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االإمارات تدين الهجوم االنتحاري يف كابول
•• اأبوظبي-وام:

اأدان��ت دولة االإم��ارات العربية املتحدة الهجوم االنتحاري بقنبلة يف 
ال�ضحايا  من  ع��ددا  وخلف  االأول  اأم�س  كابول  االأفغانية  العا�ضمة 
واجلرحى. واأعربت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل - يف بيان - عن 
ا�ضتنكار دولة االإمارات واإدانتها لهذا العمل االإرهابي اجلبان ووقوفها 
العنف  مواجهة  يف  االإ�ضالمية  اأفغان�ضتان  جمهورية  مع  وت�ضامنها 
االإرهاب  ملواجهة  التكاتف  اإىل  ال��دويل  املجتمع  داعية   .. والتطرف 

الذي يهدد اأمن وا�ضتقرار دول العامل واجتثاثه من جذوره.
ال��وزارة - يف ختام بيانها - عن بالغ العزاء واملوا�ضاة لذوي  وع��رت 
ال�ضحايا وحكومة و�ضعب جمهورية اأفغان�ضتان االإ�ضالمية ومتنياتها 

بال�ضفاء للم�ضابني.

و�صول فريق االإمارات الطبي التطوعي 
ملخيمات الالجئني الروهينغا يف بنغالدي�ش 

•• ابوظبي-وام:

اأو�ضاع  لتفقد  بنجالدي�س  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ط��ب��ي  االإم�����ارات  ف��ري��ق  و���ض��ل 
الالجئني من الروهينغا والتن�ضيق مع اجلهات احلكومية واخلا�ضة وغري 
الربحية الإتخاذ االإجراءات الالزمة لت�ضغيل م�ضت�ضفى ميداين متحرك 
تطوعي خلدمة الالجئني واملناطق املحيطة مبكان تواجدهم يف منطقة 
كوك�س بازار.  ويقدم امل�ضت�ضفى اف�ضل اخلدمات الت�ضخي�ضية والعالجية 
اأطباء  باإ�ضراف  الروهينغا  الالجئني  من  وامل�ضنني  لالأطفال  والوقائية 
اإماراتيني وبنجالد�ضني مببادرة م�ضرتكة من زايد العطاء وجمعية دار 
ال�ضعودي  ال�ضارقة اخلريي وجمموعة م�ضت�ضفيات  بيت  الر وموؤ�ض�ضة 
والتخ�ض�ضي  املجتمعي  للتطوع  االإم����ارات  برنامج  وب��اإ���ض��راف  االمل���اين 
البنجالدي�ضية  والطفولة  ل��الأم��وم��ة  االأم���ل  موؤ�ض�ضة  م��ع  وبال�ضراكة 

وبالتن�ضيق مع القنوات الر�ضمية يف بنغالدي�س.    )التفا�ضيل �س2(
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جنود عراقيون ي�ضريون بعالمة الن�ضر احتفاال بتحرير اخر معاقل االرهابيني الدواع�س  )رويرتز(

�لبحرين: �لتز�م بريوت »�لناأي بالنف�س« جمرد كالم �إعالمي

ال�صعودية : لبنان لن ينعم بال�صالم اإال بنزع �صالح حزب اهلل
•• عوا�صم-وكاالت:

ال�ضعودي،  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ���ض��دد 
ع���ادل اجل��ب��ري، م��ن م��دري��د خالل 
موؤمتر �ضحايف مع نظريه االإ�ضباين 

على �ضرورة نزع �ضالح حزب اهلل.
وق����ال اأم�������س اجل��م��ع��ة: ي��ج��ب نزع 
حزبا  ي�ضبح  واأن  اهلل  ح��زب  ���ض��الح 

�ضيا�ضيا من اأجل ا�ضتقرار لبنان. 
بال�ضالم  ينعم  لن  لبنان  واأ���ض��اف: 
وتابع  اهلل.  ح���زب  ���ض��الح  ب��ن��زع  اإال 
مليلي�ضيات  ال�ضماح  ميكن  ال  قائاًل: 
بالعمل خارج  االإره��اب��ي��ة  ح��زب اهلل 

اإطار القانون.
كما �ضدد على اأن حزب اهلل هو الذي 
و�ضع العراقيل اأمام �ضعد احلريري 
الأن�ضطته  امل�ضريف  النظام  وارت��ه��ن 
ال�ضعودية  اأن  واأك�����د  االإره����اب����ي����ة. 
واتفاق  للبنان  داعمة  كانت  لطاملا 

الطائف.
ال�ضعودي  ال��وزي��ر  ث��م��ن  ذل���ك،  اإىل 
ال���دور االإ���ض��ب��اين يف اأزم���ات ال�ضرق 

االأو�ضط.
اأي�ضاً يف موؤمتر  اأك��د  وك��ان اجلبري 
م����ع نظريه  ����ض���ح���ايف، اخل���م���ي�������س، 
اأن  ل���ودري���ان،  اإي���ف  ج���ان  الفرن�ضي 
اختطفت  اهلل  ح����زب  م��ي��ل��ي�����ض��ي��ات 
ا�ضتمرارها  واأن  اللبناين،  النظام 

وزير اخلارجية ال�ضعودي خالل موؤمتره ال�ضحفي مع نظريه االأ�ضباين يف مدريد  )رويرتز(

باري�ش  ي�صل  احلريري 
ماكرون ويلتقي  اليوم 

•• باري�س-وكاالت:

الفرن�ضية  الرئا�ضة  اأعلنت 
اأن رئي�س احلكومة اللبنانية 
احلريري  ���ض��ع��د  امل�����ض��ت��ق��ي��ل 
اليوم  ب��اري�����س،  يف  ���ض��ي��ك��ون 
ال�ضبت، و�ضي�ضتقبله الرئي�س 
الفرن�ضي اميانويل ماكرون 

يف ق�ضر االإليزيه.
وكان ماكرون دعا احلريري 
للمجيء  االأ�ضبوع  منت�ضف 
اأ����ض���رت���ه  م����ع  ف���رن�������ض���ا  اإىل 
م�ضريا  اأي���ام  ب�ضعة  لق�ضاء 

اإىل اأنه قبل الدعوة.
ال��دع��وُة بعد ق�ضاء  وج���اءت 
اللبناين  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س 
اأ�ضبوعني يف  امل�ضتقيل فرتة 
اأجرى  ال�ضعودية  العا�ضمة 
رفيعة  ل������ق������اءاٍت  خ���الل���ه���ا 
م�ضوؤولني  م����ع  امل�������ض���ت���وى 

دوليني.
وك���������ان  وزي��������ر اخل���ارج���ي���ة 
الفرن�ضي جان-اإيف لودريان 
ال����ري����ا�����س  اأع������ل������ن يف  ق������د 
الوزراء  اأن رئي�س  اخلمي�س، 
�ضعد   امل�����ض��ت��ق��ي��ل  ال��ل��ب��ن��اين 
احلريري املتواجد يف اململكة 
العربية ال�ضعودية قبل دعوة 
الرئي�س الفرن�ضي اإميانويل 
ماكرون للذهاب اإىل فرن�ضا 

مع اأ�ضرته.

مبعوث ترمب: ر�جعت مع �لعبادي �ملفاجاآت �ملُعّدة للدو�ع�س

القوات العراقية حترر ق�صاء راوة بالكامل
غالبية االأرا�ضي التي كان ي�ضيطر 

عليها.
اىل ذل����ك، ب��ح��ث رئ��ي�����س ال�����وزراء 
العراقي حيدر العبادي مع مبعوث 
الرئي�س االأمريكي بريت مكغورك 
اآخ��ر ت��ط��ورات احل��رب على داع�س 
اللقاء كتب مكغورك  وعن فحوى 
يف ح�ضابه على تويرت اأنهما راجعا 
امل��ف��اج��اآت املُ��ع��ّدة الإره��اب��ي��ي داع�س 

وفق تعابريه.
ق���ال رئ��ي�����س الرملان  م���ن ج��ان��ب��ه 
امل�ضرتكة  ال����ق����وات  اإن  ال���ع���راق���ي 
ككيان  داع�������س  اإن����ه����اء  يف  جن��ح��ت 
ج����غ����رايف ل��ك��ن��ه ع�����اد واأو������ض�����ح اأن 
االن��ت�����ض��ار ال��ع�����ض��ك��ري غ���ري كاف 
ي�ضحبه  اإن مل  االإره����اب  مل��واج��ه��ة 
ي�ضمن  م���الئ���م  ���ض��ي��ا���ض��ي  اإط�������ار 

�ضموده.
لقتال  املقبلة  املرحلة  اأن  واع��ت��ر 
لي�س  اأ�ضعب بكثري  �ضتكون  داع�س 
ال����ع����راق واإمن������ا ع��ل��ى �ضائر  ع��ل��ى 
التنظيم  ي�ضتهدفها  ال��ت��ي  ال���دول 
املدنيني  ت��ط��ال  منفردة  بهجمات 

واملن�ضاآت احليوية.

•• بغداد-وكاالت:

اأم�س  ال��ع��راق��ي��ة  ال���ق���وات  اأع��ل��ن��ت 
فر�س كامل �ضيطرتها على ق�ضاء 
راوة يف غرب العراق، اآخر البلدات 
التي كانت خا�ضعة لتنظيم داع�س 

االإرهابي يف البالد.
امل�ضرتكة  العمليات  ق��ي��ادة  ونقلت 
عبد  الركن  الفريق  عن  العراقية 
االأم������ري ر���ض��ي��د ي����ار اهلل ف���ول���ه يف 
عمليات  ق��ي��ادة  “قطعات  اإن  ب��ي��ان 
اجلزيرة واحل�ضد الع�ضائري حترر 
العلم  وترفع  بالكامل  راوة  ق�ضاء 
العراقي فوق مبانيه” بعد �ضاعات 
الع�ضكرية  العملية  ان��ط��الق  م��ن 

ال�ضتعادته.
وق����ال ق��ائ��د ال��ف��رق��ة ال�����ض��اب��ع��ة يف 
عبد  نومان  الركن  اللواء  اجلي�س 
اإن  بر�س  فران�س  لوكالة  الزوبعي 
تطهري  بعمليات  “تقوم  ال���ق���وات 
املدينة من تنظيم داع�س االإرهابي، 
ورفع املخلفات احلربية من االألغام 

والعبوات النا�ضفة«.
املحاذية  ال�ضحراء  يف  راوة  وت��ق��ع 

يف  وتتوا�ضل  �ضوريا.  مع  للحدود 
اجلانب االآخر من احلدود املعارك 
ت�ضكل  التي  البوكمال  مدينة  م��ع 
اآخر معقل مهم لتنظيم داع�س يف 

�ضوريا.

وكان اجلي�س ال�ضوري اأعلن ا�ضتعادة 
اإال  املا�ضي  االأ�ضبوع  املدينة  كامل 
هجوما  �ضن  املتطرف  التنظيم  اأن 
م�����ض��ادا وا���ض��ت��ع��اد ال�����ض��ي��ط��رة على 
نحو ن�ضف م�ضاحتها. يف 2014، 

وا�ضعا  هجوما  داع�س  تنظيم  �ضن 
ا���ض��ت��وىل خ���الل���ه ع��ل��ى م���ا يقارب 
ن�ضف  ونحو  ال��ع��راق  م�ضاحة  ثلث 

م�ضاحة �ضوريا املجاورة .
التنظيم  لكن مذاك احلني، خ�ضر 

متكنت من حترير �ملزيد من �ملناطق مبديرية نهم

القوات اليمنية تتقدم �صرقي �صنعاء
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•• عوا�صم-وكاالت:

اأكدت م�ضادر حملية اأن قوات اجلي�س اليمني متكنت 
حملي  بقرية  املحيطة  املناطق  من  املزيد  حترير  من 
امليلي�ضيات  على  اخلناق  وت�ضييق  نهم،  مركز مديرية 
االنقالبية، التي تعر�ضت خل�ضائر ب�ضرية كبرية جراء 

ق�ضف قوات التحالف العربي.
ال�ضاعات  خالل  اليمني  اجلي�س  من  وح��دات  ومتكنت 
املا�ضية من حترير عدد من التالل املطلة على وادي 
حملي وتعزيز مواقعها ا�ضتعداداً خلو�س معركة نقيل 
بن غيالن التي تو�ضف باأنها املعركة احلا�ضمة يف م�ضار 

احلرب، وفقاً للم�ضادر.
وقال ال�ضحايف اليمني عبدالوهاب بحيبح، اإن نقيل بن 
غيالن تطل على الطريق الوا�ضل بني �ضنعاء وماأرب، 
اأن��ه يف حال حتريرها ميكن اجلي�س الوطني من  كما 
ال�ضيطرة النارية على ثالثة مع�ضكرات تعد من اأكر 

مع�ضكرات احلر�س اجلمهوري التي حتيط بالعا�ضمة 
من الناحية ال�ضرقية نهم وال�ضمالية اأرحب.

الع�ضكرية الإ�ضقاط  الناحية  ومتهد هذه اخلطوة من 
ت�ضم  التي  ال�ضمع  الفريجة،  ده���ره،  بيت  مع�ضكرات 
وهي:  �ضنعاء  العا�ضمة  تاأمني  مهمتها  �ضاربة  األوية 
م�ضاة   62 ال��ل��واء  ال�ضمع،  جبل  مدفعية   83 ال��ل��واء 

الفريجة، اللواء 63 م�ضاة بيت دهرة.
من  متكنت  اإذا  ال�ضرعية  ق��وات  اأن  اإىل  بحيبح  ولفت 
قوات  معظم  �ضتكون  غيالن  بن  نقيل  على  ال�ضيطرة 
احلوثيني و�ضالح مبا يف ذلك القوات ال�ضاربة للحر�س 
اجلمهوري التي متثل طوق احلماية االأخري ل�ضنعاء.

وت���ت���زام���ن ال���ت���ط���ورات ال��ع�����ض��ك��ري��ة ع��ل��ى االأر�������س مع 
العربي  التحالف  بها  ي��ق��وم  م�ضبوقة  غ��ري  اإج�����راءات 
اليمنية  احلكومة  دع��م  يف  تتمثل  ال�ضعودية،  بقيادة 
لل�ضرعية  الداخلي  البيت  وترتيب  واقت�ضادياً،  مالياً 

من الناحية ال�ضيا�ضية واحتواء اخلالفات.
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ال��ت��دخ��الت يف ع���دد م��ن الدول  يف 
لبنان.  يف  الو�ضع  �ضيوؤزم  العربية 
واأ�ضاف اأن تلك امليلي�ضيات �ضالح يف 
يد اإيران، وذلك باعرتاف اأمني عام 

حزب اهلل نف�ضه.
يهدد  اهلل  ح���زب  اأن  اإىل  ل��ف��ت  ك��م��ا 
حد  على  ولبنان  املنطقة  ا�ضتقرار 
اإيجاد  اأن����ه ي��ج��ب  ����ض���واء. واأ����ض���اف 
و����ض���ائ���ل ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ح����زب اهلل، 
ف��ع��ل��ي��ة يف هذا  خ����ط����وات  وه����ن����اك 

ال�ضدد. 
اإيران ت�ضتخدم حزب  اأن  واأ�ضار اإىل 

اهلل مل���د ن��ف��وذه��ا يف امل��ن��ط��ق��ة وه����ِزّ 
ا�ضتقرارها.

يف غ�ضون ذلك، اأكد وزير خارجية 
ال��ب��ح��ري��ن، خ��ال��د ب��ن اأح��م��د ام�س 
عن  ل���ب���ن���ان  ح����دي����ث  اأن  اجل���م���ع���ة 
بالنف�س(  )ال��ن��اأي  �ضيا�ضة  التزامه 

جمرد كالم اعالمي.
ح�ضابه  ع��ل��ى  ت���دوي���ن���ات  يف  وق�����ال 
الر�ضمي على تويرت: �ضيا�ضة لبنان 
ب��ال��ن��اأي ب��ال��ن��ف�����س غ��ري م���وج���ودة و 

لي�ضت اأكرث من كالم اإعالمي .
اإ���ض��ارة اإىل ح��زب اهلل:  واأ���ض��اف يف 

االإره��اب��ي ال��ذي ي��ح��ارب يف اخلارج 
و ي��درب االإره��اب��ي��ني و ي�ضلحهم يف 
دولنا هو الذي يجل�س على كرا�ضي 
ق������رارات  ي��ت��ح��ك��م يف  و  احل���ك���وم���ة 

و�ضيا�ضات الدولة اللبنانية.
كما لفت اإىل اأن من يح�ضر اجتماع 
الداهم  اخلطر  ي��رى  وال  ال��ق��اه��رة 
واأتباعها  اإي��ران  االآت��ي من  املهدد  و 
و الذي ي�ضتهدف ن�ضر الطائفية و 
تق�ضيم االأمة و اإ�ضقاط الدول، فهو 
اأعمى اأو يتعامى اأو يف اإنكار خطري 

و غري مرر.

ال��ه��الل االأح��م��ر االإم��ارات��ي 
يوا�صل دعم قطاع املياه  يف اليمن

•• �صبوة-وام: 

ي�����وا������ض�����ل ال�������ه�������الل االأح������م������ر 
االإماراتي جهوده يف دعم واإعادة 
ت��اأه��ي��ل ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة يف 
اليمن وخا�ضة املرتبطة باحلياة 
قطاع  وم��ن��ه��ا  لل�ضكان  ال��ي��وم��ي��ة 

املياه.
اأبرمت  اإط��ار هذه اجلهود ..  ويف 
هيئة الهالل االأحمر اأم�س االول 
مياه  م�����ض��روع  لتنفيذ  ات��ف��اق��ي��ة 
مبديرية  ب��اق��ادر  �ضعيد  الفي�س 
اليمنية  �ضبوة  مبحافظة  ميفعة 
والذي ي�ضتفيد منه نحو 5 اآالف 

ن�ضمة.
وق���ع االت��ف��اق��ي��ة .. حم��م��د �ضيف 
الهالل  ف���ري���ق  رئ��ي�����س  امل���ه���ريي 
�ضبوة  يف  االإم������ارات������ي  االأح����م����ر 
ونا�ضر باعوم مدير عام موؤ�ض�ضة 
باحنجة  و���ض��رك��ة  ال���ري���ف  م��ي��اه 
بح�ضور  ال���ع���ام���ة..  ل��ل��م��ق��اوالت 
مبارك بن حمامة املمثل امليداين 
ل���ل���ه���الل االأح�����م�����ر االإم������ارات������ي 

ب�ضبوة.
تنفيذ  ع��ل��ى  االت��ف��اق��ي��ة  ون�����ض��ت 
االآب������ار بخزان  ورب����ط  ح��ف��ري��ات 
املياه يف املنطقة وتاأهيل ال�ضبكات 
حمطات  وت���رك���ي���ب  ال���داخ���ل���ي���ة 
اإىل  مياه  �ضبكات  واإن�����ض��اء  ال�ضخ 
ج��ان��ب ت��زوي��د امل��واق��ع مبحطات 

�ضخ وخزانات. )التفا�ضيل �س2(

ت�صليم  ت��ب��ح��ث  ب��ل��ج��ي��ك��ا 
اإ�صبانيا اإىل  ب��وغ��دمي��ون 

•• بروك�صيل-وكاالت:

العا�ضمة  يف  ا�ضتماع  جل�ضة  ب���داأت 
ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي��ة ب���روك�������ض���ل ل��ل��ن��ظ��ر يف 
اإمكانية ت�ضليم رئي�س اإقليم كتالونيا 
املُ���ق���ال، ك��ارل��و���س ب��وغ��دمي��ون، و4 
االإقليم  يف  ال�ضابقني  ال����وزراء  م��ن 
قد  بوغدميون  وك��ان  اإ�ضبانيا.  اإىل 
مطلوب  وه����و  ب��ل��ج��ي��ك��ا،  اإىل  ه����رب 
لدى اإ�ضبانيا منذ اأن بداأت حكومته 
ا�ضتفتاء مطلع  اإج��راء  االإقليمية يف 
اأكتوبر حول اال�ضتقالل بالرغم من 
اأن ذلك  اإعالن ال�ضلطات االإ�ضبانية 
واأ�ضدرت  ق��ان��وين.  غري  اال�ضتفتاء 
االإ�ضبانية  ال��ق�����ض��ائ��ي��ة  ال�����ض��ل��ط��ات 
اأوروب������ي������ة بحق  م����ذك����رة اع���ت���ق���ال 
بوغدميون وم�ضت�ضاريه وطلبت من 

بلجيكا ت�ضليمهم اإىل اإ�ضبانيا.

قمة تركية رو�شية �إير�نية يف �شوت�شي 

اليابان تطلب متديد التحقيق يف »كيمياوي �صوريا« 30 يوما
•• عوا�صم-وكاالت:

طرحت اليابان يف  جمل�س االأمن 
ل�30  الدويل م�ضروع قرار ميّدد 
الدوليني  اخل����راء  م��ه��م��ة  ي��وم��ا 
ا�ضتخدام  يف  ي��ح��ّق��ق��ون  ال���ذي���ن 
اأ�ضلحة كيمياوية يف �ضوريا وتنتهي 

مهمتهم يف غ�ضون �ضاعات.
ان  بعد  اليابانية  اخل��ط��وة  واأت���ت 
النق�س  ح��ق  رو���ض��ي��ا  ا�ضتخدمت 
تبني  م��ن  املجل�س  ملنع  )الفيتو( 
اأم�����ريك�����ي ميدد  م�������ض���روع ق������رار 
امل�ضرتكة  التحقيق  اآل��ي��ة  مهمة 
بني االمم املتحدة ومنظمة حظر 
اال�ضلحة الكيميائية ملدة عام من 
املمنوح  بالتفوي�س  امل�ضا�س  دون 
ت��رف�����ض��ه مو�ضكو  م���ا  وه����و  ل���ه���ا، 
م�ضروع  جهتها  م��ن  قدمت  التي 
ي��ت�����ض��م��ن تعديال  م�����ض��ادا  ق����رار 
امل�������ض���روع  ان  غ�����ري  ل���ل���ت���ف���وي�������س 
الرو�ضي �ضقط يف الت�ضويت اإذ مل 
اأ�ضوات  م��ن  اأرب��ع��ة  �ضوى  يح�ضد 

املجل�س ال�15.
وم���ن ���ض��اأن امل��ق��رتح ال��ي��اب��اين اأن 
املتحدة  وال���والي���ات  رو���ض��ي��ا  مينح 

اإىل  للتو�ضل  ال��وق��ت  م��ن  م��زي��دا 
عمل  مت��دي��د  كيفية  ع��ل��ى  ات��ف��اق 
امل��ك��ل��ف��ة حتديد  ال��ت��ح��ق��ي��ق  اآل���ي���ة 
هوية امل�ضوؤولني عن �ضن هجمات 

كيمياوية يف �ضوريا.
الياباين  ال��ق��رار  م�ضروع  وين�س 
التحقيق  اآلية  على متديد مهمة 
كما  ي��وم��ا،   30 ل��ف��رتة  امل�ضرتكة 
ال��ع��ام لالأمم  يطلب م��ن االأم���ني 
اأن  غوتريي�س  اأنطونيو  املتحدة 
20 ي��وم��ا اإىل  ي��ق��ّدم يف غ�����ض��ون 
ب�ضاأن  اق��رتاح��ات  االأم���ن  جمل�س 

اآلية  ع���م���ل  وم��ن��ه��ج��ي��ة  ه��ي��ك��ل��ي��ة 
التحقيق.

اإن.تي.يف  اىل ذلك، قالت حمطة 
تركيا  اإن   الرتكية  التلفزيونية 
���ض��ت��ع��ق��د قمة  اإي������ران  و رو���ض��ي��ا و 
�ضوريا  يف  ال���ت���ط���ورات  مل��ن��اق�����ض��ة 
االأ�ضبوع املقبل يف منتجع �ضوت�ضي 
ال����دول  اأن  واأ����ض���اف���ت  ال���رو����ض���ي. 
اإط���الق  وق���ف  �ضتناق�س  ال��ث��الث 
 22 ال��ن��ار احل���ايل يف �ضوريا ي��وم 

نوفمر.
الكرملني  ب��ا���ض��م  امل��ت��ح��دث  واأك����د 

وق����ت  ب���ي�������ض���ك���وف يف  دم������ي������رتي 
ال���ث���الث���ي���ة  ال����ق����م����ة  اأن  الح��������ق 
م�ضريا  امل��ق��ب��ل،  االأرب���ع���اء  �ضتعقد 
واإي�����ران  وت��رك��ي��ا  رو���ض��ي��ا  اأن  اإىل 
لعملية  ال�����ض��ام��ن��ة  ال�������دول  ه����ي 
الت�ضوية ال�ضيا�ضية واإر�ضاء االأمن 

واال�ضتقرار يف �ضوريا.
با�ضم  املتحدث  اأع��ل��ن  جهته،  م��ن 
احل��ك��وم��ة ال��رتك��ي��ة ب��ك��ر ب����وزداغ 
الرتكي  ال��رئ��ي�����س  اأن  اخل��م��ي�����س 
�ضيجري  اأردوغ��������ان  ط��ي��ب  رج����ب 
نظرييه  م���ع  ه���ام���ة  م���ف���او����ض���ات 
ال������رو�������ض������ي ف������الدمي������ري ب���وت���ني 
واالإي���راين ح�ضن روح��اين لبحث 
مفاو�ضات اأ�ضتانا وعملية االنتقال 
ما  بح�ضب   ، �ضوريا  يف  ال�ضيا�ضي 

نقلت وكالة االأنا�ضول.
با�ضم  امل��ت��ح��دث  ق����ال  ذل�����ك،  اإىل 
كالني  ابراهيم  ال��رتك��ي  الرئي�س 
وب���وت���ني وروح����اين  اأردوغ�������ان  اإن 
وجهات  القمة  خ��الل  �ضيتبادلون 
النظر حول التقدم املتعلق بخف�س 
اأتاحته  ال����ذي  ���ض��وري��ا  يف  ال��ع��ن��ف 
يف  واالأن�ضطة  ا�ضتانا،  اجتماعات 

اإطار مناطق خف�س التوتر.

االحتالل يبداأ خمطط ترحيل 
فل�صطينيني من حميط القد�ش!

 •• القد�س املحتلة-وكاالت:
اأكدت م�ضادر عرية �ضباح اأم�س اجلمعة اأن رئي�س وزراء حكومة االحتالل 
بنيامني نتانياهو اأمر بالبدء باإخالء وترحيل البدو الفل�ضطينيني من 
حميط مدينة القد�س املحتلة، ال �ضيما قرب بلدتي العيزرية واأبودي�س 

وت�ضكينهم يف مناطق جديدة قرب اأريحا.
املتنقلة  وامل����ب����اين  اخل���ي���ام  م���ن  ال���ع���دي���د  ي�����ض��م��ل  ال����ق����رار  اأن  واأ�����ض����ارت 
القد�س، ما بني  البدو يف مناطق فل�ضطينية مطلة على  للفل�ضطينيني 
ت�ضفها  يريحو(،  )مت�ضبيه  وم�ضتوطنة  اأدوم��ي��م(  )معاليه  م�ضتوطنة 

�ضلطات االحتالل باأنها بوؤر �ضكانية اأقيمت ب�ضكل غري قانوين«.
اجتماع مع ممثلي  خ��الل  ال��ق��رار  ه��ذا  اأ���ض��در  نتانياهو  اأن  على  ولفتت 
امل�ضتوطنني  لتيار  املمثل  اليميني  القد�س(  غ��الف  )منتدى  ُي�ضمى  ما 
مل�ضتوطني  االإقليمي  املجل�س  عن  ممثلني  اإىل  باالإ�ضافة  االإ�ضرائيليني، 

)ماطيه بنيامني(، وهي موؤ�ض�ضات ميينة متطرفة.
واأكدت م�ضادر فل�ضطينية اأن �ضلطات االحتالل االإ�ضرائيلي تنزي ترحيل 
البدو يف حميط م�ضتوطنة معاليه اأدوميم والقد�س، من اأجل بناء حي 
امل�ضتوطنات يف  اأك��ر  تعد من  التي  امل�ضتوطنة  يربط  ا�ضتيطاين جديد 
ال�ضفة  اأو���ض��ال  تقطيع  يعني  م��ا  القد�س  مدينة  م��ع  الغربية  ال�ضفة 

الغربية.
اىل ذلك، ده�س فتى فل�ضطيني ا�ضرائيليني ب�ضيارته يف ال�ضفة الغربية 
املحتلة اجلمعة احدهما ا�ضابته خطرية قبل ان تطلق قوات االمن النار 

عليه، بح�ضب ما اعلن اجلي�س واجهزة االغاثة.

ت���رك���ي���ا ت��ن�����ص��ح��ب م��ن 
توتر و�صط  الناتو  تدريبات 

•• انقرة-اأ ف ب:

اأعلن الرئي�س الرتكي رجب طيب 
اأن��ق��رة �ضحبت  ان  اأم�����س  اردوغ�����ان 
ارب��ع��ني ج��ن��دي��ا م��ن ق��وات��ه��ا كانوا 
ي�ضاركون يف تدريبات حللف �ضمال 
االطل�ضي يف الرنوج، وذلك يف توتر 

جديد مع حلفائها الغربيني.
وق���ال اردوغ�����ان يف خ��ط��اب متلفز 
امام اجتماع حلزبه انه امر ب�ضحب 
اأعقاب  ال��ت��م��اري��ن يف  م��ن  اجل��ن��ود 
اعترت  املا�ضي،  اخلمي�س  حادثة 
تركيا  ومل��وؤ���ض�����س  ل�ضخ�ضه  مهينة 
احلديثة م�ضطفى كمال اتاتورك.

يف  للحلف  ان�ضمت  ال��ت��ي  وت��رك��ي��ا 
1952، من االع�ضاء الرئي�ضيني 
ف��ي��ه ل��ك��ن ال���ت���وت���رات ت����زاي����دت يف 
اال����ض���ه���ر ال��ق��ل��ي��ل��ة امل���ا����ض���ي���ة على 
بعد  القمعية  اإج���راءات���ه���ا  خلفية 
اإ�ضافة  حماولة االنقالب الفا�ضلة 
اىل ت���زاي���د حت��ال��ف��ه��ا ال��وث��ي��ق مع 

رو�ضيا.
حول  ت��ف��ا���ض��ي��ل  ي���ق���دم  ان  ودون 
احلادثة قال اردوغان ان �ضورة له 
والأتاتورك ا�ضتخدمت وتلك كانت 
االهداف.  واأ�ضاف ان قائد اجلي�س 
اجل������رنال خ��ل��و���ض��ي اك�����ار ووزي����ر 
ت�ضيليك   عمر  االوروب��ي��ة  ال�ضوؤون 
كانا يف طريقهما حل�ضور  اللذين 
موؤمتر للحلف يف هاليفاك�س بكندا 

اأبلغاه باحلادثة.
وت����اب����ع ق�����اال ه�����ذا م����ا ح�����ض��ل ... 
وقلت  االربعني  و�ضن�ضحب جنودنا 
ترتددا،اخرجوهم  ال  بالتاأكيد،   :

فورا«.

املندوب الرو�ضي ي�ضتخدم الفيتو الف�ضال امل�ضروع االمريكي   )رويرتز(

احد جنود االحتالل يطلق النريان باجتاه املحتجني على م�ضادرة االرا�ضي بال�ضفة
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اأخبـار الإمـارات

عبداهلل بن زايد يح�صر منتدى ال�صفراء االقت�صادي يف ماليزيا
•• كواالملبور-وام:

ح�����ض��ر ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
اخلارجية  وزي�����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 
ال�ضفراء  منتدى  ال��دويل  والتعاون 
وزارة  ن��ظ��م��ت��ه  ال�����ذي  االق���ت�������ض���ادي 
اخلارجية والتعاون الدويل ام�س يف 
العا�ضمة املاليزية كواالملبور. �ضارك 
�ضرف  ����ض���ع���ادة حم��م��د  امل���ن���ت���دى  يف 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  م�ضاعد 
االقت�ضادية  ل���ل�������ض���وؤون  ال��������دويل 
االإمارات  دول��ة  و�ضفراء  والتجارية 
املعتمدون يف دول �ضرق اآ�ضيا والهند 
وت�ضمن  واأ����ض���رتال���ي���ا.  وب��اك�����ض��ت��ان 
امل��ل��ت��ق��ى ع��ق��د جم��م��وع��ة م���ن ور�س 
التي  التعريفية  وال��ع��رو���س  العمل 
على  ورك��زت  ال��دول��ة  �ضفراء  قدمها 
العالقات االقت�ضادية  اأهمية تعزيز 
دولة  بني  واال�ضتثمارية  والتجارية 

والهند  ا�ضيا  ���ض��رق  ودول  االإم����ارات 
وباك�ضتان واأ�ضرتاليا. و�ضملت ور�س 
جمموعة  ح�����ول  ن���ق���ا����ض���ات  ال���ع���م���ل 
الطاقة  قطاع  مثل  القطاعات  م��ن 

وتكنولوجيا  ال���ب���دي���ل���ة  وال���ط���اق���ة 
البيئة وقطاع تكنولوجيا االت�ضاالت 
والذكاء  والف�ضاء  واالإل��ك��رتون��ي��ات 
املوا�ضالت  وق���ط���اع  اال���ض��ط��ن��اع��ي 

وقطاع االأمن الغذائي.
واأ�����ض����اد ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
املنتدى  ت�ضمنه  نهيان مبا  اآل  زاي��د 
ال�ضفراء  ب��ني  نقا�ضية  جل�ضات  م��ن 

اأهمية  على  اأك��دت  والتي  امل�ضاركني 
االقت�ضادي  التعاون  عالقات  تعزيز 
واال���ض��ت��ث��م��اري ب��ني دول���ة االإم����ارات 

والدول امل�ضاركة يف املنتدى.
االإمارات  دول��ة  حر�س  �ضموه  واأك���د 
الر�ضيدة  قيادتها  وتوجيهات  بروؤية 
ع���ل���ى ت���ع���زي���ز ع�����الق�����ات ال���ت���ع���اون 
امل�ضرتك مع دول �ضرق اآ�ضيا والهند 
وب��اك�����ض��ت��ان واأ���ض��رتال��ي��ا ال���ض��ي��م��ا يف 
واال�ضتثمارية  االقت�ضادية  املجاالت 
مبا ي�ضهم دعم خطط التنمية لدى 

اجلانبني وتلبية م�ضالح ال�ضعوب.
ح�ضر املنتدى معايل الدكتور عبيد 
دولة  �ضفري  الكتبي  �ضامل  احل��ريي 
اأ���ض��رتال��ي��ا و �ضعادة  ل��دى  االإم�����ارات 
خ���ال���د غ�����امن ال���غ���ي���ث ���ض��ف��ري دول����ة 
االإمارات لدى ماليزيا و�ضعادة حمد 
عبيد ابراهيم �ضامل الزعابي �ضفري 
دولة االإمارات لدى باك�ضتان و�ضعادة 

ال�ضام�ضي  حم��م��د  ع���ب���داهلل  ���ض��ي��ف 
�ضفري دول��ة االإم��ارات لدى تايالند 
و�ضعادة خالد عمران العامري �ضفري 
دولة االإم��ارات لدى اليابان و�ضعادة 
البنا  عبدالرحمن  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور 
الهند  ل���دى  االإم�����ارات  دول���ة  �ضفري 
عبدالعزيز  اإب��راه��ي��م  خالد  و�ضعادة 
لدى  االإم�����ارات  دول���ة  �ضفري  �ضهيل 

فيتنام و�ضعادة حممد عمر عبداهلل 
لدى  االإم����ارات  دول��ة  �ضفري  بلفقيه 
�ضعيد  ح��م��د  و����ض���ع���ادة  ���ض��ن��غ��اف��ورة 
الزعابي �ضفري دولة االإم��ارات لدى 
ع���ب���داهلل �ضيف  و����ض���ع���ادة  ال��ف��ل��ب��ني 
النعيمي �ضفري دولة االإم��ارات لدى 
عبيد  علي  و�ضعادة  اجلنوبية  كوريا 
علي الظاهري �ضفري دولة االإمارات 

اأحمد  �ضالح  و�ضعادة  ال�ضني  ل��دى 
�����ض����امل ال���������ض����وي����دي ����ض���ف���ري دول�����ة 
و�ضعادة  نيوزيلندا  ل��دى  االإم�����ارات 
الطنيجي  ع��ب��دال��رح��م��ن  ع���ب���داهلل 
�ضفري دولة االإم��ارات لدى منغوليا 
و���ض��ع��ادة حممد ع��ب��داهلل ب��ن مطلق 
لدى  االإم���ارات  دول��ة  �ضفري  الغفلي 

اإندوني�ضيا.

•• ابوظبي-وام:

و�ضل فريق االإمارات الطبي التطوعي بنجالدي�س 
لتفقد او�ضاع الالجئني من الروهينغا والتن�ضيق 
مع اجلهات احلكومية واخلا�ضة وغري الربحية 
م�ضت�ضفى  لت�ضغيل  ال��الزم��ة  االإج����راءات  الإت��خ��اذ 
ت��ط��وع��ي خل��دم��ة الالجئني  م���ي���داين م��ت��ح��رك 
منطقة  فى  تواجدهم  مبكان  املحيطة  واملناطق 
كوك�س بازار.  ويقدم امل�ضت�ضفى اف�ضل اخلدمات 
لالأطفال  وال��وق��ائ��ي��ة  والعالجية  الت�ضخي�ضية 
باإ�ضراف  ال��روه��ي��ن��غ��ا  ال��الج��ئ��ني  م���ن  وامل�����ض��ن��ني 
اطباء اإماراتيني وبنجالد�ضني مببادرة م�ضرتكة 
وموؤ�ض�ضة  ال���ر  دار  وجمعية  ال��ع��ط��اء  زاي���د  م��ن 
م�ضت�ضفيات  وجمموعة  اخل���ريي  ال�ضارقة  بيت 
ب��رن��ام��ج االم���ارات  وب��ا���ض��راف  االمل���اين  ال�ضعودي 
مع  وبال�ضراكة  والتخ�ض�ضي  املجتمعي  للتطوع 

موؤ�ض�ضة االمل لالأمومة والطفولة البنجالدي�ضية 
الر�ضمية يف بنغالدي�س.  القنوات  وبالتن�ضيق مع 
وذكر الدكتور عادل ال�ضامري الرئي�س التنفيذي 
ان  االم����ارات  اأط��ب��اء  العطاء رئي�س  زاي���د  مل��ب��ادرة 
املتحرك  التطوعي  امل��ي��داين  امل�ضت�ضفى  ت�ضغيل 
بها  تقوم  التي  التطوعية  اجلهود  اإط��ار  يف  ياأتي 
املوؤ�ض�ضات االإن�ضانية يف الدولة مل�ضاعدة الالجئني 
م���ن ال��روه��ي��ن��غ��ا يف ب��ن��غ��الدي�����س وان��ط��الق��ا من 
العمل  و�ضركائها يف  العطاء  زايد  مبادرة  حر�س 
الطبي االإن�ضاين على تقدمي يد العون لالجئني 
الذين تقطعت بهم ال�ضبل على احلدود البنغالية 
ومع تفاقم الو�ضع االإن�ضاين احلرج هناك يف ظل 
من  الفارين  الروهينغا  النازحني  اأع��داد  ارتفاع 

االأعمال العدائية التي ت�ضتهدفهم يف ميامنار .
مت  املتحرك  امليداين  االماراتي  امل�ضت�ضفى  وا�ضار 
نقلة ج��وا ع��ن ط��ري��ق �ضركة ط���ريان ف��الي دبي 

و�ضيعمل  ال��الج��ئ��ني  منطقة  اىل  فعليا  وو���ض��ل 
وبال�ضراكة  ال��ر���ض��م��ي��ة  ال��ق��ن��وات  م��ع  بالتن�ضيق 
قدراتهم  لبناء  املحلية  الطبية  امل��وؤ���ض�����ض��ات  م��ع 
الفريق  �ضمن  الفعالة  امل�ضاركة  م��ن  ومتكينهم 
لال�ضتجابة  ال���ت���ط���وع���ي  ال���ط���ب���ي  االم������ارات������ي 
وامل�ضت�ضفى  امل��ت��ن��ق��ل��ة  وال����ع����ي����ادات  ل���ل���ط���وارىء 
امل��ت��ح��رك واو���ض��ح ان���ه مت و���ض��ع خ��ط��ة ت�ضغيلية 
للم�ضت�ضفى االإماراتي االإن�ضاين امليداين املتحرك 
وعقد  الو�ضع  وتقييم  االحتياجات  درا���ض��ة  بعد 
مزيد من ال�ضراكات مع املوؤ�ض�ضات البنجالدي�ضية 
املعنية ملواجهة  بالتن�ضيق مع اجلهات  التطوعية 
خميمات  يف  ال�ضيما  املتفاقمة  االإن�ضانية  االأزم��ة 
من  املعاناة  ولتخفيف  بنغالدي�س  يف  الالجئني 
االأعمال  اأجرتهم  ال��ذي��ن  النازحني  كاهل  على 
ال���ع���دائ���ي���ة ع��ل��ى ه��ج��ر دي����اره����م وال����ف����رار طلبا 
للنجاة باأرواحهم واأغلبهم من الن�ضاء واالأطفال 

الطبية  ال���ف���رق  ار�����ض����ال  ان  اأك�����د  و  وال���ر����ض���ع. 
ال��ت��ط��وع��ي��ة وامل�����ض��ت�����ض��ف��ى امل��ت��ح��رك ي��ات��ي لدعم 
وم�����ض��ان��دة ال��و���ض��ع االإن�����ض��اين امل��ت��ده��ور لالجئي 
بنحو  اليوم  اأع��داده��م  ر  ُت��ق��دَّ وال��ذي��ن  الروهينغا 
800 األف الجئ مع الزيادة املطردة يف تدفقات 
مع  �ضدهم  العدائية  االأع��م��ال  ج���راء  ال��ن��ازح��ني 
اأع�����داد ك��ب��رية منهم  ب��ف��ق��د  ت��ف��ي��د  ت��ق��اري��ر  ورود 
حياتهم يف اأثناء حماولة الهروب يف حني ال تزال 
اأعداد كبرية ُتقّدر باالآالف تنتظر عبور احلدود 

اإىل بنغالدي�س .
ا�ضار �ضعادة عمران حممد عبد اهلل  ومن جانبه 
رئي�س قطاع امل�ضاريع اخلريية يف جمعية دار الر 
امليداين  التطوعي  االماراتي  امل�ضت�ضفى  عمل  اأن 
يف بنجالدي�س ياأتي ا�ضتكمااًل للجهود االإن�ضانية 
االإماراتية  االإن�ضانية  املوؤ�ض�ضات  تقدمها  ال��ت��ي 
الإغاثة الالجئني يف خمتلف دول العامل بال�ضراكة 

مع املوؤ�ض�ضات االإن�ضانية املحلية والعاملية.
اخل��ي��ال ع�ضو  �ضلطان  ���ض��ع��ادة  ق��ال  وم��ن جانبه 
العام  االم��ني  العطاء  زاي��د  امناء مبادرة  جمل�س 
ملوؤ�ض�ضة بيت ال�ضارقة اخلريية ان املهام االإن�ضانية 
للم�ضت�ضفى امليداين املتحرك يف حمطته احلالية 

االن�ضانية  للمهام  ا�ضتكماال  تاأتي  بنجالدي�س  يف 
 2000 انطالقها عام  زايد اخلري منذ  لقوافل 
االن�ضانية  بر�ضالتها  ت�ضل  ان  ا�ضتطاعت  والتي 
للماليني من الب�ضر من خالل عياداتها املتنقلة 

وم�ضت�ضفياتها املتحركة.

و�صول فريق االإمارات الطبي التطوعي ملخيمات الالجئني الروهينغا يف بنغالدي�ش 

االإمارات وماليزيا توقعان مذكرتي تفاهم ب�صاأن امل�صاورات ال�صيا�صية واإن�صاء جلنة م�صرتكة للتعاون

الهالل االأحمر االإماراتي يوا�صل دعم قطاع املياه يف اليمن
•• �صبوة-وام: 

يوا�ضل الهالل االحمر االإماراتي جهوده يف دعم واإعادة 
املرتبطة  وخا�ضة  اليمن  يف  احليوية  القطاعات  تاأهيل 

باحلياة اليومية لل�ضكان ومنها قطاع املياه.
االأحمر  الهالل  هيئة  اأبرمت   .. اإط��ار هذه اجلهود  ويف 
اأم�س االأول اتفاقية لتنفيذ م�ضروع مياه الفي�س �ضعيد 
باقادر مبديرية ميفعة مبحافظة �ضبوة اليمنية والذي 
ي�ضتفيد منه نحو 5 اآالف ن�ضمة. وقع االتفاقية .. حممد 

�ضيف املهريي رئي�س فريق الهالل االأحمر االإماراتي يف 
الريف  م��ي��اه  موؤ�ض�ضة  ع��ام  م��دي��ر  ب��اع��وم  ونا�ضر  �ضبوة 
مبارك  بح�ضور  العامة..  للمقاوالت  باحنجة  و�ضركة 
االإماراتي  االأح��م��ر  للهالل  امل��ي��داين  املمثل  حمامة  ب��ن 
وربط  حفريات  تنفيذ  على  االتفاقية  ون�ضت  ب�ضبوة. 
االآبار بخزان املياه يف املنطقة وتاأهيل ال�ضبكات الداخلية 
وتركيب حمطات ال�ضخ واإن�ضاء �ضبكات مياه اإىل جانب 

تزويد املواقع مبحطات �ضخ وخزانات.
واأك������د حم��م��د ���ض��ي��ف امل���ه���ريي رئ��ي�����س ف���ري���ق الهالل 

البئر  لربط  امل�ضروع  بتنفيذ  البدء  �ضبوة  يف  االإم��ارات��ي 
قبل  االإنتاجية  اخلدمة  واإدخاله يف  املياه  بخط جتميع 
امل��ي��اه وتعزيزها  اأج���ل حت�ضني و���ض��ع  ال��ع��ام م��ن  ن��ه��اي��ة 
اإىل  الف��ت��ا   .. مبيفعة  ب��اق��ادر  و�ضعيد  الفي�س  مبناطق 
دولة  توليه  ال��ذي  لالهتمام  جت�ضيدا  ياأتي  امل�ضروع  اأن 
االإمارات وقيادتها الر�ضيدة لتح�ضني االأو�ضاع االإن�ضانية 
ب�ضورة عامة وتعزيزا للمبادرات التي ت�ضطلع بها هيئة 
الهالل االأحمر االإماراتي لتخفيف معاناة ال�ضكان ودعم 
م�ضاريع البنية التحتية ملواجهة الظروف ال�ضعبة التي 

يعي�ضونها. من جانبه .. عر نا�ضر باعوم مدير موؤ�ض�ضة 
مياه الريف مبحافظة �ضبوة عن �ضكره وتقديره لدولة 
االإمارات العربية املتحدة قيادة وحكومة و�ضعبا على ما 
واخلدمية  التحتية  البنية  لدعم  م�ضاريع  من  به  تقوم 
الهالل  هيئة  جهود  اإىل  منوها   .. اليمن  يف  واالإغاثية 
االأحمر االإماراتي يف تنفيذ امل�ضاريع احليوية ذات البعد 
مبحافظة  امل��واط��ن��ني  م��ع��ان��اة  م��ن  للتخفيف  اخل��دم��ي 
نظرا  احل��ي��وي  امل��ي��اه  م�ضروع  اأهمية  اإىل  الفتا  �ضبوة.. 

حلاجة ال�ضكان اإليه مبنطقتي الفي�س و�ضعيد باقادر.

•• كواالملبور-وام:

ال��ت��ق��ى ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان وزير 
اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال���دويل ام�����س يف ك��واالمل��ب��ور معايل 

حممد جنيب عبدالرزاق رئي�س وزراء ماليزيا.
ويف بداية اللقاء.. نقل �ضموه حتيات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد 
“رعاه اهلل” وحتيات �ضاحب  دبي  ال��وزراء حاكم  جمل�س 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
الوزراء  رئي�س  اإىل  امل�ضلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 

املاليزي.

ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اإىل  حتياته  �ضموه  معاليه  وحمل 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
التقدم  املزيد من  نهيان ومتنياته لالإمارات  اآل  زاي��د  بن 

واالزدهار.
وجرى خالل اللقاء ا�ضتعرا�س عالقات التعاون وال�ضداقة 
بني دولة االإمارات وماليزيا و�ضبل دعمها وتطويرها مبا 

يحقق امل�ضالح امل�ضرتكة للبلدين وال�ضعبني ال�ضديقني.
بالعالقات  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�ضيخ عبداهلل  �ضمو  واأ�ضاد 
التي تربط بني دول��ة االإم��ارات وماليزيا يف ظل  املتميزة 
واحلر�س  البلدين  قيادتي  من  م�ضتمرين  ورع��اي��ة  دع��م 

على تنميتها يف �ضتى املجاالت.

من جانبه رحب رئي�س وزراء ماليزيا بزيارة �ضمو ال�ضيخ 
ال��زي��ارات رفيعة  اأن  م��وؤك��داً  اآل نهيان،  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
بني  التعاون  اأوا���ض��ر  توطيد  يف  ت�ضهم  املتبادلة  امل�ضتوى 

البلدين وال�ضعبني ال�ضديقني.
ت�ضهدها  ال��ذي  والتطور  التنمية  مب�ضرية  معاليه  واأ�ضاد 
واملكانة  احلكيمة  قيادتها  روؤي���ة  بف�ضل  االإم�����ارات  دول���ة 
االإقليمي  امل�����ض��ت��وي��ني  ع��ل��ى  ب��ه��ا  ال���ت���ي حت��ظ��ى  ال����رائ����دة 

والدويل.
الدفاع  وزي���ر  ح�ضني  ال��دي��ن  ه�ضام  م��ع��ايل  ال��ل��ق��اء  ح�ضر 
لدى  ال��دول��ة  �ضفري  الغيث  غ��امن  خالد  و�ضعادة  املاليزي 

ماليزيا.

عبداهلل بن زايد يلتقي رئي�ش وزراء ماليزيا

�صرطة اأبوظبي ت�صتقبل العمانيني يف مطار 
اأبوظبي بالورد احتفاء بيومهم الوطني

•• اأبوظبي-وام:

ا�ضتقبل قطاع �ضوؤون االأمن واملنافذ ب�ضرطة اأبوظبي االأ�ضقاء العمانيني 
اأبوظبي الدويل واملنافذ الرية يف االإم��ارة بالورد  اإىل مطار  القادمني 
واالأربعني  ال�ضابعة  بالذكرى  ابتهاجاً  ال�ضقيقة  عمان  �ضلطنة  واأع��الم 

لليوم الوطني ل�ضلطنة عمان ال�ضقيقة.  
الدويل  اأبوظبي  مطار  اأم��ن  �ضرطة  اإدارة  االحتفالية  تنفيذ  يف  و�ضارك 
وال�ضركاء اال�ضرتاتيجيون الذين عروا عن بهجتهم و�ضعادتهم الغامرة 
اأبوظبي الأ�ضقائهم العمانيني  بهذه املنا�ضبة، حيث قدم منت�ضبو �ضرطة 
املنا�ضبة  الورد تهنئة بهذه  املنافذ،  االإم��ارات من خمتلف  اإىل  القادمني 

العزيزة والغالية على قلوبهم.

•• كواالملبور-وام:

وق��ع��ت دول����ة االإم�������ارات وم��ال��ي��زي��ا مذكرتي 
واإن�ضاء  ال�ضيا�ضية  امل�����ض��اورات  ب�����ض��اأن  تفاهم 

جلنة م�ضرتكة للتعاون بني البلدين. 
وقع مذكرتي التفاهم .. �ضمو ال�ضيخ عبداهلل 
والتعاون  وزي��ر اخلارجية  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
اأم����ان وزير  ال����دويل وم��ع��ايل حنيفة ح��اج��ي 
الذي  اللقاء  خ��الل  وذل��ك  ماليزيا  خارجية 

عقد بينهما ام�س. 
وجرى خالل اللقاء - الذي جاء يف اإطار زيارة 
التعاون  عالقات  بحث   - ماليزيا  اإىل  �ضموه 
مبا  وت��ع��زي��زه��ا  تطويرها  و�ضبل  وال�����ض��داق��ة 
وال�ضعبني  للبلدين  امل�ضرتكة  امل�ضالح  يحقق 

ال�ضديقني. 
ك��م��ا ت���ب���ادل اجل��ان��ب��ان وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر جتاه 

عددا  وبحثا  املنطقة  يف  االأو���ض��اع  م�ضتجدات 
من الق�ضايا االإقليمية والدولية ذات االهتمام 
وزي�����ر اخلارجية  ���ض��م��و  واأ�����ض����اد  امل�������ض���رتك.  
بني  الثنائية  ب��ال��ع��الق��ات  ال���دويل  وال��ت��ع��اون 
م��وؤك��دا احلر�س   .. االإم���ارات وماليزيا  دول��ة 

على تعزيزها يف �ضتى املجاالت. 
اأمان  حاجي  حنيفة  معايل  رح��ب  جانبه  من 
ال�ضيخ  �ضمو  ب��زي��ارة  ماليزيا  خارجية  وزي���ر 
عبداهلل بن زايد اآل نهيان موؤكدا اأنها تعك�س 
العالقات اال�ضرتاتيجية املتميزة التي تربط 

بني البلدين. 
االإمارات  دول��ة  به  معاليه مبا حتظى  واأ���ض��اد 
احرتام  م��ن  اكت�ضبته  وم��ا  رائ���دة  مكانة  م��ن 
وتقدير على ال�ضعيدين االإقليمي والدويل. 

الغيث  غ���امن  خ��ال��د  ���ض��ع��ادة   .. ال��ل��ق��اء  ح�ضر 
�ضفري الدولة لدى ماليزيا. 
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�مل�شت�شفيات �حلكومية 
�أبوظبى 

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

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

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

�ل�شارقة 
م�ضت�ضفى القا�ضمى                 5386444
م�ضت�ضفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ضت�ضفى خليفة                      7439333  
�م �لقيوين

م�ضت�ضفى ام القيوين                7656888
ر��س �خليمة 

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

�لفجرية
م�ضت�ضفى الفجرية                  2242999

 �مل�شت�شفيات �خلا�شة
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نهيان بن مبارك يفتتح املهرجان الوطني االأول للت�صامح
•• ابوظبي-وام:

افتتح معايل ال�ضيخ نهيان مبارك 
اآل نهيان ، وزير الت�ضامح ، فعاليات 
املهرجان الوطني االأول للت�ضامح 
من خالل اأم�ضية التناغم والتعدد 
والهند  االإم������ارات  ب��ني  وال�����رتاث 
الت�ضامح  وزارة  نظمتها  وال��ت��ي   ،
�ضفارة  م���ع  امل�����ض��رتك  ب��ال��ت��ع��اون 
وجمعية  ال��ه��ن��دي��ة  اجل��م��ه��وري��ة 
الهندية  وامل��ه��ن  االأع���م���ال  رج���ال 
احت�ضنتها  وال��ت��ي   ، اأب��وظ��ب��ي   –
حديقة اأم االإمارات و�ضط ح�ضور 
جمموعة من ال�ضفراء املعتمدين 
اأبناء  م���ن  واآالف  ال���دول���ة  ل����دى 
الدولة وخمتلف اجلاليات املقيمة 

على اأر�س الدولة.
وقال معاليه يف كلمته االفتتاحية 
باملهرجان  ال���ي���وم  ن��ح��ت��ف��ل  »اإن���ن���ا 
الذي  للت�ضامح  االأول  ال��وط��ن��ي 
ن����اأم����ل ب�������اأن ي���ت���ط���ور وي���ن���م���و يف 
ك����ل ع�������ام، ن��ح��ت��ف��ل ت���ع���ب���رياً عن 
ف��خ��رن��ا واع��ت��زازن��ا ب��اأن��ن��ا يف دولة 
نتخذ  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
م��ن ال��ت�����ض��ام��ح ب��ك��ل م��ا ي��ح��م��ل يف 
�ضامية،  وقيم  معاين  م��ن  طياته 
الدولة،  ب��ن��اء  اأ���ض��ا���ض��ي��ة يف  رك��ي��زة 
ب����اإذن اهلل  ل��ه  امل��غ��ف��ور  اأدرك  ل��ق��د 
اأهمية  �ضلطان  ب��ن  زاي���د  ال�ضيخ 
ب��ن��اء جم��ت��م��ع قوّي  ال��ت�����ض��ام��ح يف 

العن�ضرّية  ينبذ  ال��ذي  للت�ضامح، 
والتمييز، وي�ضتبدلهما باالحرتام 
فر�ضاً  ويقدم  والفهم،  والتقدير 
الذي  امل�ضرتك  والعمل  للتعارف 
ويدل  واالب��ت��ك��ار،  االإب�����داع  يطلق 
االإن�ضان  ف��ك��ر  اأف�����ق  ات�����ض��اع  ع��ل��ى 
ورح���اب���ة ����ض���دره، ف��ال��ت�����ض��ام��ح هو 
هذه اجل�ضور املمتدة بني الثقافات 
القيم  جتتمع  حيث  واحل�����ض��ارات 
واملعاين التي جتمع بني الب�ضر ».

ما  ك��ل  �ضيبذل  اأن��ه  معاليه  وذك��ر 
الت�ضامح  وزارة  لتكون  و�ضعه  يف 
والرئي�ضية  الطبيعية  احلا�ضنة 
لكل جهد خمل�س عر ال�ضراكات 
واجلاليات  املوؤ�ض�ضات  مع  املمتدة 
واالأف��راد لن�ضر وتر�ضيخ الت�ضامح 
م���ن خ����الل ت��ن��ظ��ي��م ال��ع��دي��د من 
من  جمموعة  وتنفيذ  الفعاليات 
حتقيق  اإىل  تهدف  التي  الرامج 
روؤية احلكومة والقيادة الر�ضيدة. 
من  م��ع��روف��ة  ال�����وزارة  و�ضت�ضبح 
خالل التاأثري االيجابي لفعالياتها 
وبراجمها واأن�ضطتها، وما حتققه 
وللعامل.  للمجتمع  منجزات  من 
معاً  نعمل  ب��اأن  يتمثل  فالت�ضامح 
جم��ت��م��ع��ني، ب��غ�����س ال���ن���ظ���ر عن 
اللون والعرق والدين ومهما كان 
اخللفية  اأو  االجتماعي  امل�ضتوى 

الثقافية اأو اجلن�ضية.
العالقة  عمق  اإىل  معاليه  واأ���ض��ار 

املحبة  متما�ضك و�ضرورة تر�ضيخ 
املبني  واحل��وار  الدائم  والتوا�ضل 
ع��ل��ى االح������رتام ب���ني ج��م��ي��ع بني 
الب�ضر، ولهذا اتخذ من الت�ضامح 
الرائدة،  ال��دول��ة  ه��ذه  لبناء  اأداة 
جمتمع  ه��و  امل��ت�����ض��ام��ح  فاملجتمع 
باالأمن  ينعم  ون���اج���ح،  متح�ضر 
رحمه  نهجه  وعلى  واال���ض��ت��ق��رار، 
الر�ضيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  وا���ض��ل��ت  اهلل، 
القيم  ن�����ض��ر م��ن��ظ��وم��ة  امل�����ض��ري يف 
الت�ضامح،  ع��ل��ي��ه��ا  ي�����ض��ت��م��ل  ال��ت��ي 
الدولة،  ح��دود  �ضمن  فقط  لي�س 
وجدوا،  اأينما  الب�ضر  بني  بني  بل 
ف��ال��ت�����ض��ام��ح ق��ي��م��ة حت��م��ل �ضمن 
�ضامية  ومفاهيم  معاين  طياتها 
وتقديره،  االآخ�����ر  اح�����رتام  م��ث��ل 
ومد يد العمل امل�ضرتك للتعاي�س 
ال�����ض��ل��م��ي، ون�����ض��ر امل��ح��ب��ة واالخ���اء 

والرتاحم واالإن�ضاف«.
وم�����ن هذا   « م���ع���ال���ي���ه  واأ������ض�����اف 
املنطلق، اأ�ضحى جمتمع االإمارات 
�ضتى  يف  م��زده��راً  ع��امل��ي��اً  جمتمعا 
املجاالت، ينعم بف�ضل اهلل باالأمن 
�ضاكنيه  وي���ن���ع���م  واال�����ض����ت����ق����رار، 
باملحبة وال�ضعادة. لقد اآمن املغفور 
الدولة،  م��وؤ���ض�����س  اهلل،  ب�����اإذن  ل���ه 
ال��ت��ن��وع وال��ت��ع��دد يف  اأن���ه كلما زاد 
لهذه  ح��اج��ت��ه��ا  زادت  امل��ج��ت��م��ع��ات 
ال��ق��ي��م��ة ال�����ض��ام��ي��ة، ف��ه��ي يف هذا 
اأك���رث امل��ج��ت��م��ع��ات حاجًة  ال��و���ض��ع 

ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
»رع���اه اهلل« و�ضاحب  دب��ي  ح��اك��م 
اآل  زايد  ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
ام  ُحكَّ ال�ضمو  اأ���ض��ح��اب  اإخ��واِن��ه��م 
الدعم  يقدمون  الذين  االإم���ارات 
املتوا�ضل والكبري ويبذلون جهوداً 
مباركة، ويحفزون الطاقات دوماً 
املجتمع  ورخ������اء  اأم�����ن  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
بقيم  ارتباطهم  بعمق  وي��وؤم��ن��ون 
الت�ضامح كاأحد االأ�ض�س الرئي�ضية 
ال�ضعوب.  واأم���ن  نه�ضة  لتحقيق 
�ضينغ  �ضعادة نفديب  وب��دوره قال 
الهند  ���ض��ف��ري ج��م��ه��وري��ة  ����ض���وري 
ن�ضت�ضرف  »ع��ن��دم��ا  ال��دول��ة  ل��دى 
ن�ضرتجع  واأم����ل،  بثقة  امل�ضتقبل 
املوؤ�ض�س  ل���الأب  احلكيمة  ال��روؤي��ة 
بلدي  ولقيادات  االإم���ارات  لدولة 
والتي  التاريخ  عر  اأر�ضوها  التي 
ا�ضرتاتيجية  ل�ضراكات  ترجمت 
�ضاملة ممتدة، انعك�ضت على رخاء 

وازدهار �ضعبينا«.
رئي�س  �ضتتي-  اآر  ب��ي  حت��دث  كما 
واملهن  االأع����م����ال  رج�����ال  ج��م��ع��ي��ة 
م�ضيداً  ب����اأب����وظ����ب����ي  ال���ه���ن���دي���ة 
والطويلة  امل���م���ت���دة  ب���ال���ع���الق���ات 
تاريخ  »اإن  وق����ال:  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني 
ما  بكل  ح��اف��ل  البلدين  ع��الق��ات 
الثقايف  بالتعدد  وغ��ن��ي  ث��ري  ه��و 

والهند،  االإم�������ارات  ت��رب��ط  ال��ت��ي 
وال�ضاربة  املتينة  ال��ع��الق��ة  ت��ل��ك 
يف التاريخ، مبنية على قيم رائعة 
واملحبة  امل��ت��ب��ادل  االح������رتام  م���ن 
لقيادتيهما  م�������ض���رتك  واإمي��������ان 
يف  كاأ�ضا�س  بالت�ضامح  و�ضعبيهما 
اأن  معترا  بينهما  العالقات  بناء 
توؤكد  االحتفالّية  االأم�ضية  ه��ذه 
ذلك وتر�ضخه، وهي مثال يقتدى 

نقدمه للعامل املتح�ضر.
قيادتنا  »اإن  م��ع��ال��ي��ه:  واأ�����ض����اف 
ت�ضعى  امل���ت�������ض���احم���ة،  ال���ر����ض���ي���دة 
الت�ضامح  قيمة  لتاأ�ضيل  حثيثاً 
مكان،  ك��ل  يف  ال�ضلمي  والتعاي�س 
مبنّية  االآف���اق حلياة  لفتح  وذل��ك 
واالحرتام،  وال�ضعادة  احلب  على 
ترى اجلمال يف التعدد والتكامل 
جميعاً  با�ضمكم  واإن��ن��ي  وال��ت��ن��وع، 
واالمتنان  ال�ضكر  بعظيم  اأت��وج��ه 
وواف����ر ال��ت��ق��دي��ر واالح�����رتام اإىل 
بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضموِّ  �ضاحِب 
الدولة  رئ��ي�����س   ، ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
َن��ع��َت��زُّ ونفخر  ال���ذي  اهلُل  َح��ِف��َظ��ُه 
َتعزيِز  ه يف  ���ُض��ُم��وِّ ِب��ُج��ه��وِد  ك��ث��رياً 
قيم  ن�ضر  ال��رائ��د يف  ال��دول��ة  دور 
يف  وال��ت��ع��دد  والتعاي�س  الت�ضامح 

اأرجاء العامل.
هات  واكد معاليه ان هذه هي َتَوجُّ
���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن 

املتبادل  واالح������رتام  وال����رتاث����ي، 
التنوع،  ل���ه���ذا  ال��ع��م��ي��ق  وال���ف���ه���م 
التناغم  على  يقتدى  م��ث��ال  وه��و 
ميكن للعامل اأجمع اأن يتعلم منه 
اأمناً  معاين الت�ضامح وكيف يثمر 
وازده��اراً، ففي كال البلدين تنوع 
لهذا  اح���رتام  وثقافة  اجتماعي، 
التنوع بف�ضل ما تقدمه القيادات 
ل��ك��ل م����ب����ادرات العمل  م���ن دع����م 
ال�ضلمي  وال���ت���ع���اي�������س  امل�������ض���رتك 
ل��ن�����ض��ر ال�������ض���الم وامل���ح���ب���ة االأم����ر 
جمتمعياً  ت�����ض��احم��اً  اأث��م��ر  ال����ذي 
ف�ضل«.  م��ك��ان��اً  ال���ع���امل  وي��ج��ع��ل 
بزيارة  االأم�������ض���ي���ة  اب����ت����داأت  وق����د 
ن�ضب زايد التذكاري الذي يزّين 
حيث  االإم�����ارات،  اأم  حديقة  قلب 
بن  نهيان  ال�ضيخ  م��ع��ايل  ا�ضتمع 
اإىل �ضرح  مبارك و�ضيوف احلفل 
ال��ّدرة التي تتو�ضح  تعريفي لهذه 
اهلل  ب����اإذن  ل��ه  للمغفور  مب��ق��والت 
وروؤيته  �ضلطان،  بن  زاي��د  ال�ضيخ 
الن�ضيد  ُع���زف  اأن  وب��ع��د  ال��ع��امل��ي��ة، 
ا�ضتمتع  االإم��ارات  لدولة  الوطني 
ا�ضتعرا�ضات  ب��ج��م��ل��ة  احل�����ض��ور 
اإماراتية  وفلكلورية  تراثية  فنية 
ت�ضمنت  فنية  واأع��م��ال  وه��ن��دي��ة، 
ر���ض��م ل��وح��ات ف��ن��ي��ة ل��ل��م��غ��ف��ور له 
ب��اإذن اهلل ال�ضيخ زاي��د رحمه اهلل، 
وللمهامتا  للدولة،  املوؤ�ض�س  االأب 
غاندي، االأب املوؤ�ض�س للجمهورية 

العاملي  الفنان  اأداء  من  الهندية، 
ف��ي��ال ���ض��ن��ي��اك ال����ذي ق����ام ب����دوره 
معايل  اإىل  ال��ل��وح��ت��ني  ب����اإه����داء 
ال�ضيخ نهيان بن مبارك. وقد قام 
بجولة  احل�ضور  يرافقه  معاليه 
الفلكلورية  امل���ع���رو����ض���ات  ع���ل���ى 
احلرف  ت�ضمنت  التي  والرتاثية 
وامل�ضغوالت اليدوية، واملجوهرات 
ال�ضعبية  وامل�����اأك�����والت  واالزي��������اء 

للدولتني.
وت�ضمنت االأم�ضية كذلك العديد 
من اال�ضتعرا�ضات الفنية االأدائية 
حديقة  يف  املك�ضوف  امل�ضرح  على 
لعدة  ا�ضتمرت  وق��د  االإم����ارات  اأم 
�ضاعات، و�ضهدها مرتادو احلديقة 
الذين اأبدووا اإعجابهم وتقديرهم 
و�ضكرهم  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ه����ذه  مل��ث��ل 
ال��ع��ظ��ي��م ل��ق��ي��ادة دول����ة االإم�����ارات 
واأبنائها، فمثل هذه االن�ضطة من 
التعدد  جمالية  ت���رز  اأن  ���ض��اأن��ه��ا 
وورع���ة االن�����ض��ج��ام وال��ت��ن��اغ��م بني 
الثقافات للمقيمني على  خمتلف 
اأر�س الدولة، حيث ينعم اجلميع 
ب���االح���رتام وال��ت��ق��دي��ر. ي��ذك��ر اأن 
املهرجان الوطني للت�ضامح ينظم 
اأن  على  العام،  ه��ذا  االأوىل  للمرة 
به  ���ض��ن��وي��اً حت��ت��ف��ل  ي�ضبح ح��دث��اً 
الوزارة يف ال�ضاد�س ع�ضر من �ضهر 
نوفمر من كل عام بالتزامن مع 

اليوم الدويل للت�ضامح .

نهيان بن مبارك يح�صر اأفراح 
البلو�صي واحلارثي

•• العني-وام:

حفل  ام�س  الت�ضامح  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�ضيخ  معايل  ح�ضر 
اال�ضتقبال الذي اأقامه �ضاكر حمد البلو�ضي مبنا�ضبة زفاف جنليه عبدالعزيز 
خليفة  �ضعيد  �ضامل  كرمية  اإىل  واأح��م��د  احل��ارث��ي،  حممد  عمر  كرمية  اإىل 
العني  مبركز  االح��ت��ف��االت  بقاعة  اأق��ي��م  ال��ذي  احلفل  ح�ضر  كما  البلو�ضي. 
للموؤمترات ال�ضيخ حممد حمد بن ركا�س العامري ع�ضو املجل�س اال�ضت�ضاري 
الوطني الإمارة اأبوظبي وال�ضيخ حممد �ضلطان بن �ضرور الظاهري وعدد من 
وت�ضمن  واالأ�ضدقاء.  واالأه��ل  املدعوين  من  وجمع  وامل�ضوؤولني  ال�ضخ�ضيات 

احلفل م�ضاركة فرقة احلربية بعرو�س منوعة ابتهاجا بهذه املنا�ضبة.

» اإقامة اأبوظبي« تقف على �صري العمل يف منفذ امل�صيف
•• اأبوظبي-وام:

اطلع العميد من�ضور اأحمد علي الظاهري مدير عام االإقامة و�ضوؤون االأجانب باأبوظبي على �ضري 
العمل يف منفذ امل�ضيف .. حيث ا�ضتمع اإىل عدد من املالحظات واملقرتحات التي ت�ضب يف م�ضلحة 

العمل.
تطوير  يف  ي�ضهم  مقرتح  اأو  مالحظة  اأي  رف��ع  يف  ال���رتدد  ع��دم  اإىل  املنفذ  موظفي  الظاهري  ودع��ا 
العمل اأو تذليل اأي حتديات.. موؤكدا اأن تعزيز الوعي يف هذا اجلانب يعتر واجبا وطنيا واإ�ضهاما يف 
اإ�ضعاد  اأهمية االرتقاء مب�ضتوى العمل وحتقيق  احلفاظ على امل�ضتويات املتقدمة واملتميزة.. موؤكدا 

املتعاملني.
اإ�ضماعيل اخلوري نائب مدير عام االإقامة و�ضوؤون  رافق الظاهري خالل اجلولة .. العميد يو�ضف 

االأجانب باأبوظبي والعميد �ضعيد �ضامل باحلا�س ال�ضام�ضي مدير مديرية جوازات املنافذ.

حممد النعيمي: االإمارات �صربت 
اأروع االأمثلة يف االأمان والت�صامح

•• عجمان-وام: 

اأكد �ضعادة ال�ضيخ حممد بن عبداهلل بن �ضلطان النعيمي رئي�س دائرة امليناء 
واجلمارك يف عجمان، ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي، اأن منظومة القيم 
االإن�ضانية يف دولة االإمارات متثل ركيزة اأ�ضا�ضية من ركائز احل�ضارة وتنمية 
يحتذى  عاملياً  ق��دوة ومن��وذج��اً  باتت  االإم���ارات  دول��ة  اأن  املجتمع، مو�ضحاً 

للت�ضامح والتعاي�س ملا توفره من بيئة اآمنة ومت�ضاحمة.
وقال �ضعادته مبنا�ضبة اليوم العاملي للت�ضامح: يعود الف�ضل يف اإر�ضاء دعائم 
الف�ضل والقيم االإن�ضانية للمغفور له االأب املوؤ�ض�س ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
اآل نهيان »طيب اهلل ثراه« والتي اتخذتها القيادة الر�ضيدة كمنهج واأ�ضلوب 
حياة تبلورت يف مبادرات وتوجيهات وقوانني تكافح التمييز وتنبذ الكراهية 
خلدمة  االإيجابي  العمل  تعزز  اأُ�ض�ضاً  وتر�ضي  ال�ضلمي،  التعاي�س  وت�ضمن 

املجتمع واالإن�ضانية.
واأ�ضاف اإن الت�ضامح يف دولة االإمارات اأ�ضلوب حياة تتج�ضد مالحمه بو�ضوح 
يف التعاي�س بني خمتلف االأجنا�س واالأعراق يف الدولة، التي مُتار�س حياتها 
دولة  اإن�ضانية حتملها  ر�ضالة  اأي�ضاً  وهو  الطيبة  االأر���س  هذه  على  ب�ضالم 
االإمارات اإىل العامل من خالل قيامها بدور حموري يف ن�ضر ثقافة الت�ضامح 
وتبنيها مبادرات عاملية رائدة هدفها تر�ضيخ وتعزيز االحرتام املتبادل بني 
التعاون  على  القائمة  ال��دول��ي��ة  عالقاتها  خ��الل  م��ن  وك��ذل��ك  املجتمعات 

والتوا�ضل لكل ما ي�ضهم يف خري وتقدم االإن�ضانية.

»اأبوظبي للتوزيع« تفوز بجائزة قمة 
املوارد الب�صرية عن فئة »االبتكار«

•• اأبوظبي-وام:

فازت �ضركة اأبوظبي للتوزيع التابعة لهيئة مياه وكهرباء اأبوظبي بجائزة 
لعام  اخلليجي  التعاون  جمل�س  ب��دول  احلكومية(  الب�ضرية  امل���وارد  )قمة 
احلفل  خالل  وذل��ك  املوظفني«..  اإ�ضراك  يف  »االبتكار  فئة  عن   2017
الذي اأقيم يف فندق ق�ضر االإمارات باأبوظبي. واأعرب �ضعادة �ضعيد حممد 
التي  الهامة  اجلائزة  بنيل هذه  �ضعادته  ال�ضركة عن  عام  ال�ضويدي مدير 
الر�ضيدة  القيادة  توجيهات  لتنفيذ  م�ضاعيها  يف  ال�ضركة  جناحات  تعك�س 
ب�ضرورة  يتعلق  م��ا  وخ�ضو�ضا  امل��ج��االت  ك��ل  يف   2020 اأب��وظ��ب��ي  وخ��ط��ة 

اإ�ضراك املوظفني وحتفيزهم للم�ضاهمة بفاعلية يف االأن�ضطة كافة.
واإجنازات  ال��ب��ارزة  امل�ضاهمات  وت��ك��رمي  ت��وزي��ع اجل��وائ��ز  ومت خ��الل احلفل 
رفع  يف  �ضاهموا  الذين  واالأف��راد  االأعمال  ومنظمات  احلكومية  املوؤ�ض�ضات 

م�ضتوى اأداء القوى العاملة يف جميع اأنحاء املنطقة.

مباركًا �عتماد حممد بن ر��شد �شهر �لإمار�ت لالبتكار

املوؤمتر العاملي الثالث للريادة واالبتكار والتميز ي�صيد بالتجربة االإماراتية

»طبية العني« ب�صرطة اأبوظبي تطبق الدوام امل�صائي اعتبارا من االأحد

•• دبي-الفجر :

اخ���ت���ت���م ال��ل��ي��ل��ة امل���ا����ض���ي���ة امل���وؤمت���ر 
واالبتكار  ل��ل��ري��ادة  ال��ث��ال��ث  ال��ع��امل��ي 
الثالثة  ن�ضخته  يف  دبي  يف  والتميز 
و�ضط ح�ضور دويل كبري وم�ضاركة 

�ضينية مميزة.
وقالت ال�ضيخة �ضيد بنت �ضقر بن 
�ضلطان القا�ضمي : تقدم امل�ضاركون 
يف  املوؤمتر بال�ضكر والتقدير لدولة 
حكومة  املتحدة  العربية  االم���ارات 
املوؤمتر  ا���ض��ت�����ض��اف��ة  ع��ل��ى  و���ض��ع��ب��ا 
االماراتية  التجربة  املوؤمتر  مثمنا 
ظل  يف  والتميز  االبتكار  تدعيم  يف 
ل�ضاحب  ال�����ض��ام��ي��ة  ال��ت��وي��ج��ه��ات 
ال  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 
ال���دول���ة حفظه اهلل  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س 
ال�ضمو  ل�ضاحب  الثاقبة  وال��روؤي��ة 
مكتوم  ال  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع���اه اهلل من 
املختلفة  امل�����ب�����ادرات  ط����رح  خ����الل 
خا�ضة تخ�ضي�س �ضموه �ضهر كامل 
يف  االب��ت��ك��ار  على  ال�����ض��وء  لت�ضليط 
ويرى  امل��وؤ���ض�����ض��ي��ة  امل��واق��ع  خمتلف 
املوؤمتر تخ�ضي�س حلقة يف املوؤمتر 
ال�������ض���ن���وي ل���ع���ر����س ن���ت���ائ���ج واه����م 
االماراتي  االب��ت��ك��ار  �ضهر  فعاليات 

ت�ضجيل براءات االخرتاع .
اهمية  امل��وؤمت��ر  يف  امل�ضاركون  واأك���د 
ال�ضينية  اال�ضرتاتيجية  ا�ضتثمار 
لالنفتاح على العامل )طريق واحد 
التعاون  لزيادة  وذلك  واحد(  حزام 
ت����ب����ادل اخل��������رات وال���ت���ج���ارب  يف 
خا�ضة يف جماالت التعليم والتقنية 
واال�ضتثمارات  ال��ث��ق��ايف  وال��ت��ب��ادل 
امل�ضرتكة ، ودع��و اىل تقدمي مزيد 
ال�ضباب  ل��ل��م��ب��ت��ك��ري��ن  ال���دع���م  م���ن 
اىل  وحتويلها  ابتكاراتهم  لرعاية 
ويو�ضي  اق��ت�����ض��ادي��ة  م�������ض���روع���ات 
لتبادل  العاملية  الهيئة  تتوىل  ب��ان 
امل��ع��رف��ة و���ض��ع اط���ار ع���ام لتحقيق 

على  امل���رود  وتعظيم  املنفعة  لن�ضر 
وك�����ان  �ضاحب   . ع���امل���ي  م�����ض��ت��وى 
اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم، 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
، قد وجه باإجراء تغيريات جوهرية 
ع���ل���ى ال���������دورة ال���ث���ال���ث���ة الأ����ض���ب���وع 
االإمارات لالبتكار، ت�ضمل الت�ضمية 
لالبتكار،  االإم�����ارات  �ضهر  لت�ضبح 
وع��ق��د ال������دورة امل��ق��ب��ل��ة م���ن االأول 
�ضوء  2018، يف  28 فراير  اإىل 
النجاح الكبري الذي حققته الدورة 
جمتمعياً  تفاعاًل  و�ضهدت  الثانية 
فعالية   1250 ن��ح��و  م���ع  وا���ض��ع��اً 

مبتكرة على م�ضتوى الدولة.
وثمن املوؤمتر الدور الذي تقوم به 
من  املعرفة  لتبادل  العاملية  الهيئة 
تكرمي عدد من املوؤ�ض�ضات واالفراد 
يف جم�������االت االب����ت����ك����ار وال�����ري�����ادة 
الهيئة  م��ب��ادرة  ان  وي���رى  والتميز 
هي  للرت�ضيح  للجميع  الباب  لفتح 
خطوة ممتازة ومبا ال يخل مبفهوم 
ال��ت��ك��رمي وامل��ع��اي��ري امل��و���ض��وع��ة له 
الهيئات  ج��م��ي��ع  امل����وؤمت����ر  ودع�����ا   ،
ال�ضعي  اىل  واخل��ا���ض��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
ب����راءات  ت�ضجيل  عملية  لت�ضهيل 
من  ال��ع��رب  للمبتكرين  االخ����رتاع 
ال�ضباب وحتمل او تخفي�س تكاليف 

ذلك وتقدميه للموؤمتر الرابع .
الذي  الوقت  : يف  وا�ضافت �ضموها 
ا���ض��ت��ع��ر���س ف��ي��ه امل���وؤمت���ر ع���دد من 
التجارب الريادية فانه يرى اهمية 
التعريف بهذه التجارب لال�ضتفادة 
اخل�ضو�س  وجه  على  ويثمن  منها 
لرعاية  االم�����ارات  جميعة  جت��رب��ة 
اجلمعية  وجت�����رب�����ة  امل�����وه�����وب�����ني 
ال��ع��ام وجتربة  ل��ل��ذوق  ال�����ض��ع��ودي��ة 

جنوب افريقيا يف ريادة االعمال.
تقديره  ع�����ن  امل������وؤمت������ر  واأع�����������رب 
املوؤمتر  يف  امل�ضارك  ال��ع��رايف  للوفد 
ال��ع��راف��ي��ة والوفد  م��ن اجل��ام��ع��ات 
املبتكرين  ال�ضباب  م��ن  ال�����ض��وداين 
اخرى  منتديات  بتنظيم  ويو�ضي 
واالقليمي  القطري  امل�ضتوى  على 
انعفاد  العام قبل موعد  م��دار  على 

املوؤمتر ال�ضنوي الرابع.
واأكدت ال�ضيخة �ضيد بنت �ضقر بن 
املوؤمتر  رئي�ضة  القا�ضمي  �ضلطان 
ان االب���ت���ك���ار  يعد  ك��ل��م��ة االف���ت���ت���اح 
احد روافد التنمية يف دول اخلليج 
العربي ... ترتكز حماوره اال�ضا�ضية 
على اال�ضالة واالبتكار ... فاالبتكار 
االقت�ضادي،  ال��ن��م��و  حم����رك  ه���و 
مرتكزا  املعرفة،  ق��وة  على  معتمدا 
ع���ل���ى ال���ب���ح���ث وال���ت���ط���وي���ر، ال����ذي 
يعمل على زيادة القدرة التناف�ضية 

للدول، احداث تغيريات جمتمعية، 
االزده����ار  حمققا  امل�ضتقبل  وب��ن��اء 

احل�ضاري. 
وتعمل دولة االمارات على اأن تكون 
امل��ج��االت، �ضباقة  رائ���دًة ف��ى جميع 
فى اأخذ زمام املبادرة لكل ما يدعم 
تناف�ضية اقت�ضادياتها على ال�ضعيد 
ال����������دويل، وف������ق خ���ط���ط وب����رام����ج 
ا�ضرتاتيجية تنموية حتقق ل�ضعبها 
اف�ضل  م���ع  وال���رف���اه���ي���ة  ال�����ض��ع��ادة 

مقومات احلياة الع�ضرية. 
ومت����ك����ن����ت دول���������ة االم�������������ارات من 
متبوؤة  ���ض��دارت��ه��ا  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 
35 عاملياً  املركز االأول عربياً،  وال� 
لعام  ال��ع��امل��ي  االب���ت���ك���ار  م��وؤ���ض��ر  يف 
2017 ،  من حيث اأدائها ال�ضامل، 
الفئة  بلدان  �ضمن  موقعها  لتعزز 
الرتتيب  يف  اب��ت��ك��اراً  االأك���رث  العليا 
ال��ع��ام ل��ه��ذا امل��وؤ���ض��ر، ك��م��ا واأح����رزت 
ع������دد من  يف  م���ل���ح���وظ���اً  ت����ق����دم����اً 
املحاور االخرى، من اأبرزها:  راأ�س 
ال���ب���ح���وث، تطور  ال��ب�����ض��ري،  امل�����ال 
االإبداعية،  اال����ض���واق،  املخرجات 
اال�ضتثمار  ج�����ذب  ع���ل���ى  وال���ع���م���ل 
ال��ن��وع��ي ال����ذي ي��ع��زز م��وق��ع��ه��ا من 
املرتبطة  القطاعات  يف  التناف�ضية 
البلدان  �ضمن  لي�ضعها  باالبتكار، 

االأ�ضرع منواً يف هذا املجال. 

فقدان جواز �سفرت
فقدت املدعوة/زيبوير مي�ضاك 
�ضورية   - ماجنيكيان  �ضب  او 
�ضفرها  ج�������واز   ، اجل���ن�������ض���ي���ة 
 O181555 رق���م  االردين 
االردنية  اململكة  م��ن  ال�����ض��ادر 
ي���ج���ده عليه  ال��ه��ا���ض��م��ي��ة م���ن 
ال�ضفارة  اىل  اجل�����واز  ت�ضليم 
����ض���رط���ة     م������رك������ز  اق�����������رب  او 

فقدان جواز �سفرت
فالدميري   / امل���دع���و  ف��ق��د 
ريبوبلي�ضا  نابيو�ضيفات�ضى 
م���ال���دي���ف���ي���ا    ، م�����ول�����دوف�����ا 
اجلن�ضية - جواز �ضفره رقم 
يجده  من   )1905488(
عليه االت�ضال بتليفون رقم 

 052/6122322

فقدان جواز �سفرت
فوؤاد  اح��م��د  �ضرييهان   / امل��دع��و  فقد 
جواز   - اجلن�ضية  م�����ض��ر     ، د���ض��وق��ي 
  )14143387( رق��������م  �����ض����ف����ره 
الدره  وامل��دع��وة /جميله ح��ارث مثنى 
�ضفرها  ج�������واز  اجل���ن�������ض���ي���ة  م�������ض���ر   ،
وامل����دع����وة   )14664379( رق�����م 
/  ن���ور ح����ارث م��ث��ن��ى حم��م��ود ال���دره 
�ضفرها  ج�������واز  اجل���ن�������ض���ي���ة  م�������ض���ر   ،
يجده  م���ن   )08007056( رق����م 
ع���ل���ي���ه االت�����������ض�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م 

055/7524755

فقدان جواز �سفرت
�ضعده   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
اثيوبيا   ، حممد  ابراهيم 
�ضفره  ج���واز   - اجلن�ضية 
 )4726861EP( رقم
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ض���ال 

 050/8280220

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د امل��دع��و / رج����ان رنا 
اجلن�ضية  ن��ي��ب��ايل  م��اغ��ر، 
رق�����م  ������ض�����ف�����ره  ج�����������واز   -
�ضادر   )08483234(
من نيبال من يجده عليه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ض���ال 

 052/8005635

•• العني-وام:

تبداأ اإدارة اخلدمات الطبية يف العني مبديرية 
تطبيق  اأب��وظ��ب��ي  �ضرطة  يف  الطبية  اخل��دم��ات 

الدوام امل�ضائي اعتبارا من يوم غد االأحد.
البلو�ضي  ح�ضن  ال��رح��ي��م  ع��ب��د  امل��ق��دم  واأو����ض���ح 
اأن  ال��ع��ني  يف  ال��ط��ب��ي��ة  اخل���دم���ات  اإدارة  م��دي��ر 
كاملعتاد  �ضيكون  امل��راج��ع��ني  امل��ر���ض��ى  ا�ضتقبال 
من ال�ضاعة الثامنة �ضباحا اإىل ال�ضاعة الثانية 
الطبية  والتخ�ض�ضات  االأق�ضام  كافة  يف  ظهرا 
“طبية  ت�ضتقبلهم  ح��ني  يف  ح��ال��ي��ا..  امل��ت��وف��رة 

امل�ضائية  ال��ف��رتة  خ���الل  العني”  يف  ال�����ض��رط��ة 
اإىل ال�ضاعة  ال��ظ��ه��ر  ب��ع��د  ال��ث��ان��ي��ة  ال�����ض��اع��ة  م��ن 
الثامنة م�ضاءا يف اأق�ضام الطب العمومي وعيادة 
االأ����ض���ن���ان وع���ي���ادة االأط���ف���ال اع��ت��ب��ارا م���ن 19 
ه��ذه اخلطوة  اأن  اإىل  واأ���ض��ار  اجل���اري.  نوفمر 
نوعية يف اخلدمات  نقلة  اإط��ار حتقيق  تاأتي يف 
�ضرطة  ا�ضرتاتيجية  �ضمن  والعالجية  الطبية 
ابوظبي الهادفة للو�ضول بخدماتها اإىل اأف�ضل 
والعاملني  املتعاملني  ر�ضا  وتعزيز  امل�ضتويات 

وك�ضب ثقتهم واإ�ضعادهم.
ل������الإدارة تركز  ال��ت��ط��وي��ري��ة  اأن اخل��ط��ة  وذك����ر 

اال�ضت�ضاريني  االأط��ب��اء  م��ن  ع��دد  ا�ضتقدام  على 
واالخت�ضا�ضيني من مديرية اخلدمات الطبية 
يف اأبوظبي اإىل اإدارة اخلدمات الطبية يف العني 
للمر�س  املحددة  املواعيد  اأي��ام معينة ح�ضب  يف 

املراجعني.
اآلية جديدة ومتطورة  اإن االإدارة �ضتطبق  وقال 
املر�ضى لالأطباء وتقليل  لتنظيم عملية دخول 
مدة انتظارهم وذلك يف اإطار �ضعيها لك�ضب ر�ضا 
املتعاملني واإ�ضعادهم.. م�ضريا اإىل اأن اأكرث من 
2000 مري�س يراجعون االإدارة �ضهريا لتلقي 

العالج.
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العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18

�إعــــــــــالن
امل�ضتقبل  جنم  ال�ض�����ادة/ور�ضة  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1055679:لت�ضليح ال�ضيارات رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة خالد حممد �ضالح عو�س املنهايل %100

تعديل وكيل خدمات
حذف �ضعيد خمي�س �ضعيد املوي�ضي ال�ضام�ضي

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف جنيد رجاء عبد احلامد

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

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/بقالة ميرتو

رخ�ضة رقم:CN 1068833 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حمد �ضاملني عيظه �ضالح من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�ضب ال�ضركاء

حمد �ضاملني عيظه �ضالح من 0% اىل %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف عبداملجيد ثايو االبيل
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضرعة ال�ضهم للمقاوالت العامة

  رخ�ضة رقم:CN 2257283 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة يو�ضف ابراهيم يو�ضف ابراهيم اخلوري %30

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة ا�ضماعيل ابراهيم يو�ضف ابراهيم اخلوري %30
مت تعديل ن�ضبة ال�ضريك حممد ابراهيم يو�ضف ابراهيم اخلوري من 100% اىل %40

مت تعديل ال�ضريك حممد ابراهيم يو�ضف ابراهيم اخلوري من مالك اىل �ضريك
مت تعديل راأ�س املال/من null* null اىل 150000

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

تعديل ا�ضم جتاري من/ �ضرعة ال�ضهم للمقاوالت العامة
SURAT AL SAHAM GENERAL CONTRACTING

اىل/�ضرعة ال�ضهم للمقاوالت العامة ذ.م.م
SURAT AL SAHAM GENERAL CONTRACTING LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضتيم تيم العاملي لغ�ضيل وتلميع 

ال�ضيارات رخ�ضة رقم:CN 1525941 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ضاحة 7*1 اىل 1*8

تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�ضم جتاري من/ �ضتيم تيم العاملي لغ�ضيل وتلميع ال�ضيارات

STEAM TEAM INTERNATIONAL CAR WASH & POLISH

اىل/�ضتيم تيم العاملي لغ�ضيل وتلميع ال�ضيارات ذ.م.م- �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
 STEAM TEAM INTERNATIONAL CAR WASH & POLISH LLC

- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/كافترييا براون تي

  رخ�ضة رقم:CN 2200657 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة زهره عي�ضى حممد %100
تعديل وكيل خدمات/حذف عنود �ضامل �ضعيد حلوكه املظاوي

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف ايلينيني فيديا �ضاجري راوو
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ضاحة 1*3 اىل 1*6

تعديل ا�ضم جتاري من/ كافترييا براون تي
BROWN TEA CAFETERIA

اىل/مطعم براون تي
BROWN TEA RESTAURANT
تعديل ن�ضاط/ا�ضافة مطعم )5610001(

تعديل ن�ضاط/حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/نبع ال�ضعادة لتلميع ال�ضيارات

  رخ�ضة رقم:CN 1186304 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ضاحة 4.4*1 اىل 9*1

تعديل ا�ضم جتاري من/ نبع ال�ضعادة لتلميع ال�ضيارات

NABEA AL SAADA CAR POLISH

اىل/اك�س كار لتلميع وزينة ال�ضيارات

X CAR FOR POLISH AND UPHOLSTERY

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

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

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

�ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مطعم وحلويات جبل حديد

  رخ�ضة رقم:CN 2259884 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ضاحة 1*7.50 اىل 3*1

تعديل ا�ضم جتاري من/ مطعم وحلويات جبل حديد

JABAL HADEED SWEET & RESTAURANT

اىل/مطعم باك وزير�ضتان

PAK WAZIRISTAN RESTAURANT

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

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

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

�ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضالون ايتي ون للرجال 
ملالكها- غنيم �ضامل فرج �ضامل التميمي - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م 

رخ�ضة رقم:CN 2316092 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة ن�ضرين حممد خريي ح�ضني زيتون %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

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

�ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضالون خطوط ال�ضعر  

رخ�ضة رقم:CN 1034657 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة خالد جمعه �ضعيد نا�ضر القبي�ضي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف عبدالرحمن حممد احمد عبداهلل احلمادي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضتيم تيم

  رخ�ضة رقم:CN 1165487 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ضاحة 1.5*26 اىل 1*10

تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�ضم جتاري من/ �ضتيم تيم

STEAM TEAM

اىل/�ضتيم تيم - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
STEAM TEAM - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موبايل 

CN 1539485-5:بيتز ذ.م.م - فرع 5 رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ميزون 

ايه مارياج لتجارة الهدايا
رخ�ضة رقم:CN 1198562 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/الوديعه الذهبية للمقاوالت 

العامة رخ�ضة رقم:CN 2419650 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة عبدالقادر بريك عبدالقادر حممد العامري %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف زايد خ�ضيف زويد النا�ضري

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

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

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

�ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18

اإعالن رقم:2017-33

)ADAFZ00038(:تعديل الرخ�ضة رقم

�ضاحب الرخ�ضة:كراميي ليلي للتجارة العامة م م ح- فرع

Graeme Lilley General Trading FZE- Branch

العنوان:اأبوظبي - املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي

تعلن املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي عن اإلغاء الرخ�ضة املذكورة

املنطقة  او اعرتا�س مراجعة  او جهة اي حق  فعلى كل �ضخ�س 

احلرة ملطارات ابوظبي خالل اأ�ضبوعني من تاريخ االعالن دون 

حتمل املنطقة ادنى م�ضوؤولية جتاه حقوق الغري.

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18

�إعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/�ضاينج  التنمية االقت�ضادية بان  دائ���رة  تعلن 

CN 2070173:ضتار لل�ضتائر رخ�ضة رقم�
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18

تاور كلينك لال�صتثمارات ال�صحية- ذ م م
مبوجب قرار اجلمعية العمومية الغري عادية املنعقدة بتاريخ 
 1703010426 بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق   2017/08/01
واملحا�ضبة  للتدقيق  كورب  ا�ضورن�س  موؤ�ض�ضة  امل�ضفي/  يعلن 

عن حل وت�ضفية �ضركة:
تاور كلينك لال�شتثمار�ت �ل�شحية - ذ م م

مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  فعلى 
امل�ضفى املعني هاتف رقم 026668222 فاك�س 026280881 �س 
ب 40004 ابوظبي �ضارع الكورني�س بناية ال�ضيخة مرمي الطابق  
ميزانني مكتب رقم 2 واح�ضار امل�ضتندات الثبوتية وذلك خالل 

مدة اأق�ضاها 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن.

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

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18

�لغاء �إعالن �شابقا
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بخ�ضو�س الرخ�ضة 
فايف  برومو  التجاري  باال�ضم   CN رقم:1864575 
ميديا للدعاية واالعالن والن�ضر بالغاء طلب تعديل 

الرخ�ضة واعادة الو�ضع كما كان عليه �ضابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة 

دي�ضرت باك للتجارة البال�ضتكية - فرع 1 
رخ�ضة رقم:CN 1180072-2  قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضما العني للوحات 

االعالنية رخ�ضة رقم:CN 1170043 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة احمد حممد مقبل حممد احمد %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف حممود حممد مقبل حممد احمد
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/بيت القبعات لتجارة 

CN 1117714:املالب�س اجلاهزه واالك�ض�ضوارات رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة احمد حممد مقبل حممد احمد %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف حممود حممد مقبل حممد احمد

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

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

يف حديقة �شعم 

طبية راأ�ش اخليمة تذكر باأمناط احلياة ال�صحية
•• راأ�س اخليمة – الفجر

اخليمة  راأ���������س  م��ن��ط��ق��ة  ن���ظ���م���ت 
الثقيف  ق�ضم  يف  متمثلة  الطبية 
ا�ضرتاتيجية  ����ض���م���ن  ال�������ض���ح���ي 
املجتمع  ووق���اي���ة  ال�����ض��ح��ة  وزارة 
براجمها  ال�ضكري  مر�س  ملكافحة 
العاملي  اليوم  مع  تزامناً  التوعوية 
مل��ر���ض��ى ال�����ض��ك��ري 14 ن��وف��م��ر ، 
»لنا احلق يف م�ضتقبل  �ضعار  حتت 
���ض��ح��ي« ح��ي��ث ت���ه���دف اىل زي����ادة 
اأف���راد املجتمع  ل��دى  ال��وع��ي  ن�ضبة 
لتبني امناط حياة �ضحية للوقاية 

لذلك تويل وزارة ال�ضحة ووقاية 
املجتمع يف دولة االإم��ارات العربية 
ك��ب��ريا ملكافحة  اه��ت��م��ام��ا  امل��ت��ح��دة 
مر�س ال�ضكري والعمل على احلد 
ان���ت�������ض���اره م���ن خ����الل تنفيذ  م���ن 
اال�ضرتاتيجية  والرامج  اخلطط 

على املدى الق�ضري والطويل.
اأن�ضطة  ع��دة  الفعالية  وت�ضمنت 
�ضارك  وم�ضرية  وتوعوية  تثقيفية 
)فحو�ضات  امل��دار���س  ط��الب  فيها 
يف  ال�ضكر  م�ضتوى  لقيا�س  طبية  
كتلة  ومعدل  ال��دم،  و�ضغط  ال��دم، 
وفح�س  ال��ق��دم  وفح�س  اجل�����ض��م، 

ت��وع��وي لتبني امل���راأة اأمن���اط حياة 
مبر�س  االإ���ض��اب��ة  لتجنب  �ضحية 
وح�ضولها  وم�ضاعفته  ال�ضكري 
ع��ل��ى ال���رع���اي���ة ال����الزم����ة، ورك����زت 
املتابعة  واأهمية  احلمل  �ضكر  على 
الطبي  ال���ف���ري���ق  م����ع  امل�������ض���ت���م���رة 
واتباع اأمناط حياة �ضحية حتى ال 
ال��والدة وذلك  بعد  باملر�س  ت�ضاب 
م��ن خ��الل ت��ن��اول ال��غ��ذاء ال�ضحي 
ال  مل��دة  البدين  الن�ضاط  وممار�ضة 
تقل عن 30 دقيقة يومياً للوقاية 

وال�ضيطرة على مر�س ال�ضكري.
امل���ب���ادرة،  حت���دث الدكتور  وح���ول 

ال�ضكري  مب���ر����س  االإ����ض���اب���ة  م���ن 
معه،  ال�ضليم  التعاي�س  ولكيفية 
كما تهدف اإىل التعريف بامل�ضكالت 
ال�ضحية املرتبطة مبر�س ال�ضكري 
واأثارها على �ضحة الفرد واملجتمع 
ال�ضحة   وزارة  ا�ضرتاتيجية  وان   ،
مكافحة  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  ال���دول���ة  يف 
ال�����ض��ك��ري وال��ع��م��ل ع��ل��ى احل���د من 
انت�ضاره من خالل تنفيذ اخلطط 
وال����رام����ج واال����ض���رتات���ي���ج���ة على 

املدى الق�ضري والطويل.
وت���������ض����م����ن ه��������ذا ال������ع������ام م���ر����س 
بدعم  وذل������ك  وامل���������راأة  ال�������ض���ك���ري 

منطقة  م��دي��ر  النعيمي  ع��ب��داهلل 
اإن  ق��ائ��اًل:  الطبية  اخليمة  راأ����س 
نحو  والتحول  احل��ي��اة  تغري من��ط 
واعتماد  الع�ضرية  احلياة  اأ�ضاليب 
ت�ضاعده  التي  االأدوات  على  الفرد 
و�ضهولة  بي�ضر  اأع��م��ال��ه  اجن���از  يف 
ب���دون ب���ذل ج��ه��د ب���دين، اأدى اإىل 
ان��ت�����ض��ار االأم����را�����س ال��ن��اج��م��ة عن 
اأف�����راد املجتمع  ق��ل��ة احل��رك��ة ب��ني 
واأمرا�س  وال�ضكري  ال�ضمنة  مثل 
ال�ضروري  م���ن  واأ���ض��ب��ح  ال��ق��ل��ب، 
املجتمعية  امل���وؤ����ض�������ض���ات  ت���ك���ات���ف 
االأمرا�س.  هذه  انت�ضار  من  للحد 

اخلدمات العامة و م�ضت�ضفى �ضعم 
الريا�ضي  الثقايف  التعاون  ون��ادي 

ال��ع��ني ( مبنطقة  وق����اع  اال���ض��ن��ان 
�ضعم را�س اخليمة مب�ضاركة دائرة 

االأمور  واأولياء  املدار�س  وعدد من 
واأهايل املنطقة.

حمدان بن حممد يح�صر 
اأفراح قبيلة الفال�صي

•• دبي-وام:

ح�ضر �ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم ويل عهد دبي و�ضمو ال�ضيخ 
اأقامه  ال��ذي  اال�ضتقبال  دبي حفل  نائب حاكم  اآل مكتوم  را�ضد  بن  بن حممد  مكتوم 
ال�ضيد عبداهلل عبيد بن �ضبيح الفال�ضي مبنا�ضبة زفاف جنله جمعة اإىل كرمية ال�ضيد 
الرمال لالأفراح  قاعة  اأقيم يف  الذي  الفال�ضي. وح�ضر احلفل  املقعودي  را�ضد  �ضامل 
على طريق دبي -العني م�ضاء ام�س عدد من اأعيان واأبناء القبائل واملواطنني واأقارب 
العرو�ضني. وقد هناأ �ضمو ويل عهد دبي قبيلة الفال�ضي باأفراحهم وبارك للعرو�ضني 

زفافهما متمنيا لهما حياة اأ�ضرية �ضعيدة ومكللة بالرفاء والبنني. 

موؤمتر االإمارات جلراحة التجميل يك�صف عن ا�صتخدام اخلاليا اجلذعية يف التجميل
•• دبي-وام:

اخلاليا  ا�ضتخدام  ع��ن  التجميل  جل��راح��ة  الثالث  االإم����ارات  م��وؤمت��ر  ك�ضف 
اجلذعية كتقنية جديدة يف جراحات التجميل وجتديد اجللد واإعادة الب�ضرة 

ملرحلة ال�ضباب اإ�ضافة اىل عالج اآثار احلروق والتقرحات واجلروح املزمنة.
وح����ذر امل���وؤمت���ر ال����ذي ان��ط��ل��ق ام�����س يف دب���ي م��ن ال��ت��وج��ه اىل اأط���ب���اء غري 
متخ�ض�ضني يف التجميل اأو مدعي الطب التجميلي الذين يخدعون العمالء 
واملر�ضى باأ�ضعار خمف�ضة الفتني اإىل اأن حاالت عدة اجتهت للتجميل على 

اأيدي هذه الفئة وتعر�س اأ�ضحابها مل�ضاعفات �ضحية وت�ضوهات �ضديدة.
ويقام املوؤمتر حتت رعاية �ضمو ال�ضيخ حمدان بن را�ضد اآل مكتوم نائب حاكم 
بجمعية  التجميل  �ضعبة جراحة  وتنظمه  دبي  ال�ضحة يف  هيئة  رئي�س  دبي 
وهيئة  الطبية  للعلوم  ح��م��دان  ال�ضيخ  ج��ائ��زة  م��ن  بدعم  الطبية  االإم����ارات 

ال�ضحة بدبي ووزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع ومدينة دبي الطبية.

من  التجميل  عمليات  يف  ومتخ�ض�س  طبيب   400 امل��وؤمت��ر  يف  وي�����ض��ارك 
والرازيل  اأمريكا  من  اأط��ب��اء  جل�ضاته  يف  ويحا�ضر  العامل  اأن��ح��اء  خمتلف 
وبريطانيا ودول اأوروبية اىل جانب الهند وباك�ضتان وم�ضر واالأردن ولبنان 

وال�ضعودية.
حمدان  ال�ضيخ  جائزة  اأمناء  جمل�س  ع�ضو  الها�ضمي  اأحمد  الدكتور  ونقل 
ال�ضيخ حمدان  املوؤمتر حتيات �ضمو  اأمام  بن را�ضد للعلوم الطبية يف كلمته 
بن را�ضد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية راعي جائزة حمدان للعلوم 
الطبية للم�ضاركني يف املوؤمتر الذي ي�ضم نخبة من العلماء واالأطباء الرواد 

يف جمال االأمرا�س اجللدية واجلراحة التجميلية.
وقال الها�ضمي اإن قطاع طب التجميل ي�ضهد بع�س املمار�ضات اخلاطئة التي 
قد ت�ضبب م�ضاعفات �ضلبية على املر�ضى وت�ضكل اأعباء كبرية جتعلنا ن�ضع 
ن�ضب اأعيننا الرامج الالزمة والتخطيط املنا�ضب ملواجهة هذه التحديات 
يفتح  امل��وؤمت��ر  اأن  اإىل  ..الف��ت��ا  املجتمعات  على  مبا�ضرة  ب�ضورة  ت��وؤث��ر  التي 

الباب لكافة املهتمني ملناق�ضة اخر امل�ضتجدات يف جمال اجلراحة التجميلية 
وفر�ضة لتبادل اخلرات واأف�ضل املمار�ضات.

من جانبه قال الدكتور خالد عبداهلل العو�ضي نائب رئي�س املوؤمتر ا�ضت�ضاري 
التي  امل��وؤمت��ر  جل�ضات  اإن  دب��ي  يف  ال�ضحة  هيئة  يف  الت�ضحيحية  العالجات 
ت�ضتمر ثالثة اأيام تناق�س اأحدث العالجات والتقنيات امل�ضتخدمة يف عمليات 
واأمريكا وكيفية اال�ضتفادة منها يف دول اخلليج واملنطقة  باأوروبا  التجميل 
العربية. وذكر اأن املوؤمتر ك�ضف عن ا�ضتخدام اخلاليا اجلذعية يف التجميل 
خ�ضو�ضا ملن يعانون اآثار تقدم العمر اذ تتيح تقنية احلقن باخلاليا اجلذعية 

جتديد اخلاليا وعودة الب�ضرة واجللد حليوية مرحلة ال�ضباب.
عربية  دول  بينها  وم��ن  ع��دة  دول  يف  م�ضتخدمة  التقنية  ه��ذه  اأن  مو�ضحا 

ومازالت جترى عليها درا�ضات للو�ضول اىل املرحلة املثلى.
بعد  ال��ث��دي  ا�ضتئ�ضال  اآث���ار  ع��الج  يف  ت�ضتخدم  التقنية  ه��ذه  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 
االإ�ضابة بال�ضرطان واآثار احلروق والتقرحات اإذ يتم حقن املناطق املت�ضررة 

اجللد  ليتجدد  اخل��الي��ا  وترميم  لتجديد  اجلذعية  باخلاليا  اجل��ل��د  م��ن 
ويعود ملرحلة ال�ضباب ..منوها باأن امل�ضاركني يف املوؤمتر اأكدوا اأن هذه التقنية 
تعطي اأمال كبريا لتح�ضني نتائج التجميل لكنها لي�ضت عالجا �ضحريا لكل 

االأمرا�س اجللدية وعمليات التجميل.
بالعيون  املتعلقة  والرتميمية  التجميلية  اجل��راح��ات  على  امل��وؤمت��ر  وي��رك��ز 
واالأنف والوجه والثدي والبطن وعمليات �ضفط الدهون والقرح ال�ضريرية 
واعادة عالجها وترميم احلروق واعادة ت�ضكيل االأذن وترميم جفون العيون 
العلوية وال�ضفلية ..فيما ت�ضهد فعالياته نقال حيا لعمليات جراحية جتميلية 
من م�ضت�ضفى دبي لندن التخ�ض�ضي يتابعها االأطباء امل�ضاركون يف اجلل�ضات. 
ويعتر املوؤمتر من�ضة لالأطباء املتخ�ض�ضني باجلراحة التجميلية  ويهدف 
التجميلية  اجل��راح��ة  قطاع  يف  ال��ت��ط��ّورات  اأح��دث  على  ال�ضوء  ت�ضليط  اإىل 
املعتمدة يف هذا  التقنيات والو�ضائل  باآخر  التعريف  اإىل جانب  والرتميمية 

املجال.

خريية  م�صاهمة  درهم  مليون   1.7
راأ�ش اخليمة يف  الر�صوم اجلامعية 

•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

اخليمة  راأ��������س  م��وؤ���ض�����ض��ة  ���ض��اه��م��ت 
مليون  اخل���ريي���ة مب��ب��ل��غ  ل���الأع���م���ال 
و743 األ��ف دره��م يف �ضداد  الر�ضوم 
اجلامعية لعدد 114 طالبا جامعيا 
داخ����ل ال���دول���ة ���ض��م��ن ف��ع��ال��ي��ات عام 

اخلري. 
اأمني  املن�ضوري  جكة  حممد  واأ���ض��ار 
لالأعمال  اخليمة  راأ���س  موؤ�ض�ضة  عام 
اخلريية اىل اأن املوؤ�ض�ضة و�ضعيا منها 
ع��ام اخلري  براجمها  يف  تعزيز  على 
على  اجلامعيني  الطلبة  وم�����ض��اع��دة 
العلمي  حت�����ض��ي��ل��ه��م  يف  اال����ض���ت���م���رار 
�ضاهمت ب�ضداد هذا املبلغ الذي يعتر 

جزءا من الر�ضوم الدرا�ضية املفرو�ضة 
على الطلبة للعام الدرا�ضي 2017م.

التي  اخلريية  امل�ضاريع  �ضمن  يندرج  امل�ضروع  ه��ذا  اأن  املن�ضوري  واأ���ض��اف 
املتعففة  احل���االت  مل�ضاعدة  تنفيذها  على  اخليمة  راأ����س  موؤ�ض�ضة  حتر�س 

واملحتاجة مبا يتما�ضى مع �ضيا�ضتها يف دعم العمل اخلريي داخل الدولة 

جمعية كلنا االمارات ت�صيد بنهج الت�صامح ال�صامي يف االإمارات وفق روؤية زايد وخليفة
يف  االإم�����ارات  كلنا  جمعية  ب��ارك��ت 
ال�ضامي  االإم��ارات��ي  نهج  ابوظبي 
عليه  مت�ضي  ال���ذي  الت�ضامح  يف 
قيام  منذ  ومبادئه  قيمه  واأر���ض��ى 
ال�ضيخ  ال��ب��اين  امل��وؤ���ض�����س  ال���دول���ة 
نهيان رحمه  ال  �ضلطان  بن  زاي��د 
ث����راه ومت�����ض��ي عليه  اهلل وط��ي��ب 
ال�ضمو  �ضاحب  ب��روؤي��ة  االم����ارات 
ب���ن زاي�����د رئي�س  ال�����ض��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة 
وقيادتها  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة 

الر�ضيدة.
ال�������ض���ي���خ  م�ضلم  ����ض���ع���ادة  واث����ن����ى 
العامري  ح��م  ب��ن  ���ض��امل  حممد 
اجلمعية  ادارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
بيوم  ال��ع��امل  اح��ت��ف��االت  مبنا�ضبة 
ال�ضمو  الت�ضامح  مببادرة �ضاحب 
ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال��وزراء يف تاأ�ضي�س املعهد الدويل 

ادارة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س   وا������ض�����ار 
اجلمعية  : الأن الت�ضامح هو قيمة 
تتعلق ب�ضكل وثيق باحلقوق التي 
الدميوقراطي  النظام  بها  يتميز 
كحرية التعبري عن الراأي، وتنظيم 
القانون،  اأم��ام  وم�ضاواته  املجتمع 
احل��رب، واحرتام  اأ���ض��رى  وحقوق 
اأو  تهمي�ضهم  وع���دم  االأق��ل��ي��ة  راأي 

والكره  احلقد  ع��ن  بعيدة  �ضوّية، 
واالأمرا�س النف�ضية.      

احتفاالت  مبنا�ضبة  حم  بن  وق��ال 
الت�ضامح   : الت�ضامح  بيوم  العامل 
ال�ضخ�س  ي���دف���ع  اإن�������ض���اين  م���ب���داأ 
املا�ضية،  االأح�������داث  ن�����ض��ي��ان  اإىل 
واالأذى  االأمل  ل���ه  ���ض��ب��ب��ت  وال���ت���ي 
التخلي  وك��ذل��ك  اإرادت������ه،  ب��ك��ام��ل 
والتفكري  االن���ت���ق���ام،  ف���ك���رة  ع���ن 
ب��االأم��ور االإي��ج��اب��ي��ة ل��دى النا�س 
واإدانتهم،  عليهم  احل��ك��م  وع����دم 
خطائون،  الب�ضر  ك��ل  ب��اأن  والعلم 
وهو االإح�ضا�س بالرحمة والعطف 
ال��ت�����ض��ام��ح هو  اأن  ك��م��ا  واحل���ن���ان، 
النا�س،  ال��ع��ف��و ع��ن  ال���ق���درة ع��ل��ى 
ب����االإ�����ض����اءة،  االإ������ض�����اءة  رد  وع������دم 
التي  الرفيعة  باالأخالق  والتحلي 
دعت لها كافة الديانات واالأنبياء 
على  �ضيعود  كله  وه���ذا  وال��ر���ض��ل، 

جائزة  �ضموه  واإط����الق  للت�ضامح 
را�ضد  ب��ن  حممد  »ج��ائ��زة  ت�ضمى 
ذلك  ل��ل��ت�����ض��ام��ح«ودور  م��ك��ت��وم  اآل 
املجتمع  يف  الت�ضامح  روح  ب��ث  يف 
وتعزيز  م��ت��الح��م  جمتمع  وب��ن��اء 
كنموذج  االإم�������ارات  دول����ة  م��ك��ان��ة 
وكل  ال��ت��ط��رف  ون��ب��ذ  الت�ضامح  يف 
مظاهر التمييز بني النا�س ب�ضبب 
اأو  ال���ع���رق  اأو  اجل��ن�����س  اأو  ال���دي���ن 
تكرمي  جانب  اإىل  اللغة  اأو  اللون 
ال��ف��ئ��ات واجل��ه��ات ال��ت��ي ت�ضهم يف 
وت�ضجيع  ال��ت�����ض��ام��ح  ق��ي��م  اإر����ض���اء 

احلوار بني االأديان. 
ال�ضيخ  م���ع���ايل  ب���ج���ه���ود  وا�����ض����اد 
وزير  نهيان  ال  مبارك  بن  نهيان 
العامة  الهيئة  وج��ه��ود  الت�ضامح 
واالوق��اف يف  اال�ضالمية  لل�ضوؤون 
اخلطاب  يف  الت�ضامح  نهج  تعزيز 

الديني املوحد .

قبول  وه����و  ب���ه���م،  االأذى  اإحل������اق 
االإن�ضانية  ال�������ض���ف���ات  اخ����ت����الف 
فرد  ولكل  بل  واخللقية،  الفكرية 
على  ي��ج��ب  ح��ق��اً  املجتمع  ه���ذا  يف 
اجلميع االإق��رار به وعدم التعدي 
الفرد  تخلي  يعني  ال  وه��و  عليه، 
عن حقوقه ومعتقداته، وااللتزام 
الراأي  يخالفه  م��ن  واح���رتام  بها 
تتاأطر  وال��ت��ي  عليه  التعدي  دون 
الثقافية  الدبلوما�ضية  مبفاهيم 
للت�ضامح  ف��اإن  وبالتايل  واأدوات��ه��ا، 
اأهمية ليخل�س الفرد من اأخطائه 
ب��ه��ا و���ض��ع��وره بالذنب  ق���ام  ال��ت��ي 
واالإح��������������راج، وذل�������ك م����ن خ���الل 
وت�ضحيح  ل��ن��ف�����ض��ه  م�����ض��احم��ت��ه 
يرفع  الت�ضامج  اأن  كما  اأخ��ط��ائ��ه، 
يبادل  ال���ذي  ال�ضخ�س  رق���ي  م��ن 
االإ�ضاءة بالت�ضامح، ليجعله اإن�ضاناً 
نف�ضية  ب��اخل��ري، ومي��ت��ل��ك  م��ل��ي��ئ��اً 

املجتمع باخلري من خالل حتقيق 
والتما�ضك،  والت�ضامن  ال��وح��دة 
املجتمع  ي��ف�����ض��د  ع���ّم���ا  واالب���ت���ع���اد 
م��ن خ��الف��ات و���ض��راع��ات، ويجب 
وقيم  والعقائد  الثقافات  اح��رتام 
العدل  ي��ت��ح��ق��ق  االآخ����ري����ن، ح��ت��ى 
وامل���������ض����اواة واحل����ري����ة م���ن خالل 

حتقيق الدبلوما�ضية الثقافية، 
الر�ضيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  اأك�����دت  ل��ذل��ك 
دوما االإم��ارات هي العنوان االأول 
للت�ضامح والتعاي�س وقبول االآخر 
يف  اأ���ض��ا���ض��ي��ة  قيمة  الت�ضامح  واأن 
ب���ن���اء امل��ج��ت��م��ع��ات واأه�������م ����ض���ر يف 
ال�ضعوب  و�ضعادة  ال��دول  ا�ضتقرار 
���ض��ع��ي دول����ة  اإىل  ب����ن ح����م  الف���ت���ا 
االإمارات لرت�ضيخ ثقافة االنفتاح 
واحلوار احل�ضاري يف جمتمعاتنا 
التع�ضب  ن���ب���ذ  يف  وامل�������ض���اه���م���ة 

والتطرف واالنغالق الفكري. 

»العني ال�صاهرة«: اإجنازات اأمنية كبرية لفريق �صرطة راأ�ش اخليمة 
•• ر اأ�س اخليمة – الفجر

راأ�س  اإذاع��ة  اأث��ري  ال��ذي يبث عر  االإذاع���ي  ال�ضاهرة«  »العني  برنامج  التقى 
ل�ضرطة  العامة  بالقيادة  العامة  والعالقات  االإع���الم  اإدارة  وتعده  اخليمة 
بعدد  �ضيوفه  مع  الثالث  للمو�ضم  ع�ضر  احل��ادي��ة  حلقته  يف  اخليمة،  راأ���س 
والقطاع  راأ���س اخليمة  ل�ضرطة  العامة  بالقيادة  الن�ضائية  الكوادر  اأب��رز  من 
االأمني باالإمارة �ضمن فريق ال�ضرطة الن�ضائي ويعدون من الكوادر املوؤثرة 
م�ضرفاً  من��وذج��اً  وميثلن   ، وال�ضرطي  االأم��ن��ي  والعمل  املجتمع  تطوير  يف 
ودليال واقعياً لنجاحات املراأة االإماراتية من خالل اأدائها املتميز يف العمل 
ال�ضرطي ، واأثبنت بذلك قدراتهن وكفاءاتهن يف ظل توفري االإمكانات كافة 
لتاأدية مهامهن على النحو املطلوب . ا�ضت�ضاف الرنامج يف االأ�ضتوديو كاًل 
من املالزم اأول موزة االبوري مدير فرع الرامج املجتمعية رئي�س الفريق 

الن�ضائي يف ال�ضرطة وعدد من اأع�ضاء الفريق الن�ضائي على م�ضتوى القطاع 
الفريق يف عام  ون�ضاأة  ب��داي��ات  ع��ن  راأ����س اخليمة . حتدثت  االأم��ن��ي الإم���ارة 
2010 ، وعن اأبرز واأهم مهامه وم�ضاركاته املجتمعية والوطنية واالن�ضانية 
يف  والتطوعية  التدريبية  ال��رام��ج  واأث���ر  وخ��ارج��ه��ا،  ال��دول��ة  م�ضتوى  على 
اأداء مهامهن وواجباتهن، ودوره��ن يف تعزيز االأمن واالأم��ان ون�ضر الثقافة 
االأمنية بني خمتلف �ضرائح املجتمع عموماً والن�ضاء حتديداً وتطرقت اإىل 
املراأة  اأن  على  اأك��د  مم��ا  ال��الحم��دود  جلهودهن  وامل�ضوؤولني  احلكومة  دع��م 
يف  الرجل  وبني  بينها  وم�ضاواة  كبرية  ومتابعة  باهتمام  حتظى  االإماراتية 
بالقطاع  اخلا�س  الن�ضائي  املجل�س  ت�ضكيل  وعن  والواجبات  احلقوق  جميع 
االأمني باالإمارة و�ضرطة راأ�س اخليمة واأهدافه ومهامه ، وعن اأهمية وجود 

ن�ضائي.  عن�ضر  ودور العنا�ضر الن�ضائية ، وبلغ عدد الفريق نحو 40 
واأعربن اأع�ضاء الفريق يف مداخالتهن الهاتفية عر احللقة، عن فخرهن 

واع���ت���زازه���ن ب��ان�����ض��م��ام��ه��ن ل��ل��ف��ري��ق ، م��ت��ح��دث��ني ع���ن م��ه��ام��ه��ن ودوره����ن 
وا�ضتعدادهن  امل�ضتويات  اأعلى  لتبواأ  اإ�ضرارهن  على  موؤكدين   ، وواجباتهن 
واملقيم  واملواطن  الوطن  خلدمة  واملنا�ضبات  املحافل  كل  يف  للتواجد  التام 
امل�ضتمرة  والالحمدودة من القيادة  يف ظل توافر االمكانيات والتوجيهات 
الر�ضيدة بدولة االإمارات، م�ضريين اإىل التعاون والتن�ضيق الفعال بني جميع 

االأع�ضاء بروح الفريق الواحد.     
واأو���ض��ح��ت احل��ل��ق��ة م��ن خ���الل ت��ق��ري��ر ال����دور ال��ف��ع��ال واجل���ه���ود املخل�ضة 
الن�ضائي ومازال  راأ�س اخليمة  املوؤثرة الذي لعبه فريق �ضرطة  واالجن��ازات 
واالأم��ان عر  االأم��ن  تعزيز  الداخلية يف  وزارة  ا�ضرتاتيجية  لتحقيق  يلعبه 
واملجتمعية  الوطنية  ال��رام��ج  جميع  يف  الوا�ضعة  م�ضاركته  على  التاأكيد 
واالن�ضانية حتى تعدى خارج حدود الدولة ليثبت بكوادره قدرته الفائقة يف 

عملية التطوير والتح�ضني يف العمل .

�صفري الدولة يلتقي نائب وزير 
التجارة وال�صناعة البنمي

•• بنما -وام: 

رئي�ضة  وال�ضناعة  ال��ت��ج��ارة  وزي���ر  ن��ائ��ب  �ضال�ضار  دي��ان��ا  ���ض��ع��ادة  ا�ضتقبلت 
ابراهيم حممد جمعة ح�ضن  التجاري يف جمهورية بنما �ضعادة  التفاو�س 
املن�ضوري �ضفري الدولة لدى جمهورية بنما يف مقر الوزارة بالعا�ضمة بنما 

�ضيتي.
تطويرها  و�ضبل  البلدين  ب��ني  الثنائية  العالقات  بحث  اللقاء  خ��الل  مت 
التجارة  التجاري الدويل بوزارة  التفاو�س  بح�ضور لوي�س كارييدو مدير 
الدولية  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ع��اه��دات  اإدارة  م��دي��ر  ه��اري�����س  ون��ورم��ان  وال�ضناعة 

والدفاع التجاري و�ضلطان الطائي– �ضكرتري ثاين ببعثة الدولة.
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العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
 يف  الدعوى 2017/4639  جتاري كلي ال�سارقة  

املعلن اليه / املدعي عليها االوىل / �ضركة ريكور در للطباعة والن�ضر 
املدعي عليه الثاين /  ماتيو كوتي بارايريكوناتيل جورج 

املدعي عليه الثالث /  �ضي�ضان ماتيو �ضيكو 
املدعي عليه الرابع /  �ضاجو ماتيو باريري 

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة ال�ضارقة  املوقرة العمال اخلرة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم االربعاء  
املوافق 2017/11/22  يف متام ال�ضاعة التا�ضعة وخم�ضة واربعون دقيقة �ضباحا  لعقد االجتماع االأول للخرة 
وذلك  مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�ضارد - دبي ، ديرة ، �ضارع املطار ، مبنى الفجر لالأعمال ، مكتب رقم 
119 ، مقابل �ضركة اأرامك�س ، لذا يطلب ح�ضوركم او من يثملكم قانونا حل�ضور االجتماع املذكور مع اإح�ضار 
كافة امل�ضتندات املتعلقة بالدعوى.  وعليكم مراجعة اخلبري اأوال  باأول ب�ضاأن اأية ا�ضتف�ضارات وملتابعة تطورات 

اإجراءات تنفيذ املاأمورية وا�ضتالم امل�ضتندات والتعقيب عليها.
اخلبري/ �سعيد حممد ال�سارد الفال�سي 
رقم القيد بوزارةالعدل  449                

 دعوة حل�سور 
 الجتماع الأول للخربة

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
  يف الدعوى  رقم  2017/2705  جتاري جزئي   

املدعى :  اميك�س )ال�ضرق االأو�ضط( �س م ب )م( فرع دبي 
املدعي عليه / كاديواال عبداهلل ايوب 

بناء على القرار ال�ضادر من قبل حمكمة دبي االبتدائية بندبنا خبريا م�ضرفيا يف  الدعوى 
يف   2017/11/22 املوافق  االربعاء  يوم  قد حددنا  اأننا  نعلمكم  باأن  نود  فاإننا    ، اأعاله  املذكورة 
متام ال�ضاعة احلادية ع�ضر ظهرا موعدا لالجتماع معكم يف مقر مكتبنا الكائن يف امارة دبي 
- ديرة - بور�ضعيد بناية الو�ضل بزن�س �ضنرت - مقابل ديرة �ضيتي �ضنرت بجوار فندق رحاب 
روتانا - �ضارع رقم 27 - طابق رقم 9 - مكتب رقم 902 ، لذا نرجو منكم التكرم باحل�ضور يف 
املوعد املحدد اأعاله ، واإح�ضار جميع االوراق وامل�ضنتدات التي تودون تقدميها لنا للتمكن من 
اأداء مهمتنا. وتزويدنا بكافة االوراق وامل�ضتندات املقدمة اىل هيئة املحكمة من طرفكم ، هذا 

ويعتر عدم الرد مبثابة موافقة على احل�ضور يف املوعد املحدد اعاله. 
اخلبري امل�سريف  
       عمار حممد الن�سر  

حتديد موعد 
اجتماع  اخلربة امل�سرفية 

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
  يف الدعوى  رقم  2017/2681  جتاري جزئي

املدعي / بنك اأبوظبي التجاري - �س م ع 
املدعي عليه / 1- �ضرينفا�ضان باال�ضوبر امانيان 2- الرابطة العاملية للتجارة العامة - �س ذ م م 

فرع دبي ، ب�ضفتها كفيلة و�ضامنة ملديونية / �ضرينفا�ضان باال�ضوبر امانيان 
الدعوى  ال�ضادر من قبل حمكمة دبي االبتدائية بندبنا خبريا م�ضرفيا يف  القرار  بناء على 
املذكورة اأعاله ، ومبا اأنكم املدعلي عليهم ، فاإننا نود باأن نعلمكم اأننا قد حددنا يوم االربعاء  
املوافق 2017/11/22  يف متام ال�ضاعة الواحدة والن�ضف ظهرا  موعدا لالجتماع معكم يف مقر 
مكتبنا الكائن يف امارة دبي - ديرة - بور�ضعيد بناية الو�ضل بزن�س �ضنرت - مقابل ديرة �ضيتي 
�ضنرت بجوار فندق رحاب روتانا - �ضارع رقم 27 - طابق رقم 9 - مكتب رقم 902 ،  لذا نرجو 
منكم التكرم باحل�ضور يف املوعد املحدد اأعاله ، واإح�ضار جميع االوراق وامل�ضنتدات التي تودون 

تقدميها لنا للتمكن من اأداء مهمتنا. 
اخلبري امل�سريف  
       عمار حممد الن�سر  

حتديد موعد 
اجتماع  اخلربة امل�سرفية 

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
  يف الدعوى  رقم 2017/2701 جتاري جزئي   

املدعي :  اميك�س )ال�ضرق االأو�ضط( - �س م ب - فرع دبي 
املدعي عليه / �ضاي برا�ضاد ريدي بوتا 

يف   خبريا  بندبنا   2017/10/19 بتاريخ  ال�ضادر  االبتدائية  دبي  حمكمة  عدالة  قرار  على  بناء 
الدعوى رقم 2017/2701 جتاري جزئي ، ومبا انكم وكالء املدعية  فاإننا نود باأن نعلمكم اأننا 
موعدا  �ضباحا  ع�ضر  احلادية  ال�ضاعة  متام  يف   2017/11/22 املوافق  االربعاء  يوم  حددنا  قد 
لالجتماع معكم يف مقر مكتبنا الكائن يف امارة دبي - ديرة - بور�ضعيد بناية الو�ضل بزن�س 
�ضنرت - مقابل ديرة �ضيتي �ضنرت بجوار �ضركة املالحة العربية وفندق رحاب روتانا - �ضارع رقم 
التكرم باحل�ضور يف املوعد املحدد  التا�ضع - مكتب رقم )902( لذا نرجو منكم  27 - الطابق 
اأعاله ، واإح�ضار جميع االوراق وامل�ضنتدات التي تودون تقدميها لنا للتمكن من اأداء مهمتنا.  

هذا ويعتر عدم الرد مبثابة موافقة على احل�ضور يف املوعد املحدد اعاله. 
اخلبري احل�سابي   
د . عقيل حممد هادي ح�سن 

دعوة حل�سور 
اجتماع اخلربة احل�سابية     

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
 بالدعوى رقم 2017/1292  جتاري كلي     

اىل املدعي عليها  : جلوبل هاو�س لالعمال - �س م ح 
بناء على تكليفنا للقيام باأعمال اخلرة احل�ضابية  بالدعوى اأعاله ، املقامه 
من : انتيل �ضرياميك �س م ح - ندعوكم الجتماع خرة وذلك يف متام ال�ضاعة 
، وذلك مبقر مكتبنا  املوافق 2017/11/28   ، الثالثاء  )10( �ضباحا من يوم 
عبدالعزيز  امللك  ���ض��ارع   ، قانونيون(  حما�ضبون  ال�ضايغ  )ول��ي��د  بال�ضارقة 
 : هاتف   -  301 رق��م  مكتب   - الفجر  �ضيدلية  بناية   - بنك  �ضيتي  ب��ج��وار   -
5736924-06 ، فاك�س : 5736925-06 ، وهاتف : 4820532-050 وذلك لتقدمي 

دفاعكم وم�ضتنداتكم يف الدعوى. 
�خلبري �حل�شابي �ملنتدب/ وليد �إبر�هيم �ل�شايغ  

حمكمة دبي الإبتدائية 

دعوة حل�سور اجتماع اخلربة احل�سابية

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2016/2524   تنفيذ جتاري 
طالب التنفيذ : بنك دبي اال�ضالمي - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �ضارع ال مكتوم - بناية ال�ضعلة 
املنفذ �ضده : احمد حبيب ح�ضن احمد - واآخرون   - عنوانه :  اإمارة ال�ضارقة - منطقة وا�ضط - �ضارع ال�ضيخ خالد بن خالد 

القا�ضمي - مقابل املرور اجلديد - فيال رقم 319 
انه يف يوم االربعاء املوافق 2017/11/22 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي قبل 
اجلل�ضة  قبل  م�ضتندات  م��ن  ي��رره  م��ع��ززا مب��ا  باعرتا�ضه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���س  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن خالل  على  يزيد  ان  امل��زاي��دة  من  �ضخ�س غري ممنوع  ولكل  البيع  التالية جلل�ضة  اي��ام  ع�ضرة  خ��الل  وامل�ضارييف 
الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : بيع العقار بالكامل - رقم االر�س : 284 - املنطقة : اجلداف 

- رقم البلدية : 326-1253 - امل�ضاحة : 1193.43 مرت مربع القيمة التقديرية : 15.415.153 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده   
فى الدعوى رقم  2014/1140   تنفيذ جتاري 

طالب التنفيذ: ابولو انرتنا�ضونال �س م ح وميثلها / كانتي موهن بورو�ضو 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - املطينة - مبنى اللولو �ضنرت - مكتب رقم 117 

املنفذ �ضده : اأحمد عبداهلل احمد املال - ب�ضفته من ورثة املرحوم / عبداهلل احمد املال مالك موؤ�ض�ضة املال للتجارة - واآخرون 
- عنوانه : االإم��ارات - اإم��ارة دبي - ديرة - معر�س رقم )8( ملك دائرة العقارات - موؤ�ض�ضة املال للتجارة - باالر�ضاد    انه يف 
العقار  بيع  �ضيجرى  اقت�ضى احلال  ان  التالية  الثالث  االيام  5.00 م�ضاء ويف  ال�ضاعة   2017/11/22 املوافق  االربعاء  يوم 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  البيع)�ضركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�ضافه  املو�ضحة 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يرره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضارييف خالل 
ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع. وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  :  املنفذ �ضده : فاطمة بنت نا�ضر زوجة املرحوم عبداهلل احمد 
املال - احمد عبداهلل احمد املال - حممد عبداهلل احمد املال - عبداللطيف عبداهلل احمد املال - نائلة عبداهلل احمد املال - جناح 
عبداهلل احمد املال - نور عبداهلل احمد املال - عاطفة عبداهلل احمد املال - طالعه عبداهلل احمد املال - عبدالرحيم عبداهلل احمد 
املال - ه�ضام عبداهلل احمد املال - مرمي عبداهلل احمد املال - بيانات العقار : قطعة ار�س - املنطقة : القرهود - رقم االر�س : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة  درهم    )20.249.972( ب�����  املقدرة   - مربع  مرت   3716.12  : امل�ضاحة   -  281

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم  2014/1140   تنفيذ جتاري 

طالب التنفيذ: ابولو انرتنا�ضونال �س م ح وميثلها / كانتي موهن بورو�ضو 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - املطينة - مبنى اللولو �ضنرت - مكتب رقم 117 

املنفذ �ضده : اأحمد عبداهلل احمد املال - ب�ضفته من ورثة املرحوم / عبداهلل احمد املال مالك موؤ�ض�ضة املال للتجارة - واآخرون 
- عنوانه : االإم��ارات - اإم��ارة دبي - ديرة - معر�س رقم )8( ملك دائرة العقارات - موؤ�ض�ضة املال للتجارة - باالر�ضاد    انه يف 
العقار  بيع  �ضيجرى  اقت�ضى احلال  ان  التالية  الثالث  االيام  5.00 م�ضاء ويف  ال�ضاعة   2017/11/22 املوافق  االربعاء  يوم 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  البيع)�ضركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�ضافه  املو�ضحة 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يرره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضارييف خالل 
ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع. وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  :  املنفذ �ضده : فاطمة بنت نا�ضر زوجة املرحوم عبداهلل احمد 
املال - احمد عبداهلل احمد املال - حممد عبداهلل احمد املال - عبداللطيف عبداهلل احمد املال - نائلة عبداهلل احمد املال - جناح 
عبداهلل احمد املال - نور عبداهلل احمد املال - عاطفة عبداهلل احمد املال - طالعه عبداهلل احمد املال - عبدالرحيم عبداهلل احمد 
املال - ه�ضام عبداهلل احمد املال - مرمي عبداهلل احمد املال - بيانات العقار : قطعة ار�س - املنطقة : القرهود - رقم االر�س : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة  درهم    )20.249.972( ب�����  املقدرة   - مربع  مرت   3716.12  : امل�ضاحة   -  281

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1913
 - الزرعوين  عبدويل  علي  حممد  ابراهيم  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اإماراتي  اجلن�ضية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  وذلك 
اىل مبارك باال�ضود مبارك حميد باال�ضود - اإماراتي اجلن�ضية يف الرخ�ضة امل�ضماة/ 

مطعم النكهة تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )718410( 
ل�ضنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
�ضوف  وانه  للعلم  االعالن  هذا  ن�ضر  اقت�ضى  فقد   . العدل  الكاتب  �ضان  يف   2013
يتم الت�ضديق  على االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن 
لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع 

االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1924
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ حممود حممد زغنون - �ضوري  اجلن�ضية يرغب يف 
مبوجب  الزهور(  لتجارة  )اأوليفيا  يف    %100 البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع 
رخ�ضة  رقم )742090( وذلك اىل ال�ضيد/ �ضمري حمي الدين برغوث - �ضوري اجلن�ضية 

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

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1912

جلوبال  خدمات  �ضركة  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
نقر   )MORAYO( ال�ضفينة  مالك  ب�ضفتهم   - البحرية 
برهن ال�ضفينة ل�ضالح / البنك العربي - �س م ع  فرع دبي  فقد 
اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 

االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن  
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1926
اإماراتي    - ال�ضريف  حممد  ح�ضن  حممد  عارف  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�ضية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  وذلك اىل ال�ضيد/ علي 
�ضيف ربيعه حممد الراطوق ال�ضويدي - اإماراتي اجلن�ضية يف الرخ�ضة امل�ضماة / موؤ�ض�ضة 

تنيما للتجارة والتي تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )121724( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1923
اإماراتي  اجلن�ضية يرغب يف  ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ كامل حممد عبداهلل حممد - 
مياه  يون�س  �ضهيل  حممد  ال�ضيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع 
ومكيفات  كهرباء  لت�ضليح  عبداهلل  حممد  )كامل  امل�ضماة  الرخ�ضة  يف  اجلن�ضية  بنغالدي�ضي   -
التنمية  دائرة  ال�ضادرة من  ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )553445(  باإمارة  تاأ�ض�ضت  ال�ضيارات( 
االقت�ضادية بال�ضارقة  - تعديالت اخرى :- مت تغري ال�ضكل القانوين من )موؤ�ض�ضة فردية( اىل 

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

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1915

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ حممد علي حممد علي البو�ضي الغفلي 
البالغة  احل�ض�س  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�ضية  اإماراتي   ،
)100( يف واحة ال�ضارقة لتجارة ال�ضيارات امل�ضتعملة ، مبوجب رخ�ضة رقم 

)524884( وذلك اىل ال�ضيد/ نذير هالل الري �ضوري اجلن�ضية 
من  القانوين  ال�ضكل  تغري  الخر  الرخ�ضة  مالك  تنازل  اخرى  تعديالت 
من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س  خدمات.  وكيل  اىل  فردية  موؤ�ض�ضة 

احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب العدل. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1925
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ كرونالباي بار�ضوتامباي باتيل بار�ضوتابهاي - هندي  اجلن�ضية  
ح�ضتهما  كامل  وبيع  بالتنازل  يرغبان  اجلن�ضية  باك�ضتاين   - امني  حممد  امني  با�ضط  وال�ضيد/ 
الرخ�ضة  يف  اجلن�ضية  باك�ضتاين   - بخ�س  امام  م�ضطفى  غالم  ال�ضيد/  اىل  ح�ضة   %100 البالغة 
املهنية : املنثور لت�ضليح االجهزة الكهربائية ، ترخي�س رقم )618717(  تعديالت اخرى : حيث مت 

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

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1914

اإماراتي  اجلن�ضية يرغب  ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ ح�ضن حممد حممد عبداهلل احلمودي - 
�ضوري   - ال�ضيد/ حممد حممود حجازي  اىل  البالغة 50%  وذلك  كامل ح�ضته  والتنازل عن  البيع  يف 
اجلن�ضية ، وذلك يف الرخ�ضة  امل�ضماة / ور�ضة امليدان لت�ضليح كهرباء وميكانيك ال�ضيارات تاأ�ض�ضت باإمارة 

ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )517849( ال�ضادرة من دائرة التنمية االقت�ضادية بال�ضارقة 
تعديالت اخرى : - 

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

املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
بالدعوى رقم   2017/1111 جتاري كلي حمكمة اأبوظبي 

املرفوعة من : �ضركة بلووم االإمارات للعقارات - ذ م م 
�ضد : �ضركة املن�ضوري ثي بي ذ م م  واآخر

املطلوب اإعالنه : املدعي عليها الثانية / �ضركة ثروة لال�ضتثمار - ذ م م
نعلمكم انه حتدد موعد اجتماع اخلرة االأول يوم املوافق 6 دي�ضمر 2017  ويف متام 
ال�ضاعة 1.00 بعد الظهر ، وذلك مبقر اإدارة �ضوؤون املحاماة واخلراء الكائن يف مدينة 
اأبوظبي - مبنى دائرة الق�ضاء الرئي�ضي بجوار مدينة زايد الريا�ضية - الطابق االأول 
- مكتب رقم 126  - برجاء التكرم باحل�ضور يف املكان واملوعد املحددين ويف حال عدم 
ح�ضوركم �ضوف ن�ضتمر يف املاأمورية ح�ضب املخول لنا قانونا واإعداد التقرير ح�ضب 

املتوفر لنا من معلومات. 
اخلبري الهند�سي املنتدب / خالد حممد خمي�س 
اإدارة �سوؤون املحاماة واخلرباء    

اإعالن بالن�سر
حل�سور اجتماع اخلربة 

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- خورفكان  : ال�ضيد/ 
تنفري احمد منري ، اجلن�ضية : باك�ضتان ،   وطلب الت�ضديق على حمرر يت�ضمن 
)تنازل(  يف اال�ضم التجاري املحرتف لطباعة وت�ضوير امل�ضتندات واملرخ�س من 
دائرة التنمية االقت�ضادية يف  ال�ضارقة رخ�ضة جتارية رقم 741491 ال�ضادر بتاريخ 
2016/2/11 من دائرة التنمية االقت�ضادية بخورفكان. اىل ال�ضيد/ حممد عثمان 
ا�ضرف - اجلن�ضية : باك�ضتان - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
بعد  امل��ذك��ور  امل��ح��رر  يف  ال�ضاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�ضديق  �ضيقوم  خورفكان 

انق�ضاء ا�ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8118   

املنذرة : �ضركة / �ضنتميرت كيوب للعقارات 
املنذر اليهم  : 1- اي�ضتار لل�ضياحة - �س ذ م م 

2- عبداهلل حممد خور�ضيد املطوع - جمهول حمل االقامة 
فان املنذرة تر�ضل هذا االنذار العديل للمنذر اليهم لدفع القيمة االيجارية من 
وذلك  وامل�ضاريف  الر�ضوم  اىل  اىل  باال�ضافة  تاريخه  حتى   2017/9/30 تاريخ 
كافة  اليهم  امل��ن��ذر  امل��ن��ذرة جت��اة  تتخذ  �ضوف  واإال  تاريخه   م��ن  يوما   30 خ��الل 
االجراءات القانونية املنا�ضبة الخالء العني املوؤجرة مع حتميلهم كافة الر�ضوم 
من  فتها  عما  املنا�ضب  بالتعوي�س  ومطالبتهم  القانونية  والفائدة  وامل�ضاريف  

ك�ضب وما حلقها من خ�ضارة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2017/8119   

املنذرة : �ضركة / �ضنتميرت كيوب للعقارات 
املنذر اليها  :  م�ضعد ح�ضان لالعمال الفنية - �س ذ م م  - جمهول حمل االقامة 

املفو�س  ال�ضخ�س  حل�ضور  اليها  للمنذر  ال��ع��ديل  االن���ذار  ه��ذا  تر�ضل  امل��ن��ذرة  ف��ان 
بالتوقيع قانونا على عقد االيجار وال�ضيكات اخلا�ضة بها اىل مقر �ضركة / �ضنتميرت 
 M1 كيوب للعقارات - باإمارة دبي - منطقة بور�ضعيد - بناية العوي�س - مكتب رقم
االيجارية  بالقيمة  اخلا�ضة  وال�ضيكات  ال�ضابقة  ال�ضروط  بح�ضب  العقد  لتوقيع 
م�ضافا اليها الزيادة االيجارية القانونية بح�ضب موؤ�ضر موؤ�ض�ضة التنظيم العقاري 

يف حينه وذلك بتاريخ 2018/4/24. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8120

املنذرة : �ضركة / �ضنتميرت كيوب للعقارات 
املنذر اليها  : ار�س االعتزاز لالعمال الفنية - �س ذ م م    - جمهول حمل االقامة 

املفو�س  ال�ضخ�س  حل�ضور  اليها  للمنذر  ال��ع��ديل  االن���ذار  ه��ذا  تر�ضل  امل��ن��ذرة  ف��ان 
بالتوقيع قانونا على عقد االيجار وال�ضيكات اخلا�ضة بها اىل مقر �ضركة / �ضنتميرت 
 M1 كيوب للعقارات - باإمارة دبي - منطقة بور�ضعيد - بناية العوي�س - مكتب رقم
االيجارية  بالقيمة  اخلا�ضة  وال�ضيكات  ال�ضابقة  ال�ضروط  بح�ضب  العقد  لتوقيع 
م�ضافا اليها الزيادة االيجارية القانونية بح�ضب موؤ�ضر موؤ�ض�ضة التنظيم العقاري 

يف حينه وذلك بتاريخ 2018/4/19. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
  يف الدعوى  رقم  2017/2571  جتاري جزئي

املدعي / درا التمويل - �س م ع 
املدعي عليه / فاطمة احمد �ضكري قائد البلو�ضي 

يف  م�ضرفيا  خبريا  بندبنا  االبتدائية  دبي  حمكمة  قبل  من  ال�ضادر  القرار  على  بناء 
الدعوى املذكورة اأعاله ، ومبا اأنك املدعلي عليها ، فاإننا نود باأن نعلمكم اأننا قد حددنا 
ال�ضاعة الواحدة  ظهرا موعدا لالجتماع  يوم االربعاء  املوافق 2017/11/22  يف متام 
معكم يف مقر مكتبنا الكائن يف امارة دبي - ديرة - بور�ضعيد بناية الو�ضل بزن�س �ضنرت - 
مقابل ديرة �ضيتي �ضنرت بجوار فندق رحاب روتانا - �ضارع رقم 27 - طابق رقم 9 - مكتب 
رقم 902 ،  لذا نرجو منكم التكرم باحل�ضور يف املوعد املحدد اأعاله ، واإح�ضار جميع 

االوراق وامل�ضنتدات التي تودون تقدميها لنا للتمكن من اأداء مهمتنا. 
اخلبري امل�سريف  
       عمار حممد الن�سر  

حتديد موعد 
اجتماع  اخلربة امل�سرفية 

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
 يف الدعوى  رقم  2017/1342 جتاري كلي   

املدعي : م�ضرف االإمارات االإ�ضالمي - �س م ع 
املدعي عيه : 1- �ضركة هيكتار الدولية لتجارة خردة وخملفات املباين 

2- علي حم�ضن ها�ضم حممد اجلنيبي 
دبي  حمكمة  قبل  من  واملعني   ، الهادي  ح�ضن  هادي  حممد  عقيل   : الدكتور  اخلبري  "يعلن 
م�ضرف  املدعي/  من  واملقامة   ، كلي  جتاري   2017/1342 رقم  الدعوى  يف  خبريا  االبتدائية 
االإمارات اال�ضالمي �س م ع ، وتنفيذا للمهمة فان املدعي عليهما /1- �ضركة هيكتار الدولية لتجارة 
خردة وخملفات املباين 2- علي حم�ضن ها�ضم حممد اجلنيبي  مدعوان  حل�ضور االجتماع اخلرة 
امل�ضرفية �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ، واملقرر عقده يوم االربعاء  املوافق 2017/11/22 م يف 
متام الثانية ع�ضر والن�ضف ظهرا - مبقر مكتب اخلبري الكائن يف ديرة - بور�ضعيد - بناية الو�ضل 
بزن�س �ضنرت - بجوار �ضركة املالحة العربية - الطابق التا�ضع - مكتب رقم ) 902( - لذا نرجو منكم 

التكرم باحل�ضور يف املوعد املحدد اعاله " 
مكتب اخلبري    
د - عقيل حممد هادي ح�سن   

دعوة حل�سور 
اجتماع اخلربة احل�سابية  

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/4703   تنفيذ عمايل 
م   جمهول حمل  م  ذ   - فيبينا لالن�ضاءات  �ضركة  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ بابو كيليكوت كاندان  -  قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)6903( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باال�ضافة اىل مبلغ 
766 درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات
االإمارات تطلق »برنامج متكني ال�صباب الأجل املناخ« على هام�ش موؤمتر دويل يف اأملانيا

•• بون -وام:

اأطلقت وزارة التغري املناخي والبيئة برنامج متكني ال�ضباب الأجل املناخ خالل 
االأمم  باتفاقية  االأط���راف  م��وؤمت��ر  هام�س  على  امل�ضتوى  رفيعة  ح��وار  جل�ضة 
املتحدة االإطارية ب�ضاأن تغري املناخ الذي ت�ضت�ضيفه مدينة بون االأملانية خالل 
الفرتة من 6 وحتى 17 نوفمر 2017 .. حيث تعمل حكومة دولة االإمارات 
على ت�ضميم واإدارة الرنامج بال�ضراكة مع خمتر ال�ضباب للمناخ وبالتعاون 

مع احلكومات واملنظمات الدولية امل�ضاركة.
املتحدة  االأمم  مفاو�ضات  يف  ال�ضباب  م�ضاركة  تعزيز  اإىل  الرنامج  ويهدف 
ب�ضاأن املناخ وو�ضع ال�ضيا�ضات الوطنية املتعلقة بتغري املناخ من خالل تزويدهم 

بفر�س مثمرة يف جماالت بحوث ال�ضيا�ضات وتطوير احللول.
و�ضانعي  املفاو�ضني  من  اخل��رة  ب��ذوي  ال�ضباب  رب��ط  على  الرنامج  ويعمل 

ال�ضيا�ضات وممثلني رفيعي امل�ضتوى من احلكومات واأع�ضاء املنظمات الدولية، 
الإر�ضادهم وتزويدهم باملعرفة واخلرات.

و�ضهدت جل�ضة احلوار م�ضاركة كل من معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي 
والطاقة  البيئة  وزي��ر  دوغلي  ديدييه  ومعايل  والبيئة  املناخي  التغري  وزي��ر 
للوكالة  العام  املدير  اأم��ني  عدنان  و�ضعادة  �ضي�ضيل  جمهورية  يف  املناخ  وتغري 
العام  املدير  ريج�ضرمان  فرانك  و�ضعادة  اإيرينا  املتجددة  للطاقة  الدولية 
اإ�ضراك  اأهمية  ح��ول  املناق�ضات  ومت��ح��ورت  االأخ�����ض��ر.  للنمو  العاملي  للمعهد 
للتنمية  املتحدة  االأمم  اأه��داف  باري�س وحتقيق  اتفاق  تنفيذ  ال�ضباب يف  جيل 
لتمكني  املناخي  العمل  اقرتاحات يف جمال  امل�ضاركون  قدم  فيما  امل�ضتدامة.. 

ال�ضباب من الرتكيز عليها يف و�ضع احللول وال�ضيا�ضات والدرا�ضات.
وخالل اجلل�ضة احلوارية .. قال معايل الدكتور ثاين الزيودي “ يوؤمن جيل 
ال�ضباب اليوم باأنهم اأكرث م�ضوؤولية من اأي وقت م�ضى جتاه �ضمان م�ضتقبل 

م�ضتدام.. ونحن جنتمع هنا اليوم لنتخذ خطوة كبرية جتاه متكني ال�ضباب 
واإ�ضراكهم يف و�ضع احللول املبتكرة لتغري املناخ.

واأ�ضاف معاليه “ اأولت دولة االإم��ارات العربية املتحدة اأهمية كبرية مل�ضاركة 
اأعلى امل�ضتويات.. حيث ي�ضم الوفد الر�ضمي االإماراتي  ومتكني ال�ضباب على 
امل�ضارك يف موؤمتر االأطراف باتفاقية االأمم املتحدة االإطارية ب�ضاأن تغري املناخ 
متكني  برنامج  خالل  من  ونتطلع  ال�ضباب..  من  ممثال   30 ”23 “كوب 
يف  ال�ضباب  جيل  دور  تعزيز  يف  �ضركائنا  مع  التعاون  اإىل  املناخ  الأج��ل  ال�ضباب 
العمل املناخي من جانبه .. قال معايل ديدييه دوغلي وزير البيئة والطاقة 
ج��زر �ضغرية حماطة  عبارة عن  ب��الده  اإن  �ضي�ضيل  املناخ يف جمهورية  وتغري 
باملاء .. ومن الطبيعي اأن يتمحور تركيزنا حول ا�ضتدامة املحيطات واحلياة 
البحرية.. ومع وجود عدد �ضغري من ال�ضكان فاإنه من احليوي اإ�ضراك جيل 
ال�ضباب يف مفاو�ضاتنا  اإ�ضراك  اإننا نحر�س على  �ضن مبكرة حيث  ال�ضباب يف 

وجهودنا الدبلوما�ضية ون�ضاطاتنا الدولية. كما اإننا نعتقد باأنه من ال�ضروري 
اإ�ضراك ال�ضباب يف تطوير احللول املناخية.«

املتجددة  للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  املدير  اأم��ني  عدنان  �ضعادة  واأ���ض��اف 
يتمتع  ال��ذي  التعليم  عن  جيلنا  عليه  ح�ضل  ال��ذي  التعليم  “ يختلف  اإيرينا 
ندرك  اأن  ال�ضباب  مع  التفاعل  خ��الل  من  وميكننا  ال��ي��وم..  ال�ضباب  جيل  به 
يتعلموها  التي  املعا�ضرة  والق�ضايا  احلديثة  التعليمية  النظم  مرونة  مدى 
وم�ضتويات الطاقة واحليوية التي يعملون بها ». وقال “ ونظرا الأن تغري املناخ 
اإ�ضراك  ال�ضروري  .. فمن  املقبلة  االأجيال  �ضتواجهها  التي  الق�ضايا  اأحد  هو 
ال�ضباب  ع��دد  ه��و  لالهتمام  املثري  وم��ن  امل�ضتقبل..  ت�ضكيل  يف  ال�ضباب  جيل 
الذين يعملون على ابتكار احللول املتخ�ض�ضة فهم يتمتعون باملعرفة واملهارات 
فاإنهم  ولذلك  امل��ن��اخ..  تغري  لق�ضايا  عميق  وب���اإدراك  املتطورة  التكنولوجية 

موؤهلون ملعاجلة املو�ضوع اليوم ولي�س عندما ي�ضبحون اأكر �ضنا ».

�صيخة بنت �صيف تطلق جائزة ح�صة بنت حممد للقراآن الكرمي »دورة عام زايد«
•• اأبوظبي-وام:

الدكتور  ال�ضيخ  �ضمو  اأطلقت حرم 
نهيان  اآل  خ��ل��ي��ف��ة  ب����ن  ����ض���ل���ط���ان 
رئي�س  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  م�ضت�ضار 
الدولة .. ال�ضيخة �ضيخة بنت �ضيف 
االأعلى  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
خليفة  بن  �ضلطان  ال�ضيخ  ملوؤ�ض�ضة 
اآل نهيان االإن�ضانية والعلمية ام�س 
جلائزة  ال�ضابعة  ال���دورة  فعاليات 
ال�����ض��ي��خ��ة ح�����ض��ة ب��ن��ت حم��م��د اآل 
“ دورة  ال���ك���رمي  ل���ل���ق���راآن  ن��ه��ي��ان 
“.. وذل��ك بالتعاون مع  ع��ام زاي��د 
الهيئة العامة لل�ضوؤون االإ�ضالمية 
فئة  اإىل  واإ�����ض����اف����ة  واالأوق������������اف. 
ت�ضم   .. االإن���اث  امل��دار���س  طالبات 
فئة  امل�����ض��ارك��ة  فئاتها  يف  اجل��ائ��زة 
القراآن  م��راك��ز حت��ف��ي��ظ  ط��ال��ب��ات 
الكرمي االإناث واأ�ضحاب الهمم من 
االإناث وفق اآلية تر�ضيح وت�ضفيات 
م���ع���ت���م���دة.. ح��ي��ث م���ن امل���ق���رر اأن 
للدورة  االأول��ي��ة  الت�ضفيات  ت��ب��داأ 
الدولة  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى  اجل���دي���دة 
�ضيخة  ال�����ض��ي��خ��ة  واأ�����ض����ارت  غ�����دا. 
الدورة  اأن  اإل  نهيان  اآل  �ضيف  بنت 
اجل����دي����دة ���ض��ت�����ض��ه��د اإ����ض���اف���ة فئة 
الهمم  اأ�ضحاب  فئة  وه��ي  ج��دي��دة 
للمرة  اإق��ل��ي��م��ي��ا  �ضتتو�ضع  ك��م��ا   ..
االأوىل لت�ضهد م�ضاركة مت�ضابقات 
من دول جمل�س التعاون اخلليجي 
يف ف��رع ك��ام��ل ال���ق���راآن. وق��ال��ت اإن 
اإىل خ��دم��ة كتاب  ت��ه��دف  اجل��ائ��زة 
خالل  من  به  والعناية  تعاىل  اهلل 

التعاون اخلليجي “ مت�ضابقة عن 
ك��ل دول���ة يف ال��ف��رع ال��ث��ام��ن: فرع 
الزبيدي  وق����ال  القراآن”.  ك��ام��ل 
�ضروطا  ح��دد  االأم��ن��اء  جمل�س  اإن 
يقت�ضر  اأن  منها  ل��ل��ج��ائ��زة  ع��ام��ة 
اال�����ض����رتاك ع��ل��ى ط��ل��ب��ة امل���دار����س 
الكرمي  ال��ق��راآن  حتفيظ  وم��راك��ز 
االحتياجات  ذوي  وم���وؤ����ض�������ض���ات 
االإن����اث ح�ضرا دون  اخل��ا���ض��ة م��ن 
امل�ضاركة  اأن  م��و���ض��ح��ا   .. ال���ذك���ور 
حتفيظ  م��راك��ز  جلميع  مفتوحة 
م�ضتوى  ع���ل���ى  ال����ك����رمي  ال�����ق�����راآن 
ال���دول���ة.. فيما ي��ح��ق امل�����ض��ارك��ة يف 
واملقيمات  ل��ل��م��واط��ن��ات  اجل���ائ���زة 
ب�ضرط  مت�ضابقتني  تر�ضيح  ويتم 
كحد  مواطنة  اإح��داه��م��ا  تكون  اأن 
اأق�ضى ع��ن ك��ل فئة م��ن ك��ل مركز 
اأو مدر�ضة اأو موؤ�ض�ضة بينما ت�ضارك 
مت�ضابقة واح��دة عن كل دولة من 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول 
كامل  ف��رع  فقط  الثامن  الفرع  يف 
القراآن على اأال يتجاوز عمرها 18 
باأكرث  املت�ضابقة  ت�ضارك  واأال  �ضنة 
من ف��رع واح��د من ف��روع اجلائزة 
اأو ت�����ض��ارك يف ف���رع ت��ق��دم��ت ل��ه يف 
االأعوام املا�ضية وح�ضلت فيه على 
ترتيب.. واأن يتم تر�ضيح املت�ضابقة 
اأحد  اأو  املدار�س  اإحدى  عن طريق 
ال���ق���راآن الكرمي  م���راك���ز حت��ف��ي��ظ 
ذوي  وم��راك��ز  موؤ�ض�ضات  اإح��دى  اأو 
يف  امل�ضاركة  اخلا�ضة  االحتياجات 
الرتتيب يف  ي�ضرتط  كما  اجلائزة 

االأجزاء املحفوظة.

التجويد  م���ع  احل�����ض��ن  ب��ال�����ض��وت 
ال  بحيث  املراحل  جميع  لطالبات 
لطالبات  �ضنة   18 العمر  يتجاوز 
الكرمي  ال���ق���ران  م���راك���ز حت��ف��ي��ظ 
يتمثل  ف��ي��م��ا  ال��ه��م��م  والأ����ض���ح���اب 
امل�ضاركة  11 يف ج��ائ��زة  ال���  ال��ف��رع 
اأف�����ض��ل مدر�ضة  ل��ت��ك��رمي  امل��ت��م��ي��زة 
للقراآن  حت��ف��ي��ظ  م��رك��ز  واأف�����ض��ل 

الكرمي ي�ضارك يف اجلائزة.
اجلائزة  اأم����ن����اء  جم��ل�����س  وق�����ض��ر 
ال�ضابعة  ال���������دورة  يف  امل�������ض���ارك���ة 
بح�ضب   -“ زاي�����د  ع����ام  دورة   “
املدار�س  طالبات  على   - الزبيدي 
القراآن  حتفيظ  م��راك��ز  وط��ال��ب��ات 
االحتياجات  ذوي  وف��ئ��ة  ال���ك���رمي 
للمراكز  املنت�ضبات  م��ن  اخل��ا���ض��ة 
الفئة  بهذه  تعنى  التي  واملوؤ�ض�ضات 
جمل�س  دول  م��ت�����ض��اب��ق��ات  وف���ئ���ة 

ق�ضار  ح��ف��ظ  ه���ي  ف����رع����ا..   11
الذهنية  االإع���اق���ات  ل���ذوي  ال�����ض��ور 
اأ���ض��ح��اب الهمم وح��ف��ظ جزء  م��ن 
واح��������د م�����ع ال���ت���ج���وي���د الأط����ف����ال 
ال��ري��ا���س وب��راع��م ال��ق��راآن مبركز 
االإعاقات  ول��ذوي  ال��ق��راآن  حتفيظ 
الهمم  اأ�����ض����ح����اب  م����ن  ال���ذه���ن���ي���ة 
ال��ت��ج��وي��د لطالبات  م��ع  واحل��ف��ظ 
االبتدائي  والثاين  االأول  ال�ضفني 
و ل����ذوي االإع���اق���ات ال��ذه��ن��ي��ة من 
اأ���ض��ح��اب ال��ه��م��م وح��ف��ظ وجتويد 
الثالث  ال�ضف  لطالبات  اأجزاء   3
والأ�ضحاب الهمم وحفظ وجتويد 
3 اأجزاء لطالبات ال�ضف اخلام�س 
الهمم  والأ�����ض����ح����اب  وال���������ض����اد�����س 
وحفظ وجتويد 5 اأجزاء لطالبات 
ال�ضفوف ال�ضابع والثامن والتا�ضع 
�ضنة   14 العمر  يتجاوز  ال  بحيث 

ع���ل���ى حفظه  ال��ن��ا���ض��ئ��ة  ت�����ض��ج��ي��ع 
واإتقانه والرتكيز على فئة طالبات 
االإقبال  على  وت�ضجيعهن  املدار�س 
وت�ضجيع  والنهل من علومه  عليه 
ال��ط��ال��ب��ات امل���واط���ن���ات ع��ل��ى تعلم 
بفئة  والعناية  وحفظه  اهلل  كتاب 
اإتاحة  م��ن خ��الل  الهمم  اأ���ض��ح��اب 
موؤكدة  للم�ضاركة..  لهن  الفر�ضة 
عن  البحث  اإىل  اجل��ائ��زة  م�ضاعي 
اإتقان  جم��ال  يف  املتميزة  امل��واه��ب 
احل����ف����ظ وال����ت����ج����وي����د وال�������ض���وت 
لت�ضبح  نطاقها  وتو�ضيع  احل�ضن 
الزبيدي  ه��اين  واأع����رب  اإقليمية. 
اأم��ن��اء اجل��ائ��زة عن  ع�ضو جمل�س 
�ضيخة  ال�ضيخة  الهتمام  تقديره 
باجلائزة  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ض��ي��ف  ب��ن��ت 
م�ضريا  ونطاقها.  فئاتها  وتو�ضيع 
اإىل اأن فروعها لهذه الدورة ت�ضمل 

القراآن  حتفيظ  م��راك��ز  لطالبات 
الكرمي واأ�ضحاب الهمم.

يف  تتمثل  ال��ف��روع  بقية  اإن  وق���ال 
اأج��زاء لطالبات   7 حفظ وجتويد 
ع�ضر  واحل���ادي  العا�ضر  ال�ضفوف 
يتجاوز  اأال  بحيث  ع�ضر  وال��ث��اين 
مراكز  لطالبات  �ضنة   16 العمر 
حتفيظ القراآن الكرمي والأ�ضحاب 
الهمم.. وحفظ وجتويد 15 جزءا 
ال  بحيث  املراحل  جميع  لطالبات 
لطالبات  �ضنة   18 العمر  يتجاوز 
الكرمي  ال���ق���راآن  م���راك���ز حت��ف��ي��ظ 
والأ�ضحاب الهمم.. وحفظ القراآن 
ال���ك���رمي ك��ام��ال ل��ط��ال��ب��ات جميع 
العمر  يتجاوز  اأال  بحيث  امل��راح��ل 
18 �ضنة لطالبات مراكز حتفيظ 
الهمم  والأ�ضحاب  الكرمي  ال��ق��راآن 
العا�ضر  ال��ف��رع  يخت�س  بينما   ..

»طرق دبي« ت�صغل عربات كهربائية 
خلدمة �صيوف القرية العاملية

•• دبي-وام:

بالطاقة  تعمل  ع��رات  ت�ضغيل  خطة  وامل��وا���ض��الت  ال��ط��رق  هيئة  اعتمدت 
الكهربائية خلدمة �ضيوف القرية العاملية والتي القت اإقباال كبريا طوال 

ال�ضنوات ال� 8 املا�ضية اأثناء ت�ضغيلها يف القناة املائية.
املوا�ضالت  مبوؤ�ض�ضة  البحري  النقل  اإدارة  مدير  الفال�ضي  من�ضور  وق��ال 
مع  ال��ع��رة  خ��دم��ة  ت��وف��ري  اإىل  دائ��م��ا  ت�ضعى  الهيئة  اإن  الهيئة  يف  ال��ع��ام��ة 
انطالق فعاليات القرية العاملية من �ضهر نوفمر كل عام خا�ضة مع وجود 

اإقبال وا�ضع على ا�ضتخدامها.
احلركة  تن�ضيط  يف  ي�ضهم  ال��ع��رات  خلدمة  املتزايد  االإق��ب��ال  اأن  واأ���ض��اف 
امل�ضاركة  على  الهيئة  ح��ر���س  اإىل  الف��ت��ا   .. العاملية  القرية  يف  ال�ضياحية 
بفعاليات القرية العاملية كل عام والتي متتد الأكرث من خم�ضة �ضهور وذلك 
ال�ضنوي ومنح  ه��ذا احل��دث  وا�ضحة يف  ب�ضمة  ت��رك  روؤيتنا يف  من خ��الل 
ال�ضيوف جتربة متميزة يف جمال الطاقة املتجددة على الو�ضائل البحرية 
وهو ما انعك�س على ا�ضتقطابنا اأعدادا كبرية من اجلمهور �ضواء من مقيمي 
منظومة  توفري  اإىل  دائما  ت�ضعى  الهيئة  اأن  واأو�ضح  الزائرين.  اأو  الدولة 
متكاملة من و�ضائل النقل واملوا�ضالت مبا فيها العرات الكهربائية لتلبية 
للجميع  و�ضهل  اآم��ن  ب�تنقل  املتمثلة  روؤيتها  وحتقيق  املتنامية  املتطلبات 
متنوعة  خ��ي��ارات  ت��وف��ري  ع��ر  العاملية  القرية  اإدارة  م��ع  بالتن�ضيق  وذل���ك 
ال�ضديقة  والو�ضائل  ال��رتاث واحلداثة  باأ�ضلوب مبتكر يجمع بني  للتنقل 
تنقل  و�ضائل  اإيجاد  اإىل  التعاون  تهدف من خالل هذا  الهيئة  واأن  للبيئة 
متنوعة الإ�ضعاد �ضيوف القرية العاملية لال�ضتمتاع باالأجواء التي ت�ضاحب 

بدايات قدوم ف�ضل ال�ضتاء يف هذه الفرتة من العام.

املهرجان الدويل للت�صوير ينظم عددا من املعار�ش اخلارجية بدبي وال�صارقة
•• ال�صارقة -وام: 

للت�ضوير  ال��دويل  املهرجان  ينظم 
انطالقته  ق��ب��ي��ل  “اك�ضبوجر” 
من  والع�ضرين  الثاين  يف  املرتقبة 
اإك�ضبو  مب��رك��ز  اجل�����اري  ن��وف��م��ر 
ال�������ض���ارق���ة ع�������ددا م����ن امل���ع���ار����س 
اخلارجية يف اأربعة مواقع خمتارة 
ما  الفرتة  خ��الل  وال�ضارقة  بدبي 
اجل���اري  ن��وف��م��ر  و25   15 ب���ني 
وذل�����ك م�����ض��اه��م��ة م��ن��ه يف متكني 
امل�����ض��وري��ن ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ني من 
رواي�������ة ق�����ض�����ض��ه��م امل��ل��ه��م��ة اأم�����ام 
اجلمهور ليتيح لزوار هذه املواقع 
ف��ر���ض��ة م�����ض��اه��دة جم��م��وع��ة من 
ال�������ض���ورة امل���م���ي���زة احل����ائ����زة على 

جوائز عاملية.
هذه  خ��الل  من  املهرجان  ويهدف 
�ضعار  م��ع  تن�ضجم  ال��ت��ي  امل��ع��ار���س 
ملهمة”  “ق�ض�س  الثانية  دورت���ه 
املجاز  م���ن واج���ه���ة  ك���ل  وت���ق���ام يف 
دبي  و�ضيتي ووك  بال�ضارقة  املائية 
بدبي  االإم�����ارات  وم���ول  معر�ضني 
اإىل   .. وم��ردف �ضيتي �ضنرت بدبي 
واملده�س  اجل��م��ي��ل  ال���ع���امل  ن��ق��ل 
اإىل  ال����ف����وت����وغ����راف����ي����ة  ل���ل�������ض���ور 

ه���ذا ال��ع��امل ب��ال�����ض��ور ال��ت��ي ترتك 
اأثرا طويال يف النف�س.

كما ينظم املهرجان وللمرة االأوىل 
اأف�ضل  “�ضور  معر�س  املنطقة  يف 
لعام  ال����ري����ة  احل����ي����اة  م�������ض���وري 
متحف  م���ع  2017”بالتعاون 
العا�ضمة  يف  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال���ت���اري���خ 
يت�ضمن  والذي  لندن  الريطانية 
الفئات  يف  للفائزين  �ضورة   100
اخل���م�������س ال���ت���ي ت��ت�����ض��م��ن��ه��ا هذه 
وهي  امل�����ض��ت��وى  ال��رف��ي��ع��ة  امل�ضابقة 
ال��ط��ب��ي��ع��ة وال���ت���ن���وع الري  ف���ئ���ات 
واأف�ضل  الطبيعية  والبورتريهات 
واالأفالم  طبيعية  �ضور  جمموعة 

الوثائقية.
على  االط����الع  للجمهور  و���ض��ي��ت��اح 
اختيارها  مت  التي  الفائزة  ال�ضور 
من بني اأكرث من 48 األف م�ضارك 
م��ن 92 بلدا ح��ول ال��ع��امل مب��ا يف 
�ضتريتون  ب���رن���ت  اإب����داع����ات  ذل����ك 
الفائز بجائزة اأف�ضل م�ضور احلياة 
الرية لعام 2017 وكذلك زميله 
بجائزة  ال��ف��ائ��ز  ن��ي��ل�����ض��ون  دان��ي��ي��ل 
اأف�����ض��ل م�����ض��ور احل��ي��اة ال��ري��ة يف 
فئة ال�ضباب 17 عاما اأو اأقل لعام 

.2017

100 مدينة يف 45 دولة و�ضاهده 
وهو  �ضخ�س  م��الي��ني  اأرب��ع��ة  نحو 
بجائزة  الفائزة  االأع��م��ال  يت�ضمن 
اأف�����ض��ل ال�����ض��ور ال�����ض��ح��ف��ي��ة لعام 
2017 والتي التقطتها نخبة من 
يف  العاملني  ال�ضحفيني  امل�ضورين 

اأهم ال�ضحف واملجالت العاملية.
�ضعيد عالي  ���ض��ع��ادة ط���ارق  وق���ال 
حلكومة  االإع��الم��ي  املكتب  م��دي��ر 
اخلارجية  امل��ع��ار���س  ان  ال�����ض��ارق��ة 

اأثناء  وذل��ك  املجتمع  اأف���راد  جميع 
االأربعة  امل��واق��ع  ه��ذه  تواجدهم يف 
لت�ضمل  بعناية  اختيارها  مت  التي 

�ضرائح وا�ضعة من اجلمهور.
ويت�ضدر قائمة املعار�س اخلارجية 
ل����ه����ذا ال�����ع�����ام م����ع����ر�����س ال�������ض���ور 
بر�س  “وورلد  ال��ع��امل��ي  ال�ضحفية 
فوتو” الذي يعد واحدا من اأ�ضهر 
م���ع���ار����س ال��ت�����ض��وي��ر امل��ت��ن��ق��ل��ة يف 
العامل حيث زار املعر�س اأكرث من 

للت�ضوير  ال�������دويل  ل��ل��م��ه��رج��ان 
ال�ضور  م��ن  ك��ب��ريا  ع���ددا  تت�ضمن 
امل���م���ي���زة وامل���ده�������ض���ة وال����ت����ي البد 
الكثريون  ع��ن��ده��ا  ي��ت��وق��ف  واأن 
التقاطها  ظ��روف  عن  ويت�ضاءلون 
توجيهها  ت����ود  ال���ت���ي  وال���ر����ض���ال���ة 
وه������ذا ه����و م����ا ن��ت��ط��ل��ع اإل����ي����ه من 
اإلهام اجلمهور  خالل املهرجان يف 
والتفكري  ال��ت��اأم��ل  ع��ل��ى  وحت��ف��ي��زه 
اإثراء  يف  امل�ضاهمة  على  وت�ضجيعه 

معر�س موؤ�ض�ضة �ضيليغا�ضي املعنية 
بالتوعية يف ق�ضايا النظم البيئية 
وحماية  احل�������راري  واالح���ت���ب���ا����س 
البيئة جمموعة وا�ضعة من ال�ضور 
املوا�ضيع  هذه  حول  تتمحور  التي 
التي حتظى باهتمام عدد كبري من 
اإطار  واملوؤ�ض�ضات وذلك يف  االأف��راد 
ج��ه��وده��ا ل��ت�����ض��ل��ي��ط ال�����ض��وء على 
البيئية  الظواهر  ه��ذه  انعكا�ضات 
على حياة االإن�ضان والكائنات احلية 
التي تهدد  واإب��راز معامل الطبيعة 
امل��م��ار���ض��ات اخل��اط��ئ��ة م��ن االأف����راد 

وال�ضركات وامل�ضانع بت�ضويهها.

معر�ضا  امل���ه���رج���ان  ���ض��ي��ق��دم  ك��م��ا 
خا�ضا للفائزين بجائزة “�ضوين” 
للت�ضوير العاملي االأكر من نوعها 
يف ال����ع����امل وال����ت����ي حت���ت���ف���ل ه���ذا 
العا�ضرة  ال�ضنوية  بالذكرى  العام 
لتاأ�ضي�ضها وكانت قد ت�ضلمت العام 
املا�ضي اأكرث من مليون �ضورة من 
م�ضورين حمرتفني ونا�ضئني من 
يجعلها  م���ا  ال���ع���امل  دول  خم��ت��ل��ف 
الت�ضوير  م�����ض��اب��ق��ات  م��ن  واح����دة 
االأك�����رث ت��ق��دي��را وت���اأث���ريا يف هذا 

املجال.
 ”2017 “اك�ضبوجر  ي��ق��دم  كما 

وي����ت����ي����ح امل�����ه�����رج�����ان مل�������ض���وري���ن 
املميزة  �ضورهما  لعر�س  عامليني 
االأول  م��ن��ف�����ض��ل��ني  م��ع��ر���ض��ني  يف 
بجنون  “ب�ضدق  م���ع���ر����س  ه����و 
االأفالم  وخم��رج  للم�ضور  بعمق” 
خليفة  علي  االإماراتية  الوثائقية 
ال���ع���ام جلائزة  ب���ن ث���ال���ث االأم�����ني 
ال�����ض��ي��خ ح����م����دان ب����ن حم���م���د بن 
را�ضد اآل مكتوم الدولية للت�ضوير 
الثاين  امل��ع��ر���س  اأم���ا   ... ال�ضوئي 
للم�ضور  ف��ه��و   ”1000s/1“
مارتن  بوب  الريطاين  الريا�ضي 

احلائز على جوائز عاملية.

نادي راأ�ش اخليمة وال�صرطة يعززان جهود مكافحة ال�صكري مب�صرية 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

راأ�س  لنادي  االأعلى  الرئي�س  القا�ضمي  حممد  بن  �ضقر  ال�ضيخ  بح�ضور 
جمتمعية  م�ضرية  تنظيم  يف  ال��ن��ادي  ���ض��ارك  ال��ث��ق��ايف  ال��ري��ا���ض��ي  اخليمة 
ت��وع��وي��ة ع���ن م��ر���س ال�����ض��ك��ري ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�ضرطة 
امل�ضاندة  اخل��دم��ات  ب���اإدارة  الطبية  اخل��دم��ات  بق�ضم  ممثلة  اخليمة  راأ���س 
حياة  اأج��ل  من  م�ضي  »�ضاعة  �ضعار  حتت   ، جيم  راك  مركز  مع  بالتن�ضيق 

بدون ال�ضكري« �ضمن فعاليات ال�ضعلة الثقافية الوطنية كلنا جند خلري 
براأ�س  القوا�ضم  كورني�س  على  لل�ضكري،  العاملي  اليوم  ومبنا�ضبة   الوطن 
اخلدمات  اإدارة  مدير  نائب  م��راح  حممد  جا�ضم  املقدم  بح�ضور  اخليمة 
وموظفي  واالأف����راد  ال�ضباط  م��ن  وع��دد  اخليمة  راأ����س  ب�ضرطة  امل�ضاندة 
القيادة العامة ، ومب�ضاركة  مدر�ضة االمارات الوطنية وجمعية بيت اخلري 
وموؤ�ض�ضة ال�ضيخ �ضقر بن حممد القا�ضمي لالأعمال اخلريية واالن�ضانية، 

واأعداد غفرية من اجلمهور . 

وقال املقدم جا�ضم مراح اأن امل�ضرية املجتمعية  نظمت  يف اإطار ن�ضر الثقافة 
راأ�س  ل�ضرطة  العامة  القيادة  اأ�ضدرت  ،و  املجتمع  اأف��راد  وتوعية  ال�ضحية 
  500 امل�ضاندة  اخلدمات  ب��اإدارة  الطبية  اخلدمات  بق�ضم  ممثلة  اخليمة 
مطوية توعوية عن مر�س ال�ضكري  وحتتوي على تو�ضيات حول تناول 
الغداء ال�ضحي املتوازن للوقاية من االإ�ضابة مبر�س ال�ضكري والتعريف 
باأنواع مر�س ال�ضكري واأ�ضبابه واأخطاره واأعرا�ضه واأهمية جتنب البدانة 

وممار�ضة الريا�ضة. 

راأ�س  لنادي  االأع��ل��ى  الرئي�س  القا�ضمي  حممد  بن  �ضقر  ال�ضيخ  واأو���ض��ح 
النادي  التي ي�ضارك يف تنظيمها  الفعاليات  اأن  الثقايف،  الريا�ضي  اخليمة 
الريا�ضة  ممار�ضة  ثقافة  وتن�ضر  املجتمعية  التوعوية  رف��ع  اىل   تهدف 
النادي توؤتي  اأن م�ضاركة  اإىل  للت�ضدي لتلك االأمرا�س الع�ضرية، منوًها 
اأكلها حني ت�ضارك اجلهات احلكومية وموؤ�ض�ضات املجتمع املدين الفعاليات 
الهادفة،  وحني تتوحد اجلهود  الهادفة ينتج عنها بناء جمتمع خايل من 

االأمرا�س. 



السبت   18   نوفمبر    2017  م   -   العـدد  12176  
Saturday  18   November   2017  -  Issue No   1217608

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/12  نزاع تعيني خربة عقاري 
ال���زرع���وين -2- ع��ل��ي عبداهلل  امل��ت��ن��ازع ����ض���ده/1- ع��ب��دال��رح��ي��م ع��ب��داهلل جعفر  اىل 
جعفر الزرعوين - جمهويل حمل االقامة مبا ان املتنازع/ فاطمة على نقي جعفر 
ا�ضماعيل  / علي  ال��زرع��وين وميثله  احمد عبداهلل جعفر  ورث��ة  ب�ضفتها  ال��زرع��وين 
ابراهيم اجلرمن - قد اقام عليك الدعوى املطالبة بندب خبري متخ�ض�س مع الزام 
املعجل بال  بالنفاذ  بالر�ضوم وامل�ضايف واتعاب املحاماة و�ضمول احلكم  املدعى عليه 
كفالة. وحددت لها جل�ضة يوم االثنني املوافق 2017/11/20  ال�ضاعة 8.30 �س مبكتب 
امل�ضلح  لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على االقل.  
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

الت�سويات الودية
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/2539  جتاري جزئي                               

اىل املدعي عليه /1 - بريكولد انرتنا�ضيونال - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / ا�ضتيك للتجارة 
........ احلكم  بتاريخ  املحكمة حكمت  ب��اأن  نعلنكم  اأع��اله وعليه  امل��ذك��ورة  الدعوى  اق��ام  م   قد  م  ذ  العامة - �س 
التمهيدي التايل :  حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري وقبل الف�ضل يف املو�ضوع بندب اخلبري احل�ضابي - �ضاحب 
الدور  يف اجلدول  ما مل يتفق الطرفان على تعيينه خالل ا�ضبوع ، تكون مهمته بعد االطالع على ملف الدعوى 
وما به من م�ضتندات االنتقال اىل ال�ضركتني املدعية واملدعي عليها لالطالع من واقع الدفاتر وال�ضجالت املنتظمة 
لهما من االطالع على امل�ضتندات املرفقة مبلف الدعوى لبيان ما هو متفق عليه بني الطرفني وما قامت املدعية 
به للمدعي عليها وامل�ضدد واملرت�ضد وقيمته وت�ضفية احل�ضاب بني الطرفني والتعويل على ا�ضول امل�ضتندات متى 
جحدت ال�ضور والدفاتر وال�ضجالت والر�ضائل املتبادلة و�ضرحت للخبري يف �ضبيل اأداء ماأموريته االنتقال اىل اية 
كهة لالطالع على ما بها من م�ضتندات و�ضماع من يرى �ضرورة �ضماعة دون حلف ميني ، حددت مبلغ )ثالثة 
االف درهم( تودع بخزينة املحكمة كاأمانة حتت ح�ضاب اتعاب اخلرة وكلفت املدعية بال�ضداد.  وحددت لها املحكمة 

. Ch.1.C.14 جل�ضة يوم اخلمي�س  املوافق 2017/11/23  ال�ضاعة 30 : 8 �ضباحا يف القاعة

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/1133  جتاري كلي                              

اىل املدعي عليه /1 -  عمر فاروق عبد العليم  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
عظمت حيات من�ضاب خان مالك   قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم باأن 
املحكمة حكمت بتاريخ 2017/8/16 وقبل الف�ضل يف املو�ضوع بندب اخلبري احل�ضابي 
ان  اوراقها وم�ضتنداتها وما ع�ضى  الدور تكون مهمته االطالع على  املخت�س �ضاحب 
من  لديها  ما  على  لالطالع  الدعوى  ط��ريف  مقر  اىل  واالنتقال  اخل�ضوم  له  يقدمه 
ب�ضدادها خزينة  املدعي  الزمت  درهم   7000 امانة مقدارها  امل�ضتندات وحددت  ا�ضول 
املحكمة على ذمة م�ضروفات واتعاب اخلبري وقد اودع اخلبري تقريره وقررت املحكمة 
التاأجيل جلل�ضة 2017/11/22 لورود التقرير والعالن املدعي عليه باحلكم التمهيدي 
بالن�ضر ، وحددت لها املحكمة جل�ضة يوم االربعاء املوافق 2017/11/22  ال�ضاعة 30 : 9 

.Ch2.E.22 ضباحا يف القاعة�
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2017/1609  ا�ستئناف جتاري   
االقامة  ان��ور  جمهول حمل  ان��ور حممد  امل�ضتاأنف �ضده/ 1-�ضجاد  اىل 
مبا ان امل�ضتاأنف /�ضركة ال�ضعفار الوطنية للمقاوالت - �س ذ م م وميثله 
/ عبدالرحمن ح�ضن حممد املطوع  قد ا�ضتاأنف احلكم ال�ضادر بالدعوى 
رقم : 2017/871 جتاري جزئي بتاريخ 2017/5/31    وحددت لها جل�ضه 
رقم  بالقاعة  �ضباحا    10.00 ال�ضاعة    2017/12/4 املوافق  االثنني   يوم 
ch2.D.17 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/930  ا�ستئناف جتاري   

جمهول  خ��ان   حكام  خ��ان  حكام  الرحمن  1-ع��زي��ز  �ضده/  امل�ضتاأنف  اىل 
حمل االقامة مبا ان امل�ضتاأنف /زياد بن حممد �ضعيد بن عبداهلل العرفج 
وميثله / حممود ح�ضني علي احمد -  قد ا�ضتاأنف القرار/ احلكم ال�ضادر 
بالدعوى رقم : 2017/930 مدين جزئي بتاريخ 2017/7/9 وحددت لها 
جل�ضه يوم اخلمي�س  املوافق 2017/12/14  ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  بالقاعة 
ch2.E.23 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف  رقم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/1314  ا�ستئناف جتاري   

اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1-احمد ح�ضني حممد احمد البلو�ضي  جمهول حمل 
االقامة مبا ان امل�ضتاأنف /م�ضرف االإم��ارات اال�ضالمي - �س م ع وميثله 
/ جابر را�ضد حممد جابر را�ضد ال�ضالمي - قد ا�ضتاأنف احلكم ال�ضادر 
بالدعوى رقم : 2017/174 جتاري جزئي بتاريخ 2017/7/5    وحددت لها 
جل�ضه يوم االربعاء   املوافق 2017/11/22  ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.16 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2017/1253  ا�ستئناف جتاري   
اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1-كو�ضاتو راجي�س اباتو فينو جوبا الن مينو  جمهول 
حمل االقامة مبا ان امل�ضتاأنف /فار اي�ضت �ضتيل )فرع من �ضركة فاراي�ضت 
امل��ط��وع   قد  م ( وميثله / عبدالرحمن ح�ضن حممد  م  ذ  التجارية - �س 
ا�ضتاأنف القرار/ احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم  2016/2610 جتاري بتاريخ 
2017/8/28 وحددت لها جل�ضه يوم  الثالثاء   املوافق 2017/12/5   ال�ضاعة 
10.00 �ضباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2017/1609  ا�ستئناف جتاري   
اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1-النجم االبي�س العمال احلداد واللحام  جمهول 
للمقاوالت  الوطنية  ال�ضعفار  /�ضركة  امل�ضتاأنف  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل 
ا�ضتاأنف  -  قد  املطوع  م  وميثله / عبدالرحمن ح�ضن حممد  م  ذ  - �س 
القرار/ احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم   2017/230 جتاري جزئي بتاريخ 
2017/8/22 وحددت لها جل�ضه يوم االثنني  املوافق 2017/12/4  ال�ضاعة 
10.00 �ضباحا  بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2017/475  ا�ستئناف عمايل    
 اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- جنة املنزل للت�ضميم الداخلي - �س ذ م م 
جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل�����ض��ت��اأن��ف /ف��اط��م��ة ال���روك���اين قد 
عمايل   2016/8068 رق����م   ب���ال���دع���وى  ال�������ض���ادر  احل��ك��م  ا���ض��ت��اأن��ف 
جزئي بتاريخ 2017/3/13  وح��ددت لها جل�ضه يوم االح��د  املوافق 
 ch2.D.18 2017/12/10  ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  بالقاعة رقم
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�ضي ح�ضوركم 

�ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/30 عقاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- هند ح�ضني �ضابر مر�ضى  جمهول حمل االقامة نعلنكم بان 
اعاله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ  2017/8/29  يف  املنعقدة  بجل�ضتها  املحكمة حكمت 
الدعوى  يف  ال�ضادر  املحكم  حكم  على  بالت�ضديق   -: ري�س  جهون  ل�ضالح/مي�ضيل 
التحكيمية رقم 163/2015 ال�ضادر من مركز دبي للتحكيم الدويل مو�ضوع الدعوى 
على نحو ما ق�ضى به والزمت املدعي عليهما بالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ خم�ضمائة 
خالل  لال�ضتئناف  قابال  احل�����ض��وري  مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اة.   ات��ع��اب  مقابل  دره��م 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/3345  جتاري جزئي              
االإط���ارات  جمهول حمل  ال�ضالمة ال�ضالح  �ضركة طريق   -1 / املدعي عليه  اىل 
م  وميثله / حممد  م  ذ  املركزية - �س  التجارية  ال�ضركة  املدعي/  ان  االقامة مبا 
بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - ال�ضابري  ح�ضن  �ضلمان 
املدعي عليها  مببلغ وقدره )10.854 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة  9% من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�ضداد التام.  وحددت لها جل�ضة 
يوم اخلمي�س  املوافق  2017/12/7  ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/3169   جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-حممد عا�ضف �ضيخ �ضيخ عبد الرحمن  جمهول حمل االقامة 
كلندر  / خالد  الزعابي وميثله  �ضيخ  بن  احمد حممد  �ضيف  ه��ادف  املدعي/  ان  مبا 
عبداهلل ح�ضني   قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة  با�ضدار االمر بالزام 
املدعي عليه ب�ضداد مبلغ وقدره 41000 الف درهم والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب 
املحاماة.   وحددت لها جل�ضة يوم االثنني  املوافق  2017/11/20  ال�ضاعة 8.30 �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2546  مدين  جزئي              

اىل امل��دع��ي عليه / 1- ج��وزي��ف ت�ضيك  جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ ما�ضيج كنابيك وميثله / ا�ضماء علي حم�ضن امل�ضعبي -  قد اأقام 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك 
)130.646 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف. وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء 
املوافق 2017/12/5 ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف 
مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/3536  جتاري جزئي              

اىل امل��دع��ي عليه / 1-���ض��امل االأم��ي��ل  جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان املدعي/ 
اأق���ام عليك  ق��د   - ال��ري��ام��ي  ب��ارك��زي وميثله / ح�ضن علي مطر  خ��ان  حممد 
 465.000( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى 
اال�ضتحقاق  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م( 
 2017/11/20 املوافق   االثنني   يوم  لها جل�ضة  وح��ددت  التام.   ال�ضداد  وحتى 
من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �س   8.30 ال�ضاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/408  عمايل كلي                 

اىل املدعي عليه / 1- مرحبا للموا�ضالت  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
�ضوبا هان خان حممد عبداهلل وميثله / عبداهلل علي عبدالوهاب عبداهلل ال�ضويدي   
قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة  مب�ضتحقات عمالية وقدرها )57334.87 
درهم( وطلب الغاء احلرمان والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من 
تاريخ املطالبة و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�ضة يوم 
الثالثاء   املوافق  2017/11/21   ال�ضاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت 
او  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  مكلف باحل�ضور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/582  مدين كلي                 

اىل املدعي عليه / 1- الرج ملنتجات القوالب اجلاهزة  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ جممع دبي ال�ضناعي - �س ذ م م - حاليا - مدينة دبي ال�ضناعية 
- �س ذ م م - �ضابقا وميثله / علي ا�ضماعيل حممد عبداهلل الزرعوين -  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة  بف�ضخ عقد اإيجار طويل االأمد بني 
واتعاب  وامل�����ض��اري��ف  ب��ال��ر���ض��وم  عليها  امل��دع��ي  وال����زام  عليها  وامل��دع��ي  امل��دع��ي 
املحاماة.   وحددت لها جل�ضة يوم االربعاء   املوافق  2017/11/22 ال�ضاعة 9.30 
�س بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
 يف الدعوى 1358 ل�سنة 2017 جتاري كلي - دبي  

املقامة من / �ضمار انرتنا�ضيونال - م م ح 
�ضد / هاي بروتك�ضن كومباين 

نعلن نحن اخلبري احل�ضابي / حممد حميد حممد املري ، انه مت تعيينا من 
املحكمة  بحكم  الواردة  احل�ضابية  اخلرة  مهمة  لتنفيذ  املوقرة  دبي  حمكمة 
ال�ضادر بجل�ضة 2017/8/24 يف الدعوى املذكورة اعاله - كما نعلن املدعي عليها 
: هاي بروتك�ضن كومباين حل�ضور اجتماع اخلرة املقرر له جل�ضة يوم االربعاء 
2017/11/29 يف متام ال�ضاعة 3.00 ع�ضرا وذلك مبقر مكتبنا الكائن مبركز 

الدانة - مكتب رقم 510 - �ضارع ال مكتوم - ديرة - دبي  
خبري ح�سابي 
حممد حميد حممد املري   

اإعالن اإجتماع اخلربة 

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
  بالدعوى  رقم   2017/2818  جتاري كلي - ال�سارقة 

املدعي عليه / برايروتى فرايت �ضريفي�ضز - �س م ح 
العنوان : ال�ضارقة - املنطقة احلرة ملطار ال�ضارقة الدويل مكتب اك�س 1-13  �س ب 122694 

املدعي/  من  �ضدكم  واملرفوعة  اعاله  بالق�ضية  ح�ضابي  خبري  انتدابنا  مت  انه  علما  نحيطم 
فا�ضت لوجي�ضتك�س لل�ضحن - �س ذ م م - وعليه فانتم مكلفون او من ميثلكم قانونا بح�ضور 
ع�ضرة  الثانية  ال�ضاعة    2017/11/22 املوافق  االربعاء   يوم   عقده  واملقرر  اخلرة  اجتماع  
البوابة   - عني  حمر  مكز   - ال�ضديق  ابوبكر  �ضارع   - )دبي  يف  مكتبنا  مبقر  وذلك   - ظهرا 
املوؤيدة  امل�ضتندات  5BG(  يرجى احل�ضور باملوعد واملكان املحدد واح�ضار  4 - الطابق 5 - 
لدفاعكم بالدعوى علما باأنه يف حال تخلفكم عن احل�ضور فان اخلرة �ضتبا�ضر اعمالها وفقا 

لل�ضالحيات املخولة لها قانون. لال�ضتف�ضار ب: 050-6317417
خبري ح�سابي / ناهد  ر�ساد حممد      

 اعالن للح�سور اأمام اخلربة

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
اإعالن بالن�سر

رقم 2017/8051
املنذرة : الدالل للعقارات 

املنذر اليه / امنتي�س لتجارة العطور - ذ م م 
مت  �ضيكاته  جميع  وان  بذمته  املرت�ضدة  املبالغ  �ضداد  اليه  املنذر   / املنذر  ينذر    -: املو�ضوع 
للمنذر  وت�ضليمها  ف��ورا  امل��وؤج��رة  العني  واخ��الء  الر�ضيد  كفاية  لعدم  البنك  من  ارجتاعها 
باحلالة التي �ضلمها اليه ودفع اي مبالغ اخرى مرت�ضدة بذمته مع ا�ضالح مايكون قد حلق 
بالعني املوؤجرة من تلف وت�ضوية ح�ضاب املاء والكهرباء وغريها عن مدة �ضغله للعني وذلك 
يف خالل فرتة اق�ضاها )30( يوم من تاريخ الن�ضر ، واال �ضي�ضطر املنذر اىل اتخاذ االجراءات 
اجلابر  والتعوي�س  ايجارية  قيمة  من  ي�ضتجد  وم��ا  ذك��ر  مبا  للمطالبة  الالزمة  الق�ضائية 

للعطل وال�ضرر ، وحتميل املنذر اليه بكافة ر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

اإعالن بالن�سر
رقم 2017/6957

املنذرة : الدالل للعقارات 
املنذر اليه /امواج للخياطة والتطريز 

املو�ضوع :-  ينذر املنذر / املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد املبالغ املرت�ضدة يف ذمته وان ال�ضكات  مت 
ارجاعها من البنك لعدم كفاية الر�ضيد واخالء العني املوؤجرة فورا وت�ضليمها للمنذر باحلالة 
التي �ضلمها اليه ودفع اي مبالغ اخرى مرت�ضدة بذمته مع ا�ضالح مايكون قد حلق بالعني من 
تلف وت�ضوية ح�ضاب املاء والكهرباء وغريها عن مدة �ضغله للعني وذلك يف خالل فرتة اق�ضاها 
االجراءات  اتخاذ  اىل  املنذر  �ضي�ضطر  واال   ، االن���ذار  اليه  املنذر  ا�ضتالم  تاريخ  من  ي��وم   )30(
الق�ضائية الالزمة للمطالبة مبا ذكر وما ي�ضتجد من قيمة ايجارية والتعوي�س اجلابر للعطل 

وال�ضرر ، وحتميل املنذر اليه بكافة ر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
اإعالن بالن�سر

رقم 2017/6956
املنذرة : الدالل للعقارات 

املنذر اليه : مل�ضات ال�ضرق للخياطة والتطريز 
املو�ضوع :-  ينذر املنذر / املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد املبالغ املرت�ضدة يف ذمته وان ال�ضكات  مت 
ارجاعها من البنك لعدم كفاية الر�ضيد واخالء العني املوؤجرة فورا وت�ضليمها للمنذر باحلالة 
التي �ضلمها اليه ودفع اي مبالغ اخرى مرت�ضدة بذمته مع ا�ضالح مايكون قد حلق بالعني من 
تلف وت�ضوية ح�ضاب املاء والكهرباء وغريها عن مدة �ضغله للعني وذلك يف خالل فرتة اق�ضاها 
)30( يوم من تاريخ ا�ضتالم املنذر اليه االنذار ، واال �ضي�ضطر املنذر اآ�ضفا  اىل اتخاذ االجراءات 
الق�ضائية الالزمة للمطالبة مبا ذكر وما ي�ضتجد من قيمة ايجارية والتعوي�س اجلابر للعطل 

وال�ضرر ، وحتميل املنذر اليه بكافة ر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

اإعالن بالن�سر
رقم 2017/8050

املنذرة : الدالل للعقارات 
املنذر اليه : م�ضغل �ضل�ضبيل للخياطة والتطريز 

مت  �ضيكاته  جميع  وان  بذمته  املرت�ضدة  املبالغ  �ضداد  اليه  املنذر   / املنذر  ينذر    -: املو�ضوع 
للمنذر  وت�ضليمها  ف��ورا  امل��وؤج��رة  العني  واخ��الء  الر�ضيد  كفاية  لعدم  البنك  من  ارجتاعها 
باحلالة التي �ضلمها اليه ودفع اي مبالغ اخرى مرت�ضدة بذمته مع ا�ضالح مايكون قد حلق 
بالعني املوؤجرة من تلف وت�ضوية ح�ضاب املاء والكهرباء وغريها عن مدة �ضغله للعني وذلك 
يف خالل فرتة اق�ضاها )30( يوم من تاريخ الن�ضر ، واال �ضي�ضطر املنذر اىل اتخاذ االجراءات 
اجلابر  والتعوي�س  ايجارية  قيمة  من  ي�ضتجد  وم��ا  ذك��ر  مبا  للمطالبة  الالزمة  الق�ضائية 

للعطل وال�ضرر ، وحتميل املنذر اليه بكافة ر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

 مذكرة  اإعادة  اعالن بالن�سر 
اىل املدعي عليه/ مقهى كازا باليا - �س ذ م م وحددت لها  جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 

2017/11/28 ال�ضاعة 8.30 �ضباحا بالقاعة رقم )1( 

لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�ضور  فانت مكلف  لذا 
او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالث ايام على االق��ل  ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�ضيكون مبثابة ح�ضوري. 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�ضية
عمايل جزئي  9832/2017
عمايل جزئي  9831/2017

م
1
2

ا�ضم املدعي
 احمد حممد ك�ضبان مرت�ضى فج النور 

زهري املطيع 

مبلغ املطالبة
29449 درهم + تذكرة العودة 
82183  درهم + تذكرة العودة

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

يف الدعوى رقم 2016/3069 تنفيذ جتاري 
مو�ضوع الق�ضية : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2015/1646 جتاري جزئي، 
وامل�ضاريف.   للر�ضوم  �ضامال   ، دره��م   )298821.36( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�ضداد 
اعالنه  املطلوب  ع   م  �س   - التجاري  دب��ي  بنك   : التنفيذ  : طالب  االع��الن  طالب 
املنفذ �ضدهما : 1- هدى بدر �ضامل م�ضعود - جمهول حمل االقامة.  مو�ضوع   :
االإعالن : قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2017/10/15 بانه مت احلجز على 
اموالكم اخلا�ضة وهي عبارة عن )ا�ضهم لدى �ضركة دانة غاز عبارة عن 1874 �ضهم 
ولدى �ضركة ابوظبي الوطينة للطاقة عبارة عن 249 �ضهم ( وفاء ملبلغ املطالبة به 

وقدره )268821.36( درهم وهذا للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• اأبوظبي-الفجر:

من  عدد  مع  بالتعاون  اأبوظبي  ب�ضرطة  املجتمعية  ال�ضرطة  اإدارة  �ضاركت 
ال�ضركاء والقطاع اخلا�س،  يف افتتاح مهرجان  زايد الرتاثي بنادى  الرتاث 

يف منطقة ال�ضمحة باأبوظبي .
ال�ضرطة  ���ض��وؤون  ق�ضم  رئي�س  احل��ارث��ي  ع��ب��داهلل حممد  ال��رائ��د  واأو����ض���ح  
املجتمعية باملناطق اخلارجية احلر�س على تعريف زوار املهرجان  برامج 
واأن�ضطة ال�ضرطة  املجتمعية  مبا ي�ضهم يف  تعزيز  الوعي االأمني واملجتمعي 
االأمنية  للتوعية  معر�ضا  اإقامة  املجتمعية  ال�ضرطة  م�ضاركة  وت�ضمنت   .
لل�ضركاء واأفراد املجتمع والتعريف مببادرة كلنا �ضرطة واأثرها االيجابي، 
الن�ضخة  يف  املجتمعية  الإ�ضهاماتها  املجتمعية  ال�ضرطة  اإدارة  تكرمي  ومت 

احلالية والن�ضخ ال�ضابقة من مهرجان زايد الرتاثي.

»جمتمعية �صرطة اأبوظبي« ت�صارك يف مهرجان »زايد الرتاثي« 
•• دبي-وام:

نظم مركز ا�ضت�ضراف امل�ضتقبل ودعم اتخاذ القرار يف �ضرطة دبي دورة 
»التجربة اليابانية ال�ضت�ضراف امل�ضتقبل با�ضتخدام اأ�ضلوب دلفاي« التي 
مها املركز بح�ضور عدد من املتدربني من خمتلف الفئات باالإدارات  ينظَّ
اأحمد حمدان  اأكد املقدم الدكتور حمدان  ال�ّضرطة. و  العامة ومراكز 
اأن  القرار  اتخاذ  ودعم  امل�ضتقبل  ا�ضت�ضراف  نائب مدير مركز  الغ�ضية 
العلمية  باالأ�ضاليب  املتدربني  تعريف  بهدف  ال��دورة  هذه  م  نظَّ املركز 
التطبيقية التي ميكن ا�ضتخدامها لتعزيز القدرة على ا�ضتخدام مناهج 
علوم امل�ضتقبل يف العمليات االأمنية واإجنازها بكفاءة واقتدار.. اإ�ضافة 
اإىل �ضقل املهارات وتعزيز الكفاءات يف جمال مناهج علوم وا�ضت�ضراف 

امل�ضتقبل الإك�ضاب املتدربني االأ�ض�س العلمية املهمة يف العمل ال�ّضرطي.

�صرطة دبي تنظم دورة حول ا�صت�صراف امل�صتقبل

�صرطة اأبوظبي: دعم القيادة وراء الريادة االأمنية على مدى 60 عاما
•• اأبوظبي -وام:

ال��ع��ام��ة ل�ضرطة  ال��ق��ي��ادة  اأ����ض���ادت 
القيادة  ودع����م  ب��رع��اي��ة  اأب��وظ��ب��ي 
ال���ر����ض���ي���دة وال����ت����ي م��ك��ن��ت��ه��ا من 
حتقيق منجزات �ضاملة يف م�ضرية 
التح�ضني والتطوير منذ تاأ�ضي�ضها 

قبل 60 عاما وحتى اليوم.
لها  ت���ق���ري���ر  يف   - وا�����ض����ت����ذك����رت 
لالحتفال  ا���ض��ت��ع��دادات��ه��ا   ���ض��م��ن 
تنطلق  وال��ت��ي  التاأ�ضي�س  ب��ذك��رى 
مراحل   - اجل���اري  نوفمر   21
التاريخ  حتى  و�ضلت  مهمة عر 
با�ضت�ضراف  احل��دي��ث  الع�ضر  اإىل 
تطويرية  مب�����ض��روع��ات  امل�ضتقبل 
����ض���ام���ل���ة و����ض���ب���اق���ة وف�����ري�����دة من 
ن���وع���ه���ا.   وع����رت ع���ن تقديرها 
الر�ضيدة  القيادة  لرعاية  الكبري 
وحتفيزها لرجال ال�ضرطة للقيام 
ب��دوره��م ال��رائ��د يف حفظ  االأمن 
املجتمع..  يف  ال��ط��م��اأن��ي��ن��ة  ون�����ض��ر 
ح��ي��ث ح��ف��ل ���ض��ج��ل ت��اري��خ �ضرطة 
عاما   60 م�ضرية  خ��الل  اأبوظبي 
الرغم  ع���ل���ى  ك���ب���رية  ب������اإجن������ازات 
التي  والتحديات  ال�ضعوبات  م��ن 
واجهتها يف بداية تاأ�ضي�ضها والتي 
ذل��ل��ت ب��ال��دع��م امل��ت��وا���ض��ل واجلهد 
والبذل والعطاء للمغفور له ال�ضيخ 
زايد بن �ضلطان اآل نهيان “ طيب 
اهلل ث��راه “ من اأج��ل تطوير هذه 
التي  الوطنية  االأم��ن��ي��ة  املوؤ�ض�ضة 
تعزيز  يف  ت�ضهم  زال���ت  وم���ا  ك��ان��ت 
اأ�ضبحت  حتى  واال�ضتقرار  االأم��ن 
واح��ة االأم��ن واالأم���ان للمواطنني 

واملقيمني على حد �ضواء.
اأبوظبي  ���ض��رط��ة  ت��اأ���ض��ي�����س  وج����اء 
اأبوظبي  اإم�������ارة  ح���اك���م  ي���د  ع��ل��ى 
اآل  �ضلطان  ب��ن  �ضخبوط  ال�ضيخ 

ومبوجبه حدد م�ضوؤولية ال�ضرطة 
مبا يلي: حماية اأمن دولة االحتاد 
ال��داخ��ل وم��ك��اف��ح��ة اجلرائم  م��ن 
امل�ضا�س  �ضاأنها  من  التي  واالأفعال 
مب�����ض��ال��ح ال���دول���ة واأم��ن��ه��ا ومنع 
وق���وع���ه���ا و���ض��ب��ط م��رت��ك��ب��ي��ه��ا يف 
التي  االأدل���ة  وجمع  وقوعها  حالة 
توؤدي اإىل اإدانتهم والقيام باأعمال 
ال��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ي ي��ع��ه��د ب��ه��ا طبقا 
للقانون وتنفيذ القوانني واللوائح 
التي  االأوام���ر واالإج����راءات  وكافة 

يناط بها تنفيذها.
وم������رت ����ض���رط���ة اأب���وظ���ب���ي خالل 
مبراحل  املا�ضية  ال�ضتني  االأع��وام 
مرحلة  م�����ن   ب�������داأت   : خم��ت��ل��ف��ة 
ال��ت��اأ���ض��ي�����س ع��ل��ى ي��د ح��اك��م اإم����ارة 
ال�ضيخ  ال��وق��ت  ذل���ك  اأب��وظ��ب��ي يف 
نهيان  اآل  ���ض��ل��ط��ان  ب��ن  ���ض��خ��ب��وط 
مع  البناء  مرحلة  اإىل  انتقلت  ثم 
احلكم  مقاليد  زاي��د  ال�ضيخ  ت�ضلم 
يف اإمارة اأبوظبي حيث نال تطوير 
من  كبريا  جانبا  اأبوظبي  �ضرطة 
التقدم  مرحلة  ث��م   .. اهتماماته 
وزارة  اأبوظبي يف  �ضرطة  دمج  مع 
مرحلة  تلتها  االحتادية  الداخلية 
واال�ضرتاتيجي  ال��ن��وع��ي  ال��ت��ط��ور 
مرحلة  ث����م  وال���ت���م���ي���ز  واجل��������ودة 

االإبداع والتحديث امل�ضتمر.
وت���غ���ريت ت�����ض��م��ي��ات ال�����ض��رط��ة يف 
تطورها  مل���راح���ل  وف��ق��ا  اأب���وظ���ب���ي 
اأكرث  ط���وال  واالإداري  ال��ت��اري��خ��ي 
ومرت  االآن  حتى  ع��ق��ود  �ضتة  م��ن 
قوة �ضرطة اأبوظبي ب�ضت ت�ضميات 
النحو  ع���ل���ى  خم���ت���ل���ف���ة  اإداري������������ة 
ال��ت��ايل: دائ����رة ال�����ض��رط��ة واالأم���ن 
قيادة  ثم   1966-1957 العام 
-1967 العام  واالأم���ن  ال�ضرطة 
وزارة الداخلية املحلية-   1971

 1974-1971 اأبوظبي  �ضرطة 
لل�ضرطة  ال����ع����ام����ة  وامل�����دي�����ري�����ة 
العامة  واالإدارة   1981-1975
ل�ضرطة اأبوظبي 2004-1981 
اأبوظبي  ل�ضرطة  العامة  والقيادة 

-2004حتى االآن .
وتوىل قيادة واإدارة �ضرطة اأبوظبي 
نخبة من اأبناء االإم��ارة املخل�ضني 
ال�����ض��اأن الذين  االأوف���ي���اء م��ن ذوي 
خدموا باإخال�س وتفان وت�ضحية 
وبذلوا اجلهد والوقت وكانوا على 
امل�����ض��وؤول��ي��ة وحمل  ق��در كبري م��ن 
�ضرطة  ���ض��ع��ار  وت���غ���ري  االأم�����ان�����ة. 
 60 5 م��رات على م��دى  اأبوظبي 
اجلديد  ل��ل�����ض��ع��ار  و����ض���وال  ع���ام���ا 
-7-24 يف ي���وم االث��ن��ني امل��واف��ق 

امل�����وروث  ي��ع��ك�����س  ال�����ذي   2017
مع  ويتطابق  ل��الإم��ارة  التاريخي 
�ضعار حكومة اأبوظبي حيث يتكون 
ال�ضقر  وه��ي:  اأرب��ع��ة عنا�ضر  م��ن 
�ضالالت  اأف�ضل  من  ينحدر  ال��ذي 
القوية  ببنيته  ويتميز  ال�����ض��ق��ور 
وه���و ال�����ض��ق��ر ذات����ه امل�����ض��ت��خ��دم يف 
�ضعار حكومة اأبوظبي ومت اعتماده 
يف عام 2013 واخلنجر وهو رمز 
ي��ن��م ع���ن مكانة  ع��م��ل��ي وج���م���ايل 
يرز  ال���ذي  النخيل  و�ضعف  امل���رء 
الثقايف  امل���وروث  يف  النخلة  مكانة 
اأبوظبي  اإم�������ارة  يف  وال���ت���اري���خ���ي 
اأم���ا االإط����ار فهو م��اأخ��وذ م��ن اأول 
واللون  اأب��وظ��ب��ي  ل�����ض��رط��ة  ���ض��ع��ار 
حكومة  ����ض���ع���ار  م����ن  م�������ض���ت���وح���ى 
اأبوظبي وانطلقت �ضرطة اأبوظبي 
من  امل�ضتقبل  ال�ضت�ضراف  حاليا 
م�ضروعات  لتنفيذ  توجهها  خالل 
الف�ضاء  يف  الذكاء  فائقة  عمالقة 
 2057 اخلارجي �ضمن مئويتها 
ال��ت��ي اأع��ل��ن��ت ع��ن��ه��ا اإي����ذان����ا ببدء 

رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
واملتابعة  اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة 
ال�ضمو  ����ض���اح���ب  م����ن  احل���ث���ي���ث���ة 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
االأعلى للقوات امل�ضلحة واالإ�ضراف 
التام من قبل معايل اللواء حممد 
العام  ال���ق���ائ���د  ال��رم��ي��ث��ي  خ��ل��ف��ان 
ل�����ض��رط��ة اأب���وظ���ب���ي.. ح��ي��ث تواىل 
والتحديث  وال��ت��غ��ي��ري  ال��ت��ط��وي��ر 
اإىل مكانة  عاما تلو االآخ��ر لت�ضل 
م��ت��م��ي��زة ت�����ض��اه��ي م��ث��ي��الت��ه��ا يف 

الدول املتقدمة.
وع���رف ق��ان��ون ال�����ض��رط��ة واالأم���ن 
قوة   1972 ل�ضنة   1 رق��م  ال��ع��ام 
ال�ضرطة واالأمن العام باأنها »هيئة 
وذات  خا�س  ب��زي  مميزة  نظامية 
تدريب ع�ضكري خا�س “ واأ�ضار اإىل 
مهام وواجبات ال�ضرطة التي تقوم 
العام  االأم���ن  على  كاملحافظة  بها 
االأحكام  وتنفيذ  اجل��رمي��ة  وق��م��ع 
فيما يعتر القب�س والتحقيق من 
ال�ضرطية باالإ�ضافة  اأبرز االأعمال 
املهمة  ال�����ض��خ�����ض��ي��ات  ح��م��اي��ة  اإىل 

على  تاأكيدا  اهلل”  “رحمه  نهيان 
ببناء موؤ�ض�ضات حكومية  اهتمامه 
اأب���وظ���ب���ي نحو  ت��ن��ط��ل��ق ب�����اإم�����ارة 
اآمنة  بيئة  يف  واالزده�����ار  ال��ت��ط��ور 
وحكم  ال��ن��ظ��ام  ي�����ض��وده��ا  م�ضتقرة 
القانون وه��ذا ما قام به ب��دءا من 
ال�ضيخ  ل���ه  امل��غ��ف��ور   1966 ع����ام 
“طيب  اآل نهيان  زايد بن �ضلطان 
مقاليد  ت�ضلم  حينما  ثراه”  اهلل 
احل��ك��م يف اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي.. حيث 
ب��داأ بهمة عالية واإرادة ال تلني يف 
حتى  اأبوظبي  �ضرطة  قوة  تطوير 
غدت طوال م�ضرية حكمه الر�ضيد 
يف  االأمنية  املوؤ�ض�ضات  اأف�ضل  م��ن 
املنطقة وو�ضلت ملا هي عليه اليوم 
من كفاءة وعطاء ومكانة ت�ضاهي 
العامل..  ال�ضرطة يف  اأجهزة  اأعرق 
اأ�ضبحت   1966 ع������ام  ف���م���ن���ذ 
وا�ضتقرارا  اأم���ان���ا  اأك���رث  اأب��وظ��ب��ي 
م�ضاحات  ي��ك�����ض��ب  االأم�������ن  وب������ات 

جديدة يف املنطقة باأ�ضرها.
وحتققت هذه االإجنازات ومازالت 
م�����ض��ت��م��رة ب��ف�����ض��ل ال����دع����م غري 
املحدود من �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

واحلرا�ضة واملراقبة.
ال�ضرطة  ق����وة  ال���ق���ان���ون  واع���ت���ر 
العام  االأم��ن  حماية  عن  م�ضوؤولة 
ومكافحتها  اجل�����رمي�����ة  وم����ن����ع 
التحقيقات  واإج���������راء  وت��ع��ق��ب��ه��ا 
القانون  ح�����دود  يف  وال���ت���ح���ري���ات 
واملمتلكات  االأرواح  ح���م���اي���ة  و 
اأي  واالأم���وال واالأع��را���س وتنفيذ 

قانون يناط بها تنفيذه.
ويعتر هذا القانون الرائد الذي 
ي��ت��األ��ف م��ن 95 م���ادة وي��ق��ع يف 7 
اأبواب من القوانني املهمة واملميزة 
اأبوظبي  �ضرطة  بها  تفتخر  التي 
ال�ضرطة  ب��ت��ن��ظ��ي��م  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
واإداراتها عالوة على كونه مرجعا 
�ضدرت  ال��ت��ي  للقوانني  وم�����ض��درا 
القوانني  اأخ��ذت هذه  الحقا حيث 
بقوة  املتعلقة  االأح��ك��ام  بع�س  منه 

ال�ضرطة وغريها.
 1977 ل�ضنة   7 رق��م  والقانون    
ب�ضاأن قوة ال�ضرطة واالأمن باإمارة 
اأحكامه للقانون  اأحال يف  اأبوظبي 
االحت��ادي رقم 12 ل�ضنة 1976 
ب�������ض���اأن ق�����وة ال�������ض���رط���ة واالأم�������ن 

ع�ضر �ضباق ذهبي يت�ضمن برنامج 
ا�ضرتاتيجي متكامل �ضمن العقود 
اإر�ضاء  على   يركز  املقبلة  االأرب��ع��ة 
لتد�ضني  ال��ع��ري�����ض��ة  اخل����ط����وط 
م�ضتقبلي  ط��اب��ع  ذات  امل�����ض��روع��ات 
اال�ضتباقي  ب�����االأم�����ن  م���رت���ب���ط���ة 
الريادة واجلودة  لتكري�س معايري 
العمل  جم��������االت  يف  ال�������ض���ام���ل���ة 
ال�ضرطي وتعزيز مكانة الوطن يف 

موؤ�ضرات التناف�ضية  العاملية.
“مئوية  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  وت��ت��م��رك��ز 
 -  1957 اأب�����وظ�����ب�����ي  �����ض����رط����ة 
من املحاور  ع��دد  ح��ول   ”2057
الرئي�ضية منها اإن�ضاء اإدارة ل�ضرطة 
اأبوظبي للف�ضاء اخلارجي واملرور 
واملباين  امل���واه���ب  واإدارة  ال���ذك���ي 
ال�ضرطية امل�ضتقبلية ذات الطبيعة 
امل���رن���ة وم����ن اأب������رز م���الم���ح تلك 
اجلينومية  ال�������ض���رط���ة  امل�����ح�����اور 
الف�ضائية  ال�����ض��رط��ة  ودوري��������ات 
ال�ضتك�ضاف  ال��روب��وت  وال�����ض��رط��ي 
ال�ضناعية  واالأق�����م�����ار  ال���ف�������ض���اء 
ل����ر�����ض����د ج������رائ������م اال�����ض����ت����دام����ة 
وح��م��اي��ة ال��ب��ي��ان��ات االأم���ن���ي���ة من 

ع���م���ل���ي���ات ال���ق���ر����ض���ن���ة ومن�������وذج 
حم��اك��اة اف��رتا���ض��ي مل��رك��ز �ضرطة 
اأبوظبي على �ضطح املريخ والذكاء 
اال�ضطناعي لت�ضميم برامج اإدارة 
ال�ضلوك لنزالء املوؤ�ض�ضات العقابية 
النانوية  ال����روب����وت����ات  واأ������ض�����راب 
الإطفاء احلرائق وغرفة العمليات 
ال��ط��ائ��رة ل��ل��دف��اع امل���دين و�ضرطة 

مرور جوية.
اأبوظبي  �ضرطة  مئوية  وتتما�ضي 
2057 مع روؤية مئوية االإمارات 
2071 التي تهدف اإىل اأن تعي�س 
اأجيال امل�ضتقبل يف االإم��ارات حياة 
فر�س  وم��ع  اأف�ضل  بيئة  يف  اأ�ضعد 
اأكر وتوا�ضل اف�ضل واأكرث تاأثريا 
االإم���ارات  ال��ع��امل �ضعيا جلعل  م��ع 

اأف�ضل دولة يف العامل.
وتعزز املئوية ريادة �ضرطة اأبوظبي 
بو�ضفها  واحدة من اأبرز املوؤ�ض�ضات 
التفوق  جم����ال  يف  مت���ي���زت  ال���ت���ي 
ت��ط��ب��ي��ق معايري  وف����ق  امل��وؤ���ض�����ض��ي 
التطوير  ع���ر  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��م��ي��ز 
امل�ضتمر الأدائها، وتوظيف القدرات 

ب�ضورة متميزة.

مبنا�شبة �لذكرى �ل�شتني لتاأ�شي�شها وبالتعاون مع »�لإمار�ت للمز�د�ت«

�صرطة اأبوظبي تطرح 60 رقمًا مميزًا 
للمركبات يف مزاد علني اليوم

•• اأبوظبي-الفجر:

اليوم  م�ضاء  اأبوظبي  �ضرطة  تقيم 
االإم����ارات  ق�ضر  ف��ن��دق  يف  ال�ضبت 
 60 على  علنياً  م����زاداً  ب��اأب��وظ��ب��ي، 
رق������م مم���ي���ز ل����ل����وح����ات امل���رك���ب���ات 
اخلا�ضة من الفئة االأوىل مبنا�ضبة 
تاأ�ضي�ضها،  ع��ل��ى  ع����ام   60 م����رور 
وذلك بالتعاون مع �ضركة االإمارات 

للمزادات.
اأطلقته  ال�����ذي  امل������زاد  وي��ت�����ض��م��ن 
ل��ل��م��زادات« على  »االإم����ارات  �ضركة 
اأ�ضبوع،  قبل  االإل��ك��رتوين  موقعها 
ملركبات  االأرق��ام  متنوعة من  باقة 
ل���وح���ة فردية  ت�����ض��م��ل  ال�������ض���ي���ارات 
2، وخم�س  ال��رق��م  واح����دة حت��م��ل 
لوحة  و15  العدد،  ثنائية  لوحات 
ثالثية، و19 لوحة رباعية، و17 

لوحة خما�ضية.
وُي��ع��ت��ر ال���رق���م 2 م���ن ب���ني اأب���رز 
االأرق����������ام امل���م���ي���زة يف ه�����ذا امل�����زاد 
الوحيد  ال��ف��ردي  ال��رق��م  باعتباره 
امل��ت��اح ع���دا ع��ن اأن��ه��ا امل����رة االأوىل 
ال��ت��ي ي��ت��م ف��ي��ه��ا ط���رح رق���م فردي 
علني.  م���زاد  يف  االأوىل  الفئة  م��ن 
اأبرز االأرق��ام املميزة االأخرى  ومن 
امل��ط��روح��ة يف امل����زاد االأرق������ام 11 
و333  و17  و60  و10  و22 
و1000  و200  و999  و600 
و6000  و5050  و1111 
و9090  و6666  و6060 
و55555  و10000  و9999 
وغريها  و66666  و60000 
ال��ع��دي��د م��ن االأرق����ام امل��م��ي��زة التي 
اقتناء  هواة  اأذواق  حتاكي خمتلف 
االأرقام املميزة للوحات مركباتهم.

وياأتي تنظيم املزاد مبنا�ضبة مرور 

�ضرطة  تاأ�ضي�س  ع��ل��ى  ع��ام��اً   60
مب�ضريتها  واح����ت����ف����اء  اأب����وظ����ب����ي 
التطويرية  ب���االإجن���ازات  امل�ضيئة 
االأداء  م�����ض��ت��وى  ع���ل���ى  ومت���ي���زه���ا 
االأم���ن���ي وال��ع��م��ل ال�����ض��رط��ي وفق 
اأرقى املعايري الع�ضرية واالإن�ضانية 
احلكيمة  ال�����روؤي�����ة  ت��ع��ك�����س  ال���ت���ي 
حر�س  وجت�ضد  الر�ضيدة،  للقيادة 
ال�����دائ�����م على  اأب����وظ����ب����ي  ����ض���رط���ة 
اإ����ض���ع���اد م��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا م����ن حمبي 
اق���ت���ن���اء ل����وح����ات حت���م���ل اأرق�����ام�����اً 
اإطار  يف  وذل��ك  ل�ضياراتهم،  مميزة 
القائمة  اال�ضرتاتيجية  ال�ضراكة 
املعايري  اأعلى  بني اجلانبني ووفق 
العلنية  امل���زادات  تنظيم  يف  املتبعة 

على م�ضتوى العامل.
وت��ت��وق��ع االإم�������ارات ل���ل���م���زادات اأن 
اإقباال كبريا من  امل��زاد  ي�ضهد هذا 
اجلمهور نظراً لكونها املرة االأوىل 
اأرق���ام مميزة  يتم فيها ط��رح  التي 

للمركبات من »الفئة االأوىل« التي 
على م�ضتوى  االأك��رث متيزاً  تعتر 
الدولة وحتظى باهتمام كبري من 

حمبي اقتناء االأرقام املميزة.
جميع  ع����ل����ى  االط����������الع  ومي����ك����ن 
ال�����ل�����وح�����ات امل����ع����رو�����ض����ة ب�����امل�����زاد 
م����ن خ�����الل امل����وق����ع االإل����ك����رتوين 
https://www.( لل�ضركة 
emiratesauct ion .
التطبيق  خ��الل  م��ن  اأو   )com
الهواتف  ع��ر  بال�ضركة  اخل��ا���س 
الراغبني  على  ويتوجب  الذكية. 
قبل  احل�����ض��ور  امل���زاد  يف  بامل�ضاركة 
ب��دء فعالياته التي  وق��ت ك��اف من 
تنطلق يف متام ال�ضاعة 4 من م�ضاء 
ال���ي���وم يف ف��ن��دق ق�����ض��ر االإم������ارات 
للمزايدين  وي���ح���ق  ب���اأب���وظ���ب���ي. 
ام����ت����الك ع�����دد غ����ري حم�����دد من 
االأرق����ام امل��م��ي��زة. وي��ب��داأ امل���زاد من 

�ضعر القيمة االإ�ضمية املحددة.

مدير اأكادميية �صرطة دبي يتفقد جلان امتحانات نهاية الف�صل الدرا�صي االأول

�صرطة دبي تعر�ش »هوفر« يف »دبي الدويل لل�صيارات«

امل�ضائية  ال���درا����ض���ات  يف  وط��ال��ب��ة 
مر�ضحة  ط��ال��ب��ة  و66  امل��ن��ت��ظ��م��ة 

و104 طالب جامعيني.
يرافقه  ال�ضويدي  العميد  وجت��ول 

اجل���ام���ع���ي���ني ل���ل���ع���ام االأك�����ادمي�����ي 
عددهم  البالغ  2017-2018م 
 446 وطالبة منهم  968 طالباً 
طالباً  و352  م���ر����ض���ح���اً  ط��ال��ب��ا ً

العبد  حممد  ال��ع��زي��ز  عبد  امل��ق��دم 
الطلبة  ����ض���وؤون  اإدارة  م��دي��ر  اهلل 
خلفان  خمي�س  والرائد  املر�ضحني 
وعلوم  القانون  كلية  املطوع مدير 

الدراجة  تطوير  اأن  اإىل  م�����ض��رياً 
القيادة  توجيهات  اإط���ار  يف  ي��اأت��ي 

اأماكن  اإىل  ال�ضريع  االن��ت��ق��ال  يف 
البالغات واحلوادث املرورية.

العامة ل�ضرطة دبي يف ا�ضت�ضراف 
امل�����ض��ت��ق��ب��ل وا�����ض����ت����خ����دام اأح�����دث 

•• دبي- وام:

غامن  غيث  الدكتور  العميد  وج��ه 
�ضرطة  اأكادميية  مدير  ال�ضويدي 
دبي جلان امتحانات نهاية الف�ضل 
االأول  ال����دور   – االأول  ال��درا���ض��ي 
بعدد  اخل��ا���ض��ة  2017م  نوفمر 
بتذليل  التعليمية  ال���رام���ج  م��ن 
كافة العقبات اأمام املمتحنني حتى 
دون  مهمتهم  اداء  م���ن  ي��ت��م��ك��ن��وا 

معوقات.
ت��ف��ق��ده عملية  ج����اء ذل����ك خ����الل 
برامج  ت�ضمل  ال��ت��ي  االم��ت��ح��ان��ات 
وعلوم  ال���ق���ان���ون  يف  ال��ل��ي�����ض��ان�����س 
املر�ضحني  ل��ل��ط��ل��ب��ة  ال�������ض���رط���ة 
القانون  يف  اللي�ضان�س  وب��رن��ام��ج 
لطلبة الدرا�ضات امل�ضائية املنتظمة 
العلوم  يف  البكالوريو�س  وبرنامج 
للطالبات  واجل���ن���ائ���ي���ة  االأم���ن���ي���ة 
الدبلوم  وب����رن����ام����ج  امل���ر����ض���ح���ات 
للطلبة  ال�������ض���رط���ي���ة  ال���ع���ل���وم  يف 

ب����ني جلان  ب���ال���وك���ال���ة  ال�������ض���رط���ة 
الوقوف  بهدف  وذل��ك  االختبارات 
ال��ل��ج��ان والتاأكد  ع��م��ل  ���ض��ري  ع��ل��ى 
من توفر كافة اخلدمات الالزمة 

للطلبة.
يف  الثالثة  ال�ضنة  طلبة  اأن  ي��ذك��ر 
القانون  يف  ال��ل��ي�����ض��ان�����س  ب��رن��ام��ج 
املر�ضحني  الطلبة  ال�ضرطة  وعلوم 
املواريث  م��ادة  الختبارات  تقدموا 
والو�ضية والوقف كما تقدم طلبة 
ال�ضنة االأوىل يف برنامج اللي�ضان�س 
يف القانون طلبة الدرا�ضات امل�ضائية 
املنتظمة لالختبار يف مادة املدخل 
ل��درا���ض��ة ال��ق��ان��ون وال��ذي��ن ت�ضتمر 
كما  دي�ضمر   7 حتى  اختباراتهم 
اأدت طالبات برنامج البكالوريو�س 
واجلنائية  االأم���ن���ي���ة  ال���ع���ل���وم  يف 
االختبار  امل���ر����ض���ح���ات  ال���ط���ال���ب���ات 
ل��درا���ض��ة القانون  امل��دخ��ل  يف م���ادة 
من   23 يف  امتحاناتهن  وتنتهي 

ال�ضهر اجلاري.

•• دبي-وام:

ل�ضرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  عر�ضت 
دب������ي يف م���ع���ر����س دب������ي ال������دويل 
لل�ضيارات دراجة »هوفر« الوحيدة 
م�����ن ن���وع���ه���ا يف ال�����ع�����امل وال���ت���ي 
م�ضتوى  على  ال��ط��ريان  ت�ضتطيع 
اأماكن  اإىل  ل��ل��و���ض��ول  منخف�س 
ال�ضريعة  واال���ض��ت��ج��اب��ة  احل����وادث 

للحاالت الطارئة.
نائب  امل���ري  �ضلطان  امل��ق��دم  واأك���د 
االإدارة  ال��ق��وة يف  م��رك��ب��ات  م��دي��ر 
العامة للنقل واالإنقاذ اأن الدراجة 
حالياً  االختبار  مرحلة  يف  تعتر 
وي���ت���م ت��ط��وي��ره��ا ب���ال���ت���ع���اون مع 
اأج����ل  اإم دب���ل���ي���و م����ن  ب����ي  ����ض���رك���ة 
امل�����ض��ت��ق��ب��ل يف جمال  ا���ض��ت�����ض��راف 
الطائرة  ال����دراج����ات  ا���ض��ت��خ��دام 
والتي قد ت�ضاعد العمل ال�ضرطي 

العمل  يف  ال����ذك����ي����ة  االأن�����ظ�����م�����ة 
ال�ضرطي.

يف  عر�ضت  دب��ي  �ضرطة  اأن  ي��ذك��ر 
 2017 املا�ضي  جيتك�س  معر�س 
اأخرى تعمل على  »دراجة طائرة« 
الكهرباء وميكنها االرتفاع مل�ضافة 
�ضخ�س  ه��ن��اك  ك���ان  اإذا  اأم��ت��ار   5
ي�ضتخدمها ومل�ضافة 6 كيلومرتات 
حيث  ع��ل��ي��ه��ا  اأح������د  ����ض���ع���ود  دون 
بوا�ضطة  ب��ه��ا  ال��ت��ح��ك��م  ب��االإم��ك��ان 
الرميوت كنرتول وت�ضتطيع هذه 
ال�����دراج�����ة ال����ط����ريان مل�����دة 20-
البطارية  با�ضتخدام  دقيقة   25
البنزين  با�ضتخدام  �ضاعة  ومل���دة 
 300 وزن  ح���م���ل  وت�������ض���ت���ط���ي���ع 
قائدها  ج���ان���ب  اإىل  ك���ي���ل���وج���رام 
�ضاعة  70كم/  ���ض��رع��ت��ه��ا  وت��ب��ل��غ 
لالأغرا�س  ا���ض��ت��خ��دام��ه��ا  ومي��ك��ن 

املرورية ووقت االزدحام.
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ال�صني ورو�صيا جتريان تدريبا على الت�صدي لل�صواريخاردوغان يريد » تطهري« عفرين من القوات الكردية 
•• انقرة-اأ ف ب:

�ضرح الرئي�س الرتكي رجب طيب اردوغان ام�س انه يريد 
التي  الكردية  القوات  من  �ضوريا  ب�ضمال  عفرين  تطهري 

تدعمها الواليات املتحدة يف مواجهة تنظيم داع�س.
التلفزيون يجب  بثه  انقرة  اردوغ���ان يف خطاب يف  وق��ال 
تطهري عفرين من حزب االحتاد الدميوقراطي ووحدات 
حماية ال�ضعب، موؤكدا ان ذلك يتطلب ن�ضر قوات تركية.

وت��ع��ت��ر ان���ق���رة ح���زب االحت�����اد ال���دمي���وق���راط���ي وذراع����ه 
على  ي�ضيطران  ال��ذي��ن  ال�ضعب  حماية  وح���دات  امل�ضلحة 

مناطق يف �ضوريا منظمتني اإرهابيتني.

الرئي�ضي  املكون  اي�ضا  ال�ضعب ت�ضكل  لكن وحدات حماية 
الكردي  العربي  التحالف  الدميوقراطية  �ضوريا  لقوات 
ال��والي��ات املتحدة وك��ان راأ���س حربة  امل��دع��وم وامل�ضلح من 
التي اعلنها تنظيم داع�س عا�ضمة  ا�ضتعادة الرقة  عملية 
له يف �ضوريا. وادى اخلالف حول وحدات حماية ال�ضعب 
ووا�ضنطن  انقرة  العالقات بني  التوتر يف  اىل مزيد من 
الع�ضوين يف حلف �ضمال االطل�ضي. وانتقد اردوغان ام�س 

اجلمعة جمددا الواليات املتحدة.
�ضوريا،  يف  هنا  تفعلون  “ماذا  الرتكي  الرئي�س  وت�ضاءل 
12 الف كيلومرت من  اأر�ضكم على بعد  اأنتم الذين تقع 

هنا؟«.

كما تخ�ضى ال�ضني من اأن يتيح نظام الرادار القوي يف نظام ثاد 
للواليات املتحدة اإمكانية النظر بعمق داخل اأرا�ضيها مما يقو�س 

اأمنها.
حماكاة  ت���دري���ب  اإن  ب��ي��ان  يف  ال�����ض��ي��ن��ي��ة  ال���دف���اع  وزارة  وق���ال���ت 
كانون  دي�ض�������مر   16 اإىل   11 م��ن  �ض�������يجرى  بالكمبيوت����ر 

االأول.
الت�ضدي  على  م�ضرتك  ب�ضكل  التدرب  هو  الهدف  اأن  واأ�ضافت 
لل�ضواريخ وكيفية التعامل مع الهجمات املفاجئة وامل�ضتفزة على 

اأرا�ضي البلدين من �ضواريخ بالي�ضتية و�ضواريخ موجهة.
ي�ضتهدف  التدريب ال  تفا�ضيل  دون اخلو�س يف  ال��وزارة  وقالت 

اأي طرف ثالث.

•• بكني-رويرتز:

قالت وزارة الدفاع ال�ضينية ام�س اإن اجلي�ضني ال�ضيني والرو�ضي 
�ضيجريان ال�ضهر املقبل تدريبات م�ضادة لل�ضواريخ يف بكني يف 
يف  لل�ضواريخ  م�ضاد  اأمريكي  نظام  ن�ضر  من  البلدين  قلق  ظل 

كوريا اجلنوبية.
وعرت ال�ضني ورو�ضيا عن معار�ضتهما لن�ضر نظام ثاد االأمريكي 
يف كوريا اجلنوبية وهو النظام الذي تقول �ضول ووا�ضنطن اإنه 

�ضروري للت�ضدي خلطر ال�ضواريخ الكورية ال�ضمالية.
وتقول ال�ضني ورو�ضيا اإن النظام لن ي�ضاهم يف تخفيف التوترات 

مع كوريا ال�ضمالية.

•• املو�صل-اأ ف ب:

اإعالن  م��ن  اأ�ضهر  اأرب��ع��ة  نحو  بعد 
كامل  حترير  العراقية  احلكومة 
م��دي��ن��ة امل���و����ض���ل ال�����ض��م��ال��ي��ة من 
االإرهابيني، ال يزال �ضكان املنطقة 
ال���ق���دمي���ة يف غ����رب امل���دي���ن���ة غري 
الأ�ضباب عدة  ال��ع��ودة  ق��ادري��ن على 
ب���دءا م��ن امل��ن��ازل امل��دم��رة و�ضوال 

اإىل اخلوف من اخلاليا النائمة.
ي��ق��ول ح�����ض��ني ف��ال��ح ال��ع��اط��ل عن 
ي�ضكن حي  وال����ذي  ال��ع��م��ل ح��ال��ي��ا 
ال����ن����ور يف اجل���ه���ة ال�����ض��رق��ي��ة من 
اأك����ر م����دن ال���ع���راق اأمتنى  ث����اين 
وترميم  املو�ضل  غ��رب  اإىل  العودة 
بيتنا املهدم مبا تي�ضر لكن القوات 

االأمنية ال ت�ضمح لنا.
واأعلنت القوات العراقية يف العا�ضر 
ا�ضتعادة  امل��ا���ض��ي  ي��ول��ي��و  مت���وز  يف 
مدينة املو�ضل بعد ت�ضعة اأ�ضهر من 
اأن تفر�س  ال��دام��ي��ة، قبل  امل��ع��ارك 
�ضيطرتها نهاية اآب اأغ�ضط�س على 

كامل حمافظة نينوى.
العائالت  ت�����ض��ع��ى  احل���ني  وم�����ذاك 
يف  منازلها  اىل  ل��ل��ع��ودة  املو�ضلية 
امل��ن��ط��ق��ة ال���ق���دمي���ة، ل��ك��ن اخلوف 
والرعب املتمثل باالألغام والعبوات 
االإرهابي  داع�������س  ت��ن��ظ��ي��م  وف���ل���ول 

يحول دون ذلك.
على  القدمية،  املنطقة  وتعر�ضت 
ال�����ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة م���ن ن��ه��ر دجلة 
ن�ضفني،  اإىل  املدينة  يق�ضم  ال��ذي 

ن���ي���ن���وى ال���ع���م���ي���د ال�����رك�����ن واث�����ق 
الو�ضع االأمني  اأن  احلمداين على 
ويحتاج  امل��دي��ن��ة  ���ض��رق  يف  م�ضتقر 

وقتا لفر�ضه يف غربها.
ودع�����ا احل����م����داين ال���ن���ازح���ني اىل 
امل��و���ض��ل، م�����ض��ريا اإىل  اإىل  ال��ع��ودة 
اأه�����ايل  م����ن  امل����ئ����ة  يف   95 ع�������ودة 

ال�ضاحل االأي�ضر.
ي��ل��ف��ت رئي�س  اأخ�������رى،  م���ن ج��ه��ة 
جل��ن��ة ح��ق��وق االإن�����ض��ان يف جمل�س 
الداوؤوي  غ��زوان  نينوى  حمافظة 
األف   39 م���ن  “اأكرث  ع����ودة  اإىل 
ع��ائ��ل��ة اىل م��ن��اط��ق خم��ت��ل��ف��ة من 
اإعالن فر�س  منذ  غرب املو�ضل” 
ما  ن��ي��ن��وى،  ك��ام��ل  ع��ل��ى  ال�ضيطرة 

عدا املدينة القدمية.
ب��ال�����ض��ك��ان يف تلك  وب���ل���غ اخل�����وف 
اأ�ضوات  �ضماع  تخيل  ح��د  املنطقة 
وي�ضرخون  يبكون  واأط��ف��ال  ن�ضاء 
بع�س  ب���ح�������ض���ب  ال����ل����ي����ل،  خ�������الل 

الروايات.
ويقول �ضائق �ضيارة االأجرة �ضالح 
االأ������ض�����وات  ت���ل���ك  “�ضمعت  ع���ل���ي 
�ضارع  ب��ال�����ض��ي��ارة يف  م�����روري  ع��ن��د 
للمنطقة  امل���ق���اب���ل  ال���ك���ورن���ي�������س 

القدمية«.
رب���ة منزل  اأم حم��م��د، وه���ي  ل��ك��ن 
تقول  ع��ام��ا،   33 العمر  م��ن  تبلغ 
اإن ه��ذه جم��رد �ضائعات واأح��دا مل 
اإال  يتاأكد من �ضحتها رمبا لي�ضت 
اأ���ض��وات �ضفري ال��ه��واء وه��و يعبث 

باالأبنية املهدمة.

الرئي�س  نظام  يتهم  الذي  االخري 
بامل�ضوؤولية  اال�ضد  ب�ضار  ال�ضوري 
الكيميائية  ب��االأ���ض��ل��ح��ة  ه��ج��وم  يف 
اأوق�������ع اأك������رث م����ن 80 ق��ت��ي��ال يف 
ابريل  ني�ضان   4 يف  �ضيخون  خ��ان 

املا�ضي.
ل���ك���ن وا����ض���ن���ط���ن ع���ار����ض���ت ذلك 
وط���ال���ب���ت يف امل���ق���اب���ل ب���دع���م من 
االوروب���ي���ني ف��ر���س ع��ق��وب��ات على 
ا�ضلحة  ا�ضتخدام  ع��ن  امل�����ض��وؤول��ني 

كيميائية يف �ضوريا.
ق��ب��ل ���ض��اع��ة م���ن ال��ت�����ض��وي��ت، دعا 
الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب 
جمل�س االأمن الدويل اإىل متديد 
ا�ضتخدام  ب�����ض��اأن  املحققني  مهمة 
ملنع  ���ض��وري��ا  يف  كيميائية  ا�ضلحة 
نظام الرئي�س ال�ضوري ب�ضار االأ�ضد 

من ارتكاب جرائم جديدة.
ومت�����دي�����د م���ه���م���ة امل���ح���ق���ق���ني يف 
منذ  م�ضتمر  ح���اد  خ���الف  ���ض��ل��ب 
ومو�ضكو  وا���ض��ن��ط��ن  ب��ني  اأ���ض��اب��ي��ع 
لهوؤالء  االخ�����ري  ال��ت��ق��ري��ر  ح����ول 
اال�ضلحة  حظر  وملنظمة  اخل��راء 

الكيميائية.
وك�����ان ال��ت��ق��ري��ر ات���ه���م يف اأواخ�����ر 
اجلو  �ضالح  اكتوبر  االأول  ت�ضرين 
ال�ضوري بق�ضف بلدة خان �ضيخون 
يف  املعار�ضة  عليها  ت�ضيطر  ال��ت��ي 
يف  ال�ضارين  ب��غ��از  ادل���ب  حمافظة 
اوقع  ما  الفائت،  ابريل  ني�ضان   4

اكرث من 80 قتيال.
وم��ن��ذ ذل��ك احل���ني، ت��ن��دد مو�ضكو 
عليه  ا�����ض����رف  ال������ذي  ب���ال���ت���ق���ري���ر 
غرار  على  وتقول  موليه  ادم��ون��د 
انفجار  م���رده  ال��ه��ج��وم  ان  دم�ضق 

قذيفة على االر�س.

لدمار كبري جراء املعارك وق�ضف 
ال������ط������ريان ال�����ع�����راق�����ي وط�������ريان 
تقوده  ال�����ذي  ال������دويل  ال��ت��ح��ال��ف 

الواليات املتحدة.
خ�ضو�ضا  ج�ضيمة  االأ�ضرار  وتبدو 
التلة  وه��ي  القليعات،  منطقة  يف 
عليها  ب��ن��ي��ت  ال���ت���ي  ال���ت���اري���خ���ي���ة 
املو�ضل يف العام 612 قبل امليالد 
ك��ان��ت م��ن��ازل تقليدية من  وح��ي��ث 
اجل�س واخل�ضي وكنائ�س وم�ضاجد 

من مئات ال�ضنني.
تتكد�س  ح��ي��ث  امل��دي��ن��ة  ����ض���وارع  يف 
تزال  البيوت، ال  واأثاثات  احلجارة 
ف�ضارت  البعد.  ك��ل  بعيدة  احل��ي��اة 
غابت  اإذ  الطيور،  الأع�ضا�س  م��الذا 
وال�������ض���وارع،  ل����الأزق����ة  م���ع���امل  اأي 
وقبب  م���اآذن  اأط���الل  اإال  يبق  ومل 
جوامع، وبع�س من اآثار ال�ضنا�ضيل 
التاريخية التي تتميز بها الهند�ضة 

العمرانية يف املنطقة.
لثالثة  اأب  وه����و  ح�����ض��ني،  ي�����ض��ري 
االأمين  ال�����ض��اح��ل  اأن  اإىل  اأط���ف���ال، 
اأ�ضبحت  العائالت  ومئات  منكوب 
الواقعة  املدينة  م��ن  م�ضردة  االآن 
على نهر دجلة الذي ين�ضاب حتتها 
ال�ضنني وقل ماوؤه االآن  منذ مئات 

املنطقة ذلك، ومنهم  اأه��ايل  يوؤكد 
اأحمد جا�ضم من حي الزجنيلي يف 
االأمنية  “القوات  اأن  املو�ضل  غرب 
اأحد عنا�ضر  عرثت قبل مدة على 
���ض��رداب بيت يف  داع�����س خمتبئا يف 

املنطقة القدمية«.
املكونة  ال���ع���ائ���ل���ة  رب  وي�������ض���ي���ف 
ال  “لذلك  اأ���ض��خ��ا���س  خم�ضة  م��ن 
القوات االأمنية بالعودة  ت�ضمح لنا 
تطهريها،  ب��ع��د  اإال  م��ن��ازل��ن��ا  اإىل 
خ�����ض��و���ض��ا ب���ع���د م��ق��ت��ل ع�����دد من 

املدنيني بعبوات«.
حامد  االجتماعي  الباحث  يقول 
اإعمار  اإع����ادة  ت��اأخ��ري  ان  ال��زب��ي��دي 
املو�ضل قد يت�ضبب مب�ضاكل اأمنية 
ي�ضعب  وبيئي�������ة  واجتماعي�����ة 

حلها.
ح���دي���ث  ال�����زب�����ي�����دي يف  وي����ع����ت����ر 
احلكومة  على  اأن  ب��ر���س  لفران�س 
ال��ع��راق��ي��ة االإ�����ض����راع ب��ح��ل اأزم����ات 
املو�ضل وعموم حمافظة  وم�ضاكل 
اإعمار  اإه��م��ال  اأن  م�ضيفا  نينوى، 
اأمنها  تدهور  اإىل  �ضيوؤدي  املدينة 
م���ن ج��دي��د يف ظ���ل وج����ود خاليا 

نائمة.
لكن رغم ذلك، ي�ضر قائد �ضرطة 

�ضيئا  واأعمال يدوية خ�ضبية. لكن 
مل يبق من ذلك اإال بع�س ال�ضواهد 
من املعدات املدمرة واملتناثرة قرب 
جدران ال تزال حتمل كتابات غري 

وا�ضحة خطها املتطرفون .
رعب وخطر  االأنقا�س،  تلك  حتت 

كاأنه يعلن احلداد على اخلراب.
مركزا  ال���ق���دمي���ة  امل��ن��ط��ق��ة  ت���ع���د 
اأ�ضا�ضيا لبع�س املهن ال�ضعبية التي 
يعتا�س عليها اأهايل املو�ضل، ك�ضيد 
التنور  خ��ب��ز  و���ض��ن��اع��ة  االأ����ض���م���اك 
واالأل����ب����ان واحل���ل���وي���ات وال���ق���وارب 

وي�ضيف اأن هوؤالء “يعتا�ضون على 
خمزونهم من االأغذية واملياه. لقد 
ال��ق��وات االأم��ن��ي��ة م��ن قتل  متكنت 
تفتي�س  عمليات  اأث��ن��اء  منهم  ع��دد 
ت�ضاريحها  يف  اأحيانا  تتكتم  لكنها 

خيال هذا املو�ضوع«.

ال يزال يحدق باملدينة واأهلها.
حمافظة  جم��ل�����س  ع�����ض��و  ي���ق���ول 
لوكالة  احل���دي���دي  خ��ل��ف  ن��ي��ن��وى 
من  “عددا  اإن  ب����ر�����س  ف���ران�������س 
خمتبئني  زال��وا  ما  داع�س  عنا�ضر 
يف �ضراديب املنطقة غري املطهرة«.

•• وا�صنطن-وكاالت:

ق���ال م�����ض��اع��د وزي����ر اخل��ارج��ي��ة االأم��ري��ك��ي��ة لل�ضوؤون 
الواليات  اإن  ياماموتو،  دون��ال��د  ب��االإن��اب��ة،  االأفريقية 
جديداً،  عهداً  زميبابوي  ت�ضهد  اأن  يف  ترغب  املتحدة 
موغابي  روب��رت  الرئي�س  مطالبة  �ضمنياً  يعني  مما 
مع  بالتنحي  طويلة  ف��رتة  منذ  ال��ب��الد  يحكم  ال���ذي 

ت�ضاعد اأزمة �ضيا�ضية.
اإىل رف�س  االأرج��ح  وت�ضري ت�ضريحات ياماموتو على 
 37 منذ  زميبابوي  يحكم  ال��ذي  موغابي  بقاء  فكرة 

عاماً يف دور انتقايل اأو �ضريف.
وقال ياماموتو يف مقابلة مع رويرتز اإنه انتقال لعهد 

جديد لزميبابوي، هذا ما نن�ضده حقاً.
ال�ضلطة هذا  ع��ل��ى  زمي��ب��اب��وي  اجل��ي�����س يف  وا���ض��ت��وىل 
اإىل منع  ت��ه��دف ع��ل��ى االأرج������ح  االأ����ض���ب���وع يف خ��ط��وة 

موغابي من ت�ضليم ال�ضلطة لزوجته..
عزله  يتم  مل  كما  ا�ضتقالته  يعلن  مل  موغابي  لكن   
وهو  اأم�س  له  ���ض��وراً  االإع���الم  و�ضائل  ون�ضرت  ر�ضمياً 

•• القاهرة -رويرتز:

النائب  اإن  الر�ضمية  االأو�ضط  ال�ضرق  اأنباء  وكالة  قالت 
ليبي  مت�ضدد  بحب�س  اجلمعة  اأم�س  اأم��ر  امل�ضري  العام 
هجوم  يف  التحقيق  ذم��ة  على  يوما   15 اآخ��ري��ن  و14 
الغربية  م�����ض��ر  ���ض��ح��راء  يف  ال�����ض��رط��ة  ا���ض��ت��ه��دف  دام 
اإن  ق��ال��ت  ق��د  ال��داخ��ل��ي��ة  وك��ان��ت وزارة  امل��ا���ض��ي.  ال�ضهر 
القوات امل�ضرية األقت القب�س على عبد الرحيم حممد 
�ضربة  بعد  الليبية،  درن���ة  مدينة  م��ن  وه��و  امل�����ض��م��اري، 

جوية اأودت بحياة باقي منفذي الهجوم.
االأقل  52 على  اإن  اأم��ن��ي��ة  م�����ض��ادر  ق��ال��ت  ال��ب��داي��ة  ويف 
دوريتهم  مت�ضددون  هاجم  عندما  قتلوا  ال�ضرطة  من 
ب�ضواريخ وعبوات نا�ضفة يف منطقة نائية من ال�ضحراء. 

لكن وزارة الداخلية قالت اإن عدد القتلى 16 �ضرطيا.

م�صر تفتح معرب رفح موؤقتًا اليوم
•• غزة-اأ ف ب:

للحاالت  اأي���ام  لثالثة  رف��ح  معر  ال�ضبت  ال��ي��وم  امل�ضرية  ال�ضلطات  تفتح 
االإن�ضانية وذلك للمرة االوىل منذ ت�ضلم ال�ضلطة الفل�ضطينية معابر قطاع 
غزة على ما اأعلن م�ضوؤولون فل�ضطينيون يف حني و�ضل اللواء ماجد فرج 

مدير املخابرات العامة الفل�ضطينية اإىل القطاع.
واكد م�ضوؤول ان م�ضر �ضتفتح املعر للحاالت االن�ضانية امل�ضجلة لدى وزارة 
الداخلية التي كانت تديرها حما�س وفق االلية املعمول بها �ضابقا.. وتابع 
املعر حاليا هم من موظفي حكومة  واالمنيني يف  املدنيني  املوظفني  اأن 

الوفاق التي يراأ�ضها رامي احلمد اهلل.
وقالت وزارة الداخلية اأن 20 الف مواطن م�ضجلون يف الك�ضوفات بانتظار 
العامة  املخابرات  مدير  فرج  ماجد  اللواء  اجتمع  ثانية  جهة  من  ال�ضفر. 
الفل�ضطينية الذي و�ضل اإىل غزة ظهر اجلمعة، مع يحيى ال�ضنوار رئي�س 
حركة حما�س يف قطاع غزة، كما التقى مع م�ضوؤولني اأمنيني مبا يف ذلك 

مدراء معر رفح احلدودي الذين عينتهم ال�ضلطة الفل�ضطينية موؤخرا.

ي�ضافح قائد اجلي�س اجلرنال كون�ضتانتينو ت�ضيوينغا. 
“مائع  باأنه  زميبابوي  يف  الو�ضع  ياماموتو  وو�ضف 

للغاية«. 
وك����ان ي��ام��ام��وت��و ي��ت��ح��دث ع��ل��ى ه��ام�����س اج��ت��م��اع مع 
اخلارجية  وزارة  يف  االأفريقي  االحت��اد  من  م�ضوؤولني 

االأمريكية بوا�ضنطن.
وقال اإن الواليات املتحدة �ضتنظر يف رفع العديد من 
العقوبات االأمريكية على زميبابوي اإذا بداأت يف اإجراء 

اإ�ضالحات �ضيا�ضية واقت�ضادية.
زميبابوي  يف  ال�ضيا�ضيني  للزعماء  ر�ضالة  يف  واأ�ضاف 
اإ�ضالحات  اأجريتم  اإذا  اأن��ه  دائماً  موقفنا  كان  قائاًل: 
وحتركتم  و�ضيا�ضية  اقت�ضادية  واإ�ضالحات  د�ضتورية 
فحينئذ  االإن�����ض��ان  وح��ق��وق  ال�ضيا�ضي  امل��ج��ال  حلماية 

ميكننا البدء يف احلوار اخلا�س برفع العقوبات.
حلكومة  م�ضاعدات  اأي  املتحدة  ال��والي��ات  تقدم  ومل 
م�ضاعدات  ت��ق��دم  لكنها  ع��دة  ���ض��ن��وات  منذ  زمي��ب��اب��وي 
يف  العاملة  خا�ضة  احلكومية  غري  للمنظمات  تنمية 

جمال الرعاية ال�ضحية. 

العامة  النيابة  اإن  االأو�ضط  ال�ضرق  اأنباء  وكالة  وقالت 
وجهت للم�ضماري تهما بينها قتل �ضباط واأفراد �ضرطة 
اأ���ض��ل��ح��ة ن��اري��ة واالن�����ض��م��ام اإىل تنظيم  ع��م��دا وح��ي��ازة 
واأعلنت جماعة مت�ضددة مل تكن معروفة من  اإرهابي. 
قبل تدعى اأن�ضار االإ�ضالم م�ضوؤوليتها عن الهجوم الذي 
االأول مما ميثل خطرا جديدا  ت�ضرين  اأكتوبر  وقع يف 
�ضبه  يف  اإره��اب��اً  تكافح  التي  امل�ضرية  االأم��ن  ق��وات  على 
الداخلية يف  وزارة  وقالت   .2013 �ضيناء منذ  جزيرة 
البيان الذي اأ�ضدرته اخلمي�س اإن ال�ضربة اجلوية اأودت 
الدورية  على  الهجوم  يف  �ضاركوا  مت�ضددا   15 بحياة 
تلقوا  جميعهم  واإن  امل�����ض��م��اري  اإىل  اإ���ض��اف��ة  ال�ضرطية 
اأي�ضا  القب�س  األقت  اأنها  واأ�ضافت  ليبيا.  يف  تدريبهم 
على 29 من حمافظتي اجليزة والقليوبية املجاورتني 

للعا�ضمة جندهم املت�ضددون.

باالأ�ضف  ت�����ض��ع��ر  ف��رن�����ض��ا  دوالت������ر 
لهذه النتيجة الناجمة عن الفيتو 
ال�ضفري  اع���ت���ر  ف��ي��م��ا  ال���رو����ض���ي، 
ال��ري��ط��اين م��اث��ي��و ري��ك��روف��ت ان 
ال�ضالم  ت��ع��زي��ز  يف  ف�ضلت  رو���ض��ي��ا 
���ض��وري��ا ع��ن��دم��ا رف�����ض��ت اتخاذ  يف 

موقف بناء.
نظام  جممل  ب��ات  الت�ضويت  وم��ع 
االمم  اقامته  الذي  االنت�ضار  منع 
ا�ضتخدام اال�ضلحة  املتحدة حلظر 

الكيميائية يف العامل على املحك.
ي��خ��ت��ل��ف امل�������ض���روع���ان االأم���ريك���ي 
وال  ك���ب���ري  ح�����د  اىل  وال�����رو������ض�����ي 
يلتقيان �ضوى يف نقطة واحدة هي 

متديد مهمة املحققني ملدة عام.
مراجعة  ال��رو���ض��ي  امل�����ض��روع  طلب 
مهمة املحققني وجتميد تقريرهم 

رو�ضيا  وا�ضحة:  الر�ضالة  ان  على 
كيميائية  اأ�ضلحة  با�ضتخدام  تقبل 

يف �ضوريا.
الرو�ضي  ال�ضفري  ق��ال  جهته،  من 
مهمة  ان  ن���ي���ب���ي���ن���زي���ا  ف���ا����ض���ي���ل���ي 
املحققني ت�ضوبها نواق�س ا�ضا�ضية 
ال�ضهادات  ح���ول  ���ض��ك��وك  وه���ن���اك 
رو���ض��ي��ا مل  ان  ك��م��ا  ال��ت��ي جمعتها 
على  الت�ضويت  با�ضتطاعتها  يكن 
امل�ضروع االأمريكي واجلميع كانوا 

يعلمون ذلك.
وا�ضارت دول عدة اىل عزلة رو�ضيا 
ال�ضوري  النظام  حلفاء  اب��رز  اح��د 
ال������دول الكرى  وال���ق���ت ك���ل م���ن 
م�����ض��وؤول��ي��ة ف�����ض��ل جم��ل�����س االمن 

على االخرى.
فرن�ضوا  الفرن�ضي  ال�ضفري  وق��ال 

 •• نيويورك-اأ ف ب:

متناف�ضان  قرارين  م�ضروعا  ف�ضل 
متديد  اج��ل  من  ورو�ضي  امريكي 
الذين  ال��دول��ي��ني  اخل���راء  مهمة 
اأ�ضلحة  ا�ضتخدام  ح��ول  يحققون 
كيميائية يف �ضوريا ملدة عام وذلك 
خالل جل�ضة عا�ضفة ملجل�س االمن 

الدويل ام�س االأول اخلمي�س.
م�ضروع  بعدها  ال��ي��اب��ان  وط��رح��ت 
التحقيق  “اآلية  قرار ميدد مهمة 
املتحدة  االمم  ب���ني  امل�ضرتكة” 
وم�����ن�����ظ�����م�����ة ح�����ظ�����ر اال�����ض����ل����ح����ة 
يتم  ريثما  يوما  ل�30  الكيميائية 
يطلب  كما  ت�ضوية،  اىل  التو�ضل 
م��ن االم��ني ال��ع��ام ل��الأمم املتحدة 
يف  ي��ق��دم  ان  غوتريي�س  انطونيو 
“مقرتحات  ي���وم���ا   20 غ�����ض��ون 
عمل”  ومنهجية  هيكلية  ب�����ض��اأن 

اآلية التحقيق.
النق�س  ح��ق  رو���ض��ي��ا  وا�ضتخدمت 
م�ضاألة  يف  العا�ضرة  للمرة  الفيتو 
م�ضروع  ���ض��د  ب�����ض��وري��ا  م��ت��ع��ل��ق��ة 
 11 اأم���ريك���ي واف��ق��ت عليه  ق���رار 
دولة وعار�ضته اثنتان هما رو�ضيا 
وبوليفيا بينما امتنعت دولتان هما 

ال�ضني وم�ضر عن الت�ضويت.
خالل جولة ت�ضويت ثانية، �ضقط 
م�����ض��روع ال��ق��رار ال��رو���ض��ي ب��ع��د ان 
اأرب��ع دول فقط  تاأييد  ح�ضل على 
وم���ع���ار����ض���ة ���ض��ب��ع وام���ت���ن���اع ارب���ع 
اأخ��رى. وك��ان ال بد من احل�ضول 
ت�����ض��ع��ة ا�ضوات  ع��ل��ى غ��ال��ب��ي��ة م���ن 
ت�ضتخدم  ان  ب���دون  الن�س  لتبني 
الدائمة  اخل��م�����س  ال����دول  م��ن  اي 

الع�ضوية الفيتو.

مهمة  ان  دب���ل���وم���ا����ض���ي���ون  ي���ق���ول 
ولي�س  اجل��م��ع��ة  تنتهي  املحققني 
اع��ل��ن �ضابقا  ك���ان  ك��م��ا  اخل��م��ي�����س 
جمل�س  يدر�س  ان  املفرت�س  ومن 

االمن االقرتاح الياباين.
و����ض���ه���دت ج��ل�����ض��ة جم��ل�����س االم���ن 
ت���ال����ض���ن���ا غ�����ري م���ع���ه���ود وت����ب����ادل 
وعدم  واخليانة  ب�الغ�س  اتهامات 
ال�ضفري  ن�����دد  ب��ي��ن��م��ا  االأم������ان������ة، 
امام االعالم  ب�ا�ضتعرا�س  امل�ضري 
اىل  البوليفي  نظريه  ا�ضار  بينما 

جل�ضة “غري ماألوفة«.
قالت  ال�����رو������ض�����ي،  ال���ف���ي���ت���و  اث������ر 
االمم  يف  االم���ريك���ي���ة  ال�������ض���ف���رية 
رو�ضيا  ان  ه��اي��ل��ي  ن��ي��ك��ي  امل��ت��ح��دة 
حظيت  التي  التحقيق  اآلية  قتلت 
بدعم عام يف هذا املجل�س، م�ضددة 

بعد �أ�شهر من حترير �ملدينة من د�ع�س 

دمار واألغام وفلول و�صائعات يف املو�صل القدمية  

�لهجوم �أوقع �أكرث من 80 قتيال يف خان �شيخون 

جمل�ش االأمن يف�صل يف متديد التحقيق بالكيماوي يف �صوريا 

اأمريكا تلمح اإىل رغبتها بتنحي موغابي يف زميبابوي

م�صر حتقق مع متهمني يف هجوم على ال�صرطة 
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 قتل ثالثة اأ�ضخا�س على االأقل بالر�ضا�س ام�س يف العا�ضمة الكينية 
ال�ضلطات وقمعتها  للمعار�ضة منعتها  نريوبي على هام�س تظاهرة 

ال�ضلطات بعنف، كما ذكر م�ضور من وكالة فران�س بر�س.
بالر�ضا�س  قتلوا  �ضبان  ث��الث��ة  جثث  ب��ر���س  فران�س  م�ضور  �ضاهد 

وم�ضابني يف ال�ضدر.
وقد �ضقطوا خالل تفريق تظاهرات يف ثالثة اماكن منف�ضلة يف حي 

موثوروا املال�ضق ملركز االأعمال يف العا�ضمة.
اودينغا  راي��ال  املعار�ضة  زعيم  ال�ضتقبال  جتمعوا  املتظاهرون  وك��ان 
ال�ضرطة  تفرقهم  ان  قبل  املتحدة،  ال��والي��ات  اىل  رحلة  من  العائد 

بعنف.

روبرت  زميبابوي  رئي�س  اإن  ام�س  خاما  اإي��ان  بوت�ضوانا  رئي�س  ق��ال 
موجابي يجب اأن يكف عن حماوالته للبقاء يف احلكم بعد ا�ضتيالء 
اجلي�س على ال�ضلطة هذا االأ�ضبوع الأنه ال يتمتع بتاأييد دبلوما�ضي 

اإقليمي للبقاء رئي�ضا.
اإن تدخل اجلي�س الذي تقول م�ضادر �ضيا�ضية  وقال خاما لرويرتز 
اإنه ميكن اأن ميهد الطريق اإىل حكومة وحدة وطنية بعد 37 عاما 
اأي�ضا فر�ضة لو�ضع زميبابوي على طريق  من حكم موجابي يقدم 

نحو ال�ضالم والرخاء.
اأن يبقى رئي�ضا كل هذا الوقت.  اأحد يجب  اأي  اأن  اأعتقد  واأ�ضاف ال 

نحن روؤ�ضاء ول�ضنا ملوكا.
 

قلقها  ع��رت عن  املتحدة  ال��والي��ات  اإن  بيان  االأبي�س يف  البيت  ق��ال 
للمعار�ضة  الرئي�ضي  اإزاء قرار حكومة كمبوديا حل احلزب  العميق 

واأ�ضاف اأن وا�ضنطن �ضتتخذ خطوات حمددة ردا على ذلك.
اأوىل  كخطوة  �ضتوقف  املتحدة  ال��والي��ات  اإن  االأب��ي�����س  البيت  وق��ال 
واإدارتها لالنتخابات  الكمبودية  الوطنية  االنتخابات  للجنة  دعمها 

الوطنية املقررة العام القادم.
وت��ع��ر���ض��ت احل��ك��وم��ة ال��ك��م��ب��ودي��ة الن��ت��ق��ادات دول��ي��ة ب��ع��د ح��ل حزب 
تهديدا  االأوروب����ي  االحت���اد  اأث���ار  ح��ني  يف  االنتخابات  قبل  املعار�ضة 

حمتمال الأولويات التجارة احليوية.
بقرار  اخلمي�س  ي��وم  الكمبودي  الوطني  االإن��ق��اذ  ح��زب  ح��ل  وج��رى 
من املحكمة العليا بناء على طلب حكومة رئي�س الوزراء هون �ضني 
الذي يتعر�س حكمه امل�ضتمرة منذ اأكرث من ثالثة عقود لتهديد يف 

االنتخابات العامة املقررة العام القادم.
 

قالت و�ضائل اإعالم ر�ضمية يف ميامنار ام�س اإن �ضخ�ضا اأ�ضيب حينما 
ا�ضطدمت �ضاحنات اجلي�س باألغام اأر�ضية يف والية راخني امل�ضطربة 
دفعت  اأعقاب حملة ع�ضكرية  توترات عرقية يف  و�ضط  االأ�ضبوع  هذا 

مئات االآالف من امل�ضلمني الروهينجا اإىل الهرب من البالد.
األ���ف اإىل ب��ن��ج��الد���س امل���ج���اورة م��ن��ذ انطالق  وف���ر اأك���رث م��ن 600 
من  متمردون  نفذها  هجمات  بعد  ج��اءت  التي  الع�ضكرية  العملية 

الروهينجا يف 25 �ضبتمر اأيلول. 
التي  واالغت�ضاب  واحل���رق  القتل  اأع��م��ال  اإن  املتحدة  االأمم  وت��ق��ول 
ترتكبها قوات اجلي�س وح�ضود من البوذيني مع الروهينجا يف راخني 

ت�ضل اإىل حد التطهري العرقي.
�ضحيفة  وه��ي  م��ي��امن��ار،  اوف  الي��ت  نيوز  جلوبال  �ضحيفة  وذك���رت 
بالغة بثالث  اأ���ض��رارا  اأحل��ق  انفجرت مما  األغام  اإن ثالثة  حكومية، 
�ضاحنات ع�ضكرية يف بلدة مينبيا بو�ضط راخني �ضباح يوم االأربعاء 

املا�ضي.
واأ�ضافت اأن االألغام كانت ت�ضتهدف فيما يبدو قوافل ع�ضكرية.

وقالت ال�ضحيفة اإنه يف وقت الحق من يوم االأربعاء انفجر لغم اآخر 
قرب قرية فيتايل بو�ضط راخني اأثناء مرور �ضبع �ضاحنات مما اأ�ضفر 

عن اإ�ضابة اأحد املارة دون اأن تلحق اأ�ضرار بال�ضاحنات.

عوا�صم

نريوبي

ياجنون

وا�شنطن

جوهان�شربج

الق�صاء البلجيكي ينظر يف 
توقيف م�صوؤولني كاتالونيني

 •• بروك�صل-اأ ف ب:

اأ�ضدرتها  التي  االأوروب��ي��ة  التوقيف  م��ذك��رة  يف  البلجيكي  الق�ضاء  ينظر 
اأ�ضبوعني بحق الرئي�س الكاتالوين املقال كارلي�س بوت�ضيمون  مدريد قبل 
واأربعة من وزرائه ال�ضابقني املوجودين معه يف املنفى يف بلجيكا ويرف�ضون 

ت�ضليمهم اإىل اإ�ضبانيا.
وخرج امل�ضوؤولون الكاتالونيون االنف�ضاليون اإىل املنفى بعد فر�س اإ�ضبانيا 
ا�ضتقالله من  اإع��الن  اإث��ر  املحلية  �ضلطاته  واإقالة  اإقليمهم  على  و�ضايتها 

طرف واحد يف 27 ت�ضرين االأول اأكتوبر.
التهمة  اإ�ضبانيا حيث وجهت  يف  يحاكموا  اأن  اخلم�ضة  امل�ضوؤولون  ويرف�س 
ر�ضميا اإىل ثمانية اأع�ضاء اآخرين يف احلكومة املقالة وو�ضعوا قيد التوقيف 

املوؤقت.
ويعتزمون  اإ�ضبانيا  يف  ق�ضائية  ب�ه�ضترييا  البلجيكيون  حماموهم  ويندد 
االحتجاج على تنفيذ مذكرة التوقيف التي يقولون اأنها متت اإىل حماكمة 

�ضيا�ضية.
االبتدائية  املحكمة  يف  امل�ضورة  غرفة  اأم��ام  اجلل�ضة  جت��ري  اأن  املقرر  وم��ن 
يف  الوحيد  القا�ضي  اأن  املحامون  وق��ال  بروك�ضل.  يف  بالهولندية  الناطقة 
الغرفة �ضي�ضتمع اإىل املرافعات على اأن ي�ضدر قراره يف غ�ضون ثمانية اإىل 

ع�ضرة اأيام.
وكان  اجلل�ضة.  االأربعة  ال�ضابقون  ووزراوؤه  بوت�ضيمون  يح�ضر  اأن  وينبغي 
قا�ضي حتقيق بلجيكي حكم باإطالق �ضراح امل�ضوؤولني اخلم�ضة مع اإلزامهم 
باالإقامة يف عنوان ثابت يف بلجيكا واملثول �ضخ�ضيا عند كل ا�ضتدعاء يوجه 

اإليهم من الق�ضاء وال�ضرطة.
 

% من �أطفال �لقد�س حتت خط �لفقر يف يوم �لطفل �لعاملي 85 

األف حالة اعتقال الأطفال فل�صطينيني خالل �صنتني  15

االحتاد االأوروبي يحذر من نفاد الوقت حول بريك�صت

العفو الدولية تتهم اجلي�ش الفيليبيني بانتهاكات 

م�صتقبل مريكل يف امليزان مبفاو�صات االئتالف احلكومي 
االج��ت��م��اع��ي واحل������زب ال���دمي���وق���راط���ي احل����ر وح���زب 
اإىل  ليل اخلمي�س اجلمعة متديد حمادثاتها  اخل�ضر، 
ما بعد 16 ت�ضرين الثاين نوفمر، املهلة التي حددتها 

امل�ضت�ضارة الإمتام العملية.
وقال اأحد قادة املحافظني البافاريني األك�ضندر دوبرينت 
اإن املفاو�ضات التي جتري يف جل�ضات مغلقة و�ضط اأجواء 
متوترة �ضتتوا�ضل اإذا اقت�ضى االأمر طوال عطلة نهاية 
االأ�ضبوع. وقبل ا�ضتئناف املحادثات ظهر اجلمعة، اقرت 
اأنغيال مريكل باأن اجلل�ضات املقبلة �ضتكون �ضعبة حتما 
ثانية  جولة  خو�س  املجدي  فمن  ال�ضعوبات  رغم  لكن 
من املفاو�ضات وال �ضيما لبحث مو�ضوع الهجرة الذي 

•• برلني-اأ ف ب:
يبدد  اتفاق  اإىل  الليل  خالل  التو�ضل  يف  ف�ضلوا  بعدما 
املحافظون  ي�ضتاأنف  مبكرة،  انتخابات  تنظيم  خماطر 
مفاو�ضاتهم  ام�����س  االأمل����ان  وال��ب��ي��ئ��ي��ون  وال��ل��ي��رال��ي��ون 
على  ي��ن��ط��وي  ره����ان  ح��ك��وم��ة، يف  لت�ضكيل  امل��ارات��ون��ي��ة 
خماطر بالن�ضبة للم�ضت�ضارة اأنغيال مريكل التي ت�ضع 

م�ضريها ال�ضيا�ضي يف امليزان.
لت�ضكيل  �ضعيا  ال�ضاقة  املفاو�ضات  من  كامل  �ضهر  بعد 
االأربعة،  ال�ضيا�ضية  االأح���زاب  ق��ررت  حكومي،  ائ��ت��الف 
امل�ضيحي  واالحت����اد  ال��دمي��وق��راط��ي  امل�ضيحي  االحت����اد 

•• مانيال-اأ ف ب:

الدولية  ال��ع��ف��و  م��ن��ظ��م��ة  ات��ه��م��ت 
بانهم  الفيليبينيني  اجلنود  ام�س 
اع��ت��ق��ل��وا وع���ذب���وا م��دن��ي��ني كانوا 
مدينة  م����ن  ال�����ف�����رار  ي����ح����اول����ون 
التي  ال����ب����الد  ج���ن���وب  يف  م�������راوي 
مت���ت حم��ا���ض��رت��ه��ا خ���الل خم�ضة 
ا�ضهر من املواجهات مع متطرفني 

بايعوا تنظيم داع�س االإرهابي.
وخ����الل امل���ع���ارك ال���ض��ت��ع��ادة اكر 
قتل  الفيليبني،  يف  م�ضلمة  مدينة 
بينهم  �ضخ�س   1100 م��ن  اك��رث 
900 جهادي. وادت املواجهات اىل 
�ضخ�س وحولت  ال��ف   400 ن��زوح 

احياء اىل دمار.
�ضهر  ب���ع���د  ن�������ض���رت���ه  ت���ق���ري���ر  ويف 
الفيليبيني  الرئي�س  اع���الن  على 
رودريغو دوتريتي حترير مراوي، 
اإج���راء  اىل  م��ان��ي��ال  املنظمة  دع���ت 
حتقيق يف ما ت�ضفه باأنه انتهاكات 
الدويل  االإن�����ض��اين  للحق  خ��ط��رية 

وخروق خطرية حلقوق االن�ضان.
ال�����ق�����وات  ان  امل����ن����ظ����م����ة  وق������ال������ت 
انتهكت  الفيليبينية  احل��ك��وم��ي��ة 
معاملة  وا�����ض����اءة  ال��ت��ع��ذي��ب  م��ن��ع 

وكان مئات املتطرفني �ضيطروا يف 
23 اأيار مايو على قطاعات كاملة 
املدنيني  وا�ضتخدموا  م��راوي  من 
املحللون  دف��ع  مم��ا  ب�ضرية  دروع���ا 
اىل اع��ت��ب��ار ذل��ك حم��اول��ة الإقامة 
قاعدة لتنظيم داع�س االإرهابي يف 

جنوب �ضرق اآ�ضيا.
الفيليبينيون  الع�ضكريون  ومتكن 
املتطرفني  ع���ل���ى  ال���ق�������ض���اء  م����ن 
مب���������ض����اع����دة ط������ائ������رات م���راق���ب���ة 
وط�������ائ�������رات م���������ض����رية ام���ريك���ي���ة 
وا�ضرتالية وا�ضلحة قدمتها رو�ضيا 

وال�ضني.
االمريكي  ال����دف����اع  وزي�����ر  وا�����ض����اد 
املا�ضي  ال�����ض��ه��ر  م��ات��ي�����س  ج��ي��م�����س 
باجلي�س الفيليبيني حلر�ضه على 

حقوق االن�ضان خالل احل�ضار.
دانت  الدولية  العفو  منظمة  لكن 
اخلطرية  االنتهاكات  من  �ضل�ضلة 
للحق االإن�����ض��اين ال���دويل م��ن قبل 

كل اطراف النزاع.
�ضهود  ع��ن  ال��دول��ي��ة  العفو  ونقلت 
 25 ع��ي��ان ان اجل���ه���ادي���ني ق��ت��ل��وا 
االأق����ل معظمهم من  ع��ل��ى  م��دن��ي��ا 
ذبحا،  او  بالر�ضا�س  امل�ضيحيني، 

وحتدثت عن جرائم حرب.

االأ�ضلحة  اجل��ه��ادي��ون  �ضرق  بينما 
واملجوهرات واملال.

ان����ه م���ن املمكن  ال��ت��ق��ري��ر  وت���اب���ع 
احلكومية  ال������ق������وات  ت����ك����ون  ان 
�ضنت ه��ج��م��ات ج��وي��ة وب��ري��ة غري 
ح�ضيلة  ان  اىل  م�ضريا  متكافئة، 
ال�ضحايا املدنيني التي جنمت عن 
عمليات الق�ضف اجلوية وهجمات 
امل��ت��ط��رف��ني اك����ر ب��ك��ث��ري ع��ل��ى ما 

يبدو من االأرقام الر�ضمية.
باي  الفيليبيني  اجلي�س  يدل  ومل 
ا�ضئلة  على  ردا  ال��ف��ور  على  تعليق 

وكالة فران�س بر�س.

نهب  عمليات  وارت��ك��ب��ت  املعتقلني 
على ما يبدو.

ال���دول���ي���ة انها  ال��ع��ف��و  واو����ض���ح���ت 
بينهم  ا���ض��خ��ا���س  ث��م��ان��ي��ة  ق��اب��ل��ت 
رووا  م�ضيحيني  بناء  عمال  �ضبعة 
لها انهم تعر�ضوا لل�ضرب لفرتات 
كويلة ولتهديدات بالقتل من قبل 

رجال البحرية الفيليبينيني.
ان��ه��ا حت��دث��ت اىل عدد  واأ����ض���اف���ت 
اتهموا  ال���ذي���ن  اال����ض���خ���ا����س  م���ن 
ممتلكات  بنهب  احلكومية  القوات 
اأجهزة  م��ث��ل  م��دن��ي��ني  اىل  ت���ع���ود 
وحوا�ضيب  اثرية  وقطع  تلفزيون 

الف�صائل الفل�صطينية جتتمع
 يف القاهرة لبحث امل�صاحلة 

 •• رام اهلل-اأ ف ب:

الف�ضائل  ان  ام�����س  الفل�ضطينية  ال��ت��ح��ري��ر  منظمة  يف  م�����ض��وؤول��ون  ق���ال 
تنفيذ  اآل��ي��ات  لبحث  ال��ق��اه��رة  يف  املقبل  ال��ث��الث��اء  �ضتجتمع  الفل�ضطينية 

امل�ضاحلة الفل�ضطينية على االأر�س.
فتح  حركتي  بني  امل�ضاحلة  اتفاق  توقيع  يف  اأ�ضهمت  التي  القاهرة  وكانت 
وحما�س، اأعلنت يف 12 ت�ضرين االأول اكتوبر املا�ضي انها �ضتدعو الف�ضائل 

الفل�ضطينية اىل اجتماع يف 21 ت�ضرين الثاين نوفمر.
وقال ع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�ضطينية احمد جمدالين 
كان  كما  والع�ضرين  احل��ادي  �ضيعقد يف  االجتماع  اإن  بر�س  فران�س  لوكالة 
خمططا له و�ضيبحث ما ت�ضمنه اتفاق القاهرة الذي وقع يف العام 2011 
الفل�ضطينية  التحرير  ومنظمة  واالنتخابات  واحلكومة  االم��ن  وي�ضمل 

وامل�ضاحلة املجتمعية واحلريات.
ت�ضمن اتفاق امل�ضاحلة الذي وقعته فتح وحما�س يف 2011 البنود نف�ضها 
اأهمها  وم��ن  املقبل  االج��ت��م��اع  يف  الفل�ضطينية  الف�ضائل  �ضتبحثها  ال��ت��ي 

مو�ضوع حكومة الوحدة الوطنية.
وتختلف حكومة الوحدة الوطنية عن حكومة التوافق الوطني التي ترا�ضها 
الف�ضائل  جميع  الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  �ضت�ضمل  اإذ  اهلل،  احلمد  رام��ي 

الفل�ضطينية مبا فيها حركة حما�س.
غري ان الواليات املتحدة االمريكية وا�ضرائيل ا�ضرتطتا تخلي حما�س عن 
اأ�ضلحتها يف غزة لقبول ا�ضراكها يف احلكومة الفل�ضطينية، وهو االمر الذي 

رف�ضته احلركة والف�ضائل الفل�ضطينية.
ابو  وا�ضل  الفل�ضطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  ع�ضو  وق��ال 
يو�ضف لفران�س بر�س ان االجتماع �ضي�ضتمر حتى اخلمي�س، واأ�ضاف “اعتقد 

يقع يف �ضلب معركة بني املحافظني والبيئيني. باتت مريكل حاليا 
يف ماأزق مل ي�ضبق اأن واجهته. فاإن مل تتو�ضل زعيمة املحافظني اإىل 
فهذا  واخل�ضر،  الليرايل  احل��زب  مع  لتحكم  طريق  خارطة  و�ضع 
قد  انتخابات  يف  االق���رتاع  �ضناديق  اإىل  االأمل���ان  ع��ودة  حتما  �ضيعني 

ت�ضع حدا حلكمها.
لكن الواقع اأن احتمال تنظيم انتخابات جديدة ال يحظى بتاأييد اأي 
من االأطراف التي تتخوف من اأن يعزز موقع اليمني املتطرف بعدما 
واملعار�س  واالإ���ض��الم  للهجرة  املعادي  بخطابه  الأملانيا  البديل  حقق 

ملريكل اخرتاقا كبريا بفوزه ب�92 مقعدا يف جمل�س النواب.
غري اأن مو�ضوع الهجرة الذي يقع يف �ضلب االهتمامات يف اأملانيا بعد 
تدفق املهاجرين عام 2015، هو حتديدا الذي قد يف�ضل املفاو�ضات 

ب�ضبب ما يثريه من مواقف اإيديولوجية على طريف نقي�س.
وقال رئي�س الكتلة الليرالية يف الرملان فولفغانغ كوبيكي حاولنا 

بناء ج�ضور، لكننا ف�ضلنا حتى االآن لالأ�ضف.
ويف مواجهة �ضعود البديل الأملانيا و�ضغوط اجلناح املحافظ اليميني 
يف حزبها، وعدت مريكل بفر�س قيود على ا�ضتقبال طالبي اللجوء، 
-2015 اأب��واب بالدها الكرث من مليون مهاجر يف  بعدما فتحت 

طالبي  لعدد  �ضقف  فر�س  اإىل  ال�ضيا�ضية  عائلتها  وت�ضعى   .2016
اللجوء اجلدد يف املانيا قدره حواىل 200 الفا يف ال�ضنة.

واإزاء خطر اليمني املتطرف الذي انتزع منهم العديد من االأ�ضوات 
يف انتخابات 24 اأيلول �ضبتمر، يجعل املحافظون من هذه النقطة 

م�ضاألة مبدئية.

فاتورة اخل��روج، كما وع��دت يف خطاب يف فلورن�ضا يف 
ب���دء حمادثات  ع��ل��ى  االحت����اد  وح��ث��ت  �ضبتمر،  اأي��ل��ول 

جتارة فورا.

اآب 2014 ذكر اأنه منذ بداية �ضهر متوز، وحتى ذلك 
اأي  القد�س،  190 طفال من حمافظة  اعتقل  التاريخ 
خالل فرتة ال تتجاوز ال�ّضهر والن�ضف. كما اأن اأطفال 
القد�س يعي�ضون معاناة اإ�ضافية جراء �ضيا�ضة االحتالل 
2004 وحتى منت�ضف عام  يف هم منازلهم منذ العام 
2014 هدمت �ضلطات االحتالل يف القد�س ال�ضرقية 
545 منزال وجراء ذلك فقد 2،115 �ضخ�ضاً منازلهم 

منهم 1،140 طفال.

حتت خط �لفقر
الفقر،  القد�س حتت خط  اأط��ف��ال  من   %  85 يعي�س 
وبح�ضب جمعية حقوق املواطن، فاإن عدد �ضكان مدينة 
القد�س ال�ضرقية يبلغ 371،844 مواطنا، يعي�س 79 

 •• غوتنربغ-اأ ف ب:

اأم�����س رئي�ضة احلكومة  ح��ذر ق���ادة االحت���اد االأوروب����ي 
للقيام  الوقت يداهم  اأن  الريطانية ترييزا ماي من 
اال  يف  تتزايد  واالح��ت��م��االت  بريك�ضت  ح��ول  بت�ضويات 
حترز املحادثات تقدما لبلوغ املرحلة التالية يف كانون 

االأول دي�ضمر.
امل��رت��ق��ب ل��ري��ط��ان��ي��ا من  وي��خ�����ض��ى ان يلقي اخل����روج 
اوروبية يف مدينة  الكتلة االوروبية بظالله على قمة 
غوتنرغ ال�ضويدية ال�ضاحلية، من املقرر ان تركز على 
حت�ضني املعايري االجتماعية واإبعاد خطر ال�ضعبوية يف 

م�ضتقبل ما بعد بريك�ضت.
واأعربت ماي عن االمل يف ان يرد االحتاد ب�ضكل اإيجابي 
بعد لقاءاتها مع العديد من القادة على هام�س القمة، 
لت�ضوية  ي�ضيق  الوقت  اأن  من  حذروها  جميعهم  لكن 
اطالق  واع���ادة  باالنف�ضال،  متعلقة  رئي�ضية  م�ضائل 
مفاو�ضات ال�ضهر املقبل بخ�ضو�س اتفاق جتارة وفرتة 

انتقالية.
وق����ال رئ��ي�����س امل��ف��و���ض��ي��ة ج���ان ك��ل��ود ي��ون��ك��ر “الوقت 
فيما  اتفاق  اىل  التو�ضل  من  نتمكن  اأن  اآم��ل  ي��داه��م. 

كانون  يف  اوروب����ا  جمل�س  ق��م��ة  يف  ب��االن��ف�����ض��ال  يتعلق 
االأول دي�ضمر لكن العمل مل ينته بعد«.

بريك�ضت  االوروب��ي��ني يف ملف  املفاو�ضني  وح��ذر كبري 
مي�ضال بارنييه اال�ضبوع املا�ضي من ان اأمام بريطانيا 
ا�ضبوعني فقط لتلبية �ضروط االحتاد املتعلقة بفاتورة 
طالقها وحقوق املواطنني واحلدود االيرلندية اإذا ما 

اأرادت التو�ضل التفاق.
وقال رئي�س الوزراء االيرلندي ليو فاردكار ان مطلب 
دب���ل���ن ب�����اأن ال ي��خ��ل��ق خ�����روج ب��ري��ط��ان��ي��ا م���ن االحت����اد 
ال�ضمالية  اي��رل��ن��دا  ب��ني  فعلية”  “حدودا  االوروب�����ي 
اخل��ا���ض��ع��ة للحكم ال��ري��ط��اين واي��رل��ن��دا ال��ع�����ض��و يف 
يف نتائج  “خطيا”  اأن ُيذكر  االحت��اد االوروب���ي، يجب 

املرحلة االوىل.
وقال فاردكار لل�ضحافيني قبيل االن�ضمام اىل مائدة 
الفطور مع ماي “اذا كان ال بد من االنتظار حتى العام 

اجلديد او االنتظار ملزيد من الت�ضويات، فليكن«.
وم�ضت  اال�ضتفتاء  على  �ضهرا   18 “م�ضى  وا���ض��اف 
ال��ت��ح��رك م��ن اجل  ال��ن��ا���س  ب���داأ  ���ض��ن��وات منذ ان  ع�ضر 

ا�ضتفتاء، احيانا ال يبدو انهم خططوا لهذا كله«.
حول  بالتزاماتنا”  “�ضتويف  بريطانيا  ان  م��اي  قالت 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

النتهاكات  يتعر�ضون  الفل�ضطينيون  االأط��ف��ال  زال  ما 
امل�ضتوطنني  وقطعان  االحتالل  ق��وات  قبل  من  عديدة 
الوطن. ومبنا�ضبة يوم الطفل العاملي ا�ضتعر�ضت وزارة 
تلك  اأب��رز  اأم�س،  تقرير �ضدر  الفل�ضطينية يف  االإع��الم 
بداية  م��ن��ذ  الفل�ضطينية  ال��ط��ف��ول��ة  ب��ح��ق  االن��ت��ه��اك��ات 
28-9-2000 ولغاية منت�ضف  االأق�ضى يف  انتفا�ضة 

�ضهر ت�ضرين ثاٍن نوفمر 2017.
 2000/9/28 يف  االأق�����ض��ى  ان��ت��ف��ا���ض��ة  ب��داي��ة  فمنذ 
 3013 م���ن  اأك����رث  اأ���ض��ت�����ض��ه��د   ،2016 ن��ه��اي��ة  وح��ت��ى 
طفال، وجرح اأكرث من 15000 طفال، واعتقلت قوات 
االحتالل اأكرث من 14000 طفال، وما يزال يف �ضجون 
�ضادر  م�ضرتك  تقرير  بح�ضب  طفال   250 االحتالل 
لرعاية  ال�ضمري  وموؤ�ض�ضة  االأ���ض��رى  ���ض��وؤون  هيئة  ع��ن 
االأ�ضرى، ومركز امليزان حلقوق االإن�ضان، وحتتجزهم يف 
الفتيات يف �ضجن  �ضجني جمدو وعوفر، بينما حتتجز 

ه�ضارون.
%95 من  ب��اأن  االأ���ض��رى  ���ض��وؤون  لهيئة  تقارير  وتفيد 
للتعذيب  يتعر�ضون  اعتقالهم  ي��ت��م  ال��ذي��ن  االأط���ف���ال 
منت�ضف  بعد  يتم  ال���ذي  اعتقالهم،  خ��الل  واالع��ت��داء 
الليل، حيث يقوم جنود االحتالل بع�ضب اأعينهم وربط 
اأيديهم، قبل انتزاع اعرتافات منهم  باالإكراه يف غياب 

حمامني اأو  اأفراد العائلة اأثناء اال�ضتجواب.
700 طفال  ق��راب��ة  ���ض��ن��وي��ا  تعتقل  االح���ت���الل  ف��ق��وات 
م���ن حم��اف��ظ��ات ال���وط���ن ك���اف���ة، ل��ك��ن خ���الل ال�ضنتني 
االأخريتني  وحتديدا منذ اندالع هبة القد�س يف ت�ضرين 
اول 2015 و�ضلت حاالت االعتقال اىل ما يقارب 15 
3000 ح��ال��ة اعتقال  ال��ف ح��ال��ة م��ن بينها اك��رث م��ن 
اداري ما بني قرار جديد وجتديد، ا�ضافة اىل اكرث من 
القا�ضرين  االطفال  �ضفوف  يف  اعتقال  حالة   4000
اإذ قامت قوات االحتالل بحمالت اعتقال مكثفة بحق 
االأطفال الفل�ضطينيني، واعتقل منذ تلك الفرتة وحتى 

طفال،   4000 من  اأك��رث    2017 اأول  ت�ضرين  بداية 
على  احل��ج��ارة  وال��ق��اء  ال��ع��ام  بالنظام  االخ���الل  بتهمة 
القوات،  وامل�ضتوطنني، كما تدعي تلك  قوات االحتالل 
فيما يتعر�س طلبة املدار�س اإىل انتهاكات على احلواجز 
الع�ضكرية املقامة على مداخل املدن والقرى واملخيمات، 
العقوبات  ت�ضديد  اإىل  ت�ضريعاتها  عر  اإ�ضرائيل  و�ضعت 
اأعمارهم عن  تقل  الذين  الفل�ضطينيني،  االأطفال  على 
)14 عاماً(، ورفع �ضقف ال�ضجن الفعلّي بحقهم لي�ضبح 
ل�20 عام، وبلغ عدد االأطفال حتى نهاية �ضهر ت�ضرين 
�ضجون  يف  يقبعون  طفال   250  ،  2017 اأكتوبر  اأول 

االحتالل و59 �ضيدة من بينهن 11 طفلة قا�ضر.
ب�ضبب  املتف�ضي،  الفقر  م�ضاكل  اأي�ضاً  االأطفال  ويواجه 
�ضيما  ال  امل�ضتمر،  واحل�ضار  االقت�ضادي،  الو�ضع  تردي 
يف ق��ط��اع غ����زة، مم���ا ي�����ض��ط��ر ال��ك��ث��ري م��ن��ه��م اإىل ترك 
تقرير  وبح�ضب  العمل.  �ضوق  اإىل  والتوجه  مدار�ضهم 
 ،2013 لعام  الفل�ضطيني  لالإح�ضاء  املركزي  للجهاز 
فقد بلغت ن�ضبة عدد االأطفال الفل�ضطينيني امللتحقني 
17  عاما نحو   -10 ب�ضوق العمل من الفئة العمرية 
اأنه  اإىل  العمل  ل���وزارة  تقرير  اآخ��ر  اأ���ض��ار  باملائة.    4.1
عاما    18 �ضن  دون  فل�ضطيني  األ��ف طفل   102 يوجد 
2011  نحو  يف �ضوق العمل، يف حني بلغ عددهم عام 

65 األف طفل.

�أطفال �لقد�س 
القد�س  م��دي��ن��ة  يف  الفل�ضطينيني  االأط���ف���ال  زال  م���ا 
 2014 العام  و�ضهد  متوا�ضلة،  العتداءات  يتعر�ضون 
ارتفاعاً ملمو�ضاً يف اأعداد االأطفال الفل�ضطينيني، الذين 
تعر�ضوا لالعتقال يف حمافظة القد�س من قبل �ضرطة 
ة بعد خطف وقتل الطفل  االحتالل االإ�ضرائيلي، وخا�ضّ
2014. وبح�ضب  اأب��و خ�ضري يف �ضيف  حممد ح�ضني 
م�ضادر اإعالمية اإ�ضرائيلية فاإنه منذ بداية �ضهر متوز 
2014، اعتقل ما يقارب 260  وحتى منت�ضف اأيلول 
طفاًل. ويف بيان �ضادر عن �ضرطة االحتالل بتاريخ 14 

وا�ضافت “اتطلع اىل الحتاد االوروبي لريد باإيجابية 
ان نح�ضل  �ضويا و�ضمان  امل�ضي قدما  نتمكن من  كي 

على اف�ضل الرتتيبات املمكنة للم�ضتقبل«.

ال�ضيا�ضات  نتيجة  الفقر  العدد حتت خط  من هذا   %
للتعليم يف  وبالن�ضبة  االحتاللية بحقهم.  واالج��راءات 
مدينة القد�س ال�ضرقية، فما زال هناك نق�س يف الغرف 
بيانات   وبح�ضب  درا�ضية،  غرفة  باألف  يقدر  التدري�ضية 
اإجمايل  ف���اأن  ال��ق��د���س،  يف  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  م��دي��ري��ة 
 ، ع��ام  16 و18  ال�ضرقية ما بني  القد�س  االأط��ف��ال يف 
و�ضل عام 2012 اإىل 88 األفا و845 طفال، من بينهم 

86 األفا و18 طفاًل التحقوا مبوؤ�ض�ضات تعليمية.
بلغت ن�ضبة الت�ضرب  من �ضفوف الثاين ع�ضر الثانوية 
تعاين  %40، يف حني  نحو  القد�س  م��دار���س  فقط يف 
اإذ   ، والطفولة  االأم��وم��ة  م��راك��ز  نق�س يف  م��ن  املدينة  
ي��وج��د ف��ق��ط  اأرب���ع���ة م��راك��ز م��ق��ارن��ة مب��دي��ن��ة القد�س 

الغربية التي يوجد بها 25 مركزا تعتني باالأطفال.
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العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/8074  عمايل جزئي             
واالعرا�س    الزفاف  تنظيم حفالت  لتعهدات  الليايل  عليه/1- جنم  املدعى  اىل 
اأقام  اأبوزيد ح�ضن -  قد  اأن املدعي/ر�ضدي حممود  جمهول حمل االقامة مبا 
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )71398 درهم( 
رقم  املحاماة   واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(  وتذكرة عوده مببلغ )3000 
اخلمي�س   ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت    )MB176115004AE( ال�ضكوى 
مكلف  فاأنت  ل��ذا  القا�ضي   مبكتب  �ضباحا    8.30 ال�ضاعة    2017/12/7 املوافق 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 
م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/8158  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- عرو�س ال�ضمال لو�ضاطة خدمات املركبات   جمهول حمل االقامة 
مبا اأن املدعي/عماد ابراهيم عو�س عبدالعزيز -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )164625 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف  رقم ال�ضكوى )MB175365805AE(  وحددت 
بالقاعة  �ضباحا    8.30 ال�ضاعة    2017/11/28 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء   ي��وم  جل�ضة  لها 
Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/6889  عمايل جزئي             

اإن��رتاك��ت��ي��ف م��ن��ط��ق��ة ح���رة - ذ م م    جمهول  امل���دع���ى ع��ل��ي��ه/1- ك��ل��ي��ك  اىل 
الدعوى  اأق��ام عليك  قد  لوي�س    �ضتيفي ج��ون  املدعي/  اأن  االقامة مبا  حمل 
ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )92611 درهم( وتذكرة عوده 
   )1980( ل�ضنة   )8( رق��م  القانون  وامل�ضاريف   والر�ضوم  دره��م(   2000( مببلغ 
وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�س  املوافق 2017/11/23   ال�ضاعة 8.30 �ضباحا  
بالقاعة Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/10185  عمايل جزئي             
اىل املدعي عليه / 1-ابراهيم العيناوي للنقليات - �س ذ م م  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي / ماهر تركي �ضرتوح   قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )7667 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
 )MB177658907AE(ال�ضكوى ورق��م  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م( 
وحددت لها جل�ضة يوم االربعاء املوافق 2017/11/29  ال�ضاعة 15.00 م�ضاءا  
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch1.A.2 بالقاعة 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/10214  عمايل جزئي             
الفنية - �س  ل��ل��خ��دم��ات  اي�����ض��ت  م��ي��دل  ا���ض��ت��ون  امل��دع��ي عليه / 1-داري�����ن  اىل 
ذ م م   جم��ه��ول حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي / م��ان��وج��ي��ت ري����ت   ق��د اأقام 
 7309( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ض���وم وامل�����ض��اري��ف ورقم 
االربعاء   ي���وم  جل�ضة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB177849175AE(ال�ضكوى
املوافق 2017/12/6  ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/10253  عمايل جزئي             
اىل املدعي عليه / 1-مرال للتجارة العامة - �س ذ م م   جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / عبداملجيد غالم يا�ضني   قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )17128 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
 )MB177834459AE(ال�ضكوى ورقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م( 
وحددت لها جل�ضة يوم االربعاء   املوافق 2017/11/29  ال�ضاعة 15.00 م�ضاء  
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch1.A.2 بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/7979  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-مطعم �ضمايلنج بي ك ك تاي فرع  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / حممد نادوليل   قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
 3000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   61766( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات 
 )MB175895870AE(ال�ضكوى وامل�ضاريف ورقم  والر�ضوم  درهم( 
ال�ضاعة 8.30 �س  املوافق 2017/12/7   وح��ددت لها جل�ضة يوم اخلمي�س   
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا    Ch1.A.5 بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2670  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- ريتا دي كا�ضيا دي �ضيلفا رودريجيو�س د  جمهول حمل 
)جمموعة  لالت�ضاالت  االإم����ارات  جمموعة  �ضركة  امل��دع��ي/  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
االإم��ارات( �س م ع   قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليها مببلغ وقدره )81.578.67 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من تاريخ اال�ضتحقاق   وحتى ال�ضداد التام   وحددت لها جل�ضة 
 Ch2.D.17 يوم االحد  املوافق  2017/11/19   ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/4425  تنفيذ عمايل 
 اىل املنفذ �ضده/1- الريحان خلدمات اعادة التعبئة والتغليف - �س ذ م م   
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ نزام الدين ممتاز الدين 
-  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )1800( وق��دره  به  املنفذ 
باال�ضافة اىل مبلغ 490 درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ضتبا�ضر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/4657  تنفيذ عمايل 
م   جمهول حمل  م  ذ   - فيبينا لالن�ضاءات  �ضركة  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد اكرت ح�ضني حممد نور زمان -  قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )8211( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باال�ضافة 
اىل مبلغ 831 درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/4704  تنفيذ عمايل 
م   جمهول حمل  م  ذ   - فيبينا لالن�ضاءات  �ضركة  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ فيلو بويارا كوجنيكوران -  قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)6903( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باال�ضافة اىل مبلغ 
766 درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3114   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضدهم/1- العقيلي للتوزيع - �س ذ م م  2- جمموعة العقيلي - �ضركة ذات م�ضوؤولية 
نف�ضه  املرزوقي عن  �ضعيد حممد عمر   -4 املرزوقي  العقيلي  احمد  �ضالح  حم��دودة 3- حممد 
وب�ضفته الويل على القا�ضرين �ضعد ب�ضرى ابناء املتويف / حممد �ضعيد حممد العقيلي 5- غالية 
حممد �ضعيد حممد العقيلي 6- �ضامية عبداجلليل عبدالرحيم 7- اإكرام يلماز 8- مرمي حممد 
�ضعيد حممد العقيلي  9- بدور حممد �ضعيد حممد العقيلي 10- حامد حممد �ضعيد حممد 
العقيلي 11- فاطمة احمد حممد عقيل 12- حبيب حممد �ضعيد حممد العقيلي 13- فاطمة 
حممد �ضعيد حممد العقيلي جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/دار التمويل - �س 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  - قد  املحرزي  �ضيف علي  �ضيخة حممد   / م ع وميثله 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )15740288.35( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3371   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1- حميد مو�ضى زيد مبارك اجلالف  جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي اال�ضالمي -  قد 
بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )458033( وق����دره  ب��ه  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ 
االج����راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3303   تنفيذ جتاري  
م   جمهول  م  ذ   - بافا لالن�ضاءات  ب��ي  اي��ه  �ضركة  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�ضناعات قادري�س - م م ح وميثله 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية  / ريا�س عبداملجيد حممود الكبان  قد 
 )183033.46( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3492   تنفيذ جتاري  
االقامة  حمل  جمهول  عبيد   احمد  فاطمة  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
عبداملجيد  ريا�س   / وميثله  توما�س  التنفيذ/نفني  طالب  ان  مبا 
حممود الكبان - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
دره��م اىل طالب  وق��دره )35450(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/1491   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �ضده/1- �ضركة مارك للتجارة العامة- �س ذ م م  جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/اإندوا راجيف باجاج  قد اأقام 
املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1353181( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر 

هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�ض���م ال�ضركة : “ اينرت نو�س اميي لتجارة املالب�س “ )�س.ذ.م.م(
رقم الرخ�ض��ة : 690886 عن�وانها : مكتب رقم FF – 14 ملك جيه 3 مول – بردبي - 
املنارة ال�ضك�ل القانوين : ذات م�ضئولية حمدودة  رقم القيد بال�ضجل التجاري : 1117645  
ال�ضجل  يف  التاأ�ضري  مت  قد   ، باأنه  بدبي  االقت�ضادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
من  ال�ضادر  ال��ق��رار  مبوجب  وذل��ك   ، اع��اله  امل��ذك��ور  ال�ضركة  بانحالل  لديها  التجاري 
اجلمعية العمومية لل�ضركاء بتارخ )2017/10/03( وامل�ضدق لدى ال�ضيد الكاتب العدل 
بتاريخ )2017/10/03(  وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�ضفي املعني 
يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني -  هاتف : )2226266 – 04( 
فاك�س )2223773 – 04( م�ضتحبا معه كافة امل�ضتندات واالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 

45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن
دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي

ا�ض����م امل�ضفي : يو�ضف بن خادم لتدقيق احل�ضابات 
عن���وان����ه : مكتب )10-9(  ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني  مبوجب هذا تعلن 

دائرة التنمية االقت�ضادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها بتعيني
امل�ضفي املذكور اعاله للقيام بت�ضفية “ اينرت نو�س اميي لتجارة املالب�س “ )�س.ذ.م.م(

– بردبي - املنارة وذل��ك مبوجب  – FF ملك جيه 3 مول  وعنوانها  : مكتب رقم 14 
لدى  وامل�ضدق   )2017/10/03( بتارخ  لل�ضركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�ضادر  القرار 
ال�ضيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/10/03( وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم 
اىل امل�ضفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني - هاتف 
واالأوراق  امل�ضتندات  كافة  – 04( م�ضتحبا معه   2223773( فاك�س   )04 –  2226266(  :

الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )30602/ 2017 (

امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  حممد جنيب اورافاجنارا حمي الدين.

درهم   )10،528.00( وق���درة  مبلغ  ���ض��داد  ب�ضرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  االأق�ضاط  ب�ضداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإال �ضي�ضطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�ضيارة رقم ) 35857/ خ�ضو�ضي/ 5 / ابوظبي ( من نوع ) 
تويوتا ياري�س - هات�ضباك ( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )30588/ 2017 (

امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  حممد اكرم انور علي.

درهم   )37،164.00( وق���درة  مبلغ  ���ض��داد  ب�ضرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  االأق�ضاط  ب�ضداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإال �ضي�ضطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
ن��وع )  ( من  دب��ي   /  Q رق��م ) 33796/ خ�ضو�ضي/  ال�ضيارة  التنفيذية على 
تويوتا ياري�س - هات�ضباك ( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )30590/ 2017 (

امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  حممد فياز عا�ضق حممد.

درهم   )71،088.00( وق���درة  مبلغ  ���ض��داد  ب�ضرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  االأق�ضاط  ب�ضداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإال �ضي�ضطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
 ( ن��وع  ( من  دب��ي   /  P 52946/ خ�ضو�ضي/   ( رق��م  ال�ضيارة  على  التنفيذية 
ميت�ضوبي�ضي الن�ضر - �ضالون ( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )30592/ 2017 (

امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  �ضين�ضو كري�ضنان توال�ضيدهاران.

درهم   )76،732.15( وق���درة  مبلغ  ���ض��داد  ب�ضرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  االأق�ضاط  ب�ضداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإال �ضي�ضطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�ضيارة رقم ) 67232/ خ�ضو�ضي/ ابي�س / ال�ضارقة ( من نوع 
) كيا �ضبورجت - ا�ضتي�ضن ( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1273 جتاري جزئي
اىل املدعى عليه/1- �ضامل را�ضد �ضعيد علي النيادي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي: 
بيرت ن�ضري اليا�س ن�ضار وميثله: عبدالعزيز حممد عبداهلل حممد بن خلفان الزعابي 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2017/8/3 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�ضالح/ بيرت ن�ضري اليا�س ن�ضار بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 118.000 
درهم )مائة وثمانية ع�ضر الف درهم( قيمة ال�ضيك �ضند الدعوى والفائدة 9% �ضنوياً من 
تاريخ ا�ضتحقاق ال�ضيك يف 2015/10/24 وحتى ال�ضداد التام ومبلغ الفني درهم تعوي�ضاً 
ادبياً والزمته امل�ضاريف وخم�ضائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�ضوري 
قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/2008  مدين  جزئي

اىل املدعي عليه/1- عثمان غني بديع العامل جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ا�س 
ام لقمان مفي ابويو�ضف مبا ان املدعي/ ا�س ام لقمان مفي ابويو�ضف قد اقام  الدعوى 
املذكورة اعاله وعليه نعنلكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2017/11/6 احلكم التمهيدي 
التايل وقبل الف�ضل يف املو�ضوع باحالة الدعوى للتحقيق لتثبت املدعية بكافة طرق 
املركبة  املدعى عليه  بت�ضليم  ال�ضهود قيامها  �ضهادة  �ضماع  املقررة مبا يف ذلك  االثبات 
اثناء ما كانت بحوزة  املركبة  املحررة على  املخالفات  وان  اعادتها عند طلبها  ورف�ضه 
املدعى عليه وللمدعى عليه النفي ما تقدم بذات الطريق وحددت جل�ضة 2017/11/13 
لبدء التحقيق على ان ينتهي خالل ا�ضبوع من تاريخ بدئة وحددت لها املحكمة جل�ضة 
 .Ch 2.D.18 يوم االثنني املوافق:2017/11/20 ال�ضاعة:08:30 �ضباحا يف القاعة
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
الالجئون الروهينغا �صحية االإجتار بالب�صر يف بنغالد�ش 

•• كوك�س بازار-اأ ف ب:

ع��ن��دم��ا و���ض��ل��ت اىل ب��ن��غ��الد���س وح���ي���دة وال مت��ل��ك اي 
اىل  تنتمي  التي  كلثوم  اأم  ال�ضابة  ل��دى  ا�ضبح  و�ضائل، 
بداية جديدة عندما عر�س  االأم��ل يف  الروهينغا  اأقلية 
ال��زواج منه ومرافقته اىل �ضيتاغونغ. لكن  عليها رجل 

االمر انتهى معه ببيعها اىل بيت للدعارة.
فقدت اأم كلثوم )ا�ضم م�ضتعار( البالغة 21 عاما، زوجها 
التي ح�ضلت يف والية راخني يف غرب  اأعمال العنف  يف 
بورما كما اأنها افرتقت عن طفليها واأهلها جراء فو�ضى 

النزوح.
الروهينغا  امل�ضلمني  األف من   615 انتقل نحو  ومثلها 

زوجها تركها وغادر مع مبلغ مايل بلغت قيمته ثمانية 
اآالف تاكا )81 يورو( يف جيبه.

ال�ضابات  من  ع��ددا  اأن  للهجرة  الدولية  املنظمة  وتفيد 
اأو  لهن  وظ��ائ��ف  بتاأمني  وع��ود  ت�ضتقطبهن  الروهينغا 
خميمات  يف  يع�ضنه  ال��ذي  البوؤ�س  من  للتخل�س  ب��زواج 
بيع  اأنف�ضهم جم���رات على  ي��ج��دن  اأن��ه��ن  اال  ال��ل��ج��وء. 
اأج�ضادهن. واأكدت املنظمة الدولية يف بيان ن�ضرته هذا 
االأ�ضبوع اأن العديد من املراهقات اللواتي ُوعدن بالعمل 
اأنف�ضهن  وج��دن  و�ضيتاغونغ،  ب��ازار  كوك�س  منازل يف  يف 
ميار�ضن الدعارة رغما عنهن. ت�ضهد املدن التي متلوؤها 
خ��ي��م ال��الج��ئ��ني ع��ل��ى ت��ط��ور وت��ك��اث��ر ���ض��ب��ك��ات االجت���ار 
االأمني  روح���و  ال��ق��ائ��د  وي�ضري  ال��ي��اأ���س.  نتيجة  بالب�ضر 

م���ن ب���ورم���ا اىل ب��ن��غ��الد���س امل����ج����اورة م��ن��ذ اأواخ������ر اآب 
تعترها  التي  الع�ضكرية  العمليات  من  هربا  اأغ�ضط�س 

االأمم املتحدة تطهريا اتنيا.
وُيعتر هوؤالء امل�ضت�ضعفون الذين يقطنون يف خميمات 
�ضخمة وفقرية جدا، فري�ضة �ضهلة للمتاجرين بالب�ضر 

من كل االأنواع.
اأم كلثوم اىل �ضيتاغونغ وهي  فبعد �ضاعات على و�ضول 
الرجل  اأخ��ذه��ا  ب��ن��غ��الد���س،  ج��ن��وب  يف  �ضاحلية  م��دي��ن��ة 
الذي التقته اىل بيت دعارة. وروت لوكالة فران�س بر�س 
اأن��ن��ي زوجته.  ع��رف عني على  اإىل مبنى حيث  اأخ���ذين 
يكن  لكن مل  باخلوف  �ضعرت  مثلي.  ع��دة  �ضابات  راأي��ت 
اأن  اأن فهمت  اأدنى فكرة عما ينتظرين. وما لبثت  لدي 

املكلف قيادة كتيبة التدخل ال�ضريع يف كوك�س بازار وهي 
وحدة النخبة يف جي�س بنغالد�س، لفران�س بر�س اإىل اأن 
املتاجرين بالب�ضر ال يقفون متفرجني امنا ي�ضتهدفون 

الن�ضاء واالأطفال وخ�ضو�ضا الذين ي�ضلون مبفردهم.
وعززت كتيبة التدخل ال�ضريع وجودها يف املنطقة. فقد 
ال�ضهر  تكناف  مدينة  يف  ح��واج��زه��ا  اأح���د  ع��ر  متكنت 

املا�ضي من انقاذ 30 امراأة وطفل كانوا حمتجزين.
ا�ضتخدمن  الروهينغا  ن�ضاء من  اأن  اأمني  واأف��اد م�ضدر 
جوازات �ضفر مزورة واأر�ِضلن اىل دول اأخرى عر �ضبكات 
االأو�ضط.  وال�����ض��رق  م��ال��ي��زي��ا  اىل  خ�ضو�ضا  اإج��رام��ي��ة، 
عمليات  بح�ضول  للهجرة  ال��دول��ي��ة  املنظمة  واأب��ل��غ��ت 

اخراج الأفراد من الروهينغا من بنغالد�س.

�ضد  االأو���ض��ع  ال��ك��ف��اح  يف  ال�ضرقي 
التطرف واالإرهاب، وبغ�س النظر 
املتحدة  ال���والي���ات  ك��ان��ت  اإذا  ع��م��ا 
اإعادة  يف  امل�ضاعدة  بتقدمي  تلتزم 
باأن  االإدع��اء  ف��اإن  اأفغان�ضتان،  بناء 
معها  التعامل  ينبغي  اأفغان�ضتان 
اأداة ا�ضرتاتيجية يبعث  باعتبارها 
ع��ل��ى ال��ق��ل��ق، واالأخ���ط���ر م��ن ذلك 
الواليات  اأن  اف��رتا���س  ه��و  اأي�����ض��اً 
املتحدة حتتاج اإىل قواعد ع�ضكرية 
التطرف  مل��واج��ه��ة  اأفغان�ضتان  يف 
العنيف، وقد اأكدت االأدلة امل�ضتمدة 
من ال�ضنوات ال�ضت ع�ضرة املا�ضية 
اأن النهج الع�ضكري لي�س الو�ضيلة 
االأكرث فاعلية ملكافحة االإرهاب اأو 

التطرف. 

�حلرب �لعاملية �شد �لإرهاب 
االإرهاب  اأن  اإىل  الباحثان  ويلفت 
ب�ضورة  ت����زاي����د  ق����د  وال����ت����ط����رف 
هائلة يف الدول التي تدخلت فيها 
ال����والي����ات امل��ت��ح��دة م��ن��ذ اأح����داث 
احلادي ع�ضر من �ضبتمر، وبينما 
اإىل  االأو�ضط  ال�ضرق  تقلب  ُيعزى 
حد كبري اإىل اندالع ما ُيطلق عليه 
“الربيع العربي” يف عام 2011، 
ويرتبط عدم اال�ضتقرار يف جنوب 
اآ���ض��ي��ا ب��االأ���ض��ل��ح��ة ال��ن��ووي��ة للهند 
وباك�ضتان، فاإن الظروف ال�ضيا�ضية 
واالق��ت�����ض��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة قد 

•• وا�صنطن-وكاالت:

الباحثان مبعهد كاتو، �ضحر  راأى 
ث������رال، يف مقال  وت���ري���ف���ور  خ����ان 
اإنرت�ضت  نا�ضونال  جملة  ن�ضرته 
وجيهة  اأ�ضباب  ال  اأن  االأمريكية، 
يف  االأم��ري��ك��ي  الع�ضكري  ل��ل��وج��ود 
املتحدة  الواليات  واأن  اأفغان�ضتان، 
حرب  يف  اال���ض��ت��م��رار  ت�ضتطيع  ال 

هناك. 
اأعلنه  م��ا  اإىل  ال��ب��اح��ث��ان  وي�����ض��ري 
االأمني  �ضتولتنرغ،  ين�س  موؤخراً 
االأطل�ضي  ���ض��م��ال  حل��ل��ف  ال���ع���ام 
اآالف  ثالثة  اإر���ض��ال  ب�ضاأن  الناتو، 
اأفغان�ضتان  اإىل  اإ����ض���ايف  ج���ن���دي 
اجلديدة  اال�ضرتاتيجية  لتعزيز 
ل���ل���رئ���ي�������س االأم�����ري�����ك�����ي دون����ال����د 
ويعك�س  طالبان.  ملواجهة  ترامب 
اأن  التاأكد من  اأهمية  الناتو  ق��رار 
الواليات املتحدة وحلفاءها لديهم 
اأ�ضباب وجيهة لال�ضتمرار يف مثل 
ال��ط��وي��ل واملكلف  ه���ذا االح��ت��الل 
وغري الفعال، وبينما كان ترامب 
وهو  اأفغان�ضتان  يف  البقاء  يبحث 
ما اعرتف باأنه قرار �ضعب، ظهر 
ع���ام���الن ج���دي���دان ي��دف��ع��ان اإىل 
ب�ضكل  معيبان  ولكنهما  ال��ب��ق��اء، 

خطري بح�ضب الباحثان. 

�أد�ة ��شرت�تيجية
العامل  اأن  ال���ب���اح���ث���ان  وي���و����ض���ح 
ينبغي  ال  اأن�����ه  يف  ي��ت��م��ث��ل  االأول 
اأفغان�ضتان  يف  املهمة  اإىل  النظر 
االأمة؛  ب��ن��اء  ت�ضتهدف  اأن��ه��ا  على 
جم���رد  اأف���غ���ان�������ض���ت���ان  اأن  ح���ي���ث 
اجلناح  ف��ه��ي  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة،  اأداة 

وك��ان��ت حتفظات  ال�����ض��الح.  حلمل 
الع�ضكري  ال��وج��ود  ب�ضاأن  ت��رام��ب 
اأف��غ��ان�����ض��ت��ان قائمة  االأم��ري��ك��ي يف 
املخاوف  رغ��م  �ضليمة  اأ�ض�س  على 
م�����ن ان����ه����ي����ار ح���ك���وم���ة ال����وح����دة 
اأن  ال�ضيما  االأف��غ��ان��ي��ة،  ال��وط��ن��ي��ة 
يف  تتمثل  احلكومة  �ضعف  اأ�ضباب 
ال�ضلطة  ا�ضتخدام  واإ�ضاءة  الف�ضاد 
اأ�ضياء  وكلها  الداخلية  والنزاعات 
ل��ل��ج��ي�����س االأم����ري����ك����ي  ال مي���ك���ن 

ال�ضيطرة عليها. 

ل �أ�شباب وجيهة
اأن�����ه ال  اإىل  ال��ب��اح��ث��ان  وي��خ��ل�����س 
الع�ضكري  للوجود  وجيهة  اأ�ضباب 
واخليار  اأفغان�ضتان،  يف  االأمريكي 
ال���وح���ي���د ال���ق���اب���ل ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق هو 
للتفاو�س  ط��ري��ق  خ��ارط��ة  و���ض��ع 
ع���ل���ى ت�������ض���وي���ة دب���ل���وم���ا����ض���ي���ة مع 
العنا�ضر الفاعلة الرئي�ضية داخل 
ت�ضمل  اأن  يجب  التي  اأفغان�ضتان، 
ط���ال���ب���ان. وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن اأن 
مثل هذا النهج لن يحقق الن�ضر 
ال��وا���ض��ح ال���ذي وع���د ب��ه الرئي�س 
ترامب، فاإنه اأف�ضل نتيجة متاحة 
مكلفة  ل�ضيا�ضة  ح���داً  ي�ضع  الأن���ه 

وفا�ضلة.
تعتمد  مل  اإذا  الباحثان:  ويختتم 
الواليات املتحدة حاًل دبلوما�ضياً، 
املوؤكدة  ال���وح���ي���دة  ال��ن��ت��ائ��ج  ف����اإن 
من  مل��زي��د  �ضتكون  اأفغان�ضتان  يف 
االإ�����ض����اب����ات ب���ني اأف�������راد ال���ق���وات 
ال��ع�����ض��ك��ري��ة االأم���ري���ك���ي���ة واإه�����دار 
ال�����دوالرات، ف�ضاًل عن  م��ل��ي��ارات 
تزايد ا�ضتياء الكثريين يف املنطقة 

من التدخل االأمريكي امل�ضتمر.

االآمنة  امل����الذات  على  الق�ضاء  يف 
ل����الإره����اب ب�����ض��ك��ل ع�����ام، وع����الوة 
ع��ل��ى ذل���ك ال ت��وج��د ���ض��ل��ة قوية 
اأف��غ��ان�����ض��ت��ان واأمن  ب��ني ا���ض��ت��ق��رار 
اأن  اأحد  باك�ضتان، وال يخفى على 
االأمد  ط��وي��ل��ة  ب��اك�����ض��ت��ان  �ضيا�ضة 
على  ترتكز  اال�ضرتاتيجي  العمق 
واالقت�ضادي  ال�ضيا�ضي  ال�ضعف 
غري  الأج���ل  امل�ضتمر  الأفغان�ضتان 
م�����ض��م��ى، وك���ذل���ك ال ي��ع��ت��م��د نهج 
من  على  كبرية  ب��درج��ة  باك�ضتان 
تدعم  اإذ  ك���اب���ول؛  ع��ل��ى  ي�����ض��ي��ط��ر 
تاأ�ضي�ضها  منذ  طالبان  باك�ضتان 
ول��دي��ه��ا ح��واف��ز ق��وي��ة للعمل مع 
ت�ضعر  ه����ل  ول���ك���ن  اأف���غ���ان�������ض���ت���ان، 
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ب��االرت��ي��اح اإزاء 
اأفغان�ضتان؟  على  باك�ضتان  تاأثري 
اإنه الت�ضاوؤل االأكرث اأهمية يف هذا 

ال�ضدد الذي يطرحه الباحثان.
   

القائلة  الفكرة  الباحثان  وينتقد 
اإن ال����والي����ات امل��ت��ح��دة ت�����ض��ه��م يف 
وبخا�ضة  اأف��غ��ان�����ض��ت��ان؛  ا���ض��ت��ق��رار 
وتتزايد  تتنامى  طالبان  قوة  الأن 
القوات  مل���ح���ارب���ة  ك��ب��ري  ح���د  اإىل 
التي  اأف��غ��ان�����ض��ت��ان  االأم��ري��ك��ي��ة يف 
باعتبارها  م��ع��ه��ا  ال��ت��ع��ام��ل  ي��ت��م 
ومن  حمتلة”،  اأج��ن��ب��ي��ة  “دولة 
ال��ق��وات االأمريكية  ب��ق��اء  ف���اإن  ث��م 
ومرراً  للهجمات  ه��دف��اً  يجعلها 

املنطقتني  يف  ب��ال��ف��ع��ل  ت��ف��اق��م��ت 
م���ع ب���داي���ة احل����رب ال��ع��امل��ي��ة �ضد 
2001. وعالوة  االإره��اب يف عام 
ع���ل���ى ذل�����ك ت����وؤك����د ال���ب���ح���وث اأن 
ما تقود  نادراً  الع�ضكرية  الهزمية 
االإرهابية،  اجلماعات  نهاية  اإىل 
ووف��ق��ا ل���الأدل���ة ال��ت��اري��خ��ي��ة حتى 
االآن فاإنه لي�س هناك ما يدعو اإىل 
االأمريكي  ال��وج��ود  ب���اأن  االع��ت��ق��اد 
اأن ي��ح��ق��ق اأي  امل��و���ض��ع م��ن ���ض��اأن��ه 

باك�ضتان �ضتكون �ضديدة و�ضتتجاوز 
ك�����ث�����رياً ج�����ن�����وب اآ������ض�����ي�����ا، ورمب�����ا 
�ضقوط  اإىل  ال��دول��ة  ف�ضل  ي����وؤدي 
الباك�ضتانية  ال��ن��ووي��ة  االأ���ض��ل��ح��ة 
اأي�������دي داع���������س وغ����ريه����ا من  يف 
تهدف  التي  االإرهابية  اجلماعات 
املتحدة،  ال��والي��ات  مهاجمة  اإىل 
ف�ضاًل عن تدفق الالجئني ب�ضكل 
منطقة  اإىل  م��ث��ي��ل  ل��ه  ي�ضبق  مل 
تعاين فعاًل من زيادة عدد ال�ضكان 

فوائد ا�ضرتاتيجية. 

�ل�شتقر�ر �لإقليمي
للبقاء  ال���ث���اين  ال��ع��ام��ل  وي��رت��ك��ز 
اأف��غ��ان�����ض��ت��ان على  االأم���ري���ك���ي يف 
الواليات  ت��ه��زم  ل���و مل  ح��ت��ى  اأن����ه 
املتحدة طالبان اأبداً، فاإن الوجود 
�ضي�ضاعد  اأفغان�ضتان  االأمريكي يف 
حيث  باك�ضتان؛  انهيار  منع  على 
تفكك  ع��ن  الناجمة  ال��ع��واق��ب  اأن 

والت�ضريد اجلماعي، ولذلك يرى 
االأمريكي  ال���وج���ود  اأن  ال��ب��ع�����س 
تاأمني  ي�ضتهدف  اأف��غ��ان�����ض��ت��ان  يف 

اال�ضتقرار االإقليمي.
    

�لعمق �ل�شرت�تيجي 
ويعتر الباحثان اأن تفكك باك�ضتان 
فهي  حم��ت��م��اًل؛  وال  و�ضيكاً  لي�س 
وتوؤكد  املحلي  ل��الإره��اب  تت�ضدى 
جنحت  اأن��ه��ا  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة 

الع�ضابات االإجرامية. 
ال��ب��اح��ث��ون و���ض��ان��ع��و القرار  واأق����ر 
القانون  اإن���ف���اذ  ع��ل��ى  وال��ق��ائ��م��ون 
ب��ني االإره����اب بدافع  ب��وج��ود �ضلة 
ال�ضيا�ضية  اأو  ال���دي���ن���ي���ة  امل����ث����ل 

واجلرمية التي يحفزها الربح. 

داع�س الن�ضاء، من طريق االعتداء 
خ���الل  م����ن  اأو  ال����ع����ام  اجل���ن�������ض���ي 
ال�ضتخدامهم  ملقاتلني  تزويجهن 
امل�����ن�����ازل. ويف  ك���رق���ي���ق وخ������دم يف 
ه���ذا امل��ج��ال ي��رت��ك��ب داع�����س عنفاً 
وا�ضتغالاًل جن�ضياً اأكرث تطرفاً من 

داع�س اأي�ضاً العنف لتعليق موارده 
النفط  حقول  مثل  للدخل  امل���درة 
واالإجتار  الفدية  مقابل  واخلطف 

بالب�ضر. 
راب����ع����اً، اإ���ض��ت��غ��الل ال��ن�����ض��اء. مثل 
ي�ضتغل  االإج���رام���ي���ة،  ال��ع�����ض��اب��ات 

ل�ضت م�ضتعدا للقول ان االمر مرتبط 
ب�ضقوط الرقة.

لكن يف منت�ضف ت�ضرين االأول اكتوبر، 
اعلن البنتاغون انه �ضن �ضربة جوية 
لتنظيم  ل���ل���ت���دري���ب  م��ع�����ض��ك��ر  ع���ل���ى 
الع�ضكريون  واعلن  اليمن،  يف  داع�س 
ال��ث��ال��ث م��ن ت�ضرين  االم��ريك��ي��ون يف 
الثاين نوفمر انهم ا�ضتهدفوا تنظيم 

انهارت يف االأول من  التي  خلالفتهم 
ت�ضرين االأول اأكتوبر، يف دول ا�ضعفت 
يعروا  ان  او  اليمن،  مثل  حكوماتها 
خ��ل��ي��ج ع�����دن ل��ي�����ض��ت��ق��روا ج���ن���وب���ا يف 

ال�ضومال.
البنتاغون  يرف�س  امنية  والأ���ض��ب��اب 
التنظيم  مراقبة  ع��ن  علنا  التحدث 
. وق���ال اجل����رنال ماكنزي  االإره���اب���ي 

ال�ضومال  ع��ل��ى  ح��ال��ي��ا  امل��ن��ت�����ض��ري��ن 
للقوات  وم�����ض��اع��دة  ن�����ض��ح  م��ه��م��ة  يف 
احل���ك���وم���ي���ة ال�������ض���وم���ال���ي���ة. وحت����دث 
البنتاغون عن حواىل خم�ضني رجال 

يف اأيار مايو املا�ضي.
وتخ�ضى الواليات املتحدة ان يتمركز 
فروا  ال��ذي��ن  داع�����س  تنظيم  مقاتلون 
ال�ضابقة  “العا�ضمة”  ال���رق���ة  م���ن 

•• وا�صنطن-وكاالت:

2014، كان  يف ذروة �ضعوده عام 
من  ب��ريوق��راط��ي��اً  تنظيماً  داع�����س 
على  ينت�ضر  قانونية  �ضلطة  دون 
م�ضاحة 35 األف ميل مربع. وهذا 
يعادل م�ضاحة والية اإنديانا. ولكن 
لهزائم  م����ذاك  ت��ع��ر���س  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
وخ�ضر  م����رة،  م��ن  اأك����رث  ع�ضكرية 
ت��ق��ري��ب��اً ك���ل اأرا����ض���ي���ه يف ك����ٍل من 

العراق و�ضوريا.
ك��ت��ب م��اث��ي��و فيليب�س  وم���ع ذل����ك، 
�ضحيفة  يف  ف���اال����ض���ي���ك  وم���اث���ي���و 
وا���ض��ن��ط��ن ب��و���ض��ت اأن ال��ت��ن��ظ��ي��م ال 
بارزاً،  اإرهابياً  تهديداً  ي�ضكل  يزال 
اأك��ت��وب��ر، عندما   31 راأي��ن��ا يف  كما 
للدراجات  مم��راً  �ضاحنة  اجتاحت 
يف مدينة نيويورك، يف هجوم اأوقع 

ثمانية قتلى. 

اإن  الح����ظ����وا  اخل�������راء  اإن  وق������اال 
داع�����������س ق�����د اأظ�����ه�����ر ق��������درة على 
خمتلفة  ظ��������روف  م�����ع  ال���ت���ك���ي���ف 
مم���ا ي��ج��ع��ل��ه ف���ري���داً م���ن ن��وع��ه يف 
االإرهابية.  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات  اأو����ض���اط 
لكن اخل��راء يف مكافحة االإرهاب 
خالل  م����ن  ي���ت���ع���رف���وا  اأن  مي���ك���ن 
املرونة وتطور اجلماعة، على نوع 
هو  االإرهابية  اجلماعات  من  اآخ��ر 

الع�ضابات االإجرامية.
األف ع�ضابة  33

ع�ضابة  األ������ف   33 اأن  واأ�����ض����اف����ا 
ر�ضدت يف الواليات املتحدة. ودر�س 
قابلية  ال���ع�������ض���اب���ات  يف  اخل�������راء 
الع�ضابات االإجرامية على التكيف 
املتوا�ضلة  اجل����ه����ود  رغ������م  ع���ل���ى 
لقمعها.  ال��ق��ان��ون  اإن��ف��اذ  الأج��ه��زة 
ويف اأحيان كثرية تكون قادرة على 
النمو يف اجتاهات متعددة، بح�ضب 

ك��ان��ت تزعم  امل��رك��زي��ة  ال��ق��ي��ادة  اأن 
ال�ضيطرة املبا�ضرة على كل مقاتل، 
ف��اإن��ه م��ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ع��م��ل��ي��ة، كان 
احلكام املحليون يديرون داع�س يف 

االأقاليم.
ال�ضباب املهم�س    

داع�����س وع�ضابات  م��ن  ك��ل  ث��ان��ي��اً، 
ال�ضباب  ي�����ض��ت��ق��ط��ب��ون  ال�������ض���وارع 
االإنتماء.  اإىل  ال�����ض��اع��ي  امل��ه��م�����س 
وي���������ض����ت����خ����دم داع���������������س ال����ه����وي����ة 
الفتيان  جل���ذب  واالإي��دي��ول��وج��ي��ة 
املحرومني. اإن اأع�ضاءه النا�ضطني 
ه����م يف غ��ال��ب��ي��ت��ه��م م����ن ال���ذك���ور 
يف اأواخ����ر ���ض��ن امل��راه��ق��ة اأو اأوائ���ل 
ال��ع�����ض��ري��ن��ات، مم���ن ول�����دوا خارج 
ي��ق��ات��ل��ون عليها.  ال��ت��ي  االأرا�����ض����ي 
اأتوا من  الذين  االأ�ضليون  والقادة 
القوات امل�ضلحة العراقية وال�ضورية 
تاركني  معظمهم،  قتل  وجورجيا 

املكونات والفر�س املنا�ضبة. واأ�ضارا 
يقومان  ال��ذي  البحث  اأن هذا  اإىل 
ع���ام من  م��ئ��ة  اأن  ك��ي��ف  يك�ضف  ب��ه 
على  ت�ضاعدنا  ال��ع�����ض��اب��ات  درا���ض��ة 

معرفة اأعمق بداع�س.
وع�ضابات  داع�������س  م���ن  ك���ل  اأواًل: 
ال���������������ض�������وارع ل������دي������ه ال���ه���ي���ك���ل���ي���ة 
يدرك  لالإنت�ضار.  البريوقراطية 
اأن  االإره����اب  مكافحة  يف  اخل���راء 
داع�س يختلف يف ال�ضكل والوظيفة 
عن تنظيم القاعدة. فداع�س يتبنى 
هيكلية بريوقراطية للحكم يف ما 
اخلالفة.  اأر����س  ا�ضم  عليه  يطلق 
الهرمية  ه�����ذه  وج������ود  م����ع  ل���ك���ن 
االأفقية املتكاملة، يبقى ال مركزياً 
ال�ضلطة  ي���وزع  االإدارة،  حيث  م��ن 
وقانونية  ع�ضكرية  جمال�س  ع��ر 
وم��ال��ي��ة، وع��ر �ضبكة وا���ض��ع��ة من 
االإداري������ني امل��ح��ل��ي��ني. وع��ل��ى رغم 

خلفهم مقاتلني اأجانب من اأنحاء 
ين�ضمون  املجندين  اإن  املنطقة. 
التي  نف�ضها  لالأ�ضباب  داع�س  اإىل 
االإن�ضمام  ع��ل��ى  اأ���ض��خ��ا���ض��اً  حت��م��ل 
الهوية  ال�������ض���وارع:  ع�����ض��اب��ات  اإىل 
واملكانة  واحل��م��اي��ة،  االج��ت��م��اع��ي��ة، 

واالإثارة واالإمتالء العاطفي. 
العنف

ال�ضوارع  وع�ضابات  داع�����س  ث��ال��ث��اً، 
مي��ار���ض��ون ال��ع��ن��ف واالإج�����رام على 
وا�ضع. وعلى غرار ع�ضابات  نطاق 
اأعمال  داع�������س  ي��ن�����ض��ر  ال�������ض���وارع، 
تعزيز  اأج���ل  م��ن  امل��ت��ط��رف  العنف 
وا�ضتعرا�س  اجل���م���اع���ة،  ���ض��م��ع��ة 
وترهيب  اخل�ضوم،  على  الهيمنة 
على  واحل��ف��اظ  املحليني  ال�����ض��ك��ان 
ح������دود االأق����ال����ي����م. ومت�������ض���ي���اً مع 
االإجرامية  الع�ضابات  مم��ار���ض��ات 
ي�ضتخدم  ال����رب����ح،  ن��ح��و  امل���وج���ه���ة 

ي�شتغل �لن�شاء ل�شتخد�مهم كرقيق وخدم يف �ملنازل

داع�ش بني تنظيم اإرهابي وع�صابات اإجرامية

�إذ� مل تعتمد حاًل دبلوما�شيًا ف�شتكون ملزيد من �إهد�ر �ملليار�ت 

الواليات املتحدة يف اأفغان�صتان...انتهى وقت احلرب

الواليات املتحدة تكثف �صرباتها يف ال�صومال •• وا�صنطن-اأ ف ب:

كثفت الواليات املتحدة �ضرا عملياتها 
االأ���ض��اب��ي��ع االخرية،  ال�����ض��وم��ال يف  يف 
خ�ضو�ضا عر ت�ضريع وترية هجمات 
ال�ضباب  على  ط��ي��ار  ب���دون  ط��ائ��رات��ه��ا 
وكذلك  القاعدة  بتنظيم  املرتبطني 

تنظيم داع�س االإرهابيني.
هجوما   28 املتحدة  الواليات  و�ضنت 
ب�����دون ط���ي���ار م��ن��ذ بداية  ب���ط���ائ���رات 
من  االول  م��ن��ذ   15 ب��ي��ن��ه��ا  ال����ع����ام، 
للقيادة  ارق���ام  ح�ضب  �ضبتمر  اأي��ل��ول 
افريقيا  املكلفة  االمريكية  الع�ضكرية 
لوكالة  اخل��م��ي�����س  ن��ق��ل��ت  اف���ري���ك���وم 

فران�س بر�س.
يف 2016، مل يتجاوز عدد ال�ضربات 
ال�����ض��ب��اب ال15  ع��ل��ى  ال�����ض��وم��ال  يف 
التحقيقات  مكتب  اح�����ض��اءات  ح�ضب 
احلكومية  غ��ري  املنظمة  ال�ضحافية 
املعطيات  جت��م��ع  ال��ت��ي  ال��ري��ط��ان��ي��ة 
االمريكية  الطائرات  �ضربات  ب�ضاأن 

امل�ضرية.
ال�ضربات  ب��ات��ت ه���ذه  ا���ض��ب��وع،  وم��ن��ذ 
���ض��ب��ه ي��وم��ي��ة. وحت����دث ن��اط��ق با�ضم 
البنتاغون  االم��ريك��ي��ة  ال��دف��اع  وزارة 
 36 مقتل  ع��ن  االث��ن��ني  مانينغ  روب 
واربعة  ال�ضباب  ح��رك��ة  م�ضلحي  م��ن 
�ضربات  خم�س  يف  داع�س  تنظيم  من 
الثاين  ت�ضرين  و12   09 ب��ني  ج��رت 

نوفمر.
وحتدثت القيادة االمريكية الفريقيا 
�ضاد�ضة  �ضربة  ع��ن  امل��ا���ض��ي  االأرب��ع��اء 

جرت قبل يوم مو�ضحة انها ادت اىل 
مقتل عدد من مقاتلي ال�ضباب.

الرئي�س  و�ضع  مار�س،  اآذار  نهاية  ويف 
االمريكي دونالد ترامب ال�ضالحيات 
االمريكيني  للع�ضكريني  امل��م��ن��وح��ة 
ل�ضن �ضربات يف هذا البلد الواقع يف 
متردا  ي�ضهد  ال��ذي  االفريقي  القرن 
حل���رك���ة ال�������ض���ب���اب ال����ذي����ن ي���ري���دون 
املدعومة  املركزية  احلكومة  اط��اح��ة 
م��ن اال���ض��رة ال��دول��ي��ة وم��ن قبل قوة 
االحت����اد االف��ري��ق��ي ال��ت��ي ت�����ض��م 22 

الف رجل.
البنتاغون  و���ض��ع  احل���ني  ذل���ك  وم��ن��ذ 
مكافحة تنظيم داع�س اىل كل الدول 
اليها مقاتلوه، مبا يف ذلك  التي جلاأ 

يف افريقيا.
احلديث  البنتاغون  يرف�س  ر�ضميا 

عن تكثيف ن�ضاطاته يف ال�ضومال.
ماكنزي  ك���ي���ن���ي���ث  اجل���������رنال  وق�������ال 
امل�ضوؤول يف هيئة االرك��ان االمريكية، 
ان  اعتقد  ال  �ضحافيني  م��ع  ل��ق��اء  يف 
ما  ان  واأ���ض��اف  بت�ضريع.  يتعلق  ام��ر 
حدث هو اننا وجدنا فر�ضا ل�ضن هذه 

ال�ضربات.
وا�ضاف يف بع�س االحيان توؤدي �ضربة 

اىل حركة ويظهر هدف جديد.
القوات  نفى اجل��رنال ماكنزي تعزيز 
ع���ل االأر��������س ل��ك��ن��ه ق����در ب���اأك���رث من 
االمريكيني  الع�ضكريني  ع��دد   500

داع�س للمرة االأوىل يف ال�ضومال.
وت�������ض���ع���ر وا�����ض����ن����ط����ن ب���ال���ق���ل���ق من 
اع�����الن خ��ف�����س ع���دي���د ق����وة االحت����اد 
اعلنت  التي  ال�ضومال  يف  االف��ري��ق��ي 
من  جنودها  م��ن  الفا  �ضت�ضحب  انها 
اط��ار خطة  ال�ضنة يف  ه��ذه  ال�ضومال 
بحلول  الكامل  ان�ضحابها  على  تن�س 

كانون االأول دي�ضمر 2020.
لالأمم  وزاري  م��وؤمت��ر  هام�س  وع��ل��ى 
امل��ت��ح��دة ح����ول ح��ف��ظ ال�����ض��الم عقد 
ب��ك��ن��دا، التقى  االأرب���ع���اء يف ف��ان��ك��وف��ر 
م�ضاعد وزي��ر ال��دف��اع االم��ريك��ي بات 
االوغندي  ال���دف���اع  وزي����ر  ���ض��ان��اه��ان 
ادول�����ف م��وي�����ض��ي��غ��ي ال����ذي ي��ع��د بلده 
االحت������اد  ق������وة  يف  االول  امل�������ض���اه���م 
ال�����ض��وم��ال، كما ورد يف  االف��ري��ق��ي يف 

بيان للبنتاغون ن�ضر اخلمي�س.
وق���ال ال��ب��ي��ان ان��ه اك��د دع��م الواليات 
امل����ت����ح����دة ل����ل����ق����وات االوغ�����ن�����دي�����ة يف 
بت�ضليم  وا�ضنطن  وقامت  ال�ضومال. 
م�ضفحة  اآل����ي����ات  االرب����ع����اء  اوغ����ن����دا 
البيان  ح�����ض��ب  م���روح���ي���ات  وخ��م�����س 
ن���ف�������ض���ه. و�����ض����رح����ت ج���ن���ي���ف���ر ك���وك 
مركز  يف  افريقيا  ���ض��وؤون  يف  اخلبرية 
ان  الدولية  اال�ضرتاتيجية  الدرا�ضات 
هذه الع�ضكرة لل�ضيا�ضة االمريكية يف 

ال�ضومال تثري القلق.
ال�����ض��رب��ات الذي  ���ض��ي��ل  ان  واأ���ض��اف��ت 
ي�������ض���ق���ط م������ن ال���������ض����م����اء مي����ك����ن ان 
املجموعات  لهذه  جتنيد  اداة  ي�ضبح 
ي�ضقط  عند  وخ�ضو�ضا  االإ���ض��الم��ي��ة 

�ضحايا مدنيون.

معاملة »�صادمة« لالأحداث 
املحتجزين يف اأ�صرتاليا

•• �صيدين-وكاالت:

اأ�ضدرت جلنة حتقيق ملكية يف جمال حماية الطفل وق�ضاء االأحداث يف 
االإقليم ال�ضمايل الأ�ضرتاليا ام�س اجلمعة تقريراً ناقداً يت�ضمن تفا�ضيل 
عن “املعاملة ال�ضادمة” لالأطفال وال�ضباب حمتجزين، ودعت اإىل اإغالق 

مركز احتجاز.
وذكر التحقيق اأن الف�ضل النظامي وال�ضادم على مدى �ضنوات عديدة كان 

معروفاً لل�ضلطات، ولكن مت جتاهله على اأعلى امل�ضتويات.
وقال املفو�ضان مارغريت وايت وميك جودا اأن االخفاقات التي حددناها 
اأماناً،  اأك��رث  املجتمعات  جتعل  ال  فهي  الكثري،  والعائالت  االأطفال  تكلف 

كما اأنها �ضادمة.
)اإيه  املحلية  االذاع������ة  هيئة  من  تقرير  �ضدور  بعد  التحقيق  هذا  وج��اء 
يف  لل�ضباب  داي������ل  دون  احتجاز  مرك������ز  ح��ول  املا�ضي  الع������ام  �ض������ي(  بي 
العا�ضمة االإقليمية داروين، و�ضلط ال�ضوء على معاملة املعتقلني ال�ض�باب 
وي��داه مقيدتني  مقنعاً  فولر،  دي����الن  ويدعى  في�����ه،  اأحدهم  الذي ظهر 

يف مقعد.
للدموع  لغاز م�ضيل  تعر�ضوا  ال�ضباب  ال�ضجناء  اأن  اأي�ضاً  التقرير  واأظهر 
لقيود  بع�ضهم  وتعر�س  باأقنعة،  روؤو�ضهم  تغطية  ومت  مكد�ضني  وك��ان��وا 

قا�ضية وفرتات طويلة من العزلة، ولقي ذلك اإدانة وا�ضعة النطاق.
وقالت اللجنة اإنه يتعني اإغالق وحدة دون دايل التي يحتجز فيها فولر 
يف  واال�ضتثمار  اأ�ضهر   3 غ�ضون  يف  بالكامل  املركز  واإغ���الق  ال��ف��ور،  على 

من�ضاآت �ضغرية.
ال�ضرطة  اإىل  اأخ���رى  م�ضائل  ع��دة  اأي�����ض��اً  اأح��ال��ت  اأن��ه��ا  اللجنة  واأ���ض��اف��ت 
للتحقيق فيها، مبا يف ذلك ال�ضلوك االإجرامي املحتمل من جانب حرا�س، 

وم�ضايقات ل�ضهود، واإ�ضاءة معاملة اأطفال.
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وزارة املوارد الب�صرية ت�صجع املواطنني على العمل بقطاع التجزئة »بلديات ال�صارقة« ومنظمة »الفاو«
 تبحثان تنمية املزارع املت�صررة بامللوحة

•• ال�صارقة -وام:

بحثت دائرة �ضوؤون البلديات والزراعة بال�ضارقة مع وفد من املنظمة الدولية لالأغذية والزراعة- الفاو التعاون فيما يتعلق بتنمية وتاأهيل 
املزارع املت�ضررة ب�ضبب ملوحة وانخفا�س من�ضوب املياه. جاء ذلك خالل لقاء مبقر الدائرة �ضارك فيه حممد عبد الوهاب خبري �ضيا�ضات 
زراعية يف الفاو وجريولد بوديكر القائم باأعمال ممثل منظمة الفاو يف ابوظبي ومن الدائرة اخلبري الزراعي املهند�س حبيب احلمادي و�ضيف 
عبداهلل املازمي من ق�ضم الزراعة. واأكد �ضامل بن حممد النقبي رئي�س دائرة �ضوؤون البلديات والزراعة حر�س الدائرة على تعزيز تعاونها مع 
كافة املوؤ�ض�ضات الوطنية والدولية والتي تتالقى بجهودها مع اأهداف وروؤى الدائرة يف خدمات القطاعات الزراعية والبلدية. واأكد اأن الدائرة 
تويل اهتماما كبريا مبو�ضوع تاأهيل املزارع املت�ضررة ب�ضبب ملوحة وانخفا�س م�ضتوى من�ضوب املياه. م�ضريا اإىل �ضعى الدائرة لتقليل اعتماد 

املزارعني على املياه اجلوفية من اأجل التغلب على م�ضكلة ملوحة املياه داعيا اإىل االعتماد على بدائل اأخرى .

على مهارات البيع يف قطاع التجزئة مت�ضمنة عر�ضا حول الهدف من 
انعقاد  مكان  اإىل  للو�ضول  الفريق  اجتازه��������ا  التي  وامل�ض���������افة  املبادرة 
الور�ضة ف�ضال عن اإبراز اأهمي����ة اجلمع بني التعلي��م والريا�ضة لتحقيق 

ال�ضعادة.
وتت�ضمن احلملة ور�س عمل للتوعية حول املفاهيم الع�ضرية يف جمال 
ال��ت��ج��زئ��ة مب��ا يف ذل���ك جت��رب��ة ال��ع��م��الء وامل���ه���ارات االأ���ض��ا���ض��ي��ة االأخ���رى 
املطلوبة للنجاح يف �ضوق العمل باالإ�ضافة اإىل تقدمي ن�ضائح قيمة حول 
الفر�س املهنية املتاحة يف قطاع التجزئة مبا يف ذلك ن�ضائح حول كيفية 

اال�ضتعداد للمقابالت والتقييمات.
�ضلهوب  اأك��ادمي��ي��ة  م��ن  �ضهادة  م�ضارك  ك��ل  منح  يتم  ال��ور���ض��ة  خ��ت��ام  ويف 

للتجزئة.

•• دبي-وام: 

اأطلقت وزارة املوارد الب�ضرية والتوطني حملة حتت �ضعار “�ضباق ال�ضعادة 
.. االإمارات ال�ضبع” بالتعاون مع جمموعة “�ضلهوب” ت�ضتمر حتى 23 
العمل يف قطاع  االإماراتي على  ال�ضباب  نوفمر اجل��اري بهدف ت�ضجيع 

التجزئة من خالل مبادرة مبتكرة جتمع بني التعليم والريا�ضة.
ويقوم فريق فني من جمموعة “�ضلهوب” املتخ�ض�ضة يف جمال الت�ضويق 
وركوب  اجل���ري  ل��ري��ا���ض��ات  م�����ض��ريات  �ضبع  بتنظيم  ب��ال��ت��ج��زئ��ة  وال��ب��ي��ع 

الدراجات تبداأ من اإمارة الفجرية وتنتهي يف اإمارة اأبوظبي.
اإمارة  ريا�ضية تنظيم ور�ضة عمل يف كل  نهاية كل م�ضرية  ويتزامن مع 
املواطن  ال�ضباب  م��ن  جمموعة  ت��دري��ب  تت�ضمن  ال�ضبع  االم����ارات  م��ن 

رئي�ش اقت�صادية اأبوظبي يجتمع مع نائب حاكم والية وا�صنطن االأمريكية •• اأبوظبي-وام:

اجتمع معايل �ضيف حممد الهاجري 
االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  رئي�س 
اأب��وظ��ب��ي مب��ق��ر ال���دائ���رة ام�����س مع 
حاكم  نائب  حبيب  �ضريو�س  �ضعادة 
والي���ة وا���ض��ن��ط��ن االم��ري��ك��ي��ة الذي 
ي�����زور اأب���وظ���ب���ي ح��ال��ي��ا ع��ل��ى راأ�����س 
التعاون  تعزيز  بهدف  ر�ضمي  وف��د 
االقت�ضادي واال�ضتثماري بني اإمارة 
عدد  يف  وا�ضنطن  ووالي���ة  اب��وظ��ب��ي 

من القطاعات االقت�ضادية.
ال��ذي ح�ضره  ومت خ��الل االجتماع 
املن�ضوري  �ضامل  ب��ن  خليفة  �ضعادة 
�ضبل تطوير  ب��ح��ث  ال���دائ���رة  وك��ي��ل 
وت��ع��زي��ز ال��ت��ج��ارة واال���ض��ت��ث��م��ار بني 
اأب���وظ���ب���ي وال����والي����ات امل��ت��ح��دة مبا 
العالقات  ت��ط��وي��ر  م���ن  مي��ك��ن��ه��م��ا 
واتخاذ  اجلانبني  بني  االقت�ضادية 
ال����ق����رارات امل��ن��ا���ض��ب��ة ال���رام���ي���ة اىل 
ال���ق���ط���اع اخل����ا�����س يف  ت��ف��ع��ي��ل دور 
من  اال�ضتفادة  خ��الل  من  البلدين 
والتجارية  اال���ض��ت��ث��م��اري��ة  ال��ف��ر���س 
البلدين  ح��ك��وم��ت��ا  ت���وف���ره���ا  ال���ت���ي 

ال�ضديقني.
واأكد معايل �ضيف حممد الهاجري 
االأمريكية  االإماراتية  العالقات  ان 
اأك��رث قربا من ذي قبل  باتت اليوم 
اال�ضرتاتيجي  ب��ع��م��ق��ه��ا  وت��ت��م��ي��ز 

الكرى  �ضياتل  ملنطقة  واملنظمات 
العاملية  وال����ت����ج����ارة  االأ������ض�����واق  يف 
وت��ع��زي��ز ه��وي��ت��ه��ا ع���ن ط��ري��ق عقد 
وا�ضتقبال  ال�ضركاء  مع  اجتماعات 
الوفود  واإر���ض��ال  اخلارجية  ال��وف��ود 
اأ���ض��واق ال��ع��امل. وي�����ض��ار اىل ان  اإىل 
اخلارجية  ال��ت��ج��ارة  حجم  اج��م��ايل 
ب����ني اإم��������ارة اب���وظ���ب���ي وال����والي����ات 
مليارات   3 بلغ  االمريكية  املتحدة 
 302 منها  دوالر  م��ل��ي��ون  و578 
من  نفطية  غ��ري  ����ض���ادرات  مليونا 
ابوظبي اىل الواليات املتحدة و 16 
مليارات  و3  �ضادرات  اإع��ادة  مليون 
و260 مليونا واردات ابوظبي من 

الواليات املتحدة.
ابوظبي  م���رك���ز  ب���ي���ان���ات  واف��������ادت 
 345 اأن ه��ن��اك ح���وايل  ل��الأع��م��ال 
رخ�����ض��ة اق��ت�����ض��ادي��ة مم��ل��وك��ة لدى 
املتحدة  ال����والي����ات  م���ن  م��واط��ن��ني 
االمريكية م�ضجلة يف اإمارة ابوظبي 
رخ�����ض��ة جت���اري���ة و5   339 م��ن��ه��ا 

مهنية ورخ�ضة واحدة فنية.
للطريان  االحت������اد  ���ض��رك��ة  وب���ات���ت 
ابوظبي  ام����ارة  امل��م��ل��وك��ة حل��ك��وم��ة 
رح��ل��ة طريان   73 ب���ح���وايل  ت��ق��وم 
امريكية  م���دن  ���ض��ت  اىل  ا���ض��ب��وع��ي��ا 
ه��ي ن��ي��وي��ورك ووا���ض��ن��ط��ن دي �ضي 
و�ضيكاغو و�ضان فران�ضي�ضكو ولو�س 

اجنلو�س وداال�س.

وا�ضنطن  والي��ة  حاكم  نائب  حبيب 
زي��ارت��ه اىل  ت�ضهم  اأن  ام��ل��ه يف  ع��ن 
مباحثات  دف���ع  يف  االم������ارات  دول����ة 
التقدم  حت��ق��ي��ق  ن���ح���و  اجل���ان���ب���ني 
وخا�ضة  امل�ضرتكة  امل�ضالح  وتعزيز 
يف املجال االقت�ضادي. واأكد يف هذا 
العالقات  ت��ط��وي��ر  اأه��م��ي��ة  ال�����ض��ي��اق 

اخلا�س  ل��ل��ق��ط��اع  وال���ت�������ض���ه���ي���الت 
وامل�����ض��ت��ث��م��ري��ن م��ن م��واط��ن��ي دولة 
على  للح�ضول  واالجانب  االم��ارات 
اعمالهم  لتو�ضيع  املنا�ضبة  الفر�ضة 
وخ��ل��ق ���ض��راك��ات ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة مع 
العامل.  دول  نظرائهم من خمتلف 
�ضريو�س  ���ض��ع��ادة  اع���رب  جانبه  م��ن 

ال��ع��امل��ي��ة. وق���ال اإن اإم����ارة اأب���و ظبي 
ن��ح��و حتقيق  ث��اب��ت��ة  ت��ت��ق��دم بخطى 
ت�ضتهدفه  الذي  االقت�ضادي  التنوع 
 2030 االقت�ضادية  اأبوظبي  روؤية 
لزيادة  ال��ف��ر���ض��ة  ل��ه��ا  ي��ح��ق��ق  مب���ا 
العاملي  االق���ت�������ض���اد  يف  ان���دم���اج���ه���ا 
ع�����ر خ���ل���ق ال����ف����ر�����س واحل�����واف�����ز 

التجارية  والفر�س  واال�ضتثمارات 
املتاحة بني اجلانبني.

وت��ن��اول امل�����ض��وؤول االم��ري��ك��ي خالل 
تاأ�ض�س  اأهمية  اللقاء احلديث حول 
ل�ضياتل  ال���ت���ج���ارة  ت��ن��م��ي��ة  حت���ال���ف 
يتم  وال���ذي   1991 �ضنة  ال��ك��رى 
ال��رتوي��ج ل��ه ب��ه��دف رب���ط االأعمال 

امل���ج���االت وخا�ضة  م���ن  ال��ع��دي��د  يف 
االق��ت�����ض��ادي��ة واال���ض��ت��ث��م��اري��ة منها 
تتيح  العالقات  ان هذه  م�ضريا اىل 
ودولة  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  لل�ضركات 
اال�ضتفادة من  عام  ب�ضكل  االإم���ارات 
امل��ع��رف��ة واخل�����رات ال��دول��ي��ة التي 
االأمريكية  ال�����ض��رك��ات  ب��ه��ا  ت��ت��م��ت��ع 

االقت�ضادية بني ابوظبي ووا�ضنطن 
من خالل الرتكيز على تطوير دور 
اأب��و ظبي  اإم��ارة  القطاع اخلا�س يف 
عر  االمريكية  املتحدة  وال��والي��ات 
اال�ضرتاتيجية  �ضراكاتهما  تعزيز 
ب��دع��م ح��ك��وم��ي م��ن ال��ب��ل��دي��ن عر 
التعاون  م���ن  او����ض���ع  ف��ت��ح جم����االت 

 Vejthani وم�������ض���ت�������ض���ف���ى 
 Asialifeو Saha وجمموعة

Media التايلندية.
�ضونغ  تانغ�ضيلكيو  اأك��اف��وت  وق��ال 
فيغا  ل�������ض���رك���ة  االإداري  امل����دي����ر 
اإن  وامل��ع��ار���س،  البينية  ل��ل��ت��ج��ارة 
ال�ضركة تتطلع اإىل تنظيم ن�ضخة 
التجاري  امل��ع��ر���س  م���ن  ن��اج��ح��ة 
اإطار  يف  ال�����ض��ارق��ة،  يف  التايلندي 
التعاون  ع��الق��ات  لتعزيز  �ضعينا 
االأع��م��ال يف  وال�ضراكة بني رج��ال 
املتحدة  العربية  االإم�����ارات  دول���ة 
وال�������ض���رق االأو������ض�����ط وت���اي���الن���د، 
وال������زوار  امل�����ض��رتي��ن  اأن  م����وؤك����داً 
���ض��وف يتمتعون  ���ض��واء  ع��ل��ى ح��د 
باملنتجات واخلدمات التايالندية، 
وكذلك اإقامة عالقات مثمرة مع 
ال�ضركات التايالندية من خمتلف 
باال�ضتفادة  وذل�����ك  ال���ق���ط���اع���ات، 
وتخ�ض�ضها  ال�����ض��رك��ة  خ���رة  م��ن 
واملنا�ضبات  امل��ع��ار���س  ت��ن��ظ��ي��م  يف 

التجارية يف ال�ضرق االأو�ضط.
واملوزعني  للتجار  املعر�س  ويوفر 
ال��رئ��ي�����ض��ي��ني م��ن دول����ة االإم�����ارات 
فر�ضة  االأو�ضط  ال�ضرق  ومنطقة 
االأعمال  ورج��ال  املُ�ضدرين  للقاء 
اجلملة  وجت������ار  ال���ت���اي���الن���دي���ني 
واملتو�ضطة.  ال�ضغرية  وال�ضركات 
زيارته  اأثناء  للجمهور  ميكن  كما 
ت�ضوق  بتجربة  التمتع  للمعر�س 
باأ�ضعار مغرية،  نوعها  فريدة من 
الثقافية  ال���ع���رو����س  ج��ان��ب  اإىل 

التايالندية.

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�ضارقة  اك�ضبو  مركز  ي�ضت�ضيف 
نوفمر   25-21 ال��ف��رتة  خ��الل 
ال���ت���ج���اري  “املعر�س  اجل��������اري 
ال����ذي   ،”2017 ال���ت���اي���ل���ن���دي 
ي��ق��ام مب�����ض��ارك��ة اأك����رث م��ن 100 
يقدمون  ت���اي���الن���د  م���ن  ع���ار����س 
ت�ضكيلة  ع��ل��ى  م��ذه��ل��ة  ع���رو����ض���اً 
املنتجات  م���ن  وم��ت��ن��وع��ة  وا���ض��ع��ة 
االأ�ضلية عالية اجلودة واخلدمات 

التايالندية.
امل�����ض��ارك��ون يف هذا  وي�����ض��ت��ع��ر���س 
احلدث الذي يفتح اأبوابه لكل من 
ال�����زوار، منتجات  ال��ت��ج��ار وع��ام��ة 
وال�ضحة  وال�������ض���ب���ا  ال���ت���ج���م���ي���ل 
واالأزياء واالك�ض�ضوارات، باالإ�ضافة 
واحلياة  امل��ن��زل��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات  اإىل 
وامل�ضروبات  واالأط��ع��م��ة  اليومية 
جمموعة  جانب  اإىل  التايلندية، 
من اخلدمات الرائدة يف جماالت 
واخلدمات  واالم���ت���ي���ازات  ال��ب��ن��اء 

الطبية وامل�ضت�ضفيات وغريها.
ج��اء االإع��الن عن موعد انطالق 
امل��ع��ر���س خ���الل م��وؤمت��ر �ضحفي 
امل��ا���ض��ي يف فندق  ع��ق��د االأرب����ع����اء 
هوليداي ان يف دبي ح�ضره �ضعادة 
�ضفري  كمالنافني”  “كومات 
ت���اي���الن���د ل����دى دول�����ة االإم�������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، و���ض��ع��ادة �ضيف 
التنفيذي  الرئي�س  املدفع  حممد 
واأكافوت  ال�ضارقة،  اإك�ضبو  ملركز 
االإداري  املدير  �ضونغ  تانغ�ضيلكيو 

لعر�س  من�ضة  ُي�ضكل  التايلندي 
التايلندية  واخل��دم��ات  املنتجات 
االأ�����ض����ل����ي����ة ل��ل��م�����ض��ت��ه��ل��ك��ني فى 
جمل�س  دول  وخمتلف  االإم�����ارات 
اأنه  ع��ن  ع��دا  اخلليجي،  ال��ت��ع��اون 
لرج�������ال  مثالي������ة  فر�ض�����ة  يعد 
لعق�������د  ال��ت��اي��ل��ن��دي��ني  االأع����م����ال 
ال���������ض����راك����ات م�����ع ن���ظ���رائ���ه���م يف 

ال�ضرق  منطقة  واأ�ضواق  االإم��ارات 
االأو�ضط.

ويقام املعر�س التجاري التايلندي 
بالتعاون بني �ضركة فيغا للتجارة 
 )Vega( وامل��ع��ار���س  ال��داخ��ل��ي��ة 
يف  التايلندي  االأع��م��ال  وجمل�س 
ال�ضياحة  هيئة  م��ن  وب��دع��م  دب��ي، 
امللكية،  تايلند  و�ضفارة  تايلند  يف 

البينية  ل��ل��ت��ج��ارة  ف��ي��غ��ا  ل�����ض��رك��ة 
واملعار�س.

املدفع  حممد  �ضيف  �ضعادة  وق��ال 
اإك�ضبو  ملركز  التنفيذي  الرئي�س 
ال�ضارقة، اإن املعر�س يعك�س مكانة 
اإم����ارة ال�����ض��ارق��ة ال���رائ���دة كمركز 
وكذلك  ودويل،  اإق��ل��ي��م��ي  جت���اري 
ال�ضارقة  اك�����ض��ب��و  م���رك���ز  اأه��م��ي��ة 

بتوزيع  اجل��دي��دة  اخلا�ضة  االأجنحة 
تامة  با�ضتقاللية  وتتمتع   1-1-1
من  مت��ت��د  ب���اأب���واب  جتهيزها  بف�ضل 
االأر������س وح��ت��ى ال�����ض��ق��ف ك��م��ا تتميز 
اأن���ي���ق���ة ومرتفة  ت�����ض��م��ي��م  ب��ل��م�����ض��ات 

ترتقي مبعايري �ضناعة الطريان.
قدما   40 ج��ن��اح  ك��ل  م�ضاحة  وتبلغ 
م����رب����ع����ة وه�������و م���غ���ل���ق ب����ال����ك����ام����ل.. 
وخ�����ض��ع��ت م��ق�����ض��ورت��ا درج�����ة رج���ال 
لرنامج  اأي�ضا  وال�ضياحية  االأع��م��ال 
و�ضتدخل  ال���ن���ط���اق  وا����ض���ع  ت��ط��وي��ر 

املجاالت  �ضتى  يف  التطورات  اآخ��ر 
اأف�ضل  اأو الت�ضوق واال�ضتفادة من 

العرو�س.
يزور  اأن  نتوقع  امل��دف��ع:  واأ���ض��اف 
التايلندي  ال���ت���ج���اري  امل���ع���ر����س 
اأعمال  ورج��ال  وم�ضتثمرين  جتار 
ومت�ضوقني من جميع اأنحاء دولة 
املنطقة،  دول  وخمتلف  االإم���ارات 

ال��ط��ل��ب��ي��ة اع��ت��ب��ارا م��ن ع���ام 2022 
حيث �ضتحل حمل طائرات تخرج من 
اخل��دم��ة م��ا ي�ضهم يف احل��ف��اظ على 
اأ���ض��ط��ول��ه��ا وت��ع��زي��زه وتوفري  ���ض��ب��اب 
�ضل�ضلة  امل���رون���ة خل��دم��ة  م���ن  م��زي��د 
م���ن ال��وج��ه��ات م���ع ا���ض��ت��م��رار تطور 
وتو�ضع عملياتها. كما افتتحت خالل 
اأكادميية  املعر�س  م��ن  ال��ث��اين  ال��ي��وم 
اأحدث  الطيارين  لتدريب  االإم���ارات 
الطيارين  ل��ت��دري��ب  م��ن�����ض��اأة  واأك�����ر 

املبتدئني على م�ضتوى العامل.

ال�����ف�����ائ�����دة ل���ت�������ض���ج���ي���ع االإق������را�������س 
تعزيز  بهدف  والبناء  واال�ضتهالك 
اعتقاده  اليوم  جدد  وقد  االقت�ضاد. 
الذي اأبداه مرارا من قبل باأن اأ�ضعار 
الفائدة املرتفعة توؤدي اإىل الت�ضخم 
علم  اأ�ضا�ضيات  مع  يتعار�س  ما  وهو 

االقت�ضاد التقليدي.
اأ�ضعار  خ��ف�����س  اإىل  دع���وات���ه  وت��ث��ري 
ال���ف���ائ���دة ب���واع���ث ق��ل��ق يف اأو����ض���اط 
امل�ضتثمرين من اأن ال�ضيا�ضة النقدية 
مما  تركيا  يف  متاما  م�ضتقلة  لي�ضت 

يوؤثر �ضلبا على اللرية.

كمن�ضة رئي�ضية لتنظيم االأحداث 
التجارية واالقت�ضادية والثقافية 
باهتمام  حت��ظ��ى  ال���ت���ي  امل��ت��م��ي��زة 
وامل�ضتثمرين  االأع�����م�����ال  رج������ال 
الراغبة  اأنواعها  على  واملوؤ�ض�ضات 
بتعزيز ح�ضورها يف دولة االإمارات 
واأ�ضواق املنطقة اأو عقد ال�ضراكات 
اأو االطالع على  واإبرام ال�ضفقات 

 300ER-777 البوينج  ط��ائ��رات 
االأوىل  ال���درج���ة  ب��اأج��ن��ح��ة  امل��ج��ه��زة 
اأ�ضطول  ���ض��م��ن  اخل���دم���ة  اجل���دي���دة 
ط�����ريان االإم���������ارات اع���ت���ب���ارا م���ن 1 
دي�ضمر املقبل و�ضتبداأ اأوىل رحالتها 
اإىل كل من جنيف وبروك�ضل. واأعلنت 
التزامها  اأي�ضا عن  االإم��ارات  طريان 
ب�ضراء 40 طائرة بوينج 10-787 
درمياليرن بقيمة 15.1 مليار دوالر 

-55.4 مليار درهم.
ال��ن��اق��ل��ة ت�ضلم  ت��ب��داأ  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 

وقال اردوغان اإن اجتماعا قد ينعقد 
الوزراء  رئي�س  م��ع  ال��ق��ادم  االأ���ض��ب��وع 
الدولة  وبنوك  املخت�ضني  وال���وزراء 
الفائدة  اأ����ض���ع���ار  م�����ض��األ��ة  مل��ن��اق�����ض��ة 
خرترك  اأف�����ادت  ح�ضبما  امل��رت��ف��ع��ة 

و�ضحف اأخرى يف وقت �ضابق ام�س.
ونقلت خرترك عن اردوغ��ان قوله 
قطر  اإىل  زي����ارة  اأث��ن��اء  لل�ضحفيني 
ن��ح��ن ع����ازم����ون ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل مع 
ومع  ال��ف��ائ��دة  �ضعر  �ضغط  ج��م��اع��ة 

اأ�ضعار الفائدة.
اأ�ضعار  خ��ف�����س  يف  اردوغ������ان  ي��رغ��ب 

حيث ميثل فر�ضة فريدة للتعرف 
املنتجات  واأح��������دث  اأج�������ود  ع���ل���ى 
واخل����دم����ات ال���ت���اي���الن���دي���ة حتت 

�ضقف واحد.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ���ض��ع��ادة كومات 
تايالن�������د  �ض���������فري  كمالنافني 
العربية  االإم��������������������ارات  دول���ة  ل���دى 
التجاري  امل��ع��ر���س  اإن  امل���ت���ح���دة، 

ينطلق 21 �جلاري مب�شاركة 100 �شركة تطرح ت�شكيلة و��شعة من �ملنتجات

اإك�صبو ال�صارقة ي�صت�صيف املعر�ش التجاري التايلندي

اردوغان يجدد انتقاداته للبنك املركزي الرتكي »طريان االإمارات« ي�صتقطب 27 األف زائر خالل معر�ش دبي للطريان
•• دبي  -وام:

�ضخ�س  األ������ف   27 م����ن  اأك������رث  زار 
“طريان  ط��������ائ��������رات  واخ���������ت���������روا 
واخلا�ضة  ال���ت���ج���اري���ة  االإمارات” 
عر�ضتها  التي  للتدريب  واملخ�ض�ضة 
الناقلة خالل معر�س دبي للطريان 
االأول.  اأم�����س  اخ��ت��ت��م  ال���ذي   2017
العائلة  االإم�����ارات  وع��ر���ض��ت ط���ريان 
مبا  امل��ع��ر���س  يف  لطائراتها  الكاملة 
 A380 يف ذل��ك ط��ائ��رة االإي��رب��ا���س
بوينج  ط���راز  م��ن  طائراتها  واأح���دث 
حتتوي  ال���ت���ي   300ER-777
ت�ضاميم  ذات  م����ق���������ض����ورات  ع���ل���ى 
ج����دي����دة وط����ائ����رة رج������ال االأع����م����ال 
اإ����ض���اف���ة   ..  A319 االإي�����رب�����ا������س 
  SR22 ����ض���ريو����س  ط���ائ���رت���ي  اإىل 
اللتني   100EV فينوم  واإم��راي��ر 
االإم����ارات  اأك��ادمي��ي��ة  �ضت�ضتخدمهما 
طائرتا  وحملت  الطيارين.  لتدريب 
 300ER-777 البوينج  االإم��ارات 
“عام  مل�ضق   A380 واالإي��رب��ا���س 

زايد«.
وك�����ض��ف��ت ط�����ريان االإم���������ارات خالل 
اأجنحة  املعر�س عن  االأول من  اليوم 
لطائراتها  اجلديدة  االأوىل  الدرجة 
وتاأتي   .300ER-777 البوينج 

•• اأنقرة-رويرتز:

طيب  رج��ب  الرتكي  الرئي�س  انتقد 
اردوغان ام�س البنك املركزي قائال 
احل���ك���وم���ي يف  ال���ت���دخ���ل  غ���ي���اب  اإن 
النقدية يثقل كاهل تركيا  ال�ضيا�ضة 
اإىل  يف�ضي  وق���د  م��رت��ف��ع  بت�ضخم 

تباطوؤ يف اال�ضتثمار.
ن��ال��ت ت�����ض��ري��ح��ات اردوغ�����ان - وهي 
اأعنفها حتى االآن ب�ضاأن �ضرورة  من 
ال�ضيا�ضة  يف  احل���ك���وم���ي  ال���ت���دخ���ل 
على  الرتكية  اللرية  - من  النقدية 

الفور.
من  كبارا  م�ضوؤولني  اردوغ��ان  واأبلغ 
ال��ع��دال��ة والتنمية احل��اك��م يف  ح��زب 
قرو�ضا  تقدم  اأن  ح��اول��ت  اإذا  اأن��ق��رة 
مب��ث��ل ه����ذه ال���ف���وائ���د ال��ع��ال��ي��ة فال 
�ضتتعطل  اال����ض���ت���ث���م���ارات  اأن  ���ض��ك 
اأ�ضعار  خ��ف�����ض��ن��ا  ل��ق��د  وت���ت���وق���ف... 
اإىل خانة  الفائدة والت�ضخم تراجع 

االآحاد.
امل���رك���زي م�ضتقل  ال��ب��ن��ك  »ي��ق��ول��ون 
فال تتدخل. االأمور و�ضلت اإىل هذه 

النقطة الأننا ال نتدخل.
اإىل  ال����رتك����ي����ة  ال���ع���م���ل���ة  و����ض���ع���ف���ت 
اإث�����ر  ل������ل������دوالر  ل������رية   3.9035

ت�ضريحاته.

نتائج ال�صركات تثقل 
كاهل االأ�صهم االأوروبية 

 •• ميالنو-رويرتز:
ا�ضتقرت االأ�ضهم االأوروبية ام�س حيث 
اإف�ضاحات خميبة لالآمال من  اأثقلت 
ال�����ض��رك��ات وخ��ف�����س ت�����ض��ن��ي��ف��ات من 
جانب ال�ضما�ضرة كاهل ال�ضوق عموما 
يف حني ارتفع �ضهم �ضكاي للتلفزيون 
ت��ك��ه��ن��ات ع���ن اهتمام  ب��ف��ع��ل  امل���دف���وع 

ب�ضرائها.
اأن  بعد  باملئة   18 اإل��ي��ور  �ضهم  ون��زل 
خ��ف�����ض��ت ث��ال��ث اأك����ر ���ض��رك��ة متوين 
اأوروبية توقعات اأرباحها وهبط �ضهم 
جمموعة فيفندي لالإعالم عند الفتح 
بعد اأن جاءت نتائج الربع الثالث من 

العام دون توقعات املحللني.
واالأداء  ال����رتاج����ع����ات  ت���ل���ك  اأث��������رت 
ال�ضناعية  ال�ضركات  ال�ضعيف الأ�ضهم 
���ض��ل��ب��ا ع��ل��ى امل���وؤ����ض���ر ���ض��ت��وك�����س 600 
االأوروب�������ي ال����ذي ك���ان م�����ض��ت��ق��را عند 
 0824 ال�ضاعة  385 نقطة بحلول 
بتوقيت جرينت�س اإثر انتعا�س قوي يف 

اجلل�ضة ال�ضابقة. 
وان���خ���ف�������ض���ت اأ�����ض����ه����م ات���������س ان������د ام 
واإنديتك�س اأكرث من اثنني باملئة بعد 

خف�س ت�ضنيفها من �ضما�ضرة.
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املال والأعمال
نيكي يرتفع الأعلى م�صتوى يف اأ�صبوع 

ك���ورب لت�ضنيع رقائق  و���ض��وم��ك��و  ب��امل��ئ��ة  واح����دا  امل��و���ض��الت 
اأ�ضهم  وارت��ف��ع��ت  ب��امل��ئ��ة.   4.9 امل��و���ض��الت  اأ���ض��ب��اه  �ضليكون 
م�ضنعي االإلكرتونيات اال�ضتهالكية. وزاد �ضهم �ضوين 0.7 

باملئة وبانا�ضونيك 0.8 باملئة.
اأ�ضهم �ضركات املرافق وم�ضنعي الورق  يف املقبال انخف�ضت 
للطاقة  ت�ضوبو  �ضهم  ونزل  ال�ضوق.  يف  اأداء  االأ�ضواء  وكانت 
 1.4 الكهربية  للطاقة  وهوكوريكو  باملئة   1.1 الكهربية 
نيبون  اأ�ضهم  وانخف�ضت  باملئة.   1.7 غ��از  وطوكيو  باملئة 
 1.2 القاب�ضة  واأوج����ي  ب��امل��ئ��ة   1.4 ال��ورق��ي��ة  لل�ضناعات 
اإىل  باملئة   0.1 نطاقا  االأو���ض��ع  توبك�س  املوؤ�ضر  وزاد  باملئة. 

1763.76 نقطة.

•• طوكيو-رويرتز:

اأ�ضبوع  يف  م�ضتوياتها  اأعلى  اإىل  اليابانية  االأ�ضهم  ارتفعت 
ام�س مدعومة مبكا�ضب يف معظم القطاعات واالأداء املتفوق 
�ضومكو  مثل  ال��رق��ائ��ق  �ضناعة  بقطاع  املرتبطة  لالأ�ضهم 
مرتفعا  القيا�ضي  نيكي  املوؤ�ضر  واأغ��ل��ق  اإل��ك��رتون.  وطوكيو 
اإقفال  اأعلى  22396.80 نقطة م�ضجال  اإىل  باملئة   0.2
تراجع  لكنه  الثاين.  ت�ضرين  نوفمر  من  العا�ضر  منذ  له 
1.3 باملئة على مدى االأ�ضبوع ليقطع موجة مكا�ضب دامت 

لت�ضعة اأ�ضابيع.
و���ض��ع��د ���ض��ه��م ط��وك��ي��و اإل���ك���رتون ل�����ض��ن��اع��ة م��ع��دات اأ�ضباه 

جولة مفاو�صات حول التجارة احلرة يف اأمريكا ال�صمالية 
 •• مك�صيكو-اأ ف ب:

لدول  احلر  التبادل  اتفاق  جتديد  حول  املحادثات  من  خام�ضة  جولة  مك�ضيكو  يف  تنطلق 
امريكا ال�ضمالية “نافتا” يف اجواء من القلق املتزايد ب�ضبب امكان تخلي الواليات املتحدة 
عن االتفاق. ولن يح�ضر وزراء التجارة يف الدول الثالث، الواليات املتحدة وكندا واملك�ضيك، 
املا�ضي يف  التي �ضبقتها مناق�ضات اتخذت طابعا فنيا منذ االأربعاء  هذه اجلولة اخلام�ضة 
يف  “اللهجة  ان  اال�ضت�ضارية  غ��روب  اورا�ضيا  مبجموعة  خ��راء  وق��ال  املك�ضيكية.  العا�ضمة 
اجلولة اخلام�ضة من املفاو�ضات حول نافتا �ضتكون حا�ضمة«. وكانت ال�ضائعات حول خروج 
الواليات املتحدة من هذه االتفاقية التجارية قد تراجعت موؤخرا، لكن اخلراء او�ضحوا 
ان الرئي�س دونالد ترامب قد يقرر التخلي عن نافتا اذا مل يتم حتقيق تقدم يف هذه اجلولة 
اجلديدة من املفاو�ضات. وامل�ضكلة هي اأن التقدم يعتمد على وجود رغبة ام ال لدى الواليات 

املتحدة يف التخفيف من مطالبها على حد قول هوؤالء اخلراء.

النفط ب�صدد الرتاجع بفعل تخمة املعرو�ش 

خالل لقاء �ل�شحي ورئي�س �ملجل�س �لأملاين �لإمار�تي لل�شناعة و�لتجارة

»االقت�صاد« تبحث تعزيز ال�صراكة االقت�صادية مع اأملانيا
59 مليار درهم �إمار�تي �لتبادل �لتجاري غري �لنفطي بني �لبلدين يف 2016

الذهب يرتفع مع تراجع الدوالر 
•• وا�صنطن-رويرتز:

توجيه طلب حلملة  تقرير عن  اإث��ر  ال��دوالر  تراجع  مع  ام�س  الذهب  ارتفع 
حتوي  وثائق  بتقدمي   2016 النتخابات  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س 

كلمات مفتاحية رو�ضية معينة من اأكرث من ع�ضرة م�ضوؤولني.
رو�ضي  اإن حمققني ينظرون يف تدخل  وقالت �ضحيفة وول �ضرتيت جورنال 
تقدمي  طلب  اأ�ضدروا  املا�ضي  العام  االأمريكية  الرئا�ضة  انتخابات  يف  حمتمل 
ال�ضعر  ارتفع  بتوقيت جرينت�س   0811 ال�ضاعة  املا�ضي. ويف  ال�ضهر  الوثائق 
1281.51 دوالر لالأوقية -االأون�ضة. وزاد  اإىل  0.2 باملئة  الفوري للذهب 
ال�ضعر حوايل 0.5 باملئة على مدى االأ�ضبوع ليتجه لل�ضعود لالأ�ضبوع الثاين 

على التوايل.
 0.3 االأول  كانون  دي�ضمر  ت�ضليم  االآجلة  االأمريكية  الذهب  عقود  وارتفعت 
اأ�ضرتاليا  ببنك  االقت�ضادي  �ضارما  1281.80 دوالر. وقال جون  اإىل  باملئة 
ال��وط��ن��ي ت��راج��ع ال�����دوالر وت��ع��زز ال��ع��م��الت االآ���ض��ي��وي��ة ج��ع��ل ال��ذه��ب مغريا 
املعامالت  يف  يذكر  تغري  دون  الف�ضة  وا�ضتقرت  االآ�ضيويني.  للم�ضتثمرين 
الفورية عند 17.087 دوالر لالأوقية يف حني ارتفع البالتني 0.4 باملئة اإىل 
وارتفعت  994.50 دوالر.  اإىل  باملئة   0.7 البالديوم  وزاد  934.30 دوالر 
الف�ضة 1.1 باملئة على مدى اأ�ضبوع قد ي�ضبح االأف�ضل لها يف خم�ضة اأ�ضابيع. 
و�ضعد البالتني 0.9 باملئة متجها �ضوب ت�ضجيل زيادة لالأ�ضبوع الثالث على 

التوايل يف حني ا�ضتقر البالديوم.

الدوالر ي�صجل اأقل �صعر يف 4 اأ�صابيع اأمام الني 
•• لندن-رويرتز:

تراجع الدوالر اإىل اأدنى م�ضتوياته يف اأربعة اأ�ضابيع مقابل الني ام�س بعد اأن 
قالت �ضحيفة اإن حمققني ينظرون يف تدخل رو�ضي حمتمل باالنتخابات 
االأمريكية لعام 2016 قد طلبوا من حملة الرئي�س دونالد ترامب تقدمي 
املحقق  ف��ري��ق  اأن  ج��ورن��ال  �ضرتيت  وول  ب�ضحيفة  تقرير  واأف����اد  وث��ائ��ق. 
كلمات  حت��وي  وث��ائ��ق  تقدمي  املا�ضي  ال�ضهر  طلب  مولر  روب���رت  اخل��ا���س 
التقرير  األقى  م�ضوؤولني.  ع�ضرة  من  اأك��رث  من  حم��ددة  رو�ضية  مفتاحية 
لالإ�ضالح  قانون  م�ضروع  على  املوافقة  للدوالر من  دعم  اأي  على  بظالله 
االأ�ضواق.  اأنظار  االأمريكي والذي كان حمط  النواب  ال�ضريبي يف جمل�س 
ين   112.395 اإىل  باملئة  ن�ضف  من  اأك��رث  االأمريكية  العملة  وتراجعت 
موؤ�ضر  وتراجع  االأول.  ت�ضرين  اأكتوبر   19 منذ  م�ضتوياتها  اأدن��ى  م�ضجلة 
الدوالر الذي يقي�س قوة العملة اأمام �ضت عمالت رئي�ضية 0.3 باملئة اإىل 

93.700 وارتفع اليورو 0.2 باملئة اإىل 1.1794 دوالر.

ولو ملجرد اإرجاء القرار اإىل الربع االأول من 2018.
البلدان  االأخ��رية من منظمة  االأ�ضهر  تلقت دعما عاما يف  اخل��ام  اأ�ضواق  كانت 
امل�ضدرة للبرتول اأوبك التي تكبح االإنتاج مع بع�س املنتجني غري االأع�ضاء فيها 
مثل رو�ضيا منذ يناير كانون الثاين لتقلي�س املعرو�س بال�ضوق ودعم االأ�ضعار.

اأف�ضى هذا اإىل زيادة اأ�ضعار برنت نحو 40 باملئة منذ يونيو حزيران.
وقال بنك ايه.بي.ان اأمرو الهولندي “اتفاق خف�س االإنتاج بني بع�س منتجي 
اأ�ضعار  وت��ع��ايف  امل��خ��زون��ات  يف  انخفا�س  اإىل  اأدى  وخ��ارج��ه��ا  اأوب���ك  م��ن  النفط 

النفط.
دوالرا   75 �ضوب  النفط  �ضعر  �ضعود  موجة  ا�ضتمرار   2018 خ��الل  نتوقع 

للرميل.
 30 �ضتجتمع يف  اأوب��ك  لكن   2018 اآذار  االإن��ت��اج يف مار�س  اتفاق كبح  ينتهي 

نوفمر ت�ضرين الثاين ملناق�ضة ال�ضيا�ضة.
ويقول املحللون اإن املزيد من قيود االإنتاج �ضروري للحد من تخمة املعرو�س.

وقال وليام اأولوخلني حملل اال�ضتثمار لدى ريفكني االأ�ضرتالية لالأوراق املالية 
امل�ضكلة مازالت اأن خمزونات النفط تتجاوز متو�ضط خم�س �ضنوات.

•• �صنغافورة-رويرتز:

اأول  اأ�ضعار النفط ام�س بعد تراجعات يف االآون��ة االأخ��رية لكنها ب�ضدد  تباينت 
االأمريكية  االإم����دادات  ارت��ف��اع  وط��اأة  حتت  اأ�ضابيع  �ضتة  يف  اأ�ضبوعي  انخفا�س 

و�ضكوك ب�ضاأن الدعم الرو�ضي ملوا�ضلة خف�س اإنتاج اخلام.
القيا�س  االآجلة خلام  العقود  �ضعر  بلغ  بتوقيت جرينت�س   0616 ال�ضاعة  ويف 
االإغ���الق  ع��ن  �ضنتا   13 بانخفا�س  للرميل  دوالر   61.23 ب��رن��ت  ال��ع��امل��ي 
ال�ضابق. و�ضجلت عقود اخلام االأمريكي غرب تك�ضا�س الو�ضيط 55.32 دوالر 
للرميل مرتفعة 18 �ضنتا. وقال التجار اإن �ضادرات اخلام االأمريكية القوية 

ترفع غرب تك�ضا�س.
لكن اخلام مازال ب�ضدد الرتاجع بني اثنني واأربعة باملئة على مدى االأ�ضبوع 
بفعل املخاوف املتعلقة بنمو االإنتاج واملخزونات بالواليات املتحدة بعد اأن الم�س 

كال اخلامني اأعلى امل�ضتويات منذ 2015 االأ�ضبوع املا�ضي.
ر�ضمي  لتمديد  ال��رو���ض��ي  ال��دع��م  االأم��ري��ك��ي جيفريز  اال���ض��ت��ث��م��ار  ب��ن��ك  وق���ال 
لتخفي�ضات االإنتاج خالل اجتماع اأوبك يف 30 نوفمر يبدو مو�ضع �ضك حتى 

للمجل�س يف دي�ضمر املقبل.
االإماراتي  االأمل��اين  املجل�س  اأن  يذكر 
والتجارية  ل��ل�����ض��ن��اع��ة  امل�������ض���رتك 
 ،2009 ع��ام  تاأ�ض�س  كيه  اإت�����س  اإي��ه 
حكومية  ���ض��ب��ه  م��ن��ظ��م��ة  ب��اع��ت��ب��اره 
االأملانية  ال��غ��رف  �ضبكة  م��ن  وج����زءاً 
التي تدير 130 مكتباً يف 90 بلداً، 
ويوفر لل�ضركات االأملانية واالإماراتية 
من�ضة فعالة لتبادل اخلرات وبناء 
و�ضبكة  املعلومات  ويوفر  ال�ضراكات، 
التجاري  ال��ت��ع��اون  ل��دع��م  ع��الق��ات 

الثنائي. 

نطاق  وتو�ضيع  النمو  ممكنات  لها 
املناطق  اإىل  منه  انطالقاً  اأعمالها 
ال�ضرق  يف  امل�����ج�����اورة  االإق���ل���ي���م���ي���ة 
واآ�ضيا  العربية  واملنطقة  االأو���ض��ط 

واإفريقيا.
اأن ج��ه��ود عقد  ن��ي��وغ��ارت  واأ����ض���اف 
تعد  امل�ضرتكة  االقت�ضادية  اللجنة 
ل��ل��دف��ع ق��دم��اً بتعاون  اأم����راً ح��ي��وي��اً 
االأولوية،  ذات  املجاالت  يف  البلدين 
وه���و م���ا ���ض��ي��ع��م��ل امل��ج��ل�����س االأمل����اين 
لل�ضناعة  امل�������ض���رتك  االإم������ارات������ي 
والتن�ضيق  متابعته  على  وال��ت��ج��ارة 

امل��ت��وا���ض��ل م���ع اجل���ان���ب االإم���ارات���ي 
ب�ضاأنه.  كما اأكد �ضعادته اأن املجل�س 
ملد  م�ضاعيه  متابعة  ع��ل��ى  ي��ح��ر���س 
ال�ضراكات  وع��ق��د  التوا�ضل  ج�ضور 
ك��ل من  االأع���م���ال يف  ب��ني جمتمعي 
ودولة  االحت��ادي��ة  اأمل��ان��ي��ا  جمهورية 
امل�ضتوى  ع��ل��ى  وك���ذل���ك  االإم��������ارات، 
باملنفعة  ي����ع����ود  مب�����ا  االإق����ل����ي����م����ي، 
اقت�ضادات  خمتلف  على  امل�ضرتكة 
�ضعادة  ف��ي��ل��ك�����س  ودع������ا  امل���ن���ط���ق���ة. 
ال��وك��ي��ل ال�����ض��ح��ي اإىل امل�����ض��ارك��ة يف 
العمومية  اجلمعية  اجتماع  افتتاح 

•• اأبوظبي-الفجر:

امل���ه���ن���د����س حممد  �����ض����ع����ادة  ب���ح���ث 
ال�ضحي،  ال���ع���زي���ز  ع��ب��د  ب���ن  اأح���م���د 
لل�ضوؤون  االق��ت�����ض��اد  وزارة  وك���ي���ل 
ا�ضتقباله  خ�����الل  االق���ت�������ض���ادي���ة، 
الرئي�س  ن��ي��وغ��ارت،  فيلك�س  �ضعادة 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ل���م���ج���ل�������س االأمل��������اين 
يف  وال��ت��ج��ارة  لل�ضناعة  االإم���ارات���ي 
�ضبل  ب��دب��ي،  االق��ت�����ض��اد  وزارة  م��ق��ر 
االقت�ضادي  التعاون  عالقات  تعزيز 
بني دولة االإم��ارات العربية املتحدة 

وجمهورية اأملانيا االحتادية.
وت���ن���اول ال��ل��ق��اء م��ن��اق�����ض��ة ع���دد من 
م�ضارات التعاون الرامية اإىل تطوير 
البلدين  بني  االقت�ضادية  ال�ضراكة 
ال�������ض���دي���ق���ني، وت��ع��م��ي��ق ال����رواب����ط 
والقطاع  االأع���م���ال  جم��ت��م��ع��ي  ب���ني 
اخل��ا���س يف اجل��ان��ب��ني، ف�����ض��اًل عن 
�ضبل زيادة التبادل التجاري وتنمية 
اال����ض���ت���ث���م���ارات، وت����ب����ادل اخل����رات 

اإي��ج��اب��اً على  وامل��ع��رف��ة، مب��ا ينعك�س 
ويرفد  ال��ب��ل��دي��ن  يف  االأع���م���ال  بيئة 

جهودهما للتنمية االقت�ضادية.
اأحمد  حممد  املهند�س  �ضعادة  واأك��د 
ب����ن ع���ب���د ال���ع���زي���ز ال�����ض��ح��ي خالل 
اللقاء اأن العالقات االقت�ضادية بني 
واأملانيا متميزة جداً  االإم��ارات  دولة 
تعد  حيث  وامل��ت��ان��ة،  بالقوة  وتتمتع 
جتاري  �ضريك  اأك��ر  خام�س  اأملانيا 
م�ضتوى  ع���ل���ى  االإم�����������ارات  ل����دول����ة 
العامل، و�ضهد التبادل التجاري غري 
مل  ���ض��ن��وي��اً  من���واً  للبلدين  النفطي 
مي��ر ب���اأي ت��راج��ع على م��دى العقد 
املا�ضي، وبلغت يف عام 2016 اأكرث 
 2016 يف  دوالر  م��ل��ي��ار   16 م���ن 
اإم����ارات����ي(،  دره�����م  م��ل��ي��ار   59.1(
مليون   15.5 ن��ح��و  م���ن  ارت���ف���اع���اً 

دوالر يف عام 2015. 
االأعمال  بيئة  اأن  ال�ضحي  واأ���ض��اف 
يف دولة االإم��ارات تعد وجهة جاذبة 
حيث  االأمل��ان��ي��ة،  لل�ضركات  وري��ادي��ة 

رئي�ضياً لدولة االإمارات يف دعم هذه 
اجلهود، نظراً اإىل جتربتها الرائدة 
وم��وق��ع��ه��ا ال��ع��امل��ي امل��ت��ق��دم يف هذه 
املجاالت احليوية، وذلك عر تبادل 
امل�ضرتكة  امل�ضاريع  واإقامة  اخلرات 
االأعمال  رواد  ب��ني  اجل�����ض��ور  وب��ن��اء 
كما  البلدين.  يف  اال�ضتثمار  وقطاع 
اأكد ال�ضحي اأهمية حتفيز ديناميات 
املرحلة  خالل  االقت�ضادي  التعاون 
لعقد  اجل��ه��ود  متابعة  ع��ر  املقبلة 
للجنة  ع�������ض���ر  احل�����ادي�����ة  ال����������دورة 
االإمارتية  امل�����ض��رتك��ة  االق��ت�����ض��ادي��ة 
بالعا�ضمة  امل��ق��ب��ل  ال���ع���ام  االأمل���ان���ي���ة 
لتقييم  التن�ضيق  وت��ع��زي��ز  ب��رل��ني، 
ال��راه��ن��ة، واالتفاق  ال��ت��ع��اون  ج��ه��ود 
على اأطر ال�ضراكة والقطاعات التي 
للتعاون  االأ�ضا�ضية  امل��ح��اور  �ضتمثل 
املقبلة  املرحلة  خ��الل  البلدين  بني 

من خالل برنامج اللجنة. 
احليوي  ال��دور  على  ال�ضحي  واأثنى 
ال�����ذي ي���ق���وم ب���ه امل��ج��ل�����س االأمل�����اين 

االأملانية  اال�ضتثمارات  ر�ضيد  و�ضل 
اإىل   2015 ع����ام  يف  االإم��������ارات  يف 
عدد  وب��ل��غ  دوالر،  مليار   2.8 نحو 
ال�ضركات االأملانية العاملة يف الدولة 
 507 اإىل  اإ���ض��اف��ة  ���ض��رك��ات،   110
عالمة  و12660  جتارية  وك��االت 
جت���اري���ة م�����ض��ج��ل��ة يف ال���دول���ة حتى 
اأكر  االإم���ارات  ومتثل  نف�ضه،  العام 
�ضريك جتاري الأملانيا على م�ضتوى 

املنطقة.
امل�ضاعي  اأنه يف ظل  �ضعادته  واأو�ضح 
امل��ت��وا���ض��ل��ة ل��دول��ة االإم������ارات لبناء 
على  قائم  متنوع  تناف�ضي  اقت�ضاد 
ب��ق��ي��ادة كفاءات  واالب��ت��ك��ار  امل��ع��رف��ة 
وطنية، ان�ضجاماً مع حمددات روؤية 
2021، ويف اإطار الرتكيز احلكومي 
على تنمية االبتكار والبحث العلمي 
والتطوير والتكنولوجيا وال�ضناعات 
املتقدمة، ودعم قطاع ريادة االأعمال 
واملتو�ضطة،  ال�����ض��غ��رية  وامل�����ض��اري��ع 
اقت�ضادياً  ���ض��ري��ك��اً  ت��ع��د  اأمل��ان��ي��ا  ف���اإن 

لل�ضناعة  امل�������ض���رتك  االإم������ارات������ي 
�ضيما  وال  ال�ضدد،  هذا  يف  والتجارة 
التجارية  ال����رواب����ط  ت��وط��ي��د  ع���ر 
االأعمال  واال�ضتثمارية بني جمتمع 
ونظريه  االأمل���اين  اخل��ا���س  والقطاع 
اال�ضتفادة  فر�س  وزي��ادة  االإماراتي، 
التي  ال����ك����ب����رية  االإم�����ك�����ان�����ات  م�����ن 

تطرحها اأ�ضواق البلدين.
فيليك�س  ���ض��ع��ادة  اأك����د  ج��ان��ب��ه،  م���ن 
نيوغارت االأهمية اجليو-اقت�ضادية 
لدولة االإمارات بالن�ضبة لالقت�ضاد 
اأن م��ا تتمتع  اأو���ض��ح  االأمل���اين، حيث 
�ضيا�ضي  ا�ضتقرار  م��ن  االإم����ارات  ب��ه 
متميزة  وتكنولوجية  حتتية  وبنى 
وموقع جغرايف ا�ضرتاتيجي، ف�ضاًل 
الريادي  االقت�ضادي  منوذجها  عن 
وامل��ت��ن��وع وم���ن���اخ االأع���م���ال اجل���اذب 
ت�ضريعات  م���ن  ت��ت��ب��ن��اه  وم���ا  ل��دي��ه��ا 
اقت�ضادية متطورة، كل ذلك يجعل 
منها اأف�ضل مركز اإقليمي لكريات 
االأمل����ان����ي����ة، ح��ي��ث يوفر  ال�������ض���رك���ات 

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/اخلط الرفيع للنق�س 

والزخرفة رخ�ضة رقم:CN 1168531 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة احمد حممد مقبل حممد احمد %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف حممود حممد مقبل حممد احمد
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

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

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل:   �ضالح االأمني للملكية الفكرية

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:   

املودعة حتت رقم : 271902   بتاريخ : 2017/04/20                                

با�ض��م: موؤ�ض�ضة عمورية لتجارة االأدوات ال�ضحية 

العنوان: ال�ضارقة، �س.ب: 39037، هاتف: 5331600، فاك�س: 5331700، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتميز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات

اأجهزة لالإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتريد والتجفيف والتهوية وتو�ضيل املياه ولالأغرا�س 

ال�ضحية.

الواق�عة بالفئة: 11

و�ضف العالمة:   كلمتا AQUA PLAST بحروف التينية كما يف ال�ضكل املو�ضح. 

aqua، plast كل على حدة يف الو�ضع   اال�ض��رتاطات: احلماية للعالمة يف جمملها وال ت�ضمل الكلمات 

العادي ل�ضيوع ا�ضتخدامها.

 فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالريد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

 �إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  18  نوفمرب 2017 العدد 12176

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل: �ضالح االأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:   

املودعة حتت رقم : 271870   بتاريخ : 2017/04/20                                
با�ض��م: �ضركة/ اأندرو�س

العنوان:  زون اندو�ضرتيلي 46130 بيار�س – �ضور – كري، فرن�ضا
وذلك لتميز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات

مطبوخة  فواكه  امل��رب��ات؛  اجللي؛  واملعلبة؛  واملجمدة  واملطهية  واملجففة  املحفوظة  واخل�ضروات  الفواكه 
املبلورة؛  الفاكهة  الفواكه احلم�ضية؛  املعدة من ق�ضور  املربى  الفواكهة(؛  الفواكه )خليط  بال�ضكر؛ هري�س 
جوز  �ضرائح  الفاكهة؛  اأ�ضا�ضها  التي  اخلفيفة  االأطعمة  الالمعة؛  املحالة  الفاكهة  �ضرائح  امل�ضكرة؛  الفاكهة 
لب  املركز؛  بالع�ضري  املمزوجة  الفاكهة  الفواكه؛  �ضلطة  املجففة؛  الفاكهة  ق�ضور  الزبيب؛  املجففة؛  الهند 
الفاكهة؛ �ضرائح الفاكهة؛ الفاكهة املحفوظة يف م�ضروبات غري كحولية؛ مربى الفاكهة؛ احلليب ومنتجات 
الزبادي؛  ق�ضدة احلليب؛  اأ�ضا�ضها  الطعام  بعد  ما  اأ�ضا�ضها احلليب؛ حلوى  الطعام  بعد  ما  احلليب؛ حلوى 
م�ضروبات اأ�ضا�ضها الزبادي؛ حلوى اأ�ضا�ضها م�ضالة احلليب؛ ق�ضدة )منتجات حليب(؛ حلوى ما بعد الطعام 
معدة من ق�ضدة احلليب؛ جنب قليل ال�ضعرات احلرارية بنكهة خفيفة؛ لبنة؛ جنب طازج يباع يف �ضكل عجينة 
اأو �ضائل عادي اأو منكه؛ م�ضروبات اأ�ضا�ضها احلليب؛ م�ضروبات اأ�ضا�ضها حليب حتتوي على فاكهة؛ م�ضحوق 

الفاكهة؛ عجينة فاكهة؛ م�ضروبات اأ�ضا�ضها الفاكهة؛ قطع فاكهة يف �ضكل رقائق.
الواق�عة بالفئة: 29

و�ضف العالمة: كلمة ANDROS   بحروف التينية كما يف ال�ضكل املو�ضح.
اال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  18  نوفمرب 2017 العدد 12176

منوذج �عالن �لن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:كافيه واحد و�ضبعون

971SIX: طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم :281120     بتاريخ : 2017/10/16

با�ض������م :كافيه واحد و�ضبعون
االمارات   omar.obaid.essa@gmail.com  -  0508656666 هاتف:  ���س.ب:193  وعنوانه:ال�ضارقة 

العربية املتحدة.
�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 خدمات توفري االطعمة وامل�ضروبات االيواء املوؤقت.
الالتينية. باالحرف   SIX و�ضف العالمة:كلمة 971 

اال�ضرتاطات:.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد  اأو اإر�ضاله 

بالريد امل�ضجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  18  نوفمرب 2017 العدد 12176

منوذج �عالن �لن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:ذا مونتي�ضوري �ضلدرنز جاردن
the montessori childern 's garden: طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :271800     بتاريخ : 2017/04/19
با�ض������م :ذا مونتي�ضوري �ضلدرنز جاردن

وعنوانه:مطار البطني �ضرق 48 فيال 360 هاتف: 0506612377 �ضندوق الريد: 70676 
امييل marwa.qubaisi@gmail.com ابوظبي

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41 ح�ضانة اطفال.
على  يدل  حيث  وبرتقايل  خ�ضر  فرا�ضات  وفوقه  والرتقايل  االخ�ضر  باللون  �ضجر  العالمة:اوراق  و�ضف 

الطبيعة.
اال�ضرتاطات:.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد  اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  18  نوفمرب 2017 العدد 12176

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/09107/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : ع�ضوان مبارك �ضحى ابو مقريعة  
مبا اأن املدعي : الرقة للعقارات   

قد اأقام �ضدكم الدعوى 02/09107/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
اخالء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �ضداد االأجرة للماأجور للفرتة من 2017/4/1 وحتى 2017/9/30  
فرت�ضد بذمته مبلغ 24500 درهم وميتنع عن �ضداده رغم اخطاره بال�ضداد او االإخالء عن طريق الكاتب 

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

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

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

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

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

ال�ضاعة    2017/11/20 املوافق  االثنني  يوم  بجل�ضة  للح�ضور  بالن�ضر  اعالنكم  الق�ضائية  اللجنة  وق��ررت 
2.30م امام اللجنة الق�ضائية )اللجنة الثامنة( بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات 
اأمر بتق�ضري مدة امل�ضافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�ضر . فاأنت مكلف  االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 

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

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/09203/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : بالنتي اند ا�ضو�ضييت ميدل اي�ضت انك 
 مبا اأن املدعي : تيكوم لال�ضتثمارات منطقة حرة -  ذ م م   

 قد اأقام �ضدكم الدعوى 02/09203/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
اخالء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �ضداد االأجرة للماأجور للفرتة من 2017/5/26 
وحتى 2017/10/26 فرت�ضد بذمته مبلغ 28188 درهم وميتنع عن �ضداده رغم اخطاره 

بال�ضداد او االإخالء يف 2017/9/19    
مطالبة مالية - انه تر�ضد بذمة املدعى عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2017/5/26 

وحتى 2017/10/26 و رغم اخطاره يف 2017/9/19  ميتنع عن ال�ضداد.
الزام بت�ضليم م�ضتندات - ان امل�ضتاجر هو امللزم بقيمة ا�ضتهالك الكهرباء واملياه والبد من 

تطهري املاأجور من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
مطالبة مالية - ما ي�ضتجد من قيمة ايجارية حتى متام االخالء الفعلي 

 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى 
املوافق  ال��ث��الث��اء   ي���وم  بجل�ضة  للح�ضور  بالن�ضر  اع��الن��ك��م  الق�ضائية  اللجنة  وق����ررت 
2017/11/21  ال�ضاعة 2.30م امام اللجنة الق�ضائية )اللجنة االوىل( بالدائرة االإبتدائية 
بتق�ضري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  االإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  الن�ضر.  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�ضافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ضتندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/10956  عمايل جزئي
والداخلية  واخل��ارج��ي��ة  ال�����ض��اح��ات  لتجميل  واي  1-ف��ا���ض��ت   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ابراهيم  حممد  يون�س  /حممد  املدعي  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م 
ع��م��ال��ي��ة وقدرها  امل��ط��ال��ب��ة مب�ضتحقات  وم��و���ض��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام  ق��د 
)11324 دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره���م( وال��ر���ض��وم وامل�����ض��اري��ف رقم 
املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت    MB178397106EA:ال�ضكوى
2017/11/29 ال�ضاعة 08.30 �س بالقاعة ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6166  عمايل جزئي
ان  ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا  اىل املدعي عليه / 1-فاين فود للتجارة 
املدعي /فتحي ح�ضن عبد الوهاب املر قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
درهم(   3000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   38296( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات 
لها  وح��ددت    MB1744703780AE:ال�ضكوى رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم 
جل�ضة يوم االثنني املوافق 2017/12/4 ال�ضاعة 08.30 �س بالقاعة ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/9924  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ار�ضالن وجام�ضيد للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي /ا�ضغر علي رحمت علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )20902 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�ضكوى:MB177503648AE  وحددت  رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم( 
بالقاعة  ���س   08.30 ال�����ض��اع��ة   2017/12/12 امل���واف���ق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  جل�ضة  ل��ه��ا 
ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/9928  عمايل جزئي
جمهول  �����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  وجام�ضيد  1-ار���ض��الن   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى  حمل االقامة مبا ان املدعي /حممد �ضفدار نور حممد قد 
ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )25502 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB177503444AE:ال�ضكوى رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   2000(
وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2017/12/12 ال�ضاعة 08.30 �س بالقاعة 
ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/9752  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-رفعت ر�ضدي لالعمال الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
ال��دع��وى ومو�ضوعها  اأق���ام عليك  امل��دع��ي /م��ري��د ماهر ف��وزي بخيت ق��د  مب��ا ان 
مببلغ  ع����ودة  وت���ذك���رة  دره����م(   21020( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ضتحقات  امل��ط��ال��ب��ة 
  MB177358184AE:ال�ضكوى رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   2000(
وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2017/12/12 ال�ضاعة 08.30 �س بالقاعة 
ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/8814  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-نوراي ايفنت�س �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
عليك  اأق���ام  ق��د  ال�ضفار  ابراهيم  ح�ضن  وميثله:ا�ضماعيل  �ضالال  نبيل  /مي�ضال 
بان  والت�ضامم  بالت�ضامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى 
يوؤديا للمدعي مبلغ )257.667( درهم وتذكرة عودة بقيمة )3000( درهم او عينا 
اال�ضتحقاق وحتى متام  تاريخ  املبلغ من  بواقع 12% عن ذلك  القانونية  والفائدة 
املوافق  الثالثاء  لها جل�ضة يوم  وامل�ضاريف.  وحددت  بالر�ضوم  والزامهما  ال�ضداد 
2017/11/21 ال�ضاعة 08.30 �س بالقاعة ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/4726  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- ار�ضالن وجام�ضيد للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
يف    2017/10/5 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة 
مبثابة  املحكمة  بحكمت  عبدالغفور  علي  ل�ضالح/رحمت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
وتذكرة  دره��م   )4517( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��اأن  عليها  املدعى  بالزام  احل�ضوري 
بخدمة  التحق  قد  التنفيذ  وق��ت  يكن  مل  ما  نقدا  قيمتها  او  موطنه  اىل  ال��ع��ودة 
�ضاحب عمل اخر والزمتها باملنا�ضب من امل�ضروفات اعفت املدعي من ن�ضيبه فيها 
ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/5633  عمايل  جزئي 

بان  نعلنكم  االقامة  ���س.ذ.م.م جمهول حمل  للتك�ضية  املحكوم عليه/1- كودبوند  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    2017/10/17 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة 
مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��اأن  عليها  املدعى  بالزام  الرحمن  عبد  الرحمن  ل�ضالح/�ضعيد 
)56.913( درهم وتذكرة العودة اىل موطنه على الدرجة ال�ضياحية عينا او قيمتها نقدا 
ما مل يلتحق بالعمل لدى رب عمل اخر عند تنفيذ احلكم وباملنا�ضب من امل�ضروفات 
خالل  لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما   . منها  ن�ضيبه  من  املدعي  واعفت 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/9884  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-الندى والنور ملقاوالت البناء �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  عثمان  حممد  ال�ضيد  /با�ضم  املدعي  ان  مبا 
 2000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   18545( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:MB177688519AE  وحددت لها 
جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2017/12/5 ال�ضاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7555  عمايل جزئي
���س.ذ.م.م جمهول حمل  املباين  املدعي عليه / 1-الطرفانه لتنظيف و�ضيانة  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /ماهي�س فيجايان او�ضا قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
 2000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   44987( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:mb175599297ae  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2017/11/21 ال�ضاعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/9868  عمايل جزئي
�����س.ذ.م.م جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان  امل��دع��ي عليه / 1-���ض��ون��ري للتجارة  اىل 
املدعي /جاكتار �ضينغ تيجيندر �ضينغ قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   17550( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات 
والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:MB177399121AE  وحددت لها جل�ضة 
لذا   ch1.A.1:بالقاعة �س   08.30 ال�ضاعة   2017/11/22 املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/10424  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ق�ضر احل�ضن للخدمات الفنية ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /احمد حممد عبدالعزيز ح�ضني قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   8240( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
وحددت    MB178026340AE:ال�ضكوى رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م( 
لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2017/12/12 ال�ضاعة 08.30 �س مبكتب القا�ضي لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/9453  عمايل جزئي
ايفنت�س  ن��وراي   -2 ذ.م.م  ب��اي ملينيوم  ت��اون  داون  ام  / 1-ف��ن��دق  املدعي عليه  اىل 
�س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /داين مي�ضال حداد وميثله:ا�ضماعيل 
مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�ضفار  ابراهيم  ح�ضن 
والر�ضوم  دره��م(  بقيمة )2000  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(  وق��دره��ا )253.625  عمالية 
 08.30 ال�ضاعة  املوافق 2017/11/28  الثالثاء  يوم  لها جل�ضة  وح��ددت  وامل�ضاريف  
�س بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/4176  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/1- براكتيكا لال�ضت�ضارات جمهول حمل االقامة مبا 
اأقام  عليك الدعوى  ان طالب التنفيذ/جيفري تابالبا كيوني�ضاال قد 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )91820( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ )6520( 
درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/4326  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �ضده/1- �ضام لالعمال الكهرومكيانيكية �س.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد عبداهلل حممد عبدالواحد 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )12185( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
باال�ضافة اىل مبلغ )1022( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج��راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/3774  تنفيذ عمايل 

الو�ضائل واالدوات االعالنية ملالكها  املنفذ �ضده/1- دانة االمارات لتجارة  اىل 
مبا  االقامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  الواحد  ال�ضخ�س  �ضركة  احلو�ضني  وليد 
ان طالب التنفيذ/عادل ر�ضيد ر�ضيد احمد قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية 
امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره )19271.50( دره��م اىل 
ر�ضوم  دره���م   )1562( مبلغ  اىل  باال�ضافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب 
خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف 
حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/3183 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1-ون تت�س لالعالن والن�ضر جمهول حمل االقامة مبا 
اأق��ام عليك  قد  ���س.ذ.م.م  اك�ضري�س  كورير  التنفيذ/اميديت  ان طالب 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)3163( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ضتبا�ضر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/3184 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1-لرن ميدل اي�ضت لتجارة االنارة �س.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/اميديت كورير اك�ضري�س �س.ذ.م.م 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  قد 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )7052( وق��دره  به  املنفذ 
.وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/3321 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1-كانداال انريجي اند كيميكالز م.د.م.���س جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/احتاد ادارة املجتمع - موؤ�ض�ضة فردية ممثلة 
مبديرها/وقار ح�ضن اخرت ح�ضن وميثله:جو�ضلني �ضبلي خري اهلل قد اأقام 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
.وعليه  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )124231.76( 
االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج��راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/2823 تنفيذ جتاري  
تداول   -2 �����س.ذ.م.م  لال�ضتثمار  ميدي�ضت  �ضده/1-اك�ضنتيال  املنفذ  اىل 
مي ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�ضامح فرحات 
اأقام  عبدالرحيم حممود وميثله:خليفة يو�ضف حممد علي بن عمري قد 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
وقدره )269201.97( درهم بالت�ضامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  .وعليه 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2015/1382  ا�ستئناف جتاري    
اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- ريا�س البريت قومي جمهول حمل االقامة مبا ان 
امل�ضتاأنف /�ضركة بن عمري لالعمال الكهربائية وال�ضحية وميثله:خليفة 
يو�ضف حممد علي بن عمري قد ا�ضتاأنف القرار/ احلكم ال�ضادر بالدعوى 
ب��ت��اري��خ:2015/10/7  وح��ددت لها جل�ضه  رق��م 2317/2014 جت��اري كلي 
رقم  بالقاعة  م�ضاءا    17.30 ال�ضاعة   2017/11/29 املوافق  االربعاء  يوم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch1.B.8

تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/168  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �ضده/1- �ضركة الفارعة هومز 2  جمهول حمل االقامة  مبا ان طالب التنفيذ/
م�ضرف االمارات اال�ضالمي  وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�ضام�ضي

باال�ضتئناف  وامل��ع��دل  كلي  ع��ق��اري  رق������م:2013/324  ال��دع��وى  يف  ال�����ض��ادر  باحلكم  نعلنكم 
رق����م:123+2014/130 ا�ضتئناف عقاري يوم االح��د ب��ت��اري��خ:2016/10/19   باعتباره �ضندا 

تنفيذيا وذلك:
املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )904758( وق��دره  مبلغ  ب�ضداد  بالزامكم   -1

خالل 15 يوم من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  وعليه 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/581  تظلم جتاري 

اىل املتظلم �ضده / 1-م�ضنع بن تاون للمنتجات الورقية �س.ذ.م.م 2- نارونها اآرثور 
لي�ضلي جمهول حمل االقامة مبا ان املتظلم / م�ضرف االم��ارات اال�ضالمي �س.م.ع 
وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�ضام�ضي قد اأقام عليكم التظلم املذكور 
اعاله ومو�ضوعه تظلم من القرار ال�ضادر يف الدعوى رقم 499/2017 حجز حتفظي 
   2017/11/26 امل��واف��ق  االح��د  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت  وامل�ضاريف.  والر�ضوم  جت��اري 
ال�ضاعة 08.30 �س بالقاعة : Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
             يف  الدعوى 2017/172  احوال مال امل�سلمني 

اىل املدعي عليه / 1- احمد �ضامل غامن  جمهول حمل االقامة مبا ان 
الدعوى  اأق���ام عليك  ق��د  ادح���ل   ا�ضماعيل  ه��دى عبدالرحمن  امل��دع��ي/ 
ومو�ضوعها دعوى اثبات غيبة وتعيني طالبة املادة ويل موؤقت. وحددت 
لها جل�ضة يوم  الثالثاء املوافق  2017/11/28   ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة 
رقم )3( يف مبنى االحوال ال�ضخ�ضية يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/566  عقاري كلي
اىل املدعي عليه /حممد ر�ضا عبدالرحمان هومن زاده 2- فاطمة حممد ر�ضا هومن 
وميثله:احمد  دو�ضت  كرميى  ح�ضني  املدعي/امري  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  زاده 
عبداهلل �ضاحي عبداهلل ال بوعميم قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�ضخ 
اتفاقية التبادل املوؤرخة:2009/12/17 واعادة احلال اىل ما كان عليه والزام املدعي عليه 
واالمالك  االرا���ض��ي  دائ��رة  ل��دى  ت��اور  كري�ضتال  702 مب�ضروع  رق��م  املكتب  ملكية  بنقل 
وامل�ضاريف  بالر�ضوم  الزامهما  ال�ضواغل  املدعي خاليا من  وت�ضليمه اىل  املدعي  ل�ضالح 
ال�ضاعة 11.00 �س  امل��واف��ق 2017/11/29   االرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�ضة  واالت��ع��اب. وح��ددت 
بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/546  عقاري كلي

ان  العقاري ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا  زان��ادو للتطوير  اىل املدعي عليه /�ضركة 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة ببطالن  املدعي/جمال رجا منهل العنزي قد 
عقد البيع واملطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )586.295( درهم والزام املدعي 
عليهم بالت�ضامن والتكافل مببلغ وقدره )100.000( كتعوي�س عما فاته من ك�ضب وما 
حلق من خ�ضارة والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% حتى تاريخ ال�ضداد 
بالقاعة  ال�ضاعة 09.30 �س  املوافق 2017/11/26   التام. وح��ددت لها جل�ضة يوم االحد 
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/3227  جتاري جزئي

���س.ذ.م.م جمهول حمل  البناء  م��واد  لتجارة  �ضوليو�ضنز  / 1-توتال  املدعي عليه  اىل 
ابراهيم  ا�ضماعيل  ����س.م.ح وميثله:علي  البناء  مل��واد  دان���وب  امل��دع��ي/  ان  االق��ام��ة مب��ا 
اجلرمن  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة ب�ضحة وثبوت احلجز التحفظي 
رق��م:2017/375 جتاري والزام املدعي عليها مببلغ وقدره )177.324( درهم والر�ضوم 
وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�ضتحقاق 
وحتى متام ال�ضداد.  وحددت لها جل�ضة يوم االثنني املوافق 2017/11/27 ال�ضاعة 8.30 
�س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/3377  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-وليام اجباوا واميل جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك ام 
القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�ضام�ضي  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )20.907.18( 
م����ن:2016/11/20  �ضهريا   %2 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م 
وحتى ال�ضداد التام.  وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�س املوافق 2017/12/7 ال�ضاعة 8.30 
�س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3623  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه /ور�ضة بيزكت للنجارة ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
عليك  اأق��ام  قد  ذ.م.م  ال�ضحن  خلدمات  اي�ضت  ميدل  امل��دع��ي/ك��وردي��ن��ادورا  ان 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )57739( درهم 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم 
ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�ضة يوم 
لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  8.30 �س  ال�ضاعة    2017/12/7 املوافق  اخلمي�س 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2011  جتاري كلي

اىل املدعي عليه /دامبري �ضاندها مانورهار الل �ضاندها جمهول حمل االقامة 
ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ���س.م.ع  الهالل  املدعي/م�ضرف  ان  مبا 
مبلغ  ي��وؤدي��ا  ب��ان  بينهما  والت�ضامن  بالتكافل  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
امل��ح��ام��اة وغرامات  وات��ع��اب  وامل�����ض��اري��ف  وال��ر���ض��وم  وق���دره )5274341( دره���م 
ب�ضحة  التامواملطالبة  ال�ضداد  وحتى  م�����ن:2017/6/19   %9 مبعدل  التاخري 
يوم  لها جل�ضة  وح���ددت  ك��ف��ال��ة.  ب��ال  املعجل  بالنفاذ  احل��ك��م  و���ض��م��ول  احل��ج��ز 
االثنني املوافق 2017/11/27  ال�ضاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت 
مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2170  جتاري كلي

اىل املدعي عليه /�ضركة ذات الرمال للتجارة العامة )ذات م�ضوؤولية حمدودة( 2- احمد 
العامة  للتجارة  الرمال  ذات  ل�ضركة  ال��زروق �ضالح دخيل ب�ضفته كفيال  الدين  �ضالح 
العربي  امل��دع��ي/امل�����ض��رف  ان  االق��ام��ة مب��ا  )ذات م�ضوؤولية حم���دودة( جم��ه��ويل حم��ل 
لال�ضتثمار والتجارة اخلارجية )امل�ضرف( وميثله:عبداهلل خمي�س غريب االخي ال علي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل 
مببلغ وقدره )102870.72( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة %12 
التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  ال�ضداد  من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
بالقاعة  ���س   9.30 ال�ضاعة    2017/11/23 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.22

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/3475  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-اي ات�س كي انرتنا�ضيونال ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
���س.ذ.م.م وميثله:ريا�س عبداملجيد  العمالة  ان املدعي/ عبا�س �ضامل لتوريد  مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها  حممود الكبان  قد 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم  وقدره )1.089.360(  مببلغ 
لها جل�ضة يوم  ال��ت��ام.  وح��ددت  ال�ضداد  فاتورة وحتى  اخ��ر  تاريخ  �ضنويا من   %12
االربعاء املوافق 2017/12/13 ال�ضاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�ضور 
فان  تخلفك  حالة  ويف  االأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2034  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-�ضيد �ضاجد ح�ضني �ضاه �ضيد �ضادق جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ نو�ضاد اراكل كوتينداكايل وميثله:عبدالعزيز حممد عبداهلل حممد بن خلفان 
الزعابي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)1170000( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من:2016/9/20 
ال�ضاعة   2017/11/23 املوافق  اخلمي�س  يوم  لها جل�ضة  وح��ددت  التام.   ال�ضداد  وحتى 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �س   9.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1220 جتاري كلي
املحكمة  بان  نعلنكم  االقامة  ا�ضد اهلل جمهول حمل  �ضيد  �ضاه  املحكوم عليه/1-  اىل 
ل�ضالح/  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف   2017/10/30 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت 
امل�ضرف العربي لال�ضتثمار والتجارة اخلارجية )امل�ضرف( �س.م.ع بالزام املدعي عليه 
باأن يوؤدي للبنك املدعي مبلغ 830.135.34 درهم فقط ثمامنائة وثالثون األف ومائة 
وخم�ضة وثالثون درهم واربعة وثالثون فل�س والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ 
املطالبة يف 2017/5/24 وحتى ال�ضداد التام وامل�ضاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2015/1556 جتاري كلي

اىل املحكوم عليهم/1- نوجا للتجارة العامة �س م ح 2- حممد ماجد حممد الوي�ضي 3- حممد 
املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  االقامة  حمل  جمهويل  نوا�ضرة  حممد  نا�ضر 
املدعى  بالزام  التجاري  ابوظبي  املذكورة اعاله ل�ضالح/ بنك  الدعوى  بتاريخ 2017/6/16 يف 
وقدره  مبلغ  املدعي  للبنك  ي��وؤدوا  بان  بينهم  فيما  بالت�ضامن  والثالث  والثاين  االوىل  عليهم 
2.543.014 درهم مليونني وخم�ضمائة وثالثة واربعني الف واربعة ع�ضر درهم ف�ضاًل عن فائدة 
تاخريية بواقع 9% �ضنوياً تبداأ من تاريخ 2015/9/16 وحتى متام ال�ضداد والزامكم امل�ضروفات 
ومبلغ ال��ف دره���م مقابل ات��ع��اب امل��ح��ام��اة ورف�����ض��ت م��ا ع��دا ذل��ك م��ن ط��ل��ب��ات.  حكما مبثابة 
احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/2898 جتاري جزئي

زرزر  حممد  �ضمري   -2 �����س.ذ.م.م  امل��رك��ب��ات  ال���ض��الح  الكفاح  عليهما/1-  املحكوم  اىل 
بتاريخ  امل��ن��ع��ق��دة  بجل�ضتها  ح��ك��م��ت  امل��ح��ك��م��ة  ب���ان  نعلنكم  االق���ام���ة  حم���ل  جم��ه��ويل 
2017/10/18 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/ �ضركة اخلليج للتمويل �س.م.خ بالزام 
للمدعية مبلغ مائتي وواحد وثمانني  يوؤديا  بان  والتكافل  بالت�ضامن  املدعى عليهما 
األف وخم�ضمائة وثمانية و�ضبعني درهم و�ضبعة و�ضبعني فل�ضاً والفائدة القانونية بواقع 
املدعى  والزمت  ال�ضداد  مت��ام  وحتى   2017/8/20 يف  احلا�ضل  املطالبة  تاريخ  من   %9
عليهما بامل�ضروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�ضوري 
قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر 
با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/969 جتاري جزئي
املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ع��م��راين  ح�ضني  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
ل�ضالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2017/5/11 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت 
للم�ضرف  ي���وؤدي  ب��اأن  امل��دع��ى عليه  ب��ال��زام  ع��ام��ة(  ال��ه��الل )�ضركة م�ضاهمة  م�ضرف 
وثالثمائة  ال��ف  وث��الث��ون  )�ضتة  دره��م   36322.60 مبلغ  ال��ه��الل(  )م�ضرف  امل��دع��ي 
واثنان وع�ضرون درهم و�ضتون فل�س( ف�ضاًل عن الر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ ثالثمائة 
ل�ضنة   67 رقم  التحفظي  احلجز  وتثبيت  ب�ضحة  ثانياً:  املحاماه  اتعاب  مقابل  دره��م 
2017 جتاري يف  حدود الدين املق�ضي به.  حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/1363 جتاري جزئي

االقامة  حم��ل  جم��ه��ول  وا���ض��ل  عثمان  حممد  ال�ضيد  حممد  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2017/5/30 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�ضالح/ م�ضرف الهالل )�ضركة م�ضاهمة عامة( بالزام املدعى عليه باأن يوؤدي 
الف  وثمانون  )ثمانية  دره��م   88045.30 مبلغ  الهالل(  )م�ضرف  املدعي  للم�ضرف 
وخم�ضة واربعون درهم وثالثون فل�س( ف�ضاًل عن الر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ ثالثمائة 
ل�ضنة   96 رقم  التحفظي  احلجز  وتثبيت  ب�ضحة  ثانياً:  املحاماه  اتعاب  مقابل  دره��م 
2017 جتاري يف  حدود الدين املق�ضي به.  حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/2714 جتاري جزئي

بان  نعلنكم  االقامة  حمل  جمهول  ات��اج  توديتو  �ضامبات  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2017/10/9 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ي��وؤدي للمدعي مبلغ  ب��اأن  املدعى عليه  بالزام  ���س.م.ع  الهالل  ل�ضالح/ م�ضرف 
وقدره 32.285.90 درهم ) فقط اثنان وثالثون الف ومائتان وخم�ضة وثمانون 
درهماً وت�ضعون فل�ضاً( وامل�ضاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت 
خالل  لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما  طلبات.   م��ن  ذل��ك  ع��دا  م��ا 
با�ضم �ضاحب  االع��الن �ضدر  لن�ضر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  ثالثني 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/2476  جتاري جزئي

اىل املحكوم عليه/1- اديلفا الفاريز جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها 
املنعقدة بتاريخ 2017/9/10 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/ بنك ابوظبي التجاري فرع بالزام 
املدعى عليها باأن توؤدي للبنك املدعي اأواًل: مبلغ �ضبعني الف وخم�ضمائة وثمانية وخم�ضني درهم 
واثنني وخم�ضني فل�ضاً عن قر�س ال�ضيارة ومبلغ �ضبعة ع�ضر الف و�ضتمائة وثمانية وت�ضعني فل�ضاً 
و�ضبعة  درهم  وخم�ضني  و�ضبعة  و�ضتمائة  االف  ع�ضرة  ومبلغ  لها  املمنوحة  االئتمان  بطاقة  عن 
ع�ضر فل�ضاً عن ال�ضحب على املك�ضوف والفائدة القانونية بواقع 9% �ضنوياً من تاريخ اال�ضتحقاق 
احلا�ضل يف 2017/7/1. ثانياً: مبلغ مائتي وخم�ضة و�ضبعني الف و�ضبعمائة وثمانني درهم عن 
القر�س ال�ضخ�ضي )امل�ضمى متويل ال�ضلم( والزمتها بامل�ضروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب 
قابال لال�ضتئناف خالل  ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�ضوري  ما عدا  ورف�ضت  املحاماه 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  با�ضم  �ضدر  االع��الن  ه��ذا  لن�ضر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2612  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1-وليد را�ضد ابراهيم حممد البكر جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ ت�ضليمة بيبي �ضالمت  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )250.000( درهم والفائدة القانونية بواقع %12 
من تاريخ اال�ضتحقاق وحتى متام ال�ضداد والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة.  
وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�س املوافق 2017/11/23 ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2440  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اعظم خان مهر �ضاه جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
�ضري دولت خان �ضورت خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها دعوى مطالبة 
مببلغ )30.540( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 9% املرتتبة عليه من تاريخ 
بالر�ضوم وامل�ضاريف.  وحددت  ال�ضداد والزام املدعي عليه  اال�ضتحقاق اىل متام 
بالقاعة  ���س   8.30 ال�����ض��اع��ة   2017/11/23 امل���واف���ق  اخل��م��ي�����س  ي���وم  جل�ضة  ل��ه��ا 
Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2591  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ال�ضادق العاقب عبدالرحمن جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ حممد عثمان عبداهلل احمد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
رقم   2002 موديل  باجريو  ميت�ضوبي�ضي  نوع  من  املركبة  برد  عليه  املدعي  بالزام 
املدعي  وال��زام  املدعي بدون خمالفات  P خ�ضو�ضي دبي اىل  اللوحة 57131 كود 
املوافق 2017/12/4  االثنني  يوم  لها جل�ضة  وامل�ضاريف.  وح��ددت  بالر�ضوم  عليه 
ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2573  مدين جزئي

ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  خ��ان  وا�ضف  مالك  1-�ضمية   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي/ با�ضرا حيدر  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليه مببلغ وقدره )153960( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام والزام املدعي عليها بالتعوي�س اجلابر 
عما فات على املدعية من ك�ضب وماحلقها من �ضرر معنوي.  وحددت لها جل�ضة 
لذا   Ch1.B.10 بالقاعة  �س   8.30 ال�ضاعة   2017/12/4 املوافق  االثنني  يوم 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت 
االأق��ل ويف حالة  اأي��ام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�ضة  او م�ضتندات  مذكرات 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2670  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ريتا دي كا�ضيا �ضيلفا روديجيو�س د جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ �ضركة جمموعة االمارات لالت�ضاالت )جمموعة االم��ارات( �س.م.ع  قد اأقام 
املدعي عليها مببلغ وقدره )81.578.67(  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  عليك 
درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�ضتحقاق وحتى 
ال�ضاعة 8.30 �س  املوافق 2017/11/19  يوم االحد  لها جل�ضة  التام.  وح��ددت  ال�ضداد 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.D.17 بالقاعة 
اأي��ام على  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2577  مدين جزئي

املدعي/  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  الهاليل  خليل  1-حممد   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها �ضم ملف  �ضركة دبي للتاأمني )م�ضاهمة عامة(  قد 
النزاع رق��م:2093/2017 نزاع مدين واملطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية 
مبلغ وقدره )6200( درهم وفائدة قانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام 
ال�ضداد والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 
اأو  Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور  بالقاعة  ال�ضاعة 8.30 �س   2017/12/5
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/1278  مدين جزئي 

االقامة  حم��ل  جم��ه��ول  فرناندي�س  اغ�ضتاين  ري��ج��ي  ع��ل��ي��ه/1-  امل��ح��ك��وم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2017/10/5  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�ضالح/روبريت انيكليتو�س جون ريجو بحكمت املحكمة مبثابة 
درهم   )206.802( مبلغ  للمدعيان  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  بالزام  احل�ضوري 
بامل�ضاريف.  والزمته  ال�ضداد  حتى  ت��اري��خ:2017/4/18  من   %9 بواقع  وفائدة 
من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما 
اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12176 بتاريخ 2017/11/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2543  مدين جزئي

حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  جلوبل  /ا�ضين�ضيا  عليه  املدعي  اىل 
املوؤجرة  باحلافالت  ال��رك��اب  لنقل  ا�ضماعيل  امل��دع��ي/ادري�����س  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
امل��دع��ي عليه  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�ضوعها  اأق���ام عليك  ق��د  �����س.ذ.م.م 
 Q17904 با�ضرتداد ال�ضيارة نوع تويوتا هالوك�س ، تايلند ال�ضنع رقم اللوحة
خ�ضو�ضي بي�ضاء اللون موديل 2012. وحددت لها جل�ضة يوم االثنني املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.D.18 بالقاعة  ���س   8.30 ال�ضاعة    2017/11/27
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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االأخالق الريا�صية ودورها يف االإجناز الريا�صي حما�صرة لالعبي نادي احلمرية  

»ال�صارقة للفرو�صية « يحت�صن اليوم �صباق كاأ�ش �صلطان بن خليفة

من�صور بن حممد ي�صهد الكرنفال اخلتامي ل� » حتدي دبي للياقة «

حتدي كاأ�ش بور�صه جي تي 3 ال�صرق االأو�صط ينطلق جمددًا 
مع اجليل التايل من �صيارات ال�صباق االأكرث مبيعًا يف العامل

م�شاركة بحرية يف حتدي دبي للياقة 30×30

ثالثة جوالت ال�صراعية 22 قدما يف �صواطئ جمريا اليوم
�أكرث من 80 قاربا تبحر من �جل معانقة نامو�س �ل�شباق

ت�����ض��ه��د ����ض���واط���ئ ج���م���ريا يف دب����ي عند 
ال�����ض��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة وال��ن�����ض��ف م���ن ظهر 
�ضباق  مناف�ضات  انطالقة  ال�ضبت  اليوم 
 22 املحلية  ال�����ض��راع��ي��ة  ل��ل��ق��وارب  دب���ي 
دبي  الثالثة من بطولة  قدما -اجلولة 
2017--2018 والذي يقام م�ضاركة 
من اأهل الريا�ضات البحرية يف فعاليات 

حتدي دبي للياقة 30×30.
وجتمع املناف�ضات اليوم يف مياه اخلليج 
العربي ما يزيد عن 80 قاربا على متنها 
�ضيج�ضدون  �ضخ�س   400 ع��ن  ي��زد  م��ا 
الوجهات  اأج��م��ل  ب��ني  امل��ا���ض��ي  ملحمة 
اخلليج  يف  واحل�������ض���اري���ة  ال�����ض��ي��اح��ي��ة 
االأو�ضط حيث  ال�ضرق  العربي ومنطقة 
من املنتظر اأن ي�ضل طول م�ضار ال�ضباق 

اإىل 6 اأميال بحرية.
ال�ضباق  يف  امل�ضاركة  ال��ق��وارب  وتناف�س 
انتزاع  ال���ي���وم -ال�����ض��ب��ت- ع��ل��ى  ال��ك��ب��ري 
بطولة  من  الثالثة  اجلولة  �ضباق  لقب 
دب���ي واحل�����ض��ول ع��ل��ى امل��راك��ز املتقدمة 
وكذلك ح�ضد نقاط جديدة ت�ضاف اإىل 
العام  الرتتيب  يف  القوارب  هذه  ر�ضيد 
خا�ضة   2018-2017 دب��ي  لبطولة 
وان املناف�ضات ت�ضل اإىل حمطة مفرتق 

طرق بني القاع والقمة.
ملناف�ضات  ال���ع���ام  ال���رتت���ي���ب  وي��ت�����ض��در 
املحلية  ال�ضراعية  للقوارب  دبي  بطولة 
بقيادة   16 �ضالك  ال��ق��ارب  قدما   22
بر�ضيد  الطاير  �ضهيل  جمعة  النوخذة 
بلقب  ف���وزه  م��ن  ح�ضدها  نقطة   11
التا�ضع  ي��وم  ج��رت  التي  االأوىل  اجلولة 
املا�ضي  �ضبتمر  �ضهر  م��ن  والع�ضرين 
التي  الثانية  العا�ضر يف اجلولة  واملركز 

جرت االأ�ضبوع املا�ضي.
ويطارد القارب �ضالك 16 على �ضدارة 
للقوارب  دبي  لبطولة  العام  الرتتيب  

اليوم  ق��دم��ا   22 امل��ح��ل��ي��ة  ال�����ض��راع��ي��ة 
-ال�ضبت- �ضاحب املركز الثاين القارب 
ال���ن���وخ���ذة ثاين  ب��ق��ي��ادة   83 ����ض���ردال 
حممد الرميثي وميلك 14 نقطة فيما 
يحل يف املركز الثالث القارب تواق 13 
احمد  حممد  م�ضعل  النوخذة  بقيادة 
واأكملت  نقطة.   20 ومي��ل��ك  معيوف 
الدويل  دب��ي  ن��ادي  يف  املنظمة  اللجنة 
التجهيزات  كافة  البحرية  للريا�ضات 
الرتاثية  الريا�ضية  التظاهرة  الإجناح 
الدنيا  اليوم يف �ضواطئ دانة  البحرية 
ال�ضركاء  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ض��ي��ق  وذل����ك  دب���ي 
الدوائر  من  للنادي  اال�ضرتاتيجيني 
الوطنية  وامل���وؤ����ض�������ض���ات  احل���ك���وم���ي���ة 
اإجناح كافة  دائما على  والتي حتر�س 
واالأح���������داث ال���ت���ي ي��ن��ظ��م��ه��ا ال���ن���ادي. 
امل��ن��ظ��م��ة يف نادي  ال��ل��ج��ن��ة  وح��ر���ض��ت 
البحرية على  الدويل للريا�ضات  دبي 
توجيه ال�ضكر واالإ�ضادة بالدور املتميز 

وجهاز  دب��ي  ل�ضرطة  ال��ع��ام��ة  للقيادة 
وال�ضواحل  احل��ي��وي��ة  املن�ضات  حماية 
دبي  وموؤ�ض�ضة  ال��راب��ع  ال�����ض��رب  ق��ي��ادة 
الريا�ضية  دب�����ي  ق����ن����وات  ل�����الإع�����الم 
بدبي  امل��دين  للدفاع  العامة  واالإدارة 
االإ�ضعاف  خل���دم���ات  دب����ي  وم��وؤ���ض�����ض��ة 
وجمموعة  امل��الح��ي��ة  مدينة  و�ضلطة 

نخيل البحرية.
وتتابع اللجنة املنظمة ل�ضباق اجلولة 
للقوارب  دب����ي  ب��ط��ول��ة  م���ن  ال��ث��ال��ث��ة 
ق���دم���ا عن   22 امل��ح��ل��ي��ة  ال�����ض��راع��ي��ة 
التقارير  املا�ضية  الفرتة  كثب وطوال 
اخلا�ضة بحالة البحر و�ضرعات الرياح 
املتوقعة على ال�ضاحل اليوم حيث تب�ضر 
الن�ضرة باأجواء تنا�ضب هذه الفئة وقت 
ال�ضباق والذي �ضينطلق مبكرا يف متام 
ال�����ض��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة وال��ن�����ض��ف م���ن بعد 
التجمع  م��وع��د  �ضيكون  فيما  الظهر 
للقوارب امل�ضاركة قبلها ب�ضاعة كاملة.

الدويل  دبي  ن��ادي  اأن  بالذكر  اجلدير 
�ضباقي  ن��ظ��م  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ض��ات 
اجلولتني االأوىل والثانية من بطولة 
 22 املحلية  ال�ضراعية  للقوارب  دب��ي 
االأوىل  اجل���ول���ة  ت����وج يف  وق����د  ق���دم���ا 
النوخذة  ب��ق��ي��ادة   16 ���ض��ال��ك  ال��ق��ارب 
اللقب  الطاير فيما عاد  �ضهيل  جمعة 
القارب  طاقم  اإىل  الثانية  اجلولة  يف 
ال��ن��وخ��ذة خلف  ب��ق��ي��ادة   96 ال�����ض��ق��ي 
املنتظر  وم��ن  الغ�ضي�س.  م�ضبح  بطي 
اأن ينظم نادي دبي الدويل للريا�ضات 
ال��ب��ح��ري��ة اجل��ول��ت��ني امل��ت��ب��ق��ي��ت��ني من 
للقوارب  دب��ي  بطولة  مناف�ضات  عمر 
خالل  ق��دم��ا   22 املحلية  ال�����ض��راع��ي��ة 
�ضهر دي�ضمر املقبل حيث �ضيقام �ضباق 
يوم  اخلتامية  وقبل  الرابعة  اجل��ول��ة 
�ضينطلق  فيما  منه  ال��ث��ام��ن  اجلمعة 
واخلتامية  اخل��ام�����ض��ة  اجل��ول��ة  ���ض��ب��اق 

يوم ال�ضبت 23 منه.

بعنوان االأخالق الريا�ضية ودورها يف االإجناز الريا�ضي حما�ضرة ح�ضرها 
العبو املراحل ال�ضنية ومنت�ضبو نادي احلمرية الريا�ضي الثقايف م�ضاء اأم�س 

االأول يف مقر النادي .
احلمرية  بنادي  الثقافية  اللجنة  برامج  �ضمن  املحا�ضرة  تنظيم  وج��رى 
املعارف  يف  املتخ�ض�س  املواجده  املعت�ضم  املن�ضط  وقدمها  الثقايف  الريا�ضي 

الريا�ضية .
ركزت املحا�ضرة على عدد من املحاور الرئي�ضية ومنها كيفية تعزيز جوانب 
الريا�ضية  الظروف  املناف�ضني يف خمتلف  والتعامل مع   ، الريا�ضية  ال��روح 

�ضواء يف حاالت الفوز او اخل�ضاره.

للمراحل  الريا�ضية  ال��ف��رق  اداري  م��ن  ع��دد  بح�ضور  املحا�ضره  وق��دم��ت 
ع���دد من  و���ض��ح��ت  ال��ت��ي  التعليمية  االأف����الم  م��ن  ع���دد  ع��ر���س  ال�ضنية ومت 
باالإ�ضافة  االإيجابية  الريا�ضية  االأخ��الق  ترتجم  التي  االإيجابية  احل��االت 
ل��ع��دد م��ن ح���االت ���ض��وء الت�ضرف وال��ت��ع��ام��ل ال��ري��ا���ض��ي واأث��ره��ا يف م�ضرية 

الالعب الريا�ضية.
الفنية  اجلماهري  والكوادر  مع  التعامل  الأليات  �ضرح  وت�ضمنت  املحا�ضرة 
امل��ح��ا���ض��ره تف�ضري لبع�س ح���االت �ضوء  ت��ن��اول��ت  ك��م��ا  واالإداري������ة واحل���ك���ام، 
ال��ت�����ض��رف م��ن ال��الع��ب��ني داخ����ل امل��الع��ب وخ���ارج���ه وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل مع 
التعامل  ج��وان��ب  وتعزيز  الريا�ضية  ال���روح  مبنتهى  الريا�ضية  ال�ضغوط 

االخالقي ال�ضامي الذي ي�ضكل اإحدى قيم الريا�ضة.

للفرو�ضية  ال�������ض���ارق���ة  ن�����ادي  ي��ن��ظ��م 
كاأ�س  ���ض��ب��اق  ال�ضبت  ال��ي��وم  وال�����ض��ب��اق 
���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ال���دك���ت���ور ���ض��ل��ط��ان بن 
هيئة  م��ع  بالتعاون  نهيان  اآل  خليفة 
االإمارات ل�ضباق اخليل ورعاية كل من 
�ضركة لوجنني الراعي الر�ضمي ملو�ضم 
واجلامعة   -2018  2017 ال�ضباق 

القا�ضمية وجامعة ال�ضارقة.
م�ضمار  على  ظهرا  ال�ضباق  وينطلق 
�ضباق اخليل يف النادي مب�ضاركة قوية 
ل��ل��خ��ي��ول ال��ع��رب��ي��ة االأ���ض��ي��ل��ة وخيول 
املهجنة  واخل����ي����ول  امل��ح��ل��ي  االإن����ت����اج 
حيث  جياد   110 مبجموع  االأ�ضيلة 
يتكون ال�ضباق من 6 اأ�ضواط ملختلف 

امل�ضافات وامل�ضتويات.
لوجنني  االأول  ال�������ض���وط  وخ�����ض�����س 
للخيول  ك���ال����ض���ي���ك  ك���ون���ك���وي�������ض���ت 
االإنتاج  املبتدئة-  االأ�ضيلة  العربية 
مل�ضافة  فاأكر  �ضنوات   4 بعمر  املحلي 
 40 اإىل  ت�ضل  وب��ج��وائ��ز  م   1200

16 ج���وادا مع  األ���ف دره���م مب�ضاركة 
وجود 4 جياد على االحتياط.

ما�ضرت  لوجنني  ال��ث��اين  ال�ضوط  اأم��ا 

العربية  ل��ل��خ��ي��ول  ف���ه���و  ك��ول��ك�����ض��ن 
االأ���ض��ي��ل��ة م��ن اإن���ت���اج دول����ة االإم�����ارات 
الت�ضنيف  ���ض��م��ن  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 

مل�ضافة  ف�����اأك�����ر  �����ض����ن����وات   4 ب���ع���م���ر 
 25 اإىل  ت�ضل  وب��ج��وائ��ز  1200م 
األ����ف دره����م وي�����ض��ارك ب��ه 16 ج���وادا 

االحتياط  ع��ل��ى  ج��ي��اد   3 وج����ود  م���ع 
�ضوط  ال���ث���ال���ث  ال�������ض���وط  وي�����اأت�����ي   .
العربية  للخيول  القا�ضمية  اجلامعة 

�ضنوات   4 بعمر  وامل��ب��ت��دئ��ة  االأ���ض��ي��ل��ة 
مل�ضافة  امل��ح��ل��ي  االإن����ت����اج  م���ن  ف���اأك���ر 
األف   30 ت�ضل ىل  1000م وجوائز 

16 ج��وادا مع وجود  درهم مب�ضاركة 
وخ�ض�س  االح��ت��ي��اط.  على  جياد   4
ال�ضوط الرابع �ضوط جامعة ال�ضارقة 

امل��ه��ج��ن��ة وامل�����ض��ن��ف��ة بعمر  ل��ل��خ��ي��ول 
م   2000 مل�ضافة  ف��اأك��ر  ���ض��ن��وات   3
درهم  األ���ف   35 اإىل  ت�ضل  وج��وائ��زه 
مب�ضاركة 16 جوادا مع 3 جياد على 
اخلام�س  ال�ضوط  وي��اأت��ي  االحتياط. 
�ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  �ضمو  لكاأ�س 
نادي  ب��رع��اي��ة  ن��ه��ي��ان  اآل  خليفة  ب��ن 
وهو  وال�����ض��ب��اق  للفرو�ضية  ال�����ض��ارق��ة 
االأ�ضيلة  العربية  للخيول  خم�ض�س 
وجوائز  1700م  مل�����ض��اف��ة  امل�����ض��ن��ف��ة 
األ����ف درهم   100 ال�����ض��وط ه��ي  ه���ذا 

مب�ضاركة 14 جوادا يف هذا ال�ضوط.
ال�ضاد�س  بال�ضوط  ال�ضباق  ويختتم 
ل��وجن��ني الج���ران���د كال�ضيك  ���ض��وط 
العربية  ل��ل��خ��ي��ول  خم�����ض�����س  وه�����و 
االأ���ض��ي��ل��ة امل��ب��ت��دئ��ة وامل�����ض��ن��ف��ة بعمر 
وهو  1700م  مل�����ض��اف��ة  ���ض��ن��وات   4
 35 اإىل  تكافوؤ وت�ضل جوائزه  �ضوط 
16 ج���وادا مع  األ���ف دره���م مب�ضاركة 

جوادين على االحتياط.

�ضهد �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن حممد 
بن را�ضد اآل مكتوم رئي�س نادي دبي 
الدويل للريا�ضات البحرية - ظهر 
ل�تحدي  اخلتامي  الكرنفال  ام�س- 
�ضتي  في�ضتيفال  دبي  للياقة يف  دبي 

والذي ميتد اإىل اليوم ال�ضبت.
وي��ت�����ض��م��ن ال��ك��رن��ف��ال ال��ع��دي��د من 
منها  الفردية  الريا�ضية  الفعاليات 
واجلماعية كاملبارزة بال�ضيف وتن�س 
وحتديات  ال�����ض��ل��ة  وك����رة  ال���ط���اول���ة 
وح�ض�س  وال����ه����وك����ي  ال���ت���ج���دي���ف 
اللياقة الذي ي�ضرف على تقدميها 
العامليني  اخل����������راء  م�����ن  ن���خ���ب���ة 
و���ض��خ�����ض��ي��ات ري��ا���ض��ي��ة ���ض��ه��رية يف 

خمتلف الريا�ضات.

�ضعادة  ب��ح�����ض��ور   - ���ض��م��وه  وت��ف��ق��د 
دائرة  املري مدير عام  �ضعيد  هالل 
بدبي  التجاري  والت�ضويق  ال�ضياحة 
و����ض���ع���ادة ���ض��ع��ي��د ح�����ارب اأم�����ني عام 
املواقع   - ال��ري��ا���ض��ي  دب���ي  جم��ل�����س 
 “ يف  امل�����ض��ارك��ة  للجهات  الريا�ضية 
بداأ  حيث   .. “ للياقة  دب��ي  حت��دي 
�ضموه اجلولة بزيارة منطقة حتدي 
احلبال  وت�����ض��ل��ق  النينجا  حم��ارب��ي 
جمموعة  ���ض��م��ل��ت  وال���ت���ي  امل��ع��ل��ق��ة 
الريا�ضية  االأج���ه���زة  م��ن  م��ت��ن��وع��ة 
املتاحة للجمهور من كافة االأعمار.

مل��ت��اب��ع��ة فعاليات  ���ض��م��وه  ان��ت��ق��ل  ث��م 
امل�����ض��رح ال��رئ��ي�����ض��ي امل��ف��ت��وح وال���ذي 
الريا�ضة  خ��راء  خالله  م��ن  يقدم 

العامليني جمموعة وا�ضعة ومتنوعة 
الريا�ضية  التمارين واحلركات  من 
االأر�ضية واليوغا التي تعزز احلركة 
البدنية  واللياقة  والتحمل  والقوة 

لدى ممار�ضيها.
وتوقف �ضموه اأمام من�ضة مو�ضوعة 
القيا�ضية  االأرق��ام  غيني�س لتحطيم 
امل�ضاركني  يرقب  من  تدعوا  والتي 
يف “ حت��دي دب��ي للياقة “ وم��ن له 
املو�ضوعة  يف  ال��دخ��ول  على  ال��ق��درة 
بهدف  واإمكاناتهم  قدراتهم  عر�س 

حتقيق رقم قيا�ضي جديد.
على  ب��امل��رور  جولته  �ضموه  واختتم 
للمبارزة  كي  اأم  “ اأكادميية  من�ضة 
عليها  ال��ق��ائ��م��ني  م���ن  وت���ع���رف   “

تقدمها  التي  الفعاليات  اأب��رز  على 
اخلتامي  الكرنفال  يف  االأك��ادمي��ي��ة 
كالدرجات  ل��ل��ي��اق��ة  دب����ي  ل�����ت��ح��دي 
الهوائية الثابتة بهدف قيا�س ورفع 
للم�ضاركني  البدنية  اللياقة  معدل 

واملبارزة بال�ضيف.
وم�����ع اق��������رتاب اخ���ت���ت���ام “ حت���دي 
املبادرة  ت��وا���ض��ل   .. “ ل��ل��ي��اق��ة  دب���ي 
ت�����ض��ج��ي��ع اجل��م��ي��ع ل��ال���ض��ت��م��رار يف 
تبني  نحو  اإيجابية  خطوات  اتخاذ 
فقط  لهم  لي�س  �ضحي  حياة  من��ط 
واأ�ضدقائهم  عائالتهم  الأف���راد  ب��ل 

وزمالئهم اأي�ضا.
ومت اإط��الق “ حتدي دبي للياقة “ 
لتحفيز �ضكان وزوار مدينة دبي على 

دقيقة   30 مل��دة  الريا�ضة  ممار�ضة 
ي��وم��ي��ا ع��ل��ى م���دى 30 ي��وم��ا حيث 
املا�ضي  اأكتوبر   20 التحدي يف  بداأ 
نوفمر2017   18 حتى  وي�ضتمر 
الن�ضاطات  اأن�������واع  ك���اف���ة  وي�����ض��م��ل 
وركوب  ال�ضاطئية  الكريكيت  مثل 
والتجذيف  القدم  وك��رة  ال��دراج��ات 
وقوفا والريا�ضات اجلماعية وامل�ضي 

واليوغا وغريها الكثري.
وي��ك��م��ن ال���ه���دف م���ن حت����دي دبي 
ل��ل��ي��اق��ة يف ت�����ض��ج��ي��ع ج��م��ي��ع اأف�����راد 
امل���ج���ت���م���ع م�����ن خم���ت���ل���ف ال���ف���ئ���ات 
اللياقة  وم�������ض���ت���وي���ات  ال���ع���م���ري���ة 
اأو  ال��ف��ردي��ة  امل�ضاركة  على  البدنية 
�ضليمه  ب�ضحة  للتمتع  اجل��م��اع��ي��ة 

ومميزة ولتح�ضني م�ضتوى لياقتهم 
تطبيق  ت��وف��ري  مت  فيما  ال��ب��دن��ي��ة.. 

للهواتف الذكية حتدي دبي للياقة 
ت�ضجيل  م���ن  امل�������ض���ارك���ني  ل��ت��م��ك��ني 

الريا�ضي  ون�ضاطهم  اأدائ��ه��م  وتتبع 
وبالتايل معرفة الن�ضاط االإجمايل 

ا�ضتعداداً الإنطالق مو�ضمه التا�ضع على 
حلبة البحرين الدولية اليوم ال�ضبت، 
 3 تي  جي  بور�ضه  كاأ�س  حت��دي  ي�ضهُد 
ال�����ض��رق االأو����ض���ط ف�����ض��اًل ج���دي���داً من 
ال�ضائقني  بني  امل�ضبوقة  غري  املناف�ضة 
مب�ضاركة �ضيارة كاأ�س بور�ضه جي تي 3 

اجلديدة الأول مرٍة يف املنطقة.
ال�ضيارة  ي��ق��ود  م��ن  اأول  وب��اع��ت��ب��اره��م 
اجلديدة على حلبات ال�ضباق يف منطقة 
�ضائقاً   17 ح��ر���س  االأو���ض��ط،  ال�ضرق 
خمتلفة-على  دول  ت�����ض��ع  -مي���ث���ل���ون 
تقدمي اأف�ضل ما لديهم يف الت�ضفيات 
التتويج  اإىل من�ضة  اأجل الو�ضول  من 
�ضهدت  وقد  البطولة.  لقب  واقتنا�س 
ملرة  اأج��ري��ت  ال��ت��ي  الناجحة  الن�ضخة 
اأث���ن���اء ���ض��ب��اق ال��ت��ح��م��ل العاملي  واح����دة 
ل�ضت �ضاعات يف البحرين خالل عطلة 
بني  حامية  مناف�ضة  االأ���ض��ب��وع،  نهاية 
ال�ضائقني على احللبة املجهزة ل�ضباقات 
يبلغ طولها  وال��ت��ي  ال��ك��رى  اجل��ائ��زة 
لل�ضباق  التاأهل  اأج��ل  من  كم   5.40
�ضُتقام  التي  االأوىل  اجلولة  من  االأول 
اليوم.  م�ضاء   7:20 ال�ضاعة  مت��ام  يف 
و�ضهد ال�ضباق حما�ضاً منقطع النظري 
واجلدد  املخ�ضرمني  ال�ضائقني  ب��ني 
على حٍد �ضواء، وحر�س جميعهم على 
بحكمٍة  وال��ت�����ض��رف  اأع�ضابهم  �ضبط 
خالل مدة ال� 30 دقيقة التي �ضتح�ضم 
بور�ضه  ���ض��ي��ارة  ومب�����ض��ارك��ة  ت��اأه��ل��ه��م. 
3 اجل��دي��دة الأول م���رة، قّدم  ت��ي  ج��ي 
االأداء  يف  ا�ضتثنائية  �ضرعة  ال�ضائقون 
مل ي�����ض��ب��ق ل��ه��ا م��ث��ي��ل ب��ف�����ض��ل حمرك 
ال�ضيارة القوي �ضعة 4 ليرتات املجهز 
املبا�ضر  احلقن  م��ع  اأ���ض��ط��وان��ات،  ب�ضت 
 485 اإىل  ت�ضل  وا�ضتطاعة  ل��ل��وق��ود، 
امل��واه��ب الدولية  ح�����ض��ان��اً. وم���ن ب��ني 

من  اجل���دي���دة  الن�ضخة  يف  احل��ا���ض��رة 
ال���واف���د اجلديد  ُي�������ض���ارك  ال��ب��ط��ول��ة، 
االأ�ضكتلندي غلني جيدي الأول مرة يف 
3 ال�ضرق  حتدي كاأ�س بور�ضه جي تي 
قائاًل:  م�ضاركته  على  وعّلق  االأو�ضط، 
اأنا �ضعيد جداً بالعودة اإىل احللبة بعد 
انقطاٍع دام لب�ضع �ضنوات. ولطاملا اأردُت 
اأن اأ�ضارك يف بطوالت ال�ضرق االأو�ضط، 
واأن���ا ف��خ��ور الأن��ن��ي متكنت اأخ����رياً من 
حتقيق ذلك، كما اأين حمظوٌظ بقيادة 
�ضيارة بور�ضه جي تي 3 اجلديدة التي 
م���رة هنا  ال�����ض��ب��اق��ات الأول  ت�����ض��ارك يف 
للغاية  ق��وي��ة  �ضيارة  اإن��ه��ا  املنطقة.  يف 

و�ضتكون قيادتها متعة حقيقية يل.
البطولة  ف��ئ��ات  م��ن  فئة  ك��ل  تت�ضمن 
قليل  ع��دٌد  واأي�����ض��اً  موهوبني  �ضائقني 
م��ن االأ���ض��م��اء امل��األ��وف��ة ع��ل��ى م�ضتوى 
وبالتايل،  العاملية.  ال�ضيارات  ريا�ضة 
للغاية  م���ث���ري  م���و����ض���م  ي���ك���ون  ����ض���وف 

و�ضيرتكز هديف الرئي�ضي على اكت�ضاب 
جيداً  ال����وق����ت  وا����ض���ت���غ���الل  ال���ن���ق���اط 
تلو  واح��دة  البطولة  مراحل  واجتياز 

االأخرى.
وجن����ح ال�����ض��ائ��ق زي����د اأ����ض���ك���ن���اين  من 
وقت  اأ�ضرع  ت�ضجيل  يف  �ضائقاً  بني17 
وانتزع   ،2:03:990 ب��ل��غ  ان��ط��الق 
ثم  ال�����ض��ب��اق،  يف  املنطلقني  اأول  ل��ق��ب 
ان�ضم اإليه يف ال�ضف االأمامي ت�ضاريل 
وقت  اأ���ض��رع  ث��اين  �ضّجل  فرينز  الذي 
من  ك��ٌل  يتلوهما   ،2:04:064 بلغ 
ت����وم اأول���ي���ف���ن���ت  يف امل���رك���ز ال���ث���ال���ث و 

الفي�ضل الزبري يف املركز الرابع.
 3 بور�ضه جي تي  كاأ�س  وُي��ق��ام حت��دي 
ال�����ض��رق االأو���ض��ط خ��الل �ضت عطالت 
12 �ضباقاً على  اأ�ضبوعية يجري فيها 
ال�ضائقون  ويتناف�ُس  اأ�ضهر.  �ضتة  مدار 
حلبات  على  املنطقة  اأنحاء  جميع  من 
ال�ضباق احللبات التي اأكدت ا�ضت�ضافتها 

جل���والت ال��ت��ح��دي، مب��ا يف ذل��ك حلبة 
اأوت���ودروم، وحلبة مر�ضى يا�س يف  دبي 

اأبوظبي، وحلبة البحرين الدولية.
م�ضاركة  ال���ت���ا����ض���ع  امل���و����ض���م  وي�������ض���ه���ُد 
مثل  دواًل  ميثلون  �ضائقني  م��ن  ق��وي��ة 
وال�ضويد  وه��ول��ن��دا  وبريطانيا  اأمل��ان��ي��ا 
خم�ضرمني  �ضائقني  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة 
مرة  الأول  ي�ضاركون  حمليني  وجن���وم 
وميثلون  االأو���ض��ط  ال�ضرق  منطقة  يف 
ُعمان  و���ض��ل��ط��ن��ة  ال���ب���ح���ري���ن  مم��ل��ك��ة 
وامل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ض��ع��ودي��ة ودول���ة 
تنطلق  اأن  امل����ق����رر  وم�����ن  ال����ك����وي����ت. 
مملكة  يف  نوفمر   17 ي��وم  البطولة 
ال���ب���ح���ري���ن، ���ض��م��ن اأ����ض���ب���وع االحت�����اد 
العامل  ل��ب��ط��ول��ة  ل��ل�����ض��ي��ارات  ال�����دويل 
الدولية،  البحرين  حلبة  يف  للتحمل 
الر�ضمي  ب��ال��دع��م  فعاليتها  وت��خ��ت��ت��ُم 
جائزة   2018 ون  ف���ورم���وال  ل�����ض��ب��اق 

البحرين الكرى لطريان اخلليج.
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الفجر الريا�ضي

ب���ني ت��وت��ن��ه��ام الثالث  ل���ن���دن  ي��ط��غ��ى درب�����ي ���ض��م��ال 
وم�ضيفه ار�ضنال ال�ضاد�س على املرحلة الثانية ع�ضرة 
من الدوري االنكليزي لكرة القدم، التي ت�ضهد حلول 
�ضيتي  لي�ضرت  على  �ضيفا  املت�ضدر  �ضيتي  مان�ض�ضرت 
لنيوكا�ضل  الو�ضيف  يونايتد  مان�ض�ضرت  وا�ضتقبال 

يونايتد اليوم ال�ضبت.
ويحلق مان�ض�ضرت �ضيتي بال�ضدارة )31 نقطة( بعد 
فوزه ع�ضر مرات، وبفارق 8 نقاط عن جاره يونايتد 

املتقدم بفارق االهداف عن توتنهام.
ار�ضنال غرميه  وحذر الفرن�ضي ار�ضني فينغر مدرب 
ان ميزان  للتاأكيد  الدربي  �ضي�ضتغلون  ان العبيه  من 
بعد  دائ��م،  ب�ضكل  يتغري  العا�ضمة مل  �ضمال  القوة يف 
ماوري�ضيو  االرجنتيني  مدربه  بقيادة  توتنهام  ف��ورة 
ار����ض���ن���ال يف ترتيب  ب��ت��خ��ط��ي  ب��وت�����ض��ي��ت��ي��ن��و وجن���اح���ه 

الدوري املو�ضم املا�ضي للمرة االوىل يف 22 عاما.
وبرغم خ�ضارته االخرية امام مان�ض�ضرت �ضيتي 3-1، 
ا�ضر فينغر ان فريقه لي�س بعيدا عن حتقيق الفوز يف 

الدربي ال، على االطالق.
وت��اب��ع »اع��ت��ق��د ان ت��وت��ن��ه��ام ف��ري��ق ج��ي��د، ل��ك��ن لدينا 
ال��ن��وع��ي��ة ل��ل��ف��وز يف ه����ذه امل�����ب�����اراة، وه�����ذا م���ا نريد 

اظهاره«.
 4 ار�ضنال بفارق  وال يزال توتنهام الذي يتقدم على 
مدريد  ري���ال  على  الكبري  ف���وزه  م��ن  منت�ضيا  ن��ق��اط، 
احلايل،  ال�ضهر  مطلع   1-3 اوروب���ا  بطل  اال�ضباين 

و�ضمانه التاأهل اىل دور ال�16 يف دوري االبطال.
ومل يفز ار�ضنال، الباحث عن لقبه االول يف الدوري 

13 عاما، على توتنهام يف الرمريليغ يف  يف 
منذ  م��ب��اري��ات   6

م����ار�����س  اذار 
.2014

وب�����رغ�����م ت���ف���وق 
راأى  ت���وت���ن���ه���ام، 

انه  ب��وت�����ض��ي��ت��ي��ن��و 
احرتامهم  ي��ج��ب 

كثريا. يف ال�ضنوات 
االخ�����رية  ال�22 
ت�����ف�����وق�����ن�����ا م������رة 

واح����������دة ع����ل����ى ار������ض�����ن�����ال يف 
الرتتيب النهائي، وهذا ال يعني اننا 

ا�ضبحنا اف�ضل منهم.
الفرن�ضي  مهاجمه  ار�ضنال  عن  ويغيب 

مدافعه  توتنهام  وع��ن  ج��ريو  اوليفييه 
البلجيكي توبي الدرفريلد، ويحوم ال�ضك 
الفرن�ضي  م��رم��اه  ح��ار���س  م�ضاركة  ح��ول 

هوغو لوري�س.
ويف ال�ضدارة، يبدو االرجنتيني �ضريخيو 
للم�ضاركة  جاهزا  �ضيتي  مهاجم  اغويرو 
امل��ت به خ��الل خ�ضارة  بعد وعكة �ضحية 
2-4 يف كرا�ضنودار  بالده �ضد نيجرييا 

الثالثاء.
وع���رف اغ��وي��رو ف��رتة ج��ي��دة قبل الوقفة 

الدولية، م�ضجال 10 اهداف يف 12 مباراة 
مع ناديه الذي فاز 16 مرة يف 17 مباراة هذا 

ال�16 يف  دور  ب�ضهولة اىل  تاأهله  املو�ضم و�ضمن 
دوري االبطال.

غوراديوال  جو�ضيب  اال���ض��ب��اين  امل���درب  و�ضيتحقق 
�ضرتلينغ  رح��ي��م  مهاجمه  ج��ه��وزي��ة  م��ن  اي�ضا 

والعب و�ضطه فابيان دلف اللذين ان�ضحبا 
منتخب  ت�ضكيلة  من 

ان��������ك��������ل��������رتا 
ب���������������ض�������ب�������ب 

االإ�ضابة.
وي���������واج���������ه 
��������ض�������ي�������ت�������ي 

ي�ضرف  خ�ضما 
ع������ل������ي������ه امل�������������درب 

بوييل  كلود  الفرن�ضي 
فقط،  ال���ث���ال���ث���ة  ل���ل���م���رة 

وي��ع��ول ع��ل��ى اجل��ن��اح ال�ضاب 
مل��ن��ت��خ��ب حت���ت 21 ع��ام��ا دمي����اراي 

غراي.
وقال غراي الذي ف�ضل يف اقناع املدربني 

ال�ضابقني االيطايل كالوديو رانيريي 
علي  �ضعبا  ك���ان  �ضك�ضبري  وك��ري��غ 
الدخول واخلروج يف االأ�ضهر ال�18 
ا�ضا�ضيا  ك��ن��ت  ان  ب��ع��د  االأخ������رية، 

الفور،  ا�ضا�ضيا على  اكون  ان  اتوقع  برمنغهام. مل  يف 
لكن بالتاأكيد كنت جاهزا للعب يف بع�س الفرتات. يف 

النهاية املدرب يختال الت�ضكيلة.
ومطارده  ج��اره  ي�ضتقبل  �ضيتي،  م��ب��اراة  انتهاء  وبعد 
ي��ون��اي��ت��د ���ض��ي��ف��ه ن��ي��وك��ا���ض��ل احل������ادي ع�����ض��ر وال����ذي 
جنميه  تعايف  بعد  وذل��ك  االخريتني،  مباراتيه  خ�ضر 
بول  والفرن�ضي  ابراهيموفيت�س  زالت���ان  ال�����ض��وي��دي 

بوغبا.
وع���اد الثنائي ال���ذي ت��األ��ق امل��و���ض��م امل��ا���ض��ي م��ع فريق 
التمارين  اىل  م��روي��ن��ي��و  ج��وزي��ه  ال��رت��غ��ايل  امل����درب 
ا�ضابة  بعد  �ضريعة  ع��ودة  زالت��ان  وق��د حقق  الكاملة، 
قوية ركبته يف ني�ضان ابريل املا�ضي. اما بوغبا، فكانت 
ا�ضابته طفيفة اأكرث، اذ غاب عن املالعب منذ اأيلول 

�ضبتمر.
التي  ال�ضويد  يف  �ضحافية  مقابلة  يف  زالت���ان  وق���ال 
�ضمنت التاأهل اىل املونديال من دونه اأنا م�ضمم على 
العودة اأف�ضل واأقوى من قبل. هذا هديف و�ضيح�ضل. 
بجانب  اللعب  اىل  زالت��ان  ويتطلع  اأخ���رى.  بدائل  ال 
ال�ضابق  الذي ح�ضل رقمه  البلجيكي روميلو لوكاكو 
“�ضئلت  امل��ا���ض��ي  ال�ضيف  اي��ف��رت��ون  م��ن  ق��دوم��ه  بعد 
من اجليد يف ال��دوري، فاأجبت لوكاكو. قوي ج�ضديا 
ب��ح��اج��ة لالعب  ف��ري��ق  ك��ل  ك��ث��رية.  اأه���داف���ا  وي�ضجل 

مثله«.
الدوري،  يف  مباريات   3 اآخ��ر  يف  مرتني  خ�ضر  ال��ذي  يونايتد  و�ضيكون 
بحاجة لنقطة االأربعاء على ار�س بازل ال�ضوي�ضري ل�ضمان بلوغه دور 

ال�16 يف دوري االبطال، بعد 4 انت�ضارات متتالية.
وبعد بداية متعرثة، ياأمل ت�ضل�ضي حامل اللقب ورابع الرتتيب بفارق 
9 نقاط عن �ضيتي، حتقيق انت�ضاره الرابع تواليا عندما يحل على 
و�ضت بروميت�س البيون ال�ضاد�س ع�ضر والذي مير مدربه الويلزي 

طوين بولي�س يف ازمة بعد فوزه مرة يتيمة على ار�ضه.
بعد  امل��ب��اراة  كونتي  انتونيو  االي��ط��ايل  امل���درب  العبو  ويخو�س 
ف���وزه���م امل�����ض��ت��ح��ق ع��ل��ى م��ان�����ض�����ض��رت ي��ون��اي��ت��د بهدف 

اال�ضباين الفارو موراتا.
ت�ضل�ضي على جبهتني �ضعبتني،  ويحارب 
وقد ف�ضل يف دوري االبطال يف احراز 
م���ب���ارات���ني حيث  اآخ�����ر  ال���ف���وز يف 
ي��ب��ت��ع��د ع����ن روم������ا االإي����ط����ايل 
بفارق  جمموعته  مت�ضدر 

نقطة.
وي���������ض����ت����ق����ب����ل ل����ي����ف����رب����ول 
�ضاوثمبتون  اخل���ام�������س 
الثالث ع�ضر بعد ف��وزه يف 
لكن فريق  اآخ��ر مباراتني، 
امل��درب االمل��اين يورغن كلوب 
ي���واج���ه غ���ي���اب���ات ع����دة ع��ل��ى غ���رار 

مهاجمه ال�ضنغايل �ضاديو مانيه.
وح��ت��ى ك��ل��وب مل ي�����ض��ل��م اذ اأدخ���ل 
�ضعوره  بعد  االرب��ع��اء  امل�ضت�ضفى 

ببع�س االآالم.
ح�ضوره  ع�����دم  ح�����ال  ويف 
ال�������ض���ب���ت، ����ض���ت���ك���ون امل����رة 
فيها  يغيب  ال��ت��ي  الثانية 
كلوب عن مباراة لليفربول 
اإدخاله  ب��ع��د  �ضحية،  الأ���ض��ب��اب 
امل�����ض��ت�����ض��ف��ى ب�����ض��ب��ب ال��ت��ه��اب يف 
�ضباط  يف  ال����دودي����ة  ال����زائ����دة 

فراير 2016.
ويف باقي املباريات، يلعب ال�ضبت 
برينلي مع �ضوان�ضي �ضيتي، 
ك��ري�����ض��ت��ال ب��اال���س مع 
بورمنوث  اي��ف��رت��ون، 
هادر�ضفيلد،  م���ع 
وغ�����������دا االأح���������د 
وات�����ف�����ورد مع 
هام  و����ض���ت 
وب��ع��د غد 
االإث�����ن�����ني 
ب���راي���ت���ون 
�ضتوك  م�����ع 

�ضيتي.

االإمارات  احت��اد  رئي�س  الرزوقي  نا�ضر  اللواء  احتفى 
للكاراتيه نائب رئي�س االحتاد الدويل للكاراتيه بفريق 
ن���ادي ال��ذي��د ال��ث��ق��ايف ال��ري��ا���ض��ي ال���ذي مت��ي��ز بوجود 
ال��الع��ب��ني امل��واط��ن��ني ع��ل��ى م��ن�����ض��ة ال��ت��ت��وي��ج و بعدد 
بطولة  يف  امل�ضاركني  ال��زه��رات  و  ال��راع��م  الالعبني 
وال��زه��رات معه يف  ال��راع��م  املفتوحة لفئة  االم���ارات 
قاعة ال�ضيخ حممد بن را�ضد يف مدر�ضة دبي احلديثة 

يف منطقة مردف.
البطولة  ال��ذي��د يف  ن���ادي  ف��ري��ق  اأن حقق  بعد  ودل���ك 

ميداليات  ث��الث  خاللها  من  ح�ضد  متقدمة  مراكز 
ك���ان���ت م���ن ن�����ض��ي��ب ال��الع��ب��ني ح��م��ي��د حم��م��د احمد 
العبدويل و �ضعيد حممد احمد العبدويل و علي را�ضد 

حممد البديوي الطنيجي.
و حت���دث م���ع امل���درب���ني يف ح����وار خ��ا���س م���ع مدربي 
الفريق الكابنت عبد القادر البوزازي و الكابنت احمد 
الالعبني  م�ضتوى  على  اواًل  فيه  اث��ن��ى  خلف  ح��م��ود 
بال�ضكر  توجه  ثم  اجلميل  الفني  ادائهم  و  املواطنني 
الريا�ضي  الثقايف  الذيد  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  لرئي�س 

�ضعادة �ضامل حممد بن هويدن و اع�ضاء جمل�س ادارة 
النادي على الذي يقوم به النادي يف جذب الالعبني 
امل��واط��ن��ني م��ن خ���الل اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي يتبعها 
و  طموح  هو  الفئات  ه��ذه  مثل  ا�ضتهداف  ان  مو�ضحا 
للكاراتيه حيث يعتر الالعب  هدف احت��اد االم��ارات 
املواطن عملة نادرة يف اللعبه مبيناً ان هذه الفئة هي 
االمارات  حت�ضد  ال��ت��ي  ال��ب��ذرة  و  االأ�ضا�ضية  ال��ق��اع��دة 
ثمارها يف ما بعد ، متمنيا للفريق مزيدا من التقدم 

وح�ضد االألقاب يف باقي املناف�ضات.

رئي�ش احتاد االإمارات للكراتيه  ي�صيد بفريق نادي الذيد للكاراتيه

عيون �لإيطاليني تعود للكات�شيو بعد �شدمة �ملونديال

قمة �صاخنة ليوفنتو�ش وروما ي�صتعد لدربي العا�صمة

اأي حظوظ اأبعد من املنتخبات املر�صحة باملونديال؟ 
ليونيل مي�ضي، قائمة  االأرجنتيني  للنجم  بالن�ضبة 
املر�ضحني للفوز بكاأ�س العامل لكرة القدم 2018 

حم�ضومة: اأملانيا، الرازيل، فرن�ضا، ا�ضبانيا.
 32 فيه  ي�ضارك  ال���ذي  ال��رو���ض��ي  امل��ون��دي��ال  ان  اإال 
تتعدى  م��ف��اج��اآت  ع��ل��ى  ال��ب��اب  ي��ف��ت��ح  ق��د  منتخبا، 
وان  احل�����ض��ور، ال�ضيما  ال��دائ��م��ة  الكبرية  االأ���ض��م��اء 
الت�ضفيات تركت باب ما هو غري متوقع مفتوحا، 
اأربع  العامل  بطلة  الإيطاليا  املفاجئ  االق�ضاء  مع 
مرات يف امللحق اأمام ال�ضويد، وغيابها عن البطولة 

العاملية للمرة االأوىل منذ عام 1958.
يف م��ا ي��اأت��ي ن��ظ��رة ع��ام��ة اىل امل��ن��ت��خ��ب��ات، علما ان 
�ضحب القرعة يقام يف مو�ضكو يف االأول من كانون 
امل�ضاركون  الكبار  اخلم�ضة  اأح��رز  دي�ضمر:  االأول 
الرازيل،  االأرجنتني،  اأملانيا،   2018 مونديال  يف 
 16 اآخ���ر  اأ���ض��ل  13 لقبا م��ن  ف��رن�����ض��ا، وا���ض��ب��ان��ي��ا 
كاأ�س للعامل. يف الت�ضفيات، تاأهلت كل من ا�ضبانيا 
واملانيا من دون خ�ضارة اأي مباراة، والرازيل كانت 
اأول املتاأهلني من اأمريكا اجلنوبية. فرن�ضا ت�ضدرت 
جمموعتها االأوروبية على رغم اأداء يدفع اىل ال�ضك 
لوك�ضمبورغ  م��ع  �ضلبي  ت��ع��ادل  امل��ب��اري��ات  بع�س  يف 
حتى  فانتظرت  االأرج��ن��ت��ني  اأم���ا  م��ث��ال،  املتوا�ضعة 
اجلولة االأخرية لتفوز خارج اأر�ضها على االكوادور 

وحت�ضم تاأهلها بف�ضل ثالثية ملي�ضي.
االأداء اجليد قد يكون �ضالحا ذا حدين يف النهائيات، 
مثال،  فاإيطاليا  ال�ضابقة.  ال��ت��ج��ارب  اأظ��ه��رت  كما 
ال��دور االأول يف  2006، خرجت من  العامل  بطلة 
 2014 وع��ام  افريقيا.  جنوب  يف   2010 ن�ضخة 
امل�ضيف املدجج بالنجوم،  البلد  يف الرازيل، تلقى 
هزمية مذلة اأمام اأملانيا التي اأحرزت اللقب بنتيجة 
1-7 يف ن�ضف النهائي، بينما خرجت ا�ضبانيا التي 

الن�ضخة  للقب  حاملة  الرازيلي  املونديال  دخلت 
قا�ضية  هزمية  وتلقت  االأول  ال���دور  م��ن  ال�ضابقة، 
اأمام هولندا 1-5. تبحث انكلرتا عن لقبها الكبري 
ذلك  منذ   .1966 ال��ع��امل  ك��اأ���س  لقب  منذ  االأول 
احلني، مل تبلغ الدولة التي ين�ضب لها ن�ضوء لعبة 
الدور  العامل،  يف  دوري  باأغنى  وتتمتع  القدم  ك��رة 
ن�����ض��ف ال��ن��ه��ائ��ي ���ض��وى م���رة واح�����دة. يف 2018، 
كبري  حد  اىل  مرتبطة  االنكليزية  االآم��ال  �ضتكون 
بجيل من النا�ضئني الذين يدفع بهم املدرب غاريث 
�ضيكت�ضبون  ان يعرف ما كانوا  �ضاوثغيت، من دون 

هذا  على  للمناف�ضة  اخل���رة  م��ن  يكفي  م��ا 
امل�ضتوى.

االحتاد  بح�ضب  املك�ضيك،  حتظى 
الدويل لكرة القدم )فيفا( بثالث 
اأكر عدد من العبي كرة القدم 
امل�ضجلني، بعد الرازيل واأملانيا. 
يتمكن  مل  م�������ض���ارك���ة،   15 يف 

م���ن تخطي  امل��ك�����ض��ي��ك��ي  امل��ن��ت��خ��ب 
هي  امل�ضيفة  رو���ض��ي��ا  ال��ن��ه��ائ��ي.  رب���ع 

التعداد  حيث  م��ن  م�ضاركة  دول  اأك��ر 
�ضبق  ن�ضمة.  مليون   142 مع  ال�ضكاين، 

ن�ضف  الدور  بلوغ  ال�ضوفياتي  لالحتاد 
ي��ع��ود اىل زمن  ال��ن��ه��ائ��ي، اال ان ذل��ك 
ان���ه،  اأي�����ض��ا  االأك���ي���د   .1966 ب��ع��ي��د 
اأ�ضابت  التي  الف�ضائح  �ضل�ضلة  وم��ع 

ال���ري���ا����ض���ة ال���رو����ض���ي���ة يف 
�ضيكون  املا�ضية،  االأ�ضهر 

جناح  اأي 
الف�������������������ت 
مل���ن���ت���خ���ب 

ك����رة ال����ق����دم، م��و���ض��ع ت�����ض��ك��ي��ك وت���دق���ي���ق. تدخل 
االأوروغواي كاأ�س العامل حاملة معها اأحالم دولة ال 
يتعدى تعداد �ضكانها ثالثة ماليني �ضخ�س. لديها 
اإدين�ضون  ���ض��واري��ز،  لوي�س  امل��واه��ب:  م��ن  يكفي  م��ا 
اأ�ضماء  ك���اف���اين، دي��ي��غ��و غ���ودي���ن وغ���ريه���م، وه����ي 
اأقوى مدافعي العامل.  كفيلة ببث الذعر يف قلوب 
لوكا  الو�ضط  خ��ط  مهند�س  فلديها  ك��روات��ي��ا،  اأم���ا 
بريي�ضيت�س،  واإي��ف��ان  راكيتيت�س  اإيفان  مودريت�س، 
ثانية يف جمموعتها  انها حلت  اال  اأم��ر جيد.  وهو 
اإي�ضلندا، وهو ما مل يكن متوقعا.  االأوروبية خلف 
كري�ضتيانو  ف��ت��اك��ا:  �ضالحا  ال��رت��غ��ال  متلك 
يبقى مو�ضع  املنتخب  ان  اال  رون��ال��دو. 
على  ال���دويل،  امل�ضتوى  على  ت�����ض��اوؤل 
ان��ه متكن من حتقيق نتيجة  رغ��م 
ال��ع��ام املا�ضي:  امل��ف��اج��اأة  اأق���رب اىل 
بلجيكا   .2016 اأوروب��������ا  ك���اأ����س 
ذهبي،  جيل  مع  النهائيات  تدخل 
والدمنارك  ���ض��وي�����ض��را  ج��ان��ب  اىل 
ال���ل���ت���ني ال ت����ب����دو ح���ظ���وظ���ه���م���ا يف 
تعول  بولندا  ك��ب��رية.  بعيدا  ال��ذه��اب 
الت�ضفيات:  يف  ه���داف  اأف�����ض��ل  ع��ل��ى 

روبرت ليفاندوف�ضكي 16 هدفا.
يف �ضابقة يف تاريخ كاأ�س العامل، �ضت�ضهد 
اأربعة  م�����ض��ارك��ة  ال��رو���ض��ي��ة  امل���الع���ب 
منتخبات عربية هي ال�ضعودية وم�ضر 

واملغرب وتون�س.
ت������������ب������������دو 
������ض�����ه�����ي�����ة 
ال�����ن�����ج�����اح 
ال���ق���ا����ض���م 

امل�ضرتك بني املنتخبات االأربعة، العائدة مبعظمها 
اىل ال��ب��ط��ول��ة ال��ع��امل��ي��ة االأب����رز ب��ع��د غ��ي��اب طويل: 
ال�ضعودية وتون�س للمرة االأوىل منذ 2006، م�ضر 
االأوىل  للمرة  واملغرب   ،1990 منذ  االأوىل  للمرة 
منذ 1998. تاأمل هذه املنتخبات يف حتقيق اإجناز 
عربي اأول من خالل تخطي الدور ال� 16، والذي 
م�ضر  تاأمل  بينما  بلوغه،  واملغرب  لل�ضعودية  �ضبق 
�ضالح،  حممد  االنكليزي  ليفربول  الع��ب  بقيادة 
االأول للمرة  الدور  حالها كحال تون�س، يف تخطي 
االأوىل. يف العام 2002 ا�ضت�ضافت اليابان وكوريا 
اجلنوبية كاأ�س العامل، وحققت كوريا نتائج الفتة. 
�ضتفتقد كوريا  رو���ض��ي��ا،  ك��ح��ال  ح��ال��ه��ا  امل����رة،  ه���ذه 
تقدمي  على  ق��ادرة  لكنها  البارزة،  الفردية  املواهب 
ال�ضنغال، ونيجرييا حت�ضر  اأداء �ضلب. كولومبيا، 
اىل رو�ضيا مدفوعة مبواهب فردية و�ضرعة وقوة، 
اال انها حتمل معها اأي�ضا ذكريات اخلروج املفاجئ 
والنتائج ال�ضيئة غري املتوقعة، العائدة اىل االهمال 
اأو احلظ ال�ضيء. �ضربيا تاأهلت بنتائج الفتة، مثلها 
الالعب  يفتقدان  املنتخبني  ان  اال  اي�ضلندا،  مثل 

القادر على ح�ضم املباراة من مل�ضة واحدة.
االأوىل منذ  للمرة  العامل  كاأ�س  البريو اىل  و�ضلت 
 .2018 رو�ضيا  اىل  املتاأهلني  اآخ��ر  وهي   ،1982
ال�ضويد حتمل معها املفاجاأة االأكر من الت�ضفيات 
باإق�ضاء ايطاليا، وكو�ضتاريكا تاأتي بذكريات بلوغها 
دور الثمانية يف 2014، و�ضتكون يف امل�ضتوى نف�ضه 
يف القرعة مع ايران وتون�س. اأما بنما، فريجح اأال 
حتقق يف النهائيات التي ت�ضارك فيها للمرة االأوىل، 
الوقت  يف  الت�ضجيل  الت�ضفيات:  من  اأك��ر  معجزة 
ح�ضاب  على  وت��اأه��ل  كو�ضتاريكا  على  لفوز  القاتل 

الواليات املتحدة.

ليفربول ي�شتقبل �شاوثمبتون ويونايتد ي�شت�شيف نيوكا�شل 

دربي يف �صمال لندن و�صيتي لتحليق 
الواقع بخو�س اإ�صايف يف الربمريليغ  اأر���س  القدم اىل  االإيطايل لكرة  املنتخب  يعود جنوم 

ال��دوري املحلي يف نهاية االأ�ضبوع احلايل،  الثالثة ع�ضرة من  املرحلة 
نهائيات  اىل  التاأهل  بالف�ضل يف  بريقهم مطلعه،  بعدما خفت  وذل��ك 

كاأ�س العامل للمرة االوىل منذ 60 عاما.
يف  االث��ن��ني  ال�ضويد  �ضيفتها  ام��ام  التعادل  ف��خ  يف  ايطاليا  و�ضقطت 
ذهاب امللحق االوروبي وعجزت عن تعوي�س خ�ضارتها �ضفر1- ذهابا 
املونديال للمرة االوىل منذ عام  يف �ضتوكهومل وبالتايل �ضتغيب عن 

اأي�ضا. الت�ضفيات  يف  ف�ضلت  عندما   1958
الركائز  م��ن  ال��ع��دي��د  اع��ت��زال  اىل  للطليان  ال�����ض��ادم  اخل����روج  واأدى 
االأ�ضا�ضية يف مقدمتها القائد جانلويجي بوفون وزميله يف يوفنتو�س 
الثالثي  دانييلي دي رو�ضي، وهو  ب��ارزايل وقائد روما  اندريا  املدافع 

الذي اأحرز اللقب العاملي الرابع يف تاريخ ايطاليا عام 2006.
وعاد بوفون وزميليه بارزايل وجورجو كييليني اىل تدريبات فريقهم 

يوفنتو�س حامل اللقب بعد اعتزاله املوؤثر االثنني عقب عقدين 
من الزمن مع املنتخب االيطايل، حيث تنتظر فريق “ال�ضيدة 

العجوز” قمة �ضاخنة االحد �ضد م�ضيفه �ضمبدوريا.
وع���اد دي رو���ض��ي ب���دوره اىل ت��دري��ب��ات روم���ا ال���ذي ي�ضتعد 
العا�ضمة  يف  التقليدي  غ��رمي��ه  اأم����ام  العا�ضمة  ل��درب��ي 
ت�ضهدها  التي  ال��ث��الث  القمة  م��ب��اري��ات  اح��د  يف  الت�ضيو، 

املرحلة اىل جانب لقاء نابويل و�ضيفه ميالن.
وقال مهاجم روما امل�ضري اال�ضل �ضتيفان ال�ضعراوي: 
النهاية  تكون  اأن  يتوقع  يكن  اأح��دا مل  اأن  الوا�ضح  من 

فقط  لي�س  رهيبة  خيبة  كانت  لقد  الطريقة،  بهذه 
بالن�ضبة لنا، ولكن بالن�ضبة جلميع االإيطاليني.

ان  اأ�ضعر مب��رارة كبرية ولكن يجب  واأ���ض��اف 
العمل  ون��ح��اول  الكبوة  ه��ذه  م��ن  ننه�س 

من اجل امل�ضتقبل.
ورفاقه  بوفون  باإمكان  االن  وب��ات 
الرتكيز على احراز اللقب ال�ضابع 
تواليا يف ال��دوري وعلى م�ضواره 
اوروبا  ابطال  دوري  م�ضابقة  يف 
التي خ�ضر مباراتيها النهائيتني 
يف االع�����وام ال��ث��الث��ة االخ���رية 
وال����ت����ي ت��ن��ت��ظ��ره ف��ي��ه��ا قمة 
ن��اري��ة االرب���ع���اء امل��ق��ب��ل امام 
اال�ضباين  بر�ضلونة  �ضيفه 
يف اجل���ول���ة اخل��ام�����ض��ة قبل 
مناف�ضات  م�����ن  االخ���������رية 

املجموعة الرابعة.
وي����ح����ت����ل ي���وف���ن���ت���و����س و����ض���اف���ة 
ال��������دوري ح���ال���ي���ا ب��ر���ض��ي��د 31 
نقطة بفارق نقطة واح��دة خلف 
ذاته  وبالفارق  املت�ضدر،  نابويل 

امام انرت ميالن الثالث.
مباريات  ي��وف��ن��ت��و���س  وت��ن��ت��ظ��ر 
فهو  املقبلة،  امل��راح��ل  يف  حا�ضمة 
���ض��ي��ح��ل ���ض��ي��ف��ا ع���ل���ى ن����اب����ويل يف 
االأول  يف  ع�ضرة  اخلام�ضة  املرحلة 

املقبل،  دامي�ضر  االأول  كانون  من 
يف  الثالث  ميالن  انرت  وي�ضت�ضيف 

ع�ضرة،  ال�ضاد�ضة  املرحلة  يف  منه   9
املرحلة  23 منه �ضمن  روم��ا يف  ثم 

الثامنة ع�ضرة.
ول�������ن ت����ك����ون رح����ل����ة رج��������ال امل�������درب 
م��ا���ض��ي��م��ي��ل��ي��ان��و األ���ي���غ���ري االح�����د اىل 
يحتل  ���ض��م��ب��دوري��ا  ك���ون  �ضهلة  ج��ن��وى 

العجوز قد  ال�ضيدة  ان فريق  ال�ضاد�س مع مباراة موؤجلة، كما  املركز 
املرحلة  يفتتح  الذي  نابويل  نقاط عن   4 بفارق  نف�ضه متخلفا  يجد 

ال�ضبت بلقاء ميالن.
معنويات  ترفع  ايجابية  نتيجة  بتحقيق  النف�س  يوفنتو�س  وميني 
العبيه قبل مواجهتهم املرتقبة امام بر�ضلونة حيث ي�ضعى للثاأر من 
واالقرتاب  ن��و،  كامب  يف  ذهابا  نظيفة  بثالثية  هزمه  ال��ذي  االخ��ري 
اأكرث من التاأهل اىل الدور ثمن النهائي ان مل يكن حجز بطاقته يف 

حال تعرث �ضبورتينغ ل�ضبونة الرتغايل امام اوملبياكو�س اليوناين.
وي��ت��ط��ل��ع ن���اب���ويل وم���درب���ه م��اوري��ت�����ض��ي��و ����ض���اري اىل ا���ض��ت��ع��ادة نغمة 
االنت�ضارات عقب التعادل ال�ضلبي املخيب امام امل�ضيف كييفو فريونا 

يف املرحلة املا�ضية.
الكالت�ضيو اىل  الوحيد الذي مل يخ�ضر حتى االن يف  ويعول نابويل، 
جانب انرت ميالن، على عاملي االر�س واجلمهور الإعادة ميالن اىل 

�ضكة النتائج املخيبة.
ويواجه ميالن وحتديدا مدربه فينت�ضنزو مونتيال 
النتائج  ب�����ض��ب��ب  امل���و����ض���م  ه����ذا  ك���ب���رية  ���ض��غ��وط��ا 

املتذبذبة التي يحققها 
امل���رك���ز  ي���ح���ت���ل  اإذ 
بر�ضيد  ال�����ض��اب��ع 
فقط  نقطة   19
مباراة،   12 من 
وهي غلة اقل من 
مالكيه  ط��م��وح��ات 
ال�������ض���ي���ن���ي���ني 
ال���������ذي���������ن 

�ضخوا ع�ضرات املاليني من ال��دوالرات يف فرتة االنتقاالت ال�ضيفية 
اأجماده  م��رات، اىل  �ضبع  االأب��ط��ال  دوري  بلقب  املتوج  الفريق  الإع��ادة 
هذا  الكبرية  االندية  ام��ام  مبارياته  جميع  ميالن  وخ�ضر  ال�ضابقة. 
املو�ضم ف�ضقط امام م�ضيفه الت�ضيو 1-4 و�ضيفه يوفنتو�س �ضفر2-، 

وم�ضيفه روما بالنتيجة ذاتها، وجاره انرت ميالن 3-2.
و�ضيكون امللعب االوملبي يف روما م�ضرحا للدربي الناري بني قطبيها، 
روما والت�ضيو والذي �ضيكون حتت اجراءات امنية م�ضددة حيث يتوقع 
ان يتابعه 55 الف متفرج من املدرجات، ويلقي عليه بظالله حادث 
بقمي�س  ف��ران��ك  اآن  اليهودية  للكاتبة  ���ض��ورا  الت�ضيو  م�ضجعي  رف��ع 
اأث����ارت �ضجة  ك��ال��ي��اري يف ق�ضية  م��ب��اراة �ضد  غرميهم روم���ا خ��الل 

وا�ضعة يف اإيطاليا.
وهو الدربي ال�149 بني الفريقني يف الدوري و�ضيحفل بالندية على 
التي يحاول فيها كل فريق تكري�س هيمنته  ال�ضابقة  الدربيات  غرار 
يف العا�ضمة االيطالية، والتي تكت�ضي اأهمية كبرية بغ�س النظر عن 

ترتيب الفريقني.
ام�ضى  ال��ذي  كانديال  فان�ضان  الفرن�ضي  ال�ضابق  روم��ا  الع��ب  وعلق 
وخا�س نحو 20 مباراة دربي، قائال  االحمر  الفريق  مع  موا�ضم   8
تفوز  عندما  �ضهولة  اأك��رث  تكون  “احلياة  ب��ر���س:  فران�س  لوكالة 
بالدربي. ال نكون اأبدا يف الواقع، بل فوق كوكب اآخر. الكل لطيف 

ورائع ومرحب يف كل �ضيء ويف اأي وقت«.
ام��ام روم��ا وكالهما  ب��ف��ارق نقطة  ال��راب��ع  امل��رك��ز  ويحتل الت�ضيو 
االقل  على  وي��ه��دف��ان  موؤجلة  م��ب��اراة  ميلك 
اىل حجز مقعد يف م�ضابقة دوري ابطال 

اوروبا املو�ضم املقبل.
وي����دخ����ل روم�������ا امل������ب������اراة ب���ع���د 4 
والت�ضيو  م��ت��ت��ال��ي��ة،  ان��ت�����ض��ارات 
من  فانه  وبالتايل  �ضبعة،  بعد 
الفريقان  ي���ق���دم  ان  امل��ت��وق��ع 

م�ضتوى رائعا جدا.
وي���������دي���������ن ال�����ف�����ري�����ق�����ان 
اىل  ب������ن������ج������اح������ه������م������ا 
�ضيموين  مدربيهما 
واوزيبيو  اي��ن��زاغ��ي 
فران�ضي�ضكو،  دي 
لهما  ����ض���ب���ق  وق������د 
تذوق طعم دربيات 
عندما  ال��ع��ا���ض��م��ة 
ك��ان��ا ي��داف��ع��ان عن 
فريقيهما  �ضفوف 

كالعبني.
ك�����م�����ا ان���������ه ال������درب������ي 
امللك  غ���ي���اب  يف  االول 
اف�ضل  توتي  فران�ضي�ضكو 
ه������داف يف ت����اري����خ ال���درب���ي 
نهاية  اللعب يف  اعتزل  ال��ذي 

املو�ضم املا�ضي.
وي���ل���ع���ب االأح�������د اأي�������ض���ا ك���روت���وين 
م���ع ج���ن���وى، واودي���ن���ي���زي مع 
ك���ال���ي���اري، وت���وري���ن���و مع 
مع  وبينيفينتو  كييفو، 
�ضا�ضوولو، و�ضبال مع 
ف��ي��ورن��ت��ي��ن��ا، وان���رت 

ميالن مع اتاالنتا.
وت���خ���ت���ت���م امل���رح���ل���ة 
بلقاء  املقبل  االث��ن��ني 

فريونا مع بولونيا.



    

 
رتها جتمع اآالف الدوالرات الإنقاذ �صُ

ا�ضتماتت �ضيدة الإنقاذ حياة زوجة زوجها ال�ضابقة، وقامت بحملة 
جلمع ترعات ح�ضلت بف�ضلها على 30 األف جنية اإ�ضرتليني 

رتها ال�ضابقة املري�ضة ب�ضرطان عنق الرحم، ويف مرحلة  لعالج �ضُ
متاأخرة من املر�س.

قررت الريطانية كلري هيت�ضن، م�ضاعدة طليقة زوجها ال�ضابقة 
�ضّخ�س  بعدما  الع�ضيبة،  مر�ضها  يف  القاطنة  هيت�ضن،  نيكول 

االأطباء بريطانيون تاأخر حالتها، وا�ضتحالة م�ضاعدتها طبياً.   
الترعات الإنقاذ حياة  االإنرتنت جلمع  على  واأن�ضاأت كلري موقعاً 
االآن من  اإ�ضرتليني حتى  األف جنية   30 نيكول وجنحت يف جمع 

اأ�ضل 50 األف، كلفة عالجها الكيميائي يف تركيا.
 5 ل���  وخ�ضعت  الكيميائي  ال��ع��الج  ل�ضبيني،  االأم  نيكول،  وب���داأت 
اإ�ضطنبول، مع حت�ضن ملحوظ يف  اأي��ام يف   10 جل�ضات على م��دار 

حالتها ال�ضحية، ح�ضب �ضحيفة ديلي ميل الريطانية.
با�ضم مر�س  ُيعرف  الرحم  وتعاين نيكول، من ورم ليفي يف عنق 
لعالج  اإ�ضطنبول  متخ�ض�س  م��رك��ز  يف  ح��ال��ي��اً  وتقيم  ه��ودج��ك��ن، 

االأورام ال�ضرطانية.
وتقول نيكول اإنه خالل 10 اأيام من العالج مل تعد بحاجة لتناول 
6 اإىل 7 اأنواع من م�ضكنات االأمل، وا�ضفة ما حدث ب�املذهل، معربًة 
عن �ضعادتها وامتنانها وتقديرها لكل من �ضاعدها ووقف بجوارها 

يف رحلة عالجها، ال�ضيما زوجة طليقها احلالية.  

حلمت زوجته فربح 100 األف دوالر
قال رجل اأمريكي من والية فريجينيا باأنه فاز مببلغ 100.000 
دوالر يف �ضحب اليان�ضيب، بعد �ضرائه بطاقة حتمل اأرقاماً راأتها 
تكون م�ضتحيلة، حالف احلظ  تكاد  زوجته يف احللم.  يف �ضدفة 
بطاقة  رب��ح  عندما  اأب���داً،  يتوقعها  مل  بطريقة  نوك�س  فريدريك 

يان�ضيب حتمل اأرقاماً راأتها زوجته يف املنام.
عندما  ال�ضديدة  بال�ضدمة  اأ�ضيبت  زوجته  ب��اأن  فريدريك  وذك��ر 
التي ا�ضرتاها زوجها مطابقة متاماً  البطاقة  اأرق��ام  باأن  اكت�ضفت 

لالأرقام التي حلمت بها. 
مل  ده�ضتها،  �ضدة  م��ن  البطاقة  اإىل  النظر  يف  ا�ضتمرت  واأ���ض��اف 

ت�ضدق باأن االأرقام التي حلمت بها فازت بالفعل.
املبلغ  ا�ضتثمار  وزوجته  فريدريك  ينوي  باجلائزة،  فوزهما  وبعد 
تبقى  مبا  واالحتفاظ  عليهما،  املرتاكمة  الفواتري  جميع  دفع  يف 

كمدخرات، بح�ضب ما ورد يف موقع "يو بي اآي" االإلكرتوين.

اإخراج طفل علق يف غ�صالة
اإنقاذ  بعملية  للقيام  �ضينية  عائلة  اإىل منزل  االإن��ق��اذ  رج��ال  ه��رع 
العا�ضرة علق  ب��اأن طفاًل يف  تفيد  تلقوا مكاملة  غري عادية، بعدما 
داخل غ�ضالة.  ويظهر مقطع الفيديو الذي مت ت�ضويره يف مدينة 
ت�ضاوت�ضوانغ و ن�ضر على العديد من من�ضات التوا�ضل االجتماعي 
ال�ضبي  االإطفاء وهم يحاولون حترير  املا�ضي، رجال  االأح��د  يوم 

واإخراجه من داخل الغ�ضالة.
وبعد حماوالت فا�ضلة عديدة، قرر رجال االإطفاء ا�ضتخدام معدات 
خا�ضة لتفكيك الغ�ضالة حتى يتمكنوا من اإخراج الطفل العالق يف 
احلثيثة، جنح  املحاوالت  �ضاعة من  ن�ضف  ح��واىل  بعد  و  داخلها. 

املنقذون يف اإخراج الطفل من داخل الغ�ضالة. 
ي�ضب  واأن���ه مل  ال�ضحية مم��ت��ازة  ال�ضبي  ب��اأن حالة  ال��ذك��ر  يجدر 
عن  تك�ضف  مل  امل�ضادر  اأن  اإال  ركبتيه،  يف  ب�ضيطة  بخدو�س  �ضوى 
كيفية و�ضول الطفل اإىل داخل الغ�ضالة، بح�ضب ما ورد يف موقع 

"يو بي اآي" االإلكرتوين. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

هذا املكان مالذ اآمن ملن يعاين احل�صا�صية الكيميائية
اأ�ضبح جمتمع �ضحراوي �ضغري يف �ضنوفليك بوالية اأريزونا االأمريكية، مالذاً اآمناً لالأ�ضخا�س الذين يعانون من 
ح�ضا�ضية كيميائية متعددة، وهو مر�س ي�ضار اإليه عادة با�ضم "املر�س البيئي"، وينتج عن التعر�س للمواد الكيمائية 

ومفرزات التكنولوجيا احلديثة، وي�ضبب اأعرا�ضاً متفاوتة ال�ضدة.
اإىل تعب واإجهاد عام، وغثيان �ضديد، و�ضداع  باآالم يف الع�ضالت،  ال�ضعور  البيئي" بني  "املر�س  اأعرا�س  وت��رتاوح 
ن�ضفي، ودوار وذعر مفاجئ. ويقول املر�ضى، اإن هذه االأعرا�س، ترتافق مع التعر�س للمواد الكيماوية والتكنولوجيا 

من حولهم، مثل العطور واالأقم�ضة اال�ضطناعية واملبيدات احل�ضرية، وحتى �ضبكات الواي فاي.
اأن العديد من االأطباء، يرف�ضون االع��رتاف بهذا املر�س، مع غياب االأدل��ة العلمية الدقيقة، وي�ضفه بع�ضهم  اإال 
بحالة نف�ضية اجتماعية باأعرا�س ج�ضدية حادة، وغالباً ما يجد امل�ضابون بهذا املر�س، �ضعوبة يف احل�ضول على 

امل�ضاعدة الطبية، مما يدفعهم اإىل اللجوء اإىل العالجات البديلة، بح�ضب موقع اأوديتي �ضنرتال.
ونظراً لغياب االعرتاف الر�ضمي باملر�س، وعدم وجود عالج معروف له، اأخذ اأحد املر�ضى ويدعى برو�س ماكراي 
على عاتقه عالج نف�ضه، وانتقل يف عام 1988 اإىل بلدة �ضنوفليك يف والية اأريزونا. وذلك بعد اأن وجد نف�ضه على 
و�ضك اأن ي�ضاب بال�ضلل، نتيجة تعر�ضه اليومي للمواد الكيماوية، يف م�ضنع الطائرات الذي يعمل به. و�ضرعان ما 
ان�ضم العديد من الذين يعانون من نف�س املر�س اإىل ال�ضيد ماكراي، وو�ضل عددهم اإىل نحو 30 �ضخ�ضاً، ليكونوا 

جمتمعاً �ضغرياً، يعي�س فيه فقط االأ�ضخا�س الذين يعانون من ح�ضا�ضية مفرطة جتاه اأ�ضاليب احلياة الع�ضرية.
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ال�صجن حل�صان رف�ش �صيارة
وجد ح�ضان يف الرازيل نف�ضه حبي�ضاً خلف الق�ضبان، بعد القب�س عليه 
بتهمة رف�س �ضيارة والت�ضبب باأ�ضرار بالغة فيها. وفوجئ مالك احل�ضان، 
باقتياد ال�ضرطة جواده، واإيداعه يف ال�ضجن، من م�ضاء االأحد، وحتى بعد 
من  بالعديد  بالت�ضبب  التهامه  وذل���ك  امل��ا���ض��ي،  االإث��ن��ني  ي��وم  م��ن  الظهر 
الرازيل،  �ضرق  �ضمال  �ضنهورا  نو�ضا  مدينة  يف  رف�ضها،  ل�ضيارة  االأ���ض��رار 
ح�ضب �ضحيفة ديلي ميل الريطانية. وت�ضبب مقطع الفيديو الذي اأظهر 
وا�ضعة على  الع�ضكرية، يف موجة غ�ضب  لل�ضرطة  تابع  �ضجن  احل�ضان يف 
�ضانتو�س،  دو�س  وليام  احل�ضان  ملالك  ووفقاً  االجتماعي،  التوا�ضل  مواقع 

فاإن االعتقال كان �ضخيفاً وجتاوز حدود املنطق.
اأجد  ا�ضتعارة احل�ضان، ومل  االأ�ضدقاء  اأحد  �ضانتو�س: طلب مني  واأ�ضاف 
كانت  �ضيارة  ورف�س  به، جفل احل�ضان  يتجول  كان  وبينما  ذل��ك،  يف  مانعاً 
ال�ضباط،  اأح��د  فح�ضر  بال�ضرطة،  االت�ضال  اإىل  �ضارعت  �ضيدة،  تقودها 

وقب�س على احل�ضان، واقتاده اإىل ق�ضم ال�ضرطة.

رجل يعذب جرذًا
رج��اًل غا�ضباً  االإل��ك��رتوين،  يوتيوب  ن�ضر على موقع  فيديو  اأظهر مقطع 
وهو يقوم بتعذيب جرذ اقتحم مطبخه وح��اول �ضرقة االأرز منه.  بعدما 
�ضبطه داخل مطبخه، قرر رجل �ضيني اأن يلقن اجلرذ در�ضاً قا�ضياً حيث 

قام بتقييده من اأطرافه، وبداأ يوجه ال�ضربات  املوؤملة له بع�ضا رفيعة.
�ضربة  تلقى  كلما  قيوده  من  نف�ضه  يحرر  اأن  يحاول  وه��و  اجل��رذ  ويظهر 

موجعة من الرجل، اإال اأن حماوالته ذهبت اأدراج الرياح. 
ه من قدمه اأثناء مطاردته له، حيث  وقد ادعى الرجل باأن اجلرذ قام بع�ضّ
�ضمع وهو يوجه له التوبيخ قائاًل: " لقد �ضرقت االأرز من مطبخي وجتراأت 
االإعالم  و�ضائل  م��ن ج��رذ وقح" وبح�ضب  ل��ك  ي��ا  ق��دم��ي.  م��ن  على ع�ضي 
ال�ضينية فاإن الرجل ا�ضتمر بتعذيب اجلرذ لفرتة ثم قام بقتله يف نهاية 
املطاف، قبل اأن يرميه يف �ضلة املهمالت.  وقد تلقى الرجل انتقادات كبرية 
على �ضلوكه بعدما لقي مقطع الفيديو رواجاً كبرياً على مواقع التوا�ضل 

االجتماعي، بح�ضب �ضحيفة مريور الريطانية. 

يدخل غيني�ش باأكرب كرة مل�صقات 
دخل رجل اأمريكي �ضجل غيني�س لالأرقام القيا�ضية بعدما متكن هو وفريقه 

من �ضناعة اأكر كرة من املل�ضقات على م�ضتوى العامل. 
العامل  ك���رة يف  اأك���ر  م��ن �ضناعة  ف��ري��ق��ه،  ان��ت��ه��ى ج���ون في�ضر مب�����ض��اع��دة 
با�ضتخدام اأكرث من 200.000 مل�ضق �ضغري، ليحقق بذلك رقماً قيا�ضياً 

مريندا كري تنتظر 
مولودها الثاين

اأعلنت عار�ضة االأزياء االأ�ضرتالية  
مريندا كري  عن انتظارها ملولودها 
الثاين والذي هو االأّول من زواجها 
الثاين من رجل االأعمال وموؤ�ض�س 

موقع �ضناب�ضات  اإيفان �ضبيغل . 
�ضحيفة  اإىل  ح��دي��ث��ه��ا  وخ������الل 
اأ�ضارت  الريطانية،  ميل  الديلي 
وزوجها  ه���ي  ���ض��ع��ادت��ه��ا  اإىل  ك���ري 
متحدثًة  وقالت  اجلديد  باملولود 
وايفان  م���ريان���دا  ال��ع��ائ��ل��ة:  ب��ا���ض��م 
وفلني يتطلعون ب�ضعادة اىل قدوم 

املولود اجلديد يف العائلة.
ي�ضار اإىل اأن كري كانت متزوجة يف 
ال�ضابق من املمثل العاملي  اأورالندو 
فلني  ي��دع��ى  طفل  ولديهما  بلوم  

وعمره 6 �ضنوات.
�ضبيغل  ال��ت��ق��ت  م���رين���دا  وك���ان���ت 
للمرة االأوىل خالل ع�ضاء ل� لوي�س 
ف��ي��ت��ون يف م��دي��ن��ة ن��ي��وي��ورك عام 
اخلروج  الثنائي  ب���داأ  وق��د   2014
معا يف حزيران عام 2015 وتزوجا 

ال�ضيف الفائت.

حفل زفاف �صخم 
ل�صريينا وليامز

ال��ع��امل��ي��ة  �ضريينا  ال��ت��ن�����س  ب��ط��ل��ة  اح��ت��ف��ل��ت 
وليامز  بزفافها من رجل االأعمال املليونري  
�ضخم  حفل  يف  وذل��ك  اأوهانيان ،  اإلك�ضي�س 
التاريخي  املعا�ضرة  الفنون  اأقيم يف مركز 
يف مدينة نيو اأورليانز يف الواليات املتحدة 

االأمريكية.
وبح�ضب �ضحيفة "ذا ال�ضن" الريطانية 
النجوم  فاإنه ح�ضر احلفل عدد كبري من 
العامليني من جميع املجاالت منهم املغنية 
العاملية  بيون�ضيه  وزوجها جاي زي، جنمة 
واملمثلة   كاردا�ضيان   الواقع  كيم  تلفزيون 

اإيفا لونغوريا  وزوجها  خو�ضيه با�ضتون .
قد  ك��ان  الثنائي  اأن  ال�ضحيفة  واأ���ض��اف��ت 
�ضخ�ضاً،   250 ح����وايل  احل��ف��ل  اإىل  دع��ي��ا 
اأك���رث م��ن مليون  ك��ل��ف  اأن���ه  ال���ذي يعتقد 
دوالر مع االإ�ضارة اإىل اأن ال�ضارع حيث يقع 

مكان احلفل قد اغلق.

ن�صي مكان �صيارته.. فات�صل بال�صرطة  
اإذا ن�ضيت اأين ركنت �ضيارتك يف اأحد املجمعات التجارية، 
اأف�����ض��ل اخليارات  ف��رمب��ا ال ي��ك��ون االت�����ض��ال ب��ال�����ض��رط��ة 
تعر�ضت  �ضيارته  ان  ادعى  اأمريكياً،  رجاًل  لكن  املتوفرة. 
م�ضاعدة  على  للح�ضول  ال�ضالح،  تهديد  حتت  لل�ضرقة 

ال�ضرطة للعثور عليها.
وادعى  املا�ضي،  االأح���د  م�ضاء  بال�ضرطة  ال��رج��ل  وات�ضل 
متاجر  اأح���د  يف  ال�����ض��الح  تهديد  حت��ت  لل�ضرقة  تعر�ضه 
���ض��ل�����ض��ل��ة وومل�������ارت يف ���ض��ب��ان واي مب��ق��اط��ع��ة ب���ري����س يف 
مل�ضاعدة  امل��ك��ان،  اإىل  ال�ضرطة  �ضباط  وه���رع  وا�ضنطن. 
ال�ضحية، ليتبني اأنه مل يكن �ضحية يف الواقع، بل اأ�ضاء 

تقدير املوقف، ح�ضب موقع اأي بي �ضي وا�ضنطن.
ولدى و�ضول ال�ضرطة اإىل املكان، تبني اأن مزاعم الرجل 
عن ال�ضرقة كانت كاذبة، واعرتف اأنه ادعى ذلك، ليتمكن 
ال��ع��ث��ور على  ال�����ض��رط��ة، يف  م��ن احل�����ض��ول على م�ضاعدة 

�ضيارته ب�ضكل اأ�ضرع.
اأن���ه اعتذر  اإال  ال��رج��ل ظ��ل��ت جم��ه��ول��ًة  اأن ه��وي��ة  ورغ���م 
بتعر�ضه  وادع��اء  وقتهم،  اإه��دار  على  ال�ضرطة،  ل�ضباط 
اأن  اإال  امل��زع��وم.  لل�س  و�ضفاً  ق��دم  اأن��ه  ل��درج��ة  لل�ضرقة، 
باالأ�ضفاد،  وكبلوه  اع��ت��ذاره،  يقبلوا  مل  ال�ضرطة  �ضباط 
اأن  واقتادوه اإىل ال�ضجن، بتهمة تقدمي بالغ كذاب، بعد 

�ضاعدوه يف العثور على ال�ضيارة.

تفقد ن�صف وزنها الأجل حبيبها
يف  غاية  اأم���راً  فا�ضلة  التعامل مع عالقة  يكون  ما  ع��ادة 
من  ج��ارح  تعليق  بعد  ذل��ك  ح��دث  اإذا  خا�ضة  ال�ضعوبة، 
قررت  بريطانية،  ل�ضيدة  ح��دث  ما  وه��و  الطرفني،  اأح��د 
اخل�ضوع حلمية قا�ضية للتخل�س من البدانة، بعد تعليٍق 

مهنٍي من حبيبها قبل انف�ضالهما.
كيف  فيها  ُتظهر  ت��وي��رت،  على  ���ض��ورًة  م��ريان��دا  ون�ضرت 
�ضكلها  اإىل و�ضف  به  انتهى  مع حبيبها،  اأن ج��دااًل ح��اداً 
قادتها  حياتها،  يف  حتول  نقطة  كان  لال�ضمئزاز،  باملُثري 
اإىل خ�ضارة اأكرث من ن�ضف وزنها، ح�ضب �ضحيفة مريور 
الريطانية. ون�ضرت مرياندا �ضوراً، تظهر الفرق الكبري 
قبل وبعد خ�ضوعها للحمية، واأرفقتها بتعليق قالت فيه 
خ�ضارة  من  متكنت  لال�ضمئزاز،  باملثرية  ُو�ضفت  اأن  بعد 
نحو 100 كيلوغرام من وزين. وحظي املن�ضور باأكرث من 
تهنئتها  اإىل  املئات  و�ضارع  اإعجاب على تويرت  األ��ف   420

على التحول الكبري يف مظهرها.

يلتهم 9000 �صعرة حرارية يف �صاعة 
ن��وع��ه، بتناول  م��ن  ف��ري��داً  خا�س رج��ل بريطاين حت��دي��اً 
التهام جمموعة من  بعد  �ضعرة حرارية،   9330 ح��وايل 
اأكرث الوجبات اخلفيفة وال�ضريعة �ضهرًة يف بريطانيا يف 

�ضاعة واحدة.
اأن ي�ضتهلك هذه  اآدام موران من مدينة ليدز،  وا�ضتطاع 
الكمية ال�ضخمة من ال�ضعرات احلرارية، بتناول وجبات 
واملقرم�ضات  والنودلز  والكعك  ال�ضوكوالتة  من  خفيفة 
ديلي ميل  ذك��رت �ضحيفة  ما  والفطائر وغريها، ح�ضب 

الريطانية.
وق����ال م����وران ع��ن ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة: خ��ط��رت يل الفكرة 
لت�ضوير ه���ذا ال��ف��ي��دي��و، ب��ع��د اأن ع���دت م��ن امل�����ض��ارك��ة يف 
نيويورك.  يف  اأق��ي��م��ت  اليقطني  فطائر  ل��ت��ن��اول  بطولة  �مر�أة تلتقط �شور� للهياكل �لعظمية للدينا�شور�ت �ملعرو�شة يف معر�س �حلفريات من �ملتحف �لفرن�شي للتاريخ �لطبيعي بباري�س. )� ف ب(

وفاة الوح�ش.. 
توتو رينا

 ق���ال و���ض��ائ��ل اإع����الم اإي��ط��ال��ي��ة اإن 
اأق���وى  "توتو" ري��ن��ا  ���ض��ال��ف��ات��وري 
زعيم للمافيا يف �ضقلية يف القرن 
الع�ضرين تويف الأ�ضباب طبيعية يف 
وقت مبكر اأم�س اجلمعة بعد نحو 

25 عاما يف ال�ضجن.
وتويف رينا، الذي اأمت عامه ال�ضابع 
لل�ضجناء  ج���ن���اح  يف  وال���ث���م���ان���ني، 
مب�ضت�ضفى يف مدينة بارما ب�ضمال 
اإي��ط��ال��ي��ا ح��ي��ث ك����ان ي��ق�����ض��ى 26 
ع�ضرات  عن  املوؤبد  بال�ضجن  حكما 
من جرائم القتل التي ارتكبها بني 

1969 و1992.
وك����ان ري��ن��ا ي��ل��ق��ب ب��ال��وح�����س وبداأ 
يف  العنيفة  االإج��رام��ي��ة  م�ضريته 
�����ض����وارع ك���ورل���ي���وين ب��ع��د احل���رب 
ال��ث��ان��ي��ة واأ����ض���ب���ح زعيم  ال��ع��امل��ي��ة 
الفرتة  يف  ال�ضقلية  املافيا  زعماء 
يف  ن�����ض��اط��ه��ا  ذروة  ���ض��ه��دت  ال���ت���ي 
القرن الع�ضرين. وقاد رينا ع�ضابة 
ازدهارها  ف���رتة  يف  ن��و���ض��رتا  ك���وزا 
االق��ت�����ض��ادي ع��ن��دم��ا ك��ان��ت تهرب 
اأمريكا  اإىل  ال���ه���ريوي���ن  خم�����در 
كوالي�س  يف  وت��ت��ح��ك��م  ال�����ض��م��ال��ي��ة 
بالريمو  يف  ال�����ض��ي��ا���ض��ي  امل�����ض��ه��د 
دفعت  ري��ن��ا  وح�ضية  ل��ك��ن  وروم����ا. 
خالل  الع�ضابة  اأف����راد  م��ن  م��ئ��ات 
ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات وال��ت�����ض��ع��ي��ن��ي��ات من 
ب�ضهادتهم  ل��الإدالء  املا�ضي  القرن 
�ضده االأم��ر ال��ذي اأت��اح للقا�ضيني 
ج�����ي�����وف�����اين ف�����ال�����ك�����وين وب�����اول�����و 
بور�ضيلينو الك�ضف عن اأ�ضرار كوزا 

نو�ضرتا وحماكمة زعمائها.

اأفالم عن الهجرة واالإرهاب تكت�صح جوائز بامبي 
اكت�ضحت اأفالم عن االإرهاب والهجرة والكفاح من 
االأملانية يف حفل  بامبي  امل��راأة جوائز  اأج��ل حقوق 
نا�ضد خالله املخرج واملعار�س ال�ضيني اآي وي وي 
االإميان  على  الثبات  بالنجوم  عج  الذي  اجلمهور 

باالإن�ضانية.
اأنا�س  اإىل  وقال وي وي ال تنتمي ال�ضجاعة فقط 
و�ضتني  للخم�ضة  اأي�ضا  واإمن���ا  الالجئني  يقبلون 
الذين  م��ن��ازل��ه��م..  ف��ق��دوا  ال��ذي��ن  �ضخ�س  مليون 
وي  ووي  اأذه��ان��ه��م.  يف  االأم���ل  ببع�س  يحتفظون 

نف�ضه الجئ يعي�س يف اأملانيا منذ عام 2015.
وقال وي وي الذي مت تكرميه على فيلمه هيومان 
فلو ال بد اأن نثق يف ال�ضجاعة... ال بد اأن نثق يف 

االإن�ضانية.
 1948 ويتم توزيع جوائز بامبي �ضنويا منذ عام 
على اأ�ضحاب الروؤى واالإبداع. وعك�س حفل 2017 

االأزمات العديدة التي تتفجر حول العامل.

وف��از امل��خ��رج ال��رتك��ي االأمل���اين ف��احت اأك��ني بجائزة 
فيد  ذا  اإن  ل��الأو���ض��ك��ار  املر�ضح  فيلمه  على  بامبي 
الذي توؤدي فيه املمثلة االأملانية املولد ديان كروجر 
دور امراأة قتل زوجها وطفلها يف هجوم تفجريي 

نفذه اأفراد من اليمني املتطرف.
اأك��ني، وهو ابن ملهاجرين تركيني، الفيلم  واأخ��رج 

ردا على تنامي عنف اليمينيني يف اأملانيا.
ومت تكرمي األي�ضيا فون ريترج كممثلة العام عن 
اأن  اأج��ل  دوره��ا كممر�ضة قوية االإرادة تكافح من 
وهو  �ضاريتيه،  م�ضل�ضل  يف  وذل���ك  طبيبة  ت�ضبح 
م�ضل�ضل تلفزيوين جتري اأحداثه داخل م�ضت�ضفى 
التا�ضع  ال��ق��رن  اأواخ���ر  ب��رل��ني  ال�ضهري  �ضاريتيه 
يواخيم  ال�ضابق  االأمل���اين  الرئي�س  وح�ضل  ع�ضر. 
اأملانيا  جاوك، الذي �ضاهم يف قيادة احتجاجات يف 
ال�����ض��رق��ي��ة ق��ب��ل ان��ه��ي��ار ���ض��ور ب��رل��ني، ع��ل��ى جائزة 

بامبي عن جممل ما قدمه من خدمات.

جيجي حديد "امراأة 
العام" 2017

تاألقها  حديد   فل�ضطينية  جيجي  اأ���ض��ول  م��ن  ال��ع��امل��ي��ة  االأزي�����اء  ع��ار���ض��ة  ت���ّوج 
" غالمور "  باختيارها وت�ضدرها الئحة جملة  العام احلايل  وجناحاتها خالل 

المراأة العام 2017.
وخالل حفل التتويج، حتدثت حديد عن جذورها الفل�ضطينية موجّهة التحية 
حديد  حممد  الفل�ضطيني  والدها  بحديثها  ت  وخ�ضّ اللقب،  واأهدتها  لعائلتها 
متحدثة عن فرتة جلوئه اإىل الواليات املتحدة االأمريكية واملعاناة التي مّر بها 

واإ�ضراره على حتقيق اأحالمه، ومتثّلها به االآن للو�ضول اإىل اأهدافها.
اأنه مت موؤخراً تداول االخبار عن عودة العالقة بني حديد وحبيبها  ي�ضار اإىل 
االأخري عن حبيبته  انف�ضال  بعد  "ذا ويكند" وخ�ضو�ضا  العاملي  املغني  ال�ضابق 

ال�ضابقة املغنية العاملية  �ضيلينا غوميز .


