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

   

و�شع حجر الأ�شا�س لقرية ال�شيخ 
زايد يف »منار« �شمال �شريالنكا

•• دبي-وام: 

بن  زايد  ال�شيخ  لقرية  الأ�شا�س  دبي اخلريية حجر  و�شع وفد جمعية 
�شلطان اآل نهيان يف منطقة منار �شمال �شريلنكا لبناء 50 بيتا للأ�شر 
ف�شول   8 ت�شم  ومدر�شة  م�شليا   270 لعدد  يت�شع  وم�شجد  الفقرية 

درا�شية تت�شع لعدد 240 طالبا.
كما تت�شمن القرية بئرا مب�شخة كهربائية وخزان مياه �شعة 2000 
لرت وم�شتو�شفا يتكون من 4 غرف بالإ�شافة اىل حفر 4 اآبار ارتوازية 
احلكومة  مع  بالتعاون  وذل��ك  دره��م  مليون   1.825 اجمالية  بتكلفة 
ال�شريلنكية وجمعية الإ�شكان وتنمية املوارد ال�شريلنكية التي تتوىل 

تنفيذ امل�شروع. 
وياأتي اإطلق هذا امل�شروع ابرازا لدور املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" يف املجال التطوعي والن�شاين واأهمية ذلك 
املجتمع ون�شر  اأف��راد  التلحم بني  املجتمعي وحتقيق  الأم��ن  يف تعزيز 

ثقافة املبادرات الن�شانية والرتويج لها.             )التفا�شيل �س2(

خميم زايد التطوعي يختتم مهامه الإن�شانية يف اأوغندا
•• اأبوظبي-وام: 

الت�شخي�شية  الن�شانية  مهامه  التطوعي  زاي��د  عيال  خميم  اختتم 
والعلجية والوقائية يف اوغندا بعلج ما يزيد عن ثلثة اآلف طفل 

وم�شن يف خمتلف قرى الدولة الأفريقية .
والوغندي من خمتلف  الماراتي  ال�شباب  الإن�شانية  املهام  �شارك يف 
التخ�ش�شات الدارية والطبية والفنية ان�شجاما مع توجيهات �شاحب 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
من  م�شرتكة  ان�شانية  ومببادرة  اخلري  عام   2017 عام  يكون  ب��اأن 
مبادرة زايد العطاء وجمعية دار الرب وموؤ�ش�شة بيت ال�شارقة اخلريية 

وجمموعة امل�شت�شفيات ال�شعودية الملانية.   )التفا�شيل �س2(
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بدمائهم.. �شباب فل�شطني يدافعون عن عروبتها  )رويرتز(

وزير خارجية فرن�شا خلل موؤمتر �شحفي مع احلريري يف باري�س )ا ف ب(

املوقف الأمريكي معزول يف جمل�س الأمن

�شهيد ومئات اجلرحى يف ثالث اأيام انتفا�شة القد�س
�شيخ الأزهر يرف�س لقاء نائب الرئي�س الأمريكي ويعترب قرار وا�شنطن غري قانوين

اجلي�س اليمني: معركة احلديدة بداية لتحرير �شنعاء 

قوات ال�شرعية ت�شيطر على مناطق يف البقعة وتتقدم ب�شعدة
•• عوا�صم-وكاالت:

متكنت قوات اجلي�س اليمني من ال�شيطرة على مناطق حاكمة 
واإحراز  البقع،   - اليتمة  طريق  لتاأمينها  اإ���ش��اف��ة  البقع،  يف 

تقدمات يف حمور �شعدة.
واأو�شح م�شدر ر�شمي بقوات حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن، 
اأنه ا�شتمراراً للنجاحات امليدانية التي يحققها اجلي�س الوطني 
التحالف،  بطائرات  مدعومة  اليمنية  الأرا�شي  على  اليمني 
مت��ك��ن اجل��ي�����س ال��وط��ن��ي خ���لل ال�����ش��اع��ة امل��ا���ش��ي��ة م��ن اإح���راز 
مواقع  على  وال�شيطرة  )�شعدة(،  متوالية يف حمور  تقدمات 
حاكمة يف )البقع( من خلل لواء حر�س احلدود ولواء الفتح، 
اجلمي�شات،  ال���ش��م  طيبة  )مع�شكر  م��ن  ك��ًل  تطهري  مت  كما 

الأجا�شر، خمنق �شلة، تبة الطلعة، حمجوبة(.
�شيطر على طريق كتاف  اليمني  اأن اجلي�س  امل�شدر،  واأ�شاف 
ومركز اإمارة من فلول امليلي�شيا احلوثية امل�شلحة، كما جنح يف 

اأكرث من 60 عن�شرا من ميلي�شيات احلوثي خلل مواجهات 
الوطني  للجي�س  تقدم كبري  و�شط  الع�شرات  واأ�شر  اخلمي�س، 
ال�شيطرة على مديرية اخلوخة  وا�شتعادة  ال�شعبية  واملقاومة 

وهي اأوىل مديريات حمافظة احلديدة.
حملتها  احل��وث��ي  ميلي�شيات  وا�شلت  �شنعاء،  العا�شمة  ويف 
ومن  ال��ع��ام،  ال�شعبي  امل��وؤمت��ر  واأن�����ش��ار  ك����وادر  ���ش��د  القمعية 
من  تفتي�س  حملت  ب�شن  وذل��ك  القبائل،  اأبناء  من  يواليهم 

منزل ملنزل يف الأحياء اجلنوبية للعا�شمة.
اأم��ن��ي��ة م��وال��ي��ة حل��زب امل��وؤمت��ر ال�شعبي، اأن  واأف����ادت م�����ش��ادر 
الأحياء  م�����ش��ريف  جميع  بتغيري  ق��ام��ت  احل��وث��ي  ميلي�شيات 
الأمن يف مراكز  املدينة وبع�س �شباط  ال�شكنية يف  واملربعات 
ال�شرطة، واأبدلتهم بعنا�شر عقائدية ا�شتقدمتهم من �شعدة، 
البنك  ف��رع  اأم���رت ميلي�شيات احل��وث��ي ع��رب  الأث��ن��اء  يف ه��ذه 
املركزي اخلا�شع ل�شيطرتها يف �شنعاء بوقف كافة التحويلت 

املالية من �شنعاء اإىل خارج اليمن.

تاأمني طريق اليتمة - البقع. واأفاد باأن العمليات الأخرية نتج 
عنها 8 قتلى يف �شفوف امليلي�شيا واأ�شر 15 عن�شراً، بالإ�شافة 
واألغام  وخفيفة  ومتو�شطة  ثقيلة  متنوعة  اأ�شلحة  �شبط  اإىل 

اأر�شية، وكذلك اأجهزة ات�شال ووثائق ع�شكرية. 
العميد عبده  اليمني،  با�شم اجلي�س  املتحدث  اأعلن  اىل ذلك، 
اأم���اك���ن خمتلفة  اأن���ه �شيتم ف��ت��ح ج��ب��ه��ات ج��دي��دة يف  جم��ل��ي، 
ملي�شيات  ل�شيطرة  اخلا�شعة  املناطق  من  تبقى  ما  لتحرير 

احلوثي النقلبية.
اإحدى  اأن انطلق معركة حترير احلديدة، هي  واأك��د جملي 

تلك اجلبهات الهادفة ملحا�شرة العا�شمة �شنعاء وحتريرها.
تعزيزات  و�شول  اإىل  م��اأرب  يف  ع�شكرية  م�شادر  اأ���ش��ارت  فيما 
جبهة  وف��ت��ح  نهم  جبهة  لتعزيز  وذل���ك  للمنطقة،  ع�شكرية 
عنها  اأع��ل��ن  التي  العروبة  �شنعاء  عملية  خلطة  وف��ق  خ��ولن 

الرئي�س اليمني عبد ربه من�شور هادي الأ�شبوع املا�شي.
ويف جبهة ال�شاحل الغربي، ك�شفت م�شادر ميدانية عن مقتل 

قرقا�س: احلوثي فقد الغطاء ال�شيا�شي 
واليمن مقدم على خريطة جديدة

•• اأبوظبي- الفجر:

اأك����د م��ع��ايل ال���دك���ت���ور اأن�����ور ق��رق��ا���س وزي����ر الدولة 
لل�شوؤون اخلارجية، ام�س اجلمعة، اأن ملي�شيا احلوثي 
الإيرانية فقدت الغطاء ال�شيا�شي يف املرحلة القادمة 

رغم �شيطرتها على �شنعاء. 
على  ح�شابه  على  تغريدات  �شل�شلة  يف  معاليه،  وق��ال 
املنظمات احلقوقية  تتابع  اأن  املهم  »من  اإن  »تويرت«، 
ب��ه��ا احل��وث��ي يف  ي��ق��وم  ال��ت��ي  والإن�����ش��ان��ي��ة الت�شفيات 

�شنعاء اإثر انتفا�شتها على جورهم، ل يجب اأن يغيب 
عن هذه املنظمات هذا ال�شجل الإجرامي«. 

واأ�شاف اأن هذا التمرد الإرهابي »اأ�شبح عاريا بواقعه 
اجلديد، ملي�شيا طائفية ناهبة �شارقة، اأركان �شلطتها 
اخل����وف وال�������ش���لح«.  وخ��ت��م م��ع��ايل ال���دك���ت���ور اأن����ور 
وت�شاري�س  خريطة  على  مقدم  »اليمن  اأن  قرقا�س 
�شيا�شية جديدة. عنوان املرحلة يجب اأن يكون توحيد 
ال�شف �شد احلوثي، امللي�شيا اأ�شبحت مك�شوفة مينياً 
واإقليمياً ودولياً. بط�شها يف �شنعاء موؤ�شر �شقوطها«. 
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•• عوا�صم-وكاالت:

مبعوث  م��لدي��ن��وف  نيكولي  ح��ذر 
الأو�شط  ال�شرق  اإىل  املتحدة  الأمم 
عنيف  ت�شعيد  ح����دوث  خ��ط��ر  م���ن 
الأمريكي  ال��رئ��ي�����س  ق����رار  ب�����ش��ب��ب 
بالقد�س  الع��رتاف  ترامب  دونالد 
عا�شمة لإ�شرائيل. وقال ملدينوف 
ال��دويل هناك خطر  الأم��ن  ملجل�س 
داهم اليوم من اأننا قد نرى �شل�شلة 
من  التي  الأح��ادي��ة  الت�شرفات  من 
�شاأنها اأن تبعدنا عن حتقيق هدفنا 

امل�شرتك وهو ال�شلم. 
رف�س  الأمريكي  املندوب  وبخلف 
كافة اع�شاء جمل�س الأمن الدويل 
اأنها  معتربين  الأمريكية  اخلطوة 

خمالفة لل�شرعية الدولية. 
الفل�شطينيني  اآلف  خ��رج  ذل��ك  اىل 
باحات  يف  احتجاجية  م�����ش��ريات  يف 
بال�شفة  ومناطق خمتلفة  الأق�شى 
اجلمعة  ���ش��لة  بعد  وغ���زة،  املحتلة 
الأمريكي،  الرئي�س  ب��ق��رار  تنديداً 
القد�س  اع���ت���ب���ار  ت����رم����ب،  دون����ال����د 
ا�شت�شهد  بينما  لإ�شرائيل،  عا�شمة 
����ش���اب واأ����ش���ي���ب اأك������رث م����ن 300 
ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي خ����لل م���واج���ه���ات مع 

ونقل  لإ���ش��رائ��ي��ل  عا�شمة  ال��ق��د���س 
����ش���ف���ارة ب�����لده م���ن ت���ل اأب���ي���ب اإىل 

القد�س.
قمعت  اجلمعة  �شلة  انتهاء  وف��ور 
الف  الإ�شرائيلي  الح��ت��لل  ق��وات 
امل�شجد  من  خروجهم  فور  امل�شلني 
يف  عليهم  واعتدت  املبارك  الأق�شى 

البلدات  م��ع��ظ��م  يف  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي 
العامود  راأ��������س  يف  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
و����ش���ل���وان وال��ع��ي�����ش��وي��ة واأب���ودي�������س 
وال���ع���ي���زري���ة وال�������رام وع���ل���ى حاجز 

قلنديا �شمال املدينة.
على  ع���ن���ي���ف���ة  م����واج����ه����ات  ودارت 
ال�شمايل  ال���ب���رية  م��دي��ن��ة  م���دخ���ل 

قوات الحتلل.
الفل�شطينية  ال�شحة  وزارة  واأعلنت 
اجلي�س  ب��ر���ش��ا���س  ���ش��اب  ا�شت�شهاد 
قطاع  يف  مواجهات  يف  الإ�شرائيلي 
الأحمر  الهلل  اأعلن  غزة، يف حني 
اإىل  الإ���ش��اب��ات  ارت��ف��اع  الفل�شطيني 

اأكرث من 300.
يف حني خرجت ظهر اأم�س تظاهرات 
العا�شمة الردنية عمان  حا�شدة يف 
ا�شطنبول  مدينة  ويف  القاهرة  ويف 
والعديد  ب��اك�����ش��ت��ان  ويف  ب���رتك���ي���ا 
والجنبية  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ب��ل��دان  م���ن 
وا�شنطن  اع����رتاف  ع��ل��ى  اح��ت��ج��اج��ا 

بالقد�س عا�شمة ل�شرائيل.
من جانبه اأعلن �شيخ الأزهر اأحمد 
قاطع  ب�شكل  رف�شه  ام�����س  الطيب 
طلبا ر�شميا �شبق ووافق عليه للقاء 
ال��رئ��ي�����س الأم����ريك����ي مايك  ن���ائ���ب 
ب��ن�����س ن��ه��اي��ة ال�����ش��ه��ر اجل�����اري، بعد 
اعرتاف وا�شنطن بالقد�س عا�شمة 
لإ�شرائيل والذي و�شفه بانه "باطل 

�شرعا وقانونا.
وي��ع��د ه���ذا ال��ي��وم ال��ث��ال��ث م��ن اأيام 
والتعبري  ب��ال��غ�����ش��ب  ي���و����ش���ف  م����ا 
لإعلن  الفل�شطيني  ال��رف�����س  ع��ن 
ترامب  دون��ال��د  الأمريكي  الرئي�س 

العامود  وب���اب  ال���واد  ب��اب  منطقتي 
منهم  الع�شرات  اإ�شابة  اإىل  اأدى  ما 
من بينهم م�شاب بجروح متو�شطة 

جراء العتداء عليه بال�شرب.
الأق�شى  امل�شجد  ع��ن  بعيداً  ولي�س 
بني  عنيفة  مواجهات  دارت  املبارك 
�شبان فل�شطينيني وقوات الحتلل 

يف  املحتلة  ال��غ��رب��ي��ة  ال�شفة  و���ش��ط 
خرجت  احتجاجية  م�شرية  اأع��ق��اب 
م�شادر  واأف���ادت  املدينة،  و�شط  من 
جمعية الهلل الأحمر الفل�شطيني 
الفل�شطينيني  ع�������ش���رات  اأن  اإىل 
بحالة  م�شاب  بينهم  م��ن  اأ���ش��ي��ب��وا 

متو�شطة بالر�شا�س احلي.
وع���ل���ى م���دخ���ل م���دي���ن���ة ب���ي���ت حلم 
عنيفة  م��واج��ه��ات  دارت  ال�����ش��م��ايل 
ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون خرجوا  ���ش��ب��ان  ب���ني 
�شلة  بعد  وخميماتها  املدينة  من 
الأمريكي،  بالقرار  تنديداً  اجلمعة 
منهم  الع�شرات  اإ�شابة  اإىل  اأدى  ما 
امل�شيل  ال���غ���از  ب��ق��ن��اب��ل  ب��الخ��ت��ن��اق 

للدموع والر�شا�س املطاطي.
ال��غ��رب��ي��ة دارت  ال�����ش��ف��ة  ���ش��م��ال  ويف 
مواجهات عنيفة يف جمدن طولكرم 
ونابل�س وقلقيلية ما اأدى اإىل اإ�شابة 

عدد من الفل�شطينيني.
مواجهات  اأع��ن��ف  دارت  اخلليل  ويف 
باب  ب����داأت يف منطقة  ام�����س، ح��ي��ث 
اإىل  وامتدت  املدينة  و�شط  ال��زاوي��ة 
وحلحول  وال��ع��روب  ال��ف��وار  مناطق 
وبيت اأمر، اعتقل خللها الحتلل 
واأ�شاب  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني  م���ن  ع����دد 

اآخرين بجروح.

جنح يف ا�شتعداء معظم حلفائه:
القد�س: نزوة جديدة من �شطحات ترامب!

من  الع�شرات  واإ�شابة  مقتل 
الكونغو يف  الدولية  القوات 

•• وا�صنطن-رويرتز:

ب���الأمم املتحدة  ق��ال م�����ش��وؤول��ون 
عن  الك�شف  ع��دم  طالبني  ام�����س 
هوياتهم اإن 14 من قوات حفظ 
قتلوا  للمنظمة  التابعة  ال�شلم 
واأ�شيب اأكرث من 40 اآخرين يف 
هجوم ب�شرق جمهورية الكوجنو 

الدميقراطية.
املتحدة يف  ب��الأمم  واأق��ر م�شوؤول 
عدد  واإ�شابة  مبقتل  �شابق  وق��ت 
ك��ب��ري م���ن ق����وات ح��ف��ظ ال�شلم 
اإقليم  ال���ذي وق��ع يف  ال��ه��ج��وم  يف 
من  متاأخر  وق��ت  يف  كيفو  �شمال 

م�شاء اأم�س الأول .
 53 اأن  ب��ي��ان  يف  البعثة  واأ���ش��اف��ت 
جنديا من القوات الدولية اأ�شيبوا 

اأي�شا يف الهجوم.
وقالت البعثة اإنها تن�شق مع اجلي�س 

الكوجنويل للقيام برد م�شرتك.

•• الفجر - خرية ال�صيباين

يحب، كما يقول، ان يتعّذر توّقع مواقفه لي�شّل خ�شومه ويبلبلهم. ولكن بعد عام من القامة يف البيت 
عا�شمة  بالقد�س  الع��رتاف  واإع��لن  تقريبا،  معروفة  ترامب  دونالد  عمل  طريقة  اأ�شبحت  الأبي�س، 

لإ�شرائيل مثال جيد.
اأكرث ما يحبه الرئي�س الأمريكي هو اثارة الفو�شى، وخلق الرتياب وال�شك من خلل �شلوك خارج عن 
النوامي�س والتقاليد. وي�شمح له و�شع يده يف ع�س الدبابري بالتفاو�س على �شفقة اأف�شل لإر�شاء قاعدته 

التي تع�شق اأن تراه يطيح بالنظام املعمول به، ويحب ان ُيظهر نف�شه على اأنه رجل جريء. 
و�شد ن�شيحة حلفائه ووزير خارجيته ووزير دفاعه، قرر نقل ال�شفارة الأمريكية اإىل القد�س، وهو ما يعد 

انتهاكا كامل لل�شيا�شة الأمريكية. )التفا�شيل �س13(

•• باري�س-وكاالت:

ق���ال وزي���ر خ��ارج��ي��ة فرن�شا ج���ان اإي���ف ل��و دري����ان اإن 
اجلمعة  ام�س  وا�شحة  بر�شالة  بعثت  العاملية  القوى 
املتمثلة  لبنان  ب�شيا�شة  التم�شك  �شرورة  على  ت�شدد 
يف الناأي بالنف�س عن ال�شوؤون الإقليمية وعدم تدخل 

احلكومات الأجنبية يف �شوؤونه ال�شيا�شية.
وقال لو دري��ان يف موؤمتر �شحفي مع رئي�س الوزراء 
اللبناين �شعد احلريري بعد اجتماع دويل ب�شاأن لبنان 
الناأي بالنف�س ينطبق على اجلميع.. واأ�شاف �شددنا 

على هذه املبادئ �شباح اليوم.
من جانبه حذر احلريري من اأن اأي انتهاك ل�شيا�شة 

منطقة  اإىل  جم���ددا  ل��ب��ن��ان  �شيجر  بالنف�س  ال���ن���اأي 
اخلطر.

واأعلن الرئي�س الفرن�شي، اإميانويل ماكرون، اجلمعة 
خ���لل اف��ت��ت��اح اأع��م��ال م��وؤمت��ر جم��م��وع��ة دع���م لبنان 
البلد  اأم���ن  يحفظ  اللبناين  اجلي�س  اأن  ب��اري�����س،  يف 

ويحارب الإرهاب.
�شيا�شة  تطبيق  لبنان  على  ينبغي  اإن��ه  ماكرون  وق��ال 
القوات  اأن  اإىل  م�شرياً  ك��ام��ل،  ب�شكل  بالنف�س  ال��ن��اأي 

الدولية يونيفل حتفظ اأمن حدود لبنان اجلنوبية.
لبنان  على  ك��ث��رياً  اأث���رت  ال�شورية  الأزم����ة  واأ���ش��اف: 
احرتام  يجب  اأن��ه  م��وؤك��داً  م�شاعدته،  على  و�شنعمل 

الأقليات العرقية والدينية يف لبنان.

اجتماع باري�س ي�شدد على �شرورة التم�شك ب�شيا�شة الناأي بالنف�س يف لبنان

بريطانيا تربم اتفاقا اأوليا ب�شاأن �شروط بري�شكت
•• لندن-وكاالت:

اأبرمت رئي�شة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي اتفاق اللحظة الأخرية 
مع الحتاد الأوروبي حمققة بذلك انتقال حمادثات خروج بلدها من 
الأوروب��ي��ة جان كلود  املفو�شية  التالية. وق��ال رئي�س  الحت��اد للمرحلة 
اإن حمادثات خ��روج بريطانيا من الحت��اد الأوروب���ي قد حققت  يونكر 
ال��ط��ري��ق لإج����راء حم��ادث��ات ح��ول العلقات  تقدما ك��اف��ي��ا، مم��ا ميهد 

امل�شتقبلية بني لندن والحتاد الأوروبي.
وكانت ماي قد و�شلت اإىل بروك�شل �شباح اأم�س اجلمعة بعد حمادثات 
اإنه لن تكون هناك حدود مع  حول ق�شية احلدود الأيرلندية، وقالت 
للمملكة  والقت�شادية  الد�شتورية  احلقوق  �شرتاعى"كل  لكن  اأيرلندا 

املتحدة. 
تنازلت متبادلة من  النقطة تطلب  اإىل هذه  الو�شول  اإن  وقالت ماي 

اجلانبني كليهما.
اأيرلندا ال�شمالية،  واأعربت رئي�شة احلزب الدميوقراطي الوحدوي يف 
اأرلني فو�شرت، عن �شعادتها مبا اأُجنز من تغيريات، اإذ اأن هذا يعني اأنه 

ل يوجد خط اأحمر على البحر الأيرلندي.
اأيرلندا  وجمهورية  ال�شمالية  اأي��رل��ن��دا  ب��ني  ل��ل��ح��دود  ح��دث  م��ا  وك���ان 
ال�شائكة يف مفاو�شات خروج بريطانيا من  الرئي�شية  النقاط  من بني 
الحتاد الأوروبي. ويوم الثنني املا�شي، اعرت�س احلزب الدميقراطي 
الأ�شوات  على  للح�شول  لدعمه  م��اي  ال��ذي حتتاج ترييزا  ال��وح��دوي، 
الرئي�شية يف وي�شتمن�شرت، على م�شاريع اخلطط التي و�شعتها اململكة 

املتحدة والحتاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بحقوق مواطني الحتاد الأوروب��ي، قالت ماي اإن التفاق 
�شي�شمن حقوق ثلثة مليني مواطن من الحتاد الأوروبي يف اململكة 
املتحدة، وهي احلقوق املن�شو�س عليها يف قانون اململكة املتحدة واملنفذة 

من قبل املحاكم الربيطانية.

العراق ي�شتاأنف تطهري ال�شحراء الغربية من فلول داع�س
•• بغداد-وكاالت:

اإطار  ا�شتاأنفت القوات العراقية، ام�س اجلمعة، عملياتها الع�شكرية يف 
املرحلة الثانية من تطهري ال�شحراء الغربية للبلد من فلول تنظيم 
لإعلن  العبادي،  حيدر  ال��وزراء،  رئي�س  ي�شتعد  فيما  الرهابي،  داع�س 

حترير كامل الرتاب العراقي.
واأعلن قائد عمليات تطهري اجلزيرة واأعايل الفرات، الفريق الركن عبد 
ال�شعبي  اأن اجلي�س وميلي�شيات احل�شد  بيان  ي��اراهلل، يف  ر�شيد  الأم��ري 
والأنبار  نينوى  بني  اجل��زي��رة  مناطق  لتطهري  وا�شعة  بعملية  �شرعت 

�شمن املرحلة الثانية من العمليات.
حمافظة  ب��ني  ال�شحراء  يف  ال��ق��وات  التقاء  اإىل  العملية  ه��ذه  وت��ه��دف 
نينوى ال�شمالية وحمافظة الأنبار الغربية، يف طريق ميتد نحو 200 

كيلومرت مربع مبوازاة احلدود مع �شوريا.

بني  دام���ي���ة  ا���ش��ت��ب��اك��ات 
ال�����ش��ودان  ج��ن��وب  يف  قبائل 

•• جوبا-اأ ف ب:

قتل اكرث من 60 �شخ�شا وجرح 
الع�شرات يف ا�شتباكات بني قبائل 
بح�شب  ال�����������ش�����ودان،  ج����ن����وب  يف 

م�شوؤول حملي ام�س.
وان�����دل�����ع�����ت ال�����ش����ت����ب����اك����ات بني 
من  وب�����اك�����ام  رووب  ع�������ش���ريت���ي 
من  ال�����ش��اد���س  يف  ال��دن��ك��ا،  قبيلة 
منطقة  يف  دي�شمرب  الأول  كانون 
البحريات الغربية على بعد نحو 
العا�شمة  250 كلم �شمال غرب 
ج��وب��ا. وق���ال اك���ور ب���ول كورديت 
ال��ربمل��ان ع��ن املنطقة  ال��ن��ائ��ب يف 
بيان  الع������لم يف  وزي�����ر  ون���ائ���ب 
قتل اأكرث من 60 �شخ�شا وجرح 
الع�شرات. وا�شاف ان ال�شتباكات 
م�����ش��ت��م��رة واآخ�����ره�����ا ك�����ان فجر 

اجلمعة.
دامية  ا�شتباكات  تقع  م��ا  وغالبا 
بني رع��اة من قبائل متناف�شة يف 
�شرقة  فيها  يتم  ال�شودان،  جنوب 
وكثريا  ممتلكات،  ون��ه��ب  م��وا���س 
م��ا ي��ت��م اغ��ت�����ش��اب ن�����ش��اء وخطف 
اطفال، ما يوؤجج دوافع الهجمات 

النتقامية.

يتدفقون  ال��الج��ئ��ني  الف 
نيجرييا اىل  الكامريون  من 

•• الغو�س-اأ ف ب:

ب��ات��ت الزم�����ة ال��ن��اج��م��ة ع���ن مترد 
ناطقة  اأق����ل����ي����ة  ب�����ني  ان����ف���������ش����ايل 
ال���ك���ام���ريون منذ  ب��الن��ك��ل��ي��زي��ة يف 
املجاورة  نيجرييا  على  توؤثر  �شنة، 
اللجئني  اآلف  اإليها  تدفق  التي 
ال��ع��ن��ف وي�شعى  ه���رًب���ا م���ن اع���م���ال 
اقامة  اإىل  الن��ف�����ش��ال��ي��ني  ب��ع�����س 
ما  ع��ل��ى  فيها  ل��ه��م  خلفية  ق��واع��د 

يبدو.
الف   28 م����ن  اك�����رث  اج����ت����از  ف���ق���د 
�����ش����خ���������س احل��������������دود م�������ن غ�����رب 
الكامريون وجلاأوا اىل ولية كرو�س 
�شرق نيجرييا( منذ  ريفر )جنوب 
وفق  الأول-اك��ت��وب��ر،  ت�شرين  �شهر 
ج���ون اي��ن��اك��و، امل��دي��ر ال��ع��ام لهيئة 

ادارة الطوارىء، الذي قال اإن
تتمكن  ال��ن��ي��ج��ريي��ة مل  ال�����ش��ل��ط��ات 

بعد من ت�شجيل كثريين منهم.



السبت   9   ديسمبر    2017  م   -   العـدد  12193  
Saturday  9   December   2017  -  Issue No   12193

02

اأخبـار الإمـارات
••دبي -وام: 

ك�شف الدكتور حممد اأحمد اجلار اهلل رئي�س اجلمعية اخلليجية جلراحة 
ال�شمنة  مع  ال��وزن  زي��ادة  ن�شبة  ان  الأ�شبق  الكويتي  ال�شحة  وزي��ر  ال�شمنة 
باملائة منها  بدرجاتها املختلفة ت�شل يف دول اخلليج العربي اإىل حوايل 70 

مبختلف الدرجات. �شمنة  باملائة  و30  وزن  زيادة  باملائة   40
امل��وؤمت��ر اخلام�س  ل��ه على هام�س  ت�شريح  - يف  اجل���ار اهلل  ال��دك��ت��ور  وذك���ر 
 “ “كونراد دبي  للجمعية اخلليجية جلراحة ال�شمنة املقام حاليا يف فندق 
- اأن عدد عمليات ال�شمنة التي يجريها مواطنو دول جمل�س التعاون �شنويا 
ي�شل اىل 50 األف عملية وهي ن�شبة مرتفعة مقارنة بعدد ال�شكان ..وا�شفا 
ال�شمنة باأنها وباء يهدد دول اخلليج نظرا لتغري اأمناط احلياة الجتماعية 
اخلطط  و�شع  ال�شحية  اجلهات  من  يتطلب  ما  احلركة  وقلة  والتغذوية 
اأمناط احلياة ال�شحية للحد من  وال�شرتاتيجيات ملجابهة الوباء وتعزيز 

الأمرا�س املرتبطة بال�شمنة.
واأ�شار اإىل ان هناك عدة طرق ملعاجلة ال�شمنة تبداأ من ال�شخ�س نف�شه من 

خلل اتباع برامج للحمية مع ممار�شة الريا�شة ا�شافة اإىل ا�شتخدام بع�س 
العقاقري اجلديدة مثل الكب�شولة الذكية والتي تنا�شب ممن لديهم 10اإىل 
15 كيلوغراما زيادة يف الوزن ومب�شاعفات حمدودة ثم ياأتي بعدها حلقة 
التدبي�س  املعدة ملن لديهم زيادة بني 20اإىل 25 كليوغراما وبعدها عملية 
عن طريق منظار املعدة ملن لديهم 25 اإىل 30 كيلوغراما وبعدها عملية 
30 كيلو  “ ملن لديهم زي��ادة تزيد عن  “ القطع الطويل للمعدة  التكميم 
30 كيلو غراما  اأك��رث من  امل�شار ملن بديهم  غراما ومن ثم عملية حتويل 
لفتا اإىل اأن العملية يتم حتديدها وفقا حلالة ال�شخ�س وطوله والأمرا�س 
النوع  من  ال�شكري  مر�شى  ومنها  منها  يعاين  التي  الأخ��رى  ال�شتقلبية 
ال�شكري  مر�شى  م��ن  ب��امل��ائ��ة   70 اإىل  ب��ني  م��ا   60 اأن  اإىل  ال��ث��اين لف��ت��ا 
والربامج  باخلطط  التزامهم  ح��ال  يف  الأدوي����ة  ا�شتعمال  م��ن  يتخل�شون 
الغذائية التي ي�شفها لهم اخ�شائيو التغذية بعد العملية. وطالب الدكتور 

اجلار اهلل اجلهات ال�شحية يف دول اخلليج باإلزام كافة املراكز وامل�شت�شفيات 
باعتماد املعايري العاملية وتطبيقها على املر�شى لفتا اإىل اأن اختيار املري�س 
للطبيب واملركز يحددان مدى جناح العملية خا�شة مع وجود بع�س املراكز 
و�شحة  حل��ال��ة  م��راع��اة  دون  العملية  لإج����راء  فقط  تنظر  ال��ت��ي  اخل��ا���ش��ة 
املري�س. بدوره قال الدكتور على خما�س ا�شت�شاري اجلراحة العامة رئي�س 
اأ�شبحت  ال�شمنة  م�شكلة  اإن  ال�شمنة  جلراحة  اخلام�س  اخلليجي  املوؤمتر 
من اأخطر الأمرا�س التي تواجه كل الفئات العمرية ملا ت�شببه من اأخطار 
ج�شيمة على ال�شحة ب�شكل عام فهي �شبب رئي�شي لأمرا�س عدة كال�شكري 
وارتفاع �شغط الدم واأمرا�س القلب وتاآكل املفا�شل و�شعوبة التنف�س خا�شة 
اأثناء النوم وارجتاع حام�س املعدة اإىل املريء والكتئاب وانخفا�س اخل�شوبة 
وا�شطرابات الدورة ال�شهرية لدى الإناث وغريها من الأمرا�س. واأ�شاف 
اأن الأمرا�س املزمنة املرتبطة بالغذاء اأ�شبحت من اأهم اأ�شباب الوفيات يف 

اإذ ت�شري بع�س  ال�شمنة على راأ�س هذه الأمرا�س  معظم دول العامل وتاأتي 
عند  خطرية  م�شتويات  و�شلت  البدانة  ن�شبة  اأن  اإىل  الدولة  يف  الدرا�شات 

جميع الفئات العمرية.
يتم  الفحو�شات  اإج��راء  فبعد  بذاته  هو حالة خا�شة  كل مري�س  اأن  وب��ني 
اختيار نوع العملية املنا�شبة له لفتا اإىل مابني 5 اإىل 6 باملائة من املر�شى 
اإجراء  الأوىل من  يوما   30 اآنية حتدث خلل  يعانون من م�شاعفات  قد 
يف  جلطة  اأو  ال��رج��ل  وري��د  يف  واجللطة  وال��ن��زي��ف  الت�شريب  مثل  العملية 
�شريان الرئة وال�شريان الرئي�شي للأمعاء وكلها نادرة احلدوث على املدى 
البعيد منوها باأن الن�شب العاملية لوفيات تلك لعمليات هي 1 لكل 1000 
ف�شل عن اأن 3 باملائة منهم قد يجتاجون اىل اعادة اجراء العملية بعد 7 
العملية  جناح  اأن  على  خما�س  علي  الدكتور  و�شدد  لخر  او  ل�شبب  �شنوات 
يتوقف على املري�س الذي يجب عليه الإلتزام بربنامج غذائي معني مدى 
الأن�شطة  ممار�شة  وكذلك  ال��وزن  لرجوع  ي��وؤدي  الل��ت��زام  ع��دم  لأن  احلياة 
الأمور  من  وغريها  ال�شريعة  والوجبات  ال�شكريات  عن  والإبتعاد  البدنية 

التي توؤدي اإىل ال�شمنة.

التعاون دول  يف  وال�شمنة  الوزن  زيادة  ن�شبة  باملائة   70

خميم زايد التطوعي يختتم مهامه الإن�شانية يف اأوغندا

و�شع حجر الأ�شا�س لقرية ال�شيخ زايد يف »منار« �شمال �شريالنكا

•• اأبوظبي-وام: 

اختتم خميم عيال زايد التطوعي مهامه الإن�شانية الت�شخي�شية والعلجية 
والوقائية يف اوغندا بعلج ما يزيد عن ثلثة اآلف طفل وم�شن يف خمتلف 

قرى الدولة الأفريقية.
���ش��ارك يف امل��ه��ام الإن�����ش��ان��ي��ة ال�شباب الإم���ارات���ي والوغ���ن���دي م��ن خمتلف 
�شاحب  توجيهات  مع  ان�شجاما  والفنية  والطبية  الداري���ة  التخ�ش�شات 
اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
من  م�����ش��رتك��ة  ان�����ش��ان��ي��ة  ومب���ب���ادرة  اخل���ري  ع���ام  ب���اأن ي��ك��ون ع���ام 2017 
اخلريية  ال�شارقة  بيت  وموؤ�ش�شة  ال��رب  دار  وجمعية  العطاء  زاي��د  م��ب��ادرة 
وجمموعة امل�شت�شفيات ال�شعودية الملانية وباإ�شراف من برنامج المارات 
للتطوع املجتمعي والتخ�ش�شي يف منوذج مميز للعمل التطوعي والعطاء 

الن�شاين.

اإماراتي  برنامج  اط���ار  يف  اوغ��ن��دا  يف  التطوعي  زاي���د  ع��ي��ال  وي��اأت��ي خميم 
املخيمات  من  العديد  تنظيم  ويت�شمن  �شنة  مل��دة  ميتد  تطوعي  اأوغ��ن��دي 
القرى  خمتلف  يف  امليدانية  وامل�شت�شفيات  املتنقلة  وال��ع��ي��ادات  التطوعية 
ال�شحية  والرعاية  والعلجية  الت�شخي�شية  خدماتها  لتقدمي  الوغندية 

اإىل 10 اآلف مري�س من املعوزين.
التنفيذي  الرئي�س  ال�شامري  عادل  الدكتور  الماراتي  القلب  جراح  واأك��د 
ملبادرة زايد العطاء رئي�س اطباء المارات حر�س مبادرة زايد العطاء على 
امل�شي برباجمها العلجية خلدمة املر�شى املحتاجني يف خمتلف مناطق 
العامل من خلل توفري فر�س العلج املجاين للأمرا�س الطارئة واملعدية 
اولويات تقدمي هذه اخلدمة  تراعي  اأينما وجدت وفق منهجية  واملزمنة 

ومدى احلاجة لها مبختلف قارات العامل .
التطوعي يف  زاي��د  عيال  التي حققها خميم  ب��الإجن��ازات  ال�شامري  واأ�شاد 
ثلثة  من  اأك��رث  اىل  خدماتها  من  امل�شتفيدين  ع��دد  و�شل  والتي  اوغندا 

الذين  امل��ر���ش��ى  ع��دد  ب��ذل��ك  لريتفع  احل��ال��ي��ة  حمطتها  يف  �شخ�س  اآلف 
املتنقلة  وعياداتها  اخلري  زاي��د  لقوافل  الن�شاين  اخلدمات  من  ا�شتفادوا 

وم�شت�شفياتها امليدانية على م�شتوى العامل اىل �شبعة مليني مري�س.
واأ�شاد �شعادة عبداهلل علي بن زايد الفل�شي املدير التنفيذي جلمعية “دار 
الرب” مب�شتوى ونوعية اخلدمات التي يقدمها خميم عيال زايد التطوعي 
بقاع  �شتى  يف  واخل���ريي  الإن�����ش��اين  العمل  لدعم  بها  يقوم  التي  واجل��ه��ود 
زايد  بها قوافل  التي تقوم  ..م��وؤك��دا دعم اجلمعية لكافة اجلهود  الر���س 

اخلري يف خمتلف دول العامل.
وك�شف عن توجه قوافل زايد اخلري لتنظيم العديد من املخيمات العلجية 
املوؤ�ش�شات  بالتن�شيق مع   2018 القرى الوغندية خلل عام  يف خمتلف 

الوغندية احلكومية وال�شحية والإن�شانية.
واأكد �شعاد �شلطان اخليال ع�شو جمل�س اأمناء مبادرة زايد العطاء الأمني 
العام ملوؤ�ش�شة بيت ال�شارقة اخلريية اأن دولة المارات قدمت منوذجا عامليا 

رائعا يف جمال العمل التطوعي والعطاء الن�شاين يف ظل القيادة الر�شيدة 
“حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل”  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�شلحة واخوانهم اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ حكام المارات.
وقال اإن دولة المارات جنحت يف تر�شيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء 
التطوع  التخ�ش�شي من خلل تبني مبادرات مبتكرة يف جمال  الن�شاين 
وامل�شت�شفيات  املتنقلة  العيادات  من  �شل�شلة  واط��لق  التخ�ش�شي  الطبي 
والعطاء  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل  ث��ق��اف��ة  ت��ر���ش��خ  ان  ا�شتطاعت  ال��ت��ي  امل��ت��ح��رك��ة 
الن�شاين وتفعيل ال�شراكة بني املوؤ�ش�شات الماراتية لتبني مبادرات �شحية 
من  للمليني  الن�شانية  بر�شالتها  ت�شل  ان  ا�شتطاعت  تنموية  وتعليمية 

الب�شر بغ�س النظر عن اللون او العرق او اجلن�س او الديانة .

•• دبي-وام: 

بن  زاي��د  ال�شيخ  الأ���ش��ا���س لقرية  دب��ي اخل��ريي��ة حجر  وف��د جمعية  و�شع 
�شلطان اآل نهيان يف منطقة »منار« �شمال �شريلنكا لبناء 50 بيتا للأ�شر 
ف�شول   8 ت�شم  وم��در���ش��ة  م�شليا   270 ل��ع��دد  يت�شع  وم�شجد  الفقرية 

درا�شية تت�شع لعدد 240 طالبا.
كما تت�شمن القرية بئرا مب�شخة كهربائية وخزان مياه �شعة 2000 لرت 
وم�شتو�شفا يتكون من 4 غرف بالإ�شافة اىل حفر 4 اآبار ارتوازية بتكلفة 
اجمالية 1.825 مليون درهم وذلك بالتعاون مع احلكومة ال�شريلنكية 

وجمعية الإ�شكان وتنمية املوارد ال�شريلنكية التي تتوىل تنفيذ امل�شروع.

وياأتي اإطلق هذا امل�شروع ابرازا لدور املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان »طيب اهلل ثراه« يف املجال التطوعي والإن�شاين واأهمية ذلك يف 
تعزيز الأمن املجتمعي وحتقيق التلحم بني اأفراد املجتمع ون�شر ثقافة 

املبادرات الن�شانية والرتويج لها.
وت�شتفيد من هذا امل�شروع العائلت الفقرية امل�شلمة بهدف �شمان احلياة 

الكرمية لهم.
القرية  اأ���ش��ا���س  دب��ي اخل��ريي��ة خ��لل حفل و�شع حجر  وف��د جمعية  �شم 
واأحمد  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  قرقا�س  عبدالرحيم  ح�شني 
حممد م�شمار اأمني �شر اجلمعية بح�شور �شعادة عبداحلميد عبدالفتاح 

كاظم املل �شفري الدولة لدى �شريلنكا.

واأكد اأحمد م�شمار اأمني �شر جمعية دبي اخلريية اأن ان�شاء اأعمال ان�شانية 
وخريية حتمل ا�شم املغفور له ال�شيخ زايد »رحمه اهلل« ياأتي تاأكيدا على 
ال�شري على نف�س نهجه »طيب اهلل ثراه« وتعريف الأجيال مبا قام به من 

اأعمال خالدة داخل الدولة وخارجها.
ال�شرورة  متثل  لأنها  البيوت  هذه  ان�شاء  اختارت  اجلمعية  اأن  اإىل  واأ�شار 
الق�شوى والأ�شا�شية للأ�شر امل�شلمة حيث يعي�شون يف املخيمات اأو ع�ش�س 
من الق�س منذ عقود ويواجهون �شعوبات وم�شقات ب�شبب اإقامتهم لفرتة 
طويلة يف هذه امللجئ املوؤقتة لعدم وجود الت�شهيلت اللزمة والأ�شا�شيات 
املطلوبة للعي�س. واأو�شح م�شمار ان م�شاحة كل بيت من بيوت هذه القرية 
اأفراد   10 مكونة من  اأ�شرة  لإقامة  بيت  كل  ويكفي  45 مرتا  اىل  ي�شل 

الطابوق  م��ن  البناء  يكون  ان  على  »القرميد«  م��ادة  م��ن  �شقفه  ويتكون 
مليون   1،250 نحو  بيتا   50 ل�  الإجمالية  التكلفة  تبلغ  حيث  ال��ع��ادي 
درهم. م�شريا اإىل اأن تكلفة بناء امل�شجد تتجاوز 154 األف درهم ويت�شع 
270 م�شليا فيما ت�شل تكلفة حفر بئر وتوفري م�شخة كهربائية له  ل� 
األف درهم بالإ�شافة   18 200 لرت وفلرت تنقية ما قيمته  وخزان �شعة 
 275 تتجاوز  بقيمة  838 مرتا مربعا  اىل  ت�شل  اىل مدر�شة مب�شاحة 

األف درهم .
قدرها  وبتكلفة  غ��رف   4 م��ن  �شيتكون  الطبي  امل�شتو�شف  ب���اأن  .م��ن��وه��ا 
اإىل حفر عدد 4 اآبار ارتوازية بتكلفة 40 األف  بالإ�شافة  درهم  األف   88

درهم.

احلاكم العام لتوفالو يت�شلم اأوراق اعتماد �شفري الدولة
•• فونافوتي - توفالو -وام:

اإياكوبا  ال�����ش��ي��د  ف��خ��ام��ة  ت�����ش��ل��م 
لتوفالو  ال��ع��ام  احل��اك��م  اإت��ال��ي��ل��ي 
اأحمد  �شالح  �شعادة  اعتماد  اأوراق 
���ش��امل ال���زرمي ال�����ش��وي��دي ك�شفري 
الإم���ارات لدى  غري مقيم لدولة 
مرا�شم  خ����لل  وذل�����ك  ت���وف���ال���و، 
حفل ال�شتقبال الذي اأقيم باملقر 
التوفالية  بالعا�شمة  ال��رئ��ا���ش��ي 
�شعادة  ون��ق��ل  م��وؤخ��را.  فونافوتي 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ال�����ش��ف��ري حت��ي��ات 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
اهلل”  “حفظه  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
و���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
“رعاه اهلل” و�شاحب  دب��ي  حاكم 
اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة اإىل 
فخامة احلاكم، ومتنيات اأ�شحاب 

ب��ني ال��ب��ل��دي��ن ال�����ش��دي��ق��ني، وعن 
���ش��ك��ره حل��ك��وم��ة دول����ة الإم�����ارات 
امل��ت��وا���ش��ل حلكومة  ع��ل��ى دع��م��ه��ا 
و�شعب توفالو. كما حّمل فخامته 
ال�����ش��ف��ري اجل����دي����د حت���ي���ات���ه اإىل 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
الدولة،  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 

ال�شحة  ال�شمو لفخامته مبوفور 
و�شعب  وحل���ك���وم���ة  وال���������ش����ع����ادة، 
والزدهار.  التقدم  ب��دوام  توفالو 
من جانبه، رح��ّب فخامة احلاكم 
الإم���ارات  ب�شفري  التوفايل  ال��ع��ام 
�شعادته  ع����ن  م����ع����رب����اً  اجل����دي����د 
مبتانة العلقات الثنائية القائمة 

الإماراتي  ال�شعب  اإىل  ومتنياته 
والزده���ار  الرفاهية  م��ن  باملزيد 
التوفيق  ال�شفري  ل�شعادة  متمنيا 
على  والعمل  اجل��دي��دة  مهامه  يف 
ال�شداقة  ع��لق��ات  وت��ع��زي��ز  دع���م 
وال��ت��ع��اون ب��ني ال��دول��ت��ني يف كافة 

املجالت.

•• اجلزائر-وام:

ال��ت��ق��ى ���ش��ع��ادة ي��و���ش��ف ���ش��ي��ف ���ش��ب��اع اآل ع��ل��ي ���ش��ف��ري الدولة 
مرادي  ب��ن  م��ع معايل حممد  اجل��زائ��ري��ة  ل��دى اجلمهورية 
الجتماع  خ��لل  ا�شتعر�س  ال��ذى  اجلزائرية  التجارة  وزي��ر 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات احل��ك��وم��ة اجل���زائ���ري���ة والإج���������راءات التي 
�شتتخذها بعد عر�س م�شروع قانون املالية على جمل�س الأمة 
الدولة  وال���ذي م��ن خلله �شت�شجع  ال��ق��ادم��ة،  الأي���ام  خ��لل 

اجلزائرية على الإنتاج املحلي.
ال��وزي��ر اجل��زائ��ري اجل��ان��ب الإم���ارات���ي اإىل ال�شتثمار  ودع���ا 
وت���ب���ادل ال���وف���ود ب��ني ال��ب��ل��دي��ن وت��ع��زي��ز وت��ط��وي��ر العلقات 
الثنائية يف �شتى املجالت مو�شحا اأن اجلزائر متلك الطاقات 

احليوية اللزمة.

�شفري الدولة يلتقي وزير التجارة اجلزائري

�شرطة عجمان متدد فرتة تخفي�س املخالفات 
املرورية حتى نهاية فرباير 2018

•• عجمان- وام:

اأعلنت �شرطة عجمان متديد فرتة ت�شديد قيمة املخالفات املرورية املخف�شة 
وملدة   2017 دي�شمرب   1 ت��اري��خ  م��ن  ال��ف��رتة  لت�شمل  امل��ائ��ة  يف   50 بن�شبة 
املركبات  للدفع مبا فيها حجز  القابلة  املرورية  املخالفات  اأ�شهر جلميع   3

والغرامات املرورية امل�شجلة يف الإمارة بتاريخ 2 دي�شمرب 2017 وما قبله 
وذلك متا�شيا مع توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة.
يذكر ان دفع املخالفات اأثناء فرتة التخفي�س يتم فقط من خلل التطبيق 

الذكي لوزارة الداخلية اأو تطبيق �شرطة عجمان.
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�شرطة اأبوظبي ت�شارك يف موؤمتر اأمني باأ�شرتاليا
•• كانربا -وام: 

الأمن  ���ش��وؤون  بقطاع  وامل��ت��ف��ج��رات  الأ�شلحة  اإدارة  يف  ممثلة   - اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  ���ش��ارك��ت 
واملنافذ - يف فعاليات موؤمتر اأ�شلحة ال�شتخبارات التقنية ال�شنوي الذي عقد يف العا�شمة 

ال�شرتالية كانربا.
الأ�شلحة  اإدارة  يف  النفجار  بعد  ما  التحقيق  ق�شم  رئي�س  اجلنيبي  اأحمد  الرائد  وتناول 
اإن�شاء فريق  الرائدة يف  اأبوظبي  �شرطة  باملوؤمتر - جتربة  له  واملتفجرات - يف حما�شرة 
امل�شتويات ووفق  اأعلى  2010 وتاأهيله على  اأن�شئ عام  التحقيق ما بعد النفجار والذي 

اأف�شل املمار�شات العاملية.
بعد  ما  التحقيق  جمال  يف  العاملية  املمار�شات  اأف�شل  ناق�س  املوؤمتر  اأن  اجلنيبي  واأو�شح 
اأبرزها  خمتلفة  دول  من  متفجرات  وفني  خبريا   250 من  اأك��رث  مب�شاركة  النفجار 

الوليات املتحدة المريكية واأملانيا وا�شرتاليا ونيوزيلندا.

بلدية مدينة اأبوظبي تعقد امللتقى الأول للروؤية امل�شتقبلية للحدائق واملنتزهات الرتفيهية

وفد من ال�شقارة الفرن�شيني ال�شباب يزور القرية الرتاثية يف ابوظبي ويتبادل مع �شقاري نادي تراث الإمارات جتاربهم 

•• ابوظبي-وام:

اأب��وظ��ب��ي يف  تعقد ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة 
اأبوظبي  ف���ى  ال��رئ��ي�����ش��ي  م��ق��ره��ا 
املقبلني  والث���ن���ني  الح����د  ي��وم��ي 
امل�شتقبلية  للروؤية  الأول  امللتقى 
الرتفيهية  واملنتزهات  للحدائق 
املطاطية،  والأر���ش��ي��ات  -الأل��ع��اب 
واملعنيني  امل��خ��ت�����ش��ني  مب�����ش��ارك��ة 
ببلدية مدينة اأبوظبي، والوحدات 
ال����ف����ن����ي����ة مب������راك������ز ال����ب����ل����دي����ات 
م�شاركة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  اخل��ارج��ي��ة، 
منطقة  بلديتي  من  املتخ�ش�شني 
العني ومنطقة الظفرة، وجمل�س 
واملطابقة،  ل���ل���ج���ودة  اأب����وظ����ب����ي 
التطوير  �����ش����رك����ات  وب���ح�������ش���ور 
واملكاتب  وال���ع���ق���اري،  احل�����ش��ري 
التنفيذ،  و���ش��رك��ات  ال���ش��ت�����ش��اري��ة 
وال���������ش����رك����ات امل���������وردة ل���لأل���ع���اب 
و�شرائح  امل��ط��اط��ي��ة،  والأر���ش��ي��ات 

املجتمع املختلفة.
اآخر  امللتقى بهدف مواكبة  وياأتي 
الأر�شيات  جم��ال  يف  امل�شتجدات 
وللتعرف  والأل����ع����اب،  امل��ط��اط��ي��ة 
املتبعة  واملوا�شفات  املعايري  على 

•• ابوظبي-الفجر:

ا�شتقبلت القرية الرتاثية التابعة 
لنادي تراث المارات ام�س وفدا 
من ال�شقارة ال�شباب الفرن�شيني 
ثقايف  ت����راث����ي  ب���رن���ام���ج  ���ش��م��ن 
ال�شداقة  مهرجان  هام�س  على 
الرابع للبيزرة الذي ينظمه نادي 
���ش��ق��اري الم����ارات ب��ال��ت��ع��اون مه 

عدد من اجلهات الثقافية.
وال��ت��ق��ى ���ش��ع��ادة ع��ب��د اهلل حممد 
التنفيذي  املدير  املحريبي  جابر 
و�شعادة  امل�������ش���ان���دة  ل���ل���خ���دم���ات 
املن�شوري  عمهي  �شعيد  من�شور 
نائب �شمو مدير عام مركز �شلطان 
الفرن�شي  ال���وف���د  م���ع  زاي�����د  ب���ن 
اهلل  عبد  اح��م��د  ال�شيد  بح�شور 
الرتاثية  القرية  مدير  امل��ه��ريي 
وع������دد م����ن م�����ش��ئ��ويل ال����ن����ادي ، 
رئي�س  احل��ج��ي  �شلطان  وال�شيد 
الفرن�شية  ال��ث��ق��اف��ي��ة   ال��راب��ط��ة 
مدير  بلدجودي  حممد  وال�شيد 
الفرن�شية،  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��راب��ط��ة 
ح��ي��ث مت ت���ب���ادل  احل��دي��ث حول 
يف  واأهميتها  وتاريخها  ال�شقارة 
وتعزيز  التاريخي  املوروث  تعزيز 
البيئة  و�شون  بال�شقارة  الوعي 

ومقارنتها  امل��ح��ل��ي��ة  ب��امل�����ش��ان��ع 
ب��امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة امل��ت��ب��ع��ة خارج 
منها،  ال�شتفادة  وكيفية  ال��دول��ة 
ب���ه���دف حت�����ش��ني �شبط  وك���ذل���ك 
اجل��������ودة ون���وع���ي���ة الخ����ت����ب����ارات 
املتبعة لذلك، والتعرف على طرق 
والأ�شاليب  ال�شليمة  ال��رتك��ي��ب 
املتعارف عليها، وتبادل الآراء نحو 
تطوير العمل امليداين، اإ�شافة اإىل 

واجلودة  املوا�شفات  يف  خمت�شون 
جمال  يف  والتخطيط  والت�شميم 
ويرافق  والأر�����ش����ي����ات،  الأل����ع����اب 
م��ع��ر���س متنوع  امل��ل��ت��ق��ى  ان��ع��ق��اد 
منتجات  ع���ر����س  خ���لل���ه  ���ش��ي��ت��م 
امل����وردي����ن يف جم����ال الأر����ش���ي���ات 
امل��ط��اط��ي��ة والأل�����ع�����اب مم���ا يتيح 
على  الط����لع  وال������زوار  للفنيني 
مكونات  على  والتعرف  املنتجات، 

وال�شعي  وت�شوراتهم  متطلباتهم 
الإي���ج���اب���ي منها،  ل��ت��ط��ب��ي��ق  ن��ح��و 
ذات  خدمة  مرافق  تقدمي  بهدف 
متميزة،  وج������ودة  ع����ال  م�����ش��ت��وى 
وبنية حتتية متطورة تتوافق مع 
النه�شة التي ت�شهدها اأبوظبي يف 

املجالت كافة.
بلدية مدينة  اأن  بالذكر،  اجلدير 
وتطوير  بتنفيذ  ق��ام��ت  اأب��وظ��ب��ي 

ت��ب��ادل اخل���ربات خا�شة يف جمال 
املوا�شفات واملعايري والرتكيب.

اأن  اأبوظبي  مدينة  بلدية  واأك��دت 
عديدة  حم���اور  �شيناق�س  امللتقى 
البلدية  ت�شورات  عر�س  اأب��رزه��ا، 
واملنتزهات  احل����دائ����ق  ل��ت��ط��وي��ر 
على  والط�����������لع  ال����رتف����ي����ه����ي����ة، 
ال�شاأن،  ه���ذا  ال��ت��ج��ارب يف  اأح����دث 
يلقيها  ع���ل���م���ي���ة  وحم�����ا������ش�����رات 

وطرق ت�شنيعها.
واعربت عن حر�شها على حتقيق 
ر�شالة دائرة التخطيط العمراين 
تقدمي  اإىل  ال��ه��ادف��ة  وال��ب��ل��دي��ات 
وتوفري  للأفراد،  اخلدمات  اأجود 
�شبل ال��راح��ة وال��رتف��ي��ه والأم���ان 
احلثيث  �شعيها  اإىل  لف��ت��ة  ل��ه��م 
امل��ج��ت��م��ع ب�شورة  ف��ئ��ات  لإ����ش���راك 
دائ�����م�����ة، والط���������لع م��ن��ه��م على 

وامللعب  احل���دائ���ق  م���ن  ال��ك��ث��ري 
ا�شتخدام  خ���لل  م��ن  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
اأف�شل التقنيات احلديثة يف جمال 
والألعاب،  امل��ط��اط��ي��ة  الأر���ش��ي��ات 
العاملية  امل��وا���ش��ف��ات  اإىل  ا���ش��ت��ن��اداً 
وال��ت��ق��ن��ي��ات اجل���ي���دة واخل�����ربات 
جمموعة  ومب�������ش���ارك���ة  امل��ح��ل��ي��ة، 
ال�شت�شارية  املكاتب  من  خمتلفة 

و�شركات املقاولة والتوريد.

والرتاث.
وق������د ن���ظ���م ل����ق����اء م���ف���ت���وح بني 
ال�����������ش�����ق�����اري�����ن ال����ف����رن���������ش����ي����ني 
الإم���ارات���ي���ني و�شط  ون��ظ��رائ��ه��م 
ح�شور جماهريي يف بيت البحر 
مت خلله احلديث عن م�شوارهم 
م����ع ال�������ش���ق���ارة وم�����ا ث��م��ث��ل لهم 
اجلمهور  ت��ع��ري��ف  اىل  ا����ش���اف���ة 
ب���ه���ذه ال��ري��ا���ش��ي��ة ال���رتاث���ي���ة يف 
اخلربات  ت��ب��ادل  اط���ار  يف  فرن�شا 
ون�شر  وت��ع��ري��ف  ال�شقارين  ب��ني 

ت�شابه وتقارب مفرداتها مع دولة 
المارات.

�شامل  ال�شيد  حت��دث  جانبه  م��ن 
حممد   وال�شيد  املن�شوري  �شويد 
ع����ل����ي امل�����ن�����������ش�����وري اخل�����ب�����ريان 
المارات  ت��راث  بنادي  بال�شقور 
واأنواع  الم��ارات  ال�شقارة يف  عن 
ال�شقور واألوانها وطرف تربيتها 
الظروف  اىل  ا���ش��اف��ة  وت��دري��ب��ه��ا 
اجل������وي������ة وف�����������رتات ال����ت����دري����ب 
ال�شقور،  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  وك��ي��ف��ي��ة 

ال�شقارون  ع���رب  ج��ان��ب��ه��م،  م���ن 
امتنانهم  عظيم  عن  الفرن�شيون 
الإم���ارات على هذه  ت��راث  لنادي 
ال��ل��ف��ت��ة ال���ك���رمي���ة وع�������ربوا عن 
�شعادتهم بزيارة القرية الرتاثية 
على هام�س م�شاركتهم مبهرجان 
واإتاحة  البيزرة  الرابع  ال�شداقة 
الفر�شة للتعرف على ال�شقارة يف 
دولة الإمارات ، وتبادل اخلربات 
وال����ت����ج����ارب م���ع���ه���م  ح�����ول هذه 
للوفد  نظمت  وق���د  ال��ري��ا���ش��ي��ة. 

ريا�شة ال�شيد بال�شقور كريا�شة 
تراثية توارثتها الأجيال احلالية 

من الآباء والأجداد
الفرن�شية  ال�������ش���ق���ارة  وق���دم���ت 
ك���اري���ن  ���ش��رح��ا واف��ي��ا ع��ن مهنة 
تربية  فرن�شا وطرق  ال�شقارة يف 
والبيئة  وت���دري���ب���ه���ا   ال�������ش���ق���ور 
ال�شيد  ريا�شة  فيها  جتري  التي 

بال�شقور » القن�س« 
وتناولت يف حديثها اأنواع ال�شقور 
اإىل  م�شرية  وجم���الت  واأل��وان��ه��ا 

واأجزائه   ال�شقر  على  وال��ت��ع��رف 
حياته  وط���ري���ق���ة  واح���ت���ي���اج���ات���ه 
تدريب  كيفية  ثم  وم�شتلزماته. 
الطريدة.  واإطلقه نحو  ال�شقر 
ان�����واع واأل�����وان  ك��م��ا ت��ط��رق��ا اإىل 
الوح�س  ن��وع��ان  ال�����ش��ق��ور، وه���ي 
الأبي�س،  األوانها:  واملهجنة ومن 

الأ�شود، الرمادي.
القن�س  موا�شم  ان  اإىل  واأ���ش��ارا   
ومطلع  ال�����ش��ت��اء  اآخ�����ر  يف  ت���ب���داأ 
الربيع حتديداً اأول �شهر مار�س.

جولة يف القرية الرتاثية تعرفوا 
خللها على العديد من مفردات 
وامل�شغولت  الم���ارات���ي  ال����رتاث 
اإ�شافة اىل املتحف وما ي�شم من 
ويف   .. ع��ري��ق��ة  ت��راث��ي��ة  مقتنيات 
اخلتام كرم �شعادة من�شور �شعيد 
الوفد وقدم له  املن�شوري  عمهي 
هدية تراثية معربة و�شط �شعادة 
غ��م��رت ال���وف���د ال��ف��رن�����ش��ي الذي 
عرب عن �شكره وتقديره للحفاوة 

الإماراتية الأ�شيلة .
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/الربادة والناقة  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

للنقليات رخ�شة رقم:CN 2188550 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة يو�شف عبداهلل اليو�شفي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف يو�شف �شامل ح�شن احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9

اإعــــــــــالن
نعومة  ال�ش�����ادة/م�شبغة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

امللم�س رخ�شة رقم:CN 1779903 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة احمد مو�شى عبداهلل البلو�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف خالد عبداهلل حممد ر�شيد الهرمودي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مغ�شلة تاج حمل 

رخ�شة رقم:CN 1351140 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شلطان بطي �شامل را�شد ال�شام�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف نا�شر جلل كمال حاجي البلو�شي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9

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

 CN 1819677:لينك انرتنت كافيه رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيدلية خالدية اللولو ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1136992 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ماجد �شامل خليفة حممد ولد الطويله ال�شويدي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شريفابي فاليكات فريد ابراهيم %9
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شين�شي ابراهيم اجمد �شايل %10

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شب�شي ابراهيم م�شلم فيتييل كونها %10
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شهناز ابراهيم ابراهيم %10

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شفينا�س ابراهيم حممد غزل %10
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ماجد �شامل خليفة ولد الطويلة 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف م�شلم فيتيل كونها حمد ابراهيم

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

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

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيدلية راحة اللولو ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1007270 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شريفابي باريد فاليكات باريد %9

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شين�شي ابراهيم ابراهيم %10
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شيب�شي ابراهيم م�شلم فيتييل %10

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ماجد �شامل خليفة ولد الطويله ال�شويدي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شهناز ابراهيم ابراهيم %10

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شيفينا�س ابراهيم حممد غزل %10
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ماجد �شامل خليفة ولد الطويلة 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف م�شلم فيتيل كونها حمد ابراهيم

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

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

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9

اإعــــــــــالن
�س.  �شنرت  نيوتر�شن  ال�ش�����ادة/دوكيب  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1714439 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شريفابي فالياكات فريد ابراهيم %9

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شين�شي ابراهيم اجمد �شايل %10
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شيب�شي ابراهيم م�شلم فيتييل كونها احمد %10

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شهناز ابراهيم ابراهيم %10
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شفينا�س ابراهيم حممد غزل %10

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ماجد �شامل خليفة حممد ولد الطويله ال�شويدي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ماجد �شلم خليفة ولد الطويلة ولد الطويلة ال�شويدي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف كونها حمد ابراهيم م�شلم فيتيل
التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/عنقاء الوادي ملقاولت انظمة 

التكييف رخ�شة رقم:CN 2203787 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العلن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ عنقاء الوادي ملقاولت انظمة التكييف
ANQA ALWADI SYSTEMS AIR CONDITIONING CONTRACTING

اىل/عنقاء الوادي لنظمة التكييف
ANQA ALWADI SYSTEMS AIR CONDITIONING

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

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

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/وادي النيل لل�شيانة 

العامة رخ�شة رقم:CN 1917805 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبله عبداملجيد لبيب ندمي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد حمدان عبداهلل نظري اجلنيبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم:CN 2211895 بال�شم التجاري:اخلط الر�شا�شي 
تعديل  طلب  بالغاء  العقارات  وادارة  العامة  لل�شيانة 

الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خلل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

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

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9

يونايتد انفينتي خلدمات التنظيف- ذ م م
يعلن مكتب مريال عبد احلبيب لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات 

الدارية اأنه مبوجب قرار اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية 

ال�شادر بتاريخ 2017/12/6 بحل وت�شفية �شركة

 يونايتد انفينتي خلدمات التنظيف - ذ م م 

فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�شفى 

 53181 �س.ب   026716054 فاك�س   026716055 رقم  هاتف  املعني 

الطابق  اجلنيبي  عبداهلل  �شعيد  بناية  ال�شياحي  بالنادي  ابوظبي 

الثبوتيه، وذلك خلل  امل�شتندات  واإح�شار  )4( مكتب رقم )403( 

مدة اأق�شاها 45 يوما من تاريخ هذا العلن.

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

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9

تروي لالن�شاءات- ذ م م
بناء على حكم حمكمة اأبوظبي البتدائية-املحكمة التجارية 
بتاريخ 2017/10/29 بدائرة الق�شاء يف اإمارة ابوظبي تقررحل 

وت�شفية �شركة
 تروي لالن�شاءات - ذ م م

ق�شائي  كم�شفي  املزروع  حممد  �شامل  ميثا  ال�شيدة/  وتعيني 
لل�شركة. فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل 
مكتب امل�شفى املعني هاتف رقم 026331500 فاك�س 026330703 
�س.ب 35606 ابوظبي اخلالدية بناية داما�س الطابق )امليزان( 
خلل  وذلك  الثبوتيه،  امل�شتندات  واإح�شار   )02( رقم  مكتب 

مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.

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

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9

اإعــــــــــالن
لتجارة  املميز  ال�ش�����ادة/اللون  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شباغ رخ�شة رقم:CN 1013261 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة را�شد حممد عبيد النايلي ال�شام�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شلطان جميل ح�شني حممد بن رفيع
دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

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

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

ت��ع��ل��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وا���ش��لت )ق���ط���اع النقل 

البحري( بان /�سركة ابوظبي للمواين �ش م ع قد تقدم 

بطلب ت�شجيل ال�شفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�شفينة  ه��ذه  ت�شجيل  على  اع��رتا���س  له  كل من  على 

مدة  خ��لل  ابوظبي  ال�شفن  ت�شجيل  مكتب  مراجعة 

اق�شاها 60 يوما من تاريخ هذا العلن.

 اإدارة مراكز �سعادة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الحتادية للموا�سالت الربية والبحرية

�سيا�سة الرتاخي�ش والت�سجيل البحري

                   اإ�شم ال�شفينة                    رقم الت�شجيل ال�شابق          العلم ال�شابق
                   غياثي                      --                      --

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

ت��ع��ل��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وا���ش��لت )ق���ط���اع النقل 

البحري( بان /ليوا للخدمات البحرية قد تقدم بطلب 

ت�شجيل ال�شفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�شفينة  ه��ذه  ت�شجيل  على  اع��رتا���س  له  كل من  على 

مدة  خ��لل  ابوظبي  ال�شفن  ت�شجيل  مكتب  مراجعة 

اق�شاها 60 يوما من تاريخ هذا العلن.

 اإدارة مراكز �سعادة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الحتادية للموا�سالت الربية والبحرية

�سيا�سة الرتاخي�ش والت�سجيل البحري

                   اإ�شم ال�شفينة                    رقم الت�شجيل ال�شابق          العلم ال�شابق
             ال ام ا�س- 21                      --                      --

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9

اإعــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية ال�شناعة باأن: ال�شادة/ال�شركة الوطنية ل�شناعات البناء 

IN - 1000107 :ذ.م.م رقم الرخ�شة ال�شناعية
قد اأبدوا رغبتهم يف اإتخاذ التعديل التايل:

خروج ال�شركاء: العني كابيتال ذ.م.م
ورثة/ حممد �شامل م�شعود الظاهري

نايل را�شد �شيف ال�شام�شي
�شعيد �شلطان �شاملني بن حرمل الظاهري

دخول ال�شركاء: �شن ترا�شت لال�شتثمار والتطوير العقاري ذ.م.م
مبارك حمد حممد مرزوق العامري

لت�شبح الرخ�شة ال�شناعية با�شماء ال�شركاء:
�شن ترا�شت لال�شتثمار والتطوير العقاري ذ.م.م

مبارك حمد حممد مرزوق العامري
وعلى كل من لديه اعرتا�س على الجراء املذكور اعله مراجعة مكتب تنمية 
ال�شناعه - اإدارة خدمة امل�شتثمرين - خلل اأ�شبوع من تاريخ ن�شر الإعلن ، 
واإل فلن يقبل مكتب تنمية ال�شناعة اأي اعرتا�س بعد انق�شاء مدة الإعلن .
مكتب تنمية ال�شناعة

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شركة الوطني للملنيوم ذ.م.م  التنمية القت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1113231 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة غلم �شبري حممد يو�شف %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة علي �شامل حممد �شايف العامري %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف غلم �شبري حممد يو�شف
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شيف حممد نا�شر عبداهلل الكعبي
التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9

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

 رخ�شة رقم:CN 1105465 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة نا�شر علي حمد �شايف العامري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف مول �شرييياكاث كونهي مويدين كوتي
تعديل وكيل خدمات

حذف نا�شر علي حمد �شايف العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9

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

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1103321 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خليفه يو�شف مظفر الدرعي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف علي خلفان علي �شعيد احل�شاين
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9

اإعــــــــــالن
ذ.م.م  ال�ش�����ادة/كراج ميونخ  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1124855 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبداهلل علي حممد النعيمي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد �شعيد نهيل علي النعيمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات
ر�شوم برنامج  »مائة �شاعة عطاء« اإىل �شندوق »متكني الفتيات« 

»القلب الكبري« باأكرث من 77 األف درهم ال�شارقة” تدعم  فتيات  “�شجايا 
•• ال�صارقة-الفجر:

�شمن مبادراتها يف عام اخلري، اأعلنت �شجايا فتيات ال�شارقة، 
عن  واملبتكرين،  ال��ق��ادة  ل�شناعة  ق��رن  رب��ع  ملوؤ�ش�شة  التابعة 
“متكني  دره��م ل�شالح �شندوق  األ��ف   77 باأكرث من  تربعها 
الفتيات”، التابع ملوؤ�ش�شة “القلب الكبري”، املوؤ�ش�شة الإن�شانية 
جميع  يف  وامل��ح��ت��اج��ني  ال��لج��ئ��ني  مب�شاعدة  املعنية  العاملية 
اأنحاء العامل. وي�شكل هذا املبلغ ر�شوم ال�شرتاك يف الربنامج 
فتيات  �شجايا  نظمته  الذي  عطاء”،  �شاعة   100“ ال�شيفي 
املنازل  ع�شرات  تطوير  بهدف  املا�شي،  اأغ�شط�س  يف  ال�شارقة 
للأ�شر املتعففة يف عدد من مدن اإمارة ال�شارقة، و�شاركت يف 

الربنامج نحو 800 فتاة، حيث متكّن من تطوير 72 منزًل، 
و16  كلباء،  مدينة  يف  و24  ال�شارقة،  مدينة  يف   32 منها 
القا�شمي،  ال�شيخة عائ�شة خالد  يف مدينة خورفكان. وقالت 
يف  امل�شاركات  فتياتنا  “قدمت  ال�شارقة:  فتيات  �شجايا  مدير 
برنامج “100 �شاعة عطاء”، اأروع الأمثال على �شعيد العمل 
املحتاجة،  للفئات  وامل�شاعدة  ال��ع��ون  ي��د  وت��ق��دمي  الإن�����ش��اين، 
حيث �شاركن بتطوير جمموعة من املنازل يف عدد من مدن 
ل�شالح  ال�شرتاك،  بر�شوم  يترّبعن  اليوم  هن  وها  ال�شارقة، 
املوؤ�ش�شة  ت�شعى  التي  الإن�شانية،  امل�شاريع  م��ن  ع��دد  اإط���لق 
املقبلة”.  الفرتة  تنفيذها خلل  اإىل  الكبري  القلب  ال�شقيقة 
الفتيات”،  “متكني  �شندوق  ل�شالح  ال��ت��ربع  ه��ذا  و�شي�شهم 

تنموية  م�����ش��اري��ع  تنفيذ  يف  ال��ك��ب��ري،  ال��ق��ل��ب  ملوؤ�ش�شة  ال��ت��اب��ع 
التي تعاين  املناطق  القاطنات يف عدد من  الفتيات  ت�شتهدف 
عدم ال�شتقرار يف جميع اأنحاء العامل، لتوفري احتياجاتهن، 
ودعم حقوقهن يف احل�شول على الرعاية ال�شحية، والتعليم، 
رائ���دة يف  موؤ�ش�شة  ال�����ش��ارق��ة  فتيات  �شجايا  وت��ع��د  والأم�����ان.  
وذلك  ع��ام��اً   18 اإىل   13 عمر  م��ن  الفتيات  م��واه��ب  تنمية 
 2004 عام  تاأ�ش�شت  وقد  الإبداعية،  الف�شاءات  خمتلف  يف 
كاإدارة �شمن مراكز الأطفال ثم ا�شتقلت عن مراكز الأطفال 
يف عام 2012 بقرار اإداري من قرينة �شاحب ال�شمو حاكم 
ال�شارقة، �شمو ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�شمي، رئي�س 

موؤ�ش�شة ربع قرن ل�شناعة القادة واملبتكرين.

الأمرا�س غري املعدية تودي بحياة 40 مليون �شخ�س �شنويًا حول العامل

جواهر القا�شمي.. جهود اإن�شانية دولية للت�شدي لالأمرا�س غري املعدية
•• ال�صارقة-الفجر:

املعدية  غ����ري  الأم������را�������س  ت�����ش��ك��ل 
العامل،  ل��ب��ل��دان  حقيقية  مع�شلة 
قطاعات  مل��خ��ت��ل��ف  ك���ب���رياً  وحت���دي���اً 
ال��ع��امل��ي��ة، يف وق���ت �شهدت  ال�����ش��ح��ة 
الأمرا�س  ب��ه��ذه  امل�����ش��اب��ني  اأع�����داد 
ارتفاعاً  امل��ا���ش��ي��ة  ال���ع���ق���ود  خ����لل 
م���ل���ح���وظ���اً، وي���ع���زى ان��ت�����ش��ار هذه 
الأمرا�س اإىل العديد من العوامل، 
ل��ع��ل اأب����رزه����ا ال��ت��غ��ري يف ال���ع���ادات 
الغذائية وقلة الن�شاط اجل�شماين، 
امل�������دن،  ل����ش���ي���م���ا يف جم���ت���م���ع���ات 
امللوثة  والبيئة  الوراثية،  والعوامل 

اأو غري النظيفة.
ووفقاً لتعريف »مراكز الوقاية من 
الأمريكية،  ومكافحتها«  الأمرا�س 
ف�����اإن الأم�����را������س غ���ري امل���ع���دي���ة اأو 
الأمرا�س غري ال�شارية، تعرف باأنها 
جم��م��وع��ة م���ن الأم����را�����س ال��ت��ي ل 
�شخ�س لآخر،  بالعدوى من  تنتقل 
بها  ال�شخ�س  اإ���ش��اب��ة  ع���ادة  وت��اأخ��ذ 
وتطورها فرتة طويلة �شمن عملية 
الأمرا�س  وت�شمل  ن�شبياً،  بطيئة 
رئي�شة،  جمموعات   7 املعدية  غري 
والأوردة،  ال��ق��ل��ب  اأم����را�����س  ه����ي: 
والدماغية  القلبية  ال�شكتات  مثل 
وال�شرطان  ال����دم،  �شغط  وارت���ف���اع 
باأنواعه، واأمرا�س اجلهاز التنف�شي 
والت�شلب  الكلى،  واأمرا�س  املزمنة، 
املتعدد، واأمرا�س الكبد، وال�شكري. 
الأمرا�س  ع���لج  اأن  اإىل  وب��ال��ن��ظ��ر 
م��دى حياة  املعدية ميتد على  غري 
املري�س، فاإنها تعد الأكرث ا�شتنزافاً 
لقطاع  املخ�ش�شة  امل��ال��ي��ة  ل��ل��م��وارد 
واحلكومات،  ال������دول  يف  ال�����ش��ح��ة 
النوعية  ه��ذه  م��واج��ه��ة  وت�شتدعي 
للجهود  ت�����ش��اف��راً  الأم����را�����س  م���ن 
املوجه  ال���دع���م  وت��ع��زي��ز  ال���دول���ي���ة، 
البحوث  ومعاهد  الدرا�شات  ملراكز 

وبالتايل  م�شبباتها،  اإىل  للتعرف 
للق�شاء  ال���ط���رق  اأف�������ش���ل  حت���دي���د 

عليها.
وعلى مدار الأعوام املا�شية، اعتربت 
دولة الإمارات العربية املتحدة، من 
الدول الرائدة يف العامل بدعم جهود 
اإذ  املعدية،  الأمرا�س غري  مكافحة 
قدمت مئات املليني من الدولرات 
بحثية  ومعاهد  بناء مراكز  ل�شالح 
اأمرا�س  مل��واج��ه��ة  م���ادي���اً،  ودع��م��ه��ا 
املفا�شل،  والتهابات  ال�شرطان  مثل 
التي  املبادرات  العديد من  واأطلقت 
احلياة  اأمن����اط  ت��ع��زي��ز  اإىل  ه��دف��ت 
ممار�شة  على  والت�شجيع  ال�شحية 
الريا�شة، يف �شبيل حماربة البدانة 

وال�شكري واأمرا�س �شغط الدم.
ويف �شياق ما تقدمه دولة الإمارات 
من م�شاهمات عظيمة ملكافحة هذه 
الكبرية  اجلهود  تتجلى  الأمرا�س، 
ال�������ش���م���و حاكم  ����ش���اح���ب  ل���ق���ري���ن���ة 
ال�����ش��ي��خ��ة جواهر  ���ش��م��و  ال�����ش��ارق��ة، 
الرئي�س  ال��ق��ا���ش��م��ي،  حم��م��د  ب��ن��ت 
مر�شى  اأ�شدقاء  جلمعية  املوؤ�ش�س 
الدويل  الحت��اد  �شفرية  ال�شرطان، 
ملكافحة ال�شرطان للإعلن العاملي 
الدويل  الحت��اد  �شفرية  لل�شرطان، 
ل�شرطانات  ال�������ش���رط���ان  مل��ك��اف��ح��ة 
العديد  الأطفال، لتوؤكد من خلل 
الأمرا�س  اأن حماربة  املبادرات  من 
التزام  عليها  والق�شاء  املعدية  غري 

�شريح ل يقبل التهاون.
ت�شتاأثر  ال������ذي  ال�������ش���رط���ان،  م����ن 
مكافحته باهتمام بالغ من �شموها، 
جهود  تتنوع  الأم��را���س؛  باقي  اإىل 
حممد  ب��ن  ج��واه��ر  ال�شيخة  �شمو 
مبا�شر  م���ادي  دع��م  ب��ني  القا�شمي، 
املعدات  وت��وف��ري  ال��ع��لج،  لتكاليف 
املراكز  ال��ط��ب��ي��ة، ودع����م  والأج���ه���زة 
لتمويل  البحوث  ومعاهد  الطبية 
ت���اأم���ني  اإىل  ال����رام����ي����ة  الأب������ح������اث 

تكون  اأن  ����ش���رورة  اإىل  م�����ش��ارك��ت��ه��ا 
ملواجهة  الوطنية  ال�شرتاتيجيات 
اأ�شا�شياً  ج���زءاً  الأط��ف��ال  �شرطانات 
الوطنية  ال�����ربام�����ج  ج���م���ي���ع  م�����ن 
غري  والأمرا�س  ال�شرطان  ملكافحة 
العامل، ول  املعدية يف خمتلف دول 
�شيما يف الدول الفقرية واملتو�شطة 
العام  م���ن  ���ش��ب��ت��م��رب  ويف  ال����دخ����ل. 
الأطفال  ق�شم  �شموها  زارت  نف�شه، 
مب�شت�شفى »نيويورك بر�شبيرتيان« 
التابع  ب����ن����ي����وي����ورك،  ل���ل�������ش���رط���ان 
كولومبيا،  بجامعة  الطبي  للمركز 
عاملية  م���ب���ادرة  خ��لل��ه��ا  واأط���ل���ق���ت 
للأطفال امل�شابني بال�شرطان حتت 
وت�شمنت  الأب��ط��ال«،  »حقيبة  ا�شم 
اإدخال  كتباً وهدايا متنوعة، بهدف 
املر�شى  الأط���ف���ال  ق��ل��وب  اإىل  امل���رح 

والتخفيف من معاناتهم. 

م�شت�شفى  يف  »بــاكــ�ــس«  نــظــام 
�شرطان الأطفال »57357«

اأعلنت   ،2016 يونيو من عام  ويف 
الأطفال  �شرطان  م�شت�شفى  اإدارة 
امل�شرية  العا�شمة  يف   »57357«
امل�شت�شفيات  اأك����رب  اأح����د  ال��ق��اه��رة، 
�شرطان  ع������لج  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
الأطفال باأنواعه املختلفة يف املنطقة 
خدماته  ي���ق���دم  وال������ذي  ال��ع��رب��ي��ة، 
امل�شابني  الأط��ف��ال  جلميع  جم��ان��اً 
اأر�شفة  ن��ظ��ام  تفعيل  ب��ال�����ش��رط��ان، 
 ،PACS والت���������ش����الت  ال�������ش���ور 
الذي تتم من خلله عملية تخزين 
الطبية،  ال�شور  وعر�����س  وتوزيع 
والذي  وغريها،  الأ �شعة  �شور  مثل 
بنت  جواهر  ال�شيخة  �شمو  تربعت 
م�شيدة  بتمويله،  القا�شمي  حممد 
تقدمه  ال�������ذي  ال���ك���ب���ري  ب����ال����دع����م 
اأ�شهم  وال��ذي  للم�شت�شفى،  �شموها 
ب�شكل ملحوظ يف تطوير منظومة 
امل�شت�شفى  وك�����ان  داخ����ل����ه.  ال��ع��م��ل 

ع���لج���ات ف��اع��ل��ة ل���لأم���را����س غري 
امل����ع����دي����ة، وا����ش���ت�������ش���اف���ة اخل������رباء 
واملنتديات  امل�����وؤمت�����رات  وت��ن��ظ��ي��م 
ال��دول��ي��ة واإط�����لق امل���ب���ادرات حتت 

رعايتها الكرمية.

�شرطانات الأطفال
جواهر  ال�����ش��ي��خ��ة  ���ش��م��و  ج��ه��ود  اإن 
اإىل  الهادفة  القا�شمي  حممد  بنت 
املعدية،  غ��ري  الأم���را����س  م��ك��اف��ح��ة 
تتنوع  ال�������ش���رط���ان،  راأ����ش���ه���ا  وع���ل���ى 
ب�شكل كبري، فحيثما التفتنا وجدنا 
عطاًء ماثًل للعيان، ل�شيما عندما 
الأطفال  مب�����ش��اع��دة  الأم����ر  يتعلق 
العامل،  ح��ول  بال�شرطان  امل�شابني 
 ،2013 حيث زارت �شموها يف عام 
يف  ل��ل�����ش��رط��ان  الأط���ف���ال  م�شت�شفى 
جود  �شانت  مل�شت�شفى  التابع  لبنان، 
لبحوث الأطفال بالوليات املتحدة، 
من  ال��ع��دي��د  ت�شم  مكتبة  وق��دم��ت 

كتب الأطفال هدية للم�شت�شفى.
�شموها  تعمل  ذل���ك،  اإىل  واإ���ش��اف��ة 
اأ�شدقاء مر�شى  من خلل جمعية 
اأ�ش�شتها يف ال�شارقة  ال�شرطان التي 
برنامج  رب����ط  ع��ل��ى   1999 ع����ام 
للحتاد  التابع  الأطفال  �شرطانات 
ال�������دويل مل��ك��اف��ح��ة ال�������ش���رط���ان مع 
مبادرات لتح�شني امل�شتوى ال�شحي 
للأطفال  وامل��ع��ي�����ش��ي  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
موؤ�ش�شة  ق��ي��ادة  حت��ت  فل�شطني  يف 

القلب الكبري.
2014، �شاركت �شموها  اأبريل  ويف 
الأفريقي  »امل����وؤمت����ر  ف��ع��ال��ي��ات  يف 
الدولية  للجمعية  ع�����ش��ر  احل����ادي 
اأقيم  الذي  الأطفال«  اأورام  ملكافحة 
ال�شلم  دار  ال��ت��ن��زان��ي��ة  بالعا�شمة 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع الحت��������اد ال������دويل 
مل���ك���اف���ح���ة ال���������ش����رط����ان، والحت�������اد 
اأط��ب��اء �شرطانات  ل��راب��ط��ة  ال���دويل 
الأط�����ف�����ال، ودع�����ت ���ش��م��وه��ا خلل 

ق�شماً   2015 م���اي���و  يف  اف���ت���ت���ح 
ال�شيخة  �شمو  ا���ش��م  يحمل  خ��ا���ش��اً 
للدعم  ت��ق��دي��راً  القا�شمي،  ج��واه��ر 
املادي الذي قدمته لعلج الأطفال 
امل�شابني بال�شرطان هناك، وحتمل 
�شاحب  قرينة  ا���ش��م  الق�شم  لف��ت��ة 
ومقولتها  ال�شارقة،  حاكم  ال�شمو 
لأط����ف����ال ال�������ش���رط���ان »اأن�������ت بطل 
يا  قلبي  يف  دائماً  و�شتبقى  ق�شتك، 

�شجاع«.
كل  اأن  ح��ي��ن��ه  يف  ���ش��م��وه��ا  واأك�������دت 
عليه  ال�����ع�����امل  ه�������ذا  يف  ����ش���خ�������س 
جتاه  واإن�شانية  اأخلقية  م�شوؤولية 
العامل  واأن  ال�������ش���رط���ان،  م��ر���ش��ى 
و�شرائحه  ف��ئ��ات��ه  مبختلف  اأج��م��ع 
اإن���������ش����اين جاد  ب����اإل����ت����زام  م���ط���ال���ب 
واآلم  م��ع��ان��اة  لتخفيف  وم��ت��وا���ش��ل 
بال�شرطان،  امل�����ش��اب��ني  الأط����ف����ال 
مل�شت�شفى  ال��رائ��دة  التجربة  مثمنة 
يف   »57357« الأط���ف���ال  ���ش��رط��ان 
امل�شري  امل��ج��ت��م��ع��ي  ال�����دور  ت��ف��ع��ي��ل 
ال�شرطان،  مر�شى  لدعم  والعربي 
وال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة امل��ت��ب��ع��ة م��ن قبل 
كل  من  لل�شتفادة  امل�شت�شفى  اإدارة 
اأرواح  امل��ت��اح��ة حل��م��اي��ة  الإم��ك��ان��ات 
الأطفال والتخفيف من معاناتهم.

وكانت �شمو ال�شيخة جواهر قدمت 
جنيه  م���لي���ني   10 ل��ل��م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
اإدارت����ه  2015، م��ا م��ك��ن  ال��ع��ام  يف 
اأر���ش��ف��ة ال�شور  ن��ظ��ام  اإدخ������ال  م���ن 
وال�����ذي   ،PACS والت���������ش����الت 
خلل  منه  امل�شتفيدين  ع��دد  و�شل 
األفاً   45 ت���وف���ريه  م���ن  ي���وم   40

و728 مري�شاً«.

دعم مراكز الأبحاث
بعد م�شي �شهرين على تفعيل نظام 
 »57357« م�شت�شفى  يف  ب��اك�����س 
ال�شيخة  �شمو  ب���ادرت  ال��ق��اه��رة،  يف 
اإىل  القا�شمي  حممد  بنت  ج��واه��ر 
ت��وج��ي��ه دع���وة ع��ام��ة م��ن العا�شمة 
لل�شتثمار  ل���ن���دن،  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
الطبية  وال���ب���ح���وث  ال���درا����ش���ات  يف 
املتعلقة بال�شرطان والأمرا�س غري 
امل��ع��دي��ة، م��ن خ���لل ت��وف��ري الدعم 
البحثية  للموؤ�ش�شات  ال��لزم  امل��ادي 

مر�س ال�شرطان، اإذ تربعت �شموها 
اإ�شرتليني  جنيه  األف   500 مببلغ 
لأبحاث  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 
ال�شرطان يف لندن، بهدف ال�شتثمار 
الطبية  وال���ب���ح���وث  ال���درا����ش���ات  يف 
املتعلقة بال�شرطان والأمرا�س غري 
الكوادر  وت��دري��ب  وتطوير  املعدية، 
ن��ح��و مرحلة  ل��لن��ت��ق��ال  ال��ب�����ش��ري��ة 
ج���دي���دة يف ع����لج ت��ل��ك الأم���را����س 

واحلد من انت�شارها.
جواهر  ال�����ش��ي��خ��ة  ���ش��م��و  واأك���������دت 
افتتاح  ه���ام�������س  ع���ل���ى  ال���ق���ا����ش���م���ي، 
علج  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار  اأن  امل��خ��ت��رب، 
الأمرا�س، ودعم بحوثها ودرا�شتها، 
الطبي  ل���ل���ق���ط���اع  دع�����م�����اً  ي���ع���د  ل 
وال�شحي وح�شب، واإمنا هو ا�شتثمار 
يف طاقات الأجيال اجلديدة وتدعيم 
فالإن�شان  امل�����ش��ت��ق��ب��ل،  لإم���ك���ان���ات 
لبناء  الأ�شا�س  حجر  هما  و�شحته، 
اأو  اأي دول���ة  ون��ه��و���س  اأي ح�����ش��ارة، 
ت�شابق  ي��ف�����ش��ر  ال����ذي  الأم�����ر  اأم�����ة، 
دعم  على  العامل  بلدان  من  الكثري 
البحوث العلمية، واكت�شاف الأدوية 

والعلجات.
على  العمل  اأن  �شموها  واأو���ش��ح��ت 
املعدّية  غ���ري  الأم����را�����س  م��واج��ه��ة 
يتطلب حراكاً فاعًل على م�شتويات 
ه��و مرتبط مبجال  م��ا  منها  ع���دة، 
يرتبط  م�����ا  وم����ن����ه����ا  الأب��������ح��������اث، 
�شبل  ت��ن��اق�����س  ال���ت���ي  ب����امل����وؤمت����رات 
الأمرا�س،  ه��ذه  انت�شار  م��ن  احل��د 
املجتمعي  ال���وع���ي  م�����ش��ت��وى  ورف����ع 
ب��ه��ا، لف��ت��ة اإىل ج��ه��ود ال�����ش��ارق��ة يف 
تقوم  م��ا  اإن  بقولها  اجل��ان��ب،  ه���ذا 
مكافحة  �شعيد  ع��ل��ى  ال�����ش��ارق��ة  ب��ه 
الأمرا�س غري املعدية يعد منوذجاً 
“وثيقة  اأط����ل����ق����ت  ح���ي���ث  رائ�����������داً، 
املعدية  غري  للأمرا�س  ال�شارقة” 
وخمت�شاً  خ���ب���رياً   230 ب��اع��ت��م��اد 
عاملياً، و�شت�شت�شيف الإمارة الدورة 
الثانية من املنتدى العاملي لتحالف 
املعدية  غ��ري  الأم���را����س  م��ن��ظ��م��ات 
 11  - 9 ب����ني  ال����ف����رتة م����ا  خ�����لل 

دي�شمرب 2017.

ال�شارقة” “وثيقة 
وك����ان����ت ����ش���م���و ال�������ش���ي���خ���ة ج���واه���ر 
ب��ن��ت حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي اأط��ل��ق��ت يف 
نوفمرب 2015 “وثيقة ال�شارقة” 
ل��لأم��را���س غ��ري امل��ع��دي��ة، ال��ت��ي مت 
اعتمادها من اأكرث من 230 خبري 
م�شارك  ع��امل��ي  وم�����ش��وؤول  وخمت�س 
لتحالف  الأول  ال��ع��امل��ي  امل��ن��ت��دى  يف 
املعدية،  غ��ري  الأم���را����س  منظمات 
واأقيم  ال�����ش��ارق��ة  ا�شت�شافته  ال���ذي 
وامل�شوؤولية  “املنا�شرة  �شعار  حت��ت 
جت����اه الأم����را�����س غ���ري امل���ع���دي���ة يف 

ع�شر ما بعد عام 2015”.

والعلمية، وتطوير وتدريب الكوادر 
ن��ح��و حقبة  ل��لن��ت��ق��ال  ال��ب�����ش��ري��ة 

جديدة يف علج تلك الأمرا�س.
الأم��را���س غري  اأن  �شموها  واأك���دت 
ال�شرطان  راأ����ش���ه���ا  وع���ل���ى  امل��ع��دي��ة 
كبرياً  حت����دي����اً  اأن�����واع�����ه  مب��خ��ت��ل��ف 
على  واحل��ك��وم��ات  املجتمعات  اأم���ام 
العامل،  اأن��ح��اء  ���ش��واء يف جميع  ح��د 
البحوث  ���ش��رورة مت��وي��ل  م��ا يحتم 
واملراكز  املوؤ�ش�شات  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ب��ح��ث��ي��ة ل��ل��وق��اي��ة من 
وهذا  ومكافحتها،  الأم��را���س  ه��ذه 
التمويل ميكن اأن يكون بال�شتثمار 
امل����ادي وال��ب�����ش��ري، لأن  ب��ال��دع��م  اأو 
احلد من هذه الأمرا�س التي تهدد 
ح��ي��اة ال��ن��ا���س ���ش��ي��ك��ون ل��ه��ا م���ردود 
كبرية  اإن�شانية  ومنافع  اقت�شادي 
املقدمة  اأو  امل�شتثمرة  املبالغ  تفوق 
ع��ل��ى ���ش��ك��ل ه��ب��ات وت���ربع���ات لهذه 

اجلهود البحثية.
دع���م  ع���م���ل���ي���ة  اأن  ع���ل���ى  م���������ش����ددة 
ال���درا����ش���ات ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ب��ح��ث��ي��ة هي 
وحتتاج  م�شرتكة،  دولية  م�شوؤولية 
متوا�شل،  وعمل  حقيقية  اإرادة  اإىل 
املعدية كبري  الأمرا�س غري  فعبء 
على  تنعك�س  وخم��اط��ره  وخ��ط��ري، 
والجتماعية  ال�����ش��ح��ي��ة  امل���ج���الت 
والقت�شادية، وعلينا اأن نعمل �شوياً 
لتعزيز �شبل مواجهة هذا التحدي.

»خمترب ال�شارقة« يف لندن
اأبريل من العام اجل��اري، كانت  ويف 
دول������ة الإم����������ارات م����ع م���وع���د اآخ����ر 
للعطاء، وبذل اجلهود الرامية اإىل 
املعدية،  غ��ري  الأم���را����س  م��ك��اف��ح��ة 
افتتح  فقد  ال�شرطان،  راأ�شها  وعلى 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد القا�شمي، ع�شو 
ال�شارقة،  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
ال�����ش��ي��خ��ة جواهر  ���ش��م��و  وق��ري��ن��ت��ه، 
العا�شمة  القا�شمي، يف  بنت حممد 
ال����ربي����ط����ان����ي����ة ل������ن������دن، »خم���ت���رب 
»فران�شي�س  م��ع��ه��د  يف  ال�������ش���ارق���ة« 
كريك« الطبي، الأكرب على م�شتوى 
الأبحاث الطبية احليوية يف اأوروبا، 

والأهم من نوعه يف العامل.
ال�شارقة”  “خمترب  وي�������ش���ه���م 
يف اإج�������راء الأب����ح����اث وال���درا����ش���ات 
ال�شرطان ب�شورة  املرتبطة مبر�س 
عامة، ومبر�س �شرطان الرئة على 
ال�شتفادة  اأجل  التحديد، من  وجه 
وفاعل  ن��اج��ع  ع���لج  اإن��ت��اج  منها يف 

لهذا املر�س.
اأحد  ال�شارقة”  “خمترب  وي�شكل 
ثمار جهود قرينة حاكم ال�شارقة يف 
دع��م ال��ربام��ج وامل��ب��ادرات واخلطط 
العلج  م�شتوى  رف��ع  على  العاملة 
من الأمرا�س غري املعدية، وحتديداً 

التو�شيات  اأه��م  الوثيقة  وت�شمنت 
التي خرج بها املنتدى، والتي �شيتم 
تطبيقها للو�شول اإىل جدول اأعمال 

امل�شتدامة. للتنمية   2030
واأف������ادت ���ش��م��وه��ا يف ح��ي��ن��ه ب����اأن ما 
ت��ق��وم ب��ه م��ن ج��ه��ود جت��اه مكافحة 
الأمرا�س غري املعدية حول العامل 
مل�شاعدة  اإن�شاين  والتزام  واج��ب  هو 
اإحداث  على  واملخت�شني،  اخل���رباء 
مكافحة  ج���ه���ود  يف  وا�����ش����ح  ف�����رق 
الأم��را���س غ��ري امل��ع��دي��ة يف العامل، 
الدخل  ذات  ال�����دول  يف  وحت����دي����داً 

املنخف�س واملتو�شط.

وي�شتمر العطاء
قدمته  ال�������ذي  ال���ع���ط���اء  ���ش��ل�����ش��ل��ة 
حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�شيخة  �شمو 
احلد،  هذا  عند  تنتِه  مل  القا�شمي، 
موا�شلة  اإىل  م��ن��ه��ا  م�����ش��ع��ى  ف��ف��ي 
ت�شت�شيف  امل��ب��ارك��ة،  اجل��ه��ود  ه���ذه 
اإم����ارة ال�����ش��ارق��ة خ��لل ال��ف��رتة من 
2017، حتت  11 دي�شمرب  اإىل   9
رعاية كرمية من �شموها، “املنتدى 
العاملي لتحالف منظمات الأمرا�س 
الثانية،  دورت����ه  يف  املعدية”،  غ��ري 
للوقوف على حجم التقدم يف جمال 
املعدية،  غ��ري  الأم���را����س  م��ك��اف��ح��ة 
اأكرث  ا�شرتاتيجيات  تطوير  و�شبل 
تاأثرياً للوقاية من هذه الأمرا�س، 
مليون   40 ب���ح���ي���اة  ت������ودي  ال���ت���ي 

�شخ�س �شنوياً.
الدورة  ا�شت�شافت  الإم����ارة  وك��ان��ت 
نوفمرب  يف  امل���ن���ت���دى  م���ن  الأوىل 
ب�شفته اأول منتدى عاملي   ،2015
ل���لأم���را����س غ���ري امل���ع���دي���ة، وال����ذي 
اأقيم بالتعاون بني حتالف منظمات 
امل��ع��دي��ة، وجمعية  الأم���را����س غ��ري 
التي  ال�����ش��رط��ان،  مر�شى  اأ���ش��دق��اء 
من  ع��ام  نحو  بعد  �شموها،  تراأ�شها 
ل�����ش��م��ّوه��ا راعيًة  ال��ت��ح��ال��ف  اخ��ت��ي��ار 
مل��ن��ت��دى حت��ال��ف منظمات  ف��خ��ري��ًة 
تقديراً  امل��ع��دي��ة،  غ���ري  الأم����را�����س 
مر�س  م���ك���اف���ح���ة  يف  جل����ه����وده����ا 
املعدية  غري  والأم��را���س  ال�شرطان 
والإقليمية  املحلية  امل�شتويات  على 

والعاملية.
فيه  ي�شارك  ال��ذي  املنتدى  ويهدف 
والهيئات  املنظمات  اأه���م  م��ن  ع��دد 
املعدية  غ���ري  ب���الأم���را����س  امل��ع��ن��ي��ة 
حول العامل، وجمموعة كبرية من 
ال�شاأن،  بهذا  ني  واملخت�شّ اخل���رباء 
الهتمام  م����ن  امل����زي����د  ح�����ش��د  اإىل 
الدولية  اجل���ه���ود  ل���دع���م  وامل�������وارد 
الأمرا�س  م��ك��اف��ح��ة  اإىل  ال��رام��ي��ة 
البلدان  يف  وحت��دي��داً  املعدية،  غ��ري 
واملتو�شط،  املنخف�س  ال��دخ��ل  ذات 
هذه  ق�شية  اإدراج  اإىل  ي�شعى  كما 
الأم����را�����س ع��ل��ى ج�����دول الأج���ن���دة 

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د امل���دع���و /حم��م��د ذو 
بنغلدي�س   ، علي  الفقار 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )751717( رق����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 055/6615595

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6839  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بي�شت داميوند للخدمات الفنية ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممد عبداملناف �شهاب مياه قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )26431 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb175079355ae  وحددت لها 
 ch1.A.1 جل�شة يوم خلمي�س املوافق 2017/12/21 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/5300  عمايل  جزئي 

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- ���ش��ال��ون دي��ف��ا م��ارم��ي��د للتجميل جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/الهام ميهوبي قد اقام الدعوى املذكورة اعله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت 
املو�شوع  الف�شل يف  وقبل  املحكمة  التايل:حكمت  التمهيدي  احلكم  بتاريخ:2017/11/27 
باحالة الدعوى للتحقيق لتثبت املدعية بكافة طرق الثبات ومنها البينة و�شهادة ال�شهود 
ان بداية عملها لدى املدعي عليها يف:2016/1/28 وان املدعي عليها ف�شلتها من العمل 
الطرق  بذات  املدعيه  تثبته  نفي ما قد  للمدعي عليها  تع�شفيا يف:2017/3/17 و�شرحت 
واملحكمة حددت لبدء اجراءات التحقيق جل�شه:2017/12/5 على ان ينتهي بذات اجلل�شة 
الف�شل  وابقت  بعاليه  املبينه  التحقيق  جلل�شه  �شهودهم  اح�شار  اخل�شوم  وعلى  املحددة 
بالن�شر  التمهيدي  باحلكم  عليها  املدعي  اعلن  الدعوى  ادارة  مكتب  وعلى  امل�شاريف  يف 

، وحددت لها املحكمة جل�شة يوم الثلثاء املوافق:201/12/12. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/10738  عمايل جزئي
���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة  املدعي عليه / 1-كابيتال بل�س للمقاولت  اىل 
مبا ان املدعي /احمد عبدال�شتار عبدال�شلم حممد خاطر قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )10483 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB178169101AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )2000(
م�شاءا   15.00 ال�شاعة   2017/12/20 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/377  عمايل كلي

اىل املدعي عليه / 1-فريتو اوبراي�شونز ليمتد فرع م.د.م.�س جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها  ال�شيخ قد  مبا ان املدعي /احمد احمد فتح اهلل 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )554935 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )5000( 
درهم والر�شوم وامل�شاريف  وحددت لها جل�شة يوم الثلثاء املوافق 2017/12/12 
ال�شاعة 09.30 �س بالقاعة:ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/6169  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جمعة للتجارة العامة جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
الكندي  ���ش��امل  ���ش��ل��ط��ان  ومي��ث��ل��ه:ع��ل��ي  اهلل  ح��ي��اة  نظيم  ع��رف��ات ح�شني  /حم��م��د 
ع��م��ال��ي��ة وقدرها  امل��ط��ال��ب��ة مب�شتحقات  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام  ق��د 
)16880 دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )3000 دره���م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف رقم 
املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت    MB174501116AE:ال�شكوى
2017/12/20 ال�شاعة 15.00 م�شاءا بالقاعة ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/5097  عمايل  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- كلر جلوبال ريت�س �شريفي�ش�س �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/10/25  يف 
توؤدي  باأن  عليها  املدعى  بالزام  كوبال  ل�شالح/كريان  اعله  املذكورة  الدعوى 
للمدعي مبلغ )68139( درهم وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل 
يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �شاحب عمل اخر والزمتها بامل�شروفات 
اعتبارا من  يوما  . حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني 
اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/خياط امرية احل�شن 

CN 1113430:لزياء ال�شيدات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة بطي خمي�س حمد �شعيد اجلنيبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شبحة �شعيد �شيف الكعبي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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تنويه
 12100 رقم  العدد  يف  الفجر  بجريدة  ال�شادر  العلن  اىل  بال�شارة 

 CN 1026473:بتاريخ 2017/08/19 بخ�شو�س الرخ�شة التجارية رقم

الرخ�شة التجارية: موؤ�ش�شة رمي اخلليج للموا�شي. تنوه دائرة التنمية 

القت�شادية بانه ورد خطاأ يف العلن برقم الرخ�شة.

CN 1026772 :اخلطاأ

CN 1026473 :التعديل للرقم الرخ�شة ال�شحيح

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا الجراء مراجعة دائرة التنمية 

القت�شادية خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة 

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
البيطرية  ال�ش�����ادة/ال�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

احلديثة رخ�شة رقم:CN 1119792 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء

�شامل �شيف مع�شد النعيمي من 33% اىل %51
تعديل ن�شب ال�شركاء

�شلح حممد ابراهيم ح�شني من 33% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ورثة خليل خالد خليل املريخي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : �شيخه حممد �شليمان حيدر

LYFE : طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية
املودعة بالرقم  : 281341     بتاريخ : 2017/10/19

باإ�شم :�شيخه حممد �شليمان حيدر
وعنوانه :مكتب رقم 910 قرية اعمال دبي هاتف: 042525200 فاك�س: 042525202

 �شندوق الربيد: 87087 امييل: rbalkarama@gmail.com دبي
�شورة العالمة

املياه  ال�شرب جتارة  تنقية مياه  املعدنية  : 32 تعبئة مياه  بالفئة  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�شلع  وذلك لتمييز 
املعدنية والطبيعية جتارة املرطبات واملياه الغازية.

.LYFE : و�شف العلمة
الإ�شرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعلن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  9  دي�سمرب 2017 العدد 12193

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/09956/2017/ جتاري 

اىل املدعى عليه : �شركة علي �شعيد للمكيفات املركزية - �س ذ م م  
 مبا اأن املدعي : اخلاجة للعقارات   

 قد اأقام �شدكم الدعوى 02/09956/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
اخلء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �شداد الأجرة للماأجور للفرتة من 2015/9/1 وحتى 
2017/11/19 فرت�شد بذمته مبلغ 110000 درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره بال�شداد 

او الإخلء يف 2016/3/20 وتعزر بتاريخ 2016/3/22 ومت ن�شره بتاريخ 2016/9/6    
مطالبة مالية - انه تر�شد بذمة املدعى عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2014/9/1 

وحتى 2017/11/19 و رغم اخطاره يف 2016/3/20 ميتنع عن ال�شداد.
الزام بت�شليم م�شتندات - ان امل�شتاجر هو امللزم بقيمة ا�شتهلك الكهرباء واملياه ولبد من 

تطهري املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
مطالبة مالية - ما ي�شتجد من ايجار بواقع 2750 �شهريا وحتى الخلء الفعلي 

 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 
املوافق  ال��ث��لث��اء   ي���وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اع��لن��ك��م  الق�شائية  اللجنة  وق����ررت 
2017/12/12 ال�شاعة 2.30م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة الثالثة( بالدائرة الإبتدائية 
بتق�شري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  الن�شر.   تاريخ  من  اي��ام  ثلثة  اىل  امل�شافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�ش املنازعات اليجارية
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     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/09376/2017/ جتاري 

اىل املدعى عليه : كواتر ويلز لتاأجري ال�شيارات - �س ذ م م  
مبا اأن املدعي : الإحتاد العقارية - �شركة م�شاهمة عامة   

الزامكم  املركز بطلب  ام��ام  ايجارات  الدعوى 02/09376/2017/جت�����اري  اأق��ام �شدكم  قد 
بالتايل:

اخلء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �شداد الأجرة للماأجور للفرتة من 2017/1/10 
�شداده رغم  دره��م وميتنع عن  بذمته مبلغ 55000  الفعلي فرت�شد  الخ��لء  تاريخ  حتى 

اخطاره بال�شداد او الإخلء يف 2017/5/17    
مطالبة مالية - انه تر�شد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2017/1/10 

وحتى 2018/1/9 ورغم اخطاره يف 2017/5/17 ميتنع عن ال�شداد 
مطالبة مالية - غرامات تاأخريية 

مطالبة مالية - امل�شاهمة الت�شويقية 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�شائية اعلنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الحد املوافق 2017/12/10 
ال�شاعة 2.30م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة الوىل( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر 
مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثلثة 
ايام من تاريخ الن�شر. فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من 

دفاع وم�شتندات

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / حممد توفيق 
م�شر   ، ج���م���ع���ه  ال�������ش���ي���د 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )15039323( رق����م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 055/6042051

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو /�شذى �شهاب 
اليمن    ، �����ش����لم   حم���م���د 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )6367893( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 055/3404058

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو /حممد احمد 
اليمن    ، ال��ق��ر���ش��ى  ع��ل��ي 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )03111311( رق����م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 055/3404058

فقدان جواز �سفرت
ع����م����ران   / امل������دع������و  ف����ق����د 
عبداحلامد  ع���ب���داحل���ام���د 
�شخاركر،  ���ش��خ��ارك��ر  اح��م��د 
ال��ه��ن��د اجل��ن�����ش��ي��ة - ج���واز 
�شفره رقم )6745031( 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت���������ش����ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق���م 

 052/7645346

فقدان جواز �سفرت
اح����م����د   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
حممد  ح������م������دى  حم�����م�����د 
م�شر   ، ال���������ش����ي����د  ع�����ل�����ي 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
يجده  من   )9891467(
عليه الت�شال بتليفون رقم 

 055/9295200

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل������دع������و /روب��������ني 
مو�شيكو ميندوزا ،  الفلبني 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )6414607( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

050/7781743
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 اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/05841/2017/ �سكني 
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/01116/2017 �سكني  - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده : ال�شرح للمقاولت - �س ذ م م - جمهول حمل القامة 
حيث تقدم طالب التنفيذ : ام اك�س كري - �س ذ م م  

ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعله والقا�شي بالتي:
1- ف�شخ عقد اليجار املحرر عن املدة من 2017/1/1 وحتى 2017/12/31 

2- الزام املدعي عليها برد قيمة ال�شيك رقم 194547 بعد خ�شم ما ي�شتحق عن 
مدة �شتة وخم�شون يوما من بدل اليجار وملحقاته 

3- الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ التاأمني مبقدار 246840 درهم مع 
الزامها بت�شليم براءة ذمة من املياه والكهرباء  

4- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 
من  ي��وم  ع�شر  خم�شة  خ��لل  احل��ك��م  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  ان��ك��م  نعلمكم  ل��ذل��ك 
تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خلل املهلة املبينة �شوف يتم اتخاذ 
التنفيذ  اإغلق ملف  املنا�شب لتنفيذه - ملحظة / �شيتم  الج��راءات القانونية 
تاريخ  م��ن  اي���ام  ع�شرة  خ��لل  بالن�شر  الإع���لن  اف���ادة  ت�شليم  ع��دم  ح��ال  تلقائيا 

ا�شتلمه وفقا للقرار رقم 21 ل�شنة 2017(
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ش املنازعات اليجارية
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اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/05511/2017/ �سكني
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/01122/2017 �سكني  - ايجارات بالن�سر
اىل املنفذ �شده : ال�شرح للمقاولت - �س ذ م م - جمهول حمل القامة

حيث تقدم طالب التنفيذ : ام اك�س كري - �س ذ م م   
ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعله والقا�شي بالتي:

قيمة  دره���م   للمدعية مبلغ )261830(  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ال���زام   -1
م�شتحقات ا�شتهلك املياه والكهرباء 

2- رد قيمة ال�شيك رقم 194547 - احلكم 
 246840 مبقدار  التاأمني  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ال��زام   -3

درهم - احلكم 
4- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خلل خم�شة ع�شر يوم من 
املبينة �شوف يتم  املهلة  التنفيذ خلل  امتناعكم عن  الن�شر ويف حال  تاريخ 
اتخاذ الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه - ملحظة/�شيتم اإغلق ملف 
التنفيذ تلقائيا حال عدم ت�شليم افادة الإعلن بالن�شر خلل ع�شرة ايام من 

تاريخ ا�شتلمه وفقا للقرار رقم 21 ل�شنة 2017( 
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ش املنازعات اليجارية
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  اإعالن بالن�سر 
اىل املدعى عليهم : 1- مركز خط احلياة الطبي )موؤ�ش�شة فردية(
     2- �شوبهنا بامباين هاري�س - هندية اجلن�شية 
     3- منر تا بهمباين هاري�س - هندية اجلن�شية 

الدائرة  الكلية  التجارية  الدعوى رقم 2017/6159  ع - يف  م  املتحد - �س  العربي  البنك  املدعي/  بان  نعلمكم 
الوىل  - قد رفع الدعوى املذكورة اعله يطالب فيها :  الزام املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل والت�شامم 
فيما بينهم من الوىل اىل ال�شابع بان يوؤدوا اىل البنك املدعي بالت�شامن والتكافل مع املدعي عليه الثامن )يف 
حدود قيمة الر�س اململوكة للخري وامل�شار اليها اعله واملقدمة للبنك املدعي ك�شمان �شداد املديونية( قيمة 
، )�شتة وثلثون مليون واربعة وثلثون الف ومائتي وواحد وثمانون  مبلغ وقدره )36.054.281.46( درهم 

درهم و�شتة واربعون فل�شا( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد 
الزام املدعي عليه الثامن مت�شامنا ومت�شامم ومتكافل مع املدعي عليهم من الوىل اىل ال�شابع )يف حدود قيمة 
الر�س اململوكة للخري وامل�شار اليها اعله واملقدمة للبنك املدعي ك�شمان �شداد املديونية( باأن يوؤدي للبنك للمدعي 
قيمة مبلغ وقدره قيمة مبلغ وقدره )36.054.281.46( درهم ، )�شتة وثلثون مليون واربعة وثلثون الف ومائتي 
 وواحد وثمانون درهم و�شتة واربعون فل�شا( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد 
 والزام املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل والت�شامم فيما بينهم بكافة الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
لذا يقت�شي ح�شوركم اأمام املحكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية - مكتب اإدارة الدعوى - القاعة 10 - �شخ�شيا 
او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات ، وذلك يوم الربعاء 
املوافق 2017/12/20 ال�شاعة 8.30 �شباحا  وذلك  للنظر يف الدعوى املذكورة  امل�شار اليها اعله - بو�شفك 

مدعي عليه ويف حال عدم ح�شورك �شيتم اتخاذ الجراءات القانونية بحقك غيابيا
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8400   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: فايز �شعيد غزاوي  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )80434.79( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/Q/49206/دبي( رق���م  )ف��ورد/ف��ي��وج��ن/ا���ش��ت��ي�����ش��ن/خ�����ش��و���ش��ي( 

املنذر  املنذر مع حفظ كافة حقوق  ا�شود( املمولة ل�شاحلكم من قبل 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8398   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: خري ادم روبيان�شياه  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )41923.59( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/M/21132/دبي( رقم  350/�شالون/خ�شو�شي(  جي  ام   / )�شايك 

رمادي( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8428   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: والفورد انرتنا�شيونال للتجارة العامة  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )40076.38( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/B/ميت�شوبي�شي/باجريو / ا�شتي�شن/خ�شو�شي( رقم )34578/دبي(

ابي�س( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8405   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: نيو �شتار �شاين للتجارة العامة  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )33049.32( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/M/53678/دبي( رق��م  )تويوتا/ياري�س/هات�شباك/خ�شو�شي( 

املنذر  كافة حقوق  املنذر مع حفظ  املمولة ل�شاحلكم من قبل  ازرق( 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/11286  عمايل جزئي
القامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  1-ال��دي��ن   / عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  مبا ان املدعي /اج��اى كومار ني�شاد قد 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   8550( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB178200004AE  وحددت لها جل�شة 
يوم الربعاء املوافق 2017/12/20 ال�شاعة 15.00 م�شاءا بالقاعة ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/11075  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-بافري�س اند ديك�س لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /جوىل ميخائيل بيطار قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )97599 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
وحددت    MB178010013AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م 
لها جل�شة يوم الحد املوافق 2017/12/17 ال�شاعة 08.30 �س مبكتب القا�شي لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8406   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: نيو �شتار �شاين للتجارة العامة  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )47173.16( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/M/98934/دبي( رق��م  )تويوتا/ياري�س/هات�شباك/خ�شو�شي( 

ابي�س لوؤلوؤي( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 
املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8438   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: اأمني نقا�شيان حقيقي م�شطفى  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )81472.07( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/P/31551/دبي( رق��م  SRX/ا�شتي�شن/خ�شو�شي(   / )ك��ادي��لم 
املنذر  املنذر مع حفظ كافة حقوق  ا�شود( املمولة ل�شاحلكم من قبل 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8432   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: لينك واي لتاأجري ال�شيارات  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )37781.48( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
)38339/دبي/C/ابي�س  رقم  )تويوتا/كامري/�شالون/خ�شو�شي( 
لوؤلوؤي( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/778 جتاري كلي 
اك�شنتيال  التعاملت(  بروجرام )ح�شب  مانيجيد  اي  ام  تداول  عليه/1-  املحكوم  اىل 
القامة  حمل  جمهول  التجارية(  الرخ�شة  )ح�شب  ����س.ذ.م.م  لل�شتثمار  ميدي�شت 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/10/11 يف الدعوى املذكورة 
اعله ل�شالح/ لوي�س �شو�شكني حكمت املحكمة بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي 
مبلغ مليون وواحد و�شتون الف وت�شعمائة درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �شنوياً 
من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�شداد التام والزمت املدعى عليه امل�شاريف ومبلغ الف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري 
قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر 
با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9
وحدة  والكائنة   )DMCC-069390  : رق��م  )رخ�شة  ���س،  م  د  م  اإي��ة  اإ���س  ي��و  راي��ف  �شركة/ 
رقم:F110 ، رد داميوند بلدينغ ار�س رقم: بي بي01-09،  اأبراج بحريات جمريا، دبي ، دولة 
الإمارات العربية املتحدة  ، واملرخ�شة لدى �شلطة مركز دبي لل�شلع املتعددة، مبوجب هذه ال�شركة 
املذكورة يف اإعلن قرارها للكافة والذي مت اإتخاذه بوا�شطة جمل�س الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد 
بتاريخ 10 /2017/10 ب�شاأن اإغلق وحل ال�شركة وتعني م�شعل الزرعوين للمحا�شبة القانونية 
كم�شفي خلل خلل فرتة اعادة ت�شجيل ال�شركة وانهاء الرخ�شة التجارية.   وفقاً لذلك ، تهيب 
املطالبات  تقدمي هذه  عليه  اأى مطالبات فى مواجهتها  ولديه  بالأمر  باأي طرف معني  ال�شركة 

خلل 45 يوماً من تاريخ هذا الإعلن عن طريق الربيد امل�شجل اأو الإت�شال ب� :
اإ�شم ال�شركة: م�شعل الزرعوين للمحا�شبة القانونية

ال�شيخ  طريق  العطار  والع�شرون،برج  ال��راب��ع  ال��دور   ،2403 رق��م  مكتب   -   91153  : ���س.ب 
زاي���د )ق��ري��ب م��ن »دي اأي اإف ���ش��ي« ( ، دب��ي ، دول���ة الإم�����ارات العربية امل��ت��ح��دة  - ه��ات��ف رق��م : 

info@mazca.ae :الربيد الإلكرتوين  -   043589996
لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرتة الإ�شعار واملحددة ب�  45 يوماً. 

اإ�سعار ت�سفية
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة-وام: 

القا�شمي  �شقر  بن  بن جمال  �شلطان  ال�شيخ  اأ�شاد 
الأمريي  الديوان  يف  املواطنني  �شوؤون  اإدارة  مدير 
ب���راأ����س اخل��ي��م��ة ب��اله��ت��م��ام ال��ك��ب��ري ال����ذي يوليه 
القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
راأ�س اخليمة ومتابعة  الأعلى حاكم  املجل�س  ع�شو 
القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  اخليمة  راأ����س  عهد  ويل 
الكرمية  احل���ي���اة  ت���وف���ري  يف  امل���واط���ن���ني  لأب���ن���ائ���ه 

وحتقيق الرفاهية لهم.
واأك�����د ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن ج��م��ال ال��ق��ا���ش��م��ي - يف 
ت�شريح خا�س لوكالة اأنباء المارات “وام” - على 
ال�شمو  الدور الكبري الذي تلعبه مكرمات �شاحب 
امل�شتمرة  وامل��ت��اب��ع��ة  ال��ع��دي��دة  اخليمة  راأ����س  ح��اك��م 

توفري  اإىل  تهدف  التي  عهده  ويل  �شمو  قبل  م��ن 
امل�شاكن  لت�شييد  ال��ك��اف��ي��ة  وامل�����ش��اح��ات  الأرا����ش���ي 
امل���واط���ن���ة يف خم��ت��ل��ف مناطق  ل��لأ���ش��ر  اجل���دي���دة 
الإمارة و�شواحيها واملناطق املحيطة بها واملناطق 
و�شواها  البعيدة  اجلنوبية  ونظريتها  ال�شمالية 
جميع  يف  والتطوير  التنمية  خطط  لدعم  وذل��ك 
على  �شموهما  م��ن  حر�شا  الإم����ارة  وم��دن  مناطق 

توفري احلياة الكرمية لأبنائه املواطنني.
قامت  اخليمة  راأ����س  اإم���ارة  حكومة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
ممثلة بدائرتي البلدية واخلدمات العامة بت�شوية 
العديد من مناطق الإم��ارة ومنها منطقتي بطني 
ال�����ش��م��ر وال��رف��اع��ة ع��ل��ى ���ش��ارع ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
زايد  ال�شيخ  برنامج  مل�شاريع  زايد لل�شتفادة منها 
البنية  خمططات  تنفيذ  اىل  بالإ�شافة  للإ�شكان 
اإليها  التحتية اللزمة لتلك املنطقة التي �شت�شم 

كذلك الدوائر واملوؤ�ش�شات احلكومية.
اأن  ال��ق��ا���ش��م��ي  ج��م��ال  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  واأو����ش���ح 
�شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة �شخر المكانيات 
من  اميانا  املواطنني  باأبنائه  للنهو�س  والطاقات 
���ش��م��وه ب���اأن ���ش��ب��اب ال��وط��ن ه��م ال����رثوة احلقيقية 
التي  ال��ع��دي��دة  التوجيهات  وم��ا  وال��غ��اي��ة  وال��ه��دف 
امر بها �شموه والتي ت�شب ب�شكل مبا�شر لتحقيق 
ال�شتقرار والرفاهية املعي�شية للمواطنني ال دليل 

قاطع على اهتمامه وحر�شه باأبنائه املواطنني.
�شاحب  روؤي���ة  اإن  القا�شمي  �شلطان  ال�شيخ  وق���ال 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود ب��ن �شقر ال��ق��ا���ش��م��ي ع�شو 
املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة وحر�س ومتابعة 
�شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي ويل 
عهد راأ�س اخليمة جت�شدت يف توفري �شبل الرخاء 
وحر�شه  ولأ�شرهم  املواطنني  لأبنائه  وال�شتقرار 

على حتقيق الرفاه واحلياة الكرمية لأبناء الإمارة 
والتقدم  البناء  عجلة  ودف��ع  احتياجاتهم  وتلم�س 
لتحقيق التنمية امل�شتدامة وتر�شيخ دعائم امل�شرية 
التحديث  خطوات  يعك�س  ما  الدولة  يف  الحتادية 
والتطوير والتنمية التي ت�شهدها الإمارة للرتقاء 
مب�شتوى معي�شة املواطن وتهيئة الظروف املواتية 
م�شرية  يف  باإيجابية  والإ�شهام  والإنتاج  للعطاء  له 

التنمية التي ت�شهدها الدولة .
اأن  ال��ق��ا���ش��م��ي  ج��م��ال  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  واأو����ش���ح 
المارة �شهدت خلل �شبع �شنوات يف عهد �شاحب 
�شاملة  تنموية  نه�شة  اخليمة  راأ���س  حاكم  ال�شمو 
ترتكز على جمموعة من املجالت منها القت�شادية 
والثقافية  وال�����ش��ي��اح��ي��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م��ة  وال��ع��م��ران��ي��ة 
وغريها ..م�شريا اإىل اأن راأ�س اخليمة ت�شري بخطى 
ثابتة نحو تر�شيخ مكانتها بف�شل روؤية وتوجيهات 

القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
و�شمو  اخليمة  راأ����س  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 
ويل  القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
�شاأنه رفعة  راأ���س اخليمة لتحقيق كل ما من  عهد 

الوطن والرخاء والرفاهية للمواطنني.
وثمن توجيهات �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة 
يف  ب���الإم���ارة  ال��ق��دمي��ة  ال�شكنية  الأح��ي��اء  بتطوير 
والرم�س  ال��ق��دمي��ة  اخليمة  راأ����س  مدينة  م��ن  ك��ل 
اخلدمات  لتوفري  واملعريي�س  احلمراء  واجلزيرة 
للنه�شة  ومواكبتها  نطاقها  يف  التحتية  والبنية 
الإمارة  يف  ال�شاملة  التنمية  وم�شرية  العمرانية 
واإ�شفاء طابع ح�شاري عليها بالإ�شافة اإىل توفري 
الأرا�شي  على  الطلب  ل�شتيعاب  جديدة  م�شاحات 
ال�شكنية يف راأ�س اخليمة وت�شييد امل�شاكن للمواطنني 
القا�شمي  جمال  بن  �شلطان  ال�شيخ  واأك��د   . عليها 

للمواطنني  ال��ك��رمي��ة  م��ق��وم��ات احل��ي��اة  ت��وف��ري  اأن 
تت�شدر اأولويات �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة 
الرئي�شة  الحتياجات  توفري  على  يحر�س  ال��ذي 
احلديث  ال�شكن  مقدمتها  ويف  امل��واط��ن��ة  ل��لأ���ش��ر 
باهتمام كبري  والآم��ن وهو ملف يحظى  واملنا�شب 
حكومة  وتوليه  عهده  ويل  و�شمو  �شموه  قبل  من 
والتن�شيق مع  بالتعاون  رعاية لفتة  راأ���س اخليمة 
برنامج  مقدمتها  يف  الحت��ادي��ة  الدولة  موؤ�ش�شات 
الإ�شكان  برامج  و�شواها من  للإ�شكان  زايد  ال�شيخ 

احلكومي يف الدولة .
واعترب اأن �شيا�شة حكومة راأ�س اخليمة واهتمامها 
ال�شمو  �شاحب  توجيهات  ظ��ل  يف  الإ���ش��ك��ان  مبلف 
الدولة  �شيا�شة  م��ع  تن�شجم  اخليمة  راأ����س  ح��اك��م 
وحر�س قيادتها على �شمان امل�شكن الآمن واملنا�شب 

للأ�شر الإماراتية يف جميع اإمارات الدولة .

•• راأ�س اخليمة – الفجر

مدير  املحرزي  عبداهلل  حممد  الدكتور  واأك��د 
عام دائرة اجلمارك براأ�س اخليمة خلل تراأ�شه 
اجتماعا لقيادات الدائرة وذلك بح�شور نائب 
املدير العام وم��دراء الإدارات وم��دراء الأق�شام 
الأداء  ال��ت��م��ي��ز يف  ع��ل��ى  وامل����راك����ز اجل��م��رك��ي��ة 
التي  العقبات  لكافة  الفورية  احللول  واإيجاد 

تعرت�س العمل .
باحل�شور  املحرزي  رحب  الجتماع  بداية  ويف 
موؤكًدا على اأن الهدف من مثل هذه اللقاءات 

ال��ع��ل��ي��ا مع  ال��ق��ي��ادة  ت��وا���ش��ل  ال���دوري���ة تفعيل 
القيادات و امل�شوؤولني يف الدائرة للوقوف على 
�شري العمل وتطويره يف خمتلف اإدارات مراكز 
نوعية  خدمات  تقدمي  يف  ي�شهم  مبا  ال��دائ��رة 

لعملئها تزيد من ن�شبة ر�شاهم و�شعادتهم.
واأكد املحرزي خلل الجتماع على اأن الدائرة 
ما�شية يف تطوير قدراتها الب�شرية والتقنيات 
للنمو  م��واك��ب��ة   ، اجل��م��رك��ي  بالعمل  اخل��ا���ش��ة 
ع��دد من  ال��ذي ت�شهده  العمل  �شعة وحجم  يف 
املنافذ واملراكز اجلمركية م�شريا بهذا ال�شدد 
لتوريد  ع��ق��د  ت��وق��ي��ع  ب�����ش��دد  ال���دائ���رة  اأن  اإىل 

والتفتي�س  بالفح�س  اخلا�شة  الأجهزة  بع�س 
الدائرة يف تذليل كافة  اإ�شهاما من  اجلمركي 
العمل  وت��رية  ت�شريع  تعرت�س  التي  العقبات 

اجلمركي وتخلي�س املعاملت .
امل���راك���ز اجلمركية  م����دراء  امل���ح���رزي  وط��ال��ب 
وال�تاأكيد  اجل��م��ارك  �شباط  توعية  ب�����ش��رورة 
والدقة  العمل  يف  التميز  مواكبة  على  عليهم 
البيانات  والتدقيق على  التفتي�س  املتناهية يف 
على  للحفاظ  �شمانا  اجلمركية  والب�شائع 
اأمن جمتمع الإمارة وحتقيقا لتي�شري التجارة 
فيها وفق روؤية الدائرة ور�شالتها ، كما دعاهم 

اإىل التقييم اجلاد لأداء املوظفني واإعطاء كل 
التقييم يف  اأه���داف  اإىل  ذي ح��ق حقه و���ش��ول 
حتقيق التميز  املن�شود. كما مت خلل الجتماع 
ا���ش��ت��ع��را���س ع���دد م��ن امل��وا���ش��ي��ع ال��ت��ي تخ�س 
العمل اجلمركي والإداري بالدائرة حيث وجه 
ببذل جهودهم  ال��ق��ي��ادات  ال��ع��ام جميع  امل��دي��ر 
لتذليل العقبات التي تعرت�س عملهم واإيجاد 
كافة احللول الفورية، وتوفري جميع املتطلبات 
التي حتتاجها خمتلف املراكز اجلمركية وكل 
ما من �شاأنه اأن ي�شهم يف حتقيق اأق�شى درجات 

الر�شى ملتعاملي الدائرة واإ�شعادهم.

•• ابوظبي-وام:

اأنقذت �شرطة ابوظبي عرب طائرات الإ�شعاف 
فتاة  3 م�شابني،  اإدارة جناح اجل��و  اجل��وي يف 
مواطنة وباك�شتانيان بحوادث مرورية متفرقة 
خلل فرتة العطلت التي تزامنت مع اليوم 

الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة.
وكانت غرفة عمليات جناح اجلو، تلقت بلغاً 
اأبوظبي،  ب�شرطة  والتحكم  القيادة  مركز  من 

عن حادث مروري يف منطقة اخلزنة، حتركت 
اإىل موقع  اجل��وي  الإ�شعاف  اث��ره طائرة  على 
احلادث، حيث كان امل�شاب رجًل من اجلن�شية 
الباك�شتانية يف ال� 50 من عمره وكانت حالته 
خطره اإث��ر ح��ادث م��روري بني مركبتني على 
وجه  على  نقله  مت  – ال��ع��ني،  اأبوظبي  طريق 
العلج  لتلقي  امل��ف��رق  م�شت�شفى  اإىل  ال�شرعة 
ال���لزم. كما تلقت يف وق��ت �شابق خ��لل فرتة 
ح��ادث مروري  ب��وق��وع  يفيد  ب��لغ��اً  العطلت 

الفور  ، وحتركت على  �شعيب  �شيح  يف منطقة 
اإىل موقع احلادث،  الإ���ش��ع��اف اجل��وي  ط��ائ��رة 
يبلغ  باك�شتانياً  �شائقاً  امل�شاب  اأن  تبني  حيث 
من العمر 26 عاماً، اأ�شيب بك�شور خطرة، اإثر 
ا�شطدام مركبتني على طريق اأبوظبي – دبي، 
ومت نقله اإىل م�شت�شفى الرحبة لتلقي العلج 
اللزم. فيما تلقت بلغاً يف منطقة �شويحان، 
الإ�شعاف  ط���ائ���رة  حت���ري���ك  ال���ف���ور  ع��ل��ى  ومت 
اجلوي، وتبني عند و�شولها اإىل موقع احلادث 

اأن امل�شاب هي فتاة اإماراتية مت نقلها على وجه 
ال�شرعة اإىل م�شت�شفى املفرق .

من  العديد  تنفذ  اجل��و  جناح  اإدارة  اأن  ّي��ذك��ر 
املتخ�ش�شة،  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة  الإن�����ش��ان��ي��ة  امل���ه���ام 
والإنقاذ  والبحث  الإ�شعاف؛  خدمات  لتقدمي 
وغريها،  الطرق  ومراقبة  اجل��وي  والت�شوير 
ب���ال����ش���ت���ع���ان���ة ب�����اأح�����دث امل�����ع�����دات والأج�����ه�����زة 
والآليات امل�شتخدمة يف اإنقاذ واإ�شعاف املر�شى 

واجلرحى.

•• دبي -وام:

واملوا�شلت  ال��ط��رق  هيئة  قدمت 
عددا من الكتب ال�شمعية م�شجلة 
م���دجم���ة جلمعية  اأق����را�����س  ع��ل��ى 
الإمارات للمعاقني ب�شرياً يف اإمارة 
“الك�شك  اإطار مبادرة  ال�شارقة يف 
ال�شمعية” التي  للمكتبة  ال�شمعي 
اأطلقتها الهيئة من خلل جهودها 
اأ�شحاب  م�����ش��ان��دة  اإىل  ال���رام���ي���ة 
ال��ه��م��م ب��ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة ال���ق���راءة 
املعرفة  لديهم ودجمهم يف جمال 

�شمن �شرائح املجتمع املختلفة.
املدير  الر�شا  يو�شف  ال�شيد  وق��ال 
الدعم  خدمات  لقطاع  التنفيذي 
اإن  ال��ه��ي��ئ��ة  يف  امل��وؤ���ش�����ش��ي  الإداري 
تزويد جمعية الإم��ارات للمعاقني 
ب�����ش��ري��اً يف ال�������ش���ارق���ة ب���ع���دد من 

اأجنزتها  ال��ت��ي  ال�����ش��م��ع��ي��ة  ال��ك��ت��ب 
الهيئة والتي تندرج حتت مبادرتها 
ينطلق  اأكرث”  “اقراأ  الرئي�شية 
مب�شوؤوليتها  ال��ه��ي��ئ��ة  ال���ت���زام  م��ن 
الهمم  اأ���ش��ح��اب  جت���اه  املجتمعية 
لتوجهات  جت�������ش���ي���داً  حت������دي������داً 
الر�شيدة  ح��ك��وم��ت��ن��ا  وت��وج��ي��ه��ات 

ب�شاأن هذه الفئة.
انتهت  ال��ت��ي  ال��ك��ت��ب  ان  واأ�����ش����اف 

كتب  اإىل  حت��وي��ل��ه��ا  م���ن  ال��ه��ي��ئ��ة 
جمموعة  ع������رب  مت������ت  ����ش���م���ع���ي���ة 
م��ن امل��ت��ط��وع��ني ب��ل��غ ع��دده��م 26 
موظفاً قاموا بالت�شجيل ال�شوتي 
ملحتوى هذه الكتب وتفريغه على 
���ش��ك��ل اأق���را����س م��دجم��ة وم���ن ثَم 
واجلمعيات  امل���راك���ز  اإخ���ط���ار  ي��ت��م 
بهذا  الهمم  باأ�شحاب  ال�شلة  ذات 
تعزيز  منه يف  لل�شتفادة  الإجن��از 
منت�شبيها  ل����دى  امل��ع��رف��ة  ث��ق��اف��ة 
وفق  يتم  الكتب  اختيار  اأن  موؤكداً 
الأفكار  اإيجابية  تت�شمن  معايري 
وعزمية  ب��ال��ن��ف�����س  ال��ث��ق��ة  وب���ن���اء 
التعامل مع م�شاكل احلياة واإثراء 
اخليال والقيم الأخلقية م�شرية 
اإىل وجود خطط م�شتقبلية تهدف 
للم�شاهمة  اجلمهور  اإ���ش��راك  اإىل 
يف دع���م ه���ذه امل���ب���ادرة م���ن خلل 

اخلدمة  اأج����ه����زة  ع���رب  ت���وف���ريه���ا 
الذاتية “الك�شك الذكي” املوجودة 

يف مراكز اإ�شعاد املتعاملني.
م����ن ج��ه��ت��ه ث���ّم���ن ال�������ش���ي���د ع����ادل 
الزمر رئي�س جمل�س اإدارة جمعية 
ب�شرياً  ل���ل���م���ع���اق���ني  الإم�������������ارات 
ال���ط���رق  ه���ي���ئ���ة  دور  ب���ال�������ش���ارق���ة 
ومبادرتها  التطوعي  واملوا�شلت 
اأ�شحاب  وم�شاندة  دعم  يف  القّيمة 
املكتبة  اأن  اإىل  م�������ش���رياً  ال���ه���م���م 
�شحاً  ت��ع��اين  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����ش��م��ع��ي��ة 
واأن  امل�شجلة  امل���واد  ع��دد  ك��ب��رياً يف 
جمعية الإمارات للمعاقني ب�شرياً 
تعمل على ت�شجيل الكتب ال�شمعية 
لأع�شائها ومنت�شبيها واأنها اأن�شاأت 
حمدودة  مب��وارد  ت�شجيل  ا�شتديو 
يف م��ق��ره��ا ب��ال�����ش��ارق��ة ي��ع��م��ل به 

املعاقون ب�شرياً .

جمارك راأ�س اخليمة تطور جهودها بالتقنيات احلديثة

طائرات الإ�شعاف اجلوي تنقذ 3 م�شابني يف حوادث مرورية متفرقة

ط��رق دب���ي ت���زود اأ�شح���اب الهم�����م 
بالكت�����ب ال�شمعي����ة

�شلطان بن جمال القا�شمي : توفري احلياة الكرمية للمواطنني تت�شدر اأولويات حاكم راأ�س اخليمة

•• اأبوظبي -وام:

ل�شيا�شة  امل�شاعد  ال��وك��ي��ل  الأم����ريي  اأم���ني ح�شني  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  اأك���د 
رئي�س  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  يف  والرتاخي�س  العامة  ال�شحة 
ها�شكو  بارا�شيتامول  الدوائي  ال�شنف  اأن  الدوائي  للغ�س  العليا  اللجنة 
متداول  وغ��ري  م�شجل  Paracetamol Hasco B500غري 
يف الدولة ومل يتم ا�شترياده بالطرق الر�شمية ومل يدخل الإم��ارات يف 
ال�شابق ومل ترد اإلينا اأي حتذيرات عنه من الأمانة ال�شحية يف جامعة 

الدول العربية اأو من املكتب التنفيذي لدول جمل�س التعاون اخلليجي.
وقال الأمريي - يف ت�شريح له اأم�س- بناء على ذلك ل ن�شتطيع اأن نوؤكد 

اأو جنزم بوجود ال�شرر من هذا الدواء ونطالب اجلمهور بعدم تداول اأو 
تناول مثل هذه الأخبار التي ت�شر مبنظومة الدواء بالدولة كما ت�شبب 
تداول  م��ن  وح��ذر   .. علمية  غ��ري  ب�شورة  النا�س  وت�شليل  ال��ف��زع  بن�شر 

�شائعات ت�شرب اأدوية غري مرخ�شة اإىل �شيدليات الدولة.
ات�شالت  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  تلقي  اإىل  اأمني  الدكتور  واأ�شار 
�شبكات  ا�شمه يف  ت��داول  دواء للأطفال لوحظ  ور�شائل لل�شتف�شار عن 
 Paracetamol ها�شكو  بارا�شيتامول  وه��و  الجتماعي  التوا�شل 
اأنه يحوي فريو�شا قاتل ي�شبب الوفاة خلل  على   Hasco B500
اأي  ت��داول  اأي��ام وم�شدره جمهول ..واأه���اب بكافة فئات املجتمع عدم   5
مقاطع فيديو اأو ر�شائل ن�شية عرب و�شائل التوا�شل الجتماعي تخت�س 

بال�شحة وبالتحديد الأدوية.
ال�شحية  الهيئات  م��ع  وبالتن�شيق  ال����وزارة  اأن  الأم���ريي  ال��دك��ت��ور  واأك���د 
املحلية ومن خلل اللجنة العليا لليقظة الدوائية تتوا�شل ب�شكل يومي 
العاملية  ال��دوائ��ي��ة  وال�����ش��رك��ات  ل��ل��دواء  ال��دول��ي��ة  والهيئات  املنظمات  م��ع 
وم�شانع الأدوية للتحري عن اأي حتذيرات اأو ملحظات اأو م�شاعفات 

تخت�س باأي �شنف دوائي على م�شتوى العامل.
واأو�شح اأن وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع وبالتعاون مع الهيئات ال�شحية 
يف الدولة من خلل اللجنة الوطنية للغ�س الدوائي ت�شع ا�شرتاتيجية 
وتطورها  الدوائية  املنتجات  ك��رثة  ظل  يف  الدوائية  للرقابة  متما�شكة 
املواد  م��ن  غ��ريه��ا  ع��ن  تتميز  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  �شلعة  ال����دواء  واإن  خ��ا���ش��ة 

والطلب  للعر�س  تخ�شع  ول  اإليها  احل��اج��ة  ���ش��رورة  وم��دى  باأهميتها 
ولكنها حاجة ملحة عند لزومها و�شرورية لإنقاذ حياة الن�شان ..م�شريا 
اىل ان هدف الوزارة هو خدمة �شريحة املر�شى واحل�شول على دواء اآمن 

وفعال بجودة عالية لتحقيق احلماية املجتمعية.
معلومات  اأي  ت��داول  ع��دم  اأهمية  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  وتوؤكد 
�شحية غري �شادرة عن الوزارة اأو الهيئات ال�شحية املحلية ر�شمياً وتطلب 
من اأفراد املجتمع الت�شال مع الوزارة فوراً يف حال اكت�شاف وجود هذا 
ال�شنف الدوائي يف الدولة من خلل الهاتف املجاين80011111 اأو 
املوقع اللكرتوين عرب بوابة “طمني” اأو الت�شال مع اأي جهة �شحية 

حكومية يف الإمارات.

وزارة ال�شحة توؤكد خلو الدولة من دواء بارا�شيتامول ها�شكو لالأطفال

•• راأ�س اخليمة – الفجر

وقعت جمعية الإمارات للتنمية الجتماعية مذكرة تفاهم مع 
تعاون  ج�شور  اإقامة  اإىل  تهدف  الإلكرتونية  احلكومة  هيئة 
ت��ب��ادل اخل���ربات وحتقيق  م�شرتك ب��ني الطرفني م��ن خ��لل 
ا�شرتاتيجية م�شرتكة.  وتاأتي ال�شراكة يف اإطار �شعي املوؤ�ش�شات 
مبا  وتوا�شلها  علقتها  تعزيز  نحو  والجتماعية  احلكومية 
راأ�س  حكومة  وا�شرتاتيجية  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة  يحقق 
ب�شكل  والجتماعية  احلكومية  اخل��دم��ات  توفري  يف  اخليمة 
فعال وبكفاءة عالية وحتقيقاً للمحور ال�شرتاتيجي اخلا�س 
تقدمي  على  املذكرة  ون�شت  والثقافية  الجتماعية  بالتنمية 

فيما  ا�شت�شارية  خ��دم��ات  على  الإل��ك��رتون��ي��ة  احلكومة  هيئة 
يف  وامل�شاركة  الإلكرتونية  الأنظمة  وتطوير  بت�شميم  يتعلق 
يف  وامل�شاركة  للجمعية  الر�شمية  والغري  الر�شمية  الفعاليات 
اجلمعية  تقدم  فيما  املجتمعية  الريا�شية  اجلمعية  اأن�شطة 
للهيئة الدورات وور�س العمل ملوظفي الهيئة بالإ�شافة متكني 
الهيئة من ا�شتخدام مرافق اجلمعية املختلفة واإتاحة الفر�شة 

للهيئة يف امل�شاركة يف دورة الفرجان الريا�شية.
خلف  الجتماعية  للتنمية  الإم���ارات  جمعية  جانب  من  وق��ع 
�شامل بن عنرب مدير عام اجلمعية ومن جانب هيئة احلكومة 
الإلكرتونية املهند�س اأحمد �شعيد ال�شياح النعيمي مدير عام 

هيئة احلكومة الإلكرتونية.

المارات للتنمية واحلكومة 
الإلكرتونية توقعان اتفاقية �شراكة

ل�شرطة  من�شبا   180
راأ�س اخليمة ينهون 7 

دورات تدريبية 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

مبعهد  تدريبية  دورات   7 اخليمة  راأ���س  ل�شرطة  منت�شبا   180 اأن��ه��ى  
بح�شور  تخريج  حفل  امل��ا���ش��ي  ال���ش��ب��وع  لهم  واأق��ي��م  ال�شرطة  ت��دري��ب 
العقيد �شعيد حممد اأبو ال�شوارب املهريي مدير معهد التدريب، وعدد 

من �شباط معهد تدريب �شرطة راأ�س اخليمة.
ال��دورات التدريبية على دورة دعم احلكومة يف بناء �شيا�شات  وا�شتملت 
اإدارة اخلطط الإعلمية - �شباط،  ، ودورة  ال�شباط  – كبار  امل�شتقبل 
مهارات  تنمية  ودورة  -�شباط،  امل�شتحدثة  اجلرائم  يف  التحقيق  ودورة 
املحقق الإدارية واأع�شاء املجال�س التاأديبية، ودورة تنمية مهارات البداع 
والبتكار ، ودورة اإدارة وحل امل�شكلت بطرق اإبداعية واتخاذ القرارات، 

ودورة مكافحة ال�شغب يف ال�شجون.
وتاأتي هذه الدورات انطلقاً من منهجية حتديد الحتياجات التدريبية 
التي تهدف اإىل تدريب وتطوير املوارد الب�شرية، مبا يحقق وجود كوادر 
على  وم�شوؤولياتها  مبهامها  القيام  على  ق��ادرة  ومدربة  موؤهلة  ب�شرية 

اأف�شل وجه.
اإىل  راأ���س اخليمة،  �شرطة  تدريب  دع��ا مدير معهد  التخريج  ويف حفل 
اأن  م��وؤك��داً  وج��ه،  اأكمل  وعلى  املطلوبة  بال�شورة  العمل  واإت��ق��ان  تطوير 
القيادة العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة متمثلة يف معهد تدريب ال�شرطة، 
قد �شعت اإىل تطوير املنت�شبني عرب التدريب والتاأهيل لتحقيق الو�شول 
التدريب  اأ�شاليب  اأح���دث  بانتهاج  النظري،  منقطع  وظيفي  متيز  اإىل 
والتطوير، موؤكداَ �شرورة تطبيق مكت�شبات الدورات ميدانياً يف جميع 
املُثلي من التدريب، ف�شًل عن حتقيق  مواقع العمل، لتحقيق الفائدة 

غاية الو�شول اإىل اجلودة املهنية املطلقة.
ويف ختام التخريج اأ�شاد اأبو ال�شوارب، مبدى حر�س وزارة الداخلية على 
رفع كفاءة جميع العاملني، عرب �شقل وتطوير مهارات منت�شبيها، بطرح 
املزيد من مثل هذه الدورات يف اإطار ا�شرتاتيجيتها الرامية اإىل تطوير 
اأحدث  بتطبيق  املُثلى منها  ال�شتفادة  لتحقيق  الب�شرية،  امل��وارد  واإب��راز 
الإنتاجية  حتقيق  �شاأنها  من  التي  احلديثة  التدريبية  ال�شرتاتيجيات 

العالية ،بهدف الرتقاء مب�شتوى الأداء، وتطوير العمل ال�شرطي.
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 يف  الق�سية  رقم  2017/665  جتاري جزئي - ال�سارقة 

اىل املدعي عليه / �شركة ديفيجن ناين للت�شميم الداخلي 
نحيطكم علما اأنه مت انتدابنا خبري ح�شابي بالق�شية اعله واملرفوعة �شدكم من �شركة 
الدولفني ل�شناعة اثاث وتركيبات املطابخ والتي تطالب فيها ب���� مبلغ 46365 درهم والفائدة 
12% من تاريخ ال�شتحقاق حتى ال�شداد التام مع الزامها الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب 
املحاماة وعليه فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونا اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم 
الربعاء املوافق 2017/12/13 ال�شاعة الواحدة ظهرا وذلك مبكتب اخلبري املنتدب الكائن 
: دبي - اخلليج التجاري - بجوار برد وان امنيات - برج بري�شم - الطابق الثامن - مكتب 
805 - اأحمد احلو�شني لتدقيق  - يرجى احل�شور باملوعد واملكان املحدد واإح�شار امل�شتندات 
املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�شور فان اخلربة �شتبا�شر 

اعمالها وفقا لل�شلحيات املخولة لها قانونا.   
اخلبري احل�سابي 
يا�سر يا�سني دروي�ش  - قيد رقم 544    

مذكرة اإعالن 
مدعي عليه بالن�سر
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 يف  الدعوى 2017/2823  جتاري جزئي 

املدعي عليها / برا�شانت بريا مكاندات نارايا نان كوتى 
مبا ان هناك دعوى مرفوعة �شدكم من قبل املدعي /اميك�س )ال�شرق الو�شط( �س م ب 
فرع دبي  - اأمام حماكم دبي واأنه مت تعيينا خبريا م�شرفيا بالدعوى اعله مبوجب احلكم 
ال�شادر به فاإننا   ندعوكم حل�شور اجتماع خربة وذلك يوم الثنني املوافق 2017/12/11 يف 
متام ال�شاعة  الثانية ع�شر ظهرا - مبقر مكتبنا انرتا لل�شت�شارات املالية ، ذلك بالعنوان 
التايل/ دبي - حمي�شنة - �شارع بريوت - بناية امليزان - الطابق الثالث - مكتب 303 مقابل 
مركز كلداري لتعليم قيادة ال�شيارات - وبذات البناية يوجد بنك دبي التجاري تليفون : 
042206899 ، فاك�س : 042206877 - يرجى الطلع و اإح�شار كافة ما لديكم من م�شتندات 

مرتجمة اىل العربية واحلر�س على احل�شور  يف املوعد اق�شاه.
اخلبري املح�سابي وامل�سريف  
   د. علي را�سد الكيتوب 

 اإعالن بالن�سر
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9

يف  الدعوى 2017/1642  جتاري كلي
1- �شركة مبينا للتجارة العامة - ذ م م 

 2- حممد ر�شا �شم�س اله ايزدبني / عن نف�شه وب�شفته مديرا ل�شركة مبينا للتجارة العامة - ذ م م - 
مبا ان هناك دعوى مرفوعة �شدكم من قبل املدعي/بنك �شادرات ايران الفرع الرئي�شي - اأمام 
فاإننا    به  ال�شادر  احلكم  مبوجب  اعله  بالدعوى  م�شرفيا  خبريا  تعيينا  مت  واأنه  دبي  حماكم 
ندعوكم حل�شور اجتماع خربة وذلك يوم الثلثاء املوافق 2017/12/12 يف متام ال�شاعة الثانية 
دبي - حمي�شنة  التايل/  بالعنوان  ذلك   ، املالية  لل�شت�شارات  انرتا  مكتبنا  - مبقر  ع�شر ظهرا 
- �شارع بريوت - بناية امليزان - الطابق الثالث - مكتب 303 مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة 
ال�شيارات - وبذات البناية يوجد بنك دبي التجاري تليفون : 042206899 ، فاك�س : 042206877 
اإح�شار كافة ما لديكم من م�شتندات مرتجمة اىل العربية واحلر�س على  - يرجى الطلع و 

احل�شور  يف املوعد اق�شاه
اخلبري املح�سابي وامل�سريف  
   د. علي را�سد الكيتوب 

 اإعالن بالن�سر
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

 اعالن للح�سور امام مدير ادارة الدعوى ن�سرا 
 يف الدعاوى رقم 2017/2244  عمايل جزئي

بناء على طلب مكتب ادارة الدعوى يف حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
 اىل املدعى عليها / الباب امللكي ل�شيانة البواب ومن ميثلها قانونيا 

اقام املدعي / عدنان ح�شني حممد رم�شان 
املالية + فائدة %5+  يف الدعاوى رقم 2017/2244  عمايل جزئي املطالبة مب�شتحقاته 

ت�شليم جواز �شفر. 
انت مكلف باحل�شور امام مدير ادارة الدعوى املوافق 2017/12/12 �شخ�شيا او بوا�شطة 
وذلك  امل�شتندات  كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي  معتمد  وكيل 

للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله بو�شفك املدعي عليه.  
مكتب ادارة الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة :افنيو - �س ذ م م  
 - بردبي   - للعقارات  املاجد  موؤ�ش�شة  ملك   M1و  G2 و   G1 رق��م  : معر�س  العنوان 
الكرامة - ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة : 529817  رقم القيد 
بال�شجل التجاري : 57695 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحلل ال�شركة املذكورة اأعله، وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2017/2/20 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/2/20 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني �شركة قايد لتدقيق 
العنوان : مكتب رقم 3408 ملك حيدر علي كيد زوهري كيد زوهري بيديف  احل�شابات  
كافة  معه  م�شطحباً    04-2659250  : فاك�س   04-2659550 هاتف    - التجاري  اخلليج   -

امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي/�شركة قايد لتدقيق احل�شابات  
اخلليج   - بيديف  زوه��ري  كيد  زوه��ري  كيد  علي  حيدر  ملك   3408 رق��م  مكتب   : العنوان 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مبوجب     04-2659250  : فاك�س   04-2659550 هاتف    - التجاري 
التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعله لت�شفية 
افنيو - �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/2/20 واملوثق 
ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2017/2/20  وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه اأي 
اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرتا�س 
الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   ، اأع��له  املذكور  العنوان 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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مذكرة  اعالن املدعى عليه باحلكم  بالن�سر

                      اىل املدعي عليه/ بيج �شيل - مقهي ومطعم كيلبي - �س ذ م م
ل�شالح  امل��ذك��ورة  ال��دع��اوى  يف  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب���اأن   نعلنكم 

املدعني بالزام املدعي عليها بان توؤدي : 

والزمت املدعي عليها باملنا�شب من امل�شاريف واعفت املدعي من ن�شيبه منها ، 
ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
 عمايل جزئي 8215/2017
عمايل جزئي 8216/2017

م
1
2

ا�شم املدعي
راجا تو�شيف احمد اق�شاد خان 

ديباك راج بهات 

مبلغ املحكوم له 
19087 درهم + تذكرة العودة 
19153 درهم + تذكرة العودة
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 2042
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ ال�شيخ عبدالرحمن عبداهلل �شلطان ماجد املعل - اإماراتي اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن )6%( وذلك اىل ال�شيد/ جيل�شون بينيكابارامبان تومان تومان بينيكابرامبان - هندي 
البيع  عن  اجلن�شية  اإماراتي   - املعل  ماجد  �شلطان  عبداهلل  عبدالرحمن  ال�شيخ  ال�شيد/  ويرغب  اجلن�شية 
والتنازل عن )45%( وذلك اىل ال�شيد/ �شيجو �شارلي�س �شارلي�س جوهن بن �شارلي�س - هندي اجلن�شية ويرغب 
ال�شيد/  ا�شو�س ماتيو ماتيو - هندية اجلن�شية البيع والتنازل عن )5%( وذلك اىل ال�شيد/ �شيجو �شارلي�س 
�شارلي�س جوهن بن �شارلي�س - هندي اجلن�شية يف الرخ�شة امل�شماة / الركن ال�شعيد للنرتنت - والتي تاأ�ش�شت 
باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )554994(  - تعديلت اخرى : مت تغيري ال�شكل القانوين من �شركة اعمال 
مهنية اىل موؤ�ش�شة اىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات.  - وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �شوف يتم 
الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

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

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 2043
اجلن�شية   اإماراتي   - احلمريي  غامن  ال  خلفان  غامن  خليفه  نا�شر  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
وال�شيد/ ميلوت بال كري�شان ناير - هندي اجلن�شية يرغبون يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة 
، رخ�شة رقم 19762  والفواكه  امل�شماة حمل خليفة عبداهلل للخ�شروات  التجارية  الرخ�شة  )100%( يف 
وذلك اىل ال�شيد/ جيتني كونام كودي �شليم �شليم كو�شوبيل - هندي اجلن�شية بن�شبة )100%( - تعديلت 
اخرى : - مت تغيري ال�شكل القانوين من �شركة تو�شية ب�شيطة اىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. - مت 
تعديل ال�شم التجاري القدمي - حمل خليفة عبداهلل للخ�شروات والفواكه اىل ال�شم التجاري اجلديد : 
ركن اخليمة للخ�شروات والفواكه -  وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم 
)4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 2044

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ عبداهلل حممد �شعيد �شامل - اإماراراتي اجلن�شية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  يف الرخ�شة امل�شماة / مركز كابول املو�شيقي - مبوجب 
رخ�شة )2863( وذلك لل�شيد/ خمتار بابا جان - افغاين اجلن�شية  - تعديلت اخرى : مت تنازل 
مالك الرخ�شة ال�شابق ل�شاحبها احلايل ، ومت تغيري ال�شكل القانوين للرخ�شة : من )موؤ�ش�شة 
فردية ( اىل )موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات( - تعديل الن�شاط التجاري من جتارة ا�شرطة الفيديو 

امل�شجلة وجتارة ا�شرطة الكا�شيت ال�شمعية لي�شبح جتارة ا�شرطة الفيديو امل�شجلة. 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب 
العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 2041

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ ا�شامه عبداهلل خ�شر مو�شى - اردين اجلن�شية وال�شيدة / ايرينا 
كور�شكا - اوكرانيا اجلن�شية يرغبون يف البيع والتنازل عن كامل ح�ش�شهم البالغة )100%( وذلك 
اىل ال�شيد/ عبداهلل �شامل عثمان مبارك الزعابي - اإماراتي اجلن�شية يف الرخ�شة امل�شماة / �شالون 
جمال الورد البي�س لل�شيدات - تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )732798( ال�شادرة 
من  القانوين  ال�شكل  تغيري  مت   -: اخرى  تعديلت   - بال�شارقة  القت�شادية  التنمية  دائرة  من 

)�شركة اعمال مهنية ( اىل )موؤ�ش�شة فردية( 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب 
العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 2051

يف  ترغب  اجلن�شية  فلبينية   - ميندوزا  كابانادا  �شاره  ال�شيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 50 %  وذلك اىل ال�شيد/ �شروانان �شكر �شكر - هندي 
اجلن�شية بن�شبة 50% وحيث ان ال�شيدة/جاقويلني ار�شيو اومانا - فلبينية اجلن�شية ترغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة 50% وذلك اىل ال�شيد/ جوبينات جوبالكري�شنان - 
هندي اجلن�شية يف الرخ�شة التجارية امل�شماة / كافترييا �شم�س العزرة - رخ�شة رقم 742810 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العلن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
  اعـــــــالن  

املرجع : 2062
اإماراتي اجلن�شية ويحمل بطاقة هوية   ، بوال�شوارب  بان عبداهلل جمعه خمي�س حممد  ليكن معلوما للجميع 
امل�شماة  الرخ�شة  يف   )%100( البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   )784198157532148( رقم 
)عبداهلل بو ال�شوارب ملقاولت تركيب وحدات التكييف( واملرخ�شة برقم )537771( وذلك لل�شيد/ ليجومون 
براكاتوجنال راما�شاندران ، هندي اجلن�شية ويحمل بطاقة هوية رقم )784198258495468( - مت تغري ال�شكل 
القانوين من )موؤ�ش�شة فردية( اىل ال�شكل القانوين اجلديد )موؤ�ش�شة فردية - وكيل خدمات( - مت تغري ال�شم 
التجاري من )عبد اهلل بو ال�شوارب ملقاولت تركيب وحدات التكييف( اىل ال�شكل القانوين اجلديد )عبداهلل بو 
ال�شوارب للمقاولت الفنية( مت تغري الن�شاط التجاري من )مقاولت فئة �شاد�شة ، تركيب وحدات التكييف( اىل 

ال�شكل القانوين اجلديد )مقاولت فئة �شاد�شة ، تركيب وحدات التكييف ، التك�شية والر�شيات ، ا�شباغ( 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد 
اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا 

العلن فمن لديه اي  اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�شبل القانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 2060

باك�شتان   - اف�شل خان  خان�شتا حممد حممد  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
 -  : التجارية  الرتخي�س  يف  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�شية 
�شهاب  لل�شيد/  وذلك   611774 جتارية  ترخي�س  امل�شتعمل  الثاث  لتجارة  التناغم 

حممد كل حممد مردان - باك�شتان اجلن�شية ، حيث مت تنازل �شاحب الرخ�شة. 
ل�شنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعملبن�س 
2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �شوف يتم 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 2064

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ نويد خان منظور ح�شني - باك�شتاين  اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ حممد �شلطان بلل 
والتي   ) البناء  معدات  لتاأجري  مويلح  )دوار  امل�شماة  الرخ�شة  يف  اجلن�شية  باك�شتاين   -

تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )738901( 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 2063

اإماراتي   - الزرعوين  ابراهيم  حممد  علي  حممود  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�شيد/ ح�شني  البالغة 100%  اىل  البيع والتنازل عن كامل ح�شته  اجلن�شية يرغب يف 
ل�شيانة  البي�س  )الفهد  با�شم  الرخ�شة  يف  اجلن�شية  اإماراتي   - ح�شني  عبداهلل  احمد 

ال�شيارات( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )611793( 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 2059
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة/ زينب احمد حكمت الكردي - اإماراتية  اجلن�شية 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها يف / كافترييا ركن الزاد 735125 وذلك 

اىل ال�شيد/ ابراهيم احمد حممد احمد املريخي - اإماراتي اجلن�شية 
ل�شنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   )5( من  فقرة   )14( املادة  وعملبن�س 
�شوف  وانه  للعلم  العلن  ن�شر هذا  اقت�شى  فقد   . العدل  الكاتب  �شان  2013 يف 
يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العلن فمن 
لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 2058

البيع  يف  يرغب  اجلن�شية  مغربية   - حدين  كوثر  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
مغربية   - بودراع  زينب  ال�شيدة/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل 
ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت   ) للتجميل  اخلليج  ملكة  امل�شماة )مركز  الرخ�شة  اجلن�شية يف 
 - بال�شارقة   القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )612255( رقم  رخ�شة  مبوجب 

تعديلت اخرى : تغيري وكيل خدمات ، تنازل �شاحب الرخ�شة لخر. 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 2061

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة/ مي حممد �شلطان ال علي - اإماراتية  اجلن�شية ترغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة 100%  يف )�شالون رمال ال�شحراء للحلقة( 
مبوجب رخ�شة مهنية رقم )615275( وذلك اىل ال�شيد/ زكريا عبداملنعم ، بنغايل اجلن�شية  
- تعديلت اخرى :- تنازل �شاحب الرخ�شة لخر وتغري ، ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة 

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

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

انذار عديل  بالن�سر
رقم 8486 / 2017

املنذر :  �شركة الحتاد العقارية - �س م ع 
 املنذر اليه : النجم الذهبي العاملية للمواد الغذائية - �س ذ م م
فان املنذرة تنذر املنذر اليها ب�شداد القيمة اليجارية امل�شتحقة 
وقدرها وقدره 62.762 درهم فقط اإثنان و�شتون الف و�شبعمائة 
واثنان و�شتون درهم ف�شل عن مبلغ الغرامات التاأخريية وباقي 

الغرامات التي ت�شتحق حتى تاريخ ال�شداد. 
  الكاتب العدل

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
 يف الدعوى رقم 2017/1137 جتاري جزئي 

1( �شركة هكتار الدولية لتجارة اخلردة وخملفات املباين - ذ م م  املدعى عليهم :  
2( حممد حم�شن ها�شم حممد اجلنيبي   

3( علي حم�شن ها�شم حممد اجلنيبي   
 )العنوان : اأبوظبي - امل�شفح - م 11 ق 185 - زايد �شعيد حمارب املن�شوري - هاتف رقم 02-5542001 - 

هاتف متحرك رقم 6412644-050 - هاتف متحرك رقم : 050-4447377(   
يرجى احل�شور اىل اجتماع اخلربة املقرر مبكتب اخلبري امل�شريف  املدون ادناه وذلك يف متام ال�شاعة 
الثانية ع�شره من ظهر يوم اخلمي�س املوافق 2017/12/14 وذلك لبيان دفوعكم يف الدعوى املرفوعة 
بناية  املعرفة لتدقيق احل�شابات -  م خ - بيت  التمويل ال�شلمي - �س  دار  عليكم من قبل �شركة 
ال�شم�س امل�شيئة - الدور الأول مكتب رقم 112،  هاتف رقم 042830100 - فاك�س رقم : 042833622 

- هاتف متحرك رقم : 0506516092 - مقابل الطاير لل�شيارات - القرهود / دبي

 اخلبري امل�سريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 656
بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات  

 اعالن اجتماع خربة بالن�سر
حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8502   

املنذرة : تيكوم لل�شتثمارات منطقة حرة - ذ م م 
املنذر اليها : �شي�شنت ميدل اي�شت منطقة حرة - ذ م م 

املوؤرخ 2015/8/20  لذلك نخطركم مبوجب هذا النذار العديل باخللكم ببنود العقد 
القيمة  ب�شداد  القيام  ال�شرعة  وج��ه  وعلى  عليكم  ويتوجب   ، بالقانون  التزامكم  وع��دم 
الفا وثمامنائة  اليجارية املرت�شدة بذمتكم مبلغ وقدره 96.801 درهم )�شتة وت�شعون 
وواحد درهما( واخلء املاأجور يف مدة اق�شاها ثلثون )30( يوما من تاريخ هذا العلن 
، و�شتتحملون كافة ال�شرار التي قد تلحق باملنذرة نتيجة ل�شغلكم الوحدة وعدم �شداد 
الجرة عنها بدون وجه حق ، مع حفظ كافة حقوق املنذرة يف الرجوع عليكم واتخاذ كافة 

الجراءات القانونية اللزمة يف مواجهتكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

اإعالن  بالن�سر
رقم 2017/8479   

املنذرة  : فهد اقبال حممد اقبال - باك�شتاين اجلن�شية 
الب�شرية - اعمال  امل��وارد  اليها : �شركة باثواي جلوبال لل�شت�شارات  املنذر 

مدنية.
املو�شوع :

عليكم يف  املرتتب  دره��م   25000 وق��دره   مبلغ  �شداد  ب�شرعة  املنذر  ينذركم 
ا�شفا  �شي�شطر  وال  الن���ذار  ه��ذا  ن�شر  تاريخ  من  اي��ام  �شبعة  اق�شاه  موعد 
امل�شاريف  كامل  حتميلكم  مع  حقوقه  حلفظ  القانونية  اج���راءات  لتخاذ 

والر�شوم والتعاب.  
الكاتب العدل

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2013/586   تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: براين كلرك  - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة جمريا 3 - �شارع الو�شل - �شاطئ جمريا - بناية مول �شان�شيت 

G10 الطابق الر�شي - �شقة رقم
املنفذ �شده : بافاريا جلف �شاندوفال ليمتد - عنوانه :  اإمارة دبي - �شارع ال�شيخ زايد - بناية جرو�شفينز هاو�س كومري�شيال - ما بني 
 فندق الفريمونت وفندق كراون بلزا - نف�س بناية بنك نور ال�شلمي - بجانب برج �شعيد 1 - الطابق 13 - مكتب رقم 1308 
5.00 م�شاء ويف اليام الثلث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع  2017/12/13 ال�شاعة  انه يف يوم الربعاء املوافق 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة 
ويف  للبيع  امل��ح��ددة  اجلل�شة  قبل  م�شتندات  م��ن  ي���ربره  مب��ا  م��ع��ززا  باعرتا�شه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���س  ل��دي��ه  م��ن  ول��ك��ل 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خلل ع�شرة 
املزاد  التالية لر�شوم  ايام  الع�شرة  الثمن خلل  املزايدة ان يزيد على  البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من  التالية جلل�شة  ايام 
ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
او�شاف املمتلكات  : نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الرب�شاء جنوب الرابعة - رقم الر�س : 546 - رقم املبنى 

: 10 - امل�شاحة : 316.15 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )2.900.000.00( درهم 
ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ش الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
يف الدعوى رقم 2017/3129 جتاري جزئي  - ال�سارقة   

املدعي / موجنا�شا - م د م �س - بوكالة املحامي / �شامل املدفع للمحاماة وال�شت�شارات القانونية  
املعلن اليه  / املدعي عليه الول / جلف بروموتراد فور مارين �شريفي�شيز & جيرنال ترايدجن 

كومباين ال ال �شي  - املدعي عليه الثاين / �شركة وادي النيل لل�شحن وامللحة 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة ال�شارقة املوقرة لعمال اخلربة يف الدعوى اعله فقد حددنا 
يوم ال�شبت املوافق 2017/12/16 يف متام ال�شاعة العا�شرة �شباحا لعقد الجتماع الول للخربة 
وذلك مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�شارد - دبي - ديره - �شارع املطار ، مبنى الفجر للأعمال 
، مكتب رقم 119 ، مقابل �شركة اأرامك�س للربيد ال�شريع،  لذا يطلب ح�شوركم او من ميثلكم 
قانونا حل�شور الجتماع املذكور مع اح�شار كافة امل�شتندات املتعلقة بالدعوى، وعليكم مراجعة 
وا�شتلم  املاأمورية  تنفيذ  اإج���راءات  تطورات  وملتابعة  ا�شتف�شارات  اأي��ة  ب�شاأن  ب��اأول  اأول  اخلبري 

امل�شتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / اأحمد �شعيد حممد ال�شارد 
رقم القيد بوزارة العدل 493 

دعوة حل�سور
 الجتماع الول للخربة  

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
 يف الدعوى  رقم  2017/2968 جتاري جزئي  

املدعي : �شركة املركزية لل�شيارات واملعدات - ذ م م - فرع دبي 
املدعي عليه / بلو انرجي لنقل املواد البرتولية - �س ذ م م  

دبي  حمكمة  قبل  من  واملعني   ، الهادي  ح�شن  هادي  حممد  عقيل  الدكتور:  اخلبري  "يعلن 
املدعي/  من  واملقامة   ، جزئي  جتاري   2017/3195 رقم  الدعوى  يف  ح�شابيا  خبريا  البتدائية 
املواد  لنقل  انرجي  عليها/بلو  املدعي  فان  للمهمة  -وتنفيذا  واملعدات  لل�شيارات  املركزية  �شركة 
وكيل  او  ال�شركة  عن  مبمثل  �شخ�شيا  اخلربة  اجتماع  حل�شور  مدعوة  م   م  ذ  �س   - البرتولية 
معتمد ، واملقرر عقده يوم الثلثاء  املوافق 2017/12/12 م يف متام ال�شاعة احلادية ع�شر �شباحا 
- مبقر مكتب اخلبري الكائن يف ديرة - بور�شعيد - بناية الو�شل بزن�س �شنرت - بجوار �شركة 
امللحة العربية - الطابق التا�شع - مكتب رقم ) 902( - لذا نرجو منكم التكرم باحل�شور يف 

املوعد املحدد اعله " 
اخلبري احل�سابي       
د - عقيل حممد هادي ح�سن    

دعوة حل�سور 
اجتماع اخلربة احل�سابية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

انذار عديل  بالن�سر
رقم 8322 / 2017

املنذر / ممتاز �شيخة للخدمات الفنية - �س ذ م م
املنذر اليه / دلنفك�س للت�شميم الداخلي - �س ذ م م 

اإعلن بالن�شر بالنذار رقم )2017/1/226446( 
�شبق وان قام املنذر اليه بتحرير �شيك ب�شوء نية ل�شالح املنذر ال�شيك رقم 500183 امل�شحوب على م�شرف ابوظبي 
املنذر ب�شرف  ال�شلمي بقيمة = / 51.849 درهم )واح��د وخم�شون وثمامنائة ت�شعة واربعون دره��م( وعند قيام 
ال�شيك من البنك امل�شحوب عليه عاد ال�شيك دون �شرف لعدم وجود ر�شيد قائم وقابل لل�شحب وحيث ان املنذر قام 
بانذار املنذر اليه بالنذار العديل برقم املحرر 2017/1/226446 وقد تبني للمكلف بالعلن )انه تعذر العلن 
والتبليغ ( وتعذر تنفيذ العلن - وحيث ان املنذر ت�شرر من عدم �شداد املنذر اليه للمبلغ املطلوب قدره )51.849( 

درهم )واحد وخم�شون وثمامنائة ت�شعة واربعون درهم( 
املطلوب قدره )51.849( درهم )واحد وخم�شون وثمامنائة  املبلغ  �شداد  ب�شرعة  املنذر ينذركم  لذلك ولذلك فان 
اآ�شفني  �شن�شطر  وال  الن�شر  تاريخ  اي��ام من   7 اق�شاه  املرت�شد يف ذمتكم  يف موعد  املبلغ  دره��م(  واربعون  وت�شعة 
لتخاذ اجراءات القانونية حلفظ حقوقنا مع ورفع الدعوى املو�شوعية واملطالبة بالتعوي�س عن كل عطل او �شرر 

وحتميلكم كافة امل�شاريف ور�شوم التقا�شي والتعاب. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

انذار عديل  بالن�سر
رقم 2017/1/8469 

املنذر : ال�شيد / �شيف بن حممد بن عبداهلل ال�شام�شي - اإماراتي اجلن�شية ميثله بالوكالة / ها�شم ابو 
القا�شم عبداللطيف عبدالغفار - برقم املحرر )2014/1/132951( - العنوان : دبي - الرب�شاء 1 - بناية ي�س 
 بزن�س �شنرت مكتب رقم 110  خلف اللولو هايرب ماركت  ومقابل اكادميية دبي المريكية  - ت : 044478808 
املنذر اليهما/1- جون فريدي كييتف )�س ذ م م( 2/ جون فريدي جونزاليز اجوديلو )حمرر ال�شيكات( 
- العنوان : دبي - الرب�شاء 1 ، بناية بر�شا فايل مكتب رقم )102( خلف اللولو هايرب ماركت ومقابل 

اكادميية دبي المريكية - ت : 055/9128442 
درهم(   17.250( بقيمة  واملقدرة  اليجار  بدل  متاأخرات  كامل  دفع  ب�شرورة  اليه  املنذر  املنذر  يخطر 
وامل�شتحق الدفع للمنذر يف مدة اق�شاها �شهر من تاريخ الن�شر لهذا النذار وال �شي�شطر املنذر لتخاذ 
الجراءات القانونية  اللزمة �شد املنذر اليه مع الزامه بجميع امل�شروفات والر�شوم الق�شائية فوائد 

التاأخري واتعاب املحاماة وبدل العطل وال�شرر 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

انذار عديل  بالن�سر
رقم 2017/1/132951 

املنذر  : ال�شيد / �شيف بن حممد بن عبداهلل ال�شام�شي - اإماراتي اجلن�شية ميثله بالوكالة / ها�شم 
ابو القا�شم عبداللطيف عبدالغفار - برقم املحرر )2014/1/132951( - العنوان : دبي - الرب�شاء 1 
- بناية ي�س بزن�س �شنرت مكتب رقم 110  خلف اللولو هايرب ماركت  ومقابل اكادميية دبي المريكية  

- ت : 044478808 
املنذر اليه : هوم زون للتجارة العامة - �س ذ م م  - العنوان : ددبي - الرب�شاء 1 - بناية ي�س بزن�س �شنرت 
 مكتب رقم 1005 خلف اللولو هايرب ماركت ومقابل اكادميية دبي المريكية - ت : 050/5704674   
يخطر املنذر املنذر اليه ب�شرورة دفع كامل متاأخرات بدل اليجار وامل�شتحق الدفع للمنذر يف مدة 
اق�شاها �شهر من تاريخ الن�شر لهذا النذار وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات القانونية  اللزمة 
املحاماة  واتعاب  التاأخري  فوائد  الق�شائية  والر�شوم  امل�شروفات  الزامه بجميع  اليه مع  املنذر  �شد 

وبدل العطل وال�شرر 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

انذار عديل  بالن�سر
رقم 2017/1/8470 

املنذر : ال�شيد / �شيف بن حممد بن عبداهلل ال�شام�شي - اإماراتي اجلن�شية ميثله بالوكالة / ها�شم ابو 
القا�شم عبداللطيف عبدالغفار - برقم املحرر )2014/1/132951( - العنوان : دبي - الرب�شاء 1 - بناية ي�س 
 بزن�س �شنرت مكتب رقم 110  خلف اللولو هايرب ماركت  ومقابل اكادميية دبي المريكية  - ت : 044478808 

املنذر اليهما/1- ما�شرت تيك حللول الفنية - �س ذ م م  
العنوان : دبي - الرب�شاء 1 - بناية بر�شا فايل مكتب رقم )206( خلف اللولو هايرب ماركت ومقابل 

اكادميية دبي المريكية - ت : 055/9128442 
بالعقد واملحدد  املدون  ال�شرط اجلزائي  اليه ب�شرورة دفع كامل متاأخرات قيمة  املنذر  املنذر  يخطر 
بقيمة )31.250( درهم ، وامل�شتحق الدفع للمنذر يف مدة اق�شاها �شهر من تاريخ الن�شر لهذا النذار 
وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات القانونية  اللزمة �شد املنذر اليه مع الزامه بجميع امل�شروفات 

والر�شوم الق�شائية فوائد التاأخري واتعاب املحاماة وبدل العطل وال�شرر 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

انذار عديل بالن�سر
رقم 8499 / 2017

املنذر : اخلاجة للعقارات - وميثله بالتوقيع ال�شيدة/اعتماد بخيت ف�شل حممد 
نور - مبوجب وكالة م�شدقة ا�شول 

املنذر اليه / كابتل للتجارة  العامة - �س ذ م م - جمهول حمل القامة 
ينذر املنذر / املنذر املنذر ، باخلء العني املوؤجرة التي ت�شلمها عليه وخالية من 
ال�شواغل وب�شداد كامل القيمة اليجارية امل�شتحقة من تاريخ 2015/11/9 وحتى 
تاريخ الخلء الفعلي وت�شليم املفاتيح وذلك يف مدة اق�شاها 30 يوم من تاريخ 
ن�شر هذا النذار وال �شي�شطر املنذر اآ�شفا اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية 

مع حتميل املنذر اليه كافة ر�شوم التقا�شي واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8488   

املنذرة : �شنتميرت كيوب للعقارات 
املنذر اليهم : 1- �شتافيلى لتجارة العطور وم�شتح�شرات التجميل - �س ذ م م

2- احمد خليفة را�شد الدليل الرميثى - جمهول حمل القامة 
فان املنذرة تر�شل هذا النذار العديل للمنذر اليهم لدفع القيمة اليجارية من 
تاريخ 2017/11/15 حتى تاريخه بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف وذلك خلل 
30 يوما من تاريخه ، واإل ف�شوف تتخذ املنذرة جتاة املنذر اليهم كافة الجراءات 
القانونية املنا�شبة لخلء العني املوؤجرة مع حتميلهم كافة الر�شوم وامل�شاريف 
وما  ك�شب  من  فاتها  عما  املنا�شب  بالتعوي�س  ومطالبتهم  القانونية  والفائدة 

حلقها من خ�شارة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

انذار عديل بالن�سر
رقم 8501/ 2017

املنذر/ اخلاجة للعقارات 
املنذر اليه/ �شركة هيما�شال للخدمات الفنية - �س ذ م م - جمهول حمل 
القامة - ينذر املنذر/املنذر املنذر ، باخلء العني املوؤجرة التي ت�شلمها 
عليه وخاليا من ال�شواغل وب�شداد كامل القيمة اليجارية امل�شتحقة من 
تاريخ 2015/9/2 وحتى تاريخ الخلء الفعلي وت�شليم املفاتيح وذلك يف 
مدة اق�شاها 30 يوم من تاريخ ن�شر هذا النذار وال �شي�شطر املنذر اآ�شفا 
اليه كافة ر�شوم  اىل اتخاذ كافة الج��راءات القانونية مع حتميل املنذر 

التقا�شي واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8489   

املنذرة : �شنتميرت كيوب للعقارات 
املنذر اليهم  : 1- بيل لدارة املطاعم - �س ذ م م )�شابقا( 

2- مطعم ومقهى ميلو فرع بيلريا لل�شتثمار - �س ذ م م  )حاليا( 
3- �شعيد احمد مانع �شعيد العتيبة  - جمهول حمل القامة 

فان املنذرة تر�شل هذا الن��ذار العديل للمنذر اليهم لدفع القيمة اليجارية من تاريخ 
يوما   30 خ��لل  وذل��ك  وامل�شاريف  الر�شوم  اىل  بال�شافة  تاريخه  وحتى   2017/11/15
القانونية  الج����راءات  كافة  اليهم  امل��ن��ذر  جت��اة  امل��ن��ذرة  تتخذ  ف�شوف  واإل   ، تاريخه  م��ن 
املنا�شبة لخلء العني املوؤجرة مع حتميلهم كافة الر�شوم وامل�شاريف والفائدة القانونية 

ومطالبتهم بالتعوي�س املنا�شب عما فاتها من ك�شب وما حلقها من خ�شارة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

انذار عديل بالن�سر
رقم 8500/ 2017

املنذر : اخلاجة للعقارات 
حمل  جمهول   - م  م  ذ  �س   - العامة  للتجارة  جزمو  �شركة  اليه/  املنذر 
القامة - ينذر املنذر / املنذر املنذر ، باخلء العني املوؤجرة التي ت�شلمها 
عليه وخاليا من ال�شواغل وب�شداد كامل القيمة اليجارية امل�شتحقة من 
تاريخ 2015/2/15 وحتى تاريخ الخلء الفعلي وت�شليم املفاتيح وذلك يف 
مدة اق�شاها 30 يوم من تاريخ ن�شر هذا النذار وال �شي�شطر املنذر اآ�شفا 
اىل اتخاذ كافة الج��راءات القانونية مع حتميل املنذر اليه كافة ر�شوم 

التقا�شي واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8487   

املنذرة : �شنتميرت كيوب للعقارات 
املنذر اليهم  : 1-  اي�شى مارت للتجارة العامة - �س ذ م م 

2- ديفيكا بايدى اوما �شنكر  - جمهول حمل القامة 
فان املنذرة تر�شل هذا النذار العديل للمنذر اليهم لدفع القيمة اليجارية من 
تاريخ 2017/10/25 حتى تاريخه بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف وذلك خلل 
30 يوما من تاريخه ، واإل ف�شوف تتخذ املنذرة جتاة املنذر اليهم كافة الجراءات 
القانونية املنا�شبة لخلء العني املوؤجرة مع حتميلهم كافة الر�شوم وامل�شاريف 
وما  ك�شب  من  فاتها  عما  املنا�شب  بالتعوي�س  ومطالبتهم  القانونية  والفائدة 

حلقها من خ�شارة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

انذار عديل  بالن�سر
رقم 2017/8495

املنذر : الزاجل للعقارات  - �س ذ م م ، وميثلها/حممد �شفيق ابو ال�شعود �شلمان ، وميثلها رجاء ادري�شي 
ت�شويل كو�شتي مبوجب وكالة م�شدقة ، رقم املحرر )2017/1/17439(-عنوانه : دبي ، انرتنا�شيونال 
�شيتي - احلى الفرن�شي بناية رقم P20 حمل رقم 14، ور�شان الوىل ت : 0555564669 - 043623629 

املنذر اليه : املبدع لل�شقالت - �س ذ م م 
عنوانه جبل علي منطقة ال�شناعية 8 غرف رقم الر�س : 599-1734 

ينذر املنذر/املنذر اليه ب�شرورة الخلء التام للعقار )جبل علي منطقة ال�شناعية - 8 - غرف( و�شداد 
�شهر من  اق�شاها  كله يف مدة  وذل��ك  وامل��اء  الكهرباء  فاتورة  اىل  بال�شافة   ، امل�شتحقة  اليجار  قيمة 
تاريخ ن�شر هذا النذار وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجرءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة 
ب�شداد كامل القيمة اليجارية وم�شاريف الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�شلطات املخت�شة 
فيها  مبا  التقا�شي  وم�شاريف  ر�شوم  بكافة  اليه  املنذر  وحتميل  حقوقه  حلفظ  الق�شائية  واجلهات 

اتعاب املحاماة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

انذار عديل  بالن�سر
رقم 8485 / 2017

املنذر :  �شركة الحتاد العقارية - �س م ع 
املنذر اليه : لنكار للتجارة العامة - �س ذ م م 

فان املنذرة تنذر املنذر اليها ب�شداد القيمة اليجارية امل�شتحقة 
و�شبعمائة  ال��ف  دره��م فقط ثلثون   30.725 وق��دره  وقدرها 
وخم�س وع�شرون درهم ، ف�شل عن مبلغ الغرامات التاأخريية 

وباقي الغرامات التي ت�شتحق حتى تاريخ ال�شداد. 
  الكاتب العدل

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
اعالن بيع  مزاد علني بالن�سر - للمنفذ �سده 
فى الدعوى رقم  2016/236   تنفيذ جتاري 

طالب التنفيذ: خليل هادي كاظم كاظم 
عنوانه : ال�شارقة - �شارع التعاون - بناية التايجر رقم 203 اعلى بنك امل�شرق 

املنفذ �شده : املا�شة انرتنا�شيونال للتطوير العقاري - �س ذ م م  
عنوانه :  دبي - منطقة اجلمريا - ابراج بحرية اجلمريا - برج الريف - الطابق الر�شي )لي�س لدينا عناوين اخرى( 

انه يف يوم الربعاء املوافق 2017/12/13 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثلث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل 
اجلل�شة  قبل  م�شتندات  م��ن  ي��ربره  م��ع��ززا مب��ا  باعرتا�شه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���س  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن خلل  على  يزيد  ان  امل��زاي��دة  من  �شخ�س غري ممنوع  ولكل  البيع  التالية جلل�شة  اي��ام  ع�شرة  خ��لل  وامل�شارييف 
الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : الرب�شاء جنوب الرابعة 
- رقم الر�س : 277 - ا�شم املبنى : تا�شكون ريزيدين�س 1/ �شينا 2 - رقم املبنى : 2 - رقم العقار : 116 - امل�شاحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : ملحظة   - درهم    )679.159( ب���  قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت   78.87

 رئي�ش الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   
فى الدعوى رقم  2014/750   تنفيذ عقاري  

طالب التنفيذ: �شركة داماك العقارية - ذ م م  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - الرب�شاء - منطقة تيكوم - مبنى اكزيكيوتف هايت�س 

املنفذ �شده : ام دي �شافيقور  رحمن كريون 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - مكتب رقم د 8 - برج العطار - �شارع ال�شيخ زايد - قرب من ابراج الإمارات دبي 

انه يف يوم الربعاء املوافق 2017/12/13 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثلث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل 
اجلل�شة  قبل  م�شتندات  م��ن  ي��ربره  م��ع��ززا مب��ا  باعرتا�شه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���س  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن خلل  على  يزيد  ان  امل��زاي��دة  من  �شخ�س غري ممنوع  ولكل  البيع  التالية جلل�شة  اي��ام  ع�شرة  خ��لل  وامل�شارييف 
الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : مر�شى دبي - رقم الر�س : 
47 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : او�شن هايت�س - رقم الوحدة : 3102 - رقم الطابق : 31 - امل�شاحة : 98.01  مرت 

مربع واملقدرة قيمتها ب��� )1.476.957.00 ( درهم  - ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ش الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   
فى الدعوى رقم  2014/1   تنفيذ عقاري  

طالب التنفيذ: على اأحمد رخ�شان 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - مدينة دبي - ديرة 

املنفذ �شده : ديفاين بروبريتي�س - ذ م م / م م ح 
عنوانه : اإمارة الفجرية - هيئة املنطقة احلرة - مكتب رقم 3 - مرفق ربطا �شور الرخ�شة 

انه يف يوم الربعاء املوافق 2017/12/13 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثلث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل 
اجلل�شة  قبل  م�شتندات  م��ن  ي��ربره  م��ع��ززا مب��ا  باعرتا�شه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���س  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن خلل  على  يزيد  ان  امل��زاي��دة  من  �شخ�س غري ممنوع  ولكل  البيع  التالية جلل�شة  اي��ام  ع�شرة  خ��لل  وامل�شارييف 
الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع املركبة : ار�س ف�شاء - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�س 

: 349 - امل�شاحة : 7207.88 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )100.860.369.00( ردهم 
ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ش الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

اعالن بيع  عقار بالن�سر    
فى الدعوى رقم  2015/484   انابات جتارية    

طالب التنفيذ: حممد اإح�شان احلايك 
عنوانه : الإمارات - اإمارة ابوظبي 

املنفذ �شده : تعمري القاب�شة لل�شتثمار - ذ م م  
عنوانه : اإمارة دبي - �شارع ال�شيخ زايد - بناية ال�شايا - بالقرب من معر�س هايونداي لل�شيارات 

انه يف يوم الربعاء املوافق 2017/12/13 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثلث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل 
اجلل�شة  قبل  م�شتندات  م��ن  ي��ربره  م��ع��ززا مب��ا  باعرتا�شه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���س  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن خلل  على  يزيد  ان  امل��زاي��دة  من  �شخ�س غري ممنوع  ولكل  البيع  التالية جلل�شة  اي��ام  ع�شرة  خ��لل  وامل�شارييف 
الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : مر�شى دبي - رقم الر�س : 
22 - ا�شم املبنى : برج المرية - رقم املبنى : 1 - رقم العقار : 2904 - امل�شاحة : 110.15 مرت مربع واملقدرة قيمتها 

ب��� )1.541.336( درهم  - ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ش الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2015/569 تنفيذ جتاري 
طالب التنفيذ: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع  - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة الق�شي�س - �شارع دم�شق - 

بناية نهال - بالقرب من حمل الثلج البي�س - هاتف رقم : 042914040 
املنفذ �شده : حممد ابراهيم حممد بن فار�س  - عنوانه :  اإمارة دبي  - منطقة املزهر - �شارع رقم 1 - فيل 

رقم 19 بي - بالقرب من املزهر مول - بالر�شاد 0503466687  
انه يف يوم الربعاء املوافق 2017/12/13 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثلث التالية ان اقت�شى احلال 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى 
موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع 
تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
التالية جلل�شة  اي��ام  وامل�شارييف خلل ع�شرة  الثمن  اي��داع كامل  يعتمد عطاوؤه  املدنية وعلى من  الإج���راءات 
البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : ح�شة يف عقار : رقم الر���س : 63 - املنطقة : هور العنز - امل�شاحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : ملحظة   - درهم   )583.221( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   138.73
 رئي�ش الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   
فى الدعوى رقم  2017/40   بيع عقار مرهون    

طالب التنفيذ: بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط املحدودة 
عنوانه : دبي ، مكتب الدارة ال�شرق الو�شط - مدينة دبي للنرتنت 

املنفذ �شده : حممد را�شد خالق بن �شيخ عبداخلالق 
عنوانه : دبي - الثنية الثالثة - ابراج لينك�س غرب )لينك�س غرب تي 1( ذا فيوز ، ال�شقة رقم 906 ، الطابق 9 ، رقم 

البلدية 388-1484 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 
انه يف يوم الربعاء املوافق 2017/12/13 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثلث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شارييف خلل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
�شقة �شكنية : - املنطقة : الثنية الثالثة - رقم الر�س : 16 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : لينك�س وي�شت تي 1 - رقم 

العقار : 906 - امل�شاحة : 137.31 مرت مربع - املقدرة ب��� )2.069.187( درهم 
ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ش الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2386  جتاري كلي              
اىل املدعي عليه/ 1- فلي�س رامي�شبهاي كنعاين  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ ايكو دياموندز م م ح وميثله / حممد مرت�شى يعقوب مرت�شى برهان 
الها�شمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ 
من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   502727 وق��دره 
كفالة.   بل  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ 
وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  2017/12/18  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/758  جتاري كلي              

اىل امل��دع��ي عليه/ 1- علي ح�شن غ��ري��ب م��ب��ارك ف��رح��ان جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مبا 
بوليفارد  اك�شن  ب  �شابقا  )املعروفة  ذ.م.م  لللعاب  بوليفارد  اك�شن  �شالة  املدعي/  ان 
�س.ذ.م.م( وميثله / حممد عبداهلل حممد العامري قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره 800.000 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 
12% من تاريخ ا�شتحقاق ال�شيك يف 2017/10/24 وحتى متام ال�شداد وبتثبيت و�شحة 
احلجز التحفظي رقم 2017/158 جتاري والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  وحددت 
 Ch2.E.21 لها جل�شة يوم اخلمي�س  املوافق  2017/12/14  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2141  جتاري كلي

اىل املدعي عليه/ 1- اليدا جلوبال للمقاولت والديكور الداخلي �س.ذ.م.م جمهول حمل 
امل��دع��ي/اوروم للت�شميم الداخلي ���س.ذ.م.م وميثله: حممد �شالح حممد  القامة مبا ان 
مببلغ  عليها  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الهاجري  احمد 
وقدره 1.137.360.24 درهم والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام مع الزام 
املدعى عليها بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 
اأو من  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  9.30 �س  ال�شاعة    2017/12/18
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�ش الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1863  جتاري كلي

امل��دع��ي/ ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  ماينكار  فيجا  ابهيجيت   -1 عليه/  امل��دع��ي  اىل 
�شوذبيز�س  انرتنا�شيونال للعقارات �س.ذ.م.م وميثله: حممد عبداهلل حممد العامري قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره 1185873 درهم 
 2008 مايو   8 ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
التام. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2017/12/14  ال�شاعة 9.30  وحتى ال�شداد 
�س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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مادورو يتجه اىل انت�شار جديد يف النتخابات البلدية 
•• كراكا�س-اأ ف ب:

ان  يتوقع  الدولية  والإدان���ة  القت�شادية  الأزم��ة  رغ��م  على 
يحرز الرئي�س الفنزويلي نيكول�س مادورو انت�شارا جديدا 
غدا الأحد يف النتخابات البلدية هذه املرة، على معار�شة 
�شبه غائبة يف ما يعد اختبارا للقرتاع الرئا�شي يف 2018. 
الرت�شح  ينوي  الذي  ال�شرتاكي  الدولة  لرئي�س  وبالن�شبة 
العام املقبل، ات�شحت ال�شورة كثريا عندما قررت الأحزاب 
الوحدة الدميوقراطية  الأ�شا�شية لتحالف طاولة  الثلثة 
املعار�س )و�شط ميني(، مقاطعة هذه النتخابات املحلية. 
ويف املع�شكر املعار�س ملادورو يبدو الحباط وا�شحا، حيال 
هيمنة تيار ت�شافيز تيمنا با�شم الراحل هوغو ت�شافيز الذي 

املوؤ�ش�شات  ك��ل  على   2013 اىل   1999 م��ن  رئي�شا  ك��ان 
تقريبا. وقال نريفر هورتا )38 عاما( م�شمم الغرافيك 
ل  لأين  ب�شوتي  واأديل  اأذه���ب  “لن  بر�س  فران�س  لوكالة 
اأوؤمن ب�شفافية املجل�س الوطني النتخابي«. وتخلت احزاب 
زعماء املعار�شة الثلثة هرنيك كابريلي�س وليوبولدو لوبيز 
ال�شمانات”  “غياب  انتقدت  التي  األ���وب،  رام��و���س  وه��رني 
املتعلقة بانتخابات الحد، عن تقدمي مر�شحني معربة عن 
تخوفها من تكرار �شيناريو انتخابات املناطق التي اجريت 
يف ت�شرين الأول اكتوبر. و�شهدت النتخابات انت�شارا كبريا 
23 من�شب حاكم،  ال��ذي فاز ب18 من  الرئا�شي  للفريق 
لكن املعار�شة انتقدت ح�شول عمليات تزوير كبرية. وقال 
ب��ر���س ان  ل��ف��ران�����س  اوج��ي��ن��و مارتينيز اخل��ب��ري الن��ت��خ��اب��ي 

الوحدة  طاولة  لتحالف  ال�شيا�شية  الح���زاب  اب��رز  “غياب 
يجعلن  الت�شافية  الآل��ة  وق��وة  امل��رة،  ه��ذه  الدميوقراطية 
الحتفاظ  م��ن  املعار�شة  تتمكن  ان  مبكان  ال�شعوبة  م��ن 
�شيزيد  لذلك،  عليها«.  ت�شيطر  التي  البلديات  بن�شف  اإل 
احلزب ال�شرتاكي الفنزويلي املوحد من �شلطته يف البلد، 
بالنتخابات  يتمثل  ا�شا�شيا  هدفا  عينيه  ن�شب  و�شع  وقد 
ال��رئ��ا���ش��ي��ة اواخ����ر 2018، وال��ت��ي ي��ت��وق��ع ع���دد ك��ب��ري من 
امل��ح��ل��ل��ني وق����ادة امل��ع��ار���ش��ة ت��ق��دمي��ه��ا اىل ال��ف�����ش��ل الول. 
روؤ�شاء  اختيار  الأح��د اىل  335 مدينة مدعوة  ا�شل  ومن 
ال�شرتاكي  احل���زب  ي�شيطر  ���ش��ن��وات،  ارب���ع  مل���دة  بلدياتها 
اما   ،76 واملعار�شة  بلدية   242 على  امل��وح��د  الفنزويلي 

البلديات الباقية فيتولها امل�شتقلون.

م�شتوطنون ووزراء اإ�شرائيليون 
يقتحمون بلدة فل�شطينية 

•• رام اهلل-وكاالت:

ام�س اجلمعة، مغارة ق�شره جنوب  اإ�شرائيليون �شباح  ووزراء  اقتحم م�شتوطنون 
مدينة نابل�س �شمال ال�شفة الغربية. واأغلقت قوات الحتلل كافة مداخل املنطقة 
لقتحام  متهيداً  ف��ج��راً  ال��راب��ع��ة  ال�شاعة  منذ  اجل��ن��ود  ع�شرات  ون�شرت  ال�شرقية 
امل�شتوطنني. وقالت م�شادر حملية اإن الأهايل هدموا املغارة يف �شاعة متاأخرة من 
ليلة اأم�س حتى ل تكون ذريعة لقتحامات م�شتقبلية. يذكر اأن �شلطات الحتلل 
القد�س  يف  ال��ق��دمي��ة  ال��ب��ل��دة  يف  ال�شرطة  عنا�شر  م��ن  امل��ئ��ات  ن�شرت  الإ�شرائيلية 
ال�شرقية املحتلة وحميطها قبيل �شلة اجلمعة، بعد دعوات فل�شطينية للتظاهر 
�شد قرار الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب العرتاف باملدينة عا�شمة لإ�شرائيل. 

الباحثة  ب��ي��ل��ني،  ���ش��ي��ل��ي��ا  وت�����رى   
بروكينغز  م���ع���ه���د  يف  ال�����زائ�����رة 
كتاب  وم����وؤل����ف����ة  )وا�����ش����ن����ط����ن(، 
اأمريكا  يف  ي��ه��ودي  ه��و  “الي�شوع 
)فيارد، 2011(، واملتخ�ش�شة يف 
والأ�شولية  الإجنيلية  احل��رك��ات 
املتطرف  ال���رادي���ك���ايل  وال��ي��م��ني 
ل�شحيفة  ح����وار  يف  الأم���ري���ك���ي، 
ل��ي��ب��ريا���ش��ي��ون ال��ف��رن�����ش��ي��ة، ترى 
غرابة  ل  ه���ذا  ت���رام���ب  ق����رار  ان 
العك�س  على  ب��ل  فيه،  مفاجاأة  اأو 
لقاعدته  ه���دي���ة  ه���و  ذل�����ك،  م���ن 
حيث  ب����ل����د  يف  الن�����ت�����خ�����اب�����ي�����ة، 
اأكرث  هم  الإجنيليني  امل�شيحيني 

اجلماعات تاأييدا لإ�شرائيل. 
ا����ش���ت���ط���لع م���رك���ز بيو  ف���وف���ق    
من  ب�����امل�����ائ�����ة   82 ل����ل����ب����ح����وث، 
يعتقدون  ال��ب��ي�����س  الإجن��ي��ل��ي��ني 
لل�شعب  اإ���ش��رائ��ي��ل  اأع��ط��ى  اهلل  اأن 
اليهودي – اأي �شعف عدد اليهود 
اإذا  الأم��ري��ك��ي��ني.  ال��ك��اث��ول��ي��ك  اأو 
نقل الرئي�س ترامب ال�شفارة اىل 
القد�س فانه �شيدخل اخللود اأعلن 
التك�شان  الق�س  املا�شي،  الأرب��ع��اء 
ال�شهيونيني  زعيم  هاجي  ج��ون 
و�شوف  امل�شيحيني.  المريكيني 
ال�شنني  اآلف  ط��ي��ل��ة  ذك����ره  ي��ت��م 

خلطوته ال�شجاعة.

يف اي منطق يتنّزل قرار   ••
دونالد ترامب؟

احل������زب اجل����م����ه����وري. ام�����ا عند 
اأكرث  ف��امل�����ش��ال��ة  ال��دمي��ق��راط��ي��ني 
اإ�شرائيل  جت��اه  وامل��واق��ف  تعقيدا، 

اأكرث غمو�شا.

الدينية،  الناحية  مــن   ••
الإجنيليني  دعم  نف�ّشر  كيف 

هذا للدولة العربية؟
دعمه  عن  الإجنيلي  �شئل  اإذا   -   
بب�شاطة  ���ش��ي��ج��ي��ب  لإ����ش���رائ���ي���ل، 
هناك  ولكن  اهلل”.  اإرادة   “ انها 
العديد من النظريات اللهوتية 
بالن�شبة  ذل������ك.  وراء  ال����ك����ربى 
اإ�شرائيل  دولة  قيام  فاإن  للبع�س، 
دليل على اأن اهلل قد وّفى بوعوده 
الأر�س  اإعطاء  اليهودي:  لل�شعب 
اإبراهيم.  اأح���ف���اد  اإىل  امل��ق��د���ش��ة 
اآخ����������رون اىل  ي�����ش��ت��ن��د  ح�����ني  يف 
ن�����س يف الجن��ي��ل ح��ي��ث يخاطب 
“ابارك  اإب��راه��ي��م ون�����ش��ل��ه:  ال���رب 
اذن،  العنه”.  ولعنك  مباركيك 
اإ�شرائيل  دع��م  ب��اأن  اعتقاد  هناك 
املتحدة،  للوليات  الأرب��اح  يجلب 

والعك�س بالعك�س. 
  ويقول امل�شيحيون ال�شهيونيني 
ننظر  اأن  علينا  يجب  اإن��ه  اأي�����ش��ا، 
ع���ار����ش���وا  ال����ذي����ن  م�������ش���ري  اإىل 
ال���ي���ه���ود: ال����ن����ازي����ون، والحت������اد 
الذين  واإي����������ران،  ال�������ش���وف���ي���ات���ي، 
اللعن،  اإىل  املطاف  بهم  �شينتهي 
املتحدة، يف  ال��ولي��ات  اأن  يف ح��ني 
امل��ق��اب��ل، ه���ي ال���ق���وة ال��ع��ظ��م��ى يف 
تف�شري  اأخ��ريا  وهناك   ... العامل 
و�شائل  ولكن  �شيوعا،  اأق��ل  ثالث، 
من  كثري  يف  اليه  ت�شري  الإع���لم 
الأح����ي����ان ، وال�����ذي غ���ّذت���ه حرب 
1967، ويتمّثل يف  ال�شتة  الأيام 
الإ�شرائيلي،  اجل��ي�����س  ت��دخ��ل  ان 
لأرا�شيه،  الدراماتيكي  والتو�شع 
م�شاعر  ب����روز  وراء  ال���داف���ع  ك���ان 
ال�شعب  توحيد  اإع����ادة  اأُْخ����َرِوّي����ة: 
املقد�شة  الأر���������س  يف  ال���ي���ه���ودي 
نهاية  ق��رب  على  علمة  �شيكون 
العامل وعودة امل�شيح اإىل الأر�س، 
مع القد�س كمركز للعامل. ولكن 
اأيا كان التف�شري، فاإنه يتنافى مع 

حل الدولتني وتق�شيم القد�س.

تلعبه  الــذي  الــدور  هو  ••ما 
امل�شاعر املناه�شة لالإ�شالم؟

- ه����ن����اك ع�������دم ث����ق����ة ج����وه����ري 
اليمني  داخ������ل  امل�����ش�����������������ل��م��ني  يف 
م���ن���اخ  ظ������ل  ويف  الأم�������ري�������ك�������ي. 
ال���ش��لم��وف��وب��ي��ا ال�����ش��ائ��د، يجد 
و�شع  يف  اأنف�شهم  الفل�شطينيون 

�شعب. 
تنمو  ال�����ش��ه��ي��ون��ي��ة  ف��امل�����ش��ي��ح��ي��ة 
لأن���ه���ا يف ت���رب���ة خ�����ش��ب��ة ج����دا يف 
ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة، خ���ا����ش���ة يف 
فرتة ما بعد 11/11، حيث بات 
ُينظر اإىل اإ�شرائيل على اأنها تلك 
الدميقراطية ال�شغرية يف منطقة 
وهي  امل�شطربة،  الأو�شط  ال�شرق 
الت�شدي  ت�شتطيع  التي  الوحيدة 

للإرهاب الإقليمي.
عن ليبريا�شيون الفرن�شية

- انه ينبع من عقود من الن�شاط 
امل���وؤي���د لإ���ش��رائ��ي��ل داخ����ل احلزب 
دفع  ان  �شبق  ال���ذي  اجل��م��ه��وري، 
�شفارة  قانون  لتمرير  الكونغر�س 
ين�س  ال������ذي   1995 ال���ق���د����س 
يف  الأمريكية  “ال�شفارة  اأن  على 
اإ�شرائيل يجب اأن تقام يف القد�س 
مايو   31 اأواخ���ر  اج��ل  اق�شى  يف 
لرتامب،  وبالن�شبة   .”1999
ف��اإن��ه حت��ق��ي��ق ل��وع��د ان��ت��خ��اب��ي ل 
اأنه  على  فهمناه  اإذا  اإل  له  معنى 
اأيديولوجية  اأرك�������ان  م���ن  رك����ن 

احلزب اجلمهوري.

وعندما يعلن هوؤلء كلمة موؤيدة 
لإ�شرائيل، ل يجدون اي مقاومة، 

بل على العك�س.
   ان اإ�شرائيل منذ اإن�شائها حليف 
فهي  امل��ت��ح��دة،  ل��ل��ولي��ات  طبيعي 
وك��ان هناك عمل  ت�شبههم،  دول��ة 
ك��ب��ري ل��ل��ق��اع��دة ال��ن��ا���ش��ط��ة منذ 
اليوم:  ُيثمر  عمل  �شنوات،  ع�شر 
روؤية  الآن  ه��و  اإ���ش��رائ��ي��ل  دع��م  ان 
الإجنيليني  �شفوف  يف  الأغلبية 
اليهودي  املجتمع  اأن  ح��ني  يف   -
الأم���ري���ك���ي م��ن��ق�����ش��م ج����دا حول 
ه���ذا امل��و���ش��وع - وب��ال��ت��ايل داخل 

وت���وؤث���ر يف �شياغة  امل����ال  وجت��م��ع 
اخلارجية  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  ق����وان����ني 

الأمريكية.
امل��ن��ظ��م��ات لي�س لها   ول��ك��ن ه���ذه 
جدا،  قليلة  اأو  انتخابية  ق��اع��دة 
فلوريدا.  اأو  ن��ي��وي��ورك  با�شتثناء 
داخ��ل احلزب  الثقل  اأ�شحاب  ام��ا 
امل�شيحيني  ه�����م  اجل�����م�����ه�����وري 
ال�شهاينة، وح�شورهم كبري جدا 

بني الإجنيليني. 
   ان ق���رار ت��رام��ب ه���ذا، ه��و على 
وتبادل  تقا�شم  ال��ق�����ش��ري،  امل���دى 
نف�س  يف  ُي�شعد  فهو  للمكا�شب: 

 انه لي�س قرارا جمنونا لرتامب، 
اإن������ه ق����رار  او ت��خ��ري��ب��ّي��ا ف���ق���ط، 
لقاعدته  رم��زي��ة  ه��دي��ة  �شيا�شي، 

النتخابية الإجنيلية.

•• من �شّكل هذا الفكر املوؤيد 
ــل داخــــل احلـــزب  ــي ــرائ ــش لإ�

اجلمهوري؟
مب�شط،  بتمثي����ل  ق��م��ن��ا  اإذا   -   
ه�����ن�����اك ن������وع������ان م������ن ال����ت����اأث����ري 
اليهودية  امل��ن��ظ��م��ات  وال���ن���ف���وذ: 
التي هي غاية  املوؤيدة لإ�شرائيل، 
اللوبينغ  مت���ار����س  ال��ت��ن��ظ��ي��م،  يف 

الإجنيليون  ميثل  مــاذا   ••
املـــتـــحـــدة؟  ـــــات  ـــــولي ال يف 

وامل�شيحيون ال�شهاينة؟
  - هناك ما بني 60 و80 مليون 
الإجنيليني  ال��ربوت�����ش��ت��ان��ت  م���ن 
باملائة   26 ح�����وايل  ال����ب����لد،  يف 
م������ن ال���������ش����ك����ان الأم����ري����ك����ي����ني. 
وت����ق����ّدر ق���اع���دة ال��ن��ا���ش��ط��ني من 
بحوايل  ال�����ش��ه��اي��ن��ة  امل�����ش��ي��ح��ي��ني 
ُيعتقد  انه  ال  �شخ�س،  الف   10
اأن ه��ن��اك ح���وايل 3 م��لي��ني من 
الذين  ال�����ش��ه��اي��ن��ة  امل�����ش��ي��ح��ي��ني 
ي�شلون اإىل جمهور اأو�شع بكثري. 

)تت�شكل  الأوىل  املجموعة  الوقت 
املانحة(  اجل���ه���ات  م���ن  اأ����ش���ا����ش���ا، 
من  ال��ع��ادي  الأم��ري��ك��ي  والثانية، 
اأعماق األباما، الذي يرى يف ذلك 
الإرادة  اح��رتام  اأ�شكال  من  �شكل 
الإلهية. فمنذ الثمانينات، تر�ّشخ 
املرجعية  يف  اإ�شرائيل  عن  الدفاع 
اجلمهوري.  ل��ل��ح��زب  ال�شيا�شية 
�شاهدنا  الل��ف��ني،  ال�����ش��ن��وات  ويف 
امل�شيحيني  بني  العلقات  تعزيز 
اليهودية  واجلماعات  ال�شهاينة 
واليمني  لإ�����ش����رائ����ي����ل  امل������وؤي������دة 

الأمريكي.

ي�شكلون اأيديولوجية احلزب اجلمهوري:

القد�س: هدية ترامب الرمزية لقاعدته النتخابية الإجنيلية...!

قرار ترامب هدية لقاعدته النتخابية

القد�س �شحية تطرف ترامب اليديولوجي ترامب ا�شتجاب للم�شيحيني ال�شهاينة

امل�شيحيون ال�شهاينة ميثلون الغلبية داخل احلزب اجلمهوري

الباحثة �شيليا بلني تفكك العلقة بني المريكان وا�شرائيل

اختلط الديني بال�شيا�شي يف علقة امريكا باإ�شرائيل

دور امل�شيحيني ال�شهاينة منذ عقود 
هو املفتاح لفهم قرار دونالد ترامب

ي�شود اعتقاد باأن دعم اإ�شرائيل يجلب 
الأرباح للوليات املتحدة، والعك�س بالعك�س

 امل�شاألة عند الدميقراطيني اأكرث تعقيدا 
واملواقف جتــاه اإ�شـــرائيل اأكرث غمو�شـــا

القرار ترجمة لتعزيز العالقات بني امل�شيحيني ال�شهاينة واجلماعات اليهودية املوؤيدة لإ�شرائيل واليمني الأمريكي

املــ�ــشــيــحــيــني  دور 
ـــــني،  ـــــي ـــــل الإجنـــــي
ي�شكلون  الــــذيــــن 
اأيــــديــــولــــوجــــيــــة 
اجلمهوري  احلـــزب 
عــــقــــود، هو  مـــنـــذ 
قرار  لفهم  املفتاح 
دونـــــالـــــد تـــرامـــب 
ر�شميا  العـــــراف 
عا�شمة  بــالــقــد�ــس 

لإ�شرائيل.

•• الفجر – خرية ال�صيباين
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عربي ودويل

غري  مهاجر  األ���ف   15 ق��راب��ة  اأن  للهجرة  ال��دول��ي��ة  املنظمة  ذك���رت 
�شرعي عادوا اإىل اأوطانهم الأ�شلية من ليبيا يف اإطار برنامج العودة 
الذي اأطلقته املنظمة يف وقت �شابق بالتعاون مع ليبيا بهدف عودة 
املهاجرين غري النظاميني العالقني اإىل بلدانهم منذ العام 2006، 

بناء على رغبة املهاجرين.
واأو�شحت بعثة املنظمة الدولية للهجرة يف ليبيا اإنها قدمت م�شاعدة 
العودة الطوعية الإن�شانية ل� 14،754 مهاجرا ينتمون اإىل حوايل 

24 بلدا كانت قد انقطعت بهم ال�شبل يف ليبيا. 

قال وزير اخلارجية الفرن�شي جان اإيف لو دريان ام�س اإن الوليات 
بعد  الأو���ش��ط  بال�شرق  ال�شلم  عملية  يف  كو�شيط  نف�شها  ا�شتبعدت 

اعرتاف رئي�شها دونالد ترامب بالقد�س عا�شمة لإ�شرائيل.
وقال لو دريان لراديو )فران�س انرت( “اأ�شمع البع�س، ومنهم ال�شيد 
تيلر�شون وزير اخلارجية الأمريكي، يقولون اإن الأمور �شتحدث يف 
وقتها واإن هذا هو وقت املفاو�شات. حتى الآن كان بو�شعها الوليات 
املتحدة اأن تلعب دور الو�شاطة يف هذا ال�شراع لكنها ا�شتبعدت نف�شها 

بع�س ال�شيء. الواقع اأنها تقف مبفردها ومبعزل يف هذه الق�شية«.
اليوم  باري�س  تيلر�شون  ريك�س  الأم��ري��ك��ي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  وي���زور 
ثنائية  و�شيجري حمادثات  لبنان  ب�شاأن  دويل  اجتماع  للم�شاركة يف 

مع لو دريان.
اأن  ام�س اجلمعة بعد  “يوم غ�شب”  اإىل  ودعت ف�شائل فل�شطينية 
وغزة  الغربية  ال�شفة  يف  وفل�شطينيون  اإ�شرائيلية  ق��وات  ا�شتبكت 
اأم�س الول اخلمي�س. وقال م�شعفون اإن ما ل يقل عن 31 �شخ�شا 

اأ�شيبوا ب�شبب النريان الإ�شرائيلية والر�شا�س املطاطي.

�شي�شتقيل  اأنه  فرانكن  اآل  الدميوقراطي  الأمريكي  ال�شناتور  اأعلن 
ع��ق��ب ع����دة ات���ه���ام���ات ب�����ش��ل��وك��ي��ات غ���ري لئ��ق��ة ج��ن�����ش��ي��ا، م���ا يجعله 
اثر  من�شبه  ل���رتك  ي�شطر  ال����ذي  ال��ث��اين  ال���ب���ارز  ال��دمي��وق��راط��ي 

التهامات بالتحر�س التي هزت الوليات املتحدة موؤخرا.
الكوميدي  �شدد  ال�شيوخ،  جمل�س  يف  عاطفي  حت��د  خطاب  يف  لكن 
ال�����ش��اب��ق ف��ران��ك��ن ���ش��رب��ة اإىل ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي دون���ال���د ترامب 
ال�شيوخ  جمل�س  لع�شوية  املر�شح  م��ور  روي  اجلمهوري  وال�شيا�شي 

رغم التهامات املوجهة اإليه بالتحر�س بفتيات قا�شرات.
اأقر  ال�شتقالة �شمن �شفوف حزبه،  اىل  ال��دع��وات  تزايد  وج��ه  ويف 
�شيبقى مدافعا عن  اأن��ه  واأ�شر على  بات �شعبا  باأنه موقفه  فرانكن 

الن�شاء واأن بع�س التهامات بحقه “بب�شاطة غري حقيقية«.
وق���ال ال��ن��ائ��ب ال��ب��ال��غ م��ن ال��ع��م��ر 66 ع��ام��ا “مت ت�����ش��وي��ري خلل 
لكنني  مت��ام��ا...  عني  خمتلفة  ب�شورة  القليلة  الأخ���رية  الأ���ش��اب��ي��ع 
واأ�شاف اأعرف يف انني مل اأرتكب �شيئا ك�شناتور، ل  اأعرف من اأنا”. 

�شيء، ت�شبب بالعار لهذه املوؤ�ش�شة.
وقال رغم ذلك، اأعلن اليوم اأنني يف الأ�شابيع القادمة �شاأ�شتقيل من 

من�شبي كع�شو يف جمل�س ال�شيوخ الأمريكي.
واأقر النائب الذي كان يتمتع ب�شعبية و�شنع ا�شمه من خلل برنامج 
كوميدي ال�شهر املا�شي اأنه ت�شرف يف حادثة واحدة ب�شكل غري لئق 

جن�شيا متعهدا با�شتعادة ثقة العامة.
الأزياء  وعار�شة  املذيعة  اتهمته  بعدما  م��رارا  اعتذر  فرانكن  وك��ان 
موافقتها  دون   2006 ع��ام  ومل�شها  بتقبيلها  تويدن  ليان  ال�شابقة 
اثناء نومها يف الطائرة خلل م�شاركتهما يف رحلة لرتفيه اجلنود 

الأمريكيني يف افغان�شتان.

كينغ،  جوليان  الأم��ن��ي��ة  لل�شوؤون  الأوروب����ي  الحت���اد  مفو�س  اأع��ل��ن 
مبادرة جديدة ملكافحة الإرهاب.

وقال ال�شيا�شي الربيطاين يف ت�شريحات ل�شحف جمموعة “فونكه” 
الأمل��ان��ي��ة الإع��لم��ي��ة ال�����ش��ادرة ام�����س اجل��م��ع��ة، اإن���ه يتعني حت�شني 
ال��ب��ي��ان��ات اخل��ا���ش��ة ب�شلطات الأم����ن داخل  ���ش��ج��لت  ال��رتاب��ط ب��ني 
الحتاد الأوروبي، و�شمان ح�شول �شلطات حر�س احلدود وال�شرطة 
وموظفي التاأ�شريات يف الدول الأع�شاء بالحتاد على كافة املعلومات 
املتاحة عن الأ�شخا�س امل�شتبه يف اأنهم ي�شكلون خطورة اأمنية، م�شيفاً 

اأنه من املقرر طرح هذه املبادرة خلل الأ�شبوع املقبل.
وذكر كينغ، اأنه يوجد حتى الآن �شجل بيانات حلاملي جوازات �شفر، 
اإىل الحتاد  للم�شافرين  ثالث  اللجوء، و�شجل  ثان لطالبي  و�شجل 
للغاية  اأم��ر معقد  ه��ذا  وق��ال:  اأمنياً،  الأوروب����ي، وراب��ع للخطريين 
ويوؤدي اإىل ثغرات معلوماتية تتيح للإرهابيني التخفي وراء هويات 

مزيفة متعددة.

عوا�صم

طرابل�س

وا�شنطن

بروك�شيل

باري�س

الرئا�شة الفل�شطينية: لن ن�شتقبل نائب ترامب
•• رام اهلل-وكاالت:

القيادة  اأن  ردي��ن��ة،  اأب���و  نبيل  الفل�شطينية،  الرئا�شة  با�شم  املتحدث  اأك���د 
خلل  بن�س،  مايكل  الأم��ريك��ي  الرئي�س  نائب  ت�شتقبل  ل��ن  الفل�شطينية 

زيارته للأرا�شي الفل�شطينية واإ�شرائيل، واملقررة خلل اأيام.
نتنازل عنها  ولن  الأمريكية  الإدارة  اأه��م من  القد�س  اإن  ردينة،  اأب��و  وق��ال 

مقابل لقاء مع نائب الرئي�س الأمريكي.
اأبداً،  يرتاجع  ولن  متوا�شل  الفل�شطيني  “الغ�شب  اأن  ردينة،  اأبو  واأو�شح 

واأن القيادة تدر�س الدعوة اإىل قمة عربية ن�شرة للقد�س«.
نائب  بني  قريباً  مقرر  اجتماع  اإل��غ��اء  احتمال  اأن  الأبي�س  البيت  واعترب 
الرئي�س الأمريكي مايك بن�س، والرئي�س الفل�شطيني حممود عبا�س �شياأتي 

بنتائج معاك�شة.
كما  لقاء عبا�س  يعتزم  ي��زال  بن�س ل  اإن  الأبي�س،  البيت  وق��ال م�شوؤول يف 
هو مقرر وذلك بعد اأنباء عن احتمال اإلغاء عبا�س هذا الجتماع بعد قرار 

دونالد ترامب العرتاف بالقد�س عا�شمة لإ�شرائيل.

فوجئ رابني ب�شداها و اأمر ب�شيا�شة » تك�شري عظام « املتظاهرين

النتفا�شة الفل�شطينية عام 1987 قلبت الطاولة على ا�شرائيل

القن�شلية الأمريكية يف املدينة حتذر العاملني فيها بتوخي احلذر

قرار ترامب ميّزق القد�س.. الياأ�س يزيد احتمالت النفجار

تظاهرات يف هندورا�س ملوؤيدي الرئي�س وخ�شمه 

�شيخ الأزهر لأهايل القد�س: لتكن انتفا�شتكم الثالثة بقدر اإميانكم بق�شيتكم

•• تيغو�صيغالبا-اأ ف ب:

رئي�س  م����وؤي����دي  م����ن  اآلف  ت���ظ���اه���ر 
ه���ن���دورا����س امل��ن��ت��ه��ي��ة ولي���ت���ه خ���وان 
�����ش����وارع  ه����رن����ان����دي����ز يف  اورلن������������دو 
اخلمي�س  ت��ي��غ��و���ش��ي��غ��ال��ب��ا  ال��ع��ا���ش��م��ة 
دفاعا عن فوزهم يف النتخابات الذي 
ترف�س املعار�شة العرتاف به م�شرية 

اإىل وجود عمليات تزوير.
ويف خ��ط��اب ال��ق��اه ام���ام ان�����ش��اره، دعا 

هرنانديز اىل التهدئة يف البلد.
ويف الوقت نف�شه اغلق ان�شار حتالف 
امل��ع��ار���ش��ة ���ش��د ال��دي��ك��ت��ات��وري��ة بع�س 
تلبية  العا�شمة  اىل  امل���وؤدي���ة  ال��ط��رق 
التلفزيون  جن���م  م��ر���ش��ح��ه��م  ل��ط��ل��ب 
ب�شعبية  يتمتع  ال��ذي  ال��ربام��ج  مقدم 
و�شهدت  اهلل.  ن�شر  ���ش��ل��ف��ادور  ك��ب��رية 
مواجهات  املعار�شة  تظاهرات  بع�س 
مع ال�شرطة وعمليات نهب وان كانت 
اعلنت اجلمعة  ال��ت��ي  ال��ط��وارئ  ح��ال��ة 
امل���ا����ش���ي، رف��ع��ت ج��زئ��ي��ا يف ت�����ش��ع من 

يقوموا بعملية فرز جديدة للأ�شوات 
املعلوماتي  ال���ن���ظ���ام  يف  وال���ت���دق���ي���ق 
ن�شر اهلل يف موؤمتر  وق��ال  للمحكمة. 
���ش��ح��ايف ن��ري��د ان��ق��اذ ه��ن��دورا���س من 
�شعبية  حت��رك��ات  ع��ن  معلنا  ط��اغ��ي��ة، 
هرنانديز  برحيل  للمطالبة  جديدة 
ال���ذي ي��وؤك��د ف���وزه يف ان��ت��خ��اب��ات 26 

ت�شرين الثاين نوفمرب.
ت�شدر  الأ����ش���وات،  جميع  ف���رز  فبعد 
امل��ن��ت��ه��ي��ة وليته  ال��ي��م��ي��ن��ي  ال��رئ��ي�����س 
النتائج  ه��رن��ان��دي��ز  اورلن������دو  خ����وان 
مقابل  ال����ش���وات  م��ن   42،98% ب��� 
الي�شاري  ل��ل��م��ع��ار���س   41،38%
وامل��ق��دم ال��ت��ل��ف��زي��وين ���ش��ل��ف��ادور ن�شر 
العليا  امل��ح��ك��م��ة  ارق������ام  ح�����ش��ب  اهلل، 
للنتخابات. لكن بعد احد ع�شر يوما 
بعد  املحكمة  تعلن  مل  الق���رتاع  على 

النتيجة الر�شمية بعد.
�شرقت  الرئا�شة  ان  اهلل  ن�شر  وي���رى 
حما�شر  بتزوير  املحكمة  ويتهم  منه 

م�شتغلة حدوث عطل معلوماتي.

لهم  اي حت���رك  اإرج�����اء  او  اإل���غ���اء  اىل 
ازمة  ان حت��ل  اىل  ه��ن��دورا���س  داخ����ل 

النتخابات.
العليا  امل��ح��ك��م��ة  يف  ي��ث��ق  ل  ان����ه  مب���ا 
للنتخابات، اكد ن�شر اهلل من جديد 
الدول  منظمة  مثل  هيئات  من  طلبه 
الم��ريك��ي��ة او الحت����اد الأوروب������ي ان 

مناطق البلد ال18. وكانت �شابة يف 
و�شرطيان  العمر  من  ع�شرة  التا�شعة 
���ش��اب��ق��ة ح�شب  ت���ظ���اه���رات  ق��ت��ل��وا يف 
ارقام ر�شمية، بينما تتحدث منظمات 
م���داف���ع���ة ع����ن ح���ق���وق الن�������ش���ان عن 

�شقوط بني 11 و13 قتيل.
رعاياها  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات  ودع�����ت 

اآلف الأردنيني يف ال�شوارع 
رف�شًا لقرار ترامب 

•• عمان-وكاالت:

الرئي�س  لقرار  رف�شاً  اجلمعة،  ام�س  الأردن��ي��ة  املحافظات  امل�شريات  عمت 
الأمريكي دونالد ترامب العرتاف بالقد�س عا�شمة لإ�شرائيل. 

وخرجت م�شرية يف و�شط عمان مب�شاركة اأكرث من 20 األف �شخ�س دعت 
ن��واب، رددت هتافات غا�شبة من القرار ودعت  اأح��زاب، و�شارك فيها  اليها 
اىل قطع العلقات مع اإ�شرائيل ووا�شنطن، كما اأحرقوا العلمني الأمريكي 

والإ�شرائيلي.
وقال رئي�س جمل�س النواب عاطف الطراونة الذي �شارك بامل�شرية ل�”24” 
وخمتلف  الدولية  اجلنائية  املحكمة  يف  ق�شائياً  القرار  �شيتابع  الأردن  اإن 

املحافل.
تداعيات  لبحث  العربي لنعقاد طارئ  الربملان  دعا  املجل�س  اأن  اإىل  واأ�شار 

القرار اخلطري.
كما �شهد حميط ال�شفارة الأمريكية، غرب عمان، وقفة احتجاجية لليوم 

الثاين للمطالبة باإغلقها وقطع العلقات مع الوليات املتحدة.
رددوا  اجلمعة  �شلة  عقب  بوقفات  الآلف  خ��رج  اململكة،  حمافظات  ويف 
عا�شمة  القد�س  اأن  وتوؤكد  الإره��اب  برعاية  اأمريكا  تتهم  هتافات  خللها 

اأبدية لفل�شطني.

اأن  ن��وؤك��د  وق��ان��ون��اً، كما  ���ش��رع��اً  امل��ت��ه��ورة الباطلة  ل��ه��ذه اخل��ط��وة 
وعبثاً  للتاريخ،  مقبول  غري  وا�شًحا  تزييًفا  ميثل  عليها  الإق��دام 
مب�شتقبل ال�شعوب، ل ميكن ال�شمت عنه اأبداً ما بقي يف امل�شلمني 
الدولة  عا�شمة  هي  القد�س  اأن   .. اجلميع  وليعلم  ينب�س،  قلب 
الفل�شطينية املحتلة من قبل كيان الحتلل ال�شهيوين الغا�شب، 
ولن تكون غري ذلك، واأي حترك يناق�س ذلك مرفو�س و�شتكون 

له عواقبه الوخيمة.
الإ�شرار  بكل قوة من خطورة  “اإننا نحذر  الأك��رب،  الإم��ام  وتابع 
يف  الكراهية  ن��ار  ي�شعل  ال��ذي  الباطل  القرار  بهذا  التم�شك  علي 
وي�شكل  العامل  يف  ال�شلم  حمبي  كل  وقلوب  امل�شلمني  كل  قلوب 
القرار  �شانعو  وليعلم  الدوليني،  والأم��ن  لل�شلم  خطرياً  تهديداً 

•• القاهرة-وكاالت:

اأكد �شيخ الأزهر ال�شريف الدكتور اأحمد الطيب، اأن “الأزهر يتابع 
من  الأمريكية  الإدارة  عليه  اأقدمت  ما  وا�شتنكار  ورف�س  بغ�شب 
اإعلن مدينة القد�س ال�شريف عا�شمة لكيان الحتلل ال�شهيوين 
الغا�شب يف خطوة غري م�شبوقة وحتد خطري للمواثيق الدولية 
ومل�شاعر اأكرث من مليار ون�شف مليار م�شلم حول العامل، ومل�شاعر 
مليني امل�شيحيني العرب الذين جمعتهم على مر التاريخ م�شاجد 

وكنائ�س القد�س العتيقة مع اأ�شقائهم من امل�شلمني«.
وق���ال �شيخ الأزه����ر، يف ب��ي��ان ل��لأزه��ر ال�����ش��ري��ف: اإن��ن��ا يف الأزه���ر 
القاطع  ن��وؤك��د رف�شنا  كله  الإ���ش��لم��ي  ال��ع��امل  وب��ا���ش��م  ال�����ش��ري��ف، 

الحتلل  ق���وى  ودع����م  مب��ك��ي��ال��ني  ال��ك��ي��ل  �شيا�شة  اأن  الأم��ري��ك��ي 
ال�شهيوين الغا�شم و�شلب حقوق ال�شعوب وتراث الأمم وح�شارتها 
هي �شيا�شات غري ح�شارية ولن يكتب لها البقاء عاجل اأو اآجًل، 
و�شتبقي ق�شية عروبة القد�س هي ق�شية العرب وامل�شلمني الأويل 

التي لن متوت اأبداً«.
العروبة  م�����ش��ر  الأزه�������ر،  م�����ش��ر  م���ن  ه��ن��ا  م���ن  “اإننا  واأ�����ش����اف: 
والإ�شلم.. ندعو قادة وحكومات دول العامل الإ�شلمي وجامعة 
اإىل  املتحدة  والأمم  الإ�شلمي  التعاون  ومنظمة  العربية  ال��دول 
التحرك ال�شريع واجلاد لوقف تنفيذ هذا القرار وواأده يف مهده، 
كما ندعو كافة القوى واملنظمات الدولية املحبة لل�شلم واملناه�شة 
ل�شيا�شات ال�شتعمار املقيت اأن تتحرك جميًعا لوقف هذه الكارثة 

العامل  �شعوب  ننادي  كما  بعاملنا،  حتل  التي  والإن�شانية  الدولية 
ال�شهيواأمريكية  املخططات  هذه  رف�س  اإىل  والإ�شلمي  العربي 
الأق�شى  بق�شية  والإ�شلمي  العربي  الوعي  وا�شتعادة  اخلبيثة، 
الأنبياء  خامت  وم�شرى  احلرمني  وثالث  القبلتني  اأوىل  ال�شريف 
ر�شالة  ال�شريف  الأزه��ر  �شيخ  وج��ه  البيان  ختام  ويف  واملر�شلني«. 
ال��ب��ا���ش��ل، ون�شد  “نحيي ���ش��م��ودك��م  ال��ق��د���س ق���ال ف��ي��ه��ا:  لأه����ايل 
بق�شيتكم  اإميانكم  بقدر  الثالثة  انتفا�شتكم  ولتكن  اأيديكم،  علي 
وحمبتكم لوطنكم ونحن معكم ولن نخذلكم.. واهلل غالب على 
َوْع��ُد اْلآِخ���َرِة  )َف���اإَِذا َج��اَء  اأك��رث النا�س ل يعلمون”..  اأم��ره ولكن 
وا  ُ ٍة َوِلُيَتربرِّ َل َمرَّ ِلَي�ُشوُءوا ُوُجوَهُكْم َوِلَيْدُخُلوا امْلَ�ْشِجَد َكَما َدَخُلوُه اأَوَّ

َما َعلَْوا َتْتِبرًيا(.. �شدق اهلل العظيم. 

ول  م��رف��اأً  متلك  ل  فهي  رمزيتها.  من  اأهميتها  تكت�شب 
نهراً. وهي على حافة �شحراء. وام��دادات املياه القدمية 
فقرية، والدفاعات الطبيعية �شعيفة. اإن امل�شدر الوحيد 
وامل�شيحيني  ال��ي��ه��ود  ع��ن��د  ال��ق��دا���ش��ة  ه���و  ال����ذي مت��ل��ك��ه 

والإ�شلم.
 وب�شبب رمزية القد�س فاإن خطة التق�شيم لعام 1947 
جتاهلت احلكم الذاتي وحق تقرير امل�شري لل�شكان الذين 

يعي�شون فيها واأعلنتها مدينة دولية. 

بر�شا�س اجلي�س ال�شرائيلي او امل�شتوطنني، بح�شب 
ح�شيلة من م�شادر فل�شطينية.

وقتل معظم ال�شحايا، والذين كان ربعهم تقريبا دون 
�شن ال�شاد�شة ع�شرة، اثناء تفريق التظاهرات.

اواخ����ر  اغ��ل��ب��ه��م يف  ا���ش��رائ��ي��ل��ي��ا،   150 ن��ح��و  وق���ت���ل 
حما�س  حركتي  من  بدفع  ت�شددها  بعدها  النتفا�شة 

التي ن�شاأت حديثا واجلهاد الإ�شلمية.
وق��ال راب��ني يف عام 1994 “بني 120 الف و140 
األف فل�شطيني مروا يف �شجوننا” خلل النتفا�شة. 
ب��ر���ش��ا���س متطرف   1995 ع���ام  راب����ني يف  واغ��ت��ي��ل 

يهودي معار�س لعملية ال�شلم.

•• وا�صنطن-وكاالت:

ع�شية اإعلن الرئي�س دونالد ترامب عن تغيري دراماتيكي 
القن�شلية  بعثت  ال��ق��د���س،  نحو  الأمريكية  ال�شيا�شة  يف 
ب��ر���ش��ائ��ل حت���ذي���ر ع���رب الربيد  امل��دي��ن��ة  الأم���ري���ك���ي���ة يف 
“الأمور  اإن  فيها  ج��اء  فيها  العاملني  اإىل  الإل��ك��رتوين 
قد تنفجر هنا. ابقوا بعيدين عن املدينة القدمية. واإذا 
ا�شطررمت للذهاب اإىل هناك، تاأكدوا من الأمن«.   وقال 
املعلق جري�شوم غورنربغ يف مقال يف �شحيفة “وا�شنطن 
بو�شت” اإن التناق�س هنا كان جذرياً. رمزياً، كان الرئي�س 
القد�س  اإىل  اأبيب  تل  ال�شفارة من  بنقل  ق��راره  اإن  يقول 
كان جمرد تاأكيد طال انتظاره بال�شتناد اإىل مبداأ را�شخ. 
لكن القن�شلية كانت تعلن اأن اإج��راءات ترامب قد متزق 
�شيء  على  توؤكد  القن�شلية  ر�شالة  اإن  احلقيقية.  املدينة 
اأ���ش��ا���ش��ي يف ه��ذه امل��دي��ن��ة، وه��و اأن ال��ع��لق��ة ب��ني الرموز 
اأك���رث �شحناً مم��ا ه��ي عليه ال��ع��لق��ات بني  وال��واق��ع ه��ي 

الإ�شرائيليني والفل�شطينيني. 
وو����ش���ط ال��ن��ق��ا���ش��ات ال��دول��ي��ة ال�����ش��اخ��ب��ة، ���ش��دد ع��ل��ى اأن 
واإ�شفلت  �شقق  م��ن  فعلياً  ت��ت��األ��ف  مدينة  ه��ي  “القد�س 
و�شو�شاء، حيث يقيم 865 األف ن�شمة. واأقل من الثلثني 
ال��ث��ل��ث ه��م فل�شطينيون.  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ون، واأك����رث م��ن  ه��م 
ونعلق يف زحمة املرور لدى ذهابنا اإىل العمل. ونقلق على 

م�شتقبل اأولدنا. 
القد�س  اأن  اأن تتذكر  اأ�شابيع من دون  اأن مت�شي  وميكن 

ا�شم له �شدى«. 
الو�شع القانوين للفل�شطينيني

والفل�شطينيني  الإ�شرائيليني  امل�شوؤولني  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

درجة  اإىل  ب�شيطة  تكون  القد�س  ح��ول  مواقف  يطلقون 
اخليال.  وقال: نعم اإنها عا�شمة اإ�شرائيل حالياً، من دون 
احلاجة اإىل اعرتاف دويل. لكن 50 عاماً من الإعلنات 
من  العربية،  املدينة  اإن  القد�س.  توحد  مل  الإ�شرائيلية 
من  للحتلل-اأكرث  املف�شلة  املنطقة  هي  كثرية،  ن��واٍح 
القد�س  الفل�شطينيني يف  الغربية. ومعظم  ال�شفة  باقي 
املهاجرين غري  ال�شرقية يتمتعون بو�شع قانوين يعادل 

املواطنني يف املدينة التي ولدوا فيها. 

خط 1967
التي  الفل�شطينية  الت�شريحات  اأن  اإىل  غورنربغ  ولفت 
تفرت�س اأنه ميكن اإعادة تق�شيم املدينة على اأ�شا�س اخلط 
الواقع،  جت��اه��ل  قبيل  م��ن  ه��ي   ،1967 حل��رب  ال�شابق 
يف  يعي�شون  اإ�شرائيلي  األف   210 ثمة  اأن  فقط  ولي�س 

�شواٍح بنيت عرب احلدود.
ال�شرقية  ال��ق��د���س  يف  يعي�شون  فل�شطينيني  ع��ن  ون��ق��ل   
ميكن  ل  الح��ت��لل  اإن  بينهم  ما  يف  يقولون  ن�شفهم  اإن 
الدفاع عنه، لكن الإقامة يف دولة فل�شطينية �شيجردهم 
من حق العمل يف اإ�شرائيل و فوائد ال�شمان الجتماعي 
حياتهم.  ط��وال  م�شتحقاته  يدفعون  ال��ذي  الإ�شرائيلي 
يف  العربية  تعلم  �شفوف  يف  الن��خ��راط  يف  ت��زاي��د  وثمة 
درا�شتهم  يتابعوا  اأن  ي��ري��دون  للذين  ال�شرقية  القد�س 
يف اجل��ام��ع��ات الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة-وه��ذه ع��لم��ة واح����دة على 

الرتابط الدقيق بني املدن العربية والإ�شرائيلية. 

رمزية القد�س
اأنها  هو  القد�س،  اإىل  بالن�شبة  الأغ��رب  ال�شيء  اأن  وراأى 

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

ثلثني  قبل  الوىل  الفل�شطينية  النتفا�شة  اندلعت 
وا�شتمرت   ،1987 دي�شمرب  الأول  كانون   9 يف  عاما 
قبل  املحتلة  الفل�شطينية  الأرا���ش��ي  يف  �شنوات  ل�شت 
ان ت��وؤدي اىل اع��رتاف متبادل بني ا�شرائيل ومنظمة 

التحرير الفل�شطينية.
ودعا الفل�شطينيون اىل اطلق انتفا�شة جديدة بعد 
ت��رام��ب القد�س  اع���رتاف الرئي�س الأم��ريك��ي دون��ال��د 

عا�شمة لإ�شرائيل.
�شاحنة  1987، �شدمت  دي�شمرب  الأول  كانون   8 يف 
فل�شطينيني  فيهما عمال  �شيارتني  اإ�شرائيلي  يقودها 
غزة.  قطاع  يف  للجئني  جباليا  خميم  م��ن  بالقرب 

وقتل اربعة فل�شطينيني واأ�شيب اخرون.
وب��ع��ده��ا ب��ي��وم، يف ج��ن��ازة ���ش��ح��اي��ا احل�����ادث، اندلعت 
مواجهات عنيفة بني اجلي�س الإ�شرائيلي واملتظاهرين 
قطاع  يف  اللجئني  خميمات  ودخلت  الفل�شطينيني. 

غزة يف حالة غليان.
انت�شرت  والتي  احل��ج��ارة  ح��رب  او  النتفا�شة  وب���داأت 

كالنار يف اله�شيم يف كافة الرا�شي املحتلة.
بالتحذير  ب��داأوا  حينه  يف  اإ�شرائيليون  �شيا�شيون  كان 
من ان الأو�شاع التي يعي�شها الفل�شطينيون قد توؤدي 
ال�شابق  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ول��ف��ت  م�شاكل.  ان���دلع  اىل 
ان  1986 اىل  ال��ث��اين نوفمرب  ت�شرين  اي��ب��ان يف  اأب��ا 

الفل�شطينيني كانوا يخ�شعون القيود والعقوبات.
الحتلل  حتت  يعي�شون  الذين  الفل�شطينيون  وك��ان 
ال�شرائيلي امل�شتمر منذ ع�شرين عاما، يخ�شعون منذ 
اب اغ�شط�س عام 1985 ل�شيا�شة القب�شة احلديدية 
راب��ني يف  ا�شحق  ال��دف��اع يف حينه  وزي��ر  و�شعها  التي 

م�شعى لقمع اي احتجاجات فل�شطينية.

النتفا�شة  ب�����ش��دى  راب����ني  ا���ش��ح��ق  ف��وج��ئ  ان  وب��ع��د 
عظام”  “تك�شري  �شيا�شة  باتباع  قواته  ام��ر  و�شدتها، 
املتظاهرين الفل�شطينيني، قبل ان يقر بعدم وجود اي 

حل ع�شكري للنتفا�شة.
احلجارة  ال���ق���اء  ع��ل��ى  ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ون  اجل���ن���ود  ورد 

والزجاجات احلارقة با�شتخدام الذخرية احلية.
ال�شراع  على  عاما  اربعني  م��رور  منذ  الوىل  وللمرة 
يف  الفل�شطينيون  ال�شكان  دخ��ل  ال�شرائيلي،  العربي 
ون�شف  مليون  ح��وايل  غ��زة-  وقطاع  الغربية  ال�شفة 

�شخ�س- يف مواجهة مبا�شرة مع ا�شرائيل.
�شاحات  اىل  والتي حتولت  ال�شوارع يف حينه  و�شجت 
تراوحت  وال����ذي����ن  “ال�شباب”  م���ن  ب������اآلف  ق���ت���ال، 
10 و25 عاما، والذين كانوا يقاتلون  اعمارهم بني 

باحلجارة.
ات��ه��ام �شوريا  و���ش��ارع��ت احل��ك��وم��ة ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة اىل 
يف  بالت�شبب  الفل�شطينية  التحرير  ومنظمة  واي��ران 

هذه ال�شطرابات.
ل��ك��ن الن��ت��ف��ا���ش��ة ك���ان���ت ع���ب���ارة ع���ن ح���رك���ة �شعبية 
من  عاما   21 بعد  الفل�شطينيني  احباط  عن  ع��ربت 
منظمة  قيادة  اي�شا  النتفا�شة  وف��اج��اأت  الح��ت��لل. 

التحرير الفل�شطينية التي كانت يف تون�س.
ا�شرائيل  وقعت   ،1993 �شبتمرب  اأي��ل��ول  من   13 يف 
ومنظمة التحرير الفل�شطينية اتفاقات او�شلو للحكم 
الذاتي الفل�شطيني، والتي اعقبها م�شافحة تاريخية 
بني الزعيم الفل�شطيني يا�شر عرفات ورئي�س الوزراء 

الإ�شرائيلي ا�شحق رابني.
24 من ذات ال�شهر، تلقى ن�شطاء املنظمة اوامر  ويف 
الع�شكرية  العمليات  ك��ل  بوقف  ع��رف��ات  م��ن  مبا�شرة 

�شد اجلي�س الإ�شرائيلي.
فل�شطينيا   1،258 ق��ت��ل  ���ش��ن��وات،  ���ش��ت  غ�����ش��ون  ويف 

امل�شلمة على  اأن قرار ترامب �شيحمل الدول  وا�شتخل�س 
اأن جتد نف�شها مرغمة على اتخاذ مواقف اأكرث حدة �شد 
والأماكن  ال�شرقية  القد�س  على  الإ�شرائيلية  ال�شيطرة 
ال�شرقية  القد�س  يف  الفل�شطينيون  و�شي�شعر  املقد�شة. 
بقوة  الإ�شرائيلي  احلكم  معار�شة  على  جم��ربون  اأن��ه��م 

اأكرب.
ياأ�س  م��ن  زاد  ت��رام��ب  ف���اإن  ب��ع��د،  العنف  يندلع  مل  واإذا   

الفل�شطينيني والياأ�س يزيد احتمالت النفجار.     

مثرية  زي���ارة  ادت   ،2000 �شبتمرب  اأي��ل��ول   28 ويف 
للجدل قام بها زعيم اليمني ال�شرائيلي ارييل �شارون 
املحتلة اىل  ال�شرقية  القد�س  الأق�شى يف  امل�شجد  اىل 

اندلع النتفا�شة الثانية.
الفل�شطينية  املدن  واأعاد اجلي�س ال�شرائيلي احتلل 
ثم  الغربية،  ال�شفة  يف  الذاتي  احلكم  ذات  الرئي�شية 
ا�شرائيلي  هجوم  اأك��رب   ،2002 مار�س  اآذار  يف  اأطلق 

على ال�شفة الغربية املحتلة منذ حرب عام 1967.
ويف عام 2005، قام اجلي�س ال�شرائيلي ب�شحب اخر 
جندي من قطاع غزة يف اطار خطة ان�شحاب احادية 

اجلانب.
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       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

             يف  الدعوى 2017/1519  احوال نف�ش م�سلمني
اىل املدعي عليه / 1- ماجد بن حممد بن �شعيد الريامي  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ ملاء �شامل بلل علي كابوتي  قد اأقام عليك الدعوى 
ال�شداق.  وموؤخر  ومتعه  ونفقة عدة  لل�شرر  تطليق  دعوى  ومو�شوعها 
وحددت لها جل�شة يوم  الثلثاء املوافق  2017/12/12   ال�شاعة 8.30 �س 
لذا  القرهود  ال�شخ�شية يف منطقة  الح��وال  بالقاعة رقم )9( يف مبنى 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

مذكرة اعالن بالن�سر
             يف  الدعوى 2017/89  ا�ستئناف تظلم جتاري    

جمهول  احمد   �شيد  حممد  احمد  �شيد  كمال   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل�����ش��ت��اأن��ف / ن��اي��ل ل��لن�����ش��اء وال��ت��ع��م��ري �����س.ذ.م.م 
رقم  بالدعوى  ال�شادر  ا�شتاأنف/ احلكم  قد  كنعان   وميثله:�شمري حليم 

2017/92 تظلم جتاري     
 17.30 ال�شاعة   2017/12/13 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�شه  وح��ددت 
م�شاءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/733  تنفيذ �سرعي 

اىل املنفذ �شده/1- �شقر عبيد �شنقور خمي�س جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/مرمي حممد بخيت وميثله:حممد مرت�شى يعقوب 
اأق��ام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة  مرت�شى برهان الها�شمي  قد 
اع���له وال��زام��ك تنفيذ احل��ك��م ال�����ش��ادر يف ال��دع��وى رق�����م:2016/1591 
احوال نف�س م�شلمني ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )47940( درهم �شامل 
للر�شوم وامل�شاريف وفق منطوق احلكم من تاريخ ال�شتحقاق.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
       اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/449  ا�سكالت جتاري
مو�شوع الق�شية اإ�شكال يف التنفيذ رقم:2017/345 تنفيذ جتاري

 لوقف الجراءات التنفيذية
طالب الإعلن:م�شت�شكل:ام ام بي بارت�س لتجارة الهواتف املتحركة ذ.م.م

املطلوب اعلنه:امل�شت�شكل �شده:1 ماملو للهواتف املتحركة �س.ذ.م.م
 جمهول حمل القامة

املوافق:2017/12/13  بانه قد حتددت جل�شة يوم الربعاء  : نعلنكم  مو�شوع العلن 
يتوجب  وال��ت��ي  اع��له  ال�شكال  يف  للنظر   ch1.B.6:بالقاعة ���س  ال�����ش��اع��ة:08:30 
عليكم ح�شورها ويف حالة تخلفكم عن احل�شور �شي�شدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اأثره 

القانوين بحقكم . 
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1375  ا�ستئناف جتاري    
بوليبي  )�شابقا(  الر�شوم  حت�شيل  خلدمات  بوليبي   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
خلدمات حت�شيل الر�شوم ملالكها حممود مو�شى حممد رم�شان �شركة ال�شخ�س 
الواحد ذ.م.م )حاليا(  جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف / اجننيكو اودمي 
ايه ا�س وميثله:خليفة عبداهلل �شعيد عبداهلل بن هويدن  �شي�شتم كوزوملريى 
كلي  جت��اري   2017/365 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم   / ا�شتاأنف  قد  الكتبي  
امل��واف��ق 2017/12/13  ي��وم الرب��ع��اء   ب���ت���اري���خ:2017/7/11 وح���ددت لها جل�شه 
ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم او 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1266  ا�ستئناف جتاري    

)كوميت(   ال�شياحي  لل�شتثمار  املتو�شطية  ال�شركة   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف / من�شور بن حامد بن حمدان ال عيا�س 
الغامدي وميثله:را�شد عبداهلل علي هوي�شل النعيمي قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم 

ال�شادر بالدعوى رقم 2016/175 جتاري جزئي بتاريخ:2017/1/17
ال�شاعة 10.00 �شباحا   املوافق 2017/12/20  الربعاء   لها جل�شه يوم   وح��ددت 
بالقاعة رقم ch2.D.18 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1539  ا�ستئناف جتاري    

مالكها  وميثلها  ف��ردي��ة  موؤ�ش�شة  �شيل  ان��رت  موؤ�ش�شة   -1 ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
ال�شيد/جميل احمد حممد عزام 2- جميل احمد حممد عزام  جمهول حمل 
���س.م.ع وميثله:جابر   الم��ارات ال�شلمي  امل�شتاأنف / م�شرف  ان  القامة مبا 
ا�شتاأنف/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم  را�شد حممد جابر را�شد ال�شلمي قد 

2017/1184 جتاري كلي بتاريخ:2017/8/13
10.00 �شباحا   ال�شاعة  املوافق 2017/12/25  الثنني   يوم  لها جل�شه  وح��ددت   
بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/815  ا�ستئناف جتاري    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- �شدفة املحيط للتجارة ذ.م.م وميثلها مديرها ال�شيد/

تيكيداتو بارمبيل بارامي�شوارا جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف / جون�شون 
يوهنان تاريان وميثله:يو�شف حممد احمد يو�شف احلمادي قد ا�شتاأنف القرار/ 

احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2011/870 جتاري كلي بتاريخ:2017/4/19
ال�شاعة 10.00 �شباحا   املوافق 2017/12/20  الربعاء   لها جل�شه يوم   وح��ددت 
بالقاعة رقم ch2.D.18 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1609  ا�ستئناف جتاري    

اىل امل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده/ 1- ال��ن��ج��م الب��ي�����س لع��م��ال احل����داد وال��ل��ح��ام جمهول 
ال�شعفار الوطنية للمقاولت �س.ذ.م.م  امل�شتاأنف / �شركة  حمل القامة مبا ان 
ال�شادر  احلكم  القرار/  ا�شتاأنف  قد  املطوع  حممد  ح�شن  وميثله:عبدالرحمن 

بالدعوى رقم 2017/230 جتاري جزئي بتاريخ:2017/1/21
ال�شاعة 10.00 �شباحا   املوافق 2017/12/27  الربعاء   لها جل�شه يوم   وح��ددت 
بالقاعة رقم ch2.D.18 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1253  ا�ستئناف جتاري    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- كو�شاتو راجي�س اباتو فينو جوبا لن مينو جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف / فار اي�شت �شتيل )فرع من �شركه فاراي�شت التجاريه 
�س.ذ.م.م( وميثله:عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم 

ال�شادر بالدعوى رقم 2016/2610 جتاري جزئي بتاريخ:2017/6/28
10.00 �شباحا   ال�شاعة  امل��واف��ق 2017/12/24  الح��د   ي��وم  لها جل�شه  وح��ددت   
بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1537  ا�ستئناف عمايل    
القامة مبا  �شينغ  جمهول حمل  نارايان  رام��ا   -1 امل�شتاأنف �شده/  اىل 
ان امل�شتاأنف / ار ان ا�س للتجارة العامة ���س.ذ.م.م وميثله:ابراهيم علي 
املو�شى احلمادي  قد ا�شتاأنف/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2016/2935 

عمايل جزئي بتاريخ:2017/8/7     
 10.00 ال�شاعة   2017/1/11 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1380  ا�ستئناف مدين    
حمل  جمهول  اجلبوري  ابراهيم  احمد  هيفاء   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
وميثله:علي  �����س.ذ.م.م  للن�شاءات  اراب��ت��ك   / امل�شتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن  قد ا�شتاأنف / احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 

2016/450 مدين كلي بتاريخ:2017/10/18     
 10.00 ال�شاعة   2017/12/27 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�شه  وح��ددت 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/3610 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- وورل��د اوف ترافل ���س.م.ح جمهول حمل القامة 
وال�شفر  لل�شياحة  العربية  ف��ري��ق  التنفيذ/مغامرات  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
عليك  اأق���ام  ق��د  النعيمي  ع��ب��داهلل  �شامل  علي  وميثله:�شامل  �����س.ذ.م.م 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )222752(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
       اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/525  ا�سكالت جتارية
اىل اخل�شم املدخل:�شركة وعد اخلليج للتجارة ذ.م.م

جمهول حمل القامة
مبا ان امل�شت�شكل:ها�شم م�شطفى عبا�س رحمة اهلل

وميثله:خليفة يو�شف حممد علي بن عمري
نعلنكم بانه قد حتددت جل�شة يوم الربعاء املوافق:2017/12/13 ال�شاعة:08:30 
عليكم  يتوجب  وال��ت��ي  اع���له  ال���ش��ك��ال  يف  للنظر   ch1.B.6:بالقاعة ���س 
نفاذ  مع  غيابكم  يف  ق��رار  �شي�شدر  احل�شور  عن  تخلفكم  حالة  ويف  ح�شورها 

اأثره القانوين بحقكم . 
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

       اإعادة اإعالن  بالن�سر
             يف  الدعوى 2017/1558  احوال نف�ش م�سلمني

ان  اىل املدعي عليه / 1- وليد حممد علي  جمهول حمل القامة مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  املدعي/ عا�شفه وليد حممد علي  قد 
دعوى اذن زواج. وحددت لها جل�شة يوم  اخلمي�س املوافق  2017/12/14   
ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة رقم )10( يف مبنى الحوال ال�شخ�شية مبنطقة 
القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
اأيام  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة  ما لديك من مذكرات 

على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2818  مدين جزئي

اىل املدعي عليه/ خرم �شهزاد منري احمد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  نظري  اليا�س  اف��روز 
 R92296:رقم لوحة  ك��روزر  لند  تويوتا  نوع  الدعوى  مو�شوع  املركبة  برد  عليه 
بواقع  القانونية  والفائدة  درهم   )150000( مبلغ  قيمتها  والبالغ  دبي  خ�شو�شي 
9% من تاريخ ال�شتحقاق لل�شداد التام والزامه بالر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها 
 Ch2.D.17 جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/12/25  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل  . 
رئي�ش الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/8662  عمايل جزئي
القامة  حم��ل  جمهول  ال��رتك��ي  اأ�شنه  ومقهى  1-مطعم   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
مبا ان املدعي /ادهم حممد ح�شن احمد قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   95200( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
  MB176460006AE:2000( درهم والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى(
�س   08.30 ال�شاعة   2017/12/26 امل��واف��ق  ال��ث��لث��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/7529  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اريبيان لين لل�شياحة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /مهر اكرام  حممد اكرام مالك قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )50033.3 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1500 درهم( 
لها  وح���ددت    MB173551364AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
 ch1.A.5 جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2017/12/14 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/9536  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مرحبا ك�شمري للنقل بال�شاحنات الثقيلة �س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /مقبول ح�شني حممد اقبال قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )10869 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB176966110AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2000(
ال�شاعة 08.30 �س مبكتب  املوافق 2017/12/13  الربعاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت 
القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/3992  عمايل  جزئي 

اىل املدعي عليه/1- ايتزا بيتزا م.د.م.���س جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بيبي 
املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  اعله وعليه  املذكورة  الدعوى  اقام  ليم قد  لني ميندوزا 
على  والط���لع  املرافعة  �شماع  التايل:بعد  التمهيدي  احلكم  ب���ت���اري���خ:2017/11/27 
الوراق حيث ان املدعية قررت يف �شحيفة دعواها ان املدعي عليها ف�شلتها من العمل 
ا�شتجواب  الثبات  قانون  من   56،54 باملادتني  وعمل  املحكمة  معه  ترى  مما  تع�شفيا 
امل�شاريف  البت يف  وارج��اء  الدعوى  العمل بني طريف  انهاء علقة  �شبب  املدعية عن 
فلهذه ال�شباب حكمت املحكمة وقبل الف�شل يف املو�شوع با�شتجواب املدعية فيما ورد 
وعلى  امل�شاريف  يف  الف�شل  وابقت  جل�شة:2017/12/25  وح��ددت  احلكم  هذا  با�شباب 

مكتب اإدارة الدعوى اعلن املدعي عليها باحلكم التمهيدي. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/5862  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- وادي النور�س وكيل و�شائل النقل الربي �س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/9/20  
يف الدعوى املذكورة اعله ل�شالح/م�شطفى احمد جمعه ن�شر بالزام املدعى 
عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )36066.60( درهم وتذكرة العودة اىل موطنه 
او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �شاحب عمل اخر 
خلل  لل�شتئناف  قابل  احل�����ش��وري  مبثابة  حكما   . بامل�شروفات  والزمتها 
ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/5069  عمايل  جزئي 

حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  والفواكه  اخل�شار  لتجارة  ا�شامه  عليه/1-  املحكوم  اىل 
يف    2017/8/29 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
الدعوى املذكورة اعله ل�شالح/حممد املهدي فايز حبيب اجلندي بالزام املدعى 
عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )15098( درهم وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما 
يقابلها نقدا مببلغ )2000 درهم( ما مل يكن قد التحق بخدمة �شاحب عمل اخر 
املنا�شب من امل�شاريف واعفت املدعي من ن�شيبه فيها ورف�شت ما عدا  والزمتها 
ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  الع��لن  ه��ذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/4699  تنفيذ عمايل 

����س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  م��زاج  املنفذ �شده/1- مطعم  اىل 
الدعوى  اأق���ام  عليك  ق��د  ع��ي��د   ع���وده ح��ام��د  التنفيذ/خالد  ان ط��ال��ب 
التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )26745( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )2135( 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/1170  ا�ستئناف مدين    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- اولووا�شيجون مارتينز جباديبو  2- مرمي طاهر 
دوكون   / امل�شتاأنف  ان  الق��ام��ة مب��ا  ال��دي��ن طاهر جمهول حم��ل  �شلح 
لل�شناعه �س.م.ح وميثله:حممد را�شد �شامل علي العوي�س  قد ا�شتاأنف / 

احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2016/1048 مدين جزئي     
 10.00 ال�شاعة   2017/12/27 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�شه  وح��ددت 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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عربي ودويل
ماكرون يدعو اإىل دعم لبنان بعيدًا عن التدخالت 

•• باري�س-اأ ف ب:

ام�س  الدولية  ال���ش��رة  م��اك��رون  اميانويل  الفرن�شي  الرئي�س  دع��ا 
اأي  عن  بعيدا  احل��ري��ري  �شعد  اللبناين  احلكومة  رئي�س  دع��م  اىل 
تدخل من القوى الإقليمية. وقال ماكرون يف افتتاح اجتماع دويل 
ريك�س  المريكي  اخلارجية  ووزي��ر  احلريري  بح�شور  باري�س  يف 
تيلر�شون هناك تهديدات كبرية ل تزال تخيم على ا�شتقرار لبنان 

وحتتم على ال�شرة الدولية تقدمي دعم قوي وحازم.
ويهدف اجتماع املجموعة الدولية لدعم لبنان املوؤلفة من الوليات 
املتحدة وفرن�شا ورو�شيا وال�شني وبريطانيا واملانيا وايطاليا، اىل 
بعد  اأخ��ريا  ا�شتقالته  ع��اد عن  ال��ذي  اىل احلريري  الدعم  تقدمي 
الثاين  ت�شرين   4 يف  الريا�س  ب�شكل مفاجئ من  اعلنها  ادى  ان 

ل��ب��ن��ان. وق���ال م��اك��رون م��ن اجل  ازم���ة �شيا�شية يف  ن��وف��م��رب، اىل 
حماية لبنان ل بد ان يحرتم كل الطراف اللبنانيون وكل اجلهات 
الفاعلة يف املنطقة مبداأ عدم التدخل الأ�شا�شي، يف ا�شارة اىل حزب 
اهلل اللبناين املدعوم من ايران، م�شيفا ان عدم التدخل يف نزاعات 
املنطقة و�شيادة لبنان مبداآن ل ميكن امل�شا�س بهما وان لبنان يجب 

ال يكون �شحية او هدفا او املحر�س لهذا النزاع.
اإث��ر ت�شوية  �شنة  ال��ذي عني رئي�شا للحكومة قبل  وك��ان احلريري 
الرابع من  الريا�س يف  ا�شتقالته من  اع��لن  لدى  �شيا�شية، حمل 
ت�شرين الثاين نوفمرب، على حزب اهلل امل�شارك يف حكومته واملدعوم 

من ايران، لدوره يف نزاعات اإقليمية .
وعاد عن ا�شتقالته بعد م�شاورات اأجريت مع كل الطراف اللبنانيني 
الناأي  ب�شيا�شة  “التزام احلكومة  ويف مقدمتهم حزب اهلل، موؤكدا 

ويتعني عليه الن  بالنف�س عن اأي نزاعات اأو �شراعات اأو حروب”، 
تعزيز القت�شاد واجلي�س اللبناين ا�شا�س الوحدة الوطنية. وقال 
ماكرون “علينا بذل جهود اأكرب يف املجالت الأمنية والقت�شادية 
والإن�شانية” مل�شاعدة لبنان. وتوجه احلريري بال�شكر جمددا اىل 
التي  ال�شيا�شية  الزم���ة  م��ن  اخل���روج  يف  لبنان  مل�شاعدته  م��اك��رون 
اثارتها ا�شتقالته. و�شدد على ان “ا�شتقرار لبنان مير عرب قدرته يف 
مواجهة التحديات القت�شادية والجتماعية” الناجمة خ�شو�شا 
ان يعقد اجتماع  املقرر  �شوري. ومن  1،5 مليون لجئ  نزوح  عن 
للعام  الأوىل  الأربعة  الأ�شهر  يف  اللبناين  القت�شاد  لدعم  جديد 
2018، بح�شب ماكرون. وتعمل احلكومة اللبنانية خ�شو�شا على 

م�شروع لتطوير البنى التحتية حتتاج له ل�شتثمارات دولية.
امل�شاعدة من  2018 يف روما لتعبئة  املقرر عقد اجتماع يف  ومن 

وكانت  وال��ع��ت��اد.  ال��ت��دري��ب  �شعيدي  على  اللبناين  اجلي�س  اج��ل 
الع�شكرية  التجهيزات  من  ي��ورو  مليار   2،2 دفع  تعهد  ال�شعودية 
2016 معللة ذلك  العام  ان ترتاجع عن ذلك يف  الفرن�شية قبل 

ب”تدخل حزب اهلل” يف �شوؤون لبنان.
وي��ق��ول م��دي��ر م��رك��ز ال��درا���ش��ات والب��ح��اث ح��ول ال��ع��امل العربي 
اىل  يهدف  باري�س  اجتماع  ان  واملتو�شط يف جنيف ح�شني عبيدي 
طماأنة اجلهات الدائنة واملانحة املحتملة على غرار البنك الدويل 

و�شندوق النقد الدويل.
وا���ش��ت��اأث��ر ق����رار ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي دون���ال���د ت��رام��ب الع����رتاف 

باإ�شرائيل عا�شمة لإ�شرائيل بجزء من الجتماع.
ال�شلم  تعقيد عملية  م��ن  يزيد  ال��ق��رار  ان  م��ن  وح��ذر احل��ري��ري 

وي�شكل حتديا ا�شافيا لل�شتقرار يف كامل املنطقة.

ووزير  حلفائه  ن�شيحة  و���ش��د     
خارجيته ووزير دفاعه، قرر نقل 
القد�س،  اإىل  الأمريكية  ال�شفارة 
ان���ت���ه���اك���ا كامل  ي���ع���د  م�����ا  وه������و 
ُيحّقق  الأم���ري���ك���ي���ة،  ل��ل�����ش��ي��ا���ش��ة 
دون��ال��د ت��رام��ب وع���دا م��ن وعود 
فرحة  مثريا  النتخابية،  حملته 
ن��اخ��ب��ي��ه الإجن���ي���ل���ي���ني واأث����ري����اء 
لإ�شرائيل،  امل��وؤي��دي��ن  امل��ت��ربع��ني 
ولي�س مهما اإذا ما اأثار موجة من 

العنف يف ال�شرق الأو�شط.
   وبنف�س الطريقة، ان�شحب من 
اتفاق باري�س، وهدد باخلروج من 
الت��ف��اق ال��ن��ووي م��ع اإي����ران. يوم 
الياباين،  الزعيم  ف�شائل  ميّجد 
ويف اليوم التايل يهدد بالن�شحاب 
من اتفاق التجارة الثنائي، وينفخ 
احل���ار وال��ب��ارد م��ع ال�شني ... يف 
ريك�س  وزي��ر خارجيته  ك��ان  ح��ني 
تيلر�شون يف بكني ملناق�شة امل�شالة 
ترامب  ق��ال  ال�شمالية،  ال��ك��وري��ة 
ذلك  اأن  تويرت  تغريدة على  عرب 

“م�شيعة للوقت«.

ح�شاد �شعيف
اأي�شا  يحب  جيد،  بوكر  وكلعب 
ذلك  اأدى  ل����و  ح���ت���ى  امل���خ���اط���رة 
الذرية،  القنبلة  ا���ش��ت��خ��دام  اإىل 
ا�شتنادا  ق������رارات������ه  ي���ت���خ���ذ  ان������ه 

زالت  م��رور عام تقريبا، ما  وبعد 
ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة داخ���ل التفاق 
رغم رف�س ترامب الت�شديق على 

احرتام طهران للتزاماتها.
   باخت�شار، �شنة واحدة مرت على 
ت��غ��رّي جذريا  ت��رام��ب مل  ع��ق��ي��دة 
�شيا�شتها  اأو  الأمريكية  امل�شالح 
ل��ك��ن��ه��ا غ����رّيت �شمعة  اخل��ارج��ي��ة 
ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة و���ش��ورت��ه��ا ، 
ب�����ش��ك��ل مطرد،  ي��ن��ه��ار  وك��له��م��ا 
يكتب �شحر خان، من معهد كاتو. 
ال�شيا�شة  ه���ذه  ت���اأث���ري  ك���ان  واإذا 
فذلك  الآن،  ح��ت��ى  وا����ش���ح  غ���ري 
ال�شيا�شة  يف  الكبري  الف�شل  لأن 
قلبية،  ن���وب���ة  ي�����ش��ب��ه  اخل���ارج���ي���ة 
فالدوار  كوهني..  اإليوت  يخل�س 
اليوم  ب��ه  ن�شعر  ال��ذي  واخلفقان 

يب�شر مبا هو اأ�شواأ بكثري غدا.
عن لوبوان الفرن�شية

اأكرث  بنظرائه  علقاته  لطبيعة 
ال�شرتاتيجية  امل�������ش���ال���ح  م����ن 
الأمريكية. فهو �شديق لنتنياهو، 
واأ�شبح �شي جني بينغ، الذي وعد 
وهذا  ا�شدقائه،  اأف�شل  ب�شحقه، 
ما يف�شر ملاذا يراعي ال�شني ومل 

يعد ينتقد فوائ�س ميزانيتها.
ن��وف��م��رب، ولدى  م��ن��ت�����ش��ف     يف 
عودته من رحلة اإىل اآ�شيا، تفاخر 
دونالد ترامب باأن �شيا�شته اأعادت 
ع��ظ��م��ة واح�����رتام اأم���ري���ك���ا. واكد 
وموقف  امل���ت���ج���ددة  ال���ث���ق���ة  “ان 
يكنا مبثل  امريكا مل  العامل من 

هذه القوة اأكرث من الن”. 
خطابه  ع����ل����ى  م����ث����ال  وي����ع����ط����ي 
ال���ع�������ش���ل���ي ����ش���د ال����ن����ات����و ال�����ذي 
زيادة  اإىل  الأع�����ش��اء  ب��ع�����س  دف���ع 
كندا  واأن  امل���ال���ي���ة،  م�����ش��اه��م��ت��ه��م 
التفاو�س  ت���ع���ي���دان  وامل��ك�����ش��ي��ك 
وتعترب   ... نافتا  اتفاقية  ب�����ش��اأن 
جامعة  يف  الأ�شتاذة  بروك�س  روزا 
“هناك �شيء من  جورج تاون، ان 
احلقيقة يف اأن الرئي�س متكن من 
اع����ادة ���ش��ي��اغ��ة امل��ن��اق�����ش��ات ودفع 

الخرين نحو مواقفه«.

وفى افغان�شتان، على �شبيل املثال، 
اغ�شط�س  يف  خ���ط���اب  يف  اأع����ل����ن 
باك�شتان،  على  ال�شغط  اعتزامه 
وزي������ادة ال���ق���وات الم��ري��ك��ي��ة ... 
جديدا.  اب��ت��ك��ارا  لي�س  ه���ذا  وك���ل 
فوراء  ال�شمالية،  كوريا  يف  وحتى 
ت���غ���ري���دات ال��ت��ه��دي��د ح��ي��ث يعد 
يتفاو�س  جنده  والغ�شب،  بالنار 

وراء الكوالي�س مع ال�شني.
 اأما بالن�شبة لإي��ران، فقد اأعلنت 
الإدارة منذ البداية اأنها �شتتخلى 
ع��ن الت��ف��اق ال��ن��ووي ال��ذي وّقعه 
اأوب���ام���ا، وو���ش��ف��ه ترامب  ب����اراك 
التفاقات  اأ�شواأ  من  “واحد  باأنه 
ب�شاأنها”،  ال���ت���ف���او����س  مت  ال���ت���ي 

اإدارة ترامب اأّن اأوروبا مناف�شة بل 
واأحيانا خ�شما اقت�شاديا.

ا�شراتيجيته خمتلة
م���ن ه��ن��ا ���ش��ي��ل الن���ت���ق���ادات التي 
الوليات  ن��ف��وذ  ب��اإ���ش��ع��اف  تتهمه 
العامل  ا�شتقرار  وزعزعة  املتحدة 
وزي�������ادة ف���ر����س احل������رب. وي���رى 
ال�شابق  امل�شت�شار  كوهني،  ايليوت 
كوندوليزا  اخل���ارج���ي���ة  ل���وزي���رة 
للرئي�س  ق��ا���ش��ي��ا  ون���اق���دا  راي�������س، 
لتدمري  رائ����ع  ب��ع��م��ل  ق����ام  “لقد 
ان  م�شداقية امريكا يف العامل”. 
ياأخذونه  الذين ل  ال��دول  روؤ�شاء 
ع���ل���ى حم���م���ل اجل������د ق����د ب�������داأوا 

زال �شعيفا.  م��ا  ال��ت��ق��دم  ل��ك��ن     
على  لتهديداته  يذكر  تاأثري  فل 
كيم جونغ - اأون، الذي ي�شتمر يف 
اإطلق �شواريخ اأكرث تقدما، ومل 
تتفق دول نافتا حتى الآن، وحتتل 
ال�شني ورو�شيا املكان الذي تركته 
اأمريكا �شاغرا، ول تدفع املك�شيك 
ث���م���ن ج����������داره، وت�������ش���ع ال������دول 
على  الأخ��رية  اللم�شات  الآ�شيوية 
املحيط  ع����رب  ال�������ش���راك���ة  ات����ف����اق 

الهادئ دون الوليات املتحدة.
 وجنح يف ا�شتعداء معظم حلفائه، 

بدء من اأملانيا.
وزير  غابرييل،  ل�شيغمار  ووفقا   
اخلارجية الأملاين، كثريا ما ترى 

فقد  متما�شكة.  غ��ري  ب��ل  رخ����وة، 
عا�شمة  بالقد�س  الع���رتاف  ب��رر 
مقاربة  اإن���ه���ا  ق��ائ��ل  لإ���ش��رائ��ي��ل 
جديدة وطريقة جديدة للتفكري، 
يه�دد خطة  ال�ش�����فارة  نقل  اأن  اإل 
�شهره  عليها  يعمل  التي  ال�شلم 

منذ اأ�شهر.
الإ���ش��ارات واملواقف،     وراء ه��ذه 
اأوباما،  ���ش��ي��ا���ش��ة  ي��ّت��ب��ع  م��ا  غ��ال��ب��ا 
ول��ك��ن ل ت��ق��ول��وا ل����ه، ف����اإن ذلك 

يزعجه.
ال�شني،  رب��ط �شداقة مع     لقد 
وي���وا����ش���ل ���ش��ي��ا���ش��ة ال���ت���ق���ارب مع 
ك��وب��ا، وُي��ب��ق��ي اجل��ه��ود يف العراق 
و�شوريا لتدمري تنظيم داع�س ... 

التحالفات  بناء  اإع��ادة  يف  بالفعل 
القت�شاد  �شبكات  ت�شكيل  واإع���ادة 
العاملي من خلل جتاوز الوليات 

املتحدة والتقليل من مكانتها.
ديفيد  ل�����ه�����ارون  وب���ال���ن�������ش���ب���ة     
م����ي����ل����ر، ن�����ائ�����ب رئ����ي���������س امل����رك����ز 
اخلرباء  واأح��د  للباحثني  العاملي 
ال���ب���ارزي���ن يف ال�����ش��رق الأو����ش���ط، 
واملثري  امل�����ش��اغ��ب  دور  ل��ع��ب  “اإن 
�شيا�شة  ي��ك��ون  اأن  مي��ك��ن  ل��ل��ق��ل��ق 
تطبيقها  مت  م����ا  اإذا  م��ن��ط��ق��ي��ة 
�شيا�شات  وتنفيذ  لت�شميم  كجهد 
ترامب  دون��ال��د  ان  غري  بديلة”، 
خارج هذا ال�شياق. ففي كثري من 
ا�شرتاتيجيته  اأن  يبدو  احل��الت، 

ا�شتعدى معظم حلفائه ل تاثري ل�شيا�شته على كوريا ال�شمالية

الكبري  ال��ف�����ش��ل 
ال�����ش��ي��ا���ش��ة  يف 
ي�شبه  اخلارجية 
فدوار  قلبية  نوبة 
اليوم يب�شر مبا هو 
غدا بكثري  اأ�شواأ 

اأ�شعف نفوذ امريكا 
م�شداقيتها  ودمر 
وزعزع  العامل  يف 
ال�����ش����ت����ق����رار 
من  وزاد  ال��دويل 
ف���ر����س احل���رب 

اعلن ي�شتجيب لنزواته الذاتية

اثارة موجة من العنف يف ال�شرق الأو�شط لي�شت من اهتمام ترامب ال�شني.. حتولت من عدوة اىل �شديقة

�شنة مرت على عقيدة ترامب مل تغرّي جذريا امل�شالح الأمريكية لكنها غريت �شمعة الوليات املتحدة و�شورتها

يتخذ قراراته من منطلق ذاتي اأكرث من امل�شالح ال�شراتيجية الأمريكية يحب اثارة الفو�شى واملخاطرة حتى لو اأدى ذلك اإىل ا�شتخدام القنبلة الذرية

جنح يف ا�شتعداء معظم حلفائه:

القد�س: نزوة جديدة من �شطحات دونالد ترامب...!
 يف كثري من احلالت، تبدو ا�شراتيجيته رخوة بل غري متما�شكة

•• الفجر - خرية ال�صيباين

    يحب، كما يقول، ان يتعّذر توّقع مواقفه لي�شّل 
يف  الإقامة  من  عام  بعد  ولكن  ويبلبلهم.  خ�شومه 
دونالد  عمل  طريقة  اأ�شبحت  الأبي�س،  البيت 
ـــراف  ــــالن الع تــرامــب مــعــروفــة تــقــريــبــا، واإع

بالقد�س عا�شمة لإ�شرائيل مثال جيد.
اثــارة  هــو  الأمــريــكــي  الرئي�س  يحبه  مــا  اأكــرث     
الفو�شى، وخلق الرتياب وال�شك من خالل �شلوك 
و�شع  له  وي�شمح  والتقاليد.  النوامي�س  عن  خارج 
�شفقة  على  بالتفاو�س  الــدبــابــري  ع�س  يف  يــده 
اأف�شل لإر�شاء قاعدته التي تع�شق اأن تراه يطيح 
بالنظام املعمول به، ويحب ان ُيظهر نف�شه على اأنه 

رجل جريء. 
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العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2554  مدين جزئي

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/ هيثم ح��اف��ظ ف��اه��م��ي جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
عليك  اأق��ام  قد  اجلنفاوي  مناحي  من�شان  خملف  فرحان  املدعي/ابراهيم 
مببلغ  مطالبة  دع��وى  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
)63.000( درهم والر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 
Ch2.D.18 لذا فاأنت مكلف  بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �س    2017/12/18
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل  . 
رئي�ش الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2694  مدين جزئي

اىل املدعي عليه/ حممد جواد احمد حممد اليا�س جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ترى بنفي�شت فواد انرتنا�شيونال �س.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى 
الفوائد  اىل  بال�شافة  دره��م   )134845( مبلغ  ب�شداد  مطالبة  ومو�شوعها 
يوم  لها جل�شة  التام. وح��ددت  ال�شداد  ال�شتحقاق وحتى  تاريخ  القانونية من 
لذا   Ch1.B.10 بالقاعة  �س   8.30 ال�شاعة    2017/12/18 املوافق  الثنني 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل  . 
رئي�ش الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/490  مدين كلي

القامة  حم��ل  جم��ه��ول  يو�شف  ح�شني  ع��ب��داهلل  حميد  امل��دخ��ل/  اخل�شم  اىل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  املدعي/ا�شماعيل حممد كرمي حممد طاهر  ان  مبا 
ومو�شوعها املطالبة بالزامها بالت�شامن والت�شامم بينهما بان يدفعا للمدعي 
ما يق�شي به يف هذه الدعوى مع الزامهم الر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب 
ال�شاعة 9.30  املوافق 2017/12/11   الثنني  يوم  لها جل�شة  املحاماة. وحددت 
�س بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثلثة اأيام على الأقل  . 
رئي�ش الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2574  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-رايف دوت كري�شنا كومار مي�شرا جمهول حمل القامة 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  للتاأمني  الوطنية  ابوظبي  �شركة  امل��دع��ي/  ان  مب��ا 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )42196( درهم والر�شوم 
ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 
التام. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/12/27 ال�شاعة 8.30 �س 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.D.17 بالقاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/618  مدين كلي
اىل املدعي عليه / 1-ليتي في�شينتي داي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ حممد 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  امل�شلم  علي  م�شعود  حمد  وميثله:حممد  امل��ري  مبارك  �شبت 
املدعي  مواجهة  يف  يف:2016/1/1  امل��وؤرخ��ة  التفاقية  نفاذ  بعدم  احلكم  ومو�شوعها 
املوؤرخة  الت��ف��اق��ي��ة  واع��ت��م��اد  امل��دع��ي  توقيع  وث��ب��وت  علم  ل��ع��دم  و بطلنها  وج���دت  ان 
واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم  وال��زام��ه��م  عليهم  وامل��دع��ي  امل��دع��ي  ب��ني  يف:2016/7/31 
املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة. وحددت لها جل�شة يوم الثلثاء املوافق 
اأو  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا   Ch2.E.21 بالقاعة  ال�شاعة 9.30 �س   2017/12/12
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/403  مدين كلي 

اىل املحكوم عليه/1- كاليفورنيا لقطع غيار الطائرات جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/8/15  يف الدعوى 
املذكورة اعله ل�شالح/جممع دبي ال�شناعي �س.ذ.م.م )حاليا( و�شابقا مدينة 
دبي ال�شناعية �س.ذ.م.م بف�شخ اتفاقية اليجار املوؤرخة 22 فرباير 2007 �شند 
الدعوى مع الزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/380  مدين كلي 

اىل املحكوم عليه/1- بوجما ل�شناعة احلديد وال�شلب �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/8/15  يف 
الدعوى املذكورة اعله ل�شالح/جممع دبي ال�شناعي �س.ذ.م.م )حاليا( مدينة 
املوؤرخة  املدة  اليجار طويل  اتفاقية  بف�شخ  )�شابقا(  ���س.ذ.م.م  ال�شناعية  دبي 
مو�شوع  الر����س  قطعة  امل��دع��ي��ة  بت�شليم  عليها  امل��دع��ي  وال��زم��ت   2006/8/2
التفاقية واملو�شحة بال�شحيفة مع الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2074  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-�شيف الدين حممد �شيف برافني جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ مرمي علي فتح اهلل علي ح�شني وميثله:حممد را�شد �شامل علي العوي�س قد 
مبلغ )565.000(  ب�شداد  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  عليك  اأقام 
درهم 3- الزام املدعي عليه ب�شداد املبلغ مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�شداد التام 4- تثبيت المر ال�شادر مبنع املدعي عليه من ال�شفر 5- الزام املدعي 
املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.  وات��ع��اب  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليه 
اأو  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا   Ch2.E.22 بالقاعة  ال�شاعة 9.30 �س   2017/12/13
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3435  جتاري جزئي
ا�شلن   -2 �����س.ذ.م.م  ال�شيارات  لتاجري  مار�شيلو  �شركة   -1 عليهما  امل��دع��ي  اىل 
مريوف جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/بايرام اتايف وميثله: احمد علي 
حممد من�شور الزيودي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى 
عليهم  املدعى  ال��زام  دره��م   275.000 وق��دره  مببلغ  والتكافل  بالت�شامن  عليهما 
بالت�شمامن والت�شامم والتكافل بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها 
 Ch1.C.12 جل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/12/13  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل   . 
رئي�ش الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3247  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/ 1- عبداهلل حممد عبيد بن ثالث ال�شميلي جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/م�شرف الهلل �س.م.ع مكتب ادارة فرع برج البحر وميثله: علي 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اجلرمن  ابراهيم  ا�شماعيل 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   117387.82 وق��دره  مبلغ  ب�شداد  عليه  املدعى 
املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س 
Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة  املوافق 2017/12/28  
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل. 
رئي�ش الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3819  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/ 1- علي عثمان ليبي حممد حفيظ جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/م�شرف الهلل - �شركة م�شاهمة عامة وميثله: نا�شر مال اهلل حممد 
غامن قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   44.844.66
الثنني املوافق 2017/12/25  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل. 
رئي�ش الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3513  جتاري جزئي
اىل املدعي عليهما 1- جي ا�س كي انرتنا�شيونال للتجارة العامة ذ.م.م 2- �شيد نو�شاد اقبال 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/امل�شنع الوطني للبل�شتيك �س م م وميثله: �شعيد 
املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الزحمي  احمد  عبيد  مبارك 
عليهما مببلغ وقدره 188.160 درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 
املوافق 2017/12/13   الربعاء  لها جل�شة يوم  التام. وحددت  ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ 
ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�ش الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3700  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/1- توودرو�س �شيفراو جوج�شا جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
دانيل مولوجيتا ولدي�شينبت وميثله: عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع قد اأقام عليك 
وقدره  مبلغ  للمدعي  يدفع  ب��اأن  عليه  امل��دع��ى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
مع  ال�شداد  مت��ام  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  منذ   %9 بواقع  والفائدة  دره��م   130.000
الزامها بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماه و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بل 
كفالة. وحددت لها جل�شة يوم الثلثاء املوافق 2017/12/19  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا   Ch1.C.12
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3623  جتاري جزئي

ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  للنجارة  بيزكت  ور�شة  عليه/1-  املدعي  اىل 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  ذ.م.م  ال�شحن  خل��دم��ات  اي�شت  ميدل  امل��دع��ي/ك��وردي��ن��ادورا 
والر�شوم  دره���م   57739 وق����دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا 
وامل�شاريف واتعاب املحاماه والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول 
احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2017/12/21  
ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �س   8.30 ال�شاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�ش الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3209  جتاري جزئي
حمل  جمهول  املتحركة  الهواتف  لتجارة  العاملي  الذهبي  الياقوت  عليه/1-  املدعي  اىل 
حممد  ح�شن  �شلح  وميثله:  ب�شي�شو  توفيق  حممد  ا�شامه  املدعي/ربيع  ان  مبا  القامة 
مبا�شري قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي 
تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   200000 وق��دره  مبلغ 
  2017/12/21 املوافق  اخلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  التام.  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق 
ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�ش الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3552  جتاري جزئي

�شوكوماران  ل��ي��ل  ب��ي��ج��وي   -2 ح��ب��ي��ب  حم��م��د  اح��م��د  ث��ام��ر   -1 عليهما  امل��دع��ي  اىل 
عليك  اأق���ام  ق��د  اروم��وج��ام  املدعي/�شامبانتامورتي  ان  الق��ام��ة مب��ا  جم��ه��ويل حم��ل 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة باخراج املدعى عليهما من ال�شركة ومتكينهم من حذف 
والوراق  ال�شجلت  و�شائر  التجارية  والرخ�شة  التجاري  ال�شجل  من  ا�شمه  و�شطب 
بالرخ�شة  اخل��ا���ش��ة  الر�شمية  الج����راءات  ب��ان��ه��اء  ل��ه  والت�شريح  الخ���رى  الر�شمية 
والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 
2017/12/28  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 
اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�ش الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/3239 جتاري جزئي                              
ام القيوين  اىل املدعي عليه /1 - ث��واب كل مينا كل جمهول حمل القامة مبا ان املدعي : بنك 
بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  وعليه  اع��له  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  اق��ام  ق��د  ����س.م.ع  الوطني 
املنعقدة بتاريخ 2017/11/27 احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة وقبل الف�شل يف املو�شوع 
بندب اخلبري امل�شريف �شاحب الدول باجلدول وتكون مهمته كالتي : الطلع على ملف الدعوى    
الدعوى والطلع  ملقرات طريف  النتقال  ان يقدمه اخل�شوم  املقدمة فيها وما ع�شى  وامل�شتندات 
على املرا�شلت الورقية واللكرتونية املنتظمة لبيان علقة الواقع بني طريف الدعوى وبيان نوع 
طريف  ك��ان  اذا  ما  وبيان  عليها  ترتب  وم��ا  و�شببها  و�شندها  الدعوى  ط��ريف  ربطت  التي  املعاملت 
البنك  من  املمنوحة  الئتمان  بطاقة  �شوء  على  عدمه  من  فيما  بالتزاماتهما  اوفيا  قد  الدعوى 
املدعي اىل املدعى عليه وحددت مبلغ �شبعة الف درهم كاأمانه على ذمة ح�شاب وم�شروفات اخلبري 
واتعابة الزمت املدعي ب�شدادها خلزينة املحكمة.  وحددت لها املحكمة جل�شة يوم الثنني  املوافق 

.  Ch1.C.13 2017/12/11  ال�شاعة 30 :8 �شباحا يف القاعة
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/3237 جتاري جزئي                              

اىل املدعي عليه /1 - ار�شاد ب�شري جمهول حمل القامة مبا ان املدعي : بنك ام القيوين الوطني 
�س.م.ع قد اقام الدعوى املذكورة اعله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 
اخلبري  بندب  املو�شوع  يف  الف�شل  وقبل  املحكمة  حكمت   : التايل  التمهيدي  احلكم   2017/11/27
امل�شريف �شاحب الدول باجلدول وتكون مهمته كالتي : الطلع على ملف الدعوى    وامل�شتندات 
املقدمة فيها وما ع�شى ان يقدمه اخل�شوم النتقال ملقرات طريف الدعوى والطلع على املرا�شلت 
الورقية واللكرتونية املنتظمة لبيان علقة الواقع بني طريف الدعوى وبيان نوع املعاملت التي 
ربطت طريف الدعوى و�شندها و�شببها وما ترتب عليها وبيان ما اذا كان طريف الدعوى قد اوفيا 
بالتزاماتهما فيما من عدمه على �شوء بطاقة الئتمان املمنوحة من البنك املدعي اىل املدعى عليه 
وحددت مبلغ �شبعة الف درهم كاأمانه على ذمة ح�شاب وم�شروفات اخلبري واتعابة الزمت املدعي 
ب�شدادها خلزينة املحكمة.  وحددت لها املحكمة جل�شة يوم الثنني  املوافق 2017/12/11  ال�شاعة 

.  Ch1.C.13 30 :8 �شباحا يف القاعة
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/3160 جتاري جزئي                              

اىل املدعي عليه /1 - علي توفيق لقي�س جمهول حمل القامة مبا ان املدعي : م�شرف الهلل 
بتاريخ 2017/11/14  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  وعليه  اع��له  املذكورة  الدعوى  اق��ام  قد  ���س.م.ع 
احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري وقبل الف�شل يف املو�شوع بندب اخلبري 
الدعوى النتقال  الدور باجلدول وتكون مهمته بعد الطلع على ملف  امل�شريف املخ�س �شاحب 
والدفاتر  ال�شجلت  واق��ع  لديه من  عليهما  املدعى  ملف  على  لزم للطلع  كاأمر  املدعي  للبنك 
والدفاتر  ال�شجلت  وك��ذا  اخل�شوم  يقدمه  ان  ع�شى  ما  وعلى  ح�شاه  على  اليل  احلا�شب  ونظام 
لبيان ما  ان وجدت  الورقية واللكرتونية  واملرا�شلت  املنتظمة  والورقية واللكرتونية  التجارية 
الت�شهيلت التي ح�شل عليها املدعى عليه الول و�شروطها والرباح او الفوائد املتفق عليها وحددت 
مبلغ خم�شة الف درهم كاأمانه للخبري والزمت املدعي ب�شدادها.  وحددت لها املحكمة جل�شة يوم 

.  Ch1.C.14 الثلثاء  املوافق 2017/12/19  ال�شاعة 30 :8 �شباحا يف القاعة
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/2430 جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- ميليندا جالف دجدجان جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/10/25 يف الدعوى املذكورة اعله 
ل�شالح/ بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع بالزام املدعى عليها باأن توؤدي اىل املدعي 
مبلغ 4063.99 درهم وفائدة 9% من تاريخ 2008/8/4 وحتى 2017/7/16 وفائدة 
والزمتها  ال�شداد  متام  وحتى  الخ��ري  التاريخ  يف  امل�شتحق  املبلغ  اجمايل  على   %9
بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ ثلثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماه ورف�شت ما عدا 
ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  الع��لن  ه��ذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1340 جتاري جزئي 
بان  ال��ربك��ل��و جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة نعلنكم  ع��ل��ي��ه/1- علي جمعه  امل��ح��ك��وم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/10/9 يف الدعوى املذكورة اعله 
يوؤدي  ب��اأن  عليه  املدعى  بالزام  عامة(  م�شاهمة  )�شركة  الهلل  م�شرف  ل�شالح/ 
للمدعي مبلغ وقدره مائة وثلثة وخم�شون الف واربعمائة و�شبعة وثمانون درهم 
املحاماه ورف�شت ما عدا  اتعاب  والف درهم مقابل  وامل�شاريف  دره��م(   153.487(
ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  الع��لن  ه��ذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/2105 جتاري جزئي 

�شتانلي فين�شنت فين�شنت جون بورغ�س بور جمهول حمل  املحكوم عليه/1-  اىل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/8/2 يف الدعوى 
املذكورة اعله ل�شالح/ م�شرف الهلل )�شركة م�شاهمة عامة( بالزام املدعى عليه 
و�شته  وثمامنائة  الف  وثمانية وخم�شني  مائة  مبلغ  املدعي  للم�شرف  ي��وؤدي  ب��اأن 
وع�شرين درهم وثلثة و�شتني فل�شاً والزمته بامل�شروفات ومببلغ الف درهم مقابل 
يوما  ثلثني  خلل  لل�شتئناف  قابل  احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  الع��لن  ه��ذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2340  جتاري كلي              

اجلديد  الطفل  موؤ�ش�شة   -2 ����س.م.ح  ب��وي  نيو  �شركة   -1  / عليهم  املدعي  اىل 
عادل  منار   -4 الطرابي�شي  ع��ادل  حممد   -3 الطرابي�شي  ع��ادل  حممد  ملالكها 
ع���ادل ال��ط��راب��ي�����ش��ي  جم��ه��ويل حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل���دع���ي/ ب��ن��ك ابوظبي 
اأق���ام عليك  ق��د  اب��راه��ي��م اجل��رم��ن  ا�شماعيل  )ف���رع( وميثله / علي  ال��ت��ج��اري 
وقدره  مببلغ  بالت�شامن  عليهم  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
33004326.66 درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماه.  وحددت لها جل�شة 
 Ch1.B.8 بالقاعة  9.30 �س  ال�شاعة    2017/12/13 املوافق   الرب��ع��اء   يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2081  جتاري كلي

اىل املدعي عليهما 1- ازياء �شناء �س.ذ.م.م 2- مركز �شناء �س.ذ.م.م جمهويل حمل القامة 
مبا ان املدعي/بنك ابوظبي التجاري )فرع( وميثله: علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليهم مببلغ وقدره 45.301.733.33 
وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم 
�س   9.30 ال�شاعة    2017/12/21 املوافق  اخلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  التام.  ال�شداد 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  بالقاعة 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

لتفيا تعلن م�شاركتها
 يف اك�شبو دبي 2020

•• ريغا-وام:

جمهورية  ل��دى  الدولة  �شفرية  العليلي  عبيد  خلفان  حنان  �شعادة  التقت 
لتفيا ام�س الأول مبعايل اأرفي�س اأ�شريادي�س نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
اللقاء  خ��لل  الوزير  معايل  واأبلغ  لتفيا.   جمهورية  يف  القت�شاد  ووزي��ر 
بالقرار  الإم��ارات��ي  اجلانب  اللتيفية  القت�شاد  وزارة  مببني  عقد  ال��ذي 
دبي  اك�شبو  يف  امل�شاركة  على  موافقتها  ح��ول  لتفيا  جلمهورية  الر�شمي 
2020 موؤكداً انه �شيتم اإر�شال مذكرة ر�شمية بذلك اىل اجلانب الإماراتي 

من قبل احلكومة اللتفية.

منو قوي لل�شناعة الربيطانية يف اأكتوبر 
•• لندن-رويرتز:

وترية  باأ�شرع  الأول  ت�شرين  اأكتوبر  يف  الربيطاين  ال�شناعي  الإن��ت��اج  منا 
�شنوية يف نحو عام لكن انخفا�س اإنتاج قطاع الت�شييد وتباين اأداء التجارة 
وفقد   .2018 يف  القت�شاد  توقعات  ب�شاأن  املحللني  بني  انق�شاما  اأح��دث 
ارتفاع  من  امل�شتهلكني  معاناة  مع  العام  هذا  الزخم  الربيطاين  القت�شاد 
ل�شالح  الت�شويت  بعد  ال�شرتليني  اجلنيه  هبوط  اأطلقه  الذي  الت�شخم 
املا�شي لكن بع�س امل�شدرين حققوا  العام  اخل��روج من الحت��اد الأوروب��ي 
اليورو.  منطقة  اقت�شاد  ق��وة  وتنامي  ال�شرتليني  تراجع  ج��راء  مكا�شب 
يف  باملئة   3.6 ارتفع  ال�شناعي  الإن��ت��اج  اأن  ام�س  ر�شمية  بيانات  واأظ��ه��رت 
منذ  قفزة  اأك��رب  يف  ع��ام  قبل  م�شتواه  م��ع  باملقارنة  الأول  ت�شرين  اأكتوبر 
بوجه  القت�شاديون  توقعه  ما  ليتما�شى مع  املا�شي  الأول  كانون  دي�شمرب 

عام يف ا�شتطلع اأجرته رويرتز.
لكن مكتب الإح�شاءات الوطنية قال اإنه يف اأكتوبر ت�شرين الأول مل ي�شجل 
الإنتاج ال�شناعي منوا مقارنة مع ال�شهر ال�شابق وزاد مكون اإنتاج امل�شانع 

بن�شبة 0.1 باملئة فقط.
وانق�شم القت�شاديون ب�شاأن البيانات التي اأظهرت اأي�شا ت�شجيل اإنتاج قطاع 
2016. واأظهرت  اآذار  اأكرب انخفا�س يف �شهر واحد منذ مار�س  الت�شييد 
اأرقام منف�شلة اأن عجز جتارة ال�شلع الربيطانية يف الأ�شهر الثلثة حتى 
�شبتمرب اأي��ل��ول ج��اء اأق���ل م��ن ال��ت��ق��دي��رات الأول��ي��ة رغ��م اأن���ه زاد قليل يف 
دولر(  مليار   14.5( ا�شرتليني  مليار   10.8 اإىل  الأول  ت�شرين  اأكتوبر 
مليار   10.5 عند  اأيلول  �شبتمرب  يف  امل�شجل  امل�شتوى  مع  باملقارنة  وذل��ك 

ا�شرتليني.

اجناز اتفاق التبادل احلر بني 
الحتاد الأوروبي واليابان 

•• بروك�صل-وام:

متكن الحتاد الأوروبي واليابان من اإجناز اتفاق التبادل احلر بينهما بعد 
مفاو�شات امتدت حلوايل خم�س �شنوات. واعلن الحتاد الأوروبي واليابان 
يف بيان م�شرتك ام�س انهما اأجنزا التفاق الذي يجريان مفاو�شات حوله 
منذ 2013.. وكان اجلانبان تفاهما على املبادئ الكربى يف التفاق يوليو 

املا�شي.

»اأدنوك للتوزيع« تنجح يف ت�شعري اأكرب طرح عام يف »اأبوظبي لالأوراق املالية«

منو قوي للوظائف 
الأمريكية يف نوفمرب

•• وا�صنطن-رويرتز:

الأمريكية بوترية  الوظائف  زاد منو 
الثاين  ت�����ش��ري��ن  ن��وف��م��رب  يف  ق���وي���ة 
الأج���ور مم��ا ير�شم �شورة  وارت��ف��ع��ت 
اإنه ل  لقت�شاد متني يقول املحللون 
النوع  م��ن  م���ايل  حتفيز  اإىل  ي��ح��ت��اج 
ال������ذي ي���ق���رتح���ه ال���رئ���ي�������س دون���ال���د 
ترامب. واأظهرت بيانات وزارة العمل 
ال���وظ���ائ���ف يف  ع����دد  اأن  الأم���ري���ك���ي���ة 
بالوليات  الزراعية  غري  القطاعات 
املتحدة زاد 228 األف وظيفة يف ظل 
ارتفاعات وا�شعة النطاق يف التوظيف 
مع انح�شار اآثار الختللت الناجتة 
ع��ن الأع��ا���ش��ري يف الآون����ة الأخ����رية. 
وجرى تعديل بيانات اأكتوبر ت�شرين 
اأ�شاف  الق��ت�����ش��اد  اأن  لتظهر  الأول 
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األف وظيفة يف التقديرات ال�شابقة.

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �شركة برتول اأبوظبي الوطنية 
للتوزيع - ال�شركة الرائدة يف جمال 
توزيع وبيع الوقود يف دولة الإمارات 

واأكرب ُم�شّغل ملتاجر البيع بالتجزئة بح�شب عدد املتاجر على م�شتوى 
الدولة - ام�س عن الت�شعري الناجح لأ�شهمها العادية يف عملية الطرح 

العام الأويل لل�شركة “الطرح«.
“�شعر  ال��ع��ادي  لل�شهم  دره���م   2.5 ب��واق��ع  ال��ط��رح  �شعر  حت��دي��د  ومت 
الطرح” فيما من املتوقع اأن يبداأ التداول على اأ�شهم ال�شركة يف �شوق 
اأبوظبي للأوراق املالية يف متام ال�شاعة العا�شرة من �شباح يوم الأربعاء 

.»ADNOCDIST« 13 دي�شمرب 2017 حتت الرمز
وبناء على �شعر الطرح فاإن القيمة ال�شوقية لل�شركة عند الإدراج �شتبلغ 
حوايل 31.3 مليار درهم اأو ما يعادل 8.5 مليار دولر اأمريكي فيما 

%10 من  1.250.000.000 �شهم متّثل  الطرح  اأ�شهم  يبلغ عدد 
راأ�س مال ال�شركة.

“جمموعة  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  �شركة  �شتوا�شل  ال��ط��رح  وعقب 
 %  90 الحتفاظ بح�شة  للتوزيع”  “اأدنوك  ل�  الأم  ال�شركة  اأدنوك” 
اأ�شهم ال�شركة. وتبلغ قيمة الأ�شهم العادية املُباعة يف الطرح 3.1  من 

مليار درهم اأو ما يعادل 851 مليون دولر اأمريكي.
وبهذه املنا�شبة قال معايل الدكتور �شلطان بن اأحمد اجلابر وزير دولة 
الرئي�س التنفيذي لأدنوك وجمموعة �شركاتها “ ي�شعدنا اليوم الإعلن 
عن �شعر ال�شهم يف الطرح العام الأويل ل�شركتنا الرائدة اأدنوك للتوزيع 
اأدن��وك على حتقيقها  التي تعمل  النوعية  النقلة  اإط��ار  ياأتي يف  وال��ذي 

واأ�شاف  الإم���ارات���ي���ة. 
“�شتوا�شل  م��ع��ال��ي��ه 
اأدن�����������������وك ل����ل����ت����وزي����ع 
الدعم  م��ن  ال�شتفادة 
ال�����ك�����ام�����ل مل���ج���م���وع���ة 
اأدنوك خلل مرحلة النمو التالية لتعزز مكانتها ودورها كاإحدى اأكرب 
ال�شركات املُدرجة يف اأ�شواق املال بدولة الإمارات«. ويعد الطرح اخلا�س 
ب�شركة اأدنوك للتوزيع هو اأول طرح عام اأويل يف �شوق اأبوظبي للأوراق 
املالية منذ 6 اأعوام واأكرب طرح يف �شوق اأبوظبي خلل ال�شنوات الع�شر 
ودولة  اأدن��وك  ملجموعة  بالن�شبة  ومهمة  فارقة  علمة  وميثل  املا�شية 
الإمارات ب�شفة عامة ..كما يعد اأول طرح عام للموؤ�ش�شات ال�شتثمارية 
الدولية يف �شوق اأبوظبي للأوراق املالية. وا�شتنادا اإىل القيمة ال�شوقية 
ل� “اأدنوك للتوزيع” عند الإدراج، من املتوقع اأن تكون ال�شركة رابع اأكرب 

�شركة مدرجة يف �شوق اأبوظبي للأوراق املالية.

متا�شيا مع روؤية القيادة وتنفيذا ل�شرتاتيجيتنا املتكاملة للنمو الذكي 
والتي ت�شهم يف دعم تطور ومنو القت�شاد املحلي«.

واأ�شار معاليه اإىل اأن الطرح ُيعترب اأكرب واأهم طرح عام يف �شوق اأبوظبي 
اأمام  مهمة  فر�شة  ومُيّثل  املا�شية  الع�شر  ال�شنوات  يف  املالية  ل��لأوراق 
دولة  يف  الأوىل  ال��وق��ود  ت��وزي��ع  �شركة  يف  ح�شة  لم��ت��لك  امل�شتثمرين 
م�شتوى  على  بالتجزئة  البيع  ملتاجر  �شل�شلة  اأك��رب  و�شاحبة  الإم���ارات 

الدولة.
ال��ف��ري��دة يف  ومكانتها  للتوزيع  اأدن���وك  ب��اأن من��وذج عمل  معاليه  واأك���د 
الطلب  حجم  زي��ادة  يف  �شاهمت  متتلكها  التي  النمو  واإمكانات  ال�شوق 
على الكتتاب الذي يعترب من اأكرب الكتتابات التي ت�شهدها اأ�شواق املال 

•• دبي-وام:

اف��ت��ت��ح ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور بن 
اليوم  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د 
فيدك�س بي – VIDXB الفعالية 
الأوىل من نوعها يف منطقة ال�شرق 
اأف��ري��ق��ي��ا واملعنية  و���ش��م��ال  الأو���ش��ط 
بتطوير املحتوى الرقمي والحتفاء 
و�شائل  ع��ل��ى  امل���وؤث���رة  بال�شخ�شيات 
ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي م��ن تنظيم 
التلفزيوين  ل���لإن���ت���اج  دب����ي  جل��ن��ة 
يف  ي��وم��ني  م���دار  ع��ل��ى  وال�شينمائي 

مركز دبي التجاري العاملي
وق����ام ���ش��م��وه ب��ج��ول��ة ���ش��م��ل��ت جانبا 
ك��ب��ريا م��ن امل��ع��ر���س راف��ق��ه خللها 
امل��ّري املدير العام  �شعادة منى غامن 
ل��ل��م��ك��ت��ب الإع���لم���ي حل��ك��وم��ة دبي 
دبي  جلنة  رئي�س  ال�شريف  وج��م��ال 
وال�شينمائي  ال��ت��ل��ف��زي��وين  ل��لإن��ت��اج 
���ش��م��وه م���ن املنظمني  ت��ع��رف  ح��ي��ث 
البتكارات  اأح���دث  على  وامل�شاركني 
الرقمي  امل��ح��ت��وى  �شناعة  ع���امل  يف 
اإىل  الرامية  اأف��ك��اره��م  اإىل  وا�شتمع 
يرقى  مبا  تطويره  عملية  موا�شلة 
املتابعني  ج���م���ه���ور  ت���ط���ل���ع���ات  اإىل 
ال�شريعة  امل��ت��غ��ريات  م��ع  وبالتزامن 

التي متيز عامل الإنرتنت.
واأب������دى ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور بن 
حممد اإعجابه بفكرة احلدث ل�شيما 
املو�شوعات  من  ب��ات  مو�شوعه  واأن 

ال�����ت�����ي ت�������ش���غ���ل ح�����ي�����زا ك�����ب�����ريا من 
ما  على  اطلع  حيث  ال�شباب  اهتمام 
�شيتناوله احلدث من نقا�شات حول 
م��و���ش��وع امل��ح��ت��وى ال��رق��م��ي وكيفية 
بالنفع  يعود  بناء  باأ�شلوب  تطويره 
امل��ج��ت��م��ع م���ن خ���لل توظيفه  ع��ل��ى 
يكفل  ال������ذي  ال�����ش��ل��ي��م  ب���الأ����ش���ل���وب 
ال�شتفادة من التطور ال�شريع الذي 
والتقنيات  الت�����ش��ال  ع���امل  ي�شهده 
ال��رق��م��ي��ة يف حت��ف��ي��ز ال�����ش��ب��اب على 
الإبداع وحتفيز طاقاتهم نحو اإفادة 

ذاتهم وجمتمعاتهم.
ورحب جمال ال�شريف ب�شيوف دبي 
امل�����ش��ارك��ني يف احل����دث م��ن خمتلف 
انحاء املنطقة والعامل يف اأول جتمع 
على  خا�شة  ب�شفة  يركز  نوعه  م��ن 
امل���ح���ت���وى ال���رق���م���ي ل����ش���ي���م���ا على 
�شعيد �شناعة الفيديو الرقمي على 
الإنرتنت متمنياً لهم ال�شتفادة من 
الفعاليات امل�شاحبة مبا ت�شمله من 

نقا�شات ثرية.
ل����لإن����ت����اج  دب�������ي  جل����ن����ة  اأن  واأك����������د 
ال��ت��ل��ف��زي��وين وال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي ب����داأت 
ملمو�شة  خ��ط��وات  بتحقيق  بالفعل 
الطموحة  دبي  ا�شرتاتيجية  لتنفيذ 
ب��������اأن ت����ك����ون م�����ن ب�����ني ال����وج����ه����ات 
الأعمال  لت�شوير  املف�شلة  العاملية 
ال�شينمائية واإنتاجها على امل�شتويني 

القليمي والعاملي.
وق���ال ال�����ش��ري��ف اإن دول���ة الإم�����ارات 

املعر�س  ���ش��ي��وف  ل��ت��ع��ري��ف  م��ه��م��ة 
وامل�شاركني فيه على حزمة اخلدمات 
اللجنة  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
للمنتجني  ت�شمن  واح����دة  ك��ن��اف��ذة 
وط���واق���م ال��ع��م��ل و���ش��ان��ع��ي الأف���لم 
�شل�شلة  ت�����ش��وي��ر  جت���رب���ة  حت��ق��ي��ق 
التكلفة  حيث  من  وجمدية  مريحة 

يف دبي.
و����ش���م���ت ق���ائ���م���ة ����ش���ي���وف احل����دث 
ال�شهرية  الأ�����ش����م����اء  م����ن  ال���ع���دي���د 
التوا�شل  م��ن�����ش��ات  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى 
ت�شمل  ع��دة  الجتماعي يف جم��الت 
والألعاب  واجل��م��ال  احل��ي��اة  اأ���ش��ل��وب 
يقدمون  وال��ري��ا���ش��ة  وال��ك��وم��ي��دي��ا 
من  متنوعة  جمموعة  ع��رب  روؤاه���م 
اأمام  والتفاعلية  النقا�شية  اجلل�شات 
جمهور الن�شخة الأوىل من الفعالية 
الب��ت��ك��ارات يف  اأح���دث  على  للتعرف 
�شبكة  ع��رب  امل��ح��ت��وى  �شناعة  ع���امل 
تيارات  م��ن  ي�شهده  وم���ا  الإن���رتن���ت 
واجتاهات جديدة وتقنيات اإبداعية.

كاي�شي  العاملي  يوتيوب  جن��م  وق���ّدم 
خلله  م��ن  ت��ن��اول  ع��ر���ش��اً  ني�شتات 
روؤيته اخلا�شة عن العديد من الأفكار 
بامل�شهد احلايل  املعنية  واملو�شوعات 
الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  و���ش��ائ��ل  على 
اعتماداً على خربته الكبرية يف هذا 
امل���ج���ال ح��ي��ث ي��ع��م��ل خم����رج اأف����لم 
الكاتب  وه����و  ن���ي���وي���ورك  يف  م��ق��ي��م 
واملخرج واملحرر واملمثل الرئي�شي يف 

الفعاليات  م���ن  ال���ع���دي���د  حت��ت�����ش��ن 
ال��ع��امل��ي��ة ال���ك���ربى وال���ت���ي ت��خ��دم يف 
جمملها يف تعزيز احلوار بني املعنني 
ب��ال��ق��ط��اع��ات امل�����ش��م��ول��ة ���ش��م��ن تلك 
الفعاليات واليوم ي�شاف اإىل اأجندة 
ال��ف��ع��ال��ي��ات امل��ه��م��ة ع��ل��ى الأج���ن���دة 
لها  �شيكون  فعالية  دبي  يف  ال�شنوية 
دب���ي كمحرك  دور  ت��اأك��ي��د  اأث��ره��ا يف 
للإبداع يف املنطقة والعامل ومن�شة 
لهم  توفره  مبا  للمبدعني  حا�شنة 
علوة  والنقا�س  احل��وار  اأج���واء  من 
وراء  من  جننيها  التي  الفائدة  على 
املواهب  ب��ت��ق��ري��ب  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ت��ل��ك 
امل��ح��ل��ي��ة وال���ع���رب���ي���ة م����ن اخل�����ربات 
مبا  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  املتميزة  العاملية 
اأث���ر يف اإن�شاج  ل��ه��ذا الح��ت��ك��اك م��ن 
اأف���ك���اره���م وحت��ف��ي��زه��م دائ���م���ا على 

تقدمي اجلديد .
املهمة  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ه���ذه  اإن  واأ����ش���اف 
التي   2020 روؤي�����ة  ���ش��م��ن  ت���ن���درج 
اأطلقتها اللجنة �شهر اأكتوبر املا�شي 
الإعلمي  امل��ح��ت��وى  تطوير  ب��ه��دف 
ال��رق��م��ي مب��ا ي��ع��زز م��ن م��ك��ان��ة دبي 
عن  ف�شًل  الإع��لم  ل�شناعة  كقبلة 
متنوعة  جمموعة  واإط���لق  تنظيم 
الرامية  وامل���ب���ادرات  الفعاليات  م��ن 
وت�شجيع  ال���ق���ط���اع  من����و  دع�����م  اإىل 
وج��ذب امل��واه��ب ال��واع��دة وامل�شاهمة 

يف تطويرها .
اأن احل��دث ميثل فر�شة  اإىل  واأ���ش��ار 

النمو  فر�س  لتحديد  املعنيني  م��ن 
املنا�شبة لتطوير  الإج��راءات  واتخاذ 

هذا القطاع احليوي.
ال�شطلع  ع��ل��ى  اللجنة  وحت��ر���س 
الإعلمي  امل�����ش��ه��د  يف  ف��اع��ل  ب����دور 
يف  املتخ�ش�شة  ال��ق��ط��اع��ات  ل�شيما 
انتاج الأفلم وتطوير املحتوى حيث 
الفعاليات  ت�شارك يف عدد كبري من 
مبا  املتخ�ش�شة  العاملية  وامل���ب���ادرات 
ال�شينمائي  ك���ان  م��ه��رج��ان  ذل���ك  يف 
رابطة  ت�����ش��وي��ر  م���واق���ع  وم���ع���ر����س 
الدوليني  ال�شينمائيني  املفو�شني 
ال����دول����ي����ة  وال�����������ش�����وق   »AFCI«
ميبكوم  والب�شري  ال�شمعي  للإنتاج 
»MIPCOM« ومهرجان احتاد 

غرف ال�شناعة والتجارة الهندية.

حقق  ال�������ذي   KSI ل���ل���ربي���ط���اين 
ال�شرق  منطقة  يف  ه��ائ��ل��ة  م��ت��اب��ع��ات 
ن��ت��ي��ج��ة مل��ج��م��وع��ة كبرية  الأو�����ش����ط 
م����ن م���ق���اط���ع ال���ف���ي���دي���و اجل����ذاب����ة 
مبقاطعه  وي�����ش��ت��ه��ر  ي��وت��ي��وب  ع��ل��ى 
واملو�شيقية  وال�����ش��اخ��رة  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
ي��وت��ي��وب ويبلغ  وال��ك��وم��ي��دي��ة ع��ل��ى 
21 مليون  اأك��رث من  متابعيه  ع��دد 
�شخ�س حول العامل وحقق ما يزيد 

على 3.5 مليار م�شاهدة.
وعلى هام�س فعاليات فيدك�س بي .. 
امل�شاركة  العديد من اجلهات  اأعلنت 
يعك�س  ما  امل�شتقبلية  م�شاريعها  عن 
بني  جت��م��ع  كمن�شة  احل����دث  ق��ي��م��ة 
خ��������رباء ال����ق����ط����اع ل���ل���ن���ق���ا����س ح���ول 
لقطاعات  ال��راه��ن  امل�شهد  معطيات 

 The - م�شل�شل ذي ني�شتات بروزرز
واملنتج   Neistat Brothers
 Daddy  - لونغليغز  دادي  فيلم 
كاي�شي  ون��اق�����س   .  Longlegs
اأم�����ام ال�����ش��ي��وف اأب�����رز امل��ح��ط��ات يف 
التي  املواقف  واأه��م  املهنية  م�شريته 
تعر�س لها خلل رحلته على و�شائل 
ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي وال��ت��ي حقق 
م���ن خ��لل��ه��ا ���ش��ع��ب��ي��ة ج���ارف���ة على 
ق��ن��ات��ه ع��ل��ى ي��وت��ي��وب وال���ت���ي ت�شم 
اأكرث من 7.7 مليون م�شرتك وبات 
ج��م��ه��ور عري�س  ي��ح��ظ��ى مب��ت��اب��ع��ة 
على ان�شتغرام وتويرت و�شناب ت�شات 
لل�شتماع اإىل �شرده والط��لع على 

اأ�شلوب حياته.
مميزا  ح�����ش��وراً  الأول  ال��ي��وم  و�شهد 

وتقدم  ال��ف��ن��ي  والإن�����ت�����اج  الإع�������لم 
مع  املبا�شر  للتوا�شل  الفر�شة  لهم 
اجلمهور .. كما قدم جنوم النرتنت 
وليلي  ني�شتات  وال��ع��امل  املنطقة  يف 
بون�س وKSI واأنور اجلباوي واإنانا 
عرو�شاً  �شتوكينغ  وه��ان��ا  �شاركي�س 
من  ك��ب��رياً  جت��اوب��اً  �شهدت  تفاعلية 

احل�شور.
وتعد جلنة دبي للإنتاج التلفزيوين 
احل�شرية  اجل���ه���ة  وال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي 
ورخ�س  ت�شاريح  ب��اإ���ش��دار  ل��ة  امل��خ��وَّ
امل��رئ��ي وامل�شموع  الإن��ت��اج الإع��لم��ي 
وال�شينما  ال���ت���ل���ف���زي���ون  مل���ن���ت���ج���ي 
والإع�����لن�����ات ال��ت��ج��اري��ة يف دب����ي .. 
احلكومية  ال��ه��ي��ئ��ات  م��ع  تعمل  ك��م��ا 
الت�شوير وغريهم  واأ�شحاب مواقع 

الرت�شيد تهدف  اأن جائزة  ُيذكر  فئة. 
يف  التعليمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ت��ك��رمي  اإىل 
دب���ي ع��ل��ى ج��ه��وده��ا امل��ب��ذول��ة خلف�س 
ا���ش��ت��ه��لك ال��ك��ه��رب��اء وامل���ي���اه وُت���َق���ّدم 
الفردية  ل���لإجن���ازات  خ��ا���ش��اً  ت��ق��دي��راً 
الطلب  ت�شمل  ال��ق��ط��اع  ه���ذا  ���ش��م��ن 
واأع�����������ش�����اء ال���ه���ي���ئ���ات ال���ت���دري�������ش���ّي���ة 

والإداريني.

وتطبيق  ال�شم�شية  الطاقة  وا�شتخدام 
احللول التقنية الذكية التي ت�شهم يف 
قدم  كما  ال��ط��اق��ة.  ا�شتهلك  تر�شيد 
مف�شًل حول  ���ش��رح��اً  اجل��ائ��زة  ف��ري��ق 
كيفية الت�شجيل يف اجلائزة و�شروطها 
املطلوبة  والتوعوية  التقنية  واملعايري 
اإ�شافة اإىل التعريف باجلوائز النقدية 
القّيمة التي �شتقدم للفائزين عن كل 

••دبي-وام: 

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي ور�شة 
الرت�شيد«  »ج��ائ��زة  مبعايري  تعريفية 
وذل������ك ب���ع���د اإع���لن���ه���ا ع����ن ف���ت���ح باب 
من   12 ال������  ال��������دورة  يف  ال��ت�����ش��ج��ي��ل 
-2017« الدرا�شي  للمو�شم  اجلائزة 
مل�شتقبٍل  »م��ع��اً  ���ش��ع��ار  حت��ت   »2018

الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون  م�شتدام« 
والتنمية  امل��ع��رف��ة  وه��ي��ئ��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م 
لكفاءة  دبي  وبرنامج  دبي  الب�شرية يف 
ال��ط��اق��ة »ط���اق���ت���ي« و���ش��رك��ة الحت����اد 

خلدمات الطاقة »الحتاد اإ�شكو«.
40 من�شاأة تعليمية  �شارك يف الور�شة 
ابتداًء  الدرا�شية  املراحل  مثلت جميع 
م���ن احل�������ش���ان���ات وري����ا�����س الأط���ف���ال 

املن�شاآت  حققتها  ال��ت��ي  ال���وف���ورات  ان 
الهيئات  واأع�شاء  والطلب  التعليمية 
الكهرباء  ا���ش��ت��ه��لك  يف  ال��ت��دري�����ش��ي��ة 
املا�شية   11 ال�����  الأع�������وام  يف  وامل���ي���اه 
ما  اأي  �شاعة  ج��ي��ج��اوات   157 وف���رت 
 LED 10 م��ل��ي��ون م�����ش��ب��اح  ي���ع���ادل 
 1.4 اإىل  اإ����ش���اف���ة  ل��ل��ك��ه��رب��اء  امل���وف���ر 
اأي م��ا يكفي  امل��ي��اه  مليار ج��ال��ون م��ن 
اأوليمبي  2.504 حو�س �شباحة  مللء 
الأمر الذي اأ�شهم يف خف�س ما يقارب 
ال��� 90 األ���ف ط��ن م��ن ان��ب��ع��اث��ات ثاين 
زراعة  ي��ع��ادل  م��ا  اأي  ال��ك��رب��ون  اأك�شيد 
102 األ���ف ���ش��ج��رة وحت��ق��ي��ق وف���ورات 

مالية بقيمة 122 مليون درهم.
وخ��������لل ال����ور�����ش����ة ق����دم����ت ك�����ل من 
عر�شاً  اإ�شكو  الحت���اد  و�شركة  طاقتي 
التعليمية  املن�شاآت  مل�شاعدة  تعريفياً 
يف رف�����ع ك����ف����اءة ال���ط���اق���ة ل���دي���ه���ا من 
خ���لل خ��دم��ات اإع�����ادة ت��اأه��ي��ل املباين 

واجلامعات  ال���ك���ّل���ي���ات  اإىل  و�����ش����وًل 
الكبار  تعليم  م��راك��ز  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
وتهدف  ال���ه���م���م.  اأ����ش���ح���اب  وم����راك����ز 
الور�شة اإىل تعريف املن�شاآت التعليمية 
بفئات   12 ال�����  ال������دورة  يف  امل�����ش��ارك��ة 
املن�شاأة  ف��ئ��ة  وه���ي  الأرب���ع���ة؛  اجل���ائ���زة 
وقائد  الرت�شيد  املتميزة يف  التعليمية 
الرت�شيد  وف���ري���ق  امل��ت��م��ي��ز  ال��رت���ش��ي��د 
املتميز  الرت�شيد  وفئة م�شروع  املتميز 
املرحلة  طلبة  حتفيز  اإىل  تهدف  التي 
ال��ث��ان��وي��ة واجل��ام��ع��ات وال��ك��ّل��ي��ات على 
تقدمي م�شروع مبتكر يهدف اإىل رفع 
كفاءة ا�شتهلك الكهرباء واملياه داخل 
هذه  ُط���ورت  حيث  التعليمية  امل��ن�����ش��اأة 
حكومة  روؤي���ة  م��ع  يتما�شى  مب��ا  الفئة 
دب�����ي ال���داع���م���ة ل���لب���ت���ك���ار واإ�����ش����راك 
امل�شتدامة  التنمية  حتقيق  يف  ال�شباب 
الفائز على جائزة  امل�شروع  و�شيح�شل 
ق��دره��ا 25 األ���ف دره���م. وق���ال �شعادة 

املنتدب  الع�شو  الطاير  حممد  �شعيد 
كهرباء  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
الرت�شيد  ج��ائ��زة  “متثل  دب���ي  وم��ي��اه 
امل�شرتك  ل��ل��ع��م��ل  ُي���ح���ت���ذى  من����وذج����اً 
وت�شافر اجلهود بني خمتلف الهيئات 
دبي  يف  واخلا�شة  العامة  واملوؤ�ش�شات 
ان�شجاماً مع توجيهات �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 

حاكم دبي رعاه اهلل«.
ولفت �شعادته اإىل اأن اجلهود امل�شرتكة 
اأثمرت على مدار ال� 11 �شنة املا�شية 
 443 م�شاركة  ظ��ل  يف  مبهرة  نتائج 
ب���ل���غ عدد  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف دب�����ي  م���ن�������ش���اأة 
الهيئة  لها  قدمتها  التي  املحا�شرات 
ومعايريها  وف��ئ��ات��ه��ا  اجل���ائ���زة  ح����ول 
و�شروطها ومبادئ تر�شيد ال�شتهلك 
ما  ا����ش���ت���ه���دف���ت  حم���ا����ش���رة   1421
اىل  األ��ف طالب م�شريا   334 ي��ق��ارب 

»كهرباء دبي« تنظم ور�شة للمن�شاآت التعليمية حول معايري جائزة الرت�شيد للمو�شم الدرا�شي 2018-2017

من�شور بن حممد يفتتح معر�س فيدك�س بي

بنك دبي التجاري يفتتح فرعًا جديدًا ب�شيتي ووك 2 بدبي
•• دبي – د.حممود علياء

اأم�س  اأعلن بنك دبي التجاري يوم 
الأول عن افتتاح اأح��دث فروعه يف 

�شيتي ووك 2 بدبي. 
وافتتح الفرع اجلديد معايل �شعيد 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  غبا�س  اأحمد 
اأع�شاء  م��ن  ع���دد  بح�شور  ال��ب��ن��ك 
فان  بريند  ودكتور  الإدارة  جمل�س 
للبنك،  التنفيذي  الرئي�س  ليندر 
كبار  من  جمموعة  اإىل  بالإ�شافة 

العملء وامل�شوؤولني يف البنك. 
ياأتي افتتاح الفرع اجلديد يف اإطار 
جهود البنك لزيادة ح�شور وتعزيز 
تزويد  ح��ي��ث مت  ال��ع��م��لء  خ��دم��ة 
تتيح  التي  التقنيات  باأحدث  الفرع 
للعملء ت�شجيل طلباتهم ومتابعة 
الإج���������راءات ع���رب الإن����رتن����ت دون 
رقمية  بتقنيات  يتميز  حيث  عناء. 
للعملء  ت��وف��ر  ال���ش��ت��خ��دام  �شهلة 

اأعلى م�شتويات اخلدمة والراحة.
حول هذه اخلطوة قال د. بريند: 
نبحث  ال����ت����ج����اري،  دب�����ي  ب���ن���ك  يف 
دائ����م����ا ع����ن ط�����رق ج����دي����دة ن�شع 
ف��ي��ه��ا اح��ت��ي��اج��ات ع��م��لئ��ن��ا حمط 
ت��رك��ي��زن��ا وذل����ك ع��ن��د ال��ق��ي��ام باأي 
اأمر. ويعترب الفرع اجلديد والذي 
مع  ي��ت��ن��ا���ش��ب  ب�شكل  ت�شميمه  مت 
احتياجات عملئنا عن�شراً اأ�شا�شيا 
دبي  بنك  يف  التحول  برنامج  م��ن 

التجاري.
افتتاح  اإن   “ ب��رين��د:  د.  واأ����ش���اف 

وب�������اأح�������دث ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ات يف 
اخل���دم���ات امل�����ش��رف��ي��ة ك���اجل���دران 
ال����ت����ف����اع����ل����ي����ة واأج��������ه��������زة اإي����������داع 
النقدي  الإي��داع  واأجهزة  ال�شيكات 
ال�شراف  واأج�����ه�����زة   )MDC(

.)MTA(الآيل
ال��ب��ن��ك بافتتاح  ال���ع���ام، ق���ام  خ���لل 
تت�شمن  رق���م���ي���ة  ف�������روع  ث����لث����ة 
اأح�������دث ال��ت��ق��ن��ي��ات امل�����ش��رف��ي��ة   يف 
دب����ي ف��ي�����ش��ت��ي��ف��ال ���ش��ي��ت��ي وم����ردف 
الواحة  ومركز  بدبي  �شنرت  �شيتي 

باأبوظبي.

لأنها  اجلديدة  التجاري  دبي  بنك 
الأدوات  اأح������دث  ل��ل��ع��م��لء  ت���ق���دم 
جتربتهم  ل���ت���ب�������ش���ي���ط  ال���ت���ق���ن���ي���ة 
امل�شرفية ككل من خلل متكينهم 
م���ن ال��ت��وا���ش��ل م���ع ال��ب��ن��ك بطرق 

�شهلة مبتكرة.
يتميز الفرع اجلديد بكونه جمهز 
منتجات  ل��ع��ر���س  رق��م��ي��ة  ب����األ����واح 
البنك وخدماته مما يتيح للعملء 
التوا�شل مع البنك من خلل املوقع 
الإلكرتوين. كما مت جتهيز الفروع 
الإلكرتونية  الأج����ه����زة  ب����اأح����دث 

اآخراً  اإثباتاً  ي�شكل  اجلديد  الفرع 
عن التزامنا جتاه العملء بتقدمي 
ح��ل��ول م��ب��ت��ك��رة م���ن ���ش��اأن��ه��ا جعل 
واأ�شهل  اأب�شط  امل�شرفية  جتربتهم 
وت��ت��م��ا���ش��ي م��ع اأف�����ش��ل امل��ع��اي��ري يف 
التزام  يوؤكد  كما  العملء،  خدمة 
اأحدث  بتقدمي  التجاري  دبي  بنك 
يف  التكنولوجيا  اإل��ي��ه  تو�شلت  م��ا 
اخلدمات امل�شرفية لنوفر لعملئنا 

جتربة م�شرفية متميزة”.
�شهلة  ال��رق��م��ي��ة  امل��ن�����ش��ات  ت��ع��ت��رب 
ال���ش��ت��خ��دام م��ن اأه���م م��زاي��ا فروع 
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العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8427   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: بلوبايت للتجارة    

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )33018.69( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
)88943/خ�����ش��و���ش��ي/ رق��م  تيدا/هات�شباك/خ�شو�شي(   / )ني�شان 

حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ل��وؤل��وؤي(  دبي/L/ابي�س 
كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8395   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: تامر حممد عبداحلميد ابراهيم امللي  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )87370.93( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/D/ )81822/دب�����ي  رق��م  /ازيرا/�شالون/خ�شو�شي(  )ه��اي��ون��داي 

املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  بني( 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8425   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: مك�س لوجي�شتيك�س  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )44785.39( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/N/18567/دبي( رق��م  خ�شو�شي(  /هات�شباك/  )تويوتا/ياري�س 

ابي�س( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8403   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: توب لك�شري �شتار للموا�شلت  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )110905.85( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/L/29592/دبي( رقم  350/�شالون/خ�شو�شي(  ا�س  /اي  )لكزي�س 
ابي�س( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8439   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: مك�س لوجي�شتيك�س  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )44779.76( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/N/18637/دبي( رق��م  )تويوتا/ياري�س/هات�شباك/خ�شو�شي( 

ابي�س( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8409   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: الزهر لل�شغال املعدنية 

���ش��داد مبلغ وق����دره )23869.02(  ب�����ش��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�شبوع من  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
/P/ال�شيارة )تويوتا/هاي اي�س/با�س/خ�شو�شي( رقم )53146/دبي

ابي�س( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8434   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: دار الزين للنقل بال�شاحنات اخلفيفة والثقيلة  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )39144.43( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
)تويوتا/هايلوك�س/بيك اب/نقل  عام( رقم )24296/دبي /نقل عام/

ابي�س( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8422   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: جينيال لتاأجري ال�شيارات  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )20426.16( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/I/47107/دبي( رق��م  10/هات�شباك/خ�شو�شي(  /اي  )ه��اي��ون��داي 

رمادي( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8443   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: مك�س لوجي�شتيك�س  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )44616.28( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/Q/89968/دبي( رق��م  )تويوتا/ياري�س/هات�شباك/خ�شو�شي( 

ابي�س( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8419   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: ار�س مهتافر  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )109497.29( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/O/58353/دبي( رقم  )مر�شيد�س/C200/�شالون/خ�شو�شي( 

املنذر  املنذر مع حفظ كافة حقوق  ا�شود( املمولة ل�شاحلكم من قبل 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8429   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: مادي�شن لتاأجري ال�شيارات  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )159854.8( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/L/5042/دبي( رقم  LI730/�شالون/خ�شو�شي(  دبليو/  ام  )بي 

املنذر  املنذر مع حفظ كافة حقوق  ا�شود( املمولة ل�شاحلكم من قبل 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8410   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: �شبياي�س ل�شلح املركبات  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )102771.53( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/O/26070/دبي( رق���م  )ن��ي�����ش��ان/ب��ات��رول/ا���ش��ت��ي�����ش��ن/خ�����ش��و���ش��ي( 

املنذر  املنذر مع حفظ كافة حقوق  ا�شود( املمولة ل�شاحلكم من قبل 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8408   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: ام ات�س �شي للمقاولت  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )37478.21( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/Q/41468/دبي( رق��م  /خ�شو�شي(  /كانرت/بيك  )ميت�شوبي�شي 

ابي�س( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8418   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: جينيال لتاأجري ال�شيارات  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )20426.16( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/I/48187/دبي( رق��م  10/هات�شابك/خ�شو�شي(  )ه��اي��ون��داي/اي 

ف�شي( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8420   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: مك�س لوجي�شتيك�س  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )44653.21( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/Q/89978/دبي( رق��م  /ياري�س/هات�شباك/خ�شو�شي(  )ت��وي��وت��ا 

ابي�س( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8417   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: با�شفيك لعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )30693.88( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/N/87099/دبي( رقم  /هات�شباك/خ�شو�شي(  )�شوزوكي/�شويفت 

ف�شي( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8399   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: املا برن�شي�س مل�شتح�شرات التجميل وال�شعر  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )142152.03( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
 /L/انفينتي / كيو اك�س 70 / ا�شتي�شن/خ�شو�شي( رقم )3870/دبي(
املنذر  املنذر مع حفظ كافة حقوق  ا�شود( املمولة ل�شاحلكم من قبل 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8401   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: �شي ار ا�س للخدمات الفنية  

وق��دره )68636.1( درهم  �شداد مبلغ  اليه ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/Q/50416/دبي( رق���م  اي�����س/ب��ا���س/خ�����ش��و���ش��ي(  )ت��وي��وت��ا/ه��اي 

ابي�س( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8431   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: افتلكو انترييورز  

وق��دره )62726.5( درهم  �شداد مبلغ  اليه ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
)جي ام �شي / ان كيه ار / بيك اب / خ�شو�شي ( رقم )41381/دبي 
/M/ابي�س( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8411   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: كاثرين ال�شتا�شيو كون�شتانتينو  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )112646.03( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/J/17478/دبي( رقم  /خ�شو�شي(  /كوبيه  /جين�شي�س  )هايونداي 

احمر( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8441   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: مك�س لوجي�شتيك�س  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )44777.21( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/N/ )17846/دب�����ي  رق��م  )تويوتا/ياري�س/هات�شباك/خ�شو�شي( 

ابي�س( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8397   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: اي�شان للتجارة العامة  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )50801.37( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/G/ )49429/دب��ي  رقم  ماك�س/فان/خ�شو�شي(  )دايهات�شو/جران 

ابي�س( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8402   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: بوابة ال�شام لتاأجري ال�شيارات  

درهم   )222472( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/L/95847/دبي( رقم  S400/�شالون/خ�شو�شي(   / )مر�شيد�س 

ابي�س( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8421   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: ناهل خان لتاأجري ال�شيارات  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )41113.24( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
)52437/دبي/K/ابي�س  رقم  )ني�شان/التيما/�شالون/خ�شو�شي( 
لوؤلوؤي( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8424   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: زيتونة لتاأجري ال�شيارات  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )36270.64( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/L/ )15919/دب����ي  رق��م  )هايونداي/اك�شنت/�شالون/خ�شو�شي( 

عنابي( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8444   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: با�شفيك لعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي  

���ش��داد مبلغ وق����دره )34020.33(  ب�����ش��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�شبوع من  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
/I/69970/دبي( رقم  )رينو/دا�شرت/ا�شتي�شن/خ�شو�شي(  ال�شيارة 

ابي�س( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8435   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: ال�شهل الخ�شر لتجارة اخل�شار والفواكه  

���ش��داد مبلغ وق����دره )74436.11(  ب�����ش��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�شبوع من  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
/R/55982/دبي( رق��م  )تويوتا/هاي�س/فان/خ�شو�شي(  ال�شيارة 

ابي�س( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8392   
املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 

املنذر اليه: �شميدها بندرا دميبول كوتاج بيتياجدارا  
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )39968.3( درهم 
نتيجة الخلل بعقد بيع التق�شيط وذلك خلل ا�شبوع من تاريخ 
على  التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر  وال   ، الن�شر 
/N/36678/دبي( رقم  )مازدا/3/�شالون/خ�شو�شي(  ال�شيارة 

رم��ادي(  املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 
املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8413   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: ريال هايت�س للخدمات الفنية  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )59288.38( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/P/43726/دبي( رق���م  ك��ورول/���ش��ال��ون/خ�����ش��و���ش��ي(   / )ت��وي��وت��ا 

ف�شي( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4886   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: ايري�س ريفيني�س لتجارة ال�شباغ  

���ش��داد مبلغ وق����دره )12736.78(  ب�����ش��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�شبوع من  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
/O/73926/دبي( رقم  )ني�شان/�شني/�شالون/خ�شو�شي(  ال�شيارة 

ابي�س( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8433   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: ناهل خان لتاأجري ال�شيارات  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )36686.23( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/N/88329/دبي( رق���م  )ت��وي��وت��ا/ي��اري�����س/���ش��ال��ون/خ�����ش��و���ش��ي( 

ابي�س( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8407   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: بيغ دادي رنت اي كار  

���ش��داد مبلغ وق����دره )32169.59(  ب�����ش��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�شبوع من  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
/K/ال�شيارة )تويوتا/كورول/�شالون/خ�شو�شي( رقم )85243/دبي

ابي�س( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8440   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: اترو �شتار لللكرتونيات  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )710197.29( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
)10530/دبي  رقم  ا�شتي�شن/خ�شو�شي(   / اي  ا�س  /ات�س  روفر  )رجن 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  /R/ا�شود( 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8415   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: ني�شت لتجارة اللكرتونيات  

وق��دره )8832.81( درهم  �شداد مبلغ  اليه ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/B/14461/دبي( رق���م  ب��ارت��رن/ا���ش��ت��ي�����ش��ن/خ�����ش��و���ش��ي(   / )ب��ي��ج��و 

ابي�س( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8442   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: �شاجناي بارام�س وارن  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )97597.83( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/O/23953/دبي( رق���م  )ه��ون��دا/ب��اي��ل��وت/ا���ش��ت��ي�����ش��ن/خ�����ش��و���ش��ي( 

ابي�س( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8393   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: عزيز �شيف لتاأجري ال�شيارات  

���ش��داد مبلغ وق����دره )19494.39(  ب�����ش��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�شبوع من  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
/H/47812/دبي( رق��م  )كيا/اوبتما/�شالون/خ�شو�شي(  ال�شيارة 

ف�شي( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8430   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: زيتونة لتاأجري ال�شيارات  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )37274.48( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/L/16112/دبي( رقم  �شالون/خ�شو�شي(   / /اك�شنت  )هايونداي 

ابي�س( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8445   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: زيتونه لتاأجري ال�شيارات  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )37324.48( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/L/15290/دبي( رق��م  )هايونداي/اك�شنت/�شالون/خ�شو�شي( 

ف�شي( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8437   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: ديلور للمقاولت والعمال الفنية  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )40160.63( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
)تويوتا/ياري�س/هات�شباك/خ�شو�شي( رقم )49413/دبي/P/ابي�س 
لوؤلوؤي( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8412   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: �شينجتيان �شني 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )468327.13( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/N/8856/دبي( رق���م  /ا�شتي�شن/خ�شو�شي(  ك��اي��ني   / )ب��ور���ش��ه 

ابي�س( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8436   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: �شينا لهني اوبيلو �شالي�س  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )17955.84( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/H/93155/دبي( رق��م  )تويوتا/ياري�س/هات�شباك/خ�شو�شي( 

احمر( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8423   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: ريتي�س غانغاد هران غانغا دهران  

امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����ش��رورة ���ش��داد مبلغ وق���دره )128391.05(  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�شبوع من  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة )انفينيتي/كيو اك�س 70/ا�شتي�شن/خ�شو�شي( رقم )45499/

دبي/K/ا�شود( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 
املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8404   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: موؤته لتاأجري ال�شيارات  

���ش��داد مبلغ وق����دره )46672.25(  ب�����ش��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�شبوع من  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
/P/ال�شيارة )كيا /�شبورجت/ا�شتي�شن/خ�شو�شي( رقم )13840/دبي

ابي�س( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8394   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: مات�شلي�س لتاأجري ال�شيارات  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )42549.66( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/N/96021/دبي( رق��م  )تويوتا/ياري�س/هات�شباك/خ�شو�شي( 

ابي�س لوؤلوؤي( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 
املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8426   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: فودير�س لتاأجري ال�شيارات  

���ش��داد مبلغ وق����دره )35915.24(  ب�����ش��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�شبوع من  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
/P/34984/دبي( رقم  )ني�شان/�شني/�شالون/خ�شو�شي(  ال�شيارة 

حقوق  كافة  حفظ  م��ع  امل��ن��ذر  قبل  م��ن  ل�شاحلكم  املمولة  ر�شا�شي( 
املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12193 بتاريخ 2017/12/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8396   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: عطية لتجارة اللحوم الطازجة واملجمدة  

وق��دره )70327.7( درهم  �شداد مبلغ  اليه ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/B/36860/دبي( رقم  براد/خ�شو�شي(  )فوتون/اومارك/�شاحنة 

ابي�س( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 
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حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
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املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: احلناء خلدمات التنظيف  

���ش��داد مبلغ وق����دره )58353.79(  ب�����ش��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�شبوع من  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
/R/25279/دبي( رقم  )فوتون/view/با�س/خ�شو�شي(  ال�شيارة 

ابي�س( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
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املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: عزيز �شيف لتاأجري ال�شيارات  

���ش��داد مبلغ وق����دره )22769.42(  ب�����ش��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�شبوع من  خ��لل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
/C/72247/دبي( رق��م  )كيا/اوبتما/�شالون/خ�شو�شي(  ال�شيارة 

ابي�س( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 
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حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العليا  اللجنة  ع�شو  ال��درع��ي  ثعلوب  بن  حممد  اأ���ش��اد 
املحلية املنظمة لكاأ�س اآ�شيا يف الإمارات 2019 مدير 
وقائد  مدريد  ري��ال  مهاجم  بفوز  ظبي  اأب��و  جمموعة 
منتخب الربتغال كري�شتيانو رونالدو ليله اأم�س الأول 
بربج اإيفل التاريخي يف باري�س بجائزة الكرة الذهبية 
والتي  الفرن�شية  فوتبول  فران�س  جملة  متنحها  التي 
والثانية  الرائع  النجم  حياة  يف  اخلام�شة   امل��رة  متثل 
اأكتوبر  �شهر  يف  رون��ال��دو  ح�شل  اأن  بعد  ال��ت��وايل  على 
ت�����ش��ري��ن الأول امل��ا���ش��ي ع��ل��ى ج��ائ��زة اأف�����ش��ل لع���ب يف 
ال���ع���امل ال��ت��ي مي��ن��ح��ه��ا الحت�����اد ال�����دويل ل��ك��رة القدم 
واأهمية  قيمة  ارتفاع  يف  الألقاب  تلك  ت�شهم  وبالتايل 
العامل  ك��اأ���س  لبطولة  اخلتامية  اجل��ول��ة  وجماهريية 
FIFA احلالية، التي ت�شت�شيفها عا�شمتنا  للأندية 
احلبيبة اأبو ظبي حاليا و�شط م�شاركة مميزة لأبطال 
اجلزيرة  ن��ادي  فريق  الفرق  تلك  مقدمه  ويف  القارات 
اإمارات  اأن جنحت  بعد   ، الإم��ارات��ي��ة  القدم  ك��رة  ممثل 

 2009 ن�شختي  اإجن���اح  ،يف  وال�����ش��لم  والأم����ن  املحبة 
تلك  يف  امل�شاركة   الأن��دي��ة  كافة  تاأمل  حيث  و2010 
يتابعها  بطولة  يف  الأغ��ل��ى  باللقب  التتويج  البطولة 

مليني امل�شجعني حول العامل. 
وقال الدرعي ل �شك اإن املناف�شة بني النجمني الكبريين 
كري�شتيانو رونالدو وغرميه الأبدي الأرجنتيني جنم 
نادي بر�شلونة ليونيل مي�شي �شي�شهم يف ارتفاع م�شتوى 
اللعبة ال�شعبية الأوىل يف العامل ،اإل اأن يظهر مناف�س 
املناف�شة من جديد  ا�شتعال  ي�شهم يف  لهما  مما  ثالث 
الألقاب  بقية  بجانب   ،  2018 مو�شم  بجائزة  للفوز 
)الإمارات  بطولة  لقب  من  انطلقا  العاملية  الكروية 
النجمني  بني  جديدة  مناف�شة  متثل  التي   )  2017
بطولة  بلقب  ال��ف��وز  لرب�شلونة  �شبق  حيث  الغرميني 
كاأ�س العامل للأندية ثلث مرات بداية بلقب اأبو ظبي 
 ،  2011 مو�شمي  اليابان يف  ولقبني يف   ،  2009 يف 
ويف 2015 ، وهذا ما يحفز فريق ريال مدريد بقيادة  

كري�شتيانو رونالدو للفوز باللقب الثالث للفريق امللكي 
الذي �شبق له الفوز بلقبي مراك�س املغربية يف 2013  
يف  اليابانية  يوكوهاما  اأو�شاكا  يف  الأخ���رية  والبطولة 
ليلة  ظهوره  يف  وذل��ك  جم��ددا  ليت�شاويان   ،  2016
الريا�شية و�شط  زايد  باإ�شتاد مدينة   12/16 ال�شبت 
امل�شاهدين حول  األ��ف متفرج ومليني   45 اأك��رث من 
يف  و�شوله  يتوقع  ال��ذي  امللكي  الفريق  ع�شاق  ال��ع��امل 
ال�شاعات الأوىل من �شباح يوم غد الأحد عقب مباراته 
م�شاء اليوم مبلعبه يف �شانتياغو برنابيو مبدريد اأمام 
من  ع�����ش��رة  اخل��ام�����ش��ة  اجل��ول��ة  �شمن  اأ�شبيلية  ف��ري��ق 
ال���دوري الإ���ش��ب��اين لكرة ال��ق��دم يف م�شوار ال��دف��اع عن 
 23 يوم  املقررة  القادمة  الكل�شيكو  مباراة  قبل  لقبه 
من ال�شهر اجلاري. واختتم حممد بن ثعلوب الدرعي 
ل �شك اأن مثل التناف�س ال�شريف وامل�شروع بني النجوم 
والأندية الأبطال من �شاأنه اأن ي�شهم يف ارتفاع م�شتوى 
املناف�شة الكروية مما ي�شهم يف ميلد النجوم واملواهب 

هي  كما   ، والق��ت�����ش��ادي��ة  ال�شياحية  ال��ع��ائ��دات  ل��زي��ادة 
الإ�شادة  التي وجدت  الوطنية  لزيادة اخلربات  فر�شة 

يف كثري من املنا�شبات.

من  جمموعة  احلمرية  ن��ادي  اطلق  
بح�شور  املركزية  املو�شمية  مبادراته 
جمعه عبيد ال�شام�شي رئي�س جمل�س 
�شامل  ي��راف��ق��ه  احل��م��ري��ة  ن���ادي  اإدارة 
الرئي�س وعدد  نائب  ال�شام�شي  غامن 
وابناء  الداره   جمل�س  اع�����ش��اء  م��ن 
املجتمع املحلي واللعبني والعاملني 
ب��ال��ن��ادي. ���ش��م��ت امل���ب���ادرات ال��ت��ي مت 
العلن عنها تنظيم م�شابقة قراءات 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  م��وؤل��ف��ات  يف 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
الجتماعية  احل����م����ري����ة  جم���ل���ة  و 
للتميز  احلمرية  و  جائزة  الثقافية 
للثقافة  احلمرية  بطولة  الريا�شي  

واملعرفة.
ملتقى  تنظيم  النادي  �شيوا�شل  كما 
الريا�شية  بالندية  الثقافية  اللجان 
،: �شاد�شا بطولة احلمرية لكرة القدم 
عامه  يف  ال�شيفي  احلمرية  ملتقى   ،
ال���راب���ع وال��ع�����ش��ري��ن و ���ش��ع��ار جمل�س 
نادي احلمرية لل�شباب.    وقال جمعه 
احلمرية  ن���ادي  ان  ال�شام�شي  عبيد 
خلل  م��ن  ي�شعى  الريا�شي  الثقايف 
تنمية  وب��راجم��ه اىل  م��ب��ادرات��ه  كافة 
منطقة  يف  املحلي  املجتمع  تطوير  و 
املحيطة  امل��ن��اط��ق  وك���اف���ة  احل��م��ري��ة 
جغرايف  مبوقع  ال��ن��ادي  يحظى  حيث 
�شرائح  لكافة  خدماته  وي��ق��دم  مميز 
ومبادرات  ب��رام��ج  امل��ج��ت��م��ع  وتتنوع 
وتطوير  ت��ن��م��ي��ة  وت�����ش��م��ل  ال����ن����ادي 
عدد  يف  الريا�شية  والقدرات  املهارات 

اىل  والفردية  الألعاب اجلماعية  من 
الثقافية  وال��ربام��ج  امل��ب��ادرات  جانب 
ت�شمل  التي  والتطوعية  واملجتمعية 
وتعزيز  التوعية  ان�شطة  من  العديد 
ال�شلوكيات اليجابية وان�شطة تنمية 
ال�شام�شي  واإع���ل���ن  امل��ح��ل��ي.  امل��ج��ت��م��ع 
م�شابقة  ت�شمن  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات  ع��ن 
ال�شمو  �شاحب  م��وؤل��ف��ات  يف  ق����راءات 
حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ 
الثقافية  اللجان  ملتقى  و  القا�شمي 
اأنه  اإىل  م�شريا  الريا�شية   بالندية 
وا�شتمرار لإط��لق  كل ما هو جديد 
يف جمال العمل الثقايف والجتماعي 
اخلا�س بالندية الريا�شية بالتعاون 
مع جمل�س ال�شارقة الريا�شي ، جاءت 
للجان  الول  امل��ل��ت��ق��ى  تنظيم  ف��ك��رة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة يف الن���دي���ة ال��ري��ا���ش��ي��ة يف 
الول  امللتقى  يعترب  وال���ذي  ال��دول��ة 
م���ن ن���وع���ه ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���دول���ة، 

اأه������داف  اأرب����ع����ة  وي����ه����دف  لتحقيق 
ت��و���ش��ي��ح دور  وت��ت��م��ث��ل يف  رئ��ي�����ش��ي��ة 
اث����راء م�شرية  ال��ث��ق��اف��ي��ة يف  ال��ل��ج��ان 
ف��ي��م��ا يخ�س  ال���ري���ا����ش���ي���ة  الن����دي����ة 
والجتماعية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  اجل����وان����ب 
ل��ل��م��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي، وم��ن��اق�����ش��ة اأه���م 
اللجان  ت����واج����ه  ال���ت���ي  ال���ت���ح���دي���ات 
الريا�شية،  الن����دري����ة  يف  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
و م��ن�����ش��ة م��ه��ن��ي��ة ل��ت��ب��ادل اخل����ربات 
عمل  يخ�س  فيما  املمار�شات  واف�شل 
ال��ث��ق��اف��ي��ة، وف��ر���ش��ة لتعزيز  ال��ل��ج��ان 
الربامج  واق���ام���ة  ال���ت���ع���اون  ج���وان���ب 
امل�شرتكة  والج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
امللتقى ي�شتعد  ب��ني الن��دي��ة وه��ا ه��و 
تنظيم   �شيتم  وتابع  الثالثة.  لدورته 
الريا�شي   للتميز  احل��م��ري��ة  ج��ائ��زة 
نوعها يف  م��ن  الأوىل  ه��ي  ادرة  وت��ع��د 
ولتحفيز  الريا�شية  الأندية  حميط 
نادي  اأطلق  التميز،  على  الريا�شيني 

اجلائزة  الريا�شي  الثقايف  احلمرية 
»جائزة  ا�شم  حتمل  التي  التحفيزية 
احلمرية للتميز الريا�شي« يف دورتها 
اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي   ،2017 الأوىل 
العاملني  ج��م��ي��ع  حت��ف��ز  ب��ي��ئ��ة  خ��ل��ق 
يف ال��ق��ط��اع ال��ري��ا���ش��ي ب��ال��ن��ادي من 
م�شرفني واإداريني ومدربني ولعبني 
حم���ل���ي  للرتقاء  جم��ت��م��ع  واب����ن����اء 
املتميز. وممار�شة  الريا�شي  بالعمل 
بال�شحة.  املرتبط  ال��ب��دين  الن�شاط 
احلمرية  ن���ادي  اأن  ال�شام�شي  واأك����د 
احلمرية  ملتقى  تنظيم  �شيتوا�شل 
انطلقا  اأن����ه  اإىل  لف��ت��ا  ال�شيفي   
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  من 
الدكتور  �شلطان بن حممد القا�شمي 
ع�شو امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��اك��م اإم���ارة 
ورع������اه،  اهلل  ح��ف��ظ��ة   _ ال�������ش���ارق���ة 
الثقايف  ن��ادي احلمرية  م��ن  وح��ر���س 
الريا�شي بتوفري بيئة  �شيفية لأبناء 

منطقة احلمرية واملناطق املجاورة لها 
جاء ملتقى احلمرية ال�شيفي والذي 
يهدف اإىل ا�شتثمار اأوقات الفراغ مبا 
يعود على امل�شاركني بالنفع والفائدة 
يف  واملهارات الكامنة  القدرات  و�شقل 
امللتقلى  وي�شتقطب   ، ال�شباب  نفو�س 
�شاب   600 ع���ن  ي��ق��ل  ل  م���ا  ���ش��ن��وي��ا 
الن�شاط  م��ن  �شهر  م���دار  على  وف��ت��اه 
وال����ربام����ج وال����ور�����س ال��ت��دري��ب��ي��ة يف 
والعمل  والثقافة  وال��ري��ادة  الب��ت��ك��ار 
امل�شتدامة. اإن  والتنمية  ال��ت��ط��وع��ي 
ال�شيفي  احل��م��ري��ة  ملتقى  فعاليات 
�شباب  يحت�شن  �شنوياً  تقليداً  باتت 
الإج�������ازة  خ�����لل  املنطقة   ون���ا����ش���ئ���ة 
ال�شيفية ويتيح عرب فعالياته جمال 
حيويا من جمالت متعددة ومتنوعة 
الأن�شطة  م��ن��ظ��وم��ة  ع��ل��ي��ه��ا  ت�شتمل 
جمملها  يف  ت�شتهدف  بحيث  الهادفة 
تنمية �شخ�شيات امل�شاركني واإك�شابهم 
مهارات ت�شاهم يف اإعدادهم للم�شتقبل 
وتزويدهم بالكفاءات اللزمة للحياة 
امللتقى  اإق�����ام�����ة  م����ن  ال����ه����دف  واأن 
ب��ال��ت��زام��ن م��ع ب��داي��ة اإج����ازة ال�شيف 
هو تقدمي ما هو مفيد ونافع لل�شباب 
الجتماعية  القيم  والفتيات وغر�س 
جانب  اإىل  ن��ف��و���ش��ه��م  يف  وال��دي��ن��ي��ة 
والفنية  احلياتية  امل��ه��ارات  اكت�شاب 
ال��ت��ي �شتطرح  ال������دورات  م���ن خ���لل 
الت�شجيع  وك���ذل���ك  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ع���رب 
على العمل الجتماعي بروح الفريق 

الواحد.

ت����وج ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن خليفة 
ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان وال�����ش��ي��خ زاي���د ب��ن حممد 
اأم�س  ن��ه��ي��ان م�����ش��اء  اآل  ب���ن زاي����د  ب���ن خ��ل��ي��ف��ة 
بوذيب  ق��ري��ة  ا���ش��ط��ب��لت  يف  اخل��م��ي�����س  الأول 
ال�شعودي  الفريق  اخلتم  مبنطقة  للفرو�شية 
كاأ�س  فعاليات  الأول من  اليوم  بطل جل��ولت 
التي  الأوت�����اد  لل��ت��ق��اط  اخلليجية  ال�����ش��داق��ة 
اأط��ل��ق��ه��ا ن����ادي ت����راث الإم������ارات حت��ت اإ�شراف 
الحتاد الدويل للتقاط الأوتاد، وبالتعاون مع 
احتاد الإمارات للفرو�شية، مب�شاركة اأربع دول، 
هي: اململكة العربية ال�شعودية، و�شلطنة عمان، 
واململكة املغربية، بالإ�شافة اإىل دولة الإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ال��ب��ل��د امل��ن��ظ��م ل��ل��ب��ط��ول��ة، اإذ 
باليوم  النادي  احتفالت  �شمن  البطولة  تقام 

ال��وط��ن��ي ال�����ش��اد���س والأرب���ع���ني، ال��ت��ي ينظمها 
برعاية كرمية من �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  اآل 

رئي�س النادي.
وقد قام ال�شيخ حمدان بن حممد وال�شيخ زايد 
يوم  مناف�شات  الفائزين يف  بتكرمي  بن حممد 
اخلمي�س التي اخت�شت بالتقاط الأوتاد بالرمح 
لكل من الفردي والفرق، وذلك بح�شور �شعادة 
�شنان اأحمد املهريي املدير التنفيذي للأن�شطة 
والفعاليات يف النادي، وحممد مهري املزروعي 
من  وع��دد  للقدرة  العاملية  بوذيب  قرية  مدير 
روؤ���ش��اء وفود  اإىل جانب  ال��ن��ادي،  امل�شوؤولني يف 
ال�����دول امل�����ش��ارك��ة وج��م��ه��ور م���ن حم��ب��ي هذه 
ال��ري��ا���ش��ة. ح��ي��ث ف���از ف��ري��ق امل��م��ل��ك��ة العربية 

 6 الرمح  فرق  اأ�شواط  مناف�شات  ال�شعودية يف 
�شلطنة عمان  ف��ري��ق  اأت���ى  ���ش��م، فيما   4  +  6  +
الإمارات  دول��ة  فريق   واحتل  الثانية،  باملرتبة 

العربية املتحدة املرتبة الثالثة.
اأي�شا يف  ال�شعودية  العربية  اململكة  وفاز فريق 
مناف�شات ام�س اجلمعة، اليوم الثاين للبطولة، 
التي ركزت على ت�شفيات مناف�شات ال�شيف، يف 
4 �شم ، واأحرز   + 6  + 6 اأ���ش��واط ف��رق ال�شيف 
املركز  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  فريق  
باملرتبة  �شلطنة عمان  اأتى فريق  فيما  الثاين، 
اأ�شواط  بثلثة  املناف�شات  ب��داأت  حيث  الثالثة، 
ث��م ثلثة  ���ش��م،   4  +  6  +  6 ال�����ش��ي��ف  ل��ف��ردي 
���ش��م، وقام   4  +  6  +  6 ال�شيف  ل��ف��رق  اأ���ش��واط 
التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ه��ريي  اأح��م��د  �شنان  �شعادة 

بتكرمي  ال���ن���ادي  يف  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ل��لأن�����ش��ط��ة 
الفائزين.

ي��وم��ه��ا الأول  ت�����ش��م��ن��ت يف  ال��ب��ط��ول��ة  وك���ان���ت 
بثلثة  الأوىل  اأ����ش���واط،  �شتة  م��ن  م�شابقتني 
اأ�شواط لفردي الرمح 6 + 6 + 4 �شم، والثانية 
4 �شم،   + 6  + 6 اأ���ش��واط لفرق الرمح  بثلثة 
حيث �شهدت م�شابقات يومي البطولة جميعها 
امل�شاركة،  الفرق  بني  ورائعة  مثرية  مناف�شات 
جولت  يف  املناف�شات  وت��رية  ت���زداد  اأن  ويتوقع 
لت�شمل  تتنوع  ال��ت��ي  للبطولة،  الأخ���ري  ال��ي��وم 
�شوطني معلقني حلقتني 6 + 4 �شم، و�شوطني 
4 �شم، و�شوطني   + 6 هدف معلق ووتد �شيف 
تتابع  واح���دا  و�شوطا  ���ش��م،   4  +  6 رم��ح  تتابع 

�شيف 6 �شم.

الفريق ال�شعودي بطل اليومني الأولني لكاأ�س ال�شداقة اخلليجية للتقاط الأوتاد

حممد بن ثعلوب ي�شيد بفوز رونالدو بالكرة الذهبية 

ت�شمن ت�شعة مبادرات منها م�شابقة كرة القدم وجائزة احلمرية للتميز الريا�شي 

نادي احلمرية يطلق مبادراته املركزية للمو�شم الريا�شي

اختتام بطولة اوميجا دبي ليدز كال�شيك للجولف اليوم
تختتم اليوم مناف�شات الن�شخة ال�12 لبطولة اأوميجا دبي 
ليدز كل�شيك للجولف - البطولة اخلتامية ملو�شم اجلولة 
الأوروبية جلولف ال�شيدات- املقامة على ملعب املجل�س يف 
لعبات  اأف�شل  مب�شاركة  دب��ي  يف  للجولف  الإم����ارات  ن��ادي 
 500 اللواتي يتناف�شن للظفر بجوائز مالية تبلغ  العامل 

األف دولر اأمريكي.
فاإن  دولر  األ���ف   75 البالغة  امل��ال��ي��ة  اجل��ائ��زة  ج��ان��ب  واإىل 
البطلة التي �شتحدد اليوم �شتنال �شرف رفع كاأ�س البطولة 
�شكل  يف  العربية  “الدلة”  هيئة  على  ت�شميمه  مت  ال���ذي 

اأنيق.
نتائج  ظل  يف  التتويج  من�شة  نحو  خما�شيا  ال�شباق  ويبدو 
اآين فان دام  التي ت�شدرت فيها الهولندية  الثانية  اجلولة 

بعدما حلقت  املعدل  10 �شربات حتت  الرتتيب مبجموع 
بها ال�شكتلندية كيل�شي ماكدونالد التي بقت باملركز الثاين 
ثم  املعدل  حتت  �شربات   8 مبجموع  الرتتيب  لئحة  على 
والنيوزلندية  ه��ول  جورجيا  الإجنليزية  اللعبات  ت��اأت��ي 
�شيلينا يوان والتايلندية �شوباما�س �شاجن�شان مبجموع 7 

�شربات حتت املعدل لكل لعبة.
وف��ق��دت امل��غ��رب��ي��ة م��ه��ا احل��دي��وي ف��ر���ش��ة اإك��م��ال البطولة 
الثانية  اجل��ول��ة  يف  امل��ع��دل  ف��وق  �شربات   3 �شجلت  بعدما 
ب�����ش��ي��ط��ة ع���ن ق��ائ��م��ة اللعبات  ب���ف���ارق خ���ط���وات  ل��ت��ب��ت��ع��د 
الإجنليزية  مبكرا  ودعت  كما  النهائية،  للجولة  املتاأهلت 
�شربتني  �شجلت  بعدما  ال�شاعدة،  النجمة  لم��ب  �شوفيا 
فوق املعدل. من جانبها اأعلنت الإيطالية فريونكا زورت�شي 

البالغة من العمر 37 عاما اعتزالها ريا�شة اجلولف عقب 
كل�شيك  ل��ي��دز  دب���ي  اأوم��ي��ج��ا  ب��ط��ول��ة  يف  م�شاركتها  خ��ت��ام 
اأبني  والدمناركية  �شورن�شتام  اأنيكا  ال�شويدية  اإىل  لتن�شم 
تينني كلعبات اختاروا اأن تكون دبي املحطة الأخرية لهن 

قبل العتزال على ال�شعيد الحرتايف.
م�شرية  يف  الأوىل  الح��رتاف��ي��ة  املحطة  البطولة  �شكلت  و 
�شنة   18 العمر  البالغة من  ال�شاعدة موين هي  ال�شينية 
لت�شكل البطولة حمطة لقاء بدايات النجوم ونهاية م�شرية 
3 �شربات حتت  اإىل  بالو�شول  العمالقة.. وجنحت موين 
املعدل بعد مرور جولتني، حينما �شجلت يف اجلولة الأوىل 
امل��ع��دل يف اجلولة  ث��م �شربتني حت��ت  امل��ع��دل،  �شربة حت��ت 

الثانية.

افتتحت اأم�س الأول بطولة اليوم الوطني لل�شطرجن اخلاطف 
يف  مبقره  والثقافة  لل�شطرجن  ظبي  اأب��و  ن��ادي  نظمها  التي 
يف  دول���ة   15 ميثلون  ولع��ب��ة  لع��ب��ا   90 مب�شاركة  البطني 
من  25 لعبا  بعدد  ت�شارك  التي  الإم����ارات  دول��ة  مقدمتها 
الدويل  الأ���ش��ت��اذ  امل�����ش��ارك��ني  قائمة  ويت�شدر   ، اللعبة  جن��وم 
الروماين فلدميري دانيالوف والأ�شتاذ الدويل جوليو�س دي 
رامو�س بالإ�شافة اإىل 52 لعبا من حملة الت�شنيف الدويل 
ال�شوي�شري  النظام  على  ال�شنوية  مناف�شاتها  توا�شلت  والتي 
من 11 جولة والتي يدير مبارياتها احلكم الدويل الإماراتي 

�شعيد احمد حممود.
اأبوظبي  ل��ن��ادي  ال��ع��ام  الأم���ني  با�شليب  اح��م��د  يو�شف  وذك���ر 
لل�شطرجن والثقافة  بان النادي  يحر�س دائماً على اأن تنظيم 
البطولة الدولية بهذه املنا�شبة الغالية  ليكون عن�شراً فاعًل 
ومهماً يف م�شرية النه�شة الريا�شية وعملية التنمية ال�شاملة 
التي ت�شهدها  دولة الإم��ارات.. وثمن با�شليب دعم �شاحب  
اأبو ظبي،  اآل نهيان، ويل عهد  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو 

ال�شديدة  وتوجيهاته  امل�شلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
للريا�شيني حيث ا�شتطاع نادي اأبو ظبي لل�شطرجن والثقافة  
على  ال�شطرجن   لعبة  �شعيد  على  مرموقة  مكانة  يكّر�س  اأن 
امل�شتويني الإقليمي والعاملي، كما متّكن لعبو النادي  خلل 
متميزة  اإجن����ازات  حتقيق   اأن  م��ن  املا�شية  القليلة  ال�شنوات 

ورائدة للدولة.
ال���ذي ي�شادف  ل��ل��دول��ة  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  اأن  با�شليب  واخ��ت��ت��م 
�شنوية تظهر  الثاين من دي�شمرب من كل عام ميّثل منا�شبة 
فيها م�شاعر ال�شدق والولء والتلحم بني القيادة وال�شعب، 
وه���و ي���وم تتفجر ف��ي��ه م��ظ��اه��ر ال��ف��رح��ة ب��دول��ة الإجن�����ازات 
حاً اأنه يف كل مرة حتتفل فيها  والطموحات اللحمدوده ، مو�شّ
دولة الإمارات بعيدها الوطني جند اأن الكثري من الإجنازات 
يوؤكد  ال��ذي  الأم��ر   ، امل�شتويات  اجلديدة قد حتققت على كل 
للدولة  الر�شيدة  القيادة  قبل  من  وامل�شتمر  الدائم  احلر�س 
اأق�شى  اإىل  والو�شول  الإم��ارات  �شعب  على حتقيق طموحات 

معّدلت التنمية ال�شاملة وا�شتكمال م�شرية بناء الدولة.

افتتاح بطولة اليوم الوطني الدولية لل�شطرجن اخلاطف
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الفجر الريا�ضي
يواجه فريق اجلزيرة الإماراتي يف متام ال�شاعة الثامنة والن�شف من م�شاء اليوم 
الريا�شية  زاي��د  مدينة  ملعب  على  الياباين  دامي��ون��دز  ري��د  اأوراوا  فريق  ال�شبت 
باأبوظبي يف مباراة الدور ربع النهائي من كاأ�س العامل للأندية لكرة القدم التي 

ت�شت�شيفها دولة الإمارات حتى 16 دي�شمرب اجلاري.
وياأمل نادي اجلزيرة يف ال�شتفادة من الدفعة املعنوية الكبرية التي ح�شل عليها 
اأوكلند �شيتي النيوزلندي  عقب فوزه يف املباراة الفتتاحية للبطولة على فريق 
بهدف نظيف وجتاوز هذه املواجهة الآ�شيوية التي �شتنقله اإىل الدور ن�شف النهائي 
الإمارات” اأن  اأنباء  “وكالة  ل�  اجلزيرة  فريق  جماهري  من  ع��دد  واأك��د  للبطولة. 
لعبي الفريق قادرون على جتاوز عقبة الفريق الياباين والو�شول اإىل املباراة التي 
يرتقبها اجلميع وهي مواجهة امللكي ال�شباين فريق ريال مدريد يف الدور ن�شف 
والإميان  الغد  مباراة  يف  الكبري  بالرتكيز  اللعبني  مطالبني  للبطولة  النهائي 

باإمكاناتهم وقدرتهم على جتاوز عقبة الفريق الياباين.
من جانبهم قال عدد من لعبي الفريق اجلزراوي اإن تركيزهم ين�شب ب�شكل كامل 
على مباراة اليوم ول يفكرون حالياً يف مباراة الدور ن�شف النهائي مع ريال مدريد 
للدولة  اإجناز  الوطنية بنجاح وحتقيق  موؤكدين حر�شهم على موا�شلة مهمتهم 

داعني اجلماهري اإىل التوافد بكثافة على ا�شتاد مدينة زايد الريا�شية يف اأبوظبي 
وموؤازرتهم. وقال علي خ�شيف حار�س مرمى فريق اجلزيرة واحلائز على جائزة 
تركيزهم  الفريق  اأع�شاء  جميع  اإن  للبطولة  الفتتاحية  املباراة  يف  لعب  اأف�شل 
ين�شب على مباراة الغد �شد الفريق الياباين القوي و�شيبذلون ق�شارى جهدهم 
اأن فريق اجلزيرة  من اأجل جتاوزها والو�شول اإىل الدور ن�شف النهائي ..موؤكداً 
فخور بتمثيل دولة الإم��ارات يف هذه البطولة العريقة وي�شعى اإىل حتقيق نتائج 
البطولة  م�شواره يف  موا�شلة  اإىل  اجلزيرة  فريق  وي�شعى  الإم���ارات.  �شعب  ت�شعد 
وحتقيق اأف�شل اإجناز لفريق اإماراتي �شارك يف كاأ�س العامل للأندية وذلك يف حال 
الفريق  ويعول  النهائي  ن�شف  الدور  اإىل  والتاأهل  الياباين  الفريق  تخطيه عقبة 

على املوؤازرة اجلماهريية الكبرية للعبني اليوم يف ا�شتاد مدينة زايد الريا�شية 
باأبوظبي. وطالب حممد �شامل اأحمد - م�شجع الفريق ال�شارع الريا�شي م�شاندة 
على  وقدرتهم  اجلزيرة  لعبي  يف  ثقته  عن  معرباً  الغد  مباراة  يف  بقوة  اجلزيرة 
فر�س �شيطرتهم على جمريات املباراة والو�شول اإىل الدور ن�شف النهائي ملواجهة 
نادي ريال مدريد ال�شباين. واأكد حممد جمعة - م�شجع الفريق اأنه �شيتواجد يف 
مدرجات ا�شتاد مدينة زايد الريا�شية من اأجل م�شاندة اجلزيرة يف مهمته الوطنية 
نحو حتقيق اجناز للريا�شة الإماراتية حال تاأهله للدور ن�شف النهائي للبطولة. 
لفريق  اجلماهريية  امل�شاندة  اأن  اإىل   - الفريق  م�شجع   - را���ش��د  �شلطان  واأ���ش��ار 
اجلزيرة الإماراتي يف املباراة املقبلة �شتكون اأحد العوامل الرئي�شية التي �شت�شهم 

يف عبور “فخر اأبوظبي” لهذه املباراة الهامة ..لفتاً اإىل اأن مواجهة النادي امللكي 
اأمر لي�س ببعيد  يف الدور ن�شف النهائي للبطولة هو  ال�شباين”  مدريد  “ريال 
عن الفريق اجلزراوي الذي ميتلك ر�شيدا جيدا من النت�شارات على العديد من 
الفرق الآ�شيوية. وتعود اآخر مرة تناف�س خللها فريقان اآ�شيويان من اأجل مركز 
يف املربع الذهبي اإىل ن�شخة 2010 من كاأ�س العامل للأندية حيث ا�شتقبل فريق 
الوحدة الإماراتي نظريه �شيوجننام اإلهوا ت�شومنا الكوري اإل اأنه خ�شر املباراة ومل 
يوفق يف التاأهل اإىل الدور ن�شف النهائي. ويحت�شن ملعب مدينة زايد الريا�شية 
ت�شت�شيفها  التي  البطولة  مباريات  العني  يف  زاي��د  ب��ن  ه��زاع  وا�شتاد  اأبوظبي  يف 
دولة الإم��ارات للمرة الثالثة حيث مت اتخاذ ال�شتعدادات اللزمة من اأجل اإبهار 
العامل بتنظيم فريد يعك�س مكانة الدولة كوجهة ريا�شية بارزة ل�شت�شافة اأرقى 
ن�شختي  ا�شت�شافة  �شرف  الإم���ارات  دول��ة  ومنحت  العاملية.  الريا�شية  املناف�شات 
2017 و2018 ما يعد تاأكيدا على املكانة  بطولة كاأ�س العامل للأندية لعامي 
الريا�شية املميزة التي حققتها الدولة وثقة الحتاد الدويل لكرة القدم “الفيفا” 
يف قدرة الإمارات على اإبهار العامل جمددا بتنظيم فريد ملونديال الأندية يف ظل 

ما تتمتع به من بنية حتتية متكاملة وجتهيزات ريا�شية من الأف�شل عامليا.

»اجلزيرة الإماراتي« يتطلع لتجاوز مواجهته 
الآ�شيوية اليوم يف مونديال الأندية

الخرية  ال�شتة  الع���وام  يف  اللقب  حامل  يوفنتو�س  يخو�س 
اختبارا جديا ثانيا على التوايل يف �شعيه اىل متديد هيمنته 
انرت  ي�شت�شيف  عندما  ال��ق��دم  لكرة  الي��ط��ايل  ال���دوري  على 
ميلن غدا ال�شبت يف افتتاح املرحلة ال�شاد�شة ع�شرة، يف حني 
ي�شعى نابويل اىل ا�شتعادة التوازن وال�شدارة عندما ي�شت�شيف 

فيورنتينا غدا الحد.
املو�شم  ه��ذا  ب��ن��اب��ويل حمليا  وب��ع��د احل��اق��ه اخل�����ش��ارة الوىل 
بهدف  باولو”  “�شان  مبلعبه  ه��زم��ه  عندما  املا�شي  ال�شبت 
وحيد ملهاجمه الدويل الرجنتيني غونزالو هيغواين، يطمح 
يوفنتو�س اىل فعل المر ذاته على ملعبه “يوفنتو�س ارينا” 
يف تورينو مع انرت ميلن الوحيد الذي مل يتعر�س للخ�شارة 

حتى الن يف الكالت�شيو.
وميني يوفنتو�س النف�س بانهاء اأ�شبوعه باأف�شل نتيجة ممكنة 
وحتقيق العلمة الكاملة يف 3 مباريات بعدما حجز الثلثاء 
اوروبا  ابطال  مل�شابقة دوري  النهائي  ال��دور ثمن  بطاقته اىل 
بثنائية  بالفوز عليه  اليوناين  اوملبياكو�س  اأر�س م�شيفه  من 
ا�شتعادة  اليغري يف  املدرب ما�شيميلينو  نظيفة. وياأمل رجال 
عندما  املا�شي  ال�شبت  م��ي��لن  لن��رت  قدموها  ال��ت��ي  الهدية 
الفريق  على  بفوزهم  ذه��ب  من  طبق  على  ال�شدارة  منحوه 
غ��دا على غرميهم  ان فوزهم  ي��درك��ون جيدا  وه��م  اجلنوبي، 
التقليدي النرت �شيمنحهم الريادة ولو موؤقتا ملدة 24 �شاعة 

على امل تعرث نابويل الحد لحكام قب�شتهم عليها.
بفارق  نقطة   37 بر�شيد  الثالث  امل��رك��ز  يوفنتو�س  ويحتل 
ان���رت م��ي��لن، ون��ق��ط��ة واح����دة خ��ل��ف نابويل،  نقطتني خ��ل��ف 

ال�شهر  ه��ذا  ثالثة  قمة  العجوز”  “ال�شيدة  فريق  وتنتظر 
امام �شيفه وو�شيفه املو�شم املا�شي روما يف املرحلة 

الول/دي�شمرب  ك��ان��ون   23 يف  ع�����ش��رة  ال��ث��ام��ن��ة 
احلايل.

من  م��ي��لن  وان���رت  يوفنتو�س  م��واج��ه��ة  وتعترب 
عليها  ويطلق  ايطاليا  الكل�شيكو يف  مباريات  اهم 

منا�شب  توقيت  يف  ج���اءت  وه��ي  ايطاليا”،  “دربي 
باللقب،  للتتويج  املر�شحني  الفريقني  لكل  بالن�شبة 

املرة  ه��ذه  �شيخو�شها  ال��ذي  ان��رت ميلن  خ�شو�شا 
املوا�شم الخرية حيث  ال�شدارة بخلف  وهو يف 

ال�شيدة  ف��ري��ق  وب���ني  بينه  ك��ب��ريا  ال��ف��ارق  ك���ان 
العجوز.

ويحقق انرت ميلن نتائج جيدة بقيادة مدربه 
للمو�شم  خلفا  �شباليتي  لوت�شيانو  اجلديد 

الكارثي )2016-2017( الذي انهاه يف 
املركز ال�شابع بعدما تناوب 3 مدربني 

ع��ل��ى ادارت������ه ال��ف��ن��ي��ة، وه����و يتطلع 
قمة  اىل  للعودة  املو�شم  ه��ذا 

ال������ك������رة الي����ط����ال����ي����ة 
�شيطرة  وان����ه����اء 

ال�شيدة  فريق 
العجوز.

وق������ال م����درب 
ان���������رت م����ي����لن 

وراء  ي���ل���ه���ث  ال��������ذي 
تتويجه  م��ن��ذ  الول  ال��ل��ق��ب 

الربتغايل  ب���ق���ي���ادة   2010 ع����ام 
اأظهر  ن���اب���ويل،  “يف  م��وري��ن��ي��و:  ج���وزي���ه 

يوفنتو�س اأنه ل ميكن التنبوؤ مبا ميكن اأن 
يحققه وانه ميلك فريقا مليئا باللعبني 

املتميزين«.
واأ�����ش����اف ���ش��ب��ال��ي��ت��ي ال�����ذي ق����اد روم�����ا اىل 
ال��و���ش��اف��ة امل��و���ش��م امل��ا���ش��ي ورق���م قيا�شي يف 
ار�شهم،  على  ج��دا  اأق��وي��اء  “اإنهم  النقاط: 

ولكن ل اأ�شتطيع اأن اأتخيل فر�شة اأف�شل 
ملعرفة من هو اأكرث ا�شتعدادا هذا املو�شم. 

يكون  ل��ن  علينا  ال��ف��وز  يف  اإذا جن��ح��وا 
�شيء  اننا منحناهم كل  ب�شبب  ذلك 

ولكن لنهم كانوا اف�شل منا«.
انطونيو  ميلن  ان��رت  جناح  واك��د 
مواجهة  �شعوبة  ع��ل��ى  ك��ان��دري��ف��ا 
اأن  ج��ي��دا  “نعرف  ب��ق��ول��ه:  ال��غ��د 
ي��وف��ن��ت��و���س ه��و ال��ف��ري��ق الق���وى 

الدرجة  دوري  يف 
وان�����ه  الوىل 

ي�������ش���ي���ط���ر 
ع������������ل������������ى 
لة  لبطو ا

العوام  يف 
الخ����������رية، 

اىل  �شنذهب  “لكننا  قائل:  فريقه  حظوظ  على  �شدد  لكنه 
تورينو للدفاع عن حظوظنا«.

يف  نقطة   39 جمع  اىل  الن���رت  ق��اد  ال���ذي  �شباليتي  وي��ع��ول 
الدويل  وال���دوري  هدافه  على  كثريا  الن،  حتى  مباراة   15
ايفان  وال��ك��روات��ي  ه��دف��ا(  اي��ك��اردي )16  م���اورو  الرجنتيني 
كييفو  ام��ام  الخ��رية  املباراة  يف  هاتريك  �شاحب  بريي�شيت�س 

فريونا )-5�شفر(.
القادرين  النجوم  من  يوفنتو�س  �شفوف  تخلو  ل  املقابل،  يف 
يف  ال�شدارة  ل�شتعادة  والنت�شارات  ال�شحوة  موا�شلة  على 
مقدمتها هيغواين ومواطنه باولو ديبال والربازيلي دوغل�س 
خوان  والك�������وادوري  بيانيت�س  م��ريال��ي��م  وال��ب��و���ش��ن��ي  كو�شتا 
بعد خ�شارتني  توازنه  ا�شتعادة  اىل  نابويل  وي�شعى  ك��وادرادو. 
متتاليتني امام يوفنتو�س �شفر1- وفيينورد الهولندي 2-1 
الربعاء يف اجلولة الخرية من دور املجموعات مل�شابقة دوري 

ابطال اوروبا، وذلك عندما ي�شت�شيف فيورنتينا ال�شابع.
اأي�شا  مطالبني  ���ش��اري  ماوريت�شيو  امل���درب  رج���ال  و�شيكون 
نال منهم يف  التعب  ان  بدا  البدنية بعدما  لياقتهم  با�شتعادة 
املباراة امام فيينورد فخ�شروا امامه ليكملوا م�شوارهم القاري 

يف الدوري الوروبي “يوروبا ليغ«.
فيورنتينا  ام��ام  امل��داورة  �شيلجاأ اىل مبداأ  �شاري  ان  يبدو  ول 
الفوز  معانقة  اىل  �شعيه  يف  ال�شا�شية  بت�شكيلته  و�شيدفع 
جمددا وانعا�س المال يف املناف�شة على اللقب الول منذ عام 

.1990
ولن تكون مهمة نابويل �شهلة امام فيورنتينا الذي �شيدخل 
 1-1 ان��ت��زاع��ه ت��ع��ادل م��ث��ريا م��ن لت�شيو  امل��ب��اراة بعد 
على  الكبري  وف��وزه  املا�شية  قبل  املرحلة  يف 

�شا�شوولو -3�شفر يف املرحلة املا�شية.
وي��ح��ل روم���ا ال��راب��ع م��ع م��ب��اراة موؤجلة 
الربعاء  �شيخو�شها  ���ش��م��ب��دوري��ا  ام����ام 
الثاين  كييفو  على  ثقيل  �شيفا  املقبل، 
النظيفة  اخلما�شية  بعد  واجلريح  ع�شر 
املرحلة  يف  �شباكه  بها  اه��ت��زت  ال��ت��ي 

املا�شية امام انرت ميلن.
كالياري  اي�����ش��ا  وي��ل��ع��ب 
ع���������ش����ر مع  ال������ث������ال������ث 

�شمبدوريا ال�شاد�س.
ويلتقي ال�شبت اي�شا 
الرابع  اودي���ن���ي���زي 
ع�شر مع بينيفينتو 
و�شبال  الخ����ري، 
ع�شر  ال���ث���ام���ن 
م��������ع ف������ريون������ا 
ع�شر  ال���ت���ا����ش���ع 
ق���������ب���������ل الخ�����������������ري، 
ع�شر  ال�شابع  و�شا�شوولو 
ال�شاد�س  ك���روت���وين  م���ع 
يف  الثامن  وميلن  ع�شر، 
بقيادة  ل���ه  م���ب���اراة  ث���اين 
م��درب��ه اجل��دي��د لعب 
و������ش�����ط�����ه ال���������دويل 
جينارو  ال�������ش���اب���ق 
غ�����������ات�����������وزو م����ع 

بولونيا التا�شع.
املرحلة  وتختتم 
املقبل  الث����ن����ني 
جنوى  ب���ل���ق���اءي 
اخلام�س ع�شر مع 
العا�شر،  ات��الن��ت��ا 
اخلام�س  ولت�شيو 
مع تورينو احلادي 

ع�شر.

نابويل ل�شتعادة التوازن وال�شدارة 

اختبار جديد ليوفنتو�س بلقاء انرت يف الكالت�شيو 

قائد الوداد: ن�شعى لت�شريف الكرة الفريقية 
الذي  النقا�س  ابراهيم  املغربي  البي�شاوي  ال���وداد  قائد  اأك��د 
ابطال  دوري  بلقب  فريقه  تتويج  منذ  �شحابة  ف��وق  يعي�س 
مونديال  يف  امل�شاركة  م��ن  ال��ه��دف  ان  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  افريقيا 
والفريقية  املغربية  الكرة  ت�شريف  هو  الم���ارات  يف  الن��دي��ة 
اأح�شن متثيل، اإن �شاء اهلل. وطار الوداد البي�شاوي الذي توج 
يف  الثانية  للمرة  افريقيا  ابطال  دوري  بلقب  املا�شي  ال�شهر 
تاريخه، اىل المارات مطلع ال�شبوع خلو�س غمار مونديال 
القارات  اب��ط��ال  ومقارعة  تاريخه،  يف  الوىل  للمرة  الن��دي��ة 
اخلم�س يف الفرتة بني 6 و16 كانون الول دي�شمرب احلايل.

ووعد املخ�شرم النقا�س )35 عاما( املولود يف الدار البي�شاء 
كاأبطال  قائل:  املغرب،  يف  كاملة  الكروية  م�شريته  وام�شى 
اأح�شن  الفريقية  وال��ق��ارة  امل��غ��رب  لتمثيل  �شنذهب  اأفريقيا 
متثيل، م�شيفا “فخر بالن�شبة لنا اأن نكون بني اأح�شن الفرق 

التي �شت�شارك يف هذه التظاهرة، ونتمنى اأن نكون يف م�شتوى 
هذا احلدث ون�شرف الكرتني املغربية والفريقية.

و���ش��ي��ب��داأ ال�����وداد ال��ب��ي�����ش��اوي امل��ون��دي��ال م��ب��ا���ش��رة م��ن الدور 
بطل  املك�شيكي  بات�شوكا  ال�شبت  �شيلقي  حيث  النهائي  رب��ع 
على  والكارايبي(،  والو�شطى  ال�شمالة  )امريكا  الكونكاكاف 
ال�شباين  م��دري��د  ري��ال  وم��واج��ه��ة  احللم  النهائي  بلوغ  اأم��ل 
بقوة  املر�شح  رون��ال��دو  كري�شتيانو  ال��ربت��غ��ايل  جنمه  بقيادة 
للحتفاظ باللقب. وقال النقا�س يف ت�شريح لوكالة فران�س 
البي�شاء:  ال��دار  يف  بالنادي  اخلا�س  التدريبات  بر�س مبلعب 
اأحد  هو  مدريد  ري��ال  النهائية،  املباراة  حتى  ن�شل  ان  نتمنى 
ال��ع��امل. خ��و���س م��ب��اراة نهائية ���ش��د ريال  ال��ف��رق يف  اف�����ش��ل 
مدريد �شيفرح لعبينا، مربزا ولكن يتعني علينا اأول الفوز يف 

املباراة الوىل قبل التفكري يف املباريات التي تليها.

ت�شل�شي يف �شيافة و�شت هام 

دربي مان�ش�شرت يخطف الأ�شواء بدوري انكلرتا 
يخطف دربي مدينة مان�ش�شرت بني يونايتد وغرميه �شيتي 
على ملعب اولد ترافورد ال�شواء يف املرحلة ال�شاد�شة ع�شرة 
من الدوري النكليزي املمتاز لكرة القدم، وي�شعى فيه الخري 

اىل معادلة الرقم القيا�شي يف عدد النت�شارات املتتالية.
يت�شدر مان�ش�شرت �شيتي با�شراف مدربه ال�شباين جو�شيب 
غوارديول الرتتيب بر�شيد 43 نقطة، بفارق ثماين نقاط 

عن جاره يونايتد بقيادة املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو.
حتى  ويبدو  املو�شم،  بداية  منذ  رائعة  عرو�شا  �شيتي  ويقدم 
الن املر�شح البرز لحراز اللقب، كما يناف�س بقوة يف دوري 
النهائي  ثمن  اىل  تاأهله  مبكرا  �شمن  حيث  اوروب���ا  اب��ط��ال 

غوارديول  ي�شرك  ان  قبل  متتالية  انت�شارات  بخم�شة 
ع���ددا م��ن لع��ب��ي الح��ت��ي��اط يف امل���ب���اراة الخ����رية التي 

خ�شرها امام �شاختار دونت�شك الوكراين 2-1.
فوزه  امل��ا���ش��ي��ة  امل��رح��ل��ة  يف  �شيتي  مان�ش�شرت  وح��ق��ق 

اىل  ا�شطر  لكنه  ال��ت��وايل،  على  ع�شر  الثالث 
حتويل تاأخره امام و�شت هام يونايتد اىل 

للرجنتني  ب��ه��دف��ني   1-2 ف���وز 
اوتاميندي  ن��ي��ك��ول���س 

وال������ش�����ب�����اين داف����ي����د 
�شيلفا.

مان�ش�شرت  وع��ادل 
الرقم  ���ش��ي��ت��ي 
ال�����ق�����ي�����ا������ش�����ي 
ع���������������دد  يف 
ت  ا ر نت�شا ل ا

امل����ت����ت����ال����ي����ة يف 
م�����و������ش�����م واح��������د 

ت�شل�شي  ب����ا�����ش����م  امل�������ش���ج���ل 
وار�شنال   )2017-2016(

.)2002-2001(
القيا�شي  ال���رق���م  ار����ش���ن���ال  ومي��ل��ك 
حققه  م��ت��ت��ال��ي��ا  ف�����وزا   14 ب���واق���ع 
اغ�شط�س  واآب  ف��رباي��ر  �شباط  ب��ني 

.2002
كما حقق �شيتي رقما قيا�شيا للنادي 
ب��ت��ح��ق��ي��ق ال����ف����وز ال���ع�������ش���ري���ن على 

التوايل يف جميع امل�شابقات.
مل ي��خ�����ش��ر ف���ري���ق غ������واردي������ول يف 
البطولة حتى الن، لكنه بداأ يعاين 

الخ���رية،  الون����ة  ال��ف��وز يف  لتحقيق 
و����ش���ب���ق ان ت��خ��ط��ى ���ش��اوث��م��ب��ت��ون يف 

بعد  اي�شا   1-2 املا�شية  قبل  امل��رح��ل��ة 
هدف لرحيم �شرتلينغ يف بدل ال�شائع.

الربازيلي  لع��ب��ه  غ����واردي����ول  وا����ش���رك 
ال�����ش��اب غ��اب��ري��ال ج��ي��زو���س يف ال�شوط 

مل�شاعدة  ه����ام  و����ش���ت  ام�����ام  ال���ث���اين 
�شريخيو  الرج���ن���ت���ي���ن���ي  امل���ه���اج���م 
اغويرو يف الهجوم وجنحت خطته 

الفريق خاليا  �شجل  يف احلفاظ على 
من اخل�شارة.

وع��ل��ق غ��واردي��ول على ذل��ك ال��ف��وز قائل 

“لعبوا بع�شرة لعبني يف الدفاع وكان الت�شجيل م�شتحيل”، 
واعترب ان ا�شراك جيزو�س كانت حلظة هامة �شمح للفريق 
امل�شكلة  بحل  تفكر  ان  “يجب  بتاأكيده  اك��رث  اغ��وي��رو  بدعم 
)الدفاع املناف�س(، كان لدينا مهاجمني يف ال�شوط الثاين ما 
لنا فر�س  �شنحت  در�شا كبريا يل، فقد  ك��ان  ذل��ك،  �شاعد يف 

اكرث مع مهاجمني«.
يف املقابل، يدرك مورينيو الذي خرج فائزا من مباراة القمة 
يف املرحلة املا�شية من معقل ار�شنال 3-1، ان اخل�شارة امام 
�شيتي �شت�شعف فر�شة فريقه يف احراز اللقب، وهو �شيفتقد 
لعبا موثرا يف خط الو�شط هو الفرن�شي بول بوغبا 

لليقاف.
يف  خا�شة  ك��ث��رية  اوراق����ا  ميلك  مورينيو  لكن 

الهجوم بوجود البلجيكي روميلو لوكاكو 
والفرن�شي انطوين مار�شال وماركو�س 

جي�شي  املتاألق  واجلناح  را�شفورد 
لينغارد.

وي��ب��ق��ى ال�����ش��وؤال ما 
امل�������درب  ك�������ان  اذا 

ال����ربت����غ����ايل 

�شيعتمد ا�شلوبا هجوميا امام �شيتي الذي �شجل لعبوه 46 
هدفا يف 15 مباراة حتى الن، والذي ميتاز بال�شيطرة على 
املجريات بن�شبة كبرية. يتحني ت�شل�شي حامل اللقب و�شاحب 
املركز الثاين بر�شيد 32 نقطة الفر�شة لتقلي�س الهوة مع 
بحثا  ه��ام  و�شت  على  ال�شبت  �شيفا  �شيحل  وه��و  املت�شدرين 
الرابع  ليفربول  على  ينطبق  ذات��ه  والم��ر  جديد.  ف��وز  عن 
بداية  يف  املتوا�شعة  نتائجه  و�شع  ال��ذي  نقطة   29 بر�شيد 
املو�شم خلفه وت�شلق املراكز تدريجيا ليدخل يف ال�شراع على 
املراكز الوىل، ولكنه �شيخو�س اختبارا ل يخلو من �شعوبة 
با�شراف مدربه اجلديد  العا�شر  ايفرتون  ج��اره  �شد  الح��د 
�شام الرداي�س. لكن امكانية رحيل العاب ليفربول الربازيلي 
فيليبي كوتينيو عادت اىل الظهور مع القرتاب من فرتة 

النتقالت ال�شتوية ال�شهر املقبل.
امكانية  ام���ام  مفتوحا  ال��ب��اب  كوتينيو  وت���رك 
م��ا �شيح�شل يف  اأع����رف  “ل  ب��ال��ق��ول  ال��رح��ي��ل 
الربازيلي  النجم  وك��ان  الثاين/يناير«.  كانون 
ت��ق��دم خلل  ال���ذي  الإ���ش��ب��اين  ه��دف��ا لرب�شلونة 
ال�����ش��ي��ف امل��ن�����ش��رم ب���اأك���رث م���ن ع��ر���س م���ن اأجل 
رف�شها  ليفربول  لكن  خدماته،  على  احل�شول 
الذي  اللعب  باحباط  ت�شبب  ما  جميعها، 

كان يرغب بالنتقال اىل “كامب نو«.
بر�شلونة  اأن  اىل  ال��ت��ق��اري��ر  وت�شري 
جمددا  و���ش��ي��ت��ق��دم  ي�شت�شلم  مل 
ل�شم  امل��ق��ب��ل  ال�شهر  ب��ع��ر���س 
يقدم  ال�������ذي  ال����ربازي����ل����ي 
املو�شم،  ه��ذا  مم��ي��زا  اأداء 
الأربعاء  ف�����ش��ول��ه  اآخ����ر 
ثلثية  ���ش��ج��ل  ع��ن��دم��ا 
يف امل��ب��اراة التي ف��از بها 
على  -7�شفر  ف��ري��ق��ه 
مو�شكو  �ش�شكا  �شيفه 
دوري  يف  ال���رو����ش���ي 

ابطال اوروبا.
وي�������ش���ع���ى ار����ش���ن���ال 
بر�شيد  اخل����ام���������س 
حمو  اىل  نقطة   28
امام  الثقيلة  اآثار خ�شارته 
املرحلة  يف  يونايتد  مان�ش�شرت 
امل��ا���ش��ي��ة ب���رغ���م اف�����ش��ل��ي��ت��ه امل��ط��ل��ق��ة يف 
عندما  امل��ج��ري��ات  ع��ل��ى  امل��ي��دان��ي��ة  ال�شيطرة 
���ش��اوث��م��ب��ت��ون احل����ادي ع�شر  ع��ل��ى  ي��ح��ل �شيفا 
الحد. كما ياأمل توتنهام اخلام�س وله 25 نقطة 
ي�شت�شيف  ح��ني  ال��ق��وي��ة  نتائجه  ا�شتعادة  يف 

�شتوك �شيتي الثالث ع�شر ال�شبت.
يلعب  الخ�����رى،  امل��ب��اري��ات  ويف 
هادر�شفيلد  اي�����ش��ا  ال�����ش��ب��ت 
م��ع ب��راي��ت��ون، وب��رين��ل��ي مع 
بال�س  وكري�شتال  وات��ف��ورد، 
م��ع ب���ورمن���وث، ن��ي��وك��ا���ش��ل مع 

لي�شرت �شيتي.

رونالدو  كري�شتيانو  ال��ربت��غ��ايل  ب��ني  الأف�����ش��ل  م��ن 
اأي����ام عطاءاته؟  زي����دان يف  ال��دي��ن  زي���ن  وال��ف��رن�����ش��ي 
بالطبع، اأنا!، هذا ما قاله مازحا مدرب ريال مدريد 

اخلمي�س  جن��م��ه  ت��ت��وي��ج  ع��ل��ى  تعليقا  ال���ش��ب��اين 
كرة  لعب  لف�شل  اخلام�شة  الذهبية  بكرته 

القدم يف العامل.
ال�شابق  فرن�شا  العاب منتخب  واج��اب �شانع 
كري�شتيانو؟  وب��ني  بيني  �شحايف  موؤمتر  يف 

يف  احلا�شرين  �شحك  يف  فت�شبب  اأن���ا!، 
القاعة.

لكن بطل العامل وحامل الكرة 
 1998 يف  ال����ذه����ب����ي����ة 

“كل،  ق���ائ���ل  اردف 
وت���ع���رف���ون ذل����ك، 

ك���ري�������ش���ت���ي���ان���و 
بكثري.  اأف�����ش��ل 
لي�س  ه��ذا  لكن 
ه��������ام��������ا، ل���ق���د 
م�شرية  ع�����ش��ت 

جيدة اأي�شا.
زيدان  واأ�شاد 
مب���ه���اج���م���ه 
انه  م��ع��ت��ربا 

اف���������������ش�������ل 
لعب “يف 

ت������اري������خ 

كرة القدم.
التاريخ،  طبعوا  لعبني  ع��دة  هناك  دائما،  كما  وق��ال 
على �شبيل املثال يف هذا النادي. لكن ما يقوم 
به، مل يقم به اأحد يف ال�شابق. الأرقام 

تتحدث عنه، هذا مذهل.
رونالدو  �شينهي  زي��دان،  وبح�شب 
ري���ال  يف  م�����ش��ريت��ه  ع���ام���ا(   32(
م���دري���د، ح��ي��ث و���ش��ل يف 2009 
من مان�ش�شرت يونايتد النكليزي 

ويرتبط بعقد حتى 2021.
يوفنتو�س  لع����ب  واأ�����ش����اف 
اليطايل ال�شابق “اأتخيله 
�شعيد يف  ه��و  دوم���ا،  هنا 
ري����ال، يف اأف�����ش��ل ن���اد يف 
ال��ع��امل، ول ج���دال حول 
بو�شوح  قالها  لقد  ذل��ك، 

اأم�س )اخلمي�س(.
كرته  رون�����ال�����دو  واأح��������رز 
ال�����ذه�����ب�����ي�����ة اخل����ام���������ش����ة 
و2013   2008 ب���ع���د 
و2016،  و2014 
ل�����ي�����ع�����ادل رق��������م غ���رمي���ه 
الرجنتيني ليونيل مي�شي 
من  امل��ت��وج  بر�شلونة  جن��م 
2009 اىل 2012 ثم يف 

.2015

زيدان مازحا: اأنا اأف�شل من رونالدو  الب�رازيلي راي 
مدي���را ريا�شي��ا 

ل�شاو باول��و 
عني اللعب الربازيلي ال�شابق راي، بطل العامل 1994 يف كرة القدم، 

مديرا ريا�شيا يف نادي �شاو باولو، بح�شب ما اأعلن الأخري اخلمي�س.
وقال راي البالغ 52 عاما يف حديث ملوقع النادي اأنا متحم�س جدا، لنها 
حلظة جيدة يف حياتي ال�شخ�شية. يف تفكريي، من الوا�شح اأنني اأعطيت 
اأولوية ل�شاو باولو. �شاأكون مكر�شا لذلك متاما. تاريخي يف النادي ويف 
كرة القدم، كذلك خربتي تعطيني ثقة القيام بعمل جيد يف �شاو باولو.

اأب��رز جنوم �شاو باولو حيث اأح��رز جميع اللقاب املمكنة  ويعد راي من 
معه )1987-1993 و1998-2000(، وبني الفرتتني حمل الوان 

باري�س �شان جرمان الفرن�شي واأ�شبح من اأبرز جنوم نادي العا�شمة.
يتعلق  �شيلفا  اي  ب��ارو���س  دي  اوغو�شتو  ك��ارل��و���س  ال��ن��ادي  رئي�س  وق���ال 
المر ب�شخ�شية كبرية يف تاريخ �شاو باولو، يح�شل على من�شب جديد 
كمنظم  ناجحة  م�شرية  اإىل  بل  بالنادي،  ارتباطه  اىل  فقط  ي�شتند  ل 
ومدير، ب�شبب معرفته بكرة القدم، داخل وخارج ار�س امللعب، وعقليته 

احلديثة، الفائزة والطموحة.
وح�شل راي منذ الف�شل الول لعام 2017 على ماج�شتري تنفيذي من 
الحتاد الوروبي لكرة القدم للعبني الدوليني. و�شيكون راي م�شوؤول 
عن حت�شري مو�شم 2018 اإىل جانب دوريفال جونيور، وقد عقد اوىل 
مو�شما  خا�س  ال��ذي  النادي  اأو�شح  ما  الإدارة” بح�شب  مع  اجتماعاته 
خميبا يف الدوري الربازيلي ملو�شم 2017 وحل يف املركز الثالث ع�شر.

ويخو�س �شاو باولو اربع م�شابقات يف 2018 )بطولة �شاو باولو، كاأ�س 
الربازيل، كاأ�س امريكا اجلنوبية والدوري الربازيلي(.



   

 
تقتل احليوانات املفرت�شة يف اأوقات فراغها

ك�شفت امراأة �شويدية عن تلقيها تهديدات بالقتل، ب�شبب هوايتها 
املتوح�شة  احليوانات  قتل  على  اعتادت  حيث  نوعها،  من  الفريدة 
يف اأوقات فراغها. وبداأ ع�شق فيلي�شيا �شرتوم )25 عاماً( لل�شيد 
عندما كانت تبلغ من العمر 16 عاماً، وذلك خلل رحلتها برفقة 
ال�شيد  رخ�شة  على  وح�شلت  زوجها،  الآن  اأ�شبح  ال��ذي  �شديقها 
اأ�شلوب  الهواية  اأ�شبحت هذه  الوقت،  2012.  ومنذ ذلك  يف عام 
مبمار�شتها،  ترغب  التي  املف�شلة  والريا�شة  لها،  بالن�شبة  حياة 
ح�شولها  من  الرغم  وعلى  الربيطانية.  مريور  �شحيفة  بح�شب 
على الكثري من الدعم على مواقع التوا�شل الجتماعي، اإل اأنها 
اإىل  التي و�شلت  ال�شلبية،  التعليقات  العديد من  املقابل  تلقت يف 
ت�شطاد  التي  بندقيتها  اإن��ه  البع�س  وق��ال  بالقتل،  التهديد  ح��د 
"يف  فيلي�شيا:  وتقول  راأ�شها.  اإىل  توجه  اأن  يجب  احليوانات  بها 
با�شطياد حيوان  زوجي  والد  قام  بالن�شبة يل،  لل�شيد  رحلة  اأول 
ومنذ  برمتها،  التجربة  ه��ذه  من  غامرة  ب�شعادة  و�شعرت  املو�س، 
فيلي�شيا:  وت�شيف  بال�شيد".  ال�شغف  علي  �شيطر  الوقت  ذل��ك 
التي ميكن  والوجهة  احليوانات،  تكون  اأين  بال�شبط  تعرف  "ل 
اأن تتوجه اإليها، عليك اأن تاأخذ ال�شوت بعني العتبار، بالإ�شافة 
اإىل اجت��اه ال��ري��اح وال��ع��دي��د م��ن ال��ع��وام��ل الأخ����رى، واإذا حالفك 
التعليقات  الرغم من  �شتح�شل على �شيد ثمني". وعلى  احل��ظ، 
ال�شلبية والتهديدات بالقتل، ل تنوي فيلي�شيا التخلي عن هوايتها 
املف�شلة، والتي حتقق لها الكثري من املتعة، بالإ�شافة اإىل �شغفها 

بتناول حلوم احليوانات التي ت�شطادها.

قط يتحول اإىل جنم
اإىل جنم على مواقع  الأمريكية  حتول قط من ولي��ة ميني�شوتا 
تابعة  مكتبة  دخ���ول  م��ن  منعه  مت  اأن  بعد  الجتماعي  التوا�شل 

لإحدى جامعات الولية. 
بات القط ماك�س جنماً م�شهوراً على م�شتوى العامل، بعد تداول 
�شور لن�شرة اأ�شدرتها مكتبة تابعة جلامعة ماكلي�شرت تن�س على 

منعه من دخول املكتبة.
وقال موظف املكتبة كري�س �شكومر باأنه قام مبنع القط على باب 
املكتبة، وقام بن�شره على العديد من مواقع التوا�شل الجتماعي. 
اأن القط ماك�س مل يلتزم بهذا القرار و�شوهد وهو يتجول يف  اإل 
اأرجاء املكتبة بعد اإ�شدار القرار بوقت ق�شري. وقد تداولت مواقع 
التوا�شل الجتماعي �شوراً ملاك�س بعدما جنح يف الت�شلل اإىل اإحدى 
قاعات املكتبة، بالإ�شافة اإىل �شور اأخرى تظهر القط داخل اأحد 
مكاتب اجلامعة.  وقالت �شاحبة القط، كوين ليبتون باأنها حتاول 
التعر�س للأذى  ملنعه من  املنزل  داخ��ل  القط  اإبقاء  ت�شاهم يف  اأن 
لدى توجهه اإىل حرم اجلامعة الذي ي�شهد اأعمال بناء يف داخلها، 

بح�شب ما ورد يف موقع "يو بي اآي" الإلكرتوين. 

خنزيران يقتحما الف�شول يف مدر�شة 
اأثار خنزيران بريان جلبة كبرية يف مدر�شة ثانوية يف كيوتو، غرب 
ب�شرعة  ال�شلمل  ونزولهما  لل�شفوف  اقتحامهما  بعد  ال��ي��اب��ان، 
وقف  اإىل  ا�شطرت  التي  املوؤ�ش�شة  حو�س  يف  اأحدهما  وا�شتحمام 
م�شاهد  ال��ي��اب��اين  التلفزيون  وع��ر���س  تنظمها.  كانت  امتحانات 
عدة  م��رات  يرتطم  خالية  تدري�س  قاعة  يف  ب��ري��اً  خ��ن��زي��راً  تظهر 

بواجهات زجاجية حماوًل على ما يبدو اخلروج.
ويف م�شاهد اأخرى �شورت يف اأماكن اأخرى من املدر�شة كان خنزير 
بري يفت�س بني القمامة قبل اأن يت�شلق ال�شلمل م�شرعاً يف حني 

راح اآخر ي�شبح بهدوء يف حو�س خارجي.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ن�شف الب�شر يعتقدون يف وجود حياة خارج الأر�س
اأظهر م�شح اأجري يف 24 بلدا اأن ما يقرب من ن�شف الب�شر يعتقدون يف وجود حياة خارج كوكب الأر�س ويرغبون يف 
التوا�شل معها. وقال باحثون اإن امل�شح ي�شاعد على تو�شيح مدى ا�شتمرار �شعبية �شل�شلة اأفلم �شتار وورز بعد 40 
عاما من عر�س اأول فيلم فيها. ومع اقرتاب اإطلق اأحدث اأفلم ال�شل�شلة والذي يحمل عنوان )ذا ل�شت جيدي(، 
ن�شر الباحثون نتائج امل�شح التي خل�شت اإىل اأن 47 باملئة من امل�شاركني الذين تخطى عددهم 26 األفا يعتقدون "يف 
وجود ح�شارات ر�شيدة يف الكون خارج كوكب الأر�س". بل والأكرث من ذلك اأن 61 باملئة قالوا "نعم" عندما �شئلوا 
اإن كانوا يعتقدون يف "�شكل من اأ�شكال احلياة على كواكب اأخرى". وقال الباحثون مبوؤ�ش�شة جلوكاليتيز اإن ما يقرب 
من الربع قالوا اإنهم ل يعتقدون يف وجود حياة عاقلة خارج كوكب الأر�س. ووجد امل�شح اأنه من بني اأولئك الذين 
يعتقدون اأننا ل�شنا وحدنا يف الكون، قال 60 باملئة اإنه يجب علينا اأن نحاول التوا�شل مع احل�شارات خارج الأر�س. 
ومل يكن هذا اأول م�شح يجمع اآراء عن كائنات غري اأر�شية، فقد �شبق واأن خل�شت ا�شتبيانات يف اأملانيا وبريطانيا 
والوليات املتحدة اإىل ن�شب م�شابهة، لكن الباحثني يقولون اإنه اأ�شخم ا�شتطلع راأي من نوعه مبثل هذا التنوع 
من البلدان. وقال مارتن لمربت الذي قاد البحث "الن�شبة املرتفعة يف العتقاد يف وجود ح�شارات ر�شيدة خارج 
كوكب الأر�س والتفا�شيل املميزة عن هوؤلء الأ�شخا�س يو�شحان اإىل حد ما ال�شعبية الهائلة لأفلم الف�شاء مثل 
اأقلية على  "الأ�شخا�س الذين يعتقدون يف وجود ح�شارات ر�شيدة خارج كوكب الأر���س لي�شوا  �شتار وورز". وقال 
الهام�س". ووجد امل�شح اأن اأكرب ن�شبة من املعتقدين يف وجود حياة عاقلة خارج كوكب الأر�س يف رو�شيا تلتها كل من 

املك�شيك وال�شني بفارق �شئيل، فيما تذيل الهولنديون الواقعيون القائمة بن�شبة 28 باملئة.
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»على كف عفريت«.. ماأ�شاة من ق�شة واقعية 
يعود فيلم على كف عفريت للمخرجة التون�شية كوثر بن هنية اإىل واقعة 
2012 تعر�شت خللها فتاة جامعية للغت�شاب على  حقيقة حدثت عام 
يد عنا�شر من ال�شرطة لي�شتند اإليها يف اإطلق العنان للكثري من الق�شايا 
التي كان م�شكوتا عنها يف عهود �شابقة واأ�شبحت اليوم جم�شدة على �شا�شة 
ال�شينما. يتناول الفيلم ق�شة الفتاة مرمي التي تدر�س باجلامعة يف تون�س 
مرة  لأول  ت��راه  ب�شاب  وتعجب  اأ�شدقائها  مع  حفل  اإىل  وتذهب  العا�شمة 
هناك، ومل يكادا يتعرفان ويخرجان معا من الفندق لل�شري على ال�شاطئ 
حتى ي�شتوقفهما ثلثة اأفراد �شرطة، يذهب اأحدهما مع ال�شاب اإىل ماكينة 

ال�شرافة بعد اأن ابتزه ماليا بينما يتناوب الآخران اغت�شاب الفتاة.
ت�شكو  اأن  تريد  التي  الفتاة  ماأ�شاة  الفيلم  يج�شد  دقيقة   100 وعلى مدى 
تتلقى  اأن  ي��ف��رت���س  ال���ذي  اجل��ه��ة  بينما  اغت�شبوها  مم��ن  حقها  وت��ن��ت��زع 

ال�شكوى وحتركها نحو الق�شاء هي ذاتها اخل�شم.
وتدور الأحداث جميعها يف ليلة واحدة بني اأق�شام ال�شرطة وامل�شت�شفيات، 
ويعر�س الفيلم بكل جراأة ملمار�شات م�شينة من بع�س رجال ال�شرطة �شد 
املواطنني كانت متار�س قبل �شقوط نظام زين العابدين بن علي وا�شتمر 

بع�شها بعد الثورة التون�شية يف 2011.

»ووندر وومان« و»ذا بو�شت« بقائمة اأفالم العام 
جاءت اأفلم ذا بو�شت املدافع عن حقوق ال�شحافة وكول مي باي يور نيم 
تدور  ال��ذي  ودونكريك  اجلن�س  مثليي  رومان�شية بني  ق�شة  يتناول  ال��ذي 
اأحداثه يف حقبة احلرب العاملية الثانية ووندر وومان الذي يتناول ق�شة 

بطلة خارقة �شمن قائمة اأفلم العام ملعهد الفيلم الأمريكي.
منح  عند  �شدى  لها  يكون  اأن  امل��رج��ح  وم��ن  اأف���لم  ع�شرة  القائمة  وت�شم 

جوائز رفيعة امل�شتوى يف هوليوود العام املقبل.
الذي  اآوت  جيت  الإث����ارة  فيلم  اأي�����ش��ا  للمعهد  ال�شنوية  القائمة  و�شمت 
يتناول اأمورا نف�شية تتعلق بالعن�شرية وليدي بريد وهو دراما تدور حول 
ذا  الن�شج والفيلم الرومان�شي اخليايل  اإىل  املراهقة  النتقال من مرحلة 
�شيب اأوف ووتر والكوميديا الرومان�شية ذا بيج �شيك والكوميديا ال�شوداء 
ذا فلوريدا  والدراما الجتماعية  اإيبينج، ميزوري  اآوت�شايد  بيلبوردز  ثري 
وقال  نهائي.  فائز  لها  ولي�س  تناف�شية  لي�شت  املعهد  وقائمة  بروجيكت. 
املتحركة  ال�شورة  "تدفع فن  الأف��لم لأنها  اإنه يتم اختيار  بيان  املعهد يف 
قدما وتعزز الرتاث الثقايف الغني للطراز الفني الأمريكي وتلهم اجلمهور 

والفنانني على حد ال�شواء وتوؤثر يف املجتمع الأمريكي".
ملو�شم جوائز  و���ش��اق  ق��دم  على  الإع���داد  يجري  بينما  القائمة  اإع���لن  ومت 
اإعلن تر�شيحات جوائز جولدن جلوب وجوائز  هوليوود حيث من املقرر 
�شكرين اأكتورز جيلد الأ�شبوع املقبل. ومن املقرر اإعلن تر�شيحات جوائز 

الأو�شكار يف يناير كانون الثاين.

ريهانا تثري اجلدل 
ب�شعر جواربها اخليايل
ال��ن��ج��م��ة  ريهانا   ع���ّودت���ن���ا  ل���ط���امل���ا 
اأنها  ح��ت��ى  ال��غ��ري��ب��ة  ملب�شها  ع��ل��ى 
خ���ّط���ت م��و���ش��ة ل��ن��ف�����ش��ه��ا، ل��ك��ن اأن 
الثمن فهذا  باهظة  ترتدي ج��وارب 
�شفحتها  يف  ن�شرت  فقد  م�شتغرب! 
الر�شمية على اأحد مواقع التوا�شل 
الج��ت��م��اع��ي ���ش��ورة جل����وارب و�شل 
وكانت  ال���ق���دم  اأع���ل���ى  اإىل  ط��ول��ه��ا 
باأحجار  عت  وُر�شّ الأبي�س،  باللون 
حرف  نق�شة  �شكل  على  الكري�شتال 
ال�����ش��ادم يف م��ا يتعلق بهذه  اأّم���ا   ،G
اجلوارب، فهو �شعرها اخليايل الذي 
اأمريكي،  دولر   1300 اإىل  و���ش��ل 
ديلي ميل  اأف���ادت �شحيفة  م��ا  وف��ق 
ال�شورة  اأث����ارت  وق���د  ال��ربي��ط��ان��ي��ة. 
موجة تعليقات كبرية عليها فمنهم 
واأبدوا  للمو�شة  مثال  اعتربها  من 
اإع��ج��اب��ه��م ب��ج��وارب��ه��ا ورغ��ب��ت��ه��م يف 
اقتناء مثلها، اأما البع�س الآخر فلم 
هذا  دفعها  وانتقد  اأنيقة  يعتربها 
�شعيد  وعلى  ج��وارب!  مقابل  املبلغ 
موؤخراً  القب�س  اأُلقي  قد  كان  اآخ��ر، 
الن�شب  ب��ت��ه��م��ة  ري���ه���ان���ا  ع����ّم  ع��ل��ى 
ا�شمها  م�������ش���ت���خ���دم���اً  والح����ت����ي����ال 

و�شهرتها لبيع منتجات خا�شة به.

يوتيوب يطلق خدمة 
مدفوعة لبث املو�شيقى

 ذك������رت ���ش��ب��ك��ة ب���ل���وم���ربج ن���ق���ل عن 
موقع  اإن  قولهم  مطلعني  اأ�شخا�س 
يوتيوب التابع ل�شركة األفابت يخطط 
لتقدمي خدمة بث مو�شيقى مدفوعة 
يف مار�س اآذار املقبل. وقالت بلومربج 
���ش��رك��ة وارن������ر م���ي���وزي���ك ج���روب  اإن 
ل��ل��ت�����ش��ج��ي��لت وق���ع���ت ب��ال��ف��ع��ل على 
التفاق يف حني جتري �شوين ميوزيك 
ميوزيك  ويونيفري�شال  اإنرتتينمنت 
كون�شورتيوم  وه��و  وم��ريل��ني،  ج��روب 
م�شتقلة،  ت�شجيلت  ���ش��رك��ات  ي�شم 
املقاطع  ب����ث  م���وق���ع  م����ع  حم����ادث����ات 
التي  اخل��دم��ة،  و�شتتناف�س  امل�����ش��ورة. 
)رميكي�س(  با�شم  داخليا  اإليها  ي�شار 
مماثلة  عرو�س  مع  لبلومربج،  وفقا 

من �شبوتيفاي و�شركة اأبل.

يعلق راأ�شه يف املايكرويف �شاعتني  
مل جتر الأمور كما خطط لها رجل حاول اأن يقوم بخدعة 
با�شتخدام فرن املايكرويف، حيث علق راأ�شه داخل الفرن 
الأمر الذي ا�شتعدى ح�شور رجال الإنقاذ.  حاول �شاب 
اأن ينفذ حيلة غريبة من نوعها باإقحام راأ�شه داخل فرن 
مايكرويف، اإل اأن الرياح مل جتر كما ا�شتهت �شفنه حيث 
وقع يف ورطة كادت اأن تكلفه حياته.  فبعد اأن علق راأ�س 
ال�شاب داخل الفرن، ا�شطر اأ�شدقاوؤه اإىل اإدخال اأنبوب يف 
فمه مل�شاعدته على التنف�س واحلوؤول دون اختناقه.  وبعد 
حماولت دامت لأكرث من 90 دقيقة ف�شل الأ�شدقاء يف 
حترير راأ�س ال�شاب من الفرن، الأمر الذي ا�شطرهم اإىل 
ا�شتدعوا بدورهم فرق  الذين  الإ�شعاف  ا�شتدعاء  فريق 
الإطفاء مل�شاعدتهم يف هذه املهمة ال�شعبة.  وقد اأم�شى 
فريق الإنقاذ زهاء ال�شاعة لإخراج راأ�س ال�شاب من الفرن 
بعدما قاموا بال�شتعانة بفريق من الفنيني املخت�شني. 
ل��ل��رباغ��ي لتفكيك  امل��ن��ق��ذون ل���ش��ت��خ��دام مفك  وا���ش��ط��ر 
بع�س اأجزاء الفرن واإخراج راأ�س ال�شاب يف نهاية املطاف، 

وفق ما ورد يف �شحيفة مريور الربيطانية. 

ثمن ما�شة كبرية لتح�شني اخلدمات 
بيعت قطعة كبرية من املا�س يف �شرياليون ب� 6.5 مليني 
دولر اأمريكي يوم الإثنني املا�شي، واعتربت اأكرب قطعة 

ما�س تكت�شف يف البلد منذ اأكرث من ن�شف قرن. 
14 قطعة �شخمة  بني  واح��دًة من  املا�س  وتعترب قطعة 
مبدينة  علني  م���زاد  يف  وبيعت  ���ش��ريال��ي��ون،  يف  اكت�شفت 

نيويورك بتفوي�س من حكومة البلد. 
غراف  لوران�س  الربيطاين  املجوهرات  تاجر  وا���ش��رتى 
رابابورت  مارتني  نظمته جمموعة  علني  مزاد  املا�شة يف 

التجارية التي اأطلقت على املا�شة ا�شم "ما�شة ال�شلم".
وق����ال ت��اج��ر امل��ج��وه��رات غ��ي��ربي��ل ���ش��ي�����ش��اي اإن����ه ي�شجع 
احل���ك���وم���ة ع��ل��ى م��ث��ل ه����ذه ال�����ش��ف��ق��ات ل���ت���زوي���د ب���لده 
الطرق  و�شق  واملياه  الكهرباء  مثل  الأ�شا�شية  باخلدمات 
احلديثة، وفق ما ورد يف �شحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

مهرجان ي�شهد 63 حفل زفاف
�شهر  حل���وايل  ي�شتمر  �شنوي  م��ه��رج��ان  فعاليات  �شمن 
تقريباً يف مدينة تك�شا�س الأمريكية، اأقيم اأكرث من 63 

حفل زفاف بح�شور ما يقارب 600 األف من املدعوين.
وقد ن�شرت اإدارة املهرجان الذي ا�شتمر من 29 �شبتمرب 
 ،2017 ل��ع��ام  ع��ن مو�شمه  ت��ق��ري��راً  ن��وف��م��رب،   25 وح��ت��ى 
اأك��رب جتمع  اأن هذا املو�شم �شهد ثاين  وال��ذي ك�شف عن 

من الزوار يف تاريخ املهرجان.
وبالإ�شافة لعدد الزوار القيا�شي الذي �شهده املهرجان يف 
هذا العام، مت ا�شت�شافة 63 حفلة زفاف و خم�شة عرو�س 

للزواج.
وي���ذك���ر ب�����اأن امل���ه���رج���ان ي���ق���دم ال���ع���دي���د م���ن احلفلت 
والعرو�س خلل حفلت الزفاف التي تقام على طريقة 
من  ال��زف��اف  ح��ف��لت  تكاليف  وت���رتاوح  النه�شة،  ع�شر 
1500 اإىل 7500 دولر اأمريكي، بح�شب ما ورد يف موقع 

اآي" الإلكرتوين.  بي  "يو  املمثلة األي�شون �شويني خالل ح�شورها العر�س الأول لفيلم »George Balanchine's The Nutcracker« يف لو�س اأجنلو�س، كاليفورنيا. )ا ف ب(

املمثل جيفري ر�س 
يقا�شي �شحيفة 

ال�����ش����رتايل جيفري  امل��م��ث��ل  ق����ال 
ر����س ام�����س اإن����ه رف���ع دع����وى قذف 
و�شب على �شحيفة ديلي تليجراف 
ال��ت��ي ت�����ش��در يف ���ش��ي��دين ب��ع��د اأن 
تتهمه  �شكوى  ع��ن  تقريرا  ن�شرت 
ال�شحيفة  وذكرت  ال�شلوك.  ب�شوء 
�شركة  اأن  املا�شي  ال�شهر  مقال  يف 
�شكوى  تلقت  ا�شرتالية  م�شرحية 
م��ن ���ش��ل��وك غ��ري لئ���ق ب��ع��د اإنتاج 
عامني  ق��ب��ل  ل��ري  امل��ل��ك  م�شرحية 
البطولة  دور  ر�����س  ل��ع��ب  وال���ت���ي 

فيها.
خمالفات  اأي  ارت���ك���اب  ر����س  ون��ف��ى 
وقال اإنه مل يبلغ باأمر ال�شكوى يف 
ذلك احلني. ومل يتم الإعلن عن 

تفا�شيل ال�شكوى.
وق���ال امل��م��ث��ل احل��ائ��ز ع��ل��ى جائزة 
اأو�شكار يف موؤمتر �شحفي مقت�شب 
يف ملبورن "ن�شروا ادع��اءات زائفة 
�شفحاتهم  يف  ن����اري����ة  ب���ع���ن���اوي���ن 

الأوىل".
واأ�شاف "اأحلق هذا �شررا ل ميكن 
ب�����ش��م��ع��ت��ي... ل ميكن  اإ����ش���لح���ه 
ال��ت��ه��اون م��ع ه���ذا امل��وق��ف ويجب 
الآن اأن اأداف��ع عن �شمعتي الطيبة 
ال�شرتالية".  املحاكم  خ��لل  م��ن 
رئ��ي�����س حترير  دور  ك��ري�����س  وق����ال 
لرويرتز  بيان  يف  تليجراف  ديلي 
اإن ال�شحيفة �شتدافع عن نف�شها. 
نيوز  جمموعة  ال�شحيفة  وتتبع 

كورب اململوكة لروبرت مردوك.

الناجون من ال�شرطان عر�شة ل�شغط الدم 
قالت درا�شة اأمريكية اإن واحدا من كل 12 بالغا عوجلوا 
ي��ع��ان��ون من  الطفولة رمب��ا  ال�����ش��رط��ان يف مرحلة  م��ن 

ارتفاع �شغط الدم.
للناجني  م�شكلة  ال��دم  �شغط  ارت��ف��اع  يكون  اأن  وميكن 
من الأورام ال�شرطانية يف الطفولة لأن كثريين منهم 
الكيماوي  العلج  نتيجة  القلب  يف  متاعب  من  يعانون 
والإ���ش��ع��اع��ي. ووج����دت ال��درا���ش��ة اأن���ه ح��ت��ى حينما يتم 
اأك��رث من  ف��اإن  ال��دم  بارتفاع �شغط  اإ�شابتهم  ت�شخي�س 
واحد من بني كل خم�شة من هوؤلء املر�شى ل يتلقون 

علجا اأو يغريون منط حياتهم بال�شرورة.
الدرا�شة وهو من  قاد فريق  ال��ذي  تود جيب�شون  وق��ال 
م�شت�شفى �شان جود للأطفال يف ممفي�س بولية تني�شي 
تزيد  درا�شتنا  يف  الناجني  اأن  امللحظ  من  الأمريكية 

احتمالت اإ�شابتهم بارتفاع �شغط الدم.
واأ�شاف جيب�شون يف ر�شالة بالربيد الإلكرتوين الأخبار 
اجليدة هنا هو اأنه على عك�س العلج ال�شابق لل�شرطان 

فان ارتفاع �شغط الدم عامل خطر قابل للتعديل.
ع�شلة  ب�شعف  ال�شرطان  اأدوي��ة  �شابقة  اأبحاث  وربطت 
اأنواع  بع�س  ب��ني  �شلة  وج���ود  اإىل  اأ���ش��ارت  كما  ال��ق��ل��ب. 

العلج الإ�شعاعي وا�شطرابات �شربات القلب وتلف يف 
ال�شرايني وال�شمامات. ولأن عددا متزايدا من املر�شى 
يتحقق لهم ال�شفاء من ال�شرطان يف مرحلة الطفولة، 
للإ�شابة  كافية  طويلة  ل��ف��رتة  منهم  ك��ث��ريون  يعي�س 
بارتفاع �شغط الدم وغريه من امل�شاكل ال�شحية املزمنة 

التي غالبا ما حتدث مع التقدم يف ال�شن.
اأن  اإىل  ال�شرطان  اأم��را���س  دوري���ة  يف  الباحثون  واأ���ش��ار 
تزيد  الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  اأمرا�س  ب�شبب  الوفاة 
���ش��رط��ان الطفولة  ال��ن��اج��ني م��ن  اأ���ش��ع��اف يف  ث��م��ان��ي��ة 
م��ق��ارن��ة ب��الأ���ش��خ��ا���س ال��ذي��ن مل ي�����ش��اب��وا ب������الأورام يف 
اإ�شابتهم بالأزمات  �شنوات طفولتهم. كما تزداد فر�س 

القلبية خم�شة اأ�شعاف.
من  جميعا  ع��وجل��وا  ب��ال��غ��ا   3016 ال��درا���ش��ة  و���ش��م��ل��ت 
�شنوات  ع�شر  بعدها  وع��ا���ش��وا  طفولتهم  يف  ال�شرطان 
على الأقل. وقالت الدرا�شة اإنه ببلوغهم �شن الثلثني 
اأ�شيب 13 يف املئة منهم بارتفاع �شغط الدم. وباملقارنة 
يعاين �شبعة يف املئة فقط من الأمريكيني بني �شن 18 
اإح�شاءات  بح�شب  ال���دم  �شغط  ارت��ف��اع  م��ن  ع��ام��ا  و39 

مراكز مكافحة الأمرا�س والوقاية منها.

�شاكريا تو�شح حقيقة 
انف�شالها عن بيكيه

كرثة الأخبار والأقاويل التي حتدثت موؤخراً عن انف�شال املغنية العاملية  �شاكريا  
عن حبيبها لعب كرة القدم الإ�شباين  جريارد بيكيه ، وطوال هذه الفرتة لزم 

الطرفان عدم الّرد ب�شكل مبا�شر عليها.
اإىل حني لرمبا و�شول الأمر اإىل حّده مع �شاكريا التي قررت اخلروج عن �شمتها 

ونفي هذه الأخبار على طريقتها اخلا�شة متغزلًة ببيكيه.
وجاء ذلك من خلل ن�شرها �شورة له عرب �شفحتها اخلا�س على اأحد مواقع 

التوا�شل الجتماعي وعّلقت عليها بالقول: "اجلميل يرتدي حذاًء جميًل".
ي�شار اإىل اأن الثنائي غري متزوج ر�شمياً ويعي�شان مع بع�شهما منذ حوايل ال�7 

�شنوات ولديهما ولدين هما ميلنو و�شا�شا وهي تكربه ب�10 �شنوات.


