرغة.
�صبعة  طيلة  املت�صدد  الدكتات�ر  اأ�صبح  انــه  ال     

جيد،  بعمل  قمنا  “لقد  بابت�صامة:  اأوروبي  ي�ص�عي 
اأحد تالميذه  “ لقد كان يتحدث عن  الي�س كذلك؟ 
الغّناء  الريف  ذاك  يف  البعثة  مدر�صة  يف  ال�صابقني 

بجن�ب اإفريقيا: روبرت م�غابي.
ال�صتقالل  حــرب  لنهاية  مراقب  لكل  بالن�صبة     

وثالثني عاما، ومدمر كل الآمال التي كانت قد ُو�صعت 
فيه، ليتم�صك وه� ي�صارف على 100 عاما بال�صلطة 
و�صعبه. هذا  الرغم من رف�س جي�صه، وحزبه،  على 
التح�ل من بطل اىل �صيطان يبقى لغز العالقة بني 

الرجل وال�صلطة.

احتفاء باحد اعياد ميالده زوجته عجلت بنهايته واجربته على جترع الدواء املر

 يتحدث �إجنليزية تليق باأك�شفورد 
ومثقــف �نتقـــل �إلـــى �لكفــــاح
�مل�شــلح ومفتــــون ب�شـــني مــــاو

ينتمي موغابـي �إىل جيـل زعمــاء 
�لتحريـــر �لذيـن تخرجــو� مــن 
فــورت هيـــر �ل�شــود يف  جامعــة 
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       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/10919  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- كراج ال�ضاحل الغربي - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها  اأن املدعي/اجمد علي حممد تاج -  قد  مبا 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )3136 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  )MB178283347AE( ال�ضكوى  رق��م  وامل�ضاريف   وال��ر���ض��وم  دره���م( 
ال�ضاعة 15.00 م�ضاءا   املوافق 2017/11/29   وح��ددت لها جل�ضة يوم االربعاء  
بالقاعة Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   

       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/9889  عمايل جزئي             

م   م  ذ  ���س   - الكهروميكانيكية  ل��الع��م��ال  حم��م��د  1-ن��ي��از   / عليه  امل��دع��ي   اىل 
جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /  ف��ره��اد ح�ضني اح��م��د ح�ضني -  قد 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�ضتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ض��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام 
)26984 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف ورقم 
اخلمي�س    ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت   )MB177547487AE(ال�ضكوى
املوافق 2017/12/14  �ضباحا �س ال�ضاعة 8.30 بالقاعة Ch1.A.5  لذا فاأنت 
مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/9631  عمايل جزئي             

م  جمهول  م  ذ  ���س   - ال��ف��ن��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات  ال  ���ض��ي  اف   -1  / امل��دع��ي عليه  اىل 
حم���ل االق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي / م��ق�����ض��ود اح��م��د ط��ال��ب ح�����ض��ني -  ق���د اأق���ام 
 12300( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ض���وم وامل�������ض���اري���ف  رقم 
ال�ضكوى)MB17719560AE( وحددت لها جل�ضة يوم االربعاء  املوافق 
فاأنت مكلف  لذا    Ch1.A.2 بالقاعة  ال�ضاعة 15.00 م�ضاء     2017/11/29
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   

 اإخطار عديل
رقم  29175 /2017   

اخلزرجي  عطيه  ج��واد  /حامد  عن  وكيل  ب�ضفتي  اجلن�ضية  م�ضري   - ال�ضباغ  احمد  رفعت  حممود   : املنذر 
مبوجب وكالة رقم )2016/1/231142( كاتب عدل حماكم دبي ب�ضفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�ضيب 
للمحاماة واال�ضت�ضارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2012/1/165353( كاتب العدل حماكم دبي ، ب�ضفته 

وكيل عن بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�ضدقة من الكاتب العدل ابوظبي    
املنذر اليه : �ضيخ حممد الفا بايوره - �ضرياليون اجلن�ضية ، العنوان : راأ�س اخليمة - النخيل بالقرب من �ضوبر 

ماركت جلف - هاتف رقم )0501248685(  
مو�ضوع : مطالبة مببلغ  57.394.11  درهم 

مبوجب ذلك االخطار - فاإننا ننذركم ب�ضرورة �ضداد املبلغ املر�ضد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )57.394.11( 
درهم )�ضبعة وخم�ضون الف وثالثمائة واربعة وت�ضعون درهم واح��دى ع�ضر فل�س ال غري( وذلك خالل مدة 
�ضبعة ايام من تاريخ هذا االعالن - واال �ضن�ضطر ا�ضفني التخاذ كافة االجراءات بيع ال�ضيارة التايل موا�ضفاتها 
واملرهونة للمنذر )رجن روفر �ضبورت / رمادي(  رقم N/99652 ترخي�س دبي   طبقا لن�س املادة 175&172 من 

قانون املعامالت التجارية  - مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
 املخطر      

      حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
 اإخطار عديل

رقم  29169 /2017   
اخلزرجي  عطيه  ج��واد  /حامد  عن  وكيل  ب�ضفتي  اجلن�ضية  م�ضري   - ال�ضباغ  احمد  رفعت  حممود   : املنذر 
مبوجب وكالة رقم )2016/1/231142( كاتب عدل حماكم دبي ب�ضفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�ضيب 
للمحاماة واال�ضت�ضارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2012/1/165353( كاتب العدل حماكم دبي ، ب�ضفته 

وكيل عن بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�ضدقة من الكاتب العدل ابوظبي    
املنذر اليه : هادية بنت حممد حممدي  ، العنوان : راأ�س اخليمة - الق�ضيدات - القرب من م�ضت�ضفى �ضقر 

- هاتف رقم )0501427785(  
مو�ضوع : مطالبة مببلغ  23.237.69  درهم 

مبوجب ذلك االخطار - فاإننا ننذركم ب�ضرورة �ضداد املبلغ املر�ضد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )23.237.69( 
درهم )ثالثة وع�ضرون الف وماتان و�ضبعة وثالثون درهم وت�ضعة و�ضتون فل�س ال غري( وذلك خالل مدة �ضبعة 
التايل موا�ضفاتها  ال�ضيارة  ا�ضفني التخاذ كافة االج��راءات بيع  ايام من تاريخ هذا االع��الن - واال �ضن�ضطر 
واملرهونة للمنذر )ميت�ضوبي�ضي مرياج / احمد / خ�ضو�ضي( رقم 30679/13/ ابوظبي   ترخي�س  دبي   طبقا 

لن�س املادة 175&172 من قانون املعامالت التجارية  - مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
 املخطر      

      حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
 اإخطار عديل

رقم  29171 /2017   
اخلزرجي  عطيه  ج��واد  /حامد  عن  وكيل  ب�ضفتي  اجلن�ضية  م�ضري   - ال�ضباغ  احمد  رفعت  حممود   : املنذر 
مبوجب وكالة رقم )2016/1/231142( كاتب عدل حماكم دبي ب�ضفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�ضيب 
للمحاماة واال�ضت�ضارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2012/1/165353( كاتب العدل حماكم دبي ، ب�ضفته 

وكيل عن بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�ضدقة من الكاتب العدل ابوظبي    
املنذر اليه :  عبداهلل �ضامل وليد خمي�س الزعابي - اإماراتي اجلن�ضية - العنوان : را�س اخليمة - الدهان - هاتف 

رقم )0523697415(  
مو�ضوع : مطالبة مببلغ  64.548.51  درهم 

مبوجب ذلك االخطار - فاإننا ننذركم ب�ضرورة �ضداد املبلغ املر�ضد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )64.548.51(  
)اربعة و�ضتون الف وخم�ضمائة وثمانية واربعني درهم وواحد وخم�ضني فل�س ال غري ( وذلك خالل مدة �ضبعة 
التايل موا�ضفاتها  ال�ضيارة  ا�ضفني التخاذ كافة االج��راءات بيع  ايام من تاريخ هذا االع��الن - واال �ضن�ضطر 
واملرهونة للمنذر )ني�ضان مك�ضيما/ رمادي / خ�ضو�ضي( رقم 4/75750  ترخي�س  ابوظبي  طبقا لن�س املادة 

175&172 من قانون املعامالت التجارية  - مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
 املخطر      

      حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
 اإخطار عديل

رقم  29174 /2017   
اخلزرجي  عطيه  ج��واد  /حامد  عن  وكيل  ب�ضفتي  اجلن�ضية  م�ضري   - ال�ضباغ  احمد  رفعت  حممود   : املنذر 
مبوجب وكالة رقم )2016/1/231142( كاتب عدل حماكم دبي ب�ضفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�ضيب 
للمحاماة واال�ضت�ضارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2012/1/165353( كاتب العدل حماكم دبي ، ب�ضفته 

وكيل عن بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�ضدقة من الكاتب العدل ابوظبي    
املنذر اليه : خالد جمال ح�ضن - امريكي اجلن�ضية : العنوان : راأ�س اخليمة - الظيت اجلنوبي - هاتف رقم 

  )0503265487(
مو�ضوع : مطالبة مببلغ  13.553.36  درهم 

مبوجب ذلك االخطار - فاإننا ننذركم ب�ضرورة �ضداد املبلغ املر�ضد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )13.553.36( 
درهم )ثالثة ع�ضر الف وخم�ضمائة وثالثة وخم�ضني درهم و�ضتة وثالثون فل�س ال غري( وذلك خالل مدة 
�ضبعة ايام من تاريخ هذا االعالن - واال �ضن�ضطر ا�ضفني التخاذ كافة االجراءات بيع ال�ضيارة التايل موا�ضفاتها 
املادة  لن�س  طبقا  ابوظبي   ترخي�س     6/28104 رق��م  خ�ضو�ضي(  ا�ضود/   / �ضارجر  )دودج  للمنذر  واملرهونة 

175&172 من قانون املعامالت التجارية  - مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
 املخطر      

      حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
 اإخطار عديل

رقم  29168 /2017   
اخلزرجي  عطيه  ج��واد  /حامد  عن  وكيل  ب�ضفتي  اجلن�ضية  م�ضري   - ال�ضباغ  احمد  رفعت  حممود   : املنذر 
مبوجب وكالة رقم )2016/1/231142( كاتب عدل حماكم دبي ب�ضفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�ضيب 
للمحاماة واال�ضت�ضارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2012/1/165353( كاتب العدل حماكم دبي ، ب�ضفته 

وكيل عن بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�ضدقة من الكاتب العدل ابوظبي    
املنذر اليه : �ضكيل امباالت ويتل - هندي اجلن�ضية - العنوان / راأ�س اخليمة - النخيل - خلف راك باال�س - 

هاتف رقم )0554259875(  
مو�ضوع : مطالبة مببلغ  58.199.75  درهم 

مبوجب ذلك االخطار - فاإننا ننذركم ب�ضرورة �ضداد املبلغ املر�ضد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )58.199.75( 
درهم )ثمان وخم�ضون الفا ومائة وت�ضعة وت�ضعون درهم خم�ضة و�ضبعون فل�س ال غري( وذلك خالل مدة �ضبعة 
التايل موا�ضفاتها  ال�ضيارة  ا�ضفني التخاذ كافة االج��راءات بيع  ايام من تاريخ هذا االع��الن - واال �ضن�ضطر 
املادة  لن�س  دب��ي  طبقا  ترخي�س   رق��م 13/42467   غ��ام��ق(  رم���ادي/   / فور�ضرن  )ت��وي��وت��ا  للمنذر  وامل��ره��ون��ة 

175&172 من قانون املعامالت التجارية  - مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
 املخطر      

      حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
 اإخطار عديل

رقم  29172 /2017   
اخلزرجي  عطيه  ج��واد  /حامد  عن  وكيل  ب�ضفتي  اجلن�ضية  م�ضري   - ال�ضباغ  احمد  رفعت  حممود   : املنذر 
مبوجب وكالة رقم )2016/1/231142( كاتب عدل حماكم دبي ب�ضفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�ضيب 
للمحاماة واال�ضت�ضارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2012/1/165353( كاتب العدل حماكم دبي ، ب�ضفته 

وكيل عن بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�ضدقة من الكاتب العدل ابوظبي    
رقم  - هاتف  اخل���ران   - راأ����س اخليمة   -  : ال��ع��ن��وان   - امريكي اجلن�ضية   - ب���والرد  نيل  دو�ضتني   : اليه  امل��ن��ذر 

  )0552365987(
مو�ضوع : مطالبة مببلغ  13.553.36  درهم 

مبوجب ذلك االخطار - فاإننا ننذركم ب�ضرورة �ضداد املبلغ املر�ضد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )13.553.36( 
درهم )ثالثة ع�ضر الف وخم�ضمائة وثالثة وخم�ضني درهم و�ضتة وثالثون فل�س ال غري( وذلك خالل مدة 
�ضبعة ايام من تاريخ هذا االعالن - واال �ضن�ضطر ا�ضفني التخاذ كافة االجراءات بيع ال�ضيارة التايل موا�ضفاتها 
املادة  لن�س  طبقا  ابوظبي  ترخي�س    6/28104 رق��م  خ�ضو�ضي(   / ا�ضود   / �ضارجر  )دودج  للمنذر  واملرهونة 

175&172 من قانون املعامالت التجارية  - مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
 املخطر      

      حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
 اإخطار عديل

رقم  29167 /2017   
اخلزرجي  عطيه  ج��واد  /حامد  عن  وكيل  ب�ضفتي  اجلن�ضية  م�ضري   - ال�ضباغ  احمد  رفعت  حممود   : املنذر 
مبوجب وكالة رقم )2016/1/231142( كاتب عدل حماكم دبي ب�ضفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�ضيب 
للمحاماة واال�ضت�ضارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2012/1/165353( كاتب العدل حماكم دبي ، ب�ضفته 

وكيل عن بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�ضدقة من الكاتب العدل ابوظبي    
املنذر اليه : �ضوراج راجافان روهني راجافان ، العنوان : - راأ�س اخليمة - اخلران - القرب من حديقة �ضقر 

- هاتف رقم )0502351100(  
مو�ضوع : مطالبة مببلغ  60.529.15  درهم 

مبوجب ذلك االخطار - فاإننا ننذركم ب�ضرورة �ضداد املبلغ املر�ضد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )60.529.15( 
درهم )�ضتون الف وخم�ضمائة وت�ضعة وع�ضرون درهم وخم�ضة ع�ضر فل�س ال غري( وذلك خالل مدة �ضبعة ايام 
من تاريخ هذا االعالن - واال �ضن�ضطر ا�ضفني التخاذ كافة االجراءات بيع ال�ضيارة التايل موا�ضفاتها واملرهونة 
للمنذر )هوندا اكورد / احمر/ خ�ضو�ضي( رقم F/23607  ترخي�س  دبي  طبقا لن�س املادة 175&172 من 

قانون املعامالت التجارية  - مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
 املخطر      

      حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
 اإخطار عديل

رقم  29165 /2017   
اخلزرجي  عطيه  ج��واد  /حامد  عن  وكيل  ب�ضفتي  اجلن�ضية  م�ضري   - ال�ضباغ  احمد  رفعت  حممود   : املنذر 
مبوجب وكالة رقم )2016/1/231142( كاتب عدل حماكم دبي ب�ضفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�ضيب 
للمحاماة واال�ضت�ضارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2012/1/165353( كاتب العدل حماكم دبي ، ب�ضفته 

وكيل عن بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�ضدقة من الكاتب العدل ابوظبي    
املنذر اليه : هور�ض�س باور لتاأجري ال�ضيارات - �س ذ م م ، العنوان : دبي - ديرة - بور�ضعيد - حمل رقم 1 ملك 

احمد املري - هاتف رقم )042500054(  
مو�ضوع : مطالبة مببلغ  70.096.98  درهم 

مبوجب ذلك االخطار - فاإننا ننذركم ب�ضرورة �ضداد املبلغ املر�ضد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )70.096.98(  
تاريخ  اي��ام من  �ضبعة  ( وذل��ك خالل مدة  الف و�ضتة وت�ضعون دره��م وثمانية وت�ضعون فل�س ال غري  )�ضبعون 
هذا االعالن - واال �ضن�ضطر ا�ضفني التخاذ كافة االجراءات بيع ال�ضيارة التايل موا�ضفاتها واملرهونة للمنذر 
)هيونداي �ضوناتا / ف�ضي/ خ�ضو�ضي( رقم N/43875  ترخي�س  دبي  طبقا لن�س املادة 175&172 من قانون 

املعامالت التجارية  - مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
 املخطر      

      حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
 اإخطار عديل

رقم  29166 /2017   
اخلزرجي  عطيه  ج��واد  /حامد  عن  وكيل  ب�ضفتي  اجلن�ضية  م�ضري   - ال�ضباغ  احمد  رفعت  حممود   : املنذر 
مبوجب وكالة رقم )2016/1/231142( كاتب عدل حماكم دبي ب�ضفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�ضيب 
للمحاماة واال�ضت�ضارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2012/1/165353( كاتب العدل حماكم دبي ، ب�ضفته 

وكيل عن بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�ضدقة من الكاتب العدل ابوظبي    
املنذر اليه :  عدنان توفيق عادلة - �ضوري اجلن�ضية - العنوان : راأ�س اخليمة - الظيت ال�ضمايل - هاتف رقم 

  )050236598(
مو�ضوع : مطالبة مببلغ  32.172.07  درهم 

مبوجب ذلك االخطار - فاإننا ننذركم ب�ضرورة �ضداد املبلغ املر�ضد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )32.172.07( 
درهم )اثنني وثالثون الف ومائة واثنني و�ضبعني درهم و�ضبعة فل�س ال غري( وذلك خالل مدة �ضبعة ايام من 
تاريخ هذا االعالن - واال �ضن�ضطر ا�ضفني التخاذ كافة االجراءات بيع ال�ضيارة التايل موا�ضفاتها واملرهونة 
للمنذر )هايونداي تو�ضان / ا�ضود / خ�ضو�ضي( رقم 13/29328  ترخي�س  ابوظبي  طبقا لن�س املادة 175&172 

من قانون املعامالت التجارية  - مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
 املخطر      

      حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
 اإخطار عديل

رقم  29173 /2017   
اخلزرجي  عطيه  ج��واد  /حامد  عن  وكيل  ب�ضفتي  اجلن�ضية  م�ضري   - ال�ضباغ  احمد  رفعت  حممود   : املنذر 
مبوجب وكالة رقم )2016/1/231142( كاتب عدل حماكم دبي ب�ضفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�ضيب 
للمحاماة واال�ضت�ضارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2012/1/165353( كاتب العدل حماكم دبي ، ب�ضفته 

وكيل عن بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�ضدقة من الكاتب العدل ابوظبي    
املنذر اليه : مارلون جاردال�ضو جا�ضارينو ، الفلبني اجلن�ضية ، العنوان : را�س اخليمة - الظيت ال�ضمايل - هاتف 

رقم )050236598(  
مو�ضوع : مطالبة مببلغ  34.382.28  درهم 

مبوجب ذلك االخطار - فاإننا ننذركم ب�ضرورة �ضداد املبلغ املر�ضد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )34.382.28(  
)اربعة وثالثون الف وثالثمائة واثنني وثمانني درهم وثمانية وع�ضرين فل�س ال غري( وذلك خالل مدة �ضبعة 
التايل موا�ضفاتها  ال�ضيارة  ا�ضفني التخاذ كافة االج��راءات بيع  ايام من تاريخ هذا االع��الن - واال �ضن�ضطر 
واملرهونة للمنذر )ميت�ضوبي�ضي الن�ضر / ف�ضي / خ�ضو�ضي( رقم 16/54182  ترخي�س  ابوظبي  طبقا لن�س 

املادة 175&172 من قانون املعامالت التجارية  - مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
 املخطر      

      حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
 اإخطار عديل

رقم  29170 /2017   
ال�ضباغ - م�ضري اجلن�ضية ب�ضفتي وكيل عن /حامد ج��واد عطيه  املنذر : حممود رفعت احمد 
اخلزرجي مبوجب وكالة رقم )2016/1/231142( كاتب عدل حماكم دبي ب�ضفته وكيال عن مكتب 
عبدالرحمن ن�ضيب للمحاماة واال�ضت�ضارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2012/1/165353( كاتب 
العدل حماكم دبي ، ب�ضفته وكيل عن بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1603002576( 
م�ضدقة من الكاتب العدل ابوظبي -  املنذر اليه : با�ضيفك للنقل الربي - ذ م م - العنوان : فجرية 

- بلدية فجرية - هاتف رقم )0500489836(  
مو�ضوع : مطالبة مببلغ  77.862.54  درهم 

قيمته  والبالغ  بذمتكم  املر�ضد  املبلغ  ���ض��داد  ب�ضرورة  ننذركم  فاإننا   - االخ��ط��ار  ذل��ك  مبوجب 
واربع وخم�ضون  درهم  و�ضتون  واثنان  وثمامنائة  الف  و�ضبعون  )�ضبعة  درهم   )77.862.54( مبلغ 
فل�س ال غري( وذلك خالل مدة �ضبعة ايام من تاريخ هذا االعالن - واال �ضن�ضطر ا�ضفني التخاذ 
ابي�س/   / هايلوك�س  )تويوتا  للمنذر  واملرهونة  موا�ضفاتها  التايل  ال�ضيارة  بيع  االج��راءات  كافة 
املعامالت  قانون  175&172 من  امل��ادة  لن�س  دب��ي  طبقا  ترخي�س     C/12268 رق��م  خ�ضو�ضي( 

التجارية  - مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
 املخطر      

      حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/10323  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-لوؤلوؤة االمري لالعمال الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  حممد  جمعة  عاطف  /عابد  املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )16642 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�ضكوى:MB177635381AE  وحددت  رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم( 
بالقاعة  م�����ض��اءا   15.00 ال�����ض��اع��ة   2017/11/20 امل��واف��ق  االث��ن��ني  ي���وم  جل�ضة  ل��ه��ا 
ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/8662  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مطعم ومقهى اأ�ضنة الركي جمهول حمل االقامة مبا ان 
املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  احمد  ح�ضن  حممد  /اده��م  املدعي 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   95200( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات 
لها  وح���ددت    MB176460006AE:ال�ضكوى رق��م  وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم 
 ch1.A.1 جل�ضة يوم اخلمي�س املوافق 2017/12/7 ال�ضاعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/11319  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-الفر�ضه الذهبية ال�ضالح ال�ضيارات جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /حممد �ضومون ح�ضني �ضم�س احلق قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )25598 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�ضكوى:MB178674024AE  وحددت  رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم( 
 ch1.A.5 لها جل�ضة يوم االربعاء املوافق 2017/12/6 ال�ضاعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/6059  عمايل جزئي

ان  ا���س بروكرج هاو�س جمهول حمل االقامة مبا  ان��د  املدعي عليه / 1-ا���س  اىل 
املدعي /فرونيكا بهاتي كل اويز بهاتي قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   38800( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات 
  mb174701419ae:ال�ضكوى رق��م  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم 
وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�س املوافق 2017/12/14 ال�ضاعة 08.30 �س بالقاعة 
ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7919  عمايل جزئي
الب�ضائع  وتفريغ  حتميل  خل��دم��ات  عبداحلكيم  1-ع��ب��دال��روؤوف   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
�س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /مدثر ح�ضني حممد ح�ضني قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )6000 درهم( وتذكرة عودة 
  MB175727768AE:مببلغ )2000 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى
�س   08.30 ال�������ض���اع���ة   2017/12/11 امل����واف����ق  االث����ن����ني  ي�����وم  ج��ل�����ض��ة  ل���ه���ا  وح�������ددت 
بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7312  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الياقة لتنظيم خدمات االفراح واالعرا�س جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /عريفه �ضبري احمد عبادوال قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
او ما يقابلها مبلغ وقدره  مب�ضتحقات عمالية وقدرها )29800 دره��م( وتذكرة عودة 
)2000 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:MB175339619AE  وحددت 
 ch1.A.2:لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2017/12/19 ال�ضاعة 08.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  االأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/10365  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اركيويت تكنولوجيز �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /فرويد دافيد مالياكال قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
مب�ضتحقات عمالية وقدرها )29883 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:MB178109135AE  وحددت لها 
القا�ضي  ال�ضاعة 08.30 �س مبكتب  املوافق 2017/12/12  الثالثاء  جل�ضة يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2617  مدين جزئي
ال�������ض���ي���د ���ض��ب��ي��ع - رق���م  ق�������درى حم����م����ود  امل����دع����ي ع���ل���ي���ه / 1-ح���م���ي���د  اىل 
الهوية:784198954796169 جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ عبدالبا�ضط 
حمزه عبدال�ضتار العدوي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام 
 %12 والفائدة  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم   )7000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
ي��وم اخلمي�س  ال��ت��ام.  وح���ددت لها جل�ضة  ال�����ض��داد  املطالبة وحتى  ت��اري��خ  م��ن 
املوافق 2017/12/7 ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.18 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 
م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1086  جتاري كلي

ب��ي��ل��دور جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان املدعي/جوزيف  امل��دخ��ل /ب��ي��را  اىل اخل�����ض��م 
وب�ضفته  ليمتد  بارترنز  ان��د  كليندين�ضت  �ضركة  ومالك  �ضاحب  ب�ضفته   - كليندين�ضت 
ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  العقارية  للو�ضاطة  كليندين�ضت  موؤ�ض�ضة  عن  كيل 
املطالبة بف�ضخ العقد بني املدعي واملدعي عليهم بالت�ضامن والزام املدعي عليهم ب�ضداد 
الدعوى  ت�ضجيل  تاريخ  من   %12.5 بواقع  والفائدة  درهم   )11.000.000( وق��دره  مببلغ 
و�ضداد الر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة و�ضم ملف النزاع رقم:2016/411 تعني خربة 
جتاري. وحددت لها جل�ضة يوم االثنني املوافق 2017/12/18  ال�ضاعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1787  جتاري كلي
ويلي  �ضيلي  �ضركة   -2 �����س.ذ.م.م  التجارية  ويلي  �ضيلي  1-�ضركة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
فود اند بيفرياج اند�ضريز ���س.ذ.م.م )ف��رع( جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
اأقام  ق��د  اجل��رم��ن  ابراهيم  ا�ضماعيل  وميثله:علي  دب��ي  ف��رع  الوطني  الفجرية  بنك 
وقدره  مببلغ  بالت�ضامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك 
تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم   )2217872.28(
رفع الدعوى وحتى ال�ضداد التام.  وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�س املوافق 2017/12/14 
ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �س   9.30 ال�ضاعة 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال
�الإلكرتونية  خدماتها  يتبنون  »�إمباور«  عمالء  % من   75

ا�ضتخدامها اأكرث من %75 من عمالء اإمباور والبالغ عددهم 
املزيد من  ت�ضجيع  اإىل  اإمباور  ت�ضعى  حيث  عميل،   85،000
تطبيق  اإىل  منها  �ضعياً  اخل��دم��ة  ه��ذه  اعتماد  على  امل�ضركني 
للعمالء  ومي��ك��ن   .100% بن�ضبة  االإل��ك��رون��ي��ة  ال��ت��ع��ام��الت 
امل�ضجلني يف هذه اخلدمة االإلكرونية احل�ضول على فواتريهم 
لوفورات  اإمباور  حتقيق  يف  ي�ضهم  ما  االإنرنت،  عرب  ال�ضهرية 

كبرية يف معدالت ا�ضتهالك االأوراق.
وقال اأحمد بن �ضعفار، الرئي�س التنفيذي الإمباور: نذكر عمالئنا 
على الدوام باأن ت�ضجيلهم يف نظام اخلدمات االإلكرونية ميكن 
هذه  ا�ضتخدام  ي�ضهم  كما  ال��ف��وائ��د،  م��ن  العديد  لهم  يقدم  اأن 
اخلدمات  تعزيز  اإىل  الرامية  ال��دول��ة  جهود  يف  اأي�ضاً  اخلدمة 

•• دبي-الفجر:

»اإمباور«،  امل��رك��زي  التربيد  الأنظمة  االإم���ارات  موؤ�ض�ضة  اأ���ض��ارت 
اأكرب مزود خلدمات تربيد املناطق يف العامل، موؤخراً اإىل اإقبال 
امل��زي��د م��ن ال��ع��م��الء ع��ل��ى تعامالتهم م��ع ال�����ض��رك��ة م��ن خالل 
اإلكرونية  االإلكرونية، وهو عبارة عن خدمة  نظام اخلدمات 
ال�ضابقة  الفواتري  تتيح للعمالء دفع فواتريهم واالطالع على 
املقدمة  الطلبات  وتتبع  ال�ضركة  خدمات  يف  الت�ضجيل  وكذلك 
اإىل جانب  االإنرنت،  اال�ضتهالك عرب  واالط��الع على معدالت 

العديد من اخلدمات االأخرى.
تبنى   ،2013 ال���ع���ام  يف  اخل���دم���ة  ه���ذه  اإط�����الق  مت  اأن  وم��ن��ذ 

عرب  املعامالت  توفر  كما  الرقمية.  التقنية  خالل  من  الذكية 
ا�ضتخدامها  ميكن  بحيث  للعميل  واجل��ه��د  ال��وق��ت  االإن��رن��ت 
مكان  اأي  من  باحل�ضاب  املتعلقة  املعامالت  الإجن��از  تامة  براحة 
اإىل  ون�ضعى  الدولة.  تواجدهم خارج  العامل، خا�ضة يف حال  يف 
تعميم املعامالت عرب االإنرنت يف اإطار جهودنا املبذولة جلعل 

اخلدمات االإلكرونية جزءاً من منط حياتنا.
وت�ضكل اخلدمات االإلكرونية جزءاً من اإدارة عالقات العمالء يف 
ال�ضركة، كما ت�ضهم اأي�ضاً يف تلبية اأهدافها االقت�ضادية والبيئية 
ب�ضكل اأو�ضع. وميكن للعمالء، من خالل اإجراء تعامالتهم مع 
اإمباور  ف��روع  اإىل  الذهاب  االإن��رن��ت، توفري وقت  ال�ضركة عرب 
الطلبات. كما ميكن  ت��ق��دمي  اأو  ال��ف��وات��ري  دف��ع قيمة  اأج���ل  م��ن 

تكلفة  التقليل من  االإلكرونية  اخلدمات  ا�ضتخدام  من خالل 
املدفوعات ورفع من م�ضتوى ال�ضفافية يف نظام الفوترة. وتعمل 
اخلدمة االإلكرونية اأي�ضاً على احلد ب�ضكل كبري من ا�ضتخدام 
البيئية  ال��ف��وائ��د  م��ن  ب��ال��ك��ث��ري  ي��ع��ود  م��ا  ال�����ض��رك��ة،  االأوراق يف 

املرتبطة ب�ضناعة الورق واإر�ضال الفواتري وغريها.
مل�ضاريع  للبيئة  ال�ضديقة  املناطق  اإمباور خدمات تربيد  وتوفر 
ال��ت��ط��وي��ر ال��ع��ق��اري ال��ك��ربى م��ث��ل جم��م��وع��ة ج��م��ريا، اخلليج 
التجاري، جمريا بيت�س ريزيدن�س، مركز دبي املايل العاملي، نخلة 
ج��م��ريا، اأب���راج ب��ح��ريات ج��م��ريا، اب��ن بطوطة م��ول، دي�ضكفري 
جاردنز، مدينة دبي الطبية، م�ضاكن مركز دبي التجاري العاملي، 

حي دبي للت�ضميم وغريها.

خالل �كتوبر .. ر�أ�س �خليمة ت�شجل منوً� قويًا يف �أعد�د �لزو�ر و�ل�شّياح 

خالل ا�صتقبال وزير التجارة اخلارجية الإك�ادوري

»�القت�شاد« تبحث �شبل تنمية �لعالقات �القت�شادية و�لتجارية مع �الإكو�دور

تون�س تتجه لزيادة �أ�شعار �لبنزين و�خلبز يف 2018 

�لذهب م�شتقر و�شط �شغوط على �لدوالر
 من خماوف �ملركزي �الأمريكي ب�شاأن �لت�شخم 

االقت�ضادية التالية قبل اتخاذ قرار ب�ضاأن توقيت رفع 
اأ�ضعار الفائدة يف امل�ضتقبل.

املحلل لدى جي.اإف.اإم.اإ�س  األك�ضندر  وقال كامريون 
اإن  روي���رز  لتوم�ضون  اململوكة  امل��ع��ادن  ال�ضت�ضارات 
توؤدي  ق��د  الت�ضخم  جت��اه  للمجل�س  احل���ذرة  النظرة 
اإىل بقاء اأ�ضعار الفائدة متدنية لفرة اأطول، وهو ما 

يوفر اأر�ضية خ�ضبة لال�ضتثمار يف الذهب.
وم��ن ِ���ض��اأن رف��ع اأ���ض��ع��ار ال��ف��ائ��دة دع��م ال����دوالر ورفع 
اأ�ضعار  على  �ضغوطا  ي�ضع  مما  ال�ضندات  على  العائد 
امل���ع���دن االأ���ض��ف��ر م���ن خ���الل زي�����ادة ت��ك��ل��ف��ة الفر�ضة 
الذي  االأ�ضفر  املعدن  حائزي  على  ال�ضائعة  البديلة 

ال يدر عائدا.
العملة  اأداء  يقي�س  ال��ذي  ال��دوالر  ي�ضجل موؤ�ضر  ومل 
االأمريكية اأمام �ضلة ت�ضم �ضت عمالت كربى مناف�ضة 

. تغريا يذكر عند 93.214 
الف�ضة  ارتفعت  االأخ���رى،  النفي�ضة  املعادن  بني  وم��ن 
زاد  بينما  ل��الأوق��ي��ة  دوالر   17.12 اإىل  باملئة   0.4

البالتني 0.4 باملئة اإىل 936.90 دوالر لالأوقية.
 1009.80 اإىل  باملئة   0.2 ال��ب��الدي��وم  وانخف�س 
اأع���ل���ى م�����ض��ت��وى يف  دوالر ل���الأوق���ي���ة ب��ع��دم��ا الم�������س 
اأ�ضبوعني عند 1013.70 دوالر لالأوقية يف اجلل�ضة 

ال�ضابقة.

اإن العائالت التون�ضية تتخل�س من كميات كبرية من اخلبز 
اإىل  زي��ادة يف �ضعر اخلبز  اآخ��ر  لزيادته عن حاجتها. وتعود 
اأنهت حكم  اأ�ضهر من االنتفا�ضة التي  اأي قبل   2010 عام 
ال��رئ��ي�����س ال�����ض��اب��ق زي���ن ال��ع��اب��دي��ن ب��ن ع��ل��ي ال���ذي اأع��ل��ن يف 
2011 خف�س �ضعر اخلبز من جديد  يناير كانون الثاين 
وبداأت  ج��دوى.  دون  لكن  االحتجاجات  الحتواء  م�ضعى  يف 
بالفعل  ال��ع��ام  ه��ذا  ال�ضاهد  يو�ضف  ال���وزراء  رئي�س  حكومة 
مما  للتجار  املوجه  ال�ضكر  لدعم  تدريجي  خلف�س  خططا 
وقال  للدولة.  دوالر  مليون   70 ح��وايل  توفري  �ضاعد على 
بع�س  يف  التدريجية  التعديالت  “هذه  لرويرز  ال�ضعيدي 
الإ�ضالح  لدينا خطط  ولكن  فورية  اإ�ضالحات  االأ�ضعار هي 
هيكلي نتقدم فيه بخ�ضو�س منظومة الدعم و�ضيكون جاهزا 
بنهاية العام املقبل على اأن يتم تنفيذه يف 2019«. واأ�ضاف 
�ضت�ضبط  التي  الوحيد  املعرف  بطاقة  جنهز  اأن  “ن�ضعى 
الدولة  م�ضاعدات من  على  اأن يح�ضل  يتعني  )حت��دد( من 
مقابل خف�س الدولة لدعم بع�س املواد التي ي�ضتفيد منها 
�ضناعيون دون وجه حق«. وعلى الرغم من خطط احلكومة 
لرفع اأ�ضعار بع�س املواد الغذائية يف 2018 �ضتظل امليزانية 
املر�ضودة ل�ضندوق الدعم يف حدود حجم هذا العام تقريبا، 

اأي نحو 3.5 مليار دينار.
اإ�صالحات م�ؤملة لكن �صرورية

ويربر ال�ضعيدي تعديل االأ�ضعار باأنه �ضرورة ب�ضبب هبوط 
قيمة الدينار مقارنة باليورو والدوالر مما اأدى اإىل ارتفاع 
التي  امل��واد  بع�س  اأ�ضعار  ارتفاع  اإىل  اإ�ضافة  ال��واردات  تكلفة 
ت�ضتوردها تون�س من ال�ضوق العاملية مثل البرول واحلبوب. 
وتقلي�س  العجز  خلف�س  خيار  ه��ي  االإ���ض��الح��ات  اإن  وق��ال 
تون�س  �ضتحتاج  ذلك  مع  ولكن  تدريجيا.  اخلارجي  الدين 
 2018 7.5 مليار دينار يف  اإىل متويالت خارجية بقيمة 
من بينها اإ�ضدار �ضندات. واأ�ضار ال�ضعيدي اإىل اأن “من بني 
التمويالت اخلارجية برنامج اإ�ضدار �ضندات باليورو �ضيكون 
يف حدود 500 مليون يورو تقريبا يف الربع االأول من العام 

املقبل على االأرجح«.

•• تون�س-رويرتز:

الوزراء  لرئي�س  االقت�ضادي  امل�ضت�ضار  ال�ضعيدي  ر�ضا  ق��ال 
لزيادة  تتجه  ب���الده  اإن  ل��روي��رز  ت�ضريحات  يف  التون�ضي 
اخلبز  بينها  وم��ن  االأ�ضا�ضية  امل��واد  وبع�س  البنزين  اأ�ضعار 
حزمة  �ضمن  املقبل  العام  تدريجيا  والقهوة  وال�ضاي  وامل��اء 
�ضتبداأ  بينما  امليزانية  يف  العجز  خلف�س  فورية  اإ�ضالحات 

تنفيذ اإ�ضالحات هيكلية ملنظومة الدعم يف بداية 2019.
وقال ال�ضعيدي يف مقابلة اأجريت مبكتبه بالعا�ضمة تون�س 
تدريجي يف اأ�ضعار بع�س املواد... هناك اتفاق  لرفع  “نتجه 
على زيادة يف �ضعر املاء ال�ضالح لل�ضرب بن�ضبة حوايل خم�ضة 
العام  مطلع  البنزين  �ضعر  تعديل  اأي�ضا  و�ضيتم  ب��امل��ئ��ة... 
وتخ�ض�س  العاملية«.  ال��ب��رول  اأ�ضعار  ارت��ف��اع  ظل  يف  املقبل 
تون�س حوايل 1.5 مليار دينار لدعم املحروقات لكن عودة 
اأ�ضعار النفط العاملية لالرتفاع �ضتجرب احلكومة على تعديل 
االقت�ضادي  امل�ضت�ضار  وق��ال  املقبل.  العام  مطلع  يف  االأ�ضعار 
ال�ضاي  اأ���ض��ع��ار  يف  ت��دري��ج��ي  لتعديل  نية  اأي�����ض��ا  “هناك  اإن 
يقل عن  �ضريتفع مب��ا ال  اخل��ب��ز  �ضعر  واأي�����ض��ا  وال��ق��ه��وة... 
ع�ضرة مليمات على االأقل. ورمبا تكون الزيادة اأكرث بقليل 
املقر�ضني  من  قوية  ل�ضغوط  تون�س  وتتعر�س  ذل��ك«.  من 
الدوليني لتد�ضني حزمة اإ�ضالحات جريئة خلف�س العجز 
باملئة   4.9 اإىل  يهبط  اأن  تاأمل احلكومة  الذي  امليزانية  يف 
العام القادم مقارنة مع نحو �ضتة باملئة يف توقعات 2017.

الغذائية، وعلى وجه  املواد  اأ�ضعار  الدعم ورفع  لكن خف�س 
التي  تون�س  يف  احل�ضا�ضية  �ضديد  اأم��ر  اخل��ب��ز،  اخل�ضو�س 
احتجاجات  املا�ضي  القرن  من  الثمانينات  بداية  يف  �ضهدت 
تون�ضيني  ع��دة  فيها  وُقتل  اآن��ذاك  ال�ضلطات  قمعتها  عنيفة 
اأن زيادة  اأنه يبدو  “بثورة اخلبز«. غري  اأ�ضبح يعرف  يف ما 
�ضعر اخلبز على وجه التحديد قد ال تلقى اليوم اعرا�ضا 
وا�ضعا خ�ضو�ضا اأن اأغلبية التون�ضيني يتنازلون بالفعل عن 
عادة  لديها  تتوافر  ال  التي  للمخابز  الع�ضرة  املليمات  هذه 
ال�ضلطات  اإىل ذلك تقول  باالإ�ضافة  الع�ضرة مليمات.  عملة 

•• عوا�صم-رويرتز: 

اأ���ض��ع��ار ال��ذه��ب ت��ت��ح��رك يف ن��ط��اق �ضيق ام�س  ظ��ل��ت 
اأن  بعد  ال��دوالر  ال�ضغوط على  ا�ضتمرار  اجلمعة مع 
االحتادي  االحتياطي  اجتماع جمل�س  اأظهر حم�ضر 
ال�ضيا�ضات  �ضناع  بع�س  اأن  االأمريكي  املركزي  البنك 

قلقون ب�ضاأن م�ضتويات الت�ضخم املنخف�ضة.
التعامالت  يف  ي��ذك��ر  تغي����را  ال��ذه��ب  ي�ض��������جل  ومل 
االأون�ضة  لالأوقية  دوالر   1291.06 عند  الفورية 
جرينت�س.  ب��ت��وق��ي��������������ت   0748 ال�������ض���اع���ة  ب���ح���ل���ول 
وانخف�س املعدن االأ�ضفر بنحو 0.3 باملئة على اأ�ضا�س 

اأ�ضبوعي.
االآجلة  االأم��ري��ك��ي��ة  ال��ع��ق��ود  ال���ذه���ب يف  وان��خ��ف�����س 
اإىل  ب��امل��ئ��ة   0.1 االول  ك��ان��ون  دي�ضمرب  يف  للت�ضليم 

1290.70 دوالر لالأوقية.
وي���ت���وق���ع ال��ك��ث��ري م���ن ���ض��ن��اع ال�����ض��ي��ا���ض��ات مبجل�س 
“االأجل  اأ�ضعار الفائدة يف  االحتياطي االحت��ادي رفع 
ال�ضيا�ضات  جل��ن��ة  اج��ت��م��اع  حم�����ض��ر  وف���ق  القريب” 
والذي  املا�ضي،  االأمريكي  امل��رك��زي  بالبنك  النقدية 

ن�ضر يوم االأربعاء.
ب��ي��د اأن ب��ع�����س االأع�������ض���اء ع����ربوا ع���ن ت��خ��وف��ه��م من 
البيانات  �ضيرقبون  اأنهم  واأك��دوا  الت�ضخم  توقعات 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

�ضجلت اإمارة راأ�س اخليمة رقماً قيا�ضياً 
جديداً يف اأعداد الزوار الدوليني؛ حيث 
االأوىل من  ال��ع�����ض��رة  االأ���ض��ه��ر  ���ض��ه��دت 
%12 يف  العام اجل��اري زي��ادة بن�ضبة 
بنف�س  االأجانب مقارنة  النزالء  اأعداد 
ال��ف��رة م��ن ال��ع��ام امل��ا���ض��ي. ومت�ضي 
بتنويع منتجاتها  تلتزم  التي  االإم��ارة، 
وعرو�ضها ال�ضياحية خ�ضو�ضاً لع�ضاق 
قدماً  وال��ت�����ض��وي��ق،  امل��غ��ام��رات  اأن�ضطة 
نحو حتقيق هدفها املتمثل با�ضتقطاب 

900 األف زائر يف عام 2017.
مطر،  هيثم  ق��ال  ذل���ك،  على  وتعليقاً 
الرئي�س التنفيذي لهيئة راأ�س اخليمة 
“ت�ضجل اإمارة راأ�س  لتنمية ال�ضياحة: 
اخل��ي��م��ة من���واً ق��وي��اً يف اأع�����داد ال���زوار 
وقد  النا�ضئة؛  االأ�ضواق  من  الدوليني 
وبولندا  الت�ضيك  جمهورية  ت�ضدرت 
وال���ه���ن���د وك���ازخ�������ض���ت���ان ق���ائ���م���ة اأب�����رز 
الداعمة  العاملية  ال�ضياحية  الوجهات 
لهذا النمو. وت�ضاهم االأ�ضواق اجلديدة 
قوية  نتائج  ت�ضجيل  موا�ضلة  يف  تلك 
ع��ل��ى ���ض��ع��ي��د ال�������زوار ال���ق���ادم���ني اإىل 
املتحدة،  واململكة  اأمل��ان��ي��ا  م��ن  االإم����ارة 
ف�����ض��اًل ع���ن حت��ق��ي��ق زي�����ادة ك��ب��رية يف 
ال��زوار الرو�س الذين يف�ضلون  اأع��داد 

ق�ضاء عطالتهم يف ربوع االإمارة«.
كما و�ضهدت راأ�س اخليمة زي��ادًة قوّية 
النمو  م��وؤ���ض��رات  جميع  م�ضتوى  على 
ال��رئ��ي�����ض��ي��ة خ����الل ���ض��ه��ر اأك���ت���وب���ر. اإذ 
بن�ضبة  الفنادق  اإ�ضغال  ن�ضبة  ارتفعت 

اه��ت��م��ام��اً ق���وي���اً م���ن و���ض��ائ��ل االإع����الم 
املحلية واخلارجية؛ وال�ضك اأنه �ضوف 
ي�����ض��اع��د ع��ل��ى االرت���ق���اء مب��ك��ان��ة راأ����س 
على  رائ���دة  �ضياحية  كوجهة  اخليمة 

ال�ضعيد املحلي واالإقليمي والدويل«.
الرتاث الماراتي :

اأي�ضاً  “نتوقع  ق��ائ��اًل:  مطر  واخ��ت��ت��م 
العام،  ن��ه��اي��ة  يف  ق���وي  اأداٍء  ت�����ض��ج��ي��ل 
وه������ي ف������رة ���ض��ت�����ض��ه��د ف���ي���ه���ا راأ�������س 
اخل��ي��م��ة اإط����الق ب��رام��ج م��ت��م��ي��زة من 
الوطني،  اليوم  مبنا�ضبة  االحتفاالت 
على  االأوىل  بالدرجة  �ضتربهن  والتي 
ال��ت��زام االإم����ارة ال��را���ض��خ جت��اه الراث 
راأ�س  وت�ضهد  كما  العريقة.  والتقاليد 
اإيجابية وا�ضعة وقوية  اأ�ضداًء  اخليمة 
مبا  امل��ت��ن��وع��ة،  ال�ضياحية  االأ����ض���واق  يف 
من  وامل�ضافرين  االألفية  جيل  ذلك  يف 
العالجّية،  ال�ضياحة  وقطاع  العائالت 
وذل���ك ب��اع��ت��ب��اره��ا وج��ه��ة رائ����دة تتيح 
املحلية  ثقافتها  م��ع  التفاعل  ل��ل��زوار 

ومكنونات الطبيعية املذهلة.
وت�����ض��ع��ى ه��ي��ئ��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة لتنمية 
�ضائح  م��ل��ي��ون  اج��ت��ذاب  اإىل  ال�ضياحة 
بحلول نهاية عام 2018، كما ت�ضتعد 
الفتتاح جمموعة متنوعة من الفنادق 
التي  اجل��دي��دة  ال�ضياحية  واملنتجعات 
تلبية  يف  ت�ضهم  اأن  ل��ه��ا  امل��خ��ط��ط  م��ن 
ال����زي����ادة امل�����ض��ت��م��ر يف اأع������داد ال�����زوار. 
اإ�ضافة  اأن ت�ضهد االإم��ارة  املتوقع  ومن 
االأعوام  4445 غرفة فندقية خالل 
القادمة، والتي �ضتراوح بني  الثالثة 

فئات 3 و5 جنوم.

 22.49% بن�ضبة  زيادة  ت�ضجيل  عن 
يف عدد الزوار من جمهورية �ضلوفاكيا 
ممن اختاروا مت�ضية فرة العطلة يف 
ارتفع  اإىل جانب ذل��ك،  راأ���س اخليمة. 
اململكة  م���ن  ال���ق���ادم���ني  ال�������زوار  ع����دد 
بن�ضبة  املرة  وهذه  ال�ضعودية،  العربية 

.5.97%
األف زائر :  900

ثابتة  بخطًى  “ن�ضري  م��ط��ر:  واأردف 
ن����ح����و حت���ق���ي���ق ه����دف����ن����ا امل���ت���م���ث���ل يف 
خالل  زائ�����ر  األ�����ف   900 ا���ض��ت��ق��ط��اب 
قريباً  اال���ض��ت��ع��داد  وم��ع   .2017 ع��ام 
ُمعّلق  ان��زالق��ي  م�ضار  اأط���ول  الف��ت��ت��اح 
يف العامل �ضمن �ضل�ضلة جبال احلجر 
االأعلى  بقمته  جي�س  جبل  ت�ضم  التي 
يف دولة االإمارات، فاإننا نتوقع ت�ضجيل 
زيادة اأي�ضاً يف اأعداد ال�ضياح من ع�ضاق 
اأن�ضطة املغامرات والت�ضويق. وقد �ضهد 
واملبتكر  اجلديد  ال�ضياحي  املنتج  هذا 

العام،  من  الوقت  ه��ذا  لغاية  الدولية 
ليلة.   4.87 يبلغ  اإق��ام��ة  ومبتو�ضط 
اأن ال�ضوق املحلية متثل دعامة  وحيث 
اأ�ضا�ضية لقطاع ال�ضياحة �ضريعة النمو 
يف راأ���س اخليمة، ولكن االإم��ارة حتقق 
م���ع���دالت من����ٍو م�����ض��ج��ع��ة ع��ل��ى �ضعيد 
االأ�ضهر  ف��خ��الل  ال���دول���ي���ني.  ال������زوار 
الع�ضرة االأوىل من العام، �ضهدت راأ�س 
اخل��ي��م��ة زي�����ادًة يف اأع�����داد ال�����زوار من 
اأ�ضا�س  %65.25 على  رو�ضيا بن�ضبة 
 17.28% اأم�����ض��ى  ���ض��ن��وي، يف ح��ني 
ال��ربي��ط��ان��ي��ني عطالتهم  ال����زوار  م��ن 
هيئة  ك�ضفت  وق���د  االإم������ارة.  رب����وع  يف 
عن  ال�����ض��ي��اح��ة  لتنمية  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
منو اأعداد الزوار القادمني من الهند 
عدد  ارتفع  بينما   ،19.23% بن�ضبة 
بن�ضبة  الت�ضيك  جمهورية  من  ال��زوار 
الزوار  ع��دد  ارت��ف��ع  كما   ،62.43%
3 اأ�ضعاف، ف�ضاًل  من بولندا مبقدار 

اإقامة  ليايل  ارتفع عدد  %69، فيما 
ال�ضيوف بالفنادق بن�ضبة %14، كما 
للزوار  االإقامة  �ضجل متو�ضط فرات 
منواً بن�ضبة %8.89 لي�ضل اإىل 3.3 

اأيام.
جاذبية المارة:

اإم������ارة  “ت�ضتقبل  م���ط���ر:  واأ������ض�����اف 
اأك��رب من  راأ����س اخليمة ال��ي��وم اأع����داداً 
االإنفاق  يف�ضلون  وال��ذي��ن  ال�ضيوف، 
االإمارة  وج��ه��ات  واالإق��ام��ة يف خمتلف 
لفرة اأط��ول من اأي وق��ٍت م�ضى، وال 
مبا�ضرة  كنتيجٍة  ج���اء  ذل���ك  اأن  ���ض��ك 
لتنويع منتجاتنا وعرو�ضنا ال�ضياحية 
الفعاليات  م����ن  اأج���ن���دت���ن���ا  واإث����������راء 

املتميزة«.
الوجهات  م����ن  ال�������ض���ي���وف  وي�����ض��ج��ل 
ال���دول���ي���ة اأط�����ول ف�����رات االإق����ام����ة يف 
ارتفاعاً  ي���ع���ادل  مب���ا  وذل����ك  االإم�������ارة، 
االأ�����ض����ر  ل���ف���ئ���ة   17.57% ب��ن�����ض��ب��ة 

واالهتمام بالبحث العلمي، وو�ضل 
 97 اإىل  االإجمايل  املحلي  ناجتها 
املا�ضي، وتتمتع  العام  مليار دوالر 
للتعاون  وا�ضعة  واإمكانات  بفر�س 
القطاعات  بع�س  يف  االق��ت�����ض��ادي 
واملنتجات  ال���زراع���ة  م��ث��ل  امل��ه��م��ة، 
بلد  اأن���ه���ا  اإىل  ن���ظ���راً  ال���زراع���ي���ة، 
غ��ن��ي ب���امل���وارد امل��ائ��ي��ة واالأرا����ض���ي 
الطاقة  ع����ن  ف�������ض���اًل  اخل�������ض���ب���ة، 
والتعدين  ال���ه���ي���دروك���رب���ون���ي���ة 
املائية  امل��ي��اه وال��ط��اق��ة  وم�����ض��اري��ع 
وال�����رثوة ال�����ض��م��ك��ي��ة، اإ���ض��اف��ة اإىل 
التنمية  لتعزيز  ال��دوؤوب��ة  امل�ضاعي 

ال�ضناعية يف البالد.
واأو������ض�����ح م���ع���ال���ي���ه ����ض���ع���ي ب����الده 
التجارية  ال���ف���ر����س  ت���روي���ج  اإىل 
واال�ضتثمارية لديها، داعياً اجلهات 
اإىل  الدولة  يف  املهتمة  وال�ضركات 
زي����ارة االإك�������وادور وال��ت��ع��رف على 
الواعدة،  وم�ضاريعها  قطاعاتها 
ومنها �ضناعات النحا�س واالأملنيوم 
و�ضيانة ال�ضفن واملوانئ، وال �ضيما 
قائماً بني  ق��وي��اً  ت��ع��اون��اً  ه��ن��اك  اأن 
ال��ب��ل��دي��ن ع��ن ط��ري��ق م��وان��ئ دبي 
اأحد  وت�ضغل  ت��ط��ور  ال��ت��ي  العاملية 
اأكرب موانئ االإكوادور با�ضتثمارات 
كما  دوالر.  مليار   1.2 اإىل  ت�ضل 
اه��ت��م��ام بالده  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  اأ����ض���ار 
ب���ت���ب���ادل اخل������ربات وامل���ع���رف���ة مع 
املوانئ  االإم�����ارات يف جم���ال  دول���ة 
واالط��الع على منوذج ميناء جبل 
تعد  التي  احل���رة،  ومنطقته  علي 

ق�ضة جناح عاملية رائدة.

•• اأبوظبي-الفجر:

���ض��ع��ادة ع��ب��د اهلل ب��ن اأحمد  ب��ح��ث 
االقت�ضاد  وزارة  وكيل  �ضالح،  اآل 
ل���������ض����وؤون ال����ت����ج����ارة اخل���ارج���ي���ة 
العالقات  تعزيز  �ضبل  وال�ضناعة، 
التعاون  اأطر  وتنمية  االقت�ضادية 
ال����ت����ج����اري واال�����ض����ت����ث����م����اري مع 
ج���م���ه���وري���ة االإك���������������وادور، وذل����ك 
خ������الل ا����ض���ت���ق���ب���ال���ه، ن���ي���اب���ة عن 
معايل املهند�س �ضلطان بن �ضعيد 
معايل  االقت�ضاد،  وزير  املن�ضوري 
التجارة  وزي������ر  ك���ام���ب���ان���ا،  ب���اب���ل���و 
والوفد  االإك��������وادوري  اخل��ارج��ي��ة 
املرافق له، يف مقر وزارة االقت�ضاد 

بدبي.
اللقاء  خ���الل  اجل��ان��ب��ان  ون��اق�����س 
جديدة  م��رح��ل��ة  ت��اأ���ض��ي�����س  ���ض��ب��ل 
التبادالت  وت��ع��زي��ز  ال��ت��ع��اون  م���ن 
وتن�ضيط  البلدين  ب��ني  التجارية 
اال�����ض����ت����ث����م����ارات االإم������ارات������ي������ة يف 
االإكوادور،  يف  احليوية  القطاعات 
واملنتجات  ال��زراع��ة  اأب��رزه��ا  وم��ن 
امل��ي��اه والطاقة  ال��غ��ذائ��ي��ة وق��ط��اع 
وال�ضياحة  وال���ط���ريان  امل��ت��ج��ددة 

وقطاع التعدين وغريها.
�ضالح  اآل  اهلل  ع��ب��د  ���ض��ع��ادة  وق���ال 
على  حري�ضة  االإم�����ارات  دول���ة  اإن 
االقت�ضادية  رواب����ط����ه����ا  ت���ع���زي���ز 
وال���ت���ج���اري���ة م���ع خم��ت��ل��ف ال����دول 
يف  ال��واع��دة  واالأ����ض���واق  ال�ضديقة 
اأمريكا  م��ن��ط��ق��ة  ومت��ث��ل  ال���ع���امل، 
املهمة  الوجهات  اإح��دى  الالتينية 

اال�ضتثمار،  ���ض��ع��ي��د  ع��ل��ى  ع��رب��ي��اً 
االإماراتية  ال�����ض��رك��ات  وت�ضتثمر 
موؤكداً  ال��ع��امل،  ب��ل��دان  يف خمتلف 
تعريف  اإىل  احلاجة  يربز  هذا  اأن 
امل�ضتثمرين االإماراتيني باالقت�ضاد 
االإك��وادوري والفر�س والقطاعات 
اال�ضتثمارية  وال�ضيا�ضات  الواعدة 
ومقومات  ح��واف��ز  ووج���ود  املتبعة 

اال�ضتثمار االآمن واملجدي. 
من جانبه قال معايل بابلو كامبانا 
دولة  يف  االقت�ضادية  املنجزات  اإن 
تنموياً  االإم������ارات مت��ث��ل من��وذج��اً 
متميزاً ورائ��داً، معرباً عن اهتمام 
ب�����الده ب���ال���ت���ع���اون م���ع االإم�������ارات 
واال�ضتفادة من جتربتها التنموية 
ال��ع��دي��د م��ن املجاالت،  ال��رثي��ة يف 
وبناء عالقات �ضراكة مثمرة على 
واخلا�س  احل��ك��وم��ي  امل�����ض��ت��وي��ني 

تعود بالفائدة على البلدين.
الرغم  على  االإك���وادور  اأن  واأو�ضح 
ن�ضبياً  ���ض��غ��رياً  ب���ل���داً  ك��ون��ه��ا  م���ن 
مليون   16.6 �ضكانها  عدد  ويبلغ 
نحو  م��ن��ذ  ت�ضهد  اأن��ه��ا  اإال  ن�ضمة، 
امل�ضرية  يف  ت�������ض���ارع���اً  ����ض���ن���وات   8
التنموية وتعزيز االنفتاح وتطوير 
الدول  مع  االقت�ضادية  العالقات 
التحتية  البنى  ال�ضريكة وحت�ضني 

االقت�ضادي  التعاون  خريطة  على 
ل����دول����ة االإم����������ارات وال ���ض��ي��م��ا يف 

ال�ضنوات القليلة املا�ضية. 
واأ�ضاف �ضعادته اأن االإمارات تنظر 
تطوير  اإىل  واإي��ج��اب��ي��ة  ب��اه��ت��م��ام 
جمهورية  مع  التعاون  م�ضتويات 
تتمتع  التي  ال�ضديقة  االإك����وادور 
�ضمال  منطقة  يف  متميز  مب��وق��ع 
ال��الت��ي��ن��ي��ة، مب���ا يخدم  اأم���ري���ك���ا 
للجانبني.  ال��ت��ن��م��وي��ة  امل�����ض��ال��ح 
بني  التجاري  التبادل  اأن  واأو���ض��ح 
البلدين �ضجل خالل عام 2016 
اأمريكي،  دوالر  مليون   55 نحو 
يعك�س  ال  املعدل  ه��ذا  اأن  مو�ضحاً 
االإم���ك���ان���ات امل��ت��اح��ة ل��ل��ب��ل��دي��ن، ما 
امل�ضرك  ال���ع���م���ل  ف����ر�����س  ي����ع����زز 
بهدف  واللقاءات  احل��وار  وتكثيف 

زيادة اأن�ضطة التجارة البينية.
مالمح  اأب���رز  �ضعادته  وا�ضتعر�س 
ت��ط��ور اق��ت�����ض��اد دول����ة االإم������ارات، 
اقت�ضاد  ببناء   2021 روؤي��ة  وف��ق 
املعرفة  على  قائم  متنوع  تناف�ضي 
وطنية،  ك��ف��اءات  بقيادة  واالبتكار 
وتطوير  ال����ت����ن����وع،  ت���ع���زي���ز  ع����رب 
للنمو،  داعمة  اقت�ضادية  �ضيا�ضات 
الب�ضرية  الطاقات  يف  واال�ضتثمار 
كما  واملجتمع.  وال�ضحة  والتعليم 

لديهما،  ال�����واع�����دة  االإم����ك����ان����ات 
واملنتجات  ال�����زراع�����ة  ���ض��ي��م��ا  وال 
وال�ضناعات الغذائية وقطاع املياه 
وال�ضياحة، كما  املتجددة  والطاقة 
اأك����د اأه��م��ي��ة ت��ط��وي��ر ال���ت���ع���اون يف 
امل���دين الأهميته  ال��ط��ريان  جم��ال 
االقت�ضادية  االأن�ضطة  حتفيز  يف 

االأخرى.
واأ�ضار �ضعادته اإىل اأن االإمارات تعد 
واالأوىل  عاملياً  املهمة  ال���دول  م��ن 

وامل��ت��و���ض��ط��ة، م��ع م��راع��اة معايري 
والتنمية  االأخ�������ض���ر  االق���ت�������ض���اد 

امل�ضتدامة وحماية البيئة.
االإمارات  دولة  اأن  �ضعادته  واأو�ضح 
بارزاً  وعاملياً  اإقليمياً  متثل حموراً 
قطاع  ولديها  اخلارجية  للتجارة 
ثالث  وه��ي  عاملياً،  رائ��د  لوج�ضتي 
الت�ضدير يف  الإع����ادة  م��رك��ز  اأك���رب 
العامل، ويف املرتبة 19 يف �ضادرات 
وواردات ال�ضلع، ويف املرتبة الثانية 

ركزت الدولة على حتفيز االبتكار 
والتطوير  والبحث  والتكنولوجيا 
يف ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ن��م��وي��ة، ح��ي��ث مت 
الوطنية  اال�ضراتيجية  اإط���الق 
امل�ضاريع  وت�����ض��ج��ي��ع  ل���الب���ت���ك���ار، 
اإن�ضاء  االإب��داع��ي��ة وال��ري��ادي��ة ع��رب 
���ض��ن��دوق خم�����ض�����س ل���راأ����س املال 
ا�ضراتيجية  وت��ط��وي��ر  امل��خ��اط��ر، 
ف�ضاًل  الرابعة،  ال�ضناعية  الثورة 
ال�ضغرية  امل�ضاريع  عن دعم قطاع 

والثالثة  وال��ذه��ب  االأرز  يف جت��ارة 
يف جت��ارة ال�ضكر، وه��ي ث��اين اأكرب 
اق��ت�����ض��اد ع��رب��ي، ول��دي��ه��ا جمتمع 
 200 م��ن  اأك��رث  يحت�ضن  منفتح 

جن�ضية.
اأهمية الركيز على  واأكد �ضعادته 
واال�ضتثمارية  التجارية  الفر�س 
ب������ني ال����ب����ل����دي����ن وال�������رب�������ط بني 
اجلانبني  يف  االأع���م���ال  جمتمعي 
ل��ت��ح��دي��د ���ض��ب��ل اال����ض���ت���ف���ادة من 

رو�شيا �أكر موردي �لنفط لل�شني لل�شهر �لثامن على �لتو�يل 
••بكني -رويرتز:

اأظهرت بيانات جمارك ام�س اجلمعة 
اأن رو�ضيا حافظت على مكانتها كاأكرب 
النفط اخلام لل�ضني لل�ضهر  م��وردي 
الثامن على التوايل يف اأكتوبر ت�ضرين 
التف�ضيلية  البيانات  وبح�ضب  االأول. 
ن�ضرتها  التي  االأولية  ال�ضلع  لتجارة 
ال�ضني،  يف  للجمارك  العامة  االإدارة 
ب��ل��غ ح��ج��م ال�����ض��ح��ن��ات ال���ق���ادم���ة من 
ما  اأو  ط��ن،  مليون   4.649 رو���ض��ي��ا 
برميل  مليون   1.095 نحو  يعادل 
يوميا.  ويقل هذا احلجم 1.9 باملئة 
عن امل�ضتوى امل�ضجل قبل عام، كما اأنه 
جرى  التي  القيا�ضية  امل�ضتويات  دون 
والتي  اأي��ل��ول  �ضبتمرب  يف  ت�ضجيلها 
بلغت 1.545 مليون برميل يوميا.

ال�ضعودية  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  وج����اءت 
ب�ضيط  ب���ف���ارق  ال��ث��ان��ي��ة  امل���رت���ب���ة  يف 
اأكتوبر  يف  اإمداداتها  حجم  بلغ  حيث 
ت�ضرين االأول 1.086 مليون برميل 
16 باملئة على  يوميا بارتفاع ن�ضبته 
الع�ضرة  االأ���ض��ه��ر  ويف  �ضنوي.  اأ���ض��ا���س 
كميات  ارت��ف��ع��ت  ال���ع���ام،  م���ن  االأوىل 
اخل����ام ال��ق��ادم��ة م���ن رو���ض��ي��ا 15.9 
اأ���ض��ا���س ���ض��ن��وي اإىل نحو  ب��امل��ئ��ة ع��ل��ى 

يعادل  م��ا  اأو  ط���ن،  م��ل��ي��ون   49.65
وياأتي  يوميا.  برميل  مليون   1.19
ذل����ك يف ال���وق���ت ال����ذي ت�����ض��ت��ع��د فيه 
�ضركة �ضي.اإي.اإف.�ضي ت�ضاينا اإنرجي 
ل�ضراء �ضحنات من رو�ضنفت الرو�ضية 
اتفاق  يف  ال���ث���اين  ك���ان���ون  ي��ن��اي��ر  يف 
ال�ضينية  ال�����ض��رك��ة  �ضيجعل  ���ض��ن��وي 

اأجنوال  احتلت  االأول  ت�ضرين  اأكتوبر 
امل��رت��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة ب���ني اأك�����رب م����وردي 
على  ب��ذل��ك  م��ت��ف��وق��ة  لل�ضني  اخل���ام 
ال�ضعودية بزيادة يف االإم��دادات بلغت 
وزادت  ال��ع��ام.  خ��الل  باملئة   18 نحو 
ك��م��ي��ات اخل����ام ال�����ض��ع��ودي��ة ب��اأق��ل من 
واحد باملئة على اأ�ضا�س �ضنوي خالل 

ترافيجورا  ع��ل��ى  ت��ت��ف��وق  اخل���ا����ض���ة 
الرو�ضي  اخل��ام  تتداول  �ضركة  كاأكرب 
املرتبة  اأجن�����وال  واح��ت��ل��ت  اآ����ض���ي���ا.  يف 
األفا   839 قدرها  ب��اإم��دادات  الثالثة 
و840 برميال يوميا بزيادة ن�ضبتها 
اأ�ضا�س �ضنوي. ويف  45.3 باملئة على 
اإىل  الثاين  كانون  يناير  من  الفرة 

 1.036 ن��ح��و  اإىل  ذات���ه���ا  ال���ف���رة 
وانخف�ضت  ي��وم��ي��ا.  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون 
 11.5 اإي��ران  القادمة من  ال�ضحنات 
اأ�ضا�س  ع��ل��ى  امل��ا���ض��ي  ال�����ض��ه��ر  ب��امل��ئ��ة 
و150  األ��ف��ا   685 نحو  اإىل  �ضنوي 
�ضحنات  زادت  بينما  يوميا  برميال 
باملئة   2.2 االأوىل  الع�ضرة  االأ���ض��ه��ر 
اإيران  وت�ضغط  �ضنوي.  اأ�ضا�س  على 
لنفطها  بزبائن  االحتفاظ  اأج��ل  من 
يف اآ�ضيا اآملة اأن يعزز خف�س االأ�ضعار 
جاذبية خامها مقارنة مع االإمدادات 
االأخرى القادمة من ال�ضرق االأو�ضط 
ح��ت��ى يف ال��وق��ت ال����ذي ت��ل��وح ف��ي��ه يف 
االأف����ق اح��ت��م��االت ف��ر���س امل��زي��د من 

العقوبات االأمريكية على البالد.
اإىل  االأمريكية  ال�ضحنات  حجم  وبلغ 
األفا   878 امل��ا���ض��ي  ال�����ض��ه��ر  ال�����ض��ني 
و623 طنا، اأو ما يعادل 206 اآالف 
و900 برميل يوميا، وهو ثاين اأكرب 
معدل �ضهري منذ اأن �ضرعت ال�ضني 
ا���ض��ت��رياد اخل���ام االأم��ري��ك��ي العام  يف 
املا�ضي. وبلغ اإجمايل حجم ال�ضحنات 
يف الفرة من يناير كانون الثاين اإىل 
مليون   5.6 االأول  ت�ضرين  اأك��ت��وب��ر 
األفا و300   135 اأو ما يعادل  طن، 

برميل يوميا.
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/4469  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/1- �ضني زانق زونق جانق هونق اعمال فنية �س.ذ.م.م 
باباتوندي  التنفيذ/عبدالغفار  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول 
والزامك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام  عليك  ق��د  �ضاين 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5946( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ )920( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/4678  تنفيذ عمايل 
�س.ذ.م.م  التجارية  م�ضعود  م�ضطفى  احمد  �ضركة  �ضده/1-  املنفذ  اىل 
جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ام اي��ه مع�ضوم ح�ضني 
�ضودري ح�ضني �ضودري قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )21800( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ )1726( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  
بحقك يف حالة عدم  التنفيذية  االج��راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  وعليه 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/3990  تنفيذ عمايل 

�س.ذ.م.م  احلرا�ضة  خلدمات  انرن�ضيونال  روي��ال  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/زهيب اكرم حممد اكرم قد 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )5910( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة 
اىل مبلغ )700( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/4545  تنفيذ عمايل 

���س.ذ.م.م جمهول حمل  ا�ضبي�س ماتريز للمقاوالت  املنفذ �ضده/1-  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�ضومون بوردولوى قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )92412( 
التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ )7034(  درهم اىل طالب 
االجراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�ضوم  دره��م 
يوما   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  بحقك يف حالة عدم  التنفيذية 

من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/4541  تنفيذ عمايل 
�����س.ذ.م.م  اال�ضتهالكي  علم  ���ض��ادر  حممد  متجر  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/نور اح��م��د خ��ان حاجي 
اع��اله والزامك  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام  عليك  �ضمد خان قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )12232( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ )1062( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/4532  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �ضده/1-دنيا االحالم خلدمات تنظيف املباين جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/جويل جر �ضاالزار بالكوت قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  ب��اال���ض��اف��ة  امل��ح��ك��م��ة  خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )4800(
�ضتبا�ضر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  ر�ضوم خلزينة  مبلغ )645( درهم 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/3581  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �ضده/1-بو حمد للمقاوالت ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/عبدالكالم �ضورمان علي قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )12000( 
التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ )1040(  درهم اىل طالب 
االجراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�ضوم  دره��م 
يوما   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  بحقك يف حالة عدم  التنفيذية 

من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/4569  تنفيذ عمايل 

���س.ذ.م.م جمهول حمل  اىل املنفذ �ضده/1-ا�ضريد اوي�ض�س للمقاوالت 
اأقام   ق��د  ���ض��دي��ق  ن���واز حم��م��د  التنفيذ/حممد  ط��ال��ب  ان  االق���ام���ة مب��ا 
به  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  عليك 
وقدره )3710( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة اىل 
�ضتبا�ضر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  ر�ضوم خلزينة  مبلغ )600( درهم 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/4766  تنفيذ عمايل 
جمهول  �����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  االم��ل  �ضده/1-�ضمعة  املنفذ  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ت�ضور �ضاجد حممد �ضديق قد اأقام  
املنفذ به  املبلغ  والزامك بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  عليك 
وقدره )6700( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة اىل 
�ضتبا�ضر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  ر�ضوم خلزينة  مبلغ )745( درهم 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/4670  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �ضده/1- جنيب ح�ضني حممد ياقوب جمهول حمل االقامة 
اأق��ام  عليك  مبا ان طالب التنفيذ/اليت�ضر للتكنولوجيا ���س.ذ.م.م قد 
به  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )2446( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج��راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1109  ا�ستئناف عمايل    
اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- حممد خالد العبد  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املحامية/حنان  مبالكتها  ممثلة  للمحاماة  ال�ضيويف  موؤ�ض�ضة   / امل�ضتاأنف 
ا�ضتاأنف/  قد  الباي�س   ح�ضن  �ضامل  حنان   : وميثله  الباي�س  ح�ضن  �ضامل 
احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم 2017/6038 عمايل جزئي بتاريخ:2017/5/2 
وحددت لها جل�ضه يوم االحد  املوافق 2017/12/10 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  
بالقاعة رقم ch2.D.18 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1609 تنفيذ جتاري  
)�ضركة  ���ض��ي�����ض��ي��ف  جم��م��وع��ة  ����ض���ده/1-����ض���رك���ة  امل��ن��ف��ذ  اىل 
جمهول  ف��وم��اريل  دومنيكو  بال�ضيد  ممثلة   - ح��رة(  منطقة 
ذ.م.م  اوت��ي�����س  التنفيذ/�ضركة  ط��ال��ب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل 
وميثله:حبيب حممد �ضريف عبداهلل املال قررت حمكمة دبي 
احلجز  بتحويل  اخطاركم  ب��ت��اري��خ:2017/11/20  االبتدائية 

حتفظي جتاري:2011/282 اىل حجز تنفيذي.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/10481  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-رزانكو ملقاوالت البناء جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  حمد  عبدالهادي  اوى  �ضعد  مني�ضري  /ف��رج 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )12617 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1500 
ال�ضكوى:MB175090430AE  وحددت  رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم( 
بالقاعة  م�����ض��اءا   15.00 ال�����ض��اع��ة   2017/12/6 امل��واف��ق  االرب���ع���اء  ي���وم  جل�ضة  ل��ه��ا 
ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف الدعوى رقم 2017/15  تنفيذ احكام املركز املايل   
اىل املنفذ �ضده/1- �ضقالين اقبال  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/الال 
ال�ضادر من حماكم   SCT رق���م:2017/128  الدعوى  ال�ضادر يف  دو�س نعلنكم باحلكم 

مركز دبي املايل العاملي )حمكمة الدعاوى ال�ضغرية(   باعتباره �ضندا تنفيذيا وذلك:
اأو  التنفيذ  اىل طالب  وت�ضليمه  دره��م   )37318.25( وق��دره  مبلغ  ب�ضداد  بالزامكم   -1

خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/10910  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-نيو زيون للتجهيزات املعدنية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /حممد خليل عدل مري قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   6860( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات 
والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:MB178182353AE  وحددت لها جل�ضة 
يوم االربعاء املوافق 2017/12/13 ال�ضاعة 15.00 م�ضاءا بالقاعة ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5895  عمايل جزئي

الثقيلة  بال�ضاحنات  العامة  امل���واد  لنقل  م�ضتقبل  1-م��دي��ن��ة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
��������س.ذ.م.م جم��ه��ول حم���ل االق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /���ض��م��ر اق���ب���ال زاه����ر ح�ضني 
ع��م��ال��ي��ة وقدرها  امل��ط��ال��ب��ة مب�ضتحقات  وم��و���ض��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام  ق��د 
)46854 دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )1000 دره���م( وال��ر���ض��وم وامل�����ض��اري��ف رقم 
ال�ضكوى:MB173370080AE/2017  وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�س 
مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5 بالقاعة  �س   08.30 ال�ضاعة   2017/12/14 املوافق 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/11398  عمايل جزئي

�����س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مبا  اىل امل��دع��ي عليه / 1-ال�����ض��رح للمقاوالت 
الدعوى  اأق��ام عليك  قد  �ضباق  زاخ��ر حممد  املدعي /احمد عبداجلبار خليفه  ان 
عودة  وتذكرة  درهم(   261100( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�ضتحقات  ومو�ضوعها 
  mb178194944ae:مببلغ )2000 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى
مبكتب  �س   08.30 ال�ضاعة   2017/12/6 املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت 
القا�ضي لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/9585  عمايل جزئي
ال��ع��ام��ة بال�ضاحنات  امل����واد  ل��ت��اج��ري ون��ق��ل  امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-اك������رام ���ض��ادق  اىل 
�������س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /جن��ي��ب ع��ج��ب خان  الثقيلة 
ع��م��ال��ي��ة وقدرها  امل��ط��ال��ب��ة مب�ضتحقات  وم��و���ض��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام  ق��د 
)25076 دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره���م( وال��ر���ض��وم وامل�����ض��اري��ف رقم 
املوافق  الثالثاء  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت    MB177330837AE:ال�ضكوى
2017/11/28 ال�ضاعة 08.30 �س بالقاعة ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/9717  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-كى كىجي لتجارة املواد الغذائية جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /حممد عطيه ح�ضن اماره قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   34000( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات 
لها  وح���ددت    MB177053160AE:ال�ضكوى رق��م  وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم 
جل�ضة يوم اخلمي�س املوافق 2017/12/14 ال�ضاعة 08.30 �س مبكتب القا�ضي لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/9922  عمايل جزئي
ذ.م.م جمهول  الف�ضائي - منطقة حرة  للبث  1-املجد  املدعي عليه /  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي /�ضفدر علي �ضاه غفار علي �ضاه قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )71170 درهم( 
وتذكرة عودة مببلغ )7200 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف  وحددت لها جل�ضة 
القا�ضي لذا  ال�ضاعة 08.30 �س مبكتب  املوافق 2017/11/29  يوم االربعاء 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/8253  عمايل جزئي
حمل  جم��ه��ول  ف��ري��دي  احل�ضن  م�ضعود  م�ضعود  1-ح��م��د   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  للعقارات  /املها  املدعي  ان  مبا  االق��ام��ة 
وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم  دره���م(   22500( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
ال�ضكوى:mb175671273ae  وحددت لها جل�ضة  املحاماة رقم  واتعاب 
 ch1.A.2 بالقاعة  �س   08.30 ال�ضاعة   2017/12/19 املوافق  الثالثاء  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/5686  عمايل  جزئي 

ان  امل��ب��اين جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا  ال�ضنافر لتنظيف  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ي  اىل 
املدعي/مهدي ح�ضن احيد اجلمان نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة 
احيد  ح�ضن  ل�ضالح/مهدي  اع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/10/19 بتاريخ 
اجلمان بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )5.896( درهم وتذكرة 
عودة اىل موطنه على الدرجة ال�ضياحية عني او نقدا ما مل يلتحق بخدمة �ضاحب 
عمل اخر والزمتها باملنا�ضب من امل�ضروفات واعفت املدعي من ن�ضيبه منها. حكما 
مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/3514  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جنمة البحر لتجارة اال�ضماك �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ �ضركة االحتاد العقارية �س.م.ع وميثله:عبداهلل حممد حاجي علي 
العو�ضي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها ب�ضداد 
مبالغ م�ضتحقة وقدرها )21.570( درهم باال�ضافة اىل االجور االخرى مع الفائدة 
لها  وح��ددت  ال�ضداد.   متام  وحتى  اال�ضتحقاق  تاريخ  من   %12 وقدرها  القانونية 
 Ch1.C.12 جل�ضة يوم االثنني املوافق 2017/12/18 ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1199  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-موؤ�ض�ضة ا�ضطول امل�ضتقبل لتاجري ال�ضيارات ملالكها ماجد �ضامل 
خمي�س م��اج��د ال��ب��ا���س ال�����ض��وي��دي جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ بنك دبي 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها  ���س.م.ع  قد  اال�ضالمي 
احلكم  و�ضمول  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م   )361856( وق��دره  مببلغ 
 2017/12/14 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت  كفالة.   ب��ال  املعجل  بالنفاذ 
ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �س   8.30 ال�ضاعة 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

�ضهد �ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن زايد اآل نهيان ممثل 
تراث  نادي  رئي�س  الدولة  رئي�س  ال�ضمو  �ضاحب 
العاملية  بوذيب  قرية  يف  اجلمعة  ام�س  االإم���ارات 
واالأخري  الثاين  اليوم  فعاليات  باخلتم   للقدرة 
ل��ك��اأ���س ال��ع��ني ل��رك��وب ال��ق��درة وال��ت��ح��م��ل، الذي 
اإط��ار مو�ضمها  يف  للنادي  التابعة  القرية  نظمته 
اجلديد للقدرة2017 – 2018 الذي تنظمه 
بالتعاون والتن�ضيق مع احتاد االإمارات للفرو�ضية 

بتوجيهات ورعاية كرمية من �ضموه. 
ال�ضيخ  �ضموه،  جانب  اإىل  اليوم  فعاليات  وح�ضر 
ال��دك��ت��ور ه���زاع ب��ن ���ض��ل��ط��ان ب��ن زاي���د اآل نهيان 
اآل  زاي��د  ب��ن  �ضلطان  ب��ن  خالد  الدكتور  وال�ضيخ 
الدكتور   ال���ل���واء  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ح�ضر  ك��م��ا  ن��ه��ي��ان، 
احتاد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الري�ضي  نا�ضر  اأحمد 
االإمارات للفرو�ضية، و�ضعادة �ضنان اأحمد املهريي 
و�ضعادة  والفعاليات،  لالأن�ضطة  التنفيذي  املدير 
التنفيذي  املدير  املحريبي  عبداهلل حممد جابر 
للخدمات امل�ضاندة، و�ضعادة علي عبداهلل الرميثي 
النادي،  واالإع��الم يف  للدرا�ضات  التنفيذي  املدير 
نائب  املن�ضوري  عمهي  �ضعيد  من�ضور  و���ض��ع��ادة 
�ضمو مدير مركز �ضلطان بن زايد، و�ضعادة  اأحمد 
�ضلطان  ال�ضيخ  �ضمو  ال��رازق م�ضت�ضار  ع��ادل عبد 
ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ل�����ض��وؤون ال��ف��رو���ض��ي��ة، وعدد 
االإ�ضطبالت  وممثلي  ال��ن��ادي  يف  امل�ضئولني  م��ن 
واالأندية امل�ضاركة يف ال�ضباق وجمهور غفري من 

حمبي �ضباقات القدرة.

ج�لة تفقدية
اآل  زاي���د  ب��ن  �ضلطان  ال�ضيخ  �ضمو  م��ن  وح��ر���ض��ا 
والتعرف  وحتفيزهم  امل�ضاركني  دعم  على  نهيان 
على مقرحاتهم واآرائهم يف ال�ضباقات قام �ضموه 
يف �ضاعة مبكرة من �ضباح اليوم  بجولة تفقدية 
بروؤ�ضاء  خاللها  التقى  ب��وذي��ب  قرية  م��راف��ق  يف 
ال��ل��ج��ان ال��ف��ن��ي��ة واالإداري�������ة وا���ض��ت��م��ع م��ن��ه��م اإىل 
ومدى  اجلديد  واملو�ضم  ال�ضباقات  ح��ول  تقرير 
االلتزام بتطبيق بروتوكول بوذيب لركوب القدرة 
والتحمل ، و�ضملت جولة �ضموه منطقة الفح�س 
امل��راق��ب��ة وال��ت��ح��ك��م )التتبع  وال��ت��ح��ك��ي��م وغ��رف��ة 
يف  امل�ضاركني  وال��ف��ر���ض��ان  للخيول  االل��ك��روين( 

ال�ضباقات ، 
كما قام �ضموه بجولة تفقدية يف م�ضارات ال�ضباق 
ال�ضباقات  يف  امل�ضاركني  اأبنائه  على  لالطمئنان 
التاأهيلية ملا يعلق �ضموه عليهم من اآمال كبرية يف 
ولوجهم اإىل امل�ضتويات الدولية وح�ضد اجلوائز 

ال��دول��ي��ة ك���ي ي��وا���ض��ل��وا احل���ف���اظ ع��ل��ى التاريخ 
والتقى  الفرو�ضية.  ع��امل  يف  ل��الإم��ارات  امل�ضرف 
ب��ع��دد م��ن الفر�ضان  ال�����ض��ب��اق  ���ض��م��وه يف م��ي��ادي��ن 
م�ضاركتهم  �ضري  على  منهم  واط��ل��ع   والفار�ضات 
وتعرف على اآرائهم  يف اخلدمات املقدمة لهم من 
جانب الكادر الفني واالإداري يف بوذيب، كما التقى 
�ضموه بطالب اأكادميية بوذيب للفرو�ضية، ووجه 
ب�����ض��رورة ت��وف��ري ك��ل ال��دع��م وامل�����ض��ان��دة  ملمار�ضة 

ريا�ضتهم واالرتقاء بها اإىل اأعلى امل�ضتويات. 

تت�يج  الفائزين
ويف ختام فعاليات الكاأ�س توج ال�ضيخ الدكتور هزاع 
الدكتور  وال�ضيخ  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �ضلطان  بن 
الفائزين  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �ضلطان  ب��ن  خ��ال��د 
ب�ضباقات اليوم االأخري ، حيث فازت  باملركز االول 
وفق بنود بروتوكول بوذيب الفار�ضة نوف �ضعيد 
“تامارات  اجل���واد  �ضهوة  على  ال��ط��اب��ور  حممد 
ديزرت مون” من ا�ضطبالت دباوي، فيما حل يف 

العامري  حممود  عبداهلل  الفار�س  الثاين  املركز 
من  ل���ورد لوك”،  ام  “ا�س  اجل����واد  ���ض��ه��وة  ع��ل��ى 
الثالث  امل���رك���ز  وح����ل يف  اجل���م���رية،  ا���ض��ط��ب��الت 
ال��ف��ار���س ���ض��ل��ط��ان ع��ي�����ض��ى ع���ب���داهلل ع��ل��ى �ضهوة 

اجلواد �ضادي الديل، من ا�ضطبالت الرباري، 
التاأهيلي  ال�ضباق  الفائزين يف  �ضموهما  توج  كما 
الدويل “جنمة واحدة”  مل�ضافة 80 كيلومراً،  
حيث ح�ضل الفار�س باريتو جواكني على �ضهوة 
اجلواد كريتور من ا�ضطبالت الكمدة  على املركز 
ح�ضن  يو�ضف  اهلل  عبد  الفار�س  حل  فيما  االأول، 
من  لوبيتا  ام  ات�س  اجل���واد  �ضهوة  على  حممود 
ا���ض��ط��ب��الت امل��غ��اوي��ر ع��ل��ى امل��رك��ز ال���ث���اين، وجاء 
الفار�س �ضواي �ضينج. على �ضهوة اجلواد فينو�س 
من ا�ضطبالت املغاوير باملركز الثالث يف ال�ضباق 
املحلي  التاأهيلي  ال�ضباق  يف  ت��اأه��ل  وق��د  نف�ضه. 

جنمة واحدة 15 فار�ضا .

�صكر وتقدير ل�صلطان بن زايد

وعرب الفريق الفني واالإداري واملالك واملدربون 
ال�ضيخ  ل�ضمو  وامتنانهم  �ضكرهم  عن  والفر�ضان 
�ضلطان بن زايد اآل نهيان للدعم االحمدود الذي 
الفرو�ضية ب�ضكل عام ول�ضباقات  يقدمه لريا�ضة 
اأن  على  واأك���دوا  خا�س،  ب�ضكل  والتحمل  ال��ق��درة 
ريا�ضة  م�ضتقبل  تقود  بوذيب  برتوكول  م��ب��ادرة 
الفرو�ضية، واأنه من خالل تطبيقها العملي على 
اأكرث من دولة حققت نتائج  اأكرث من �ضباق ويف 

رائعة انعك�ضت على �ضحة اخليل والفر�ضان.
واأع��رب احلكم ال��دويل االإم��ارات��ي حممد خلفان 
اليماحي رئي�س جلنة حتكيم �ضباقات الكاأ�س عن 
بالغ �ضكره وعظيم تقديره ل�ضمو ال�ضيخ �ضلطان 
ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان ع��ل��ى اه��ت��م��ام ���ض��م��وه الكبري  
الفرو�ضية،  يف  اخليل  رك��وب  بريا�ضة  ب��االرت��ق��اء 
وجهود �ضموه البناءة يف تفعيل بروتوكول بوذيب 
���ض��ت��ى املراحل  ل�����ض��الم��ة اخل��ي��ول وال��ف��ر���ض��ان يف 
مت  اأن���ه  اإىل  م�ضريا  ال��ق��درة،  ملناف�ضات  املعتمدة 
لهذه  املعتمدة  الفنية  املتطلبات  جميع  تطبيق 

البطولة وبدون اأية �ضكاوى تذكر، منوها اإىل اأن 
�ضالمة اخليول حققت ارتفاعا عاليا يتما�ضى مع 
اأهداف بروتوكول بوذيب يف احلفاظ على �ضالمة 

اخليول و�ضحتها، وكذلك �ضالمة الفر�ضان. 
الفار�س ح�ضن جمعة ح�ضن احلمادي  اأعرب  كما 
من ا�ضطبالت املغاوير عن �ضعادته بنجاح جتربته 
يف  �ضاعدت  كثرية  ع��وام��ل  اأن  م��وؤك��دا  ال�ضباق  يف 
جيدا  املمهدة  امل�ضارات  وبخا�ضة  وتاأهله  ف��وزره 
يف  الفني  ال��ك��ادر  م��ن  واالإر����ض���ادات  والتوجيهات 
ال�ضحية،  امل��ن��اف�����ض��ة  اأج����واء  ج��ان��ب  اإىل  ب��وذي��ب، 
مو�ضحا اأن هذا النجاح حقق له تفاوؤال مبوا�ضلة 
م�����ض��ريت��ه م���ع ري��ا���ض��ة ال��ت��ح��م��ل م��وج��ه��ا ال�ضكر 
اإىل  املنظمة وجميع من وقفوا  للجنة  والتقدير 
الفار�ضة  اأك���دت  .فيما  اأه��داف��ه  لتحقيق  جانبه 
جوليا اين جاكل من ا�ضطبالت الكمدة اأن تاأهلها 
والبطوالت  ال�ضباقات  نحو  الطريق  ب��داي��ة  ه��و 
اأن  اإىل  م�ضيرية  ب��وذي��ب،  تنظمها  التي  الكبرية 
كانت  املناف�ضة  اأج����واء  واأن  ممتعا  ك���ان  ال�����ض��ب��اق 

اأجمل  م���ن  ال��ت��ح��م��ل  ري��ا���ض��ة  م��ع��ت��ربة  م�ضجعة 
الريا�ضات يف جمال الفرو�ضية .

�صباقات ختام الكاأ�س
بداأت  الكاأ�س  فعاليات  من  اليوم  �ضباقات  وكانت 
ال�ضباق  بانطالق  �ضباحا  وال��رب��ع  ال�ضاد�ضة  يف 
التاأهيلي الدويل “جنمتان” لل�ضباب والنا�ضئني 
مراحل،  اأرب��ع��ة  وعلى  كيلومراً،   120 مل�ضافة 
واحدة”   “جنمة  الدويل  التاأهيلي  ال�ضباق  تاله 
ثم  مراحل،  ثالث  وعلى  كيلومراً،   80 مل�ضافة 
كيلومراً،   80 مل�ضافة  املحلي  التاأهيلي  ال�ضباق 
وعلى ثالث مراحل، اإذ �ضارك يف هذه ال�ضباقات 

الثالث 87 فار�ضا وفار�ضة. 
 

�صباق تعليمي لفر�صان اكادميية ب�ذيب
���ض��ه��دت م��ي��ادي��ن ق��ري��ة ب��وذي��ب ال��ع��امل��ي��ة للقدرة 
اأكادميية  لطالب  تدريبي  تعليمي  �ضباق  تنظيم 
كيلومرات،   10 مل�����ض��اف��ة  ل��ل��ف��رو���ض��ي��ة  ب���وذي���ب 
ال�ضغار  امل�ضتقبل  ف��ر���ض��ان  م��ن  ع���دد  مب�����ض��ارك��ة 
ال�ضباق  ه��ذا  وه���دف  مدربيهم،  م��ع  والنا�ضئني 
كيفية  ع��ل��ى  امل�����ض��ارك��ني  ت��ع��ل��ي��م  اإىل  ال��ت��دري��ب��ي 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع ���ض��ب��اق��ات ال���ق���درة وف��ق��ا لقوانني 
اأ�ضلوب  ع��ل��ى  وال���ت���ع���رف  ب����وذي����ب،  ب���روت���وك���ول 
التعامل مع امل�ضارات الطبيعية، واكت�ضاب املزيد 
من اخلربة يف التعامل مع خيل ال�ضباقات و�ضبل 

املحافظة عليها.
 

اللجنة املنظمة ت�صكر راعي ال�صباق
ال��ل��ج��ن��ة العليا  ال�����ض��ب��اق وج���ه���ت  وع���ق���ب خ���ت���ام 
ال�ضيخ  ل�ضمو  والتقدير  ال�ضكر  للكاأ�س  املنظمة 
ومتابعته  حل�ضوره  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �ضلطان 
لفتات  اأن  موؤكدة  وامل�ضاركني،  لل�ضباقات  ودعمه 
�ضموه الكرمية نحو امل�ضاركني واملدربني ومالك 
ومربي اخليول واأع�ضاء اللجان انعك�ضت اإيجابا 
امل�ضاركني وحما�ضتهم نحو تقدمي عرو�س  على 
احت�ضان خمتلف  بوذيب يف  ري��ادة  توؤكد  مثالية 
الن�ضاطات الكبرية املخ�ض�ضة لفرو�ضية التحمل، 
ك��م��ا ن��وه��ت ال��ل��ج��ن��ة ب��احل�����ض��ور امل��م��ي��ز لل�ضيخ 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �ضلطان  ب��ن  ه���زاع  ال��دك��ت��ور 
اآل  زاي��د  بن  �ضلطان  بن  خالد  الدكتور  وال�ضيخ 
ن��ه��ي��ان، وم���ا ك���ان ل��ه م��ن اأث���ر ع��ل��ى روح املثابرة 
وال��ت��ح��دي ل���دى ك��اف��ة امل�����ض��ارك��ني ال��ذي��ن اأب���دوا 
اإلتزاما قويا بالنظم اجلديدة التي وجه بها �ضمو 

رئي�س النادي ل�ضالح االرتقاء بهذه الريا�ضة .

هزاع وخالد بن �صلطان بن زايد يت�جان الفائزين

�شلطان بن ز�يد ي�شهد �ليوم �خلتامي ل�شباقات كاأ�س 
�لعني لركوب �لقدرة و�لتحمل

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/3223  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بي �ضي جيه للتجارة العامة ���س.ذ.م.م 2- جاكوب باول باول جاكوب 
ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  العامة  للتجارة  جيه  �ضي  بي  �ضركة  مدير  ب�ضفته   -
املدعي/ ارامك�س االم��ارات ���س.ذ.م.م وميثله:امل عمري ال�ضبيعي  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم فيما بينهما مببلغ وقدره 
من   %12 القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م   )101.658.52(
تاريخ اال�ضتحقاق:2013/5/23 وحتى ال�ضداد التام.  وحددت لها جل�ضة يوم االحد املوافق 
2017/11/26 ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   

       اعالن اأمر اأداء بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/369  اأمر اأداء

اىل املدعي عليه / 1- جرين هفني للتنظيف واخلدمات الفنية �س.ذ.م.م 
جمهول حمل االقامة

مبا ان املدعي/جاي براكا�س تارا �ضاند باجريا باجريا .
االبتدائية  دب�����ي  حم��ك��م��ة  ق������ررت  ف���ق���د  اأداء  اأم������ر  ا����ض���ت�������ض���دار  ط���ل���ب 
بتاريخ:2017/9/5 اإلزام املدعي عليه ب�ضداد مبلغ )8000( درهم للمدعي 
والر�ضوم وامل�ضاريف .  ولكم احلق يف التظلم من االأمر خالل 15 يوم من 

اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1682  ا�ستئناف جتاري    

اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- �ضركة اوريزون انرنا�ضيونال هوليداى �س.ذ.م.م 2- ال�ضركة 
املتو�ضطية لال�ضتثمار ال�ضياحي )كوميت( جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�ضتاأنف / 
احمد بن �ضلطان بن �ضرعان القا�ضمي الظفريي وميثله:را�ضد عبداهلل علي هوي�ضل 
جتاري   2017/1221 رقم  بالدعوى  ال�ضادر  احلكم  القرار/  ا�ضتاأنف  قد  النعيمي  
امل��واف��ق 2017/12/5  الثالثاء   ي��وم  ب��ت��اري��خ:2017/9/5 وح��ددت لها جل�ضه  جزئي 
ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/625  تظلم جتاري

���ض��اه جم��ه��ول حم��ل االقامة  ���ض��ده / 1-م��ن��ري ح�ضني كاظمي والي���ة  املتظلم  اىل 
���س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل  الوطني  القيوين  ام  املتظلم / بنك  ان  مبا 
عمران العمران ال�ضام�ضي قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�ضوعه تظلم 
من القرار ال�ضادر يف الدعوى رقم 1021/2017 منع من ال�ضفر جتاري والر�ضوم 
وامل�ضاريف. وحددت لها جل�ضة يوم االحد املوافق 2017/11/26   ال�ضاعة 08.30 �س 
بالقاعة : Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على 

االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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ي�����ض��دل ال�����ض��ت��ار ال���ي���وم ال�����ض��ب��ت على 
فعاليات جائزة دبي الكربى للدراجات 
وقبل  ال����راب����ع����ة  -اجل�����ول�����ة  امل����ائ����ي����ة 
اخلتامية من بطولة العامل -2017 
الويل  دب���ي  ن���ادي  ي�ضت�ضيفها  وال��ت��ي 
�ضركة  ب��اإ���ض��راف  البحرية  للريا�ضات 
اأو- وحت���ت م��ظ��ل��ة االحت���اد   2 -ات�������س 
ال�����دويل ل���ل���زوارق ال�����ض��ري��ع��ة -ي���و اأي 
بيت�س  ك��اي��ت  ���ض��اط��ئ  ويحت�ضن  ام-. 
الثالثة  ال�ضاعة  عند  بدبي  جمريا  يف 
متاما من ع�ضر اليوم ال�ضبت �ضباقات 
الفئات  يف  واحلا�ضمة  الثالثة  املرحلة 
امل�ضاركون  عليها  يتناف�س  التي  االأرب��ع 
حمرفني  واق������ف  وه�����ي  احل������دث  يف 
وواقف حمرفات وجال�س حمرفني 
�ضتايل(.  )ف���ري  امل��ف��ت��وح��ة  وامل���ه���ارات 
األقاب البطولة العاملية  ويت�ضارع على 
هي  دول�����ة   25 م���ن  م��ت�����ض��اب��ق��ا   60
واأملانيا  وب��ول��ن��دا  ورو���ض��ي��ا  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
وا�ضتونيا  وبلجيكا  والنم�ضا  وا�ضبانيا 
وال�ضويد  وايطاليا  وفرن�ضا  والرنويج 
وال���ت�������ض���ي���ك وال������دمن������ارك وه���ول���ن���دا  
والتفيا  و�ضلوفاكيا  وك��روات��ي��ا  وامل��ج��ر 
والربتغال وموناكو والواليات املتحدة 
االأمريكية ونيوزيلندا والكويت اإ�ضافة 
اإقامة  وت�ضبق  االإم�����ارات.  اأب��ط��ال  اإىل 
يف  الثالثة   امل��رح��ل��ة  �ضمن  املناف�ضات 
الفرة ال�ضباحية اإقامة التجارب على 
املحركات  واختبار  امل�ضاركة  الدراجات 
الثالثة  امل���رح���ل���ة  يف  ال����دخ����ول  ق���ب���ل 
الظهر  ب��ع��د  تنطلق  ال��ت��ي  واحل��ا���ض��م��ة 
وذلك بعدما جرت يوم اأم�س مناف�ضات 

املرحلتني االأوىل والثانية.
جائزة  مراحل  وكانت  االأوىل  املرحلة 
دبي الكربى للدراجات املائية -اجلولة 
بطولة  م��ن  اخلتامية  وق��ب��ل  ال��راب��ع��ة 
يوم  ان��ط��ل��ق��ت  ق���د   2017- ال���ع���الم 
اأم�����س- اجل��م��ع��ة- م��ن خ��الل �ضباقات 
ال�ضباحية  الفرة  يف  االأوىل  املرحلة 
ث��م ���ض��ب��اق��ات ال��ف��رة امل�����ض��ائ��ي��ة والتي 
امل�ضاركني  ب���ني  ك��ب��رية  اإث�����ارة  ���ض��ه��دت 
يوم  املناف�ضات  و���ض��ه��دت  وامل�����ض��ارك��ات. 
العاملي را�ضد  تاألقا الفتا لبطلنا  اأم�س 
اأبوظبي  فريق  جن��م  امل��ال  �ضالح  علي 
ت�ضدر  وال��ذي   3 رقم  الدراجة  وقائد 
و�ضط  ب��ج��دارة  االأوىل  امل��رح��ل��ة  �ضباق 
م�ضاركة 5 اأبطال عامليني اآخرين علما 
زمن  اأف�ضل  �ضباق  م�ضبقا يف  تاألق  انه 

وجنح يف احتالل ال�ضدارة.
وو�ضع بطلنا را�ضد املال اأول 25 نقطة 
املرحلتني  نتائج  انتظار  يف  ر�ضيده  يف 
بطلنا  وت����ق����دم  وال���ث���ال���ث���ة  ال���ث���ان���ي���ة 
بينهم  وم���ن  مناف�ضيه  ع��ل��ى  ب��ال��ت��ايل 
2 ال�����ض��ل��وف��اك��ي ناك  ق��ائ��د ال����دراج����ة 
فلورجانكيك الذي احتل املركز الثاين 
روبريتو  االي���ط���ايل  االأول  وامل�����ض��ن��ف 
وجنح  م��اري��اين ق��ائ��د ال��دراج��ة 70. 
كيفيان  ال��ن��م�����ض��اوي  ال��ع��امل��ي  ال��ب��ط��ل 
انتزاع  90 من  الدراجة  قائد  ريترير 
االأوىل  املرحلة  �ضباق  يف  االأول  املركز 
على  متقدما  حم��رف��ني  واق���ف  لفئة 
اوكتني  بو�ض�ضي  البلجيكي  مناف�ضه 
ق��ائ��د ال��دراج��ة 98 وال���ذي ح��ل ثانيا 
ماين  م��ارت��ن  اال���ض��ت��وين  ح�ضل  فيما 
الثالث  املركز  على  قائد الدراجة 53 

يف الرتيب العام للمرحلة االأوىل.
و������ض�����ارك يف م���ن���اف�������ض���ات ف���ئ���ة واق����ف 
�ضلمان  ال�����ض��اع��د  ب��ط��ل��ن��ا  حم���رف���ني 
 7 يون�س العو�ضي قائد الدراجة رقم 
اأك��م��ل م��راح��ل ال�ضباق حمتال  وال���ذي 
املركز التا�ضع يف الرتيب العام ل�ضباق 

 20 م�����ض��ارك��ة  و���ض��ط  االأوىل  امل��رح��ل��ة 
م��ت�����ض��اب��ق��ا حم���رف���ا.  ويف ف��ئ��ة واقف 
 11 م�ضاركة  �ضهدت  التي  حمرفات 
االأوىل  امل�����ض��ن��ف��ة  م��ت�����ض��اب��ق��ة جن��ح��ت 
الدراجة  قائدة  نيللي  اأمي��ا  ال�ضويدية 
متقدمة  االأول  باملركز  الفوز  يف   98
على مناف�ضاتها من البطالت العامليات 
كاترين  اال�ضتونية  املت�ضابقة  ومنهن 
والتي   33 ال����دراج����ة  ق���ائ���دة  ن��ي��ل��ب��ي 
حلت ثانية فيما عاد املركز الثالث اإىل 
الفرن�ضية ا�ضتيلي بوريت قائد الدراجة 
الربيطاين  امل���ت�������ض���اب���ق  واأك�������د   96.
 15 ال���دراج���ة  ق��ائ��د  ب��و���ض��ي��ل  جيم�س 
املحرفني  ج��ال�����س  ف��ئ��ة  يف  ق����درات����ه 
ووا�����ض����ل ت��ف��وق��ه ع��ل��ى امل�������ض���ارك���ني يف 
اأم�س بعدما  �ضباق املرحلة االأوىل يوم 
كان جنم اليوم االأول يف �ضباق الزمن 
لينهي ال�ضباق يف املركز االأول. وح�ضل 
على املركز الثاين يف مناف�ضات جال�س 
الر�س  ال�ضويدي  املت�ضابق  حمرفني 
اكريبلوم قائد الدراجة 30 فيما عاد 
االأوىل  املرحلة  �ضباق  الثالث يف  املركز 
اإىل املت�ضابق النيوزيلندي كاري المبي 

املنظمة  اللجنة   .54 ال��دراج��ة  ق��ائ��د 
مب�ضهد  لال�ضتمتاع  اجل��م��ه��ور  ت��دع��و 
اخلتام وجهت اللجنة املنظمة ملناف�ضات 
املائية  للدراجات  الكربى  دب��ي  جائزة 
من  اخلتامية  وقبل  الرابعة  -اجلولة 
اإىل  ال��دع��وة   2017- ال��ع��امل  بطولة 
الريا�ضات  وحمبي  الكرمي  اجلمهور 
املائية  ال��دراج��ات  و�ضباقات  البحرية 
احلدث  يف  اخل��ت��ام��ي  امل�ضهد  حل�ضور 
ع�ضرا  الثالثة  عند  -ال�����ض��ب��ت-  ال��ي��وم 
الثالثة  املرحلة  �ضباقات  انطالقة  مع 
واالأخرية. وقال هزمي حممد القمزي 
م�ضرف عام ال�ضباقات البحرية يف نادي 
اأن  البحرية  للريا�ضات  ال���دويل  دب��ي 
اللجنة حتر�س على توفري كل و�ضائل 
ال��ك��رمي م��ن خالل  ال��راح��ة للجمهور 
التي  واخل��دم��ات  املتميزة  ال��رت��ي��ب��ات 
تقدم يف موقع ال�ضباق يف �ضاطئ كايت 
بيت�س ومن بينها املدرجات املخ�ض�ضة 
مريحة  روؤي���ة  ت��وف��ر  وال��ت��ي  للجمهور 

لكل مراحل وكور�س وم�ضار ال�ضباق
وجه ال�ضكر اإىل االأندية البحرية

حريز املر: اأنظار العامل نحو االإمارات

اأ�����ض����اد ح���ري���ز امل����ر حم��م��د ب���ن حريز 
للريا�ضات  االإم��������ارات  احت�����اد  رئ��ي�����س 
البحرية با�ضت�ضافة نادي دبي الدويل 
جائزة  ملناف�ضات  البحرية  للريا�ضات 
دبي الكربى 2017 -اجلولة الرابعة 
وق��ب��ل اخل��ت��ام��ي��ة م��ن ب��ط��ول��ة العامل 
للدراجات املائية- والتي ي�ضدل ال�ضتار 
على اأحداثها اليوم ال�ضبت. وقال حريز 
املر اأن اأنظار العامل �ضتبقي مرتكزة يف 
التي  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة 
امتداد  ع��ل��ى  ت��ب��اع��ا  ت�ضت�ضيف  ���ض��وف 
ربوعها الكثري من االأحداث الريا�ضية 
يجعلها  الذي  االأم��ر  العاملية  البحرية 
بالن�ضاط  م�ضع  ومركز  للجميع  قبلة 
املناف�ضات  م����ع  واالإث����������ارة  واحل����رك����ة 
الدويل  دب��ي  ن��ادي  اأن  واأك��د  املختلفة. 
اليوم  ي�ضت�ضيف  البحرية  للريا�ضات 
املائية  للدراجات  الكربى  دب��ي  جائزة 
من  اخلتامية  وقبل  الرابعة  )اجلولة 
بطولة العامل( ويتاأهب بعدها باأ�ضبوع 
اجلولة  يف  املناف�ضات  اق��وي  الحت�ضان 
العامل  الرابعة واخلتامية من بطولة 
للزوارق ال�ضريعة -اك�س كات-. واأو�ضح 

يف  ت�ضتمر  �ضوف  االأح���داث  �ضل�ضلة  اأن 
العا�ضمة  �ضتعود  حيث  دي�ضمرب  �ضهر 
مناف�ضات  الحت�ضان  اأبوظبي  احلبية 
اخلتامية  وق���ب���ل  اخل��ام�����ض��ة  اجل���ول���ة 
ال�ضريعة  ل��ل��زوارق  العامل  بطولة  من 
-فورموال-1 وكذلك اجلائزة العاملية 
للزوارق ال�ضريعة -اأف 4 اأ�س- تزامنا 
مع نف�س احل��دث. واأ���ض��اف حريز املر 
البا�ضمة  االإم��ارة  اأن  بن حريز  حممد 
ال�ضارقة �ضتكون على موعد مع م�ضك 
العاملية  البطوالت  للعديد من  اخلتام 
املائية  للدراجات  العامل  بطولة  منها 
ال�ضريعة  ل���ل���زوارق  ال���ع���امل  وب��ط��ول��ة 
-فورموال-1 واجلائزة العاملية -اأف 4 
اأ�س- على التوايل. واثني رئي�س احتاد 
االإم������ارات ل��ل��ري��ا���ض��ات ال��ب��ح��ري��ة على 
اللجان  ب��ه  ت��ق��وم  ال���ذي  ال���دور الكبري 
نادي  البحرية وهي  واالأندية  املنظمة 
البحرية  للريا�ضات  ال��دويل  اأبوظبي 
للريا�ضات  ال���������دويل  دب������ي  ون���������ادي 
ال��ب��ح��ري��ة ون������ادي ال�����ض��ارق��ة ال����دويل 
للريا�ضات البحرية يف اإجناح وتنظيم 

هذه التظاهرات الريا�ضية الكبرية.

املال: بداية اأكرث من رائعة
قال جنم فريق اأبوظبي بطلنا العاملي 
را�ضد علي �ضالح املال قائد الدراجة 3 
مناف�ضات  مراحل  اأوىل  ت�ضدر  وال��ذي 
فئة احلركات اال�ضتعرا�ضية اأنه �ضجل 
املركز  باحرازه  رائعة  من  اأك��رث  بداية 
متقدما  االأوىل  امل���رح���ل���ة  يف  االأول 
واأ�ضاف  ال��ع��امل��ي��ني.   م��ن��اف�����ض��ي��ه  ع��ل��ى 
ي���اأم���ل يف م��وا���ض��ل��ة حتقيق  ان����ه  امل����ال 
ال��ن��ت��ائ��ج ال��ط��ي��ب��ة وح�����ض��د امل���زي���د من 
م�������ض���واره يف ج���ائ���زة دبي  ال��ن��ق��اط يف 
امل��ائ��ي��ة )اجلولة  ل��ل��دراج��ات  ال��ك��ربى 
االنت�ضارات  موا�ضلة  واأي�ضا  الرابعة( 
ال���������ض����ارق����ة  ج������ائ������زة  م����ن����اف���������ض����ات  يف 
اخلام�ضة  )اجل��ول��ة   2017 ال��ك��ربى 
واخلتامية( ليوا�ضل ح�ضوره املتميزة 
انهي  حيث  العاملية  البطولة  ه��ذه  يف 

املو�ضم العام املا�ضي يف املركز الثاين.
ال����ط����اي����ر: احل�����ظ ح���رم���ن���ي ����ض���دارة 

االأوىل
جنم  الطاير  �ضهيل  را�ضد  بطلنا  ق��ال 
ف��ري��ق اأب��وظ��ب��ي وق��ائ��د ال��دراج��ة 5 يف 
ف��ئ��ة جال�س  االأق����وي����اء يف  م��ن��اف�����ض��ات 

من  ح����رم����ه  احل������ظ  اأن  امل���ح���رف���ني 
يف  ال�ضدارة  مراكز  احد  اإىل  الو�ضول 
يوم  االأوىل  للمرحلة  ال��ع��ام  الرتيب 
اأ�ضاب  عطب  ب�ضبب  -اجلمعة-  اأم�س 
حمرك الدراجة وذلك بعد انطالقته 
ال���رائ���ع���ة م���ن امل���رك���ز ال����راب����ع وال����ذي 
ح�����ض��ل ع��ل��ي��ه��ا يف ���ض��ب��اق اأف�����ض��ل زمن  

ال�ضبت املا�ضي.
العو�ضي ي�ضعي الكت�ضاب اخلربة

�ضلمان  وامل��وه��وب  ال�ضاعد  بطلنا  ق��ال 
يف   7 ال��دراج��ة  ق��ائ��د  العو�ضي  يون�س 
ي�ضعي  انه  واقف حمرفني  مناف�ضات 
امل�ضاركة  خ��الل  من  اخل��ربة  الكت�ضاب 
وانه  خ��ا���ض��ة  ال��ك��ب��ري  التجمع  ه���ذا  يف 
ال��ع��امل يف  اأب��ط��ال  م��ن  النخبة  يجمع 
يون�س  �ضلمان  ويعترب  االأرب��ع.  الفئات 
ال�ضاعدة  امل����واه����ب  اح�����د  ال���ع���و����ض���ي 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات  دول����ة  يف 
بطولة  ج�����والت  يف  جن��م��ه  ���ض��ط��ع  اإذ 
االإمارات للدراجات املائية يف ال�ضنتني 
املا�ضيتني وجنح يف حتقيق الكثري من 
االألقاب حيث توج بالعديد من االألقاب 

يف امل�ضاركات اخلارجية.
بو�ضيل: اأع�ضق بطولة االإمارات

قال البطل العاملي الربيطاين جيم�س 
يف  توقيت  اأف�ضل  �ضجل  ال��ذي  بو�ضيل 
ف��ئ��ة ج��ال�����س امل��ح��رف��ني وف���از باملركز 
يوم  ���ض��ب��اح  االأوىل  ل��ل��م��رح��ل��ة  االأول 
اأم�������س ���ض��م��ن م��ن��اف�����ض��ات ج���ائ���زة دبي 
الكربى 2017 انه يع�ضق امل�ضاركة يف 
للدراجات  االإم��ارات  بطولة  مناف�ضات 
املائية والتي ظهر يف مناف�ضاتها اأكرث 
وتعدد  االأبطال  لتنوع  وذل��ك  من مرة 

اجلوالت.
اإىل  وذكر بو�ضيل انه �ضعيد باحل�ضور 
البطولة  ل��ل��م�����ض��ارك��ة يف  دب���ي جم����ددا 
هذا  ه��دف��ه  اأن  م��وؤك��دا  يحبذها  ال��ت��ي 
من  العاملي  اللقب  على  املناف�ضة  العام 
خالل اجلولة الرابعة وقبل اخلتامية 
يف دبي ثم اجلولة اخلام�ضة واخلتامية 

يف ال�ضارقة.
مدينة  اب���ن  بو�ضيل  جيم�س  واأ����ض���اف 
ك���ام���ب���ريي���ج وال���������ذي اح��������رف ه���ذه 
الريا�ضة منذ �ضن 17 عاما انه حظي 
م��ن ق��ب��ل ب��ال��ت��األ��ق يف م��ي��اه االإم�����ارات 
الدراجات  ملو�ضم  بطال  تتويجه  بعد 
املائية عام 2012 عندما �ضارك يف 6 

جوالت جرت حينها.

العليا  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأع���ل���ن���ت 
باملظالت  للقفز  ال��ع��امل  لبطولة 
للتزحلق على املاء 2017 - التي 
مت�ضابقا   120 مب�ضاركة  حتظى 
 25 104 قافزين ميثلون  بينهم 
ر�ضميا  ان��ط��الق��ه��ا  وامل���ق���رر  دول����ة 
االثنني املقبل - جاهزيتها بعد ان 
و�ضعت اللم�ضات االخرية على عمل 
كافة اللجان املنبثقة عنها وو�ضول 
امل�ضاركني  ع���دد  ن�����ض��ف  م��ن  اأك����رث 
و�ضيوف الدولة من رجال االحتاد 
الدويل ومنظمني وحكام وقافزين 
ليكتمل عقد امل�ضاركني غدا االحد 
بو�ضول مت�ضابقي رو�ضيا وال�ضويد 

وبريطانيا وا�ضبانيا وال�ضني .
و���ض��ي��ك��ون ج��م��ه��ور وع�����ض��اق اللعبة 
الر�ضمي  التدريب  مع  موعد  على 
���ض��ي��ب��داأ �ضباح  ل��ل��ق��اف��زي��ن وال����ذي 
ظهر  حتى  وي�ضتمر  ال�ضبت  اليوم 
دب��ي فيما  داي��ف  �ضكاي  االثنني يف 
التناف�س  ج�����والت  اوىل  ت��ن��ط��ل��ق 

�ضباح يوم الثالثاء املقبل.

ووجه يو�ضف ح�ضن احلمادي نائب 
للريا�ضات  االم���ارات  احت��اد  رئي�س 
ال�ضكر  ال��ب��ط��ول��ة  م��دي��ر  اجل���وي���ة 
والعرفان اىل �ضمو ال�ضيخ حمدان 
مكتوم  اآل  را����ض���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
دبي  رئي�س جمل�س  دب��ي  ويل عهد 
الالحمدود  دعمه  على  الريا�ضي 
عامة  وال���ري���ا����ض���ي���ني  ل��ل��ري��ا���ض��ة 

وللريا�ضات اجلوية خا�ضة.
اىل  بال�ضكر  احل��م��ادي  ت��وج��ه  كما 

و���ض��ك��اي داي���ف دب��ي وجل��ن��ة تاأمني 
الفعاليات وادارة فزاع مارين.

احلالية  البطولة  ان  اىل  م�ضريا 
ح���ق���ق���ت رق����م����ا ق���ي���ا����ض���ي���ا يف ع���دد 
القافزين  وع���دد  امل�����ض��ارك��ة  ال���دول 
ا�ضعاف  ث��الث��ة  اىل  و���ض��ل  ال����ذي 

البطوالت ال�ضابقة.
واأو�ضح ان هناك عرو�ضا للطريان 
م�ضاحبة  ���ض��ت��ك��ون  اال���ض��ت��ع��را���ض��ي 
ل��ل��ح��دث ���ض��وف ي��ق��وم ب��ه��ا الطيار 

واجلهات  ال��ري��ا���ض��ي  دب���ي  جمل�س 
احلكومية واالحتادية التي تعاونت 
مع االحتاد واللجنة املنظمة العليا 
العاملي وهي  الإجن���اح ه��ذا احل��دث 
القيادة العامة ل�ضرطة دبي وهيئة 
ال��ط��رق وامل��وا���ض��الت وب��ل��دي��ة دبي 
العامة  واالدارة  امل���دين  وال���دف���اع 
وهيئة  االجانب  و���ض��وؤون  لالإقامة 
وجمارك  امل�����دين  ل��ل��ط��ريان  دب����ي 
دبي وهيئة دبي خلدمات اال�ضعاف 

املجري زولتان الذي اعتاد ان يقدم 
م��ث��ل ه���ذه ال��ع��رو���س ع��ل��ى هام�س 
االحتاد  ينظمها  ال��ت��ي  ال��ب��ط��والت 
ال������دويل ع���ام���ة ودول������ة االم������ارات 
خا�ضة . وقال احلمادي ان اللجنة 
امل��ن��ظ��م��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��ب��ط��ول��ة �ضوف 
تعقد اجتماعا تن�ضيقا م�ضركا يوم 
االح��د مع رج��ال االع��الم املكلفني 
بتغطية  م��وؤ���ض�����ض��ات��ه��م  ق��ب��ل  م���ن 
ال��ب��ط��ول��ة وذل����ك بقاعة  ف��ع��ال��ي��ات 

باملارينا  ب�ضكاي دايف  االجتماعات 
ب��ح�����ض��ور رئ��ي�����س االحت����اد ال���دويل 
االحتاد  ورج����ال  ب��امل��ظ��الت  للقفز 
ال���������دويل الط��������الع االع���الم���ي���ني 
قامت  التي  الرتيبات  كافة  على 
واملعلومات  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ب��ه��ا 
د.  واأ���ض��اد  اللجنة.  ل��دى  امل��ت��وف��رة 
رينيه اك�ضي رئي�س االحتاد الدويل 
دولة  قدمته  مبا  باملظالت  للقفز 
االمارات من ت�ضهيالت وامكانيات 

املناف�ضات  وب��دء  الوفود  ال�ضتقبال 
اىل  والتقدير  بال�ضكر  ..متوجها 
���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ح���م���دان ب���ن حممد 
اآل مكتوم ويل عهد دبي  بن را�ضد 
الريا�ضي على  دبي  رئي�س جمل�س 
..وقال  للبطولة  ودع��م��ه  رع��اي��ت��ه 
انها لي�ضت املرة االوىل التي ي�ضند 
تنظيم  م��ه��م��ة  ال�������دويل  االحت�������اد 
االم�������ارات  احت������اد  اىل  ال���ب���ط���ول���ة 
وان  �ضبق  ب��ل  اجل��وي��ة  للريا�ضات 

نظمت دبي العديد من البطوالت 
ا�ضبحت  لذلك  واال�ضخم  االك��رب 
قبلة الريا�ضات اجلوية يف العامل. 
واأب�������دى رئ��ي�����س االحت������اد ال����دويل 
البالغة  �ضعادته  ب��امل��ظ��الت  للقفز 
مب��ا ���ض��اه��ده م��ن حت�����ض��ريات لعل 
يف م��ق��دم��ت��ه��ا ال��ت��ن��ظ��ي��م ال���رائ���ع 
ال�ضيافة  وكرم  اال�ضتقبال  وح�ضن 
امل�ضاركني يف  كافة  بها  ي�ضعر  التي 

احلدث.

�للجنة �ملنظمة تعلن جاهزيتها لبطولة �لعامل للقفز باملظالت يف دبي

دبي البحري يحتفي بالنج�م الليلة

�إ�شد�ل �ل�شتار على مونديال �لدر�جات �ملائية �ليوم
املال يتاألق ويت�صدر احلركات ال�صتعرا�صية يف املرحلة الأوىل

العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/3566  جتاري جزئي
املدينة  مها   -2 ����س.ذ.م.م  ايكومبنت�س  اينديرو�ضي�س  الينز  1-ب��اي��ب   / عليه  املدعي  اىل 
ان  االقامة مبا  رام ما�ضان موثو جمهول حمل  �ضوندا  �ضيفا  ���س.ذ.م.م 3-  للتكنولوجيا 
املدعي/ بنك الفجرية الوطني �س.م.ع وميثله:علي ا�ضماعيل حممد عبداهلل الزرعوين  
ق��د اأق����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى وم��و���ض��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة ب���ال���زام امل��دع��ي عليهم مب��ب��ل��غ وق���دره 
يف:2017/8/26  احلا�ضل  اال�ضتحقاق  تاريخ  من   %13 بواقع  والفائدة  درهم   )366.467(
حتى متام ال�ضداد والر�ضوم وامل�ضاريف واالتعاب.  وحددت لها جل�ضة يوم االثنني املوافق 
2017/12/18 ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2560  مدين جزئي

اىل املدعي عليه /افزان ر�ضول حممد بوتا جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/اي 
جرافيك�س �ضاين لالعالنات �س.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
والفائدة %9  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم  وق��دره )2000(  عليه مببلغ  املدعي  بالزام 
كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�ضمول  التام  ال�ضداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من 
بالقاعة  ���س   8.30 ال�ضاعة    2017/12/4 امل��واف��ق  االث��ن��ني  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت 
Ch2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/418  مدين كلي

لنقل  الطاهر  احمد   -2 الطيب  حممد  الطاهر  1-اح��م��د   / عليه  املدعي  اىل 
ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  واخلفيفه  الثقيله  بال�ضاحنات  امل��واد 
دروي�س  خمي�س  وميثله:امل  املهريي  �ضلطان  خلفان  حممد  فاطمة  املدعي/ 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  البلو�ضي  حممد 
وامل�ضاريف.   وال��ر���ض��وم   %12 وال��ف��ائ��دة  دره��م   )621000( وق���دره  مببلغ  عليهم 
وحددت لها جل�ضة يوم االربعاء املوافق 2017/12/6 ال�ضاعة 9.30 �س بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.15
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12182 بتاريخ 2017/11/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/661 تنفيذ عقاري  
ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  مطهر  عبدالرحيم  توفيق  �ضده/1-حممد  املنفذ  اىل 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ذ.م.م  العقارية  الوطنية  التنفيذ/ال�ضركة  طالب 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )94205( درهم اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة 1- بف�ضخ التعاقد املربم بني املدعية واملدعي عليه اتفاقية االجارة 
 RW024 املوؤرخة:2015/5/18 عن الوحدة العقارية  املو�ضوفة بالذمة ومالحقها 
مبنطقة وادي ال�ضفا 5 رقم االر�س 989 دبي االمارات العربية املتحدة 2- بالزام املدعي 
واخل�ضم  للمدعية  حيازتها  ورد  ال�ضواغل  من  حالية  العقارية  الوحدة  بت�ضليم  عليه 
املتدخل ان�ضماميا للمدعية.وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك 

يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
/�ضومون  امل����دع����و  ف���ق���د 
مقبول ح�ضني ، بنغالدي�س 
�ضفره  ج���واز   - اجلن�ضية 
 )345405( رق����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ض���ال 

 050/6179023

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د امل��������دع��������و /ازي������ك������ل 
اولي�ضني  ال���ي���وا����ض���ي���ج���ن 
اجل���ن�������ض���ي���ة  ن����ي����ج����ريي����ا   ،
رق������م  �������ض������ف������ره  ج�������������واز   -
يجده  من   )7868917(
عليه االت�ضال بتليفون رقم 

 050/5540109

فقدان جواز �سفرت
ليليان   / امل����دع����و  ف���ق���د 
ن���ي���ي���وجن���اب���و ك���ي�������ض���ورو ، 
ك���ن���دا  اجل��ن�����ض��ي��ة - جواز 
�ضفره رقم )800992( 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ض���ال 

 055/8960293

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / ماى جي ان 
الفلبني   ، انانه  لوجرونو 
�ضفره  ج���واز   - اجلن�ضية 
 )A1193492P( رقم
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ض���ال 

 050/1646706

فقدان جواز �سفرت
/�ضنيال  امل������دع������و  ف����ق����د 
باك�ضتان     ، احمد  حت�ضني 
�ضفره  ج���واز   - اجلن�ضية 
 )5707311( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ض���ال 

 055/2139102

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو /اجمل ح�ضني 
باك�ضتان   ، ح�����ض��ني  م��ن��ري 
�ضفره  ج���واز   - اجلن�ضية 
 )6892013( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ض���ال 

 056/3354429

فقدان جواز �سفرت
�ضريلني   / امل����دع����و  ف���ق���د 
بينتوان،  ���ض��ي��ل��ف��ا  ���ض��ي��ل��ف��ا 
ال�����ف�����ل�����ب�����ني اجل����ن���������ض����ي����ة 
رق�����م  ������ض�����ف�����ره  ج������������واز   -
)2086438( من يجده 
بتليفون  االت�������ض���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/1311153 
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الفجر الريا�ضي

قال لوي�س هاميلتون بطل العامل اأربع مرات اإن �ضباقات فورموال 1 لل�ضيارات تواجه 
نظام  واإدخ��ال  االأح��د  يوم  الكربى  اأبوظبي  �ضباق جائزة  نهاية  بعد  قبيحا  م�ضتقبال 

هالو حلماية الراأ�س يف 2018.
املتطاير وخطر  ال�ضائقني م��ن احل��ط��ام  راأ����س  ه��ال��و ه��و حماية  ن��ظ��ام  وال��ه��دف م��ن 
االإطارات املتطايرة من جراء احلوادث ومت اإقرار ا�ضتخدامه فوق قمرة القيادة بدءا 

من املو�ضم املقبل رغم التحفظات حول تاأثريه على املظهر اخلارجي لل�ضيارة.
�ضباق  املك�ضيك، عن  املا�ضي يف  ال�ضهر  الرابع يف  لقبه  ال��ذي ح�ضد  هاميلتون،  وق��ال 
جميلة  لل�ضيارات  االأخ���ري  ال�ضباق  ه��و  املقبل  امل��و���ض��م  يف  التفكري  ب��دء  م��ع  اأب��وظ��ب��ي 

املظهر.
يتعلق  فيما  االنهيار  �ضيبداأ  املقبل  املو�ضم  من  اأن��ه  اأعتقد  مر�ضيد�س  �ضائق  واأ���ض��اف 
اأمر �ضيء  بجمال مظهر ال�ضيارات لكن االأمان �ضيزيد على االأقل. رمبا تكون بداية 

التقنية  من  الريا�ضة  متابعي  من  عدد  و�ضخر  ما.  بطريقة  جناح  اإىل  يتحول  لكنه 
�ضائق فرياري،  فيتل  �ضيبا�ضتيان  واتفق  االجتماعي.  التوا�ضل  اجلديدة على مواقع 
الذي ح�ضر املوؤمتر ال�ضحفي مع غرميه الربيطاين، اأن ال�ضيارات احلالية اأجمل يف 

املظهر لكنه ي�ضعر اأن الريا�ضة �ضتعتاد على التغيري.
وقال ال�ضائق االأملاين اأعتقد اأنه اأمر اعتدنا عليه كلنا لكن بال �ضك ال�ضيارات احلالية 
النهاية  يف  لذا  اأي�ضا.  جيدا  �ضيبدو  لذا  اجلماليات  على  �ضنعمل  جماال.  اأك��رث  تبدو 

االأمر لن يكون �ضيئا.
ومازحا قال اال�ضرايل دانييل ريت�ضياردو، الذي جل�س بجوار بطلي العامل اأربع مرات 

اإنه �ضيحاول منح خوذته �ضكال مميزا يف �ضباق االأحد.
واأ�ضاف �ضائق رد بول هي اخلوذة �ضيكون من ال�ضعب روؤيتها بالتاأكيد يف العام املقبل. 

ال اأعتقد اأن االأمر �ضيكون دراميا مثل حديث اأغلب اجلماهري. �ضيكون مقبوال.

هاميلتون ياأ�شف النتهاء حقبة �ل�شكل �لر�ئع ل�شيار�ت فورموال 

لالإبل  رزي��ن  مزاينة  فعاليات  من  الثاين  اليوم  �ضهد 
املحليات  لفئتي  املخ�ض�ضة   - ال��ع��ا���ض��رة  ن�ضختها  يف 
امل�ضاركة من  على  كبريا  اإقباال   - واملجاهيم  االأ�ضايل 
االأ�ضواط، كما حظيت بح�ضور  كافة  املالك يف  طرف 

جماهريي فاعل وتغطية اإعالمية مميزة.
وت��ه��دف امل��زاي��ن��ة ال��ت��ي حت��ظ��ى ب��دع��م ع���دد م��ن اأبناء 
االإم�����ارات م��ن م���الك االإب����ل وامل��ه��ت��م��ني ب��ال��راث اإىل 
املحافظة على االإبل كجزء مهم من موروثنا االأ�ضيل، 
الأبناء  االأ�ضيلة  العربية  التقاليد  عراقة  على  وتوؤكد 
القيادة  االإم��ارات، كما ترجم وتعزز حر�س واهتمام 
الر�ضيدة ودعمها الكبري للفعاليات الراثية وخا�ضة 
من  هاما  ركنا  باعتبارها  باالإبل  اخلا�ضة  املهرجانات 
املحبة  غر�س  يف  لدورها  وكذلك  الراثية،  املنظومة 

واالألفة والتالحم بني اأبناء الوطن.
االأربعاء  االول  اأم�س  اأول  املزاينة  فعاليات  وانطلقت 
االأحد  يوم  لغاية  وت�ضتمر  باأبوظبي  رزي��ن  يف منطقة 
القادم، حتت اإ�ضراف جلنة اإدارة املهرجانات والربامج 
الثقافية باأبوظبي، ورعاية اإعالمية من مركز �ضلطان 
يومها  املزاينة يف  اأ���ض��واط  خ��الل  وتناف�ضت  زاي��د،  بن 
ال��ث��اين ع�����ض��رات امل��ط��اي��ا ل��ل��ف��وز ب��ال��ن��ام��و���س وحتقيق 

املراكز االأوىل يف االأ�ضواط ال�ضباحية وامل�ضائية.
وقد مت تخ�ضي�س مناف�ضات اليوم الثاين ل�ضّن االإيذاع 
يف الفرة ال�ضباحية و�ضّن اللقايا يف الفرة امل�ضائية 
وت�ضمنت  وامل��ج��اه��ي��م،  االأ����ض���اي���ل  امل��ح��ل��ي��ات  لفتئتي 

املناف�ضات 3 اأ�ضواط لكل �ضّن من كل فئة.
رئي�س  املنهايل  عيد  بن  �ضالح  توجه  املنا�ضبة  وبهذه 
اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  بال�ضكر  ل��ل��م��زاي��ن��ة،  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة، حفظه اهلل، والقيادة الر�ضيدة واأ�ضحاب ال�ضمو 
الكبري  وح��ر���ض��ه��م  ب��االإب��ل  اهتمامهم  ع��ل��ى  ال�����ض��ي��وخ، 
تقدميهم  خ���الل  م��ن  امل����وروث  ه���ذا  ع��ل��ى  للمحافظة 
اخلا�ضة  الفعاليات  لكافة  الكرمية  والرعاية  الدعم 

باالإبل ما كان له االأثر الكبري يف جناحها وتطورها.
كما توجه املنهايل بال�ضكر اإىل جلنة اإدارة املهرجانات 
ومركز  اأب��وظ��ب��ي،  يف  وال��راث��ي��ة  الثقافية  وال��ربام��ج 
على  للمزاينة  االإع��الم��ي  ال��راع��ي  زاي���د  ب��ن  �ضلطان 
ت��ط��ور املزاينة  ���ض��اه��م��ت يف  ال��ت��ي  ال��ط��ي��ب��ة  ج��ه��وده��م 

وجناحها يف هذه الدورة.
الذي  الكبري  لالإقبال  ارتياحه  ع��ن  املنهايل  واأع���رب 
ت�ضهده امل��زاي��ن��ة يف دورت��ه��ا ال��ع��ا���ض��رة وم���ا حت��ظ��ى به 
اأن  م��وؤك��دا  اإع��الم��ي،  واهتمام  جماهريي  ح�ضور  من 
البيئة واالأجواء  اللجنة املنظمة حري�ضة على توفري 
هذه  م��ن  امل��رج��وة  االأه�����داف  ك��اف��ة  لتحقيق  املنا�ضبة 
الراث  وحمبي  االإب��ل  مالك  التقاء  واأهمها  املزاينة، 
يف عر�س تراثي كل عام، وحتقيق الفائدة للمالك من 
خالل الفوز باجلوائز الكربى والوقوف على م�ضتوى 
حاللهم حيث متنح مزاينة رزين موؤ�ضرا هاما للمالك 
ا�ضتعدادها  م��دى  على  وال��وق��وف  مطاياهم  لتقييم 
تتيح  كما  القادمة،  الكربى  املهرجانات  يف  للم�ضاركة 
من  مقتنياتهم  لتعزيز  وال�ضراء  للبيع  الفر�ضة  لهم 

املطايا املميزة.
وقال ان اللجنة املنظمة لن تدخر جهدا من اأجل اأن 
التي  الالئقة  بال�ضورة  الراثي  املهرجان  هذا  يخرج 

تعّود عليها اجلميع خالل املوا�ضم ال�ضابقة.
واأ�ضاف رئي�س اللجنة املنظمة ملزاينة رزين “ ان اللجنة 
ال�ضفافية  م��ب��داأ  ال�ضابقة  ال���دورات  يف  وكما  اعتمدت 
والو�ضوح وعملت بالتعاون مع جلنة ادارة املهرجانات 
والربامج الثقافية على اختيار اأع�ضاء جلان الت�ضبية 
والتحكيم من اأ�ضحاب اخلربة والنظرة واملعرفة ممن 
الدولة  م�ضتوى  ع��ل��ى  امل��زاي��ن��ات  ���ض��اح��ات  ل��ه��م  ت�ضهد 
واملنطقة، وما يوؤكد على ذلك هو ارتياح جميع املالك 
لنتائج الت�ضبيه والتحكيم ور�ضا اجلميع عن القرارات 
التي تتخذها اللجان والتي ت�ضب يف النهاية يف خدمة 

املالك وموروث االإبل العريق«.
بال�ضكر  امل��ن��ه��ايل  ���ض��ال��ح  ت��وج��ه  ح��دي��ث��ه،  خ��ت��ام  ويف 
وعلى  والرعاة،  وال�ضركاء  الداعمني  لكافة  والتقدير 
راأ���ض��ه��م ���ض��ع��ادة ف���رج ب��ن ح��م��ودة ال��ظ��اه��ري الداعم 
للجهات  بال�ضكر  تقدم  كما  امل��زاي��ن��ة،  لهذه  الرئي�ضي 
امل�ضاندة، وو�ضائل االإعالم التي حر�ضت على التواجد 
لر�ضد احلدث ونقله وتوثيقه، ووجه الدعوة للجميع 
حل�����ض��ور ف��ع��ال��ي��ات امل���زاي���ن���ة، واأ����ض���ار اإىل اأن����ه ق���د مت 
الفعاليات  ملتابعة  للجمهور  وا�ضعة  من�ضة  تخ�ضي�س 

واال�ضتمتاع باأجوائها الراثية.
ويف ما يلي نتائج مناف�ضات اليوم الثاين..

- االأ�ضواط ال�ضباحية – �ضّن االإيذاع: �ضمن مناف�ضات 
الفرة ال�ضباحية لليوم الثاين لفئة املحليات االأ�ضايل 
عامر  ملالكها م�ضبح  ا�ضتطاعت -زمط  االإي��ذاع،  ل�ضن 
ال�ضوط  يف  االأول  امل��رك��ز  اح��ت��الل  املن�ضوري  ح��وي��رب 
ال��رئ��ي�����ض��ي امل��ف��ت��وح، وح�����ض��ل��ت ع��ل��ى اجل���ائ���زة الكربى 
لل�ضوط وه��ي ع��ب��ارة ع��ن ���ض��ي��ارة ورم���ز وو���ض��اح، فيما 
نالت -طاليب لنا�ضر �ضامل معي�ضد املن�ضوري املركز 

الثاين، وذهب املركز الثالث ل� -الكارثة ومالكها حمد 
حممد مبارك �ضعيد االأحبابي.

املفتوح، حلت �ضوغة لعو�س بن  النقدي  ال�ضوط  ويف 
حامد ح�ضني املنهايل يف املركز االأول، وجاءت يف املركز 
الثاين -ال�ضاخمة ملالكها عبداهلل حممد حجي حممد 
الهاملي، ويف املركز الثالث -ال�ضاهينية الأحمد مبارك 

�ضيبف ال�ضدي املن�ضوري.
ويف �ضوط التالد النقدي،حققت م�ضغلة ملبارك را�ضد 
حمد مبارك الهاجري املركز االأول، وجاءت املن�ضورة 
ل�ضامل حممد �ضامل الدرعي يف املركز الثاين، ويف املركز 

الثالث -كيف لعبداهلل براك عبداهلل براك املزروعي.
علي  ملالكها  ال�ضيخة  حّلت  اإي���ذاع؛  املجاهيم  فئة  ويف 
حممد علي احل�ضاين يف املركز االأول لل�ضوط الرئي�ضي 
املفتوح، وح�ضلت على �ضيارة ورمز، ويف املركز الثاين 
املركز  وك���ان  امل��ن��ه��ايل،  �ضليح  بخيت  الأح��م��د  -�ضملة 
�ضهيل  بخيت  اأحمد  ملالكها  هيبة  ن�ضيب  من  الثالث 

املنهايل.
ويف ال�ضوط النقدي املفتوح، تقدمت منتلة ملالكها علي 
االأول،  املركز  واحتلت  املن�ضوري  م�ضاعد  علي  حممد 
املركز  يف  املنهايل  العو�ضي  بن  ملحمد  فزاعة  وج��اءت 
بينه ل�ضعيد حممد  الثالث  املركز  .. وحلت يف  الثاين 

ثاين املزروعي.
ويف �ضوط التالد النقدي كان املركز االأول من ن�ضيب 
املركز  نالت  فيما  املنهايل،  العمر  بن  ل�ضالح  القعودة 
املحرمي،  �ضعد  �ضامل  هويدي  ل�ضالح  القعودة  الثاين 
ويف املركز الثالث ال�ضيخة ل�ضعيد حممد علي م�ضاعد 

املن�ضوري.
- االأ�ضواط امل�ضائية - �ضّن اللقايا: يف االأ�ضواط امل�ضائية 
املحليات  فئة  ويف  اللقايا،  ل�ضّن  تخ�ضي�ضها  مت  التي 
االأ�ضايل، ا�ضتطاعت �ضالبة ملالكها عبداهلل زايد �ضعيد 
الرئي�ضي  ال�ضوط  يف  ال�ضدارة  حتقيق  من  املن�ضوري 
امل��ف��ت��وح، واح��ت��ل��ت امل��رك��ز االول ون��ال��ت ���ض��ي��ارة ورمز، 
وجاءت الرمي حلمد حممد مبارك �ضعيد االأحبابي يف 
املركز الثاين، فيما نالت العنود ملالكها عبداهلل حممد 

�ضامل كردو�س العامري املركز الثالث.
ويف ال�����ض��وط ال��ن��ق��دي امل��ف��ت��وح، ج���اءت غ���زوة ملبخوت 
بخيت كديري املنهايل يف املركز االأول، وحلت �ضمحة 
الثاين،  امل��رك��ز  يف  املن�ضوري  هياي  ب��ن  علي  ل�ضلطان 
و�ضواهني ملالكها عبد اهلل زايد �ضعيد حارب املن�ضوري 

يف املركز الثالث.
ويف �ضوط التالد النقدي، ح�ضلت غرام ملالكها حممد 
ظبيب العامري على املركز االأول، فيما حلت اأ�ضطورة 
وذهب  الثاين،  املركز  يف  املن�ضوري  مالح  علي  لرا�ضد 
�ضعيد  حممد  �ضالح  ومالكها  للهو�ضا  الثالث  امل��رك��ز 

العامري.
الوافية  ت�ضدرت  املجاهيم،  لفئة  اللقايا  اأ���ض��واط  ويف 
الرئي�ضي  ال�ضوط  املنهايل  �ضامل  بخيت  اأحمد  ملالكها 
املفتوح ونالت املركز االأول وحظيت بال�ضيارة والرمز، 
بن  ال�ضيخة حل��ري��زان حمد  الثاين  املركز  وج��اءت يف 
�ضاملني املنهايل، فيما نالت عدمية ملالكها حممد �ضعيد 

علي �ضعيد املن�ضوري املركز الثالث.
ملالكها  النعو�س  احتلت  املفتوح،  النقدي  ال�ضوط  ويف 
وذهب  االأول،  امل��رك��ز  امل��ن��ه��ايل  ع��ب��داهلل  ج��اب��ر  حممد 
امل���رك���ز ال���ث���اين ل�����ل��ق��اي��د وم��ال��ك��ه��ا ال��ظ��ب��ي��ع��ي عبداهلل 
حاكم  ملبخوت  م�ضغوفة  الثالث  امل��رك��ز  ويف  امل��ن��ه��ايل، 

يحيى املنهايل.
ويف �ضوط التالد النقدي، حلت طاليب لرا�ضد نا�ضر 
والنعو�س  االأول،  امل��رك��ز  يف  املن�ضوري  طويلب  خلف 
مل��ب��خ��وت م��ب��ارك م��ب��خ��وت امل��ن��ه��ايل يف امل��رك��ز الثاين، 
م�ضعران  ع��و���س  لبخيت  النايفة  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  ويف 
املنهايل. وح�ضل الفائزون يف املراكز االأوىل باالأ�ضواط 
على  واملجاهيم  االأ�ضايل  للفئتني  املفتوحة  الرئي�ضية 
النقدي  اأ���ض��واط  الفائزون يف  ن��ال  فيما  ورم��ز،  �ضيارة 
نقدية،  وج��ائ��زة  رم��ز  على  التالد  واأ���ض��واط  املفتوحة، 
نقدية  جوائز  على  التالية  باملراكز  الفائزون  وح�ضل 
قيمة. وعرّب امل�ضاركون يف مناف�ضات اليوم الثاين عن 
التنظيم  بح�ضن  واأ���ض��ادوا  التحكيم  لنتائج  ارتياحهم 
يف  امل�ضاركة  على  عزمهم  موؤكدين  التحكيم،  ونزاهة 
االأ�ضواط القادمة نظرا ملا حتققه لهم هذه املزاينة من 
مطاياهم  لتقييم  الفر�ضة  ومتنحهم  كثرية،  فوائد 
املزاينات  يف  للمناف�ضة  اأه��ل��ي��ت��ه��ا  وم���دى  وم�����ض��ت��واه��ا 
القادمة، كما تتيح لهم فر�ضة �ضراء واقتناء  الكربى 

ما يرغبون من مطايا تتميز باجلمال والذاللة.
جدير بالذكر اأن فعاليات الدورة احلالية ملزاينة رزين 
لالإبل م�ضتمرة لغاية يوم االأحد القادم، ومن املتوقع 
كبرية  م�ضاركة  ال��ق��ادم��ة  االأي����ام  مناف�ضات  ت�ضهد  اأن 
ومناف�ضة قوية للفوز باملراكز االأوىل والنامو�س، وقد 
مت تخ�ضي�س مناف�ضات اليوم الثالث ل�ضّن احلقايق يف 
الفرة ال�ضباحية واملفاريد يف الفرة امل�ضائية لفئتي 
االأ�ضايل واملجاهيم، بواقع ثالثة اأ�ضواط لكل �ضّن من 

كل فئة.

�إقبال كبري على �مل�شاركة يف ثاين 
�أيام مز�ينة رزين لالإبل

حممــد �شـــالح ي�شعـل حربا بني 
بر�شلونــة وريـال مدريـد

مورينيو متخوف من 
رحيل �لفاليني 

اأقر الربتغايل جوزيه مورينيو مدرب مان�ض�ضر يونايتد االنكليزي اجلمعة، انه 
قلق من احتمال خ�ضارة العب و�ضطه مروان الفاليني يف ظل تعرث مفاو�ضات 

متديد عقد الالعب البلجيكي الدويل مع ال�ضياطني احلمر.
الدوري  يف  ال�ضبت  ب��راي��ت��ون  م��واج��ه��ة  قبل  �ضحايف  م��وؤمت��ر  يف  امل���درب  وك�ضف 
االنكليزي لكرة القدم، انه لي�س �ضالعا يف املفاو�ضات لتمديد عقد الالعب البالغ 

30عاما.
ويردد اأن الفاليني يريد عقدا اأطول من �ضنتني عر�ضه عليه يونايتد يف اأيلول 
من  قلقا  ك��ان  اإذا  وعما  ال�ضابق.  ايفرتون  الع��ب  رف�ضه  وق��د  املا�ضي،  �ضبتمرب 
خ�ضارة الفاليني، اأجاب مورينيو نعم. )مل اأقم( ب�ضيء، هذا نقا�س بني الفاليني 
ريال  م��درب  واأردف  االثنني.  واح��رم  العقود...  يف  �ضالعا  ل�ضت  النادي.  وادارة 
لديه  الن  الالعب  “احرم  ال�ضابق  وت�ضل�ضي  االيطايل  وانر  اال�ضباين  مدريد 
احلق، لديه حق تقرير م�ضريه، واحرم االدارة الن القرارات والنقا�ضات حتت 
اآم��ال ان يتو�ضال اىل حل، لكن االم��ر خ��ارج عن  ال�ضيطرة، لذا انا انتظر فقط 
�ضيطرتي. واأعلنت اأندية ب�ضيكتا�س، فرنبغ�ضة وغلطة �ضراي الركية اأهتمامها 
ارتبط  فيما  �ضنوات،  الرب��ع  ل�ضمه  عرو�ضا  ح�ضرت  انها  وت��ردد  الالعب  ب�ضم 
كبري  ب�ضكل  الفاليني  وت��األ��ق  االيطاليني.  ون��اب��ويل  روم��ا  بناديي  �ضابقا  ا�ضمه 
لدى  �ضعبي  غ��ري  م��ن الع��ب  فتحول  ا���ض��راف مورينيو،  ال�18 حت��ت  اال�ضهر  يف 
جماهري يونايتد، اىل جنم حمبوب يف ملعب اولد ترافورد. كما ك�ضف مورينيو 
ان مهاجمه ال�ضويدي زالتان ايراهيموفيت�س العائد من اال�ضابة، ال يزال بعيدا 
على  جتربه  ك��ادت  الركبة  يف  قوية  ا�ضابة  نتيجة  كاملة  مباراة  يف  امل�ضاركة  عن 
االعتزال. ولعب زالتان )36 عاما( احتياطيا يف مباراتي يونايتد �ضد نيوكا�ضل 
وبازل ال�ضوي�ضري يف الدوري ودوري ابطال اوروبا، لكنه ال يزال يعمل ال�ضتعادة 
لياقته البدنية. وقال مورينيو ال لي�س جاهزا. خطوة خطوة، دقيقة بعد دقيقة، 
مباراة بعد مباراة. وتابع تاأثريه على ار�س امللعب ايجابي دوما، وال يتغري اذا كان 
م�ضاركا من عدمه. هو خيار اإ�ضايف لنا، ومن امل�ضتحيل على )املهاجم البلجيكي 
برنامج  وليونايتد  يفعل.  كما  دقيقة  كل  مباراة،  كل  يلعب  ان  لوكاكو  روميلو( 
ايام،   8 يف  ال��دوري  يف  وار�ضنال  ووات��ف��ورد  برايتون  يواجه  اذ  مزدحم،  مباريات 
علما بانه يحتل املركز الثاين بفارق 8 نقاط عن جاره اللدود مان�ض�ضر �ضيتي. 

وا�ضاف مورينيو مل نبلغ الن�ضف االول من املو�ضم بعد، لذا فلنكن هادئني.

بر�ضلونة  فريق  اإن  الربيطاين  اإك�ضربي�س  موقع  قال 
االإ���ض��ب��اين وغ��رمي��ه ري����ال م���دري���د، دخ���ال ع��ل��ى خط 
ال�����ض��راع م���ن اأج����ل اال���ض��ت��ف��ادة م���ن خ���دم���ات النجم 

امل�ضري حممد �ضالح.
اأكرب  اإح��دى  اأن هذا االهتمام من  وذك��ر امل�ضدر ذات��ه 
الذي  الرائع  امل�ضتوى  ياأتي يف ظل  اأوروب��ا  االأندية يف 

ي��ق��دم��ه ���ض��الح م���ع ل��ي��ف��رب��ول م��ن��ذ ان��ط��الق��ة املو�ضم 
اجلاري.

ت�ضجيل  من  امل�ضري  النجم  ومتكن 
اأه�������داف   9
خ������������������������الل 
اجل�������������والت 
ال����������������������12 
ىل  و الأ ا

ال�����������دوري  يف 
املمتاز،  االإجنليزي 

وه������و رق������م ق���ي���ا����ض���ي ل� 
الفريقان  ويطمح  ال��ري��دز. 

مع  ال��ت��ع��اق��د  اإىل  االإ����ض���ب���ان���ي���ان 
25 عاما،  العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ  ���ض��الح، 

ال�ضيفية  االن����ت����ق����االت  ف�����رة  خ�����الل 
م�ضوؤويل  اإن  اإك�����ض��ربي�����س  وق���ال  امل��ق��ب��ل��ة. 
بدورهم  ي�ضتعدون  االإجنليزي  ليفربول 
اأجل  لتقدمي عر�س �ضخم جديد، من 

اإبقاء الالعب يف �ضفوف النادي.

نابويل ويوفنتو�س ي�شتعد�ن ملو�جهة نارية يف �لدوري �اليطايل 
ي�ضتعد نابويل املت�ضدر ويوفنتو�س حامل اللقب ملواجهتهما 
على  �ضيفا  االأول  ي��ح��ل  ع��ن��دم��ا  امل��ق��ب��ل،  اال���ض��ب��وع  ال��ن��اري��ة 
املرحلة  الثاين كروتوين غدا االحد يف  اودينيزي وي�ضتقبل 

الرابعة ع�ضرة من الدوري االإيطايل لكرة القدم.
وي��ع��ل��ق ن���اب���ويل اآم�����اال ك��ب��رية ع��ل��ى ال������دوري امل��ح��ل��ي، فهو 
يتعر�س الي  ال��ذي مل  انر ميالن-  الوحيد -مع مطارده 
خ�ضارة حتى االن -فاز 11 مرة وتعادل مرتني، ويبتعد عن 
بفارق  االخ��رية  ال�ضت  ال�ضنوات  يف  اللقب  حامل  يوفنتو�س 

اربع نقاط.
و�ضحيح ان العبي املدرب ماوريت�ضيو �ضاري حققوا فوزهم 
الثاين يف دور املجموعات من دوري ابطال اوروبا، على ح�ضاب 
�ضاختار دانييت�ضك االوكراين -3�ضفر الثالثاء، اإال انهم ال 
يزالوا يتخلفون بفارق 3 نقاط عن الفريق االوكراين قبل 
اجلولة االخرية، يف جمموعة تاأهل عنها حتى االن مان�ض�ضر 

�ضيتي االإنكليزي القوي.
ويعول �ضاري هذا املو�ضم على املهاجمني 

واال�ضباين  مرتنز  دري�س  البلجيكي 
خ��و���ض��ي��ه ك��اي��خ��ون، ب��االإ���ض��اف��ة اىل 
الذي  ان�ضينيي  ل��ورن��ت�����ض��و  امل��ت��األ��ق 

مرمى  يف  رائ��ع��ا  هدفا  �ضجل 
�ضاختار.

وق��������������������������ال 
ن�ضينيي  ا
ب������������ع������������د 

امل����������ب����������اراة 
كل  “قدمنا 

وت�ضحياتنا  ���ض��يء 
الفوز...  اىل  اأدت 
اأ�������ض������ك������ر امل����������درب 
لت�ضجيعي،  ���ض��اري 
دوما.  بي  وثق  لقد 
الدين  رد  ���ض��اأح��اول 
بت�ضجيل االهداف«.

يخو�س  امل��ق��اب��ل،  يف 
مو�ضما  اودي���ن���ي���زي 
 4 ف�����از  اذ  م���ت���ع���رثا 
م���������رات وخ���������ض����ر 8 
االن،  حتى  مباريات 

ما اأدى اىل االطاحة 
مب����درب����ه ل���وي���ج���ي دل 

وتعيني  الثالثاء  ن��ريي 
ما�ضيمو اودو.

ق���اد  ان  الودو  و����ض���ب���ق 
دوري  اىل  ب����ي���������ض����ك����ارا 

ان  ق���ب���ل  االوىل  ال����درج����ة 
املو�ضم  يقال من من�ضبه يف 

امل����ا�����ض����ي، وه�����و اح�����د اف�����راد 
املنتخب االيطايل املتوج بكاأ�س 

يوفنتو�س  يبحث  املرحلة،  ختام  ويف    .2006 ع��ام  ال��ع��امل 
املرحلة  يف  �ضمبدوريا  ام���ام  خل�ضارته  �ضريع  تعوي�س  ع��ن 
اليغري  ما�ضيميليانو  املدرب  وتخلف العبو   .3-2 ال�ضابقة 
هيغواين  غونزالو  االرجنتينيان  يخفف  ان  قبل  �ضفر3-، 

وباولو ديباال اال�ضرار يف الوقت بدل ال�ضائع.
االوىل  بعد  املو�ضم،  هذا  الثانية  بخ�ضارته  يوفنتو�س  ومني 
امام الت�ضيو ال�ضهر املا�ضي، ومل ينجح يف تعوي�ضها منت�ضف 
اال�ضباين  بر�ضلونة  م��ع  ار���ض��ه  على  �ضلبا  بتعادله  اال�ضبوع 
النهائي  ثمن  اىل  ت��اأه��ل��ه  ل��ي��وؤج��ل  اوروب����ا،  اب��ط��ال  دوري  يف 
على  نقطة  بفارق  يتقدم  احلا�ضمة  ال�ضاد�ضة  اجلولة  اىل 

�ضبورتينغ الربتغايل.
فريقه يف  �ضخ�ضية  را�ضيا عن  ك��ان مدربه  ذل��ك،  وبرغم 

اىل  �ضنذهب  اننا  وتعني  ه��ام��ة،  نقطة  “هذه  تورينو 
ان  يجب  حيث  ال��ي��ون��اين  اوملبياكو�س  ملواجهة  اثينا 
لقد  جيدا.  لعبوا  ال�ضباب  التاأهل.  ل�ضمان  نفوز 
�ضعبنا االمور على بر�ضلونة اأمام دفاعنا. لي�س 
�ضلوكنا  ك��ان  ولقد  بر�ضلونة،  مواجهة  �ضهال 

جيدا«.
واردف اليغري “لي�س مهينا ان تدافع،. كانت 
اول  وه��ذا  تكتيكي  منظور  م��ن  جيدة  لعبة 

تعادل �ضلبي لنا هذا املو�ضم«.
وي��غ��ي��ب ع��ن امل��واج��ه��ة ق��ل��ب الدفاع 

ال����������دويل ج����ورج����و 
كييليني 
ب���������ع���������د 
بته  �ضا ا

ب����ع���������ض����الت 
اف�ضاحا  ف�����خ�����ذه، 

ملباراة  جلهوزيته  باملجل 
نابويل.

الثاين  م���ي���الن  ان�����ر  وي���ب���ح���ث 
نابويل  عن  نقطتني  بقارق 
موا�ضلة  ع��ن  امل��ت�����ض��در، 
ن����ت����ائ����ج����ه ال�����رائ�����ع�����ة 

�ضيفا  ي���ح���ل  ع���ن���دم���ا 
الثالث  ك����ال����ي����اري  ع���ل���ى 

ع�ضر وال��ذي ف��از 3 م��رات يف 
مبارياته االربع االخرية.

لوت�ضانو  م�����درب�����ه  وي�����ع�����ول 
���ض��ب��ال��ي��ت��ي ب�����ض��ك��ل ك��ب��ري على 
الفذ  االرج���ن���ت���ي���ن���ي  م���ه���اج���م���ه 
ترتيب  و���ض��ي��ف  اي����ك����اردي،  م������اورو 
ال��ه��داف��ني ب��ف��ارق ه��دف��ني ع��ن ت�ضريو 

اميوبيلي مهاجم الت�ضيو.
و����ض���ت���ك���ون ال���ف���ر����ض���ة ����ض���ان���ح���ة له 
ال�ضبت،  موقتا  ال�ضدارة  العتالء 
خ�ضارة  من  ا�ضتفادته  بعد  وذل��ك 
وال�ضعود  االخ������رية  ي��وف��ن��ت��و���س 

الثاين من  ال��دور  تاأهله اىل  الثاين.وبعد �ضمان  املركز  اىل 
ال��دوري االوروب��ي، اثر فوزه الكبري اخلمي�س على  م�ضابقة 
5-1 بثنائيتني للربتغايل  النم�ضوي  او�ضريا فيينا  �ضيفه 
ال�ضابع  ميالن  ي�ضتقبل  كوتروين،  وباتريك  �ضيلفا  اندريه 

تورينو الثامن على ملعب �ضان �ضريو.
بعد  مونتيال  فينت�ضنزو  م��درب��ه  وق��ال 
املباراة “كانت ليلة ايجابية لنا، واالن 
ميكننا الركيز على الدوري، حيث 

نود ان نت�ضلق الرتيب قليال«.
الفرق  “رو�ضونريي” امام  و�ضقط 
الت�ضيو  مثل  املو�ضم  ه��ذا  الكربى 
ويوفنتو�س  وان�������ر  وروم��������ا 
ينجح  ومل  ون���اب���ويل، 
بالتغلب  �����ض����وى 
ع������ل������ى ان������دي������ة 

متوا�ضعة.
وت��������������اب��������������ع 
نتيال  مو
“بت اأفهم 
عبني  لال ا
اأك����������������������رث 
االن، واين 
مي���ك���ن���ه���م 
ال�������ت�������اأق�������ل�������م 
ار�س  ع��ل��ى  اأك����رث 

امللعب«.
الت�ضيو  وي����ب����ح����ث 
اخل���������ام�������������������س ع����ن 
خ�ضارته  ت��ع��وي�����س 
االخ���رية اأم���ام روما 
ان���ت�������ض���ارات   6 ب���ع���د 
م����ت����ت����ال����ي����ة، ع���ن���دم���ا 
فيورنتينا  ي�����ض��ت��ق��ب��ل 

التا�ضع.
اأم��ا ج��اره روم��ا الرابع 
 10 وال������������ذي ح����ق����ق 
 13 يف  ان����ت���������ض����ارات 
االن،  ح���ت���ى  م�����ب�����اراة 
على  ����ض���ي���ف���ا  ف���ي���ح���ل 

جنوى الثامن ع�ضر.
ويلعب ال�ضبت بولونيا 
م��������ع ������ض�����م�����ب�����دوري�����ا، 
�ضبال،  م����ع  وك���ي���ي���ف���و 

فريونا، و�ضا�ضوولو  ه��ي��ال���س  م��ع 
ات������������االن������������ت������������ا م�����ع واالإث�������ن�������ني 

بينيفينتو.



    

 
بعد 39 عاما يف �ل�شجن.. �ختبار 

�حلم�س �لنووي يك�شف بر�ءته من �لقتل 
قتل  م��ن جرمية  اأم��ري��ك��ي  ب���راءة  ال��ن��ووي  اختبار احلم�س  ك�ضف 
متمتعا  ال�ضكر  لعيد  عطلة  اأول  ليق�ضي  وطفلها  الأم  م��زدوج��ة 

بحريته بعد 39 عاما اأم�ضاها ظلما يف ال�ضجن.
واأدين كريج كويل خطاأ بارتكاب اجلرمية يف منطقة �ضيمي فايل 

بوالية كاليفورنيا يف عام 1978.
وقال مدعون وال�ضرطة يف منطقة �ضيمي فايل اإن حاكم كاليفورنيا 
اأم�س  70 عاما  العمر  م��ن  البالغ  ال��رج��ل  ع��ن  ب���راون عفا  ج��ريي 
االأربعاء و�ضارع م�ضوؤولو ال�ضجن الإطالق �ضراحه. واأيدت ال�ضلطات 

املحلية قرار احلاكم.
وك��ت��ب ب����راون يف ال��وث��ي��ق��ة ال��ت��ي اأم����ر ف��ي��ه ب���اإط���الق ���ض��راح كويل 
"الطريقة التي حتمل بها ال�ضيد كويل عقوبته الطويلة واجلائرة 
ال�ضيد  الأن  العفو  ه��ذا  اأمنحه  اإنني  مذهل.  اأم��ر  وت�ضامح  ب�ضرب 

كويل مل يرتكب هاتني اجلرميتني".
فحو�س  ب��راأت  نيويورك  ومقرها  االأب��ري��اء  م�ضروع  ملبادرة  ووفقا 
احلم�س النووي �ضاحة اأكرث من 350 �ضخ�ضا يف الواليات املتحدة. 
وت�ضاعد املبادرة من اأدينوا خطاأ وتقول اإن املدانني الذين ح�ضلوا 
على الرباءة بف�ضل هذه الفحو�س اأم�ضوا يف املتو�ضط 14 عاما يف 

ال�ضجن عند �ضدور العفو عنهم.
وابنها  ويت�ضت  رون��دا  ال�ضابقة  �ضديقته  قتل  بتهمة  كويل  واأدي��ن 
االأم  كانت  التي  ال�ضقة  يف  اأع���وام  اأرب��ع��ة  العمر  البالغ من  دون��ال��د 

والطفل يعي�ضان فيها عام 1978.
وكتب براون يف خطاب العفو اأن كويل الذي لي�س لديه اأي �ضجل 

جنائي رمبا لفقت له التهمة.
واأدين كويل يف عام 1980 وحكم عليه بال�ضجن مدى احلياة دون 

اإمكانية احل�ضول على اإفراج م�ضروط.
ولطاملا اأ���ض��ر ك��ويل على ب��راءت��ه. وق��ال احل��اك��م اإن��ه حت��ول داخل 
ال�ضجن اإىل الدين وابتعد عن الع�ضابات. وبعد اأن طلب عفوا من 

براون اأمر احلاكم مبراجعة ق�ضيته.
اأنها  يعتقد  ك��ان  بيولوجية  عينات  اإن  ف��ايل  �ضيمي  �ضرطة  وقالت 
اأو دمرت اكت�ضفت يف خمترب خا�س وحلل املحققون دليال  فقدت 

مهما.
العينة  ل��ك��ويل يف  ال��ن��ووي  للحم�س  اأث���ر  ال  اأن���ه  التحليل  واأظ��ه��ر 
وقالت  اآخرين.  الأ�ضخا�س  النووي  للحم�س  اأث��ار  هناك  كانت  بل 
ال�ضرطة اإن التقنية التي ا�ضتخدمت لتحليل العينة مل تكن متاحة 

عندما اأدين كويل.

درو�س يف �ل�شلوك و�للغة 
ل�شائقي �الأجرة 

ال�ضلوك  اآداب  لتعليم  فيها  ال�ضائقني  ملئات  درو�ضا  اإيطاليا  ب��داأت 
واللغة االإجنليزية. ح�ضب اأ�ضوت�ضيدبر�س.

وقالت املدينة اإن 750 �ضائقا من املقرر اأن يدر�ضوا ثماين كور�ضات 
الثقافية  ال�ضلوكيات  العملية ودرو���س عن  االإجنليزية  درو���س  من 
وكذلك تعليمات حول جعل الزوار ي�ضعرون باأنهم مو�ضع ترحاب 

يف العا�ضمة االإيطالية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�أرقام مرعبة عن تعنيف �لن�شاء يف �لعامل
اآمال  و�ضط  امل��راأة،  �ضد  العنف  على  للق�ضاء  العاملي  اليوم  العامل  يخلد  نوفمرب،  والع�ضرين من  اخلام�س  بحلول 

ب�ضمان حماية اأكرب للن�ضاء، يف امل�ضتقبل.
وت�ضمل مظاهر العنف �ضد الن�ضاء؛ جوانب عدة من قبيل الزواج املبكر واخلتان واالعتداء اجلن�ضي واللفظي، ويرى 

متابعون، اأن ثمة تفاوتا يف و�ضع املراأة بني الدول املتقدمة والبلدان النامية.
وبح�ضب اأرقام االأمم املتحدة، تتعر�س واحدة من كل ثالث ن�ضاء، للعنف اجل�ضدي واجلن�ضي، ويكون االعتداء �ضادرا 

يف الغالب عن زوج اأو �ضريك حميمي.
املغت�ضب يف حال تزوج ب�ضحيته، وهو ما يطالب حقوقيون  اليوم عن مقا�ضاة  العامل حتى  37 دولة يف  وتتوقف 

بالراجع عنه.
الذي ي�ضكل خطرا على  االأم��ر  الثامن ع�ضر،  العام  بلوغ  750 مليون �ضيدة متزوجة قبل  اليوم،  وتوجد يف عاملنا، 

�ضحتهن وي�ضادر حقهن يف متابعة التعليم.
ف�ضال عن ذلك، تعاين 200 مليون امراأة وفتاة، يف الوقت احلايل، تبعات اخلتان يف 30 بلدا، كما اأن 71 يف املئة من 

�ضحايا االجتار بالب�ضر ن�ضاء وفتيات.
45 و55 يف املئة من الن�ضاء يف االحت��اد االأوروب��ي تعر�ضن للتحر�س اجلن�ضي منذ  اأن ما بني  وت�ضري االأرق��ام، اإىل 

اخلام�ضة ع�ضرة.
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مر�س �لكبد �لدهني مرتبط ب�شمور �ملخ 
�ضرب  يف  ب��االإف��راط  املرتبط  غري  الدهني  الكبد  مر�س  اإن  باحثون  يقول 
التقدم يف  ع��ادة مع  اأك��رب مما يحدث  ب�ضكل  امل��خ  ب�ضمور  يرتبط  الكحول 
التقل�س يف حجم  اإن  الباحثون يف دورية جاما نيورولوجي  ال�ضن. ويقول 
ال�ضن  التقدم يف  يعادل  الكحويل  الدهني غري  الكبد  املرتبط مبر�س  املخ 
4.2 عام بالن�ضبة لالأ�ضخا�س يف ال�ضتني اأو ال�ضبعني من اأعمارهم اأو 7.3 
عام ملن هم دون ال�ضتني. وقال كبري الباحثني جاليت واين�ضتني من كلية 
االإلكروين  بالربيد  ر�ضالة  يف  اإ�ضرائيل  يف  حيفا  بجامعة  العامة  ال�ضحة 

ب�ضمور املخ". مبا�ضر  ب�ضكل  الكبد  يف  الدهن  يرتبط  "قد 
الذين  االأ�ضخا�س  اأن  اأظ��ه��رت  حديثة  درا���ض��ات  اأن  اإىل  الباحثون  وي�ضري 
يعانون من مر�س الكبد الدهني غري املرتبط ب�ضرب الكحول يعانون من 

م�ضاكل يف التفكري وانخفا�س يف ن�ضاط املخ مقارنة مع اآخرين.
لقيا�س  املغناطي�ضي  الرنني  فحو�س  الباحثون  ا�ضتخدم  ال�ضبب  وملعرفة 
االأ�ضعة  وا�ضتخدام  العمر  وام��راأة يف منت�ضف  766 رجال  املخ لنحو  حجم 
امل��ئ��ة من  18 يف  وك���ان ح���وايل  اأك��ب��اده��م.  ال��ب��ط��ن لفح�س  ع��ل��ى  املقطعية 

امل�ضاركني يعانون من مر�س الكبد الدهني.
ووجد الباحثون اأن امل�ضابني مبر�س الكبد الدهني لديهم عوامل تعر�ضهم 
بتقل�س  املر�س  ارتباط  ثبت  كما  باملر�س.  امل�ضابني  بغري  مقارنة  للخطر 
وا�ضح يف حجم املخ. لكن مل يثبت ارتباط الكبد الدهني باإ�ضابات اأخرى يف 
املخ مثل اجللطة. وقال واين�ضتني لرويرز هيلث اإنه ميكن حت�ضني حالة 

الكبد الدهني بتغيري منط احلياة مثل اإتباع نظام غذائي �ضحي.

طرح تذكار�ت للم�شاهري يف مز�د �إلكرتوين بنيويورك 
جاك�ضون  وم��اي��ك��ل  دي���الن  ب��وب  ال�ضهريين  املغنيني  بخط  اأغ���اين  كلمات 
و�ضهادة الوفاة االأ�ضلية لفنان الراب توباك �ضاكور... هذا غي�س من في�س 

1100 قطعة من تذكارات امل�ضاهري مطروحة يف مزاد على االإنرنت.
"وهو  رول  اآن���د  روك  ه��اف  "جوتا  م����زادات  دار  رئي�س  �ضيجل  بير  وق���ال 
جدا  مهمة  اأن��ه��ا  "نعتقد  �ضاكور  لتوباك  االأ�ضلية  ال��وف��اة  �ضهادة  يعر�س 
ب�ضبب الغمو�س املحيط مبوته". واأ�ضاف "تعرفون من قتله...لذا نعتقد 
اأم��واال كثرية". كما تعر�س يف املزاد ع�ضرات اخلطابات التي  اأنها �ضتجلب 
كتبها �ضاكور وهو يف ال�ضجن الأحد اأ�ضدقائه. وتطرح يف املزاد اأي�ضا كلمات 
اأغنية )اليك اأيه رولينج �ضتون( بخط يد ديالن وهي االأغنية التي غناها 
مايكل  غناها  التي  ج��ني  بيلي  اأغنية  وك��ذل��ك  املا�ضي.  ال��ق��رن  �ضتينات  يف 
امل��زاد جمجمة ب�ضرية  املهمة يف  املعرو�ضات  1982. ومن بني  جاك�ضون يف 

عليها توقيع الر�ضام ال�ضريايل �ضلفادور دايل.
العامل  اأنحاء  يف  البوب  بثقافة  االهتمام  من  الكثري  "هناك  �ضيجل  وق��ال 

والنا�س يريدون قطعة منها خا�ضة من فنان حمبوب".

عمرو �شعد غا�شب من 
ت�شرف منى �ل�شاذيل 

غ�ضبه  �ضعد  عمرو  الفنان  اأب��دى 
من برنامج "معكم" الذي تقدمه 
جتاهلهم  ب�ضبب  ال�����ض��اذيل،  منى 
املطروح عن  اال�ضتفتاء  ال�ضمه يف 
اأف�ضل فنان يف عام 2017، ب�ضكل 
م�ضداقية  ويفقد  متعمد  وج��ده 

هذا اال�ضتطالع.
�ضعد  ع���م���رو  اأي���������ض����اً:  ����ض���اه���دي 
الت�ضرف  ب��ه��ذا  االأل�ضنة  يخر�س 
تفا�ضيل خالفه مع  ت�ضريب  بعد 

�ضقيقه    
وعرب عمرو �ضعد عن غ�ضبه من 
برنامج "معكم" ملنى ال�ضاذيل من 
خ����الل ���ض��ف��ح��ت��ه ال��ر���ض��م��ي��ة على 
الفي�س بوك قائاًل: ا�ضتبعاد عمرو 
واملثري  وال���الف���ت  امل��ت��ع��م��د  ���ض��ع��د 
برنامج  ا�ضتفتاء  م��ن  لل�ضخرية 
 2107 ل��ع��ام  ممثل  الأف�����ض��ل  معكم 
رغم جناح فيلم موالنا وم�ضل�ضل 
م�ضداقية  يف  ي�ضكك  اأمني  و�ضع 

اال�ضتفتاء.

غوغل تتعهد بالتوقف عن 
تتبع م�شتخدمي �لهو�تف

ب��اإل��غ��اء خا�ضية  ت��ع��ه��دت ���ض��رك��ة غ��وغ��ل 
تتبع مكان �ضاحب الهاتف الذكي وجمع 
بيانات املوقع اخلا�ضة به، وفق ما ذكرته 

�ضحيفة "تلغراف" الربيطانية.
اإ����ض���دار موقع  ب��ع��د  التعهد  ه���ذا  وي��اأت��ي 
اأن  فيه  ج��اء  ج��دي��دا  تقريرا  "كوارتز" 
واإر�����ض����ال عناوين  ب��ج��م��ع  ت��ق��وم  غ��وغ��ل 
الت�ضغيلي  بنظامها  ال��ع��ام��ل��ة  االأج���ه���زة 

اأندرويد دون معرفة امل�ضتخدم.
واملثري هو اأن غوغل تقوم باالأمر حتى لو 
كان امل�ضتخدم قد اأوقف خدمات حتديد 

املوقع اجلغرايف.
وخ����ا�����ض����ي����ة حت�����دي�����د امل������وق������ع ي���ج���ري 
ا�ضتخدامها عند ا�ضتعمال تطبيقات مثل 
خرائط غوغل اأو التطبيقات التي حتتاج 
معلومات جغرافية لكي تقوم بوظيفتها، 

مثل خدمة اأوبر.

خمبز يبيع رغيفًا م�شنوعًا من م�شحوق �شر�شور �لليل   
بلغت م�ضاعي خمبز فنلندي للتجديد يف منتجاته مدى 
غري معتاد اإذ طرح ام�س االأول اخلمي�س ما و�ضفه باأول 

رغيف يف العامل تدخل احل�ضرات يف اإنتاجه.
�ضرا�ضري  م�ضحوق  من  ي�ضنع  ال��ذي  الرغيف  ويحتوي 
الليل املجففة والطحني والبذور على ن�ضبة من الربوتني 
احل�ضرات.  م�����ض��ح��وق  بف�ضل  ال���ع���ادي  اخل��ب��ز  م��ن  اأك����رث 
ويحتوي الرغيف الواحد على نحو 70 �ضر�ضورا ويباع 
مبا ي�ضل اإىل )3.99 يورو( توازي )4.72 دوالر( مقارنة 

مع اثنني اإىل ثالثة يورو للرغيف العادي.
جيدا  م�����ض��درا  للم�ضتهلك  "يقدم  امل��خ��ب��ز  م��دي��ر  وق���ال 
للربوتني ومينحه و�ضيلة �ضهلة لالعتياد على االأطعمة 

املعتمدة على احل�ضرات".
ويف العديد من الدول الغربية تزايد االهتمام باحل�ضرات 
كم�ضدر للربوتني ب�ضبب زيادة املطالبات باالعتماد على 
بطريقة  احليوانات  ومبعاملة  للغذاء  اإ�ضافية  م�ضادر 
اأكرث رحمة. ويف نوفمرب ت�ضرين الثاين ان�ضمت فنلندا 
ب��ري��ط��ان��ي��ا وهولندا  ه��ي  اأخ����رى  اأوروب���ي���ة  خل��م�����س دول 
وبلجيكا والنم�ضا والدمنرك يف ال�ضماح بربية وت�ضويق 

احل�ضرات ال�ضتخدامها يف الطعام.
وقالت �ضارة وهي طالبة من هل�ضنكي بعد اأن تذوقت املنتج 
اجلديد "ال اأ�ضعر بالفرق... طعمه مثل اخلبز العادي". 
واأكل احل�ضرات اأمر �ضائع يف اأغلب اأنحاء العامل. وقدرت 
االأمم املتحدة العام املا�ضي اأن ملياري �ضخ�س على االأقل 
من  ن��وع   1900 عن  يقل  ال  ما  واأن  احل�ضرات  يتناولون 

احل�ضرات ي�ضتخدم كطعام.
ال�ضاحلة لالأكل يف  ب��داأت احل�ضرات  الغربية  ال��دول  ويف 
اأ�ضواق راقية خا�ضة بني من يبحثون  جذب االهتمام يف 
عن اأغذية خالية من اجللوتني اأو يريدون حماية البيئة 
اإذ ت�ضتهلك تربية احل�ضرات اأر�ضا ومياها وتغذية اأقل من 

تربية احليوانات. )الدوالر ي�ضاوي 0.8458 يورو(

�أجهزة روبوت عمالقة وقالع خيالية 
يف متنزه للو�قع �الفرت��شي بال�شني 
يف اأول متنزه للواقع االفرا�ضي يف ال�ضني �ضتجد اأجهزة 
روبوت باأحجام عمالقة وقالعا من اخليال العلمي على 

م�ضارف قوييانغ عا�ضمة اأحد اأفقر اأقاليم البالد.
الرفيه  و�ضائل  على  الطلب  اإنعا�س  اإىل  املتنزه  ويهدف 
االفرا�ضي �ضعيا لتحقيق منو قدره ع�ضرة اأمثال يف �ضوق 
العامل االفرا�ضي بال�ضني وحتقيق مكا�ضب قدرها 8.5 

مليار دوالر بحلول 2020.
فدانا يف جنوب   330 تبلغ م�ضاحته  الذي  املتنزه  ويقدم 
بتقنية  لال�ضتمتاع  مق�ضدا   35 قويت�ضو  اإق��ل��ي��م  ���ض��رق 
الواقع االفرا�ضي ت�ضمل األعاب اإطالق الر�ضا�س وقطار 

املالهي وجوالت مع كائنات ف�ضائية.
اأن  "بعد  لرويرز  جيانلي  ت�ضني  التنفيذي  املدير  وق��ال 
اإقليم  يف  ال�ضياحي  الهيكل  �ضيتغري  املق�ضد  ه��ذا  نفتتح 

قويت�ضو بالكامل واأي�ضا يف جنوب غرب ال�ضني".
فقط  مبتكر  مق�ضد  "اأنه  املتنزه  من  مقابلة  يف  واأ�ضاف 
الأن���ه خمتلف". وم��ن امل��ق��رر اف��ت��ت��اح ج��زء م��ن امل��ت��ن��زه يف 

فرباير �ضباط املقبل. حمامة ال�صالم امل�صيئة معلقة على ل�س رامبال�س خالل افتتاح اأ�ص�اء عيد امليالد يف بر�صل�نة. )ا ف ب(

وفاة موؤلف �لن�شيد 
�لوطني �ل�شعودي

الوطني  ال��ن�����ض��ي��د  م����وؤل����ف  ت�����ويف 
ال�ضعودي ال�ضاعر الغنائي اإبراهيم 
بعد   1926 �ضنة  امل��ول��ود  خفاجي 
االأ�ضهر  يف  امل����ر�����س  م����ع  م���ع���ان���اة 
االأخ�������رية. ح�����ض��ب و���ض��ائ��ل اإع����الم 

�ضعودية.
ول���د اإب���راه���ي���م ع��ب��د ال��رح��م��ن بن 
املكرمة،  م��ك��ة  يف  خ��ف��اج��ي  ح�ضني 
ال�ضعرية  موهبته  انفجرت  حيث 
اأول ن�س  وك��ان  ف��رة مبكرة،  منذ 
لبيه  اجلفن  ناع�س  "يا  له  غنائي 
طارق  املو�ضيقار  به  تغنى  " ال��ذي 
عبد احلكيم، ثم جدده فنان العرب 

حممد عبده. 
الن�ضيد  بكتابة  خ��ف��اج��ي  وا���ض��ت��ه��ر 
ال����وط����ن����ي ال�����������ض�����ع�����ودي، وال�������ذي 
اأك���رث من  كتابته  م��ن��ه  ا���ض��ت��غ��رق��ت 

�ضتة اأ�ضهر.
امللكي  ال�ضالم  ن�ضيد  وج��اءت فكرة 
الراحل  امللك  ك��ان  حني  ال�ضعودي 
اإىل  زي��ارة  خالد بن عبدالعزيز يف 
ك���ان يف  ج��م��ه��وري��ة م�����ض��ر، وبينما 
ال�ضالمان  عزف  الرئي�ضية  املن�ضة 

امللكي ال�ضعودي وامل�ضري.

عامل �شوي�شري ي�شعى الإبطاء ظهور عالمات و�آثار �ل�شيخوخة
يف طريقه اإىل مكتبه، مير الربوفي�ضور ال�ضوي�ضري، 
تتو�ضط  �ضخمة  رملية  �ضاعة  بجوار  برو�ضت،  ج��اك 
اأك��رب مراكز مكافحة  رواق��ا طويال داخ��ل واح��د من 
ال�ضيخوخة يف العامل، فعمله يركز على كيفية اإبطاء 

االأثر الذي تركه هذه ال�ضاعة على حياة النا�س.
واأ�ض�س الربوفي�ضور الرائد يف طب ال�ضيخوخة مركز 
العمر، كجزء من م�ضفى  التقدم يف  ملكافحة  ني�ضينز 
 20 منذ  جنيف  اأط���راف  على  جينولييه  دو  كلينيك 
التي حتت�ضنها  املراكز  عاما، وهو واحد من ع�ضرات 
�ضوي�ضرا وتعمل يف جمال حت�ضني ال�ضحة يف مراحل 
العمر املتقدمة. ويقول برو�ضت، وهو يف العقد ال�ضابع 
اجل�ضم  خ��الي��ا  اإن  عربية  ن��ي��وز  ل��ضكاي  ع��م��ره،  م��ن 
تواجه م�ضكلة مع التقدم يف ال�ضن، يف جتديد نف�ضها، 
وه���و م��ا ي��ن��ت��ج ع��ن��ه م��ظ��اه��ر ال��ك��رب م��ث��ل التجاعيد 

وتراجع اللياقة البدنية ووظائف اأع�ضاء اجل�ضم.
واأو�����ض����ح اأن����ه ي��ع��م��ل م���ع ف��ري��ق ك��ب��ري م���ن االأطباء 
تطوير  اأج��ل  من  �ضوي�ضرية  جامعات  يف  والباحثني 
مما  نف�ضها،  جت��دي��د  على  اخل��الي��ا  ت�ضاعد  اأ�ضاليب 

يبطئ من ظهور عالمات واآثار التقدم يف العمر.

ويبداأ برو�ضت وفريقه الطبي العمل باإحالة املر�ضى 
اإىل اأق�ضام الفح�س املختلفة لعمل التحاليل وتقييم 
طرق  اأن�����ض��ب  حت��دي��د  اأج���ل  م��ن  اإكلينيكيا،  حالتهم 

العالج واملتابعة.
ويعتمد املركز الطبي على اأحدث التقنيات املخربية 
وو���ض��ع خ��ط��ط عالج  ال�����ض��ح��ي��ة  احل����االت  تقييم  يف 

مالئمة لكل حالة.
علميا،  لغزا  ت��زال  ال  ال�ضيخوخة  اأن  برو�ضت  ويعترب 
"بع�س النا�س لديهم مقاومة وراثية  اأن  م�ضريا اإىل 
حياتهم  ينهون  ومعظمهم  لل�ضيخوخة،  ما  حد  اإىل 
باأمرا�س  اإ���ض��اب��ت��ه��م  دون  ج�����دا،  م��ت��ق��دم��ة  ���ض��ن  يف 

ال�ضيخوخة..".
اآخرين تظهر عليهم  فاإن  اأخ��رى،  ناحية  من  "لكن 
اأع����را�����س ال�����ض��ي��خ��وخ��ة ���ض��ري��ع��ا، وي���ت���وف���ون يف �ضن 

مبكرة".
دورا  تلعب  الوراثية  اال�ضتعدادات  اأن  برو�ضت  وي��رى 
احلياة  اأمن���اط  اأن  اأي�ضا  ي��وؤك��د  لكنه  ذل��ك،  يف  كبريا 
املال  راأ���س  تبدد  اأن  �ضاأنها  من  الفردية  وال�ضلوكيات 

ال�ضحي.

�أغنية �شيلينا غوميز �جلديدة 
تتخطى �لـ7 ماليني م�شاهدة 

متكنت اأغنية املغنية العاملية �ضيلينا غوميز Selena Gomez اجلديدة، 
ال�7 ماليني  ، من تخطي   Wolves اأ�ضدرتها منذ يومني بعنوان  والتي 
بعد  لغوميز  ق��وّي��ة  ع��ودة  االأغنية  ه��ذه  وت��ع��ّد  ق�ضرية.  ف��رة  يف  م�ضاهدة 
غيابها لفرة ب�ضبب معاناتها مع املر�س التي عا�ضتها يف الفرة االأخرية 
اأن �ضيلينا غوميز كانت قد قررت  اإىل  وخ�ضوعها لعملية زرع كلية. ي�ضار 
حتويل جتربتها مع املر�س هذه اإىل فيلم وثائقي تروي فيه تفا�ضيل ما 
جرى معها وكيف تخطت هذه املرحلة ال�ضعبة. ويذكر اأّنه موؤخراً، حتدثت 
بع�س ال�ضحف االلكرونية عن امكانية وجود عالقة عاطفية بني �ضيلينا 

والنجم براد بيت واأن عالقة النجمة بحبيبها weeknd متوترة.


