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مفو�ضية الالجئني : الإمارات من 
اأكرث الدول م�ضاعدة للروهينجيا

•• جنيف-وام:

ل�ش�ؤون  ال�شامية  املف��شية  با�شم  املتحدث  ماهي�شيت�ش  ان��دري��ه  ق��ال 
الدول  املتحدة تعترب من اكرث  العربية  االم��ارات  دول��ة  ان  الالجئني 
�شخاء وتقدميا للتم�يل مل�شاعدة الفارين من اقلية الروهينجيا امل�شلمة 
الذين هرب�ا من العنف فى ميامنار اىل بنجالدي�ش مما مكن املنظمة 
والعمل  ال��ط���ارئ  حل��االت  ا�شتجابتها  بتقدمي  امل�شارعة  من  الدولية 
ال�افدين  الروهينجيا  لالجئى  ال�شرورية  االحتياجات  تلبية  على 
اىل بنجالدي�ش . واو�شح املتحدث فى م�ؤمتر �شحفى ام�ش للحديث 
عن نداء تكميلى للمف��شية بقيمة 83.7 مليي�ن دوالر لال�شتجابة 
وحتى  �شبتمرباملقبل  من  الفرتة  فى  الروهنجيا  الجئى  الحتياجات 
فربايرالعام القادم .. ان اول�ية املف��شية تركز على حماية الالجئني 

وامل�شاعدة فى ت�فري املاأوى.          )التفا�شيل �ش2(

الهالل الأحمر الإماراتي يوزع م�ضاعدات 
غذائية على اأهايل عرماء يف حمافظة �ضبوة

•• �شبوة-وام:

اأبناء  االإماراتي م�شاعدات غذائية على  وزعت هيئة الهالل االأحمر 
اإطار  يف  �شب�ة  حمافظة  �شرق  يف  تقع  التي  عرماء  مديرية  واأه��ايل 
الدعم املت�ا�شل لدولة االمارات لل�شعب اليمني ال�شقيق. وقام فريق 
اآالف  ثالثة  بت�زيع  �شب�ة  حمافظة  يف  االإم��ارات��ي  االح��م��ر  ال��ه��الل 
املحدود يف  الدخل  واملع�زة وذوي  املحتاجة  االأ�شر  �شلة غذائية على 
مديرية عرماء. واأكد حممد �شيف املهريي رئي�ش فريق هيئة الهالل 
املعاناة عن  امل�شاهمة فى رفع  الهيئة على  االإماراتي حر�ش  االأحمر 
املحتاجني وخا�شًة االأ�شر الفقرية واالأ�شد فقرا والتي تفتقر الأب�شط 

االإحتياجات التي تلبي متطلباتها.                 )التفا�شيل �ش2(

ترامب خالل اجتماعه مع قادته الع�شكريني ملناق�شة ملفي ايران وك�ريا ال�شمالية  )ا ف ب(

اتهم طهران بعدم احرتام التفاق النووي ودعم الإرهاب 

ترامب يتحدث عن الهدوء الذي ي�ضبق العا�ضفة !

•• عوا�شم-وكاالت:

�شمال  باأبني  م�دية  بلدة  يف  االأمني  احل��زام  ق���ات  اأحبطت 
اجلمعة،  اأم�ش  ظهر  ع��دن  امل�ؤقتة  اليمنية  العا�شمة  �شرق 
اإرهابية كانت معدة ال�شتهداف الق�ات التي تالحق  عملية 

العنا�شر االإرهابية يف ريف اأبني.
االأمنية  الق�ات  اإن  ل�24،  اأمني  وم�شدر  عيان  �شه�د  وقال 
البلدة  �شرق  مرك�نة  كانت  ملغ�مة  مركبة  بتفجري  قامت 

الريفية دون اأن ت�قع �شحايا.
وجاء اإحباط العملية غداة تفجري اآخرى يف البلدة ذاتها ما 

اأ�شفر عن �شق�ط جرحى من اجلن�د.
العربي  التحالف  االأمني بدعم من  ق���ات احل��زام  وتالحق 
العنا�شر االإرهابية التي حتاول اأن تزعز االأمن يف العا�شمة 

امل�ؤقتة بعد اأن مت حتريرها من قبل االنقالبيني. 

الرابع عل  للي�م  اليمنية  االأامنية  الق�ات  اىل ذلك، قامت 
يف  االنقالبية  امليلي�شيا  زرعتها  التي  االأل��غ��ام  بنزع  الت�ايل 
مع�شكر الغرميني، بجبهة خب التابعة ملحافظة اجل�ف، بعد 
بح�شب  ع�شكرية،  وقالت م�شادر  املا�شي.  االأ�شب�ع  حتريره 
م�قع �شبتمرب نت التابع للجي�ش، اإن الفريق متكن من نزع 
املئات من االألغام زرعتها امليلي�شيا االنقالبية يف املع�شكر وما 

زال ي�ا�شل جه�ده يف تطهري املنطقة بالكامل.
مداخل  على  االألغام  من  املئات  زرع��ت  امليلي�شيا  اأن  واأ�شاف 
املديرية ويف املع�شكر واملناطق املجاورة له ملنع تقدم اجلي�ش 

ال�طني واإعاقة حترير املديرية. 
ه���ذا ورف�����ش ال��ع�����ش��رات م��ن ال��رتب���ي��ني وم�����ش��اي��خ القبائل 
ومديري املدار�ش يف حمافظة عمران، �شمال اليمن، املنهج 
الدرا�شي اجلديد ذا ال�شبغة الطائفية، الذي يريد احل�ثي�ن 

فر�شه على املدار�ش يف املحافظات، التي ي�شيطرون عليها.

الع�شرات من مديري  اإن  وقال م�شدر حملي يف املحافظة، 
امل��دي��ري��ات عقدوا  م��ن  ع��دد  م��ن  القبائل  امل��دار���ش وم�شايخ 
اأم�ش االأول اجتماعاً خرج باالإجماع راف�شاً للمنهج اجلديد، 

و�شددوا على عدم ا�شتالمه وت�زيعه على املدار�ش.
م�شاندتهم  اأك����دوا  ال��ق��ب��ائ��ل  م�شايخ  اأن  امل�����ش��در،  واأ����ش���اف 
امل��دار���ش وال��رتب���ي��ني يف منع و���ش���ل تلك املناهج  مل��دي��ري 
الطائفية، التي مت تدعيمها اإىل مدار�ش مديريات املحافظة 

وجممعاتها الرتب�ية.
درا�شي  منهج  فر�ش  اإىل  احل���ث��ي���ن  االنقالبي�ن  وي�شعى 
اأف���ك���اراً ط��ائ��ف��ي��ة، خ��ا���ش��ة ب��اجل��م��اع��ة، تعترب  ج��دي��د يحمل 

غريبة على املجتمع اليمني.
واعرتف وزير الرتبية والتعليم يف حك�مة احل�ثيني يحيى 
املنهج  بتعديل  قامت  وزارت��ه  ب��اأن  املا�شي  االأ�شب�ع  احل�ثي، 

الدرا�شي للعام احلايل.

حتت رعاية حممد بن زايد
منتدى املعلمني الدويل »قدوة 2017« ينطلق اليوم

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  ال�شم�  حتت رعاية �شاحب 
اأب�ظبي نائب القائد االأعلى للق�ات امل�شلحة تنطلق الي�م الدورة الثانية 
من منتدى املعلمني الدويل قدوة 2017 الذي ي�شتمر حتى 8 اأكت�بر 

يف ق�شر االإمارات اأب�ظبي.
يفتتح فعاليات الي�م االأول من املنتدى �شم� ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل 
نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل رئي�ش جمل�ش التعليم وامل�ارد 
 900 م��ن  اأك��رث  ي�شم  جمه�ر  اأم���ام  كلمة  �شم�ه  يلقي  حيث  الب�شرية 
اأك���رث م��ن 80 ب��ل��دا. ومن  م��ن املعلمني واخل���رباء ورواد االأع��م��ال م��ن 
املتحدثني الرئي�شيني يف الي�م االأول معايل ح�شني بن اإبراهيم احلمادي 
وزير الرتبية والتعليم الذي ي�شلط ال�ش�ء على اأهمية متكني املعلمني 
و�ش�ال  التعليمية  املنظ�مة  لتط�ير  االإم��ارات  ا�شرتاتيجية  من  كجزء 

اإىل حتقيق اأف�شل م�شت�ى تعليمي يف العامل.       )التفا�شيل �ش3(

قرقا�ش: جناح زيارة خادم 
احلرمني اإىل رو�ضيا جناح للعرب

•• اأبوظبي- الفجر:

قال معايل الدكت�ر اأن�ر قرقا�ش وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية، ام�ش 
اجلمعة، اإن النجاح املبهر لزيارة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان 

بن عبد العزيز اآل �شع�د اإىل رو�شيا جناح للعرب. 
دور  اأن  ت���ي��رت،  م���ق��ع  على  ح�شابه  على  ت��غ��ري��دة  يف  معاليه،  واأ���ش��اف 
نف�ذ  يحّيد  االإيجابي  واحل��راك  امل�شرتك  لل�شالح  املح�ري  ال�شع�دية 

دول اجل�ار يف عاملنا. 
واأكد معايل وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية اأن الدور ال�شيا�شي لل�شع�دية 
دولياً يرتجم ل�شالح ا�شرتجاع العرب لهيبتهم. وال ميكن لرهاننا اإال اأن 

يك�ن عربيا، امللك �شلمان يحدد اجتاه الب��شلة. 

•• وا�شنطن-وكاالت:

قبل اأيام من اإعالن م�قفه ب�شاأن 
الرئي�ش  ات��ه��م  ال���ن����وي،  االت���ف���اق 
االأم��ريك��ي دون��ال��د ت��رام��ب اإيران 
الن�وي  االت����ف����اق  روح  ب��ان��ت��ه��اك 
عليها  ال�����ش��ري��ع  ب���ال���رد  م��ت��ع��ه��دا 
وت�شدُر  االإره�����اب  ت��دع��ُم  ل��ك���ن��ه��ا 
العنَف والف��شى يف اأنحاء ال�شرق 
االأو�شط، م�شددا على �شرورة عدم 
اأ�شلحة  ب��ح��ي��ازة  الإي�����ران  ال�����ش��م��اح 

ن�وية.
وب�����ع�����د اج����ت����م����اع����ه م������ع ق����ادت����ه 
اإيران  ملفي  ملناق�شة  الع�شكريني 
ق����ال ترامب  ال�����ش��م��ال��ي��ة  وك����ري���ا 
ال��ل��ح��ظ��ة احل��ال��ي��ة ه��ي حلظة  اإن 
الهدوء الذي ي�شبق العا�شفة لكنه 
رف�ش ت��شيَح الق�شد من عبارته 

رغم اإحلاح ال�شحافيني.
ت�����ش��ري��ح��ات ت���اأت���ي ق��ب��ل اأي�����ام من 
ب�شاأن  م����ق���ف���ه  ت����رام����ب  اإع�������الن 
املتحدثة  وكانت  الن�وي.  االتفاق 
هاكابي  �����ش����اره  ت����رام����ب  ب���ا����ش���م 
اإن م���ق��ف ترامب  ���ش��ان��درز ق��ال��ت 
�شيعلن خالل االأيام املقبلة، �شمن 

ا�شرتاتيجية �شاملة.
وا�شنطن  ���ش��ح��ي��ف��ة  ك�����ش��ف��ت  ك��م��ا 
�شيعلن  ت���رام���ب  اأن  ع���ن  ب������ش��ت 

يف خ��ط��اب ع���دم ال��ت�����ش��دي��ق على 
املقبل  االأ�شب�ع  الن�وية  ال�شفقة 
وحت����دي����دا يف ال���ث���اين ع�����ش��ر من 

ال�شهر اجلاري.
االأمن  م�شت�شاري  كبار  وبدورهم 
الق�مي لرتامب اتفق�ا على رفع 
الت�شديق  بعدم  للرئي�ش  ت��شية 
لل�شحيفة  وف��ق��ا  االت���ف���اق،  ع��ل��ى 
االأمريكي  الرئي�ش  اإن  التي قالت 
�شيعمل على اإعادة �شياغة االتفاق، 
لكنه لن ي��شي الك�نغر�ش باإعادة 

فر�ش العق�بات على اإيران.
ب��ح�����ش��ب االت�����ف�����اق املُ���������ربم، ف�����اإّن 
ي�ماً   90 كل  االأمريكي  الرئي�ش 
الك�نغر�ش  اإىل  كتاٍب  برفع  يق�م 
ملتزمة  اإي�������ران  ك���ان���ت  اإذا  ع��م��ا 

باالتفاق اأو بعدم التزامها.
�شّدق  ال�����ش��اب��ق��ت��ني،  امل���رت���ني  ويف 
االإي���راين  االل��ت��زام  على  الرئي�ش 
بذلك  مقتنعاً  يك�ن  اأن  دون  م��ن 
ب�����ن�����اًء ع���ل���ى ت��������ش���ي���ات وزي������ري 
اخل���ارج���ي���ة وال����دف����اع. ل��ك��ن��ه قال 

اإن���ه���ا امل����رة االأخ������رية. فبعد 
اإىل  ت��شياته  �شريفع  اأي���ام 
الك�نغر�ش، واإذا قال ترامب 
ملتزمة،  غ����ري  اإي��������ران  اإّن 
ي�ماً   90 الك�نغر�ش  فاأمام 
اإعادة فر�ش  للت�ش�يت على 

عق�بات على اإيران.
م��ا ي��ري��ده ت��رام��ب م��ن ذلك 
اإعادة املفاو�شات للبحث  ه� 
�شرورية  ي��راه��ا  بتعديالت 

يف االتفاق.

مواقــيت ال�صالة
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تون�ش: تفكيك 828 خلية 
اإرهابيــة خــالل 7 اأ�ضــهر

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

عقدت  �شحفية  ن���دوة  خ���الل  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
اأم�ش اجلمعة، عن ح�شيلة العمل االأمني خالل االأ�شهر 

ال�شبعة االأوىل من 2017.
اإن  م�شباح  يا�شر  ال����زارة  با�شم  الر�شمي  الناطق  وق��ال 
اإىل  يناير  �شهر  ب��داي��ة  منذ  متكنت،  االأمنية  ال���ح��دات 
ق�شية   828 ك�شف  م��ن   ،2017 ي���ل��ي���  �شهر  ح���دود 
العدالة.  على  اإره��اب��ي��ا  عن�شرا   831 واإح��ال��ة  اإره��اب��ي��ة 
واأ�شاف يا�شر م�شباح اأنه مت خالل نف�ش الفرتة اإحباط 
اآالف   107 اأك��رث من  894 حماولة تهريب ومبا�شرة 

ق�شية عدلية.
اأن  الت�ن�شية  ال��داخ��ل��ي��ة  با�شم  الر�شمي  ال��ن��اط��ق  واأك���د 

الفرتة ذاتها �شهدت حت�شنا اأمنيا كبريا يف البالد.

اأع����ّدت  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ان  اىل  امل�����ش��در  ن��ف�����ش  واأ����ش���ار 
ا�شرتاتيجية اإعالمية ات�شالية يف جمال اخلطاب البديل 
تتمثل يف وم�شات حت�شي�شية م�جهة لل�شباب �شُتبّث على 
القن�ات اخلا�شة لل�زارة على “الي�تي�ب” وعرب املنابر 
للتح�شي�ش بخط�رة  وذلك  االإع��الم  وو�شائل  االت�شالية 
اال�شتقطاب عرب االأنرتنت الذي تعتمده كل التنظيمات 

الدخان يت�شاعد من م�اقع االرهابيني الدواع�ش يف الرقة )ا ف ب(

يا�شر م�شباح يك�شف تفا�شيل الق�شية

فل�شطيني�ن ي�اجه�ن مداهمات االحتالل باحلجارة )رويرتز(

االعالن عن جائزة ن�بل لل�شالم يف العا�شمة الرنويجية

مواقــيت ال�صالة

اإحباط عملية اإرهابية �شمال �شرق عدن.. ونزع مئات الألغام يف اجلوف

احلوثيون يفر�ضون مناهج طائفية يف مناطق �ضيطرتهم

البنتاغون: الأ�شد لن يتمكن من احلفاظ على غرب �شوريا

منحت جائزتها لـ »اآيكان«:قوات النظام تقتحم مدينة امليادين بغطاء رو�ضي

نوبل لل�ضالم تعيد امل�ضاألة النووية اإىل قلب الأحداث

مواجهات وعمليات دهم لالحتالل يف رام اهلل

•• عوا�شم-وكاالت:

����ش���ك���ك مم���ث���ل ه���ي���ئ���ة االأرك���������ان 
امل�شرتكة االأمريكية بقدرة ق�ات 
االحتفاظ  على  ال�ش�ري  النظام 
غرب  ا�شتعادتها  ال��ت��ي  ب��امل��ن��اط��ق 
اإال  ���ش���ري��ا بغطاء ج���ي رو���ش��ي. 
تهتم  ال  وا�شنطن  اأن  اأو���ش��ح  اأن��ه 
به�ية اجلهة التي �شتطرد داع�ش 
االأول�ية  اأن  معتربا  �ش�ريا،  من 

للق�شاء على التنظيم االرهابي.
اأعتقد  االأم��ريك��ي  امل�ش�ؤول  وق��ال 
ال���������ش�����ري  ال����ن����ظ����ام  ق���������ات  اأن 
والتي  رو����ش���ي���ا  م����ن  امل����دع�����م����ة 
ال���غ���رب.. �شتجد  ت��ت��ق��دم ب��اجت��اه 
�شع�بة يف احلفاظ على االأرا�شي 
باإ�شناد  م���ؤخ��را  ا�شتعادتها  ال��ت��ي 
م���ن ���ش��الح اجل���� ال���رو����ش���ي.. اإن 
الق�شاء  االآن هي  لدينا  االأول�ية 

لنتخابات  تــدعــو  ــد  ــدري م
ـــة ــل الأزم كــاتــالــونــيــا حل يف 

•• مدريد-اأ ف ب:

اأم�ش  اال���ش��ب��ان��ي��ة  دع����ت احل��ك���م��ة 
ك��ات��ال���ن��ي��ا اىل  االن��ف�����ش��ال��ي��ني يف 
ح��ل ب��رمل��ان امل��ن��ط��ق��ة وال���دع����ة اىل 
انتخابات لتجاوز االزمة بني مدريد 
باعالن  ت���ه���دد  ال���ت���ي  وب���ر����ش���ل����ن���ة 

اال�شتقالل من جانب واحد.
احلك�مة  ب���ا����ش���م  ال���ن���اط���ق  وق������ال 
للحك�مة  اج��ت��م��اع  بعد  اال�شبانية 
بت�شميد  البدء  اجليد  من  �شيك�ن 
كاتال�نيا   ب���ربمل���ان  م�����رورا  اجل����رح 

عرب انتخابات يف املنطقة.
اإقليم  ���ش��رط��ة  ق���ائ���د  ه����ذا ومي���ث���ل 
تراببريو،  ل�يز  ج�زيف  كاتال�نيا، 
بتهمة  م���دري���د  يف  امل��ح��ك��م��ة  اأم������ام 

التحري�ش على الدولة.
كاتال�نيا  يف  ال�شرطة  جهاز  ويتهم 
ال�شرطة  ح��م��اي��ة  يف  ب��ال��ت��ق�����ش��ري 
االإ����ش���ب���ان���ي���ة م����ن امل��ح��ت��ج��ني قبل 
 1 ي���م  اال�شتقالل  على  اال�شتفتاء 

اأكت�بر.

•• الفجر - خرية ال�شيباين

الر�شالة ال لب�ش فيها.. منح جائزة 
الدولية  للحملة  ل��ل�����ش��الم  ن���ب��ل 
الن�وية  االأ���ش��ل��ح��ة  على  للق�شاء 
اأ�شلحة  حظر  اإىل  يهدف  )اآيكان( 
الرت�شانات  م��ن  ال�شامل  ال��دم��ار 
التي  جلنيف،  وبالن�شبة  العاملية. 
الذي  االئ��ت��الف  مقر  ت�شت�شيف 
اأكرث  يف  �شريكا   470 نح�  ي�شم 
بالطبع  ت�شكل  دول���ة،   100 م��ن 
حل��ظ��ة ك����ربى. ف��ف��ي م��ي��دان نزع 
م���دي���ن���ة بحرية  ال�������ش���الح، ظ���ل���ت 
مرادفة  ط���ي��ل��ة  ل���ف���رتة  ج��ن��ي��ف 
ال�شالح  لنزع  للجم�د مع م�ؤمتر 
عالق الأك��رث من عقدين يف مازق 

دون نهاية.
ن����ب���ل، كانت  ل��ل��ج��ن��ة  وب��ال��ن�����ش��ب��ة 

مع اإعالن وزارة الدفاع الرو�شية 
املناطق  م�����ش��اح��ة ِ  ت��ق��ل��ي�����ش  ع���ن 
ال�ش�رية اخلا�شعة ل� داع�ش الأقل 

من ع�شرة يف املئة.
اىل ذل��ك، اقتحمت ق���ات النظام 

ويع�د هذا التت�يج يف جانب كبري 
ل�شالح  ال��ق���ي  م��ن��ه اىل خ��ط��اب��ه 
الن�وية  االأ�شلحة  من  خ��ال  ع��امل 

عقد يف براغ اأبريل 2009. 

داع�ش  وج����د  ع��ل��ى  ك��ام��ل  ب�شكل 
حمايدون  اأننا  واأعتقد  �ش�ريا  يف 
حيال من يق�م بهذا العمل طاملا 

يجري ب�شكل فعال.
تزامناً  البنتاغ�ن  وياأتي ت�شريُح 

�شن�ات.  ع��دة  اأول���ي��ة منذ  اأي�����ش��ا 
عام 2009، ومل ميّر وقت ط�يل 
منح  االأبي�ش،  البيت  دخ�له  على 
باراك اأوباما جائزة ن�بل لل�شالم، 

اأم�ش بدعم ج�ي رو�شي اىل غرب 
ابرز  اخ��ر  اح��د  امل��ي��ادي��ن،  مدينة 
معاقل تنظيم داع�ش االإرهابي يف 
�شرق �ش�ريا، وفق ما افاد املر�شد 

ال�ش�ري حلق�ق االن�شان.
وق���ال م��دي��ر امل��ر���ش��د رام���ي عبد 
الرحمن ل�كالة فران�ش بر�ش ان 
ق�ات النظام متكنت من الدخ�ل 
على  �شيطرت  حيث  امليادين  اىل 
الغربي من  الق�شم  ابنية عدة يف 
امل��دي��ن��ة ب��ع��د ت��ق��دم��ه��ا م���ن جهة 

البادية، بدعم ج�ي رو�شي.
النظام  ق��������ات  دخ��������ل  وي�����اأت�����ي 
الريف  يف  ال���اق��ع��ة  امل��دي��ن��ة  اىل 
ال�������ش���رق���ي ل���دي���ر ال���������زور، غ����داة 
م�شافة  اىل  ال��ت��ق��دم  م��ن  متكنها 
خ��م�����ش��ة ك���ي���ل����م���رتات ع��ن��ه��ا من 
ال��ب��ادي��ة، ب��دع��م كثيف من  ج��ه��ة 

الطائرات الرو�شية.

ماكسي كير لتوريد العمالة
سرعة في الوصول ودقة في المواعيد

خادمات جاهزات للتنازل الفوري

 فحص طبي
مجاني للخادمة

خادمات - ممرضات 
سائقات- طباخات

الفلبين - إندونيسيا - الهند  
إثيوبيا - أوغندا - سيريالنكا

026441114            056 709  2333
أبوظبي معسكر آل نهيان بجوار فندق غافة
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نقل  ــاب حـــاول  ــض � تــوقــيــف 
متفجرات من ال�ضويد يف طائرة

•• �شتوكهومل-رويرتز:

ق���ال���ت ال�������ش���رط���ة ال�������ش����ي���دي���ة اإن 
عمره  م��ن  الع�شرينيات  يف  رج���اًل 
يحاول  كان  باأنه  لال�شتباه  اعتقل 
و���ش��ع متفجرات داخ���ل ط��ائ��رة يف 
املتحدث  ال�����ش���ي��د.  وق����ال  غ����رب 
با�شم ال�شرطة بيرت اأدلري�ش�ن اإن 
الرجل اعتقل وه� يحاول ال�شع�د 
على رحلة اإىل دولة اأخرى ع�ش� يف 
االحتاد االأوروبي مبطار الندفيرت 
يف ج�تنربج.  واأ�شاف املتحدث اأن 
فح�شا اأمنيا عاديا الأمتعته اأعطى 

اإ�شارات اإىل وج�د مادة متفجرة. 

•• رام اهلل-اأ ف ب:

االإ�شرائيلي  اجل��ي�����ش  ب��ر���ش��ا���ش  فل�شطينيان  اأ���ش��ي��ب 
خالل م�اجهات وقعت اأم�ش بني جمم�عة من ال�شبان 
واجلي�ش اال�شرائيلي اثناء تنفيذ اجلي�ش عملية مداهمة 

يف مدينة رام اهلل يف ال�شفة الغربية املحتلة.
اأ�شيبا  ���ش��اب��ني  اأن  فل�شطينية  ط��ب��ي��ة  م�����ش��ادر  واف�����ادت 
امل�����ش��ت�����ش��ف��ى. وو�شفت  اىل  ون��ق��ال  م��ط��اط��ي  ب��ر���ش��ا���ش 
اآخرون  ع�شرة  اأ�شيب  باأنها خفيفة. يف حني  اإ�شاباتهما 
بالغاز امل�شيل للدم�ع، واعتقل اجلي�ش اال�شرائيلي اثنني 

بر�ش  را�شقي احلجارة. وذكر م�ش�ر وكالة فران�ش  من 
اأن ق�ة كبرية من اجلي�ش اال�شرائيلي و�شلت يف ناقالت 
ثالثة  ظهرا  حا�شرت  مروحية،  طائرة  ورافقتها  جند 
يعرف  مل  لكن  بتفتي�شها،  وقامت  اقتحمتها  ثم  منازل 
اقتحمها اجلي�ش  التي  املنطقة  االقتحام. تخ�شع  �شبب 
التحرير  منظمة  ب��ني  امل���ق��ع��ة  او���ش��ل���  ات��ف��اق��ي��ة  ح�شب 
لل�شيطرة   ،1993 ال��ع��ام  يف  وا���ش��رائ��ي��ل  الفل�شطينية 
هذه  اقتحمت  ا�شرائيل  ان  غري  الفل�شطينية،  االمنية 
املناطق مرارا منذ العام 2000،، ونفذت عمليات اعتقال 

واغتياالت، و�شط احتجاجات فل�شطينية متكررة.

حتالف م�ضلح يعلن ال�ضيطرة على �ضرباتة الليبية
•• طرابل�ص-رويرتز:

اأ�شابيع  ث��الث��ة  م��ن��ذ  م�شتمرة  م��ع��رك��ة  يف  ي�����ش��ارك  م�شلح  حت��ال��ف  ق���ال 
لل�شيطرة على مدينة �شرباتة الليبية اإنه ا�شتعاد ام�ش اجلمعة املدينة 

ال�شاحلية التي تعد املركز الرئي�شي لتهريب املهاجرين.
وحتارب جمم�عة تطلق على نف�شها ا�شم )غرفة العمليات( وحلفاوؤها 
والتي  املهاجرين  تهريب  عمليات  ت�شهل  ال��ت��ي  الدبا�شي  اأن�����ش  كتيبة 
قالت يف االآونة االأخرية اإنها غريت نهجها واأبرمت اتفاقا مع احلك�مة 
االنطالق  من  ال��ق���ارب  ملنع  طرابل�ش  يف  املتحدة  االأمم  من  املدع�مة 
�ش�ب اإيطاليا. وقال املتحدث با�شم غرفة العمليات �شالح قري�شيعة اإنه 
مت )حترير( مدينة �شرباتة من كتيبة الدبا�شي وحلفائها وباتت املدينة 

بالكامل حتت �شيطرة غرفة العمليات وفرت الف�شائل اإىل الغرب.
ومل يت�شن التحقق من االإعالن ب�شكل م�شتقل كما مل يت�شن على الف�ر 
كتيبة  ه��زمي��ة  �شتعنيه  ال���ذي  م��ا  يت�شح  ومل  ال��دب��ا���ش��ي.  م��ع  الت�ا�شل 

الدبا�شي على تدفق الهجرة من ليبيا.
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اأخبـار الإمـارات
جمل�ش �ضرطة دبي الن�ضائي يعقد اجتماعه الثاين

•• دبي-وام: 

عقد جمل�ش �شرطة دبي الن�شائي الإ�شعاد املجتمع اجتماعه الثاين 
بت�شكيلته اجلديدة برئا�شة النقيب عن�د اأحمد ال�شعدي وح�ش�ر 

كامل اأع�شائه من خمتلف الدوائر احلك�مية.
اإىل  ال�شكر  ال�شعدي با�شم ع�ش�ات املجل�ش  النقيب عن�د  وقدمت 
�شعادة الل�اء عبد اهلل خليفة املري القائد العام ل�شرطة دبي على 
�شيعمل  املجل�ش  اأن  .. م�ؤكدة  لهن  اأواله�����ا  التي  الغ�������الية  الثق�����ة 
العن�شر  دور  تعزيز  يف  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ثقة  عند  ي��ك���ن  اأن  على 
الن�شائي يف حتقيق االأهداف اال�شرتاتيجية ل�شرطة دبي وخدمة 

ال�طن.

يف  ي�شم  اجل��دي��دة  بالت�شكيلة  املجل�ش  اأن  ال�����ش��ع��دي  واأو���ش��ح��ت 
ع�ش�يته 31 من العن�شر الن�شائي بينهن 12 ع�ش�ة من خمتلف 
وتبادل  ال�شركاء  مع  ال�شراكة  تعزيز  اأجل  الدوائر احلك�مية من 

اخلربات مبا يعزز من دور العن�شر الن�شائي.
االأهداف  م��ن  جملة  حتقيق  على  �شيعمل  املجل�ش  اأن  اإىل  ولفت 
واملهام من بينها تلم�ش احتياجات العن�شر الن�شائي بالقيادة العامة 
ل�شرطة دبي وال�شعي بفعالية لتحقيق تلك االحتياجات وقيا�ش اأثر 
ذلك على م�شت�ى �شعادتهن وال�ق�ف على ظروف وطبيعة عمل 
واملبادرات  الربامج  و�شع  على  والعمل  بالقيادة  الن�شائي  العن�شر 
الكفيلة بتح�شينها ورفع كفاءتها والنظر يف امل��ش�عات التي حتال 

اإىل املجل�ش من قبل �شعادة القائد العام.

مفو�ضية الالجئني : الإمارات من اأكرث الدول م�ضاعدة للروهينجيا
•• جنيف-وام:

ل�ش�ؤون  ال�شامية  املف��شية  با�شم  امل��ت��ح��دث  ماهي�شيت�ش  ان��دري��ه  ق��ال 
الدول  اك��رث  م��ن  تعترب  املتحدة  العربية  االم����ارات  دول���ة  ان  الالجئني 
�شخاء وتقدميا للتم�يل مل�شاعدة الفارين من اقلية الروهينجيا امل�شلمة 
الذين هرب�ا من العن�����ف فى مي������امنار اىل بنجالدي�ش مما مكن املنظمة 
والعمل  ال��ط���ارئ  حل���االت  ا�شتجابتها  بتقدمي  امل�����ش��ارع��ة  م��ن  ال��دول��ي��ة 
اىل  ال�افدين  الروهينجيا  لالجئى  ال�شرورية  االحتياجات  تلبية  على 

بنجالدي�ش .
تكميلى  ن��داء  عن  للحديث  ام�ش  �شحفى  م�ؤمتر  فى  املتحدث  واو���ش��ح 

83.7 مليي�ن دوالر لال�شتجابة الحتياجات الجئى  للمف��شية بقيمة 
الروهنجيا فى الفرتة من �شبتمرباملقبل وحتى فربايرالعام القادم .. ان 
اول�ية املف��شية تركز على حماية الالجئني وامل�شاعدة فى ت�فري املاأوى 
ا�شافة تخفيف االكتظاظ فى املخيمني احلاليني فى كت�بال�جن ونيبارا 
بعد ان بلغ عدد املقيمني بهما �شعف ماكان قبل االزم��ة االخ��رية لفرار 

الروهينجيا فى 25 اغ�شط�ش املا�شى.
وا�شار اىل ان التقديرات ت�شري اىل ان عدد من فروا فى االزمة االخرية 
بلغ حتى االن ح�اىل 515 الف الجئ ا�شافة اىل مايقدر بح�اىل 300 
الف الجئ اخر كان�ا م�ج�دين فى بنجالدي�ش قبل االزمة م�شتعر�شا 

عددا من الدول التي ا�شتجابت لنداءات املنظمة مل�شاعدة الروهينكا.

الهالل الأحمر الإماراتي يوزع م�ضاعدات غذائية على اأهايل عرماء يف حمافظة �ضبوة
•• �شبوة-وام:

وزعت هيئة الهالل االأحمر االإماراتي م�شاعدات غذائية على اأبناء واأهايل 
مديرية عرماء التي تقع يف �شرق حمافظة �شب�ة يف اإطار الدعم املت�ا�شل 

لدولة االمارات لل�شعب اليمني ال�شقيق.
وقام فريق الهالل االحمر االإماراتي يف حمافظة �شب�ة بت�زيع ثالثة اآالف 
�شلة غذائية على االأ�شر املحتاجة واملع�زة وذوي الدخل املحدود يف مديرية 

عرماء.
االإماراتي  االأح��م��ر  الهالل  هيئة  فريق  رئي�ش  املهريي  �شيف  حممد  واأك��د 
ح��ر���ش ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى امل�����ش��اه��م��ة يف رف���ع امل��ع��ان��اة ع��ن امل��ح��ت��اج��ني وخا�شًة 
تلبي  التي  االحتياجات  الأب�شط  تفتقر  والتي  فقرا  واالأ�شد  الفقرية  االأ�شر 

متطلباتها.
االإن�شانية  للم�شاعدات  حمالت  �شل�شة  �شمن  تاأتي  املع�نات  ه��ذه  ان  وق��ال 
ت�شعى هيئة الهالل االأحمر االإماراتي اإىل تقدميها الأبناء حمافظة �شب�ة 

وفق خطة عملها وتلبية لنداء االأهايل يف املديريات ومدا ليد الع�ن واالإخاء 
اإليهم.

على  املتبقية  املديريات  يف  امل�شاعدات  ت�زيع  �شت�ا�شل  الهيئة  اأن  واأ���ش��اف 
معايري  اأب�شط  ل�شمان حتقيق  معاناتهم  التخفيف من  بهدف  م�شتحقيها 

االأمن الغذائي الأهايل املحافظة.
من جانبه اأ�شاد عبداملح�شن بن م�شاعد اأمني عام املجل�ش املحلي باملديرية 
بدور هيئة الهالل االحمر االماراتي يف حت�شني م�شت�ى املعي�شة لدى �شكان 

املحافظة من خالل تقدميها امل�شاعدات االن�شانية امل�شتمرة لالأ�شر الفقرية 
االم��ارات ملحافظة  التي تقدمها دولة  امل�شاعدات  اأن  ..الفتا اىل  واملحتاجة 
�شب�ة وخمتلف املحافظات املحررة ال ميكن ن�شيانها خ�ش��شا اأنها تاأتي يف 

ظروف �شعبة كانت تعي�شها املحافظة جراء االحداث االخرية.
االإم����ارات حك�مة  ل��دول��ة  وتقديرهم  �شكرهم  ع��ن  املديرية  اأه���ايل  واأع���رب 
لرتدي  نظرا  وقتها  يف  ج��اءت  التي  االإن�شانية  امل�شاعدات  ه��ذه  على  و�شعبا 

االأو�شاع االقت�شادية يف اليمن جراء احلرب التي �شببها االنقالبي�ن.

اللجنة الع�ضكرية املنظمة ملعر�ش دبي للطريان 2017 توا�ضل ا�ضتعداداتها للدورة الـ 15 
•• دبي-وام:

ت�ا�شل اللجنة الع�شكرية املنظمة ملعر�ش دبي للطريان 
2017 ا�شتعداداتها ال�شتقبال الدورة ال� 15 للمعر�ش 
ركن  الل�اء  �شعادة  برئا�شة  اأم�ش  اجتماعا  عقدت  حيث 
للجنة  التنفيذي  املدير  الها�شمي  ال�شيد  طيار عبداهلل 
الع�شكرية املنظمة للمعر�ش وح�ش�ر �شعادة الل�اء ركن 
التنفيذي  املدير  م�شاعد  البل��شي  �شالح  اإ�شحاق  طيار 
ل�ش�ؤون العمليات و�شعادة العميد ح�شن حممد ال�شيباين 
روؤ�شاء  وكل  االإداري��ة  لل�ش�ؤون  التنفيذي  املدير  م�شاعد 
اللجان الفرعية املنبثقة عن اللجنة الع�شكرية املنظمة. 
كما ح�شر االجتماع من جانب ال�شركة املنظمة ملعر�ش 
االأو�شط  ال�شرق   - اأكزيبي�شنز  اأن��د  فريز  للطريان  دبي 
العامة  العالقات  تايل�ر مديرة  ال�شيدة كيت  طر�ش��ش 
الرئي�ش  اأول  ن��ائ��ب  م��ه��را  اأن��ي��ت��ا  ���ش��ع��ادة  ..ك��م��ا ح�شرت 

من  وح�شر  امل�ؤ�ش�شية  وال��ه���ي��ة  لالت�شال  التنفيذي 
عبدالعزيز  �شع�د  ���ش��ع��ادة  امل���دين  ل��ل��ط��ريان  دب��ي  هيئة 
املدير التنفيذي لقطاع النقل اجل�ي وال�ش�ؤون الدولية 
من  املرا�شم  ق�شم  مدير  النيادي  �شيف  �شعيد  و�شعادة 
العامة  ال��ق��ي��ادة  اأب���ظ��ب��ي وم��ن جانب  دي����ان ويل عهد 
ق�شم  رئي�ش  اأه��ل��ي  ح��م��زة  عي�شى  ال��رائ��د  دب��ي  ل�شرطة 

املهمات.
املتعلقة  ال��رتت��ي��ب��ات  الها�شمي  ال��ل���اء  ���ش��ع��ادة  ون��اق�����ش 
مل��ع��ر���ش دبي  امل��ل��ك��ي  ال����زوار يف اجل��ن��اح  ك��ب��ار  با�شتقبال 
للطريان 2017 ..مت�قعا اأن حتقق اأعداد ال�ف�د رقما 

قيا�شيا تزيد عن 260 وفدا لدورة هذا العام .
خالل  حقق  ل��ل��ط��ريان  دب��ي  معر�ش  اأن  �شعادته  واأك���د 
م�����ش��ريت��ه اإجن������ازات ك��ب��رية ل��دول��ة االإم������ارات العربية 
يف  املتخ�ش�شة  ال��دول��ي��ة  امل��ع��ار���ش  �شناعة  يف  امل��ت��ح��دة 

جمال الطريان على كافة امل�شت�يات وال�شعد.

نظمها مركز ال�شرتاتيجية ب�شرطة اأبوظبي

جل�ضة تعريفية ل�ضتقطاب اأع�ضاء كلنا �ضرطة ك�ضفراء للتطوع �ضمن م�ضابقة املهارات العاملية

اإىل  م�شرياً  وم�ؤ�ش�شاته،  املجتمع 
قيم  ي��ع��زز  ال��ت��ط���ع��ي  ال��ع��م��ل  اأن 
االأثر  باإحداث  الرتباطه  ال�شعادة، 
املناف�شة  روح  واإذك�����اء  امل��ج��ت��م��ع��ي، 

بجه�د م�شتدامة.
التعريفية  اجلل�شة  اأن  واأ����ش���اف، 
ت�ؤكد حر�ش �شرطة اأب�ظبي على 
تعزيز مفه�م امل�ش�ؤولية املجتمعية 
مب�������ش���ارك���ات ت��ط���ع��ي��ة م����ن دون 
اأه��م��ي��ة م�شابقة  م����ؤك���داً  ان��ق��ط��اع، 

التط�عي يف خدمة  العمل  اأهمية 
كلنا  اأع�������ش���اء  م���ع���ت���رباً  ال�����ط����ن، 
التط�عي،  العمل  يف  رّواداً  �شرطة 
يتكاتف�ن الإظهار ال�ش�رة امل�شّرفة 
لل�طن املعطاء، م�شرياً اإىل اأهمية 
العمل  وق���ي���م  االرت����ق����اء مب��ف��ه���م 
باحرتافية  املجتمع  يف  التط�عي 

وطرق اإبداعية.
واعترب عبد اهلل مبارك اليعق�بي، 
م��دي��ر ب��رن��ام��ج ال��ت��ط���ع يف مركز 

اإر���ش��اء جتربة  العاملية يف  امل��ه��ارات 
التط�عي،  ال��ع��م��ل  يف  االإم��������ارات 
على  القائمني  جه�د  اإىل  م�شرياً 
ومنظميها،  ال��ع��امل��ي��ة،  امل�����ش��اب��ق��ة 
اإر���ش��اء مفه�م  الفّعال يف  ودوره���م 
على  امل�شاركني  وحتفيز  التط�ع، 

العطاء النفعي العام.
مبخ�ت  احل��������اج  امل�����ق�����دم  واأك���������د 
�شرطة  كلنا  ق�شم  رئي�ش  املنهايل، 
املجتمعية،  ال�����ش��رط��ة  اإدارة  يف 

•• اأبوظبي-الفجر:

ت���ع���ّرف اأع�������ش���اء ك��ل��ن��ا ���ش��رط��ة يف 
�شرطة اأب�ظبي على اأبرز اخلدمات 
العمل  وط���ب���ي���ع���ة  ال���ل����ج�������ش���ت���ي���ة 
ك�شفراء  ال�شتقطابهم  التط�عي، 
املهارات  م�شابقة  �شمن  للتط�ع، 
العاملية، التي ت�شت�شيفها العا�شمة 
اأب�ظبي، خالل ال�شهر اجلاري، يف 
ال�طني  اأب���ظ��ب��ي  ك��ل م��ن: مركز 
تت�شمن  وخ���ي���م���ة  ل���ل���م���ع���ار����ش، 
يف  للم�شابقة،  م�شاحبة  فعاليات 

منطقة اخلتم مبدينة العني.
وك��������ان م����رك����ز اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
�شرطة  يف  امل���ؤ���ش�����ش��ي  وال��ت��ط���ي��ر 
جممع  يف  جل�شة  ن��ظ��م  اأب���ظ��ب��ي، 
كلنا  اأع�����ش��اء  م��ن  ل��ع��دد  االإدارات، 
بامل�شابقة  ل��ت��ع��ري��ف��ه��م  ����ش���رط���ة 
واأه���داف���ه���ا، حت���ّدث���ت ف��ي��ه��ا مرمي 
ماكلني، م�ش�ؤولة برنامج التط�ع، 
واأح��م��د زغ�����ل، م�����ش���ؤول برنامج 
امل�����ه�����ارات  ال���ت���ع���ّل���م يف م�������ش���اب���ق���ة 
ال��ع��امل��ي��ة، وج����رى خ��الل��ه��ا عر�ش 
وما  امل�شابقة،  عن  فيدي�  م�شاهد 
تت�شمنه من مناف�شات واإ�شهامات 
امل�اكبة  ل���ل���م���ه���ارات  م�����ش��ت��دام��ة 
بالتقدم  العالقة  ذات  للمجاالت 

ال�شناعي العاملي. 

ال��دك��ت���ر مهند�ش  ال��ع��م��ي��د  ودع����ا 
اإب���راه���ي���م ال��ه��ن��ائ��ي، م��دي��ر مركز 
اال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ة وال����ت����ط�����ي����ر 
ف��ري��ق تنظيم  رئ��ي�����ش  امل���ؤ���ش�����ش��ي، 
م�شابقة املهارات العاملية يف �شرطة 
اإىل  �شرطة  كلنا  اأع�شاء  اأب�ظبي، 
ال��ت�����ش��ج��ي��ل ك�����ش��ف��راء ل��ل��ت��ط���ع يف 
حيث  ال��ع��امل��ي��ة،  امل���ه���ارات  م�شابقة 
�شتتيح لهم هذه امل�شاركة الفر�شة 
والعلمية  املهنية  لتعزيز اخلربات 
التفاعل  ق��ي��م  ل��دي��ه��م  وت���ع���ّم���ق   ،
واالإن��ت��اج، وزي��ادة معرفتهم ب�اقع 

احلياة.
 وا�شار اإىل اأهمية هذه امل�شاركة يف 
تنمية وا�شتدامة جمتمع االإمارات، 
�شمن اإطار من�شجم متاماً مع عام 
حتر�ش  ال�����ذي   ،2017 اخل����ري 
تر�شيخه  على  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
ال�شيما  املجتمع،  اأف���راد  نف��ش  يف 

ال�شباب، عماد ال�طن وم�شتقبله.

ال���دك���ت����ر حم�د  ال��ع��ق��ي��د  واأك�������د 
ال�شرطة  اإدارة  م��دي��ر  ال��ع��ف��اري، 
حر�ش  ب�����االإن�����اب�����ة،  امل���ج���ت���م���ع���ي���ة 
اأع�شاء  دعم  على  اأب�ظبي  �شرطة 
وت��ن��م��ي��ة جه�دهم   ، ���ش��رط��ة  ك��ل��ن��ا 
تعك�ش  ري�����ادي�����ة  ن��������اة  ل���ي���ك����ن����ا 
ال��ت��ك��ات��ف وال���ت���ع���اون ب���ني اأف�����راد 

اأب�ظبي للتعليم والتدريب التقني 
اأ�شمى  التط�عي،  العمل  واملهني، 
االأعمال االإن�شانية خلدمة املجتمع، 
املركز كجهة منظمة  �شعي  م�ؤكداً 
لهذا احل��دث ال���دويل ال��ب��ارز، اإىل 
ن�شر قيم امل�ش�ؤولية املجتمعية، مبا 
امل�شرتكة  اجل��ه���د  دع��م  يف  ي�شهم 
املهارات  م�شابقة  فعاليات  الإجن��اح 
من  املتناف�شني  ومتكني  العاملية، 
امل�شابقة  واإظهار  والتاألق،  االإب��داع 
بامل�شت�ى احل�شاري واملتميز التي 
ك�جهة  اأب�ظبي  بالعا�شمة  تليق 
من  به  تتميز  مبا  مف�شّلة،  عاملية 
ومقّ�مات  اإي���ج���اب���ي���ة،  م����ؤ����ش���رات 

ع�شرية متن�عة.
اأع�����ش��اء كلنا ���ش��رط��ة عن  واأع����رب 
ب���ه���ذه اجل��ل�����ش��ة، التي  ���ش��ع��ادت��ه��م 
ن���اق�������ش����ا خ���الل���ه���ا ال���ع���دي���د من 
اإىل  م�شريين  ال��ه��ادف��ة،  امل�ا�شيع 
التعريفية  اللقاءات  ه��ذه  مثل  اأن 
حت��ف��زه��م ع��ل��ى م�����ش��اع��ف��ة جه�د 
التط�ع يف خدمة املجتمع، واإعالء 
وتعزيز  وال�����������الء،  ال���ع���م���ل  ق���ي���م 
م�ؤكدين  والبناء،  التعاون  ثقافة 
اأت���اح���ت لهم  اأب���ظ��ب��ي  ���ش��رط��ة  اأن 
الفر�شة الكت�شاب خربات ومعارف 
وم���ه���ارات ري���ادي���ة الإجن����اح جميع 

الفعاليات بجدارة وا�شتحقاق.

اإ�ضادة ايطالية مب�ضتوى التطور والتميز يف �ضرطة دبي
•• دبي-وام: 

اأبدت �شعادة فالنتينا �شيتا القن�شل العام االإيطايل يف دبي اعجابها مب�شت�ى 
ال�شرطي  العمل  مل�شته من متيز يف  وما  دبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  تط�ر 
املقدمة  اخل��دم��ات  لتح�شني  احل��دي��ث��ة  التقنيات  ك��اف��ة  وت�شخري  واالأم��ن��ي 
للجمه�ر. جاء ذلك خالل ا�شتقبال �شعادة الل�اء عبداهلل خليفة املري القائد 
العام ل�شرطة دبي ل�شعادة القن�شل العام االإيطايل يف دبي بح�ش�ر العميد 
للتحريات  العامة  االإدارة  يف  اخليالة  اإدارة  مدير  الع�شب  عي�شى  حممد 
ال�ش�ؤون  ق�شم  رئي�ش  ال�ش�يدي  ه��الل  ط���ارق  وامل��ق��دم  اجلنائية  وامل��ب��اح��ث 

الدبل�ما�شية. ومت خالل اللقاء بحث �شبل تعزيز التعاون بني القيادة العامة 
باأبناء  تتعلق  التي  االأم����ر  ومناق�شة  االيطالية  والقن�شلية  دب��ي  ل�شرطة 
اجلالية املقيمني يف دبي واآخر امل�شتجدات والق�شايا ذات االهتمام امل�شرتك.

واأكد الل�اء عبداهلل خليفة املري اهتمام القيادة العامة ل�شرطة دبي بكافة 
اجلاليات املقيمة على اأر�ش االإمارة وت�فري اخلدمات الالزمة لهم ..وقال 
للم�اطن  الكرمية  احل��ي��اة  لت�فري  اهتمامها  ج��ل  و�شعت  دب��ي  �شرطة  ان 
واملقيم على هذه االأر�ش الطيبة. وعقب اللقاء ا�شطحب �شعادة القائد العام 
اأروقة القيادة العامة ل�شرطة دبي مت خاللها  القن�شل االإيطايل بج�لة يف 
االطالع على ابداعات امل�ظفني يف تزيني خمتلف االإدارات العامة بديك�رات 

متن�عة تعك�ش روح االبداع واالبتكار لديهم.
وا�شتمعت �شعادة القن�شل العام االيطايل خالل زيارتها اإدارة مركز القيادة 
وال�شيطرة يف االإدارة العامة للعمليات من العميد عمر عبد العزيز ال�شام�شي 
نائب مدير االإدارة العامة للعمليات ل�ش�ؤون العمليات اىل �شرح عن التط�ر 
باالإ�شافة  املجتمع  خدمة  جمال  يف  وال�شيطرة  القيادة  مركز  حققه  ال��ذي 
اإىل اخلدمات التي ت�فرها �شرطة دبي الأ�شحاب الهمم وت�شمل جميع اأن�اع 

االإعاقة وخدمة مر�شى القلب وكبار ال�شن.
ويف ختام الزيارة قدم �شعادة الل�اء عبداهلل خليفة املري درعا تذكارية ل�شعادة 

القن�شل العام االإيطايل مبنا�شبة زيارتها للقيادة العامة ل�شرطة دبي.

مركز �ضواب يحتفي 
بالتعليم والجناز

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن مركز �ش�اب - املبادرة االإماراتية االأمريكية امل�شرتكة ملكافحة دعايات 
واأفكار داع�ش على االإنرتنت والرتويج للبدائل االإيجابية امل�شادة للتطرف 
- عن اإطالق حملة جديدة بالتزامن مع الي�م العاملي للمعلم على من�شاته 
اأيام  #الرواد_االأوائل ت�شتمر ملدة ثالثة  للت�ا�شل االجتماعي عرب و�شم 
اأكت�بر اجلاري باللغتني العربية واالإجنليزية على من�شات   7 اإىل   5 من 

�ش�اب يف ت�يرت وفي�شب�ك واإن�شتجرام وي�تي�ب.
تركز احلملة على اأهمية التعليم لتط�ير كافة املجتمعات وتت�شمن عر�ش 

ق�ش�ش واأق�ال ملهمة لرتب�يني وعلماء ذوي خلفيات عربية واإ�شالمية.
العلماء  م��ن  لنخبة  اجل��ل��ي��ل��ة  االإ���ش��ه��ام��ات  #الرواد_االأوائل  وت��ت��ن��اول 
واملخرتعني والقادة العرب وامل�شلمني قدمًيا  مثل ابن �شينا، وابن خلدون 
ال�شباب  حتفز  ك��ي  زاي  ي��شف  وم���الال   ، حم��ف���ظ  جنيب  مثل  وح��دي��ث��ا  

ليمنح�ا االأول�ية للتعليم وي�ؤثروا يف جمتمعاتهم باإيجايبة.
قام�ا  لالجئني  اإن�شانية  ق�ش�ش  على  كذلك  ال�ش�ء  احلملة  و�شت�شلط 
باإ�شهامات هامة يف جماالت متن�عة على الرغم من ظروفهم التي غالبا 
ما تك�ن �شعبة. وتعترب #الرواد_االأوائل احلملة اال�شتباقية ال� 20 ملركز 
التطرف  ر�شائل  ملكافحة  �ش�اء  االجتماعي،  الت�ا�شل  و�شائل  على  �ش�اب 
املثرية  العنيفة  لالأيدي�ل�جيات  اإيجابية  بدائل  لتقدمي  اأو  مبا�شر  ب�شكل 
االرهاب  ت��دم��ري  االأخ���رى  ���ش���اب  م��رك��ز  ح��م��الت  وا�شتهدفت  لالنق�شام. 
للعائالت واملجتمعات، وتدمريه الآثار ومعامل احل�شارة االإن�شانية القدمية، 
كما �شلطت ال�ش�ء على اأهمية االختالف والتن�ع ملجتمع يعمل ب�شكل �شحي 
والدور االإيجابي الذي با�شتطاعة ال�شباب لعبه يف جمتمعاتهم واالإجنازات 
الهامة التي تق�م بها الن�شاء يف منع التطرف وال�قاية منه ومقاومته ويف 

النه��ش مبجتمعها.

جمل�ش �ضباب طرق دبي ينظم ع�ضفا ذهنيا 
حول ا�ضرتاتيجية قطاع النقل واملوا�ضالت

•• دبي-وام:

مبركز  ذهنيا  ع�شفا  بدبي  وامل�ا�شالت  الطرق  هيئة  �شباب  جمل�ش  عقد 
اأبراج االإمارات لبحث احلل�ل املنا�شبة مل�اجهة التحديات التي  ال�شباب يف 
ا�شرتاتيجياتها يف  الهيئة واخلروج بت��شيات تعزز وحتقق  اأهداف  تخ�ش 

قطاع النقل وامل�ا�شالت.
وقالت ليلى فريدون مدير اإدارة تنفيذي مبكتب املدير العام رئي�ش جمل�ش 
املديرين رئي�شة اللجنة العليا ال�شت�شراف امل�شتقبل بهيئة الطرق وامل�ا�شالت 
ان ور�شة الع�شف الذهني تطرقت اأي�شا اإىل الفر�ش والتحديات التي تهم 
�شباب الهيئة والربامج الالزمة التي ت�شهم يف تط�ير ال�شباب وت�شجعهم 
عن  ف�شال  والقيادية  االإداري���ة  مهاراتهم  وتط�ير  واالإب���داع  االبتكار  على 

طرح عدد من املحاور التي ت�شغل طم�حات ال�شباب.
واأكدت اأن هيئة الطرق وامل�ا�شالت تعمل بداأب على دعم وم�شاندة جمل�ش 
ال�شباب الذي يت�شكل من 8 اأع�شاء م�اطنني من م�ظفي وم�ظفات الهيئة 
املهارات  تط�ير  اإىل  يهدف  وه���  وامل�ؤ�ش�شات  القطاعات  خمتلف  ميثل�ن 
م�شت�اهم  لرفع  ال��الزم��ة  ال��ربام��ج  وو���ش��ع  لالأع�شاء  والقيادية  االإداري����ة 
وا�شت�شراف  التحديات  م�اجهة  وكيفية  االبتكار  على  وت�شجيعهم  املهاري 

امل�شتقبل.
وقام اأع�شاء جمل�ش �شباب الهيئة بج�لة يف مركز ال�شباب يف اأبراج االإمارات 
ال�شباب  تنمية مهارات  اأج��ل  التي ي�شمها من  االأرك��ان  اطلع خاللها على 

وزيادة معارفهم.
اأب��راج االإمارات  ال�شباب يف  ال�شباب ملركز  وقالت فريدون ان زي��ارة جمل�ش 
ت�شمنت ور�شة عمل اأخرى متت بالتن�شيق بني املركز وبني اأكادميية ات�شاالت 
حيث تعرف جمل�ش �شباب الهيئة اإىل كيفية تعميق ال�عي ال�شخ�شي لبناء 
ال�اجب  واملهارات  م�شتقبلية  مهام  لت�يل  اال�شتعداد  واآلية  امل�شتقبل  قادة 

ت�افرها واكت�شابها لتحقيق الطم�حات وكيفية اتخاذ القرار.
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اأخبـار الإمـارات
املوارد الب�ضرية والتوطني تعزز اآليات حل املنازعات العمالية

•• دبي-وام:

الب�شرية والت�طني على مدار ي�مني ور�شة عمل  امل���ارد  نظمت وزارة 
تعزيز القدرات يف حل وال�قاية من املنازعات العمالية الفردية وذلك 
العمل  ومنظمة  ال�����زارة  ب��ني  الفني  ال��ت��ع��اون  برنامج  تنفيذ  اإط���ار  يف 
ال��دول��ي��ة ب��ه��دف ت��ق��دمي ال��دع��م التقني وب��ن��اء ال��ق��درات يف جم��ال حل 
اإدارة  م��ب��ارك مدير  وق��ال حممد  منها.  وال���ق��اي��ة  العمالية  امل��ن��ازع��ات 
االمارات  دول��ة  اإن  والت�طني  الب�شرية  امل���ارد  وزارة  العمل يف  عالقات 
امل�ارد  وزارة  عملت  لذلك  االن�شان  حق�ق  مبلف  خا�شا  اهتماما  ت�يل 
الب�شرية والت�طني وفقا لت�جيهات القيادة الر�شيدة على تعزيز االآليات 
للمعايري  وفقا  العمالية  املنازعات  وحل  بال�قاية  اخلا�شة  واملمار�شات 

وال�ش�ابط واملمار�شات الدولية ذات ال�شلة. واأكد مبارك اأن وزارة امل�ارد 
التعاون  اتفاقات  اأج��ل دعم  اأي جهد من  والت�طني ال تدخر  الب�شرية 
وال�شراكات اال�شرتاتيجية مع منظمة العمل الدولية وباقي امل�ؤ�ش�شات 
بهدف  الهام  امللف احلق�قي  بهذا  املعنية  واملحلية  واالقليمية  الدولية 
العمالية  امل��ن��ازع��ات  ح��ل  جم��ال  يف  والفنية  االإداري�����ة  ال��ق��درات  تعزيز 
الفردية وال�قاية منها. واأو�شح اأن ال�زارة تطبق �شيا�شات ونظم عمل 
ت�شمن حت�شني كفاءة خدمات ت�ش�ية املنازعات العمالية وج�دة اأدائها 
اأي  اإزال���ة  بهدف  تغطيتها  نطاق  وت��شيع  االإداري  ال�شل�ك  حيث  م��ن 
التي يعززها ويدعمها  املنجزة  العدالة  اإىل  ال��ش�ل  ح�اجز قد تع�ق 
قان�ن العمل االماراتي والقرارات املنفذة له ومبا يتما�شى مع ت�جيهات 
امل�ارد  وزارة  ان  العمل  عالقات  اإدارة  مدير  وا�شاف  الر�شيدة.  القيادة 

االأدوات  اأجل تط�ير  تعمل على دعم قدراتها من  والت�طني  الب�شرية 
الفنية واخلطط الت�شغيلية تعزيز خدمات ال�قاية والت�عية بالنزاعات 
العمالية وت�ش�يتها من خالل تعزيز ثقافة االمتثال الط�عي بالقان�ن 
وفقا ل�شيا�شات ال�شفافية والعدالة وحتقيقا لاللتزامات التعاقدية بني 
اأ�شحاب العمل والعمال وحماية حق�قهما ومبا يتنا�شب مع روؤية دولة 
االمارات يف هذا ال�شاأن. وقال اإن ال�زارة و�شعت نظاما مي�شرا وممكنا 
لت�ش�ية املنازعات العمالية الفردية بكفاءة وفعالية حيث ي�فر م�شاعدة 
للعمال واأ�شحاب العمل من اأجل احل�ش�ل على امل�ش�رة القان�نية مبا 
االأمر  التعاقدية  العالقة  ط��ريف  حق�ق  وي�شمن  ال�شفافية  من  يعزز 
ا�شتقرار �ش�ق العمل. وثمن مبارك نتائج وخمرجات  اإىل  الذي ي�ؤدي 
عمل اطر برنامج التعاون الفني بني ال���زارة ومنظمة العمل الدولية 

وكذلك التعاون مع مكتب املبادئ واحلق�ق االأ�شا�شية يف العمل وحدة 
قان�ن العمل واالإ�شالح التابعة ملكتب العمل الدويل يف جنيف. وتهدف 
ور���ش��ة عمل تعزيز ال��ق��درات يف ح��ل وال���ق��اي��ة م��ن امل��ن��ازع��ات العمالية 
الفردية اإىل ت�فري من�شة جلميع اأ�شحاب امل�شلحة امل�شاركني يف منع 
املنازعات العمالية الفردية وحلها بطريقة تكاملية، والعمل على ايجاد 
اآليات حتد من التحديات القان�نية واالإجرائية والت�شغيلية التي حت�ل 
دون فعالية حل تلك املنازعات. �شارك يف ال�ر�شة التي انعقدت بفندق 
جي دبلي� ماركيز يف دبي عدد كبري من اخلرباء باالإ�شافة اإىل جهات 
واللجنة  بدبي  العمالية  املحكمة  منها  ع��دة  وحملية  واقليمية  دولية 
الدائمة ل�ش�ؤون العمال واالإدارة العامة حلق�ق االإن�شان ومركز جرائم 

االجتار بالب�شر.

حتت رعاية حممد بن زايد
منتــدى الـمعلـمني الــدويل »قــدوة 2017« يـنطلق الـيوم

•• اأبوظبي-وام:

ال�شم�  ����ش���اح���ب  رع�����اي�����ة  حت�����ت 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب���ظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
تنطلق  امل�شلحة  ل��ل��ق���ات  االأع��ل��ى 
الثانية من منتدى  ال��دورة  الي�م 
امل��ع��ل��م��ني ال����دويل ق����دوة 2017 
يف  اأك��ت���ب��ر   8 ي�شتمر حتى  ال���ذي 

ق�شر االإمارات اأب�ظبي.
من  االأول  ال��ي���م  فعاليات  يفتتح 
بن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شم�  املنتدى 
اخلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
رئي�ش جمل�ش  ال���دويل  وال��ت��ع��اون 
حيث  الب�شرية  وامل������ارد  التعليم 
جمه�ر  اأم����ام  كلمة  ���ش��م���ه  يلقي 
ي�شم اأكرث من 900 من املعلمني 
واخلرباء ورواد االأعمال من اأكرث 
املتحدثني  وم���ن  ب���ل���دا.   80 م���ن 
االأول معايل  الي�م  الرئي�شيني يف 
ح�شني بن اإبراهيم احلمادي وزير 
ال����ذي ي�شلط  ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م 
ال�ش�ء على اأهمية متكني املعلمني 
االإمارات  ا�شرتاتيجية  من  كجزء 
التعليمية  امل���ن���ظ����م���ة  ل��ت��ط���ي��ر 
و�ش�ال اإىل حتقيق اأف�شل م�شت�ى 

تعليمي يف العامل.
التعليم  ع���ل���ى  امل���ن���ت���دى  وي����رك����ز 
يناق�ش  حيث  امل�شتقبل  اأج���ل  م��ن 
اأب�����رز ال��ق�����ش��اي��ا التي  امل�����ش��ارك���ن 
ت�����ش��غ��ل امل���ع���ل���م���ني ح�������ل ال���ع���امل 
املنتدى  جل�شات  ت�شميم  مت  وق��د 
ي�مني  م���������دار  ع����ل����ى  امل����ن����ع����ق����دة 
ال�شركاء  مع  والتن�شيق  بالتعاون 
اال������ش�����رتات�����ي�����ج�����ي�����ني امل���ح���ل���ي���ني 
الرتبية  وزارة  ه����م  وال���ع���امل���ي���ني 
واملعرفة  التعليم  ودائرة  والتعليم 
امل���ع���رف���ة  وه����ي����ئ����ة  اأب������ظ�����ب�����ي  يف 
وجمل�ش  ال���ب�������ش���ري���ة  وال���ت���ن���م���ي���ة 
اأب�ظبي  ومركز  للتعليم  ال�شارقة 
للتعليم والتدريب التقني واملهني 
عاملية  م���ؤ���ش�����ش��ات  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
والتنمية  ال��ت��ع��اون  منظمة  م��ث��ل 
فاركي..  وم���ؤ���ش�����ش��ة  االق��ت�����ش��ادي��ة 
اأما �شركاء املعرفة فهم .. م�ؤ�ش�شة 
 Teach for اأول -  تيت�ش ف�ر 
All - وغ�غل للمعرفة وم�ؤ�ش�شة 
اإدراك التابعة مل�ؤ�ش�شة امللكة رانية 
اآند  وم��اك��ن��زي  والتنمية  للتعليم 
واآرك  وم��اي��ك��رو���ش���ف��ت  ك���م��ب��اين 

. Arc Skills شكيلز�
حتى  امل��م��ت��دة  اجل��ل�����ش��ات  وتنق�شم 
الظهر  ب��ع��د  اخل��ام�����ش��ة  ال�����ش��اع��ة 
حيث  رئي�شية  حم��اور  ثالثة  اإىل 
ح�ار  جل�شات  اإ���ش��األ  حم���ر  ي�شم 
بالتعاون مع منظمة  املعلمني  مع 
االقت�شادية  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ت��ع��اون 
ق�شايا  اجل��ل�����ش��ات  ه����ذه  وت���ط���رح 
القرن  وم��ه��ارات  ال��ذات��ي  التعليم 
اأولياء  ودور  والع�شرين  احل���ادي 
التعليم  يف  ك�������ش���رك���اء  االأم�����������ر 
التكن�ل�جيا  دور  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
يف تغيري اأ�شاليب التعلم والتعليم 
املعا�شرة  الق�شايا  م��ن  وغ��ريه��ا 
امل�شتقبلية  الت�جهات  تعك�ش  التي 
ل�������ش���ل����ك���ي���ات اجل�����ي�����ل اجل����دي����د 
واالبتكارات التكن�ل�جية والعل�م 
احل��دي��ث��ة ال��ت��ي ���ش��ي��ك���ن ل��ه��ا اأثر 

كبري على التعليم.
جل�شات  في�شم  �شارك  حم���ر  اأم��ا 
بعن�ان ق�ش�ش ملهمة وت�شتعر�ش 
ملعلمني  ملهمة  وجت���ارب  حكايات 
ال����ع����امل جمع�ا  اأن����ح����اء  ك����ل  م����ن 

واالأخ����الق  العلمية  ال��ك��ف��اءة  ب��ني 
واالإن�����ش��ان��ي��ة ف��اأ���ش��ب��ح���ا ق���دوة يف 

التعليم.
للمعلمني  تتاح  ح���ار  ويف جل�شات 
فر�شة ل�شياغة برنامج قدوة من 
امل�ا�شيع  ع��ل��ى  الت�ش�يت  خ���الل 
كما  مبناق�شتها..  ي��رغ��ب���ن  ال��ت��ي 
اقرتاح  ف��ر���ش��ة  للح�ش�ر  �شتتاح 
م�ا�شيع للنقا�ش والت�ش�يت على 
مبتابعتها  يرغب�ن  التي  الق�شايا 
لله�اتف  من خالل تطبيق قدوة 
ج��ل�����ش��ات ج�ش�ر  اأم�����ا  امل��ح��م���ل��ة. 
للتعارف  من�شة  فت�شكل  الت�ا�شل 
املعلمني  ب��ني  ال��ع��الق��ات  وت��ع��زي��ز 
ع����رب ت���رت���ي���ب م�����ش��ب��ق ل���ل���ق���اءات 

واجتماعات بني امل�شاركني.
مع  بالتعاون  تقدم  حم���ر  وي�شم 
عرب  م�شابقات  غن�بيه  م�ؤ�ش�شة 
املحم�لة  لله�اتف  ق��دوة  تطبيق 
ح���ي���ث ي��ت��ن��اف�����ش امل���ع���ل���م����ن على 
اإيجاد  يف  ت�����ش��اع��د  اأف���ك���ار  اب��ت��ك��ار 
حل�ل للتحديات التي ت�اجههم.. 
ت�������ش���ك���ل ج���ل�������ش���ات خمترب  ف���ي���م���ا 
يديرها  ع���م���ل  ور��������ش  امل���ع���ل���م���ني 
جماالتهم  يف  ورواد  متخ�ش�ش�ن 
على  امل�شاركني  ي�شاعدون  بحيث 
يف  لتطبيقها  عملية  حل�ل  ابتكار 
اإيجابي  تغيري  واإح����داث  مهنتهم 
يف التعليم.. اأما جل�شات حلقة مع 

���ش��ك���ت ب�الند  ال��دك��ت���ر  ق���دوة .. 
املتخ�ش�ش يف علم االأع�شاب وعلم 
�شيتحدث  الذي  االإيجابي  النف�ش 
ال�����ش��ن��اع��ي يف  ال����ذك����اء  دور  ع����ن 
تط�ر  واأه��م��ي��ة  التعليم  م�شتقبل 
الطبيعة  فهم  يف  االأع�����ش��اب  علم 
اإيجابا على  ينعك�ش  الب�شرية مما 
امل�شتقبل..  اأجيال  تعليم  اأ�شاليب 
ك��ان��غ م�ؤ�ش�ش  ي���ن��غ  �ش�  وت�����ش��ارك 
اأوايكن  ملجم�عة  تنفيذي  ورئي�ش 
يف  جتربتها  �شنغاف�رة  يف  غن�بيه 
التعليمية  العملية  يف  القيم  دم��ج 
وتط�ير �شخ�شية الطلبة وتطرح 
التعليم  م�شتقبل  ح����ل  روؤي��ت��ه��ا 
ال����رق����م����ي. وب�����ش��ف��ت��ه خ����ب����ريا يف 
ميرتا  ���ش���غ��ات��ا  ي��ت��ح��دث  التعليم 
التعليم  ت��ق��ن��ي��ات  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش 
واالت�شاالت  التعليم  م��در���ش��ة  يف 
وعل�م اللغات باململكة املتحدة عن 
دور التكن�ل�جيا يف ت�فري التعليم 
ل��ل��ط��ل��ب��ة امل���ح���روم���ني م��ن��ه وذلك 
ال�شخ�شية  جتربته  من  انطالقا 
يف منح االأطفال يف اأنحاء خمتلفة 
الذاتي  التعلم  فر�شة  العامل  من 

عرب االإنرتنت.
وي�����ق�����دم ك�����ل م�����ن دي����ن����� ف���ارك���ي 
مل�ؤ�ش�شة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������ش 
االإم�����ارات  يف  التعليمية  جيم�ش 
رئي�ش  ن����ائ����ب  ����ش���ع���د  وف���ي���ك���ت����ر 

بابا  واأجليكي  واملجتمع..  االإن�شان 
 I love Dyslexia م�ؤ�ش�ش 
ت�����ش��ارك ق�شتها  ال��ت��ي  ال��ي���ن��ان   -
القراءة  ع�شر  حت���ي��ل  يف  امللهمة 
لتمكني  ح��اف��ز  اإىل  الطلبة  ل���دى 
اأ���ش��ال��ي��ب ج��دي��دة يف  املعلمني م��ن 
ال��ط��ل��ب��ة ع��ل��ى تخطي  م�����ش��اع��دة 
���ش��ع���ب��ات ال��ت��ع��ل��م.. ف��ي��م��ا تطرح 
ماكغ�نيغال  ج��اي��ن  االأم���ريك���ي���ة 
األعاب  وم�شممة  اإبداعية  مديرة 
اال�شتفادة  كيفية  اأفانت  �شركة  يف 
املناهج  ل��ت��ط���ي��ر  االأل�����ع�����اب  م����ن 
على  الطلبة  وحتفيز  التعليمية 
االإب������داع وال���ت���ع���اون.. م���ن جانبه 
ي��ق��دم دان��ي��ال ل��رين��ر م��ن جامعة 
تطبيق  ح�����ل  روؤي����ت����ه  ن���ي����ي����رك 
البح�ث املتط�رة لتعزيز مق�مات 
وا�شت�شكاف  املعلمني  لدى  النجاح 
مكامن الق�ة لديهم. وحتت عن�ان 
ي�شت�شيف  اخل������رباء  م���ع  ح��ل��ق��ة 
2017 درو كتاوكا  منتدى قدوة 
�شنغاف�رة  التكن�ل�جيا من  فنانة 
اال�شتفادة  يف  جتربتها  تقدم  التي 
باأ�شاليب  ل���الرت���ق���اء  ال���ف���ن  م���ن 
ال��ت��ع��ل��ي��م ومت���ك���ني ال���ط���ل���ب���ة من 
للتحديات  الإي��ج��اد حل�ل  االإب���داع 
اإ�شكالية  وح���ل  ت�اجههم..  التي 
اأم  ف��ط��ري��ة  امل���ه��ب��ة  ب��ني  التعليم 
اإليزابيت  ت��ق��دم  املكت�شبة  امل��ه��ارة 

اخلرباء فتتيح للم�شاركني فر�شة 
مفاهيم  ع��ل��ى  ال���ت���ع���رف  ف��ر���ش��ة 
وعل�م واأفكار واختبارات من خارج 

املناهج التعليمية.
وت�����������ش�����م ق�����ائ�����م�����ة امل����ت����ح����دث����ني 
والعامل  االإم���ارات  من  �شخ�شيات 
ك���ان ل��ه��ا اأث���ر اإي��ج��اب��ي يف اإح���داث 
عام  ب�شكل  املجتمع  ن�عي يف  فرق 
خا�ش.  ب�شكل  التعليم  قطاع  ويف 
عن�ان:  حتت  خا�شة  جل�شات  ويف 
املنتدى  ي�شت�شيف  قدوة  مع  لقاء 
ك���ال م���ن م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ��ة لبنى 
دولة  وزي���رة  القا�شمي  خالد  بنت 
ل��ل��ت�����ش��ام��ح وم���ع���ايل ج��م��ي��ل��ة بنت 
�شامل م�شبح املهريي وزيرة دولة 
ل�ش�ؤون التعليم العام ومعايل ن�رة 
دولة  وزي���رة  الكعبي  حممد  بنت 
ل�ش�ؤون املجل�ش ال�طني االحتادي 
ح��ي��ث ي��ه��دف امل��ن��ت��دى اإىل اإب����راز 
وم�ؤ�ش�شاتها  االإم����ارات  دول���ة  دور 
التعليمية والتنظيمية واحلك�مية 
والربامج  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ات  و���ش��ع  يف 
املعلمني  مت��ك��ني  يف  ت�شاهم  ال��ت��ي 
املتط�رة  االأ�����ش����ال����ي����ب  ب���اأف�������ش���ل 
ل��ت�����ش��ج��ي��ع ال��ط��ل��ب��ة ع��ل��ى االإب�����داع 
وت���زوي���ده���م ب�������االأدوات وامل���ه���ارات 
ال���الزم���ة ل��ل��م�����ش��ارك��ة ال��ف��اع��ل��ة يف 
ال�شي�ف  اأب���رز  وم��ن  جمتمعهم. 
مع  لقاء  جل�شات  �شمن  العامليني 

كيفية  االإم�������ارات  يف   SABIS
حتقيق الريادة العاملية من خالل 
يف  املعلمني  ودور  حملية  م��دار���ش 
الرابعة..  ال�شناعية  ال��ث���رة  ظ��ل 
التعليم  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ات  اأم��������ا 
عنها  فيتحدث  املبكرة  للطف�لة 
ج����رو�����ش مدير  ج����ري  ال����دك����ت�����ر 
اململكة  م��ن  ك��ي��دزان��ي��ا  يف  التعليم 
جل�شات  املنتدى  وي�شم  املتحدة. 
التي  املعلمني  ع��ن���ان ح����ار  حت��ت 
بالتعاون مع منظمة  اإع��داده��ا  مت 
االقت�شادية  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ت��ع��اون 
وي�شارك فيها معلم�ن من جميع 
العناوين  يناق�ش�ن  العامل  اأنحاء 
اأولياء  اإ����ش���راك  كيفية   : ال��ت��ال��ي��ة 
التعليمية..  العملية  يف  االأم������ر 
واأه����م����ي����ة حت��ق��ي��ق ال�����ت������ازن بني 
امل���ع���رف���ة وال���ت���ع���ل���م ال���ق���ائ���م على 
بني  التعليم  وم�شتقبل  الكفاءة.. 
الكفاءات..  وب���ن���اء  امل��ع��رف��ة  ن��ق��ل 
وك��ي��ف��ي��ة ا���ش��ت��ي��ع��اب امل���دار����ش لكل 
ال���ف���ئ���ات االج���ت���م���اع���ي���ة.. واإدم������اج 

اأ�شحاب الهمم .
ملهمة  ق�����ش�����ش  ع����ن�����ان  وحت�����ت 
اآدم  م��ن  ك��ال  امل��ن��ت��دى  ي�شت�شيف 
قلم ر�شا�ش  وع��د  ب��راون م�ؤ�ش�ش 
 Promise of Pencils  -
االرتقاء  كيفية  ع��ن  ل��ي��ت��ح��دث   -
خدمة  يف  ل���ي�������ش���ب���ح  ب���ال���ت���ع���ل���ي���م 

جرين الرئي�ش التنفيذي ورئي�شة 
�شمن   Chalkbeat حت��ري��ر 
ج���ل�������ش���ات ح���ل���ق���ة م�����ع اخل�������رباء 
املعلمني  ب��ني  امل�����ش��رتك��ة  ال���ع���ادات 
ميكن  ال��ت��ي  وامل��ه��ارات  الناجحني 
با�شتمرار  وت��ط���ي��ره��ا  اكت�شابها 
وت�شلط ال�ش�ء على اأهمية �شمان 

االن�شباط يف ال�شف املدر�شي.
و���ش��م��ن ج��ل�����ش��ات ب��ع��ن���ان خمترب 
امل��ن��ت��دى كيفية  ي��ط��رح  امل��ع��ل��م��ني 
ت��ع��ل��ي��م م����ه����ارات ال���ق���رن احل����ادي 
وال��ع�����ش��ري��ن م��ن خ���الل ع���دد من 
كيفية  تبحث  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل  ور����ش 
ل��ب��ن��اء رواد  امل����دار�����ش  ا���ش��ت��خ��دام 
املخترب  هذا  يف  وي�شارك  االأعمال 
الرئي�ش  ك���اف���ك���ا  ن���ي���ك  م����ن  ك����ل 
 Teach a Man التنفيذي 
املتحدة..  اململكة   -  To Fish
ورا�شمي كاث�ريا مدر�شة ريا�شيات 
هن�شراج  ك����ال����ش���ي  م���در����ش���ة  يف 
النم�ذجية - الهند. وح�ل كيفية 
اال�شتفادة من املهارات ال�شخ�شية 
مكامن  وتنمية  ال��ق��ي��ادة  و���ش��م��ات 
قادة  لي�شبح�ا  للمعلمني  ال��ق���ة 
وق������دوة اأف�����ش��ل ي�����ش��ارك ك���ل من 
ج��ي�����ش���ن ���ش��ان وج���ريال���د الم من 
�شنغاف�رة   - اأواي����ك����ن  جم��م���ع��ة 
اأحدث التجارب يف التط�ير املهني. 
ويف جل�شات خمترب املعلمني للي�م 

الثاين من املنتدى يقدم جي�ش�ن 
�����ش����ان وم������زي�����������ش م������ه�����ان من 
جمم�عة اأواكن - �شنغاف�رة روؤية 
جديدة ح�ب كيفية ت�شمني القيم 
با�شتخدام  الدرا�شية  ال�شف�ف  يف 
املنظم.  ال��ت��خ��ط��ي��ط  م����ق����ارب����ات 
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ت��ق��دم م����روى قا�شم 
من  والتدريب  التعليم  ا�شت�شارية 
جمه�رية م�شر العربية.. ون�شمة 
التعليم  ب��رن��ام��ج  م��دي��رة  ف��رح��ات 
الغرير  ع����ب����داهلل  م����ؤ����ش�������ش���ة  يف 
امل�شادر  االإم�������ارات  م���ن  للتعليم 
وامل�شممة  اجل����دي����دة  ال��رق��م��ي��ة 
العربية  االإم����������ارات  يف  ل��ل��ط��ل��ب��ة 
املتحدة والتي تتعلق باال�شت�شارات 
ح�������ل ال���ت���خ�������ش�������ش االأك�����ادمي�����ي 
التي  امل��ه��ارات  اإىل  اإ�شافة  واملهني 
النجاح  حتقيق  لل�شباب  ت�شمن 
ت��دع��م مناهج  ال��ت��ي  واالأ���ش��ال��ي��ب 
املدار�ش.  يف  االأخ��الق��ي��ة  الرتبية 
وبا�شل  اإب�����راه�����ي�����م  اأح�����م�����د  اأم�������ا 
عجالين فيطرحان اأحدث برامج 
مايكرو�ش�فت لتمكني الطلبة من 
املعلمني  وت�شاعد  النجاح  حتقيق 
ع��ل��ى ال��ت��ط���ي��ر امل��ه��ن��ي م��ن خالل 
تدعم  االإن������رتن������ت  ع����رب  دورات 
يطرح  فيما  الدرا�شية.  ح�ش�شهم 
التنفيذي  الرئي�ش  كامات  ميث�ن 
جيم�ش �شكيلز يف االإمارات مقاربة 
الطالب  ع��ل��ى  امل���رت���ك���ز  ال��ت��ع��ل��ي��م 
التي  االأ�شاليب  بني  امل��زج  وكيفية 
حت���ق���ق ال���ن���ت���ائ���ج امل�����رج������ة. وعن 
كيفية اال�شتفادة من التعليم عرب 
املدر�شية  ال�شف�ف  يف  االإن��رتن��ت 
م�ؤ�ش�ش  ���ش��ت��ي��ك��ر  ه����ي����ذر  ت����ق����دم 
 Ready to Blend ورئي�شة 
االأمريكية  املتحدة  ال���الي��ات  من 
روؤيتها لتطرح دور املعلم يف مناذج 
ال�شف�ف  مثل  اجل��دي��دة  التعليم 
والتعليم  امل��ع��ك������ش��ة  ال���درا����ش���ي���ة 

املدمج.

برعاية ال�شيخ نهيان بن مبارك:

وزارة الثقافة تنفذ اأكرث من 50 مبادرة لإ�ضعاد موظفيها حتت �ضعار »ا�ضتان�ش« 
�شلمة املناعي: هدفنا اأن تتحول ال�شعادة ل�شلوك وبيئة عمل منا�شبة للإبداع واليجابية

•• اأبو ظبي-الفجر:

50 مبادرة  اأكرث من  املعرفة  الثقافة وتنمية  اأجنزت وزارة 
اإ�شعاد  اإىل  ي��ه��دف   2017 ع��ام  خ��الل  وب��رن��اجم��ا  وفعالية 
م�ظفي ال�زارة و خلق بيئة عمل تدفع اإىل االإيجابية وذلك 
الثقافية  اأب��� ظبي ودب��ي وبكافة مراكزها  ال���زارة يف  مبقر 
املنت�شرة يف رب�ع الدولة، حيث �شكلت ال�زارة فريق لل�شعادة 
ال�ظيفي(  وال��رف��اه  لل�شعادة  ا�شتان�ش  )فريق  م�شمى  حتت 
�شالمة  برئا�شة  املتميزين  امل�ظفني  من  ع��ددا  ي�شم  ال��ذي 
املناعي مدير اإدارة التنمية الب�شرية حيث قام الفريق وبدعم 
وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  مبا�شر من معايل 
الثقافة وتنمية العرفة وقيادات ال�زارة باإجناز 50 مبادرة 
الثقافة،  ل���زارة  تابع  11 م�قع  يف  اأ�شهر  ت�شعة  على مدى 
حيث �شاعدت هذه املبادرات يف بث روح االإيجابية يف العمل 
وغر�ش مفاهيم وقيم التناغم ال�ظيفي بني �شرائح الفئات 
ال�ظيفية يف ال�زارة، وتعزيز قيم ومعان ال�شعادة يف نف��ش 
امل�ظفني واملتعاملني وزرع الب�شمة والفرحة يف بيئة العمل 

مما اأ�شهم يف زيادة االإنتاجية وتقدمي اخلدمات على م�شت�ى 
متميز من قبل امل�ظفني يف كافة م�اقع ال�زارة.

اإط���الق م��ب��ادرات ال�����ش��ع��ادة على  اإن  امل��ن��اع��ي  وق��ال��ت �شالمة 
اإىل  تهدف  �شامية  لغاية  جت�شيدا  ياأتي   2017 ع��ام  م��دار 
حت�يل مكان العمل اإىل بيئة جاذبة ت�شمح للجميع باإطالق 
ط��اق��ات��ه��م وج��ه���ده��م اخل���الق���ة م���ن اأج����ل اإجن�����از ينعك�ش 
تط�ير  يف  �شك  بال  ي�شهم  كما  عامة،  ب�ش�رة  املجتمع  على 
وحت�شني مناخ العمل بال�زارة، باعتبارها مكانا متميزا يدفع 
الدوام  كافة اجله�د خالل  لتتح�ل  بالر�شا  االإح�شا�ش  اإىل 
الي�مي اإىل متعة يح�ش بها كافة م�ظفي ال�زارة، ومن ثم 
العمل،  بيئة  عن  امل�ظفني  ر�شا  م�شت�ى  على  ذلك  ينعك�ش 
ال���زارة اأجنزت  اأن  وبالتايل تزداد معدالت االإنتاج، م�شيفة 
مل�ظفي  دافعا  لتك�ن  لل�شعادة  وفعالية  برنامج  بالفعل 50 
املعريف  القطاع  خدمة  �شاأنها  م��ن  ب��رام��ج  لتقدمي  ال�����زارة، 

والثقايف يف الدولة ب�شكل متميز.
بدعم من معايل  ياأتي  املبادرات  اأن جناح  املناعي  واأ�شافت   
ال�شيخ نهيان بن مبارك و�شعادة عفراء ال�شابري وكيل وزارة 

الر�شيدة  حك�متنا  غايات  لتحقيق  املعرفة  وتنمية  الثقافة 
باأن تعمل كافة اخلطط املتبعة يف وزارة الثقافة على حتفيز 
االإيجابية  املناف�شة  اإىل  ال��ش�ل  بهدف  العاملني  وت�شجيع 
واالبتكار يف تط�ير  االإب��داع  ال�ظيفي، من خالل  والتف�ق 
امل�ارد الب�شرية والعمليات امل�ؤ�ش�شية بال�زارة، والذي ال �شك 
ينعك�ش على م�شت�ى اخلدمات التي تقدمها ال���زارة لكافة 
عمل  فريق  لديها  ال����زارة  اأن  اإىل  م�شرية  معها،  املتعاملني 
مييزهم  ال�ظيفي،  واجبهم  اأداء  يف  املتفانني  امل�ظفني  من 
ال��ع��م��ل ب���روح ال��ف��ري��ق ال����اح���د، وه���ي ال����روح ال��ت��ي حتر�ش 
اإداراتها، واأن يك�ن  اأن تك�ن �شائدة يف خمتلف  ال���زارة على 
التط�ر امل�شتمر �شعارا يرفعه اجلميع، مع االهتمام باجلانب 
االإن�شاين يف بيئة العمل الذي ي�شمح للجميع باال�شتمتاع مبا 

يق�م�ن به.
والرفاه  لل�شعادة  )ا�شتان�ش  ف��ري��ق  اأن  امل��ن��اع��ي  اأو���ش��ح��ت  و 
ال�ظيفي( ا�شتطاع على مدى 9 ا�شهر يف ال��ش�ل اإىل كافة 
منت�شبي ال�زارة لن�شر ثقافة ال�شعادة وم�شاركة امل�ظفني يف 
منا�شباتهم االجتماعية بغر�ش مفه�م التناغم وتعزيز قيمة 

حالة  اإىل  ال�شعادة  ثقافة  تتح�ل  حتى  امل�ؤ�ش�شية  الثقافة 
ي�ميا  �شل�كا  تك�ن  واأن��ت  احلك�مي،  العمل  بيئة  يف  �شائدة 

ميار�شه امل�ش�ؤول�ن وامل�ظف�ن يف عملهم.
وعن اأهم املبادرات التي قدمتها ال�زارة، اأ�شارت املناعي اإىل 
افتتاح كافيه  العاملي حيث مت  ال�شعادة  البداية كانت يف ي�م 
نهيان  ال�شيخ  قبل  من  ال����زارة  يف  ن�عه  من  االأول  ال�شعادة 
م�شاركة  ث��م   ، املعرفة  وتنمية  الثقافة  – وزي��ر  م��ب��ارك  ب��ن 
امل�ظفني منا�شباتهم االجتماعية مثل مبادرات ) ن�رت دارك 
للم�ظفني اجلدد ، و)م�شافاه معافاه ( للم�ظفني املر�شى 
مري�ش،  م��راف��ق��ة  اأو  ج��راح��ي��ة  لعمليات  خ�شع�ا  وال��ذي��ن 
وم���ب���ادرة ي����م م��ي��الدك ح��ي��ث يح�شل امل���ظ��ف ع��ل��ى تهنئة 
وخروج مبكر من العمل ، ومبادرة )مربوك ماجاك( مل�اليد 
للم�ظفني  تر�شل  املتن�عة  التهاين  والعديد من  امل�ظفني، 
ال�شعادة،  بريد  م��ب��ادرة  يف  االإلكرتونية  الن�شرة  طريق  عن 
اإىل جانب ذلك مت تفاعل وم�شاهمة القيادة يف االحتفاليات 
املتن�عة االأخرى على مدار العام يف االأيام العاملية ال�شن�ية 
اأنت  العاملي وحتفيزهم وتقديرهم مبادرة  العمال  ي�م  مثل 

متميز ، ي�م االأم مبادرة ما ق�شرتي ، ي�م املراأة العاملي مبادرة 
اأنت رائعة والعديد من املبادرات الرتفيهية ، كما قام فريق 
مكاتبهم  يف  للم�ظفني  مفاجئة  مبادرات  بعمل  )ا�شتان�ش( 
خالل  ترفيهية  فعاليات  عمل  خ��الل  م��ن  العمل  بيئة  ويف 

�شاعات العمل الر�شمي وب�شكل اأ�شب�عي و�شهري.
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اإعــــــــــلن
االطفال  اكادميية  ال�ش�����ادة/ح�شانة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب املبدعني رخ�شة رقم:1157281 
تعديل ل�حة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 4*1

تعديل �شكل قان�ين/من م�ؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�ش ال�احد ذ.م.م
 تعديل ا�شم جتاري من/ح�شانة اكادميية االطفال املبدعني

NURSERY CREATIVE KIDS ACADEMY

اىل/ح�شانة اكادميية االطفال املبدعني - �شركة ال�شخ�ش ال�احد ذ.م.م 
NURSERY CREATIVE KIDS ACADEMY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان  االقت�شادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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ال�ش�����ادة/راين  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

انرتنا�ش�نال لقطع غيار ال�شيارات
رخ�شة رقم:CN 1915366  قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/نادي اب� الف�شل العمال التمديدات 

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب ال�شحية رخ�شة رقم:1128339 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة في�شل حميد �شاملني م�شبح العل�ي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف نادي اب� الف�شل عمران حمم�د
تعديل وكيل خدمات/حذف في�شل حميد �شاملني م�شبح العل�ي

تعديل ل�حة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
 تعديل ا�شم جتاري من/نادي اب� الف�شل العمال التمديدات ال�شحية

NADI ABOU ALFADL SANITERY WORKS EST

اىل/ الرافدين لالعمال ال�شحية 
ALRAFDEEN SANITARY WORK

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غري 

االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7

اإعــــــــــلن
ال�ش�����ادة/ميزان كال�شيك  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1997219:باور االلكرتوين لل�شيارات رخ�شة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ج�اهر عبداهلل عامر احلا�شدي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف فاخرة فار�ش نخرية بطي ال�شام�شي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/رويال او ات�ش ا�ش 

CN 1704005:الدارة املن�شاأت الطبية رخ�شة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة من�ش�ر ابراهيم عبيد علي البل��شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد عبداهلل حممد �شعيد

تعديل ل�حة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7

اإعــــــــــلن
بروفايل  ال�ش�����ادة/ور�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1771993:شي�شتم لرتكيب االملني�م والزجاج رخ�شة رقم�
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة احمد بن حممد بن را�شد ال�شام�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد �شيف علي ال�شام�شي

تعديل ل�حة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 1*3 اىل 1*1
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة في�ش اهلل حممد للعقارات 

وال�شيانة العامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1154240 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة في�ش اهلل حممد �شليمان %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد را�شد �شليمان املرب�عي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد اب� �شعيد في�ش اهلل )%24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف في�ش اهلل حممد �شليمان
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد را�شد �شليمان املرب�عي
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/امبكت لتجارة احلا�شب االيل ذ.م.م

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1690533 
تعديل ل�حة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�شم جتاري من/امبكت لتجارة احلا�شب االيل ذ.م.م
IMPACT COMPUTER TRADING LLC

اىل/مطحنة اما�ش تي�شت ذ.م.م 
AMMAS TASTE FLOUR MILL LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة مطحنة )4711005(
تعديل ن�شاط/ا�شافة حمم�شة )4711006(

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع االلبان ومنتجاتها - بالتجزئة )4721002(
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع النب - بالتجزئة )4721012(

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع احلل�يات - بالتجزئة )4721015(
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع االغذية املجففة - بالتجزئة )4721021(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة اجهزة احلا�شب االيل ول�ازمها - باجلملة )4651001(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات حق�ل ومن�شاأت النفط والغاز الربية والبحرية )0910018(

تعديل ن�شاط/حذف تركيب معدات واجهزة االمن واملراقبة و�شيانتها )4321009(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7

اإعــــــــــلن
مدف�ن  ال�ش�����ادة/مطعم  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وم�شغ�ط رخ�شة رقم:CN 2038584 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة جابر �شعيد عاي�ش حزام القحطاين %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف فالح �شعيد عاي�ش حزام القحطاين
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمطة بالد ال�شام 

CN 1822732:لغ�شيل ال�شيارات رخ�شة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبدالكرمي معت�ق فرحاين املرزوقي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خليفة احمد حممد علي احلمادي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم ريال �شيف 

رخ�شة رقم:CN 1169731 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات

ا�شافة حمدان علي را�شد علي الغيالين
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة اخرت ح�شني ن�ر العظيم %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف علي حممد علي حممد الفقاعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم وكافيه ليايل 

اجل�اء رخ�شة رقم:CN 2014076 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة م��شى ب�شرى الع��شي احمد العل�ي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف هيثم احمد م��شى اب� هليل
تعديل وكيل خدمات

حذف فهد خمي�ش را�شد م�شبح ها�شل
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7

اإعــــــــــلن
�شتاندرد  ال�ش�����ادة/كافترييا  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اليف رخ�شة رقم:CN 1029833 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ماجد �شلطان حجي �شلطان القبي�شي %100
تعديل وكيل خدمات

حذف علي اله�م حممد غنام املن�ش�ري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد �شاه في�شل
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مدر�شة جيم�ش وين�ش�شرت 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1653507 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء

حممد بن نهيان بن مبارك اآل نهيان من 51% اىل %99
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبدالبا�شط حممد احمد مطر ال�ش�يدي %1
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

GEMS MENASA )CAYMAN( LIMTED ليمتد )حذف جيم�ش مينا�شا )كاميان
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7

اإعــــــــــلن
ال�ش�����ادة/�شتايل  تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان 

 CN 1030936:لالملني�م والزجاج رخ�شة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7
اإعالن رقم:2017-24

)ADAFZ00168- A B C(:تعديل الرخ�شة رقم
�شاحب الرخ�شة:برميري تريدينج ذ.م.م

Premier Trading LLC
العن�ان:اأب�ظبي - املنطقة احلرة ملطارات اأب�ظبي

يف  ال�شركاء  تغيري  عن  اأب�ظبي  ملطارات  احلرة  املنطقة  تعلن 
الرخ�شة املذك�رة على النح� التايل:

خروج/فالك�ن جروب ه�لدينج )كاميان( ليميتد
لت�شبح الرخ�شة باال�شماء التالية:

جلف تريدينج ليميتد 
او اعرتا�ش مراجعة املحكمة  فعلى كل �شخ�ش او جهة اي حق 
املخت�شة خالل اأ�شب�عني من تاريخ االعالن دون حتمل املنطقة 

ادنى م�ش�ؤولية جتاه حق�ق الغري.

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كراج ت�ب فا�شت لت�شليح ميكانيك 

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب ال�شيارات رخ�شة رقم:1954845 
تعديل ل�حة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 1*3 اىل 1*1

 تعديل ا�شم جتاري من/كراج ت�ب فا�شت لت�شليح ميكانيك ال�شيارات
TOP FAST AUTO MECHANICAL REPAIRS GARAGE

اىل/ ت�ب فا�شت لقطع الغيار امل�شتعملة 
TOP FAST SPARE PARTS

تعديل ن�شاط/ ا�شافة جتارة قطع الغيار امل�شتعملة لل�شيارات )4530003(
تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح ميكانيكي للمركبات )4520003(
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اأخبـار الإمـارات
حماكم راأ�ش اخليمة تهنئ املعلمني بيومهم العاملي

•• راأ�ص اخليمة-وام:

هناأت دائرة حماكم راأ�ش اخليمة االأ�شرة الرتب�ية واملعلمني ب�جه خا�ش مبنا�شبة احتفاالت الي�م 
العاملي للمعلم الذي ي�شادف 5 اأكت�بر من كل عام.

جاء ذلك خالل زيارة عدد من م�ظفي الدائرة ملعلميهم يف مدرا�شهم التي تعلم�ا فيها اأثناء مرحلتهم 
الدرا�شية يف االإمارة وذلك يف اإطار املبادرات املجتمعية التي تنفذها الدائرة على مدى العام.

واأكد �شعادة الدكت�ر �شيف علي ب�خطامني ال�ش�يدي مدير عام حماكم راأ�ش اخليمة اأن هذه املبادرة 
تهدف اإىل تقدير املعلم واإبراز مكانته الكبرية يف املجتمع من خالل زيارة م�ظفي الدائرة ملعلميهم 

يف املدار�ش.
ولفت ال�ش�يدي اإىل اأن املعلم له قيمة ومكانة يف نف��ش اأفراد املجتمع كافة ملا له من دور كبري وفعال 

يف تربية وتعليم االأبناء وتن�شئتهم ونه�شة الدولة وتنميتها .

جمعية الدرا�ضات الإن�ضانية يف دبي تنظم ندوة البيت متوحد والتعليم موحد 
•• دبي -وام:

ع��شة  رواق  مع  بالتعاون  االإن�شانية  الدرا�شات  جمعية  نظمت 
ال��ع��رب��ي��ة لدول  للغة  ال���رتب����ي  وامل���رك���ز  ال��ث��ق��ايف  ب��ن��ت ح�شني 
ن��دوة بعن�ان  ن��ادي �شباط �شرطة دبي  اخلليج ام�ش االول يف 
البيت مت�حد والتعليم م�حد احتفاء بي�م املعلم العاملي الذي 
ي�شادف 5 اأكت�بر من كل عام. وناق�شت الندوة عدة م�ا�شيع 
تعليمية وترب�ية وحتدث �شعادة الدكت�ر عي�شى �شالح احلمادي 
اأف�شل  عن  اخلليج  لدول  العربية  للغة  الرتب�ي  املركز  مدير 
املعايري العاملية الختيار املعلمني.. فيما حتدثت الدكت�رة م�زة 
غبا�ش رئي�شة رواق ع��شة بنت ح�شني الثقايف م�ؤ�ش�ش جمعية 

يف  العربي  لل�طن  احل�شاري  ال��دور  عن  االإن�شانية  الدرا�شات 
التعليم.. فيما تناولت ناعمة ال�شرهان ع�ش�ة املجل�ش ال�طني 

االحتادي جه�د املجل�ش ال�طني االحتادي يف خدمة املعلم.
بني  االإيجابية  العالقة  عن  النقبي  �شم�شة  الطالبة  وحتدثت 

املعلم والطالب واأثرها يف االإبداع والتميز.
املحا�شرين واجلهات وامل�ؤ�ش�شات  الندوة مت تكرمي  وويف ختام 
املتعاونة متمثلة ب�زارة الرتبية والتعليم ووزارة تنمية املجتمع 
ع��شة  ورواق  اخلليج  ل���دول  العربية  للغة  ال��رتب���ي  وامل��رك��ز 
اإىل  باالإ�شافة  دبي  �شرطة  �شباط  ون��ادي  الثقايف  ح�شني  بنت 
االإم���ارات االإعالمية وفريقي  روؤي��ة  االإع��الم��ي �شبكة  ال��راع��ي 
�شفراء ال�شعادة التط�عي وملي�ن ت�قيع والء لل�طن. ح�شر 

والتعليم  الرتبية  وزارة  وكيل  ال�ش�الح  م��روان  �شعادة  الندوة 
وال�شيدة فاطمة املغني رئي�شة جمعية الدرا�شات االإن�شانية، اإىل 
القرار يف  اأ�شحاب  ترب�ية ومدر�شية وعدد من  جانب قيادات 
امليدان  يف  املعلمني  من  وعدد  والتعليمية  الرتب�ية  امل�ؤ�ش�شات 
الرتب�ي وخمت�شني يف كليات الرتبية واأولياء اأم�ر. من جهة 
ثانية وعقب انتهاء الندوة .. افتتح �شعادة الل�اء عبداهلل خليفة 
واالبتكار  االإب����داع  معر�ش  دب��ي  ل�شرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  امل���ري 
ع��شة  رواق  ينظمه  ال��ذي  والطالبات  الطلبة  اأم����ر  الأول��ي��اء 
امل�شاريع  من  م�شروعا   40 فيه  وي�شارك  الثقايف  ح�شني  بنت 
جماالت  يف  املنتجة  االأ���ش��ر  وم�����ش��اري��ع  وال�����ش��غ��رية  املت��شطة 

خمتلفة كالعط�ر واملاأك�الت وال�شناعات اليدوية.

�ضعود بن �ضقر ي�ضهد حفل تخريج جامعة راأ�ش اخليمة للطب والعلوم ال�ضحية
•• راأ�ص اخليمة-وام:

اأكد �شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن �شقر القا�شمي ع�ش� املجل�ش االأعلى حاكم 
ال�شم�  �شاحب  وبجه�د  الر�شيدة  القيادة  بف�شل  االإم���ارات  اأن  اخليمة  راأ���ش 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة حفظه اهلل اأ�شبحت واحة للعلم 
الأبنائنا  التعليمية  الربامج  ت�فر  التي  اجلامعات  اع��رق  حتت�شن  اإذ  واملعرفة 
على  االول  اأم�����ش  م�شاء  �شهده  ال���ذي  احل��ف��ل  خ��الل  �شم�ه  واأو���ش��ح  الطلبة. 

ال�شحية مبنا�شبة تخريج  والعل�م  راأ���ش اخليمة للطب  خ�شبة م�شرح جامعة 
159 طالبا وطالبة من الف�ج الثاين للدفعة ال�شابعة من كلية طب االأ�شنان 
والتمري�ش احلا�شلني على درجة البكال�ري��ش والدرا�شات العليا ان النه��ش 
بالتعليم ال�شيما التعليم اجلامعي كان على �شلم اأول�يات االإمارات منذ تاأ�شي�ش 
ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  قبل  من  واالهتمام  بالرعاية  يحظى  وم���ازال  ال��دول��ة 
حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش ال�زراء حاكم دبي 
اأب�ظبي  اآل نهيان ويل عهد  رعاه اهلل و�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد 

بالعلم  الت�شلح  الدولة من  اأبناء  امل�شلحة لتمكني  للق�ات  االأعلى  القائد  نائب 
اإليه  و�شلت  مبا  �شم�ه  واأ�شاد  ال�شاملة.  التنمية  بخطط  والنه��ش  واملعرفة 
راق جعل  تعليمي  ال�شحية من م�شت�ى  والعل�م  للطب  راأ���ش اخليمة  جامعة 
يف  اجلامعي  التعليم  جم��ال  يف  مميزة  وعالمة  وثقافيا  تعليميا  �شرحا  منها 
دولة االإمارات بف�شل ما حتت�شنه من كادر تدري�شي واإداري مميز وبنية حتتية 
واإداريا  فنيا  م�ؤهلة  بك�ادر  الدولة  يف  الطبي  القطاع  رفد  يف  اأ�شهمت  حديثة 
يف جمال الطب والعل�م ال�شحية. وت�جه �شم�ه بالتهنئة للخريجني واأولياء 

ليكلل  الدرا�شة  �شن�ات  ثمرة اجلهد ط�ال  التي متثل  املنا�شبة  بهذه  اأم�رهم 
�ش ج�روماهادفا  الدكت�ر  اكد  والت�فيق. ومن جانبه  بالنجاح  االجتهاد  هذا 
راو نائب رئي�ش اجلامعة �شعيهم دائما لدفع م�شرية التعلم وم�اكبة التط�ر 
واملعرفة ومتثيل  بالعلم  التدري�ش احلديثة الإع��داد طلبة م�شلحني  برامج  يف 
ال�شيخ  احلفل  ح�شر  وخارجها.  الدولة  داخ��ل  الطبية  امل�ؤ�ش�شات  يف  اجلامعة 
للجامعة  واالأك��ادمي��ي  االإداري  والطاقم  القا�شمي  �شقر  بن  حممد  بن  �شقر 

وعدد من امل�ش�ؤولني واأولياء اأم�ر الطلبة اخلريجني.

نادي الرم�ش ي�ضارك يف يوم املعلم بتكرم قدامى املعلمني
•• راأ�ص اخليمة – الفجر

العاملي  امل��ع��ل��م  ي�����م  يف  م�����ش��ارك��ة 
بنادي  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ك��رم��ت 
دروي�ش  اأح��م��د  الريا�شي  الرم�ش 
وي��شف ال�شحى، وهما من قدامى 
املعلمني يف مدينة الرم�ش تقديرا 
جله�دهما يف ال�شاحة التعليمية يف 

راأ�ش اخليمة .
وخ��الل زي��ارة قام بها وفد النادي 
اىل املعلمني املكرمني يف منزليهما 
اهتمام  دروي���������ش  اأح����م����د  ام����ت����دح 
زايد  ال�شيخ  اهلل  ب���اذن  ل��ه  امل��غ��ف���ر 
العربية  االم�����ارات  دول���ة  م���ؤ���ش�����ش 
ف��ق��د حر�ش  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م  امل���ت���ح���دة 
بق�ة �شمن  يك�ن حا�شرا  اأن  على 
اأول�يات امل�شرية االحتادية وه� ما 

وااللتزام  واالأخ��الق��ي  االجتماعي 
واحل�ار  والت�شامح  العدل  مببادئ 
املجتمع  اأف�������راد  ب���ني  واالح��������رتام 

واجلماعات. 
نادي  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  وث��م��ن 
جمعة،  ب��ن  حممد  اأح��م��د  الرم�ش 
من  امل��ب��ذول  واجلهد  التعاون  روح 
قبل املعلمني واالإداري��ني العاملني 
باأنهم  وا���ش��ف��ا  ال��ت��ع��ل��ي��م  ق��ط��اع  يف 
لت�شيء  حت����رتق  ال���ت���ي  ال�����ش��م��ع��ة 
طريق املعرفة الأبناء وبنات ال�طن 
ال��ع��امل��ي ه�  ي���م املعلم  ق��ائ��ال : ان 
مبثابة منا�شبة عظيمة نقف فيها 
اجال وتقديرا الأبناء ال�طن الذي 
يتحمل�ن م�شاعب مهنة التدري�ش 
ب�شرية  ذخ����رية  دول��ت��ن��ا  ل��ي��م��ن��ح���ا 
وتك�ن  ال�طن  �شاأن  ترفع  م�ؤهلة 

وامل�اطنات  امل���اط��ن��ني  �شهية  فتح 
مل����ا����ش���ل���ة ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���خ���رج يف 

اجلامعة .
لذلك  ن��ت��ي��ج��ة   : دروي���������ش  وت���اب���ع 
يف  التعليم  قطاع  متكن  االه��ت��م��ام 
اال مارات من احل�ش�ل على ك�ادر 
امل�شرية  ل��ق��ي��ادة  م���ؤه��ل��ة  م���اط��ن��ة 
مراحلها  ج��م��ي��ع  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
وم�اكبة ملا طراأ عليها من تط�رات 
علمية معا�شرة وت�شت�عب النظرة 
واملخرجات  ل��ل��ط��ال��ب  امل�شتقبلية 
اأن  ب�شاأنها  م��ن  ال��ت��ي   ، التعليمية 

ت�شهم يف تط�ر ونه�شة ال�طن .
وم���ن ج��ان��ب��ه اأك���د ي������ش��ف ال�شحي 
يقت�شر  ال  ال���ذي  امل��ع��ل��م  دور  ع��ل��ى 
يك�ن  وامن���ا  فح�شب  التعلم  ع��ل��ى 
ال�شل�ك  ت��ن��م��ي��ة  ي�����ش��م��ل  اأي�������ش���ا 

ع�نا للقيادة الر�شيدة .
االإدارة  جمل�ش  رئي�ش  نائب  واأك��د 
على  الطنيجي  ع��ب��داهلل  ب��ن  ف��ه��د 
ال�شع�ب،  رق��ي  يف  التعليم  اأهمية 
اهتمام  ������ش�����رورة  ع���ل���ى  م�������ش���ددا 
بق�شايا  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل����ؤ����ش�������ش���ات 
املعلمني ، باعتبارهم امل�شاعل التي 
القادمة،  لالأجيال  الطريق  تنري 
بي�م  االح���ت���ف���ال  اأن  اإىل  م�����ش��رياً 
امل��ع��ل��م ال��ع��امل��ي ه���� ل��ف��ت��ة لتكرمي 
امل��ع��ل��م��ني وحت��ف��ي��زه��م ع��ل��ى املزيد 

من العطاء.
اللجنة  رئي�ش  علي�ن  �شالح  اأم���ا 
ال��ث��ق��اف��ي��ة يف ن����ادي ال��رم�����ش فقد 
العن�شر  ه����  امل��ع��ل��م  ب����ان  اأو�����ش����ح 
التي  التعليمية  ال�شاحة  يف  امل��ه��م 
والتفكري  املعرفة  التالميذ  حتفز 

املعل�مة  على  واحل�ش�ل  النقدي، 
وامل�شاركة يف  امل�شادر،  من خمتلف 

ويف ختام الزيارة قدم وفد النادي 
التذكارية  ال�����ش���ر  واأخ���ذ  ال��ه��داي��ا 

العمل التعاوين، ومعاجلة امل�شاكل 
واتخاذ القرارات املدرو�شة.

يف ج��� االأ���ش��رة ال���اح��دة امل�شح�ن 
بال�شعادة واملحبة .

�ضومو �ضو�ضي وبنتو تدعم احلملة الوردية ملواجهة خماطر �ضرطان الثدي
العمانية  واجلمعية  الثدي  �شرطان 
عام  ال�17  م����دار  ع��ل��ى  ل��ل�����ش��رط��ان. 
وبنت�  �ش��شي  �ش�م�  ي�شعى  املا�شية 
باأعلى  الياباين  الطعام  تقدمي  على 
وت�فري  ت��ن��اف�����ش��ي��ة  وب���اأ����ش���ع���ار  ج�����د 
متعة وجتربة �شيافة يابانية اأ�شلية 
وفريدة من ن�عها يف دولة االإمارات 
حالياً  وب����ج���د  امل���ت���ح���دة.  ال��ع��رب��ي��ة 
ل��ل��ع��الم��ة ال��ت��ج��اري��ة 11 م��ت��ج��ر يف 
منها  والكثري  الدولة،  انحاء  جميع 
والرتفية  البيع  م��راك��ز  يف  مت�اجد 
اي�شا  العالمة  ومتتلك  الرئي�شية، 
ث��الث��ة م��ت��اج��ر يف دول���ة ال��ب��ح��ري��ة و 
العالمة  ت��اأ���ش�����ش��ت  ع���م���ان.  �شلطنة 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

اأطلق �ش�م� �ش��شي وبنت�، العالمة 
ال���ت���ج���اري���ة ال����ت����ي ب��������داأت يف دول����ة 
املتحدة وا�شتهرت  العربية  االم��ارات 
ب��ت��ق��دمي الطعام  ال�����ش��ن��ني  ع��ل��ى م���ر 
#اأكل_ االأ���ش��ل��ي ح��م��ل��ة  ال��ي��اب��اين 
�شهر  خ���الل   Eatpink# وردي 
اأكت�بر اجلاري لدعم املعركة العاملية 
�شد مر�ش �شرطان الثدي.  و�شمن 
الع�شر  املتاجر  �شتق�م  احلملة  دع��م 
االإم����ارات  يف  وبنت�  �ش��شي  ل�ش�م� 
رول  فيلي  كران�شي  بينك  ب��اإط��الق 
ال�ردية  ال��ق��اف��ل��ة  م����ب����ادرات  ل��دع��م 

وت�شاعد يف رفع معدالت ال�شفاء .
ع��ل��ى م���دى ال�����ش��ن���ات امل��ا���ش��ي��ة دعم 
���ش���م��� ���ش������ش��ي وب��ن��ت��� ال��ع��دي��د من 
اجل��م��ع��ي��ات اخل���ريي���ة و����ش���ارك���ت يف 
ال���ع���دي���د م���ن امل�����ب�����ادرات. ويف دول���ة 
االإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة تدعم 
�شل�شة املطاعم اليابانية م�ؤ�ش�شة دبي 
ت�شارك  و  واالأطفال،  الن�شاء  لرعاية 
 Fillingtheblues#حملة يف 
اأي�شا  امل��ب��ارك.  رم�شان  �شهر  خ��الل 
بالعالمة  اخل��ا���ش��ة  امل��ت��اج��ر  ت��دع��م 
ال��ت��ج��اري��ة امل���ؤ���ش�����ش��ات اخل���ريي���ة يف 
ال���ب���ح���ري���ن و���ش��ل��ط��ن��ة ع���م���ان مثل 
جمعية ثينك بينك بحرين ملكافحة 

ي��ع��د ال�����ش��رط��ان ث���اين اأك����رب مر�ش 
وميثل  ال���ن�������ش���اء،  م�����ت  اإىل  ي�������ؤدي 
%40 من  ح���ايل  ال��ث��دي  �شرطان 
ح����االت ال�����ش��رط��ان ل���دي ال��ن�����ش��اء يف 
ال����دول����ة. ت����ع���ي ال��ق��اف��ل��ة ال����ردي���ة 
اأجراء  ب�����ش��رورة  ال��دول��ة  يف  الن�شاء 
الفح��شات احلي�ية ملكافحة مر�ش 
الك�شف  اأج��راء  ال�شرطان من خالل 
با�شتمرار  امل��ن��ظ��م��ة  وت��ع��م��ل  امل��ب��ك��ر. 
�شبكة  الق�شاء على عدم وج�د  على 
وطنية للفح��شات وغياب املعل�مات 
ويف  ال��ع��ائ��ل��ة.  يف  للمر�ش  ال���راث��ي��ة 
ك�لرت،  دارام����ي  ق��ال��ت  ال�شياق  ه��ذا 
مديرة الت�ش�يق واالت�شال يف �شركة 

للت�عية بخاطر ال�شرطان. م�شن�ع 
والياكين�ري،  ال�����ش������ش��ي،  اأرز  م���ن 
ال�شلم�ن  و���ش��م��ك  اجل����نب،  وك����رمي 
كران�شي  بينك  قطعة  ك��ل  امل��دخ��ن. 
فيلي رول �شيتم بيعها �شيتم التربع 

ب�%5 من �شعرها للقافلة ال�ردية.
للعام  وبنت�  �ش��شي  �ش�م�  ي�شارك 
ال���ث���اين يف دع����م ال��ق��اف��ل��ة ال����ردي���ة، 
امل���ب���ادرة امل��ن��ظ��م��ة م���ن ق��ب��ل جمعية 
الغري   - ال�شرطان  مر�شى  اأ�شدقاء 
 31 ح��ت��ى  رب��ح��ي��ة. واب���ت���داًء م��ن 1 
اأكت�بر 2017 ميكن للعمالء �شراء 
واإظهار  امل���ح���دودة  ال�ش��شي  ل��ف��اف��ة 
الدولة  يف  الق�شية.  ل��ه��ذه  دع��م��ه��م 

����ش����م���� ال���ع���امل���ي���ة: ن���ح���ن ف���خ����رون 
بدعمنا للقافلة ال�ردية يف جه�دها 
خللق ال�عي ح�ل �شرطان الثدي يف 
اأول�يتنا هي  اه��م  واأح���دى  ال��دول��ة. 
املت�اجدين  للمجتمع  اجل��م��ي��ل  رد 
ال�ردية  القافلة  مع  وال�شراكة  فيه، 
مع  وتت�افق متاما ً  ذلك  على  تاأكد 
املطعم  يف  ال�����ش��ع��ادة  )خ��ل��ق  ر�شالتنا 
وطعام  جيدون،  ا�شخا�ش  الياباين: 
الدولة  يف  ك���ب���رية(.  وم��ت��ع��ة  ج��ي��د، 
ي�جد عدد كبري من حاالت �شرطان 
برامج  ت���ا���ش��ل  اأن  ون���اأم���ل  ال���ث���دي، 
ال��ت���ع��ي��ة ال��ق��اف��ل��ة ال����ردي���ة اإح���داث 
املت�شررين  االأف������راد  ح��ي��اة  يف  ف���رق 

اأع�شاء  بع�شرة   200 عام  التجارية 
ف��ق��ط، وح��ال��ي��اً ل���دى ال��ع��الم��ة 14 
م���ظ��ف، ف��ح��ني ي��ت���اج��د يف متاجر 
500 م�ظف. وقد  اأكرث من  البيع 

ال��ت��ج��اري��ة م�ؤخراً  ال��ع��الم��ة  اأع��ل��ن��ت 
عن خططها للت��شع يف جميع اأنحاء 
منفذ   20 باإ�شافة  االأو�شط  ال�شرق 

بيع جديد خالل عام 2018.

خلل حلقة برنامج العني ال�شاهرة 

�ضيارات اإ�ضعاف وانقاذ تقدم خدمات طبية بو�ضائل تكنولوجية متطورة
•• راأ�ص اخليمة – الفجر

ال�شاهرة  ال���ع���ني  ب���رن���ام���ج  اأك������د 
االإذاع��������ي ال�����ذي ي��ب��ث ع���رب اأث���ري 
اإدارة  وت��ع��ده  راأ����ش اخليمة  اإذاع���ة 
العامة  وال�����ع�����الق�����ات  االإع�����������الم 
ب��ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة راأ����ش 
حلقاته  خ���ام�������ش  يف   ، اخل���ي���م���ة 
، على  الثالث مع �شيفاه  للم��شم 
واالإنقاذ  االإ�شعاف  �شيارات  اأهمية 
باأف�شل  املجتمع  اأف���راد  ت��زوي��د  يف 
خ����دم����ات االإ�����ش����ع����اف ع���ل���ى م����دار 
ال�شاعة ويف اأقل حدود اال�شتجابة 
املعايري  ي�شاهي  مب�شت�ى  املمكنة 
وامل������ؤ������ش�����رات ال����دول����ي����ة ب���اأح���دث 
ال��شائل التكن�ل�جية من معدات 
طبية وو�شائل معل�ماتية وات�شال 
فعالة  خدمات  تقدمي  من  تتمكن 
وت��ت��م��ا���ش��ى م���ع اأك�����رث احل������االت ، 
ورك�����زت احل��ل��ق��ة اأي�����ش��اً ع��ل��ى دور 
اأف�������راد امل��ج��ت��م��ع يف ال���ت���ع���اون مع 
تلك املركبات باإف�شاح الطريق لها 
لتتمكن من ال��ش�ل اإىل احلادث 
االأولية  الطبية  الرعاية  وتقدمي 

الالزمة للحاالت وامل�شابني .

ب��ال��ع��دي��د م��ن امل����اق���ف واحل����االت 
التي مت التعامل معها ، وا�شتعر�ش 
اح�شاءات الق�شم املمثلة بجه�دهم 
واجنازاتهم خالل الفرتة املا�شية 
الظ�اهر  بع�ش  ع��ن  كما حت��دث   ،
امتامهم  على  ت�ؤثر  التي  ال�شلبية 
مل��ه��ام��ه��م ع��ل��ى اأك���م���ل وج����ه مثل 
�شلبياتها  وب��نّي  التجمهر  ظاهرة 
املتخذة  ال��ق��ان���ن��ي��ة  واالإج��������راءات 
ال���غ���ري مبالية  ال��ف��ئ��ة  ه����ذه  ���ش��د 
كما   ، وال���ت����ج���ي���ه���ات  ب������االأوام������ر 
املجتمعية  خدماتهم  ع��ن  حت��دث 
م���ن خ���الل ت��ق��دمي وت��ن��ف��ي��ذ عدد 
اخلا�شة  التدريبية  ال��ربام��ج  م��ن 
ب���ع���م���ل���ي���ات اال�����ش����ع����اف واالن�����ق�����اذ 
وامل�جه الأفراد املجتمع لتمكينهم 
ال�شحيحة  االإج����راءات  معرة  م��ن 
�ش�اء  وق�ع حادثة  وال�شليمة عند 
ح����ادث م�����روري ف��ي��ه اإ����ش���اب���ات اأو 
وغريها  حريق  اأو  اختناق  ح��االت 

من املهارات . 
جتربتها  ع��ن  الكميتي  وحت��دث��ت   
التي  وكيفية تعاملها مع احلادثة 
اأظهرت �شجاعتها وعك�شت جانبها 
الن�شاين املتاأ�شل باأبناء االإمارات ، 

�شتطلقها  التي  اجل��دي��دة  امل��ب��ادرة 
ل�حة  ب�شاأن  العامة  القيادة  قريباً 
م��ن خاللها  �شيتم  ال��ت��ي  ال�����ش��رف 
اأفراد  جلميع  واأ�شماء  �ش�ر  و�شع 
املجتمع املتعاونني باأعمال بط�لية 
ودالة  ن�عها  واإن�شانية فريدة من 
على �شجاعتهم وحبهم للخري دون 
االآخرين  حلياة  وانقاذهم  مقابل 
بهذا  واملعايري  ال�شروط  م��شحاً 

ال�شاأن .

�شمن احللقة ا�شت�شاف الربنامج 
الرائد  م���ن  ك����اًل  االأ����ش���ت����دي����  يف 
ق�شم  رئ���ي�������ش  ال�������ش���ره���ان  ط������ارق 
اال���ش��ع��اف واالن���ق���اذ وب��ط��ل��ة انقاذ 
���ش��ائ��ق ال�����ش��اح��ن��ة م���ن االح�����رتاق 

ح�شة �شيف الكميتي 
عرب  ل��ق��اءا  احللقة  وا�شتعر�شت   
عبداهلل  للعميد  هاتفية  مداخلة 
القائد  ن��ائ��ب  احل���دي���دي  خمي�ش 
ح�ل  اخليمة  راأ���ش  ل�شرطة  العام 

تاأهيل  ع����ن  ال�������ش���ره���ان  واأ������ش�����ار   
ال��ذي��ن يتمتع�ن  ال��ك��ادر  وت��دري��ب 
مب�ؤهالت عالية وخربات فنية يف 
جمال اال�شعاف واالنقاذ وفق اأعلى 
العمل  عاملية يف جمال  م�ا�شفات 
اال�شعايف وما يتالءم مع متطلبات 
لقطاع  ال���ت���ن���ظ���ي���م���ي���ة  اجل�����ه�����ات 
الرعاية ال�شحية يف الدولة ، كما 
االنقاذ  واأب��رز عمليات  اأه��م  تناول 
م�شت�شهداً  الق�شم  ب��ه��ا  ق���ام  ال��ت��ي 

حيث انقذت �شائق �شاحنة اآ�شي�ي 
يف  ال��ن��ريان  ان���دالع  بعد  اجلن�شية 
الذي  للحريق  واخمادها  مركبته 
با�شتخدام  ج�����ش��ده  ك��ام��ل  يف  ���ش��ب 
بذلك  لتخمد  �شديقتها  ع��ب��اءة 
ال��ن��ار ، واأك�����دت ب����اأن م��ا ق��ام��ت به 
م���ن ب����اب ال��ع��م��ل االن�������ش���اين عرب 
انقاذ روح ب�شرية كانت بحاجة اإىل 
للحظة  ت��رتدد  واأن��ه��ا مل  امل�شاعدة 
يف اإنقاذ حياته ، وقد غادرت املكان 
بعدما اطماأنت على حالة ال�شائق ، 

متمنية للجميع ال�شالمة .

فقدان جواز �شفرت
حممد   / امل�������دع��������  ف�����ق�����د 
حممد  ع�������م�������ران  ي�����ا������ش�����ر 
باك�شتان   ، ع���م���ران  وح���ي���د 
اجلن�شية - ج�از �شفره رقم 
يجده  من   )1222923(
عليه االت�شال بتليف�ن رقم 

 050/4430607

فقدان جواز �شفرت
فقد املدع� /حممد ع�اي�ش 

باك�شتان   ، ب��خ�����ش  حم��م��د 

اجلن�شية - ج�از �شفره رقم 

)1692041( من يجده 

عليه االت�شال بتليف�ن رقم 

 056/6695569

فقدان جواز �شفرت
�شيداالفى   / امل��دع���  فقد 
، الهند  ك���ي��ا ازوف��االب��ي��ل 
�شفره  ج����از   - اجلن�شية 
 )497323( رق����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  االت�������ش���ال 

 050/7612187
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اعـــــــــالن تغيري ا�شم - ا�شافة م�شمى قبيلة
اىل  بطلب  بامردوف(  عبداهلل  حممد  )عب�د  امل�اطن/  تقدم 
حمكمة اأب�ظبي االبتدائية ق�شم الت�ثيقات باإ�شافة م�شمى قبيلة 
)العم�دي( بناء على الكتاب ال�شادر من االدارة العامة للجن�شية 
واملت�شمن عدم ممانعتهم من ال�شري يف اجراءات اال�شافة.  فمن 
املذك�ر خالل 15 ي�ما من  الق�شم  به اىل  يتقدم  لديه اعرتا�ش 

تاريخ ن�شر االعالن.
منى على املروي - موثق اأول  

القا�شي / حممد فا�شل ولد حممد �شامل - قا�شي التوثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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اإعالن بالن�شربجل�شة الإحالة  
اىل املدعي عليه: ح�شني ح�شن �شامل عبد الرازق 

حيث ان املدعية / نبيلة لع�ر ع�ادي 
قد اقامت عليك الدع�ى رقم 2017/190  اح�ال �شخ�شية وعليه يقت�شي 
الدع�ى  على  لالجابة  االبتدائية(   اخليمة  راأ���ش  )حمكمة  اإىل  ح�ش�رك 
ال�شاعة   2017/10/9 امل���اف��ق   االث��ن��ني  ي���م  لل�شرر   التطليق  وم��ش�عها 
اخلام�شة م�شاء  لالإجابة على الدع�ى وتقدمي ما لديك من بيانات ودف�ع 
املحدد فان  ال�قت  اإر�شال وكيل عنك يف  او  ويف حالة تخلفك عن احل�ش�ر 

املحكمة �شتاب�شر الدع�ى غيابيا بحقك. 
 حرر بتاريخ 2017/9/24 

 مدير  اإدارة الدعوى
�شامر احلماقي                  

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة :  رد اورجن للتجارة العامة - �ش ذ م م 
العن�ان : مكتب رقم 3201 ملك ملك رد اورجن للتجارة العامة - بردبي - برج خليفة - 
ال�شكل القان�ين : ذات م�ش�ؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة: 562412  رقم القيد بال�شجل 
التجاري : 70419  مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري 
يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذك�رة اأعاله، وذلك مب�جب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2017/8/15  وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/8/15  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ميثاق لتدقيق احل�شابات  
العن�ان :  مكتب رقم 308 ملك ال�شيخ جمعه بن احمد بن جمعه ال مكت�م - دي��رة - 
القره�د - هاتف  2500781-04 فاك�ش : 2500782-04  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

واالأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�شم امل�شفي/ميثاق لتدقيق احل�شابات  
العن�ان :  مكتب رقم 308 ملك ال�شيخ جمعه بن احمد بن جمعه ال مكت�م - دي��رة - 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مب�جب   04-2500782  : فاك�ش   04-2500781 ه��ات��ف    - القره�د 
التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذك�ر اأعاله لت�شفية  
رد اورجن للتجارة العامة - �ش ذ م م   وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2017/8/15 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/8/15 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�شتندات واالأوراق  اأع��اله، م�شطحباً معه كافة  املذك�ر  العن�ان  بدبي على 

الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1061 احوال نف�س م�شلمني                                              
اىل املدعي عليه/1- حممد �شديق اقبال جمه�ل حمل االقامة مبا اأن املدعي / �شادية طاهر حممد اي�ب  نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/8/21  يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�شالح/ �شادية طاهر حممد اي�ب بحكمت املحكمة مبثابة احل�ش�ري 
1- بتطليق املدعية �شادية املذك�رة على املدعي عليه حممد بطلقة بائنة لل�شرر وعليها اح�شاء عدتها من تاريخ �شريورة حكم التطليق 
باتا   2- اثبات ح�شانة املدعية ل�لديها حممد وزهرة ومنع تعر�ش املدعي عليه يف ح�شانتها اال فيما يبحة ال�شرع  3- الزام املدعي 
�شهر  تاريخ  اعتبارا من  ال�شكن  والتطبيب عدا  وامللب�ش  املاكل  �شاملة  �شهريا  درهم  زوجية مبلغ 2000  نفقة  للمدعية  ي���ؤدي  بان  عليه 
2016/2 وحتى �شريورة حكم التطليق باتا   4- الزامه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ 1500 درهم نفقة بن�ة لكل حم�ش�ن حممد وزهرة على 
حدة اعتبارا من تاريخ 2016/7/4 �شاملة املاكل وامللب�ش والتطبيب عدا ال�شكن   5-ال��زام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ 5000 
االف روبية قيمة مهرها )امل�ؤجل منه واملعجل( اعتبارا من تاريخ احلكم  6-الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ 35 الف درهم 
�شن�يا اجرة م�شكن احل�شانة اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف 2017/7/4 وان ي�ؤدي لها من ذات التاريخ مبلغ 20 الف 
درهم قيمة اثاث م�شكن احل�شانة وان ي�ؤدي لها من ذات التاريخ اي�شا مبلغ 700 درهم �شهريا قيمة ف�اتري الكهرباء واملياه واالإنرتنت  
7- الزامه بان ي�ؤدي لها مبلغ 6000 درهم نفقة �شكني عدة اعتبارا من تاريخ �شريورة حكم التطليق باتا وحتى خروجها من عدتها �شرعا    
8- الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ 500 درهم �شهريا اجرة ح�شانة اعتبارا من تاريخ انتهاء عدتها 9- الزام املدعي عليه 
بامل�شروفات ورف�شت عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر 

هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  يف الدعوى  رقم   2017/1542  جتاري جزئي 

اإىل املدعي عليهم / ي� اف تي للتجارة العامة - �ش ذ م م  وجريها رد ف�جت و والرت 
املدعية  ان  ، مبا  االإقامة  القا�شم - جمه�يل حمل  اأب�  ج�نرث ف�جت وعمر فاروق 
/ را�شد زكريا خليل اإبراهيم  قد اقام �شدكم الدع�ى امل�شار اليها اعاله ، وحكمت 
حمكمة دبي امل�قرة بتعيني اخلبري احل�شابي �شاحب الدور للنظر يف اأمر الدع�ى، 
وحيث اأنكم مل حت�شروا جل�شة النطق باحلكم.  يت�جب عليكم احل�ش�ر اىل مكتب 
اخلبري احل�شابي / ر�شا دروي�ش اآل رحمه ، على عن�انه التايل : دبي ، منطقة اخلليج 
التجاري ، برج اوبال ، تقاطع �شارع برج خليفة و�شارع مرا�شي درايف ، الدور العا�شر 
مكتب رقم 1005 ، هاتف 3287778-04 ، فاك�ش 3284449-04 ، وذلك ي�م اخلمي�ش 
امل�افق 2017/10/12 ال�شاعة احلادية ع�شر والن�شف �شباحا ، وتقدمي كافة ال�ثائق 

وامل�شتندات التي ت�ؤيد م�قفكم يف الدع�ى. 
اخلبري احل�شابي 
       د. ر�شا دروي�س اآل رحمه   

باحل�شور  اإعالن 
احل�شابي اخلبري  مكتب   اإىل 
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يف الدعوى رقم 2017/114  نزاع تعيني خربةجتاري 

اىل املتنازع �شدهم : 1- اأحمد حارب حممد �شمته  ، 2-اأكرب علي فاترامبيل حممد فاتابرامبيل 3- 
ك�فاي لتجارة اخل�شار والف�اكه - �ش ذ م م  - عن�انهم : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - برج خليفة 
- ملك ديار للتط�ير - مكتب 904  �ش ب : 232850  - هاتف ار�شي 3528005-04  - نعلمكم مب�جبه 
بانه مت تكليفنا مبهمة اخلربة يف الدع�ى رقم 2017/114  نزاع تعيني خربة جتاري حمكمة دبي 
االإبتدائية واملقامة �شدكم من قبل املتنازعة / كارب��ش اك�شب�رت وميثلها مامني �شاك�.   ندع�كم 
ب�شفتكم طرفا يف الق�شية امل�شار اليها اعاله للح�ش�ر اىل مكتبنا الكائن يف ال�شقة رقم co8 بناء 
الع�ي�ش �شارع الرقة ديرة دبي وذلك يف ال�شاعة 11.00  احلادية ع�شرة من �شباح ي�م  االإثنني  امل�افق 
16 اكت�بر  2017 -  وذلك لالإجابة على الدع�ى وتقدمي ما لديكم من م�شتندات. يف حال تخلفكم 
عن احل�ش�ر اأو ار�شال وكيل قان�ين عنكم خالل املهلة املحدد فاإن اخلبري �شيبا�شر اجراءات اخلربة 

ويقدم تقريره للمحكمة من واقع امل�شتندات املتاحة
 اخلبري احل�شابي -  د . ب�شام يحيي عجول

 اإعالن بالن�شر
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 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خ�رفكان  : ال�شيد/ 
جمال حممد احمد م��ريزا احلمادي - اجلن�شية : االإم��ارات -  وطلبا الت�شديق 
على حمرر يت�شمن )تنازل(  تنازل يف اال�شم التجاري كافترييا ال�جبة الريا�شية 
وال�شادرة  من دائرة التنمية االقت�شادية يف  ال�شارقة رخ�شة جتارية رقم 745671 
ال�شيد/  اىل  بخ�رفكان.  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة   2016/9/26 بتاريخ  ال�شادر 
ي��شف حممد احمد مريزا احلمادي اجلن�شية : االإمارات - ليكن معل�ما للجميع 
بان الكاتب العدل يف مدينة خ�رفكان �شيق�م بالت�شديق على ت�قيعات ذوي ال�شاأن 

يف املحرر املذك�ر بعد انق�شاء ا�شب�عني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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الق�شية رقم 2017/1208 جتاري كلي 

املدعي : بنك ملي اإيران - فرع �شركة اجنبية 
املدعي عليهم : �شركة املي�ش�ر للتجارة العامة - ذ م م ، جل�بال باور تيك للتجارة العامة 

- ذ م م ، �شاب�ر زنكته خاين ، كفاية ها�شم م��شى احلمادي 
يف الدع�ى رقم 2017/1208 جتاري كلي - دبي لقد تقرر عقد جل�شة اخلربة امل�شرفية 
االأوىل يف الدع�ى اعاله ي�م اخلمي�ش  امل�افق 2017/10/12 ال�شاعة الثانية ع�شر والن�شف 
 - دي��رة  �شيتي �شنرت  ( خلف  الطاقة  ببناية االحت��اد )وزارة  الكائن  ظهرا وذل��ك مبكتبنا 
الطابق الثالث - مكتب رقم 301 ، هاتف رقم 04/2588900 وفاك�ش رقم 04/2581055 ، 
لذا يرجى منكم احل�ش�ر او من ميثلكم  يف امل�عد املذك�ر اأعاله مع اح�شار كافة دف�عكم 

وم�شتنداتكم وما ترونه منا�شبا لتي�شري اعمال اخلربة يف الدع�ى
اخلبري املحا�شبي / امل�شريف 
عبداهلل فايز ال�شام�شي 

اعالن بالن�شر
 دعوة حل�شور اجتماع اخلربة الأول
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الق�شية رقم 2017/1425 جتاري كلي 

املدعي : بنك اب�ظبي التجاري فرع 
املدعي عليهم : 1( �شركة ميك�شماك�ش للتجارة - ذ م م  2( عبدالرازق حمي الدين بن حمي 

الدين 3( اورنيام ب�الكيل ك�نهي م�يدو حمزة 
يف الدع�ى رقم 2017/1425 جتاري كلي - دبي لقد تقرر عقد جل�شة اخلربة امل�شرفية 
االأوىل يف الدع�ى اعاله ي�م اخلمي�ش امل�افق 2017/10/12 ال�شاعة الثانية ع�شر والن�شف 
 - دي��رة  �شيتي �شنرت  ( خلف  الطاقة  ببناية االحت��اد )وزارة  الكائن  ظهرا وذل��ك مبكتبنا 
الطابق الثالث - مكتب رقم 301 ، هاتف رقم 04/2588900 وفاك�ش رقم 04/2581055 ، 
لذا يرجى منكم احل�ش�ر او من ميثلكم  يف امل�عد املذك�ر اأعاله مع اح�شار كافة دف�عكم 

وم�شتنداتكم وما ترونه منا�شبا لتي�شري اعمال اخلربة يف الدع�ى
اخلبري املحا�شبي / امل�شريف 
عبداهلل فايز ال�شام�شي 

اعالن بالن�شر
 دعوة حل�شور اجتماع اخلربة الأول
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يف الدعوى  رقم   2017/1068  جتاري كلي

املدعى : بنك اأب�ظبي ال�طني - �ش م ع 
علي  حممد  اأحمد  حممد   -2 م   م  ذ  �ش   - العامة  للتجارة  ال�احة  نخلة   -1  : عليه  املدعي 
الزرع�ين - �شفته كفيل �شامن  - بناء على القرار ال�شادر من قبل حمكمة دبي االبتدائية 
باأن  ن�د  فاإننا   ، املدعلي عليه  اأنكم  ، ومبا  اأعاله  املذك�رة  الدع�ى  بندبنا خبريا م�شرفيا يف  
نعلمكم اأننا قد حددنا ي�م اخلمي�ش  امل�افق 2017/10/12  يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا 
م�عدا لالجتماع معكم يف مقر مكتبنا الكائن يف امارة دبي - ديرة - ب�ر�شعيد بناية ال��شل 
بزن�ش �شنرت - مقابل ديرة �شيتي �شنرت بج�ار فندق رحاب روتانا - �شارع رقم 27 - طابق رقم 
9 - مكتب رقم 902 ، لذا نرج� منكم التكرم باحل�ش�ر يف امل�عد املحدد اأعاله ، واإح�شار جميع 

االوراق وامل�شنتدات التي ت�دون تقدميها لنا للتمكن من اأداء مهمتنا. 
اخلبري امل�شريف  
       عمار حممد الن�شر  

حتديد موعد اجتماع 
اخلربة امل�شرفية 
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  يف الدعوى  رقم   2017/1112 جتاري كلي  

املدعي : بنك اب�ظبي التجاري - فرع 
املدعي عليهم : 1- ماجد عبداهلل ح�شن ماجد ، 2- كافترييا ت�تي فروتي 

دبي  واملعني من قبل حمكمة   ، الهادي  : عقيل حممد هادي ح�شن  /الدكت�ر  "يعلن اخلبري 
املدعي/  من  واملقامة   ، كلي  جتاري   2017/1112 رقم  الدع�ى  يف  م�شرفيا  خبري  االبتدائية 
بنك اب�ظبي التجاري - فرع  وتنفيذا للمهمة فان املدعي عليهما /ماجد عبداهلل ح�شن ماجد 
& كافترييا ت�تي فروتي - مدع�ان حل�ش�ر االجتماع اخلربة امل�شرفية �شخ�شيا  او ب�ا�شطة 
وكيل معتمد ، واملقرر عقده ي�م اخلمي�ش امل�افق 2017/10/12 م يف متام ال�شاعة احلادية ع�شر 
�شباحا مبقر مكتب اخلبري الكائن يف : ديرة - ب�ر�شعيد - بناية ال��شل بزن�ش �شنرت - بج�ار 
�شركة املالحة العربية - الطابق التا�شع - مكتب رقم ) 902( ، لذا نرج� منكم التكرم باحل�ش�ر 

يف امل�عد املحدد اعاله " 
اخلبري امل�شريف  
د . عقيل حممد هادي ح�شن 

دعوة حل�شور 
اجتماع اخلربة امل�شرفية    
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  يف الدعوى  رقم   2017/2275 جتاري جزئي  

املدعي : �شركة اخلليج للتم�يل - �ش م خ 
املدعي عليهم : 1- �شركة تيما التجارية - �ش ذ م م  2- غالم ر�شا اكرب علي  

2- انفال ر�شا غالم ر�شا  - "يعلن اخلبري /الدكت�ر : عقيل حممد هادي ح�شن الهادي ، واملعني 
 ، جزئي  جتاري   2017/2275 رقم  الدع�ى  يف  م�شرفيا  خبري  االبتدائية  دبي  حمكمة  قبل  من 
واملقامة من املدعي/�شركة اخلليج للتم�يل - �ش م خ - وتنفيذا للمهمة فان املدعي عليهم /�شركة 
تيما التجارية - �ش ذ م م  &  غالم ر�شا اكرب علي   &  انفال ر�شا غالم ر�شا - مدع�ون حل�ش�ر 
اجتماع اخلربة امل�شرفية �شخ�شيا  او ب�ا�شطة وكيل معتمد ، واملقرر عقده ي�م االربعاء  امل�افق 
2017/10/11 م يف متام ال�شاعة احلادية ع�شرة والن�شف �شباحا مبقر مكتب اخلبري الكائن يف : 
ديرة - ب�ر�شعيد - بناية ال��شل بزن�ش �شنرت - بج�ار �شركة املالحة العربية - الطابق التا�شع - 

مكتب رقم ) 902( ، لذا نرج� منكم التكرم باحل�ش�ر يف امل�عد املحدد اعاله " 
اخلبري امل�شريف  
د . عقيل حممد هادي ح�شن 

دعوة حل�شور 
اجتماع اخلربة امل�شرفية    
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املدعي عليه : �شلطان �شامل ن�شيب مبارك النيادي  
تنفيذ لقرار عدالة حمكمة اب�ظبي االبتدائية يف الدع�ى 2017/635  جتاري 
التجاري  فقد مت ندبنا  اب�ظبي  املدعي / بنك  املقامة �شدكم من   - جزئي 
االأحد   ي�م  حتديد  مت  فقد  وعليه   اليها  امل�شار  الدع�ى  يف  م�شرفيا  خبريا 
امل�افق 2017/10/15  ال�شاعة : 00 : 4 ع�شرا  م�عدا الجتماع اخلربة يف مقر 
مكتبنا الكائن يف دبي - �شارع ال�شيخ زايد - برج املدينة 1- مكتب رقم 306 ، 
او من ميثلكم  راجني احل�ش�ر   ، دبي  رقم 3275311  فاك�ش  هاتف 3275322 
قان�نا يف امل�عد املحدد م�شطحبني معكم �ش�رة عن كافة امل�شتندات امل�ؤيدة 

لدف�عكم.
  عبد احلميد زيتون 
خبري حما�شبي وم�شريف   

اعالن حل�شور اجتماع اخلربة   
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 يف  الدعوى  2017/2128  جتاري جزئي   

املدعي عليها / با�شا امبريور لل�شياحة - ذ م م 
مبا ان هناك دع�ى مقامة �شدكم من قبل املدعي / فندق كارلت�ن باال�ش - �ش ذ م م 

اأمام حماكم دبي واأنه مت تعيينا خبريا م�شرفيا بالدع�ى اأعاله مب�جب احلكم ال�شادر 
به فاإننا ندع�كم حل�ش�ر اجتماع خربة  وذلك ي�م االربعاء  امل�افق 2017/10/11  يف متام 
بالعن�ان  وذلك    ، املالية  لال�شت�شارات  انرتا  مكتبنا  - مبقر  ع�شر ظهرا  الثانية  ال�شاعة 
الثالث - مكتب 303  الطابق   - امليزان  بناية   - �شارع بريوت   - دبي - حمي�شنة   : التايل 
التجاري  دبي  بنك  ي�جد  البناية  وبذات   - ال�شيارات  قيادة  لتعليم  كلداري  مقابل مركز 
تليف�ن : 042206899 ، فاك�ش : 042206877 - يرجى االطالع و اإح�شار كافة ما لديكم من 

م�شتندات مرتجمة اىل العربية  واحلر�ش على احل�ش�ر  يف امل�عد اق�شاه.
اخلبري املح�شابي وامل�شريف  
    د. علي را�شد الكيتوب 

اإعـــــالن بالن�شــر
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 يف  الدعوى  2017/2050  جتاري جزئي   

املدعي عليها / �شركة رو�شن للمقاوالت - �ش ذ م م 
مبا ان هناك دع�ى مقامة �شدكم من قبل املدعي / البنك التجاري الدويل - �ش م ع  

اأمام حماكم دبي واأنه مت تعيينا خبريا م�شرفيا بالدع�ى اأعاله مب�جب احلكم ال�شادر 
يف    2017/10/11 امل�افق  االربعاء   ي�م  وذلك  خربة   اجتماع  حل�ش�ر  ندع�كم  فاإننا  به 
التايل  بالعن�ان  ، ذلك  املالية  انرتا لال�شت�شارات  12 ظهرا - مبقر مكتبنا  ال�شاعة  متام 
: دبي - حمي�شنة - �شارع بريوت - بناية امليزان - الطابق الثالث - مكتب 303  مقابل 
مركز كلداري لتعليم قيادة ال�شيارات - وبذات البناية ي�جد بنك دبي التجاري تليف�ن 
من  لديكم  ما  كافة  اإح�شار  و  االطالع  يرجى   -  042206877  : فاك�ش   ،  042206899  :

م�شتندات مرتجمة اىل العربية  واحلر�ش على احل�ش�ر  يف امل�عد اق�شاه.
اخلبري املح�شابي وامل�شريف  
    د. علي را�شد الكيتوب 

اإعـــــالن بالن�شــر
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يف الدعوى  رقم  2017/2547  جتاري كلي - ال�شارقة   

املحتكمة : �شركة تايجر للمقاوالت - ذ م م  وميثلها / وليد حممد حممد 
اإعالن املحتكم �شده االأول : باهالج راى دام�ال رام راكياين 

اإعالن املحتكم �شده الثاين : �شاجناي جان�اين 
بالن�شر يف الدع�ى رقم 2017/2547 جتاري كلي - ال�شارقة 

املذك�رة  الدع�ى  ال�شارقة االحتادية االبتدائية فقد مت تعييني حمكما يف  ال�شادر من حمكمة  القرار  مب�جب 
�شباحا  العا�شرة  ال�شاعة  متام  يف   2017/10/5 امل�افق  اخلمي�ش  ي�م  االأوىل  التحكيم  جل�شة  عقدت  وقد  اعاله  
مبكتب املحكم الهند�شي / زكريا حمم�د عبدالعليم الكائن يف دبي ديرة - مركز اأب�هيل التجاري الطابق االأول 
مكتب رقم ) FL-05(  هاتف : 2669246-04 فاك�ش : 2669245-04 ، وقدم وكيل املحتكمة اىل هيئة التحكيم 
الئحة ادعاء وجمم�عة من امل�شتندات واأودع ن�شخة لكم لدى مكتب املحكم العني ،  لذا يت�جب عليكم احل�ش�ر اىل 
مكتب املحكم املذك�ر اأعاله ال�شتالم ن�شخة من امل�شتندات املقدمة من وكيل املحتكمة لالطالع وتقدمي دفاعكم 
ودف�عكم امام هيئة التحكيم يف م�عد غايته 2017/10/12 ، وتطبيقا لن�ش املادة )208( من قان�ن االإجراءات 
املدنية فان اعمال التحكيم �ش�ف ت�شتمر حتى يف حالة تغيب احمد الطرفني ما دام قد مت اخطاره ببدء اإجراءات 

التحكيم بطريقة قان�نية �شحيحة.
املحكم     
م/  زكريا حممود عبد العليم  

 اإجتمــــاع خبــــرة
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     
ا�شم ال�شركة :  افاق اخلري للتجارة العامة - �ش ذ م م 

العن�ان : حمل 1 ملك �شندوق دبي للدعم املايل - الق�ز 3 - بردبي - ال�شكل القان�ين : 
ذات م�ش�ؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة: 727316  رقم القيد بال�شجل التجاري : 1154771  
مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري 
لديها باإنحالل ال�شركة املذك�رة اأعاله، وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/9/10  
اأي اعرتا�ش  وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/9/10  وعلى من لديه 
وتدقيق  لل�شت�شارات  انرتنا�شيونال  فالكون  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
املركز   - �شاند جاين  �شاجار  راكي�ش جاين  ملك   -  304 رقم  مكتب   : العن�ان  احل�شابات 
امل�شتندات  كافة  معه  - م�شطحباً   04-3973733  : فاك�ش   04-3970987 - هاتف   التجاري 

واالأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة :  اأجيو للعناية بال�شيارات - �ش ذ م م  
العن�ان :  حمل رقم 3 ملك �شندوق دبي للدعم املايل - بردبي - الق�ز 3 -  ال�شكل القان�ين 
: ذات م�ش�ؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة : 697757  رقم القيد بال�شجل التجاري : 1124551  
مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري 
لديها باإنحالل ال�شركة املذك�رة اأعاله، وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/9/10  
اعرتا�ش  اأي  لديه  من  وعلى   2017/9/10 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  وامل�ثق 
وتدقيق  لل�شت�شارات  انرتنا�شيونال  فالكون  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
املركز   - �شاند جاين  �شاجار  راكي�ش جاين  ملك   -  304 رقم  مكتب   : العن�ان  احل�شابات 
امل�شتندات  كافة  معه  - م�شطحباً   04-3973733  : فاك�ش   04-3970987 - هاتف   التجاري 

واالأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�شم امل�شفي/فالكون انرتنا�شيونال لل�شت�شارات وتدقيق احل�شابات 
العن�ان : مكتب رقم 304 - ملك راكي�ش جاين �شاجار �شاند جاين - املركز التجاري - هاتف  
3970987-04 فاك�ش : 3973733-04  مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذك�ر اأعاله لت�شفية  افاق اخلري للتجارة 
ب��ت��اري��خ 2017/9/10  دب��ي  ق���رار حم��اك��م  وذل���ك مب���ج��ب  م  م  ذ  العامة - �ش 
بتاريخ 2017/9/10 وعلى من لديه  العدل حماكم دبي  وامل�ثق لدى كاتب 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ش  اأي 
على العن�ان املذك�ر اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثب�تية 

وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�شم امل�شفي/فالكون انرتنا�شيونال لل�شت�شارات وتدقيق احل�شابات 
العن�ان : مكتب رقم 304 - ملك راكي�ش جاين �شاجار �شاند جاين - املركز التجاري - هاتف  
3970987-04 فاك�ش : 3973733-04  مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية 
للعناية  اأجيو  لت�شفية   اأع����اله  امل��ذك���ر  امل�شفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  ب��دب��ي 
وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/9/10  بال�شيارات - �ش ذ م م  
بتاريخ 2017/9/10 وعلى من لديه  العدل حماكم دبي  وامل�ثق لدى كاتب 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ش  اأي 
على العن�ان املذك�ر اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثب�تية 

وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�شر

                             اىل املدعي عليه/ جن�ى جنم لالعمال الفنية 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقام� عليكم الدعاوي العمالية املذك�رة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�شة 2017/11/9 ال�شاعة  8.30 

او  مذكرات  من  لديكم  ما  تقدميا  وعليكم  قان�نا  ميثلكم  من  او  باحل�ش�ر  املحكمة  وكلفتكم 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل باال�شافة اىل الر�ش�م وامل�شاريف ويف 

حال تخلفكم �ش�ف ي�شدر احلكم مبثابة احل�ش�ري 
ق�شم الق�شايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
 6991/2017/13
 6992/2017/13
 6990/2017/13
 6989/2017/13

م
1
2
3
4

ا�شم املدعي
 حممد علي حممد اب�زيد 

احمد حممد طلبه ا�شماعيل 
ف�ؤاد ع��ش ف�ؤاد جهجه 

ال�شعيد �شناء عطيه حممد 

مبلغ املطالبة
26334 درهم + تذكرة الع�دة
26334 درهم + تذكرة الع�دة
26334 درهم + تذكرة الع�دة
26334 درهم + تذكرة الع�دة

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
 اإخطار عديل

رقم 2017/21093   
املنذر : حمم�د رفعت احمد ال�شباغ - م�شري اجلن�شية ب�كالة مكتب عبدالرحمن ن�شيب للمحاماة 
 - دبي  العدل  الكاتب  من  م�شدقة   )2016/1/231142( رقم  وكالة  مب�جب  القان�نية  واال�شت�شارات 
ب�شفته وكيل عن م�شرف االإمارات اال�شالمي - مب�جب وكالة رقم )2015/1/260495( م�شدقة من 

الكاتب العدل دبي  
املنذر اليه : �شركة راف للمقاوالت العامة - �ش ذ م م - العني - اليحر - هاتف رقم )0567414147(  

م��ش�ع : مطالبة مببلغ  164.805  درهم 
مبلغ  قيمته  والبالغ  بذمتكم  املرت�شد  املبلغ  �شداد  ب�شرورة  ننذركم  فاإننا   - االخطار  ذلك  مب�جب 
خ��الل مدة  وذل��ك  غ��ري(  درهما ال  وثمامنائة وخم�شة  ال��ف  �شت�ن  وارب��ع��ة  )مائة  دره��م   )164.805(
�شبعة ايام من تاريخ هذا االعالن - واال �شن�شطر ا�شفني التخاذ كافة االجراءات بيع ال�شيارة التايل 
م�ا�شفاتها واملره�نة للمنذر )ني�شان ديزل / ابي�ش/خ�ش��شي( رقم 2/94527 ترخي�ش اأب�ظبي - 

طبقا لن�ش املادة 175&172 من قان�ن املعامالت التجارية  مع حفظ كافة حق�ق املنذر االخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
 يف  الدعوى  2017/1324  جتاري كلي    

ال�شادة املدعي عليهم : 1- مطعم اب�شار ايراين - �ش ذ م م  
2- نبيلة �شيف �شامل املاجد املطرو�شي  3- ح�شن غالمر�شا بردبار 

مبا ان هناك دع�ى مقامة �شدكم من قبل املدعي / بنك دبي التجاري - �ش م ع 
به  ال�شادر  احلكم  مب�جب  اأعاله  بالدع�ى  ح�شابيا  خبريا  تعيينا  مت  واأنه  دبي  حماكم  اأمام 
فاإننا ندع�كم حل�ش�ر اجتماع خربة  وذلك ي�م االربعاء  امل�افق 2017/10/11  يف متام ال�شاعة 
الثانية ع�شر ظهرا - مبقر مكتبنا انرتا لال�شت�شارات املالية ،  ذلك بالعن�ان التايل : دبي - 
حمي�شنة - �شارع بريوت - بناية امليزان - الطابق الثالث - مكتب 303 مقابل مركز كلداري 
لتعليم قيادة ال�شيارات - وبذات البناية ي�جد بنك دبي التجاري تليف�ن : 042206899 ، فاك�ش 
: 042206877 - يرجى االطالع و اإح�شار كافة ما لديكم من م�شتندات مرتجمة اىل العربية  

واحلر�ش على احل�ش�ر  يف امل�عد اق�شاه
اخلبري املح�شابي وامل�شريف  
    د. علي را�شد الكيتوب 

اإعـــــالن بالن�شــر
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

 19 واف��ق املجل�ش ال�طني االحت��ادي على م��دى 
الثاين  العادي  االنعقاد  دور  جل�شة عقدها خالل 
بداأ  ال��ذي  ع�شر  ال�شاد�ش  الت�شريعي  الف�شل  من 
بتاريخ 6 ن�فمرب 2016م واختتم اأعماله بتاريخ 
15 م�شروع قان�ن بعد  2017 على  13 ي�ني� 
م�ادها  م��ن  ع��ددا  وا�شتحدث  وع��دل  ناق�شها  اأن 
وبن�دها تناولت القطاعات االقت�شادية والثقافية 
واالآثار  واالت�شاالت  والعدل  وال�شحية  والبيئية 
والعمل . وبذلك يك�ن املجل�ش ال�طني االحتادي 
انعقاد عقدهما خالل  دوري  قد عقد على مدى 
ال��ف�����ش��ل ال��ت�����ش��ري��ع��ي ال�����ش��اد���ش ع�����ش��ر ال����ذي بداأ 
 32 من  يقارب  ما   2015 ن�فمرب   18 بتاريخ 
وا�شتحدث  ع��دل  اأن  بعد  اأق��ره��ا  ق��ان���ن  م�����ش��روع 
عددا من م�ادها وبن�دها حيث احتلت خالل دور 
االنعقاد العادي االأول الذي عقد املجل�ش خالله 
بقطاع  املتعلقة  الق�انني  م�شروعات  جل�شة   13
م�شروعات  اأرب��ع��ة  بعدد  االأوىل  املرتبة  اخل��دم��ات 
ف�شال  واالقت�شاد  البيئة  قطاعات  تلتها  ق�انني 
وال�شيا�شية  واالأمنية  االجتماعية  الق�شايا  عن 

والثقافية واملعا�شات.
وحر�ش املجل�ش على جدولة جل�شاته ملناق�شة اأكرب 
قدر من م�شروعات الق�انني والق�شايا التي تهم 
تنفيذا لال�شرتاتيجية  وذلك  وامل�اطنني  ال�طن 
تعد  التي   -2021  2016 ل��الأع���ام  الربملانية 
ال���ذي يقدم  امل���ت����ازن  ال��ربمل��اين  للعمل  من���ذج��ا 
اأف�شل الإ���ش��ع��اد �شعب االإم����ارات ودعم  ك��ل م��ا ه��� 
م�شلحة  حتقيق  يف  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  ت���ج��ه��ات 
ال���ط��ن وامل����اط���ن وت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة ال��دول��ة عامليا 
ال�شاملة  التنمية  م�شرية  يف  الفاعلة  وامل�شاهمة 
املت�ازنة وحتقيق روؤية االإمارات 2021م بقيادة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب 
امل���ب���ادرات ذات  ال��دول��ة حفظه اهلل. وم���ن  رئ��ي�����ش 
اال�شرتاتيجية  اخل��ط��ة  اأه�����داف  وف���ق  االأول����ي���ة 
لدرا�شة  ح��دي��ث��ة  منهجيات  ت��ط���ي��ر  للمجل�ش: 
وتفعيل  واإع����داد  ال��ق���ان��ني  م�شروعات  ومناق�شة 
الت�شريعات  جم��ال  يف  املعيارية  للمقارنات  اآل��ي��ة 
الربملانية  ال��رق��اب��ي��ة  اخل��ط��ة  وت��ط��ب��ي��ق  واإع������داد 
ممار�شة  فاعلية  ل��دع��م  مبتكرة  ال��ي��ات  وت��ط���ي��ر 
وتنفيذ  وو����ش���ع  للمجل�ش  ال��رق��اب��ي��ة  ال������ش��ائ��ل 
وبناء  املجل�ش  ت��شيات  ملتابعة  متكاملة  منهجية 
لتبادل  العالقة  ذات  اجلهات  مع  فاعلة  �شراكات 

املعل�مات واملعرفة.
وطبقا لتقرير اإجنازات املجل�ش الت�شريعية خالل 
للمجل�ش  ورد  ال��ث��اين فقد  ال��ع��ادي  االن��ع��ق��اد  دور 
م��ن احل��ك���م��ة 16 م�����ش��روع ق��ان���ن احت����ادي من 
من  متبقي  واح��د  احت���ادي  ق��ان���ن  م�شروع  بينها 

دور االنعقاد العادي االأول من الف�شل الت�شريعي 
ال�شاد�ش ع�شر و 15 م�شروع قان�ن احتادي وردت 
ال��ث��اين و  ال��ع��ادي  للمجل�ش خ��الل دور االن��ع��ق��اد 
م�شروع   12 عمله  اإط���ار  يف  واأق���ر  املجل�ش  ناق�ش 
م�شروعي  ب�شاأن  حتديثات  اإىل  باالإ�شافة  قان�ن 
ووافق  امل�شاعدة  العمالة  وق��ان���ن  االآث����ار  ق��ان���ن 
امل��ج��ل�����ش ع��ل��ى حت��ف��ظ��ات ���ش��اح��ب ال�����ش��م��� رئي�ش 
الدولة ب�شاأن م�شروع قان�ن االجراءات ال�شريبية 
اأطلع املجل�ش واأخذ علماً ب�شدور مر�ش�مني  كما 
 79 و  بقان�ن  احت���ادي  15 مر�ش�م  و  احت��ادي��ني 

ومعاهدة واتفاقية دولية.
وطبقا للتقرير فقد تن�عت الق�شايا التي ناق�شتها 
االقت�شادية  الق�شايا  وحلت  الق�انني  م�شروعات 
يف املرتبة االأوىل بعدد �شتة م�شروعات ق�انني هي 
: م�شروع قان�ن احتادي يف �شاأن اعتماد احل�شاب 
اخلتامية  واحل�شابات  لالحتاد  امل�حد  اخلتامي 
يف  املنتهية  امل��ال��ي��ة  ال�شنة  ع��ن  امل�شتقلة  للجهات 
احتادي يف  قان�ن  وم�شروع  دي�شمرب2014   31
لالحتاد  امل���ح��د  اخلتامي  احل�شاب  اعتماد  ���ش��اأن 
واحل�شابات اخلتامية للجهات امل�شتقلة عن ال�شنة 
2015 وم�شروع  31 دي�شمرب  املالية املنتهية يف 
ق��ان���ن احت����ادي يف ���ش��اأن رب���ط امل��ي��زان��ي��ة العامة 
امل�شتقلة  االحتادية  اجلهات  وميزانيات  لالحتاد 
امللحقة عن ال�شنة املالية 2017 وم�شروع قان�ن 
والتدابري  االإغ������راق  م��ك��اف��ح��ة  ���ش��اأن  احت����ادي يف 
احتادي  قان�ن  وم�شروع  وال�قائية  التع�ي�شية 
يف �شاأن االإج��راءات ال�شريبية وحتفظات �شاحب 
ب��ع�����ش التعديالت  ال���دول���ة ع��ل��ى  ال�����ش��م��� رئ��ي�����ش 
التي اأدخلها املجل�ش ال�طني على م�شروع قان�ن 

احتادي يف �شاأن االإجراءات ال�شريبية.
بعدد  الثانية  املرتبة  يف  البيئية  الق�شايا  وج��اءت 
ث��الث��ة م�����ش��روع��ات ق���ان��ني ه���ي: م�����ش��روع قان�ن 
االحتادي  القان�ن  اأحكام  بع�ش  بتعديل  احت��ادي 
م��زاول��ة مهنة  ���ش��اأن  2002 يف  ل�شنة   10 رق���م  
الطب البيطري وم�شروع قان�ن احتادي يف �شاأن 
احتادي  قان�ن  وم�شروع  البرتولية  امل���اد  ت��داول 
ل�شنة   6 رق���م   احت���ادي  بقان�ن  امل��ر���ش���م  بتعديل 
2007 باإن�شاء وتنظيم املركز ال�طني لالأر�شاد 

اجل�ية والزالزل.
بعدد  اخلدمية  الق�شايا  تلتها  للتقرير  وطبقا 
احتادي  قان�ن  م�شروع  هما:  قان�نني  م�شروعي 
للدرا�شات  االإم�����ارات  م��رك��ز  تنظيم  اإع����ادة  ب�����ش��اأن 
والبح�ث اال�شرتاتيجية وحتديث م�شروع قان�ن 

احتادي يف �شاأن عمال اخلدمة امل�شاعدة.
على  الثقافية  الق�شايا  ح��ازت  التقرير  وح�شب 
احتادي  قان�ن  م�شروع  هما:  قان�نني  م�شروعي 
بتعديل القان�ن االحتادي رقم  7 ل�شنة 2008 
قان�ن  ال�طني وحتديث م�شروع  االأر�شيف  ب�شاأن 

احتادي يف �شاأن االآثار.
ف��ي��م��ا ح���از ق��ط��اع ال�����ش��ح��ة ع��ل��ى م�����ش��روع قان�ن 
وقطاع  البيطرية،  امل�شتح�شرات  ب�شاأن  احت��ادي 
العدل على م�شروع قان�ن احتادي ب�شاأن ا�شتخدام 

تقنية االت�شال عن بعد يف االإجراءات اجلزائية.
اأحكام  ت�����ش��ري  اأن  امل��ج��ل�����ش ع��ل��ى ����ش���رورة  و���ش��دد 
والتدابري  االإغ�������راق  م��ك��اف��ح��ة  ق���ان����ن  م�����ش��روع 
ال�شارة يف  املمار�شات  وال�قائية على  التع�ي�شية 
ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة ال�����اردة م��ن غ��ري دول جمل�ش 
ال���ت���ع���اون ل����دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة ومب����ا يراعي 
اتفاقيات املنظمة الدولية وعلى اأن يك�ن مل�ظفي 
قرار  بتحديدهم  ي�شدر  الذين  االقت�شاد  وزارة 
م��ن وزي���ر ال��ع��دل ب��االت��ف��اق م��ع وزي���ر االقت�شاد 
�شفة ماأم�ري ال�شبط الق�شائي يف اإثبات ما يقع 
باملخالفة الأحكام هذا القان�ن والقرارات ال�شادرة 
دائ��رة اخت�شا�ش كل منهم.  له، وذل��ك يف  تنفيذاً 
واأك�����د امل��ج��ل�����ش ال���ط��ن��ي االحت�����ادي ع��ل��ى اأهمية 
م�شروع القان�ن يف اإر�شاء املناف�شة العادلة ما بني 
املنتج املحلي واملنتج امل�شت�رد عندما يتّم ا�شترياده 
اإىل الدولة باأ�شعار مغرقة ومدع�مة ويف مكافحة 
واملتمثلة  الدولية  التجارة  يف  ال�شارة  املمار�شات 
يف االإغراق والدعم وتزايد ال�اردات امل�ّجهة اإىل 
ال�طنية  لل�شناعة  ب�شرر  تت�شبب  والتي  الدولة 
�شيعمل على  ال��ق��ان���ن  م�����ش��روع  اأن  ع��ل��ى  م�����ش��ددا 
امل�شروعة  غ��ري  للمناف�شة  ال�����ش��ارة  االآث����ار  اإزال����ة 
تعمد  التي  والدعم  االإغ��راق  املتمثلة يف ممار�شة 
االأجنبية عند  وامل�شانع  الدول  العديد من  اإليها 
ت�شدير منتجاتهم اإىل ال�ش�ق ال�طنية واالأ�ش�اق 
اخلليجية وتنمية االإيرادات املالية للدولة. وجاء 
الدولة حفظه اهلل  رئي�ش  ال�شم�  حتفظ �شاحب 
�شاأن  احت���ادي يف  ق��ان���ن  م��ادت��ني يف م�شروع  على 
التعريفات   1 امل���ادة   هما  ال�شريبية  االإج����راءات 
املحكمة  وه��ي:  املخت�شة  املحكمة  تعريف  ب�شاأن 
االحت���ادي���ة ال��ت��ي ي��ق��ع ���ش��م��ن اخ��ت�����ش��ا���ش��ه��ا املقر 

الرئي�شي للهيئة اأو اأحد فروعها .
قرار  تنفيذ  وع��ن���ان��ه��ا   32 امل�����ادة   ت�شمن  ك��م��ا 
ال��ل��ج��ن��ة واأ���ش��ب��ح��ت ك��م��ا ي��ل��ي : ت��ع��د ال���ق���رارات 
التي  املنازعات  يف  اللجنة  من  ال�شادرة  النهائية 
ال تزيد على  100.000 مائة األف درهم �شنداً 
القرارات  اأما  القان�ن  هذا  الأحكام  وفقاً  تنفيذياً 
النهائية للمنازعات التي تزيد على  100،000 
اإذا مل يتم  مائة األف درهم فتعترب �شنداً تنفيذياً 
املخت�شة خالل مدة  املحكمة  اأم��ام  الطعن عليها 
االعرتا�ش  رف�ش  ت��اري��خ  م��ن  عمل  ي���م  ع�شرون 
املحكمة  ل���دى  التنفيذ  ق��ا���ش��ي  ب������ش��اط��ة  وت��ن��ف��ذ 
املخت�شة وفقاً لقان�ن االإجراءات املدنية ال�شاري 

يف الدولة.
وافق  القان�ن  م�شروع  مناق�شة  يف  ال�شروع  وقبل 

املجل�ش على ملخ�ش تقرير جلنة ال�ش�ؤون املالية 
قان�ن  م�شروع  ب�شاأن  وال�شناعية  واالقت�شادية 
اأن  ال�شريبية مبينا  االإج���راءات  �شاأن  احت��ادي يف 
 29 ب��ت��اري��خ  امل��ن��ع��ق��دة  جل�شته  يف  اأح����ال  املجل�ش 
القان�ن،  م�����ش��روع  اللجنة  اإىل   2016 ن�فمرب 

وعقدت اللجنة لهذا الغر�ش خم�شة اجتماعات.
اأهمية م�شروع القان�ن ك�نه ينظم  واأكد املجل�ش 
ت�شريعية  بيئة  ت�فري  يف  ال�شريبية  االإج����راءات 
وتعزيز  امل�����ش��ت��دام  االق��ت�����ش��ادي  النم�  م��ن  متكن 
ف�شال  اال�شتثمارية،  وجاذبيتها  الدولة  تناف�شية 
واالجتماعية  االق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  ت��ع��زي��ز  ع��ن 
للدولة وتن�يع م�اردها االقت�شادية وبناء اقت�شاد 

تناف�شي ي�شتند على العلم واملعرفة.
اإىل  القان�ن  ه��ذا  يهدف  القان�ن  مل�شروع  وطبقا 
وااللتزامات  احل��ق���ق  تنظيم  ي��اأت��ي:  م��ا  حتقيق 
املتبادلة بني الهيئة ودافع ال�شريبة واأي �شخ�ش 
اآخ����ر ي��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ه��ي��ئ��ة، وت��ن��ظ��ي��م االإج������راءات 
وال���ق����اع���د امل�����ش��رتك��ة ال���ت���ي ت��ط��ب��ق ع��ل��ى كافة 

الق�انني ال�شريبية يف الدولة.
وا���ش��ت��ح��دث امل��ج��ل�����ش ال���ط��ن��ي االحت�����ادي خالل 
ا�شتخدام  ب�شاأن  احت��ادي  قان�ن  م�شروع  مناق�شة 
االإج���راءات اجلزائية  بعد يف  االت�شال عن  تقنية 
يلي  م��ا  على  تن�ش  التطبيق  نطاق  بعن�ان  م��ادة 
االت�شال  ت��ق��ن��ي��ة  ا���ش��ت��خ��دام  امل��خ��ت�����ش��ة  ل��ل��ج��ه��ة   :
ع��ن ب��ع��د يف االإج������راءات اجل��زائ��ي��ة م��ع امل��ت��ه��م اأو 
اأو  اأو اخلبري  املحامي  اأو  ال�شاهد  اأو  املجني عليه 
امل�ش�ؤول عن  اأو  امل��دين  باحلق  املدعي  اأو  املرتجم 
احلق املدين وذلك ك�ن اأن م�شروع القان�ن اأغفل 
اأطراف اأ�شا�شية يف الدع�ى اجلزائية على الرغم 
من اأنه مت الن�ش يف املذكرة االإي�شاحية على اأنه 
ال�شه�د  اإف��ادات  اىل  اال�شتماع  اأهدافه  �شمن  من 
واخلرباء كما اأن اخلربة املقارنة اأو�شحت اأن هذه 

االأطراف اأطراف اأ�شا�شية ي�شتهدفها امل�شروع.
ال��ق��ان���ن يف  اأه��م��ي��ة م�����ش��روع  و���ش��دد املجل�ش على 
م���اك��ب��ة ال���ت���ط����رات ال���ت���ي ا���ش��ت��ج��دت يف جمال 
الت�شريعات  يت�افق مع  االإج��راءات اجلزائية مبا 
تقنيات  ب��ا���ش��ت��ع��م��ال  وذل�����ك  امل���ق���ارن���ة  ال���دول���ي���ة 
امل��ع��ل���م��ات احل��دي��ث��ة ب�����ش��ك��ل ي��ج��م��ع ب���ني املبادئ 
القان�ن  م�����ش��روع  عليها  ي��ق���م  ال��ت��ي  االأ���ش��ا���ش��ي��ة 
ت�شخري  خ���الل  م��ن  االإج������راءات  ات��خ��اذ  وت�شهيل 
والت�افق  احلديثة،  والتقنيات  االت�شال  و�شائل 
مع اأف�شل املمار�شات الدولية يف جمال االإجراءات 

اجلزائية.
م�شروع  اأه��م��ي��ة  مناق�شاته  خ��الل  املجل�ش  واأك���د 
ق��ان���ن احت����ادي ب��ت��ع��دي��ل ب��ع�����ش اأح���ك���ام القان�ن 
االحتادي رقم  10 ل�شنة 2002 يف �شاأن مزاولة 
مهنة الطب البيطري يف تعزيز احلماية وتنمية 
املمار�شات  الأف�����ش��ل  ط��ب��ًق��ا  احل��ي���ان��ي��ة  ال�����رثوة 

وامل��ع��اي��ري ال��ع��ل��م��ي��ة وال���دول���ي���ة وامل��ح��اف��ظ��ة على 
ان�������ش���ب���اط امل���م���ار����ش���ات ال�����ش��ح��ي��ة مل��ه��ن��ة الطب 
البيطري ورفع كفاءة العمل بهذه املهنة يف �ش�ء 
االمارات  روؤي��ة  وحتقيق  بها  املعم�ل  الت�شريعات 
2021 واأهداف احلك�مة اال�شرتاتيجية املتعلقة 
احل��ي���ان��ي��ة وم�اكبة  ال�����رثوة  وت��ن��م��ي��ة  ب��ح��م��اي��ة 
التي  البي�ل�جي  االأم��ن  ا�شرتاتيجية  متطلبات 

اعتمدتها احلك�مة.
�شخ�ش  الأي  ي��ج���ز  ال  ال��ق��ان���ن  م�����ش��روع  وح�شب 
اأو املهن الطبية  اأن يزاول مهنة الطب البيطري 
اإذا  اإال  اأية من�شاأة بيطرية  امل�شاعدة يف  البيطرية 
ا له مبزاولتها من ال�زارة وم�شجاًل  كان مرخ�شً
لديها وفًقا الأحكام هذا القان�ن، وين�شاأ يف وزارة 
االأطباء  لقيد  عام  �شجل  والبيئة  املناخي  التغري 
امل�شاعدة  البيطرية  الطبية  وامل��ه��ن  البيطريني 
مبزاولة  لهم  الرتخي�ش  ال�����زارة  ق���ررت  ال��ذي��ن 
املهنة واأكد املجل�ش خالل مناق�شة م�شروع قان�ن 
امل�شتح�شرات  ب�����ش��اأن  2017م  ل�����ش��ن��ة  احت�����ادي 
اأهمية م�شروع القان�ن يف تنظيم  البيطرية على 
ت������داول امل�����ش��ت��ح�����ش��رات ال��ب��ي��ط��ري��ة م���ن خالل 
قان�ناً  لها  واملرخ�ش  االخت�شا�ش  ذات  اجل��ه��ات 
امل�شتح�شرات  لتداول  العلمية  ال�ش�ابط  وو�شع 
البيطرية م�شددا على اأن م�شروع القان�ن ي�شمن 
عدم دخ�ل م�شتح�شرات بيطرية غري م�شجلة يف 
الدولة وت�فري امل�شتح�شرات البيطرية يف ال�ش�ق 
القيام  م��ن  البيطرية  امل��ن�����ش��اآت  ومت��ك��ني  امل��ح��ل��ي 
احلي�انية  ال���رثوة  وحماية  العالجية  مبهامها 
ال��ب��ي��ط��ري��ة وحماية  االأدوي��������ة  اأ����ش���ع���ار  و���ش��ب��ط 

امل�شتهلك.
وح�����ش��ب م�����ش��روع ال���ق���ان����ن ي��ج��ب ع��ل��ى �شركات 
البيطرية  امل�شتح�شرات  وم�شت�دعات  وم�شانع 
ب���ال���دول���ة احل�������ش����ل ع��ل��ى ت��رخ��ي�����ش م���ن وزارة 
التغري املناخي والبيئة وفًقا لل�شروط وال�ش�ابط 
القان�ن  لهذا  التنفيذية  الالئحة  حتددها  التي 
لدى  البيطرية  امل�شتح�شرات  ت�شجيل  وي��ج��ب 
التي حتددها  لل�شروط وال�ش�ابط  ال���زارة وفقاً 
ال�زارة  القان�ن ومتنح  لهذا  التنفيذية  الالئحة 
امل�شتح�شرات  وم�شانع  ل�شركات  ت�شجيل  �شهادة 
البيطرية وللم�شتح�شر البيطري وتك�ن مدتها 
وفًقا  مماثلة  مل��دد  للتجديد  قابلة  �شن�ات  خم�ش 
ل��ل�����ش��روط وال�����ش���اب��ط ال��ت��ي حت��دده��ا الالئحة 

التنفيذية لهذا القان�ن.
ال�طني االحت��ادي خالل مناق�شة  املجل�ش  و�شدد 
م�����ش��روع ق���ان����ن احت�����ادي يف ����ش���اأن ت�����داول امل����اد 
على  اأحكامه  ت�شري  اأن  ���ش��رورة  على  البرتولية 
احلّرة  املناطق  ذل��ك  يف  مب��ا  ال��دول��ة  اإقليم  كامل 
ومناطق التط�ير واال�شتثمار اخلا�شة مع فر�ش 
درهم  ال��ف   500 بقيمة  بالغرامة  تبداأ  عق�بات 

وال�����ش��ج��ن يف ح��ال��ة ارت��ك��اب خم��ال��ف��ة وت�����ش��ل اإىل 
خم�شة ماليني يف حالة الع�دة اإىل خمالفة م�اد 

م�شروع القان�ن.
�شي�شاهم  القان�ن  اأن م�شروع  املجل�ش على  و�شدد 
جمال  يف  العاملة  ال�طنية  ال�شركات  حماية  يف 
تداول امل�اد البرتولية من مناف�شة امل�زعني غري 
اإن�شاء  البرتولية ويف  امل���اد  بتداول  لهم  املرخ�ش 
قاعدة بيانات احتادية ت�شمل كافة اجلهات العاملة 
يف قطاع تداول امل�اد البرتولية ويف تنظيم تداول 
املمار�شات  مكافحة  خ��الل  م��ن  البرتولية  امل����اد 
ال�شارة على االقت�شاد ال�طني وال�شالمة العامة 

والبيئة.
م�شروع  باأهداف  تتعلق  م��ادة  املجل�ش  وا�شتحدث 
البرتولية  امل�����اد  ت����داول  تنظيم  وه���ي  ال��ق��ان���ن 
وحتديد �شروط واإجراءات تداول امل�اد البرتولية 
االقت�شاد  ع��ل��ى  ال�����ش��ارة  امل��م��ار���ش��ات  وم��ك��اف��ح��ة 
املتعلقة بهذا  ال�طني واالأمن وال�شالمة والبيئة 

القان�ن.
و وافق املجل�ش خالل جل�شته الرابعة ع�شرة من 
الت�شريعي  للف�شل  ال��ث��اين  ال��ع��ادي  االنعقاد  دور 
ال�شاد�ش ع�شر التي عقدها يف مقره باأب�ظبي يف 
احتادي  قان�ن  م�شروع  على  2017م،  ماي�   2
يف ���ش��اأن ت����داول امل�����اد ال��ب��رتول��ي��ة ب��ع��د اأن عدل 

وا�شتحدث عددا من م�اده وبن�ده.
قان�ن  م�����ش��روع  مناق�شة  خ���الل  امل��ج��ل�����ش  و���ش��دد 
احت�����ادي ب�����ش��اأن ع��م��ال اخل���دم���ة امل�����ش��اع��دة على 
بني  العالقة  تنظيم  يف  القان�ن  م�شروع  اأهمية 
امل�شاعدة  اخل���دم���ة  وع���م���ال  االأع����م����ال  اأ����ش���ح���اب 
ذات  الفئات  م��ن  تعد  ك�نها  اال�شتقدام  ومكاتب 
من  ت�شمنه  م��ا  اإىل  اإ���ش��اف��ة  للمجتمع  االأه��م��ي��ة 
االتفاقيات  اأ�ش�ش  تراعي  وق�اعد  قان�نية  مبادئ 

وااللتزامات الدولية التي التزمت بها الدولة.
ا�شتقدام  ع��ل��ى  ال���ق���ان����ن  ه����ذا  اأح����ك����ام  وت�������ش���ري 
وت�شغيل العمال املبينة مهنهم باجلدول امللحق به 
واالأطراف ذات العالقة وملجل�ش ال�زراء بناء على 
عر�ش ال�زير اإجراء اأي تعديل على املهن ال�اردة 

بهذا اجلدول.
ي��ج���ز الأي �شخ�ش  ال��ق��ان���ن ال  مل�����ش��روع  وط��ب��ق��ا 
ال�شتقدام  و�شيطاً  يعمل  اأن  معن�ي  اأو  طبيعي 
م�اطنا  ك��ان  اإذا  اإال  م�ؤقتا  ت�شغيلهم  اأو  العمال 
القان�ن  لهذا  طبقا  الن�شاط  بذلك  له  وُمرخ�شا 
للمن�شاأة  ي��ك���ن  اأْن  وي��ج��ب  التنفيذية  والئ��ح��ت��ه 
املُرخ�ش لها مدير م�اطن ح�شن ال�شري وال�شل�ك 
م���ع ت���ق���دمي ال�����ش��م��ان��ات امل��ط��ل���ب��ة ع��ل��ى النح� 
القان�ن  لهذا  التنفيذية  الالئحة  حت��دده  ال��ذي 
وي��ت��ع��ني مل��ن��ح ال��رتخ��ي�����ش ت���اف��ر ب��اق��ي ال�شروط 
التنفيذية  والئحته  القان�ن  ه��ذا  يحددها  التي 

والقرارات ال�شادرة عن ال�زارة.

•• منطقة الظفرة – 

لطيفة جابر:

فعاليات  اأم�������ش  اول  م�����ش��اء  ان��ط��ل��ق��ت 
الن�شخة االأوىل من مزاد لي�ا للتم�ر ، 
املقام بتنظيم من جلنة اإدارة املهرجانات 
وال�����ربام�����ج ال��ث��ق��اف��ي��ة وال����رتاث����ي����ة يف 
اأب�ظبي، وذلك و�شط ح�ش�ر كبري من 
التم�ر  ب�شناعة  واملهتمني  امل��زارع��ني 
ومنتجات النخيل، و�شي�شتمر املزاد ملدة 
اأي��ام على م�قع اأر���ش املعار�ش يف   10

منطقة مزيرعة مبدينة لي�ا.
للتم�ر  ل��ي���ا  مل����زاد  االأول  ال��ي���م  ���ش��ه��د 
امل��زارع��ني واجلمه�ر،  اإق��ب��ال كبري من 
ح���ي���ث ح���ر����ش���ت اأع���������داد ك����ب����رية على 
املقام  الرئي�شي  امل��زاد  فعاليات  متابعة 
�شمن م��زاد لي�ا للتم�ر وال��ذي يعترب 
يتم  ال���ذي  الرئي�شية  الفعالية  م��رك��ز 
امل�شاركني  ب��ني  خ��الل��ه  م��ن  ال��ت��ن��اف�����ش 
اأن�������اع التم�ر  اأف���خ���م  ل��ل��ح�����ش���ل ع��ل��ى 
خمت�شة  جلنة  تق�م  حيث  املعرو�شة، 
ب��ت��ق��ي��ي��م ج����دت���ه���ا ع��ن��د ا���ش��ت��الم��ه��ا يف 
اجلمه�ر  و�شيفتتح  الت�شجيل،  مكتب 
الراغبني  وعلى  حم��ددة  باأ�شعار  امل���زاد 
ب��ال�����ش��راء امل����زاي����دة، وم����ن ث���م حت�شل 
من   5% ن�شبة  على  املنظمة  اللجنة 

قيمة اأي �شفقة يتم اإجنازها.
واأج���م���ع ال�����زوار وامل�����ش��ارك��ني اأن امل���زاد 
ملالك  ج��دي��دة  ت�ش�يقية  ف��ر���ش��ة  اأت����اح 
املزارع مما �شي�شاهم يف زيادة الت�شجيع 
زراعة  وخا�شة  باملزرعة  االهتمام  على 
اأثر  ل��ه  و���ش��ي��ك���ن  ومنتجاتها  النخيل 
ك��ب��ري خ���الل ال�����ش��ن���ات ال��ق��ادم��ة على 
الظفرة  منطقة  يف  النخيل  م��زارع��ي 

وباقي اأنحاء الدولة .
فار�ش خلف  رك��ن طيار  الل�اء  واأو���ش��ح 
املزروعي، رئي�ش جلنة اإدارة املهرجانات 
ن�شهد  والرتاثية:  الثقافية  وال��ربام��ج 
من  االأول  ال���ي����م  ف��ع��ال��ي��ات  ان��ط��الق��ة 
الظفرة-  للتم�ر يف منطقة  لي�ا  م��زاد 
وم�شاريع  ج��ه���د  �شمن  ي��اأت��ي  وال����ذي 
ت��ط���ي��ر م��ن��ط��ق��ة ال���ظ���ف���رة ويف اإط����ار 
جلنة  تنظمها  التي  الفعاليات  �شل�شلة 
ال��ع��ام يف  م���دار  امل��ه��رج��ان��ات على  اإدارة 
و  ل��الإب��ل  ال��ظ��ف��رة  كمهرجان  املنطقة، 
اإ�شافًة  البحري ولي�ا للرطب  الظفرة 
لل�شيد  امل��������رزوم  حم��م��ي��ة  ل��ف��ع��ال��ي��ات 
العمل  اإط���ار  يف  جميعها  ت�شب  وال��ت��ي 
واالحتفاء  الثقايف  امل���روث  �ش�ن  على 
والتقاليد  ال�شعبي  ال����رتاث  بعنا�شر 
لالأجيال  عليها  واحل���ف���اظ  االأ���ش��ي��ل��ة 

القادمة .
لي�ا  م�����زاد  اأّن  ع��ل��ى  امل����زروع����ي  واأك������د 
للتم�ر ، �شيك�ن واحداً من اأهم املزادات 
من حيث امل�شم�ن وال�شكل، واأحد اأهم 
منافذ الت�ش�يق ملنتجات التم�ر، االأمر 

الذي يعزز من امل�ارد املالية ويرفع من 
اأب�ظبي واإ�شهامها ال�طني يف  اإنتاجية 

تن�يع امل�ارد االقت�شاد للدولة.
اأن ه����ذا احل����راك  امل����زروع����ي  واأو�����ش����ح 

اأب�ظبي  اإم���ارة  ت�شهده  ال��ذي  ال��رتاث��ي 
اللجنة  �شعي  ا�شتمرارية  ي�ؤكد  ال��ي���م، 

اإىل ب����ذل امل���زي���د م���ن اجل���ه����د اجل����ادة 
واملثابرة على حتقيق كل ما ه� مثمر، 
وت��ع��ك�����ش م���دى ف��خ��رن��ا ب��دول��ت��ن��ا التي 
�شخرت لكل اإماراتي وُمقيم على اأر�شها 
ي��ربز حر�شنا على  ال��ف��ر���ش، كما  اأه���م 
بت�جيهات  وثقافتنا  ال�طنية  ه�يتنا 
م��ن ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة ال��ت��ي ت���ف��ر لنا 
باأن  الكفيلة  االإم��ك��ان��ات وال��ط��اق��ات  ك��ل 
ت�شاعدنا على النجاح يف م�شعانا ليك�ن 
ن�شاطنا الرتاثي والثقايف من�شجماً مع 
الريادة  م�قع  حتتل  الأن  دولتنا  �شعي 

بني الدول املتقدمة واملتح�شرة .
 

مبيعات اليوم الأول للمزاد طن   2
���ش��ه��د امل������زاد ال��رئ��ي�����ش��ي امل���ق���ام �شمن 
م����زاد ل��ي���ا ل��ل��ت��م���ر ، اإق���ب���ال ك��ب��ري من 
اأف�شل  اقتناء  يف  والراغبني  امل�اطنني 
ب��ل��غ��ت مبيعات  ح��ي��ث  ال���ت���م����ر،  اأن��������اع 
الي�م االأول اأكرث من 2 طن من اأن�اع 
التم�ر املختلفة بقيمة 60 األف درهم، 
املزاد  ان��ط��الق  امل��زارع��ني م��ع  و تناف�ش 
م��ن اأج���ل اق��ت��ن��اء ال��ع��ب���ات ال��ت��ي ت�شم 

يعك�ش  م��ا  وه���  الفاخرة  التم�ر  اأن����اع 
مدى حر�ش اأعداد كبرية من االأهايل 
واملزارعني على امل�شاركة يف املزاد الذي 
ت�ش�يقية جديدة  قن�ات  فتح  ي�شهم يف 

الأ�شحاب املزارع .
ك��م��ا ح��ر���ش ج��م��ه���ر ك��ب��ري م��ن ال���زوار 
املزاد  متابعة  اأج���ل  م��ن  ال��ت���اج��د  على 
كميات  القتناء  ذهبية  فر�شة  واغتنام 

من التم�ر املميزة باأ�شعار متميزة. 
 

ع�شرون األف درهم مبيعات �شوق التمور
لبيع  املخ�ش�ش  التم�ر  �ش�ق  ا�شتقطب 
التم�ر املختلفة �شمن مزاد لي�ا  اأن�اع 
الراغبني  م��ن  ك��ب��رية  اأع����داد   ، للتم�ر 
���ش��راء ك��م��ي��ات ���ش��غ��رية م��ن التم�ر  يف 
واخلال�ش  الدبا�ش  اأ�شهرها  املتن�عة، 
وال�شقعي وب�معان وغريها من التم�ر 
ب��ه��ا مزارعي  ي�����ش��ت��ه��ر  ال��ت��ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة 

منطقة الظفرة .
وت����راوح����ت امل��ن��ت��ج��ات امل���ع���رو����ش���ة من 
ال��ت��م���ر امل��خ��ت��ل��ف��ة ب���ني ع���ب����ات فاخرة 
واأخرى عادية، وكذلك تباينت الكميات 

 1 ذات وزن  ع��ب���ات  م��ن��ه��ا،  امل��ع��رو���ش��ة 
2 كج وبع�شها عب�ات  كج واأخ��رى ذات 
كبرية ب�زن 5 كج، كما تباينت االأ�شعار 
امل��ع��رو���ش��ة ح�����ش��ب ج�����دة امل��ن��ت��ج ون�ع 

التم�ر وال�زن .
واأك�������د ع���ل���ي امل���ن�������ش����ري م�������ش���رتى يف 
اأت�����اح فر�شة  امل�����زاد  اأن  ال��ت��م���ر،  ���ش���ق 
امل�اطنني  وك��ذل��ك  ل��ل��م��زارع��ني  ذهبية 
والراغبني يف اقتناء كميات من التم�ر 
وت�جه  ا  اأي�شً متميزة  باأ�شعار  املتميزة 
اإىل اللجنة املنظمة لهذا املزاد  بال�شكر 

الكبري والناجح .
�شعيدة  اأن��ه��ا  عار�شة  حممد  اأم  وت���ؤك��د 
مبا حققته من مبيعات يف الي�م االأول 
للمزاد، خا�شة واأنها مل تت�قع اأن حتقق 
عز  اهلل  بف�شل  ول��ك��ن   ، امل��ب��ي��ع��ات  ت��ل��ك 
االإقبال  زاد  املتميزة،  ومنتجاتها  وجل 
كبرية  كميات  بيع  ومت  منتجاتها  على 
من التم�ر ب�شعر متميز اأي�شا، وه� ما 
جعلها ت�شعر بال�شعادة وتت�جه بال�شكر 
جه�د  اأي�شاً  وتثمن  الر�شيدة  للقيادة 

اللجنة املنظمة .

انطلق فعاليات اليوم الأول لـ مزاد ليوا للتمور و�شط اإقبال كبري من املزارعني واجلمهور 

 مزاد ليوا للتمور فر�ضة ذهبية ل�ضراء كميات من التمور الفاخرة باأ�ضعار متميزة 

م��شى �شلطان املن�ش�ريفار�ش خلف املزروعيعبيد خلفان املزروعيعبداهلل بطي القبي�شي�شامل اأحمد املزروعي�شيف املزروعي�شامل املزروعي

املجل�ش الوطني الحتادي يقر 15 م�ضروع قانون خالل دور النعقاد الثاين 

•• العني-الفجر:

نظمت كلية العل�م يف جامعة االإم��ارات العربية املتحدة ح�ار العل�م 
اأحمد  الدكت�ر  االأ�شتاذ  بح�ش�ر   2018-2017 االأكادميي  للعام  االأول 
مراد - عميد كلية العل�م- والدكت�ر حممد �شامل -رئي�ش ق�شم عل�م 
الريا�شيات- والدكت�ر خالد �شالح -رئي�ش ق�شم اجلي�ل�جيا- وعدد 
ح�ل  االأول  احل����ار  وي���دور  بالكلية.  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  م��ن 

اأهمية االأبحاث البينية يف تط�ر العل�م والتكن�ل�جيا. 
واأو�شح الدكت�ر اأحمد مراد يف تقدميه للح�ار باأن ح�ارات العل�م التي 
اأطلقتها الكلية العام املا�شي تهدف اإىل ت�شليط ال�ش�ء ح�ل الق�شايا 
اأجل  من  الدولة  و�شيا�شات  با�شرتاتيجيات  واملت�شلة  الهامة  العلمية 
ن�شر ال�عي باأهمية هذه امل�ا�شيع؛ كما تعترب هذه احل�ارات كمن�شة 

اإىل خلق ح�ار بناء مع ت��شيات تخدم املجتمع املحلي  علمية هادفة 
العلمي. وقد اأكد الدكت�ر اأحمد مراد باأن االأبحاث البينية تعترب مهمة 
جداً يف البحث العلمي حيث اأنها تناق�ش التحديات العلمية من اأبعاد 
وا�شتطرد  واأ�شمل الأي حتدي علمي،  اأو�شع  فهم  اإىل  و�ش�اًل  خمتلفة 
االأبحاث  على  يعتمد  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  ب��اأن  ق��ائ��اًل  م��راد  الدكت�ر 
اأكد  اأكرث من تخ�ش�ش للدرا�شات العلمية.  وقد  البينية التي جتمع 
امل�شارك�ن من اأع�شاء هيئة التدري�ش اأن تط�ر العل�م ال�شريع يرجع 
اإىل االأبحاث البينية امل�شرتكة بني باحثني من متخ�ش�شات خمتلفة 
والذي ا�شتطاع اأن يجد احلل�ل اجلذرية للكثري من امل�شاكل العلمية، 
�شه�لة  واإىل  العلمية  العقد  اإىل فك  اأدى  التكن�ل�جيا  ت�شارع  اأن  كما 
ويط�رها.  العل�م  يعزز  اأن  دوره  من  وال��ذي  الباحثني  بني  الت�ا�شل 
اأ�شار امل�شارك�ن باأن كلية العل�م بجامعة االإم��ارات كلية رائدة يف  كما 

البح�ث البينية والتي �شهلت حتقيق اأهداف البحث العلمي واأعطته 
ق�ة. ومن منظ�ر اآخر اأكد امل�شارك�ن باأن االأبحاث البينية ت�شاعد على 
�شه�لة التم�يل ال�شريع للبحث العلمي من اجلهات التي تقدم منح 
بحثية.  وجاء يف احل���ار باأن هناك ع��دداً من االأ�شا�شيات التي تدعم 
االأبحاث البينية كالتكامل والتفاهم والتجان�ش ما بني الفريق البحثي 
وحتديد االأدوار بني الباحثني. كما اأو�شى امل�شارك�ن اإىل اأهمية ت�عية 
اأو�شع  اآفاق  الطالب بالتكامل بني التخ�ش�شات املختلفة والذي يفتح 
ل�ش�ق العمل حيث اأن �شيا�شة الدولة امل�شتقبلية ت�شجع على االأبحاث 
االأبحاث  ت�اجه  التي  التحديات  اإىل  امل�شارك�ن  تطرق  وقد  البينية. 
امل�ؤ�ش�شات  م��ع  التعاون  وحم��دودي��ة  وال���ق��ت،  البيانات،  مثل  البينية 
واجلهات العاملة يف الدولة. وقد اأو�شى امل�شارك�ن ب�شرورة احل�افز 

التي من �شاأنها اأن تعزز االأبحاث البينية. 

كلية العلوم بجامعة الإمارات تنظم حوار العلوم الأول للعام الأكادميي ٢٠١٨/٢٠١٧
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 1654
ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ امين من�شر علي ثابت النهدي - اإماراتي  اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل 
اإماراتي   - املحرمي  حمريوم  بن  نخريه  حممد  عبداهلل  ال�شيد/  اىل  وذلك    %51 البالغة  ح�شته  كامل  عن 
اجلن�شية وكما يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 49% وذلك اىل ال�شيد/ �شديق حممد احلاج 
�شديق - �ش�داين اجلن�شية يف الرخ�شة امل�شماة )الذوق اال�شيل لتجارة اللح�م( والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة 
القان�ين من م�ؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات  ال�شكل  مب�جب رخ�شةرقم )617500(  تغيريات اخرى : تغيري 
اال�شيل  )لذوق  لي�شبح   ) اللح�م  لتجارة  اال�شيل  )الذوق  من  التجاري  اال�شم  تغيري   - حمدودة   م�ش�ؤولية 
لتجارة اللح�م- ذ  م م( تغيري الن�شاط التجاري من )جتارة اللح�م املربدة واملثلجة - بالتجزئة( لي�شبح )جتارة 
اللح�م املربدة واملثلجة - بالتجزئة - ا�شترياد(  وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن االحتادي 
رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذك�رة التباع االجراءات القان�نية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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املرجع : 1664
والتنازل  البيع  يرغب يف  اجلن�شية  - هندية   قري�شي  �شبري  �شائرة  ال�شيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك لكال من ال�شيد/ املا�ش بنت عتيق بن جمعه املن�ش�ري - �شع�دية 
اجلن�شية ون�شبتها 50 % وال�شيدة / ريحانه عتيق جمعه املن�ش�ري - هندية اجلن�شية ون�شبتها 50% يف 
تنازل   : اخرى  تعديالت  رقم )216533(   ، مب�جب رخ�شة  لل�شيدات  نايانا  �شال�ن  امل�شماة/  الرخ�شة 
القان�ين للرخ�شة : من م�ؤ�ش�شة فردية  ال�شكل  ، ومت تغيري  ال�شابق ملالكها احلاليني  الرخ�شة  مالك 

ب�كيل خدمات اىل �شركة اعمال مهنية ب�كيل خدمات ، ومت تغري وكيل اخلدمات. 
الكاتب  �شان  ل�شنة  2013 يف  القان�ن االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ش 
اليه بعد  امل�شار  الت�شديق  على االجراء  للعلم وانه �ش�ف يتم  ن�شر هذا االعالن  اقت�شى  . فقد  العدل 
ا�شب�عني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذك�رة التباع االجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1670
ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ ان�ر �شم�ش �شم�ش - رو�شي اجلن�شية يرغب يف البيع 
بريطاين   - ف�شلي  �شليمان  ال�شيد/  اىل    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل 
ال�شارقة مب�جب رخ�شة  باإمارة  تاأ�ش�شت  اجلن�شية يف الرخ�شة )مطعم طريق احلرير( 

رقم )613889( ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية بال�شارقة . 
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة التباع االجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1668

ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ من�ر ح�شني حفيظ علي - باك�شتاين  اجلن�شية 
مدينة  �شال�ن  يف    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
الطائف للحالئق والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم )600639( 
تغيري   - اجلن�شية   اإماراتي   - املن�ش�ري  ابراهيم  يعق�ب  حبيبه  ال�شيدة/  اىل 

ال�شكل القان�ين من م�ؤ�ش�شة فردية ب�كيل خدمات اىل م�ؤ�ش�شة فردية 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن االحتادي رقم )4( ل�شنة   وعمالبن�ش 
2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �ش�ف يتم 

الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا االعالن
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1663

ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ باباجيدى عبدالرزاق اوكانالون - نيجريي  اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 49 %  يف )اجلناح الذهبي لتجارة امل�اد 
اىل   )745996( رقم  رخ�شة   مب�جب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  والتي  م(  م  ذ   - الغذائية 
القان�ين  ال�شكل  تغيري  اجلن�شية   اإماراتي   - الفالحي  علي  يل�ان  ع�قد  �شامل  ال�شيد/ 
من �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة اىلم�ؤ�ش�شة فردية تغري اال�شم التجاري من )اجلناح 

الذهبي لتجارة امل�اد الغذائية - ذ م م( اىل )اجلناح الذهبي لتجارة امل�اد الغذائية( 
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 

االجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا االعالن
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

  اعالن
املرجع : 1665

ناير-  بادمنابهان  �شمربام�ندا  فيل�يل  برا�شانت  ال�شيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
البالغة 100%  يف �شال�ن  والتنازل عن كامل ح�شته  البيع  هندي  اجلن�شية يرغب يف 
اب�بكر  ايت�ديكا  ن�ر احلميد  ال�شيد/  اىل  وذلك   722823 رقم  للحالقة رخ�شة  التالل 

ايت�ديكا - هندي اجلن�شية 
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي  اعرتا�ش على 

ذلك عليه اتباع ال�شبل القان�ين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1653
ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ احمد علي ابراهيم يحيى اجل�شمي - اإماراتي  اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 51 %  اىل : علي حممد عبداهلل عبدالرحيم املرزوقي 
- اإماراتي اجلن�شية وائل �شامي حممد ال�شيفي - م�شري اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن 
كامل ح�شته البالغة 49% اىل الطرف الطرف الرابع : ع�شام ابراهيم عبا�ش الدليمي - عراقي 
اجلن�شية يف الرخ�شة امل�شماة )مدائن ال�شرق ملقاوالت البناء - ذ م م ( والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة 

مب�جب رخ�شة رقم )743730( 
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب 
العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد 
ا�شب�عني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذك�رة التباع االجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1667
ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيدة/ �شكينة بان� �شيد �شجاعت علي - باك�شتانية  اجلن�شية 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  ح�شة اىل ال�شيد/ عبدالن��شاد 
حممد - هندي اجلن�شية يف الرخ�شة املهنية : زهرة البنف�شج لكي املالب�ش - ترخي�ش 

رقم )623718(  تعديالت اخرى : تنازل �شاحبة الرخ�شة الخر. 
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة التباع االجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1652
ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ حممد من�ش�ر م�زمل ح�شني - بنغالدي�شي  اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 50 % وذلك اىل ال�شيد/ حممد ا�شحاق 
لكي  اخلان  )ج�شر  امل�شماة  املهنية  الرخ�شة  يف  اجلن�شية  بنغالدي�شي   - ح�شني  غالم 
دائرة  من  ال�شادرة   )746826( رقم  رخ�شة  مب�جب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  املالب�ش( 

التنمية االقت�شادية بال�شارقة. 
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة التباع االجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1666
يف  يرغب  اجلن�شية  بنغايل    - احمد  �شديق  حاجي  ال�شيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
�شديق  حاجي  احل�شني  اب�  اىل  وذلك    %  50 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع 
احمد - بنغايل اجلن�شية يف الرخ�شة امل�شماة )ور�شة الدل� لت�شليح ميكانيكا ال�شيارات( 

تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم )210630( 
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة التباع االجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1655
ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ عبد الرحمن خالد احمد عبد الغني ال قناطي البل�كي 
، اإماراتي  اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  اىل ال�شيد/ 
اي�ب ح�شن �شعيد حممد امل�شرخ ، اإماراتي اجلن�شية مب�جب رخ�شة رقم )623688( با�شم 

/ ار�ش االحالم للنقل اخلا�ش للركاب باحلافالت  تعديالت اخرى: - 
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة التباع االجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1669
ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ نبيل خ�شر حيات خ�شر حيات - باك�شتاين  اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ ف�ؤاد احمد - 
بريطاين اجلن�شية يف )التنني لتجارة االطارات( والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مب�جب 

رخ�شة رقم )741715( 
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة التباع االجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
 اإعالن بالن�شر  

اإمارة دبي - دائرة حماكم دبي 
حمكمة  الحوال ال�شخ�شية 

اعالن تغيري ا�شم
تقدمت ال�شيدة/ عاليه حممد عبداهلل حممد البل��شي  ، اماراتية 
اجلن�شية اىل حمكمة دبي ال�شرعية بطلب تغيري ا�شمها من عاليه 
حممد عبداهلل حممد البل��شي اىل علياء حممد عبداهلل حممد 
املحكمة  ايل  ب��ه  يتقدم  ان  اع��رتا���ش  لديه  م��ن  وعلى   - البل��شي 

املذك�رة خالل �شهر من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ق�شم خدمات الحوال ال�شخ�شية

حماكم دبي

    دائرة حماكم دبي
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

اإعالن بالن�شر
رقم 2017/6813   

املنذر : م�ؤ�ش�شة البفتة العقارية - م�ؤ�ش�شة فردية 
املنذر اليهم : حمدى ناجي �شالح الزقرى - ميني اجلن�شية 

الطرفني  بني  امل��ربم  االيجار  عقد  بامتداد  اليه  املنذر   / املنذر  يخطر   -: امل��ش�ع 
البفته 6 مبنطقة البطني بديرة( طبقا للقان�ن  )للمكتب رقم 4 والكائن يف بناية 
اىل مدة مماثلة بذات ال�شروط على ان تبداأ يف 2017/8/24 وتنتهي يف 2018/8/23 
مقابل ايجار �شن�ي وقدره )85.000.00 درهم( فقط خم�شة وثمان�ن الف درهم على 
ان تق�م ب�شداد دفعة مقدمة خالل مدة )30 ي�ما( واإال �شت�شطر املخطرة اىل اتخاذ 

كافة الطرق القان�نية االخرى حفاظا على حق�قها حاال وم�شتقبال. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6820   

املنذر : م�شرف اب�ظبي اال�شالمي - �ش م ع 
املنذر �شده / حممد خليل ابراهيم دحالن 

امل��ش�ع : انذار �شداد مبلغ 34821.12 درهم )اربعة وثالث�ن الف وثمانية وواحد وع�شرون درهما 
واثنان ع�شر فل�ش(  حت�شل املنذر اليه على قر�ش �شراء �شيارة مببلغ 85601.92 درهم من الن�ع 
 2013 م�ديل  ف�شي  الل�ن  دبي  )o/18390( خ�ش��شي  رقم  ل�حة  �شال�ن   -  2.5 التيما  ني�شان 
ننذركم   - �شداها  يتم  اع��اله  وقدرها مبلغ 34821.12 درهم مل  املذك�رة  املبالغ  وتر�شد بذمته 
ب�ج�ب �شداد اإجمايل املبالغ املتبقية يف ذمتكم للمنذر وقدرها 34821.12 درهم - وذلك خالل 
ا�شب�ع من تاريخ اإعالنكم بهذا االنذار ، ويف حالة عدم �شدادكم املبالغ املتبقية يف ذمتكم ل�شالح 
املنذر فان املنذر يلتم�ش اعمال ن�ش املادة )172( من قان�ن املعامالت التجارية وحتميلكم كافة 

الر�ش�م وامل�شاريف واالتعاب. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

اإنذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6825   

املخطر : اوغايل بلي�شينج ايك�داكب� - ب�كالة  املحامية / �شاره �شاه بيك البل��شي 
املخطر اليه / �شركة ديجيتال �شمارت تكن�ل�جيز - ذ م م )جمه�ل حمل االقامة(

ينذر املخطر - املخطر اليه : ب�شرورة �شداد قيمة ال�شيك رقم )000024( امل�شتحق لديكم 
بتاريخ  اال�شالمي  االإم���ارات  بنك  على  وامل�شح�ب  �شرف  دون  واملرتد  دره��م   42.435 مببلغ 
2017/1/20 والذي حرر على �شبيل ال�شلفه )قر�ش ح�شن النيه( على ان يتم ال�شداد خالل 
)7 ايام( وذلك تنفيذا الحكام امل�اد رقمي )143.144( من قان�ن االإجراءات املدنية واذا مل 
يتم ال�شداد خالل املدة القان�نية 7 ايام من تاريخ االإعالن بالن�شر عندها �شي�شطر املخطر 
اىل اتخاذ االجراءات القان�نية �شدكم للمطالبة ب�شداد قيمة ال�شيك وما ي�شتجد عليه من 

فائدة قان�نية حتى تاريخ احلكم والر�ش�م وامل�شاريف. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
اإعالن بالن�شر

رقم 2017/6615   
املنذر : حممد بن مبارك بن عبداهلل احل�شني - عماين اجلن�شية 

املنذر اليه / جنجا �شاميندا ويجيت�نغي �ش�مانتها ارا�شيجي - �شريالنكي اجلن�شية 
يخطر املنذر / املنذر اليه برغبته يف اخالء العقار و�شداد القيمة االيجارية املتاأخرة 
اليه  امل��ن��ذر  اخ��الء  و���ش��روره  وامل��ي��اه  الكهرباء  ا�شتهالك  وم�شاريف  عليه  املرتتبة 
وت�شليك الفيال وت�شليمه للمنذر خايل من اال�شغاالت يف م�عر غايته 30 ي�ما واإال 
�شي�شطر املنذر اىل اتخاذ االج��راءات  الق�شائية لدى اجلهات املخت�شة للمطالبة 
وم�شاريف  ر���ش���م  بكافة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  وحتميل  االخ���رى  حق�قه  و���ش��ائ��ر  ب��االإخ��الء 

التقا�شي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

اإعالن بالن�شر
رقم 2017/6815   

املنذر : م�شرف اب�ظبي اال�شالمي - ب�كالة املحامي من�ش�ر عبداهلل الزرع�ين 
املنذر اليه : عبدالرحمن ي��شف عبد الرحمن البقي�شى - جمه�ل االإقامة 

يخطر املنذر / املنذر اليه ب�شداد مبلغ وقدره )155.722.38( درهم نتيجة االخالل ب�شداد 
االق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعق�د البيع بالتق�شيط وذلك خالل ا�شب�ع من تاريخ الن�شر واإال 
�شي�شطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على ال�شيارة رقم )55579/خ�ش��شي/E/دبي( 
ايام  الل�ن ف�شي( وذلك يف م�عد اق�شاه �شبعة  LI730 - �شال�ن  ام دبلي�  من ن�ع )بي 
من تاريخ تبليغكم بهذا االخطار واال �ش�ف ن�شطر اأ�شفني التخاذ اج��راءات بيع ال�شيارات 
املذك�رة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الف�ائد والر�ش�م وامل�شاريف ومقابل اتعاب 

املحاماة مع حفظ كافة حق�ق املخطرة القن�نية االخرى. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

اإعالن بالن�شر
رقم 2017/6693   

املنذر  : روبا�شكا لتجارة املالب�ش الن�شائية - �ش ذ م م 
املنذر اليه : علي ح�شني �ش�ماين 

ينذر املنذر / املنذر اليه باداء مبلغ )92.600( درهم خالل مدة اق�شاها 
خم�شة ايام من تاريخ الن�شر ، واال �شي�شطر املنذر اىل اتخاذ االجراءا 
ا�شت�شدار  الق�شائية  ال��دع��اوى  اقامة  فيها  مبا  حقه  له  حتفظ  التي 
اأمر االأداء ، مع حتميل املنذر اليه بكافة الر�ش�م وم�شاريف التقا�شي 

والفائدة القان�نية واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

اإعالن بالن�شر
رقم 2017/6814   

املنذر : م�شرف اب�ظبي اال�شالمي - ب�كالة املحامي من�ش�ر عبداهلل الزرع�ين 
املنذر اليه : ريان ك�نينجني - جمه�ل االإقامة 

اليه ب�شداد مبلغ وق��دره )55.813.94( درهم نتيجة االخ��الل ب�شداد  املنذر  املنذر /  يخطر 
االق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعق�د البيع بالتق�شيط وذلك خالل ا�شب�ع من تاريخ الن�شر واإال 
/D/13168/خ�ش��شي( رقم  ال�شيارة  على  التنفيذية  االج��راءات  التخاذ  املنذر  �شي�شطر 
دبي( من ن�ع )اودى A5 -ك�بيه - الل�ن ا�ش�د( وذلك يف م�عد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ 
تبليغكم بهذا االخطار واال �ش�ف ن�شطر اأ�شفني التخاذ اجراءات بيع ال�شيارات املذك�رة مع 
حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الف�ائد والر�ش�م وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة مع 

حفظ كافة حق�ق املخطرة القن�نية االخرى. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2016/1198  مدين  جزئي 
االق��ام��ة مبا  و���ش جمه�يل حم��ل  امل��دع��ي عليه/1- جميد حممد ح�شني جميدي  اىل 
ان املدعي/�شركة التاأمني العربية املحدودة �ش.م.ل وميثله:�شمري حليم كنعان نعلنكم 
اعاله  املذك�رة  الدع�ى  يف    2017/4/20 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان 
ل�شالح/�شركة التاأمني العربية املحدودة �ش.م.ل بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية 
من  اعتبارا  �شن�يا   %9 ب�اقع  عنه  القان�نية  الفائدة  مع  دره��م   )25000( مقداره  مبلغ 
ومبلغ  وامل�شروفات  بالر�ش�م  الزامه  التام  ال�شداد  وحتى  نهائيا  احلكم  �شريورة  تاريخ 
خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل 
ال�شم�  �شاحب  با�شم  �شدر  االع��الن  هذا  لن�شر  التايل  الي�م  من  اعتبارا  ي�ما  ثالثني 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2411  مدين جزئي

داود جمه�ل حمل االقامة مبا  ابراهيم ح�شن عبداحلي  املدعي عليه / 1-  اىل 
ان املدعي/ �شركة ميثاق للتاأمني التكافلي �ش.م.ع فرع دبي وميثله: احمد علي 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدع�ى وم��ش�عها  اأقام عليك  البناي قد  ابراهيم  ر�شا 
عليه مببلغ وقدره )200000( درهم والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام . وحددت لها جل�شة ي�م االربعاء 
فاأنت  ل��ذا   Ch 2.D.17 بالقاعة  ���ش   8.30 ال�شاعة    2017/10/25 امل���اف��ق 
مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1739  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ه�شام حممد ي��شف �شهاب الدين جمه�ل حمل 
اأقام عليك الدع�ى  االقامة مبا ان املدعي/ اجن�ه مبا�شي ايكامبي قد 
وم��ش�عها املطالبة ب�شحة ونفاذ عقد بيع مركبة والر�ش�م وامل�شاريف 
 8.30 ال�شاعة    2017/10/23 امل���اف��ق  االثنني  ي���م  لها جل�شة  وح��ددت   .
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�ش�ر  Ch 1.B.10 لذا  بالقاعة  �ش 
للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2464  مدين جزئي

رحم�  احمد  حممد   -2 رحم�  حممد  احمد  حممد  ال�شريف   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القان�نية -  املدعي/ خري اهلل للمحاماة واال�شت�شارات  ان  جمه�يل حمل االقامة مبا 
�شبلي  ج��شلني  وميثله:  خ��رياهلل  �شبلي  املحامية/ج��شلني  ومديرته  مالكته  ومتثله 
خرياهلل قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن 
والتكافل بدفع مبلغ وقدره )9.500( درهم وما يرتتب عليه من ف�ائد قان�نية ب�اقع 
12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام مع الزامهما بالر�ش�م وامل�شاريف ومقابل 
اتعاب املحاماة . وحددت لها جل�شة ي�م االحد امل�افق 2017/10/22  ال�شاعة 8.30 �ش 
بالقاعة Ch 1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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م�شلمي  اإن  ام�ش  املتحدة  ب���االأمم  االإن�شانية  االإغ��اث��ة  م�ش�ؤول  ق��ال 
اإىل بنجالد�ش واإن االأمم  الروهينجا ي�ا�شل�ن الفرار من ميامنار 

املتحدة ت�شتعد الحتمال تدفق م�جات جديدة .
وك���رر م���ارك ل���ك���ك وك��ي��ل االأم���ني ال��ع��ام ل���الأمم امل��ت��ح��دة لل�ش�ؤون 
والية  اإىل  بالدخ�ل  لها  ال�شماح  الدولية  املنظمة  طلب  االإن�شانية 

راخني يف �شمال ميامنار قائال اإن ال��شع الراهن غري مقب�ل .
واأ�شاف يف م�ؤمتر �شحفي يف جنيف هذا التدفق القادم من ميامنار 
مل يت�قف بعد..االأمر يتعلق مبئات االآالف من الروهينجا )الذين( 
ال يزال�ن يف ميامنار. نريد اأن نك�ن م�شتعدين يف حالة حدوث املزيد 
من التدفق . وتابع ن�شف ملي�ن �شخ�ش يفرون من بالدهم دون ترو 
. وقال ج�يل ميلمان من املنظمة الدولية للهجرة يف م�ؤمتر �شحفي 
منف�شل اإن ما يقدر بنح� 2000 من الروهينجا يفرون ي�ميا من 
اأعمال  األفا منذ تفجر   515 اإليها  التي جلاأ  اإىل بنجالد�ش  راخني 

العنف يف 25 اأغ�شط�ش اآب.
 

ب��ه��ا م�ش�ؤول�ن  اأدىل  ت�����ش��ري��ح��ات  ب��اك�����ش��ت��ان  وزي���ر خ��ارج��ي��ة  و���ش��ف 
اأب��اد على حماربة  اإ�شالم  عزم  �شككت يف  كبار  اأمريكي�ن  وم�شرع�ن 

الت�شدد باأنها مزاعم فارغة وذلك اأثناء زيارته ل�ا�شنطن.
وبينما ي�جه م�ش�ؤول�ن اأمريكي�ن منذ فرتة ط�يلة انتقادات للدور 
الذي تلعبه باك�شتان يف اأفغان�شتان حتدث م�ش�ؤول�ن كبار ب�شكل اأكرث 
و�ش�حا يف االأي���ام االأخ���رية ع��ن دع��م اإ���ش��الم اب��اد امل��زع���م جلماعات 
االأمريكي  الدفاع  وزي��ر  قال  االأ�شب�ع  هذا  �شابق  وقت  ويف  مت�شددة. 
العمل  اأخ���رى  م��رة  �شتحاول  املتحدة  ال���الي��ات  اإن  ماتي�ش  جيم�ش 
اأن يقرر الرئي�ش دونالد ترامب اأي  اأفغان�شتان قبل  مع باك�شتان يف 

حتركات �شرورية لتغيري امل�شلك الباك�شتاين.
ج�زيف  اجل���رنال  امل�شرتكة  االأمريكية  االأرك���ان  هيئة  رئي�ش  وك��ان 
دانف�رد قال يف جل�شة اأخرى للجنة الق�ات امل�شلحة مبجل�ش ال�شي�خ 
لديها  الباك�شتانية  امل��خ��اب��رات  وك��ال��ة  اأن  يعتقد  اإن���ه  ال��ث��الث��اء  ي���م 
خ�اجة  باك�شتان  خارجية  وزي��ر  وق��ال  مت�شددة.  بجماعات  �شالت 
مالحقتهم  منا  ت��ري��دون  كنتم  اإذا  ال�شحفيني  من  ملجم�عة  اآ�شف 
اأي  �شدهم..  حت��رك  اتخاذ  منا  ت��ري��دون  كنتم  واإذا  بذلك  ف�شنق�م 
حترك تقرتح�نه ف�شنق�م بذلك ... لكن هذه املزاعم الفارغة غري 
مقب�لة . ويف اأغ�شط�ش اآب حدد ترامب ا�شرتاتيجية جديدة للحرب 

يف اأفغان�شتان وانتقد باك�شتان لدعمها املزع�م ملت�شددين اأفغان.
بع�ش  ارتكبنا  املا�شي  يف  رمب��ا  قدي�ش�ن.  اإننا  نق�ل  ال  اآ�شف  وق��ال 
ن�شتهدف  املا�شية  االأربعة  اأو  الثالثة  ال�شن�ات  منذ  لكن  االأخطاء. 

ه�ؤالء االإرهابيني بكل اإخال�ش وتركيز .
  

ذكرت �شحيفة وول �شرتيت ج�رنال ان قرا�شنة كمبي�تر من رو�شيا 
�شرقة  الفريو�شات كا�شبري�شكي بهدف  برنامج مكافحة  ا�شتخدم�ا 
وثائق �شرية م�ج�دة على الكمبي�تر ال�شخ�شي الحد املتعاقدين مع 

وكالة االمن الق�مي االمريكية.
اىل  ال������ش���ل  م��ن  ال�شحيفة،  بح�شب  ال��ق��را���ش��ن��ة،  مت��ّك��ن  وب��ذل��ك 
اي�شا  تق�م  االمريكية  الق�مي  االم��ن  وكالة  اأّن  كيف  ت�شرح  وثائق 
بدورها بقر�شنة اجهزة كمبي�تر اجنبية وحتمي نف�شها من هجمات 
�شيربانية. وتع�د عملية القر�شنة الرو�شية هذه اىل العام 2015، 
وهي ثالث عملية من ن�عها يتعر�ش لها متعاقد مع وكالة االمن 
ال��ق���م��ي يف غ�ش�ن ارب���ع ���ش��ن���ات. وق��د ت��ك���ن ه��ذه ال���اق��ع��ة دفعت 
امل�ظفني  جلميع  ام��ر  اعطاء  اىل  �شبتمرب  ايل�ل   13 يف  وا�شنطن 
ل�شركة  التابعة  الفريو�شات  مكافحة  ب��رام��ج  ك��ل  بنزع  الفدراليني 
احلك�مية  ال��دوائ��ر  يف  الك�مبي�تر  اجهزة  من  الب�ش  كا�شبري�شكي 
اىل  ج�رنال  �شرتيت  وول  �شحيفة  وا���ش��ارت  الفدرالية.  وال���ك��االت 
ان املتعاقد مع وكالة االمن الق�مي االمريكية اخذ امللفات ال�شرية 
العائدة لل�كالة اىل منزله وقام بنقلها على جهاز الكمبي�تر اخلا�ش 
به. وقد يك�ن القرا�شنة متكن�ا من حتديد مكان تلك امللفات من 

خالل برنامج كا�شبري�شكي امل�ج�د على كمبي�تر ذلك الرجل.

عوا�شم

جنيف

وا�شنطن

كابول

ال�ضرطة الكينية تطلق الغاز 
امل�ضيل للدموع على حمتجني 

 •• نريوبي-رويرتز:

املعار�شة  نا�شطني من  امل�شيل للدم�ع على  الغاز  الكينية  ال�شرطة  اأطلقت 
يف العا�شمة نريوبي فيما ت�شاعدت ام�ش االحتجاجات يف املدن للمطالبة 
باإقالة م�ش�ؤويل اللجنة االنتخابية الذين ت�شبب�ا يف اإلغاء نتيجة انتخابات 

الرئا�شة التي جرت يف اأغ�شط�ش اآب.
وميناء  الغرب  املعار�شة يف  وكي�ش�م� معقل  وجتمعت احل�ش�د يف نريوبي 

م�مبا�شا للمرة الثانية هذا االأ�شب�ع.
من  الثامن  يف  اأجريت  التي  االنتخابات  كينيا  يف  العليا  املحكمة  واأبطلت 
اأغ�شط�ش اآب معللة ذلك بتجاوزات لكنها مل تلق بامل�ش�ؤولية على اأي �شخ�ش 

يف جلنة االنتخابات.
اإبطال  ق��ب��ل  ف���از يف االن��ت��خ��اب��ات  ال���ذي  اأوه������رو كينياتا،  ال��رئ��ي�����ش  وات��ه��م 
. و�شب  �شفا ف��شى ق�شائية  على  البالد  ب��شع  العليا  املحكمة  نتيجتها، 
زعيم املعار�شة رايال اأودينجا واأن�شاره جام غ�شبهم على جلنة االنتخابات 

للدور الذي لعبته يف االنتخابات امللغاة.
اأ�شابيع  اإع��ادة االنتخابات �ش�ى ثالثة  ويف ال�قت الذي مل يتبق فيه على 
تبادل �شا�شة من اجلانبني االإهانات واالتهامات االأمر الذي اأجج املخاوف 
من مزيد من اال�شطرابات يف البلد الذي يعد مركزا لالقت�شاد والنقل يف 
املنطقة. وتهدد املعار�شة مبقاطعة االنتخابات املعادة يف 26 اأكت�بر ت�شرين 
االأول اإذا مل يتم عزل م�ش�ؤويل جلنة االنتخابات واإذا �شادق الربملان على 
تعديل مقرتح لقان�ن االنتخابات مينع املحكمة العليا من اإبطال النتيجة 

مرة اأخرى.

خالله ثالثة اإ�شرائيليني يف 26 اأيل�ل �شبتمرب عند مدخل م�شت�طنة يف 
ال�شفة الغربية قبل اأن يقتل. وكان املهاجم لديه ت�شريح عمل اإ�شرائيلي.

اليه�دية وكذلك  واأثار الهج�م خ�شية من هجمات جديدة خالل االأعياد 
جدال ب�شاأن ق�ش�ة االإجراءات.

ويعار�ش اجلي�ش فر�ش اإجراءات متثل عق�بات جماعية على الفل�شطينيني 
�شمانة  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني  م�شتخدمني  ل���دى  الفل�شطينيني  ع��م��ل  يف  وي���رى 

لال�شتقرار يف ال�شفة الغربية.
م�جة  واندلعت  �شديدا،  ت�ترا   2015 يف  اليه�دية  االأعياد  فرتة  �شهدت 

عنف ال تزال م�شتمرة واإن كانت اأخف حدة.
يت�جه ع�شرات اآالف الفل�شطينيني ي�ميا للعمل يف اإ�شرائيل وامل�شت�طنات، 
ويف حني ت�شهد االأعياد واملنا�شبات تباط�ؤا يف عجلة االقت�شاد، فاإنها ت�شتاأنف 

خارج العطل الر�شمية.
حتيي ا�شرائيل يف عيد العر�ش )املظال اأو ال�شعف( ذكرى خروج اليه�د من 

م�شر، ح�شب الن�ش الت�راتي.

الحتالل يغلق ال�ضفة جزئيًا بعيد العر�ش النيجر يعلن مقتل اربعة من جنوده مبكمن 
 •• نيامى-اأ ف ب:

اعلنت احلك�مة النيجرية ان اربعة جن�د نيجريني لق�ا م�شرعهم وا�شيب 
ثمانية اخرون االربعاء يف مكمن ن�شبه جهادي�ن لدورية امريكية نيجرية 

م�شرتكة بجن�ب غرب النيجر، قرب احلدود مع مايل.
وقالت وزارة الدفاع النيجرية يف بيان تاله املتحدث با�شمها عرب التلفزي�ن 
الر�شمي، ان دورية م�شرتكة لق�ات الدفاع واالمن )النيجرية( وال�شركاء 
االمريكيني تعمل يف منطقة احلدود بني النيجر ومايل قد تعر�شت ملكمن 
. وا�شاف ان هناك اربعة قتلى وثمانية جرحى ب�شف�ف الق�ات النيجرية 
وقع  االمريكية.  ال��ق���ات  ب�شف�ف  وجريحني  قتلى  ثالثة  اىل  باالإ�شافة 
200 كلم تقريبا �شمال نيامي يف جن�ب غرب النيجر،  الهج�م على بعد 
بح�شب بيان للقيادة االمريكية النيجرية من مقرها يف �شت�تغارت باأملانيا. 
وقال البيان ان الهج�م وقع على احلدود مع مايل حيث تن�شط اجلماعات 

اجلهادية املتطرفة.

•• القد�ص املحتلة-اأ ف ب:

االأرا�شي  اغ����الق  اج�����راءات  اجل��م��ع��ة تخفيف  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي  اجل��ي�����ش  ق���رر 
ا�شحاب  م��ن  الفل�شطينيني  العمال  بعب�ر  لل�شماح  املحتلة  الفل�شطينية 
الرتاخي�ش خالل فرتة عيد العر�ش )املظلة( اليه�دي التي بداأت االأربعاء. 
اأعلن اجلي�ش االإ�شرائيلي الثالثاء اإغالق ال�شفة الغربية وقطاع غزة ملدة 

11 ي�ماً حتى منت�شف ليل 14 ت�شرين االأول اكت�بر.
بعب�ر  �شي�شمح  اإن��ه  اجلمعة  بر�ش  لفران�ش  اجلي�ش  با�شم  متحدثة  وقالت 
احتياجات  وفق  الغربية  ال�شفة  من  اإ�شرائيل  يف  العاملني  الفل�شطينيني 
على  التخفيف  وينطبق  العيد.  ب��اإج��ازة  امل�شم�لة  غري  االأي���ام  ويف  ال�ش�ق 
العاملني يف الزراعة وامل�شت�شفيات، وفق و�شائل االإعالم. ويف حني تفر�ش 
على  اأخ��ف  ق��ي���داً  تفر�ش  فاإنها  غ��زة  قطاع  على  حمكما  ح�شاراً  اإ�شرائيل 

ال�شفة الغربية.
لكن فرتة االإغالق كانت اأط�ل من املعتاد بعد هج�م نفذه فل�شطيني وقتل 

�شراع بني الأخوة الأعداء على ال�شلطة:

اليابان: هل ينقلب ال�ضحر على ال�ضاحر �ضينزو اآبي...؟
مناورة انتخابية مل توقظ الي�شار، ولكنها اأثارت ثورة غري متوقعة يف �شفوف اليمني املحافظ

ت�ضييع جثمان طالباين يف كرد�ضتان جلنة التحقيق الأمريكية تلتقي اجلا�ضو�ش �ضتيل 
•• وا�شنطن-اأ ف ب:

ذكرت �شبكة �شي ان ان االخبارية ان حمققني من فريق املدعي اخلا�ش روبرت م�لر التق�ا باجلا�ش��ش الربيطاين 
ال�شابق كري�شت�فر �شتيل وا�شع التقرير الذي ك�شف عن وج�د ات�شاالت متكررة بني فريق حملة الرئي�ش دونالد 
التي  اخلا�شة  اللجنة  ان حمققي  الق�شية  على  نقال عن م�شدرين مطلعني  اإن  اإن  �شي  واأك��دت  ورو�شيا.  ترامب 
يرئ�شها م�لر، املدير ال�شابق ملكتب التحقيقات الفدرايل )اف بي اآي(، واملكلفة التحقيق يف التدخل الرو�شي يف حملة 

االنتخابات الرئا�شية االمريكية عام 2016 التق�ا بكري�شت�فر �شتيل يف ال�شيف املا�شي. 
االمريكية  واال�شتخبارات  اآي  بي  االإف  اأن  اإن  اإن  �شي  علمت  االلكرتوين  م�قعها  على  االخبارية  ال�شبكة  وذك��رت 
تعاملت مع ملف �شتيل بجدية اأكرب مما اقرت به علنا . وذك��رت �شحيفة وول �شرتيت ج�رنال يف وقت �شابق ان 
العميل ال�شابق يف اال�شتخبارات اخلارجية الربيطانية )ام اآي 6( ه� من اأعد ملفا من 35 �شفحة و�شفه ترامب 
باالخبار الكاذبة . ويت�شمن ملف �شتيل مزاعم غري مثبتة باأدلة تفيد باأن لدى الرو�ش ا�شرطة فيدي� تظهر فيها 
م�م�شات، مت ت�ش�يرها يف فندق فخم مب��شك� نزل فيه ترامب عام 2013 عند تنظيم انتخاب ملكة جمال الك�ن 

يف رو�شيا، وميكن مل��شك� ا�شتخدامها البتزاز الرئي�ش.

ال���ت�������ش���ري���ع���ي���ة امل����ق����رر اإج������راوؤه������ا 
متنح  اجل��������اري،  اأك���ت����ب���ر   22 يف 
ي�ريك�  ح��زب  ال���راأي  ا�شتطالعات 
 20 تقارب  ن�شبة  اجلديد  ك�يكي 
بينما  الت�ش�يت،  ن�ايا  من  باملائة 
الليربايل  احل����زب  ن�����ش��ي��ب  ي���ق���ّدر 
ال��دمي��ق��راط��ي ب���� 33 ب���امل���ائ���ة، يف 
���ش��ري��ح��ة كبرية  ح���ني مل حت�����ش��م 
بعد.  اخ���ت���ي���اره���ا  ال���ن���اخ���ب���ني  م����ن 
وي����رى ك��ي��ن��ت��ارو ك���ي��ام��ا، اخلبري 
ل���الأوراق  دويت�شه  يف  االق��ت�����ش��ادي 
االأخ����ذ يف  االآن  “بات  ان���ه  امل��ال��ي��ة: 
االعتبار اإمكانية اأن ي�شبح احلزب 
ال��دمي��ق��راط��ي وحليفه  ال��ل��ي��ربايل 

ك�ميت� اأقلية”.
حلزب  املفاجئ  ال�شع�د  دف��ع  وق��د 
كاريزماتية  �شخ�شية  ح�ل  جديد 
قطعت مع معلمها القدمي، دفعت 
مغامرة  م���ق���ارن���ة  اىل  امل��ع��ل��ق��ني 
ي�ريك� ك�يكي باإميان�يل ماكرون 
يف فرن�شا. وم��ع ذل��ك، ف��اإن امل�ازاة 
تت�قف على املقرتح االأيدي�ل�جي 

حلاكمة ط�كي�.
بديال  ل��ي�����ش  االم������ل  ح�����زب  “ان 
ل����ي����ربال����ي����ا ل����ل����ح����زب ال����ل����ي����ربايل 
ك�شفت  وق�������د  ال�����دمي�����ق�����راط�����ي. 
ك���ي��ك��ي ب��������ش����ح اأن���ه���ا ت���ري���د اأن 
خيارا  اليابانيني  للناخبني  تقدم 

يف  للجدل  املثري  الق�مي  ال�شينت� 
ي��ا���ش���ك���ين يف ط���ك��ي���، ه��ي اأكرث 
ميينية من �شينزو اآبي. ويبدو اأنه 
مقرتحاتها  تفعيل  ال�����ش��ع��ب  م��ن 
الن�وي  القليلة، مثل اخل��روج من 
�شريبة  زي�������ادة  ع����ن  ال��ت��خ��ل��ي  اأو 

القيمة امل�شافة.
وم���ع ذل����ك، ي��ب��دو ان االأ�����ش�����اق ال 
عميق  �شيا�شي  ان��ق��الب  اأي  تت�ّقع 
االنتخابات  بعد  اليابان  راأ���ش  على 
الت�شريعية، بدليل انها مل تتفاعل 
يف االأيام االأخرية اإال بن�شبة �شئيلة 
االنتخابية.  ال��ت��ق��ل��ب��ات  ه����ذه  م���ع 
واالربعاء، حقق م�ؤ�شر نيكى مزيدا 
م���ن ال���ت���ق���دم ل��ي��ن��ت��ه��ي ع��ن��د اعلى 

م�شت�ى له يف العامني املا�شيني.

اليابانية  احل��ك���م��ة  رئي�ش  وع��ّل��ل 
ت�شريع  اإىل  ب����احل����اج����ة  ق���������راره 
االإ�������ش������الح������ات ع������رب ����ش���ن���ادي���ق 
االقرتاع، لكنه مل يتقدم باأي عمل 

دقيق.

ثورة اليمني املحافظ
ولئن مل ت�قظ املناورة االنتخابية، 
فرن�شا،  يف   1997 ع����ام  يف  ك��م��ا 
اأث��ارت، يف  فاإنها  الي�شار،  تنظيمات 
�شف�ف اليمني املحافظ، ث�رة مل 

يكن يت�قعها �شينزو اآبي. 
ي����م اع���الن ح���ّل ال���ربمل���ان، اأعلنت 
ي���ري��ك��� ك�يكى،  ح��اك��م��ة ط���ك��ي��� 
ح��ل��ي��ف��ت��ه ال�����ش��اب��ق��ة، ع���ن اإط����الق 
يدعى  ج����دي����د  ����ش���ي���ا����ش���ي  ح�������زب 

تقدمي  وه��دف��ه��ا  االمل”،  “حزب 
ع�������دد من  اأك���������رب  يف  م���ر����ش���ح���ني 
احلزب  �شد  االنتخابية  ال��دوائ��ر 
ال����ل����ي����ربايل ال����دمي����ق����راط����ي. ويف 
ال�شاعات التي اأعقبت ذلك، انفجر 
احل���زب ال��دمي��ق��راط��ي، وه��� حزب 
لعق�د  �شّكل  ال���ذي  ال������ش��ط  ي�شار 
ال�شيا�شية  للحياة  الثاين  القطب 
املعار�شة  اأح���زاب  واب���رز  اليابانية 
واك����ربه����ا، وق�����رر ج����زء ك��ب��ري من 
ب��ح��رب ي�ريك�  ك�����ادره االل��ت��ح��اق 
يت�ىل  الذي  اآبي،  الإ�شقاط  ك�يكي 

ال�شلطة منذ نهاية عام 2012.

من اغلبية اىل اأقلية؟
االنتخابات  م���ن  اأ����ش���اب���ي���ع  وق���ب���ل 

حمافظا اأف�شل “، ح�شب ما ذكرته 
ملجل�ش  حت��ل��ي��ل  يف  ���ش��م��ي��ث  ���ش��ي��ال 

العالقات اخلارجية.

كويكي اأكرث ميينية من اآبي
بع�ش  يف  ل���ل�������ش���خ���ري���ة  ع���ر����ش���ة   
ال�شيا�شية،  النتهازيتها  االأح��ي��ان 
ف���ان ي���ري��ك��� ك���ي��ك��ي ال��ت��ي يطلق 
“مدام  ا����ش���م  م��ن��ت��ق��دوه��ا  ع��ل��ي��ه��ا 
يف ا�شارة اىل تلك  كاينت �ش��شي”، 
املطاعم حيث ينتقل ال�ش��شي من 
اآخ���ر ع��ل��ى ح���زام ناقل،  اإىل  زب����ن 
على اتفاق مع معظم خط احلزب 

الليربايل الدميقراطي.
ويف ال���ع���دي���د م���ن ال���ن���ق���اط، ف���اإن 
احلاكمة، التي زارت بانتظام مزار 

•• ال�شليمانية-اأ ف ب:

�شارك قادة اكراد العراق وممثل�ن عن حك�مة 
ال��ع��راق��ي ال�شابق  ال��رئ��ي�����ش  ب��غ��داد يف ج��ن��ازة 
الن�شال لتحقيق  اأحد وج�ه  جالل طالباين 

ا�شتقالل اقليم كرد�شتان العراق.
ال��ث��الث��اء املا�شي  امل��ان��ي��ا  وت����يف ط��ال��ب��اين يف 
ب���ال���ك���اد على  ا����ش���ب����ع  ب���ع���د  83 ع����ام����ا،  ع����ن 
ت�شبب  ال��ذي  االقليم  ا�شتقالل  على  ا�شتفتاء 
تتمتع  التي  املنطقة  بني  العالقات  يف  باأزمة 
وب��غ��داد. ونقل جثمانه ج���ا اىل  ذات��ي  بحكم 

ال�شجاد  ف��ر���ش  ح��ي��ث  ال�����ش��ل��ي��م��ان��ي��ة  م��دي��ن��ة 
االح��م��ر وان��ت��ظ��ر ح��ر���ش ال�����ش��رف نع�شه على 
التي  ال�شيا�شية  حياته  وخ��الل  املطار.  ار���ش 
�شخ�شية  ط��ال��ب��اين  ك����ان  ع���ق����دا،  ا���ش��ت��م��رت 
العراق  ب��اك��راد  املتعلقة  ال�شيا�شة  يف  رئي�شية 
للعراق من  ك��ردي  اول رئي�ش  ان ي�شبح  قبل 

2005 اىل 2014.
وب��ع��د ان ت��رج��ل��ت ارم��ل��ت��ه ه���ريو واب���ن���اه من 
الطائرة، وقف رئي�ش اقليم كرد�شتان م�شع�د 
ل���ف���رتة ط���ي��ل��ة، ورئي�ش  ب������ارزاين اخل�����ش��م 

ال�زراء جنريفان بارزاين يف انتظار النع�ش.

وح�شر اي�شا الرئي�ش العراقي ف�ؤاد مع�ش�م 
وه���� ك���ردي اي�����ش��ا، ووزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة قا�شم 
�شليم  ال��ربمل��ان  ورئي�ش  )�شيعي(،  االع��رج��ي 
اجلب�ري )�شني(، ممثلني عن حك�مة بغداد.

وان�شم اليهم وزير اخلارجية االيراين حممد 
ج�اد ظريف، وممثل عن اكراد ايران و�ش�ريا 
وال�شخ�شيات  امل�����ش���ؤول���ن  وو���ش��ع  وت��رك��ي��ا. 
لف  ال��ذي  طالباين  نع�ش  على  زه���ر  اأكاليل 
ب���ال����ان االح��م��ر واالبي�ش  ال���ك���ردي  ب��ال��ع��ل��م 
الن�شيد  ع����زف  ف��ي��م��ا  واالخ�������ش���ر  واال����ش���ف���ر 

ال�طني العراقي ثم الن�شيد الكردي.

�شراع بني اليمني يف انتخابات اليابان

حل الربملان متهيدا النتخابات ت�شريعية

�شينزو ابي هل ارتكب خطا �شرياك قبل ع�شرين عاما

ي�ريك� ك�يكي ث�رة على معلمها باالم�ش

 انفجر احلزب الدميقراطي والتحق جزء 
كبري من كوادره بحزب اإ�شقاط �شينزو 

»حزب الأمل« حزب �شيا�شي جديد يعلن 
احلرب على احلزب الليربايل الدميقراطي

مغامرة يوريكو كويكي �ضبيهة 
مب�ضرية اإميانويل ماكرون يف فرن�ضا

لنتهازيتها ال�ضيا�ضية، يطلق عليها 
منتقدوها ا�ضم »مدام كاينت �ضو�ضي«

•• الفجر – خرية ال�شيباين
�شرياك  جاك  خطاأ  نف�ش  اآبــي  �شينزو  ارتكب  هل 
الفرن�شية  الدولة  رئي�ش  غرار  على  1997؟  عام 
الياباين  الوزراء  رئي�ش  رف�ش  عاما،  ع�شرين  قبل 
لل�شتفادة  “امل�شلحة”  املحافظ طويل فكرة حّل 
من حتّلل ت�شكيلت املعار�شة. ثم قرر يف النهاية، 
الليربايل  حــزبــه  ا�شرتاتيجيي  مــع  بــالتــفــاق 
الدميقراطي، ومثل نظريه الفرن�شي جاك �شرياك، 
ائتلفه يتمتع  النواب حيث كان  قرر حّل جمل�ش 

باأغلبية �شاحقة.
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اأزمة كاتالونيا املع�ضلة اجلديدة لالحتاد الوروبي  •• عوا�شم-اأ ف ب:

االحتاد  ي�اجهها  ج��دي��دة  مع�شلة  كاتال�نيا  ا�شتقالل  حت��دي  يعترب 
االوروبي الذي كان ياأمل يف النه��ش بعد عقدر من االأزمات املرتبطة 

ب�ج�ده، من االأزمة املالية اىل اأزمة الهجرة مرورا بربيك�شت.
راأت مديرة مكتب م�ؤ�ش�شة بريتيل�شمان يف بروك�شل �شتيفاين فاي�ش اأن 
االحتاد االأوروبي ه� بطريقة ما، م�ؤ�ش�شة لالأوقات ال�شعيدة فقط. طاملا 
االأم�ر ت�شري على ما يرام، يعمل االحتاد ب�شكل جيد. لكن عندما تقع 

م�شكلة ما، ي�اجه االحتاد �شع�بات كبرية التخاذ م�قف والت�شرف .
واأ�شافت اخلبرية ان هذه امل�شكلة تل�ح يف االفق منذ وقت ط�يل مذكرة 
باأن م�ؤيدي ا�شتقالل كاتال�نيا كان�ا يح�شرون ال�شتفتاء تقرير امل�شري 

منذ �شن�ات اإال اأنه مل يحظ باالهتمام املطل�ب يف االحتاد االوروبي.
والدليل على ذلك، ال�شمت الذي ينم عن انزعاج ولزمه االحت��اد قبل 
اأخ��رى خ�ش��شا يف  انف�شالية  نزعات  يخ�شى  بينما  كاتال�نيا،  ا�شتفتاء 

فالندرز وا�شكتلندا وبالد البا�شك.

امل�ؤيدين  ال��ن��اخ��ب��ني  ب��ني  ا���ش��ت��ب��اك��ات  تخللته  ال����ذي  اال���ش��ت��ف��ت��اء  وب��ع��د 
اىل  االأوىل  للمرة  االأوروب��ي��ة  املف��شية  دع��ت  وال�شرطة،  لال�شتقالل 
لكنها حر�شت   ، ال�شيا�شة  و�شيلة يف  العنف ك  ا�شتخدام  ودان��ت  احل���ار 
على عدم اإثارة غ�شب مدريد. واعتربت املف��شية اأن اال�شتفتاء يتعار�ش 
اأن الدفاع عن دولة القان�ن قد يتطلب  مع الد�شت�ر اال�شباين م�ؤكدة 
با�شتثناء بلجيكا حيث ي�شكل  اأحيانا ا�شتخدام الق�ة ب�شكل متكافىء .3 
و�شل�فينيا  احلاكم،  التحالف  يف  ا�شا�شيا  مك�نا  الفلمنكي�ن  الق�مي�ن 
التي ولدت نتيجة انف�شالها عن ي�غ��شالفيا ال�شابقة، تلتزم الع�ا�شم 
اال�شباين  ال����زراء  لرئي�ش  الكامل  دعمها  تعلن  اأو  ال�شمت  االأوروب��ي��ة 
ماريان� راخ�ي. وحتى الدول التي تتمتع باأعلى م�شت�يات الالمركزية، 
واأن  اأخرى  انف�شالية  الكاتال�ين مناطق  النم�ذج  ُيلهم  اأن  تخ�شى من 

ي�ؤدي اىل �شل�شلة ردود فعل قد جتعل االحتاد االوروبي يف نهاية املطاف 
ب�ن�ش  غ�نزاليز  اإ�شتيبان  االأوروب����ي  النائب  وق��ال  للحكم.  قابل  غ��ري 
�شي�ؤثر على  ا�شبانيا، فاالأمر  بك�شر وحدة  لكاتال�نيا  الي�م  �شمحتم  اذا 
كامل القارة. وبداًل من اأوروبا مك�نة من 27 دولة �شيك�ن لدينا كيان 
ال ميثل اأوروبا )واحدة( م�ؤلف من دويالت . وجنا االحتاد من االأزمة 
اأزمات الدين التي كانت على و�شك  2007 ومن  امل�شرفية العاملية يف 
اإخراج الي�نان من منطقة الي�رو يف 2015. ومل يتعاَف االحتاد متاما 
اأزمة  اإثر  اأزمة الت�شامن الكبرية بني ال�شرق والغرب التي ظهرت  من 
املهاجرين، فيما يخ��ش معركة مع ب�لندا وه�لندا ح�ل ا�شالحاتهما 
للغاية مع  م��ع��ق��دة  م��ب��اح��ث��ات  وي��ج��ري  ل��ي��ربال��ي��ة  ال��ت��ي يعتربها غ��ري 
واعترب   .2019 ع��ام  االحت���اد  م��ن  خروجها  لتنظيم  املتحدة  اململكة 

منت�شف  يف  خ��ط��اب  يف  ي�نكر  ك��ل���د  ج��ان  االوروب���ي���ة  املف��شية  رئي�ش 
اأيل�ل �شبتمرب مع ا�شتئناف العمل ال�شيا�شي بعد العطلة ال�شيفية، اأن 
االأ�ش�اأ قد مّر. وعر�ش برنامج ا�شالحات طم�حة م�شريا اىل اأن اأوروبا 
لديها من جديد فر�ش جناح بف�شل انخفا�ش ن�شبة البطالة وت�شجيل 
انتعا�ش خج�ل. كل هذا كان قبل ازمة كاتال�نيا التي اعتربها الباحث 
اأنها  اأمل��ان  فريديريك  ل�ك�شمب�رغ  جامعة  يف  االأوروب��ي��ة  ال��درا���ش��ات  يف 
ب��ش�ح عقبة جديدة يف طريق التكتل االوروبي، خ�ش��شا اذا ا�شتمرت 

لفرتة ط�يلة.
التحديات  اله��م��ال  ي�����ش��ط��روا  ان  مي��ك��ن  االأوروب���ي���ني  اأن  ف��اي�����ش  وراأت 
)ك�ريا  ال��ع��امل��ي��ة  االأم��ن��ي��ة  ال��ت��ه��دي��دات  اي  تنتظرهم،  ال��ت��ي  احلقيقية 
بنا  حتيط  التي  االأو���ش��ط(  ال�شرق  يف  وال��ن��زاع��ات  واالره����اب  ال�شمالية 
التي  ال�شمنية  الدع�ات  اأن  اأملان  . وقال  العاملية  االقت�شادية  واملناف�شة 
لالحتاد  لي�ش  واخل���رباء،  االأوروب��ي���ن  وال��ن���اب  االتف�شالي�ن  اطلقها 
االوروبي اأي م�شلحة يف الدخ�ل يف و�شاطة الأن ذلك �شي�شفي ال�شرعية 

على االنف�شاليني .

•• الفجر - خرية ال�شيباين
الر�شالة ال لب�ش فيها.. منح جائزة 
الدولية  ل��ل��ح��م��ل��ة  ل��ل�����ش��الم  ن���ب��ل 
الن�وية  االأ���ش��ل��ح��ة  ع��ل��ى  للق�شاء 
اأ�شلحة  حظر  اإىل  يهدف  )اآي��ك��ان( 
الرت�شانات  م��ن  ال�����ش��ام��ل  ال��دم��ار 
التي  جلنيف،  وبالن�شبة  العاملية.  
الذي  االئ���ت���الف  م��ق��ر  ت�شت�شيف 
اأكرث  يف  �شريكا   470 نح�  ي�شم 
بالطبع  ت�شكل  دول����ة،   100 م��ن 
حل��ظ��ة ك����ربى. ف��ف��ي م���ي���دان نزع 
ال�شالح، ظلت مدينة بحرية جنيف 
لفرتة ط�يلة مرادفة للجم�د مع 

اإىل  ا�شتئ�شالها  وي��ج��ب  م�����ش��روع 
االأبد من على ك�كب االأر�ش “.

الدولية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������ش  وك������ان 
م�رير،  ب��ي��رت  االأح���م���ر  لل�شليب 
املعاهدة  اع���ت���م���اد  ع���ن���د  اأك������د  ق����د 
العامل  ان  اآي��ك��ان،  التي روج��ت لها 
تاريخية  خ��ط���ة  ال���ي����م  ات��خ��ذ   “
االأ�شلحة  ه��ذه  عن  ال�شرعية  بنزع 
انطالق  نقطة   – االإن�شانية  غري 
ح��ا���ش��م��ة ن��ح��� ال��ق�����ش��اء ع��ل��ي��ه��ا يف 
انت�شار  االتفاق  هذا  ان  امل�شتقبل. 
واللجنة  ج��م��ع��اء،  ل��ل��ب�����ش��ري��ة  ه���ام 
مقتنعة  االأحمر  لل�شليب  الدولية 
باأن املعاهدة اجلديدة ت�فر اأ�شا�شا 
االأ�شلحة  ان��ت�����ش��ار  مل��ك��اف��ح��ة  متينا 
للق�شاء  ال�شبيل  ومتهد  ال��ن���وي��ة 

عليها “.

وفق  اي�شا،  امليادين  �شرق  جن�ب 
 18 قتل  كما  املر�شد.  اح�شى  ما 
مدنيا اخرون الثالثاء جراء غارة 
اآباراً  ا�شتهدفت  ال��دويل  للتحالف 
للمياه اثناء جتمع ال�شكان قربها 
يف مدينة الرقة، بح�شب املر�شد. 
ب������دوره تعمد  ال��ت��ح��ال��ف  وي��ن��ف��ي 
ا���ش��ت��ه��داف م��دن��ي��ني، م����ؤك���داً انه 
للح�ؤول  االج����راءات  ك��اف��ة  يتخذ 

دون ذلك.
لل�شليب  الدولية  اللجنة  ون��ددت 

ان��ت��ه��اك��ا خ��ط��ريا حلق�ق  ي�����ش��ك��ل 
االإن�شاين  وال���ق���ان����ن  االإن�������ش���ان 
الدويل وقد ي�شل اإىل حد جرائم 

احلرب .
مار�ش  اآذار  م��ن��ذ  ���ش���ري��ا  وت�شهد 
ت�شببت  دام����ي����ا  ن����زاع����ا   2011
ال���ف   330 م�����ن  اك������رث  مب���ق���ت���ل 
البنى  يف  ه��ائ��ل  وب���دم���ار  �شخ�ش 
اأكرث  وت�����ش��ري��د  وب��ن��زوح  التحتية 
�ش�ريا  داخ���ل  ال�شكان  ن�شف  م��ن 

وخارجها.

الأكرث  عالق  ال�شالح  لنزع  م�ؤمتر 
من عقدين يف مازق دون نهاية.

�شابقة اأوباما
وبالن�شبة للجنة ن�بل، كانت اأي�شا 
اأول�����ي����ة م��ن��ذ ع����دة ����ش���ن����ات. عام 
2009، ومل ميّر وقت ط�يل على 
دخ�له البيت االأبي�ش، منح باراك 
اأوباما جائزة ن�بل لل�شالم، ويع�د 
منه  كبري  ج��ان��ب  يف  التت�يج  ه��ذا 
عامل  ل�شالح  ال��ق���ي  خطابه  اىل 

يف ع������امل ت����ب����دو ف���ي���ه ت���ه���دي���دات 
ترت�ّشخ  ال�شامل  الدم���ار  اأ�شلحة 

وتتكّثف”. 
واأ�����ش����اف����ت ب��ي��ات��ري�����ش ف���ي���ه���ن: “ 
اجل���ائ���زة اع����رتاف ب��اجل��ه���د التي 
النا�شطني  م��ن  امل��الي��ني  ي��ب��ذل��ه��ا 
اأنحاء العامل  وامل�اطنني يف جميع 
ال��ذي��ن اح��ت��ج���ا ب��ق���ة م��ن��ذ بداية 
االأ�شلحة  ع��ل��ى  ال��ن���وي��ة  احل��ق��ب��ة 
اأنها  ع��ل��ى  ب���اإ����ش���راره���م  ال���ن����وي���ة 
غر�ش  اأي  حت��ق��ي��ق  اإىل  ت�شعى  ال 

اإىل  امل��ت��ح��دة  االأمم  دف���ع  ف��ع��ال يف 
االأ�شلحة  حلظر  م��ع��اه��دة  اع��ت��م��اد 
يف  بلدا   122 م��ن  بدعم  الن�وية 
وكانت  بني�ي�رك.  املا�شي  ي�لي� 
قاطعتها  وان  حتى  ك��ربى  حلظة 

الق�ى الن�وية الكربى.

معاهدة تثري ال�شتقطاب؟
����ش����ي�������ش���را يف م����ؤمت���ر  �����ش����ارك����ت 
ل�شالح  و�����ش�����ت����ت  ن�����ي������ي������رك، 
م��ع��اه��دة احل��ظ��ر رغ����م اأن���ه���ا غري 

خال من االأ�شلحة الن�وية عقد يف 
براغ اأبريل 2009. اإال اأن الرئي�ش 
االأمريكي ال�شابق خّيب االآم��ال يف 
العديد  اآمال  وحتى  واليته،  نهاية 
من م�شت�شاريه املقربني، من خالل 
لتحديث  االأخ�شر  ال�ش�ء  اإعطاء 
االأمريكية  ال���ن����وي���ة  ال��رت���ش��ان��ة 
األف مليار دوالر ميتد على  مببلغ 

ثالثني �شنة.
الدولية  احل���م���ل���ة  جن���ح���ت  وق�����د 
الن�وية  االأ���ش��ل��ح��ة  ع��ل��ى  للق�شاء 

االطل�شي،  �شمال  حلف  يف  الع�ش� 
عن نف�ش م�قف �ش�ي�شرا.

وال ُت��خ��ف��ي م��دي��رة م��ق��ر اآي��ك��ان يف 
جنيف، بياتري�ش فيهن، حما�شها: 
“اإنه ل�شرف عظيم اأن نح�شل على 
 2017 لعام  لل�شالم  ن�بل  جائزة 
معاهدة  اعتماد  يف  لدورنا  تقديرا 

حظر االأ�شلحة الن�وية.
 ف���االت���ف���اق ال���ت���اري���خ���ي ال�����ذي مت 
بدعم  ي�لي�  من  ال�شابع  يف  تبنيه 
االأمل  على  يبعث  بلدا،   122 من 

املقرتحة.  ب��ال��ط��ري��ق��ة  م��ق��ت��ن��ع��ة 
اأنه من ال�شروري �شد  وترى برن 
الدويل،  القان�ن  قان�نية يف  ثغرة 
الكيميائية  االأ�شلحة  يحظر  الذي 
االأ�شلحة  ول��ي�����ش  وال��ب��ي���ل���ج��ي��ة 

الن�وية. 
ولكنها تعتقد اأن املعاهدة لن حتقق 
�شتزيد من  الأنها  املرج�ة،  النتائج 
حالة اال�شتقطاب يف ن�شيج املجتمع 
الدويل بني الدول الن�وية والدول 
املانيا،  وت����داف����ع  ال���ن����وي���ة.  غ���ري 

االأح���م���ر اخل��م��ي�����ش مب��ق��ت��ل مئات 
امل�شت�شفيات  وت��دم��ري  ال�����ش��ح��اي��ا 
اال�شب�عني  خ�����الل  وامل������دار�������ش 
ع������دة،  م����ن����اط����ق  االخ������ريي������ن يف 
هي  العنف  م�شت�يات  ان  معتربة 
حلب  مدينة  معارك  منذ  االأ���ش���اأ 

العام املا�شي.
ال�ش�ؤون  تن�شيق  مكتب  ح��ذر  كما 
االن�شانية االقليمي التابع لالمم 
املتحدة يف بيان منف�شل اخلمي�ش 
من ان ا�شتهداف املدنيني واملرافق 

واحلدودية مع العراق. ويحتفظ 
ال�شرقية  االحياء  على  ب�شيطرته 
ال�����زور وبلدات  دي����ر  م��دي��ن��ة  م���ن 
ال�شرقي  الريفني  يف  ع��دة  وم��دن 
مناطق  اىل  باال�شافة  واجلن�بي 

�شحراوية وا�شعة.
كما ي�شيطر على مدينتي امليادين 
تعدان معقلني  اللتني  والب�كمال 
بارزين للتنظيم يف �ش�ريا. ويق�ل 
حملل�ن ان التنظيم نقل تدريجياً 
اجل���زء االك���رب م��ن ق���ات��ه وقادته 
اليهما مع خ�شارته معاقل اخرى 
)�شمال(  الرقة  اب��رزه��ا  البالد  يف 

التي ي��شك على خ�شارتها.
وارتفعت ح�شيلة القتلى املدنيني 
يف اال�شب�عني االخريين يف �ش�ريا 
الرو�شية على دير  ال��غ��ارات  ج��راء 
التي ت�شنها طائرات  الزور، وتلك 
التحالف الدويل بقيادة امريكية 
ع���ل���ى م���دي���ن���ة ال����رق����ة )����ش���م���ال( 
�ش�ريا  ق���ات  تق�ده  لهج�م  دعما 

الدمي�قراطية �شد التنظيم.
ت�شعة  ب��ي��ن��ه��م  م��دن��ي��اً   38 وق��ت��ل 
ب���غ���ارات رو�شية  االرب���ع���اء  اط��ف��ال 
الفرات  ع��ب���ر  حم��اول��ت��ه��م  ل����دى 

املعل�مات  امليدانية جلمع  امل�شادر 
ويحدد ه�ية الطائرات التي تنفذ 
اجتاهات  من  انطالقا  ال�شربات 

حتليقها والذخائر امل�شتخدمة.
وت��ن��ف��ذ رو���ش��ي��ا غ�����ارات ك��ث��ي��ف��ة يف 
االيام االخرية يف ريف دير الزور 
ال�������ش���رق���ي، دع����م����اً ل���ت���ق���دم ق�����ات 
ب��ات��ت على  ال��ت��ي  ال�����ش���ري  النظام 
ب���ع���د خ��م�����ش��ة ك���ي���ل����م���رتات من 
م��دي��ن��ة امل��ي��ادي��ن، ات��ي��ة م��ن جهة 

البادية ال�ش�رية.
ال�ش�رية  االن���ب���اء  وك��ال��ة  واأك�����دت 
ال��ر���ش��م��ي��ة ���ش��ان��ا اخل��م��ي�����ش تقدم 

ق�ات النظام اىل هذه امل�شافة.
غارات  تنفذ  التي  رو�شيا  وت��دع��م 
ج�����ي����ة يف �����ش�����ري����ا م���ن���ذ اي���ل����ل 
ت�شنه  هج�ماً   ،2015 �شبتمرب 
ق�ات النظام يف مدينة دير الزور 
احيائها  م���ن  اجل��ه��ادي��ني  ل��ط��رد 

ال�شرقية ومناطق عدة يف ريفها.
ال�����ذي مني  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ي�����زال  وال 
متالحقة  م���ي���دان���ي���ة  ب��خ�����ش��ائ��ر 
يف ���ش���ري��ا يف اال���ش��ه��ر االخ����رية، 
ي�����ش��ي��ط��ر ع��ل��ى اك����رث م���ن ن�شف 
النفطية  ال������زور  دي����ر  حم��اف��ظ��ة 

ي���ن��ي���. وي������ش��ك ال��ت��ن��ظ��ي��م على 
كانت  ال��ت��ي  املدينة  ك��ام��ل  خ�شارة 
العام  منذ  ���ش���ري��ا  يف  معقله  تعد 
اأن  اإىل  ال���زي��رة  ولفتت   .2014
عدد املقاتلني الفرن�شيني املتبقني 
العراق  يف  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ���ش��ف���ف  يف 
اإىل  االأرج���ح  على  تراجع  و�ش�ريا 
ال�شابق  يف  ق�����در  ب���ع���دم���ا   500

ب�700.
يقتادون  منهم  الكثريون  وق��ال��ت 
اإىل خط اجلبهة، والذين يريدون 
ال���ت���ه���رب ي��رغ��م��ه��م داع�������ش على 

القتال .
ب��اريل على ان العدد ه�  و���ش��ددت 
لكنه  �شخ�ش   500 االرج��ح  على 

لي�ش من ال�شهل �شبط التعداد .
�شينخف�ش  ال���ع���دد  اإن  وت���اب���ع���ت 
)اأك��رث( على االأرج��ح م�شرية اأىل 
اأنه مل يعد هناك عمليا تدفق اإىل 
امل��ع��ارك ه���ذه وال حركة  ���ش��اح��ات 
ع�دة للمقاتلني منها اإىل بلدانهم 

االأ�شل.
ميدانيا قتل 14 مدنياً على االقل 
بينهم ثالثة اطفال ليل اخلمي�ش 
رو�شية  غ�������ارات  ج������راء  اجل���م���ع���ة 

•• باري�ص-اأ ف ب:

امل�شلحة  ال��ق���ات  وزي����رة  اع��ت��ربت 
ام�ش  ب��اريل  فل�ران�ش  الفرن�شية 
اأبرز  ال��رق��ة،  ا���ش��ت��ع��ادة  معركة  اأن 
معاقل تنظيم داع�ش االإرهابي يف 

�ش�ريا، �شت�شتمر عدة اأ�شابيع .
وق���ال���ت ب����اريل م��ت��ح��دث��ة الإذاع����ة 
ف��ران�����ش اإن����رت اإن��ه��ا ع��ل��ى االأرج����ح 

م�شاألة اأ�شابيع .
اآخر االأحياء التي  اأن  واأ�شارت اإىل 
ي�شيطر  داع�������ش  ت��ن��ظ��ي��م  ي����زال  ال 
قدر  اأك���رب  بالطبع  ت��ط��رح  عليها 
من ال�شع�بة ال�شتعادتها م�شيفة 

من ال�شعب القيام بتكهنات .
وقالت اإنها معركة بطيئة و�شعبة، 

غري اأنها جمدية .
ا�شيب  كما  املدنيني  م��ئ��ات  وق��ت��ل 
املعارك  ج�����راء  ب���ج���روح  اخ������رون 
منذ  الرقة  مدينة  ت�شهدها  التي 
�شنت ق�ات �ش�ريا الدمي�قراطية 
امل�ؤلفة من ف�شائل كردية وعربية 
بدعم من التحالف الدويل بقيادة 
���ش��د تنظيم  ه��ج���م��اً  ام���ريك���ي���ة، 
داع���������ش االإره������اب������ي يف ح���زي���ران 

نهر  ع��ب���ره��م  اث��ن��اء  ا�شتهدفتهم 
يف  امليادين  مدينة  جن�ب  الفرات 
�شرق �ش�ريا، وفق ما افاد املر�شد 

ال�ش�ري حلق�ق االن�شان.
وق����ال م��دي��ر امل��ر���ش��د رام����ي عبد 
ال��رح��م��ن ل���ك��ال��ة ف��ران�����ش بر�ش 
ت�شببت غارات رو�شية لياًل مبقتل 
14 مدنياً على االقل بينهم ثالثة 
اطفال اثناء حماولتهم عب�ر نهر 
الفرات على منت عبارات يف قرية 
ال���اق��ع��ة ج��ن���ب مدينة  حم��ك��ان 
امل��ي��ادي��ن، اح���د اخ���ر اب���رز معاقل 

تنظيم داع�ش يف البالد.
وب��ح�����ش��ب امل���ر����ش���د، ف�����اإن ه�����ؤالء 
���ش��ك��ان القرية  امل��دن��ي��ني ه���م م���ن 
التي ي�شيطر عليها تنظيم داع�ش، 
وك����ان�����ا ي���ح���اول����ن ال����ف����رار من 
ال��ق�����ش��ف ال��رو���ش��ي امل��ك��ث��ف الذي 

يطال املنطقة .
وغ��ال��ب��ا م���ا ت��ن��ف��ي رو���ش��ي��ا مقتل 
م��دن��ي��ني ج���راء غ��ارات��ه��ا، م�ؤكدة 
ان�����ه�����ا ت�������ش���ت���ه���دف امل���ج���م����ع���ات 

اجلهادية فقط.
وي�����ؤك����د امل���ر����ش���د م���ن ج��ه��ت��ه انه 
ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ���ش��ب��ك��ة وا����ش���ع���ة من 

منحت جائزتها لـ »اآيكان«:

نوبل لل�ضالم تعيد امل�ضاألة النووية اإىل قلب الأحداث

مقتل 14 مدنيًا يف غارات رو�شية قرب امليادين 

باري�ش ترجح ا�ضتمرار معركة الرقة عدة اأ�ضابيع

تكرمي احلملة الدولية للق�شاء على االأ�شلحة الن�ويةاالعالن عن جائزة ن�بل لل�شالم يف العا�شمة الرنويجية

حتليل اخباري

العراق البلد الأكرث تاأثرًا �ضيا�ضيًا بنتيجة ال�ضتفتاء.. هل ينجو كرد�ضتان من تهديدات جريانه؟ 
•• عوا�شم-وكاالت:

�شادق اأكراد العراق على فكرة اإقامة دولة م�شتقلة مب�افقة 92،5% 
من املقرتعني، يف نتيجة معروفة مل تفاجئ اأح��داً. ومع ذلك، يرى 
الدولية لدى معهد العالقات  اأ�شتاذ متميز للعالقات  اأي�ب،  حممد 
كرد�شتان  اإقليم  اأوق��ع  الت�ش�يت  اأن  ميت�شيغن،  جامعة  يف  الدولية 
العراق يف م�شكلة مع جميع جريانه، العراق وتركيا واإيران و�ش�ريا، 
املتحدة  ال���الي��ات  معار�شة  ع��ن  ف�شاًل  ك��ردي��ة،  اأق��ل��ي��ات  تقيم  حيث 
كرد�شتان  اأن   ، اإنرتي�شت  نا�ش�نال  جملة  يف  اأي����ب،  وكتب  ورو���ش��ي��ا. 
ب��ات معزواًل داخ��ل منطقته وم��ن قبل ق���ى ك��ربى، وخا�شة  العراق 
ال�اليات املتحدة، والتي وفرت له معظم ما تلقاه من دعم منذ غزو 

�شدام ح�شني للك�يت عام 1990.
ال�شبب  اإدراك  ال�شعب  من  لي�ش  اأي���ب،  وبح�شب  ظاهري..  �شبب 
االأكراد  ت��اق  فقد  نتيجته.  عن  ف�شاًل  اال�شتفتاء  الإج���راء  الظاهري 

الإقامة دولتهم التي وعدوا بها يف اإطار معاهدة �شيفر 1920.
 ولكن معاهدة ل�زان 1923، والتي وقعت على اأنقا�ش االإمرباط�رية 
العثمانية مل تنكر على االأكراد حق اإقامة دولتهم وح�شب، بل وفرت 
ميل�ناً   30 حالياً  وع��دده  ال��ك��ردي،  ال�شعب  لتق�شيم  دولية  �شرعية 

تقريباً، بني تركيا والعراق و�ش�ريا واإيران.
موقف تركيا..  ويق�ل الكاتب اإن تركيا، م�طن قرابة ثلث العدد 

انف�شالية منذ  ك��ردي��ة  ح��رك��ة  ك��ان��ت يف خ�شم  ل���الأك���راد،  االإج��م��ايل 
املا�شي، جتدد  العقد  1984. وبعد فرتة هدوء ق�شرية خالل  عام 
تبني  ذلك  نتيجة  وكانت  االأخريين.  العامني  ثانية يف  ال�شراع مرة 
الرئي�ش الرتكي، اأردوغان، خطاً مت�شدداً يف م�اجهة الق�شية الكردية 
اإجراء  ع��رب  �شلطته  لت�شديد  االأت���راك  الق�ميني  دع��م  ك�شب  بهدف 

تعديالت على الد�شت�ر الرتكي. 
تعاون �شابق.. 

وما يثري العجب، بح�شب اأي�ب، ت�فري تركيا، منذ ت�شعينيات القرن 
ال�شلع واخلدمات،  الرئي�شي لكرد�شتان، حيث قدمت  املا�شي، الدعم 
وخ��ا���ش��ة يف ق��ط��اع ال��ب��ن��اء. واالأه����م م��ن ذل��ك ك��ل��ه، لعبت تركيا دور 
عرب  مي��ر  اأن��اب��ي��ب  خ��ط  ب�ا�شطة  االإق��ل��ي��م  نفط  ت�شدير  يف  ال��شيط 
املحتمل يف  واأث��ره  اال�شتفتاء  لبغداد.  لكن  اأرا�شيها، وغالباً يف حتد 
اأردوغ��ان، الذي هدد باأنه، من االآن  اإنعا�ش اآمال اأكراد تركيا اأغ�شب 
ف�شاعداً، �شيعقد �شفقة مع احلك�مة العراقية يف ما يتعلق بت�شدير 
النفط اخلام، ما قد مينع و�ش�ل النفط من كرد�شتان عرب االأنب�ب 

الرتكي. 
تاأثراً  االأكرث  البلد  العراق  الكاتب لك�ن  ويلفت  تهديد باحلرب.. 
من  ج���زءاً  ي�شكل  كرد�شتان  الأن  وذل��ك  اال�شتفتاء،  بنتيجة  �شيا�شياً 
اأرا�شيه، والأن اال�شتفتاء مل يجر على مناطق تتمتع حالياً بحكم ذاتي 
كردي فح�شب، بل الأن حك�مة اأربيل جتاوزت حدود منطقتها، واأجرت 

اأي�شاً اال�شتفتاء على حمافظة كرك�ك املتنازع عليها والغنية بالنفط. 
املجال  واأغ��ل��ق��ت  الق�شية،  تلك  ب�شاأن  ح��رب  بخ��ش  ب��غ��داد  وه���ددت 
اإليه.  والقادمة  االإقليم  من  املغادرة  الرحالت  اأم��ام  العراقي  اجل�ي 
ولكن قدرة العراق على طرد ق�ات الب�شمركة الكردية من كرك�ك، 
بدعم  داع�ش،  يقاتل  زال  ما  العراق  الأن  خا�شة  اأخ��رى  ق�شية  متثل 

اأمريكي، لطرده خارج ما تبقى له من مناطق هناك.
بقعة �شاخنة .. 

ولكن ميل�شيات احل�شد ال�شعبي، والتي ت�شارك يف احلرب �شد داع�ش، 
تاأمتر باأوامر طهران. وحذر قادتها من احتمال اأن ت�شبح حمافظة 
الكردية.  الب�شمركة  وب��ني  بينها  �شاخنة  بقعة  قريب،  عما  كرك�ك، 
اإيران  م�قف  ال�شعبي  احل�شد  ق���ات  تهديد  يعك�ش  اأي����ب،  وبح�شب 
التي منعت جميع الطائرات املتجهة اإىل كرد�شتان العراق واخلارجة 
منه، من عب�ر جمالها اجل�ي. والأن اإيران ملتزمة ب�حدة االأرا�شي 
الغنية  ك��رك���ك  ب��ق��اء  على  خ��ا���ش،  ب�شكل  حري�شة،  فهي  ال��ع��راق��ي��ة، 
بالنفط حتت �شيطرة احلك�مة املركزية التي ي�شيطر عليها ال�شيعة. 
دفع  عما  ت�شاوؤل  ي��ربز  ال��ت��ط���رات،  تلك  لكل  تبعاً   .. اأنظار  حرف 
م�شع�د البارزاين، رئي�ش كرد�شتان، الإجراء اال�شتفتاء و�شط كل تلك 
املعار�شة االإقليمية والدولية. وتاأتي االإجابة، بح�شب الكاتب ب�شبب 
�شعبيتها جراء  كرد�شتان  الداخلي حيث فقدت حك�مة  ال��شع  ت��اأزم 

ف�شادها و�شل�كها اال�شتبدادي. 
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عربي ودويل
ماي تتعهد بقيادة هادئة لربيطانيا تركيا تفتح بوابة حدودية جديدة مع بغداد 

•• اأنقرة-رويرتز:

ب�ابة  فتح  ب��الده ترغب يف  اإن  يلدرمي  بن علي  الرتكي  ال����زراء  رئي�ش  ق��ال 
حدودية جديدة مع العراق بالتعاون مع احلك�مة املركزية يف بغداد بعد اأن 
تغلق الب�ابة احلالية ردا على ا�شتفتاء اال�شتقالل الذي اأجراه اأكراد العراق 
االأ�شب�ع املا�شي. وقال يلدرمي لل�شحفيني اقرتحنا على بغداد فتح الب�ابة 
امل�شتخدمة حاليا، ونت�قع دعمهم.  اأوفاك�ي ،غربي ب�ابة اخلاب�ر  اجلديدة 
العراقي  ال���زراء  �شيك�ن من دواعي �شرورنا مناق�شة هذا االأمر مع )رئي�ش 
حيدر( العبادي م�شريا اإىل اأن الرتتيبات جارية لتحديد م�عد زيارته لبغداد. 
العراقية  احلك�مة  مع  التعاون  تعزيز  يف  اأي�شا  يرغب  اأن��ه  يلدرمي  واأ���ش��اف 

املركزية يف جماالت االقت�شاد والدفاع واالأمن والق�شايا ال�شيا�شية.

•• الفجر - ترجمة خرية ال�شيباين

•• لندن-رويرتز:

اجلمعة  ام�ش  ماي  ترييزا  بريطانيا  وزراء  رئي�شة  قالت 
اأن قال رئي�ش �شابق  اإنها �شت�فر قيادة هادئة للبالد بعد 

حلزب املحافظني يف وقت �شابق اإنها يجب اأن تتنحى.
وقالت ماي يف بيان بثه التلفزي�ن ما حتتاجه البالد ه� 
قيادة هادئة وهذا ما اأوفره بدعم كامل من جمل�ش ال�زراء 
املحافظني  ال�شابق حلزب  الرئي�ش  قال  �شابق  وقت  . ويف 
جرانت �شاب�ش اإن على ماي اأن ت�شتقيل الإنقاذ احلزب من 
خ�شارة االنتخابات واإن 30 من م�شرعي احلزب يدعم�ن 
خطة لالإطاحة بها. ويف ال�قت الذي تدخل فيه بريطانيا 
م��رح��ل��ة ح��رج��ة م��ن حم���ادث���ات االن�����ش��ح��اب م��ن االحت���اد 

االأوروب������ي ت���اج��ه م���اي االآن مت���ردا ���ش��ري��ح��ا م��ن بع�ش 
بعد  انك�شرت  �شلطتها  اإن  يق�ل�ن  الذين  م�شرعي حزبها 

خطاب كارثي اأمام م�ؤمتر احلزب ي�م االأربعاء.
والتف وزراء كبار ح�ل ماي قائلني اإنه ينبغي اأن ت�شتمر 
بريطانيا متر بفرتة حرجة. وال ي�جد  يف من�شبها الأن 
ال�شف  ت�حيد  ب��شعه  احل��زب  داخ��ل  مل��اي  وا���ش��ح  خليفة 

ب�شاأن االن�شحاب من التكتل االأوروبي.
اأبلغ هيئة االإذاع��ة الربيطانية )بي.بي.�شي(  لكن �شاب�ش 
اأعتقد اأن عليها اأن تدع� النتخابات على قيادة )احلزب( 
ماي  وف�شل  العامة  االنتخابات  نتيجة  بعد  اأنه  واأ�شاف   .
ال�شن�ي  للم�ؤمتر  املت�ا�شع  واالأداء  احلك�مة  ت�حيد  يف 

للحزب فاإن النتيجة وا�شحة .

الدع�ة  ق���راره���ا  ب�شبب  ب��ال��ف��ع��ل  م���اي  �شلطة  وتقل�شت 
اأفقد  ال��ذي  االأم���ر  ح��زي��ران  ي�ني�  يف  مبكرة  النتخابات 
ب��دء حمادثات  م��ن  اأي���ام  قبل  ال��ربمل��ان  اأغلبيته يف  حزبها 

ان�شحاب بريطانيا من االحتاد االأوروبي.
ورغم اأن اأيا من ال�زراء من حزب املحافظني مل يبد علنا 
اأي دعم للخطة فاإن املطالبة با�شتقالة ماي بهذا ال�شكل 
ال�شريح تك�شف مدى �شعفها بينما حتاول �شق طريقها يف 

املفاو�شات للخروج من االحتاد االأوروبي.
ويعتمد بقاوؤها حتى االآن على غياب خليفة وا�شح ب��شعه 
اأن ي�حد احلزب واخل�ف من انتخابات يعتقد كثري من 
املحافظني اأنها �شت�شعد بزعيم املعار�شة جريميي ك�ربني 

لل�شلطة.

وب��ال��ت��ايل ف��ان االإح��ب��اط الناجم 
ع������ن االل�������غ�������اء ع����������ّزز احل����رك����ة 

االنف�شالية يف كاتال�نيا.
املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  ق��ب��ل��ت  مل����اذا   ••
ب��ا���ش��ت��ف��ت��اء االإ���ش��ك��ت��ل��ن��دي��ني ح�ل 
رف�شت  ح����ني  يف  ا����ش���ت���ق���الل���ه���م 

اإ�شبانيا ذات احلق للكاتال�نيني؟
الثقافة  نف�ش  للبلدين  لي�ش   -
تعرتف  اأوال،  ال���دمي���ق���راط���ي���ة. 
ان  ثم  امم،  بعدة  املتحدة  اململكة 
البلد بال د�شت�ر: كل �شيء ميكن 
ي�شّهل  مم���ا  ب�����ش��اأن��ه،  ال��ت��ف��او���ش 
املقابل،  يف  الت�فيقية.  احل��ل���ل 
جلاأ ماريان� راخ�ي اإىل القان�ن 
االأ����ش���ا����ش���ي االإ�����ش����ب����اين ح���ت���ى ال 
يتفاو�ش، كما انه يرف�ش تعديل 
باال�شتفتاء.  لل�شماح  ال��د���ش��ت���ر 
وهكذا انتهينا اإىل ماأزق �شيا�شي. 
ا�شبانيا  م�شتغربا:  لي�ش  وه���ذا 
لنم�ذج  وفقا  فرن�شا،  مثل  تعمل 

عم�دي ومتحّجر ن�عا ما.
•• األي�شت اأكرث المركزية؟

ول��ك��ن��ه��ا تبقى  ه����ذا ���ش��ح��ي��ح،   - 
بالنم�ذج  ال��ع��م��ق  يف  م��ط��ب���ع��ة 
اأن ج�زيف  نن�شى  ال  النابلي�ين. 
ب�����ن����اب����رت ح���ك���م ال����ب����الد خالل 
جزء  ان  ث����م  االإم�����رباط������ري�����ة! 
ال��ن��خ��ب االإ���ش��ب��ان��ي��ة، الذين  م��ن 
“اأفران�ش�شادو�ش”،  بال�  يلقب�ن 
من  ا�شتلهم�ا  “الفرن�شي�ن”، 
ال��ن��م���ذج ال��ف��رن�����ش��ي، وظ���ل هذا 
مع�شكر  يف  خا�شة  ق�يا  ال��ت��اأث��ري 
اليمني. وهكذا اأقامت الفرانكيية 
نابلي�ين  ع���م����م���ي���ا  ت���ن���ظ���ي���م���ا 
ب��ش�ح. والي�م، ال ميكن تف�شري 
م�قف راخ�ي خارج هذا االإطار.

الفرن�شي  النم�ذج  يلهم  ملاذا   ••
ا�شبانيا؟

اإ���ش��ب��ان��ي��ا، ال��دول��ة ه��ي التي  - يف 
�شنعت االأم��ة. وه��ذا ما حدث يف 
فرن�شا، حيث مل يكن هناك مربر 
ليجد م�اطن من اقليم االلزا�ش 

هي  للدول  االإقليمية  ال���ح��دة   -
يبدو  ولكن  م�شروع،  قلق  م�شدر 
تقرير  يف  ال�����ش��ع���ب  ح���ق  اأن  يل 
امل�������ش���ري م����ب����داأ اأ����ش���م���ى مب����ا ان 
ُتعرّب، يف  التي  الدميقراطية هي 
حني ان �شالمة الدول ووحدتها 
ه�اج�ش  اإىل  ال��غ��ال��ب  يف  حت��ي��ل 

م�ؤ�ش�شاتية.
كان هناك منذ فرتة ط�يلة   ••
حتالف بني االإقليميني واالحتاد 
االأوروب���ي، ال��ذي يبدو اأن��ه ي�شعى 
اإىل حتقيق نف�ش الهدف: اإ�شعاف 
ال����دول ال��ق���م��ي��ة. وم���ع ذل���ك، يف 
ح��ال��ة ك��ات��ال���ن��ي��ا، وق���ف االحت���اد 

االأوروبي اإىل جانب مدريد...
تف�شري:  ول�����ه  ���ش��ح��ي��ح  ه�����ذا   -
االحت��اد االأوروب���ي، ال��ذي ت�شعب 
يريد  ال  دول������ة،   28 ب����  ق���ي���ادت���ه 
ت��ع��زي��ز ان��ت�����ش��ار ال�����دول. ك��م��ا انه 
حت����ت ���ش��غ��ط ال�����دول�����ة- االم�����ة، 
الدومين�.  ت��اأث��ري  تخ�شى  ال��ت��ي 
7.5 ملي�ن  يف نف�ش ال�قت، مع 
ميكن  ال  اقت�شادية  وق���ة  ن�شمة 
كاتال�نيا  مقارنة  ميكن  اإنكارها، 
ب�������ش���ه����ل���ة م�����ع ب���ع�������ش ال�������دول 
االأع�����ش��اء يف االحت����اد االأوروب�����ي 
م��ث��ل ���ش��ل���ف��ي��ن��ي��ا ول��ي��ت���ان��ي��ا اأو 
قيم  ان  وخ�ش��شا،  ل�ك�شمب�رغ. 
مع  وثيق  ب�شكل  تت�افق  االحت��اد 
قيم الكاتال�نيني واالإ�شكتلنديني 
مار�شته  ال���ذي  العنف  م��ن  اأك���رث 
ال�������ش���رط���ة االإ����ش���ب���ان���ي���ة االأح������د 
امل���ا����ش���ي. وم����ن ه��ن��ا ك����ان احلرج 
باديا على جان كل�د ي�نكررئي�ش 

املف��شية االوروبية.

••  مدير البحوث يف املركز 
الوطني للبحوث العلمية، 
واأ�شتاذ يف جامعة العلوم 
ال�شيا�شية مبدينة رين، 
ومتخ�ش�ش يف احلوكمة 
الإقليمية يف اأوروبا.

مع  ال��ب��ل��د  ذات  يف  ي����م���ا  ن��ف�����ش��ه 
م�اطن غا�شك�ين، او م�اطن من 
ني�ش، اومن اأوفريين. ولتتما�شك 
هذه املجم�عة املتباينة، كان لزاما 
ا�شتيعابي، غالبا ما  و�شع من�ذج 
الثقايف. وهذا ال  التن�ع  يتجاهل 
اإيطاليا  يف  ب��ال������ش��ع  ل��ه  ع��الق��ة 
املتقاربة  ال�شع�ب  حيث  واأمل��ان��ي��ا، 
والثقافية،  اللغ�ية  الناحية  من 
م�شرتك.  م�شري  تقا�شم  ق���ررت 
ففي هذين البلدين، لي�ش هناك 
ترك  ومت  ال�������ش���ع���ب،  م����ن  خ������ف 

الدميقراطية حت�شم وتقرر.
االنف�شالية  املناطق  ه��ي  م��ا   ••

االأخرى يف اأوروبا؟
ايرلندا  ال���ب���ا����ش���ك،  ف����الن����در،   -
ناهيك   ... ا�شكتلندا  ال�شمالية، 
عن �شل�شلة كاملة من املجم�عات 
�شمال  ويف  البلقان،  يف  الق�مية 

عم�ما،  ال��ك��ات��ال���ن��ي��ة.  الق�شية 
الق�مية-  ال�����ش��ح��اف��ة  ت���ع���رّب  ال 
وبالتايل الباري�شية- عن تعاطفها 
مع االقليميني، ويف نف�ش ال�قت، 
دول����ة  اأن  ح��ق��ي��ق��ة  ن������ربر  ك���ي���ف 
م��رك��زي��ة ت��ع��ار���ش، ب��ال��ل��ج���ء اإىل 
ال���ع���ن���ف، ح���رك���ة ���ش��ل��م��ي��ة؟ وقد 
ل�حظ نف�ش احلرج مع ا�شكتلندا، 
م�شروعا  اال�شتقالل،  ك��ان  حيث 
ت���ط���رح���ه ح���ك����م���ة ا����ش���رتاك���ي���ة 
دمي��ق��راط��ي��ة وم����ؤي���دة الأوروب�����ا.. 
الفرن�شية،  للربجمية  بالن�شبة 

من ال�شعب فهم كل هذا...
باأننا  ���ش��ع���ر  ه��ن��اك  اأن  غ��ري   ••
متناق�شني:  م���ب���داأي���ن  ن����اج���ه 
ت��ق��ري��ر امل�شري  ال�����ش��ع���ب يف  ح��ق 
وامل����ح����اف����ظ����ة ع����ل����ى ال�������ش���الم���ة 
االإق��ل��ي��م��ي��ة ل���ل���دول. ك��ي��ف ميكن 

الت�فيق بني هذين املبداأين؟

اأي�شا، ي�شهد اال�شتقاللي�ن من�ا 
ق�يا. ومل يقبل ال�شكان ب�شّمهم 
عند  الكبري  ال�شرق  منطقة  اىل 
وغ�شب�ا  االإق��ل��ي��م��ي،  االإ����ش���الح 
فيليب  رئي�شهم  من  كبري  ب�شكل 
ا�شتقالته  ق����دم  ال�����ذي  ري�������ش���رت 

ال�شبت املا�شي لهذا ال�شبب.
 ن�شهد يف فرن�شا، ع�دة لليعق�بية. 
ف����ر�����ش بها  ال����ت����ي  وال���ط���ري���ق���ة 
اخلريطة  ه�����الن����د  ف���ران�������ش����ا 
بالدو�ش  ل��ل��م��ن��اط��ق،  اجل����دي����دة 
تك�شف  االإقليمية،  اله�يات  على 
اإميان�يل  اأن  وي���ب���دو  ال���ك���ث���ري. 
ماكرون يعمل بنف�ش الربجمية، 
باعتماد �شل�ك عم�دي جدا جتاه 

اإي��ط��ال��ي��ا. وامل�����ش��ال��ة ال��ي���م تتعلق 
الذاتي  احل���ك���م  ت���ري���د  ب��ح��رك��ات 
انف�شالية.  ح��رك��ات  منها  اأك���رث 
الق�ميات  ف��اإن  ويف كل االح����ال، 

االقليمية امام فر�شة �شانحة.
•• ماذا عن فرن�شا؟

- ه��ن��اك ح���رك���ات ان��ف�����ش��ال��ي��ة يف 
مناطق ما وراء البحار، وال �شيما 
يف كاليدونيا اجلديدة. وقد حقق 
ك�ر�شيكا،  الذاتي يف  دع��اة احلكم 
ال�������ش���ن����ات  جن����اح����ا م����ذه����ال يف 
االأخرية: انهم يحكم�ن املنطقة، 
مدينة با�شتيا، ولهم ثالثة ن�اب 
اأ�شل  )م���ن  ال���ط��ن��ي��ة  باجلمعية 
اأربعة ن�اب(. ويف منطقة االألزا�ش 

اإي����دي�����ل�����ج����ي ك����ب����ري: ن���زع���ات 
متطرفة،  مي���ي���ن���ي���ة  اإق���ل���ي���م���ي���ة 
اق�شى  وم��ن  وي�شارية،  وميينية، 

الي�شار...
•• كاتال�نيا، فالندر، االألزا�ش، 
االقليمية  هل   ... اإيطاليا  �شمال 

�شكل من اأ�شكال االأنانية؟
- ه����ذا ي����ؤث���ر، ب��ط��ب��ي��ع��ة احل����ال، 
اأن هناك  اأق����ل  اأن  ���ش��رط  ول��ك��ن 
راأينا  كما  ق�مية،  اأنانيات  اأي�شا 
واأن  االأوروب��ي��ة،  القمم  جميع  يف 
احلركات االإقليمية حتمل اأحيانا 
قيما اإيجابية. والطريف اأن نرى 
ذات  الفرن�شية،  االإع���الم  و�شائل 
ال��ث��ق��اف��ة امل��رك��زي��ة، حم��رج��ة من 

املنتخبني،  املحليني  امل�����ش���ؤول��ني 
اأر������ش خ�شبة  ون��ح��ن ه��ن��ا ام����ام 

ميكن اأن تخدم اال�شتقالليني.
•• ه��ل ال��ن��زع��ة االإق��ل��ي��م��ي��ة هي 

بال�شرورة نزعة انف�شالية؟
تدع�  احل�����رك�����ات  ب���ع�������ش  ال.   -
من  م������زي������د  اإىل  ب����ب���������ش����اط����ة 
الالمركزية، وخا�شة يف بريتاين 
احلكم  ي��ري��د  وبع�شها  وي��ل��ز.  اأو 
اال�شتقالل،  يريدون  وال  الذاتي، 
ك��م��ا ه���� احل����ال يف ك���ر���ش��ي��ك��ا اأو 
انف�شالي�ن  واخ�����رون،  ك��ي��ب��ي��ك. 
����ش���راح���ة. ول��ك��ن ه����ذا مي��ك��ن اأن 
راأي��ن��ا يف  ال��زم��ن، كما  يتغري م��ع 
ك��ات��ال���ن��ي��ا. وه��ن��اك اأي�����ش��ا تن�ع 

النزوع النابلي�ين ار�ش خ�شبة للتيارات االنف�شالية

ا�شتلهمت النخب ال�شبانية النموذج الفرن�شي 
النابليوين وظل تاأثريه قويا خا�شة على اليمني 

الوحدة الإقليمية للدول م�شدر قلق م�شروع، 
ولكن حق ال�شعوب يف تقرير امل�شري مبداأ اأ�شمى

 لإ�ضبانيا واململكة املتحدة ثقافة دميقراطية خمتلفة لذلك قبلت هذه الأخرية يف ا�ضكتلندا ما رف�ضته مدريد يف كاتالونيا 

بني املطالبة باللمركزية واحلكم الذاتي وال�شتقلل:

اأوروبا: احلركات القومية الإقليمية اأمام فر�ضة �ضانحة

مناطق  تطالب  كاتالونيا،  ا�شوار  خارج 
اأوروبية اأخرى بجرعة اأكرب من احلكم 
الفرن�شي  ال�شتقلل.  وحتى  الذاتي 
يف  الــبــحــوث  مــديــر  با�شكييه،  رومـــني 
املركز الوطني للبحوث العلمية، يحلل 
اأ�ش�ش الظاهرة وابعادها واملوقف منها 
وتداعياتها على اأوروبا وذلك يف حوار 
ملجلة لك�شربي�ش الفرن�شية يف ما يلي 

ترجمته:
نــرى  اأن  املـــفـــارقـــات  مـــن  الــيــ�ــش   ••
با�شتقللهم  يطالبون  الكاتالونيني 
كبري  ذاتــي  بحكم  يتمتعون  هم  بينما 

جدا؟

وجهة  من  متناق�شا  هــذا  يبدو  قد   -
نظر فرن�شا، وهي دولة مركزية جدا؛ 
ولكن لي�ش هو احلال يف اإ�شبانيا، حيث 

املناطق الأخرى اأكرث ا�شتقللية.
فبلد البا�شك، على �شبيل املثال، يتمتع 

بقدر كبري من احلرية املالية.
اجلديــــد  الــقــانــــــــــــــون  ويهـــــدف   
تقلي�ش  اإىل   ،2006 عام  لكاتالونيا، 
يلّبي  اأنــه  يبدو  وكــان  الفجوة،  هــذه 
تلغيه  اأن  قــبــل  بــر�ــشــلــونــة  مــطــالــب 
 ،2010 عـــام  الــد�ــشــتــوريــة  املحكمة 
بقيادة  ال�شـــعبي  ــزب  احل مــن  بطلب 

ماريانو راخوي ...

الحتاد الأوروبي ل يريد تعزيز انت�ضار الدول وهو حتت �ضغط الدولة- الأمة التي تخ�ضى تاأثري الدومينو

اأر�ش خ�ضبة يف فرن�ضا اليوم ميكن اأن تخدم النف�ضاليني

 يف اإ�شبانيا وفرن�شا الدولة هي التي �شنعت الأمة ونظامها غالبا ما يتجاهل التنوع الثقايف

�ش�ء ادارة االزمة عزز م�قع االنف�شاليني ا�شكتلندا  اال�شتفتاء م�شروع

كندا ت�ضتقبل 800 لجئ ايزيدي من العراق  ممثل مدريد يف قطالونيا يعتذر عن عنف ال�ضرطة 
•• اوتاوا-اأ ف ب:

اعلن وزير الهجرة الكندي احمد ح�شني اخلمي�ش ان كندا ا�شتقبلت منذ �شنة 
االإرهابي.  داع�ش  تنظيم  ا�شطهدهم  العراق  من  ايزيدي  الج��ئ   800 زه��اء 
التي  االنتهاكات  ي�شف  ق��رار  على  ع��ام  قبل  قد �ش�ت  الكندي  الربملان  وك��ان 
تعر�ش لها االيزيدي�ن يف �شمال العراق بانها ابادة جماعية ، ووعد با�شتقبال 
1200 من الناجني االكرث �شعفا . وقال وزير الهجرة امام الربملان انا فخ�ر 

•• مدريد-رويرتز:

تعامل  ع��ن  ام�����ش  قطال�نيا  يف  الر�شمي  االإ���ش��ب��ان��ي��ة  احل��ك���م��ة  ممثل  اع��ت��ذر 
يف  باأ�ش�اتهم  االإدالء  يحاول�ن  كان�ا  الذين  املحتجني  مع  العنيف  ال�شرطة 

ا�شتفتاء على اال�شتقالل حظرته مدريد واأجرته املنطقة ي�م االأحد.
اأعرف  ال�ش�ر وحني  اأرى هذه  تلفزي�نية حني  اإنريك ميل� يف مقابلة  وق��ال 
امل�شت�شفى  اإىل  نقل  �شخ�شا  واإن  بل  والدفع  لل�شرب  تعر�ش�ا  اأنا�شا  هناك  اأن 

الي�م بان اعلن ان زهاء 800 امراأة وفتاة واخرين من الذين جن�ا من تنظيم 
داع�ش االإرهابي قد و�شل�ا بالفعل وبداأوا باعادة بناء حياتهم يف كندا . وا�شاف 
والتعاطف  بالكرم  منده�شا  زل��ت  ما  ال�ش�مال  من  �شابق  الج��ئ  وه���  ح�شني 
اقلية  وااليزيدي�ن   . ال�شعيفة جدا  الفئة  الكندي�ن جتاه هذه  يبديه  ال��ذي 
لي�شت م�شلمة وال عربية، تعد اكرث من ن�شف ملي�ن �شخ�ش ويرتكز وج�دها 
خ�ش��شا قرب احلدود ال�ش�رية يف �شمال العراق. وينا�شب تنظيم داع�ش هذه 

املجم�عة الناطقة بالكردية عداء �شديدا ويعترب افرادها كفارا .

الذين  ال�شباط  نيابة عن  واأعتذر  اأ�شفي لذلك  اأعرب عن  اأن  اإال  فال ميكنني 
مدريد  بحك�مة  م�ش�ؤول  فيها  يعتذر  التي  االأوىل  امل��رة  هي  وه��ذه   . تدخل�ا 
عن اال�شتباكات وميكن اعتبارها لفتة للم�شاحلة مع زعماء قطال�نيا الذين 
واأدان���ت  واح���د.  ج��ان��ب  م��ن  اإ�شبانيا  ع��ن  االإق��ل��ي��م  ا�شتقالل  اإع���الن  يعتزم�ن 
جماعات مدافعة عن حق�ق االإن�شان رد فعل ال�شرطة ب��شفه ا�شتخداما للق�ة 
املفرطة �شد املدنيني. وتق�ل ال�شلطات ال�شحية يف قطال�نيا اإن نح� 900 

�شخ�ش اأ�شيب�ا.
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العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/5306  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ا�ش اي ار او تي للعقارات جمه�ل حمل االقامة مبا ان املدعي 
املطالبة  وم��ش�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق��ام  قد  ابراهيم  علي  ابراهيم  ب��اهلل  /املعتز 
درهم   )3000( مببلغ  ع���دة  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)22266  عمالية  مب�شتحقات 
 mb171864288ae:ال�شك�ى رق��م  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش���م 
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����ش��ة ي�����م االرب����ع����اء امل��������اف�������ق:2017/10/11 ال�����ش��اع��ة 08.30 �ش 
وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/9200  عمايل جزئي

جمه�ل  ������ش.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  حمي�شنة  1-واح����ة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /ح��اف��ظ وق��ا���ش اح��م��د ل��ي��اق��ت ع��ل��ي ق��د اأق���ام 
 8490( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم������ش���ع��ه��ا  ال��دع���ى  عليك 
دره������م( وت����ذك����رة ع������دة مب��ب��ل��غ )2000 دره������م( وال���ر����ش����م وامل�������ش���اري���ف رقم 
ال�شك�ى:MB177017165AE  وحددت لها جل�شة ي�م االربعاء امل�افق 
2017/10/11 ال�شاعة 15.00 م�شاءا ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو 
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/9231  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بيت�ن للتجارة العامة ذ.م.م جمه�ل حمل االقامة مبا ان 
اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها  املدعي /ماري جار�شي امبال�جن ك�تاكتي قد 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )4768 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000 
درهم( والر�ش�م وامل�شاريف رقم ال�شك�ى:MB177102375AE  وحددت 
 ch1.A.1 لها جل�شة ي�م االربعاء امل�افق 2017/10/11 ال�شاعة 15.00 م�شاءا
لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/8672  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-املدائن لتجارة املعادن �ش.ذ.م.م جمه�ل حمل االقامة مبا 
ان املدعي /تاج اال�شالم حممد عبداجلليل قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )17753 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000 
درهم( والر�ش�م وامل�شاريف رقم ال�شك�ى:MB176712779AE  وحددت 
 ch1.A.2 لها جل�شة ي�م االثنني امل�افق 2017/10/16 ال�شاعة 15.00 م�شاءا
لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/7740  عمايل جزئي
والت�شميم  الن�شائية  للخياطة  عبداهلل  فاطمة  1-قفطان   / عليه  املدعي  اىل 
جمه�ل حمل االقامة مبا ان املدعي /حممد اني�ش حممد خليل قد اأقام عليك 
درهم(   19900( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  وم��ش�عها  ال��دع���ى 
ال�شك�ى  يف  وامل�شاريف  وبالر�ش�م  دره��م(   1000( وق��دره  مببلغ  ع���دة  وتذكرة 
امل�افق  االث��ن��ني  ي���م  جل�شة  لها  وح���ددت    MB175807886AE:رقم
2017/10/23 ال�شاعة 08.30 �ش ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من 
للمحكمة  او م�شتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قان�نيا وعليك  ميثلك 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/9583  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مطعم وكافيه م�شاوي ال�رقاء جمه�ل حمل االقامة مبا 
ان املدعي /عبدال�شليم االيل معيدوب� االيل قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )15363 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000 
درهم(  والر�ش�م وامل�شاريف رقم ال�شك�ى:MB177320096AE  وحددت 
 ch1.A.1 �ش   08.30 ال�شاعة    2017/10/4 امل�افق  االربعاء  ي�م  جل�شة  لها 
لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
، وامرت  اأي��ام على االأق��ل  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  مذكرات 

املحكمة بتق�شري مدة االعالن  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/7568  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ن��ا���ش��ر ع��ي�����ش��ى ل��ت��ج��ارة امل��الب�����ش اجل���اه���زة ������ش.ذ.م.م 
جم��ه���ل حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /وزي����ر اح��م��د حم��م��د بخ�ش ق��د اأقام 
 23276( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  وم��ش�عها  ال��دع���ى  عليك 
دره������م( وت����ذك����رة ع������دة مب��ب��ل��غ )2000 دره������م( وال���ر����ش����م وامل�������ش���اري���ف رقم 
ال�شك�ى:MB173999340AE  وحددت لها جل�شة ي�م الثالثاء امل�افق 
2017/10/31 ال�شاعة 08.30 �ش ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من 
للمحكمة  او م�شتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قان�نيا وعليك  ميثلك 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/7359  عمايل جزئي
جمه�ل  ������ش.ذ.م.م  الفنية  ل��الع��م��ال  �شكيل  1-ا���ش��ب��ي�����ش��ل   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم���ل االق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /م�����ش��ط��ف��ى ط��اه��ر ق���د اأق�����ام ع��ل��ي��ك الدع�ى 
وتذكرة  دره���م(   18860( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  وم��ش�عها 
ال�شك�ى  يف  وامل�������ش���اري���ف  وب���ال���ر����ش����م  دره������م(   2000( وق������دره  مب��ب��ل��غ  ع������دة 
امل�افق  اخلمي�ش  ي���م  جل�شة  لها  وح��ددت    AE175473582MB:رقم
2017/11/2 ال�شاعة 08.30 �ش ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من 
للمحكمة  او م�شتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قان�نيا وعليك  ميثلك 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/3606  عمايل  جزئي 
���ش��اه��د اق��ب��ال حم��م��د لنقل ال��رك��اب ب��احل��اف��الت امل�ؤجرة  اىل امل��ح��ك���م ع��ل��ي��ه/1- 
املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االقامة  حمل  جمه�ل  ����ش.ذ.م.م  
بتاريخ 2017/8/24  يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�شالح/زي�شان اكرم حممد اكرم 
اىل  ع���دة  وتذكرة  دره��م  للمدعي مبلغ )15040(  ت���ؤدي  ب��اأن  املدعى عليها  بالزام 
بخدمة  التحق  قد  يكن  ما مل  دره��م   2000 نقدا مببلغ  يقابلها  ما  او  عينا  وطنه 
�شاحب عمل اخر والزمتها املنا�شب من امل�شاريف واعفت املدعي من ن�شيبه فيها 
ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3399  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- رويال ه�مز خلدمات التنظيف ���ش.ذ.م.م جمه�ل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/اميى ار�شى كا�شتيل� قد اأقام  عليك 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  ب��اال���ش��اف��ة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )4550(
مبلغ )791( درهم ر�ش�م خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3698  تنفيذ عمايل 

الكهرمكيانيكية  واخل��دم��ات  م��اري��ن  تيك  �شكان  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام   قد  به�ميك  التنفيذ/نيباك  ان طالب  االقامة مبا  جمه�ل حمل 
عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )7637( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�شافة اىل 
مبلغ )802( درهم ر�ش�م خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3544  تنفيذ عمايل 

ال���ه����اء واالجهزة  امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- م�����ش��اع��دة ال����ش���الح م��ي��ك��ف��ات  اىل 
الكهربائية و�شيانتها جمه�ل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�شيد 
ا�شلم حممد قد اأقام  عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )21533( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة باال�شافة اىل مبلغ )1686( درهم ر�ش�م خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3801  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- �شركة مباين دملا للمقاوالت العامة �ش.ذ.م.م جمه�ل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بختان�ر �شعيد وايل قد اأقام  عليك 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  باال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )10974(
مبلغ )974( درهم ر�ش�م خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3802  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- الدينانا خلدمات التنظيف �ش.ذ.م.م جمه�ل حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�شيتا با�شتا ك�تى قد اأقام  عليك الدع�ى 
التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9600( 
او خزينة املحكمة باال�شافة اىل مبلغ )850(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
االجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�ش�م  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3700  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- ك�ك�ش للمقاوالت �ش.ذ.م.م جمه�ل حمل االقامة 
اأقام   مبا ان طالب التنفيذ/حممد باب�ل مياه حممد ت�شاند دي�ان قد 
عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة باال�شافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )12173( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ش���م  دره��م   )1053( مبلغ  اىل 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �شتبا�شر 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3553  تنفيذ عمايل 

�ش.ذ.م.م  احلرا�شة  خلدمات  انرتن�شي�نال  روي��ال  �شده/1-  املنفذ  اىل 
جمه�ل  ����ش.ذ.م.م  احلرا�شة  خلدمات  الذهبي  ال�شهم  و�شابقا   - حاليا 
اأقام   قد  كل  رحمت  �شياب  التنفيذ/عفراء  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل 
عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )3160( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�شافة اىل 
مبلغ )578( درهم ر�ش�م خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/2774 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1-ف�رتر�ش كابيتال لال�شتثمار �ش.ذ.م.م 2- حامد احمد 
التنفيذ/�شي  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمه�ل  حممد  حامد  خمتار 
اأقام عليك  املحدودة وميثله:اجني نبيل حمم�د قد  املالية  بي للخدمات 
به وقدره  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  املذك�رة اعاله  التنفيذية  الدع�ى 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  بالت�شامن  دره��م   )9244160.50(
التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  .وعليه 

االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/2614 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1-الفلك للمالحة �ش.ذ.م.م وميثلها/عبداهلل حممد عبيد احمد 
ذ.م.م وميثلها/عبداهلل حممد عبيد احمد 3- عبداهلل حممد  الفلك للطاقة   -2
ان  االقامة مبا  �شارة عبداهلل حممد عبيد احمد جمه�يل حمل  عبيد احمد 4- 
عبدالرحمن  ن�شيب  التجاري وميثله:عبدالرحمن  اب�ظبي  التنفيذ/بنك  طالب 
بن ن�شيب قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة 2-  او خزينة  التنفيذ  املنفذ به وقدره )33954741.70( درهم اىل طالب 
ال�شاد�ش والع�شرون من �شهر ماي� لعام 2016  امل�ؤرخة يف  احلاق اتفاقية الت�ش�ية 
التنفيذي  ال�شند  ق���ة  يف  وجعلها  فيه  حمت�اها  واث��ب��ات  ال��ي���م  بجل�شة  واملقدمة 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام  �شتبا�شر االج��راءات  املحكمة  .وعليه فان 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/2613 تنفيذ جتاري

اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1-اآم���ن���ه ع���ب���داهلل ع��ل��ي ال�����ش��اب��ي ال�����ش��ح��ي جمه�ل 
-  فرع   ال��ت��ج��اري  اب�ظبي  التنفيذ/بنك  ان ط��ال��ب  االق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
عليك  اأق���ام  ق��د  ن�شيب  ب��ن  عبدالرحمن  ن�شيب  وميثله:عبدالرحمن 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  .وعليه  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهم   )303598.19(
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/2777 تنفيذ جتاري
ان  االق��ام��ة مب��ا  هاي�ش جمه�ل حم��ل  ويليام  ���ش��ده/1-ن��ي��ل  املنفذ  اىل 
ن�شيب  وميثله:عبدالرحمن  التجاري  اب�ظبي  التنفيذ/بنك  طالب 
املذك�رة  التنفيذية  ال��دع���ى  عليك  اأق���ام  ق��د  ن�شيب  ب��ن  عبدالرحمن 
دره��م اىل  وق��دره )323446.78(  به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/2405 تنفيذ جتاري

ان  مبا  االقامة  حمل  جمه�ل  ذ.م.م  ريجينا  �شده/1-با�شتا  املنفذ  اىل 
املدعية/ الغذائية �ش.ذ.م.م وميثل  امل�اد  التنفيذ/زي�رخ لتجارة  طالب 
اعاله  امل��ذك���رة  التنفيذية  ال��دع���ى  عليك  اأق���ام  ق��د  �شانتي  م���ه��ان��ان 
طالب  اىل  دره��م   )66956.12( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1343 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1-  حممد ربيع خالد ن�شر جمه�ل حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ج� انا ماري ماليدوم ريب�لتان  قد اأقام عليك 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك���رة  التنفيذية  ال��دع���ى 
وقدره )102467( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان 

االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/943  ا�شتئناف جتاري    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- �شيد زادة للتجارة العامة �ش.ذ.م.م 2- �شيد احمد 
�شيد ر�شا �شيد زادة 3- حمم�د ر�شا �شيد احمد �شيد زادة  جمه�ل حمل 
االقامة مبا ان امل�شتاأنف / حممد ح�شني �شيف اهلل معمار  قد ا�شتاأنف القرار/ 
بتاريخ:2016/6/20  بالدع�ى رقم 228/2011 جتاري كلي  ال�شادر  احلكم 
وحددت لها جل�شه ي�م االربعاء امل�افق 2017/10/11 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�ش�ركم او من ميثلكم قان�نيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
       اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/131  ا�شكالت عمالية
اىل امل�شت�شكل �شده:ا�شرتايت �ش.م.ح

جمه�ل حمل االقامة
مبا ان امل�شت�شكل:ج�رمان ج�ت�روف

وميثله:عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري
امل������اف�����ق:2017/10/17  ال��ث��الث��اء  ي����م  ق��د حت���ددت جل�شة  ب��ان��ه  نعلنكم 
ال�شاعة:08:30 �ش بالقاعة:ch1.B.6 للنظر يف اال�شكال اعاله والتي 
يت�جب عليكم ح�ش�رها ويف حالة تخلفكم عن احل�ش�ر �شي�شدر قرار 

يف غيابكم مع نفاذ اأثره القان�ين بحقكم . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

 اقت�ضادية عجمان ت�ضتعد لإطالق اأول موقع وزير الطاقة يتفقد حمطة الكهرباء الرئي�ضة مبنطقة التلة يف عجمان
اإلكرتوين معتمد حلماية امل�ضتهلك خالل جيتك�ش

•• عجمان-وام:

اأنهت دائرة التنمية االقت�شادية يف اإمارة عجمان ا�شتعداداتها الإطالق امل�قع االإلكرتوين اخلا�ش ب� اإدارة 
اأ�شب�ع  معر�ش  خالل   http://consumerprotection.ajman.ae/ امل�شتهلك  وحماية  الرقابة 
الت�ا�شل  املقبل بدبي يف خط�ة ن�عية لت�طيد ج�ش�ر  ، الذي ينطلق االأحد   2017 جيتك�ش للتقنية 
الفعال مع امل�شتهلكني وامل�شتثمرين باال�شتفادة من و�شائل التكن�ل�جيا املتقدمة. ويكت�شب امل�قع اجلديد 
اأهمية عالية ك�نه اأول م�قع معتمد حلماية امل�شتهلك يف عجمان، مقدماً ب�ابة مبا�شرة لل��ش�ل اإىل 
معل�مات وافية وم�ث�قة ح�ل االإر�شادات والق�انني وال�شيا�شات ال�شامنة حلماية امل�شتهلك، باعتبارها 
اإليه الدائرة �شعياً وراء تعزيز الثقة بال�ش�ق املحلية وخلق  اأول�ية ا�شرتاتيجية وهدف ج�هري ت�شب� 

بيئة ا�شتهالكية وا�شتثمارية عادلة من �شاأنها دفع عجلة من� االقت�شاد ال�طني.

وا�شاف اأن املحطات الثالث تاأتي وفق جدول زمني مت و�شعه 
مبا يت�اكب مع التط�ر العمراين الذي ت�شهده االإمارة و�شيتم 
اإجناز  ن�شبة  اأن  معاليه  وذك���ر   .2018 اأب��ري��ل  يف  اإجن���ازه���ا 
اأن تنجز  ق��ب��ل  و���ش��ت��ك���ن ج��اه��زة   72% بلغت  ال��ت��ل��ة  حم��ط��ة 
تنفذ  اإن��ه��ا  حيث  االإم����ارة  يف  امل���ج���دة  اال�شتثمارية  امل�شاريع 
مت�شمنة  لها  و���ش��ع  ال���ذي  ال��زم��ن��ي  وال���ق��ت  امليزانية  ح�شب 
ت�فري ا�شرتاطات االأمن وال�شالمة فيها مع مراعاة احلفاظ 
مرتبطة  املحطات  اأن  امل��زروع��ي  واأك��د  العاملني.  �شالمة  على 
ب��اق��ي االإم���ارات  ث��م  اإم���ارة عجمان  اأوال  ت��غ��ذي  ب�شبكة واح���دة 
االأخ��رى.. كما �شتعمل دون م�ظفني و�شيتم ت�شغيلها بتحكم 
الرئي�شية..  التحكم  مبحطة  االت�شال  خ��الل  من  اإل��ك��رتوين 

•• عجمان-وام: 

امل���زروع���ي وزير  ف��ار���ش  ف���رج  ب��ن حم��م��د  تفقد م��ع��ايل �شهيل 
واملاء  للكهرباء  الهيئة االحتادية  اإدارة  رئي�ش جمل�ش  الطاقة 
منطقة  يف  الرئي�شية  الكهرباء  حمطة  م�شروع  االول  اأم�����ش 

التلة بعجمان لل�ق�ف على ما حتقق من االإجنازات.
وقال معايل وزير الطاقة اإن الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء 
تنفذ 3 حمطات كهرباء يف عجمان ب�شعة 670 ك. ب بتكلفة 
حمطة  م�شروع  ان  اىل  م�شريا  دره��م  ملي�ن   330 اإجمالية 
التلة الرئي�شة ه� جزء من تلك امل�شاريع وتبلغ تكلفته 110 

ماليني درهم ب�شعة 270 ك. ب.

م�شريا اإىل اأن هناك من�ا يف امل�شاريع اال�شتثمارية وطلبا على 
فرتة  يف  املتعاملني  لكافة  اخلدمة  ن�فر  اأن  ودورن��ا  الكهرباء 
اأخ��رى من  الهيئة لديها م�شاريع  اأن  واو�شح  زمنية حم��ددة. 
�شمنها بع�ش املناق�شات الإن�شاء حمطات لتحلية املياه بتقنية 
ار او يف الفجرية واأم القي�ين واإن�شاء حمطة الفحم النظيف 
وثابت  منا�شب  ب�شعر  نظيفة  كهرباء  الإن��ت��اج  اخليمة  راأ���ش  يف 

للم�شتهلكني ال يتاأثر بتقلبات االأ�شعار العاملية.
رافق معاليه خالل الزيارة حممد حممد �شالح املدير العام 
للهيئة االحتادية للكهرباء واملاء واملهند�ش عبد الرحيم ي��شف 
املدير التنفيذي لدائرة الت�ليد واالإنتاج وعدد من امل�ش�ؤولني 

ومديري االإدارات.

م�شاريع تكنولوجية ورقمية مبتكرة لنخبة من ال�شباب العرب 

�ضوق م�ضاريع ال�ضباب العربي ي�ضهد زخما �ضبابيا كثيفا وح�ضورا للم�ضوؤولني ورواد الأعمال
مّن  اأب�بكر  م�ؤ�ش�شه  به  �شارك  ال��ذي 
ا�شتعر�ش  ال����ذي  )ال�������ش����دان(،  اهلل، 
م�شروعه قائاًل اإنه �شركة ت�شعى اإىل 
جعل تنمية ال�شباب مهنة احرتافية، 
برامج  ت����ف���ري  ط���ري���ق  ع����ن  وذل������ك 
علمية لتاأهيل العاملني مع ال�شباب، 
واإعداد ميثاق �شرف اأخالقي، وو�شع 
ال�شباب، م�شيفاً  معايري ملهنة تنمية 
اإىل  ال�شركة تقدم خدمات تهدف  اأن 
العربي  ال���ع���امل  يف  ال�����ش��ب��اب  مت��ك��ني 
وت��ط���ي��ر امل���ؤ���ش�����ش��ات ال��ت��ي تعمل مع 
ال�����ش��ب��اب م���ن خ����الل ت��ق��دمي برامج 
���ش��ب��اب��ي��ة، ودرا�����ش����ات وب���ح����ث تنمية 
اجتماعية  وا����ش���ت�������ش���ارات  ال�������ش���ب���اب، 
وت��ن��م���ي��ة ل��ل�����ش��ب��اب، ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 
ال�شيا�شات  تط�ير  ا�شت�شارات  تقدمي 
يف  ال�شباب  ت�شتهدف  التي  والربامج 

املنطقة العربية. 
اأن  اإىل  ي�شعى  اأن���ه  اأب���ب��ك��ر  واأ����ش���اف 
يف   1 رق��م  امل�ؤ�ش�شة  م�شروعه  ي�شبح 
العربية،  ب��امل��ن��ط��ق��ة  ال�����ش��ب��اب  تنمية 
فاعلني  �شركاء  لي�شبح�ا  ومتكينهم 
اأن  اإىل  م�����ش��رياً  ال��ت��ن��م��ي��ة،  عملية  يف 
اإيجاد حمرتفني  اإىل  امل�شروع يهدف 
م�ؤهالت  ذوي  ال�����ش��ب��اب  ت��ن��م��ي��ة  يف 
ع��ل��م��ي��ة، واالإ����ش���ه���ام يف ت��ط���ي��ر عمل 
ت�شتهدف  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة  امل���ؤ���ش�����ش��ات 
على  قادرين  �شباب  وتاأهيل  ال�شباب، 

امل�شاهمة يف تنمية جمتمعاتهم. 

�شوق م�شاريع ال�شباب العربي
ال�شباب  م�������ش���اري���ع  ����ش����ق  وي����ه����دف 
 103 م�شاركة  �شهد  ال���ذي  ال��ع��رب��ي 
رائد   145 واأك��رث من  نا�شئة  �شركة 
18 دول����ة اإىل  اأع���م���ال م���ن  ورائ������دة 
ت�����ش��ل��ي��ط ال�������ش����ء ع��ل��ى االب���ت���ك���ارات 
متن�عة  �ُشُبل  ت�فري  يف  ي�شهم  حيث 
لل�شباب العربي متكنهم من م�شاركة 
لهم  وت���ف��ر  املجتمع  م��ع  جناحاتهم 
اأو�شع للم�شاهمة يف �شياغة  جماالت 
اأحد  تعد  والتي  وت�شكيل م�شتقبلهم، 

اأهم اأول�يات مركز ال�شباب العربي. 
ك���م���ا ي�����ش��ل��ط ال�������ش����ق ال�������ش����ء على 
تدعم  ال����ت����ي  ال���ن���ا����ش���ئ���ة  ال�������ش���رك���ات 
االقت�شاد االإبداعي يف العامل العربي، 
وال��ت��ي ي��ق���ده��ا ���ش��ب��اب ع��رب��ي مبدع، 
لتحديات  م��ب��ت��ك��رة  ح���ل����ل  الإي����ج����اد 

ي�اجه�نها يف جمتمعاتهم
وي�فر ال�ش�ق من�شة ت�شجع الت�ا�شل 
ال�شباب  ب����ني  احل����ي�����ي  وال���ت���ف���اع���ل 
وامل�شتثمرين  االأع����م����ال  واأ����ش���ح���اب 
وتعزيز  املعرفة،  تبادل  بهدف  العرب 
ع��ل��ى فر�ش  ال���ت���ع���اون، واحل�������ش����ل 
ي�شهم  مما  والنم�،  للت�جيه  فريدة 
يف تط�ير وا�شتدامة اقت�شاد املعرفة 

عرب ال�طن العربي.
ال�شباب  متكني  على  ال�ش�ق  ويعمل 
من  ذل���ك  حت��ق��ي��ق  اإىل  ي�شعى  ال����ذي 
خالل اتباع اأ�شاليب اإبداعية ومبتكرة 
التي  امل����اه���ب  ع��ل��ى  ���ش��اه��داً  لي�شبح 
يحت�شنها ال�طن العربي بني حدوده 

اجلغرافية.

•• دبي-الفجر: 

العربي  ال�شباب  م�شاريع  �ش�ق  �شهد 
اجلامعات  ل��ط��الب  ك��ث��ي��ف��ا  ح�����ش���را 
وامل�شتثمرين  وامل�����ش���ؤول��ني  وال�شباب 
الذين  وامل��ه��ت��م��ني،  االأع���م���ال  ورواد 
تقاطروا على ال�ش�ق يف ي�مه الثالث 
لالطالع على امل�شاريع التكن�ل�جية 
والرقمية املبتكرة لنخبة من ال�شباب 
التفاعلية  ال�ش�ق  العرب عرب من�شة 
التي تعد االأوىل من ن�عها يف املنطقة 
وت�فر فر�شة لرواد االأعمال ال�شباب 
الرقمية  مب�����ش��اري��ع��ه��م  ل��ل��ت��ع��ري��ف 
امل�شتثمرين  من  نخبة  اأم��ام  النا�شئة 

يف املنطقة والعامل.
ك���م���ا ت��ت��ي��ح م��ن�����ش��ة ال�������ش����ق ل�����رواد 
االأع����م����ال ال�����ش��ب��اب ت���ب���ادل االأف���ك���ار 
وامل���ع���رف���ة واال����ش���ت���ف���ادة م���ن خ���ربات 
رج�������ال االأع������م������ال واالط����������الع على 
جت���ارب���ه���م، وق����د اأب������دى ال��ك��ث��ري من 
لدعم  ا����ش���ت���ع���داده���م  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
امل�شاريع والت�ا�شل مع رواد االأعمال 
لتح�يل  العربية  ال���دول  جميع  م��ن 
تخدم  م�شاريع  اإىل  املبتكرة  اأفكارهم 
مل�اجهة  احلل�ل  وتقدم  جمتمعاتهم 

التحديات امل�شتقبلية.

تطبيق ذكي لتقدمي
 حمتوى تعليمي عربي مبتكر 

ب�شمة  ال��ت��ع��ل��ي��م  مل�������ش���اري���ع  وك����ان����ت 
ال�شباب  م�����ش��اري��ع  ���ش���ق  يف  وا���ش��ح��ة 
العربي، حيث طرحت كارولني �شيف 
و�شارة عبدهلل من لبنان م�شروعهما 
مك�كي والذي يقدم حمت�ى تعليميا 

وق�ش�شيا وغنائيا. 
الق�ش�ش  تعك�ش  ك���ارول���ني:  وق��ال��ت 
لتعزيز  ل��ل�����ش��غ��ار  ت��ف��اع��ل��ي��ة  جت�����ارب 
ل��غ��ت��ه��م ال��ع��رب��ي��ة، وت���ق���دمي حمت�ى 
تعليمي ع�شري ينا�شب اهتماماتهم. 
اللغة  ت��ع��ّل��م  االأط����ف����ال  ف��ي�����ش��ت��ط��ي��ع 
ال��ع��رب��ي��ة ال��ف�����ش��ح��ى ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 
االختيار ما بني اللهجات اخلليجية، 

اللبنانية وامل�شرية. 
لالأطفال  اأغ�����اين  ال��ت��ط��ب��ي��ق  وي����ف���ر 
م���ن ���ش��اأن��ه��ا م�����ش��اع��دت��ه��م ع��ل��ى تعّلم 
كلماٍت عربيٍة �شهلة مفعمة باالأحلان 
اأغاين  ي�فر  كما  وامل�شلية،  الع�شرية 
واأغاين  لالأطفال،  ف�شحى  بالعربية 

لبنانية، وم�شرية وخليجية.
ت�ؤمن احلك�مات  كارولني:  واأ�شافت 
وتعليم  ت��اأه��ي��ل  ب��اأه��م��ي��ة  ال��ع�����ش��ري��ة 
اأجيال امل�شتقبل لت جمتمعات بناءة، 
وقد قمنا عرب هذا التطبيق بالرتكيز 
على اأحد املحطات الرئي�شية من حياة 
االأن�شب  ال��ت���ق��ي��ت  ك���ن��ه��ا  االأط���ف���ال 
الإغناء خميلته وتنمية مهاراته منذ 

ال�شغر.
والقائمني  االإم�������ارات  دول���ة  ون�شكر   
ع��ل��ى ه����ذه امل��ب��������������������������ادرة الإت����اح����ة لنا 
اأدوات  لدينا من  الفر�شة لعر�ش ما 
العامل  يف  اأط���ف���ال���ن���ا  ب���دع���م  ت�����ش��ه��م 

العربي .

ف�شاًل عن االحتفاظ بكافة البيانات 
بطريقة  ال��ت��ط��ب��ي��ق  داخ����ل  وال�����ش���ر 
منظمة ميكن االطالع عليها بالكامل 
وكلها اأم�ر يفتقر التعامل معها عرب 

ال�ات�ش اآب .
واأ�شار اأحمد اإىل اأنه مت اإطالق ن�شخة 
امل���ا����ش���ي ومن  جت��ري��ب��ي��ة يف م���ار����ش 
املنتظر اإطالق الن�شخة النهائية من 
الربنامج يف ن�فمرب املقبل، الفتاً اإىل 
اأف�شل  اأن امل�شروع ح�شل على جائزة 
م���ن جم��ل��ة �ش�رت  ت��ط��ب��ي��ق ���ش��ح��ي 
لي�شت دبي ، وجائزة اأف�شل ابتكار من 

وزارة املالية.
م�شاريع  ���ش���ق  يف  امل�شاركة  اأن  واأك���د 
كبري  ب�شكل  �شاهمت  العربي  ال�شباب 
والتعرف  ب���امل�������ش���روع  ال���ت���ع���ري���ف  يف 
على  ي�شاعد  م��ا  اجلمه�ر،  اآراء  على 
حت�شينه وتط�يره م�شتقباًل، م�شيفاً 
امل�شاركني  من  اهتماماً  وج��دوا  اأنهم 
اإطالق  بعد  ي�شع�ن  واأن��ه��م  بال�ش�ق، 
اإىل ج��م��ع مت�يل  ر���ش��م��ي��اً  ال��ربن��ام��ج 
لال�شتثمار يف امل�شروع على مدى 18 

�شهراً. 

م�شاعد مايل ذكي 
لأ�شحاب امل�شاريع العقارية

و���ش��ارك اأح��م��د وج���دي م��ن م�شر يف 
من  ال��ع��رب��ي  ال�شباب  م�شاريع  ���ش���ق 
اإنه  خ����الل م�����ش��روع ح�����ش��ب��ة ، وق����ال 
امل�شاريع  اأ���ش��ح��اب  ي�����ش��اع��د  ت��ط��ب��ي��ق 
م�شروفات  م��ت��اب��ع��ة  ع��ل��ى  ال��ع��ق��اري��ة 
ال�شكني  ال��ع��ق��ار  اأو  املبنى  واإي�����رادات 
ب�������ش���ه����ل���ة و�����ش����ف����اف����ي����ة، وي�������ش���اع���د 
احل�شابات  تنظيم  على  م�شتخدميه 
املالية  التقارير  وتنظيم  وامل�شاريف 
واإ����ش���ع���ارات م���اع��ي��د ال���دف���ع وحجز 
وغريها  وال�شيانة  االإ���ش��الح  اأع��م��ال 

الكثري.
من  ال���ه���دف  اأن  اإىل  وج����دي  واأ����ش���ار 
وتنظيم  اجل���ه���د  ت����ف���ري  امل���������ش����روع 
وال�شيانة  االإ���ش��الح  اأعمال  ح�شابات 
وم�������ش���اري���ف امل���ي���اه وال���ك���ه���رب���اء بني 
اإىل  الفتاً  ال�احد،  العقار  يف  ال�شكان 
اأن الفكرة جاءته بعد اأن مر �شخ�شياً 
التفكري  اإىل  دع��اه  ما  التحدي،  بهذا 
يف ابتكار برنامج ينظم هذه العملية 
امل�شروفات  بيانات  اإدخ��ال  من خالل 
ال�شكان  م���ن  امل��ح�����ش��ل��ة  واالإي��������رادات 
الدورية،  ال�شيانة  ت��اري��خ  وم��ع��رف��ة 
ومي��ك��ن ���ش��ك��ان ال��ع��ق��ار م��ن االط���الع 
عليها بكل �شه�لة، ف�شاًل عن طباعة 
التقارير اخلا�شة باملدي�نيات �شهرياً 

و�شن�ياً.
امل�شروع يف مرحلة االختبار  اأن  واأك��د 
اإيجابية  اأفعال  حالياً وقد �شهد ردود 

اإيجاد  اأمله يف  عن  االآن، معرباً  حتى 
اإطالقه  ل��ت�����ش��ري��ع  م��ه��ت��م  م�����ش��ت��ث��م��ر 
�شيلبي  اأن�����ه  خ�����ش������ش��ا  وت�����ش���ي��ق��ه، 
اأ�شحاب  م����ن  ال���ك���ث���ري  اح���ت���ي���اج���ات 
العقارات لي�ش يف م�شر وحدها بل يف 

اأنحاء ال�طن العربي.

تطوير �شناعة الأفلم 
وا���ش��ت��ع��ر���ش حم��م��د احل����ارث����ي من 
ال�شريك  امل���ؤ���ش�����ش  ع���م���ان،  ���ش��ل��ط��ن��ة 
عّكا�شة  ل�شركة  التنفيذي  والرئي�ش 
اإنتاج  يف  املتخ�ش�شة  الفني  لالإنتاج 
ال���ف���ي���دي���� واالإع������الن������ات وال����ربام����ج 
ال�ثائقية،  واالأف�����الم  ال��ت��ل��ف��زي���ن��ي��ة 
ال�شركة  اإن�����ش��اء  اإن  وق���ال  م�����ش��روع��ه، 
كان يف عام 2011 لكن الفكرة تع�د 
اإىل تعاونه مع جمم�عة من اأ�شدقاء 
ال�شغف  ج��م��ع��ه��م  ال���ذي���ن  ال���درا����ش���ة 
بالت�ش�ير واالإنتاج وامل�شاركة يف عدد 
م��ن امل�����ش��اب��ق��ات ال��ع��امل��ي��ة ق��ب��ل العمل 
التجاري مثل كاأ�ش التخيل يف مدينة 
املركز  على  ح�شل�ا  حيث  ني�ي�رك، 
�شمن  ال��ع��امل  م�شت�ى  ع��ل��ى  ال��ث��اين 

جائزة اأف�شل فيلم.
اإن�شاء  ب��ع��د  اأن����ه  احل���ارث���ي  واأ�����ش����اف 
ال�������ش���رك���ة مت ال���ع���م���ل م����ع ع�����دد من 
اجلهات احلك�مية والقطاع اخلا�ش، 
م�شرياً  ت���ط����راً،  ي�شهد  ال��ع��م��ل  واأن 
ه�  لل�شركة  احل��ايل  الت�جه  اأن  اإىل 
االأفالم  �شناعة  تط�ير  يف  امل�شاهمة 
وف����ق اجله�د  ع����ام  ب�����ش��ك��ل  ع���م���ان  يف 
اإىل  الفتاً  لهم،  املتاحة  واالإمكانيات 
اإط�����الق ع����دد م���ن امل����ب����ادرات يف هذا 
املعاهد  طالب  ا�شتقبال  مثل  ال�شاأن، 
واإقامة  جم��ان��اً،  للتدريب  وال��ك��ل��ي��ات 
ور�����ش ت��دري��ب��ي��ة ل��الأط��ف��ال م���ن �شن 
عن  فكرة  الإعطائهم  �شنة   16-11
�شيناري�هات  وكتابة  االأف��الم  �شناعة 
بالت�ش�ير  وامل�������ش���ارك���ة  ب��اأن��ف�����ش��ه��م 
ي�شاهدون  وج���ع���ل���ه���م  وال���ت���م���ث���ي���ل، 
اإنتاجهم يف اإحدى قاعات ال�شينما، ما 

كان له مردود اإيجابي عليهم.
واأ�شار احلارثي اإىل اأن هناك مبادرات 
ن�شر  اإىل  خاللها  م��ن  نهدف  اأخ���رى 
عندنا  يك�ن  بحيث  االأف���الم  �شناعة 
ب�����ش��ري م���ؤه��ل يف ه���ذا املجال.  ك���ادر 
واأو�شح اأنه ي�شعى من خالل امل�شاركة 
اإىل دخ�ل ال�ش�ق االإماراتي وت��شيع 
وج�د  اإىل  الف���ت���اً  ال�����ش��رك��ة،  ن�����ش��اط 
ال��ف��ر���ش وامل���ف���او����ش���ات التي  ب��ع�����ش 

جتري ب�شاأنها. 

برامج علمية م�شتقبلية لتنمية 
مهارات ال�شباب

 مات�ش لتنمية ال�شباب .. كان امل�شروع 

من�شة اإلكرتونية 
للعمل ال�شبابي امل�شرتك 

وم���ن ال�������ش����دان، ����ش���ارك اأمي����ن �شيد 
ال�شركات  مركز  مب�شروعه  امل�شباح 
عن  عبارة  وه���  ال�ش�دان  يف  النا�شئة 
ال�ش�دان م�شاحة  �شباب  من�شة متنح 
الفر�شة  وت����ف���ر  امل�����ش��رتك  ل��ل��ع��م��ل 
الأ�شحاب ال�شركات النا�شئة يف اإطالق 
اأول  املن�شة  ه��ذه  وتعترب  �شركاتهم. 
م��رك��ز مب�����ش��اح��ة م�����ش��رتك��ة للعمل د 
تهدف اإىل تقدم فر�شة الأكرب قطاع 
ال�������ش����دان ل��ل��ن��م��� وال���ت���ط����ر وه�  يف 
االأعمال،  وري���ادة  احل��ر  العمل  قطاع 
ب��ن��اء جم��ت��م��ع مت�ا�شل  خ����الل  م���ن 
يقدم خدمات متن�عة مثل التدريب 
اأ�شخا�ش  واال�شت�شارات والتفاعل مع 
لتبادل  مم���اث���ل���ة  اه���ت���م���ام���ات  ذوو 

اخلربات واملعرفة. 
وقال اأمين: لدينا يف ال�ش�دان طاقات 
���ش��ب��اب��ي��ة ت�����ش��ع��ى ل��ل��ن��م��� واالرت����ق����اء 
هذا  ب���اأن  واأرى  املعي�شة،  مب�شت�يات 
تطلعاتهم  ع��م��ق  يف  ي�����ش��ب  امل�����ش��روع 
لتحديات  دائ����م����اً  ت��ت��ع��ر���ش  وال����ت����ي 
هذه  يف  م�شاركتي  يف  واأ�شعى  كبرية. 
م�شتثمري  بجذب  احلا�شنة  امل��ب��ادرة 
االأمثل  املن�شات  اأح���د  ك�نها  ال��ع��رب 
لعر�ش امل�شاريع التي حتاكي تطلعات 

ال�شباب العربي .

 فايو ميديكا .. روؤية م�شتقبلية 
ل�شراء امل�شتلزمات الطبية

 فاي� ميديكا م�شروع ع�شري تعر�شه 
ال�شابة منى �شالح من الك�يت وي�شلط 
عند  املت�ش�قني  معاناة  على  ال�ش�ء 
الطبية.  واالأجهزة  امل�شتلزمات  �شراء 
واأو�شحت منى اأن �شعف تنظيم هذا 
ال�ش�ق ي�شكل �شع�بة لدى امل�شتهلك 
وح�شره  ال�شيدلية  اإىل  دخ�له  عند 
�شرائه  دون  حت���ل  �شئيلة  ب��خ��ي��ارات 
ل��ه، م�شرية  االأك���رث م��الءم��ة  للمنتج 
تتيح  االإل��ك��رتون��ي��ة  من�شتها  اأن  اإىل 
ومتنحه  عديدة  خيارات  للم�شتهلك 
ب��ني املنتجات  امل��ق��ارن��ة  ال��ق��درة ع��ل��ى 

ل�شراء املنتج االأمثل له. 
يف  بالت��شع  اأملها  عن  منى  واأع��رب��ت 

دول اخلليج، وقال:
العربي  ال�شباب  م�شاريع  �ش�ق  يتيح   
ف��ر���ش��ا ك���ب���رية ل��ل��ت������ش��ع خ��ا���ش��ة اأن 
امل�������ش���روع ي��ع��ال��ج حت���دي���اً ح��ق��ي��ق��ي��ا يف 
جم���ت���م���ع���ن���ا اخل���ل���ي���ج���ي وال����ع����رب����ي، 
ملقابلة  ال��ف��ر���ش��ة  يل  اأت���ي���ح���ت  وق����د 
واال�شتفادة  ال���ع���رب  االأع����م����ال  رواد 
م�شروعي  اإغ���ن���اء  يف  خ��ربات��ه��م  م���ن 
اإىل  نقله  �شاأنها  من  التي  بالتقنيات 

م�شت�ى متقدم. 

 عون .. خدمات �شيانة
 ذكية ومبتكرة

االأردن  من  فريحات  �شامي  وي�شارك 
مب�����ش��روع��ه ع����ن ال����ذي ي��ج��م��ع عرب 
م��ق��دم��ي خدمات  ال���ذك���ي  ت��ط��ب��ي��ق��ه 
ال�������ش���ي���ان���ة امل����ن����زل����ي����ة وال���ب���اح���ث���ني 
مقدمي  فئة  اإن  �شامي  وق���ال  عنها. 
وال�شركات  االأف���راد  ت�شمل  اخل��دم��ات 
ملقابالت  ج��م��ي��ع��اً  يخ�شع�ن  ال��ذي��ن 
جاهزية  من  للتاأكيد  تدريب  وور���ش 
م��ق��دم اخل��دم��ة، وع��ن��د اج��ت��ي��از كافة 
االم��ت��ح��ان��ات، مي��ن��ح م��ق��دم اخلدمة 
عر�ش  م��ن  متكنه  التي  ع���ن  �شهادة 
خدماته والتفاعل مع الباحثني عنها.  
واأكد �شامي اأن م�شروعه ي�شاعد على 
اخلدمة  ملقدمي  ع�شرية  ق��ن��اة  فتح 
م���ن اأج����ل ال��ت������ش��ع وال��ن��م���، ف�شاًل 
التي  التنظيم  ف��ج���ة ع��دم  ع��ن م��لء 
�شي�شهم  كما  ال�����ش���ق.  ه��ذا  ي�اجهها 
بتقدمي خيارات عديدة للباحثني عن 

خدمات الت�شليح وال�شيانة. 
�ش�ق  م����ب����ادرة  يف  م�����ش��ارك��ت��ه  وع�����ن 
�شامي  قال  العربي،  ال�شباب  م�شاريع 
ب�ج�د  العربي  ال�شباب  حلم  لطاملا 
بقدراتنا ومتكننا  ت�ؤمن  دولة عربية 
من االنطالق، وها هي دولة االإمارات 
امل�شرية  هذه  وتق�د  القائمة  تت�شدر 
م��ن��ذ ���ش��ن���ات، وك���ل ���ش��ن��ة ن���رى منها 
ع�����ش��ري��ة حت��اك��ي تطلعات  م���ب���ادرات 

ال�شباب العربي واأحالمهم .

 م�شروع مبتكر
 لعلج مر�شى ال�شكري 

اأن  اإىل  اأح���م���د م��دح��ت زي����اد  واأ����ش���ار 
الذي  .. ح��ي��ات��ك  ���ش��ك��رك  م�����ش��روع��ه 
يهدف  ال�����ش���ق  من�شة  ع��رب  ي��ق��دم��ه 
ال�شكري،  مبر�ش  امل�شابني  مل�شاعدة 
خ�ش��شا اأن معظم امل�شابني باملر�ش 
ي���ف���ق���دون ح��ي��ات��ه��م ب�����ش��ب��ب اإه���م���ال 
ح��ال��ت��ه��م ال�����ش��ح��ي��ة، ك��م��ا اأن����ه ي�شهم 
يف احل��د م��ن االإن��ف��اق على امل��ر���ش ال 
مليار  ع�����ش��ر  �شبعة  ه��ن��اك  اأن  �شيما 
مر�شى  لعالج  �شن�ياً  ت�شرف  دوالر 

ال�شكري. 
35 ملي�ن  ن��ح���  اأن����ه  وب���ني م��دح��ت 
ال�شكري،  مب��ر���ش  م�����ش��اب���ن  ع��رب��ي 
باللغة  ت��ط��ب��ي��ق��ات  ت����ج���د  ال  واأن�������ه 
العربية ت�شاعد املري�ش على التعاطي 
مع احتياجات حياته الي�مية كما اأن 
تقت�شر  امل���ج���دة  التطبيقات  معظم 

على عر�ش معل�مات طبية فقط. 
للمري�ش  التطبيق  هذا  يتيح  وق��ال: 
من  ويقيه  ال�شحية  حالته  مراقبة 
يق�م  بحيث  �شحية  م�شاعفات  اأي 
ق�������راءات فح�ش  ب����اإدخ����ال  امل���ري�������ش 

التطبيق،  ال�شكري ب�شكل ي�مي على 
ما ميكننا من مراقبة و�شعه ال�شحي 
ومتابعة  ودائ���������م،  م���ب���ا����ش���ر  ب�����ش��ك��ل 
ال���ج��ب��ات ال��ت��ي ت��ن��اول��ه��ا ع��ل��ى مدار 
الن�شيحة  وت��ق��دمي  ال�شابقة  االأي����ام 
له لكي يع�د م�شت�ى ال�شكر للمعدل 
ال��ت��ط��ب��ي��ق ميكن  اأن  ك��م��ا  ال��ط��ب��ي��ع��ي، 
امل��ري�����ش م��ن ال��ت���ا���ش��ل م��ع االأطباء 
م��ب��ا���ش��رة، وي���ف��ر ع���ددا م��ن املقاالت 

والن�شائح الطبية.

تعزيز بيئة ريادة
 الأعمال الرقمية

م���ن ج��ه��ت��ه، اأو����ش���ح ح�����ش��ام حم�شنة 
)�ش�ري مقيم يف االإم��ارات( ال�شريك 
sahem.(  امل�ؤ�ش�ش ل�شركة �شاهم

حا�شنات  م����ع  ت���ع���م���ل  ال����ت����ي   )ae
االأع��م��ال يف دول��ة االإم����ارات لتط�ير 
لتعزيز  م��ب��ت��ك��رة  ري����ادي����ة  م�����ش��اري��ع 
ب��ي��ئ��ة ري������ادة االأع����م����ال ال��رق��م��ي��ة اأن 
مثل  كثرية  خ��دم��ات  يقدم  م�شروعه 
ال��ت��دري��ب، وتط�ير  ب��رام��ج  ت��ط���ي��ر 
وامل�اقع  املتحرك  الهاتف  تطبيقات 
الرتويج  اإىل  اإ���ش��اف��ة  االإل��ك��رتون��ي��ة، 
للم�شاريع النا�شئة، م�شرياً اإىل تعاون 
���ش��رك��ت��ه م��ع ع���دد م��ن اجل��ه��ات مثل 
غرفة جتارة و�شناعة دبي واجلامعة 
وجامعة  ال�������ش���ارق���ة  يف  االأم���ري���ك���ي���ة 

ني�ي�رك باأب�ظبي.
وقال حم�شنة اإنه الهدف من تاأ�شي�ش 
بيئة  تعزيز  يف  يتمثل  ال�شركة  ه��ذه 
ع��ن طريق  الرقمية  االأع��م��ال  ري���ادة 
اجلهات  يف  ال����ك�����ادر  وت���اأه���ي���ل  ب���ن���اء 
احلك�مية وطالب اجلامعات يف هذا 
املجال، م��شحاً اأن امل�شروع بداأ بدعم 
باأب�ظبي  مت�حد  البيت  جمعية  من 
حيث �شاهمت يف ت�فري الدعم الالزم 

له ما �شاعده على االنطالق. 
م�شاريع  ���ش���ق  يف  امل�شاركة  اأن  واأك���د 
ال�شباب العربي ت�شهم بدعم م�شاريع 

ال�����ش��ب��اب م���ن خ����الل ت���ف��ري فر�شة 
وامل�شتثمرين  ال��ق��رار  �شانعي  ل��ق��اء 
اخل����ربات  ل���ت���ب���ادل  االأع����م����ال  ورواد 
التعاون  اأم���ام  امل��ج��ال  واإت��اح��ة  معهم، 
مع العديد من اجلهات، ما ي�شهم يف 
متعاملني  واكت�شاب  م�شروعه  تعزيز 

جدد.

برنامج لعلج املر�شى عن ُبعد
وم����ن ب���ني امل�����ش��اري��ع امل��ب��ت��ك��رة التي 
 HeY ع��ر���ش��ه��ا ال�������ش����ق، ب��رن��ام��ج
للمر�شى  ال��ع��الج  ل��ت��ق��دمي   !Doc
عن ُبعد، واأكد مط�رو امل�شروع اأحمد 
احلدق و�شالح احلدق ومعن الري�ش 
وهم من لبنان ويقيم�ن يف االإمارات، 
ت��ط��ب��ي��ق حمادثة  ع����ن  ع����ب����ارة  اأن�������ه 
ي��خ��دم احل����االت غ��ري ال��ط��ارئ��ة التي 
الطبيب،  اإىل  ال��ذه��اب  ت�شتدعي  ال 
ح��ي��ث مي��ك��ن امل��ري�����ش اأو ال��راغ��ب يف 
بالدخ�ل  احل���ال���ة  ع���ن  اال���ش��ت��ف�����ش��ار 
تخ�ش�ش  واخ���ت���ي���ار  ال���ربن���ام���ج  اإىل 
والطبيب،  الطبية  التخ�ش�شات  من 
�شرح  اأو  ال�ش�ؤال  بكتابة  بعدها  ليق�م 
االإجابة  الطبيب  ي��ت���ىل  ث��م  احل��ال��ة 
الن�شائح  وت��ق��دمي  ا���ش��ت��ف�����ش��اره  ع��ل��ى 
واالإر�����ش����ادات واالأدوي������ة امل��ن��ا���ش��ب��ة، اأو 
روؤية  ت�شتدعي  ح��ال��ت��ه  ك��ان��ت  اإذا  م��ا 

الطبيب.
وقال اأحمد احلدق ال�شريك امل�ؤ�ش�ش 
اإن  للم�شروع،  التنفيذي  وال��رئ��ي�����ش 
ال���ف���ك���رة ج������اءت م����ن واق������ع اخل����ربة 
كان�ا  حيث  ول�شريكيه،  ل��ه  العملية 
مي���ل���ك����ن ����ش���رك���ة ل��ت��ط���ي��ر امل����اق���ع 
اأطباء  م��ع  ويتعامل�ن  االإل��ك��رتون��ي��ة 
هذا  يف  حاجة  ووج��دوا  وم�شت�شفيات 
االأ�شئلة  ت���اأت���ي  ك��ان��ت  ح��ي��ث  امل���ج���ال، 
اآب  ال���ات�����ش  تطبيق  ع��رب  ل��الأط��ب��اء 
ك��اف��ي��اً، م��ا دعاهم  لكن ذل��ك مل يكن 
اإىل ابتكار هذا التطبيق الذي يتميز 
واخل�ش��شية  واحل���م���اي���ة  ب����االأم����ن 

كهرباء دبي تطلق م�ضروع تركيب اأنظمة 
مواقف ال�ضيارات ال�ضم�ضية املولدة للكهرباء

•• دبي-وام:

اأنظمة  الرائدة لرتكيب  دبي  �شم�ش  الهيئة م�شروعا جديدا �شمن مبادرة  اأطلقت 
املناخي  التغري  وزارة  ومبنى  الرئي�شي  الهيئة  ال�شم�شية يف مقر  ال�شيارات  م�اقف 
مظالت  تركيب  اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي  امل�����ش��روع  تنفيذ  على  العمل  وج���اري  وال��ب��ي��ئ��ة. 
يف  الهيئة  ب�شبكة  امل��رب���ط��ة  الكهرو�ش�ئية  االأل�����اح  با�شتخدام  للكهرباء  م���ل��دة 
لل�شيارات.  م�قف   902 جمملها  يف  وتبلغ  امل�قعني  يف  ال�شيارات  م�اقف  �شاحات 
و�ش�ف تبلغ القدرة االإنتاجية لالأنظمة ال�شم�شية يف مبنى الهيئة 1780 كيل�وات 
و/220 كيل�وات يف مبنى ال�زارة اأي باإجمايل 2000 كيل�وات يف امل�قعني لت�لد 
مبجملها /2750 ميجاوات �شاعة �شن�ياً وه� ما يعادل خف�ش نح� 1500 طن 
من االنبعاثات الكرب�نية �شن�ياً. وقال �شعادة �شعيد حممد الطاير الع�ش� املنتدب 
م�اقف  اأنظمة  اإن�شاء  م�شروع  ياأتي  دب��ي  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ش 
ال�شيارات ال�شم�شية يف كل من �شاحات م�اقف مبنى الهيئة الرئي�شي وم�اقف مقر 
اال�شتفادة  على  اجلمه�ر  لت�شجيع  جه�دنا  اإط��ار  يف  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة 
من مبادرة �شم�ش دبي التي تهدف الهيئة من خاللها اإىل دعم مبادرة دبي الذكية 
التي اأطلقها �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�ش الدولة 
رئي�ش جمل�ش ال�زراء حاكم دبي رعاه اهلل جلعل دبي املدينة االأذكى واالأ�شعد عاملياً 
وحتقيق اأهداف ا�شرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 جلعل دبي مركزاً عاملياً 
للطاقة النظيفة واالقت�شاد االأخ�شر من خالل ت�فري 7? من اإجمايل الطاقة يف 

دبي من م�شادر الطاقة النظيفة بحل�ل عام 2020 .

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
     اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 
يف الدعوى 02/07626/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : عبيد �شعيد را�شد خلفان ال�شام�شي 
 مبا اأن املدعي : �شنتيمرت كي�ب للعقارات - �ش ذ م م ، وميثاء علي عبداهلل الع�ي�ش   

قد اأقام �شدكم الدع�ى 02/07626/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليهم ب�شداد بدالت االرجار حتى تاريخ االخالء التام والفعلي 

اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �شداد االجرة للماأج�ر للفرتة من 2017/5/10 وحتى 
2017/9/9 فرت�شد بذمته مبلغ 21666 درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره بال�شداد او االخالء 

يف 2017/5/25 
مطالبة مالية - ان املدعي عليه ميتنع عن �شداد االجرة للماأج�ر للفرتة من 2017/5/10 وحتى 
2017/9/9 فرت�شد ذمته مبلغ 21666 درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره بال�شداد او االخالء 

يف 2017/5/25 
مطالبة مالية - ان العقد ت�شمن الن�ش على غرامة ارتداد كل �شيك مبلغ )2000( وقد ارتد عدد 

)1( �شيك دون �شرف 
الزام بت�شليم م�شتندات - ان امل�شتاجر ه� امللزم بقيمة ا�شتهالك الكهرباء واملياه والبد من تطهري 

املاأج�ر من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ش�م وم�شاريف الدع�ى 

 2017/10/10 امل�افق  الثالثاء  ي�م  بجل�شة  للح�ش�ر  بالن�شر  اعالنكم  الق�شائية  اللجنة  وقررت 
ال�شاعة 2.30م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة الرابعة( بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز 
ف�ش املنازعات االإيجارية لنظر الدع�ى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ 

الن�شر. فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
     اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 
يف الدعوى 02/07375/2017 / �شكني  

اىل املدعى عليه : العمرى مهدي بدي�ى  
مبا اأن املدعي : مرمي حمم�د �شاالري    

قد اأقام �شدكم الدع�ى 02/07375/2017 /�شكني  ايجارات امام املركز 
بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه )امل�شتاأجر( ب�شداد املتبقي من القيمة 
االيجارية  القيمة  ميثل  ما  دره��م(   65000( وق��دره  للعقار  االيجارية 

للعقار للفرتة من 2017/3/1 وحتى 2017/9/1( 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ش�م وم�شاريف الدع�ى 

وقررت اللجنة الق�شائية اعالنكم بالن�شر للح�ش�ر بجل�شة ي�م الثالثاء  
)اللجنة  الق�شائية  اللجنة  ام��ام  2.30م  ال�شاعة   2017/10/10 امل�افق 
املنازعات  ف�ش  مركز  مبقر  واملنعقدة  االإبتدائية  ب��ال��دائ��رة  ال�شابعة( 
االإيجارية لنظر الدع�ى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام 
من تاريخ الن�شر . فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نا وتقدمي 

ما لديكم من دفاع وم�شتندات  

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
دائرة الرا�شي والأمالك

اعالن حكم بالن�شر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/06826/2017   ايجارات   

املحك�م له طالب االعالن / جمم�عة احلبت�ر - �ش ذ م م - و�شلطان احمد احلبت�ر 
االإمارات   - احلبت�ر  جمم�عة  مبنى   - الثانية  ال�شفا   - ال��شل  ���ش��ارع   - دب��ي   / العن�ان 

العربية املتحدة   -  هاتف رقم : 0501116448  - 043941444  
املحك�م عليها املطل�ب اعالنهما /  دميا�ش للتجارة العامة 

العن�ان / جمه�ل العن�ان  
منط�ق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/9/26    

حكمت اللجنة مبثابة احل�ش�ري : 
الزام املدعي عليه باخالء العني امل�ؤجرة وت�شليمها للمدعية خالية من �ش�اغلها 

ال��زام املدعي عليه ب�شداد مبلغ وق��دره 70.335 درهم بدل االيجار للفرتة من 2017/4/1 
وحتى 2017/8/8 وما ا�شتجد من اجر ب�اقع اجرة �شن�ية وقدرها 198.215 درهم 

الزام املدعي عليه : بتقدمي براءة الذمة من الكهرباء واملاء 
الزام املدعي عليه : امل�شروفات 

وحيث ان القان�ن قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحك�م عليه ليمكنه من الطعن لذلك 
نعلنكم باحلكم متهيدا لي�شبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف امل�اعيد القان�نية

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/2986  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- اريك روبرت ب�را )ب�شفته مدير امل�ؤ�ش�شة وخم�ل بت�قيع �شيكات 
وكالة  املدعي/  ان  مبا  االقامة  حمل  جمه�ل  البحرية(  للتقنية  ا�شرتاليان  م�ؤ�ش�شة 
الغيث وامل��شى لل�شفريات )�شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة( وميثله:عبداهلل طالب حممد 
بالت�شامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  وم��ش�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  احمد 
مببلغ وقدره )65.930( درهم والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 
النزاع رقم 2017/1174 نزاع  التام و�شم ملف  ال�شداد  ال�شيكات وحتى  ا�شتحقاق  تاريخ 
بالقاعة  ال�شاعة:8.30 �ش   2017/10/8: امل�افق  االحد  ي�م  لها جل�شة  جتاري.وحددت 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما  فاأنت مكلف باحل�ش�ر  Ch 1.C.12 لذا 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/2701  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �شاي برا �شاد ريدي ب�تا جمه�ل حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
اميك�ش ال�شرق االو�شط �ش.م.ب )م( فرع دبي وميثله:خليفة عبداهلل �شعيد عبداهلل بن 
اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ  ه�يدن الكتبي قد 
القان�نية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�ش�م  دره��م   )23.692.89( وق��دره 
12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.وحددت لها جل�شة ي�م اخلمي�ش امل�افق 
:2017/10/19 ال�شاعة:8.30 �ش بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو 
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/2797  جتاري جزئي
مبا  االقامة  حمل  جمه�ل  ال  بناكا  ختيك�ند  ك�مار  رفيجندرا   -1  / عليه  املدعي  اىل 
الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  دبي  فرع  )م(  ���ش.م.ب  االو�شط(  )ال�شرق  اميك�ش  املدعي/  ان 
والر�ش�م  دره��م   )22.796.28( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  وم��ش�عها 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القان�نية 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد 
التام.وحددت لها جل�شة ي�م الثالثاء امل�افق :2017/10/17 ال�شاعة:8.30 �ش بالقاعة 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما  فاأنت مكلف باحل�ش�ر  Ch 1.C.14 لذا 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/3035  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- رايد �شيفلي ميدل اي�شت للتجارة العامة جمه�ل حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ حممد احمد عبدالرحيم العطار وميثله:ج��شلني �شبلي خري اهلل قد اأقام 
عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )30.857( درهم 
ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�ش�م 
بالقاعة  �ش  ال�شاعة:8.30   2017/10/15: امل�افق  االحد  ي�م  جل�شة  لها  التام.وحددت 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما  فاأنت مكلف باحل�ش�ر  Ch 1.C.14 لذا 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/3110  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ديفيجني 9 للت�شميم الداخلي �ش.ذ.م.م جمه�ل حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ �شكيمز )�شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة( وميثله:احمد ح�شن حممد عبداهلل 
املازمي قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
)21960( درهم والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة 
 2017/10/31: امل�افق  الثالثاء  ي�م  جل�شة  لها  التام.وحددت  ال�شداد  وحتى  الق�شائية 
اأو من ميثلك  باحل�ش�ر  فاأنت مكلف  لذا   Ch 1.C.12 بالقاعة  ال�شاعة:8.30 �ش 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/2702  جتاري جزئي
االقامة  بيغم حممد ميك�نات ميك�نات جمه�ل حمل  �شان�شار   -1  / املدعي عليه  اىل 
مبا ان املدعي/ اميك�ش )ال�شرق االو�شط( �ش.م.ب )م( فرع دبي قد اأقام عليك الدع�ى 
والر�ش�م  دره��م   )21.292.26( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  وم��ش�عها 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القان�نية 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد 
التام.وحددت لها جل�شة ي�م الثالثاء امل�افق :2017/10/17 ال�شاعة:8.30 �ش بالقاعة 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما  فاأنت مكلف باحل�ش�ر  Ch 1.C.14 لذا 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/2798  جتاري جزئي

ان  االقامة مبا  �ش�كت علي جمه�ل حمل  ب�تيا ف�رايل  �شابان   -1 / املدعي عليه  اىل 
اأق���ام عليك الدع�ى  �����ش.م.ب )م( ف��رع دب��ي ق��د  امل��دع��ي/ اميك�ش )ال�����ش��رق االو���ش��ط( 
والر�ش�م  دره��م   )95.882.76( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  وم��ش�عها 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القان�نية 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد 
التام.وحددت لها جل�شة ي�م االثنني امل�افق :2017/10/16 ال�شاعة:8.30 �ش بالقاعة 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما  فاأنت مكلف باحل�ش�ر  Ch 1.C.12 لذا 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3230  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- الفهيم لل�شناعات اال�شمنتية �ش.ذ.م.م جمه�ل حمل االقامة 
مبا ان املدعي/عبدالعزيز االمريي للنقل العام �ش.ذ.م.م وميثله:احمد احلاج خادم 
بطي امليدور املهريي قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليها 
بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره )124.700 درهم( والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال 
كفالة . وحددت لها جل�شة ي�م االثنني امل�افق 2017/10/16  ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة 
Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/685  جتاري  جزئي 
اىل املحك�م عليه/1- �شيد ح�شن عاطف �شيد هارون ابراهيم كاظم جمه�ل حمل االقامة 
املذك�رة  الدع�ى  يف    2017/6/15 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
اعاله ل�شالح/اميك�ش )ال�شرق االو�شط( �ش.م.ب )م( - فرع دبي بالزام املدعي عليه بان 
ي�ؤدي للمدعية )اميك�ش ال�شرق االو�شط فرع دبي( مبلغ )45608.90( دوال امريكي او ما 
يعادله بالدرهم االماراتي ب�شعر ال�شرف وقت تنفيذ احلكم والفائدة ب�اقع 9% �شن�يا من 
تاريخ املطالبة الق�شائية يف:2017/2/22 وحتى ال�شداد التام ف�شال عن الر�ش�م وامل�شاريف 
ومبلغ ثالثمائه درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/686  جتاري  جزئي 
اىل املحك�م عليه/1- فردان عظم حممد عظم جمه�ل حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/8/9  يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�شالح/اميك�ش 
)ال�شرق االو�شط( �ش.م.ب )م( - فرع دبي بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ 
ب�اقع  والفائدة  دره��م   )112.052.28( يعادل  مبا  امريكي  دوالر   )35.507.85( وق��دره 
ومبلغ  وامل�شاريف  بالر�ش�م  والزمته  ال�شداد  متام  وحتى  م����ن:2017/2/22  �شن�يا   %9
خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل 
ال�شم�  با�شم �شاحب  االع��الن �شدر  لن�شر هذا  التايل  الي�م  اعتبارا من  ي�ما  ثالثني 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1241  ا�شتئناف عمايل    
������ش.ذ.م.م   ل��ت��ج��ارة احل��ا���ش��ب االآيل  اب��ت��م������ش  امل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده/ 1-  اىل 
جمه�ل حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف / ديلناز  نيفيلي تاراب�ري كاكرو 
وميثله:فت�ح ي��شف حممد ح�شني الن�شار  قد ا�شتاأنف/ احلكم ال�شادر 
لها  وح���ددت  ب���ت���اري���خ:2017/6/20   كلي  2017/1 عمايل  رق��م  بالدع�ى 
جل�شه ي�م الثالثاء امل�افق 2017/10/10 ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.18 وعليه يقت�شي ح�ش�ركم او من ميثلكم قان�نيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/125  ا�شتئناف عقاري    

م.م.ح   املعدنيه  لل�شناعات  عبدال�هاب  خليل   -1 ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
جمه�ل حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف / اكد لالن�شاءات ���ش.ذ.م.م  قد 
ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدع�ى رقم 2016/121 عقاري جزئي 

بتاريخ:2017/3/13     
 10.00 ال�شاعة   2017/10/25 امل���اف��ق  االرب��ع��اء  ي���م  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�ش�ركم  يقت�شي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/2996 تنفيذ جتاري

حمل  جمه�ل  ليمتد  انف�شتمنت  بروبرتيز  �شده/1-لينك�ش  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�شم�ش ديرة لالعمال الفنية �ش.ذ.م.م قد 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )2446443.25( وق��دره  به 
.وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1288 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1-  جيماميا ابراهيم مزهر جمه�ل حمل االقامة 
واال�شت�شارات  للمحاماة  ال�شام�شي  التنفيذ/حمدان  طالب  ان  مبا 
اعاله  امل���ذك����رة  التنفيذية  ال��دع���ى  عليك  اأق����ام  ق��د  ال��ق��ان���ن��ي��ة  
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )49775.27( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات 
املذك�ر خالل 15  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/365  ا�شتئناف جتاري    
ذ.م.م   للتجارة  �شتار  لينك  ملتي  �شركة   -1 ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
جمه�ل حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف / بنك دبي اال�شالمي  قد 
ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدع�ى رقم 2016/2040 جتاري 
جزئي ب��ت��اري��خ:2017/2/21 وح��ددت لها جل�شه ي���م االح��د امل�افق 
 ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة   2017/11/5
او من ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�شي ح�ش�ركم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/1406  جتاري  جزئي 
اىل املدعي عليه/1- ج�بينات ملقاوالت البناء �ش.ذ.م.م جمه�ل حمل االقامة مبا ان املدعي/

حممد  ح�شن  وميثله:عبدالرحمن  حم��دودة(  م�ش�ؤولية  ذات  )�شركة  احلديد  لت�ريد  دي��ال 
املط�ع نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/6/4  يف الدع�ى املذك�رة 
اعاله ل�شالح/ديال لت�ريد احلديد )�شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة( بالزام املدعي عليها ان 
ت�ؤدي للمدعية مبلغ مقداره )20807( درهم وفائدة 9% �شن�يا من تاريخ:2017/2/7 وحتى 
املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�شمائة  ومبلغ  وامل�شاريف  بالر�ش�م  والزمتها  ال�شداد  متام 
ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن 

را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/2250 تنفيذ جتاري
حمل  جمه�ل  ����ش.ذ.م.م  لال�شتثمارات  �شده/1-فيرتا  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/تران�شميد اوفر�شيز انك�رب�ريتد ا�ش 
اي وميثله:فادي هايل احل�راين قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية 
املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )179048.70( 
املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/2606 تنفيذ جتاري
م�ش�ؤولية  )ذات  ل��الل��ك��رتون��ي��ات  امل�����ش��رتي  ���ش��ده/1-���ش��رك��ة  املنفذ  اىل 
حم�����دودة( جم��ه���ل حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/اون تامي 
اأقام  قد  اجل�شمي  عبداهلل  م��شى  رجب  وميثله:هاين  العمالة  لت�ريد 
املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك���رة  التنفيذية  الدع�ى  عليك 
به وقدره )247344( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2013/520 تنفيذ جتاري

ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمه�ل  �شاكر  راف��ع  �شده/1-�شرمد  املنفذ  اىل 
عليك  اأقام  قد  العلي  �شمري حمم�د  في�شل  التنفيذ/عبدالعزيز  طالب 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  .وع��ل��ي��ه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )390797(
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/503  ا�شتئناف جتاري    

العامة  للمقاوالت  ال��ك���ري��ة  العربية  ال�شركة   -1 ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
البناء  امل�شتاأنف / مام�ت ملقاوالت  ان  ذ.م.م  جمه�ل حمل االقامة مبا 
�ش.ذ.م.م  قد ا�شتاأنف/ احلكم ال�شادر بالدع�ى رقم 2016/1215 جتاري 

كلي بتاريخ:2017/3/13     
وحددت لها جل�شه ي�م االربعاء امل�افق 2017/11/8 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�ش�ركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

قان�نيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
             يف  الدعوى 2017/1189  احوال نف�س م�شلمني

اىل املدعي عليه / 1- حممد نعيم ن�شيب خان  جمه�ل حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ �شلمى حممد فهيم  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها 
لالبناء.  �شفر  ج�����ازات  وا���ش��دار  )ام��ن��ه(  االب��ن��ة  ح�شانة  �شم  دع����ى 
 8.30 ال�شاعة  امل�افق  2017/10/17  الثالثاء  ي���م   لها جل�شة  وح��ددت 
�ش بالقاعة رقم )7( لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3568  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- ارمادا لنقل الركاب باحلافالت امل�ؤجرة �ش.ذ.م.م جمه�ل 
وميثله:علي  جرب  جرب  ح�شني  التنفيذ/وائل  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل 
اعاله  املذك�رة  التنفيذية  الدع�ى  عليك  اأق��ام   قد  ال�شمري  ع��داي  ح�شني 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )80367( درهم اىل طالب التنفيذ او 
املحكمة.   خلزينة  ر�ش�م  درهم   )5802( مبلغ  اىل  باال�شافة  املحكمة  خزينة 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3645  تنفيذ عمايل 

���ش.ذ.م.م جمه�ل  اىل املنفذ �شده/1- �شما للحديد واخلدمات الفنية 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد عنايت رحمت علي قد اأقام  
عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )6350( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�شافة اىل 
مبلغ )737( درهم ر�ش�م خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2017/339  تظلم جتاري

اىل املتظلم �شده / 1-�شركة �شيلى ويلى التجارية �ش.ذ.م.م 2- مامتا �شاتي�شا ك�مبا�شي 
جاجانات جانيجا جمه�يل حمل االقامة مبا ان املتظلم / بنك را�ش اخليمة ال�طني 
�ش.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�شام�شي قد اأقام عليكم التظلم 
ال�شادر يف الدع�ى رقم 304/2017 حجز  القرار  املذك�ر اعاله وم��ش�عه تظلم من 
حتفظي جتاري والر�ش�م وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة ي�م االحد امل�افق 2017/10/8   
ال�شاعة 08.30 �ش بالقاعة : Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا 

بثالثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري   .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

�ضمن �ضعيها للتعريف باملزاد الذكي وتوظيف اأحدث النظم يف خدمة متعامليها ..  الإمارات للمزادات ت�ضارك يف اأ�ضبوع جيتك�ش للتقنية 

م��ن��اخ امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة ل��دي��ه��م��ا، مع 
اأه��م��ي��ة ت��ب��ادل اأف�شل  ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى 
اخل���������ربات وامل����م����ار�����ش����ات يف جم���ال 
للملكية  املعززة  احلك�مية  ال�شيا�شات 

الفكرية وبيئة االبتكار.
وه�����ن�����اأ �����ش����ع����ادة ال�����ك����ي����ل اجل����ان����ب 
االإن��دون��ي�����ش��ي ع��ل��ى ان�����ش��م��ام بالدهم 
م����دري����د  ات�����ف�����اق  ب�����روت������ك������ل  اإىل 
للعالمات  ال����دويل  الت�شجيل  ب�����ش��اأن 
 100 رق��م  الدولة  لتك�ن  التجارية، 
الربوت�ك�ل.  ه��ذا  على  ت�شادق  التي 
املتميز  التن�شيقي  ال��دور  على  واأث��ن��ى 
دول  مل��ج��م���ع��ة  كممثل  الإن��دون��ي�����ش��ي��ا 
ال�يب�  يف  ال����ه����ادئ  وامل���ح���ي���ط  اآ����ش���ي���ا 
من  مزيد  ا�شتقطاب  يف  جنح  وال��ذي 
االهتمام اإىل واقع امللكية الفكرية يف 

هذه املنطقة.

•• اأبوظبي-الفجر:

�شبل  االق����ت���������ش����اد  وزارة  ب���ح���ث���ت 
امل������ج������االت  يف  ال������ت������ع������اون  ت�����ع�����زي�����ز 
الفكرية  امل��ل��ك��ي��ة  ب��اأن��ظ��م��ة  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة م���ع ك���ل من 
ال�شني  وجمه�رية  اجلن�بية  ك���ري��ا 
اإندوني�شيا،  وج��م��ه���ري��ة  ال�����ش��ع��ب��ي��ة 
وذل����ك ع��ل��ى ه��ام�����ش م�����ش��ارك��ة وف�د 
ال�شل�شلة  اج��ت��م��اع��ات  ال���دول يف  ه��ذه 
الجتماعات  واخل��م�����ش��ني  ال�����ش��اب��ع��ة 
العاملية  املنظمة  يف  االأع�����ش��اء  ال���دول 
يف  ان��ع��ق��دت  ال��ت��ي  ال��ف��ك��ري��ة  للملكية 
اجلاري.  اأك��ت���ب��ر   11-2 م��ن  جنيف 
وت���ن���اول���ت ال���ل���ق���اءات ال���ت���ي اأج���راه���ا 
�شعادة املهند�ش حممد اأحمد بن عبد 
العزيز ال�شحي، وكيل وزارة االقت�شاد 

حممد اأحمد بن عبد العزيز ال�شحي 
وزي�����ر  الويل  ي���ا����ش����ن���ا  م����ع����ايل  م�����ع 
العدالة وحق�ق االإن�شان يف جمه�رية 
امل�شرتك  ال��ت��ع��اون  �شبل  اإن��دون��ي�����ش��ي��ا 
املتعلقة  القطاعات  يف  البلدين  ب��ني 
ب��االب��ت��ك��ار وامل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة. واأك���د 
اللقاء  االإن��دون��ي�����ش��ي خ���الل  اجل��ان��ب 
دع����م ب����الده مل��ق��رتح دول����ة االإم������ارات 
يف  لل�يب�  خارجي  مكتب  با�شت�شافة 
ال�شحي  واأو�شح  اأب�ظبي.   العا�شمة 
بناء  االإم����ارات حتر�ش على  دول��ة  اأن 
�شراكة مثمرة مع اإندوني�شيا لتط�ير 
امل�شت�ى  على  الفكرية  امللكية  م��ن��اخ 
اجلانبان  واأعرب  واالإقليمي.  الثنائي 
ب��ا���ش��ت��ك�����ش��اف فر�ش  ع���ن اه��ت��م��ام��ه��ا 
واإمكانات التعاون وبناء روابط متينة 
ال��ب��ل��دي��ن يف تط�ير  ت��خ��دم م�����ش��اع��ي 

لل�ش�ؤون االقت�شادية، بح�ش�ر كل من 
امللكية  اإدارة  مدير  ال�ش�يدي  خلفان 
ال�شناعية، وفاطمة احل��شني مديرة 
بال�زارة،  التجارية  ال��ع��الم��ات  اإدارة 
م��دي��ر مكتب  اآل علي  ال�����ش��الم  وع��ب��د 
العاملية،  التجارة  منظمة  يف  ال��دول��ة 
والعمل  ال���ت����ا����ش���ل  ق����ن�����ات  ت���ع���زي���ز 
امل�شرتك لتنمية بنية امللكية الفكرية 
وتط�ير ممار�شاتها يف دولة االإمارات، 
وتقا�شم  اخل��ربات  تبادل  اإىل  اإ�شافة 

املعرفة يف هذا القطاع احلي�ي.
واأكد �شعادة املهند�ش حممد اأحمد بن 
اللقاءات  خ��الل  ال�شحي  العزيز  عبد 
ت���ا���ش��ل جه�دها  االإم�����ارات  دول���ة  اأن 
ومتط�رة  اإي���ج���اب���ي���ة  ب��ي��ئ��ة  ل��ت��ه��ي��ئ��ة 
اإطار  يف  ال��ف��ك��ري��ة،  امللكية  مل��م��ار���ش��ات 
اقت�شاد  ب��ن��اء  اإىل  ال��ه��ادف��ة  روؤي��ت��ه��ا 

والر�ش�م  االخ�����رتاع  ب�����راءات  ت�شمل 
�شعادته  م�شرياً  ال�شناعية،  والنماذج 
مع  ت��ن�����ش��ج��م  اخل���ط����ة  ه����ذه  اأن  اإىل 
ل��ل��ب��ل��دي��ن فيما  امل�������ش���رتك���ة  ال��������روؤى 
اقت�شادية حمفزة  بيئة  يخ�ش تهيئة 
لل�شركات املبتكرة وقادرة على ت�شجيع 
امل����ب����دع����ني وامل����خ����رتع����ني وح���م���اي���ة 
القائمة  ال�شناعات  ودع��م  حق�قهم، 
والبحث  واالب����ت����ك����ار  امل���ع���رف���ة  ع���ل���ى 

العلمي. 
التن�شيق  ت��ع��زي��ز  اجل��ان��ب��ان  ون��اق�����ش 
مع  امل�شرتك  العمل  ح���ل  وال��ت�����ش��اور 
املكتب ال�شيني ل��شع برامج تدريبية 
والنماذج  ب�����ال�����رباءات  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
ال�شناعية واإمكانية م�شاهمة اجلانب 
النماذج  ط��ل��ب��ات  فح�ش  يف  ال�شيني 
وتباحث  ال�����دول�����ة.  يف  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 
التعاون  تن�شيط  يف  اأي�����ش��اً  ال��ط��رف��ان 
على �شعيد تبادل الزيارات لالطالع 
يخت�ش  فيما  املمار�شات  اأف�شل  على 
ال�شناعية  وال����ن����م����اذج  ب������ال������رباءات 
يف  ال�شينية  اخل��ربة  من  واال�شتفادة 

هذا املجال. 

ا�شتك�شاف فر�ش التعاون مع 
اإندوني�شيا

املهند�ش  ويف لقاء ثالث، بحث �شعادة 

الطرفان  وناق�ش  �شن�ات.  ع��دة  منذ 
اأط������ر ال��ت��ن�����ش��ي��ق امل�������ش���رتك وت���ب���ادل 
ا�شرتاتيجية  ل���ت���ط����ي���ر  اخل��������ربات 
متكاملة للملكية الفكرية يف الدولة، 
عرب حتديث �شيا�شات امللكية الفكرية 
والقان�نية  التحتية  البنية  وتط�ير 

والفنية الداعمة لها.
للدكت�ر  تهنئته  عن  �شعادته  واأع��رب 
ي�من� على من�شبه اجلديد كمف��ش 
الفكرية،  للملكية  ال��ك���ري  للمكتب 
على  االقت�شاد  وزارة  حر�ش  م���ؤك��داً 
ا���ش��ت��م��راري��ة وت��ط���ي��ر ال���ت���ع���اون مع 
املكتب ال�شتكمال اجله�د واالإجنازات 
امل��ت��م��ي��زة ال���ت���ي حت��ق��ق��ت م���ن خالل 
التفاهم  وم��ذك��رات  اجلانبني  �شراكة 

التي وقعاها خالل املرحلة املا�شية. 
وتطرق االجتماع اإىل التعاون الثنائي 
ال��ت��دري��ب والدعم  ت��ق��دمي  يف جم���ال 
ال��ف��ن��ي ل��ت��ع��زي��ز ع��م��ل امل��رك��ز ال���دويل 
ل��رباءات االخ��رتاع يف دولة االإمارات، 
قاعدة  واإدارة  تط�ير  جه�د  ومتابعة 
البيانات ونظام اإدارة اجل�دة اخلا�ش 
ب���ه���دف تعيني  ب�������رباءات االخ��������رتاع، 
الدويل  للبحث  اإدارة  ب�شفة  امل��رك��ز 
واإدارة للفح�ش التمهيدي الدويل يف 
اإطار معاهدة التعاون ب�شاأن الرباءات 
العاملية  املنظمة  مظلة  حتت   PCT

املعرفة  على  ي��ق���م  وم��ت��ن���ع  تناف�شي 
وطنية،  ك���ف���اءات  ب��ق��ي��ادة  واالب���ت���ك���ار 
اال�شرتاتيجي  ت����ج���ه���ه���ا  ظ����ل  ويف 
االبتكار على  اأبرز مراكز  اأحد  لتك�ن 

ال�شعيدين االإقليمي والعاملي.
تنظر  ال���دول���ة  اأن  ���ش��ع��ادت��ه  واأو����ش���ح 
باهتمام بالغ اإىل التعاون مع خمتلف 
ال�شدد،  ه����ذا  يف  ال�����ش��دي��ق��ة  ال�����دول 
ال����ذي  امل����ق����رتح  دع�����م  اإىل  وت���ت���ط���ل���ع 
تقدمت به دولة االإمارات ال�شت�شافة 
العا�شمة  يف  لل�يب�  خ��ارج��ي  مكتب 
اإقليمية  م��ن�����ش��ة  ل��ي��ك���ن  اأب����ظ���ب���ي، 
لتط�ير قطاع امللكية الفكرية وتعزيز 
قدرات  وب��ن��اء  التنمية  يف  م�شاهمته 
ال��دول يف هذا املجال، وت��شيع نطاق 

تطبيق معاهدات ال�يب� يف املنطقة.

تطوير ال�شراكة مع كوريا
ف��ق��د ب��ح��ث ���ش��ع��ادة امل��ه��ن��د���ش حممد 
ال�شحي،  ال���ع���زي���ز  ع���ب���د  ب����ن  اأح����م����د 
م���ع ���ش��ع��ادة ال��دك��ت���ر ���ش���جن ي�من�، 
الك�ري  ل��ل��م��ك��ت��ب  اجل���دي���د  امل��ف������ش 
�شبل  )ال��ك��ي��ب���(،  ال��ف��ك��ري��ة  للملكية 
منظ�مة  تنمية  يف  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز 
امللكية الفكرية بدولة االإمارات خالل 
ال�شراكة  اإط�����ار  يف  امل��ق��ب��ل��ة،  امل��رح��ل��ة 
املجال  ه��ذا  يف  البلدين  ب��ني  القائمة 

النقا�ش  تناول  الفكرية. كما  للملكية 
�شبل تعزيز التقدم يف تط�ير اخلطة 
با�شرتاتيجية  اخل��ا���ش��ة  اخل��م�����ش��ي��ة 
وفقاً  ال����دول����ة  يف  ال��ف��ك��ري��ة  امل��ل��ك��ي��ة 
ت�شمنتها  ال��ت��ي  اخل��م�����ش��ة  ل��ل��م��ح��اور 
اخلطة، والتي �شملت تط�ير الهيكل 
ال����رباءات،  ت�شجيل  مل��رك��ز  التنظيمي 
وتنفيذ الربامج التدريبية املتخ�ش�شة 
طلبات  فح�ش  على  ال�طنية  للك�ادر 
ب�����ش��اأن قان�ن  ال������رباءات، وال��ت��ب��اح��ث 
امللكية  ال�شناعية، وربط نظام  امللكية 
الفكرية باالأداء االقت�شادي، وتط�ير 
املعل�مات  ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا  اأمت��ت��ة  ن��ظ��ام 
متطلبات  مع  يت�افق  مبا  ال��دول��ة  يف 

معاهدة التعاون ب�شاأن الرباءات.

التعاون مع ال�شني يف جمالت 
امللكية ال�شناعية

�شعادة  ب��ح��ث  ال���ث���اين،  االج��ت��م��اع  ويف 
املهند�ش حممد اأحمد بن عبد العزيز 
ت�شانغي�،  ���ش��ني  ���ش��ع��ادة  م��ع  ال�����ش��ح��ي 
للملكية  احل��ك���م��ي  امل��ك��ت��ب  م��ف������ش 
الفكرية بجمه�رية ال�شني ال�شعبية، 
�شبل فتح قن�ات جديدة للتعاون بني 
املتعلقة  املجاالت  البلدين يف خمتلف 
�شيما  وال  ال��ف��ك��ري��ة،  امللكية  ب��ح��ق���ق 
والتي  ال�شناعية  امل��ل��ك��ي��ة  تطبيقات 

على هام�ش امل�شاركة يف اجتماعات الويبو الـ 57

 القت�ضاد تبحث التعاون يف جمالت امللكية الفكرية مع كوريا وال�ضني واإندوني�ضيا 

ومعّدات البناء والت�شنيع، وغريها الكثري.
االط���الع على  املعر�ش بهدف  ل��ل��م��زادات يف  االإم����ارات  ت��اأت��ي م�شاركة  كما 
من  والعاملية  املحلية  التجارية  والعالمات  ال�شركات  كربيات  تعر�شه  ما 
ميكن  متقدمة  وممار�شات  ذكية  وحل�ل  مبتكرة  وبرامج  حديثة  تقنيات 
اأن ت�شتفيد منها ال�شركة يف تط�ير اأعمالها، انطالقاً من حر�شها الدوؤوب 
خلدمة  احلديثة  النظم  وت�ظيف  التكن�ل�جية  التط�رات  م�اكبة  على 
املتعاملني وتعزيز امتثالها الأعلى معايري اجل�دة وال�شفافية والديناميكية 

يف تنظيم املزادات الرائدة.
وقال عمر مطر املناعي املدير التنفيذي لالإمارات للمزادات، اإن امل�شاركة 
ع��ل��ى ح�ش�ر  ال�����ش��رك��ة  ح��ر���ش  م��ن  ينطلق  اأ���ش��ب���ع جيتك�ش  ف��ع��ال��ي��ات  يف 
الفاعليات واملعار�ش املتخ�ش�شة يف جمال التكن�ل�جيا باعتبارها و�شيلة 
غري  الت�شارع  ظل  يف  وخا�شة  االأعمال  وتط�ير  الريادة  لتحقيق  الع�شر 

م��ث��ل امل��ن�����ش��ات االإل��ك��رتون��ي��ة وامل���زاي���دة ع��ن ط��ري��ق امل���ق��ع االإلكرتوين، 
باالإ�شافة اإىل اإمكانية الت�ا�شل عرب الهاتف والر�شائل الن�شية الق�شرية 

وتطبيقات اله�اتف الذكية واالأجهزة الل�حية.
بتنظيم عدد   ،2004 اإطالقها يف عام  للمزادات منذ  االإم��ارات  وجنحت 
العامل  �شيارات يف  10 ل�حات  اأغلى  بيع  اأبرزها  امل��زادات، ومن  كبري من 
مكنتها من تب�ء مكانة متقدمة يف قائمة �شركات املزادات االأبرز اإقليمياً. 
الت�ّقعات  جت���اوز  م��ن  ق�شرية  زمنية  ف��رتة  خ��الل  ال�شركة  متّكنت  كما 
وحت��ق��ي��ق �شجل ح��اف��ل ب���االإجن���ازات وال��ن��ج��اح��ات امل�����ش��ّرف��ة اأه��ّم��ه��ا دخ�ل 
م��ش�عة غيني�ش لالأرقام القيا�شية �شبع مرات وتقدمي ع�ائد اأعلى على 
على  واخل��ا���ش  العام  القطاعني  من  لعمالئها  امل���زادات  يف  املباعة  ال�شلع 
املعايري يف خدمة  باالإمتثال الأعلى  املطرد  اللتزامها  �ش�اء، جت�شيداً  حد 

املتعاملني.

•• دبي-الفجر:

ت�����ش��ارك االإم�������ارات ل���ل���م���زادات ال�����ش��رك��ة ال����رائ����دة يف جم����ال امل�������زادات يف 
العلنية  امل���زادات  واإدارة  تنظيم  يف  واملتخ�ش�شة  االأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة 

.  2017 للتقنية  جيتك�ش  اأ�شب�ع  من  واالإلكرتونية، يف الدورة 37 
العام،  لهذا  جيتك�ش  اأ�شب�ع  دورة  يف  للمزادات  االإم���ارات  م�شاركة  وت��اأت��ي 
والتي تقام فعالياتها يف مركز دبي التجاري العاملي خالل الفرتة 12-8 
اأكت�بر اجلاري، بهدف عر�ش خدماتها املبتكرة ويف مقدمتها املزاد الذكي 
واخلدمات الل�ج�شتية امل�شاندة للمزاد، باالإ�شافة اإىل التعريف بن�شاطاتها 
�شة يف تنظيم واإدارة املزادات العلنية واالإلكرتونية التي  املتن�عة واملتخ�شّ
ت�شمل مزادات بيع املركبات واأرقام ال�شيارات والعقارات وم�شاريع ت�شفية 
الثقيلة  املتحّركة واملج�هرات واالآالت  املمّيزة لله�اتف  االأ�ش�ل واالأرقام 

امل�شب�ق يف قطاع تكن�ل�جيا املعل�مات واالت�شاالت واقت�شاد االإنرتنت.
اخلدمات  وت���ف��ري  التكن�ل�جية  ال��ت��ط���رات  متابعة  اأن  املناعي  واع��ت��رب 
دولة  يف  وخا�شة  ت��رف��اً،  تعد  ومل  االأع��م��ال  لتط�ير  �شرطاً  باتت  الذكية 
االإم��ارات التي بداأت ت�شابق الزمن لتحقيق مئ�ية االإم��ارات 2071 من 
ليك�ن  مبجتمعها  وال�ش�ل  وتعليم  وحك�مة  اقت�شاد  اأف�شل  بناء  خ��الل 
االأ�شعد عاملياً، م�ؤكداً حر�ش االإمارات للمزادات على التط�ير امل�شتمر يف 
خدماتها واأدائها واال�شتثمار املت�ا�شل يف م�اردها الب�شرية ومتكينهم من 
ا�شتخدام اأحدث التقنيات واحلل�ل والربامج يف �شبيل املحافظة على ريادة 

ال�شركة وثقة اجلمه�ر بها.
اأح��دث احلل�ل   ، دب��ي  للمزادات �شمن من�شة حماكم  االإم���ارات  وتعر�ش 
من  ملتعامليها  ال�شركة  ت���ف��ره��ا  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة  والتطبيقات  واخل��دم��ات 
ال�شهل  وال��ش�ل  املرونة  درجات  اأق�شى  ت�فر  والتي  م�ؤ�ش�شات وجمه�ر، 

ي�شجع ريادة اأعمال املراأة وميهّد الطريق اأمامها للتو�ّشع 

جمل�ش �ضيدات اأعمال ال�ضارقة يرثي جتربة رائدات الأعمال ويعزز مناخات للدخول لأ�ضواق جديدة 

خلل فعالية يوم الطريان يف ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا 
الحتاد الدويل للنقل اجلوي يطرح خم�ش اأولويات لتمكني قطاع الطريان

من  املنطقة  يف  اجل���ي��ة  احل��رك��ة  اإدارة  الأنظمة  االإجمالية 
خالل حت�شني ت�شاميم املجال اجل�ي، �شتتعر�ش املراكز ذات 
امل�شت�ى العاملي يف منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اإفريقيا 
خلطر حدوث اختناقات احلركة اجل�ية. ونحن ننظر بعني 
املالحة  جلنة  ي�شمل  – مبا  القائمة  الربامج  اإىل  التقدير 
حت�شني  وبرنامج  اخلليجي  التعاون  جمل�ش  ل��دول  اجل�ية 
اإدارة احلركة اجل�ية يف ال�شرق االأو�شط 
وغريها الكثري. ولكن يتعني تعزيز تلك 
تقدم  اأجل حتقيق  املبذولة من  اجله�د 

حقيقي.
• رفع ال�شرائب والر�ش�م: لقد �شهدت 
م��ن��ط��ق��ة ال�������ش���رق االأو�����ش����ط يف االآون�����ة 
وال�شرائب  للر�ش�م  ان��ت�����ش��اراً  االأخ����رية 
اجلديدة التي اأ�شافت 1.6 مليار دوالر 
عامي  خ��الل  االإ���ش��اف��ي��ة  التكاليف  م��ن 
االحت�����اد  وي���ح���ث  و2016.   2015
املنطقة  الدويل للنقل اجل�ي حك�مات 
مبا  الر�ش�م  لبحث  االأ�ش�ش  و�شع  على 
الطريان  منظمة  �شيا�شات  مع  ين�شجم 
ال�ش�ء  ت�����ش��ل��ط  ال���ت���ي  ال������دويل  امل�����دين 
التكاليف  وارت��ب��اط  التمييز  ل��ع��دم  الرئي�شية  امل��ب��ادئ  على 

وال�شفافية والت�شاور. 
وقال البكري: ت�ؤثر ال�شرائب والر�ش�م الزائدة على قدرة 
النم�  تعيق  اأن��ه��ا  كما  الطلب  تلبية  جت��اه  ال��ط��ريان  ق��ط��اع 
املدى  على  اأكرث  مكا�شباً  احلك�مات  و�شتحقق  االقت�شادي. 
الرتويج لقطاع  ال�شرائب من خالل  الط�يل من عائدات 
ال��ط��ريان ع��رب تخفي�ش ال�����ش��رائ��ب ق��ي��ا���ش��اً مب��ا مي��ك��ن اأن 
حتققه من خالل حت�شيل االأم���ال على امل��دى الق�شري يف 

حماولة ل�شد العجز يف امليزانيات. 
الطريان جزءاً  اأم��ن قطاع  االأم��ن: يعترب احلفاظ على   •
ال يتجزاأ من م�ش�ؤولية الدولة على االأمن الق�مي، كما ه� 
مبني يف قرار جمل�ش االأمن الدويل التابع لالأمم املتحدة، 
على  احلفاظ  م�ش�ؤولية  احلك�مات  تتحمل  البكري:  وق��ال 
امل�ش�ؤولية  ه��ذه  نت�شاطر  ولكننا  ال��ط��ريان.  واأم���ن  �شالمة 
بالق�شايا  املتعلقة  امل�شاورات  اإج��راء  اأن يتم  جميعاً. وينبغي 
االأمنية بني احلك�مات من جهة وبني احلك�مات والقطاع 

من جهة اأخرى كاإجراء اعتيادي، ولي�ش كرد فعل.

•• دبي-الفجر:

ال�ش�ء   )IATA( اجل���ي  للنقل  ال���دويل  االحت���اد  �شلط 
متكني  �شبيل  يف  معاجلتها  يتطلب  اأول����ي���ات  خم�ش  ع��ل��ى 
املنافع  من  ممكن  ق��در  اأق�شى  تقدمي  من  ال��ط��ريان  قطاع 
ال�شرق  منطقة  م�شت�ى  على  واالج��ت��م��اع��ي��ة  االق��ت�����ش��ادي��ة 

االأو�شط و�شمال اأفريقيا. 
واأ�شار حممد علي البكري نائب الرئي�ش 
االإقليمي ملنطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال 
اإف��ري��ق��ي��ا ل���دى االحت����اد ال����دويل للنقل 
اأن قطاع الطريان ي�فر يف  اجل���ي، اإىل 
2.4 ملي�ن فر�شة  ال�قت احلايل نح� 
عمل يف منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال 
مليار   157.2 مببلغ  وي�شهم  اأفريقيا، 

دوالر من الناجت املحلي االإجمايل. 
الطريان  ق��ط��اع  ال��ب��ك��ري: ميتلك  وق���ال 
ال����ق�����ة ال����الزم����ة ل��ت���ل��ي��د ال���ك���ث���ري من 
االزدهار، ومن �شاأن قطاع النقل اجل�ي 
الذي يتميز بال�شالمة واالأمن والكفاءة 
اقت�شاديًة  مكا�شباً  يقدم  اأن  واال�شتدامة 

واجتماعيًة هائلة، ولكن بالرغم من الف�ائد الكبرية التي 
ي���ف��ره��ا م��ف��ه���م ق��ط��اع ال��ط��ريان امل��ت�����ش��ل، ال ت���زال البيئة 
ال�شرق  منطقة  يف  اجل���ي��ة  اخل��ط���ط  ل�شركات  الت�شغيلية 

االأو�شط و�شمال اأفريقيا تفر�ش العديد من التحديات .
الطلب  ل��زي��ادة  ت�شري  ال��ت��ي  الت�قعات  اإىل  البكري  اأ���ش��ار  و 
خالل  �شن�ياً  املت��شط  يف   5.7% ب�اقع  ال��رك��اب  قبل  من 
ا�شتيعاب  على  قادراً  املقبلة لت�شبح �ش�قاً  الع�شرين  االأع�ام 
380 ملي�ن راكب بحل�ل عام 2035، م�شجعاً احلك�مات 
لقطاع  ميكن  بحيث  رئي�شية  حتديات  خم�شة  معاجلة  على 

الطريان اأن يدعم هذا النم�:
 )ATM( البنية التحتية: تعترب اإدارة احلركة اجل�ية •
مبثابة اأح��د االأم����ر االأك���رث اإحل��اح��اً، حيث ق��ال البكري يف 
هذا ال�شياق: ت�شري الدرا�شات اإىل اأن مت��شط التاأخري على 
م�شت�ى اإدارة احلركة اجل�ية يبلغ 29 دقيقة مع احتماالت 
2025. و�شاهم اخلالف  بت�شاعف هذا الرقم بحل�ل عام 
الدبل�ما�شي القائم يف منطقة اخلليج يف زيادة تفاقم هذه 
الكفاءة  م�شت�ى  على  زي��ادة  حتقيق  عدم  حال  ويف  امل�شكلة. 

ع��امل ري���ادة االأع���م���ال، كما اأن���ه بيئة 
�شيدات  مل��ن��ت�����ش��ب��ات جم��ل�����ش  م��ث��ال��ي��ة 
املعرفة  ال�����ش��ارق��ة الك��ت�����ش��اب  اأع���م���ال 

والثقة بالنف�ش يف عامل االأعمال. 
وي����ه����دف جم��ل�����ش ����ش���ي���دات اأع���م���ال 
ال�����ش��ارق��ة، ال���ذي ي��ن��درج حت��ت مظلة 
م���ؤ���ش�����ش��ة من����اء ل���الرت���ق���اء ب����امل����راأة، 
واقت�شادياً  مهنياً  امل���راأة  متكني  اإىل 
االأعمال  ورائ��دات  �شيدات  وم�شاعدة 
وت��شيع  وا����ش���ت���دام���ة  ت��ط���ي��ر  ع��ل��ى 
اإىل  اخلا�شة،  وم�شاريعهن  اأعمالهن 
امل�شاهمة  يف  دوره����ن  ت��ع��زي��ز  ج��ان��ب 
الفاعلة يف االقت�شادي ال�طني لدولة 
االإم��������ارات. وي�����ش��م امل��ج��ل�����ش، الذي 
2002، يف ع�ش�يته،  تاأ�ش�ش يف عام 
نح� 1300 منت�شبة، بينهًن �شيدات 
اأعمال ومهنيات وطالبات وخريجات 
جامعيات على حد �ش�اء، حيث ي�شعى 
ريادة  يف  ق��درات��ه��م  لتط�ير  املجل�ش 

االأعمال حملياً و عاملياً.

•• ال�شارقة-الفجر:

������ش�����ارك جم���ل�������ش �����ش����ي����دات اأع����م����ال 
ال�������ش���ارق���ة، ال���ت���اب���ع مل���ؤ���ش�����ش��ة مناء 
ل��الرت��ق��اء ب���امل���راأة، يف م���ؤمت��ر امل���راأة 
واملت��شطة  ال�شغرية  للم�شروعات 
م����ؤخ���راً،  ن��ظ��م��ت��ه،  ال�����ذي   ،2017
جمم�عة وورل��د اأرينا يف دبي خالل 
ال��ف��رتة م��ن 3-4 اأك��ت���ب��ر اجل���اري، 
للمراأة،  ال���داع���م  ال�����ش��ري��ك  ب�شفته 
ب���ه���دف دع�����م رائ��������دات االأع�����م�����ال يف 
املنطقة، واإثراء معارفهّن العملية يف 

�شتى املجاالت االقت�شادية.
و���ش��ه��د امل���ؤمت��ر ال���ذي ح�����ش��ره جمع 
واملتحدثني  االأع���م���ال  ���ش��ي��دات  م���ن 
االأكرث تاأثرياً يف املنطقة، ا�شتعرا�ش 
م��ن��ج��زات��ه��ّن يف ع���امل االأع���م���ال، كما 
الفر�ش  على  ال�ش�ء  ت�شليط  ج��رى 
وال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت����اج���ه رائ�����دات 
االأعمال يف منطقة ال�شرق االأو�شط، 

ال�شيدات  رب��ع  ي�شّكلن  االم��ارات��ي��ات 
ت����اأث����رياً، وبهذا  االأق�������ى  ال��ع��رب��ي��ات 
اخل�������ش��������ش ق���ال���ت ال�����ش��ي��خ��ة هند 
االإم�����ارات  ال��ق��ا���ش��م��ي: مت�شي دول���ة 
وخا�شة اإمارة ال�شارقة، ان�شجاماً مع 
ت�جيهات قيادتها الر�شيدة اإىل متكني 
املراأة والنه��ش بها، وهذا اأمر قادها 
ل��ت��ك���ن دول����ة ري���ادي���ة ع��ل��ى م�شت�ى 
ب���ه���ذا اخل�������ش��������ش، وعلى  امل��ن��ط��ق��ة 
ن�شعى جاهدين  املنجزات  هذه  �ش�ء 
ال�شارقة  اأع��م��ال  ���ش��ي��دات  جمل�ش  يف 
�ش�اء يف  الن�شائية،  القيادات  لتمكني 
غري  اأو  التقليدية  القطاعات  جمال 
م�شت�يات  ج��م��ي��ع  ويف  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، 
االأعمال التجارية لالرتقاء بح�ش�ر 
�شيما  ال  االأ�شعدة  جميع  على  امل���راأة 
ي�فر  واأ�شافت:  منها.   االقت�شادية 
ال�شغرية  للم�شروعات  امل��راأة  م�ؤمتر 
لتعزيز  م��ت��م��ي��زاً  وامل��ت������ش��ط��ة م��ن��رباً 
يف  ل��ل��دخ���ل  وحت��ف��ي��زه��ا  طم�حاتها 

ل�شيدات ورائدات االأعمال الناجحات، 
والقدرة  الطم�ح  ميتلكن  واأخ��ري��ات 
اأعمالهن  واإدارة  ت���اأ����ش���ي�������ش  ع���ل���ى 
اخل���ا����ش���ة. وق����ال����ت ال�����ش��ي��خ��ة هند 
القا�شمي: مما ال �شك فيه اأن تعزيز 
امل�شاواة بني اجلن�شني يف مكان العمل 
نتذكر  اأن  وعلينا  االأهمية،  بالغ  اأمر 
ال�شغرية  امل�����ش��اري��ع  ق��ط��اع  اأن  دائ��م��اً 
الفقري  ال��ع��م���د  ي�شكل  واملت��شطة 
ي�جد  وال��ي���م  ال���ط��ن��ي،  القت�شادنا 
ي�شغلن  ال��الت��ي  الن�شاء  م��ن  العديد 
و�شيدات  ك��م��دي��رات  ع��ل��ي��ا  م��ن��ا���ش��ب 
اأعمال ومالكات مل�شاريع بارزة، االأمر 
الذي يعك�ش النم� الكبري للقطاعات 
احل���ي����ي���ة وازده�������اره�������ا م����ن خالل 

امل�شاركة االقت�شادية الن�ش�ية فيه. 
وت�شتند اإجنازات املراأة االإماراتية اإىل 
جمم�عة من احلقائق واالإح�شاءات 
اأريبيان  جملة  ت�شري  حيث  املثبتة، 
اأن  اإىل  لها  درا�شة حديثة  بيزن�ش يف 

و�شرورة ت�فري خمتلف �شبل الدعم 
والتمكني لهن مبا ي�شمن جناحهن 
ويعزز  االأع�����م�����ال،  ري������ادة  جم����ال  يف 
مب�شرية  ال��ف��اع��ل��ة  م�شاهمتهّن  م��ن 
املجتمع.  يف  االق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
اإىل  امل���ؤمت��ر  يف  اجلل�شات  وت��ط��رق��ت 
وج�د فر�ش وخيارات متعددة لدعم 
الالتي  االأع��م��ال  ورائ���دات  ال�شيدات 
ويرغنب  حم���دودة  ميزانية  ميتلكن 
من  التجارية  اإمكانياتهن  تعزيز  يف 
وامل����ارد  وال��ت�����ش���ي��ق،  التم�يل  حيث 
ال�شيخة  واأ�شارت  واالإدارة.   الب�شرية 
هند القا�شمي، رئي�ش جمل�ش �شيدات 
اأعمال ال�شارقة بال�كالة، اإىل اأهمية 
الفعاليات  ه����ذه  م��ث��ل  يف  امل�����ش��ارك��ة 
تعطي  الأن����ه����ا  ل���ي�������ش  واالأن���������ش����ط����ة، 
االلتقاء  فر�شة  املجل�ش  منت�شبات 
اأع��م��ال وم��ه��ن��ي��ات ميتلكن  ب�����ش��ي��دات 
االأف���ك���ار وال��ط��م���ح��ات ف��ح�����ش��ب، بل 
ك�نها ت�فر من�شات تفاعلية وداعمة 

انرت�ضك لالأمن وال�ضالمة يجذب اأهم العار�ضني يف دورته الـ 20 بدبي •• دبي-الفجر: 

الع�شرين  الذكرى  متثل   ،2018 اإنرت�شك  ملعر�ش  اال�شتعدادات  ت�ا�شل  مع 
ل��الأم��ن وال�شالمة واحل��م��اي��ة م��ن احل��رائ��ق يف العامل  الأك��رب معر�ش جت��اري 
معلما بارزا لعدد من العار�شني الذين من�ا وتط�روا مع املعر�ش منذ بدايته 

. يف عام 1999 
اإنرت�شك  يف  �شركة   13 م��ن  واح���دة  ه��ي  اإل��ك��رتي��ك  �شنايدر  م��ن  بيلك�  �شركة 

ال�شعبة، متاما كما معر�ش اإنرت�شك كذلك .   نت�قع اأن ي�ا�شل اإنرت�شك من�ه 
كاأكرب معر�ش لالأمن االح��رتايف يف االحت��اد االأوروب���ي وال�شرق االأو���ش��ط، مع 

ا�شتمرار من� عدد العار�شني واحل�ش�ر . 
ناير:  اأ���ش��اف��ت   ،2018 اإن��رت���ش��ك  يف  ح��ل���ل  م��ن  يقدم�نه  مب��ا  يتعلق  وفيما 
مغزى  ذات  اإب��داع��ات  تقدم  التي  احلل�ل  على  الرتكيز  بيلك�  �شركة  �شت�ا�شل 
احتياجاتهم  لتلبية  امل�شتخدم�ن  يحتاجها  حم���ددة  ووظ��ائ��ف  م��زاي��ا  ت���ف��ر 

اخلا�شة مبراقبة الفيدي�.

2018 كانت قد �شاركت يف الدورة االفتتاحية قبل 20 عاما، وي�شارك�ن �شمن 
اأكرث من 1300 عار�ش من 58 دولة يف فعاليات املعر�ش الذي يقام يف الفرتة 

من 21-23 يناير يف دبي الدول للم�ؤمترات واملعار�ش.
ومل يكن مل�ردوا الكامريات االأمنية، الدوائر التلفزي�نية املغلقة 
واملراقبة بالفيدي� من اأمريكا وج�د مبا�شر يف ال�شرق االأو�شط 
دب��ي، ومنذ ذلك  لها يف  افتتحت مكتبا  2003 حني  ع��ام  حتى 
احلني ر�شخت مكانتها ب��شفها واحدة من الالعبني الرئي�شيني 
يف املنطقة. وقال براديب ناير، مدير املبيعات االإقليمي يف بيلك� 
دبي،  يف  املبا�شر  وج���دن��ا  مع  حتى  والهند:  االأو���ش��ط  ال�شرق  يف 
االأو���ش��ط وقتا  ال�شرق  اأخ���رى يف  م��دن  اإن�����ش��اء مكاتب يف  تطلب 
اإنرت�شك ب��شفه من�شة  ، و�شاعد يف ذلك معر�ش  اأط���ل قليال 

رئي�شية للقاء العمالء احلاليني واجلدد يف مكان واحد . 
اأكرب بكثري يف املنطقة   والي�م، وبف�شل ح�ش�ر وح�شة �ش�قية 
منتجاتنا  الإط���الق  رئي�شية  كمن�شة  اإنرت�شك  اإىل  ننظر  فاإننا 

اجلديدة واإبراز ح�ش�رنا يف ال�ش�ق . 
فئات  جميع  يف  هائلة  فر�شا  يعر�ش  ي��زال  ال  االأو���ش��ط  ال�شرق  اإن  ناير  وق��ال 
االأعمال، االأمر الذي يعك�شه من� كبري ل�شناعة االأمن االإقليمية، فيما تكيف 
بروت�ك�ل  تقنيات  اإىل  التناظرية  التقنيات  من  التح�ل  مع  ب�شه�لة  ال�ش�ق 
االنرتنت وال�شناعة املتقدمة.  واأ�شاف: الي�م، ت�شم حمفظة منتجات بيلك� 

منتجات بروت�ك�ل االنرتنت IP االأف�شل اأداء يف ال�شناعة، وهي متاحة متاما 
الف�ز  يف  ذل��ك  �شاعدنا  وق��د  النهائيني.  للم�شتخدمني  كبرية  ف���ائ��د  وت��ق��دم 
على  كبرية  �ش�قية  بح�شة  واالحتفاظ  املنطقة  يف  الرئي�شية  امل�شاريع  ببع�ش 

مدى ال�شن�ات القليلة املا�شية.
الت�ش�ق،  مراكز  الرئي�شية  االإقليمية  مراجعنا  بع�ش  وت�شمل   
حم��ط��ات امل����رتو، م��راق��ب��ة امل����دن، امل���ط���ارات، ال��ف��ن��ادق املرم�قة 
اإيراداتنا  الكبرية. وقد منت  والغاز  النفط  والعديد من مرافق 
ب��داأت بيلك�  2017، كما  اإىل عام   1999 ب�شكل كبري من عام 
اأكرث من  اأر�شي واحد لي�شبح لدينا االآن  2003 مب�ظف  عام 
املبيعات  اأدوار  خمتلف  يف  املنطقة  اأن��ح��اء  جميع  يف  م�ظفا   30

والدعم. 
وعلى غرار �شركة بيلك�، حقق معر�ش اإنرت�شك من�ا كبريا منذ 
ن�شخته االأوىل عام 1999، التي �شاركت فيها بيلك� �شمن 61 
 2018 اإنرت�شك  13 دول��ة. واالآن ي�شارك يف  عار�شا فقط من 
ثلثا اأكرب 50 م�ردا للحل�ل االأمنية يف العامل مبا يف ذلك 19 

من اأف�شل 20.
مفتاح  هما  العالمتان  كلتا  ت�فرهما  اللذين  وال��دع��م  اجل����دة  اإن  ناير  وق��ال 
بيلك�  �شركة  لقد حر�شت  قائال:  وتابع  ال�شنني،  من�هما وجناحهما على مر 
دائما على احلفاظ على �ش�رة عالمتها التجارية وج�دتها، حتى يف االأوقات 
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درهم    )56451.91( وق���دره  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرورة  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
ا�شب�ع  التق�شيط وذلك خالل  بيع  املرت�شد بذمته نتيجة االخ��الل بعقد 
التنفيذية  االج�����راءات  الت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  واال   ، الن�شر  ت��اري��خ  م��ن 
)56150/خ�ش��شي/ رقم  كروال/�شال�ن/ف�شي(  )ت�ي�تا  ال�شيارة  لبيع 
دبي/M/2013( املم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق 
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ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )38015( درهم  املرت�شد 
بذمته نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شب�ع من تاريخ 
ال�شيارة  لبيع  التنفيذية  االج��راءات  التخاذ  املنذر  �شي�شطر  واال   ، الن�شر 
ابي�ش( رقم )60165/خ�ش��شي/دبي/  / اب  ار / بيك  )اي�ش�زو كي� كيه 
املنذر  حق�ق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املم�لة   )2014/J

االخرى. 
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ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )38007( درهم  املرت�شد 
من  ا���ش��ب���ع  خ���الل  وذل���ك  التق�شيط  ب��ي��ع  بعقد  االخ����الل  نتيجة  ب��ذم��ت��ه 
لبيع  التنفيذية  االج����راءات  الت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  واال   ، الن�شر  ت��اري��خ 
)41782/خ�ش��شي/ رق��م  الينرتا/�شال�ن/ف�شي(  )هي�نداي  ال�شيارة 
كافة حق�ق  املنذر مع حفظ  قبل  ل�شاحلكم من  املم�لة   )2014/N/دبي

املنذر االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6819   

املنذر / م�شرف االإمارات االإ�شالمي - �ش م ع  
املنذر اليه /  ج�ان ي�نتال اليت  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )31046( درهم  املرت�شد 
بذمته نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شب�ع من تاريخ 
ال�شيارة  لبيع  التنفيذية  االج��راءات  التخاذ  املنذر  �شي�شطر  واال   ، الن�شر 
)82186/خ�ش��شي/دبي/ رقم  مرياج/هات�شباك/ف�شي(  )ميت�ش�بي�شي 
G/2014( املم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق املنذر 

االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6787   

املنذر / م�شرف االإمارات االإ�شالمي - �ش م ع  
املنذر اليه /  تيدي لل�شياحة - ذ م م   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )38007( درهم  املرت�شد 
من  ا���ش��ب���ع  خ���الل  وذل���ك  التق�شيط  ب��ي��ع  بعقد  االخ����الل  نتيجة  ب��ذم��ت��ه 
لبيع  التنفيذية  االج����راءات  الت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  واال   ، الن�شر  ت��اري��خ 
)41776/خ�ش��شي/ رقم  الينرتا/�شال�ن/ابي�ش(  )هي�نداي  ال�شيارة 
كافة حق�ق  املنذر مع حفظ  قبل  ل�شاحلكم من  املم�لة   )2014/N/دبي

املنذر االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6796   
املنذر / م�شرف االإمارات االإ�شالمي - �ش م ع  

املنذر اليه /  الفا ون للتجارة  
���ش��داد مبلغ وق����دره )26749( درهم   ب�����ش��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�شد بذمته نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شب�ع 
التنفيذية  االج����راءات  امل��ن��ذر الت��خ��اذ  �شي�شطر  واال   ، الن�شر  ت��اري��خ  م��ن 
لبيع ال�شيارة )ت�ي�تا كروال/�شال�ن/ابي�ش( رقم )82408/خ�ش��شي/

دبي/D/2014( املم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق 
املنذر االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6780   
املنذر / م�شرف االإمارات االإ�شالمي - �ش م ع  

املنذر اليه /  الفا ون للنقل بال�شاحنات الثقيلة - ذ م م  
درهم    )155134( وق���دره  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرورة  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
املرت�شد بذمته نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شب�ع 
التنفيذية  االج���راءات  التخاذ  املنذر  �شي�شطر  واال   ، الن�شر  تاريخ  من 
 / ع��ام  )32005/ن��ق��ل  رق��م  برميا/قاطرة/ابي�ش(  )تاتا  ال�شيارة  لبيع 
حق�ق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املم�لة   )2015 دب��ي/ 

املنذر االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6792   

املنذر / م�شرف االإمارات االإ�شالمي - �ش م ع  
املنذر اليه /  الفا ون للتجارة  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )26749( درهم  املرت�شد 
من  ا���ش��ب���ع  خ���الل  وذل���ك  التق�شيط  ب��ي��ع  بعقد  االخ����الل  نتيجة  ب��ذم��ت��ه 
لبيع  التنفيذية  االج����راءات  الت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  واال   ، الن�شر  ت��اري��خ 
رق��م )90855/خ�����ش������ش��ي/ ابي�ش(  ���ش��ال���ن/  ك���روال /  )ت���ي���ت��ا  ال�شيارة 

كافة حق�ق  املنذر مع حفظ  قبل  ل�شاحلكم من  املم�لة   )2014/D/دبي
املنذر االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6784   

املنذر / م�شرف االإمارات االإ�شالمي - �ش م ع  
املنذر اليه /  تيدي لل�شياحة - ذ م م   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )205807( درهم  املرت�شد 
بذمته نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شب�ع من تاريخ 
ال�شيارة  لبيع  التنفيذية  االج��راءات  التخاذ  املنذر  �شي�شطر  واال   ، الن�شر 
)59280/خ�ش��شي/ رقم  /ابي�ش(  ثقيل  68/با�ش  كي�  ال  كيه  )هايجر 

كافة حق�ق  املنذر مع حفظ  قبل  ل�شاحلكم من  املم�لة   )2014/O/دبي
املنذر االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6793   

املنذر / م�شرف االإمارات االإ�شالمي - �ش م ع  
املنذر اليه /  الفا ون للتجارة  

وق����دره )25557( درهم   ���ش��داد مبلغ  ب�����ش��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�شد بذمته نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شب�ع 
من تاريخ الن�شر ، واال �شي�شطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية لبيع 
)25951/خ�����ش������ش��ي/ رق��م  �شال�ن/ابي�ش(   / ك���روال  )ت���ي���ت��ا  ال�شيارة 

دبي/A/2014( املم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق 
املنذر االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6788   

املنذر / م�شرف االإمارات االإ�شالمي - �ش م ع  
املنذر اليه /  الفا ون ل�ج�شتك�ش - ذ م م   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )50130( درهم  املرت�شد 
بذمته نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شب�ع من تاريخ 
ال�شيارة  لبيع  التنفيذية  االج��راءات  التخاذ  املنذر  �شي�شطر  واال   ، الن�شر 
)19154/خ�ش��شي/دبي/ رقم  ابي�ش(  اب/   /بيك  كانرت  )ميت�ش�بي�شي 

املنذر  كافة حق�ق  املنذر مع حفظ  املم�لة ل�شاحلكم من قبل   )2014/F
االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6797   
املنذر / م�شرف االإمارات االإ�شالمي - �ش م ع  

املنذر اليه /  الفا ون للتجارة  
���ش��داد مبلغ وق����دره )25557( درهم   ب�����ش��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�شد بذمته نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شب�ع 
التنفيذية  االج����راءات  امل��ن��ذر الت��خ��اذ  �شي�شطر  واال   ، الن�شر  ت��اري��خ  م��ن 
لبيع ال�شيارة )ت�ي�تا كروال/�شال�ن/ابي�ش( رقم )83306/خ�ش��شي/

دبي/D/2014( املم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق 
املنذر االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6781   
املنذر / م�شرف االإمارات االإ�شالمي - �ش م ع  

املنذر اليه /  ج��ش فيالريز برييز  
���ش��داد مبلغ وق���دره )48979( درهم   ب�����ش��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�شد بذمته نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شب�ع 
التنفيذية  االج���راءات  التخاذ  املنذر  �شي�شطر  واال   ، الن�شر  تاريخ  من 
)99293/خ�ش��شي/ رق��م  2/هات�شباك/ف�شي(  )م���ازدا  ال�شيارة  لبيع 

دبي/S/2016( املم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق 
املنذر االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6817   
املنذر / م�شرف االإمارات االإ�شالمي - �ش م ع  

املنذر اليه /  ات�جيت لتاأجري ال�شيارات  
���ش��داد مبلغ وق���دره )44913( درهم   ب�����ش��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�شد بذمته نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شب�ع 
التنفيذية  االج���راءات  التخاذ  املنذر  �شي�شطر  واال   ، الن�شر  تاريخ  من 
)59917/خ�ش��شي/ رق��م  �شريات�/�شال�ن/بني(  )كيا  ال�شيارة  لبيع 
دبي/B/2015( املم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق 

املنذر االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6785   

املنذر / م�شرف االإمارات االإ�شالمي - �ش م ع  
املنذر اليه /  تيدي لل�شياحة - ذ م م   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )38007( درهم  املرت�شد 
من  ا���ش��ب���ع  خ���الل  وذل���ك  التق�شيط  ب��ي��ع  بعقد  االخ����الل  نتيجة  ب��ذم��ت��ه 
لبيع  التنفيذية  االج����راءات  الت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  واال   ، الن�شر  ت��اري��خ 
)42571/خ�ش��شي/ رق��م  الينرتا/�شال�ن/ف�شي(  )هي�نداي  ال�شيارة 
كافة حق�ق  املنذر مع حفظ  قبل  ل�شاحلكم من  املم�لة   )2014/N/دبي

املنذر االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6794   

املنذر / م�شرف االإمارات االإ�شالمي - �ش م ع  
املنذر اليه /  الفا ون ل�ج�شتك�ش - ذ م م   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )67131( درهم  املرت�شد 
بذمته نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شب�ع من تاريخ 
ال�شيارة  لبيع  التنفيذية  االج��راءات  التخاذ  املنذر  �شي�شطر  واال   ، الن�شر 
)38439/خ�����ش������ش��ي/ رق���م  ب��اج��ريو/ا���ش��ت��ي�����ش��ن/اب��ي�����ش(  )ميت�ش�بي�شي 

كافة حق�ق  املنذر مع حفظ  قبل  ل�شاحلكم من  املم�لة   )2015/Q/دبي
املنذر االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6789   

املنذر / م�شرف االإمارات االإ�شالمي - �ش م ع  
املنذر اليه /  الفا ون ل�ج�شتك�ش - ذ م م  

وق����دره )106615( درهم   ���ش��داد مبلغ  ب�����ش��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�شب�ع  التق�شيط وذلك خالل  بيع  املرت�شد بذمته نتيجة االخ��الل بعقد 
من تاريخ الن�شر ، واال �شي�شطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية لبيع 
)19506/خ�ش��شي/ رقم  ابي�ش(  روزا/�شاحنة/  )ميت�ش�بي�شي   ال�شيارة 
حق�ق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املم�لة   )2014/F/دبي

املنذر االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6798   

املنذر / م�شرف االإمارات االإ�شالمي - �ش م ع  
املنذر اليه /  عبد العزيز علي حممد حممد ال�شامي  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )41310( درهم  املرت�شد 
بذمته نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شب�ع من تاريخ 
ال�شيارة  لبيع  التنفيذية  االج��راءات  التخاذ  املنذر  �شي�شطر  واال   ، الن�شر 
)94478/خ�ش��شي/دبي/ رقم   ) /�شال�ن/رمادي  الن�شر  )ميت�ش�بي�شي 
املنذر  كافة حق�ق  املنذر مع حفظ  املم�لة ل�شاحلكم من قبل   )2014/F

االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2017/682   
املنذر / م�شرف االإمارات االإ�شالمي - �ش م ع  

املنذر اليه /  تيدي لل�شياحة - ذ م م   
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )38207( درهم  املرت�شد 
من  ا���ش��ب���ع  خ���الل  وذل���ك  التق�شيط  ب��ي��ع  بعقد  االخ����الل  نتيجة  ب��ذم��ت��ه 
لبيع  التنفيذية  االج����راءات  الت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  واال   ، الن�شر  ت��اري��خ 
)41647/خ�ش��شي/ رقم  الينرتا/�شال�ن/ابي�ش(  )هي�نداي  ال�شيارة 
كافة حق�ق  املنذر مع حفظ  قبل  ل�شاحلكم من  املم�لة   )2014/N/دبي

املنذر االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6818   

املنذر / م�شرف االإمارات االإ�شالمي - �ش م ع  
املنذر اليه /  ح�شني فائز �شعد  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )56426( درهم  املرت�شد 
بذمته نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شب�ع من تاريخ 
ال�شيارة  لبيع  التنفيذية  االج��راءات  التخاذ  املنذر  �شي�شطر  واال   ، الن�شر 
)87857/خ�ش��شي/دبي/ رقم  /�شال�ن/رمادي(  الن�شر  )ميت�ش�بي�شي 
Q/2015( املم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق املنذر 

االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6786   

املنذر / م�شرف االإمارات االإ�شالمي - �ش م ع  
املنذر اليه /  تيدي لل�شياحة - ذ م م   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )38007( درهم  املرت�شد 
من  ا���ش��ب���ع  خ���الل  وذل���ك  التق�شيط  ب��ي��ع  بعقد  االخ����الل  نتيجة  ب��ذم��ت��ه 
لبيع  التنفيذية  االج����راءات  الت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  واال   ، الن�شر  ت��اري��خ 
)41637/خ�ش��شي/ رقم  الينرتا/�شال�ن/ابي�ش(  )هي�نداي  ال�شيارة 
كافة حق�ق  املنذر مع حفظ  قبل  ل�شاحلكم من  املم�لة   )2014/N/دبي

املنذر االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6795   

املنذر / م�شرف االإمارات االإ�شالمي - �ش م ع  
املنذر اليه /  ثريمال انريجيا لتجارة م�شتقات تكرير النفط - ذ م  م  

وق����دره )119621( درهم   ���ش��داد مبلغ  ب�����ش��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�شب�ع  التق�شيط وذلك خالل  بيع  املرت�شد بذمته نتيجة االخ��الل بعقد 
من تاريخ الن�شر ، واال �شي�شطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية لبيع 
)77247/خ�ش��شي/ رقم  �شب�رت/ا�شتي�شن/ذهبي(  روفر  )رجن  ال�شيارة 
كافة حق�ق  املنذر مع حفظ  قبل  ل�شاحلكم من  املم�لة   )2009/N/دبي

املنذر االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6790   

املنذر / م�شرف االإمارات االإ�شالمي - �ش م ع  
املنذر اليه /  وائل حممد زحالن  

وق����دره )140772( درهم   ���ش��داد مبلغ  ب�����ش��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�شب�ع  التق�شيط وذلك خالل  بيع  املرت�شد بذمته نتيجة االخ��الل بعقد 
من تاريخ الن�شر ، واال �شي�شطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية لبيع 
)52347/خ�����ش������ش��ي/ رق��م  بانامريا/�شال�ن/ابي�ش(  )ب���ر���ش  ال�شيارة 
حق�ق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املم�لة   )2013/P/دبي

املنذر االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6799   

املنذر / م�شرف االإمارات االإ�شالمي - �ش م ع  
املنذر اليه /  دينار جديريا كيزي  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )64193( درهم  املرت�شد 
بذمته نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شب�ع من تاريخ 
ال�شيارة  لبيع  التنفيذية  االج��راءات  التخاذ  املنذر  �شي�شطر  واال   ، الن�شر 
)66306/خ�����ش������ش��ي/دب��ي/ رق��م  ابي�ش(  �شال�ن/   /  5 اك�ش  �شي  )م���ازدا 

املنذر  كافة حق�ق  املنذر مع حفظ  املم�لة ل�شاحلكم من قبل   )2016/F
االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6800   

املنذر / م�شرف االإمارات االإ�شالمي - �ش م ع  
املنذر اليه /  حمدان خان اهلل ديتا خان  

وق����دره )201349( درهم   ���ش��داد مبلغ  ب�����ش��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�شب�ع  التق�شيط وذلك خالل  بيع  املرت�شد بذمته نتيجة االخ��الل بعقد 
من تاريخ الن�شر ، واال �شي�شطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية لبيع 
)64249/خ�����ش������ش��ي/ رق��م  ك��م��ارو/ك���ب��ي��ه/اح��م��ر(  )�شيفروليه  ال�شيارة 
حق�ق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املم�لة   )2014/R/دبي

املنذر االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6801   

املنذر / م�شرف االإمارات االإ�شالمي - �ش م ع  
املنذر اليه /  با�شتا ريجينا - ذ م م   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )87119( درهم  املرت�شد 
بذمته نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شب�ع من تاريخ 
ال�شيارة  لبيع  التنفيذية  االج��راءات  التخاذ  املنذر  �شي�شطر  واال   ، الن�شر 
)ت���ي���ت��ا ه��اي اي�����ش / ف��ان ث��الج��ة / ابي�ش( رق��م )59291/خ�����ش������ش��ي/
حق�ق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املم�لة   )2014/F/دبي

املنذر االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6802   

املنذر / م�شرف االإمارات االإ�شالمي - �ش م ع  
املنذر اليه /  بريناردو �شرويان�  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )34039( درهم  املرت�شد 
بذمته نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شب�ع من تاريخ 
ال�شيارة  لبيع  التنفيذية  االج��راءات  التخاذ  املنذر  �شي�شطر  واال   ، الن�شر 
رق��م )14497/خ�����ش������ش��ي/دب��ي/ ب��رت��ق��ايل(   / ا�شتي�شن   / ا�شكيب  )ف����رد 
املنذر  كافة حق�ق  املنذر مع حفظ  املم�لة ل�شاحلكم من قبل   )2014/F

االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6803   
املنذر / م�شرف االإمارات االإ�شالمي - �ش م ع  

املنذر اليه /  فرا�ش منيب ع�اد  
���ش��داد مبلغ وق����دره )28690( درهم   ب�����ش��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�شد بذمته نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شب�ع 
من تاريخ الن�شر ، واال �شي�شطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية لبيع 
)94885/خ�ش��شي/ رق��م  ا�شتي�شن/ذهبي(   / ا�شب�رجت  )كيا  ال�شيارة 
كافة حق�ق  املنذر مع حفظ  قبل  ل�شاحلكم من  املم�لة   )2010/J/دبي

املنذر االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6804   

املنذر / م�شرف االإمارات االإ�شالمي - �ش م ع  
املنذر اليه /  في�ت�شر ا�شتار لتاأجري ال�شيارات - ذ م م   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )21454( درهم  املرت�شد 
من  ا���ش��ب���ع  خ���الل  وذل���ك  التق�شيط  ب��ي��ع  بعقد  االخ����الل  نتيجة  ب��ذم��ت��ه 
لبيع  التنفيذية  االج����راءات  الت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  واال   ، الن�شر  ت��اري��خ 
)41120/خ�ش��شي/ رقم  �شال�ن/ابي�ش(   / اك�شنت  )هي�نداي  ال�شيارة 
كافة حق�ق  املنذر مع حفظ  قبل  ل�شاحلكم من  املم�لة   )2014/O/دبي

املنذر االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6805   

املنذر / م�شرف االإمارات االإ�شالمي - �ش م ع  
املنذر اليه /  حممد نزيه غ�شان احلار�ش  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )46543( درهم  املرت�شد 
بذمته نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شب�ع من تاريخ 
ال�شيارة  لبيع  التنفيذية  االج��راءات  التخاذ  املنذر  �شي�شطر  واال   ، الن�شر 
)82343/خ�����ش������ش��ي/ رق��م  ف�شي(   / احمر   / ك�بيه   / م��شتاجن  )ف����رد 

دبي/M/2012( املم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق 
املنذر االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6806   

املنذر / م�شرف االإمارات االإ�شالمي - �ش م ع  
املنذر اليه /  ا�شتاين رونالد هيرني دي�ش�زا  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )45966( درهم  املرت�شد 
من  ا���ش��ب���ع  خ���الل  وذل���ك  التق�شيط  ب��ي��ع  بعقد  االخ����الل  نتيجة  ب��ذم��ت��ه 
لبيع  التنفيذية  االج����راءات  الت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  واال   ، الن�شر  ت��اري��خ 
رقم )88721/خ�ش��شي/ ا�ش�د(   / / �شال�ن  الينرتا  ال�شيارة )هي�نداي 
حق�ق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املم�لة   )2015/P/دبي

املنذر االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6807   

املنذر / م�شرف االإمارات االإ�شالمي - �ش م ع  
املنذر اليه /  ات�جيت لتاأجري ال�شيارات  

وق����دره )207909( درهم   ���ش��داد مبلغ  ب�����ش��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�شب�ع  التق�شيط وذلك خالل  بيع  املرت�شد بذمته نتيجة االخ��الل بعقد 
من تاريخ الن�شر ، واال �شي�شطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية لبيع 
ال�شيارة )مر�شيد�ش E -300 �شال�ن / ابي�ش( رقم )83148/خ�ش��شي/
كافة حق�ق  املنذر مع حفظ  قبل  ل�شاحلكم من  املم�لة   )2015/Q/دبي

املنذر االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6808   

املنذر / م�شرف االإمارات االإ�شالمي - �ش م ع  
املنذر اليه /  فيكت�ريا جنم  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )85054( درهم  املرت�شد 
من  ا���ش��ب���ع  خ���الل  وذل���ك  التق�شيط  ب��ي��ع  بعقد  االخ����الل  نتيجة  ب��ذم��ت��ه 
لبيع  التنفيذية  االج����راءات  الت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  واال   ، الن�شر  ت��اري��خ 
)78488/خ�ش��شي/ رقم  �شانتايف/ا�شتي�شن/ابي�ش(  )هي�نداي  ال�شيارة 
كافة حق�ق  املنذر مع حفظ  قبل  ل�شاحلكم من  املم�لة   )2016/N/دبي

املنذر االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6809   
املنذر / م�شرف االإمارات االإ�شالمي - �ش م ع  

املنذر اليه /  ات�جيت لتاأجري ال�شيارات  
���ش��داد مبلغ وق���دره )44013( درهم   ب�����ش��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�شد بذمته نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شب�ع 
التنفيذية  االج���راءات  التخاذ  املنذر  �شي�شطر  واال   ، الن�شر  تاريخ  من 
)59810/خ�ش��شي/ رقم  �شريات�/�شال�ن/رمادي(  )كيا  ال�شيارة  لبيع 
دبي/B/2015( املم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق 

املنذر االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6810   
املنذر / م�شرف االإمارات االإ�شالمي - �ش م ع  

املنذر اليه /  ت�رنادو باور للتجارة العامة  
���ش��داد مبلغ وق���دره )104550( درهم   ب�����ش��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�شد بذمته نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شب�ع 
من تاريخ الن�شر ، واال �شي�شطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية لبيع 
)37085/خ�����ش������ش��ي/ رق��م  ابي�ش(   / ا�شتي�شن   / اي��دج  )ف����رد  ال�شيارة 
دبي/F/2014( املم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق 

املنذر االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6811   

املنذر / م�شرف االإمارات االإ�شالمي - �ش م ع  
املنذر اليه /  فهد ا�شلم حممد ا�شلم �شيخ �شيخ  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )95584( درهم  املرت�شد 
بذمته نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شب�ع من تاريخ 
ال�شيارة  لبيع  التنفيذية  االج��راءات  التخاذ  املنذر  �شي�شطر  واال   ، الن�شر 
)19937/خ�����ش������ش��ي/دب��ي/ رق��م  ا�شتي�شن/ابي�ش(   LX570/ )لكزي�ش 
املنذر  املنذر مع حفظ كافة حق�ق  املم�لة ل�شاحلكم من قبل   )2011/E

االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/2830  جتاري جزئي
االقامة  حمل  جمه�ل  ذ.م.م  ح��رة  منطقة  رياك�شن  ت�شاين   -1  / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي/جينريي�شني �شي �ش.م.ح ذ.م.م وميثله:امل عمري ال�شبيعي قد اأقام 
 )20.000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  وم��ش�عها  الدع�ى  عليك 
والر�ش�م  درهم  وق��دره )73.500(  ب�اقع مبلغ  بالدرهم  يعادله  ما  او  امريكي  دوال 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة احلا�شل يف:2017/1/4 
 2017/10/16: امل����اف���ق  االث��ن��ني  ي����م  جل�شة  ل��ه��ا  ال���ت���ام.وح���ددت  ال�����ش��داد  وح��ت��ى 
ال�شاعة:8.30 �ش بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك 
قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/1406  جتاري  جزئي 

ان  االقامة مبا  ���ش.ذ.م.م جمه�ل حمل  البناء  ملقاوالت  املدعي عليه/1- ج�بينات  اىل 
وميثله:عبدالرحمن  حم���دودة(  م�ش�ؤولية  ذات  )�شركة  احلديد  لت�ريد  امل��دع��ي/دي��ال 
ح�شن حممد املط�ع نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/6/4  يف 
الدع�ى املذك�رة اعاله ل�شالح/ديال لت�ريد احلديد )�شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة( 
بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ مقداره )20807( درهم وفائدة 9% �شن�يا 
من تاريخ:2017/2/7 وحتى متام ال�شداد والزمتها بالر�ش�م وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�ش�ري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا االعالن �شدر 

با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/2144  جتاري  جزئي 

اىل املدعي عليه/1- بي جي ام لاللكرتوميكانيكية �ش.ذ.م.م وميثلها مديرها/�ش�بي فرغي�ش 
بارومته�مك�زميل ابراهام فارغي�ش 2-�ش�بي فرغي�ش بارومته�مك�زميل ابراهام فارغي�ش 
جمه�يل حمل االقامة مبا ان املدعي/�شركة ركاد للم�اد العازلة �ش.ذ.م.م وميثله:ابراهيم 
يف    2017/9/7 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  احلمادي  امل��شى  علي 
بالزام  الي�م  بحكم  ����ش.ذ.م.م  العازلة  للم�اد  رك��اد  ل�شالح/�شركة  اع��اله  امل��ذك���رة  ال��دع���ى 
املدعي عليهما بالت�شامن بان ي�ؤديا للمدعية مبلغا ماليا وقدره )21.902( درهم والفائدة 
بر�ش�م  والزمتهما  التام  ال�شداد  وحتى  �شيك  كل  ا�شتحقاق  تاريخ  �شن�يا من   %9 ب�اقع  عنه 
الدع�ى وم�شروفاتها ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�ش�ري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم 

�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/993  جتاري  كلي 

اىل املدعي عليه/1- ابتم��ش لتجارة احلا�شب االيل �ش.ذ.م.م جمه�ل حمل االقامة مبا ان 
اي�شت فرع منطقة حرة وميثله:را�شد عبداهلل  ات�ش ميدل  بي  ام  ي�رب جي  اإناباتا  املدعي/ 
علي ه�ي�شل النعيمي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/7/24  يف 
الدع�ى املذك�رة اعاله ل�شالح/اإناباتا ي�رب جي ام بي ات�ش ميدل اي�شت فرع منطقة حرة 
بالزم املدعي عليها االوىل ان ت�ؤدي للمدعية مبلغ مقداره )2.635.039.03( دوالر امريكي 
او ما يعادلها بالدرهم االماراتي مبلغ مقداره )9.678.011.61( درهم وفائدة 9% �شن�يا من 
مقابل  دره��م  الف  ومبلغ  وامل�شاريف  بالر�ش�م  والزمتها  ال�شداد  وحتى  ت��اري��خ:2017/4/26 
اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/297  عقاري كلي

املراعبة جمه�ل حمل االقامة  الدين ي��شف عبدالرزاق  املدعي عليه / 1- عالء  اىل 
ع��رب قد  را�شد عبداهلل علي بن  ب���ر وميثله:  ا�شغر هراتى  داري������ش  امل��دع��ي/  ان  مبا 
اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها احلكم ببطالن اجراءات احلجز التنفيذي يف التنفيذ 
رقم:2013/34 عقاري ال�اقع على العقار رقم:1204 الكائن يف برج جرو�شفين�ر بيزن�ش 
العقار  ا�شتحقاق  م��ع  دب��ي  ب��ام��ارة  االوىل  الثنية  مبنطقة  ع�شر  ال��ث��اين  بالطابق  ت��اور 
اململ�ك للمدعي مببلغ وقدره )1200000( درهم والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة . 
 Ch وحددت لها جل�شة ي�م االثنني امل�افق  2017/10/16  ال�شاعة 11.00 �ش بالقاعة
B.8.1 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1960  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- اخلط الذهبي للمقاوالت ���ش.ذ.م.م 2- هاربر يت �شينغ جيت 
ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمه�يل  االوىل  عليها  املدعي  ومدير  �شريك  ب�شفته  �شينغ 
املدعي/ الزئبق لالملني�م وميثله : عبداهلل رحمه عبداهلل نا�شر الع�ي�ش ال�شام�شي 
والثاين  االوىل  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  وم��ش�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد 
وامل�شاريف  وال��ر���ش���م  دره���م(    642903( وق���دره  مبلغ  ���ش��داد  والت�شامم  بالت�شامن 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام . وحددت لها 
 Ch 2.E.21 جل�شة ي�م اخلمي�ش امل�افق  2017/10/19  ال�شاعة 9.30 �ش بالقاعة
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6812   
املنذر / م�شرف االإمارات االإ�شالمي - �ش م ع  

املنذر اليه /  ر�شتم كاجاروف  
���ش��داد مبلغ وق���دره )16596( درهم   ب�����ش��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�شد بذمته نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شب�ع 
التنفيذية  االج���راءات  التخاذ  املنذر  �شي�شطر  واال   ، الن�شر  تاريخ  من 
( رق��م )23146/خ�����ش������ش��ي/ ال�شيارة )م���ازدا 3 / ���ش��ال���ن/ازرق  لبيع 

دبي/N/2013( املم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق 
املنذر االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6816   

املنذر / م�شرف االإمارات االإ�شالمي - �ش م ع  
املنذر اليه /  ديكاي اك�شي�  

وق����دره )159353( درهم   ���ش��داد مبلغ  ب�����ش��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�شب�ع  التق�شيط وذلك خالل  بيع  املرت�شد بذمته نتيجة االخ��الل بعقد 
من تاريخ الن�شر ، واال �شي�شطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية لبيع 
)1687/خ�����ش������ش��ي/ رق��م  /ا�شتي�شن/ابي�ش(  ب��ات��رول  )ني�شان  ال�شيارة 

حق�ق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املم�لة   )2015/L/دبي
املنذر االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/396  مدين كلي

اىل املدعي عليه / 1- �شركة العربية احلديثة �ش.م.ح 2- م�فق روبني ح�شن 
احمد ها�شم وميثله:  قا�شم  املدعي/  ان  االقامة مبا  املطرى جمه�يل حمل 
وم��ش�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق���ام  ق��د  الكعبي  حمد  من�ش�ر  نا�شر  ع��ب��داهلل 
املطالبة بتعيني حمكم يف الدع�ى مع الزام املدعي عليها بالر�ش�م وامل�شاريف 
امل���اف��ق 2017/10/10   ال��ث��الث��اء  ي���م  لها جل�شة  . وح���ددت  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب 
اأو من  Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر  ال�شاعة 9.30 �ش بالقاعة 
ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1710  جتاري كلي

وميثلها  ذ.م.م  الفنية  للخدمات  ال��ب��دوي  حممد  �شركة   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
مديرها/حممد ر�شا االخرت ربيع احل�شني جمه�يل حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
مديرها/دل�ار  وميثلها  دب��ي(  )ف��رع  ����ش.ذ.م.م  التنظيف  خلدمات  املغربي  �شركة 
عليك  اأق���ام  ق��د  ال�شايغ  نا�شر  ح�شن  مع�ش�مة  وميثله:  الرحمن  ف�شل  ح�شني 
الدع�ى وم��ش�عها الزام املدعي عليها مببلغ )3600000( درهم وذلك مع الفائدة 
لها  وح��ددت   . املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  والر�ش�م   %9 وقدرها  القان�نية 
 Ch 2.E.21 جل�شة ي�م االثنني امل�افق  2017/10/9  ال�شاعة 9.30 �ش بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1883  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- �شركة �شي بي دي ميدل اي�شت ذ.م.م جمه�ل حمل االقامة 
ال��دع���ى وم��ش�عها  اأق���ام عليك  ان��ت��ريي���رز ذ.م.م ق��د  امل��دع��ي/ روم��ي���  مب��ا ان 
 2.114.352.71( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ت���ؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة 
و�شم�ل  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�شروفات  الر�ش�م  الزامها  مع  فقط  دره��م(  
احلكم بالنفاذ املعجل طليقا من قيد احلكام . وحددت لها جل�شة ي�م اخلمي�ش 
فاأنت  ل��ذا   Ch 2.E.21 بالقاعة  ���ش   9.30 ال�شاعة    2017/10/26 امل���اف��ق  
مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12140 بتاريخ 2017/10/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1644  جتاري كلي

���ش.ذ.م.م 2- رودولف� ريفا�ش  اىل املدعي عليه / 1- كاكت��ش كاترينج ك�مباين 
- ب�شخ�شه وب�شفته �شريك ومدير ل�شركة كاكت��ش كاترينج ك�مباين �ش.ذ.م.م  
جمه�يل حمل االقامة مبا ان املدعي/ عارف علي حممد عبداهلل �شكر اهلل العمادي 
وميثله: �شمرية عبداهلل علي قرقا�ش قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة 
والر�ش�م  وت�شفيتها  وحلها  االوىل  عليها  املدعي  ال�شركة  تاأ�شي�ش  عقد  ببطالن 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة . وحددت لها جل�شة ي�م االثنني امل�افق  2017/10/16  
ال�شاعة 9.30 �ش بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك 
قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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لعبو خورفكان وكلباء اأوائل تن�ش الطاولة يف نا�ضئة ال�ضارقة 
نا�شئة  م��ن  اهلل  عبد  حممد  وخ��ال��د  خمي�ش  علي  اهلل  عبد  النا�شئان  ف��از 
خ�رفكان باملركز االأول لفئتي االأ�شبال والنا�شئة، يف بط�لة تن�ش الطاولة 
القادة  ل�شناعة  ق��رن  رب��ع  مل�ؤ�ش�شة  التابعة  ال�شارقة،  نا�شئة  نظمتها  التي 
واملبتكرين، فيما ح�شد النا�شئ حممد �شالح من مركز نا�شئة كلباء، لقب 
البط�لة لفئة ال�شباب. وا�شتاأثر  �شلطان فهد خليل و�شلطان حممد وعبد 
بينما  الثالث،  للفئات  ال��شيف  مبركز  خ�رفكان  نا�شئة  العب�  عبيد  اهلل 
عبد  و�شعيد  كلباء  نا�شئة  من  حممد  �شع�د  من  ك��اًل  الثالث  املركز  تقا�شم 
اهلل من نا�شئة الثميد لفئة االأ�شبال، وعبد اهلل علي وخالد �شيف من نا�شئة 
كلباء لفئة النا�شئة، وعبد الهادي ح�شن وعبد اهلل حممد من نا�شئة وا�شط 

ال�شباب”.  “لفئة 
واكت�شاف  اآم��ن��ة،  بيئة  يف  وال�شباب  النا�شئة  اح��ت���اء  اإىل  البط�لة  وت��ه��دف 
امل�ه�بني يف ريا�شة تن�ش الطاولة، واإتاحة الفر�شة اأمامهم اإىل تطبيق ما 

تعلم�ه من مهارات يف خمتلف االألعاب الفردية واجلماعية، وتعزيز م�شت�ى 
لياقتهم البدنية مبا ي�شهم يف اإع��داد ك���ادر وطنية ق��ادرة على التناف�ش يف 

البط�الت املحلية والعربية والدولية . 
بنظام  مليحة،  نا�شئة  مركز  يف  اأقيمت  التي  البط�لة  فعاليات  يف  و�شارك 
31 الع��ب��اً، م��ن املنت�شبني مل��راك��ز نا�شئة  خ���روج امل��غ��ل���ب م��ن م��رة واح����دة، 
االأ�شبال  ل��ف��ئ��ات  ال��ب��ا���ش��م��ة،  االإم�����ارة  رب����ع  يف  املنت�شرة  الثمانية  ال�����ش��ارق��ة 
والنا�شئة وال�شباب.  وا�شتملت البط�لة على 35 مباراة ب�اقع 15 مباراة 
لفئة  10 مباريات  اإىل  اإ�شافة  النا�شئة،  لفئة  15 مباراة  و  االأ�شبال،  لفئة 
ال�شباب، وتغلب عبد اهلل خمي�ش على �شلطان فهد يف املباراة النهائية لفئة 
االأ�شبال بنتيجة 2-1، كما ك�شب خالد حممد زميله �شلطان حممد بنتيجة 
يف املباراة النهائية لفئة االأ�شبال، وخ�شر عبد اهلل عبيد اأمام حممد   1-2

�شالح بنف�ش النتيجة يف نهائيات فئة ال�شباب.

حت���ت ال��رع��اي��ة ال�����ش��ام��ي��ة جل��الل��ة امل��ل��ك حممد 
جمعية  تنظم  امل��غ��رب��ي��ة   اململكة  م��ل��ك  ال�����ش��اد���ش 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع قرية  ل��ل��ج��دي��دة،  ال��ف��ر���ش  معر�ش 
الثانية  ال��دورة  القدرة  ل�شباقات  العاملية  ب�ذيب 
االأرز  ب��غ��اب��ات  للخيل  وال��ت��ح��م��ل  ال��ق��درة  ل�شباق 
مناف�شاتها  انطلقت   ال��ت��ي  املت��شط،  باالأطل�ش 
اأكت�بر   7 و   6 ال�����ش��ب��ت  وال���ي����م  اجل��م��ع��ة  ام�����ش 
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�شعادة  يح�شرها  التي  ال���دورة  ه��ذه  يف  وي�����ش��ارك 
اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  الري�شي  نا�شر  اأحمد  الل�اء 
اإحتاد االإم��ارات للفرو�شية و�شعادة �شنان املهريي 
بنادي  وال��ف��ع��ال��ي��ات  لالن�شطة  التنفيذي  امل��دي��ر 
تراث االمارات مب�شاركة نح� 40 فار�شا، ميثل�ن 
اأن���دي���ة م���ؤ���ش�����ش��ات ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة ���ش��ي��دخ��ل���ن غمار 
40 كيل�مرتا و60 كيل�مرتا   مل�شافتي  التناف�ش 

وفق برت�ك�ل ب�ذبب للفرو�شية .

دولية  مناف�شة  املغرب  يف  م��رة  الأول  و�شتقام  كما 
نظم  ح�شب   )*CEI( واح���دة  جنمة  �شنف  م��ن 
االحت������اد ال������دويل ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة وم�����ش��اف��ت��ه��ا 80 
م�شارات  يف  املناف�شات   ه��ذه  وجت��ري  كيل�مرتا. 
ال�شجرة  ب��ه��ذه  اح��ت��ف��اءا  االأرز،  ب��غ��اب��ات  ج��ب��ل��ي��ة 
منطقة  يف  خا�شة  رمزية  تكت�شي  التي  ال�شاخمة 

االأطل�ش املت��شط.
امل�شاركني  اأم����ام  منا�شبة  ال�����ش��ب��اق،  ه���ذا  وي��ع��ت��رب 

الإبراز مهاراتهم يف جمال رك�ب القدرة ، وفر�شة 
برت�ك�ل  بن�د  وف��ق  اخلي�ل  حماية  على  للعمل 
ب���ذي��ب ال��ت��ي ت��ه��دف اأ���ش��ا���ش��ا اإىل احل��ف��اظ على 

اخليل والفار�ش  اأي�شا  .
وعلى هام�ش ال�شباق �شيتم تنظيم  دورة تدريبية 
بهذه  املهتمني  وك��ل  امل��غ��ارب��ة  والبياطرة  للحكام 
اآل��ي��ات وف�ائد  م������ش���ع  م��ا يخ�ش  ال��ري��ا���ش��ة يف 
والتحمل،  ال���ق���درة  ل���رك����ب  ب����ذي���ب  ب���روت����ك����ل 

الفرن�شي  ال���دويل  احل��ك��م  ال���دورة  ه��ذه  و�شيدير 
ال�����ش��ي��د ك��ري�����ش��ت��ي��ان ل�����زان�����، ال���ب���ك���ري ال����دويل 

يا�شني معتمري بيطري دويل  الدكت�ر  الت�ن�شي 
من ت�ن�ش.

م�شاركة ورعاية نادي تراث المارات 

الن�ضخة الثانية من �ضباق غابة الأرز للقدرة والتحمل 
تنطلق اليوم باإقليم افران املغربي 

اأعلنت اللجنة املنظمة لبط�لة ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
لرماية ال�شيدات عن جاهزيتها النطالق التدريب الر�شمي 
باململكة  م��راك�����ش  ن���ادي  م��ي��ادي��ن  على  البط�لة  ومناف�شات 

املغربية بعد اكتمال و�ش�ل الالعبات امل�شاركات .
ك��ل م��ن فاطمة حممد  ال��دول��ة ف��ى ه��ذه التظاهرة  ومي��ث��ل 
وعائ�شة اليا�شي اىل جانب م�شاركة عدد من جنمات اللعبة 
الر�شمي  ال��ت��دري��ب  ال��الع��ب��ات  تخ��ش  فيما  واأومل��ب��ي��ا  دول��ي��ا 
الي�م. من جانب اآخر و�شل اىل مراك�ش الل�اء د. احمد نا�شر 
وال�شينات�ر  للبط�لة  العليا  املنظمة  اللجنة  رئي�ش  الري�شي 
ل��شيان� رو�شي نائب رئي�ش االحتاد الدويل للرماية رئي�ش 
اب�ظي  الرا�شدي ممثل م�شرف  اأحمد  و  االيطايل  االحت��اد 
واحلكم  الت�ش�يق  ���ش��رك��ة  ممثلة  اأه��ل��ي  وم���رمي  اال���ش��الم��ي 
الدويل ال�شع�دي ابراهيم املطريي وزميلة الدويل البحريني 
ن�ر اليا�شي . وقد اعرب ال�شينات�ر االيطايل ل��شيان� رو�شي 
نائب رئي�ش االحتاد الدويل للرماية عن �شكره الأم االمارات 

الن�شائي  االحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شم� 
رئي�شة  االأ���ش��ري��ة  التنمية  مل�ؤ�ش�شة  االأع��ل��ى  الرئي�شة  ال��ع��ام 
التي  املبادرة  هذه  على  والطف�لة  لالأم�مة  االأعلى  املجل�ش 
ام�ش  يف  انف�شهن  والراميات  للرماية  ال��دويل  االحت��اد  ك��ان 
واجلهد  ال�قت  من  الكثري  لهن  وف��رت  الأنها  اليها  احلاجة 
اج�اء  يف  والتناف�ش  لالحتكاك  الفر�شة  ومنحتهن  وامل���ال 

غري م�شب�قة .
واأ�شاد ال�شينات�ر االيطايل بالدعم الذي حتظى به البط�لة 
فاطمة  ال�شيخة  واك��ادمي��ة  الريا�شي  اب�ظبي  جمل�ش  م��ن 
اب�ظبي  م�شرف  وكذلك  النن�شائية  للريا�شة  مبارك  بنت 
اال�شالمي وم�اينء اب�ظبي والل�ل� هايرب ماركت وات�شاالت 
. كما اعربت الرامية املغربية احل�شناء مرمي رماح اأحد ابرز 
فاطمة  ال�شيخة  ل�شم�  �شكرها  عن  والعرب  املغرب  راميات 
بنت مبارك على هذه املكرمة الغالية التي �شتظل عالقة يف 

االزهان لدى حمبي وع�شاق اللعبة يف العامل .

قدم �شيبا�شتيان فيتل �شائق فرياري لفة �شريعة قرب النهاية 
ليت�شدر ج�لة التجارب احلرة االأوىل جلائزة اليابان الكربى 
يف بط�لة العامل ل�شباقات ف�رم�ال 1 لل�شيارات ام�ش يف حني 
ت�شببت االأمطار يف تاأجيل واخت�شار اجل�لة الثانية ليحافظ 
ال�شائق االأملاين على تف�قه على جميع مناف�شيه بعد اأن جنح 
خم�شة �شائقني فقط يف ت�شجيل اأزمنة خالل اجل�لة امل�شائية 
من التجارب. وبداأت جتارب ال�شباق يف اأج�اء غائمة وهطلت 

االأمطار يف املراحل االأخرية من اجل�لة االأوىل.
قدره  زم��ن��ا  االأمل����اين  ال�شائق  �شجل  اجل���ل��ة  ه��ذه  ويف 

 15 دق��ي��ق��ة واح����دة و29.166 ث��ان��ي��ة ق��ب��ل ن��ح��� 
دقيقة من النهاية ليتف�ق على �شائق مر�شيد�ش 
البط�لة  ل�ي�ش هاميلت�ن مت�شدر  الربيطاين 
بعد  ما  �شاعات  ثانية. وخالل   0.211 بفارق 
الظهر اأ�شبح املطر اأكرث غزارة وبحل�ل م�عد 
تقريبا  االأمطار  كانت  الثانية  انطالق اجل�لة 

تغمر حلبة �ش�زوكا البالغ ط�لها 5.8 كيل�مرت. 
وتاأخر انطالق اجل�لة الثانية ملدة 45 

دق��ي��ق��ة ب�����ش��ب��ب غ�����زارة االأم���ط���ار. 
اأف�شل زمن  و�شجل هاميلت�ن 

وه�  ال���ث���ان���ي���ة  اجل�����ل����ة  يف 
دقيقة واحدة و48.719 

وب���ف���ارق يقرتب  ث��ان��ي��ة 
عن  ث����ان����ي����ة   20 م������ن 
ال�شباحي  ف��ي��ت��ل  زم����ن 
الذي �شجله قبل هط�ل 

االأمطار.
هاميلت�ن  اإىل  واإ���ش��اف��ة 

انديا  ف���ر���ش  ثنائي  جن��ح 
برييز  ���ش��ريج��ي���  امل��ك�����ش��ي��ك��ي 

وليامز  وثنائي  اأوك����ن  واأ�شتيبان 
والكندي  ما�شا  فيليبي  الربازيلي 

اأخر  اأزم���ة يف ه��ذه اجل���ل��ة. وقبل  ���ش��رتول يف ت�شجيل  الن�ش 
خم�شة �شباقات من امل��شم ينفرد هاميلت�ن ب�شدارة الرتتيب 
ال��ع��ام م��ت��ف���ق��ا ب��ف��ارق 34 ن��ق��ط��ة ع��ل��ى ف��ي��ت��ل ال����ذي تعر�ش 
النتكا�شتني متتاليتني يف اأخر �شباقني يف �شنغاف�رة وماليزيا. 
�شنغاف�رة واحتل  ب�شباق  التعرث وفاز  وا�شتغل هاميلت�ن هذا 
املركز الثاين يف ماليزيا ليعزز ت�شدره لقائمة ال�شائقني. ومل 
ي�شجل ثنائي رد ب�ل اال�شرتايل دانييل ريت�شياردو واله�لندي 
ال�شاب ماك�ش فر�شتابن الذي فاز بال�شباق املا�شي يف ماليزيا 
اأي اأزمنة يف ج�لة التجارب احلرة الثانية الي�م لكنهما 
يف  الرتتيب  على  وال�شاد�ش  الثالث  املركزين  احتال 
���ش��ائ��ق مر�شيد�ش  واح��ت��ل  ال�����ش��ب��اح��ي��ة.  اجل���ل��ة 
الثاين الفنلندي فالتريي ب�تا�ش املركز اخلام�ش 
يف اجل�لة ال�شباحية واحتل اأوك�ن املركز ال�شابع 
يف نف�ش اجل�لة. واحتل االأملاين نيك� ه�لكنربج 
جروجان  روم��ان  اأم��ام  الثامن  املركز  رين�  �شائق 
مكالرين.  �شائق  ف��ان��دورن��ه  و�شت�فل  ها�ش  �شائق 
ويف اجل�لة االأوىل اأي�شا ت�شبب حادث تعر�ش 
له اال�شباين كارل��ش �شاينز �شائق 
ت�رو رو�ش� يف ت�قف التجارب 
بعد 51 دقيقة. ومل يتعر�ش 
ال�������ش���ائ���ق اال�����ش����ب����اين ال�����ذي 
�شينتقل اإىل رين� الإ�شابة لكن 
منت�شف  يف  ت�قفت  �شيارته 
احللبة بعد املنعطف 11 مما 
اأدى اإىل ت�قف التجارب ملدة 
احللبة  لتنظيف  دق��ي��ق��ة   16

بعد تناثر احلطام عليها.
اح���ت���ك  ال����ث����ان����ي����ة  اجل�������ل������ة  ويف 
�شرعان  ل��ك��ن��ه  ب��احل���اج��ز  ف���ان���دورن���ه 
اأو  خ�����ش��ائ��ر  اي  دون  للم�شمار  ع���اد  م��ا 

متاعب.

اكتمال ال�ضتعدادات لنطالق بطولة 
ال�ضيخة فاطمة لرماية ال�ضيدات مبراك�ش

هاميلتون يتفوق يف اجلولة الثانية و�شط الأمطار

فيتل يت�ضدر التجارب احلرة يف �ضباق اليابان 

على هام�ش دورة تدريبية

 تراث الإمارات واحتاد الفرو�ضية يبحثان تعزيز التعاون
اإجناح  �شبل  للفرو�شية ح���ل  االم���ارات  االم���ارات واحت���اد  ت��راث  ن��ادي  تباحث 
امل��شم الريا�شي القادم، وذلك على هام�ش فعاليات دورة املدربني والفر�شان 
تراث  ن��ادي  مع  بالتعاون  للفرو�شية  االم���ارات  احت��اد  نظمها  التي  وال�شيا�ش 
االإمارات يف م�شرح اأب�ظبي التابع للنادي بكا�شر االأم�اج بالتعاون مع االحتاد 

الدويل للفرو�شية وقرية ب�ذيب العاملية للقدرة.
فعلى هام�ش الدورة ُعقد اجتماع ح�شره كل من �شعادة الدكت�ر غامن حممد 
الهاجري اأالمني العام الإحتاد االمارات للفرو�شية و�شعادة �شنان احمد املهريي 
املدير التنفيذي لالن�شطة والفعاليات بنادي تراث االمارات، و�شعادة من�ش�ر 
�شعيد عمهي املن�ش�ري نائب �شم� مدير مركز �شلطان بن زايد، وال�شيد عدنان 
�شلطان النعيمي ع�ش� جمل�ش اإدارة اإحتاد االإمارات للفرو�شية، وكذلك ال�شيد 
اآنا  الدويل للفرو�شية، وال�شيدة  باالإحتاد  القدرة  بانديرا مدير ق�شم  مان�يل 
اأورجيا�ش �شكرترية ق�شم القدرة باالإحتاد الدويل للفرو�شية ، وال�شيد حممد 
مهري املزروعي مدير اإدارة قرية ب�ذيب للفرو�شية، وعدد من امل�ش�ؤولني من 

النادي واحتاد االإمارات للفرو�شية. 
ومتت مناق�شة التجهيزات واال�شتعداد التام جلعله م��شما ا�شتثنائيا من كافة 
االأوجه و تط�ير التعاون امل�شتمر مع ال�شركاء مثل نادي تراث االإمارات، ونادي 
اأب�ظبي للفرو�شية وقرية ب�ذيب ال�ثبة ، كما متت مناق�شة اأهم ال�شباقات خالل 
لل�شباقات  الزمني  اعتماد اجلدول  بعد  التعاون خا�شة  القادم وكيفية  امل��شم 
من  بالفرو�شية  تت�شل  م��ش�عات  عدة  املجتمع�ن  وناق�ش  االجتماع،  خالل 
الت�شنيف اجلديد  واملتابعة، ونظام  الت�ش�ير  ت�زيع كامريات  اأماكن  اأبرزها  
لل�شباقات خم�ش جن�م، و�شروة التن�شيق يف م�اعيد ال�شباقات لتاليف ت�شاربها 
، اإ�شافة اإىل م��ش�عات خمتلفة تخ�ش رفع امل�شت�ى الفني واملعريف ل�شباقات 
القدرة والتحمل. كما متت متابعة اآخر ق�اعد االحتاد الدويل للفرو�شية فيما 
بني  واملتجدد  املثمر  بالتعاون  يتعلق  وم��ا  اخليل  �شحة  على  احلفاظ  يخ�ش 
االحتاد االإماراتي والدويل للفرو�شية وكيفية دعم هذه املحا�شرات و الندوات 
بكل ق�ة من احل�ش�ر الكرام لن�شر ثقافة الفرو�شية يف رب�ع البالد خا�شة مع 
الهنت�شار الكبري لريا�شات الفرو�شية داخل الدولة وخارجها بف�شل اأ�شحاب 

ال�شم� �شي�خ االإمارات.
التي ينظمها  التثقيفية  وال��ن��دوات  ال���دورات  �شل�شلة  اإط��ار  ال���دورة يف  وج��اءت 
االحتاد بالتعاون مع االحتاد الدويل للفرو�شية، �شمن خطة االحتاد للم��شم 
اجلديد بغر�ش ن�شر ال�عي فيما يخ�ش اخلي�ل وال�شباقات وريا�شة الفرو�شية 
ب�شكل عام، وقدم الدورة وور�شة العمل امل�شاحبة خمت�ش�ن وخرباء يف جمال 

التدريب بريا�شة اخلي�ل .
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الفجر الريا�ضي

مرا�شم احتفالية لتتويج املراكز الأوىل واأبطال املو�شم

�ضباق دبي لل�ضراعية املحلية 43 قدما يف دبي ظهر اليوم
تن�شد نامو�ش اجلولة اخلتامية يف �شواطئ )دانة الدنيا( قاربا   111

على  -ال�شبت-  الي�م  ال�شتار  ي�شدل  الفجر:  دب��ي- 
ج�الت بط�لة دبي للق�ارب ال�شراعية املحلية 43 
قدما والتي ي�شرف على تنظيمها نادي دبي الدويل 
ال�شباقات  روزن���ام���ة  �شمن  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 

البحرية يف امل��شم الريا�شي 2018-2017.
الثانية  ال�شاعة  م��ن  ب��داي��ة  دب��ي  ���ش���اط��ئ  وت�شهد 
دبي  �شباق  انطالق  -ال�شبت-  الي�م  ظهر  بعد  من 
للق�ارب ال�شراعية املحلية 43 قدما والذي ي�شجل 
اإذ و�شل العدد ومع اإغالق  م�شاركة كبرية كالعادة 
اإىل  -اخلمي�ش-  اأم�ش  من  اأول  ي�م  الت�شجيل  باب 
املراكز  ع��ل��ى  ال��ي���م  تتناف�ش   ���ش���ف  ق��ارب��ا   111
القيمة  امل��ال��ي��ة  اجل���ائ��ز  ون��ي��ل  ال�����ش��ب��اق  االأوىل يف 

املر�ش�دة للحدث.
ك��م��ا ي�شهد ���ش��ب��اق ال��ي���م ���ش��راع��ا خ��ا���ش��ا م��ن اجل 
احل�����ش���ل ع��ل��ى اح����د امل���راك���ز ال��ث��الث��ة االأوىل يف 
ال�شراعية  ل��ل��ق���ارب  دب��ي  لبط�لة  ال��ع��ام  الرتتيب 
-2017 الريا�شي  امل��شم  يف  قدما   43 املحلية 
اعد  وق��د  )ال��ن��ام������ش(  �شاحب  وت��ت���ي��ج   2018
ايطاليا خ�شي�شا  دروع��ا فاخرة �شممت يف  النادي 
ال�شن�ية يف تكرمي  لعادته  ا�شتمرارا  املنا�شبة  لهذه 
اأبطال امل�ش�م يف كل فئة بعد نهاية اجل�الت اخلا�شة 
الدويل  دبي  نادي  املنظمة يف  اللجنة  واأكملت  بها. 
ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة ك��اف��ة ال��ت��ج��ه��ي��زات الالزمة 
والت�شاور  بالتن�شيق  ال��ك��ب��رية  ال��ت��ظ��اه��رة  الإجن����اح 
الدوائر  من  للنادي  اال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  مع 
احلك�مية وامل�ؤ�ش�شات ال�طنية والتي حتر�ش دوما 
التظاهرات  كافة  الإجن��اح  النادي  مع  التعاون  على 
املناف�شات.  باقي  اأو  البحرية  الرتاثية  الريا�شية 
نظرا  م���ع��ده  يف  ال�شباق  ينطلق  اأن  املنتظر  وم��ن 
اأن  ت��دل��ل  وال��ت��ي  املب�شرة  اجل���ي��ة  الن�شرة  لتقرير 
حالة البحر الي�م �شتك�ن مالئمة متاما ملثل هذه 
ال�شباقات حيث وقفت اللجنة املنظمة للحدث على 
لالأر�شاد  ال�طني  باملركز  اخلا�شة  التقرير  كافة 
امل���اق��ع املتخ�ش�شة يف  اجل���ي��ة وال����زالزل وك��ذل��ك 

قراءات احلاالت اجل�ية.
م�شتقرة  الي�م  البحر  حالة  تك�ن  اأن  املت�قع  ومن 
اإىل احلد الكبري حيث ترتاوح �شرعات الرياح وقت 
ال�شباق ح�شب القراءات االأولية 7-10 عقد وحالة 
بحر م�شتقرة بع�ش ال�شي حيث ي�شل ارتفاع امل�ج 
قدم واحد وت�شل درجة احل��رارة وقت ال�شباق اإىل 
الذي  االأم���ر  وا�شحة  وال��روي��ة  مئ�ية  درج��ة   35
ي�شاعد كثريا يف اإجناح ال�شباق والذي �شيزيد ط�ل 

م�شافته عن 12 ميال بحريا.
وح����ددت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��ل�����ش��ب��اق مت���ام ال�شاعة 
ال����اح���دة ظ��ه��را ك��اأخ��ر م���ع��د ل������ش���ل الق�ارب 
دبي  ���ش���اط��ئ  قبالة  التجمع  نقطة  اإىل  امل�����ش��ارك��ة 
ومن ثم التحرك نح� ع�امات خط البداية تاأهبا 
لال�شطفاف وبدء مرحلة التناف�ش يف امل�عد املحدد 

النهاية  خط  نح�  ظهرا  الثانية  عند  لالنطالقة 
ت�فري  على  دائ��م��ا  املنظمة  اللجنة  حت��ر���ش  حيث 
البداية والنهاية  التجمع وخطي  اإحداثيات نقطة 
ل��ك��ل ال��ن���اخ��ذة ق��ب��ل ف���رتة ك��اف��ي��ة ع��رب اخلدمات 

الهاتفية والر�شائل الن�شية الق�شرية.
الثالثة  اجل�لة  ل�شباق  املنظمة  اللجنة  اأق��رت  كما 
ل��ل��ق���ارب ال�شراعية  واخل��ت��ام��ي��ة م��ن ب��ط���ل��ة دب���ي 
امل��ح��ل��ي��ة 43 ق��دم��ا اإج�����راء ال��ف��ح�����ش ال��ف��ن��ي على 
وحتى  االأول  م��ن  امل��راك��ز  على  احلا�شلة  ال��ق���ارب 
النادي  ال�شباق مبا�شرة يف مقر  نهاية  بعد  العا�شر 
االأوىل  اجل�لتني  مثل  كاملعتاد  ال�شياحي  بامليناء 

والثانية.

لقب املو�شم
يف  دب��ي  بط�لة  ملناف�شات  العام  الرتتيب  ويت�شدر 
الفاروق  ال��ق��ارب   2018-2017 احل��ايل  امل��شم 
اآل  را�شد  ال�شيخ حمدان بن حممد بن  ملالكه �شم� 
مكت�م ويل عهد دبي رئي�ش جمل�ش دبي الريا�شي 
ال�ش�يدي  را���ش��د جمعة  اح��م��د  ال��ن���خ��ذة  وب��ق��ي��ادة 
اجل�لة  بلقب  الف�ز  من  جمعها  نقاط   4 بر�شيد 
اجل�لة  يف  الثالث  امل��رك��ز  على  واحل�ش�ل  الثانية 
االأوىل. وياأتي بعده يف املركز الثاين القارب داح�ش 
بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شم�  ملالكه   153
دبي  رئي�ش جمل�ش  دبي  اآل مكت�م ويل عهد  را�شد 
الن�خذة ح�شن عبد اهلل حممد  الريا�شي وبقيادة 
املرزوقي والذي ميلك 8 نقاط جمعها من ج�لتني 

حل�ش�له على املركز الرابع مرتني فيهما.
ملالكه   21 ط���ف��ان  ال��ق��ارب  الثالث  امل��رك��ز  ويحتل 
ح���م���دان ���ش��ع��ي��د ج���اب���ر وب���ق���ي���ادة ال���ن����خ���ذة احمد 
اإ�شماعيل املرزوقي وميلك طاقم القارب 14 نقطة 
مرتني  ال�شابع  امل��رك��ز  يف  اجل�لتني  م��ن  ح�شدها 
القارب  ي��اأت��ي  فيما  والثانية  االأوىل  اجل�لتني  يف 
46 ملالكه �شم� ال�شيخ حمدان بن حممد  الفار�ش 
جمل�ش  رئي�ش  دب��ي  عهد  ويل  مكت�م  اآل  را�شد  بن 

دبي الريا�شي وبقيادة الن�خذة �شعيد حممد �شعيد 
الطاير يف املركز الرابع بر�شيد 21 نقطة جمعها 
ع�شر  احل��ادي  املركزين  على  احل�ش�ل  بعد  عليها 

والعا�شر يف اجل�لتني 1و2
ويت�قع اأن ت�شهد ال�شراع على لقب ونام��ش بط�لة 
الن�اخذة  بني  كبريا  �شراعا  -ال�شبت-  الي�م  دب��ي 
االإثارة  طابع  تاأخذ  املناف�شة  يجعل  مما  والبحارة 
خا�شة  ال��زرق��اء  العربي  اخلليج  مياه  �شفحة  على 
وان عدد من الق�ارب ومن بينها القارب برق 230 
تقدم  احلمادي  جابر  حممد  جابر  الن�خذة  ملالكه 
اداءا متميزا يف اجل�الت املا�شية حيث يحتل املركز 
ياأتي  بينما  نقطة   21 بر�شيد  ح��ال��ي��ا  اخل��ام�����ش 
ط��اق��م ال��ق��ارب رج���ام 56 ب��ق��ي��ادة ال��ن���خ��ذة احمد 
امل��شمني  يف  اللقب  حامل  القبي�شي  عتيق  طار�ش 
املا�شيني قريبا اإىل خما�شي ال�شدارة حمتال املركز 

ال�شاد�ش وبر�شيد 21 نقطة.

والو�شيف  املــو�ــشــم  بــطــل  تــكــرمي  حــــارب: 
والثالث

اأكد حممد عبد اهلل حارب ع�ش� جمل�ش اإدارة نادي 
التنفيذي  املدير  البحرية  للريا�شات  ال��دويل  دبي 
الثالثة  امل��راك��ز  اأ�شحاب  تكرمي  ب�شدد  ال��ن��ادي  اأن 
للق�ارب  دب��ي  لبط�لة  ال��ع��ام  ال��رتت��ي��ب  يف  االأوىل 
والتي تت�شمن ثالث  43 قدما  املحلية  ال�شراعية 

ج�الت من بينها �شباق الي�م الثالث واخلتامي.
وقال اإن نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية درج 
الثالثة  امل��راك��ز  اأ�شحاب  تكرمي  على  �شن�ات  منذ 
االأوىل يف كل فئة االأمر الذي اأ�شبح عادة يحر�ش 
على تنفيذها كل م��شم حيث �شتك�ن فرحة الف�ز 
دروع  ثالثة  تقدمي  خ��الل  م��ن  مبا�شرة  والتت�يج 

فاخرة �شنعت خ�شي�شا لهذه املنا�شبة

القمزي: نريدها ختام رائع ملناف�شات 43 قدما
قال هزمي حممد القمزي م�شرف عام ال�شباقات يف 

يتمني  انه  البحرية  الريا�شات  الدويل  دبي  نادي 
 43 املحلية  ال�شراعية  ال��ق���ارب  �شباق  يحقق  اأن 
قدما الي�م -ال�شبت- النجاح املطل�ب حتى يك�ن 
ختامها م�شكا بعد النجاح الكبري الذي انهي عليه 
اأ�شابيع  قبل  والثانية  االأوىل  اجل�لتني  �شباقي 

قليلة.
واأكد اأن جناح املحطتني االأوىل والثانية يف احلدث 
التعاون  اإىل  االأول  امل���ق���ام  يف  ي��ع���د  امل������ش��م  ه���ذا 
الكبري بني النادي والدوائر احلك�مية وامل�ؤ�ش�شات 
العامة  القيادة  بينها  دبي ومن  اإم��ارة  يف  ال�طنية 
دبي  )ق��ن��اة  ل��الإع��الم  دب��ي  وم�ؤ�ش�شة  دب��ي  ل�شرطة 
وجهاز  املالحية  دب��ي  مدينة  و�شلطة  الريا�شية( 
حماية املن�شات احلي�ية وال�ش�احل )قيادة ال�شرب 
وجمم�عة  املدين  للدفاع  العامة  واالإدارة  الرابع( 

نخيل البحرية وقناة ياأ�ش الريا�شية
واأ�شاف كما كان للتعاون الكبري والتزام امل�شاركني 
من ن�اخذة وبحارة دور م�ؤثر يف ال��ش�ل اإىل هذه 
يعك�ش  اأن  �شانه  م��ن  االأم���ر  اأن  اإىل  م�شريا  املكانة 
بناحية ايجابية على برنامج ال�شباقات البحرية يف  
امل��شم الريا�شي البحري  2017-2018 والذي 

انطلق بق�ة و�شي�ا�شل امل�شري بنف�ش اخلطى.

)دبي الريا�شية( تنقل ال�شباق
�شتق�م قناة امل�شاهري )دبي الريا�شية( بنقل �شباق 
ال��ي���م ع��ل��ى ال���ه����اء م��ب��ا���ش��رة يف خ��دم��ة متجددة 
منذ  اع��ت��دا  وال���ذي  البحرية  الريا�شات  جلمه�ر 
-2017 بداية امل��شم الريا�شي البحري احلايل 

2018 على متابعة كافة ال�شباقات البحرية عرب 
امل�شاهدين  ب��شع  �شتق�م  والتي  القناة  ك��ام��ريات 
يف ال�ش�رة عرب مل�شات املخرج املبدع حممد �شعيد 
�ش�يدان  اهلل  عبد  املتميز  املعلق  و���ش���ت  الكتبي 

واملذيع املتاألق �شلطان البادي.

اجلولتان 1 و2
ت�ج بلقب اجل�لة االأوىل من بط�لة دبي للق�ارب 
43 قدما القارب )اأب� االأبي�ش  ال�شراعية املحلية 
فيما  املهريي  عتيق  مكت�م  الن�خذة  بقيادة   )61
البط�لة  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  ل��ق��ب اجل���ل��ة  ع��ل��ى  ح�شل 
الن�خذة  بقيادة   )206 )ال��ف��اروق  القارب  نف�شها 

احمد را�شد جمعة ال�ش�يدي.

الرتتيب العام قبل �شباق اليوم:
-1 الفاروق  206 )4 نقاط( ، -2 وداح�ش 153 
 46 الفار�ش   4-  ،  )14(  21 ط�فان   3-  )8(
 56 رج���ام   6-،  )23(  230 ب��رق    5-  ،  )21(
)25( ، -7 زلزال 170 )25( ،-8 اأب� االأبي�ش 
61 )25( ،-9 ور�شان 221 )28( ،-10 معزم 

.)30(  209

لكرة  واالنكليزي  العامل  بطل  االمل��اين  املنتخبان  حلق 
القدم بركب املتاأهلني اىل نهائيات كاأ�ش العامل 2018 
يف رو�شيا بف�ز االول على م�شيفه االيرلندي ال�شمايل 
�شيفه  على  النف�ش  ب�شق  وال��ث��اين  بلفا�شت،  يف   1-3
اجل�لة  يف  بلفا�شت  يف  لندن  يف  -1�شفر  ال�شل�فيني 

التا�شعة قبل االخرية من الت�شفيات االوروبية.
وايران  ببلجيكا  واالنكليزي  االمل��اين  املنتخبان  وحل��ق 
واملك�شيك  وال�����ش��ع���دي��ة  اجل��ن���ب��ي��ة  وك����ري���ا  وال���ي���اب���ان 

والربازيل ورو�شيا امل�شيفة.
بطاقة  حلجز  واح��دة  نقطة  اىل  بحاجة  املانيا  وكانت 
كانت  فيما  االخ����رية،  اجل���ل��ة  قبل  الثالثة  املجم�عة 
املجم�عة  بطاقة  حل�شم  نقطتني  اىل  حتتاج  انكلرتا 
الف�ز  حققا  العريقني  املنتخبني  ان  بيد  اخل��ام�����ش��ة، 

واكدا ريادتهما للت�شفيات.
تابع املنتخب االملاين تاألقه يف الت�شفيات حمققا ف�زه 
التا�شع ت�اليا يف 9 مباريات بف�شل ثالثية �شيبا�شتيان 
كيمي�ش  وج��ش�ا   )21( فاغرن  و�شاندرو   )2( رودي 

)86(، فيما �شجل ج��ش ماغيني�ش )90+3( الهدف 
ال�حيد اليرلندا ال�شمالية الثانية التي جتمد ر�شيدها 

عند 19 نقطة.
و�شمنت املانيا ت�اجدها يف العر�ش القاري للدفاع عن 
اللقب الذي نالته قبل 3 اع�ام يف الربازيل على ح�شاب 
االرجنتني يف �شعيه اىل االحتفاظ باللقب لي�شبح اول 
بيليه عامي  برازيل  منتخب يحقق ذلك االجن��از منذ 

و1962.  1958
م�اجهة  ع�شية  اك��د  ل���ف  ي�اكيم  املانيا  م���درب  وك���ان 
�شيك�ن  االجن����از  ه���ذا  حتقيق  ان���ه  ال�شمالية  اي��رل��ن��دا 
“مهمة تاريخية”، م�شيفا “�شيك�ن هناك ما ه� اأكرث 
وقت  يف  احلما�ش  بهذا  االحتفاظ  ال��ع��امل:  يف  �شع�بة 

نحن ابطال العامل والقارات”.
ابرز  ع��ن��ه��ا  غ����اب  بت�شكيلة  امل��ان�����ش��اف��ت  م����درب  وجن����ح 
يف   105 رق���م  ال��ف���ز  حتقيق  يف  اال���ش��ا���ش��ي��ة  العنا�شر 
155 مباراة على راأ�ش منتخب بالده منذ عام 2006 

مقابل 27 تعادال و23 هزمية.

املانيا على �شجلها خاليا من اخل�شارة خارج  وحافظت 
ق�اعدها يف تاريخ م�شاركاتها يف ت�شفيات كاأ�ش العامل.

تاريخ م�شاركاتها يف  املانيا مباراتني فقط يف  وخ�شرت 
ت�شفيات كاأ�ش العامل وكانتا على ار�شها عامي 1985 
امام  و2001  �شت�تغارت  يف  �شفر1-  الربتغال  ام��ام 

انكلرتا 1-5 يف برلني.
ايرلندا  على  الملانيا  ال��ت���ايل  على  ال�شابع  الف�ز  وه��� 
 1983 ع��ام  منذ  وحت��دي��دا  عاما   34 منذ  ال�شمالية 
ع��ن��دم��ا خ�����ش��رت ام��ام��ه��ا يف ه��ام��ب���رغ ب��ه��دف ن�رمان 

وايت�شايد يف ت�شفيات امم اوروبا.
والتقى املنتخبان 15 مرة ففازت املانيا 11 مرة مقابل 

تعادلني وخ�شارتني.
بلفا�شت  يف  ال�شمالية  اليرلندا  االوىل  اخل�شارة  وه��ي 
الربتغال  ام��ام  �شق�طها  اع���ام وحت��دي��دا منذ   4 منذ 

.2013 ايل�ل/�شبتمرب  يف   4-2
غ�ميز  وم��اري���  فرينر  تيم�  خدمات  املانيا  وافتقدت 
ومان�يل ن�ير وم�شع�د اأوزيل و�شامي خ�شرية وماري� 

غ�تزه.
ومنح رودي التقدم الملانيا عندما تلقى كرة من كيمي�ش 
بالقائم  ارتطمت  25 مرتا  بيمناه من  ف�شددها ق�ية 
وعانقت  ماكغ�فرن  ميكايل  احل��ار���ش  مل��رم��ى  االي�����ش��ر 

ال�شباك )2(.
احلار�ش  م���رم���ى  ي���دخ���ل  ال�����ذي  االول  ال���ه���دف  وه����� 
�شباكه  على  فيها  حافظ  مباريات   7 بعد  االي��رل��ن��دي 

عذراء.
وع���ززت امل��ان��ي��ا تقدمها ب��ه��دف ث��ان ع��رب ف��اغ��رن الذي 
تلقى كرة من م�لر عند حافة املنطقة فهياأها لنف�شه 
ا�شكنها الزاوية اليمنى البعيدة  و�شددها ق�ية بي�شراه 

للحار�ش )21(.
و�شجل  ال��ث��اين  ال�ش�ط  يف  اف�شليتها  املانيا  ووا���ش��ل��ت 
كيمي�ش الهدف الثالث يف الدقيقة 86، قبل ان ي�شجل 

ماغني�ش هدف ال�شرف ال�شحاب االر�ش.
فازت  ذاتها،  املجم�عة  ويف مباراتني هام�شيتني �شمن 
الرنوج على م�شيفتها �شان مارين� -8�شفر، وت�شيكيا 

على م�شيفتها اذربيجان 1-2.
للمرة  ال��ع��امل��ي  ال��ع��ر���ش  ت���اج��ده��ا يف  ان��ك��ل��رتا  �شمنت 
�شيفتها  على  ال�شعب  بف�زها  ال��ت���ايل  على  ال�شاد�شة 
امام  لندن  يف  وميبلي  ملعب  على  -1�شفر  �شل�فينيا 

متفرجا.  61598

الدقيقة  ال�حيد يف  امل��ب��اراة  ه��اري كاين ه��دف  و�شجل 
االخ���رية م��ن امل��ب��اراة اث��ر مت��ري��رة عر�شية م��ن زميله 
ال�شابق يف ت�تنهام مدافع مان�ش�شرت �شيتي كايل ووكر 
ليغمزها داخل ال�شباك رافعا ر�شيده اىل 14 هدفا يف 

اخر 8 مباريات لناديه ت�تنهام واملنتخب ال�طني.

•• ال�شارقة - الفجر:

الثقايف  يف مبادرة ن�عية وجميلة قام العب� نادي احلمرية 
يف  معلميهم  ب��ت��ك��رمي  االإدارة  جمل�ش  واأع�����ش��اء  ال��ري��ا���ش��ي 
العاملي  ال��ي���م  مبنا�شبة  اأم�����ش  م�شاء  ال��ن��ادي  نظمه  احتفال 
اأ�شرة نادي  للمعلم . وتعد املبادرة جزء من ال�فاء من قبل 
وعرفانا  تقديرا  احلمرية  مدر�شة  معلمي  لكافة  احلمرية 

بدورهم وجه�دهم التعليمية والرتب�ية .
وما مييز املبادرة اأن الالعب�ن قام�ا بال�شالم على معلميهم 

من خمتلف امل�اد والتخ�ش�شات الدرا�شية واحتفل�ا بح�ش�ر 
خ��ال��د احل��م��ادي م��دي��ر م��در���ش��ة احل��م��ري��ة وع���دد م��ن ك�ادر 
النادي واأع�شاء جمل�ش االإدارة واأع�شاء جمل�ش �شباب نادي 

احلمرية ولفيف من الطلبة .
الطيبة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  احل��م��ادي  خالد  املدر�شة  مدير  وثمن 
التي  العاملي  املدر�شة ي�مهم  النادي يف م�شاركة معلمي  من 
اأ�شعدت املعلمني بقيام النادي باالحتفال بي�م املعلم بح�ش�ر 
الدور  اأن هدا  الالعبني م�ؤكدا  االإدارة وك�كبة من  جمل�ش 

يعد من االأدوار الهامة لالأندية الريا�شية .

ب�����دوره ن��ق��ل امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���ن���ادي احل��م��ري��ة  ماأم�ن 
وكافة  ال��ن��ادي  ادارة  وت��ربي��ك��ات جمل�ش  ال�����ش��رو���ش حت��ي��ات 
مفاهيم  تر�شيخ  يف  املدر�شة  جله�د  فيه  والالعبني  العاملني 
اال�شا�شي  وال��دور  احلمرية  مدينة  الأبناء  والتعليم  الرتبية 
ا���ش��ت��م��رار ال�شراكة  ال��ط��ل��ب، واأك������د  ع��ل��ى  امل��ع��ل��م يف ح��ي��اة 
اال�شرتاتيجية الطرفني من خالل احت�شان طلبة املدر�شة 
خمتلف  وتنظيم  احتياجاتهم  خمتلف  وت�فري  والالعبني 
الفعاليات امل�شرتكة �ش�اء يف اجلانب الثقايف او الريا�شي او 

الرتب�ي 

انيي�ضتا ميدد عقده مدى احلياة مع بر�ضلونة 
ت��شله  القدم  لكرة  اال�شباين  بر�شل�نة  ن��ادي  اأعلن 
انيي�شتا  اندري�ش  و�شطه  خ��ط  م��ع الع��ب  ات��ف��اق  اىل 
الالعب  �شيبقي  م��ا  احل��ي��اة،  م���دى  ع��ق��ده  لتمديد 

الكاتال�ين  النادي  �شف�ف  يف  عاما،   33 البالغ 
حتى اعتزاله.

لكرة  بر�شل�نة  ن���ادي  “ت��شل  ب��ي��ان  يف  وج���اء 
لتجديد  ات��ف��اق  اىل  انيي�شتا  واأن��دري�����ش  ال��ق��دم 

ال���ع���ق���د ال������ذي ي���رب���ط ال���ط���رف���ني مدى 
احلياة. 

�شيعقد  ان���ه  ال���ن���ادي  واأع���ل���ن 
م����ؤمت���را ���ش��ح��اف��ي��ا عند 

بت�قيت   11 ال�شاعة 
الي�م.  غرينيت�ش 

العقد  وك��������ان 
يربط  ال�شابق 
ال��������������الع��������������ب 
الذي  ب��ال��ن��ادي 

�شف�فه  يف  ن�شاأ 
ح����ت����ى ح�����زي�����ران 

ي�ني� 2018.
و����ش���ي���ت���ي���ح ����ش���م���ان 
انيي�شتا  م�����ش��ت��ق��ب��ل 

م���������ع ب�����ر������ش�����ل������ن�����ة، 
تنف�ش  النادي  مل�شجعي 

ال�شعداء، ال�شيما بعدما 
املهاجم  ج����ه�����د  ف����ق����دوا 

الربازيلي نيمار املنتقل اىل 
باري�ش �شان جرمان الفرن�شي 
يف �شفقة قاي�شية بلغت 222 
اآب  ي������رو يف م��ط��ل��ع  م��ل��ي���ن 

اغ�شط�ش املا�شي.
وي����ع����ت����رب ان���ي���ي�������ش���ت���ا اح����د 
رم����ز م��رك��ز ال��ت��ك���ي��ن “ال 
�شاأنه  بر�شل�نة،  ما�شيا” يف 
لي�نيل  االرج��ن��ت��ي��ن��ي  ���ش��اأن 
اال�شباين  ويحمل  مي�شي. 
ال��ق��ي��ادة م��ن��ذ العام  ���ش��ارة 

.2015
امل�ل�د  انيي�شتا  ويحظى 
يف ف�نتيابيا يف مقاطعة 

خمتلف  يف  كبري  بتقدير  ا�شبانيا(  )و�شط  البا�شيتي 
انحاء ا�شبانيا بف�شل ت�ا�شعه وا�شل�به االنيق الذي 

يج�شد ا�شل�ب لعب بر�شل�نة.
اللعب  انيي�شتا  �شمن  التجديد،  وبهذا 
اعتزاله  ح��ت��ى  م�����ش��ت���ى  اأع���ل���ى  ع��ل��ى 
وذل�����ك ب��ع��دم��ا اأث�����ار ال�����ش��ك���ك ح�ل 
ب�شبب  االخ���رية  االآون����ة  يف  م�شتقبله 
ت����ايل اال���ش��اب��ات )ي��غ��ي��ب ح��ال��ي��ا 10 
ايام عن املالعب ب�شبب متدد ع�شلي(، 
اذا ك��ان �شيبقى يف  ت��اأك��ي��د م��ا  ورف�����ش��ه 

�شف�ف بر�شل�نة.
ايطالية  �شحافية  ت��ق��اري��ر  واأمل���ح���ت 
ان���ت���ق���ال���ه  اح�����ت�����م�����ال  اىل  م��������ؤخ�������را 

لي�فنت��ش.
مباراة   121 ان��ي��ي�����ش��ت��ا  وخ���ا����ش 
دول���ي���ة م���ع م��ن��ت��خ��ب ب�����الده، وت�ج 
معه بطال للعامل 2010 يف جن�ب 
الهدف  ���ش��ج��ل  ع��ن��دم��ا  اف��ري��ق��ي��ا 
اال���ش��ايف من  ال�قت  ال�حيد يف 
وبطال  ه�لندا،  �شد  النهائي 
و2012.   2008 الأوروب���ا 
انيي�شتا م�شريته مع  وب��داأ 
لرب�شل�نة  االأول  الفريق 
عام 2002، وخا�ش منذ 
639 مباراة،  ذلك احلني 
وه���� ث���اين اأك���رث الع���ب خ������ش��ا ل��ل��م��ب��اري��ات مع 
النادي الكاتال�ين بعد زميله ال�شابق ت�شايف )767 
مباراة(. وت�ج انيي�شتا مع بر�شل�نة بدوري ابطال 
 2011  ،2009  ،2006( م����رات  اأرب����ع  اأوروب�����ا 
وح�شد  مرات  ثماين  ا�شبانيا  وببط�لة  و2015(، 
ل��ق��ب��ا خم��ت��ل��ف��ا م��ع��ه يف خمتلف   30 م���ا جم��م���ع��ه 
امام  الباب  انيي�شتا،  عقد  جتديد  ويفتح  امل�شابقات. 
الف�شل  الذهبية  ال��ك��رة  حامل  مي�شي  عقد  جتديد 
العب يف العامل اربع مرات. وكان والد مي�شي ومدير 
ال��ع��ق��د اجلديد  وق����ع  اع��م��ال��ه 
مي�شي  �شريبط  ال��ذي 
عام  حتى  برب�شل�نة 
بانتظار   2021
الر�شمي  ال��ت���ق��ي��ع 

لالخري عليه.

يف مبادرة جميلة..  لعبو نادي احلمرية واأع�ضاء
 جمل�ش الإدارة يكرمون معلميهم احتفال بيوم املعلم 

ا�شكتلندا تنع�ش امالها بفوزها على �شلوفاكيا 

املانيا وانكلرتا تلحقان بركب املتاأهلني للمونديال 

على  �شاحقا  ف���زا  هاليب  �شيم�نا  الرومانية  حققت 
الدور  وبلغت  و1-6   2-6 كازاتكينا  داري��ا  الرو�شية 
النهائي من دورة بكني الدولية لكرة امل�شرب،  ن�شف 

ج�ائزها  والبالغة  الربميري  دورات  اح��دى 
ام�ش  دوالر،  م��الي��ني  ���ش��ب��ع��ة  م���ن  اك���رث 

اجلمعة.
واحتاجت هاليب امل�شنفة ثانية يف هذه 
الدورة اىل 69 دقيقة لتح�شم املباراة يف 

م�شلحتها وتدن� خط�ة ا�شافية من 
الالعبات  ت�شنيف  �شدارة  انتزاع 

اال�شبانية  م����ن  امل���ح���رتف���ات 
م�غ�روت�شا،  غ���ارب���ي���ن���ي 

ال����ش���ي���م���ا ب����ع����د خ�����روج 
االخ���������رية م�����ن ال������دور 

االول يف هذه الدورة.
الدور  يف  هاليب  وتلتقي 

التايل مع م�اطنتها �ش�رانا 
�شري�شتيا او الالتفية يلينا 

او�شتابنك�.
تخطت  ه�����ال�����ي�����ب  وك�������ان�������ت 

ال��رو���ش��ي��ة م��اري��ا ���ش��اراب���ف��ا يف 
الدور الثالث، حمققة اول ف�ز 

عليها يف ثماين م�اجهات بينهما. وعند الرجال، كان 
البلغاري غريغ�ر دمييرتوف اول املتاأهلني اىل ن�شف 
روبرت�  اال���ش��ب��اين  على  ال�شعب  ب��ف���زه  النهائي 

باوتي�شتا اغ�ت 7-6 )7-5( و4-6 و2-6.
ويلتقي دمييرتوف يف دور االربعة مع اال�شباين 
االخر رافايل نادال امل�شنف اول عامليا الذي 
ت��غ��ل��ب ع��ل��ى االم���ريك���ي ج����ن اي�����ش��رن 4-6 

و7-6 )-7�شفر(.
اي�شرن بانها  ار���ش��االت  ن���ادال و���ش��ف  وك���ان 
ربع  يف  بينهما  امل���اج��ه��ة  قبل  “هائلة” 
ال���ن���ه���ائ���ي، وب���ال���ف���ع���ل خ�����ش��ع امل����ات����ادور 
اال����ش���ب���اين ل����اب���ل م��ن��ه��ا ل��ك��ن��ه جن���ح يف 
التا�شع  ال�ش�ط  يف  مناف�شه  ار�شال  ك�شر 
ليح�شمها  االوىل  امل��ج��م���ع��ة  م���ن 

ل�شاحله.
ووجد نادال الذي ي�شعى 
ل��ق��ب له  ���ش��اد���ش  اىل 
العام  م��ط��ل��ع  م��ن��ذ 
مقاومة  احل�����ايل، 
الثانية  يف  اك�����رب 
بعد  ح�شمها  ل��ك��ن��ه 

�ش�ط فا�شل انهاه نظيفا -7�شفر.

هاليب تقرتب من املركز الول يف الت�ضنيف العاملي 



    
توليد الكهرباء من الدموع

ك�شفت درا�شة حديثة قام بها باحث�ن متخ�ش�ش�ن ب�ش�ؤون الطاقة 
الطاقة  اإن��ت��اج  اإم��ك��ان��ي��ة  ع��ن  االإي��رل��ن��دي��ة،  ليمرييك  جامعة  م��ن 
حتت�ي  كيميائية  م���ادة  بف�شل  االإن�����ش��ان  دم����ع  م��ن  الكهربائية 
الليزوزمي  بل�رات  م��ادة  ب��اأن  الباحث�ن  الدم�ع.  وقد وجد  عليها 
التي حتت�ي عليها الدم�ع، تنتج �شحنات كهربائية عند تعر�شها 
لل�شغط، وتعتمد عملية ت�ليد الطاقة على تطبيق ال�شغط على 
ال��ذي يت�اجد يف  الك�ارتز  امل��ادة، وت�شتخدم ع��ادة يف ت�شكيل م��ادة 

اله�اتف النقالة وي�شاعد على اهتزازها. 
وتق�ل الدرا�شة باأن بل�رات الليزوزمي ميكن اأن تثبت كفاءة اأكرب 
اأن حتدث  الكهربائية، وميكن  الطاقة  اإنتاج  يف  الك�ارتز  وتناف�ش 

ث�رة يف جماالت واخت�شا�شات عديدة اأهمها الطب. 
يتم  االإن�شان مل  دم���ع  الطاقة من  اإنتاج  ف��اإن  الباحثني،  وبح�شب 
املثمرة  ا�شتخدامات  له  �شيك�ن  اأن��ه  اإال  بعد،  التنفيذ  قيد  و�شعه 
الطاقة  ت���ل��ي��د  جم���ال  يف  ن���ع��ي��ة  نقلة  و���ش��ي��ح��دث  امل�شتقبل،  يف 

الكهربائية، بح�شب ما ورد يف �شحيفة ديلي مريور الربيطانية. 

طفل بال ذراعني يتقن تناول طعامه 
اأظ��ه��ر ط��ف��ل ب��ري��ط��اين ���ش��ج��اع ق���درة ف��ري��دة ع��ل��ى ت��ن��اول طعامه 

بال�ش�كة، على الرغم من اأنه ولد بال ذراعني اأو �شاقني.
ون�شرت كاتي ويندون، والدة الطفل كامدين البالغ من العمر 4 
�شن�ات مقطع فيدي� على م�اقع الت�ا�شل االجتماعي، يظهر فيه 
طفلها، وه� ي�شتخدم ال�ش�كة لتناول الطعام، رغم عدم امتالكه 
ن��ادرة تدعى  ذراع��ني، حيث ولد وه� يعاين من متالزمة وراثية 

ف�ك�ميليا، ت�شببت بت�قف من� ذراعيه عند املرفقني.
يريد،  ب��اأن متنعه من فعل ما  ي�شمح لالإعاقة  اأن كامدين مل  اإال 
م�شتعيناً  ال�ش�كة،  با�شتخدام  الطعام  ت��ن��اول  اإت��ق��ان  م��ن  ومت��ك��ن 
باجلزء العل�ي من الذراع الذي ميتلكه، بح�شب �شحيفة مريور 
تبلغ  بالطفل عندما كانت  التي حملت  الربيطانية. وقالت كاتي 
علمت  عندما  بال�شدمة،  �شعرت  اإنها  فقط،  عاماً   18 العمر  من 
ون�شحها  ال���الدة،  قبل  الطفل  منها  يعاين  التي  النادرة  باحلالة 
اإج��ه��ا���ش، لكنها اخ��ت��ارت االح��ت��ف��اظ به،  ب��اإج��راء عملية  االأط��ب��اء 

واأخذت على عاتقها تعليمه التاأقلم مع االإعاقة.

الدمية الأكرث رعبًا على الإطالق؟ 
الت�ا�شل  العديد من م�اقع  اأظهرت لقطات م�ش�رة ن�شرت على 
االج��ت��م��اع��ي، دم��ي��ة م��رع��ب��ة مت اإن��ت��اج��ه��ا اأخ�����رياً مب��ن��ا���ش��ب��ة عيد 

الهال�ين، و�شنفت على اأنها الدمية االأكرث رعباً على االإطالق.
اأنتجت �شركة خمت�شة ب�شناعة االألعاب، دمية �شاحبة الل�ن، ذات 
دراجة  اأزرق خميفاً، ومتتطي  اأ�ش�د، وتطلق عيناها ومي�شاً  �شعر 

كهربائية.
وقد حظيت اللقطات امل�ش�رة برواج وا�شع على االإنرتنت وح�شلت 
على عدد م�شاهدات هائل بلغ 7 ماليني م�شاهدة. وعلق اأكرث من 
التي  الرعب  الفيدي� معربين عن م�شاعر  �شخ�ش على   35000

انتابتهم لدى روؤيتهم الدمية. 
اأمامي  كانت  ل���  مرعبة،  دمية  م��ن  لها  ي��ا  املتابعني:  اأح��د  وكتب 

لركلتها بقدمي بق�ة 
واأ���ش��اف اآخ���ر: ال اأع���رف اأي��ه��م��ا اأك���رث رع��ب��اً، االأ���ش���ات امل�شاحبة 
هذه  الأج��د  واأ�شتيقظ  اأن��ام  اأن  اأخ�شى  عينيها.  ومي�ش  اأم  للدمية 

الدمية املرعبة يف بيتي 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�ضبح يف البحر واآخر يتجول مبدر�ضة
بينما كان اأحد الغ�ا�شني الربيطانيني يق�م بج�لة يف اأعماق البحر مع اأحد زمالئه اأثناء اإجازة يف مدينة الغردقة 
امل�شرية، قام بالتقاط العديد من ال�ش�ر التذكارية حتت املياه. وعندما عاد اإىل بلده ف�جئ مبنظر اأثار رعبه حيث 

ظهر ت�شكيل من الفقاعات على �شكل هيكل عظمي يف خلفية اإحدى ال�ش�ر.
كان دارين هاري�ش )52 عاماً( يغ��ش بالقرب من اأحد �ش�اطئ الغردقة يف م�شر، عندما قام بالتقاط جمم�عة من 

ال�ش�ر لنف�شه بهاتفه النقال وه� حتت املاء. 
وقال دارين من مدينة برمنغهام الربيطانية: كنا ن�شبح ح�ل ال�شعاب املرجانية، والتقطت الكثري من ال�ش�ر، مل 
اأدرك��ت باأنه  اأالحظ وج�د الهيكل العظمي حتى عدت اإىل اململكة املتحدة، �شعرت بالرعب يف بداية االأم��ر، ولكني 

جمرد ت�شكيل من الفقاعات 
من جهة اأخرى، اأظهر ت�شجيل م�ش�ر، التقطته كامريات املراقبة يف مدر�شة اإيرلندية، ظاهرة غريبة وقعت يف اأحد 

اأروقة املدر�شة يف وقت متاأخر من الليل.
ال�مي�ش  املكان وبع�ش  الت�ا�شل االجتماعية، ب�شجة كبرية يف  العديد من م�اقع  ن�شر على  الذي  الفيدي�  وبداأ 
ال��رواق باالهتزاز  املت�اجدة يف  ب��داأت اخلزانات  املغلقة. وبعد عدة حلظات،  االأب���اب  اأحد  الغريب، ت�شدر من وراء 
الفيدي�، ظهرت يافطة كانت  االأر���ش. ويف نهاية  الكتب واالأوراق منها على  اأب�ابها وت�شقط  اأن تفتح  بعنف، قبل 

مت�اجدة و�شط الرواق، وهي ت�شقط على االأر�ش حمدثة دوياً عنيفاً.
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تعرف على الكلبة �ضاحبة اأطول ل�ضان 
االأمريكية  داك���ت��ا  ���ش��اوث  ب���الي��ة  ب��رين��ارد  ب��ان��ت  م��ن مدينة  دخ��ل��ت كلبة 

م��ش�عة غيني�ش لالأرقام القيا�شية بلقب �شاحبة اأط�ل ل�شان يف العامل 
واأنا  ج��داً،  مت�ا�شعة  م��شي  كلبتي  ريكرت:  كارلال  الكلبة  �شاحبة  وقالت 
اأحبها كثرياً، واأ�شعر بالفخر الأنها ح�شلت على هذا الرقم القيا�شي العاملي 
كتاب  م��ن  لها  اإ���ش��دار  اأول  ال��ي���م،  العاملية  غيني�ش  م��ش�عة  ن�شرت  وق��د 
حيث  للحي�انات،  الغريبة  امليزات  على  يحت�ي  وال��ذي  املذهلة  احلي�انات 

اأدرجت الكلبة م��شي حتت لقب الكلبة �شاحبة اأط�ل ل�شان يف العامل 
وقال رئي�ش حترير الكتاب، كريغ غلينداي: نحن متحم�ش�ن جداً للرتحيب 

مب��شي التي حققت رقماً قيا�شياً بط�ل ل�شانها . 
واأ�شاف: نحن نعنى يف هذا الكتاب باحلي�انات االأليفة التي متتلك ميزات 
عاملية  قيا�شية  اأرقاماً  التي حتقق  احلي�انات  ب��اإدراج جميع  ونق�م  غريبة، 
ب�شفاتها املميزة، يف كتابنا  من اجلدير بالذكر اأن ط�ل ل�شان الكلبة م��شي 
ورد يف  ما  بح�شب  ب��شة،   7.31 يعادل  ما  اأي  �شم مرت   18.58 اإىل  ي�شل 

م�قع ي� بي اآي االإلكرتوين. 

حرارة �ضيدين وملبورن قد ت�ضل اىل 
الـ50

حذرت درا�شة جديدة من اأن مدينتي ملب�رن و�شيدين يف اأ�شرتاليا ميكن 
اأن متر بهما اأيام �شيفية تبلغ درجة احلرارة فيها 50 درجة مئ�ية خالل 

العقدين املقبلني، وذلك ب�شبب تغرّي املناخ.
باأن  االأ�شرتالية،  ال�طنية  اجلامعة  بقيادة  اأجريت  التي  الدرا�شة،  واأف��ادت 
احلرارة املفرطة غري امل�شب�قة باأنحاء اأ�شرتاليا مت�قعة حتى ل� مت احت�اء 
االح��رتار العاملي، وفقاً الأه��داف اتفاقية باري�ش التي ترمى اإىل احلد من 
1.5 درج���ة ودرج��ت��ني مئ�يتني عن  ارت��ف��اع درج���ات احل����رارة اإىل م��ا ب��ني 
م�شت�يات ما قبل ال�شناعة. وقالت كبرية معدي تقرير الدرا�شة والباحثة 
يف  الرئي�شية  امل��دن  اإن  ل�ي�ش،  �ش�يف  االأ���ش��رتال��ي��ة،  ال�طنية  اجلامعة  يف 
حرارتها  درج��ة  اأياماً  ت�شهد  اأن  يحتمل  وملب�رن،  �شيدين  مثل  اأ�شرتاليا، 
50 درجة مئ�ية، مع زيادة درجتني مئ�يتني يف الفرتة من عام 2040 اإىل 
املفرطة  تت�شبب فيه احل��رارة  �ش�ف  الذي  اأن االختالف  واأ�شافت   .2050

بالن�شبة للمعي�شة يف اأ�شرتاليا �ش�ف يك�ن كبرياً.
عام  يف  مئ�ية  درج��ة   45.8 بلغت  قيا�شية  ح���رارة  درج��ة  �شيدين  و�شجلت 
 ،2009 ع���ام  درج����ة   46.4 ب��ل��غ��ت  ح����رارة  م��ل��ب���رن  �شجلت  بينما   ،2013
درج���ات ح���رارة قريبة  النائية  االأ�شرتالية  واق��رتب��ت احل���رارة يف اجل��ي���ب 
من اخلم�شني املئ�ية. وقالت ل�ي�ش اإن: عام 2015 الذي كان من االأع�ام 

اإبطال مفعول قنبلة 
تعود اإىل احلرب العاملية 
تع�د  قنبلة  اأبطل خرباء مفع�ل 
للحرب العاملية الثانية يف مدينة 
فرانكف�رت االأملانية، وهي الثالثة 
وُيبطل  عليها  ال��ع��ث���ر  يتم  ال��ت��ي 

مفع�لها خالل �شهر.
البالغ  القنبلة  على  العث�ر  ومت 
االأربعاء  كيل�غراماً   500 وزنها 
امل���ا����ش���ي اأث����ن����اء اأع����م����ال ب���ن���اء يف 
منطقة �شفانهامي يف جن�ب غرب 
اإبطال  اأع���م���ال  وب������داأت  ال���ب���الد. 
منت�شف  يف  ال��ق��ن��ب��ل��ة  م���ف���ع����ل 
األفي  اإج�����الء  مت  اأن  ب��ع��د  ال��ل��ي��ل 
�شخ�ش من املنطقة، ومت االنتهاء 
اأفادت  ح�شبما  �شاعة،  بعد  منها 
���ش��رط��ة ف��ران��ك��ف���رت وه����ذه هي 
فيها  ُي�شتدعى  التي  الثالثة  املرة 
خرباء مفرقعات اإىل فرانكف�رت 
مطلع  ويف  ����ش���ه���ر.  غ�������ش����ن  يف 
ا�شطر  املا�شي،  �شبتمرب)اأيل�ل( 
اإىل  �شخ�ش  األ���ف   60 م��ن  اأك���رث 
اأك��رب عملية  يف  منازلهم،  مغادرة 
اكت�شاف  اإجالء بعد احلرب، بعد 
حي  يف  ط���ن   1.8 وزن���ه���ا  ق��ن��ب��ل��ة 
ويف  ب��ال�����ش��ك��ان،  امل��ك��ت��ظ  في�شتند 
املا�شي،  ���ش��ب��ت��م��رب)اأي��ل���ل(   20
اأخرى  قنبلة  مفع�ل  اإب��ط��ال  مت 
الثانية  ال��ع��امل��ي��ة  ل��ل��ح��رب  ت���ع����د 
بعد اكت�شافها بالقرب من مطار 
اإخالء  اإىل  اأدى  فرانكف�رت، مما 
جزئي الإح��دى �شاالت املطار و5 

فنادق.

مرييام فار�ش برفقة 
�ضقيقتها من داخل الطائرة

فار�ش  م��ريي��ام  اللبنانية  ال��ف��ن��ان��ة  ن�����ش��رت 
م�اقع  اأح���د  على  اخلا�شة  �شفحتها  ع��رب 
لها جمعتها  �ش�رة   ، االجتماعي  الت�ا�شل 
وذلك  روال،  اأع��م��ال��ه��ا  وم��دي��رة  ب�شقيقتها 
اأث���ن���اء ت�جههما اىل  ال��ط��ائ��رة  داخ���ل  م��ن 
ال�ش�رة قائلة:  ، وعلقت مرييام على  دبي 
اأزياء  اىل دبي للقائكم جميعا... يف عر�ش 

�شبال�ش يف مردف �شيتي �شنرت... .
ي�شار اىل اأن مرييام حاليا تعمل على عمل 
وليد  امل��شيقي  وامل����زع  امللحن  م��ع  جديد 
اأيام  قبل  جمه�رها  �شاركت  وكانت  امل�شيح، 
ب�ش�رة من ك�الي�ش العمل، ويذكر اأن اآخر 
 ، ���ش���ف ح��ال��ك عليي  ك���ان كليب  اأع��م��ال��ه��ا 
ما�شي  اأحمد  ال�شاعر  كلمات  من  االأغنية 
اأما ت�زيع وميك�ش  واأحلان يحيى احل�شن، 

وليد امل�شيح، ومن اإخراج �شريف ترحيني.

وبخته زوجته ل�ضراء اليان�ضيب.. فربح مليون دولر  
بعد اأن اعتاد رجل من والية كاليف�رنيا االأمريكية �شراء 
عدد كبري من بطاقات اليان�شيب، �شاقت زوجته ذرعاً به 

ووبخته ب�شدة على عادته التي اعتربتها اإهداراً للمال. 
ل��ل���م زوج���ت���ه و���ش��م��م على  ب����ااًل  ي��ل��ق  ال���رج���ل مل  اأن  اإال 
اال�شتمرار ب�شراء بطاقات اليان�شيب حتى حالفه احلظ 
اأخرياَ وربح ملي�ن دوالر دفعة واحدة.  وقام هريمنجيلدو 
داخل  واأخفاهما  يان�شيب  بطاقتي  ب�شراء  ميزا  بلرتان 
حمام املنزل لكي ال تراهما زوجته، وت�بخه كعادتها.  وبداأ 
بلرتان ميزا بحك البطاقتني خل�شة داخل احلمام، حيث 
تبني له اأن البطاقة االأوىل مل تربح اأي مبلغ يذكر، فحك 
وهرع  اأم��ري��ك��ي.  دوالر  ملي�ن  رب��ح  ب��اأن��ه  ليفاجاأ  الثانية 
بلرتان ميزا اإىل زوجته التي طاملا قالت له اإنه لن يف�ز 
باأي جائزة، ليزف لها خرب ف�زه بهذا املبلغ الكبري.  ولدى 
�ش�ؤالهما عن كيفية اإنفاق املبلغ، قال الزوجان اإنهما �ش�ف 
يحتفظان بجزء من املبلغ لتغطية نفقاتهما بعد التقاعد، 

بح�شب ما ورد يف م�قع ي� بي اآي االإلكرتوين. 

فنجان قهوة مع ال�ضرطة لتعزيز الثقة 
يف بع�ش دول العامل الثالث قد يعني تلّقي دع�ة ل�شرب 
فنجان قه�ة لدى اأجهزة االأمن زجاً بال�شجن وحتقيقات 
مرعبة، لكنها يف ال�اليات املتحدة دع�ة حقيقية هدفها 

تعزيز الثقة بني ال�شرطة وامل�اطنني.
ال��ذي ت�ش�ب العالقة بني  امل��ب��ادرة يف ال�قت  وتاأتي ه��ذه 
من  حالة  اأحياناً  االأقليات  وبع�ش  االأمريكية  ال�شرطة 
ل��ي��ربادا غ���دي��ن��ي��ز، ع��ن هذه  ال��ت���ت��ر. وت��ق���ل ال�شرطية 
اإيجابية ج��داً، متحدثة عن ح���ارات مفيدة  اإنها  املبادرة 
م���ع اأ���ش��خ��ا���ش ال��ت��ق��ت ب��ه��م ع��ل��ى ف��ن��ج��ان ق��ه���ة يف اأحد 
راحة  اأك��رث  اأن��ه��م  ي�شعرون  وت�شيف:  �شيكاغ�.  مطاعم 
الثقة مع  ا�شتعادة  االأم���ن  ق���ات  ع��زم  م���ؤك��دة   ، للتحدث 
ال�شرطة  تتهم  ما  كثرياً  ال��ذي  البلد  ه��ذا  يف  امل�اطنني، 
واالأ�شخا�ش  ال�ش�د  مع  وال�شيما  العنف،  مبمار�شة  فيه 
ا�شطرت   2016 العام  يف  التينية.  اأمريكية  اأ���ش���ل  من 
األف  و500  م��الي��ني   5 ل��دف��ع  �شيكاغ�  مدينة  �شلطات 
دوالر كتع�ي�شات ل�57 �شخ�شاً تعّر�ش�ا للتعذيب النتزاع 
براين  ويق�ل  الزمن.  اعرتافات منهم قبل عقدين من 
بني  ه��ّ�ة  هناك  اجلنائية:  العدالة  يف  اخلبري  جاك�ش�ن 
ال�شرطة واالأقليات يف عم�م البلد . وترى را�ش�ندا ك�ل 
ال�شابة البالغة من العمر 35 عاماً، واملقيمة يف �شيكاغ�، 
لدى  املطب�عة  ال�ش�رة  تغرّي  اأن  ميكن  اجله�د  ه��ذه  اأن 
الكثريين عن ال�شرطة. بداأت هذه املبادرة قبل 6 �شن�ات 
يف مدينة هاوث�رن يف كاليف�رنيا، ومع ال�قت ات�شعت اإىل 

اأن اأ�شبحت برناجماً يف وزارة العدل.

َحَمل بـ 5 قوائم ينجو من الذبح 
 جنا حمل �شغري يف بريطانيا من �شكني اجل��ّزار، بف�شل 
ن��ادرة حتدث  ب�5 ق�ائم، وهي  ولد  الفريدة، حيث  حالته 
م���رة ك���ل م��ل��ي���ن ح���ال���ة. وت�����ش��ب��ب احل��م��ل امل���دع���� فايفر 
ب�شجة كبرية، عند والدته يف مزرعة اأندرو بيل، بالقرب 
من  قليلة  حلظات  وبعد  الربيطانية،  ي���رك  مدينة  من 
ال�الدة، كان من ال�ا�شح اأن احلمل على و�شك اأن يتجه اإىل 
ال�شكني، ولكن لي�ش �شكني اللحام، ولكن م�شرط الطبيب 

البيطري، بح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطاين. املمثلة الهندية �شاي�شا خلل ح�شورها اإطلق الفيلم الهندي ِ)جونغا( يف فرن�شا.  )ا ف ب(

جنل اأودري هيبورن 
يقا�ضي موؤ�ض�ضة خريية 
االأمريكية  املمثلة  اأب��ن��اء  اأح��د  اأق��ام 
دع�ى  ه��ي��ب���رن  اأودري  ال��راح��ل��ة 
ق�����ش��ائ��ي��ة ���ش��د م���ؤ���ش�����ش��ة خريية 

لالأطفال حتمل ا�شم والدته.
ه���ي���ب����رن فريير  ����ش����ن  وط����ال����ب 
بالت�قف  امل�ؤ�ش�شة  ال��راح��ل��ة  جن��ل 
ع���ن ا���ش��ت��خ��دام ا���ش��م وال���دت���ه على 
املالب�ش  م����ن  وا����ش���ع���ة  جم���م����ع���ة 
من  وامل��ظ��الت  وال�ش�ر  واحلقائب 

�شمن اأ�شياء اأخرى.
وات���ه���م ف���ريي���ر، ال����ذي راأ������ش ي�ما 
اأودري هيب�رن لالأطفال،  �شندوق 
امل�ؤ�ش�شة اخلريية بانتهاك العالمة 
التجارية وحق�ق اأخرى ممل�كة له 

والأخيه غري ال�شقيق ل�كا دوتي.
م�ؤ�ش�شة  وف���ريي���ر  دوت�����ي  واأن�������ش���اأ 
اأجل  م��ن  )ه���ل��ي���ود  با�شم  خريية 
االأطفال( بعد رحيل والدتهما عام 

1993 عن 63 عاما.
وقامت هيب�رن ببط�لة العديد من 
اخلم�شينيات  يف  الناجحة  االأف��الم 
وال�����ش��ت��ي��ن��ي��ات م���ن ���ش��م��ن��ه��ا اأف���الم 
اأت  )ب��ري��ك��ف��ا���ش��ت  و  )����ش���اب���ري���ن���ا( 
ليدي(.  ف���ري  )م�����اي  و  ت��ي��ف��ان��ي��ز( 
ج������زءا كبريا  ه���ي���ب����رن  وك���ر����ش���ت 
ل���الأع���م���ال اخلريية  ح��ي��ات��ه��ا  م���ن 
�شفرية  واأ����ش���ب���ح���ت  واالإن�������ش���ان���ي���ة 
االأمم  منظمة  يف  احل�شنة  للن�ايا 
)ي�ني�شيف(.  للطف�لة  امل��ت��ح��دة 
وم��ن��ح ال��رئ��ي�����ش االأم��ري��ك��ي ج�رج 
احلرية  و�شام  هيب�رن  االأب  ب��ش 
الرئا�شي قبل وفاتها ب�شتة اأ�شابيع.

يك�ضب معركة اأ�ضطورية �ضد ثعبان 
اأ�شط�رية  معركة  اأندوني�شيا  يف  اأمن  حار�ش  خا�ش 
25 قدماً،  نح�  اإىل  ي�شل ط�له  ثعبان �شخم  �شد 
القروي�ن  يتدخل  اأن  قبل  ذراع����ه،  يفقد  اأن  وك���اد 
اإىل وجبة  ال��ث��ع��ب��ان، وحت���ي��ل��ه  ق��ت��ل  مل�����ش��اع��دت��ه يف 

د�شمة.
وك��ان روب���رت ن��اب��اب��ان )37 ع��ام��اً(، ق��د وج��د نف�شه 
وجهاً ل�جه مع الثعبان، اأثناء قيامه بج�لة روتينية 
يف مزرعة نخيل، بالقرب من منطقة باتاجن جان�شال 
النائية يف جزيرة �ش�مطرة. وحاول ال�شاب ا�شطياد 
الثعبان، وو�شعه يف كي�ش من اخلي�ش، لكن الثعبان 
الي�شرى  ذراع��ه  ب�شرا�شة، وع�شه من  قاوم  ال�شخم 

وق�شم قطعة منها.
�شراعاً  خا�ش  نابابان  اإن  املحلية،  التقارير  وتق�ل 
يائ�شاً مع الثعبان، قبل اأن يهب القروي�ن لنجدته، 
وقدم�ا له امل�شاعدة لقتل الثعبان، قبل اأن يتم نقله 

اإىل امل�شت�شفى يف بلدة جماورة لتلقي العالج.

وبعد اأن متكن القروي�ن من قتل الثعبان، عر�ش�ا 
وت�زيع  بطهيه  يق�م�ا  اأن  قبل  القرية،  يف  ج�شده 
ميل  دي��ل��ي  �شحيفة  بح�شب  ال�����ش��ك��ان،  ع��ل��ى  حل��م��ه 

الربيطانية.
حاولت  امل�شت�شفى:  يف  ���ش��ري��ره  م��ن  ن��اب��اب��ان  وق���ال 
ومن  ذراع���ي،  بع�ش  ق��ام  لكنه  بالثعبان،  االإم�����ش��اك 
رئي�ش  ق���ال  . يف ح��ني  ال���ق��ت  لبع�ش  ت��ع��ارك��ن��ا  ث��م 
كان  لقد  بري�ش:  فران�ش  ل�كالة  املحلية  ال�شرطة 
لقد  م��رتاً(.   7.8( 25.6 قدماً  نح�  الثعبان  ط���ل 

كان �شخماً ب�شكل ال ي�شدق .
اأندوني�شيا  الثعابني عادة يف  الن�ع من  وي�جد هذا 
العث�ر على مزارع  )اآذار(، مت  والفلبني، ويف مار�ش 
اأن��دون��ي�����ش��ي داخ���ل ب��ط��ن ث��ع��ب��ان ���ش��خ��م، ب��ع��د اأن مت 
االإم�شاك بالثعبان، بالقرب من املكان الذي اختفى 
فيه الرجل، بينما كان يح�شد حما�شيله يف جزيرة 

�ش�الوي�شي ال�شرقية.

دنيا غامن تريد اأن 
تكون مدر�ضة اأطفال

جمه�رها  عليها  طرحها  التي  االأ�شئلة  على  غامن  �شمري  دنيا  امل�شرية  الفنانة  ردت 
ومتابع�ها عرب �شفحتها اخلا�شة على اأحد م�اقع الت�ا�شل االجتماعي. وردا منها 
على اأحد االأ�شئلة ح�ل ما هي املهنة التي كانت �شتختارها ل� مل تكن ممثلة قالت دنيا 
دائما حماطة  تبقى  اأن  ورغبتها يف  باالأطفال  تعلقها  ب�شبب  وذل��ك   ، اأطفال  ُمدّر�شة 
بهم. وي�شار هنا اىل اأن تعلق دنيا باالأطفال دفعها اىل تقدمي عرو�شها يف عامل دنيا ، 
الذي انطلق البارحة وي�شتمر على مدى ثالثة اأيام تقدم من خالله دنيا ا�شتعرا�شاً 
غنائياً خم�ش�شاً الأطفال العامل العربي. وح�ل م�شريتها الفنية واأ�شعب م�شهد اأدته، 
اأكدت دنيا اأنها قدمت العديد من امل�شاهد ال�شعبة، كما اأن طبيعة امل�شاهد الك�ميدية 
اأ�شعب من الرتاجيدية، معتربة اأن م�شهدها يف فيلم الفرح حينما طعنت با�شم �شمرة 

كان من امل�شاهد االأ�شعب يف م�شريتها.


