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جم�ع امل�سلني ت�ؤدي �سالة اال�ست�سقاء 
يف جامع ال�سيخ زايد الكبري

•• اأبوظبي-وام: 

�سهدت ام�س م�ساجد وم�سليات الدولة �سالة اال�ست�سقاء تاأ�سيا ب�سنة 
النبي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، باإقامة �سالة اال�ست�سقاء وتلبية 
لدعوة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
الدولة طلبا  باإقامة �سالة اال�ست�سقاء يف جميع مناطق  حفظه اهلل 

لنزول الغيث .
العامة  الهيئة  رئي�س  الكعبي  مطر  حممد  ال��دك��ت��ور  �سعادة  واأدى 
لل�سوؤون االإ�سالمية واالأوقاف �سالة اال�ست�سقاء يف جامع ال�سيخ زايد 
وجموع  الهيئة  يف  التنفيذيني  املديرين  بح�سور  باأبوظبي  الكبري 

امل�سلني.                       )التفا�سيل �س5(

انطالق اأعمال ملتقى اأب�ظبي اال�سرتاتيجي الرابع الي�م
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  ملتقى  ف��ع��ال��ي��ات  االإم�����ارات  بق�سر  ال�سبت  ال��ي��وم  تنطلق 
لل�سيا�سات  االإم������ارات  م��رك��ز  ينظمه  ال���ذي  ال���راب���ع  اال���س��رات��ي��ج��ي 
 “ م��ع  وبال�سراكة  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخلارجية  وزارة  م��ع  بالتعاون 
االأمنية  لل�سيا�سات  جنيف  وم��رك��ز  بوا�سنطن  االأط��ل�����س��ي  جمل�س 
امل�ستقبلية  التوجهات  فهم  تطوير  يف  االإ�سهام  اأج��ل  من  ب�سوي�سرا 

ودورها يف ال�سيا�سة الدولية.
100 �سخ�سية ما بني  اأك��ر من  ال��ذي ي�سارك فيه  امللتقى -  يركز 
�سانع �سيا�سات و�سيا�سي واأكادميي ويح�سره اأكر من 500 م�سارك 
من االإمارات ودول اخلليج واملنطقة العربية وخمتلف اأنحاء العامل 
- على ا�ست�سراف م�ستقبل املنطقة والتحوالت التي مير بها النظام 
الدويل وحماوالت القوى الرئي�سة فيه اإعادة بناء قوتها وانعكا�س كل 

ذلك وتداخله مع اأزمات املنطقة.               )التفا�سيل �س2(

مواقــيت ال�صالة
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•• دبي-وام:

اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  اأكد �ساحب 
ال��وزراء حاكم دبي  نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
رعاه اهلل، اأن االأمارات اأ�سبحت مركزاً ل�سناعة م�ستقبل 
العامل، ومن�سة ال�ست�سراف تطوراته ومتغرياته يف ظل 
تنامي االعتماد على تقنيات الثورة ال�سناعية الرابعة 

التي تاأخذ كل يوم اأبعاداً غري م�سبوقة.
الجتماعات  الثانية  ال��دورة  انعقاد  ع�سية  �سموه  وق��ال 
جم��ال�����س امل�����س��ت��ق��ب��ل ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي ت��ن��ط��ل��ق ال���ي���وم يف 
واملنتدى  االإم����ارات  دول��ة  حكومة  ب��ني  بال�سراكة  دب��ي 
االقت�سادي العاملي دافو�س: اإن 700 عامل وم�ست�سرف 
م�ستقبل �سري�سمون بفكرهم وروؤاهم مالمح امل�ستقبل 
من دولة االإمارات التي اأ�سبحت ال�سباقة ورائدة النهج 

يف هذا املجال. واأ�ساف �سمو نائب رئي�س الدولة: ندرك 
اأو علمياً  نظرياً  امل�ستقبل مل يعد جهداً  ا�ست�سراف  اأن 
واملوؤ�س�سات  والدرا�سات  االأبحاث  مراكز  على  مقت�سراً 
االأكادميية، بل اأ�سبح حموراً لعمل احلكومات وحمركاً 
جلهودها يف متكني االإن�سان، ونحن نعمل مع �سركائنا 
مل�سلحة  اخلري  حتقق  التي  واالآل��ي��ات  االأدوات  لتوفري 
االجتماعات  وي�����س��ارك يف  وال���ع���امل.  امل��ن��ط��ق��ة  ���س��ع��وب 
ال���ت���ي ت��ت��وا���س��ل ع��ل��ى م����دى ي���وم���ني، وت���ه���دف لدعم 
وبراجمها  ا�سراتيجياتها  و�سع  يف  احلكومات  جهود 
العلماء  م��ن   700 م��ن  اأك���ر  امل�ستقبلية،  وخططها 
وم�ست�سريف امل�ستقبل من 75 دولة، يجتمعون يف 35 
وو�سع  ملفات مهمة وقطاعات حيوية  لبحث  جمل�ساً 
عاملي  جت��م��ع  اأك���ر  وت�سكل  للتحديات  عملية  ح��ل��ول 

مل�ست�سريف امل�ستقبل والعلماء.   )التفا�سيل �س2(

جمال�س امل�ستقبل العاملية تنطلق اليوم

حممد بن را�سد: االإمارات اأ�سبحت 
مركــزا ل�سنـاعـة م�سـتقبل العـامل 

)ق�سد( تتهم النظام ال�سوري بعقد �سفقة مع التنظيم الإرهابي

داع�ش ي�ستعيد ن�سف الب�كمال واأنباء عن وج�د البغدادي يف �س�ريا
•• عوا�صم-وكاالت:

ملحاربة  ال�����دويل  ال��ت��ح��ال��ف  اأع���ل���ن 
بقيادة  االإره����اب����ي  داع�������س  ت��ن��ظ��ي��م 
اأي  ميلك  ال  اأن���ه  املتحدة  ال��والي��ات 
ب�ساأن  اإع���الن���ه���ا  مي��ك��ن  م��ع��ل��وم��ات 
امل�سمى  التنظيم  زعيم  وج��ود  مكان 
اأنباء  اأف��ادت  فيما  البغدادي  اأبوبكر 
على  ال�سيطرة  ا�ستعاد  التنظيم  اأن 

ن�سف مدينة البوكمال. 
للنظام  م��وال��ي��ة  ج��م��اع��ات  وك���ان���ت 
ال�����س��وري ق��ال��ت، ام�����س اجل��م��ع��ة، اإن 
اأن���ب���اء ت�����رددت ع���ن وج����ود اأب����و بكر 
داع�س  ت��ن��ظ��ي��م  زع���ي���م  ال����ب����غ����دادي 
البوكمال  م���دي���ن���ة  يف  االإره������اب������ي 

ال�سورية. 
ال�سوري  ال���ن���ظ���ام  ج��ي�����س  وي����ق����وم 
وحلفاوؤه بعملية ع�سكرية ال�ستعادة 

املدينة من التنظيم املت�سدد. 
ومل يحدد التقرير اإن كان البغدادي 
اأعلن  ال���ت���ي  ال��ب��وك��م��ال  يف  اع��ت��ق��ل 
عليها  ال�سيطرة  ال�����س��وري  اجلي�س 

هذا االأ�سبوع. 

حلقوق  ال���������س����وري  امل���ر����س���د  ق������ال 
تنظيم  اإن  اجلمعة،  ام�س  االإن�سان، 
ال�سيطرة  ا�ستعاد  االإره��اب��ي  داع�س 
البوكمال  م���دي���ن���ة  ن�������س���ف  ع���ل���ى 
ال�سوري  اجل��ي�����س  م���ن  ال�������س���وري���ة 

وحلفائه. 

طالب بعقوبات على اإيران ب�سبب دعمها الإرهاب
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•• عوا�صم-وكاالت:

ال�سعودي،  اخلارجية  وزير  اأعلن 
عادل اجلبري، اأن ميلي�سيات حزب 
اللبنانية  ال��دول��ة  اختطفت  اهلل 
وو�سعت احلواجز اأمام كل مبادرة 
اللبنانية  احل���ك���وم���ة  ل��رئ��ي�����س 
وفوق  احلريري،  �سعد  امل�ستقيل، 
االحتفاظ  ع��ل��ى  ت�����س��ر  ه����ذا  ك���ل 
بال�سالح، ما يتعار�س مع احرام 

�سيادة املوؤ�س�سات الر�سمية.
وق��ال اجل��ب��ري، يف مقابلة ل��ه مع 
قناة اأمريكية اإن ميلي�سيات حزب 
على  لل�سيطرة  اإيرانية  اأداة  اهلل 
للتدخل  اأداة  اأن��ه��ا  ك��م��ا  ال���ب���الد، 
واحلوثيني،  وح��م��ا���س  ���س��وري��ا  يف 
وحم�����اول�����ة زع�����زع�����ة االأم���������ن يف 
اخلليج من خالل تهريب ال�سالح 

اإىل البحرين.
م����ن ج���ه���ة ث���ان���ي���ة، دع�����ا اجلبري 
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اإغالق جزئي ل�سارع املنتزه 
للقادمني من عجمان باجتاه 
ال�سارقة الأعمال تط�يرية

•• ال�صارقة-وام:

اأع�����ل�����ن�����ت ه����ي����ئ����ة ال�����ط�����رق 
واملوا�سالت يف ال�سارقة اأنها 
ب���داأت ام�����س اإغ��الق��ا جزئيا 
ل�سارع املنتزه مل�سار القادمني 
اإم�����ارة ع��ج��م��ان باجتاه  م��ن 
اأبريل   30 ح��ت��ى  ال�����س��ارق��ة 
ا�ستكمااًل  وذل����ك   2018
خل���ط���ة ال���ه���ي���ئ���ة ال���ه���ادف���ة 
لتطوير ورفع كفاءة الطرق 

يف اإمارة ال�سارقة.
خطة  ال���ه���ي���ئ���ة  وو�����س����ع����ت 
زم��ن��ي��ة ل��ت��ط��وي��ر ع����دد من 
�������س������وارع وط��������رق االإم���������ارة 
واإن�������������س������اء ����س���ب���ك���ات ط����رق 
وبنية  وم���ت���ط���ورة  ح��دي��ث��ة 
النه�سة  تتواكب مع  حتتية 
احل�سارية والعمرانية التي 
حالياً  ال�����س��ارق��ة  ت�����س��ه��ده��ا 
�ساحب  لتوجيهات  تنفيذاً 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و 
�سلطان بن حممد القا�سمي 
ع�سو املجل�س االأعلى حاكم 
ب�����س��رورة توفري  ال�����س��ارق��ة 
تلبي  �سبكات طرق متطورة 
القاطنني  جميع  احتياجات 
ع���ل���ى اأر��������س االإم���������ارة دون 
)التفا�سيل  م��ع��وق��ات.  اأي 

الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
اإيران  م��ع  ف��ع��ال  ب�سكل  للتعامل 
من خالل �سبط االتفاق النووي، 
م�سوؤولية  ط����ه����ران  وحت���م���ي���ل 
الرامج  وتطوير  االإره���اب  دع��م 

ال�ساروخية البالي�ستية.
نرى  اأن  ن�����ود  اجل����ب����ري:  وق�������ال 

الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
ت����ق����وم ب���ع���م���ل اأق��������وى ب���ك���ث���ري يف 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع ه���ذا االأم�����ر. وهذا 
اجلزء  ال��ن��ووي.  االت��ف��اق  يخ�س 
االآخ�������ر ي��ت��ع��ل��ق ب�����س��ل��وك اإي������ران 
وبرناجمها  ل���الإره���اب  ودع��م��ه��ا 
البالي�ستي، وكالهما  ال�ساروخي 
انتهاك للقرارات الدولية. لذلك 
اإيران  على  عقوبات  نرى  اأن  نود 
وعقوبات  ل�����الإره�����اب،  ل��دع��م��ه��ا 
قرارات  النتهاكها  عليها  اأخ���رى 
ال�سواريخ  ب�ساأن  املتحدة  االأمم 

البالي�ستية.
واأ�������س������اف: ع���ن���دم���ا جت���م���ع بني 
ونقوم  ال��ث��الث��ة،  العنا�سر  ه���ذه 
النووي وحتميل  ب�سبط االتفاق 
اإيران م�سوؤولية دعمها لالإرهاب 
اأعتقد  ال�ساروخية..  وال��رام��ج 
للتعامل  فعالة  طريقة  لدينا  اأن 

مع اإيران.

وك���ان اجل��ي�����س ال�����س��وري اأع��ل��ن، اأنه 
�سيطر على املدينة املتاخمة للحدود 
مب�ساعدة  ال����ع����راق  م���ع  ال�����س��رق��ي��ة 

حلفائه. 
ويف وقت �سابق اتهم املتحدث با�سم 
)ق�سد(  الدميقراطية  �سوريا  قوات 

ال�سوري  ال��ن��ظ��ام  ب����ايل  م�����س��ط��ف��ى 
يف  داع�����س  تنظيم  م��ع  �سفقة  بعقد 

البوكمال ال�سورية.
ب��ايل يف ت�سريح ل�سحيفة  واأو���س��ح 
ال�سفقة  ه��ذه  اأن  االأو���س��ط  ال�سرق 
بداأت  �سفقات  من  ج��زءاً  اإال  لي�ست 

من القلمون وا�ستكملت يف دير الزور 
وامليادين و�سواًل اإىل البوكمال.

ال�سوري  ال���ن���ظ���ام  وت���و����س���ل  ه�����ذا 
تنظيم  م���ع  ���س��ف��ق��ة  اإىل  وح���ل���ف���اوؤه 
عنا�سر  ب��ان�����س��ح��اب  ق�����س��ت  داع�������س 
البوكمال  م��دي��ن��ة  م���ن  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
احل��دودي��ة م��ع ال��ع��راق، ال��ت��ي كانت 
تعد اآخر معقل له، من دون مقاومة، 
اإىل ريف دير ال��زور ال�سرقي، حيث 
حتتدم املعارك بني داع�س ومقاتلي 
الدميقراطية”  ���س��وري��ا  “قوات 

املدعومة اأمريكياً.
هذا وبعد اأيام من طلب وزارة دفاع 
اإعالمه،  وزارة  ال�سوري من  النظام 
التابعة  االإع��الم  و�سائل  منع جميع 
اأ�سماء  ذك���ر  م��ن  م��ع��ه،  امل��وال��ي��ة  اأو 
امليلي�سيات  اأ�سماء  اأو  جي�سه  �سباط 
قادة  اأ���س��م��اء  وك��ذل��ك  م��ع��ه،  املقاتلة 
ه���ذه امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات واأل��ق��اب��ه��م، عّمم 
وزي�����ر اإع������الم االأ�����س����د اأم�������راً مينع 
االأجنبية  االإع��الم  و�سائل  مبوجبه 
�سوريا،  يف  لها  وامل��رخ�����س  العاملة 

من ذكر اأ�سماء امليلي�سيات وقادتها.

•• عوا�صم-وكاالت:

من  باإ�سناد  اليمني،  الوطني  اجلي�س  ق���وات  حققت 
طريان التحالف، تقدماً جديداً يف جبهة نهم �سمال 
خالل  عنيفة  م��واج��ه��ات  ت�سهد  ال��ت��ي  �سنعاء،  ���س��رق 

االأيام االأخرية.
واأف����اد م��را���س��ل )ال��ع��رب��ي��ة( ب���اأن م��ع��ارك عنيفة تدور 
ب��ارق باجتاه �سنعاء مع تقدم لقوات  اأط��راف بني  يف 
ماأرب  �سنعاء  خ��ط  على  ال�سيطرة  الإمت���ام  ال�سرعية 
ال�سبوعة، فيما تفر عنا�سر امليلي�سيات باجتاه نقيل 

بن غيالن اال�سراتيجي.
وك���ان اجل��ي�����س اليمني ق��د اأع��ل��ن يف وق���ت ���س��اب��ق عن 
�سنعاء،  العا�سمة  �سرق  جديدة  مناطق  عدة  حترير 
عقب معارك عنيفة دارت خالل ال�ساعات االأخرية مع 

ميلي�سيات احلوثي واملخلوع �سالح االنقالبية.
ال�سابعة  الع�سكرية  للمنطقة  الر�سمي  الناطق  وقال 
متّكن  الوطني  اجلي�س  اإن  ال�سندقي  عبداهلل  العقيد 
االأ�سود  واجل��ب��ل  العار�سة  جبال  على  ال�سيطرة  م��ن 
والتبة اخل�سراء وجبل الركاب والفقية وجربة ملح.

امل��ع��ارك الدائرة  اأن��ه جنم عن ه��ذه  واأو���س��ح يف بيان، 

17 من  اأكر من  يف جبهة نهم �سرق �سنعاء، مقتل 
امليلي�سيات وجرح الع�سرات منهم.

وهّجر احلوثيون، اخلمي�س، قرابة 60 اأ�سرة مينية، 
من منازلهم يف اإحدى القرى الغربية ملحافظة تعز، 
10 مدنيني، من  غربي البالد، يف حني اأ�سيب نحو 
امل��ج��اورة لها، ج��راء الق�سف  اأه��ايل القرية وال��ق��رى 

املدفعي املتوا�سل، بينهم ن�ساء واأطفال.
وذكرت م�سادر ميدانية يف تعز، اأن احلوثيني اأجروا 
�سكان قرية االأ�سروح، وعددهم قرابة 60 اأ�سرة، على 
مغادرة منازلهم حتت تهديد ال�سالح، و�سرعوا يف زرع 
عملية  تهدد  ع�سوائية،  بطريقة  مبنطقتهم،  االألغام 

عودتهم اإليها.
جراء  اأ�سيبوا  الع�سرة،  املدنيني  اأن  امل�سادر  واأ�سافت 
بكاري،  وبني  االأ���س��روح  ق��رى  على  احلوثيني  ق�سف 
وعزلة اليمان، يف اجلهة الغربية جلبل حب�سي، غربي 

املحافظة.
اللجنة  رئي�س  املحلية،  االإدارة  وزي��ر  اأدان  جهته،  من 
امللي�سيات  ق��ي��ام  ف��ت��ح،  عبدالرقيب  ل��الإغ��اث��ة،  العليا 
ال��ق�����س��ري واجل��م��اع��ي ل�سكان  ب��ال��ت��ه��ج��ري  احل��وث��ي��ة 

مديرية جبل حب�سي.

معارك عنيفة يف اأطراف بني بارق باجتاه �سنعاء

اجلي�ش اليمني يتقدم بجبهة نهم باإ�سناد التحالف

                               ل زوبعة يف جولته ال�سيوية:

ك�ريا ال�سمالية: لهذا ترامب منزوع ال�سالح!
•• الفجر - خرية ال�صيباين

انخف�س من�سوب التوتر درجة، وتنف�ست كرى العوا�سم 
�سهد  ال��ذي  �سبتمر،  حّمى  فبعد  ال�سعداء.  االآ�سيوية 
ت��ال���س��ن دون��ال��د ت��رام��ب وك��ي��م ج��ون��غ اأون م��ب��ا���س��رة يف 
ت�سعيد خطري جعل من ال�سدام الع�سكري امرا واردا، 
كانت تلك العوا�سم تخ�سى زوبعة جديدة من الرئي�س 
كانوا  ما  النهاية، وعلى عك�س  انهم يف  االأمريكي. غري 

حتليل اخباري

يتوقعون، ا�ست�سافوا منذ االأحد املا�سي، زعيما نا�سجا، 
ل��ه��ج��ت��ه، م��ل��ت��زم��ا وب���اإخ���ال����س، بن�سو�س  خ��ف��ت ح���دة 
اخلطب التي اأعدها م�ست�ساروه.. ففي طوكيو، و�سيول، 

وبكني، وعلى توير، مل ينزلق البلدوزر اأبدا.
ال��وط��ن��ي��ة الكورية  ام����ام اجل��م��ع��ي��ة  يف خ��ط��اب م���ط���ّول 
اجلنوبية، حاول دونالد ترامب، وللمرة االوىل، وذهب 
حّد تو�سيح ا�سراتيجيته للخروج من االأزمة القائمة 

بني وا�سنطن وبيونغ يانغ.            )التفا�سيل �س11(

8 دول ت�سارك يف اأكرب تدريب ع�سكري باإ�سرائيل
االحتالل يقمع م�سريات للفل�سطينيني يف اخلليل وبيت حلم

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

امل�����س��رية ال�سلمية  اأم�����س اجل��م��ع��ة،  قمعت ق���وات االح��ت��الل االإ���س��رائ��ي��ل��ي 
للفل�سطينيني واملطالبة بفتح الطريق الرئي�سي املوؤدي اإىل قرية قلق�س 
عارف  اال�ستيطان  �سد  النا�سط  وق��ال  الغرب�سية.  بال�سفة  اخلليل  �سرق 
جابر للوكالة الر�سمية، اإن قوات االحتالل التي عززت تواجدها يف املكان 
واإطالق  بال�سرب  وهددتهم  املنطقة،  اإىل  الو�سول  املواطنني من  منعت 
اال�ستيطان  �سد  ون�سطاء  االأه���ايل  من  امل�ساركون  ورف��ع  �سوبهم.  النار 
حكومة  تنتهجها  التي  االإغ���الق  ب�سيا�سة  امل��ن��ددة  واليافطات  ال�سعارات 

االحتالل، وطالبوا بفتح البوابة.
اأ�سيب عدد من املواطنني واملت�سامنني االجانب ام�س  اأخ��رى،  من جهة 
اجلمعة، باالختناق خالل قمع قوات االحتالل اال�سرائيلي مل�سرية قرية 

بلعني اال�سبوعية ال�سلمية املناه�سة لال�ستيطان واجلدار العن�سري.
اىل ذلك، ت�سارك اأكر من 70 طائرة من 8 دول يف اأكر تدريب ع�سكري 
االأزرق(،  )العلم  تدريبات  يف  وت�سارك  االإط��الق.  على  اإ�سرائيل  يف  جوي 
التي بداأت يف الثاين من ت�سرين ثان نوفمر اجلاري، وت�ستمر اأ�سبوعني، 
قوات جوية من اإيطاليا والهند وفرن�سا والواليات املتحدة وبولندا واأملانيا 

واليونان، وجتري التدريبات يف قاعدة عوفدا جنوبي اإ�سرائيل.

بريطانيا تخرج ر�سميا من االحتاد 
   2019 مــار�ــش   29 االوروبـــي 

•• لندن-اأ ف ب:

الريطانية  احل��ك��وم��ة  اأع��ل��ن��ت 
���س��ت��خ��رج من  ال���ب���الد  ان  اأم�������س 
اذار   29 يف  االوروب�������ي  االحت�����اد 
ال�ساعة  ع���ن���د   2019 م����ار�����س 
مبوجب  وذل�����ك  غ  ت   23،00
م�سروع  �سمن  �سيطرح  ت��ع��دي��ل 
يزال  ال  ال����ذي  بريك�ست  ق��ان��ون 

قيد الدر�س يف الرملان.
ديفيد  ب��ري��ك�����س��ت  وزي�����ر  و����س���رح 
الذي  ال��ت��ع��دي��ل  “يقول  ديفي�س 
اململكة  ان  ب��و���س��وح  ب���ه  ت��ق��دم��ن��ا 
امل���ت���ح���دة ���س��ت��خ��رج م���ن االحت����اد 
اذار/م����ار�����س   29 يف  االوروب�������ي 
 23،00 ال�ساعة  عند   2019

ت غ”.
النواب  بع�س  ان  وزارت���ه  وق��ال��ت 
ان موعد  القلق من  اأع��رب��وا عن 
تطبيق بريك�ست لي�س مدرجا يف 

القانون.
واأو�سح ديفي�س لقد ا�ستمعنا اىل 
ال���راأي ال��ع��ام وال��رمل��ان وطرحنا 
هذا التعديل لتفادي اأي التبا�س.

بعد ت�سويت الريطانيني ل�سالح 
حزيران  يف  ا�ستفتاء  يف  بريك�ست 
رئي�سة  تقدمت   ،2016 يونيو 
ت���ريي���زا م����اي بطلب  احل���ك���وم���ة 
ر�سمي يف 29 اذار مار�س خلروج 
بالدها من التكتل واأطلقت بذلك 
مرحلة مفاو�سات ت�ستمر عامني 

ت�ن�ش: ال�ساهد يف م�سر ولقاء منتظر مع ال�سي�سي
•• الفجر – تون�س - خا�س

يوؤدي رئي�س احلكومة التون�سية يو�سف 
ال�ساهد اليوم ال�سبت وغدا االأحد زيارة 
العربية  م�سر  جمهورية  اإىل  ر�سمية 
امل�سري  ن���ظ���ريه  ���س��ح��ب��ة  ل���الإ����س���راف 
العليا  للجنة   16 ال���دورة  اأ�سغال  على 

التون�سية امل�سرية امل�سركة.
ويت�سمن برنامج الزيارة باخل�سو�س، 
اال�ستثمار  منتدى  نتائج  عن  االإع��الن 
التون�سية  االق���ت�������س���ادي���ة  وال�������س���راك���ة 
ال�سبت  ال��ي��وم  �سينعقد  ال��ذي  امل�سرية 
اال�ستثمار  وزي���رة  ب��اإ���س��راف  ب��ال��ق��اه��رة 
التون�سي.  ال��ت��ج��ارة  ووزي�����ر  امل�����س��ري��ة 

و���س��ي��ك��ون لرئي�س احل��ك��وم��ة خ���الل ال��ي��وم ال��ث��اين ل��ق��اءان م��ع ك��ل من 
امل�سري  النواب  جمل�س  ورئي�س  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  امل�سري  الرئي�س 

علي عبد العال.
جمل�س  مبقر  امل�سري  نظريه  التون�سية  احلكومة  رئي�س  �سيلتقي  كما 
رئا�سة الوزراء قبل عقد جل�سة مباحثات مو�سعة يف اإطار اللجنة العليا 
التون�سية امل�سرية امل�سركة وتوقيع االتفاقيات، على اأن تختتم الزيارة 

بالتوجه اإىل مقر اإقامة �سفري اجلمهورية التون�سية بالقاهرة.
عمر  التجارة  وزي��ر  من  بكل  الزيارة  هذه  يف  مرفوقا  ال�ساهد  و�سيكون 
اخلارجية  لل�سوؤون  الدولة  وكاتب  عيارة  ر�سوان  النقل  ووزي��ر  الباهي 

�سري ب�سطبجي وعدد من امل�ست�سارين يف رئا�سة احلكومة.

احتجاجات فل�سطينية على �سيا�سة االغالق يف اخلليل )رويرز(

وزير اخلارجية ال�سعودي

مدينة البوكمال املدمرة �ساحة للقتال واأحيانا لعقد ال�سفقات!
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اأخبـار الإمـارات
»تنفيذي اأب�ظبي« يعلن انطالق الدورة اخلام�سة من »اأب�ظبي من خالل عي�نكم 2017«

•• اأبوظبي-وام: 

اأعلن مكتب االت�سال احلكومي التابع لالأمانة العامة للمجل�س التنفيذي 
“اأبوظبي من خالل  ال��دورة اخلام�سة من  اأبوظبي عن انطالق  الإم��ارة 
عيونكم 2017” وذلك خالل م�ساركته يف معر�س “فن اأبوظبي” الذي 
ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت  يقام 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، وتنظمه دائرة الثقافة 

وال�سياحة مبنارة ال�سعديات يف الفرة من 7 اإىل 11 نوفمر اجلاري.
وت�سهد املن�سة الرويجية ملكتب االت�سال احلكومي االإعالن عن انطالق 
الدورة اخلام�سة من م�سابقة الت�سوير الفوتوغرايف “اأبوظبي من خالل 

عيونكم 2017” بهويتها االإعالمية اجلديدة، حيث متثل امل�سابقة اأحد 
اأبوظبي  هوية  فريق  ينظمها  التي  اال�سراتيجية  االإعالمية  امل�ساريع 
واملبتدئني  املحرفني  للم�سورين  الفر�سة  اإت��اح��ة  بهدف  دوري  ب�سكل 
مبا  اأبوظبي،  اإم��ارة  يف  �سور  من  عد�ساتهم  التقطته  ما  اأف�سل  لعر�س 
العريق  وب��راث��ه��ا  احل��دي��ث  الع�سري  بطابعها  تطورها  ج��وه��ر  يعك�س 
امل�سابقة  ه��ذه  و�ستكون  فيها.  الفريدة  والطبيعة  الرا�سخة  وتقاليدها 
�سابقة  اأي خرات  ا�سراط  االإم��ارة دون  مفتوحة جلميع فئات جمتمع 
يف جمال الت�سوير الفوتوغرايف ومتثل اإحدى االأدوات الرويجية لهوية 
اأبوظبي وقيمها، والإب��راز اجلغرافيا املتنوعة يف االإم��ارة وثقافتها  اإم��ارة 
املتجذرة التي امتزجت باحلداثة اإ�سافة اإىل التطور العمراين واأ�سلوب 

الرابعة  دورتها  يف  ا�ستقطبت  امل�سابقة  ب��اأن  علماً  فيها،  واملعي�سة  احلياة 
امل�ساهد  فئات  اجل��دي��دة  ال���دورة  وتت�سمن  م�ساركة.   2000 م��ن  اأك��ر 
الطبيعية، واحلياة الّرية، واحلياة املدينة، والهند�سة املعمارية، اإ�سافة 
�سيتم  كما  الظفرة،  ومنطقة  العني  منطقة  ب�سور  خا�سة  ج��وائ��ز  اإىل 
هوية  ُت�سّور  والتي  الفيديو،  م�ساركات  ا�ستقبال  امل�سابقة  يف  م��ّرة  الأّول 
املن�سة  خالل  من  املكتب  ويقوم  املتحّركة.  ال�سورة  خالل  من  اأبوظبي 
زجاجة  ت�سميم  م�سابقة  يف  الفائزين  على  ال�سوء  بت�سليط  الرويجية 
“عطر اأبوظبي” التي اأطلقها خالل “م�سابقة املهارات العاملية 2017” 
منت�سف اأكتوبر اجلاري، حيث و�سل عدد امل�ساركات يف امل�سابقة اإىل اأكر 
خالل  الفائزة  اخلم�سة  الت�ساميم  عر�س  و�سيتم  م�ساركة،   500 من 

الكبري،  ال�سيخ زايد  ا�ستوحيت من زخارف مركز جامع  املعر�س، والتي 
اإ�سافة اإىل الكثبان الرملية والزوايا الهند�سية اخلا�سة بج�سور االإمارة 
مكون  اإيجاد  اإىل  اأبوظبي”  “عطر  م�سروع  ويهدف  الفريدة.  ومعاملها 
مبا  اأب��وظ��ب��ي،  الإم���ارة  الرويجية  الهوية  عنا�سر  �سمن  ج��دي��د  ح�سي 
االإمارة  جمتمع  ل��دى  ومميزاً  اإيجابياً  انطباعاً  وي��رك  تفردها  يعك�س 
الت�سويق  اأ�ساليب  الأح��د  تطبيقاً  اجل��دي��د  امل��ك��ون  ه��ذا  وميثل  وزواره����ا. 
وزوارها  االإم��ارة  ذهني بني جمتمع  ارتباط  اإيجاد  اإىل  الرامي  احل�سي، 
من جهة واملكان والتجربة املميزة التي يعي�سونها يف اأبوظبي، ويت�سمن 
رابط  ذات  رمزية  منها  كل  يحمل  متفردة  عطور  اأربعة  العطر  م�سروع 

تاريخي وثقايف وبالبيئة واملوروث ال�سعبي والراثي لالإمارة.

جمال�س امل�ستقبل العاملية تنطلق اليوم

حممد بن را�سد: االإمارات اأ�سبحت مركزا ل�سناعة م�ستقبل العامل 

اختتام حملـة »النظافة العربية 2017« يف اأب�ظبي 

•• دبي-وام:

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  اأك��د 
اأ�سبحت مركزاً  اأن االأم��ارات  ال��وزراء حاكم دبي »رع��اه اهلل«،  رئي�س جمل�س 
ظل  يف  ومتغرياته  تطوراته  ال�ست�سراف  ومن�سة  العامل،  م�ستقبل  ل�سناعة 
يوم  كل  تاأخذ  التي  الرابعة  ال�سناعية  الثورة  تقنيات  على  االعتماد  تنامي 

اأبعاداً غري م�سبوقة.
امل�ستقبل  جمال�س  الجتماعات  الثانية  ال���دورة  انعقاد  ع�سية  �سموه  وق��ال 
االإم���ارات  دول��ة  حكومة  ب��ني  بال�سراكة  دب��ي  يف  ال��ي��وم  تنطلق  التي  العاملية 
واملنتدى االقت�سادي العاملي »دافو�س«: اإن 700 عامل وم�ست�سرف م�ستقبل 
�سري�سمون بفكرهم وروؤاهم مالمح امل�ستقبل من دولة االإمارات التي اأ�سبحت 
الدولة:  رئي�س  نائب  �سمو  واأ���س��اف  املجال.  ه��ذا  يف  النهج  ورائ��دة  ال�سباقة 
اأو علمياً مقت�سراً على  اأن ا�ست�سراف امل�ستقبل مل يعد جهداً نظرياً  »ندرك 

لعمل  اأ�سبح حموراً  بل  االأكادميية،  واملوؤ�س�سات  والدرا�سات  االأبحاث  مراكز 
احلكومات وحمركاً جلهودها يف متكني االإن�سان، ونحن نعمل مع �سركائنا 
لتوفري االأدوات واالآليات التي حتقق اخلري مل�سلحة �سعوب املنطقة والعامل. 
لدعم  وتهدف  يومني،  م��دى  على  تتوا�سل  التي  االجتماعات  يف  وي�سارك 
امل�ستقبلية،  ا�سراتيجياتها وبراجمها وخططها  جهود احلكومات يف و�سع 
75 دولة، يجتمعون  700 من العلماء وم�ست�سريف امل�ستقبل من  اأكر من 
لبحث ملفات مهمة وقطاعات حيوية وو�سع حلول عملية  35 جمل�ساً  يف 
والعلماء. وتبحث  امل�ستقبل  مل�ست�سريف  اأكر جتمع عاملي  للتحديات، وت�سكل 
للتحديات  عملية  حلول  و�سع  ال���دورة  ه��ذه  يف  العاملية  امل�ستقبل  جمال�س 
ملوجة  واملجتمعات  الدول  لتهيئة  وو�سائل جديدة  اآليات  واإيجاد  امل�ستقبلية، 
الثورة  وت��ق��ن��ي��ات  الأدوات  ال�����س��ري��ع  ال��ت��ط��ور  �سيحدثها  ال��ت��ي  التكنولوجيا 
ال�سناعية الرابعة، وتناق�س تطوير اأفكار مبتكرة لت�سكيل م�ستقبل ينعك�س 
ب�سكل اإيجابي على االإن�سان يف ظل طفرة املتغريات العاملية، و�ستعر�س نتائج 

املزمع  املقبلة  العاملي  االقت�سادي  املنتدى  جل�سات  يف  وخمرجاتها  عملها 
عقدها يف دافو�س يف �سوي�سرا.

الرابعة،  ال�سناعية  الثورة  املجال�س مو�سوعات مهمة يف مقدمتها  وتتناول 
والذكاء اال�سطناعي والروبوتات، والبلوك ت�سني، واالبتكار وريادة االأعمال، 
وم�ستقبل  احل��و���س��ب��ة،  وم�ستقبل  احل�����س��ري،  وال��ت��ط��وي��ر  امل���دن  وم�ستقبل 
الرقمي  االقت�ساد  وم�ستقبل  ال�سيراين،  االأم���ن  وم�ستقبل  اال�ستهالك، 
واملجتمع، وم�ستقبل النمو االقت�سادي واملجتمع، وم�ستقبل التعليم والتوازن 
املوارد  واأم��ن  البيئة  وم�ستقبل  الطاقة،  وم�ستقبل  والعمل،  اجلن�سني  بني 

الطبيعية، وم�ستقبل النظم املالية والنقدية، وم�ستقبل تقنيات الف�ساء.
نظم  وم�ستقبل  وال�����س��ي��ا���س��ات،  وال��ق��ي��م  التكنولوجيا  م�ستقبل  تبحث  كما 
امل�ساعدات االإن�سانية، وم�ستقبل االأمن الغذائي والزراعة، وم�ستقبل ال�سحة 
االإن�سان،  الب�سري، وم�ستقبل حقوق  التعزيز  ال�سحية، وم�ستقبل  والرعاية 
والتعاون  ال��دول��ي��ة  احل��وك��م��ة  وم�ستقبل  وال��رف��ي��ه،  امل��ع��ل��وم��ات  وم�ستقبل 

ال����دويل،  امل�����س��ت��دام��ة، وم�ستقبل االأم����ن  – اخل��ا���س وال��ت��ن��م��ي��ة  احل��ك��وم��ي 
االأمد  طويل  اال�ستثمار  وم�ستقبل  واال�ستثمار،  الدولية  التجارة  وم�ستقبل 
والبنية التحتية والتنمية، وم�ستقبل الهجرة، وم�ستقبل التنقل، وم�ستقبل 
العلوم  وم�ستقبل  االإنتاج،  وم�ستقبل  الدماغ،  وعلوم  الع�سبية  التكنولوجيا 

ال�سلوكية، وم�ستقبل املن�سات والنظم، وم�ستقبل احلوكمة االإقليمية.
يف  احل��ك��وم��ات  جهود  تدعم  م�ستقبلية  اأج��ن��دة  املجال�س  خم��رج��ات  وت�سكل 
نتائج  حتولت  وقد  امل�ستقبلية،  وخططها  وبراجمها  ا�سراتيجياتها  و�سع 
اإىل   ،2016 نوفمر  يف  عقدت  التي  االأوىل  ال��دورة  اجتماعات  وتو�سيات 
خطط عمل وبرامج وا�سراتيجيات، يف مقدمتها اخلطة التنفيذية املكونة 
من 6 حماور لتبني تكنولوجيا الثورة ال�سناعية الرابعة، التي يتم العمل 
على تطبيقها ب�سكل مت�سارع، وت�سكيل اأول جمل�س للثورة ال�سناعية الرابعة 
على م�ستوى العامل، لتنفيذ حماور ا�سراتيجية االإمارات للثورة ال�سناعية 

الرابعة وو�سع اإطار حوكمة للت�سريعات وال�سيا�سات الداعمة لها.

•• اأبوظبي-وام:

اأن حتدث  العربية، حتت �سعار: ميكن  النظافة  اأبوظبي »حملة  اختتمت يف 
دورية  ب�سفة  تنظيمها  يتم  والتي  120 غوا�ساً  اأك��ر من  فرقا« مب�ساركة 
وامللوثات  املخلفات  م��ن  واملنطقة  ال��دول��ة  ���س��واط��ئ  تنظيف  ب��ه��دف  �سنوياً 
ولرفع  الغو�س  ولريا�سة  ال��دول��ة  يف  البحرية  للبيئة  وللرويج  الب�يئي�ة، 

م�ستويات الوعي املجتمعي باأهمية احلفاظ على البيئة البحرية.
 4 انطلقت يف  التطوعية قد  والع�سرون من احلملة  الثانية  ال��دورة  وكانت 
نوفمر من مدينة دبا باإمارة الفجرية وتغطي كافة اإمارات الدولة، لتكون 
اأبوظبي  ن��ادي  من  بتنظيم  اأبوظبي  اإم��ارة  �سواطئ  على  االأخ��رية  حمطتها 
الدويل للريا�سات البحرية وجمعية االإمارات للغو�س، وبالتعاون مع وبدعم 
من وزارة التغري املناخي والبيئة وجهاز حماية املن�ساآت احليوية وال�سواحل، 
اإدارة النفايات–اأبوظبي و�سراكتها اال�سراتيجية يف  ورعاية تدوير -مركز 
هذا احلدث الذي يعتر االأ�سخم على م�ستوى االإمارة من ناحية التوعية 
واالهتمام. كما حتظى احلملة بدعم كل من حملة »نظفوا العامل« ومقرها 

الواليات  ومقرها  نظيفة«  عاملية  �سواحل  اأج��ل  من  »معاً  وحملة  اأ�سراليا 
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الدولية املتخ�س�سة يف جمال الغو�س.
دولة  يف  املختلفة  الغو�س  وم��واق��ع  ال�سواطئ  تنظيف  اإىل  احلملة  وتهدف 
املخلفات  التقاط  وذل��ك عن طريق  امل�ساركة،  ال��دول  اإىل  اإ�سافة  االإم���ارات، 
اأجل  من  املتخ�س�سة  للمواقع  ت�سليمها  ثم  وم��ن  وجتميعها  للبيئة  امللوثة 
ب���داأ برنامج  ت��دوي��ره��ا وت�سنيعها. وق��د  اإع���ادة  اال���س��ت��ف��ادة منها م��ن خ��الل 
ظهراً،  ع�سرة  الثانية  حتى  وا�ستمر  اأبوظبي  يف  �سباحاً  التا�سعة  يف  احلملة 
بانت�سار الغوا�سني يف البحر املقابل لكورني�س اأبوظبي، باالإ�سافة اإىل انت�سار 

املتطوعني على ال�ساطئ جلمع املخلفات.
البحرية  الدويل للريا�سات  اأبوظبي  نادي  الرميثي مدير عام  اأّكد �سامل  و 
اأهمية هذه احلملة وما قدمته من درو�س توعوية حول اأهمية احلفاظ على 
واأهمية  املحيطة  البيئة  يف  املخلفات  رم��ي  وع��دم  وال�ساطئ،  البحر  نظافة 
در�سا مهما  نقدم   : اإهمال هذا اجلانب، وقال  النظافة وعدم  احلفاظ على 
اأن  حيث  يتابعها  م��ن  لكل  ت�سل  اأن  نتمنى  احلملة  ه��ذه  ع��ر  اأه��م  ور�سالة 

تنوعها  واأي�سا  البحرية  البيئة  حماية  يف  ت�ساهم  وال�سواطئ  البحر  نظافة 
جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الغرير،  عبداهلل  بن  عي�سى  ق��ال  و  املنطقة.  يف 
للنظافة  اأك��ر حملة  تنظيم  بامل�ساركة يف  نفتخر  »نحن  للغو�س:  االإم��ارات 
والتن�سيق  التعاون  نتيجة  ج��اءت  وال��ت��ي  ال��دول��ة،  م�ستوى  على  االآن  لغاية 
امل�سرك بني كافة اجلهات املعنية حتت مظلة وزارة التغري املناخي والبيئة. 

وذلك يعتر احتفالنا الكبري بعام اخلري.« 
 – النفايات  اإدارة  مركز  تدوير  ع��ام  مدير  املحريبي،  �سعيد  املهند�س  وق��ال 
واإحدى  تدوير  ا�سراتيجية  �سمن  تاأتي  احلملة  هذه  ان  باالإنابة  اأبوظبي 
وت�سجيع  البيئة  على  احلفاظ  باأهمية  الوعي  رف��ع  اإىل  الرامية  اأولوياتها 
املجتمع  بنية  على  ينعك�س  مب��ا  ال�سليمة  البيئية  وال�سلوكيات  امل��م��ار���س��ات 
اإدارة االت�سال احلكومي  وت��ط��وره.  واأ���س��ادت طيف حممد االأم��ريي، مدير 
بني  ال�سراكة  م��ن  الفريد  ال��ن��م��وذج  ب��ه��ذا  والبيئة،  املناخي  التغري  ب���وزارة 
�سهدته  الذي  الكبري  وباالإقبال  التنظيم  يف  واخلا�س  احلكومي  القطاعني 
لدى  ال��وع��ي  م�ستويات  رف��ع  ويف  اأه��داف��ه��ا  حتقيق  يف  جنحت  التي  احلملة 
خمتلف فئات املجتمع باأهمية احلفاظ على البيئة. وقالت االأمريي: تتعدد 

اأنواع املخلفات الناجتة عن التجاوزات واملمار�سات اخلاطئة لبع�س اأ�سحاب 
وترك  التالفة  ال�سيد  معدات  خملفات  اإلقاء  مثل  البحر،  ومرتادي  املهنة 
البال�ستيكية  االأك��ي��ا���س  ورم��ي  ال�ساطئ  على  فيها  امل��رغ��وب  غ��ري  االأ���س��م��اك 
وغريها. وتقوم ال�سلطات املخت�سة مبتابعة نظافة ال�سواطئ وتوفري اأماكن 
وحاويات للتخل�س من النفايات ب�سكل �سحي و�سليم. وحتر�س وزارة التغري 
املناخي والبيئة على التعاون مع �سركائها اال�سراتيجيني يف تكثيف اجلهود 
تكثف  كما  االإم���ارات،  دول��ة  يف  ا�ستدامتها  وتعزيز  البحرية  البيئة  حلماية 
االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  خمتلف  عر  البيئية  التوعية  برامج  ال��وزارة 
وتدعم وت�سارك باحلمالت البيئية وذلك تفادياً لالإ�سرار بالبيئة البحرية.

وتعتمد احلملة على م�ساركة االأفراد املتطوعني من اأع�ساء جمعية االإمارات 
للغو�س والذين يبلغ عددهم اأكر من 3000 ع�سو، حيث تتوىل اجلمعية 
مهمة ت�سجيل كميات املخلفات املجمعة وح�سر نوعياتها املختلفة من اأجل 
املخلفات  اإر���س��ال  ثم  وم��ن  املخلفات،  تلك  عن  الناجمة  التلوث  كمية  ر�سد 
امللتقطة التي ميكن اإعادة تدويرها اإىل املواقع املتخ�س�سة من اأجل اال�ستفادة 

منها من خالل اإعادة ت�سنيعها.

�سفري الدولة لدى الريا�ش 
يبحث مع وزير العمل ال�سع�دي 

تط�ير التعاون بني البلدين
•• الريا�س-وام: 

�سفري  نهيان  اآل  نهيان  بن  �سخبوط  ال�سيخ  �سعادة  اجتمع 
املرافق له  ال�سعودية والوفد  العربية  اململكة  الدولة لدى 
العمل  وزي��ر  الغفي�س  نا�سر  بن  علي  الدكتور  معايل  مع 
مبدينة  ال���وزارة  مقر  يف  ال�سعودي  االجتماعية  والتنمية 

الريا�س.
وج����رى خ���الل ال��ل��ق��اء م��ن��اق�����س��ة ع���دد م��ن امل��وا���س��ي��ع ذات 
تعزيز  و�سبل  ال�سقيقني  البلدين  بني  امل�سرك  االهتمام 
العمل  جم��االت  يف  العالقات  يخدم  مبا  التعاون  وتطوير 
اآل���ي���ات ت��ط��وي��ر الرامج  وال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ودع����م 

واملبادرات امل�سركة. 

نائب مدير »االإمارات الدبل�ما�سية«: »ل�فر اأب�ظبي« 
يعزز التناغم الثقايف واحل�ساري بني ال�سع�ب

•• اأبوظبي-وام: 

اأكدت الدكتورة نوال احلو�سني نائب مدير 
اأن  الدبلوما�سية  االإم��ارات  اأكادميية  عام 
اإجنازاً  ي�سكل  اأبوظبي  يف  اللوفر  متحف 
اآخر ي�ساف اإىل اإجنازات دولة االإمارات، 
ع���م���راين فريد  م��ع��ل��م  اأن����ه  اإىل  م�����س��رية 
واحل�ساري  ال��ث��ق��ايف  ال��ت��ن��اغ��م  ي��ج�����س��د 
ويعك�س  ال��ع��امل  �سعوب  ب��ني  واالإن�����س��اين 
لطاملا  ال��ت��ي  وال�����س��الم  الت�سامح  ر���س��ال��ة 

حملتها دولتنا.
افتتاح  مبنا�سبة  لها-  ت�سريح  يف  وقالت 
املتحف  اإن   - اأب��وظ��ب��ي  ال��ل��وف��ر  م��ت��ح��ف 
ير�سخ اإرث االأب املوؤ�س�س املغفور له ال�سيخ 

اهلل  طيب   - نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
الدولة  تاأ�سي�س  منذ  اآم��ن  ال��ذي   - ث��راه 
االإن�سان  يف  تكمن  احلقيقة  ال���روة  ب��اأن 

احل�سارات  ب���ني  ال��ت��وا���س��ل  اأه��م��ي��ة  ويف 
القيادة  ح��ر���س��ت  م���ا  وه�����ذا  وال�����س��ع��وب 

الر�سيدة على تر�سيخه.
ال�سرح  ه����ذا  اإط�����الق  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 
ال�سالم  ر���س��ال��ة  ي��وؤك��د  املميز  احل�����س��اري 
االإم����ارات  دول���ة  حتملها  ال��ت��ي  ال�سامية 
القيادة  تبذلها  التي  احلثيثة  واجل��ه��ود 
لتعزيز التوا�سل مع العامل اأجمع وتبادل 
ال�سعوب وم�ساركة  الثقافات مع خمتلف 
املعارف مبا فيه خري الب�سرية الفتة اإىل 
اأن متحف اللوفر يف اأبوظبي يوؤكد مكانة 
لتوا�سل  ا�سراتيجي  كمركز  االإم����ارات 
ت��رب��ط بني  و���س��ل  ال��ع��امل وحلقة  �سعوب 

ال�سرق والغرب.

انطالق اأعمال ملتقى اأب�ظبي اال�سرتاتيجي الرابع الي�م
•• اأبوظبي-وام:

ملتقى  فعاليات  االإم����ارات  بق�سر  ال�سبت  ال��ي��وم  تنطلق 
اأبوظبي اال�سراتيجي الرابع الذي ينظمه مركز االإمارات 
لل�سيا�سات بالتعاون مع وزارة اخلارجية والتعاون الدويل 
وبال�سراكة مع جمل�س االأطل�سي بوا�سنطن ومركز جنيف 
لل�سيا�سات االأمنية ب�سوي�سرا من اأجل االإ�سهام يف تطوير 

فهم التوجهات امل�ستقبلية ودورها يف ال�سيا�سة الدولية.
يركز امللتقى - الذي ي�سارك فيه اأكر من 100 �سخ�سية 
ما بني �سانع �سيا�سات و�سيا�سي واأكادميي ويح�سره اأكر 
االإم��ارات ودول اخلليج واملنطقة  500 م�سارك من  من 
ا�ست�سراف  ع��ل��ى   - ال���ع���امل  اأن���ح���اء  وخم��ت��ل��ف  ال��ع��رب��ي��ة 
م�ستقبل املنطقة والتحوالت التي مير بها النظام الدويل 
وحماوالت القوى الرئي�سة فيه اإعادة بناء قوتها وانعكا�س 

كل ذلك وتداخله مع اأزمات املنطقة.
االإمارات  مركز  رئي�سة  الكتبي  ابت�سام  الدكتورة  واأ�سارت 
على  �سركز  ال��راب��ع  امللتقى  جل�سات  اأن  اإىل  لل�سيا�سات 
واأم��ن اخلليج  االإم���ارات  دول��ة  الناعمة يف  القوة  �سيا�سات 
ال��ع��رب��ي واأزم������ات اإي�����ران اإىل ج��ان��ب ���س��ي��ا���س��ات ت��رك��ي��ا و 

عالة  قطر  مع  واالأزم���ة  واليمن  وليبيا  �سوريا  م�ستقبل 
على �سيا�سات االإدارة االأمريكية يف العامل العربي وعودة 
الفعلية  اأدوار قيادية وقوة رو�سيا  االآ�سيوية للعب  الدول 
التطرف  م��ل��ف  ع���ن  ف�����س��ال  امل��ن��ط��ق��ة  ومم��ار���س��ات��ه��ا يف 

واالإرهاب.
و اأك����دت الكتبي ح��ر���س امل��رك��ز ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ق��درات��ه يف 
ال�سيناريوهات  وب��ن��اء  ال�سيا�سية  املخاطر  حتليل  جم��ال 
وتقدمي  املثلى  اال�سراتيجيات  اال�سراتيجية  واق��راح 
الهدف  لهذا  وحتقيقا  املركز  اأن  اإىل  الفتة   .. التوقعات 
�سيوقع على هام�س ملتقى اأبوظبي اال�سراتيجي مذكرة 
املخت�سة  البارزة  االأمريكية  اإي�سرتا�س  �سركة  مع  تعاون 
ال�سيا�سية  املخاطر  حتليل  برجميات  تطوير  جم��ال  يف 

واإ�سدار توقعات ب�ساأنها .
اال�سراتيجي  ال��ت��ح��ل��ي��ل  ب��رجم��ي��ات  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
التفكري  ومراكز  ال�سيا�سات  �سنع  موؤ�س�سات  ت�ستخدمها 
واأكد  امل��ت��ح��دة.  ال���والي���ات  ال��ك��رى ال�سيما يف  ال����دول  يف 
مركز االإمارات لل�سيا�سات يف هذا ال�سدد اأنه �سيكون اأول 
املنهجيات والرجميات  موؤ�س�سة بحثية تطبق مثل هذه 

يف املنطقة.

حمدان بن زايد يعزي ب�فاة 
والدة خمي�ش غامن املزروعي

•• اأبوظبي-وام:

قدم �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
املغفورة لها  واإخ��وان��ه يف  امل��زروع��ي  اإىل خمي�س غ��امن  ال��ع��زاء  ام�س واج��ب 
�سمو  اأع��رب  و  باأبوظبي.  خليفة  مبدينة  العائلة  منزل  يف  وذل��ك  والدتهم 
ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان عن �سادق تعازيه الأ�سرة الفقيدة داعيا اهلل 
العلي القدير اأن يتغمدها بوا�سع رحمته واأن ي�سكنها ف�سيح جناته واأن يلهم 
اأهلها وذويها ال�سر وال�سلوان. كما قدم واجب العزاء اإىل جانب �سموه .. 
�سعادة اأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة.
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اأخبـار الإمـارات
را�سد ال�سرقي : الل�فر ميثل قيمة ان�سانية عليا تعيد قراءة التاريخ 

•• الفجرية -وام:

ال�سرقي رئي�س هيئة الفجرية للثقافة  الدكتور را�سد بن حمد  ال�سيخ  اكد 
واالإعالم اأن اللوفر قيمة فنية تتخطى ال�سائد يف التعريف وتك�سر قواعد 
الثابت من القول فيه لتن�سفه ومتنحه حق قدره باحلفاوة والفخر ب�سفته 
اياها  حافظا  وجماعات  ب�سرا  املتفردين  واآث��ار  الأعمال  اأر�سف  فنيا  متحفا 
عابرا بها ال�سفاف البعيدة اإىل حيث يكون االن�سان نقطة لل�سوء ومنطلقا 
له عر دهور وع�سور لي�س ادل فيها من اأثر االن�سان �سهادة على ماكان منه 
ويح�سب له فيحفظه على ذمة التاريخ مبدعا متمدنا منتجا ملدنية معرفية 

م�ساملة تبداأ بالفن وتتمدد يف قنوات الذائقات ال�ستى.
مبنا�سبة   - ل��ه  ت�سريح  يف  واالع���الم  للثقافة  الفجرية  هيئة  رئي�س  واأك���د 

قيمته  بداللة  معرفا  يعد  مل  اللوفر  اأن   - باأبوظبي  اللوفر  متحف  افتتاح 
وتعيد  باملنجز  حتتفي  عليا  ان�سانية  قيمة  ميثل  اليوم  ان��ه  فح�سب  الفنية 
املنجز  التاريخ بعيون متاأملة ومنتجة يف الوقت نف�سه متثالت هذا  ق��راءة 
بكل  تواجه  التي  القيم  تلك  واالب��داع  والعطاء  البناء  لكل قوى  وحمايثته 
تت�سدى  والتي  والظالم  ال�سر  دفائن  كل  فيها  اجلمالية  التجليات  خزائن 
لغطر�سة الفكر اال�ستالبي وال�سلبي بوعي ا�س�سته تراكمات معرفية وفنية 

ومكتنزات الوعي املحلق.
وقال: اإننا اليوم يف بلد جاء بالتاريخ االبداعي يف متحف ف�سال عن كونه 
االأ�سهر بني متاحف العامل.. فهو اي�سا االأهم واالأكر جدارة يف انتظامنا 
ببنية التوافق واالندماج حتت م�سمى الذائقة اجلمالية اجلمعية ..اإن ابو 

ظبي قررت الفن جهة للعامل املتح�سر وامل�سامل فكانت وجهته.

�سرطة اأب�ظبي تعقد حلقة �سبابية لدخ�ل غيني�ش لالأرقام القيا�سية
•• ابوظبي -وام: 

اكملت �سرطة اأبوظبي ا�ستعداداتها لعقد اأكر حلقة �سبابية ملجل�س 
�سباب �سرطة اأبوظبي بالتعاون مع مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب 
زايد  مبدينة  اجل��اري  نوفمر   19 يف   Actvet التقني واملهني  

الريا�سية.
30 من جهات عديدة   وت�ستهدف احللقة فئة ال�سباب حتت �سن ال 
االإل���ك���روين اخلا�س  امل��وق��ع  امل�سجلني ع��ن ط��ري��ق  م�����س��ارك��ة وم���ن 

بحلقات �سبابية.
اأكر حلقة �سبابية يف العامل بعنوان اجلرائم االإلكرونية   و�ستكون 

ال�سباب واأمن االإنرنت و�ستناق�س  حماور عديدة  تهم جيل ال�سباب 
والتحديات التي تواجههم يف ع�سر االإنرنت.

الأكر  القيا�سي  الرقم  حتقيق  فعالية  ال�سبابية  احللقة  و�سيتخلل 
در�س عن اأمن االإنرنت ليدخل غيني�س لالأرقام القيا�سية ، ويلقيه 
لتعزيز  م�ساحبة  وفعاليات  الكويتي  حمد  حممد  الدكتور  �سعادة 
ثقافة االإنرنت االآمن لدى جيل ال�سباب واخلروج باأكر قدر ممكن 

من امل�ساركات الهادفة.
اآف��اق احلوار  اإىل فتح  العامل  اأكر حلقة �سبابية يف  ويهدف م�سروع 
التي  والتحديات  وطموحاتهم  اآمالهم  على  والتعرف  ال�سباب  مع 

تواجههم ، واالرتقاء مب�ستوى تفاعلهم مع املجتمع.

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ست�سفى املفرق                     5823100
 م�ست�سفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�سيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�ست�سفى توام                         7677444
م�ست�سفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ست�سفى را�سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
م�ست�سفى الراحة                   2710000
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ال�سارقة 
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م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227
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ام القيوين

م�ست�سفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�ست�سفى �سقر                       2223666
م�ست�سفى �سيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى االأهلى مرد�س         6262666
م�ست�سفى النور                       6139111
امل�ست�سفى االماراتى الفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكري                      2829900
امل�ست�سفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ست�سفى الدولية  اخلا�سة 2212484

ال�سارقة 
م�ست�سفى الزهراء اخلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
امل�ست�سفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�ست�سفى امللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�سيدلية النور اجلديدة          6264264
�سيدلية الرازى                      6326671
ال�سيدلية االأهلية املركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية دار ال�سفاء                 6411299
�سيدلية ابن �سينا -  الدانا بالزا  6669240

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

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

العني
�سيدلية العني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية ال�سالم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية الرازى                      5565262 
�سيدلية نادين                        5733311 
�سيدلية ابن  �سينا الكورني�س  5726885 
�سيدلية ال�سارقة                    5623850 

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292
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حتت رعاية عبداهلل بن زايد اآل نهيان

م��سم اأب�ظبي للم��سيقى الكال�سيكية ي�ست�سيف ثالثي عازيف اآلة الرتومب�ن من اأورك�سرتا ك�ن�سريجتيب� امللكية 
•• العني - الفجر

اهلل  عبد  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت 
اآل نهيان وزير اخلارجية  بن زايد 
والتعاون الدويل، وبح�سور معايل 
ال�سيخ �سعيد بن طحنون اآل نهيان 
ال��زوار، ا�ست�ساف  ونخبة من كبار 
ليلة  التاريخي  حمودة  بن  ح�سن 
اأول اأم�س اخلمي�س حفاًل مو�سيقياً 
الفن  ي��ل��ت��ق��ي  »ع���ن���دم���ا  ب���ع���ن���وان 
عازفني  ثالثة  اأح��ي��اه  باملو�سيقى« 
على اآلة الرومبون من اأورك�سرا 
’كون�سريجتيبو‘ امللكية الهولندية 
اإط����ار مو�سم  ال�����س��ه��رية، وذل���ك يف 

مو�سيقى اأبوظبي الكال�سيكية. 
وقدم العازفون خالل احلفل، الذي 
االإمارات  دول��ة  يف  لهم  االأول  ُيعد 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، ب��اق��ًة م��ن اأروع 
املقطوعات املو�سيقية الفريدة اأمام 
ع�ساق  ح�سد جماهريي مميز من 
والعائالت  الكال�سيكية  املو�سيقى 
اأم�سية  ���س��م��ن  ل��ل��ف��ن  ال�����ذواق�����ة 
باأروع  �سدحت  خ��الب��ة  مو�سيقية 
الكال�سيكية  ال�سمفونيات  نغمات 

ال�ساحرة. 
الرومبون،  اآل�����ة  ث���الث���ي  واأب������دع 
نيكو  االأخ��������وي��������ن  م������ن  امل������ك������ون 
اإىل ج��ان��ب بارت  ���س��ي��رز  وم��ارت��ن 

عازف  زميلهم  برفقة  كالي�سن�س، 
ال��ب��ي��ان��و ال�����س��ه��ري ج���ريوي���ن بال 
املقطوعات  م��ن  ال��ع��دي��د  ب��ت��ق��دمي 
التي  ال���روم���ان�������س���ي���ة  امل��و���س��ي��ق��ي��ة 
باأحا�سي�س وم�ساعر  امل�سرح  غمرت 
ال تو�سف، واأع��ادت امل�ستمعني اإىل 
ال��زم��ن االأ���س��ي��ل م��ع اأع��م��ال اأ�سهر 
العاملني، مثل  املو�سيقيني  املوؤلفني 

’اآيف  ال���ع���ازف���ون ع��ل��ى م��ق��ط��وع��ات 
ماريا‘ والراب�سودي الهنغارية رقم 
ال�سهري  الهنغاري  للموؤلف   11
ال�19،  ال��ق��رن  م��ن  لي�ست  ف��ران��ز 
جنباً اإىل جنب مع مقطوعات ’اإي 
لنيكوال  فريند‘  اإي  ف���ور  ف��ري��ن��د 

فريو، و’باالد‘ الإيليا راينجاود. 
اأب����وظ����ب����ي  م����و�����س����م  اأن  وُي������ذك������ر 

املو�سيقى  وموؤلفي  اأبرز عازيف  من 
وت�ستمر  املعا�سرين.  الكال�سيكية 
حفالت املو�سم من اأكتوبر 2017 

حتى اأبريل 2018. 
اأبوظبي  م��و���س��م  و���س��ي�����س��ت�����س��ي��ف 
اأورك�سرا  الكال�سيكية  للمو�سيقى 
االأملانية  دري�سدن‘  ’�ستات�سكابيلي 
البيانو  ع���ازف  ب�سحبة  ال��ع��ري��ق��ة 

وفرانز  م��و���س��ور���س��ك��ي  م��ودي�����س��ت 
اإىل  برام�س،  ويوهان�س  �سوبريت 
اإيكايل‘  ’ت�سفاي  مقطوعة  جانب 
ال�سهرية التي األفها اأنطون بروكرن 
عام 1847، و ’ثري دان�س بي�سز‘ 
ا�ستمتع  ك��م��ا  ك����وب����ران.  ل��ل��وي�����س 
النغمات  اأروع  ب�����س��م��اع  احل�����س��ور 
بها  ق���ام  ال��ت��ي  االآ����س���رة  املو�سيقية 

للمو�سيقى الكال�سيكية ُيقام حتت 
رعاية �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان، وزير اخلارجية والتعاون 
الثقافة  دائ����رة  وتنظمه  ال����دويل، 
ومن  – اأب����وظ����ب����ي.  وال�������س���ي���اح���ة 
املقرر اأن يحت�سن املو�سم بن�سخته 
اجل�����دي�����دة ك���وك���ب���ة م����ن ع���رو����س 
عدد  يوؤديها  التي  احلية  املو�سيقى 

�سمن  بوخبندر  رودول���ف  ال�سهري 
روائع  ي�ستح�سر  مو�سيقي  حفل 
البيانو  ك��ون�����س��رت��و  م���ق���ط���وع���ات 
املو�سيقي  اأب��دع��ه��ا  ال��ت��ي  اخلم�سة 
االأ�سطوري لودفيج فان بيتهوفن، 
وذلك على مدار اأم�سيتني ُتقامان 
دي�سمر   5 ال�����ث�����الث�����اء  ي�����وم�����ي 

واالأربعاء 6 دي�سمر. 

�سعيد بن طحن�ن وكبار الزوار ي�سهدون االحتفالية بح�سن بن حم�دة ال�سهري يف مدينة العني

يف عام اخلري حققت اأمنيات العديد من الأطفال ذوي الأمرا�س امل�ستع�سية

�سيخة بنت �سيف اآل نهيان ت�سكر دعم »اأب�ظبي االإ�سالمي« لربامج »حتقيق اأمنية«

اأمنيات مل�سابني باأمرا�س متقّدمة 
يف خمتلف اأنواع ال�سرطان والف�سل 
اأوىل،  وال�����س��ك��ري درج����ة  ال��ك��ل��وي 
ال�سديد  وال�����س��رع  وال��ث��ال���س��ي��م��ي��ا 
واأم���را����س ال��ق��ل��ب واأم���را����س الدم 
احل�������ادة، واال����س���ط���راب احل�����اد يف 

املح�سنني  ب���ف�������س���ل  ث�����م  ت����ع����اىل 
والداعمني متّكنا من حتقيق املزيد 
م���ن االأم���ن���ي���ات خ���الل ع���ام اخلري 
الفعاليات  من  املزيد  تنظيم  عر 
املُتمّثل  الرئي�سي  الداعمة لهدفها 
يف اإدخ�����ال ال��ف��رح��ة وال�����س��ع��ادة يف 

احلركات االإرادية، واأمرا�س وراثية 
االأع�ساب  واأم���را����س  م�ستع�سية 
واالأورام  اخل���ب���ي���ث���ة  واالأورام 
املزمنة  الكبد  واأمرا�س  ال�سدرية 

واأمرا�س النخاع ال�سوكي«.
واأ�����س����اف ال���زب���ي���دي »ب��ف�����س��ل اهلل 

•• ابوظبي - الفجر

ل��ت��وج��ي��ه��ات ح����رم �سمو  ت��رج��م��ة 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن خليفة 
ال�سمو  �ساحب  م�ست�سار  نهيان  اآل 
رئي�س الدولة، ال�سيخة �سيخة بنت 
�سيف بن حممد اآل نهيان  الرئي�سة 
اأمنية«   »حتقيق  ملوؤ�س�سة  الفخرية 
امل��وؤ���س�����س��ة بتكرمي  ق����ام وف����د م���ن 
م�����س��رف اأب��وظ��ب��ي االإ����س���الم���ي يف 
كلفتة  وذل���ك  اأب��وظ��ب��ي،  العا�سمة 
���س��ك��ر وع���رف���ان الإ���س��ه��ام��ه يف دعم 
اأعمال املوؤ�س�سة وفعالياتها الهادفة 
االأط����ف����ال  اأم����ن����ي����ات  حت��ق��ي��ق  اإىل 
املُ�ستع�سية.  االأم���را����س  ذوي  م��ن 
ال�سيد هاين  التكرمي  ح�سر حفل 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال���زب���ي���دي، 
وال�سيد  اأمنية«،  »حتقيق  ملوؤ�س�سة 
رئي�س  اهلل  ع��ب��د  ال���رح���م���ن  ع��ب��د 
جمموعة العالقات اال�سراتيجية 
للموؤ�س�سات  امل�سرفية  واخل��دم��ات 
اأبوظبي  م�����س��رف  يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

نفو�س االأطفال من ذوي االأمرا�س 
امل�ستع�سية داخل الدولة وخارجها. 
نقدم  اأن  ال�سياق  ه��ذا  يف  وي�سعدنا 
ال�سكر مل�سرف اأبوظبي االإ�سالمي 
و�سراكته  اخل��رية  ُم�ساهمته  على 
اأمنية،  املُمّيزة مع موؤ�س�سة حتقيق 
والتي �ساهمت يف حتقيق املزيد من 
اأمنيات االأطفال املر�سى خالل عام 

اخلري 2017 ».
م���ن ج���ان���ب���ه، ����س���ّرح ال�����س��ي��د عبد 
رئ���ي�������س  اهلل،  ع�����ب�����د  ال�����رح�����م�����ن 
جمموعة العالقات اال�سراتيجية 
للموؤ�س�سات  امل�سرفية  واخل��دم��ات 
اأبوظبي  م�����س��رف  يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  
باملُ�ساهمة  �سعدنا  »لقد  االإ�سالمي 
»حتقيق  موؤ�س�سة  ب��رام��ج  دع���م  يف 
اأم��ن��ي��ة«، ون��ف��ت��خ��ر ب��ال��ع��م��ل معهم 
اإىل قلوب  البهجة والفرح  الإدخال 
باالأمل  من���ّده���م  ل��ك��ي  االأط����ف����ال، 
اأمرا�سهم،  على  للتغّلب  والعزمية 
ورفع معنوياتهم والتخفيف عنهم 

يف مراحل العالج ال�سعبة«.

االإ������س�����الم�����ي وال�������س���ي���د ع���ب���داهلل 
اخلاطر رئي�س اخلدمات امل�سرفية 
م�سرف  املجتمعية   للموؤ�س�سات 
اأب���وظ���ب���ي االإ����س���الم���ي، وع����دد من 

العاملني يف امل�سرف. 
ال�سيد عبد  الزبيدي بت�سليم  وقام 
التكرمي  درع  اهلل  ع��ب��د  ال��رح��م��ن 
ل�سركائها  املوؤ�س�سة  متنحه  ال��ذي 
ك����ب����ادرة ع����رف����ان ب��اجل��م��ي��ل على 
واأيديهم  اخل������رّية  م�����س��اه��م��ات��ه��م 

البي�ساء يف عمل اخلري.
هاين  ال�سيد  قال  املنا�سبة،  وبهذه 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال���زب���ي���دي، 
ملوؤ�س�سة حتقيق اأمنية »اإن املوؤ�س�سة 
�سيخة  ال�سيخة  �سمو  بتوجيهات 
ُت���ك���ّر����س  ن���ه���ي���ان  ال  ����س���ي���ف  ب���ن���ت 
وتنظيم  امل��ب��ادرات  لطرح  جهودها 
التوعوية  وال����رام����ج  االأن�����س��ط��ة 
وع���ق���د ال�������س���راك���ات ال���رام���ي���ة اإىل 
اأم�س احلاجة  م�ساعدة من هم يف 
واأمنياتهم،  اأح��الم��ه��م  لتحقيق 
حتقيق  مّت  امل���ا����س���ي  ال����ع����ام  ف���ف���ي 

عبد  الرحمن  عبد  ال�سيد  واأ���س��ار 
اأبوظبي  م�������س���رف  اأن  اإىل  اهلل 
االإ����س���الم���ي ُي����وؤم����ن، وم����ن خالل 
جمال  يف  الرا�سخة  ا�سراتيجيته 
باالأن�سطة  االجتماعية،  امل�سوؤولية 
وال�����س��راك��ات ال��ت��ي ت��دع��م خُمتلف 
�سرائح املجتمع، كما يوؤمن بواجبه 
اخلريي  ال��ع��م��ل  يف  املُ�����س��اه��م��ة  يف 

الهادف واملُمنهج.
اهلل  عبد  الرحمن  عبد  اأث��ن��ى  كما 
ملوؤ�س�سة  اخل�������رّية  اجل����ه����ود  ع���ل���ى 
ال�سيخة  ب���ق���ي���ادة  اأم���ن���ي���ة  حت��ق��ي��ق 
�سيخة بنت �سيف ال نهيان ودورها 
اإىل  ال�سعادة  اإدخ���ال  يف  االإي��ج��اب��ي 
ق���ل���وب االأط�����ف�����ال امل���ر����س���ى، عر 
ت��ق��دمي ال���دع���م امل��ع��ن��وي ل��ه��م، ما 
عملية  يف  رئ��ي�����س��اً  ع��ن�����س��راً  ي�سكل 
اأن هذه امل�ساعي  اإىل  العالج، الفتاً 
ال����دول����ة يف عام  ت���وّج���ه���ات  ت���دع���م 
احلكومة  ج���ه���ود  وُت����ع����ّزز  اخل�����ري، 
والرفاهية  ال�������س���ع���ادة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

والرخاء للمجتمع. 

ن�رة الكعبي وجاك الجن وريت�سارد اأرم�سرتوجن يف �سيافة »فن اأب�ظبي«
•• اأبوظبي- الفجر

حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان، ويل 
عهد اأبوظبي، نائب القائد االأعلى 
الدورة  ا�ستقبلت  امل�سلحة،  للقوات 
املقامة  اأبوظبي  ف��ن  م��ن  التا�سعة 
حالياً يف منارة ال�سعديات، عدداً من 
الرموز الثقافية املحلية والعاملية، 
الكعبي،  ن��ورة  اأب��رزه��م معايل  م��ن 
املعرفة،  وت��ن��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����رة 
على  واطلعت  املعر�س  زارت  التي 
الفنية  العر�س  �ساالت  تقدمه  ما 
العمل.  ور�س  وم�ساحات  امل�ساركة، 
اأبوظبي؛  ف��ن  م��دي��رة  راف��ق��ت  كما 
العامل  معهد  رئي�س  ن�سيبة،  دي��اال 
ب��ب��اري�����س، ووزي���ر الثقافة  ال��ع��رب��ي 
ال��ف��رن�����س��ي االأ���س��ب��ق؛ م��ع��ايل جاك 

النغ، يف جولة حول املعر�س.
كما رافق �سعادة �سيف �سعيد غبا�س 
مدير عام دائرة الثقافة وال�سياحة 
اأرم�سرونغ  ريت�سارد  اأبوظبي،   –
�سولومون  موؤ�س�سة  متحف  مدير 
حول  ج��ول��ة  يف  ج��وج��ن��ه��امي،  اآر. 
امل����ع����ر�����س، اط����ل����ع خ���الل���ه���ا على 

جلمهور املنطقة الأول مرة.
ويتيح املعر�س اأمام الزوار برناجماً 
�سل�سلة  ي��ت�����س��م��ن  م��ت��ن��وع��اً  ف��ن��ي��اً 
الثقافية  احل�������وار  ج��ل�����س��ات  م����ن 
اليومي،  احل�����وارات  ب��رن��ام��ج  ع��ر 

والعرو�س الفنية احلية.  
العديد  اأبوظبي«  »فن  ويقدم  كما 

»فن  يقدمه  الذي  اجلديد  الق�سم 
اأب��وظ��ب��ي« ه��ذا ال��ع��ام حت��ت عنوان 
»ن��ح��و ف�����س��اءات ج���دي���دة«، والذي 
يقدم بدوره م�ساريع كرى اأبدعها 
جم��م��وع��ة م��ن ال��ف��ن��ان��ني، ميثلون 
وت��ق��دم��ه��ا �ساالت  اأج����ي����ال،  ع����دة 
ومعروفة  ن��ا���س��ئ��ة  ف��ن��ي��ة  ع���ر����س 

الفنية  والفعاليات  االأن�سطة  م��ن 
التي تري جتربة زواره من كافة 
اخللفيات، اإىل جانب االطالع على 
اأعمال فنية حديثة ومعا�سرة، من 
اإبداعات فنانني م�ساهري ونا�سئني، 
الفنية  ال��ع��ر���س  ���س��االت  تقدمها 

امل�ساركة من العديد من الدول.

افتتاحه للجمهور اليوم 11

متحف الل�فر اأب�ظبي قدم عرو�ش ت�سمل امل��سيقى، وال�س�ء، والفيدي�  واالألعاب النارية
•• اأبوظبي- الفجر

اللوفر  افتتاح متحف  ت�سبق  التي  توا�سلت االحتفاالت 
اأبوظبي الر�سمي املوافق اليوم 11 نوفمرحيث تلعب 
تر�سيخ  يف  هاماً  دوراً  املميزة  والعرو�س  االأح��داث  هذه 

هذه اللحظة التاريخية.
باالأنوار  مده�ساّ  عر�ساً  اأبوظبي  اللوفر  متحف  �سهد 
اللوفر  »اأ����س���واء  ع���ن���وان   حت��ت  وال��ب�����س��ري��ة  ال�سمعية 
اإف«  ق���ب���ل«ج���روب  م���ن  تنظيمه  مت  وال�����ذي  اأب���وظ���ب���ي« 

واملبتكر  الدرامَي  العر�س  وا�ستند    .)Groupe F(
ِق��َب��ل جان نوفل،  م��ن  امل�����س��م��ّم  امل��ب��ن��ى،  ا���س��ت��خ��دام  اإىل 
ا�ستك�سافية  رحلة  منت  على  اجلمهور  لياأخذ  كخلفية 
اأعماق املياه وحتى �سطح  اأج��زاء: من  اأربعة  مكّونة من 
البحر، مروراً باالأر�س، وانتهاّء باالعتالء حّد ال�سماء. 

خمتلفة  فنية  حتفاً  اأداء،  بكّل  تك�سف  العرو�س  وكانت 
مّت  وال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي،  ال��ل��وف��ر  �سمن جم��م��وع��ة متحف 
نارية  األعاب  عرو�س  مع  بالتزامن  املبنى  على  عر�سها 

�سطعت كنجٍم بّراق يف �سماء الليل. 
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العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11

اإعــــــــــالن
للمعجنات  ال�س�����ادة/بارفيه  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1310402 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة علي ح�سني غلوم علي العطار %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف فهد عبداهلل علي احمد املي�سري
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11

اإعــــــــــالن
خلدمات  ال�س�����ادة/كوي�ست  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العقارات ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1143353 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حمد عبداهلل ح�سني علي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ي�سلم نا�سر عمر �سالح الريكي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة االمارات امل�ساندة مالتاورو ذ.م.م 

رخ�سة رقم:CN 1038206 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

EMIRATES LINK CONTRACTING LLC ا�سافة االمارات امل�ساندة للمقاوالت ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ETIHAD INTERNATIONAL HOLDINGS LLC ا�سافة االحتاد الدولية القاب�سة ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

EMIRATES LINK CONTRACTING LLC حذف االمارات امل�ساندة للمقاوالت ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ITTIHAD INTERNATIONAL HOLDINGS LLC  حذف االحتاد الدولية لال�ستثمار ذ.م.م
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  تعديلفعلى 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري  االقت�سادية خالل 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الرابطة 

الذهبية للخدمات اجلامعية
 رخ�سة رقم:CN 2020894  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة هلب انكور للمعدات البحرية ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 2138594 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 0.3*0.4 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ �سركة هلب انكور للمعدات البحرية ذ.م.م

HELP ANCHOR MARINE EQUIPMENT CONTRACTING LLC

اىل/انكور مارين لال�ست�سارات و�سهادات اجلودة ذ.م.م

ANCHOR MARINE CONSULTANCY & QUALITY CERTIFICATES LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�ست�سارات ال�سالمة وال�سحة املهنية )7020018(

تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات ا�سدار �سهادات اجلودة والتقييم واملعايرة والتقي�س )7120022(

تعديل ن�ساط/حذف ا�سالح املكائن واملعدات البحرية و�سيانتها )3319903(

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

اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ماملو للديكور

رخ�سة رقم:CN 1439447 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عبداهلل را�سد احلميدي علي اليماحي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ عبداهلل را�سد احلميدي علي اليماحي من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة اميان حممود اك ام مونري �سودري %49

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 0.12*1.6 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ ماملو للديكور
MALMO DECOR

اىل/ماملو للديكور ذ.م.م
MALMO DECOR LLC

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

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/مركز  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العقل االيل للخدمات ذ.م.م - فرع ابوظبي
 رخ�سة رقم:CN 1023122  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ركن  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الفالح لتجارة االلكرونيات ذ.م.م
 رخ�سة رقم:CN 1090771  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/العاهل لل�سحن

رخ�سة رقم:CN 1094287 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ العاهل لل�سحن
PARAMOUNT MOVERS

اىل/العاهل لنقل االثاث
PARAMOUNT FURNITURE TRANSFER

تعديل ن�ساط/ا�سافة نقل االثاث )4923003(
تعديل ن�ساط/حذف خدمات حزم الب�سائع )5224005(

تعديل ن�ساط/حذف خدمات ال�سحن الري للب�سائع )5224004(
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/طاولة خمي�س حمدان ال�سام�سي 

لبيع املجففات رخ�سة رقم:CN 1013798 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سيخة خمي�س حمدان را�سد ال�سام�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ورثة/ خمي�س حمدان را�سد ال�سام�سي
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ طاولة خمي�س حمدان ال�سام�سي لبيع املجففات
KHAMIS HAMDAN AL SHAMSI TABLE FOR DRYFOOD SALES

اىل/طاولة �سيخة خمي�س ال�سام�سي لتجارة التمور
SHAIKHA KHAMIS ALSHAMSI DATIES TRADING TABLE

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11

اإعــــــــــالن
 - ال�س�����ادة/فيفل  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1170281:فرع العني رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11

تنويه
باال�سارة اىل االعالن ال�سادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 12063 بتاريخ 

2017/7/6 بخ�سو�س الرخ�سة التجارية رقم CN 2276328 باال�سم 

التجاري ع�سائر ال�سام. تنوه دائرة التنمية االقت�سادية بالراجع عن 

التعديالت ال�سابقة وا�سافة التعديالت التالية:

تعديل ا�سم جتاري من/ ع�سائر ال�سام اىل خبزة ومنقو�سة عال�ساج

تعديل ن�ساط جتاري اىل/بيع وحت�سري الفطائر واملعجنات وجتهيزها

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

االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اورين لتجارة البال�ستيك والورق

رخ�سة رقم:CN 2053140 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ اورين لتجارة البال�ستيك والورق

ORION PAPER & PLASTIC TRADING

اىل/اورين لتجارة االدوات والعدد املعدنية

ORION TOOLS & HARDWARE TRADING

تعديل ن�ساط/ا�سافة جتارة معدات ومكائن الور�س وقطع غيارها - باجلملة )4659201(

تعديل ن�ساط/حذف جتارة الورق - باجلملة )4669905(

تعديل ن�ساط/حذف جتارة املنتجات البال�ستيكة - باجلملة )4669915(

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

اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ربدان  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2104857:العمال البالط رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/املنرية  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1146656:للنقليات العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11

اإعــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية ال�سناعة باأن:

ال�سادة/م�سنع ترايزاك لل�سناعات الكيماوية والبال�ستيكية ذ.م.م  
IN - 1001107 :رقم الرخ�سة ال�سناعية

قد اأبدوا رغبتهم يف اإتخاذ التعديل االآتي:
تعديل بخروج ال�سريك:

�سي اند �سي مار�سال ليمتد
ودخول ال�سريك:

ترايزاك القاب�سة ذ.م.م
لت�سبح الرخ�سة ال�سناعية با�سماء ال�سركاء:

احمد خلف العتيبة
ترايزاك القاب�سة ذ.م.م

وعلى كل من لديه اعرا�س على االجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية 
اأية  املكتب  يقبل  فلن  واإال   ، االإعالن  ن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع  خالل  ال�سناعه 

اعرا�س بعد انق�ساء مدة االإعالن .
مكتب تنمية ال�سناعة

فقدان جواز �سفرت
لونا  / ج��ون  امل��دع��و  فقد 
ا�سبانيا   ، م���ي���ن���ج���وي���ز 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )310072( رق����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/7776799

فقدان جواز �سفرت
ووين�سيت    / امل��دع��و  ف��ق��د 
اثيوبيا   ، ييلما  ا�ساجري 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )2853179( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/9260066

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د امل��������دع��������و /حم����م����د 
������س�����ع�����د ���������س��������امل ب������رك������ات 
اجلن�سية  االردن  ال�سوبكي، 
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
)400429N( من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم 

 056/1030434

فقدان جواز �سفرت
امل�����دع�����و / ه���رنى  ف���ق���د 
ك�����ن�����دا     ، الم��������ار���������س��������ي 
�سفره  ج��واز   - اجلن�سية 
 )969085( رق���������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
رقم  بتليفون  االت�����س��ال 

050/8130965

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
اإنذار عديل بالن�سر   

رقم 7956 /2017
املنذر / بنك دبي الإ�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة 

املنذر اليهما : 1- مروان يو�سف فريوز مو�سى بو �سعود - اإماراتي اجلن�سية 
2- في�سل يو�سف فريوز مو�سى بو�سعود - اإماراتي اجلن�سية  - )جمهويل حمل الإقامة(  
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اأخبـار الإمـارات
حاكم راأ�ش اخليمة وويل عهده وجم�ع امل�سلني ي�ؤدون �سالة اال�ست�سقاء �سفارة الدولة يف جن�ب افريقيا حتتفل بانطالق الل�فر اأب�ظبي

•• راأ�س اخليمة-وام: 

�سقر  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأدى 
راأ�س  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
بن  �سعود  بن  حممد  ال�سيخ  و�سمو  اخليمة 
�سقر القا�سمي ويل عهد راأ�س اخليمة �سالة 
اال�ست�سقاء ام�س يف م�سجد ق�سر خزام وذلك 
عليه  اهلل  �سلى  حممد  نبينا  ب�سنة  اق��ت��داء 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لدعوة  وتلبية  و�سلم 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 

»حفظه اهلل«.

..ال�سيخ  �سموه  اإىل جانب  ال�سالة  اأدى  كما 
بن  وال�سيخ في�سل  القا�سمي  بن �سقر  عمر 
�سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  القا�سمي  �سقر 
وال�سيخ  جلفار  الدوائية  لل�سناعات  اخلليج 
اأح���م���د ب���ن ���س��ق��ر ال��ق��ا���س��م��ي رئ��ي�����س دائ����رة 
مناطق  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اجلمارك 
وال�سيخ  »راك����ز«  االقت�سادية  اخليمة  راأ����س 
وال�سيخ  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  بن  خالد 
وال�سيخ  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  بن  �سقر 
وعدد  القا�سمي  �سقر  ب��ن  حممد  ب��ن  �سقر 

من ال�سيوخ وامل�سوؤولني وامل�سلني.

وقال امام وخطيب امل�سجد الذي اأم امل�سلني 
اال�ست�سقاء عبادة عظيمة يظهر  ..اإن �سالة 
وذلهم  وح��اج��ت��ه��م  ف��ق��ره��م  امل�����س��ل��م��ون  فيها 
اإىل رحمته  و�سدة حاجتهم  لربهم عز وجل 
واإح�سانه عز وجل ..داعيا امل�سلني اإىل تقوى 
واالبتعاد  التقوى  حق  وتعاىل  �سبحانه  اهلل 

عن املعا�سي.
اأن يغيث  وت�سرع امل�سلون اىل اهلل عز وجل 
الذي  عليهم  الغيث  وي��ن��زل  وال��ع��ب��اد  ال��ب��الد 
يحيي االأر�س وينبت الزرع ويدر به ال�سرع 

ويجعله �سقيا رحمة وخري.

•• بريتوريا -وام: 

اأقام �سعادة حم�س �سعيد الهاملي �سفري الدولة 
ا�ستقبال  حفل  افريقيا  جنوب  جمهورية  لدى 
ب��امل�����س��ارك��ة م���ع ال�����س��ف��ارة ال��ف��رن�����س��ي��ة بجنوب 
فرناود  كري�ستوف  �سعادة  وبح�سور  افريقيا 
افريقيا  جنوب  ل��دى  فرن�سا  جمهورية  �سفري 
وذلك مبنا�سبة افتتاح متحف اللوفر ابوظبي. 
تيمبا  ال�سفري  �سعادة  اال�ستقبال  حفل  ح�سر 
بوزارة  االأو���س��ط  ال�سرق  اإدارة  مدير  ريبو�سي، 

ال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة وال���ت���ع���اون، واأع�����س��اء من 
ال��ب��ع��ث��ات ال��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة ل���دى ج��م��ه��وري��ة جنوب 
االحت�������اد وهيئة  ط������ريان  اف���ري���ق���ي���ا ومم���ث���ل���و 
اخلا�سة،  ال�سركات  وبع�س  لل�سياحة،  اأبوظبي 
ال�سويدي،  وف��اط��م��ة  وال���ط���الب  واجل���ام���ع���ات 
امللحقية  واأع�ساء  بال�سفارة  االأول  ال�سكرتري 
الع�سكرية وعدد من موظفي ال�سفارة.  واأ�ساد 
ال�سراكة  بنجاح  الهاملي  �سعيد  حم�س  �سعادة 
امل�ساريع  يف  وخ��ا���س��ة  ال��ف��رن�����س��ي��ة،  االإم���ارات���ي���ة 
التعليمية والثقافية م�سريا اىل افتتاح جامعة 

ان هذه  موؤكداً  املا�سية،  االأع��وام  ال�سوربون يف 
ال�سراكة �سكلت لوحة جميلة يف اأذهان ال�سعب 

االإماراتي والفرن�سي لالأجيال القادمة.
الفرن�سي  ال�����س��ف��ري  ���س��ع��ادة  ال��ق��ى  ذل���ك  وب��ع��د 
دولة  و�سكر  ال�سيوف  بال�سادة  بها  رحب  كلمة 
مكانة  واإب����راز  ال�����س��راك��ة  على ح�سن  االم����ارات 
الدولة يف العامل والعالقات الثنائية امل�سركة 

بني البلدين. 
ومت خ��الل احل��ف��ل ع��ر���س فيديو ع��ن متحف 

اللوفر امام املدعوين. 

ويل عهد الفجرية ي�ؤدي �سالة اال�ست�سقاء يف م�سجد ال�سيخ زايد

جم�ع امل�سلني ت�ؤدي �سالة اال�ست�سقاء يف جامع ال�سيخ زايد الكبري

•• الفجرية-وام: 

الفجرية  عهد  ويل  ال�سرقي  حممد  بن  حمد  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اأدى 

ام�س �سالة اال�ست�سقاء يف م�سجد ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان مبدينة 
لدعوة  وتلبية  و�سلم«  عليه  اهلل  »�سلى  النبي حممد  ب�سنة  اقتداء  الفجرية 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« 

اإىل اإقامة �سالة اال�ست�سقاء يف جميع مناطق الدولة.
كما اأدى ال�سالة اإىل جانب �سموه ال�سيخ �سيف بن حمد بن �سيف ال�سرقي 
ال�سرقي  �سيف  بن  اأحمد بن حمد  وال�سيخ  بالفجرية  املنطقة احلرة  رئي�س 

الدوائر  روؤ���س��اء  من  وع��دد  العهد  ويل  مكتب  مدير  الزحمي  �سامل  و�سعادة 
احلكومية املحلية واالحتادية وكبار امل�سوؤولني يف االإمارة وجموع امل�سلني.

وت�سرع اجلميع اإىل اهلل تعاىل اأن ينزل الغيث و�سقيا اخلري على البالد.

•• اأبوظبي-وام: 

ب�سنة  تاأ�سيا  اال�ست�سقاء  �سالة  الدولة  وم�سليات  م�ساجد  ام�س  �سهدت 
وتلبية  اال�ست�سقاء  �سالة  باإقامة  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  حممد  النبي 

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لدعوة 
حفظه اهلل باإقامة �سالة اال�ست�سقاء يف جميع مناطق الدولة طلبا لنزول 

الغيث .
واأدى �سعادة الدكتور حممد مطر الكعبي رئي�س الهيئة العامة لل�سوؤون 

الكبري  زاي��د  ال�سيخ  جامع  يف  اال�ست�سقاء  �سالة  واالأوق����اف  االإ�سالمية 
باأبوظبي بح�سور املديرين التنفيذيني يف الهيئة وجموع امل�سلني.

الباري  اإىل  االإكثار من اال�ستغفار واالبتهال  اإىل  امل�سلني  ودعا اخلطيب 
البالد لرتوي  اأنحاء  على  بالغيث  واإح�سانه  بف�سله  ينعم  باأن  وجل  عز 

االأر�س وينعم النا�س باخلري والعطاء وتعم الركة والرحمة.
على  والعافية  ال�سحة  مب��وف��ور  ينعم  اأن  وت��ع��اىل  �سبحانه  امل��وىل  و���س��األ 
االأمن  نعمة  يدمي  واأن  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  �ساحب 

واالأمان على دولة االإمارات العربية املتحدة.

طحن�ن بن حممد اآل نهيان ي�ؤدي �سالة اال�ست�سقاء
•• العني-وام: 

جامع  يف  اال�ست�سقاء  �سالة  ام�س  العني  منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  حممد  بن  طحنون  ال�سيخ  �سمو  اأدى 
�ساحب  لدعوة  وتلبية  و�سلم«  عليه  اهلل  »�سلى  حممد  النبي  ب�سنة  تيمنا  وذل��ك  العني  مبدينة  الكبري  املعر�س 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« باإقامة �سالة اال�ست�سقاء ام�س يف جميع مناطق 

الدولة.
كما اأدى ال�سالة اإىل جانب �سموه ..ال�سيخ هزاع بن طحنون اآل نهيان وكيل ديوان ممثل احلاكم يف منطقة العني 
اآل نهيان وعدد من امل�سوؤولني وجموع امل�سلني من  اآل نهيان وال�سيخ اأحمد بن حمدان  وال�سيخ ذياب بن طحنون 

املواطنني واملقيمني يف العني. 
والعباد  البالد  يرحم  اأن  اهلل  دعا  ال��ذي  ال�سبلي  �سعيد  نا�سر  ال�سيخ  اال�ست�سقاء  �سالة  خطبة  واألقى  امل�سلني  واأم 
بالغيث ودعا امل�سلمني للتوجه اىل اهلل �سبحانه وتعايل بالدعاء والتوبة ليكرمهم بالغيث ونزول الرحمة وحثهم 
على كرة اال�ستغفار. كما دعا اهلل اأن مين على �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة »حفظه اهلل« بال�سحة والعافية واأن 

يوفقه ملا فيه خري البالد والعباد.

جم�ع امل�سلني ت�ؤدي �سالة 
اال�ست�سقاء باأم القي�ين 

•• اأم القيوين -وام:

اأدي ال�سيخ اأحمد بن �سعود بن را�سد املعال نائب رئي�س املجل�س التنفيذي 
باأم القيوين وال�سيخ على بن �سعود بن را�سد املعال رئي�س دائرة البلدية باأم 
القيوين - �سالة اال�ست�سقاء بجامع ال�سيخ اأحمد بن را�سد مبنطقة الرا�س 

باأم القيوين.
كما اأدى ال�سالة �سعادة نا�سر �سعيد التالي مدير الديوان االأمريي و�سعادة 
را�سد حممد احمد مدير الت�سريفات وعدد من امل�سوؤولني وجموع امل�سلني 

من املواطنني واملقيمني.

جمعية ال�سح�ح  براأ�ش اخليمة حتتفي بطالب ني�ي�رك وتعرفهم مبناحل الع�سل اجلبلية
•• راأ�س اخليمة - الفجر

وال���راث  للثقافة  ال�����س��ح��وح  جمعية  اح��ت��ف��ت 
براأ�س اخليمة بوفد جامعة نيويورك ابوظبي 
الذي زار اجلمعية اليوم برئا�سة الروفي�سور 
االأح��ي��اء يف اجلامعة  ا�ستاذ علم  اأم��ني  ���س��ادي 
�سمن برنامج الزيارات العلمية لق�سم االأحياء 
للتعرف على جهود اجلمعية يف تنمية املهارات 
ال�سعبية القدمية للمواطنني ومنها يف تربية 

النحل .
ورح����ب ���س��ع��ادة اح��م��د ب���ن ح���م���دان ال مالك 
الرئي�س الفخري للجمعية باملبادرة الربوية 
الرائدة للجامعة يف تعريف الطالب والطالبات 
باأفاق احلياة االجتماعية واملهنية القدمية يف 
املتبعة  والتقاليد  بالعادات  وتعريفهم  الدولة 
يف تلك املهن وابداعات ابناء الوطن يف الكثري 

من املهارات واخلرات احلياتية .
ل��ل��وف��د ج��ول��ة يف املناطق  ون��ظ��م��ت اجل��م��ع��ي��ة 
العديد  �سملت  اخليمة  را���س  ب��اإم��ارة  اجلبلية 
من مناحل الع�سل يف جبال �ساية وجبال �سمل 
اخلنبويل  �سعيد  حممد  ال�سيد  فيها  رافقهم 
ال�سحوح  ف���رق���ة  رئ��ي�����س  ال���ع���ام  ال�����س��ر  ام����ني 
املتعارف  بالعرف  الوفد  الذي عرف  احلربية 

عليه بني االأهايل فيمن يعر الأول مرة على 
ا�سارة ان اخللية قد مت  ب��اأن ي�سع  خلية نحل 
م��ا يجعل اجلميع  اأح���د  م��ن  ال��ت��ع��رف عليها  
يلتزم بهذا العرف واالعراف مبلكية اخللية 

ملن عر عليها اوال .
وفد  رئي�س  ام��ني  ���س��ادي  الروفي�سور  و�سكر 
ج��ام��ع��ة ن���ي���وي���ورك اب��وظ��ب��ي اجل��م��ع��ي��ة على 

وتعاونها  �سيافتها  وك��رم  للوفد  ا�ست�سافتها 
بالرحلة  امل�ساركني  الطلبة  تعريف  يف  الكبري 
وه�����م م����ن اث���ن���ى ع�����س��ر دول������ة ع���ل���ى ال����ع����ادات 
والتقاليد االماراتية وعناية اجلمعية يف احياء 

الراث ال�سعبي االماراتي يف �ستى املجاالت .
واع���رب���ت ال��ط��ال��ب��ة  ل��وري��ن م��اك��م��ي��ل��ني  وميا 
االمريكية  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  م��ن  منكو�سو 

الرندي  �سامل  املواطن  اعجابهما مبنحل  عن 
ال�����س��ع��ب��ي للع�سل  ب��امل��ن��ح��ل  امل��م��ي��ز  واه��ت��م��ام��ه 
وطرق تربيته للنحل ورعايته لهم ، فيما قالت 
انطوين  �سوا ونيثان  من الفلبني ان الرحلة 
املناطق اجلبلية  اكر على  تعرفنا  ان  متيزت 
اماكن  خاليا  را���س اخليمة و�ساهدنا  الم��ارة 
 ، النحل  تربية  م��زارع  غري  الطبيعية  النحل 
املك�سيك  من  كري�ستيان  الطالبة  قالت  فيما 
والزراعية  الطبيعية  املناحل  زي��ارة  ان جتربة 
برا�س اخليمة عرفتنا عن قرب على املجتمع 
بيئات متعددة ما اظهر مت�سك  االم��ارات��ي يف 
اال�سيلة  والتقاليد  بالعاجدات  منهم  الكثري 
لل�سكان واعتزازهم وفخرهم بها ، اما الطالبة  
ان �سيافة جمعية  ميني من مقدونيا فقالت 
بالزيارة  وترحيبهم  اخليمة  برا�س  ال�سحوح 
اجل��م��ع��ي��ة ك�سفت ل��ن��ا ع��م��ق اه��ت��م��ام االه���ايل 
، فيما  بالتعليم ودعمهم للرحالت اجلامعية 
قالت  نيتانيا من ترينيداد اتوباجو ان الرحلة 
الراث  جمعيات  ب��دور  كذلك  كثريا  عرفتنا 
ال�سعبي انها مل حت�سر اهتمامها فقط بالفن 
ب��ل ب��اإح��ي��اء ت��راث االب���اء واالج����داد وعنايتهم 
تناقل  على  وحر�سهم  التقليدي  ب��ال��ع��م��ران 

الراث بني االجيال وتعليم ذلك اطفالهم ،.

جم�ع امل�سلني ت�ؤدي �سالة اال�ست�سقاء بعجمان 

جم�ع امل�سلني ت�ؤدي �سالة اال�ست�سقاء يف م�ساجد ال�سارقة 

قن�سل الدولة يلتقي رئي�ش ال�زراء جيب�تي

•• عجمان -وام:

النعيمي  �سعيد  بن  ماجد  الدكتور  ال�سيخ  معايل  اأدي 

رئي�س الديوان االأمريي بعجمان اليوم �سالة اال�ست�سقاء 
يف م�سجد ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي بعجمان.

ال�سيوخ  من  ع��دد  معاليه  جانب  اإىل  ال�سالة  اأدى  كما 
وكبار  واالحت��ادي��ة  املحلية  احلكومية  الدوائر  روؤ�ساء  و 

•• ال�صارقة -وام:

�سالة  ال�������س���ارق���ة  م�����س��اج��د  يف  امل�����س��ل��ني  ج���م���وع  اأدت 
االإك��ث��ار من  اإىل  امل�سلني  ودع��ا اخلطيب   . اال�ست�سقاء 

ب��اأن ينعم  ال��ب��اري ع��ز وج��ل  اإىل  اال�ستغفار واالب��ت��ه��ال 
لرتوي  البالد  اأنحاء  على  بالغيث  واإح�سانه  بف�سله 
الركة  وتعم  والعطاء  باخلري  النا�س  وينعم  االأر����س 

والرحمة.

•• جيبوتي-وام:

النقبي قن�سل  بن عبود  الدكتور عبداهلل  �سعادة  التقى 
ل��دى جمهورية  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات  دول���ة  ع��ام 
جيبوتي مبعايل ال�سيد عبد القادر كامل حممد رئي�س 
الوزراء بجمهورية جيبوتي ال�سقيقة وذلك مبقر رئا�سة 
القيادة  حتيات  القن�سل  �سعادة  ونقل  ام�����س.   ال����وزراء 

الر�سيدة بدولة االإمارات وبحث العالقات الثنائية بني 
رئي�س  اأ�ساد  وقد  تطويرها.  و�سبل  ال�سقيقني  البلدين 
الوزراء بالعالقات القائمة بني دولة االإمارات وجيبوتي 
م�سريا اإىل رغبة بالده تو�سيع جماالت التعاون الثنائي 
ا�ستعرا�س  ال��ل��ق��اء مت  خ��الل  وم��ن  امل��ج��االت،  مبختلف 
الق�سايا  و  امل��وا���س��ي��ع  م��ن  ع��دد  اإزاء  البلدين  م��واق��ف 
ال�سيا�سية واالإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�سرك.
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العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/8551  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1- فندق دبي نوفا - ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / رابني نيوري   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )21053 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
 )MB176676619AE(والر�سوم وامل�ساريف ورقم ال�سكوى )درهم
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/11/16  ال�ساعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/197  تنفيذ عقاري   
لال�ستثمار  تنميات   -2 م  م  ذ   - العقاري  للتطوير  جلوبال  تنميات  �سركة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
والتطوير العقاري - ذ م م 3- جمموعة تنميات  جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/

ال�سادر يف  او�سوين كرو�سبي برييرا وميثله / �سمرية عبداهلل علي قرقا�س -  نعلنكم باحلكم 
الدعوى رقم 2013/8 عقاري كلي يوم  اخلمي�س بتاريخ  2015/1/29  باعتباره �سندا تنفيذيا 
وذلك 1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )2316316( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% حتى متام 
ال�سداد وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا االعالن  
A( مب�سروع اال�ساطري  2- بف�سخ ا�ستمارة احلجز املوؤرخة 2006/12/6 عن الوحدة رقم )36 
احلية بدبي الند.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 

رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/4011  تنفيذ عمايل 
م   جمهول  م  ذ  ���س   - الفنية  للخدمات  اب���رار  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ مدثر ح�سني نور ح�سني  قد 
املبلغ  والزامك بدفع  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك 
املنفذ به وقدره )7118( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   776 مبلغ  اىل  باال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2204  جتاري كلي

اىل املدعي عليهما /1- الواحة العربية للعطور )�سركة ذات م�سوؤولية حم��دودة( 2- 
العربي  املدعي/البنك  ان  االقامة مبا  الرحمن جمهويل حمل  الرحمن عطاء  عزيز 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اخلظر  ربيع  عبيد  وميثله:موزة  ع  م  �س  املتحد 
للبنك  يوؤديا  ب��ان  بينهما  فيما  والت�سامم  والتكافل  بالت�سامن  عليهما  املدعى  ال��زام 
املدعي قيمة مبلغ وقدره )1.148.657.91( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من 
تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد. وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 
اأو  Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة    2017/12/4
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2196  جتاري كلي

اىل املدعي عليهم /1- عبدالرحمن بن عوا�س بن غزاي ال�سلوي 2- �سلطان عوا�س 
غزاي ال�سلوي 3- مطلق عوا�س غزاي ال�سلوي جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/
�سمرة م.د.م.�س وميثله:روكز جورج حبيقه قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره )9.900.000 ريال �سعودي( او 
ما يعادله بالدرهم االماراتي )9.900.000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من 2014/9/12 وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 
كفاله. وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/11/15  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة وعنوانها : �سركة فيجا ماريتامي )ذ.م.م.(
 رقم الرخ�سة / 711225  ال�سكل القانوين : �سركة ذات م�سئولية حمدودة .  رقم 
التنمية االقت�سادية  التجاري : 1138295 مبوجب هذا تعلن دائرة  بال�سجل  القيد 
بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحالل ال�سركة املذكرة اأعاله  
مبوجب قرار اجلمعية العمومية املنعقد بتاريخ 2017/07/17  واملوثق لدي الكاتب 
امل�سفي  وبتعيني   ،  2017/07/17 بتاريخ   2017/1137/ الت�سديق  رقم  حتت  العدل 
املوثق لدي  العمومية  ال�سركة ح�سب قرار اجلمعية  بت�سفية  للقيام  اأعاله  املذكور 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني  الكاتب العدل . وعلى من لديه اأي اعرا�س 
 ، – ت /2955248         ���س ب/8540   – بور�سعيد  – دي��رة  يف مكاتبة الكائنة يف 
م�سطحبا معة كافة امل�ستندات واالوراق الثبوتية ،وذلك خالل )45( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

 ا�سم ال�سركة وعنوانها : اينفوج متجر اق�سام )ذ.م.م.( 
رقم الرخ�سة / 716414 ال�سكل القانوين :   �سركة ذات م�سئولية حمدودة.  رقم القيد 
بال�سجل التجاري : 1143542 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه 
اأع��اله  مبوجب  التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحالل ال�سركة املذكرة  قد مت 
العدل  الكاتب  لدي  واملوثق    2017/10/08 بتاريخ  املنعقد  العمومية  اجلمعية  ق��رار 
اأعاله  امل��ذك��ور  امل�سفي  وبتعيني   ،  2017/10/08 تاريخ    7510/ الت�سديق  رق��م  حتت 
ال�سركة ح�سب قرار اجلمعية العمومية املوثق لدي الكاتب العدل .  للقيام بت�سفية 
وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكاتبة الكائنة 
يف – ديرة – بور�سعيد – ت /2955248  �س ب/8540  ، م�سطحبا معة كافة امل�ستندات 

واالوراق الثبوتية ،وذلك خالل )45( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي وعنوانه : �سفيان االغا و�سركاه – حما�سبون قانونيون .
ا�سم ال�سركة وعنوانها : اينفوج متجر اق�سام )�س. ذ.م.م.( رقم الرخ�سة  / 716414  العنوان: 
حمل رقم )1( – ملك خليفة جمعه �سعيد النابودة – جمريا االويل . ال�سكل القانوين : �سركة 
التجاري : 1143542 مبوجب ه��ذا  تعلن دائرة  بال�سجل  القيد  . رقم  ذات م�سئولية حم��دودة  
ال�سركة  بانحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�سادية  التنمية 
اأعاله وذلك مبوجب قرار اجلمعية العمومية لل�سركة بتاريخ 10/08/ 2017 و املوثق  املذكورة 
لدي الكاتب العدل حتت رقم الت�سديق /7510 تاريخ  الت�سديق 2017/10/08 وبتعيني امل�سفي 
اأي  لديه  من  وعلى  العمومية.   اجلمعية  ق��رار  ح�سب  ال�سركة  بت�سفية  للقيام  اأع��اله  امل��ذك��ور 
اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعيني يف مكاتبة الكائنة يف – ديرة – بور�سعيد – مكتب 
رقم )204( الطابق الثاين -  بناية الغامن اجلديدة. – ت: 2955248 – �س ب : 8540 م�سطحبا 

معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي وعنوانه : �سفيان االغا و�سركاه – حما�سبون قانونيون 
العنوان:   711225  / الرخ�سة   رقم  ذ.م.م.(   ( ماريتامي  فيجا  �سركة   : وعنوانها  ال�سركة  ا�سم 
مكتب رقم )301( – ملك عبداهلل احمد املو�سي – بر دبي  - املركز التجاري. ال�سكل القانوين 
: �سركة ذات م�سئولية حمدودة  . رقم القيد بال�سجل التجاري : 1138295 مبوجب هذا  تعلن 
دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحالل ال�سركة 
املوثق لدي  و  بتاريخ 07/17/  لل�سركة  العمومية  اأعاله وذلك مبوجب قرار اجلمعية  املذكورة 
املذكور  امل�سفي  وبتعيني   2017/07/17 بتاريخ   2017/1137 الت�سديق  رقم  العدل حتت  الكاتب 
اأعاله للقيام بت�سفية ال�سركة ح�سب قرار اجلمعية العمومية.  وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعيني يف مكاتبة الكائنة يف – ديرة – بور�سعيد – مكتب رقم )204( 
الطابق الثاين -  بناية الغامن اجلديدة.  – ت: 2955248 – �س ب : 8540 م�سطحبا معه كافة 

امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
اإنذار عديل بالن�سر   

رقم 7955 /2017
املنذر / جمموعة مدى لال�ستثمار ال�سناعي والتجاري - ذ م م - بوكالة املحامي / د. علي ا�سماعيل اجلرمن 

املنذر اليه :  �سيدلية املنارة - ذ م م  
فاننا نطلب ما يلي :  

 

الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
اإنذار عديل بالن�سر   

رقم 7954 /2017
املنذر / جمموعة مدى لال�ستثمار ال�سناعي والتجاري - ذ م م - بوكالة املحامي / د. علي ا�سماعيل اجلرمن 

املنذر اليه : مطعم فري�س دونر كباب   
فاننا نطلب ما يلي :  

 

الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/08193/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : بارافا الأعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي - �س ذ م م  
 مبا اأن املدعي : حممد ا�سماعيل عبا�س ا�سماعيل اخلوري   

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/08193/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
وحتى    2017/2/10 من  للفرة  للماأجور  االأج���رة  �سداد  عن  ميتنع  عليه  املدعى  ان   - عقار  اخ��الء 
2017/9/9  فر�سد بذمته مبلغ 62954 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او االإخالء 

يف 2017/7/22 بالن�سر    
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعى عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرة من 2017/5/10 وحتى 

2017/9/9 و رغم اخطاره يف 2017/7/22 بالن�سر ميتنع عن ال�سداد
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له �سيك مببلغ 26980 درهم كقيمة ايجارية وتبني عدم وجود 

ر�سيد له وميتنع عن �سداد مقابلة. 
الكهرباء واملياه والبد من تطهري  ا�ستهالك  امللزم بقيمة  امل�ستاجر هو  ان  بت�سليم م�ستندات -  ال��زام 

املاأجور من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ القيمة ايجارية للفرة من 2017/9/10 وما ي�ستجد 

من قيمة ايجارية حتى تاريخ االخالء الفعلي 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم االثنني   املوافق 2017/11/13 ال�ساعة 
2.30م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة ال�ساد�سة( بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات 
االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف 

باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/08862/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : ار�سالن احمد حممد رم�سان 
مبا اأن املدعي : عبداهلل حممد ابراهيم العبدويل   

 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/08862/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
للماأجور للفرة من 2017/5/1  االأج��رة  �سداد  املدعى عليه ميتنع عن  ان  اخ��الء عقار - 
وحتى 2017/10/17  فر�سد بذمته مبلغ 985000 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره 

بال�سداد او االإخالء يف 2017/10/12    
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعى عليه مبلغ 985000  درهم كقيمة ايجارية للفرة 

من 2017/5/1 وحتى 2017/10/17 و رغم اخطاره يف 2017/10/12  ميتنع عن ال�سداد.
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه والبد من 

تطهري املاأجور من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم االثنني املوافق 2017/11/13 
ال�ساعة 2.30م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة اخلام�سة( بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر 
مركز ف�س املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام 
دفاع  قانونا وتقدمي ما لديكم من  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور   . الن�سر  تاريخ  من 

وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
     اإعادة اإعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/08899/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : االهلي خلدمات التنظيف - �س ذ م م ، ورافيندر �سرييكوندا �سرييكوندا راجام 

 مبا اأن املدعي :  ال�سويب للعقارات - �س ذ م م   
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/08899/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية -  املدعي عليه ميتنع عن �سداد االجرة للعني حمل الدعوى من تاريخ 2017/6/16 
وحتى تاريخ 2017/10/1 حيث ان ف�سخ العقد ب��االرادة املنفردة منه فر�سد يف ذمته مبلغ )16726 
درهم( ورغم انذاره بتاريخ 2017/8/13 اال انه تعذر االنذر فتم اعالنه بالن�سر بتاريخ 2017/8/20 
ب�سداد  له  للق�ساء  الدعوى  املدعي تلك  �ساكنا فاقاما  انه مل يحرك  اال    ، القمية االيجارية  ب�سداد 

االجرة املتاأخرة 
مطالبة مالية - ان عقد االيجار ت�سمن الن�س يف البند رقم 7 بال�سحيفة الثانية على غرامة ف�سخ 
العقد قبل  انتهلئه باالراده املنفرده للم�ستاأج بغرامة قدرها 3 ا�سهر اي ما تعادل 13750 درهم االمر 
الذي يكون معه املدعي عليه ملزم ب�سداد تلك الغرامة ، حيث ان اقر بها بتوقيعه على عقد االيجار.  
امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه والبد من تطهري  امل�ستاجر هو  الزام بت�سليم م�ستندات - ان 

املاأجور من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اإعادة  اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الثالثاء  املوافق 2017/11/14 
مركز  مبقر  واملنعقدة  االإبتدائية  بالدائرة  الرابعة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امام  2.30م  ال�ساعة 
ايام من تاريخ  امل�سافة اىل ثالثة  اأمر بتق�سري مدة  ، وقد  املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى  ف�س 

الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
     اإعادة اإعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/08720/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : با�سر احمد لتجارة االلكرونيات - �س ذ م م 

مبا اأن املدعي : احمد علي ح�سن الزرعوين   
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/08720/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد االجرة للفرة من 2017/5/1 وحتى 2017/7/31 
 فر�سد بذمته مبلغ 9.500 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او االخالء يف 2017/8/7 
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له �سيك مببلغ )9.500( كقيمة ايجارية وتبني عدم وجود 

ر�سيد له وميتنع عن �سداد مقابلة. 
مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن الن�س على غرامة ارتداد كل �سيك مبلغ )500( وقد ارتد عدد 

)1( �سيك دون �سرف 
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه والبد من تطهري 

املاأجور من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
تاريخ 2017/8/1  االيجار من  بدل  ي�ستجد من  ما  ب�سداد  عليها  املدعي  ال��زام   - مالية  مطالبة 

وحتى تاريخ االخالء الفعلي للعقار 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اإعادة اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/11/14 
ال�ساعة 2.30م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة الرابعة( بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز 
ف�س املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ 

الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/08416/2017 / �سكني  
اىل املدعى عليه : ال�سماء املا�سية للتجارة العامة - �س ذ م م   

 مبا اأن املدعي : احمد مبارك عي�سى املن�سوري    
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/08416/2017 /�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

2017/3/15 وحتى  للفرة من  للماأجور  االأج��رة  �سداد  عليه ميتنع عن  املدعى  ان   - عقار  اخ��الء 
او  بال�سداد  اخطاره  رغ��م  �سداده  عن  وميتنع  دره��م   216000 مبلغ  بذمته  فر�سد    2017/12/13

االإخالء يف 2017/8/9 بالل�سق 
ايجارية  املدعي عليه حرر له �سيكني مببلغ اجمايل )216000( درهم كقيمة  ان  مطالبة مالية - 

وتبني عدم وجود ر�سيد لهم وميتنع عن �سداد مقابلهم 
الفواتري  واملياه وكافة  الكهرباء  ا�ستهالك  امللزم بقيمة  امل�ستاجر هو  ان  بت�سليم م�ستندات -  الزام 
اعادة  االإل��ت��زام��ات وت�سليمه بحالة جيدة ليمكن  م��ن تلك  امل��اأج��ور  م��ن تطهري  امل��ر���س��دة  والب��د 

االإنتفاع به
القيمة االيجارية للفرة من 2017/12/14 وما  ب�سداد مبلغ  املدعي عليه  ال��زام   - مطالبة مالية 
احت�ساب  �سنويا مع  دره��م   270000 بواقع  الفعلي  االخ��الء  تاريخ  ايجارية حتى  قيمة  ي�ستجد من 

الزيادة القانونية املقررة. 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى واتعاب املحاماة. 

وقررت اللجنة الق�سائية اإعادة اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الثالثاء  املوافق 2017/11/14 
ال�ساعة 2.30م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة الرابعة( بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز 
ف�س املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ 

الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03800/2017 / جتاري     
ال�سادر يف الدعوى رقم 2010-1964  جتاري -  ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : �سي بي ال العاملية - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : جمموعة رجيد للمقاوالت - �س ذ م م 

ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:
1- الزام املنفذ �سده بان يوؤدي لطالب التنفيذ مبلغ 232190 درهم 

2- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من 
تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم 
اتخاذ االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه  - مالحظة / �سيتم اإغالق ملف 
التنفيذ تلقائيا حال عدم ت�سليم افادة االإعالن بالن�سر خالل ع�سرة ايام من 

تاريخ ا�ستالمه وفقا للقرار رقم 21 ل�سنة 2017(
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

 يف الدعوى رقم  2017/450  تنفيذ عقاري 
                                 اىل املنفذ �سده/1- م�سبح بيات حممد بن بيات 2- بثينة حممد بيات حممد 
 -5 بوهناد  م�سبح  عبداهلل  فاطمة   -4 بيات   بن  حممد  بن  علي  بن  را�سد  بنت  ن��ورة   -3 بيات 
وداد عبداهلل م�سبح بوهناد 6- �سالمة بنت مبارك - زوجة عبدالكرمي وليد دروي�س 7- مروان 
حممد بيات حممد بيات 8- فاطمة حمدان دملوك 9- حممد عبداهلل م�سبح بوهناد 10- �سعيد 
عبدالكرمي وليد دروي�س 11- �سعاع عبداهلل م�سبح بوهناد 12 - عبداهلل حممد علي حممد بيات 
13- احمد بن جمعة بن حممد بن �سبيب 14 - ظبية عبداهلل م�سبح بوهناد 15- عبد الكرمي 
وليد دروي�س 16- عمر حممد بيات حممد بيات  17- �سيخة حممد علي حممد بيات  18- فاطمة 
حممد علي حممد بيات 19- علي حممد بيات حممد بيات 20- احمد حممد علي حممد بيات 
21- جمعة حممد علي حممد بيات  22-وفاء حممد علي حممد بيات  23- مرمي حممد علي 
حممد بيات  24- جمال عبداهلل م�سبح بوهناد   جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ 
اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - املهريي  �سريع  بن  عبداهلل  را�سد  خليفة 
املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )34477( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
بالزام املدعي عليهم من االأول حتى الرابع والثالثني برد واعادة ن�سيب املدعني من املبالغ التي 
ح�سلوا عليها نتيجة بيع ارا�سي التعوي�س ارقام 299-300-301 الورقاء االوىل - 347-342-341 
النهدة الثانية( وردها للمدعني ح�سب االن�سبة ال�سرعية لثبوت احقيتهم يف ن�سيبهم من تلك 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  �سعيد(.   وعليه  بنت  وفاة مورثتهم )فاطمة  بعد  التي ظهرت  االرا�سي 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات 

ن�سر هذا االعالن. 

رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة �سيح �سعيب 

 CN 1811270:العمال النجارة واحلدادة امل�سلحة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة يو�سف خلفان خمي�س خلفان ال�سام�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف خالد �سعيد عبداهلل �سيخان املعويل

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11

اإعــــــــــالن
الزلزال  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1136485:لهدم املباين واحلفريات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة خمي�س غنام عبداهلل غنام الكعبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل �سعيد حممد �سامل الدرعي

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة –الفجر 

نظمتها  ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة  ح���م���الت  اأ����س���ف���رت 
لدائرة  التابعة  البيئية،  راق��ب  دوري���ات 
اخليمة،  راأ�������س  يف  ال���ع���ام���ة  اخل����دم����ات 
وتنظيمية  بيئية  خمالفة   302 �سبط 
خم��ت��ل��ف��ة يف ج��ب��ل ج��ي�����س، خ���الل �سهر 

اأكتوبر ت�سرين االأول املا�سي.
ال�����س��ح��ي، م�ست�سار  ح��م��د  اأح��م��د  وق����ال 
الدائرة للخدمات العامة، ان جمموعة 
الدائرة  يف  البيئية  والرقابة  التفتي�س 
، مت��ك��ن��ت م���ن ���س��ب��ط  امل��خ��ال��ف��ات على 

امتداد املرتفعات اجلبلية يف جي�س.
اجلبلي،  الطريق  “كان  ال�سحي  وت��اب��ع 
ق��م��ة اجل��ب��ل االأعلى  اإىل  ي��و���س��ل  ال���ذي 

1900 مر عن  االإم���ارات،  ارتفاعا يف 
املخالفات  لبع�س  البحر م�سرحا  �سطح 
الدائرة  اأن  موؤكدا  والتنظيمية  البيئية 
ما  وه��و  باجلبل،  خا�سا  اهتماما  ت��ويل 
يتج�سد يف احلفاظ على البيئة اجلبلية 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  وح��م��اي��ة  ن��ط��اق��ه،  يف 
نظرا  فيه،  العامة  اخلدمات  ومنظومة 
واجليولوجية  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  الأه��م��ي��ت��ه 
وال�����س��ي��اح��ي��ة واالق���ت�������س���ادي���ة اإج���م���اال، 
نهاية  يف  ع��ل��ي��ه  احل���ا����س���د  واالإق������ب������ال 
االأ�سبوع والعطالت، مبا ي�سل اإىل اآالف 

اليوم  يف  وال�سياح  واملتنزهني  ال�سيارات 
الواحد، ما ي�ستدعي حت�سني اخلدمات 

وتعزيز م�ستويات االأمان.
رجال  اأن  نف�سه  ال�سحي  ذك��ر  وتف�سيال 
ال�سهر  �سبطوا  اخليمة  راأ����س  يف  راق��ب 
املناطق  يف  خم���ال���ف���ة   355 امل���ا����س���ي 
االإم���ارة،  العامة يف  وال��ط��رق وامل��ي��ادي��ن 
الواقع خلف  ال�ساطئ  و17 خمالفة يف 
خمالفة  و14  �سابقا،  ال�سعودي  املعهد 
القوا�سم، و16 خمالفة يف  يف كورني�س 
خور راأ�س اخليمة، وهي مناطق ومواقع 

ملدينة  الناب�س  القلب  اإجماال يف  تندرج 
وخمالفتني  امل��ع��ا���س��رة،  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
خمالفات  و4  معريي�س،  كورني�س  يف 
يف ����س���ارع ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي�����د، يف 
اجل���زء ال��واق��ع منه ب��راأ���س اخل��ي��م��ة، يف 
ظ���ل ان���ط���الق امل��و���س��م ال�����س��ت��وي، الذي 
االأهايل  قبل  م��ن  ك��ب��ريا  اإق��ب��اال  ي�سجل 
اأوقاتهم على جانبيه،  للجلو�س وق�ساء 
متفرقة  بيئية  بجانب �سبط خمالفات 
و�سواها يف مواقع خمتلفة عر االمتداد 

اجلغرايف لالإمارة.

•• ابوظبي-وام:

م�سلح  ع��ل��ي  اهلل  ع��ب��د  ����س���ع���ادة  اأك�����د 
هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  االأح��ب��اب��ي 
اأهمية  اأدوي���ا،  اأبوظبي  وكهرباء  مياه 
االأهداف  تطبيق احلوكمة يف حتقيق 
اال�سراتيجية وتطوير االأداء املايل .

احللقة  يف  م�����س��ارك��ت��ه  خ����الل  وق�����ال 
ال�سنوية 29 ملعهد الهند للمحا�سبني 
العا�سمة  يف  امل��ن��ع��ق��دة  ال��ق��ان��ون��ي��ني 
مب�ساركة   ، ���س��رف  ك�سيف  اأب��وظ��ب��ي 
خمتلف  م��ن  واخل���راء  املمثلني  كبار 
العامل  يف  املالية  واملوؤ�س�سات  املعاهد 
يعك�س  احل���ل���ق���ة  ه�����ذه  م���و����س���وع  اإن 
اجتماع  واأه���م���ي���ة  امل���ت���زاي���د  االدراك 
الر�سمية معا  املالية  املوؤ�س�سات  كرى 
املتخ�س�سني  اخل���راء  عمل  لت�سهيل 
م��ع��رف��ت��ه��م وخرتهم  ومل�����س��ارك��ة  م��ع��ا 
احللقة،  ه�����ذه  ����س���ي���وف  ج��م��ي��ع  م����ع 
اأه��م��ي��ة ه��ذه احل��ل��ق��ات يف  اإىل  م�سريا 
االقت�سادية  بالظروف  املعرفة  تعزيز 
ال�������س���ائ���دة ال���ت���ي ت�����س��ه��ده��ا االأ�����س����واق 
امل��ال��ي��ة وا���س��ت��ع��را���س ع��وام��ل ال�سعف 
اأ�سار  كما  ال��ع��امل.  ح��ول  االقت�ساد  يف 
�سعادته اإىل اأن دولة االمارات العربية 
امل���ت���ح���دة ت��ت��م��ي��ز مب���وق���ع خ���ا����س بني 

الثقايف  لتنوعها  ن��ظ��را  اخل��ل��ي��ج  دول 
ال�سديقة  ال���ت���ج���اري���ة  ون�����س��اط��ات��ه��ا 
 ، اال�ستثمار  جم���االت  ت��ن��وع  و  للبيئة 
ودوره����ا امل��ه��م يف احل��ف��اظ ع��ل��ى اأمن 
املنطقة وا�ستقرارها، موؤكدا دور هيئة 
يتعلق  اأب��وظ��ب��ي فيما  وك��ه��رب��اء  م��ي��اه 
تاأ�سي�س  خ��الل  م��ن  ال��ط��اق��ة،  بقطاع 
نظام احلوكمة وتطبيقه يف جمموعة 
بغر�س  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��اب��ع��ة  ال�����س��رك��ات 
باأن  اال�سراتيجية  االأه���داف  حتقيق 
�سركاتها  وجم��م��وع��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  حت��ت��ل 

م��ك��ان��ة م��ت��م��ي��زة ���س��م��ن ال��رب��ع االأول 
املاء  جم��ال  يف  العاملية  املوؤ�س�سات  بني 

والكهرباء بحلول 2020.
وب���ني ان���ه وم���ن اأج����ل حت��ق��ي��ق كفاءة 
الطاقة واحلفاظ عليها، قامت الهيئة 
مل�ساعدة  الطلب  اإدارة  برنامج  باإن�ساء 
ا�ستهالك  تر�سيد  يف  العمالء  جميع 
ال��ه��ي��ئ��ة من  ت�سعى  ح��ي��ث  ال��ك��ه��رب��اء، 
خلف�س  الطلب  اإدارة  برنامج  خ��الل 
ا�ستهالك الفرد للطاقة بن�سبة 20% 
�سعادته  اأك����د  ك��م��ا   .2030 ب��ح��ل��ول 

�سعي الهيئة وجمموعة �سركاتها على 
حتقيق ا�ستدامة توفري املاء والكهرباء 
وتلبية  امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني  ���س��رائ��ح  ل��ك��اف��ة 
الزيادة  ع��ن  الناجم  املتنامي  الطلب 
ال�سكانية وم�ساريع التطوير اجلديدة 
بتوجه  م�سيدا  الدولة،  ت�سهدها  التي 
نحو  املتحدة  العربية  االم���ارات  دول��ة 
ت��ب��ن��ي م�����س��روع ج��دي��د الإن���ت���اج طاقة 
الطاقة  با�ستخدام  نظيفة  كهربائية 
والغاز  ال�سم�سية  وال��ط��اق��ة  ال��ن��ووي��ة 

الطبيعي لتاأمني االإمداد الالزم.

•• اأبوظبي-وام:

 - وال�سياحة  الثقافة  ل��دائ��رة  الثقايف  التوجه  يرتكز 
اأبوظبي على الفنون الت�سكيلية باعتبارها اأحد االأدوات 

االأ�سا�سية لتكوين الوعي اجلمعي .
و�سيلة  كونها  تتجاوز  املعا�سر  املنظور  م��ن  فالفنون 
اأداة  لتكون  �سخ�سية،  نظر  وج��ه��ة  وت�سكيل  للتعبري 

للم�ساهمة يف بناء الوعي العام والتنمية املجتمعية،.
املميزة  امل��ب��ادرات و الرامج  فمن خالل جمموعة من 
تعمل الدائرة على تكري�س اأدوات الفن ليتمكن الفنانون 
الإمارة  اال�ستثنائية  احل��ك��اي��ة  وا�ستلهام  جت�سيد  م��ن 

اأبوظبي التي باتت واجهة عاملية للفن والثقافة.
اأبوظبي   - وال�سياحة  الثقافة  دائ���رة  اهتمام  وينطلق 
العنا�سر  تاأثريا بني  الت�سكيلية كونها االأكر  بالفنون 
االإن�سان منذ  التعبريية  الفنون  رافقت  فقد  الثقافية، 
الكهوف  البدائية على ج��دران  الر�سوم  القدم و مكنت 
اآالف  قبل  احلياة  طبيعة  عن  اأول��ي��ة  مالمح  ر�سم  من 
االإن�سان  اأعماق  اليوم فهي تك�سف  الفنون  اأما  ال�سنني، 
امل��ع��ا���س��ر وع��الق��ت��ه مب��ا ح��ول��ه واأي�����س��ا م��وق��ف��ه م��ن ما 
يدور حوله، و تاأخذ الفنون الت�سكيلية حيزا جيدا من 
اخلطة الثقافية للهيئة املعنية بتطوير البنية التحتية 
التي  ال��ف��ري��دة  الثقافية  امل��ك��ون��ات  على  بناء  لل�سياحة 

تتميز بها االإمارة.
التقرير  يف هذا  “وام”  االإم��ارات  اأنباء  وكالة  وتر�سد 
الفني  امل�سهد  تعزيز  يف  وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  دور 
توازن  حيث  العاملية  نحو  الغني  اأبوظبي  يف  والثقايف 
امل��زج بني  للفنون ما بني  الداعمة  ال��دائ��رة يف خطتها 
التوجهات العاملية وتوفري االإمكانيات للمجتمع املحلي 
والذي ي�سهد ازده��اًرا ملحوًظا يف التوجه اإىل التعبري 

التقليدية،  اأو  احل��دي��ث��ة  مب��دار���س��ه  ����س���واء  ال��ب�����س��ري 
التنوع يف  برامج متعددة حتاكي  الدائرة  لذلك تطرح 
برامج  وه��ي  والتعليمية  والفنية  الثقافية  التوجهات 
االإم���ارة  زّوار  ت��رف��د  ال��وق��ت  نف�س  ويف  ال��ق��درات  تبني 

بتجربة ثقافية فريدة.
ورغم اأن ال�سمة احلالية للم�سهد الفني الإمارة اأبوظبي 
ا�ستقطاب  �سيما  وال  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ب��غ��ة  ع��ل��ي��ه  ت��ط��غ��ي 
املجموعات الفنية املتحفية املرموقة والتي �ستحت�سنها 
جمموعة املتاحف حتت التاأ�سي�س يف املنطقة الثقافية يف 
جزيرة ال�سعديات، ..فهذه ال�سمة تعد مكملة للم�سهد 
نتيجة  العاملية احلديثة  املتاحف  الغني فجاءت  املحلي 
تاأ�سي�س  ب��داأ  فقد  االإم���ارة،  يف  املبكر  الثقايف  للتاأ�سي�س 
متحف العني الوطني قبل قيام الدولة، بينما حتت�سن 
جزيرة دملا، التي تبعد عن مدينة اأبوظبي حوايل 210 
كلم متحفا يوثق اإرث اللوؤلوؤ العريق يف املنطقة. كما ال 
الن�سط يف الدولة والذي  اأغفال احل��راك الفني  ميكن 
العام،  امل�سهد  على  اأث���را  ت��رك��وا  رواد  فنانون  ل��ه  اأ�س�س 
فنية  مل��دار���س  التاأ�سي�س  رائ����دا يف  اأ���س��ب��ح  م��ن  وم��ن��ه��م 
االإقليمي  امل�ستوى  على  الفنانني  م��ن  اأج��ي��ال  يتبعها 
وع���ر ال��زم��ن ج�����س��دت االأع���م���ال ال��ف��ن��ي��ة ت��ل��ك ال����روؤى 
اخلالقة التي تركها املكان على ت�سورات الفنانني مبا 

فيها التغريات املت�سارعة التي ي�سهدها املجتمع.
وق���ال ���س��ع��ادة �سيف غ��ب��ا���س م��دي��ر ع���ام دائ����رة الثقافة 
“وام”  االإم����ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  اأب��وظ��ب��ي   - وال�سياحة 
ت�سهد  االإم����ارة  اأن  اأب��وظ��ب��ي  ف��ن  معر�س  هام�س  على 
اإ�سافة  العمل  ور���س  و  املعار�س  ع��دد  من��وا م�ستمرا يف 

عاملي  باهتمام  حتظي  ال��ت��ي  وال��ع��رو���س  ال��ن��دوات  اإىل 
توؤكد  والثقافية  الفنية  اأبوظبي  فعاليات  اأن  اإىل  الفتا 
حيث  العاملية  الثقافية  اخل��ارط��ة  على  املهمة  مكانتها 
االإجنازات الثقافية امل�ستمرة الإمارة اأبوظبي من خالل 
الفن والفنانني االإماراتيني .. م�سريا اإىل فوز اأبوظبي 
يف  م�ساركتها  خ��الل  جناح”  ت�سميم  “اأف�سل  بجائزة 
معر�س �سوق ال�سفر العاملي بلندن متفوقة على 5 اآالف 
عار�س من 188 دولة ميثلون جهات حكومية و�سركات 
اإجنازات  اإىل  ي�ساف  جديدا  عامليا  اإجن��ازا  يعد  خا�سة 
اأبوظبي الذي  اأن متحف اللوفر  اإىل  اأبوظبي.. منوها 
مت افتتاحه اأول اأم�س يف حفل مهيب يف االإمارة يج�سد 
روؤية دولة االإمارات باأن تقدم االأمم وتطور ح�سارتها 
احلوار  وت�سجيع  والت�سامح  الثقايف  التنوع  على  يبني 

امل�سرك واالنفتاح على االآخرين.
وجاءت برامج ومبادرات الدائرة لتغني املجتمع الفني 
بباقة من االأدوات املنوعة التي تدعم القدرات وحتفز 
االحرافية  امل��ع��ار���س  �سل�سلة  خ���الل  م���ن  امل���واه���ب، 
التفاعلية  وامل�����س��اب��ق��ات  الفنية  واالأع���م���ال  وال��ع��رو���س 
معايري  اإر�ساء  يف  جنحت  والتي  احل��واري��ة،  واجلل�سات 
التذوق الفني عند اجلمهور، ودفعت احلراك الفني اإىل 
موقع مرموق اإقليميا و عامليا، ويف نف�س الوقت كر�ست 
موقع اإمارة اأبوظبي كوجهة م�ستدامة للفن والثقافة 
يف ترجمة عملية ملبادئ ال�سياحة الثقافية القائمة على 

جذب ال�سائح النوعي الباحث عن املعرفة.
كما �سكلت منارة ال�سعديات يف الع�سرية املا�سية موقعا 
ال�سعديات  جزيرة  يف  الفني  امل�سهد  الإث��راء  حت�سرييا 

ح��ي��ث ت��ق��ع امل��ت��اح��ف ال��ع��امل��ي��ة، ف��ق��د اح��ت�����س��ن��ت منارة 
اال�ستباقية  املعار�س  �سل�سلة  تد�سينها  منذ  ال�سعديات 
املتاحف  تكونها  ب��داأت  التي  الفنية  املجموعات  لعر�س 
امل��رت��ق��ب��ة، اإىل ج��ان��ب امل��ع��ر���س��ني ال��ف��ن��ي��ني االأك�����ر يف 
اأعمال  الفني لعر�س  ال�سوق  اأبوظبي”  “فن  االإم��ارة؛ 
اإماراتية”  “تعابري  واملعا�سر، ومعر�س  الفن احلديث 

املوجه لدعم الفنانني االإماراتيني.
وت��ع��د امل���ن���ارة م��وق��ع��ا م��ث��ال��ي��اً الإق���ام���ة ه���ذه الفعاليات 
وم�سرحا  اأداء  ع���رو����س  ت��ت�����س��م��ن  وال���ت���ي  ال�����س��خ��م��ة 
مب�ساركة  تعليمية  فنية  وور���س��ا  ون����دوات  ومو�سيقى 

املجتمع املحلي.
و متكن “فن اأبوظبي” بعد ت�سع �سنوات من التاأ�سي�س 
ملن�سة فنية ناب�سة بالتجدد الذي مييز الفنون املعا�سرة 
العامل  ب��ل ح��ول  االإم����ارات وح��ده��ا  واحلديثة لي�س يف 
جتربة  ت��ق��دمي  يف  اأبوظبي”  “فن  جن��ح  ف��ق��د  اأي�����س��ا، 
املجتمعي،  بالتفاعل  املرتبطة  للمعار�س  حية  �سنوية 
فقد ا�ستقطب هذا ال�سوق الفني العام املا�سي 20 األف 
اأي��ام، مل يتفاعلوا فقط مع االأعمال  اأربعة  زائر طوال 
عر�س  �سالة   40 قبل  من  املعرو�سة  الفريدة  الفنية 
ك��ان��وا ج��زء م��ن ع��رو���س االأداء التعبريية  ب��ل  ع��امل��ي��ة، 

املعا�سرة امل�ساحبة.
الفوتوغرايف،  للت�سوير  االإم���ارات  م�سابقة  تعد  فيما 
اأبوظبي   - وال�سياحة  الثقافة  دائ���رة  تنظمها  وال��ت��ي 
���س��ن��وي��اً، اأح���د اأه���م امل�����س��اب��ق��ات االح��راف��ي��ة يف العامل، 
الت�سوير  ل��ف��ن  ال�����دويل  االحت�����اد  ب��رع��اي��ة  حت��ظ��ى  اإذ 
الفوتوغرايف، وهي م�سابقة ت�ستوعب خمتلف املدار�س 

واالأ�ساليب الفنية، وتعك�س امل�سابقة بتنوعها و�سموليتها 
والذي  ال��ت��ع��ب��ري،  يف  ال��ف��وت��وغ��رايف  الت�سوير  ف��ن  ق���وة 
التناق�س  ونقد  ال��واق��ع  اإىل حم��اك��اة  االأق���رب  يعد  ق��د 
والك�سف عن اخلبايا كما ا�ستقطبت امل�سابقة م�ساركات 
م��ن اأف����راد واأع�����س��اء اأن��دي��ة ت�سوير م��ن 90 دول���ة يف 
وعك�ست  املا�سي،  العام  اأقيمت  التي  االأخ��رية  ن�سختها 
التي  ال�سمات  ح��ول  ع��ايل  اح��رايف  م�ستوى  امل�ساركات 

تدور حولها امل�سابقة.
خالل  م���ن  “اأبوظبي  م�����س��اب��ق��ة  ان�����س��م��ام  ���س��ك��ل  ك��م��ا 
الثقافة وال�سياحة-اأبوظبي دفعة  اإىل دائرة  عيونكم” 
قوية ملحريف وهواة الت�سوير الفوتوغرايف يف الدولة، 
190 �سورة  اخ��ت��ي��ار  ع��ن  االأخ���ري  االإع����الن  فقد لقي 
امل�سابقة  من  الرابعة  الن�سخة  من  النهائية  للمرحلة 
امل�سابقة  فتلقت  امل�سورين،  جمتمع  يف  وا�سعاً  �سدى 
 182 بينها  م��ن  للم�ساركة،  طلب   2000 م��ن  اأك��ر 
طلباً �سمن فئة الطالب.. وتتعدى اأهمية هذه امل�سابقة 
يقدمها  التي  القيمة  باجلوائز  والفوز  التناف�س  اأبعاد 
الرعاة، اإذ تر�سخ امل�سابقة روح البحث عن املميز واملثري 
املعا�سرة  فيها  متتزج  التي  االإم����ارة  اأن��ح��اء  يف  وامل��ع��ر 

والتقاليد ب�سكل ملهم.
كما يعتر املر�سم احلّر الذي يتخذ من امل�سرح الوطني 
مقراً له، اأول مر�سم حر يف اإمارة اأبوظبي، حيث يعمل 
على تطبيق ا�سراتيجية طويلة املدى ليقدم اخلرات 
واملهارات الالزمة للمواهب ال�سابة واجلديدة واملبتدئة 
فنون  م��ن  ي��وازي��ه��ا  وم��ا  الت�سكيلية،  الفنون  جم��ال  يف 
واأ���س��ك��ال��ه��ا وان��ت��م��اءات��ه��ا الفنية.  اأمن��اط��ه��ا  ب��اخ��ت��الف 

�سة،  ويقدم املر�سم ب�سكل دوري برامج تعليمية متخ�سّ
مدر�سون  ويقّدمها  عليها  ي�سرف  فنية  عمل  وور����س 
متخ�س�سون وفنانون حمرفون مقابل ر�سوم رمزية، 

ويقدم �سهادات معتمدة من وزارة الربية والتعليم.
واحات  و���س��ط  ال��واق��ع  للفنون  ال��ق��ط��ارة  م��رك��ز  ويلعب 
الفني  م��ه��م��اً يف احل����راك  وط��ن��ي��اً  دوراً  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة 
وال��ث��ق��ايف ال����ذي ت�سعى دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ي��اح��ة - 

اأبوظبي الإثرائه.
منها  مم��ي��زة،  تدريبية  تعليمية  ق��اع��ات  ي�سم  فاملركز 
املو�سيقية  الدرو�س  الإقامة  االأغرا�س  متعدد  ا�ستوديو 
والفن  للر�سم  خا�س  وا�ستوديو  الفنية،  وامل�سغوالت 
الت�سكيلي، وقاعة جمهزة بالكامل لالأعمال الفخارية، 
وغرفة رقمية خا�سة بالت�سوير الفوتوغرايف، وف�سول 
تعليم احل��ا���س��وب، وا���س��ت��ودي��و وا���س��ع ل��ف��ن اخل���ط، اإىل 

جانب قاعة معار�س ومكتبة.
وي��ت��خ��ذ امل���رك���ز م���ن ح�����س��ن ال���ق���ّط���ارة م��وق��ع��ا ل���ه بعد 
�سكله اجلمايل  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  مّت���ت  ف��ق��د  ت��رم��ي��م��ه، 
املن�ساة  م��ع  ليتناغم  اخل��ارج��ي��ة  لواجهاته  التقليدّي 
الع�سرية املخ�س�سة لتعليم الفنون، ليكون بذلك املكان 
والثقافة  الفنون  لدرا�سة  االإم��ارات��ّي  للمجتمع  املثايل 

وممار�ستها وتطويرها حتت ظالل من االأ�سالة.
علي  – اأب��وظ��ب��ي  وال�سياحة  الثقافة  دائ���رة  وحت��ر���س 
تنظمها  التي  التوجهات  متنوعة  الفعاليات  ت�سمني 
تكون  م��ا  ف��دائ��م��اً  الت�سكيلية،  ب��ال��ف��ن��ون  يهتم  ج��ان��ب��اً 
هناك م�ساحة للتعبري الفني احلي اأو معر�س ت�سكيلي 
ق�سر  مهرجان  مثل  الأح���داث  م�ساحب  وف��وت��وغ��رايف 
التقليدية  وال�سناعات  احل��رف  مهرجان  و  احل�سن، 
اأبوظبي  �سيف  ومو�سم  ال��ع��ني،  يف  �سنويا  ي��ق��ام  ال���ذي 

وغريها من فعاليات تقام على مدار العام.

•• ال�صارقة-وام:

اإغالقا جزئيا ل�سارع  اأنها بداأت ام�س  ال�سارقة  اأعلنت هيئة الطرق واملوا�سالت يف 
املنتزه مل�سار القادمني من اإمارة عجمان باجتاه ال�سارقة حتى 30 اأبريل 2018 
وذلك ا�ستكمااًل خلطة الهيئة الهادفة لتطوير ورفع كفاءة الطرق يف اإمارة ال�سارقة. 
وو�سعت الهيئة خطة زمنية لتطوير عدد من �سوارع وطرق االإمارة واإن�ساء �سبكات 
طرق حديثة ومتطورة وبنية حتتية تتواكب مع النه�سة احل�سارية والعمرانية التي 
ت�سهدها ال�سارقة حالياً تنفيذاً لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 
حممد القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة ب�سرورة توفري �سبكات طرق 
متطورة تلبي احتياجات جميع القاطنني على اأر�س االإمارة دون اأي معوقات ال�سيما 
اأن ال�سارقة باتت وجهة لل�سياحة واالإقامة والعمل ملا تتمتع به من مقومات طبيعية 
توفري  مت  املرورية  االختناقات  ومنع  امل��ارة  �سالمة  على  وحر�ساً  جاذبة.  وتنموية 
املنتزه ومنطقة  ب��دءا من ميدان  كيلومرات   3 بديلة مهياأة بطول  داخلية  طرق 
الرفاعة مروراً ب�سارع ال�سرق مع تثبيت اإ�سارة �سوئية على �سارع املنتزه للتحكم يف 
احلركة املرورية بتوجيه حركة ال�سري اإىل الطريق البديل مبداخل وخمارج لكافة 
املناطق التي متر بها كما مت التعاون والتن�سيق مع القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة 

والقيادة العامة ل�سرطة عجمان لتنظيم حركة ال�سري دون اأية معوقات.

اأب�ظبــي.. واجهــة عامليــة ا�ستثنـائيــة للفـن والثقافـة 

•• اأبوظبي -وام:

قال معايل الدكتور اأحمد مبارك املزروعي االأمني العام للمجل�س التنفيذي 
الإمارة اأبوظبي اإن افتتاح متحف اللوفر اأبوظبي ميثل منجزاً ح�سارياً مهماً 
العربية  االإم����ارات  ودول���ة  الأبوظبي  ج��دي��دة  ب�سمة  ي�سع  ا�ستثنائياً  وح��دث��اً 

املتحدة على خارطة الثقافة والفن العاملي.
واأ�ساف معاليه يف كلمة له مبنا�سبة افتتاح متحف اللوفر اأبوظبي اإن ح�سور 
عدد كبري من امللوك والروؤ�ساء والقادة حفل االفتتاح يعك�س تقديرهم لدولة 
االإم��ارات العربية املتحدة وقيادتها واعجابهم بهذا ال�سرح احل�ساري الذي 
يحتفي بالراث الثقايف االإن�ساين ويوؤدي دوراً مهماً يف مد ج�سور التوا�سل 

بني خمتلف احل�سارات وال�سعوب من خالل االأعمال الفنية التي تنتمي اإىل 
حقب وثقافات خمتلفة وجت�سد اإبداعات االإن�سان منذ اأقدم الع�سور و�سواًل 

اإىل الع�سر احلديث.
و اأكد معاليه اأن اهتمام دولة االإمارات بالراث االإن�ساين واملتاحف يعود اإىل 
نهيان طيب اهلل ثراه  اآل  �سلطان  زاي��د بن  ال�سيخ  له  املغفور  الدولة  موؤ�س�س 
انطالق مهمة  نقطة  ليكون   1970 �سنة  العني  باإن�ساء متحف  وّج��ه  ال��ذي 

للحفاظ على تراثنا االإن�ساين.
الذين ورث��وا عنه كل خ�ساله احلميدة �ساروا  زاي��د  اأبناء  اإن  املزروعي  و قال 
على خطاه فجعلوا االهتمام بالثقافة يف الطليعة اإمياناً منهم بدورها املهم يف 
عملية التنمية فغدت دولة االإمارات يف ظل القيادة احلكيمة ل�ساحب ال�سمو 

ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل مركز اإ�سعاع فكريا 
وثقافيا يفتح نوافذه على ثقافات العامل اأجمع وي�سهم يف تعزيز احلوار بني 
احل�سارات.  و اأو�سح اأن كلمة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
يف حفل  “رعاه اهلل”  ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
الثقافة  ل��دور  قيادتنا احلكيمة  روؤي��ة  تعبري عن  اأف�سل  كانت  املتحف  افتتاح 
الت�سامح واملحبة بينها ونبذ كل  ال�سعوب وتعزيز قيم  العالقات بني  بناء  يف 

مظاهر العنف والتطرف.
و اأ�ساد معاليه باجلهود الكبرية التي بذلها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
منذ  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د 
اأن كان اللوفر اأبوظبي جمرد فكرة اإىل اأن حتّول احللم اإىل واقع فكان هذا 

ال�سرح املعماري الفني املميز والذي �سيظل كما قال �سموه خري �ساهد على 
“ اأننا قادرون على �سنع االأمل ل�سعوب هذه املنطقة بالرغم مما تعانيه من 
حروب ونزاعات وما نزفته على مدى ال�سنوات املا�سية من دماء وثروات”.. 
املجل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ه��زاع  ال�سيخ  �سمو  مبتابعة  منوها 
التنفيذي الإمارة اأبوظبي للم�ساريع احلكومية التطويرية يف جميع قطاعات 
العمل احلكومي باالإمارة. و�سدد معايل االأمني العام للمجل�س التنفيذي على 
اإن�ساء  فرن�سا يف  املتحدة وجمهورية  العربية  االإم��ارات  دولة  التعاون بني  اأن 
متحف اللوفر اأبوظبي هو ر�سالة للعامل كله باأن اأف�سل تعاون بني الدول هو 
التعاون الذي يف�سي اإىل تعزيز قيم الت�سامح والتعاي�س ال�سلمي بني الدول 

وي�سهم يف ن�سر املحبة وال�سالم بني خمتلف �سعوب العامل.

اأحمد مبارك املزروعي : متحف الل�فر اأب�ظبي منجز ح�ساري مهم

اإغالق جزئي للقادمني من عجمان باجتاه ال�سارقة يف �سارع املنتزه الأعمال تط�يرية

خمالفة بيئية وتنظيمية يف “جبل جي�ش” ال�سياحي  302 مياه وكهرباء اأب�ظبي ت�سارك يف احللقة ال�سن�ية 29 ملعهد الهند للمحا�سبني القان�نيني
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 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : 
ال�سيد/ هديل ط��ارق يو�سف امل��ريزا احلمادي ، اجلن�سية : االإم��ارات ، وطلب 
الت�سديق على حمرر يت�سمن )تنازل(  يف اال�سم التجاري جاوا لقطع غيار 
اأجهزة احلا�سوب والهواتف املتحركة واملرخ�س من دائرة التنمية االقت�سادية 
يف ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 124121 ال�سادر بتاريخ 2003/2/1 من دائرة 
 ، �سواديا   كزكا  �ساهد  حممد  ال�سيد/  اىل  بخورفكان.   االقت�سادية  التنمية 
مدينة  يف  ال��ع��دل  الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  باك�ستان    : اجلن�سية 
خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
اإعالن  بالن�سر   
رقم 2017/7921

املنذر : �سركة العي�ساين لالزياء 
املنذر اليه : �سركة مركز الب�ستان - ذ م م 

املو�سوع 
ينذر املنذر املنذر اليه بتخفي�س قيمة االيجار وحتديد قيمته طبقا اليجار املثل باملحالت 
داخل مركز ومول الب�ستان وحتديد قيمة االيجار طبقا اليجار املثل املعمول به يف الوحدات 
املجاوره للوحجة امل�ستاأجرة يف نف�س املول وتعديل عقد االيجار ليكون مثل باقي املحالت 
الفرة  ع��ن  االي��ج��ار  بفرق  بالتعوي�س  املطالبة  يف  امل��ن��ذر  ح��ق  حفظ  م��ع  ب��امل��ول  امل�ستاأجرة 
كافة  الت��خ��اذ  �سن�سطر  واإال  ا�سهر  بثالثة  احل���ايل  العقد  انتهاء  قبل  كله  وذل���ك  املا�سية 
االج���راءات القانونية �سدكم ورف��ع دع��وى ام��ام جلنة االي��ج��ارات ببلدية دبي مه حتميلكم 

كافة االجراءات ور�سوم وم�ساريف التقا�سي مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى.  
 الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/3399  جتاري جزئي              

حمل  جمهول  بريا�سا   اك��رم  حممد  بريا�سا  اك��رم  اإح�سان   -1  / عليه  املدعي  اىل 
اأح��م��د ر�سيد  امل��دع��ي/ ف��اط��م��ة الي��ي��ك اك���ر ومي��ث��ل��ه / �سليمان  االق��ام��ة مب��ا ان 
املنهايل -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
املحاماة والفائدة 12% من  وقدره )115.000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املعجل بال كفالة   بالنفاذ  �سمول احلكم  و  التام  ال�سداد  اال�ستحقاق  وحتى  تاريخ 
ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة  املوافق  2017/11/26   وح��ددت لها جل�سة يوم االح��د  
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/9728  عمايل جزئي

حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  ج��اوي��د  1-كا�سف   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /عمران بت حممد نزير قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )14890 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb176579303ae  وحددت لها 
جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/12/5   ال�ساعة 08.30 �س مبكتب القا�سي لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/8914  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ريفون ملقاوالت البناء �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /نور الدين حممد م�سطفى ابو�سامه قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )12525 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB176571595AE  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/12/6   ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1647  ا�ستئناف جتاري    
ادفاتو  علي   -2 ع��ب��داهلل  مو�سى  ت��وري��ك��ان��دي��ل   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
كانديل جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف / زعل �سلطان احمد لوتاه 
وميثله:هاين رجب مو�سى عبداهلل اجل�سمي قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر 
لها  بتاريخ:2017/8/27  وحددت  بالدعوى رقم 2017/367 جتاري كلي 
جل�سه يوم االربعاء املوافق 2017/12/13 ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/945  ا�ستئناف مدين    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- حميد حممد ن�سيحت جمهول حمل االقامة 
مبا ان امل�ستاأنف / م�سطفى ابراهيم للتجارة العامة ���س.ذ.م.م قد 
مدين   2017/762 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف 
جزئي ب��ت��اري��خ:2017/7/11  وح��ددت لها جل�سه يوم االح��د املوافق 
 ch2.D.17 رقم  بالقاعة  10.00 �سباحا   ال�ساعة   2017/12/24
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
     اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2859  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سركة الرهاين ملواد البناء �س.ذ.م.م 2- ح�سيني بهاي فخر الدين 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/�سركة اخلليج للتمويل �س.م.خ وميثله:منى احمد 
عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليهما بالت�سامن والت�سامم مببلغ وقدره )311.018.68( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة التاأخريية 21% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام 
املوافق  اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول 
اأو  Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  2017/12/7  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

     اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2436  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جيه بي ام ا�سو�سييت�س للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/�سركة ابوظبي للزيوت النباتية ذ.م.م وميثله:منى احمد عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )47.914( درهم 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام 
�سم   - املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزامه  كفالة  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول 
ملف النزاع رقم:1430-2017 نزاع جتاري. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/12/7  
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3408  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه /وول��د وايد اك�سونرز ليمتيد جمهويل حمل االقامة 
ح�سن  ومالكها/نويد  الت�سويقية  لال�ست�سارات  املدعي/البوابة  ان  مبا 
حممد ح�سن قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها دعوى مطالبة مببلغ 
  2017/12/6 املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت  دره��م.   )35000(
ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
   يف  الدعوى 2017/1540 جتاري كلي - دبي      

املعلن اليه / املدعي عليها االأوىل / جموهرات اوم 
املدعي عليه الثاين / كيتا نكومار ديني�سكومار �سوالنكي 

املدعي عليه الثالث / �سنجاي ديني�س كومار �سولنكي 
املدعي عليه الرابع / اميت كومار ديني�س كومار �سوالنكي 

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلرة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم 
االثنني  املوافق 2017/11/13 يف متام ال�ساعة العا�سرة �سباحا لعقد االجتماع االأول للخرة 
الفجر  مبنى   - املطار  �سارع   - ديرة   - دبي   - ال�سارد  مكتب   : يف  الكائن  مكتبنا  مبقر  وذلك  
لالعمال ، مكتب رقم 119 ، مقابل �سركة ارامك�س ، لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا 
مراجعة  وعليكم   - بالدعوى  املتعلقة  امل�ستندات  كافة  اإح�سار  مع  املذكور  االجتماع  حل�سور 
وا�ستالم  املاأمورية  تنفيذ  اإجراءات  تطورات  وملتابعة  ا�ستف�سارات  اية  ب�ساأن  باأول  اوال  اخلبري 

امل�ستندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / �سعيد حممد ال�سارد الفال�سي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 

 دعوة حل�سور 
    الجتماع الأول للخربة

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة :�سيدلية مارينا مريدف - �س ذ م م    
رقم الرخ�سة : 591587 العنوان : حمل رقم 15 ملك ال�سيخ �سيف بن حممد 
بن عبداهلل ال�سام�سي - مردف ال�سكل القانوين: ذات م�سئولية حمدودة رقم 
بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   1005610  : التجاري  بال�سجل  القيد 
ال��واردة اعاله وذلك مبوجب  بال�سركة  الغاء الرخي�س اخلا�س  بانهاب�سدد 
االجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرا�س التقدم اىل 

دائرة التنمية االقت�سادية بدبي من خالل الريد االلكروين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae  
كافة امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا 

االعالن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : �سيدلية مارينا البادية - �س ذ م م 
العنوان : حمل رقم 7 ملك دبي في�ستيفال �سيتي - القرهود - ال�سكل القانوين: ذات 
م�سوؤولية حمدودة  رقم الرخ�سة : 640729  رقم القيد بال�سجل التجاري : 1060914 
ال�سجل  التاأ�سري يف  قد مت  باأنه  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  مبوجب هذا 
دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  اأع��اله،  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري 
بتاريخ 2013/12/2  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2014/2/26 وعلى 
حممد �سديق قا�سم  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرا�س  من لديه 
العاملية لتدقيق احل�سابات  العنوان : مكتب ملك ال�سيخ من�سور بن احمد اآل ثاين 
- ديرة - الرقة -  2219920-04 فاك�س: 2219934-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/حممد �سديق قا�سم العاملية لتدقيق احل�سابات  
العنوان : مكتب ملك ال�سيخ من�سور بن احمد اآل ثاين - ديرة - الرقة -  04-2219920 
فاك�س: 2219934-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه 
 قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية �سيدلية مارينا البادية - �س ذ م م  
كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق  بتاريخ 2013/12/2  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب 
اأو  اع��را���س  اأي  ل��دي��ه  دب��ي بتاريخ 2017/2/26 وع��ل��ى م��ن  ال��ع��دل حم��اك��م 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
 اعالن ن�سرا        

اإىل املدعي عليه /فيفيان فرييرا البوكويركيو 
 - االإمارات  بريد  موؤ�س�سة  املدعي/  اأن  حيث  وذلك  فكان  خور  مدينة  ومقرها 
الر�سالة للعقارات قد اأقام �سدكم دعوى ايجارية بالرقم 2017/74  تنفيذ لدى 
ح�سوركم  فيقت�سي  فكان  خور  مدينة  ببلدية  االيجارية  املنازعات  ف�س  جلنة 
�سخ�سيا اأو وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم اأو تنفيذ احلكم ال�سادر يف مدة 15 يوم 
من تاريخ االإعالن . ويف حالة تخلفكم عن احل�سور اأو عدم اإر�سال وكيل عنكم يف 

الوقت املحدد فاإن اللجنة �سوف تقوم بنظر الدعوى يف غيابكم
جلنة ف�س املنازعات اليجارية 
قلم التنفيذ 

 المارات العربية املتحدة
 حكومة ال�سارقة

  بلدية مدينة خورفكان

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2116  جتاري كلي

ر�سا  حممد   -2 ذ.م.م  ال��ع��ام��ة  للتجارة  ���س��ريف  اح��م��د  �سركة   -1/ عليهم  امل��دع��ي  اىل 
االقامة  الها�سمي جمهويل حمل  ابراهيم  ال�سيد  �سريف 3- حممد كامل  عبدالرحمن 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  عامة(  م�ساهمة  )�سركة  اال�سالمي  دب��ي  املدعي/بنك  ان  مبا 
والت�سامم  بالت�سامن  وال��ث��اين  االول  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  امل��دع��ى  وال���زام  دره���م(   6990801.66( مببلغ  والتكافل 
بالنفاذ  احلكم  و�سمول  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   5000000( مببلغ 
املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/12/4  ال�ساعة 9.30 �س 
بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7960   

املنذر : �سركة / بلو باي للعقارات - �س ذ م م  
املنذر اليه : �سركة او�سي�س �سمارت �سيم بي تي ايه ال تي دي - وميثلها مديرها 
/ الي�س جوزيفني جريماين جراند - �سافني زوجة لريوك�س - فرن�سية اجلن�سية 
والبالغة  االيجارية  للقيمة  الكامل  بال�سداد  نكلفكم   - االقامة  حمل  جمهول   -
)64.236( اربع و�ستون الفا ومائتان و�ستة وثالثون درهما خالل 30 ثالثني يوما 
من تاريخ تبلغكم االنذار ب�سكل قانوين واالإ �ساأ�سطر ا�سفا باال�سافة ملوكلي باتخاذ 
للقيمة  وال�����س��داد  ب��االخ��الء  مبطالبتكم  والق�سائية  القانونية  االج����راءات  كافة 

االيجارية مع ت�سمينكم كافة الر�سوم وامل�ساريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1881

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ هدى را�سد حممد را�سد ال�سحي -اإماراتية اجلن�سية  وال�سيد/ 
�سيف الرحمن اهلل دتيا - باك�ستاين اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستهم  البالغة 
اإماراتي اجلن�سية يف   - القحطاين  ال�سيد/ عبدالعزيز حممد عبدالعزيز �سهيل  100% وذلك اىل 
ال�سارقة مبوجب  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  م   م  ذ   - الديكور  ملقاوالت  دتيا  �سيف   / امل�سماة  الرخ�سة 
رخ�سة رقم )733592(  - تغريات اخرى : تغيري ال�سكل القانوين من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
لي�سبح   ) م  م  ذ   - الديكور  ملقاوالت  دتيا  )�سيف  من  التجاري  اال�سم  تغيري  فردية  موؤ�س�سة  اىل 

)اللم�سة االنيقة ملقاوالت الديكور( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1878
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ را�سد �سبيل را�سد عزيز - اإماراتي  اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن 
كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ عبدالعزيز علي حممد بن حامت البلو�سي - اإماراتي اجلن�سية 
يف الرخ�سة امل�سماة )ا�ستوديو �سان( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )723371( ال�سادرة من دائرة 

التنمية االقت�سادية بال�سارقة 
التجاري  اال�سم  لي�سبح   - �سان(  )ا�ستوديو  القدمي  اال�سم  من  التجاري  اال�سم  تغري  مت   -  : اخرى  تعديالت 
 - ت�سوير(  )ا�ستوديو  القدمي  التجاري  الن�ساط  من  التجاري  الن�ساط  تغيري  مت   - للعقارات(  )دان  اجلديد 

لي�سبح الن�ساط التجاري اجلديد )خدمات تاأجري العقارات وادارتها( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . 
فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ 
هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات 

القانونية

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

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1888

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد عبدالرحمن حممد �سامل الناخي - اإماراتي  اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ حممد ار�ساد عامل 
حممد عزيز احلق - بنغالدي�سي اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة / كافترييا نور املنامة( تاأ�س�ست 
باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )625427( ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة 
- تعديالت اخرى : مت تغيري ال�سكل القانون من )موؤ�س�سة فردية( اىل )موؤ�س�سة فردية بوكيل 
خدمات(.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
الت�سديق  على  . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم  العدل  الكاتب  يف �سان 
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك  اليه بعد  امل�سار  االجراء 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1880
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ جا�سبال �سينغ بالونت �سينغ - هندي  اجلن�سية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف الرخ�سة التجارية امل�سماة  �سماء الرحمانية لتجارة 
الهواتف املتحركة واحلا�سوب - رخ�سة رقم 746132 وذلك اىل ال�سيد/ عمران على دالور ح�سني 
- باك�ستاين اجلن�سية بن�سبة )100%( - تعديال اخرى :-   مت تغري الن�ساط التجاري من الن�ساط 
اىلالن�ساط  بالتجزئة   - ولوازمها  االآيل  احلا�سب  اجهزة  بيع   ، املتحركة  الهواتف  بيع   : القدمي 

التجاري اجلديد - اإ�سالح و�سيانة مكيفات الهواء معدات التريد وتنقية  الهواء . 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1877
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ مكرم حممود حممد يعقوب - باك�ستاين  اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيدة/ ا�سرار بيكم مريزا حممد علي 
بيج - هندية اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة )كافترييا مكرم حممود( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة 
مبوجب رخ�سة رقم )736088(  تعديالت اخرى : مت تغيري اال�سم التجاري من )كافترييا مكرم 

حممود( لي�سبح )كافترييا دار امل�سباح( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 184

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سيمون غطا�س حجازي ، �سوري  اجلن�سية يرغب يف البيع 
 ، ال�سيارات  البالغة 100%  يف اخلط االحمر لتجارة قطع غيار  والتنازل عن كامل ح�سته 
مبوجب رخ�سة رقم )559054( وذلك اىل ال�سيد/ عبداهلل احمد عبداهلل ، اإماراتي اجلن�سية 
- تعديالت اخرى : تنازل مالك الرخ�سة الخر وتغيري ال�سكل القانوين من وكيل خدمات 
اىل فردية.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
  اعالن بالن�سر
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•• ال�صارقة-الفجر:

ا���س��ت�����س��اف��ت ال�����دورة ال���� 36 م���ن م��ع��ر���س ال�����س��ارق��ة ال���دويل 
اإك�سبو  مبركز  ال�سبت،  اليوم  فعالياتها  تختتم  التي  للكتاب، 
يف  وذل��ك  م�سعود،  غ�سان  العاملي  ال�سينمائي  النجم  ال�سارقة، 
قاعة  يف  اخلمي�س  االأول  اأم�س  م�ساء  اأقيمت  نقا�سية،  جل�سة 
ا�ستعر�س  اجل�سمي.  اأح��م��د  االإم��ارات��ي  الفنان  اأداره���ا  الفكر، 
التي  واأب��رز املحطات  االإبداعية،  الفنان غ�سان م�سعود �سريته 
مر بها خالل م�سواره الفني، حتى بلوغه النجومية العاملية، 
الناجحة  االأع��م��ال  العديد من  ق��دم  قدير،  �سوري  فهو ممثل 
واخلالدة يف امل�سرح، والتلفزيون، وال�سينما ال�سورية والعاملية، 
يف  اإ�سهاماتها  لها  م��وؤث��رة  ل�سخ�سيات  اأدوار  بتج�سيد  وق���ام 
ال�سينما  اأدواره يف  اأه���م  وم��ن  واالإ���س��الم��ي،  ال��ع��رب��ي  ال��ت��اري��خ 
“مملكة  فيلم  يف  االأي��وب��ي،  ال��دي��ن  �سالح  �سخ�سية  جت�سيده 
حول  عليه  ط���رح  ����س���وؤال  وح���ول   .2005 ال��ع��ام  يف  اجلنة” 
جمموعة من االآراء التي كان قد اأدىل بها �سابقاً حول �سخ�سية 
�سالح الدين االأيوبي، اأجاب غ�سان م�سعود: علينا اأن نوؤكد على 
املُثل،  منظور  من  التاريخية  �سخ�سياتنا  مع  تعاملنا  اإذا  اأننا 
امل�سيئة  اجلوانب  لنقدم  البحث  اأثناء  جهودنا  كل  ف�سُنكر�س 
�سخ�سية  وح���ول  ال�سلبيات،  ع��ن  ونتغا�سى  ال�سخ�سية  م��ن 
�سالح الدين لدّي فيها العديد من املالحظات، فهو بالنهاية 

ب�سر له جناحاته واخفاقاته و�سلبياته واإيجابياته، واأقول ذلك 
واأنا قراأت وبحثت حول �سخ�سيته يف اأكر من 5 اآالف �سفحة 
�سخ�سية  ج�سد  اأن���ه  اإىل  م�سعود  واأ���س��ار  دوره.  جت�سيد  قبل 
���س��الح ال��دي��ن م��ن اأج���ل ت��ق��دمي ���س��ورة م�����س��رق��ة للم�سلمني 

امل��وج��ودة يف عاملنا  وال��ع��رب واالأرم����ن وال��ك��رد وك��ل القوميات 
واأنهم  احلياة،  ي�ستحقون  اأنا�س  اأنهم  على  والتاأكيد  العربي، 
متح�سرون لهم ثقافة وح�سارة وتاريخ، واأن احلوار وااللتزام 
بثقافة احرام االآخر هو اخليار االأمثل للتعامل معهم، وحول 

اأعمال  اأن يج�سدها يف  التي يطمح يف  التاريخية  ال�سخ�سيات 
�سينمائية قادمة اأ�سار م�سعود اإىل كل من اأبو الطيب املتنبي، 
االأعمال  يف  بامل�سرح  ت��اأث��ره  وح��ول  التريزي.  الدين  و�سم�س 
تاريخي  م�سعود:  ق��ال  وال�سينمائية  التلفزيونية  ال��درام��ي��ة 
وامل�سرح هو  بامل�سرح،  وثيقاً  ارتباطاً  ال�سخ�سي مرتبط  الفني 
فن الكثافة، فيه ُتكثف كل اإبداعاتك وم�ساعرك، ومن جانبي 
اأعتز بتاأثري بامل�سرح اأثناء تقدمي اأعمال �سينمائية وتلفزيونية، 
العري�سة،  اإىل احلركات  اأذه��ب  اأال  على  ذلك  اأحر�س يف  لكن 
امل�ساعر  �سبط  عن  ف�ساًل  ال��ن��رة،  واحل��اد  العايل  ال�سوت  اأو 
والعواطف، وهنا تكمن قيمة املعرفة امل�سرحية يف التمثيل. ويف 
اإجابته على �سوؤال ُطرح عليه، وُطلب منه فيه تقدمي مقارنة 
بني فيلم النا�سر �سالح الدين، ليو�سف �ساهني، وفيلم مملكة 
اجلنة اأجاب: ت�ستح�سرين هنا كلمات جنيب حمفوظ عندما 
قال: جميعاً ن�سعد على اأكتاف بع�سنا البع�س.  ومن جانبي ال 
اأجنح اإىل املقارنات، ولكن باحلديث عن النا�سر �سالح الدين، 
النا�سر �سالح  �ساهني يف  اأن ما قدمه يو�سف  يعلم  فاجلميع 
اأكر  الدين، كان عبارة عن درام��ا تاريخية، فيها من اخليال 
مما هو يف الواقع، فمثاًل �سالح الدين مل يلتق بريت�سارد قلب 
االأ�سد ويف النا�سر �سالح الدين التقى به، واأرى اأن �ساهني اأراد 
اأن يقدم من خالل هذا العمل رمزية جمال عبد النا�سر، من 

خالل �سخ�سية النا�سر �سالح الدين.

 •• ال�صارقة-الفجر:

ي�سهد ج��ن��اح ن���ادي ت���راث االإم����ارات 
امل�سارك يف فعاليات الدورة احلالية 
م����ن م���ع���ر����س ال�������س���ارق���ة ال������دويل 
امل�سوؤولني  من  كبريا  اإقباال  للكتاب 
واملثقفني  واالإعالميني  والباحثني 
وال���ط���ل���ب���ة  وامل���ع���ن���ي���ني ب����ال����راث، 
اجلميع،  قبل  من  مر�سيا  وتفاعال 
النادي  اأه�������داف  م���ع  ي��ن�����س��ج��م  مب���ا 
الفاعلة  امل�����س��اه��م��ة  يف  ج���ه���وده  م���ن 
باإثراء املكتبة االإماراتية بالدرا�سات 
مقومات  ت���ع���زز  ال���ت���ي  وال����ب����ح����وث 
الراث  م��ف��ردات  وحت��ف��ظ  الثقافة 
االإماراتي، ومبا يعك�س اهتمام ودعم 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان ب��ن زاي����د اآل 
رئي�س  ال�سمو  �ساحب  ممثل  نهيان 
الدولة، رئي�س نادي تراث االإمارات 
للجهود التي تبذل خلدمة الثقافة 
احلراك  وتعزيز  وتفعيل  وال���راث 
�سمن  القيادة  ت�سعه  ال��ذي  الثقايف 

اأعلى اهتماماتها.
����ه مئات  وك���ان ج��ن��اح ال���ن���ادي ق��د اأمَّ

واالإعالميني  وامل��ه��ت��م��ني،  ال������زوار 
من  ع��دد  بتفقد  وحظي  واملثقفني، 
اأح���دث���ه���م معايل  ك����ان  امل�������س���وؤول���ني 
ح�����س��ني اإب���راه���ي���م احل����م����ادي وزي���ر 
الربية والتعليم، حيث اطلعوا على 
املتميزة  وجهوده  النادي،  اإ���س��دارات 
يف دعم الثقافة ورفدها بالعديد من 
تقديرهم  عن  واأعربوا  االإ�سدارات، 

�سلطان  ال�سيخ  ل�سمو  الكبري  للدور 
املحافظة  يف  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
على ت��راث االآب��اء واالأج���داد مبدين 
النوعي  الثقايف  ب��االإن��ت��اج  اإعجابهم 
للنادي وبالدور املميز يف ربط جيل 

ال�سباب براثهم الوطني.
م�سعود  ف��اط��م��ة  ال�����س��ي��دة  وب��ي��ن��ت 
امل����ن���������س����وري م����دي����ر م����رك����ز زاي�����د 

م�ساركة  اأن  وال��ب��ح��وث  ل��ل��درا���س��ات 
الثقايف  النادي يف مثل هذا احل��دث 
الكبري تاأتي ان�سجاما مع توجيهات 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان ب��ن زاي����د اآل 
نهيان يف امل�ساركة الفاعلة يف احلراك 
الثقايف الذي ت�سهده الدولة برعاية 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 

اهلل، وكذلك ان�سجاما مع توجيهات 
اإب��راز الدور الثقايف لنادي  �سموه يف 
ودوره  ع���ام  ب�سكل  االإم������ارات  ت���راث 
وجهوده  خ���ا����س،  ب�����س��ك��ل  ال���راث���ي 
الراثية  الثقافة  دع��م  يف  املتميزة 
ورفدها بالعديد من االإ�سدارات، اإذ 
يجد  النادي مب�ساركته يف مثل هذا 
للتوا�سل  ثمينة   ف��ر���س��ة  امل��ع��ر���س 
داخل  الثقافية  املحافل  مع  ال��دائ��م 

الدولة وخارجها.
واأعربت عن �سرورها بهذه امل�ساركة 
النادي  جناح  فيها  ي�ستقطب  التي 
اأع��دادا كبرية من ال��زوار واملهتمني، 
وال�سيما القادمني من دول جمل�س 
ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي��ة، وك���ذل���ك من 
طلبة املدار�س واملوؤ�س�سات التعليمية 
املختلفة واجلامعات، اإذ اأتاح اجلناح 
ف���ر����س���ة ال����ت����ع����ّرف وال���ت���ف���اع���ل مع 
مقومات الثقافة والراث االإماراتي 
����وا  ل��ل��م��ئ��ات م���ن ال��ط��ل��ب��ة ال���ذي���ن اأمُّ
املعر�س، موؤكدة اعتزاز النادي بهذه 
امل�����س��ارك��ة وت��ق��دي��ره ال��ك��ب��ري جلهود 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��ّو  ���س��اح��ب 

القا�سمي، ع�سو  �سلطان بن حممد 
يف  ال�سارقة   حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س 
دعم هذا املعر�س ورعايته حتى غدا 
املميزة  الثقافية  االأح��داث  اأهم  اأحد 
بتنوعه  امل��ن��ط��ق��ة، ح��ي��ث مت��ك��ن   يف 
وثرائه وتطور فعالياته  من توثيق 
عالقته مع القراء واملهتمني بالكتاب 
يف العامل العربي،  االأمر الذي يزيد 
حر�س النادي على التواجد املو�سول 
يف دورات هذا املعر�س يف اإطار �سعيه 
التي  امل��ح��اف��ل  ك��ل  ال��ت��واج��د يف  اإىل 
اإىل  للو�سول  الفر�سة  للنا�س  تتيح 
ال��ك��ت��ب وال����ق����راءة، وال���ت���ع���رف على 

الثقافة االإماراتية الرية.
اإ�سدارات  اأن  املن�سوري  واأو���س��ح��ت 
ال���ن���ادي م��ن ال��ك��ت��ب امل��ح��ق��ق��ة القت 
واملهتمني  املثقفني  من  الفتا  اإقباال 
النادي  ي��واظ��ب  وال��ب��اح��ث��ني، ح��ي��ث 
ع��ل��ى ع��ر���س اإ�����س����دارات ج���دي���دة يف 
خمتلف م�ساركاته يف معار�س الكتب، 
عنوانا   130 م���ن  اأك�����ر  ف�����س��م��ن 
اإ�سداراته  ع�����س��رات  م���ن  اخ���ت���اره���ا 
الراثية للم�ساركة يف هذا املعر�س، 
تتعلق  جديدة  عناوين  ثالثة  ط��رح 
اأبوظبي:  االإم�����ارات، وه���ي:  ب��ت��اري��خ 
االجتماعي  ال���ت���اري���خ  يف  درا�����س����ات 

اإمارة  ع��الق��ات   ،1971  -1820
يف  جاراتها  م��ع  ال�سيا�سية  اأبوظبي 
االأول  زاي��د  بن  ال�سيخ حمدان  عهد 
1912- 1922، واأبوظبي.. زمن 
البدايات، م�سرية اإىل اأن مركز زايد 
مرحلة  يعي�س  والبحوث  للدرا�سات 
ج���دي���دة يف خ��ط��ط��ه ل��ل��ن�����س��ر، عر 
الثقافة  وزارة  مع  �سراكاته  تو�سيع 
املراكز  امل��ع��رف��ة وخم��ت��ل��ف  وت��ن��م��ي��ة 
اإ�سداراته  ت��ن��وع  الإث�����راء  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
بالراث  املتعلقة  ودرا�ساته  وبحوثه 
وتخدم  ا�سراتيجيته  ت��رف��د  ال��ت��ي 

اأهدافه،

•• اأبوظبي-الفجر: 

���س��ه��دت ف��ع��ال��ي��ات ال���ي���وم ال���ث���اين من 
الفعاليات  م��ن  العديد  اأب��وظ��ب��ي،  ف��ن 
املخ�س�سة للجمهور، من بينها جل�سات 
تفاعلية  فنية  وا�ستعرا�سات  ح��واري��ة 

وور�س عمل اإبداعية تعليمية. 
التا�سعة  ال��ن�����س��خ��ة  ب���رام���ج  وت�����س��ت��م��ر 
رعاية  حت��ت  املقامة  اأبوظبي  ف��ن  م��ن 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
نائب  اأب��وظ��ب��ي،  عهد  ويل  ن��ه��ي��ان،  اآل 
القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، لغاية 
منارة  يف  نوفمر   11 ال�سبت  ال��ي��وم 
ال�ساعة  م���ن  ب��اأب��وظ��ب��ي،  ال�����س��ع��دي��ات 

الثانية ظهراً اإىل التا�سعة م�ساًء.
تعد جل�سات برنامج احلوارات اليومي 

الذي ت�سرف عليه القيمة الفنية لدى 
ال�سايغ،  منرية  اأبوظبي؛  جوجنهامي 
مل��ن��اق�����س��ة جمموعة  ح���واري���ة  م��ن�����س��ة 
والتاريخية  ال��ف��ن��ي��ة  امل��وا���س��ي��ع  م���ن 
على  ال�سوء  ت�سلط  التي  واملعا�سرة، 
عدد من الق�سايا الرئي�سية مب�ساركة 
وم�سوؤولني  فنيني،  وق��ّي��م��ني  فنانني 
واإعالميني وكّتاب و�سخ�سيات ثقافية 

واأدباء وم�سممني. 
ان���ط���ل���ق ال����رن����ام����ج ب���ج���ل�������س���ة حتت 
واملجتمعات  الفن  العلن:  “يف  عنوان 
الدكتورة  اأدارتها  العامة”  وامل�ساحات 
ق�سم  يف  م�ساعد  اأ�ستاذ  النقيب،  ف��رح 
ال���ت���اري���خ ب��اجل��ام��ع��ة االأم���ري���ك���ي���ة يف 
اأحمد  خاللها،  من  وحت��دث  الكويت، 
ل�  التنفيذي  وامل��دي��ر  ال��ف��ن��ان  م��اط��ر، 

الب�سرية”؛  للفنون  م�سك  “مركز 
الرامج  م�سوؤول  ري��ت�����س��اردز،  وج���ورج 
ال��ف��ن جميل؛  ال��راث��ي��ة يف م��وؤ���س�����س��ة 
والرئي�س  الفني  القّيم  وفالفني جد، 

ال�سريك ملوؤ�س�سة جد.
من  ال��ث��اين  ال��ي��وم  فعاليات  واختتمت 
ال��ي��وم��ي بج�سلة  احل������وارات  ب��رن��ام��ج 
ثقايف  حمتوى  تطوير  “نحو  بعنوان 
اأ���س��م��ل: ال��ت��ح��دي��ات وال��ف��ر���س اأم���ام 
املحتوى الثقايف العربي، حاورت فيها 
اإىل  مبادرتي  موؤ�س�سة  ال��دب��اغ،  م��رمي 
االأمام وروؤية، كال من الفنان اإ�سماعيل 
نا�سر  واخل��ط��اط  والفنان  ال��رف��اع��ي، 
والتحديات  ال��ف��ر���س  ح���ول  ال�����س��امل، 
ال��ت��ي ت���واج���ه اإن�������س���اء حم��ت��وى ثقايف 
منو  ظل  يف  وذل��ك  بالعربية،  معا�سر 

دولة  يف  والثقايف  الفني  امل�سهد  عوملة 
االإمارات واملنطقة. 

الطوايا”  “دروب  برنامج  وا�ستكمل 
قدم  حيث  اخلام�سة،  دورت��ه  فعاليات 
مو�سيقياً  عر�ساً  خ��ان  ح�سن  الفنان 
مو�سيقى  ح���ي���ة!  “ذخرية  ب���ع���ن���وان 
ومو�سيقي  وت���ري  رب��اع��ي  للت�سفيق، 
دقيقة،   40 مل���دة  حية”  اإل��ك��رون��ي��ة 
ا���س��ت��ع��ر���س خ��الل��ه ط��ب��ق��ات خمتلفة 
مل��و���س��ي��ق��ى ال���ف���رق ال��رب��اع��ي��ة ل����الآالت 
الت�سفيق،  واأمن������������اط  ال�����وت�����ري�����ة، 
وامل��ق��ط��وع��ات االإل��ك��رون��ي��ة، ك����اأدوات 
باالإ�سافة  جديد.  �سوتي  اأف��ق  لر�سم 
الذي  اليومي  امل�سرحي  العر�س  اإىل 
ي��ق��دم��ه امل��خ��رج دان��ي��ل ف��ت��زل بعنوان 
فتزل  وي��ق��دم  املاء”،  م�سي  “اإفرو�س 

الجئني  اأط��ف��ال  م��ع  بالتعاون  عر�سه 
يف العا�سمة اليونانية اأثينا، وي�ستعيد 
من خالله عر�س جون كايدج “م�سي 

املاء«. 
جمموعة  يف  اجل���م���ه���ور  ����س���ارك  ك��م��ا 
التفاعلية،  العمل  ور���س  من  متنوعة 
“البحث  ب��ع��ن��وان  ب��ي��ن��ه��ا ور����س���ة  م���ن 
لليافعني  امل��خ�����س�����س��ة  وامل�ساهدة”، 
�سارة  ال���ف���ن���ان���ة  ق���دم���ت���ه���ا  وال����ك����ب����ار، 
الور�سة  العقروبي. حيث تختر هذه 
للر�سم  ن�ساط  ع��ر  االإب�����س��ار  مفهوم 
امل�ساركني  م��ن  ُيطلب  حيث  االأع��م��ى، 
ر���س��م ���س��يء م��ا دون روؤي��ت��ه واإمن���ا من 
خ���الل مل�����س��ه واإدراك�������ه ب��ال��ع��ق��ل. فيما 
اخلفّية”  “املراأة  عمل  ور�سة  اختتمت 
التي قدمتها منال ال�سويان لليافعني 

والكبار على مدار يومني.
العمل  ور��������س  ف���ع���ال���ي���ات  وت�������س���ت���م���ر 
االإبداعية التفاعلية امل�سممة خ�سي�ساً 

للجمهور من جميع االأعمار، حتى يوم 
ال�سبت 11 نوفمر، يومياً من الثانية 
ظهراً اإىل التا�سعة م�ساًء، مقابل ر�سوم 

25 درهماً فقط لكل  ا�سراك بقيمة 
ا�ستوديو  يف  فعالياتها  وتقام  �سخ�س، 

الفن، مبنارة ال�سعديات. 

و�سط اإقبال نوعي م�سّجع

نادي تراث االإمارات يرثي امل�ساركة يف معر�ش ال�سارقة للكتاب

م�سادر اإلهام لزوار فن اأب�ظبي يف فعاليات الي�م الثاين 

يف جل�سة نقا�سية ا�ست�سافها »ال�سارقة الدويل للكتاب«

غ�سان م�سع�د: اأحلم بتج�سيد �سخ�سيات املتنبي و�سم�ش الدين التربيزي يف اأعمال �سينمائية قادمة

 الب�اردي يرتاأ�ش وفد الدولة يف اجتماع
 وزراء دفاع "النات�" بربوك�سل

•• بروك�صل-وام: 

تراأ�س معايل حممد بن اأحمد البواردي وزير دولة ل�سوؤون الدفاع وفد 
الدولة امل�سارك يف اجتماع وزراء دفاع حلف �سمال االأطل�سي " الناتو " 
الذي عقد اأم�س االأول يف العا�سمة البلجيكية بروك�سل مب�ساركة عدد 

من الدول االأع�ساء وال�سركاء.
�سم الوفد عددا من كبار ال�سباط و امل�سوؤولني بوزارة الدفاع و القوات 

للدولة  الدائم  املندوب  الكعبي  عبيد  �سعيد  ال�سفري  و�سعادة  امل�سلحة 
لدى منظمة حلف �سمال االأطل�سي " الناتو".

مع  التعاون  �سبل  لبحث  "الناتو"  اجتماع  ال��ب��واردي  معايل  ح�سر  و 
احللف لدعم اجلهود الدولية لتعزيز االأمن واال�ستقرار يف اأفغان�ستان.

و اأكد معاليه خالل لقائه معايل جيم�س ماتي�س وزير الدفاع االأمريكي 
بكل  االإره���اب  االإم���ارات يف مكافحة  ع��دم تهاون  على هام�س االجتماع 
اأ�سكاله وقال اإن دور القوات امل�سلحة للدولة يف التحالف العربي الذي 

اإ�سناد  هو  اليمن  مناطق  خمتلف  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  تقوده 
القوات ال�سرعية اليمنية ال�ستعادة ال�سيطرة على العديد من املناطق 
اإىل انخفا�س  ب��دوره  اأدى  اليمنية من يد اجلماعات االإرهابية وال��ذي 

ملحوظ يف العمليات االإرهابية.
و عر معايل البواردي عن القلق ازاء ا�ستمرار تدفق ال�سالح االإيراين 
الريا�س  ال�����س��ع��ودي��ة  للعا�سمة  وا���س��ت��ه��داف��ه��ا  احل��وث��ي��ة  للميلي�سيات 

ب�سواريخ بالي�ستية.

حمل عنوان »طائر ال�سعر«
ال�ساعر االإماراتي �سامل الزمر ُيطلق اأحدث 
اإ�سدارته االأدبية يف ال�سارقة الدويل للكتاب

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�ساعر  للكتاب، وقع  ال��دويل  ال�سارقة  36 من معر�س  ال�  ال��دورة  �سمن فعاليات 
للن�سر  كّتاب  دار  عن  حديثاً  ال�سادر  كتابه  الزمر،  را�سد  �سامل  االإم��ارات��ي  والكاتب 
يف  وال�سعراء  ال�سعر  دور  ح��ول  اإ���س��اءات  فيه  يقدم  ال��ذي  ال�سعر”،  “طائر  بعنوان 
انهالت  التي  ب��ال��روؤى  الكتاب  و�سف  ال��ذي  الزمر  ويدعو  الثقايف.  احل��راك  اإث���راء 
يرى  وال�سعراء، حيث  ال�سعر  اإن�ساف  اإىل  الزمان،  ف��رات من  على خاطره خالل 
اأن  املوؤلف  وي��رى  ال�سعر.  و�سف  اإىل  يرتقي  ال  ال�سعرية  الن�سو�س  من  الكثري  اأن 
النظرة اإىل ال�سعراء تنق�سم اإىل ق�سمني، االأوىل ت�سف ال�سعراء باملجنون، والثانية 
ترى فيهم االإلهام واالرتقاء، داعياً اإىل الدفاع عن ال�سعر وال�سعراء باعتبارهم نكهة 
اإماراتي، تخرج من  و�ساعر  كاتب  الزمر  را�سد  �سامل  اأن  اإىل  ي�سار  االأدبية.  احلياة 
كلية احلقوق، وعمل يف جماالت عديدة كالقانون اإال اأنه ظل وفيا لل�سعر واالأدب، 
“جمر  النبطية  بينها جمموعته  وال�سعرية، من  االأدبية  االأعمال  العديد من  وله 
فاإىل  ال��ن��ج��اح��ات  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  املهنية  م�سريته  وحت��ف��ل   ،1992 ع���ام  الغ�سا” 
االإذاعة  �سعرية يف  برامج  فهو يعمل كذلك معد ومقدم  واأديباً  �ساعر  جانب كونه 

والتلفزيون.

•• ال�صارقة-الفجر:

الكتاب”  “ملتقى  يف  اأق��ي��م��ت  �سعرية  اأم�سية  جمعت 
الدويل  ال�سارقة  ملعر�س  الثقافية  الفعاليات  �سمن 
ة  من�سّ فيها  اعتلى  �سعرية،  اأ���س��وات  ث��الث��ة  للكتاب، 
والُعماين  ال�سراوي،  علي  البحريني  من  ك��ّل  ال�سعر 

ح�سن املطرو�سي، واالإماراتي عبد اهلل الهدية.
وا�ستهّل ال�ساعر ح�سن املطرو�سي االأم�سية التي جاءت 
االإماراتية  ال�ساعرة  واأدارتها  �سعرية”  “اأقمار  بعنوان 
قال  الليل،  �سقوف  لق�سيدة  ق��راءت��ه  املطريي  �سيخة 
اأَعَمى  دليلّي  ِك��ال  قلُق..  يا  االآن  علّي  ي��دّل  م��اذا  فيها: 

الطرَي واالأفُق ... ن�سيت اأين هنا من هكذا �سنة، يغيب 
بع�سي فاألقاين ونفرُق.  وعّر ال�ساعر علي ال�سراوي 
عن حكايات الطفولة يف ق�سيدة عامية التي قال فيها 
:” دقايق يا فرح عمر ال�سنني الباقية ويا �سواد الليل و 
يا هم�س القمر �ساقني منكم ر�سالة �ساقني منكم خر 

يف مدى حبكم وخوفكم ترك�س اللهفة وراكم«.
احلا�سرين  م�سامع  على  ل���ريوي  ال�����س��راوي  وانتقل 
ق�سيدة نرية جّملها باال�ستعارات واجلماليات املكثفة، 
قال فيها: توّقعوا انحبا�س الظماأ يف القمر وانحدارات 
ال�سكني  اإن  ي��ت��وق��ع��وا  م��ي��ت��ة ومل  ذاك�����رة  م���ن  ال�����س��ه��ب 
الواقعة يف النياط قد �سداأت... وانحدروا جميعاً نحو 

غابة الذئاب فاأ�سعنا احلّب و�سقطنا يف هاوية ال�سحر 
نتكئ على اأر�سفة ال�سمت وفوق ا�سفلت الزمن املوجع 

نتجادُل. 
ومن جانبه اأف�سح ال�ساعر االإماراتي عبد اهلل الهدية 
التي  عيناِك،  ق�سيدته  الكاهن يف  العا�سق  كينونة  عن 
اأن�ٍس  األقى فيها: عيناِك يف فجر الغواية راُح.. وليايل 
واملوج  تنادي موجها  اأ���س��واٍق  وب��ح��اُر  االأف����راُح..  ملوؤها 
بني ن�سيمها يرتاُح ... وزخرف املعنى بق�سيدة نبطية 
قال الهدية يف مطلعها: يا كرمي ال�سمت ...  ياكرمي 
اأحبك  ق��ول  كلمة..  البوح  ن�ساب  من  عطني  ال�سمت 

واعترها يا الغال اآخر زكاة. 

اأم�سية جمعت ثالثة �سعراء 

اأقمار �سعرية ت�سيء ليل »ال�سارقة الدويل للكتاب« 
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بريطانيا ت�افق على و�سع »ي�م اخلروج« من االحتاد بقان�ن .. ماي تتعهد بالت�سدي ملحاوالت عرقلة بريك�ست 
•• لندن-وكاالت:

حذرت رئي�سة الوزراء الريطانية ترييزا ماي النواب املوؤيدين لبقاء اململكة 
املتحدة يف االحتاد االوروبي من اأنها لن ت�سمح مبحاوالت العرقلة الإبطاء 
اأو ايقاف خروج البالد من االحتاد االوروبي. وكتبت ماي يف �سحيفة دايلي 
تيليغراف لن ن�سمح باأي حماولة ال�ستخدام اأ�سلوب تعديل م�سروع قانون 
ابطاء  حم��اول��ة  ع��ر  ال��دمي��وق��راط��ي��ة،  ال��ري��ط��اين  ال�سعب  اإرادة  لعرقلة 
االحتاد  من  �سنخرج  م�سيفة  االوروب���ي  االحت��اد  من  ان�سحابنا  اإي��ق��اف  اأو 
ياأتي كالم ماي يف وقت كّرر اجلمعة  االأوروبي يف 29 اآذار مار�س 2019. 
م��ن معاهدة   50 امل���ادة  ال��ذي �ساغ  ك��ري،  ال��ري��ط��اين ج��ون  الدبلوما�سي 
ل�سبونة التي تن�س على امكانية اخلروج من االحتاد االأوروبي والتي �ستلجاأ 
اليها لندن يف اآذار مار�س، اأن عملية اخلروج تنطوي على اآلية عك�سية اإذا 

غريت الدولة الع�سو التي فعلتها راأيها. و�سّرح كري خالل احتفال نظمته 
لبقاء بريطانيا يف االحتاد  املوؤيدة  املنفتحة  بريتان بريطانيا  اوبن  حركة 
اأن  االوروب����ي، ل�سنا جمرين على اخل���روج م��ن االحت���اد االأوروب����ي ملجرد 
ال�سيدة ماي بعثت الر�سالة” م�سريا بذلك اىل املادة 50. واأ�ساف “ميكننا 
اأم�س  واأعلنت احلكومة الريطانية  العملية.  اأي وقت من  راأينا يف  تغيري 
2019 عند  29 اذار مار�س  اأن البالد �ستخرج من االحت��اد االوروب��ي يف 
ال�ساعة 23،00 ت غ وذلك مبوجب تعديل �سيطرح �سمن م�سروع قانون 
بريك�ست الذي ال يزال قيد الدر�س يف الرملان. و�سّرح وزير بريك�ست ديفيد 
ديفي�س يقول التعديل الذي تقدمنا به بو�سوح ان اململكة املتحدة �ستخرج 
من االحتاد االوروبي يف 29 اذار مار�س 2019 عند ال�ساعة 23،00 ت 

غ.
واالحتاد  امل��ت��ح��دة  اململكة  ب��ني  اخلمي�س  بريك�ست  م��ف��او���س��ات  ا�ستوؤنفت 

االوروبي  اأك��د كبري مفاو�سي االحت��اد  ما  ينفد، ح�سب  والوقت  االوروب���ي 
عملية  املكلفة  الريطانية  ال����وزارة  اأ���س��ارت  امل��ق��اب��ل،  يف  بارنييه.  مي�سال 
اأحرزنا  “اأننا  اإىل  “توير”  بريك�ست يف تغريدة على ح�سابها على موقع 

تقدما كبريا يف املجاالت املهمة«.
خروج  موعد  لتحديد  ت�سريعا  �ست�سع  اإنها  الريطانية  احلكومة  وقالت 
ال��ب��الد م��ن االحت���اد االأوروب����ي مت�سدية ب��ذل��ك مل��خ��اوف م��وؤي��دي اخلروج 
عن  االنف�سال  ومعار�سة  املفاو�سات  بطء  يت�سبب  اأن  من  يخ�سون  الذين 
اخلروج  وزي��ر  وق��ال  املرتقبة.  اخلطوة  لهذه  تاأجيالت  ح��دوث  يف  التكتل 
اأف��راد من  من االحت��اد االأوروب��ي ديفيد ديفيز يف بيان “لقد ا�ستمعنا اإىل 
املواطنني واأع�ساء يف الرملان وقمنا بهذا التغيري الإزالة اأي لب�س اأو خماوف 
ب�ساأن ما يعينه يوم اخلروج . وتكافح رئي�سة الوزراء ترييزا ماي وفريقها 
لالإبقاء على مفاو�سات اخلروج مع االحتاد و�سط خماوف متزايدة من اأن 

املحادثات مل تبداأ بعد ب�ساأن اتفاق انتقايل لتخفيف اأثر هذه اخلطوة على 
ال�سركات اأو ال�سروط املعقدة التفاق جتاري م�ستقبلي. ويف الداخل تواجه 
ماي مهمة �ساقة يف الرملان ب�ساأن م�سروع قانون االن�سحاب الذي ي�سكل 
االأوروبي.  التكتل  من  باخلروج  اخلا�سة  ال�سراتيجيتها  الفقري  العمود 
اإليها  الدعوة  تقدير  اأ�ساءت  انتخابات  الرملانية يف  اأغلبيتها  وبعد فقدها 
يف يونيو حزيران يتعني على ماي اأن توحد حزب املحافظني املنق�سم ب�سدة 
اأيرلندي �سغري  على نف�سه ب�ساأن عملية اخل��روج وتعتمد على دعم حزب 
وق��رار جتديد موعد اخل��روج يف قانون جاء  امل�سروع دون هزائم.  الإق��رار 
م�سحوبا ببيان وا�سح يفيد باأن احلكومة م�ستعدة لدرا�سة تنازالت اأخرى 
اخلطوة  ه��ذه  ديفيز  وق��ال  �سيا�سيون.  خ�سوم  اقرحها  التي  تلك  حتى 
املهمة تظهر نهجنا العملي جتاه هذا الت�سريع احليوي... �سنعمل مع نواب 

الرملان اأيا كان حزبهم ب�ساأن اأي حت�سني يريدون اإدخاله على امل�سروع.

•• الفجر - خرية ال�صيباين

ياأمل     بعد عام على االنتخابات، 
الدميقراطيون يف ا�ستعادة جمل�س 
ما  اأنهم  بيد  ال��ق��ادم،  العام  النواب 
زال����وا غ��ري ق���ادري���ن ع��ل��ى التغلب 

على انق�ساماتهم.
   يف االأ�سبوع املا�سي، عندما �ساأل 
كلينتون،  ه��ي��الري  االن�����س��ار  اأح���د 
يف ج��ول��ة ل��ل��روي��ج ل��ك��ت��اب��ه��ا، اأي 
لالحتفال  ���س��ت��ل��ب�����س  ت��ن��ك��ري  زي 
ب����ه����ال����وي����ن، ����س���م���ت���ت ب����ره����ة ثم 
قناع  �ساأ�سع  اأنني  “اأعتقد  قالت: 

الرئي�سة«.
حقا  ت���������س����ح����ك  مل  م������زح������ة     
على  ع���ام  فبعد  ال��دمي��ق��راط��ي��ني. 
نوفمر،  م����ن  ال����ث����ام����ن  ه����زمي����ة 
ي��رزح احل��زب وان�ساره حتت كلكل 
تكون  اأن  ُيفر�س  ك��ان  االنك�سار. 
اجلمهوري  احل�����زب  ان��ق�����س��ام��ات 
نعمة للمعار�سة، ولكن العك�س هو 
ال��ذي ح��دث. وق��د ج��اء ما ك�سفته 
�سابقة،  دمي���ق���راط���ي���ة  م�������س���وؤول���ة 

والية   29 مقابل  الدميقراطيون 
عام 2008.

خارطة طريق جديدة
ق�����دم  امل�������ا��������س�������ي،  ال�����������س�����ي�����ف     
زع��ي��م��ان م���ن ال��دمي��ق��راط��ي��ني يف 
ونان�سي  �سومر  ت�ساك  الكونغر�س، 
جديدة  ط��ري��ق  خ��ارط��ة  بيلو�سي، 
اأطلق  ب��رن��ام��ج  ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ني، 
اأف�سل”.  “�سفقة  ا����س���م  ع��ل��ي��ه 
بع�س  ف�سفا�سة  بطريقة  اقتب�س 
م��ق��رح��ات ب��ريين ���س��ان��درز، وكان 
هذا االأخري قد وعد باإعادة ت�سنيع 
اأم��ري��ك��ا، واإع�����ادة ال��ت��ف��او���س حول 
امل���ع���اه���دات، ورف�����ع احل����د االأدن�����ى 
لالأجور اإىل 15 دوالرا يف ال�ساعة، 
وم���ك���اف���ح���ة ت���رك���ي���ز امل���وؤ����س�������س���ات 
بامل�ستهلكني،  ت�سر  التي  ال��ك��رى 
للراأي  ا���س��ت��ط��الع  ح�����س��ب  ان����ه  اال 
هذا  فان  كوينباك،  جامعة  اأجرته 
����س���وى ثلث  ي��ق��ن��ع  ال���رن���ام���ج مل 

الدميقراطيني.
عن ليزيكو الفرن�سية

بتعبئة  ق��ام م�سبقا  ان احل��زب  من 
م����وارده ل��دع��م ه��ي��الري  كلينتون 
اال�سراكي  مناف�سها  ح�ساب  على 
اإ�سعاف  ل��ي��زي��د  ���س��ان��درز،  ب���ريين 
ا�سعدت  ك��م��ا  ا���س��ال،  منهك  ح���زب 
ي���ت���وق���ف عن  ال������ذي مل  ت����رام����ب، 
ال��ت��غ��ري��د ح���ول ه���ذا امل��و���س��وع من 

اآ�سيا.

وفعال،   .“ اليوم  ذل��ك  ثمن  ندفع 
ف��ف��ي خ��ت��ام ال��ث��م��اين ���س��ن��وات من 
األف  احل��زب  خ�سر  اأوب��ام��ا،  رئا�سة 
املنتخبني  امل�����س��وؤول��ني  م��ن  م��ق��ع��د 
املحليني، واالغلبية يف الكونغر�س، 
وال  ال��ب��الد،  ح��ك��ام  مقاعد  ون�سف 
15 والي�����ة ف��ق��ط م���ن بني  ت�����زال 
يحكمها  التي  اخلم�سني  الواليات 

املقبل،  ال�����ع�����ام  امل��������دة  م��ن��ت�����س��ف 
وب��ع�����س ال��ن��ا���س��ط��ني ال���داع���ني اىل 
م��راج��ع��ة اأع����م����ق.    »ان ج���زء من 
اأن  تعتقد  الدميقراطية  القاعدة 
هجوميا  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  احل����زب 
اأفكار  واأكر راديكالية، مبا يعك�س 
�ساندرز، الذي يرى اأنه على احلزب 
وول  اأك��ر �سرامة جت��اه  يكون  ان 

انق�سام عميق
   يف الواقع، بعد عام على انتخابات 
ال���ث���ام���ن م����ن ن���وف���م���ر، ال ي����زال 
ب�سكل  منق�سمني  الدميقراطيون 
التاريخيني،  ال���ق���ادة  ب���ني  ع��م��ي��ق 
احل��ري�����س��ني ع��ل��ى احل���ف���اظ على 
الو�سع القائم، وا�ستعادة ال�سيطرة 
انتخابات  يف  ال��ن��واب  جمل�س  على 

دميوقراطي  نائب  ب��ي��رز،  �سكوت 
الذي يتهم جانبا  من كاليفورنيا، 
اأوب��ام��ا يف و�سول  ب���اراك  اإرث  م��ن 
الرثة،  احل���ال���ة  ه���ذه  اىل  احل����زب 
العدد  ه�����ذا  م���ث���ل  ل���ن���ا  ي���ك���ن  “مل 
ال��ق��ل��ي��ل م���ن ال���ن���واب م��ن��ذ هوفر، 
اأ�سبحنا ك�سولني، ومننا على  لقد 
اأوب��ام��ا، وه��ا نحن  و���س��ادة كاريزما 

�سريت وال�سركات الكرى، واأكر 
قتالية يف ما يتعلق مبوا�سيع مثل 
يقول ديفيد اأك�سيلرود،  ال�سحة”، 
امل�ست�سار ال�سابق لباراك اأوباما، يف 

“نيويورك تاميز«.

حزب يف حالة فو�سى
يلخ�س     »حزب يف حالة فو�سى”، 

رئي�سة برملان كاتال�نيا 
تدفع الكفالة املالية 

 •• مدريد-اأ ف ب:

املحكمة  ب��ا���س��م  م��ت��ح��دث��ة  اأف������ادت 
كاتالونيا  برملان  رئي�سة  اأن  العليا 
الكفالة  ف��ورك��ادي��ل دف��ع��ت  ك��ارم��ي 
يورو  األ��ف   150 تبلغ  التي  املالية 
والتي �ستمكنها من مغادرة ال�سجن 

حيث اأم�ست الليلة قبل املا�سية.
و�سّرحت املتحدثة اأمام �سحافيني 
فوركاديل  ك��ف��ال��ة  ت�����س��ج��ي��ل  “مت 
باالإفراج  ق�سائي  اأم���ر  وب��ان��ت��ظ��ار 
مالحقة  وف����ورك����ادي����ل  عنها”. 
بتهمة  التحقيق  اط��ار  يف  ق�سائيا 
ال���ت���م���رد وال���ع�������س���ي���ان ال������ذي فتح 
الكاتالوين  ال���رمل���ان  اإع����الن  ب��ع��د 
االأول  ت�سرين   27 يف  اال�ستقالل 

اأكتوبر.
وقبيل ال�ساعة 13،00 )12،00 
اأن  ب��ي��ان  يف  املحكمة  اأعلنت  غ(،  ت 
و�سيتم  �سيغ  قد  الق�سائي  االأم��ر 
وفوركاديل  ال�����س��ج��ن  ادارة  اإب����الغ 
ف��ي��ه. و���س��ت��خ�����س��ع ف���ورك���ادي���ل اىل 
اال�����س����راف ال��ق�����س��ائ��ي، وم����ن بني 
بحقها  �ستتخذ  ال��ت��ي  االج������راءات 
من  ومنعها  �سفرها  ج��واز  ت�سليم 
مغادرة االأرا�سي اال�سبانية وفر�س 
مثولها اأمام قا�س مرة يف االأ�سبوع. 
لالنف�سال  امل���وؤي���دة  وف���ورك���ادي���ل 
ال�سابقة  والرئي�سة  ال��ب��داي��ة  منذ 
الكاتالونية  ال��وط��ن��ي��ة  للجمعية 
االنف�سالية، عّدت االأ�سوات واحدا 
تلو االآخر يوم اعالن اال�ستقالل: 
70 �سوتا من اأ�سل 135 ل�سالح 

انف�سال كاتالونيا.

•• الفجر - خرية ال�صيباين
   يبداأ االإعالن التلفزيوين كاإعالن 
اإىل حافة  او���س��ل��ن��ا  ل��ق��د  ان��ت��خ��اب��ي. 
ي�������س���دح �سوت  ال����ن����ووي����ة،  احل������رب 
ج���ن���ائ���زي. ل���ق���د ع���رق���ل ال���ع���دال���ة، 
الفيدرايل،  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  وم��ك��ت��ب 
وت���ل���ق���ى ام���������واال م�����ن احل���ك���وم���ات 
االأجنبية يف انتهاك �سارخ للد�ستور، 
وه���دد ب��اإغ��الق و���س��ائ��ل االإع����الم ... 
ال��ه��ج��وم ه��و ���س��د رئ��ي�����س الواليات 
اىل  ويدعو  ترامب،  دونالد  املتحدة 

تنحيته.
  مت مت��وي��ل ه���ذه احل��م��ل��ة م��ن قبل 
ت�����وم ����س���ت���ري، امل���ل���ي���اردي���ر وال����داع����م 
ففي  ال���رئ���ي�������س���ي.  ال����دمي����ق����راط����ي 
الرجل:  يعلن  ال��ك��ام��ريا،  م��واج��ه��ة 
����س���ّوت ك��ون��غ��ر���س ج��م��ه��وري يوما 
لعزل الرئي�س الأ�سباب اأقل من هذه 
كلينتون،  بيل  اإىل  ا���س��ارة  يف  بكثري، 
املتهم بالق�سم كذبا، وعرقلة العدالة 

بعد ق�سية مونيكا لوين�سكي.
    وي�سيف “اليوم، يدرك م�سوؤولو 
الرئي�س  ان  وادارت�������ه  ال��ك��ون��غ��ر���س 
انه  وانّيا”  وا���س��ح��ا  خ��ط��را  ي�سكل 
م�سطرب عقليا. ثم دعا توم �ستري 
ع��ري�����س��ة الإزاح�����ة ترامب،  ل��ت��وق��ي��ع 
اأكر  قيا�سي  وق��ت  يف  جمعت  ال��ت��ي 

من 1.5 مليون توقيع.

لي�ست اأولوية الدميوقراطيني
وغالبية  ���س��ت��ري  ت�����وم  ك�����ان  اإذا     
الدميقراطيني يحلمون بذلك، فان 
لتنحية  ج��دا  �سئيلة  فر�سة  هناك 
واليته.  نهاية  قبل  ترامب  الرئي�س 
اأن  اأوال،  االإق��ال��ة  اإج���راءات  وتتطلب 
باالأغلبية،  ال��ن��واب  جمل�س  ُي�سّوت 
ثم جمل�س ال�سيوخ باأغلبية الثلثني. 
على  ي�سيطرون  اجلمهوريني  لكن 
اإخراج  يف  ي��رغ��ب��ون  وال  الكونغر�س 
واحد من مع�سكرهم. و�سبق ان بقي 
ريت�سارد نيك�سون ما يقارب العامني 
الرغم من ف�سيحة ووترغيت  على 

وانهيار ن�سبة �سعبيته.
الدميقراطيون  ع����اد  ل���و  وح��ت��ى     
 - املقبل  ال��ع��ام  ال��ن��واب  جمل�س  اإىل 
فر�سية اخ��رى غ��ري م��وؤك��دة- فمن 
غ����ري امل����وؤك����د اأن����ه����م ي����ري����دون حقا 
نان�سي  وق��ال��ت  ال��رئ��ي�����س.  مهاجمة 
الدميوقراطيني  زعيمة  بيلو�سي، 
ن��ه��اي��ة هذا  ال���ن���واب، يف  يف جم��ل�����س 

���س��ت��ق��دم م�����س��روع ق����رار ي��ه��دف اىل 
نهاية  قبل  العزل  اإج���راءات  اإط��الق 
دميقراطيان  ق���دم  وق���د  ن��وف��م��ر. 
وب���راد �سريمان،  ال غ��ري��ن  اخ����ران، 
ك��ل م��ن جهته م�����س��روع ق���رار. ومبا 
بقيت  ف���ردي،  ب�سكل  ت�سرفا  انهما 

مبادرتهما رمزية.
   وح�������س���ب ا����س���ت���ط���الع���ات ال�������راأي، 
اي�����س��ا طريقها  ت�����س��ق  ال��ف��ك��رة  ف���ان 
49 باملائة من  ل��دى ال���راأي ال��ع��ام: 
االأمريكيني مع تنحيته، مقابل 41 
ب��امل��ائ��ة م��ع��ادي��ن ل��ذل��ك. وه���ذا رقم 
اال�ستطالع  موؤ�س�سة  وف��ق  قيا�سي، 
ويظهر  ال����ع����م����وم����ي.  ال�������س���ي���ا����س���ي 
باملائة   37 اأن  اأي�����س��ا  اال���س��ت��ط��الع 
ف��ق��ط م��ن ال��ن��اخ��ب��ني ي��ع��ت��ق��دون اأن 
ت��رام��ب ����س���ادق، ب��امل��ق��ارن��ة م��ع 56 
وح�سب  دينء.  اأن��ه  يعتقدون  باملائة 
ا�ستطالع اآخر اأي بي �سي، فان 49 
باملائة من االمريكيني يعتقدون انه 

اخرق القانون.
فاإن  ت��وم �ستري،  اإىل  بالن�سبة  اأم��ا     
لل�سالح  او  ب��ري��ئ��ة  ل��ي�����س��ت  ح��م��ل��ت��ه 
انه  ُي�ساع  60 عاما،  بالكامل.  العام 
ي���داع���ب ط��م��وح��ات ���س��ي��ا���س��ي��ة. فهو 
ع��ل��ى مقعد  ي�����س��ت��ه��دف احل�������س���ول 
�سيناتور اأو حاكم والية كاليفورنيا. 
ويف كل االأح���وال، مل يعجب دونالد 
ت��رام��ب االإع���الن ال��ذي مت بثه على 
اند  فوك�س  برنامج  يف  نيوز  فوك�س 
ف��ري��ن��د���س، ال��رن��ام��ج ال���ذي يتنزل 
من بني طقو�سه وي�ساهده يوميا.   

وقد كتب يف تغريدة غا�سبا: اإن هذا 
يحاربني  ال���ذي  �ستري،  ت��وم  امل��ع��ت��وه 
اأمريكا  وبرناجمي ال�ستعادة عظمة 
منذ البداية، لن يفوز باالنتخابات.

فر�س  اإي����ت،  ب��ري��دي��ك��ت  ال�سيا�سية 
عدم انهاء دونالد ترامب واليته.

   وفى االي��ام االخ��رية، اأعلن لوي�س 
ج���وت���ريري���ز، وه���و دمي��ق��راط��ي من 
النواب  م��ن  جمموعة  ان  اإيلينوي، 

الرئي�س  ال��رو���س��ي��ة ال مت�����ّس ح��ال��ي��ا 
ن��ف�����س��ه، ل��ك��ن اخل���ن���اق ي�����س��ت��د عليه 
حا�سية  ن�سف  ال��وق��ائ��ع:  ك�سف  م��ع 
ترامب يبدو اأنها ارتبطت مبو�سكو. 
لذلك، ارتفعت على موقع التوقعات 

ع��ل��ى ت����ورط دون���ال���د ت���رام���ب، فاإن 
النواب قد يفكرون يف ذلك.

فكرة ت�سق طريقها 
الق�سية  االأوىل يف  االتهام  لوائح     

اال�سبوع على �سبكة �سي ان ان، انها 
ال ت�ساند ه��ذه اخل��ط��وة. وح��ت��ى ان 
ال�سيطرة  ال��دمي��ق��راط��ي��ون  ا�ستعاد 
ع��ل��ى جم��ل�����س ال����ن����واب، ف����ان ازاح����ة 
ت�سريعية  اول��وي��ة  ل��ن تكون  ت��رام��ب 

ان����ه لي�س  “ اظ����ن  ل���ه���ا،  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
ن�سلكه”.  ان  ي��ج��ب  ال����ذي  االجت����اه 
الباب  تركت  بيلو�سي  نان�سي  ان  اال 
ك�سف  اإذا  اأن�����ه  م����وؤك����دة  م��ف��ت��وح��ا، 
التحقيق الرو�سي عن اأدلة ملمو�سة 

بعد عام على فوز ترامب:

الدميقراطي�ن يف حالة اكتئاب وانهيار كبري...!
طرح خارطة طريق جديدة مل تقنع �سوى ثلث الدميقراطيني

حمرار عدم انهاء وليته يف ارتفاع:

بعد عام على انتخابه، هل ميكن عزل ترامب...؟

هناك فر�سة �سئيلة لتنحية الرئي�ش ترامب قبل نهاية واليته فكرة عزله ت�سق طريقها لدى الراأي العام بن�سبة قيا�سية

نان�سي بيلو�سي خارطة طريق جديدة للدميقراطيني

حظوظ �سئيلة الزاحته قبل نهاية واليته

الفكرة تكت�سح الراي العام االمريكي

لوي�س جوتريريز م�سروع قرار يف الطريق

مزحة هيالري مل ت�سحك الدميقراطيني

 كان يفرت�ش اأن تك�ن انق�سامات احلزب اجلمه�ري 
نعمــة للمعار�ســة ولكن العك�ش هـ� الـذي حــدث

�سراع بني احلري�سني على ا�ستمرار ال��سع القائم 
وبع�ش النا�ســطني الداعــني اىل مراجعـة اأعمـق

جزء من قاعدة احلزب تعتقد اأن احلزب يجب 
اأن يكون اأكرث راديكالية مبا يعك�س اأفكار �ساندرز

جمم�عة من الن�اب 
م�سروع  �ستقدم 
ــــالق  ـــــرار الإط ق
العزل  اإجـــراءات 
ن�فمرب نهاية  قبل 

اإقالة ترامب لي�ست اأولوية الدميوقراطيني حتى لو ا�ستعادوا الأغلبية يف املجل�س
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ديفي�س  دي��ف��ي��د  لريك�ست  ال��ري��ط��ان��ي��ني  امل��ف��او���س��ني  ك��ب��ري  ���س��رح 
لل�سحافيني ام�س انه ال ميكن الأي اتفاق مع االحت��اد ان�ساء حدود 
جديدة داخل اململكة املتحدة، وذلك ردا على االقراح االأوروبي ب�ساأن 

ايرلندا ال�سمالية.
التي  املفاو�سات  ال�ساد�سة من  بريك�ست يف ختام اجلولة  وزير  وقال 
ايرلندا حيزا كبريا نعرف باحلاجة اىل حلول  �سغلت فيها حدود 

حمددة للظروف الفريدة الإيرلندا ال�سمالية.
ان�ساء حدود جديدة  وا�ساف لكن ال ميكن ان ي�سل هذا االمر اىل 

داخل اململكة املتحدة، اي ايرلندا ال�سمالية وبقية اململكة املتحدة.
وكانت م�سادر اوروب��ي��ة ذك��رت ان االحت��اد االأوروب���ي يرغب يف بقاء 
ايرلندا ال�سمالية يف االحتاد اجلمركي بعد بريك�ست لتجنب العودة 

اىل حدود ر�سمية مع جمهورية ايرلندا.
من جهة اخرى، �سرح كبري مفاو�سي االحتاد االأوروب��ي لريك�ست 
على  لتوافق  ا�سبوعني  لديها  بريطانيا  ان  اجلمعة  بارنييه  مي�سال 
ت�سوية فاتورة خروجها من التكتل من اجل االنتقال اىل املحادثات 

التجارية يف قمة يف كانون االأول دي�سمر املقبل.
اذا كان هناك موعد حمدد  وردا على �سوؤال يف موؤمتر �سحايف عما 
لتعطي بريطانيا ردها على ق�سية فاتورة بريك�ست التي تقدر ب�ستني 

مليار يورو، قال بارنييه “نعم«.
 

اأوقفت ال�سلطات الركية ام�س 82 اأجنبيا ي�ستبه بارتباطهم بتنظيم 
ما  بح�سب  �سوريا،  اىل  التوجه  يعتزمون  وكانوا  اال�سالمية  الدولة 

اأوردت وكالة االنباء االنا�سول الر�سمية.
ي�ستبه  جن�سياتهم  حت��دد  مل  ال��ذي��ن  املوقوفني  ان  الوكالة  وتابعت 
اي�سا باأنهم حاربوا يف ال�سابق يف �سفوف التنظيم اجلهادي، م�سيفة 
ان ال�سلطات اوقفت اي�سا 11 �سوريا ي�ستبه بانتمائهم اىل التنظيم 

يف اأ�سنة يف جنوب البالد.
�سهدت تركيا منذ عامني عددا من الهجمات الدامية اعلن تنظيم 
اآخ��ر هذه  ووق��ع  ال��ي��ه.  ن�سبت  او  عنها  م�سوؤوليته  االإره��اب��ي  داع�����س 
ال�سنة وا�سفر عن  راأ���س  االعتداءات يف ملهى راق يف ا�سطنبول ليلة 

39 قتيال.
التدابري  ت�سديد  مع  اإرهابيني  اعتقال  اىل  ال�سلطات  تعمد  م��ذاك، 
 450 نحو  توقيف  الداخلية  وزارة  ن�سرتها  ارقام  وك�سفت  االأمنية. 
تركيا  انحاء  خمتلف  يف  داع�س  بتنظيم  بارتباطهم  ي�ستبه  �سخ�سا 

خالل ت�سرين االأول اكتوبر وحده.
 245 بحق  توقيف  م��ذك��رات  اأ���س��درت  ال��رك��ي��ة  ال�سلطات  وك��ان��ت 
وا�سعة  اط��ار حملة  �سخ�سا يف   173 اأوق��ف منهم  اأنقرة  �سخ�سا يف 

�سد تنظيم داع�س.

 
ان مقاتلي  اأم�س  لودريان  اإي��ف  الفرن�سي جان  وزي��ر اخلارجية  اأك��د 
تنظيم داع�س املتطرف الفرن�سيني امل�سجونني يف العراق �سيحاكمون 
يف ه��ذا البلد يف حني �ستعالج ح��االت االأط��ف��ال من بينهم كل حالة 

على حدة.
ك��ان هناك �سجناء يف  “اإذا   ،”1 “اوروبا  اإذاع��ة  ل��ودري��ان على  وق��ال 
و�سع  تعالج  اأن  العراقية  لل�سلطات  يعود  ب�سيط:  ف��االأم��ر  ال��ع��راق، 
الرجال والن�ساء املقاتالت لقد كانوا يعرفون متاماً ملاذا توجهوا اإىل 
هناك، اأي للقتال مع داع�س. هم اإذن اأعداء، لقد حاربوا فرن�سا. لقد 

�ساهموا بطريقة ما يف تنفيذ اعتداءات يف هذا البلد«.
اأبناء االإرهابيني كرر لودريان ت�سريحات الرئي�س اميانويل  وب�ساأن 
يتوقف  فرن�سا  اإىل  احتمال عودتهم  ان  االأربعاء  قال  الذي  ماكرون 

على بحث “كل حالة على حدة«.
�سيو�سعون  فرن�سا،  اإىل  يعودون  عندما  الراهن،  الوقت  “ويف  وقال 

حتت و�ساية قا�س االطفال الذي يقرر ب�ساأنهم«.
يف  تكمن  ال�سعوبة  لكن  ال��ع��راق  على  ينطبق  االأم���ر  “هذا  واأ���س��اف 
�سوريا، الأنه ال يوجد حكم فاعل وبالتايل فاإن فرن�سا تلجاأ يف الوقت 

احلايل كلما ظهرت حالة اىل ال�سليب االأحمر الدويل«.

عوا�صم

بروك�سل

باري�س

انقرة

االأمم املتحدة تنتخب
 4 ق�ساة اع�ساء يف اجلنائية 

•• االمم املتحدة-اأ ف ب:

تو�سلت اجلمعية العامة وجمل�س االأمن يف االأمم املتحدة اىل انتخاب اأربعة 
ق�ساة من اأ�سل خم�سة لي�سغلوا مقاعد يف املحكمة اجلنائية الدولية، لكن 

املقعد اخلام�س ما زال معلقا بني مر�سحني اثنني من الهند والرازيل.
وبعد خم�س جوالت من الت�سويت فاز باأربعة مقاعد القا�سي نواف �سالم 
عبد  ونائبه  فرن�سا  اب��راه��ام من  روين  احل��ايل  املحكمة  ورئي�س  لبنان  من 
تريندادي  كانكادو  اأوغ�ستو  واأنطونيو  ال�سومال  من  يو�سف  احمد  القوي 

من الرازيل.
و�سيجتمع اع�ساء اجلمعية العامة ال193 واع�ساء جمل�س االأمن ال15 
جمددا االثنني لالختيار بني املر�سح الهندي دالفري بهانداري والريطاين 

كري�ستوفر غرينوود.
املجل�س  واع�����س��اء  اجلمعية  اأع�����س��اء  فعلى  �ساقة،  كانت  الت�سويت  عملية 
اختيار نف�س املر�سحني يف الوقت ذاته خالل ت�سويتهم عر اوراق اقراع يف 
غرف منف�سلة. وللفوز مبقعد يف املحكمة على املتناف�سني ان يح�سلوا على 

غالبية 97 �سوتا يف اجلمعية العامة و8 يف جمل�س االأمن.
االأمم  ذراع���ا  يتو�سل  م��ن جديد حتى  االق���راع  اع���ادة  ال��ق��واع��د  وتتطلب 

املتحدة اىل نف�س النتيجة يف الوقت عينه.
115 �سوتا  ويف اجلولة ال�ساد�سة الختيار القا�سي االأخري نال بهانداري 
النتيجة  كانت  االأم��ن  76، لكن يف جمل�س  العامة وغرينوود  يف اجلمعية 
موعد  حت��دي��د  ا�ستوجب  م��ا  ب��ه��ان��داري  على  غ��ري��ن��وود  وت��ف��وق  متعاك�سة 

الجراء جولة انتخاب جديدة.

ل زوبعة يف جولته الآ�سيوية:

ك�ريا ال�سمالية: لهذا ترامب منزوع ال�سالح...!
ل ال�سني ول رو�سيا �ست�سّهالن اجلهود التي تبذلها الوليات املتحدة

 اأو�سح خالل ج�لته االآ�سي�ية، ا�سرتاتيجيته 
�سد بي�نغ يانغ، لكنه مل يقدم اأي حل جديد

قريبًا، االعرتاف بها كق�ة ن�وية واالإقرار باأن 
الغرب لــم يعد ي�سـيطر على الف��سى الدولية

باب�ا غينيا اجلديدة تدمر املالجئ يف خميم املهاجرين 

يف خ�سم الت�تر الكبري يف لبنان.. جميع اخليارات مطروحة مع غياب الدبل�ما�سية
ومكان الختبار التناف�س املذهبي، حيث ت�سن املنطقة حروبها 
وتعقد �سفقات الهدنة املوؤقتة. وكما هو احلال يف كثري من 
تطورات  املا�سي  االأ���س��ب��وع  خ��الل  املنطقة  �سهدت  االأح��ي��ان، 

مثرية للقلق بالن�سبة اإىل لبنان. 

ا�ستقالة احلريري
وي�سري الكاتب اإىل ثالثة تطورات متتالية �سهدتها املنطقة 
اإعالن  اأول��ه��ا  فقط،  �ساعات   10 غ�سون  يف  نوفمر   4 ي��وم 
رئي�س الوزراء اللبناين �سعد احلريري ا�ستقالته من الريا�س، 
وذلك يف ظل ت�ساعد التوترات، وتعك�س هذه اال�ستقالة نهاية 
التعاون بني احلريري وحزب اهلل الذراع الع�سكري الإيران يف 
املنطقة وتنقل ر�سالة وا�سحة مفادها اأن التعاي�س مع حزب 

••وا�صنطن-وكاالت:

على  االأو���س��ط  ال�سرق  اأن منطقة  م��ايل  روب��رت  الكاتب  راأى 
هو  اجل�سيمة  التداعيات  م��ن  اخل��وف  واأن  االن��ف��ج��ار،  و�سك 
ال�سيء الوحيد الذي مينع حدوث ذلك حتى االآن، ولكن هذا 
الفتاً  بحدوثه،  التعجيل  يف  �سبباً  يكون  رمب��ا  اأي�ساً  اخل��وف 
اإىل ثالثة تطورات متتالية �سهدتها املنطقة يف غ�سون 10 

�ساعات فقط خالل االأ�سبوع املا�سي. 
ويلفت الكاتب، يف مقال ن�سرته جملة ذي اأتالنتك االأمريكية، 
اأن لبنان يعد منذ فرة طويلة مبثابة مراآة لل�سرق االأو�سط؛ 
كمكان  املنطقة  يف  االأق���وى  الفاعلة  االأط���راف  ي�ستخدمه  اإذ 
حلروبهم بالوكالة، فهو �ساحة لل�سراع العربي- االإ�سرائيلي 

•• الفجر - خرية ال�صيباين

التوتر  م���ن�������س���وب  ان���خ���ف�������س     
العوا�سم  كرى  وتنف�ست  درج��ة، 
حّمى  فبعد  ال�سعداء.  االآ�سيوية 
تال�سن  ���س��ه��د  ال�����ذي  ���س��ب��ت��م��ر، 
دون��ال��د ت��رام��ب وك��ي��م ج��ون��غ اأون 
جعل  خطري  ت�سعيد  يف  مبا�سرة 
م����ن ال�������س���دام ال��ع�����س��ك��ري ام����را 
واردا، كانت تلك العوا�سم تخ�سى 
الرئي�س  م����ن  ج����دي����دة  زوب����ع����ة 
النهاية،  يف  انهم  االأمريكي. غري 
يتوقعون،  ك��ان��وا  م��ا  عك�س  وع��ل��ى 
املا�سي،  االأح���د  منذ  ا�ست�سافوا 
زعيما نا�سجا، خفت حدة لهجته، 
بن�سو�س  وب���اإخ���ال����س،  م��ل��ت��زم��ا 
اخلطب التي اأعدها م�ست�ساروه.. 
و����س���ي���ول، وبكني،  ف��ف��ي ط��وك��ي��و، 

�سلطة وا�سنطن هو مفيد.
العرتاف به كقوة نووية

حم��������ددة ب����دق����ة ك�����ل امل������وازي������ن، 
التدخل  باإمكانية  مقتنعة  وغ��ري 
الذي ال تزال ترف�سه  الع�سكري، 
�ستعلن  اليابان وكوريا اجلنوبية، 
بلغت  اأنها  قريبا  ال�سمالية  كوريا 
ما ت�سفه باأنه التوازن العملي مع 
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة. ال حت��ت��اج اإىل 
م�سك  يكفيها  �سخمة،  ت��ر���س��ان��ة 
العابرة  ال�����س��واري��خ  ب�سع  ���س��وى 
نووية  ب��روؤو���س  املجهزة  ل��ل��ق��ارات 
م�سغرة لردع اأمريكا من ان تبادر 
بالق�سف، قريبا، يجب االعراف 
بالدكتاتورية كقوة نووية كاملة، 
يعد  ال����غ����رب مل  ب������اأن  واالق���������رار 

ي�سيطر على الفو�سى الدولية.
عن ليزيكو الفرن�سية

تطال الواليات املتحدة.
االأمريكي  ال��رئ��ي�����س  وي���اأم���ل      
حت����ق����ي����ق ه��������ذه االه�������������داف من 
احلرب.  ولي�س  املفاو�سات  خالل 
على  اأون  ج���ون���غ  ك��ي��م  والإج����ب����ار 
ق��ب��ول ال��ت��ف��او���س، ق���ال ان���ه يريد 
اق��ت�����س��ادي��ا وعزله  ال��ن��ظ��ام  خ��ن��ق 
دبلوما�سيا، واإقناع ال�سني ورو�سيا 
وقف دعمهما له. ولتحفيزه، لوح 
اأن  بالعمل الع�سكري، م�سريا اىل 
امريكية  ثالث حامالت طائرات 
ع���م���الق���ة ه����ي يف ط���ري���ق���ه���ا اىل 
بطريقة  اي�سا،  وكا�سفا  املنطقة، 
غ��وا���س��ة نووية  ب����ان  ع�����س��وائ��ي��ة، 

البلدوزر  وعلى توير، مل ينزلق 
اأبدا.

   يف خطاب مطّول امام اجلمعية 
الوطنية الكورية اجلنوبية، حاول 
االوىل،  وللمرة  ت��رام��ب،  دون��ال��د 
ا�سراتيجيته  وذهب حّد تو�سيح 
القائمة بني  االأزم��ة  للخروج من 
وخل�س  ي��ان��غ.  وب��ي��ون��غ  وا�سنطن 
الرئي�س االمريكي “اريد ال�سالم 

من خالل القوة«.
   وطالب كعادته بتخلي بيونغ يانغ 
ا�سلحتها  عن  دائ��م  وب�سكل  متاما 
البالي�ستية  و�سواريخها  النووية 
اأن  يحتمل  التي  للقارات  العابرة 

اأي  م��ع  للتعامل  م�ستعدة  اأي�����س��ا 
طارئ.

وا�سحة ... غري فّعالة
وا�سحة،  ا���س��رات��ي��ج��ي��ت��ه  ان      
اأن����ه����ا منذ  امل�����س��ك��ل��ة ال����وح����ي����دة، 
فّعالة.  ت��ك��ن  مل  ع���ام���ا  ع�����س��ري��ن 
فاإن  دائ��م��ة،  ذع��ر  حالة  يف  يعي�س 
النظام الكوري ال�سمايل لن يقبل 
التي  تر�سانته  عن  بالتنازل  اأب��دا 
متثل يف منطقه فر�سته الوحيدة 
و�سعبه  ه��و  و���س��ي��ت��ح��ّم��ل  ل��ل��ب��ق��اء. 
جميع العقوبات والت�سحيات كما 
يفعل ذلك منذ عام 1948، ولن 

اإىل مفاو�سات ترمي  اأب��دا  ين�سم 
اإىل هذا التنازل.

    ال يحلمان اال با�ستعادة قوتهما 
اذّلهم،  ال�سابقة يف مواجهة غرب 
فال ال�سني وال رو�سيا �ست�سّهالن 
الواليات  ت��ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي  اجل��ه��ود 
امل����ت����ح����دة. ول����ئ����ن ك�����ان�����ت  بكني 
م��ن��زع��ج��ة م���ن ا����س���ت���ف���زازات كيم 
هذا  يف  ه��دف��ه��ا  ف���ان  اأون،  ج��ون��غ 
القرن يبقى اإعادة ب�سط هيمنتها 
النفوذ  على  والق�ساء  اآ�سيا  على 
االأمريكي يف ما تعتره احلكومة 
ال�������س���ي���ن���ي���ة جم���ال���ه���ا احل����ي����وي، 
يقّو�س  ���س��يء  اأي  ف���اإن  وب��ال��ت��ايل 

اهلل والتمدد االإيراين يف املنطقة مل يعد ممكناً، ومن ثم فاإن لبنان بات يف 
دائرة التناف�س. 

 ويقول املقال: ال يعتقد كثريون يف لبنان اأن احلرب ال�ساملة باتت و�سيكة؛ 
ال�سبب  اأن  كما  النف�س،  ب�سبط  االل��ت��زام  حت���اول  االأط����راف  جميع  اأن  اإذ 
عن  مينعها  ال��ذي  نف�سه  هو  اهلل  ح��زب  �سرب  على  اإ�سرائيل  يح�س  ال��ذي 
الهجمات  م��ن  ل��واب��ل  التعر�س  م��ن  اإ�سرائيل  تخ�سى  حيث  ب��ذل��ك؛  القيام 
ال�ساروخية، وذلك رغم قدرتها على اإحلاق اأ�سرار بالغة بحزب اهلل الذي 
اإ�سرائيلية  اأي عملية  اأن  يعني  وه��ذا  ا�ستيعابها،  ال�سعب  ق��درة من  ميتلك 
مو�سعة النطاق �سد حزب اهلل �ستقود اإىل النهاية املفتوحة، ال�سيما يف ظل 
االآخذ يف االعتبار  املتحدة  الواليات  االإي��راين باالنتقام. وتوا�سل  التهديد 
اجلنود  م��ن  اإي��ران��ي��ا  امل��دع��وم��ة  العراقية  ال�سيعية  امليلي�سيات  ق��رب  م��دى 

االأمريكيني واإمكانية ا�ستهدافهم. 

خيارات مفتوحة
وعلى الرغم من ذلك، فاإن اللبنانيني، �سواء اأكانوا ينتمون اإىل حزب اهلل اأم 
غريهم، مقتنعون بح�سب الكاتب باأن ثمة حتركاً حتمياً �سوف يحدث قريباً 
.  ويتزايد كل من القلق االإ�سرائيلي والعداء االأمريكي اإزاء طهران وحزب 
النووي  االتفاق  يف  ترامب  اإدارة  ت�سكيك  عن  ف�ساًل  وا�سحة،  ب�سورة  اهلل 
اإىل  ال��ذي يقود  االأم��ر  العقوبات �سد طهران،  االإي���راين والنظر يف فر�س 
ت�ساعد حدة التوتر بني الواليات املتحدة واإي��ران مع االفتقار اإىل ات�سال 

رفيع امل�ستوى بني الطرفني لتخفيف حدة الت�سعيد. 
ويختتم املقال باأنه يف �سياق غياب الدبلوما�سية فاإن جميع اخليارات �ستكون 
هدف  اأرا���س��ي��ه  ت��ك��ون  اأن  اللبناين  ال�سعب  ويخ�سى  املنطقة،  يف  مفتوحة 
ال�سربة االأوىل؛ اإذ ي�سعرون اأن �سيئاً ما يلوح يف االأفق، وال مفر من اأن مراآة 

ال�سرق االأو�سط لبنان �سوف تتحطم مرة اأخرى. 

يحاولون الو�سول اىل �سواحلها وتنقلهم اىل خميمات 
ا�سراليا  وت��رر  ال�سغرية.  ن���اورو  دول��ة  او  مانو�س  يف 
و�سرورة  التهريب  ع�سابات  مبكافحة  ال�سيا�سة  ه��ذه 

•• �صيدين-اأ ف ب:

بابوا غينيا اجلديدة دمرت  �سلطات  ان  قال مهاجرون 
ا�سرايل  خميم  يف  املياه  وم�سادر  اله�سة  املنازل  ام�س 
وجيزة،  ف���رة  م��ن��ذ  واغ��ل��ق  ف��ي��ه  يعت�سمون  ل��الج��ئ��ني 
وذلك قبل �ساعات من انتهاء مهلة حددت قبل اجالئهم 
كانبريا  ال����ذي فتحته  م��ان��و���س  وك����ان خم��ي��م  ب��ال��ق��وة. 
الح��ت��ج��از وم��ع��اجل��ة م��ل��ف��ات ط��ال��ب��ي ال��ل��ج��وء ويواجه 
انتقادات حادة من منظمات الدفاع عن حقوق االن�سان، 
اغلق ر�سميا يف 31 ت�سرين االأول اكتوبر بعدما اعترته 
املحكمة العليا لبابوا غينيا اجلديدة خمالفا للد�ستور.

لكن حواىل 600 رجل يعت�سمون فيه مع ان ال�سلطات 
قطعت املياه والكهرباء عنه.

ث���الث���ة مراكز  ال���ت���وج���ه اىل  امل���ه���اج���ري���ن  م���ن  وط���ل���ب 
“انتقالية” لكنهم يوؤكدون انهم يخ�سون على �سالمتهم 

ب�سبب عداء بع�س ال�سكان.
وق���ال االي����راين ب��ه��روز ب��و���س��اين ان ال�����س��رط��ة واجهزة 
باالأر�س  املنازل  �سوت  اجلديدة  غينيا  بابوا  يف  الهجرة 
ي�ستخدمون جلمع  ال��ت��ي  ال��ق��م��ام��ة  وح���اوي���ات  ودم����رت 

توير  موقع  على  بو�ساين  وكتب  فيها.  االمطار  مياه 
دمرتا  وال��ه��ج��رة  “ال�سرطة  ان  ال��ق�����س��رية  ل��ل��ر���س��ائ��ل 
مالجئنا. يف الغرف احلر �سديد بدون كهرباء للمراوح. 
�سيدنا هذه املالجئ لنح�سل على بع�س الظل ونحمي 

انف�سنا من ال�سم�س اال�ستوائية ومن االمطار«.
ازيلت  باملخيم  املحيطة  االمنية  احل��واج��ز  ان  وا���س��اف 
ام�س االأول اخلمي�س. وتك�سف �سورة ار�سلها اىل فران�س 

بر�س احلاويات وقد مت افراغ املياه منها.
لفران�س  اآدم  العزيز  ال�����س��وداين عبد  اآخ��ر  وق��دم الج��ئ 

بر�س �سورة لرجال يقوم بهدم احد املالجئ.
ويف الوقت نف�سه، ن�سر ت�سجيل فيديو �سورته املجموعة 
“غيت-اآب”  االن�����س��ان  ح��ق��وق  ع��ن  للدفاع  اال���س��رال��ي��ة 
املهاجرين.  ل��ه��وؤالء  ال�سعبة  احل��ي��اة  ظ���روف  ويك�سف 
طاوالت  على  ينامون  معاهرين  الت�سجيل  يف  ويظهر 
ومراحي�س م�سدودة وثقوب حفرت للح�سول على املياه. 
اخلمي�س  ان��ذرت  اجل��دي��دة  غينيا  بابوا  �سلطات  وكانت 
600 وامهلتهم حتى  البالغ عددهم  ه��وؤالء الالجئني 

ال�سبت ملغادرة املكان طوعا، مهددة باإجالئهم بالقوة.
الذين  املهاجرين  حيال  �سارمة  �سيا�سة  كانبريا  وتتبع 

ردع املهاجرين الذين تاأتي اعداد كبرية منهم من ايران 
بالرحلة  القيام  عن  وافغان�ستان،  وال�سومال  والعراق 

اخلطرية حتى �سواطئها.

لن يقبل كيم اأبدًا التنازل عن تر�سانته التي متثل يف منطقه فر�سته الوحيدة للبقاء

حتليل اخباري
قريبا االعراف بقوة كيم النوويةترامب يف كوريا اجلنوبية  لغة جديدة

م��سك� تتعهد الرد على ال�سغ�ط حيال قناة »رو�سيا الي�م« 
 •• مو�صكو-اأ ف ب:

اأعلنت رو�سيا ام�س انها �ستتخذ اجراءات بحق و�سائل االإعالم 
االأمريكية العاملة لديها وذلك بعد قرار قناتها التلفزيونية 
“رو�سيا اليوم” الر�سوخ ملطالب وا�سنطن باأن ي�سجل على انه 

وكيل اأجنبي يف الواليات املتحدة.
اأنه  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س  ف��ول��ودي��ن  فيات�سي�سالف  و���س��رح 
�سيكون موؤاتيا حتديد اجراءات رد تتيح الدفاع عن مواطنني 
امام التدخل ال�سافر الذي متار�سه و�سائل االعالم االأمريكية 

يف االأرا�سي الرو�سية.
وقال نائب رئي�س الدوما بيوتر   “�سيتم اتخاذ اجراءات للرد 
من اجل فر�س القيود نف�سها التي يحاول االمريكيون فر�سها 
كما نقلت عنه و�سائل االعالم  على و�سائل االعالم الرو�سية”، 

احلكومي اجلمعة  “رو�سيا اليوم”  الرو�سية. واأعلن تلفزيون 
املتحدة  ال��والي��ات  يف  اأجنبي”  “وكيل  ان��ه  �سيت�سجل على  ان��ه 
اأمام الق�ساء احتجاجا  وانه �سيتقدم يف الوقت نف�سه ب�سكوى 
ال�سلطات االم��ريك��ي��ة. وقالت  ال�����س��ادر ع��ن  ع��ل��ى ه���ذا االم���ر 
من  االثنني  حتى  اأمهلتها  االمريكية  العدل  وزارة  ان  القناة 
اجل االمتثال اىل قانون “ت�سجيل الوكالء االجانب” والذي 
اأجنبية تقدمي  اأو منظمة  دول��ة  �سركة متثل  يفر�س على كل 
عالقاتها  حول  االمريكية  ال�سلطات  اىل  دوري  ح�ساب  ك�سف 
ح�ساباتها.  جتميد  طائلة  حتت  املوؤ�س�سة  اأو  ال��دول��ة  ه��ذه  مع 
ونددت رئي�سة حترير التلفزيون مرغريتا �سيمونيان اخلمي�س 
ان  �سرعية معلنة  غ��ري  ان��ه��ا  اع��ت��رت  اذ  وا���س��ن��ط��ن  مب��ط��ال��ب 

التلفزيون �سريفع دعوى �سدها امام الق�ساء.
وقالت �سيمونيان هذه املطالب لي�ست فقط خمالفة للقانون 

وتخالف  متحيزة  اأي�سا  هي  بل  الق�ساء،  اأم��ام  ذل��ك  و�سنثبت 
عنها  نقل  ما  بح�سب  التعبري،  وحرية  الدميوقراطية  مبادئ 
املطالب  ان  �سيمونيان  وت��اب��ع��ت  ال���ي���وم«.  “رو�سيا  ت��ل��ف��زي��ون 
االخرى  ال��دول��ي��ة  ال��ق��ن��وات  م��ع  احل���رة  املناف�سة  م��ن  حترمنا 
غري امل�سجلة على انها وكيل اأجنبي. وغالبا ما تتهم وا�سنطن 
“رو�سيا اليوم” بالدعاية ل�سالح الكرملني كما كانت مو�سع 
مطلع  يف  �سدر  االأم��ريك��ي��ة  لال�ستخبارات  تقرير  يف  �سبهات 
الرئا�سية  االنتخابات  الرو�سي يف  التدخل  العام احلايل حول 
يف  االأمريكية  “توير”  �سبكة  وق��ررت  االخ���رية.  االأمريكية 
اليوم”  “رو�سيا  ح�سابات  منع  اكتوبر  االأول  ت�سرين  اأواخ���ر 
واعرب  مدفوع.  حمتوى  بث  من  الرو�سية  �سبوتنيك  ووكالة 
ان توير �سحية احكام  الكرملني عن اال�سف للقرار معترا 

م�سبقة حول و�سائل االإعالم الرو�سية.

انتخاب رئي�سة لربملان النم�سا
•• فيينا-وام: 

�سكرتري  كو�ستينجر  اليزابيث  ف���ازت 
مبن�سب  املحافظ،  ال�سعب  ح��زب  ع��ام 
رئ���ي�������س ب����رمل����ان ال��ن��م�����س��ا اجل����دي����د ب� 
اإجمايل  من   %  67 اأو  117 �سوتا 
كما  الوطني.  املجل�س  اأع�ساء  اأ�سوات 
ب��وري�����س، رئي�سة  ان��ت��خ��اب دوري�����س  مت 
ال�����رمل�����ان ال�������س���اب���ق ع�������س���وة احل����زب 
كرئي�س  ال���دمي���ق���راط���ي  اال����س���راك���ي 
 66 اأو  115 �سوتا  ب  للرملان  ث��اين 
ن���ورب���رت هوفر  ال���رمل���ان  %، وع�����س��و 
كرئي�س  اليميني  احلرية  ح��زب  ع�سو 
ثالث للرملان، يف اجلل�سة االفتتاحية 

للرملان اجلديد.
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العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم  2017/456   تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: خالد احمد حممد التاجر ال�سام�سي 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - املرقبات - بناية عرو�س دم�سق - الطابق االأول - �سقة 101 - موؤ�س�سة خليفة التاجر 
املنفذ �سده : �سعيد حممد عبيد التاجر  عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة  - �سارع املرقبات - بناية عرو�س دم�سق - الطابق الثاين - 
ال�سقة 205 - انه يف يوم االربعاء املوافق 2017/11/22 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكروين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول 
املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة 

ايام التالية جلل�سة البيع  وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  
املنفذ �سدهم : �سعيد حممد عبيد التاجر  - عائ�سة عبيد حممد التاجر - فاطمة عبيد حممد التاجر - زبري عبيد حممد 
التاجر - �سفيه عبيد حممد التاجر - علياء عبيد حممد التاجر - امرية عبيد حممد التاجر - امنه عبيد حممد التاجر - 

موزة عبيد حممد التاجر - حممد عبيد حممد التاجر - ماجد عجيل ماجد  
ب���  امل��ق��درة   - مربع  م��ر   -  4309  : امل�ساحة   - ال�سغاية   : املنطقة   -  683  - االر����س  رق��م  االر����س  قطعة   : العقار  بيانات 

)3.500.000( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2016/1705   تنفيذ مدين  
طالب التنفيذ: عبدالرحمن الكوزي حاجي داد كل  واآخرون - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة جبل علي احلرة قرب املدخل 

رقم )4( - الدوار رقم )6( ار�س رقم ا�س 10820 - مقابل فندق ايزي - هاتف : 8871155 - 04 
املنفذ �سده : جليل الكوزي  

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - برج احلواي - �سقة رقم )304( هاتف : 0569580515 
انه يف يوم االربعاء املوافق 2017/11/22 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكروين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل 
اجلل�سة  قبل  م�ستندات  م��ن  ي��رره  م��ع��ززا مب��ا  باعرا�سه  التقدم  البيع  على  اع��را���س  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن خالل  على  يزيد  ان  امل��زاي��دة  من  �سخ�س غري ممنوع  ولكل  البيع  التالية جلل�سة  اي��ام  ع�سرة  خ��الل  وامل�سارييف 
الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : عبارة عن وحدة بالكامل - املنطقة : ح�سيان االأوىل - رقم 
االر�س : 19 - رقم البلدية : 0 - 511 - امل�ساحة : 131.13 مر مربع - رقم املبنى : 8 - ا�سم املبنى : املنارة 8 - رقم 

الوحدة : 306 - مببلغ 848.293.00 درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2017/385   تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: مرمي على ر�سا ابراهيم البناي 

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - ديرة �سارع االحتاد - مبنى الر�ستماين - مكتب 502 
املنفذ �سده : بدرية على ر�سا ابراهيم   - عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - الورقاء الثانية - �سارع 39 - مبنى فيال رقم 

ابراهيم  ر�سا  علي  ابراهيم   ، ابراهيم   ر�سا  علي  ليليى   ، ابراهيم  ر�سا  علي  عبداهلل    10
انه يف يوم االربعاء املوافق 2017/11/22 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكروين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل 
اجلل�سة  قبل  م�ستندات  م��ن  ي��رره  م��ع��ززا مب��ا  باعرا�سه  التقدم  البيع  على  اع��را���س  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن خالل  على  يزيد  ان  امل��زاي��دة  من  �سخ�س غري ممنوع  ولكل  البيع  التالية جلل�سة  اي��ام  ع�سرة  خ��الل  وامل�سارييف 
الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
عبارة عن فيال الكائنة مبنطقة ند احلمر رقم االر�س 67  رقم البلدية 416 - 185 مببلغ )4.500.000( درهم 

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم  2007/1195   تنفيذ جتاري 

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع الرقة - مبنى ملك خا�س - مقابل بناية الزرعوين - الطابق الثالث 

املنفذ �سده : �سعيد �سالح �سعيد ال�سواد  - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - ال�سطوة - خلف امل�ست�سفى االيراين - بناية ملك 
الفردان - موؤ�س�سة ام �سقيم العقارية - يوجد ا�سفل البناية  مكتبة 2000 

اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2017/11/8 املوافق  انه يف يوم االربعاء 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكروين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - رقم االر�س : 1083 - املنطقة : ال�سطوة 

- رقم البلدية - 445-334 - امل�ساحة : 232.26 مر مربع - مببلغ : 3.000.000.00 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

فى الدعوى رقم  2016/1705   تنفيذ مدين  
طالب التنفيذ: عبدالرحمن الكوزي حاجي داد كل  واآخرون - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة جبل علي احلرة قرب املدخل 

رقم )4( - الدوار رقم )6( ار�س رقم ا�س 10820 - مقابل فندق ايزي - هاتف : 8871155 - 04 
املنفذ �سده : جليل الكوزي  

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - برج احلواي - �سقة رقم )304( هاتف : 0569580515 
انه يف يوم االربعاء املوافق 2017/11/22 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكروين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل 
اجلل�سة  قبل  م�ستندات  م��ن  ي��رره  م��ع��ززا مب��ا  باعرا�سه  التقدم  البيع  على  اع��را���س  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن خالل  على  يزيد  ان  امل��زاي��دة  من  �سخ�س غري ممنوع  ولكل  البيع  التالية جلل�سة  اي��ام  ع�سرة  خ��الل  وامل�سارييف 
الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : عبارة عن وحدة بالكامل - املنطقة : ح�سيان االأوىل - رقم 
االر�س : 19 - رقم البلدية : 0 - 511 - امل�ساحة : 131.13 مر مربع - رقم املبنى : 8 - ا�سم املبنى : املنارة 8 - رقم 

الوحدة : 306 - مببلغ 848.293.00 درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده  

فى الدعوى رقم  2017/70 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401  خلف وكالة الني�سان لل�سيارات - هاتف 
 0508650437 هاتف     04/2946945

اإم��ارة دبي - منطقة الثنية الرابعة - اب��راج بحريات جمريا - �سارع فرعي رقم  املنفذ �سده : دليب راه��والن   عنوانه : 
 1495673259  : مكاين  رقم   -  3680 رقم  العقار    -  10

انه يف يوم االربعاء املوافق 2017/11/22 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكروين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من 
الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
قطعة ار�س وما عليها من بناء - رقم االر�س : 3680 - املنطقة : الثنية الرابعة : امل�ساحة : 1877.94 مر مربع - 

املقدرة ب��� )20.000.000( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

 يعلن املدعي / �سريف حممد ن�سري 
 - جزئي  عمايل   2017/702 رقم  الق�سية  يف   / عليه  املدعي 
العني مبوعد احل�سور اجلل�سة بتاريخ 20 من نوفمر 2017 
م يوم االثنني وذلك مبقر املكتب الكائن يف ابوظبي - منطقة 
النادي ال�سياحي �سارع الكرا - مقابل ابوظبي مول بجوار 
فندق الدانا  الدور اخلام�س مكتب 1001 بناية خمابز واأ�سواق 

الكورني�س االأوتوماتيكي الدور اخلام�س 
املعلن  
�سريف حممد ن�سري   

اإعالن ن�سر 
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ اأروى را�سد 
حمدان عبداهلل اليماحي ، اجلن�سية : االإمارات بوكالة ال�سيد/ عبدالعزيز يو�سف حممد النجار 
احلمادي مبوجب وكالة عامة رقم sh20141104a63284 وطلب الت�سديق على حمرر 
يت�سمن )تنازل(  يف اال�سم التجاري موؤ�س�سة احلدائق احلديثة للمعدات الزراعية واملرخ�س من 
دائرة التنمية االقت�سادية يف  ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 730116 ال�سادر بتاريخ 2014/11/19 
 ، ال�سيد/ حممد بالل حممد خري مو�سلي  اىل  بخورفكان.   االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  من 
اجلن�سية : �سوريا وتغيري الن�ساط واال�سم التجاري اىل امليار لتنظيم املعار�س.  ليكن معلوما 
للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف 

املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

 اإعالن بالن�سر 
2017/276 جتاري كلي 

اىل املدعي عليه / منتجع هيلتون �ساللة 
حيث ان املدعي / بنك راأ�س اخليمة الوطني 

قد اقام املدعي الدعوى رقم 2017/192 جتاري كلي 
مما يقت�سي ح�سورك اىل حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية مكتب 
التا�سعة  ال�ساعة  م  االربعاء 2017/11/15  املوافق  الدعوى  اإدارة 

�سباحا وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع.  
 مدير  اإدارة الدعوى
عماد عرفات عطوة  

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
 اعـــــــالن       

 املرجع :2017/14 ك.ع.�س
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان  ال�سيد/ ح�سن 
الت�سديق علي حمرر  - طلب  االإم���ارات   : - اجلن�سية  ال��ب��دواوي  �سرحان  عبداهلل ح�سن 
يت�سمن : تنازل عن رخ�سة يف اال�سم التجاري )كراج الديرة(  املرخ�سة من دائرة التنمية 
و�سناعة  ل��دى غرفة جت��ارة  وامل�سجل    58092  : امللف  رق��م  االقت�سادية يف عجمان حتت 
عجمان برقم )51544( اىل ال�سيد/ عبدال�سالم حممد �سيف ما�سي الكعبي - اجلن�سية : 
االإمارات -  ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على  التوقيعات 

ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.   
الكاتب العدل العام    
مركز �سند - م�سفوت 
اإميان جمعه عبيد املطرو�سي  

      الإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل 

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات 
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

 اعـــــــالن       
املرجع :2017/15 ك.ع.�س

ال�سيد/حميد  عجمان   والت�سديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
عبداهلل ح�سن البدواوي - اجلن�سية : االإمارات - طلب الت�سديق علي حمرر يت�سمن : تنازل 
عن رخ�سة يف اال�سم التجاري )الرمال ال�سالح التمديدات الكهربائية وال�سحية(  املرخ�سة 
من دائرة التنمية االقت�سادية يف عجمان حتت رقم امللف : 55879  وامل�سجل لدى غرفة جتارة 
و�سناعة عجمان برقم )48881( اىل ال�سيد/ علي عبيد �سامل �سعيد خلف الكعبي - اجلن�سية 
: االإم��ارات -  ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على  التوقيعات 

ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.   
الكاتب العدل العام    
مركز �سند - م�سفوت 
اإميان جمعه عبيد املطرو�سي  

      الإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل 

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات 

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية 

اإعالن بالن�سر للح�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى 
الدعوى رقم 2017/2802   الدائرة املدنية الكلية

اىل املدعى عليه / يو�سف حممد �سالح االأعمي - ميني اجلن�سية 
نعلمك باأن املدعي / حممد ح�سني عمر بن عي�سى

يف الدعوى رقم 2017/2802 الدائرة املدنية الكلية  - قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها 
الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي املبلغ املنا�سب التي تراه وتقدره مقام الهيئة املوقرة تعوي�سا 
عن اال�سرار املعنوية واملادية التي حلقت باملدعي ، مع الزام املدعي عليه بكافة الر�سوم وامل�سروفات 

الق�سائية واتعاب املحاماة. 
اإدارة الدعوى رقم 1 مبحكمة عجمان االحتادية االبتدائية  اأمام مكتب  لذا انت مكلف باحل�سور 
ما  وتقدمي  الدعوى  على  لالجابة  وذلك     ، �سباحا   8.30 ال�ساعة  متام  يف   2017/11/26 بتاريخ 
لديكم من بيانات ، ويف حال تخلفكم عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل  عنكم فانه �سيتم ا�ستكمال 

االجراءات القانونية يف غيابكم.
 حمكمة عجمان الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

  المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
 اعالن حكم بالن�سر 

يف  الدعوى رقم 2017/3039 )مدين - كلي (        
املرفوعة من املدعي / �سرى االإمام حممد 

اىل املدعي عليه / عمر علي خليفة اخلري خليفة 
احلكم 

حكمت املحكمة : بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 
املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع  قانونية  وفائدة  درهم   )500.000(
وحتى متام ال�سداد على اال تزيد الفائدة على ا�سل الدين املق�سى 

به الزامه بالر�سوم وامل�ساريف ورف�س ما عدا ذلك من طلبات. 
مكتب اإدارة الدعوى  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

  الإعالن بالن�سر 
اىل املدعى عليه  / الفا ايالند للتجارة العامة - ذ م م 

نعلمكم بان املدعي / ال�سركة التجارية املركزية - ذ م م  
يف الدعوى رقم 2017/6313  الدائرة اجلزئية االأوىل 

قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها   :  الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعي  والزام  غري  ال  درهم   )43.700( وقدره  مبلغ 
املحاماة.  لذا يقت�سي ح�سوركم اأمام مكتب ادارة الدعوى مكتب رقم 6  مبحكمة ال�سارقة 
االحتادية االبتدائية ، �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وذلك لالجابة على الدعوى 
وتقدمي ما لديكم من بيانات وذلك يوم  االربعاء   املوافق 2017/11/22  وذلك للنظر يف 
الدعوى املذكورة ارقامها بو�سفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفك عن احل�سور  او عدم 

ار�سال وكيل عنك فانه �سيتم ا�ستكمال االجراءات القانونية يف غيابك.
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
اإنذار عديل بالن�سر   

رقم 2017/7958
املنذرة / �سركة باحل�سا الدولية - ذ م م  وميثلها ال�سيد/ احمد ابراهيم حممد مبوجب 
وكالة خا�سة رقم 2017/1/17276 �سادرة بتاريخ 2017/1/23 ومقرها بناية باحل�سا - 

اأبوهيل - هور العنز �سرق - دبي - هاتف رقم : 0508499524  - �س ب : 1286 
املنذر اليه : ال�سيد/ حممد �سيف حممد ع�سيان املن�سوري - وعنوانه حمل رقم 4 بناية 

باحل�سا 2 - الكرامة - دبي - هاتف رقم : 0506935821 
املو�سوع : تخطركم املنذرة ب�سرورة �سداد بدالت االيجار امل�ستحقة عن العني املوؤجرة 
املنذرة  ال�سركة  �ست�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ  يوم من   30 وذل��ك خالل   ، اع��اله  املذكورة 
وا�سرداد  باالخالء  للمطالبة  حيالكم  الالزمة  القانونية  االج��راءات  كافة  اتخاذ  اىل 
حقوقها املالية ، ف�سال عن حتميلكم ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مع حفظ كافة حقوق 

املنذرة االخرى. 
 الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

اإنذار عديل بالن�سر   
رقم 2017/7979

املنذرة / �سركة ال�سفوة للعقارات - ذ م م 
املنذر اليها : �سركة �سغنت�سر �سناك�س - �س ذ م م 

ان املنذرة تنذر املنذر اليها مبوجب هذا االنذار العديل ب�سرورة �سداد بدل 
االإيجارات  قانون  التي حددها  يوما   )30( املتاأخرة خالل مهلة  االيجار 
واال فان املنذرة �سوف ت�سطر ملبا�سرة كافة االجراءات القانونية الكفيلة 
وا�ستالمها  امل��وؤج��رة  العني  م��ن  اليها  امل��ن��ذر  واخ���الء  حقوقها  بتح�سيل 
الر�سوم  كافة  اليه  املنذر  حتميل  اىل  باال�سافة   ، �ساغل  اي  من  خالية 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   
 الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1989
البيع والتنازل عن  ال�سيدة/ وفاء فهيم - مغربية اجلن�سية ترغب يف  بان  ليكن معلوما للجميع 
كامل ح�ستها البالغة 100%  ح�سة اىل ال�سيد/ �سعيد مطر �سامل �سامل املهريي - اإماراتي اجلن�سية 
يف الرخ�سة املهنية : �سالون ا�سود االأطل�س للحالقة ، ترخي�س رقم )737811(  تعديالت اخرى : 
تنازل �ساحب الرخ�سة الخر وان�سحاب وكيل خدمات وتغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية 
بوكيل خدمات اىل موؤ�س�سة فردية وتغيري اال�سم التجاري من )�سالون ا�سود االأطل�س للحالقة( 

اىل : �سالون الليه للحالقة - فرع 2 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1891

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ احمد غامن �سهراب حممد اهلي - اإماراتي  اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ �سرو�س خان 
ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  االأهلي  مغ�سلة  يف  اجلن�سية  هندي   - عبدال�سبلي  ال�سبلي  عبد 
من  القانوين  ال�سكل  تغيري  مت   -  : اخرى  تعديالت    627378  - رقم  رخ�سة  مبوجب 

)موؤ�س�سة فردية( اىل )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1892

اإماراتي  اجلن�سية وال�سيد/ �سعد حممد   ، ال�سيد/ را�سد علي غريب جمعة  ليكن معلوما للجميع بان 
راغب قيطاز �سوري اجلن�سية يرغبون يف البيع والتنازل  عن كامل ح�ستهم البالغة )100%( وذلكت اىل 
ال�سيد/ حممد كرم �سفيان املحمحد �سوري اجلن�سية وذلك يف الرخ�سة التجارية با�سم با�سم )حمم�سة 
وحلويات �سعد قيطاز - ذ م م( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة جتارية رقم )741968( - مت تغيري 
ال�سكل القانوين من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات - مت تغيري اال�سم 

التجاري من حمم�سة وحلويات �سعد قيطاز - ذ م م  اىل حمم�سة وحلويات �سعد قيطاز. 
الكاتب  �سان  ل�سنة  2013 يف  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على االجراء  للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا االعالن  اقت�سى  . فقد  العدل 
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

  اعالن  
املرجع : 1890

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد م�ستاق حاجي عبداحلبيب ، باك�ستاين اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  ح�سة اىل ال�سيدة/ �سياما كافيلي 
فاالبيل نيكي�س كريى - هندية اجلن�سية يف / النجوم لتعليم املو�سيقي - موؤ�س�سة فردية 
بوكيل خدمات يف الرخ�سة رقم 521775 - حيث مت خروج وكيل اخلدمات ال�سابق ودخول 

وكيل خدمات جديد عليها ال�سيدة / عائ�سة عبيد عبدالرحمن ال�ساعر. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
اعالن املتنازع �سدها مبوعد اإجتماع خربة  

املتنازع �سدها / اأما�سيكو بيع و�سراء العقارات واالرا�سي - �س ذ م م - فرع دبي 
اخلرة  اأعمال  بدء  عن  اخل�سر  �سلطان  علي  حممد  احلا�سبي/  اخلر  يعلن 
دبي     - للمنازعات  الودية  الت�سوية  مركز  عن  ال�سادر  احلكم  مبوجب  املحا�سبية 
بتاريخ 2017/10/16   نزاع تعيني خرة جتاري رقم 2017/313 - ويعلن املتنازع 
�سدها اأومن ميثلها مبوعد اإجتماع اخلرة لتقدمي ما لديها من م�ستندات وذلك 
يوم الثالثاء  املوافق 2017/11/14  يف متام ال�ساعة الثالثة ع�سرا  - وذلك مبقر 
ال�سركة العربية  مكتب اخلبري والكائن يف امارة دبي - ديرة بناية مكاتب خلف 
لل�سيارات - توكيل ني�سان - مقابل داناتا - الطابق التا�سع مكتب 910 - حممول 

/6313708-050  ، فاك�س / 04-2947003  
اخلبري / حممد علي اخل�سر  

اعالن بالن�سر 
مكتب ا�سل املعايري لتدقيق احل�سابات 

اخلبري/ حممد علي اخل�سر  

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
 - ال�سياحيات  للمنتجاعات  االو�سط  ال�سرق  انوار   / ال�سادة   - الثانية  عليها  املدعي  اىل 
الدعوى رقم  تكليفنا مبهمة اخلرة احل�سابية يف  بانه قد مت  نعلمكم  االإقامة  جمهولة 
بنت  ال�سيد/منى  واملقامة �سدكم من  االإبتدائية  دبي  2017/970 مدين جزئي مبحكمة 
�سالح بن �سليمان النفي�سة - وميثله ال�سادة/ حميد دروي�س للمحاماة ،  ندعوكم ب�سفتكم 
طرفا يف الق�سية امل�سار اليها اعاله باحل�سور اىل مكتبنا رقم 503 بناية بوهليبه  �سارع 
املوافق  13  ال�ساعة 1.00 من ظهر يوم االثنني   ، وذلك يف متام  املرقبات - ديره - دبي 
نوفمر  2017  وذلك لالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من م�ستندات.  يف حال 
اأو عدم ار�سال وكيل قانوين عنكم يف الوقت املحدد فاننا �سنبا�سر  تخلفكم عن احل�سور 

اجراءات اخلرة  ونقدم تقريرنا للمحكمة من واقع امل�ستندات املتاحة. 
اخلبري احل�سابي 
�ساكر فريد عبدالرحمن زينل 
تليفون / 042204660  

تبليغ ح�سور جل�سة خربة ح�سابية
�سادرة عن اخلبري احل�سابي

�ساكر فريد عبدالرحمن زينل  

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

املدعي عليه : حممد نعيم حممد جها نكري 
الدعوى  يف  االبتدائية  االحتادية  ال�سارقة  حمكمة  عدالة  لقرار  تنفيذ 
القيوين  ام  بنك   / املدعي  من  �سدكم  املقامة  جزئي  جتاري    2017/3408
الوطني - �س م ع  فقد مت ندبنا خبريا م�سرفيا يف الدعوى امل�سار اليها ، وعليه  
ال�ساعة : 00 : 10 �سباحا   فقد مت حتديد يوم االربعاء  املوافق 2017/11/15 
دبي -  الكائن يف  موعدا الجتماع اخلرة يف مقر مكتبنا جينوم لال�ست�سارات 
فاك�س   3275322 هاتف   ،  306 رقم  مكتب   -1 املدينة  برج   - زايد  ال�سيخ  �سارع 
املحدد  املوعد  يف  قانونا  ميثلكم  من  او  احل�سور  راجني   ، دبي   3275311 رقم 

م�سطحبني معكم �سورة عن كافة امل�ستندات املوؤيدة لدفوعكم.
  عبد احلميد زيتون 
خبري ح�سابي وم�سريف   

اعالن حل�سور اجتماع اخلربة   

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
 يف الدعوى رقم 2017/2231 جتاري جزئي  

املدعى عليها : �سليمان مبارك �سليمان - )العنوان : دبي - هور العنز - بالقرب من 
اجلمعية التعاونية - فيال رقم 1 - هاتف متحرك رقم 8826743-050 - �سندوق بريد 
: 4182(   يرجى احل�سور اىل اجتماع اخلرة املقرر مبكتب اخلبري امل�سريف  املدون 
ادناه وذلك يف متام ال�ساعة الثانية ع�سرة من ظهر يوم االربعاء املوافق 2017/11/15 
وذلك لبيان دفوعكم يف الدعوى املرفوعة عليكم من قبل بنك اأم القيوين الوطني - 
�س م ع - بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات - بناية ال�سم�س امل�سيئة - الدور االأول مكتب 
رقم 112،  هاتف رقم 042830100 - فاك�س رقم : 042833622 - هاتف متحرك رقم : 

0506516092 - مقابل الطاير لل�سيارات - القرهود / دبي
 اخلبري امل�سريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 64

بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات  

اعالن اجتماع خربة بالن�سر 
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عربي ودويل
رئي�ش الفلبني ي�سكر ب�تني على امل�ساعدات الع�سكرية 

•• دانانغ-اأ ف ب:

الرو�سي  الرئي�س  بحرارة  ام�س  دوتريتي  رودري��غ��رو  الفيليبيني  الرئي�س  �سكر 
من  يعاين  ال��ذي  جلي�سه  ار�سلها  التي  االأ�سلحة  �سحنة  على  بوتني  ف��الدمي��ري 
يف  الرو�سية  اال�سلحة  م��ن  امل��زي��د  �سي�سري  ان��ه  م��وؤك��دا  التجهيزات،  يف  نق�س 
امل�ستقبل. وقال دوترييتي خالل لقاء مع بوتني على هام�س قمة منتدى التعاون 
االقت�سادي لدول اآ�سيا واملحيط الهادئ يف دانانغ بفيتنام “اأريد ان اوجه كلمات 
�سكر من ال�سعب الفيليبيني على امل�ساعدة التي قدمتها رو�سيا باإعطائنا �ساحنات 
واأ�سلحة«. وقال دوتريتي يف ت�سريحات ترجمت اىل الرو�سية ان اجلي�س م�سرور 
واآالف  ع�سكرية  �ساحنات  الفيليبني  رو�سيا  �سلمت  املا�سي  وال�سهر  باالأ�سلحة. 
�سريغي  الرو�سي  ال��دف��اع  لوزير  زي��ارة  خ��الل  كال�سنيكوف  ن��وع  من  الر�سا�سات 
للواليات  احلليفة  ال��دول��ة  اىل  رو���س��ي  دف���اع  ل��وزي��ر  نوعها  م��ن  االوىل  �سويغو، 

اىل  رو�سيا  من  االط��الق  على  االأوىل  هي  اال�سلحة  �سحنة  ان  ويعتقد  املتحدة. 
وقف  املا�سي  اكتوبر  االأول  ت�سرين  يف  الفيليبيني  اجلي�س  واأع��ل��ن  الفيليبني. 
املعارك يف مدينة مراوي بعد خم�سة اأ�سهر على بدئها، ب�سبب نق�س التجهيزات 

ال�سرورية لدحر املقاتلني املوالني لتنظيم داع�س االإرهابي.
جديدا  نوعا  نخو�س  كنا  ال��دق��ة.  عالية  اأ�سلحة  “اإنها  لبوتني  دوت��ريت��ي  وق��ال 
امل��ع��ارك، ون��ح��ارب القنا�سة كنا ن��ح��ارب م��ن منزل اىل م��ن��زل. االم��ر لي�س  م��ن 
املتحدة  ا�سلحة من الواليات  ا�سا�سا �سراء  انه كان يعتزم  ال�سهولة«. وقال  بهذه 
ومل  والرئي�س،  للكونغر�س  مت�ساويتني  �سلطتني  لديها  املتحدة  “الواليات  لكن 
الدفاعية مع  العالقات  املا�سي بقطع  العام  االأم��ر �سهال«. وهدد دوتريتي  يكن 
الواليات املتحدة يف اعقاب انتقاد ادارة الرئي�س ال�سابق باراك اوباما حلربه على 
املخدرات، والتي قتلت فيها ال�سرطة اآالف اال�سخا�س. غري ان العالقات حت�سنت 

يف عهد الرئي�س دونالد ترامب.

باك�ستان تطالب »اأطباء بال حدود« مغادرة املناطق القبلية 
•• ا�صالم اباد-اأ ف ب:

اعلنت منظمة “اطباء بال حدود” ام�س ان باك�ستان طلبت منها وقف ن�ساطاتها يف املناطق القبلية 
املحاذية الأفغان�ستان من دون ان تبلغها باأ�سباب القرار.

اطباء  يعملون يف  ال��ذي  ال120  املوظفني  انه على  بر�س  فران�س  لوكالة  املنظمة  وق��ال م�سوؤول يف 
احلكومة  تديرها  التي  القبلية  “املناطق  من  ج��زءا  ت�سكل  التي  القبلي  باجور  قطاع  يف  ح��دود  بال 

مغادرة املنطقة بحلول ال�سابع ع�سر من ت�سرين الثاين نوفمر. االحتادية”، 
وكانت املنظمة اجرت على وقف ن�ساطاتها يف قطاع كرام التابعة اي�سا ملناطق القبلية.

وقال امل�سوؤول لفران�س بر�س طالبا عدم ك�سف هويته ان االإغالق �سيحرم اآالف ال�سكان يف قطاع باجور 
من الرعاية ال�سرورية وياأتي بعد �سبعة اأ�سابيع تقريبا على اغالق فرع قطاع كرام.

واكدت املنظمة يف بيان انه لن يبقى الأطباء بال حدود بذلك وجود يف املناطق القبلية حيث االحتياجات 
ق�سوى لطب الطوارئ والوالدة واالأطفال.

الـــ�ـــســـيـــوعـــيـــون     
غا�سبون.  ــس  ــرو� ال
عــدم  جتـــاوزنـــا  اإذا 
الر�سمي  الحتفال 
املئوية  بــالــذكــرى 
للثورة البل�سفية، فان 
هذه  البع�س  انتهاز 
للمطالبة  الفر�سة 
لينني  ج�سم  باإخراج 
ال�سهري  �سريحه  من 
ودفـــــنـــــه، يــالمــ�ــس 

التجديف.

غينادي  زع��ي��م��ه��م،  ه����دد  وق����د     
عارمة  ب�ا�سطرابات  زي��وغ��ان��وف، 
��خ��ذ ه��ذا ال��ق��رار. ولعلهم  اإذا م��ا اتُّ
املتحدث  ت�������س���ري���ح  يف  ي����ج����دون 
ب��وت��ني، دميري  ف��الدمي��ري  با�سم 
قال  حيث  يطمئنهم  ما  بي�سكوف، 
لي�س على جدول  املو�سوع  ان هذا 
زيوغانوف،  وذّك��ر  االإدارة.  اعمال 
اأكد  ان  �سبق  الرو�سي  الرئي�س  ان 
اأن���ه ط��امل��ا ه��و يف ال��رئ��ا���س��ة، ميكن 
على  ����س���الم  يف  ي���ن���ام  اأن  ل��ل��ي��ن��ني 

ال�ساحة احلمراء.

جدل مزعج حول الدفن
منذ انهيار االحتاد ال�سوفياتي عام 
دفن  م�ساألة  دوري��ا  تعود   ،1991
الذي  ال�سيوعية،  رو�سيا  موؤ�س�س 

تويف يف يناير 1924. 
�سوبت�ساك،  ك�����س��ي��ن��ي��ا  واث�������ارت     
الرئا�سية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  امل��ر���س��ح��ة 
جم�����ددا.  امل�������س���ال���ة   ،2018 ع�����ام 
انتخابها،  �س�����ورة  يف  ان��ه  واعلنت 
على  امل��و���س�����وع  ه�����������ذا  ط���رح  �سيتم 
ك�سينيا  وك�����ان�����ت  اال�����س����ت����ف����ت����اء. 
�سوبت�ساك تعلق على بيان للرئي�س 
قال  قديروف  رم�سان  ال�سي�ساين 
ال��ن��ظ��ر اىل جثة  ت��ع��ب��ت م���ن  ف��ي��ه 

لينني..
ال�سيا�سي  احل��ل��ي��ف  ه���ذا  وا���س��اف   
ال��وث��ي��ق ل��ف��الدمي��ري ب��وت��ني لي�س 
قلب  يف  ه���ن���اك  ي���ك���ون  اأن  الئ���ق���ا 

ع�سر   - املختر  يف  �سخ�س  مائتا 
ان  لل�سهر على  اليوم -  اأقل  مرات 
ت��ب��دو اجل��ث��ة وك��اأن��ه��ا ل��رج��ل نائم. 
اأن  اإمكانية  اىل  ي�سر  من  وهناك 

تكون ال�سخ�سية من ال�سمع.
    ومن احلجج املطروحة ملعار�سة 
بالتقدم  تتعلق  ال��ت��ي  تلك  ال��دف��ن 
البحوث  به  �سمحت  ال��ذي  العلمي 
يتم  لينني.  اج��ل حفظ ج�سم  من 
ب�سكل  التالفة  االأن�سجة  ا�ستبدال 
وقبل  ا�سطناعية،  بعنا�سر  دوري 
املومياء  ع��ل��ى  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا  ي��ت��م  اأن 
امل��ق��د���س��ة، ي��ت��م اخ��ت��ب��ار امل����واد على 
جمهولة”  حم����ن����ط����ة  “جثث 
م��ت��وف��رة يف امل��خ��ت��ر ومت��ث��ل لغزا، 
ليتفينوفا  داري��ا  ال�سحفية  كتبت 

على موقع مو�سكو تاميز.
دماغ  ���س��ح��ب  مت   ،1924 ع����ام     
معهد  اإىل  و�ُسّلم  جثته  من  لينني 
اأن�سئ  ال���ذي  ال�����س��وف��ي��ت��ي،  ال���دم���اغ 
بعد فرة وجيزة من عام 1924 
اال�ستثنائية”  “القدرات  لدرا�سة 
لزعيم ثورة اأكتوبر االأ�سا�س املادي 
لعبقرية خالدة. وال يزال ُيحتفظ 
ب��اأج��زاء من ال��دم��اغ يف مركز علم 
الرو�سية  االأكادميية  يف  االأع�ساب 

للعلوم.

القبال يف انحدار
    ولئن ال يزال للحزب ال�سيوعي 
 40 األ�����ف ع�����س��و،   16 ال���رو����س���ي 
فان   ،35 �سن  حت��ت  منهم  باملائة 
الطوابري  ك��م��ا  ي��ن��ح��در،  احل��م��ا���س 
املا�سي  يف  ت��ت�����س��ك��ل  ك���ان���ت  ال���ت���ي 
اأم����ام ال�����س��ري��ح. ول��ع��ل ال��وق��ت قد 
األييت�س  ف��الدمي��ري  لين�سم  ح���ان 
اىل  ب�لينني،  امل���ع���روف  اأول���ي���ان���وف 
اآخ�����ري�����ن، منهم  ����س���وف���ي���ات  ق������ادة 
على  ال�سغرية  املقرة  يف  �ستالني، 

طول حائط الكرملني.
   وك����ان����ت ج���ث���ة اجل���ي���ورج���ي قد 
ال�سريح  جانبت جثة لينني داخل 
اىل  وف���ات���ه،  ت���اري���خ   ،1953 م���ن 
1961، تاريخ املوجة الثانية  عام 
قررها  التي  ال�ستالينية  حمو  من 

نيكيتا خروت�سوف.
ب���وت���ني،  ف�����الدمي�����ري  ان  غ�����ري     
بني  امل�����س��احل��ة  تغليب  اأراد  ال���ذي 
“احلمر” و”البي�س” املناه�سني 
بذكرى  االح���ت���ف���ال  ب����دل  ل���ل���ث���ورة 
اإحياء  يف  ل��ه  م�سلحة  ال  ال���ث���ورة، 

الق�سايا اخلالفية.

رو����س���ي���ا، يف ال�������س���اح���ة احل����م����راء، 
ن��ع�����س ورج����ل م���ي���ت.    ك��م��ا توؤيد 
فالنتينا  االحت��ادي  املجل�س  رئي�سة 
ماتفينكو اجراء اال�ستفتاء، ولكنها 
غدا  تتم  لن  اال�ست�سارة  اأن  تو�سح 

وال بعد غد.
   واإذا كان 60 باملائة من الرو�س 
يوافقون على اإزالة جثة لينني من 
ب��امل��ائ��ة م��ع دفنه  ال�����س��ري��ح، و30 
يف اأق��رب االآج���ال، ف��اإن اآخ��ر �سليلة 

اأوىل يف  ال��رف��ات يف مرحلة  و���س��ع 
من  االنتهاء  ومت  خ�سبي؛  �سريح 
اجلرانيت  م���ن  احل��ال��ي��ة  ال��ب��ن��اي��ة 
ذلك  ومنذ   .1933 ع��ام  ال���وردي 
لكبار  من�سة  مبثابة  ك��ان  احل���ني، 
ال�سوفياتية  ال��ن��ظ��ام،  �سخ�سيات 
 ،1991 والرو�سية منذ عام  اأوال، 
واال�ستعرا�سات  ول���ل���م�������س���ريات 

الوطنية الكرى.
    يف زمن االحتاد ال�سوفياتي، عمل 

اأح��ي��ان��ا. اال انه  ح��ام��ل��ني ال���زه���ور 
الت�سوير،  اأو  ال����وق����وف  ي��ح��ظ��ر 

لتجّنب خطر اإتالف املومياء. 
  كل ثمانية ع�سر �سهرا على االأقل، 
اإىل خم��ت��ر يوجد  اإر���س��ال��ه��ا  ي��ت��م 
واالإ�سالح.  للتعهد  ال�سريح  حتت 
 ،2016 ع����ام  م��ك��ل��ف��ة:  ال��ع��م��ل��ي��ة 
اأع���ل���ن���ت احل���ك���وم���ة ال���رو����س���ي���ة اأن 
األ��ف يورو   170 اإىل  هناك حاجة 

لرميم اجلثة.

اأوليانوفا،  اأولغا  البل�سفي  للزعيم 
كانت   ،2011 ع���ام  ت��وف��ي��ت  ال��ت��ي 
ال�سيوعي  ح�����س��ي  دف���ن���ه،  ت��ع��ار���س 

زيوغانوف.

تعّهد كل 18 �سهرا
93 ع��ام��ا يف  ي��رت��اح لينني منذ     
غرفة يف �سريح بال�ساحة احلمراء، 
على عمق مرين حتت االأر�س، يف 
ت��اب��وت زج��اج��ي. وي����زوره الرو�س، 

امل��رك��زي��ة ح��ي��ن��ه��ا، والذي  ال��ل��ج��ن��ة 
التي  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ال���ف���ائ���دة  اأدرك 
ميكن اأن ُت�ستمّد من عبادة لينني، 
ج�سمه.  على  احلفاظ  ق��رار  اتخذ 
التجميد. وح�سل  اأوال عن طريق 
وزي�����ر ال���ت���ج���ارة ال���دول���ي���ة اآن�����ذاك 
خا�س  اإذن  على  ك��را���س��ني  ليونيد 
ل�سراء املعدات الالزمة من اأملانيا.

كيميائيان  اق�������رح  ح����ني  يف      
مت  التحنيط.  ���س��ه��ريان،  رو���س��ي��ان 

لينني جنازة  وف��ات��ه، طلب  قبل     
متوا�سعة، ولكن عند وفاته يف 21 
يناير 1924، ُعر�ست جثته طيلة 
العمال،  نقابات  دار  يف  اأي���ام  اأرب��ع��ة 
ع���ل���ى ب���ع���د خ����ط����وات ق��ل��ي��ل��ة من 
ال�����س��اح��ة احل���م���راء، حت��ت حرا�سة 
وقد  باأكملها:  البل�سفية  ال��ق��ي��ادة 
ال��ق��ى عليه ال��ن��ظ��رة االخ���رية 50 

األف �سخ�س يف برد متجمد.
   وبتحري�س من �ستالني �سكرتري 

تقل�س عدد الوافدين قيا�سا للعهد ال�سوفياتي ال�سيوعيون يرف�سون ويهددون

ال�سي�عي�ن يل�ح�ن مب�سريات 
غ�سب اإذا اتخذ قرار دفن لينني

مر�سحة للرئا�سية تعد بطرح امل��س�ع 
علـى اال�ســتفتاء اإذا تـــم انتخابهـــا 

اأعلنت احلكومة الرو�سية اأن هناك 
حاجة اإىل 170 األف يورو لتعّهد اجلثة

جثة لينني  تدفن او ال تدفن.. تلك هي امل�سكلة

مر�سحة للرئا�سة تعد با�ستفتاء حول املو�سوع �سريح لينني حمور جدل �سيا�سي

بوتني  ال م�سلحة له يف الق�سايا اخلالفية

من احلجج املطروحة ملعار�سة الدفن التقدم العلمي الذي �سمحت به البحوث من اجل حفظ ج�سم لينني
مت �سحب دماغ موؤ�س�س رو�سيا ال�سيوعية لدرا�سة »القدرات ال�ستثنائية« لزعيم ثورة اأكتوبر

جدل �ساخن يف ال�ساحة احلمراء:

ما العمل ... مب�مياء فالدميري األييت�ش لينني...؟
ل م�سلحة لفالدميري بوتني يف اإحياء الق�سايا اخلالفية

•• الفجر - دانيال فرينيه 
ترجمة خرية ال�صيباين
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العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
اعالن اأمر اأداء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/388   امر اداء    
 اىل املدعى عليه: 1- ما�سر وورلد للت�سميم الداخلي - �س ذ م م   
احل�سبة  دار  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
لال�ست�سارات االدارية وال�سريبية  طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد 
قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2017/9/20  الزام املدعى 
وامل�ساريف.  والر�سوم  للمدعي  درهم   25000 مبلغ  ب�سداد  عليه 
ولكم احلق يف التظلم من االمر خالل 15 يوم من اليوم التايل 

لن�سر هذا االعالن.   
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

يف الدعوى رقم 2014/700  تنفيذ عقاري  
مو�سوع الق�سية :  تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2013/222 عقاري - واملعدل باال�ستئناف 
رقم 607+2013/650 ا�ستئناف عقاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )3367877 درهم( ، �سامال 

للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االعالن : طالب التنفيذ : ح�سن عبا�س علي الهزمي 

املطلوب اعالنه : املنفذ �سده  : 1- �سركة �سون انف�ستمنتز ليمتد -  جمهول حمل االقامة. 
الوحدات  ع��ن   وه��ي عبارة  اموالكم اخلا�سة  بانه مت احلجز على  نعلنكم   -  : االإع��الن  مو�سوع 
الكائنة مبنطقة جممع دبي لال�ستثمار االأول - االر�س رقم 29 - الوحدات ارقام )154-340-352-

ا�سم املبنى : �سون بزن�س بارك حتت يد دائ��رة االرا�سي واالأم��الك وفاء للمبلغ   )250-253-160
املطالب به وقدره )3367877 درهم( وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا

بناء على قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ 2017/11/2 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر

                         يف الطعن   2017/753  طعن جتاري   
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/ حممد ظفر �ساه خان وميثله / علي عبداهلل ماجد ال�سام�سي  
باعالن املطعون �سده/1- �سيد �ساهد خ��ان  2- حممد ع��ارف جامي - 

جمهول حمل االقامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب عليكم 
احل�سور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة 

�سدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1247 مدين جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- علي �سامل م�سبح ابدواه  جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
املحكمة  بحكمت  ق��ويل  فهد عبداهلل  ل�سالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  2017/5/17  يف  بتاريخ   املنعقدة 
ومبثابة احل�سوري :- ب�سحة ونفاذ العقد املرم بني املدعي واملدعي عليهما يف ما ت�سمنه من بيع ال�سيارة 
واملبينة   2015/5/12 بتاريخ  وامل��رم  25638/ك���ي  بالرقم   2008 موديل  اكاديا  جيم�سي  نوع  التداعي  حمل 
ب�سحيفة الدعوى والزامهما بت�سجيل هذه ال�سيارة وحتويلها يف ا�سميهما لدى ال�سلطات املخت�سة اعتبارا 
تلك  لدى  الت�سجيل  و�سروط  اج��راءات  ا�ستيفاء  بعد  عليه  املدعي  او متكني  البيع  تاريخ �سدور عقد  من 
ال�سلطات مع الزامهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ �سبعة االف درهم بقية املقابل والزامهما ب�سداد مبلغ ثالثة 
وخ�سمون الفا وثمامنائة و�ستون درهم قيمة املخالفات املرورية مع الفائدة القانونية 9% من تاريخ رفع 
الدعوى القانونية وحتى ال�سداد التام والزامهما الر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم كاأتعاب للمحاماة.   
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن 

�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/501 عقاري كلي                                                

حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ماكمينامني   م��اري  �سيناد  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/10/29  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ بنك دبي اال�سالمي - �سركة 
املدعي  وال��زام  ومالحقها  الدعوى  مو�سوع  بالتمليك  املنتهية  االج��ارة  اتفاقية  بف�سخ  عامة(  م�ساهمة 
عليها بت�سليم العقار مو�سوعها خاليا من ال�سواغل ورد احليازة اىل املدعي وبالغاء ا�سارة القيد العقاري 
)االإجارة املو�سوفة يف الذمة( امل�سجلة لدى الدائرة والواردة ب�سهادة امللكية ل�سالح املدعي عليها والتي 
جاء فيها )تخ�سع ملكية العقار لرتيبات االجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد االيجارة املنتهي بالتملك 
وملحقاته املودع لدى الدائرة ( ، كما الزمت املدعي عليها بان يوؤدي للمدعي مبلغ وق��دره  94387.67 
درهم )اربعة وت�سعون الف وثالثمائة و�سبعة وثمانون درهم و�سبعة و�ستون فل�س( ، والزمتها باملنا�سب 
ذل��ك.  حكما مبثابة  املحاماة ورف�ست ما عدا  اتعاب  الف درهم مقابل  وامل�سروفات ومبلغ  الر�سوم  من 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1786 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- �سركة جولد ايه ايي م د م �س  جمهول حمل االقامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ  2017/9/25  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان 
اعاله ل�سالح/طارق حممود علي احمد بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعي مبلغ 
اربعمائة وواحد وخم�سني الف وثالثمائة وثالثني درم والفائدة القانونية بواقع 
9% من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2017/5/21 والزمتها بامل�سروفات 
ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  الق�سائية.   والر�سوم 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/636 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- عمار عمر حممد احمد  جمهول حمل االقامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/6/7  يف الدعوى املذكورة اعاله 
املدعي  يوؤدي اىل  بان  املدعي عليه  بالزام  انبايان  انبايان  ل�سالح/ موهاندا�س 
 مبلغ 95000 درهم )خم�سة وت�سعون الف ( وفائدة 9% من تاريخ 2016/1/16 م 
مقابل  دره��م  خم�سمائة  ومبلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزمته   ، ال�سداد  وحتى 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
اإعالن بالن�سر   
رقم 2017/7967

املنذر/ الدالل للعقارات 
املنذر اليه / نيها ميهرو للتجارة الكهربائية - �س ذ م م 

وان  ذمته  يف  املر�سدة  املبالغ  ���س��داد  ب�سرورة  اليه  امل��ن��ذر   / امل��ن��ذر  ينذر   -  : املو�سوع 
فورا  امل��وؤج��رة  العني  واخ���الء  الر�سيد  كفاية  لعدم  البنك  م��ن  ارج��اع��ه��ا  مت  ال�سكيات 
وت�سليمها للمنذر باحلالة التي �سلمها اليه ودفع اي مبالغ اخرى مر�سدة بذمة مع 
املاء والكهرباء وغريها عن  ا�سالح ما يكون قد حلق بالعني من تلف وت�سوية ح�ساب 
مدة �سغلة للعني وذلك يف خالل فرة اق�ساها )30( يوما من تاريخ ا�ستالم املنذر اليه 
االنذار ، واال �سي�سطر املنذر اآ�سفا اىل اتخاذ االجراءات الق�سائية الالزمة للمطالبة 
مبا ذكر وما ي�ستجد من قيمة ايجارية والتعوي�س اجلابر للعطل وال�سرر ، وحتميل 

املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة.  
 الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

اإعالن بالن�سر   
رقم 2017/7942

املنذر : �سعيد ا�سمعيل عبادي - ايراين اجلن�سية 
املنذر اليه : ماياد للتجارة العامة - �س ذ م م 

املو�سوع :- 
املتاأخر  اليه ب�سرورة �سداد قيمة االيجار  املنذر  املنذر /  ينذر 
اخلا�س باملحل رقم gs13 - ملك عبداهلل �سايان - بور �سعيد 
ديرة - الكائن باالر�س رقم 129/692 ورقم 493 يف خالل مدة 

اق�ساها 30 يوما من تاريخه.   
 الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

اإعالن بالن�سر   
رقم 2017/7905

املنذر : موؤ�س�سة ارنكو للعقارات 
املنذر اليه : وايد بل�س للديكور واخلدمات الفنية - �س ذ م م 

فان املنذرة تخطر املنذر اليه ب�سداد مبلغ وقدره 68502 درهم واملر�سد 
وذلك   2017/6/7 لغاية   2016/6/8 من  االيجارية  القيمة  من  بذمته 
خالل موعد اق�ساه 30 يوما من تاريخ الن�سر واال �سي�سطر املنذر التخاذ 
كافة االجراءات القانونية التي حتفظ له حقه واملطالبة باالخالء طبقا 
لن�س املادة 1/25 من القانون رقم 26 ل�سنة 2007 واعتبارا العقد منهيا 

من تلقاء نف�سه ورفع الدعوى املو�سوعية .   
 الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2049   جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-�سركة �سوريا لالزياء - �س ذ م م )ب�سفتها ال�سركة املدينة( 2- برمي كومار نافالين 
)ب�سفته �سريك وكفيل �سخ�سي( 3- كمال ناوالين برمي كومار ناوالين )ب�سفته �سريك وكفيل �سخ�سي( 
4- رايف برمي كومار برمي كومار نافالين )ب�سفته �سريك وكفيل �سخ�سي( 5- راجي�س برمي كومار برمي 
كومار نافالين نافالين )ب�سفته كفيل �سخ�سي(  6- �سركة �سوريا لاللكرونيات )�س ذ م م( ب�سفتها 
كفيلة ت�سامنية ملديونية املدعي عليها االوىل( جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك دبي التجاري 
- �س م ع -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل والتكافل فيما 
بينهم بان يدفعوا للبنك املدعي مبلغ وقدره 5.256.118  درهم والفائدة التاأخريية بواقع 12% من تاريخ 
والر�سوم   ، املعجل  بالنفاذ  �سمول احلكم  التام مع  ال�سداد  الدعوى وحتى  رفع  تاريخ  2017/7/26 وحتى 
9.30 �س  ال�ساعة   2017/11/15 امل��واف��ق  االرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت  املحاماة.  وات��ع��اب  وامل�ساريف 
بتقدمي ما لديك من  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch2.E.22 بالقاعة 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل

رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2081  جتاري كلي               

���س ذ م م    ���س��ن��اء -  ���س ذ م م  2-م���رك���ز  ���س��ن��اء -  ازي����اء  امل��دع��ي عليه / 1-  اىل 
جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ بنك اب��وظ��ب��ي ال��ت��ج��اري - ف���رع   قد 
املدعي عليهم  مببلغ وقدره  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك 
)45.301.733.33 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12 
من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س  
فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة    2017/11/23 امل��واف��ق  
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2239  جتاري كلي               

بن  حمد  ب��ن  2-ع����ادل  الغنيم  عبدالعزيز  ب��ن  �سليمان  ب��ن  1-ط���الل   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
عبدالرحمن احل�سيني - ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته ممثال عن /تيبان للتطوير العقار - 
ذ م م 3- ح�سني غاتي غايب اجلبوري  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ �سركة ال�سم�س 
للهند�سة واملقاوالت - ذ م م   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  الق�ساء ب�سحة وتثبيت 
احلجز التحفظي رقم 2017/34 عقاري مع الزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم فيما 
القانونية  الفائدة  اليها  للمدعية مبلغ )68.969.561.91( درهم م�سافا  يوؤدوا  بان  بينهم 
بواقع 9% من تاريخ املطالبة حتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب.   وحددت لها 
جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2017/11/15  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1787  جتاري كلي               

�سيلي ويلي  م  2- �سركة  م  ذ  التجارية - �س  �سيلي ويلي  املدعي عليه / 1-�سركة  اىل 
فود اند بيفرياج اند�سريز - �س ذ م م - فرع  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
قد  اجل��رم��ن    ابراهيم  ا�سماعيل  علي   / وميثله  دب��ي  ف��رع   - الوطني  الفجرية  بنك 
مببلغ  بالت�سامن  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام 
وقدره )2217872.28 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من 
املوافق   ي��وم اخلمي�س   ال��ت��ام.  وح��ددت لها جل�سة  ال�سداد  تاريخ  رف��ع الدعوى وحتى 
2017/11/16  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1404  احوال نف�س م�سلمني                 
امل��دع��ي/ حممد  اىل املدعي عليه / 1- علي عبا�س زي��دي  جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان 
اأق��ام عليك  -  قد  �سلطان علي احلمادي  �سامل عبداهلل  �سليم حممد �سادق بت وميثله / 
ن�سب  باثبات  احلكم   ، عليها  املدعي  املدعي من  زواج  باثبات  احلكم  ومو�سوعها   الدعوى 
ا�سمه  باثبات  واالأم��ر  عليهما  املدعي  مواجهة  يف  للمدعي  مهدي  حممد  ال�سغري/  وبنوة 
يف ال�سجالت الر�سمية وت�سحيح اي م�ستند ر�سمي او عريف خمالف لذلك حتميل املدعي 
عليهما الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.    وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  
2017/11/20   ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة  رقم )7( يف مبنى االأحوال ال�سخ�سية يف منطقة 
القرهود - لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/418  مدين كلي                 

اىل املدعي عليه / 1- اأحمد الطاهر لنقل املواد بال�ساحنات الثقيلة واخلفيفة 
- ���س ذ م م  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ ف��اط��م��ة حم��م��د خلفان 
�سلطان املهريي وميثله / امل خمي�س دروي�س حممد البلو�سي - قد اأقام عليك 
 621000( وق��دره  مببلغ  عليهم  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
درهم( والفائدة  12% والر�سوم وامل�ساريف.   وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  
فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة    2017/11/15 امل��واف��ق  
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2017/548  ا�ستئناف مدين    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-�سريين عبداملعطي حممد حمدان  جمهول حمل 
االقامة مبا ان امل�ستاأنف /ب�سام �سقر عبدالهادي ال�سقران وميثله / عائ�سة 
را�سد حممد عبا�س علي الطنيجي -  قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى 
لها جل�سه  بتاريخ 2017/4/24  وح��ددت  : 2016/1188 مدين جزئي  رقم 
يوم االربعاء   املوافق 2017/11/22  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم 
قانونيا ويف حال  او من ميثلكم  يقت�سي ح�سوركم  ch2.D.17 وعليه 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/1068  ا�ستئناف جتاري   

م    م  ذ  �س   - لالأ�سا�سات  االو�سط  ال�سرق  امل�ستاأنف �سده/ 1- جمموعة  اىل 
 - العقاري  للتطوير  ابيار  /�سركة  امل�ستاأنف  ان  االقامة مبا  جمهول حمل 
م�ساهمة مقفلة - فرع دبي وميثله / اأمل خمي�س  دروي�س حممد البلو�سي -  
قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 2017/529 جتاري كلي 
   2017/11/21 املوافق  الثالثاء   يوم  لها جل�سه  وح��ددت  بتاريخ 2017/6/1 
ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/1481  ا�ستئناف جتاري   

جمهول  حممد   ف�سل  رن��ا  ح�سني  �سابر   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
الفنية  للخدمات  امل�سايف  /�سم�س  امل�ستاأنف  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل 
والتنظيف - �س ذ م م -  قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم  
لها جل�سه  وح��ددت   2017/7/27 بتاريخ  2017/2358 عمايل جزئي 
يوم االثنني  املوافق 2017/11/20  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/206  ا�ستئناف مدين    

اىل اخل�سم املدخل / 1- بهرام علي خان  جمهول حمل االقامة مبا ان 
دب��ي وميثله  ف��رع   - م  م  ذ  �س   - الطبية  البرجي  بيت  امل�ستاأنف /�سركة 
/ ���س��وق حم�سن ب��در ال��ك��ث��ريي -  ق��د ا���س��ت��اأن��ف ال��ق��رار/ احل��ك��م ال�سادر 
لها  بتاريخ 2017/2/15 وحددت  : 2016/288 مدين كلي  بالدعوى رقم 
جل�سه يوم االثنني  املوافق 2017/11/13   ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف  رقم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2017/943  ا�ستئناف جتاري   
م  م  ذ  �س   - ال�سيارات  غيار  قطع  لتجارة  املميز   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
2-زهو ليو 3- قينغ ك�سني ليان  جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف /

هاين ويل انرنا�سونال اينك وميثله / �سيف �سعيد را�سد الغبار ال�سام�سي   
قد ا�ستاأنف  احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/679 جتاري جزئي بتاريخ 
2017/5/14 وحددت لها جل�سه يوم االثنني  املوافق 2017/11/27  ال�ساعة 
10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم او 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/510  مدين كلي                 

ذات  �سركة   - التاأمني  لو�ساطة  الف�سي  الكوكب  �سركة   -1  / عليه  املدعي  اىل 
م�سوؤولية حمدودة - جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ �سركة راأ�س اخليمة 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد    - ع  م  �س   - للتاأمني  الوطنية 
وامل�ساريف   والر�سوم  دره��م(   587799.50( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام 
االربعاء   ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  كفالة.   بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �سمول  و 
فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة    2017/11/15 امل��واف��ق  
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/9266  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1- مطعم ومقهي يا�س  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / علي حممد ذو الفقار يون�سي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )99448 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )500 
 )MB173017559AE(ال�سكوى وامل�ساريف ورقم  والر�سوم  درهم( 
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س   املوافق 2017/11/23  ال�ساعة 8.30 �س 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا    Ch1.A.5 بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/9237  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1- مطعم فورن بيك  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / ريا�س كوناناييل   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )25853 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
 )177150676AEMB(والر�سوم وامل�ساريف ورقم ال�سكوى )درهم
وحددت لها جل�سة يوم االثنني   املوافق 2017/11/21  ال�ساعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



السبت   11   نوفمبر    2017  م   -   العـدد  12170  
Saturday  11   November   2017  -  Issue No   12170

15

املال والأعمال
الت�ترات االإقليمية ت�سغط على �سندات لبنان الدوالرية جمم�عة جنة ت�قع عقدًا الإدارة اأول فندق لل�سياحة احلالل يف �سرييالنكا  

•• لندن-رويرتز:

من  ل�سغوط  ال��دوالري��ة  ال�سيادية  لبنان  �سندات  تعر�ست 
�سنتني  اأكر من  االإ�سدارات  بع�س  وانخف�ست  ام�س  جديد 
رئي�س  ا�ستقالة  عقب  االإقليمية  ال��ت��وت��رات  ت�ساعد  و���س��ط 
ال�سندات  ونزلت  اأ�سبوع.  نحو  قبل  احلريري  �سعد  ال���وزراء 
امل�ستحقة يف 2024 بواقع 2.5 �سنت ليجري تداولها عند 
االأ�سبوع،  بداية  �سنت منذ   7.5 �سنت، بعدما فقدت   91.3
ال�سندات  وان��خ��ف�����س��ت  روي�����رز.  ت��وم�����س��ون  ل��ب��ي��ان��ات  وف��ق��ا 
�سنت.   86.6 اإىل  �سنت   2.15 بواقع   2032 امل�ستحقة يف 
وجرى تداول معظم االإ�سدارات قرب اأقل م�ستوياتها يف عدة 

�سنوات اأو اأدنى م�ستوياتها على االإطالق.

موا�سلة  وتعتزم  العام  هذا  من  االأول  الن�سف  يف  قوية  نتائج 
الفندقي  القطاع  على  الكبري  الطلب  ملواكبة  والتو�سع  النمو 
باالأعمال  مليئا  العام  هذا  يكون  “ �سوف  وا�ساف  الدولة.  يف 
ب��داأن��ا يف  ال��ت��ي  امل�����س��روع��ات  اجل��دي��دة ملجموعتنا ا���س��اف��ة اىل 
ان�����س��ائ��ه��ا م��ث��ل ف��ن��دق ج��ن��ة ك��ري��ك دب���ي امل��ط��ل ع��ل��ى خ���ور دبي 
ال�ساحر. واو�سح ان هذا امل�سروع العمالق يجئ يف اطار حر�س 
جمموعة جنة للتو�سع يف دبي وخمتلف مدن االمارات ملواكبة 

النمو ال�سياحي الكبري الذي ت�سهده الدولة.
وذكر ان فندق جنة كريك دبي املقرر افتتاحه يف عام 2018 
وهو  دب��ي  يف  ال��ف��اخ��رة  لل�سياحة  نوعية  ا�سافة  ي�سكل  ���س��وف 
املعايري  الأعلى  وفقا  ت�سييده  و�سيتم  جن��وم  اخلم�س  فئة  من 
الفندقية يف العامل. وقال دروي�س ان منتجع و فلل جنة راأ�س 

•• ابوظبي-الفجر: 

اأعلنت جمموعة جنة للفنادق واملنتجعات عن توقيع عقد الإدارة 
اول فندق لل�سياحة احلالل يف كولومبو عا�سمة �سرييالنكا.

وقال ال�سيد نعمه عماد دروي�س الرئي�س التنفيذي للمجموعة 
“ نعتزم تد�سني مفهوم جديد لل�سياحة احلالل بنمط ترفيهي 

يخدم كافة افراد العائلة » .
واأو�سح يف ت�سريح مبنا�سبة م�ساركة جمموعة جنة يف معر�س 
يف  جنة  ح�سور  “ان  ل��ن��دن  يف   2017 ال��ع��امل��ي  ال�سفر  ���س��وق 
ال�سوق ال�سريالنكي للمرة االأوىل يوؤكد حر�سها على موا�سلة 

النمو يف دولة االمارات العربية املتحدة وخارجها » .
ف���ن���ادق و م��ن��ت��ج��ع��ات ج��ن��ة حققت  واأ����س���ار اىل ان جم��م��وع��ة   

انف�ست  ك��اي  �سركة  �سراكة ح�سرية مع  م��وؤخ��راً  وق��ع  اخليمة 
لال�ستثمار يف راأ�س اخليمة التي �ستتوىل تدبري خطط تو�سعة 

ممتلكات املنتجع.
واعرب عن �سعادته لتوقيع هذه ال�سراكة مع �سركة كي انف�ست 
اال�ستثمار  جمال  يف  الوا�سعة  بخرتها  املعروفة  اال�ستثمارية 
والت�سميم  والت�سغيل و التكنولوجيا. ونهدف من خالل هذه 
اآفاقنا وجذب املواهب وامل�ساركة يف جماالت  ال�سراكة لتو�سيع 
جديدة و خمتلفة لتعزيز �سراكاتنا احلالية و القيام بعالقات 

جديدة لتطوير عالمتنا التجارية.
اإعادة افتتاح هذا املنتجع الفاخر لت�سبح فلل  وقال انه �سيتم 
فيال   24 ت�سم  ال��ت��ي  الفندقية  ال��ف��اخ��رة  امل��اري��ن��ا  ممتلكات 

مفرو�سة بالكامل بت�ساميم ا�ستثنائية. 

ا�ستعر�ست مقومات م�ساريع مليحة وجمموعة ال�سارقة لل�سيافة وجزيرة النور وواجهة املجاز 

�سروق ت�ستقطب اهتمام الزوار مبرافقها ال�سياحية يف �س�ق ال�سفر العاملي بلندن 

مليارات دوالر حجم �س�ق االأمن التجاري بحل�ل 2021  5

غرفة عجمان تنظم دورة تدريبية ح�ل ريادة 
االأعمال واإدارة امل�ساريع ال�سغرية واملت��سطة

خطة عمل واحل�سول على متويل الفكرة اأو امل�سروع وتوظيف 
امل�سروع  وا���س��ت��م��راري��ة  امل�����س��روع  واإدارة  امل��وظ��ف��ني  وت��دري��ب 
والتو�سع. واأكد مقدم الدورة املهند�س حممد ال�سرهان على 
جناحها  لتعزيز  امل�ساريع  تنفيذ  يف  واالبتكار  االب��داع  اأهمية 
الر�سيدة على  القيادة  وا�ستدامتها ومنوها، م�سيدا بحر�س 
توفري �سناديق دعم ومتويل للم�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، 
للمقبلني  الفني  واالإر�ساد  الن�سح  ال�سناديق  تلك  تقدم  كما 
االعمال.   و���س��اب��ات  �سباب  م��ن  خا�سة  م�ساريع  تنفيذ  على 
َع��رف ري��ادة االعمال و�سفات رائ��د االعمال  وخ��الل ال�سرح، 
�سمن القيادة واملبادرة واالبتكار كما �سرح باالأمثلة عدد من 
رواد االعمال حول العامل وكذلك رواد االعمال االماراتيني، 
ال�سغرية  امل�ساريع  ودور  االعمال  ري��ادة  اأهمية  على  موؤكدا 
واملتو�سطة يف دعم االقت�ساد الوطني وحتقيق �سعادة املجتمع 
امل�ستمرة  املحاوالت  العمل. واكد على �سرورة  وزيادة فر�س 
لنجاح الفكرة او امل�سروع واأهمية تنفيذ امل�ساريع �سمن روؤية 
وا�سحة ور�سالة وهدف، هذا وقام امل�ساركون يف الدورة بعمل 
روؤيته  والوقوف على  فرق عمل الختيار م�سروع ومناق�سته 

وهدفه ب�سكل عملي.

•• عجمان ـ الفجر 

بعنوان  تدريبية  دورة  نظمت غرفة جتارة و�سناعة عجمان 
ريادة االأعمال واإدارة امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة بح�سور 
20 من رواد ورائدات االأعمال وذلك يف مقر غرفة عجمان، 
وق����دم ال�����دورة امل��ه��ن��د���س حم��م��د ال�����س��ره��ان � امل��ق��ر ال���دويل 
مدير  كاجور  جميلة  واأو�سحت  امل�ساريع.  وتطوير  لالبتكار 
اإدارة تنمية اعمال االإمتياز التجاري بغرفة عجمان، ان دورة 
ريادة االعمال واإدارة امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة ُتعد اأوىل 
الدورات من �سل�سلة دورات ت�سعى الغرفة لتنظيمها لدعم رواد 
ورائدات االعمال من اأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة 
واملقبلني على البدء مب�ساريع خا�سة ومتكينهم من حتويل 
االأفكار اىل م�ساريع على اأر�س الواقع. واأ�سارت اإىل اأن �سل�سلة 
امل�سي  اإىل  الغرفة  جهود  لتعزز  ج��اءت  التدريبية  ال���دورات 
ال�سغرية  امل�ساريع  دعم  اىل  الرامية  با�سراتيجيتها  قدما 
واملتو�سطة بناء على توجيهات القيادة الر�سيدة على م�ستوى 
ال���دورة فهم كيفية بدء  االإم���ارة وال��دول��ة. وتناولت حم��اور 
واآليات و�سع  الفكرة  التجارية واالبتكار يف تطبيق  االعمال 

•• ال�صارقة-الفجر:

لال�ستثمار  ال�����س��ارق��ة  هيئة  اختتمت 
والتطوير- �سروق، م�ساركتها الناجحة 
يف م��ع��ر���س ���س��وق ال�����س��ف��ر ال��ع��امل��ي يف 
 6 يف  فعالياته  انطلقت  ال���ذي  ل��ن��دن، 
نوفمر اجلاري، وا�ستمرت ثالثة اأيام، 
م�ستعر�سة خالله حمفظتها الوا�سعة 
القائمة وتلك  ال�سياحية  امل�ساريع  من 
التي ال تزال قيد التطوير، وما توفره 
ه��ذه امل�����س��اري��ع م��ن م��راف��ق ومقومات 

وعرو�س ترويجية جاذبة.
املعر�س،  يف  ���س��روق  من�سة  وح��ظ��ي��ت 
االإمن���اء  هيئة  ج��ن��اح  �سمن  امل�����س��ارك��ة 
ال�سارقة،  يف  وال�����س��ي��اح��ي  ال���ت���ج���اري 
الدوليني  ال����زوار  م��ن  وا���س��ع  باهتمام 
ال�سياحة  و���س��رك��ات  ال�����س��ف��ر  ووك�����الء 
ال��ع��امل��ي��ة، ال��ذي��ن ت��ع��رف��وا اإىل اأب���رز ما 
للهيئة  ال��ت��اب��ع��ة  ال���وج���ه���ات  ت��ق��دم��ه 
م��راف��ق متنوعة وخ��دم��ات تالئم  م��ن 

خمتلف �سرائح الزائرين.
و�سهدت املن�سة اأي�ساً زيارة وفد ر�سمي 
العربية  االإم������ارات  ���س��ف��ارة دول����ة  م��ن 
ك��ل م��ن جمال  ل��ن��دن، �سم  املتحدة يف 
ال�سحي  امللحق  العوي�س،  العزيز  عبد 
يف ال�سفارة، وخلفان املطرو�سي، رئي�س 
واأحمد  االق��ت�����س��ادي��ة،  ال�����س��وؤون  ق�سم 
ال�سفارة،  يف  ثالث  �سكرتري  العبدويل، 
رئي�س  نائب  العتيبة،  حممد  ورو���س��ة 
ح�سانة،  ويو�سف  ال�سفارة،  يف  البعثة 

كبري امل�ست�سارين االقت�ساديني.
ال�سوء خالل احلدث  �سروق  و�سلطت 
والعرو�س  ال�سياحية  ال��ب��اق��ات  ع��ل��ى 
الرويجية التي تقدمها �سمن 3 من 

عدد  م��ع  مبدئية  وات��ف��اق��ات  تفاهمات 
م���ن وك����الء ال�����س��ي��اح��ة وال�����س��ف��ر على 
ال�سارقة،  اإىل  �سياحية  رحالت  تنظيم 
ما ي�سهم يف االرتقاء بامل�سهد ال�سياحي 
مروان  �سعادة  وق��ال  ككل.  االإم����ارة  يف 
التنفيذي  املدير  ال�سركال،  جا�سم  بن 
والتطوير  لال�ستثمار  ال�سارقة  لهيئة 
مدينة  ل����ن����دن  ت���ع���ت���ر  )��������س�������روق(: 
للمال  حيوياً  وم��رك��زاً  بامتياز  عاملية 
والغرب،  لل�سرق  وملتقى  واالأع���م���ال، 
هذا  يف  هنا  تواجدنا  اأهمية  ي��وؤك��د  م��ا 
به  م��ا متتع  ل��روي��ج  الكبري  امل��ع��ر���س 
ال�سارقة من مميزات فريدة، وم�ساريع 
رائ��دة، وترويجها على نطاق  �سياحية 
يف  واملتخ�س�سني  املهتمني  ب��ني  وا���س��ع 
العاملية،  وال�����س��ي��اح��ة  ال�����س��ف��ر  ���س��ن��اع��ة 
ال�سارقة  اأن  احل����دث  خ���الل  واأث��ب��ت��ن��ا 
وج���ه���ة ���س��ي��اح��ي��ة ف���ري���دة ق������ادرة على 
متميز  حم��ل��ي  �سياحي  منتج  ت��ق��دمي 

بنكهة عاملية.

جزءاً  يعد  ال���ذي  جن���وم،  اخلم�س  فئة 
ال�سارقة،  قلب  ال��رائ��د  م�سروعها  من 

واملتوقع افتتاحه مطلع العام املقبل.
التطورات  اآخ����ر  اإىل  ال�����زوار  وت��ع��رف 
واجهة  م��ن  الثانية  باملرحلة  املتعلقة 
افتتاح  املقرر  من  حيث  املائية،  املجاز 
اجلديدة  وامل��ق��اه��ي  املطاعم  م��ن  ع��دد 
ال���ع���ام اجل�������اري، لي�سل  ن��ه��اي��ة  ق��ب��ل 
امل��ط��اع��م وامل��ق��اه��ي اجلديدة  جم��م��وع 
الثانية  املرحلة  تد�سني  منذ  املفتتحة 

من امل�سروع اإىل 8 قبل نهاية العام. 
وق���دم���ت امل��ن�����س��ة ف��ك��رة ���س��ام��ل��ة حول 
التي  االأ�سواء”  م��ن  “بحر  ف��ع��ال��ي��ة 
النور، حيث تتحول  تتميز بها جزيرة 
حديقة  اإىل  ال���غ���روب  ب��ع��د  اجل���زي���رة 
بطريقة  ت�سيء  التي  باالأنوار  مفعمة 
فنية كل �سيء، لتظهر جمال الطبيعة 
اجل����زي����رة بطريقة  ب���ه  ت���زخ���ر  ال�����ذي 

مغايرة ملا تكون عليه �سباحاً.
وخ��������الل امل����ع����ر�����س، ع����ق����دت ����س���روق 

ل��ل�����س��ي��اح��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة واالأث�����ري�����ة، وهي 
توفر لالأطفال  التي  الزمن،  اآلة  باقة 
والكبار ور�س عمل تفاعلية وتعليمية، 
اخلا�س،  مذنبهم  خ��الل��ه��ا  ي�سنعون 
ويتعرفون  ال��ك��ه��وف،  ح��ي��اة  ويعي�سون 
اإىل كيفية عي�س االإن�سان االأول يف هذه 

املنطقة قبل اآالف ال�سنني.
واطلعت املن�سة وكالء ال�سفر ومندوبي 
����س���رك���ات ال�����س��ي��اح��ة وامل��ه��ت��م��ني على 
التجارية  تفا�سيل ومميزات عالمتها 
االأحدث، جمموعة ال�سارقة لل�سيافة، 
م�ساريع   4 االآن  ح��ت��ى  ت�����س��م  ال���ت���ي 
فندقية، هي واحة البداير يف �سحراء 
ال��ب��داي��ر، وب��ي��ت خ��ال��د ب��ن اإب��راه��ي��م يف 
منطقة قلب ال�سارقة، ونزل الرفراف 
البيئية،  لل�سياحة  ك��ل��ب��اء  م�����س��روع  يف 
م�سروع  يف  االأح����ف����ور  ���س��خ��رة  ون�����زل 
واالأثرية،  البيئية  لل�سياحة  مليحة 
كما وفرت معلومات وافية حول فندق 
من  الفاخر  ال�سيافة  م�سروع  البيت، 

اأهم م�ساريعها، وهي: مليحة لل�سياحة 
البيئية واالأثرية وواجهة املجاز املائية 
وج��زي��رة ال��ن��ور، ح��ي��ث ت��ف��اع��ل ال���زوار 
املزيد  مبعرفة  اهتماماً  واأب��دوا  معها، 
ال�سارقة عموماً من  اإمارة  عما توفره 

وجهات وخدمات �سياحية.
احلا�سرين،  اأب��ه��ر  ت��ق��ن��ي  ع��ر���س  ويف 
اأت��اح��ت ���س��روق ل��ل��زوار خ��الل احلدث، 
بجولة  ال��ق��ي��ام  ف��ر���س��ة  م����رة،  والأول 
داخل م�سروع مليحة لل�سياحة البيئية 
الواقع  تقنية  خ���الل  م��ن  واالأث����ري����ة، 
كما  ال��زائ��ر  ي�سعر  االف��را���س��ي، حيث 
لو كان يتواجد فعاًل على اأر�س مليحة 
الطبيعية  وم��ع��امل��ه��ا  كثبانها  ي�����س��اه��د 
وال��ت��اري��خ��ي��ة وي��ت��ع��رف ع��ن ق���رب اإىل 
ا�ستح�سان  ن���ال  م��ا  وه���و  م��ك��ن��ون��ات��ه��ا، 
زائ������ري امل��ن�����س��ة، ال���ذي���ن ع�����روا عن 

رغبتهم يف زيارة مليحة بالواقع.
باقتها  ال���ه���ي���ئ���ة  ا����س���ت���ع���ر����س���ت  ك���م���ا 
الرويجية االأحدث يف م�سروع مليحة 

وهناك طلب متزايد على تكنولوجيا 
املراقبة حيث تلتزم احلكومات املحلية 
التزاما قويا بتوفري االأمن واحلماية 
لل�سكان وال�سناعات يف كل االأوقات«. 

االقت�سادات  من  بعدد  املنطقة  تزخر 
وي�����راه�����ا حمرفو  االأ������س�����رع من�������وا، 
واحلماية  وال�سالمة  االأمن  �سناعات 
من احلرائق العاملية كواحدة من اأهم 

املناطق احليوية يف العامل. 
ه��ذا الركيز على تعزيز  ان  واأ���س��اف 
اجل���ان���ب االأم����ن����ي ن��ل��م�����س��ه م���ن عدة 
البنية  على  االإنفاق  زي��ادة  منها  �سُبل 
وموظفي  وم��ع��دات  االأمنية  التحتية 
اإىل  باالإ�سافة  االإقليمية،  ال�سلطات 
زيادة توعية املجتمع باأهمية احلفاظ 

على بيئة اآمنة و�ساملة.
واأ�ساف تيت�سو: يف اإنر�سك 2018، 
منخف�سة  اأم��ن��ي��ة  ح��ل��ول  ���س��ن��ع��ر���س 
ال���ت���ك���ال���ي���ف مل���ج���م���وع���ة وا����س���ع���ة من 
القطاعات مبا يف ذلك املباين العامة، 
مراكز  ب���ال���ت���ج���زئ���ة،  ال���ب���ي���ع  م����راف����ق 
ال��ت�����س��وق، ال��ب��ن��وك، امل���ط���ارات، املباين 

و�سناعة النقل والطاقة والتعليم.

•• دبي-الفجر:

ي�����س��ه��د ����س���وق االأم�������ن ال����ت����ج����اري يف 
املنطقة منوا الفتا قدر ب 2.2 مليار 
دوالر ال��ع��ام امل��ا���س��ي م��ع ت��وق��ع��ات ان 
بحلول  دوالر  م��ل��ي��ار   4.8 ي��ت��ج��اوز 
�سنوي  من����و  مب���ع���دل   2021 ع�����ام 
امل���ائ���ة حيث  يف   17 ن�����س��ب��ت��ه  م���رك���ب 
اأكر  ت�سكل االمارات وال�سعودية معا 
كاملًة  االإقليمية  ال�����س��وق  ن�سف  م��ن 
 75 على  الفيديو  مراقبة  ت�ستحوذ 
يف املائة من اإجمايل ال�سوق ومراقبة 
وك�سف  املائة  يف   15 بن�سبة  الدخول 
10 يف املائة. ويف هذا  الت�سلل بن�سبة 
ال�سدد ي�ست�سيف مركز دبي التجاري 
21 حتى  م��ن  ال��ف��رة  العاملي خ��الل 
الع�سرين  الن�سخة  املقبل  يناير   23
من معر�س اإنر�سك 2018 احلدث 
ع��امل��ي��ا يف �سناعات  ال��رائ��د  ال��ت��ج��اري 
االأم�������ن وال�������س���الم���ة واحل���م���اي���ة من 
األ���ف و  احل��رائ��ق مب�ساركة اأك���ر م��ن 

300 عار�س من 58 دولة.
بتزايد  احل��دي��ث��ة  االأب����ح����اث  وت��ف��ي��د 

اإنر�سك  بعيد  االحتفال  اإىل  فريقنا 
ال�سركاء  م��ن  ع��دد  �سحبة  الع�سرين 

الرئي�سيني يف املنطقة.
ل��ن��ا لتقدمي  ف��ر���س��ة ع��ظ��ي��م��ة  اإن���ه���ا 
اإ����س���دارات���ن���ا وع���ر����س حلول  اأح�����دث 
ال�سريك  ال�سركاء اجلديدة واحلالية 
مايل�ستون  مع  تتكامل  التي  املتطورة 
يعد   .XProtect VMS
اإنر�سك حقا اأحد العرو�س الرئي�سية 
عاملية الطراز التي ن�سارك فيها باأكر 

من�ساتنا على االإطالق. 
�سركة  ت���ع���ر����س  اآخ���������ر،  م����ك����ان  ويف 
ب���ان���ا����س���ون���ي���ك، ال�����رائ�����دة يف خ����رات 
والتكنولوجيا  ال���ف���ي���دي���و  ت�����س��وي��ر 
حلول  م��ن  �ساملة  ت�سكيلة  امل��ب��ت��ك��رة، 
التناظرية،  املراقبة بالفيديو الذكية 
الفيديو  م��راق��ب��ة  وح��ل��ول  والهجينة 
لروتوكول االإنرنت من خالل ق�سم 
االأمن التجاري يف اإنر�سك 2018.

املبيعات  م��دي��ر  تيت�سو،  اأوك����اوا  وق���ال 
والت�سويق يف ق�سم حلول االأنظمة يف 
ال�سرق  منطقة  “متثل  بانا�سونيك: 
لنا،  رئي�سا  �سوقا  واأفريقيا  االأو���س��ط 

الطلب على االأنظمة االأمنية املب�سطة 
و���س��ب��ك��ات ب���روت���وك���ول االإن����رن����ت ما 
�سي�ساعف قيمة �سوق االأمن التجاري 
ال�سنوات  االأو���س��ط خ��الل  ال�����س��رق  يف 
اأن  امل��رج��ح  م��ن  املقبلة ح��ي��ث  االأرب����ع 
معدل  اأع��ل��ى  ال�سيافة  ق��ط��اع  ي�سهد 
منو بني جميع قطاعات امل�ستخدمني 

النهائيني.
وب����ف���������س����ل زي�����������ادة اال�����س����ت����ث����م����ارات 
ال�سارمة،  التنظيمية  وال�����س��ي��ا���س��ات 
���س��ه��د ����س���وق االأم������ن ال���ت���ج���اري منوا 
ما  املنطقة  اأنحاء  جميع  يف  ملحوظا 
يخلق فر�سا ملوردي املراقبة الفيديو 
االإنرنت  ب��روت��وك��ول  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة 

ومراقبة الدخول واكت�ساف الت�سلل.
ويقدر املحللون يف �سركة فرو�ست اآند 
 4.8 بنحو  ال�����س��وق  قيمة  �سوليفان 
 ،2021 ع����ام  ب��ح��ل��ول  دوالر  م��ل��ي��ار 
مبعدل منو �سنوي مركب ن�سبته 17 
يف املائة من قيمته البالغة 2.2 مليار 
وت�ستحوذ   .2016 ع����ام  يف  دوالر 
املائة  75 يف  ال��ف��ي��دي��و ع��ل��ى  م��راق��ب��ة 
مراقبة  تليها   ، ال�سوق  اإج��م��ايل  م��ن 

بوجود اأعمال كبرية يتعني القيام به 
هنا من حيث تكوين �سراكات جديدة 

والبناء على العالقات القائمة«. 
مايل�ستون  الدمنركية  ال�سركة  وتعد 
يف  عامليا  ال��رائ��دة  ال�سركة  �سي�ستمز، 
برجميات نظام الذاكرة االفرا�سية 
الفيديو  مل���راق���ب���ة   VMS امل���ف���ت���وح 
ال���ق���ائ���م���ة ع���ل���ى ���س��ب��ك��ة ب���روت���وك���ول 
العار�سني  م�����ن  ت���ع���د  االإن�������رن�������ت، 
م�ساركتها  اإىل  وت��ت��ط��ل��ع  ال���ق���دام���ى 
يناير  يف  اإن����ر�����س����ك  يف  ال���ع���ا����س���رة 

.2018
ري���ن���غ���ل���ر، مدير  ك��ري�����س��ت��ي��ان  وق������ال 
ال���������س����رق  يف   DACH م������رك������ز 
���س��وف ت�سلط  واأف���ري���ق���ي���ا:  االأو����س���ط 
م���اي���ل�������س���ت���ون ال�������س���وء ع���ل���ى اأح�����دث 
الفيديو  الإدارة  برناجمها  ن�سخة من 
يغطي  ال�����������ذي   ،XProtect
للمنظمات  االأم���ن���ي���ة  االح���ت���ي���اج���ات 
واأحجامها.  اأ���س��ك��ال��ه��ا  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى 
XProtect  مراقبة  توفر من�سة 
اأثبتت  اإدارت��ه��ا  ي�سهل  قوية  موثوقة 
للعمالء  امل��ن�����س��اآت  اآالف  يف  ج��دارت��ه��ا 

حول العامل. 
وت���اب���ع ق���ائ���ال: ���س��ي�����س��اه��د ال���زائ���رون 
فوائد  ويناق�سون  ج��دي��دة،  فعاليات 
مايل�ستون،  م��ن  املميز   VMS ح��ل 
اإ�����س����راك جمتمع  وي��ف��ه��م��ون ك��ي��ف��ي��ة 
ميل�ستون للح�سول على اأق�سى قيمة 

من حلولهم الرئي�سية.
»اإن��ر���س��ك واح���د م��ن اأه���م االأح����داث 
االأمنية ل�سركة مايل�ستون يف منطقة 
واأفريقيا  االأو����س���ط  وال�����س��رق  اأوروب�����ا 
يف  م��اي��ل�����س��ت��ون  ت�����س��ارك   .EMEA
ويتطلع   ،2008 ع��ام  منذ  اإنر�سك 

ال�سالمة  “تاأتي 
اأهم  واالأمن �سمن 
ال�سركات  اأول��وي��ات 
املدنية  وال�سلطات 
املنطقة  يف  ل��ي�����س 
فح�سب ولكن على 
م�����س��ت��وى ال���ع���امل، 
ظل  يف  وخ����ا�����س����ة 
اليومي  ال�����واق�����ع 
اأن  مي����ك����ن  ح����ي����ث 
اأق������ل خلل  ي��������وؤدي 
خ�سائر  اإىل  اأم��ن��ى 

فادحة«. 
االأمن  ق�سم  يعك�س  ب��اول�����س:  وت��اب��ع 
املتزايد  الطلب  اإنر�سك  التجاري يف 
ال����ذي ت�����س��ه��ده امل��ن��ط��ق��ة ع��ل��ى اأح���دث 
ال�سبكية  بالفيديو  امل��راق��ب��ة  اأن��ظ��م��ة 
االإنرنت،  ب��روت��وك��ول  على  القائمة 
اأن��ظ��م��ة م��راق��ب��ة ال���دخ���ول. ويف ظل 
الرائدة  ال��ع��الم��ات  معظم  م�����س��ارك��ة 
�ساملة  ت�����س��ك��ي��ل��ة  امل���ع���ر����س  ي���ق���دم   ،
للزوار  ال�����س��ن��اع��ة  ه���ذه  ل��الأف�����س��ل يف 
التجاريني، متخ�س�سي تكامل النظم 
واملهنيني  النهائيني  وامل�ستخدمني 

على م�ستوى املنطقة« 
العام،  ه����ذا  ال��ع�����س��ري��ن  ن�����س��خ��ت��ه  ويف 
�ساركوا  عار�سا   13 ب�  اإنر�سك  يعود 
عام  االف��ت��ت��اح��ي��ة  امل��ع��ر���س  ن�سخة  يف 
1999، مبا يف ذلك جمعية �سناعة 
التي   ،)BSIA( الريطانية  االأم��ن 
املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  م���ع ح��ك��وم��ة  ت��ع��م��ل 
لدعم �سركات االأمن الريطانية على 

ال�سعيد الدويل.
و����س���ت���ق���دم ج��م��ع��ي��ة ���س��ن��اع��ة االأم�����ن 
احلكومي  وال�����س��ري��ك  ال��ري��ط��ان��ي��ة 

املائة، وك�سف  15 يف  بن�سبة  الدخول 
الت�سلل بن�سبة 10 يف املائة.

وت��ف��ي��د ف��رو���س��ت اآن�����د ���س��ول��ي��ف��ان اأن 
ال�����س��ع��ودي��ة واالإم������ارات م��ع��ا ت�سكالن 
االإقليمية  ال�����س��وق  ن�����س��ف  م��ن  اأك����ر 
قطاع  ي�سهد  اأن  يتوقع  فيما  ك��ام��ل��ًة 
ال�سيافة، من بني قطاعات امل�ستخدم 
النهائي، اأعلى منو مبعدل منو �سنوي 
25 يف املئة، تليه املباين  مركب يبلغ 
مركب  �سنوي  منو  مبعدل  التجارية 

قدره 22 يف املئة .
و�ستمثل اأحدث التقنيات واالبتكارات 
املتطورة يف ال�سوق االإقليمية والعاملية 
من  ديناميكية  ت��غ��ريات  ت�سهد  ال��ت��ي 
اإنر�سك  يف  الرئي�سية  امل��ح��اور  اأه���م 
الرائد  ال��ت��ج��اري  امل��ع��ر���س   ،2018
وال�سالمة  االأم���ن  �سناعات  يف  عامليا 

واحلماية من احلرائق. 
يقام معر�س اإنر�سك يف الفرة من 
2018 يف مركز  23 يناير  21 اإىل 
دبي الدويل للموؤمترات واملعار�س يف 
اأكر من  الع�سرين مب�ساركة  ن�سخته 

1،300 عار�سا من 58 دولة.
اأك����ر  ويف ق�����س��م االأم�������ن ال����ت����ج����اري، 
اأق�������س���ام امل��ع��ر���س ال�����س��ب��ع، اأك�����ر من 
 50 اأك��ر  ثلثْي   580 عار�سا منهم 
الع��ب��ا ل��ل��ح��ل��ول االأم��ن��ي��ة يف ال��ع��امل ، 
اأ�سا  م��ث��ل ه��ك��ف��ي��ج��ن، ب���و����س، داه������وا، 
اأب���ل���وي، ت��اي��ك��و، ف��ل��ري، ه��ان��وا تكوين، 
اأفيجيلون،  كوميونيكي�سنز،  اأك�سي�س 
 ،IDIS اإن���ف���ي���ن���وف���ا،  ب��ان��ا���س��ون��ي��ك، 

ومايل�ستون �سي�ستمز.
وقال اأحمد باول�س، الرئي�س التنفيذي 
يف مي�سي فرانكفورت ال�سرق االأو�سط، 
اإنر�سك:  ملعر�س  املنظمة  ال�سركة 

وزارة  ال������داع������م 
الدولية  للتجارة 
املتحدة،  باململكة 
م��ن��ظ��م��ة ال���دف���اع 
واالأم��ن اأكر من 
من  �سركة   150
املتحدة  امل��م��ل��ك��ة 
اإن����ر�����س����ك  اإىل 
مقارنة   ،2018
 10 ب�����اأق�����ل م�����ن 
�ساركت  ���س��رك��ات 
ال����ن���������س����خ����ة  يف 
قبل  االف��ت��ت��اح��ي��ة 
ايفر�ست،  �سيمون  وق���ال  ع��ام��ا.   20
وزارة  واالأم������ن يف  ال��ع��م��ل��ي��ات  م���دي���ر 
الدفاع  م��ن��ظ��م��ة  ال���دول���ي���ة،  ال��ت��ج��ارة 
“تنمو  امل���ت���ح���دة:  امل��م��ل��ك��ة  واالأم��������ن 
ال�سركات الريطانية يف اإنر�سك كل 
نتائج  اإيجابية  على  دل��ي��ل  وه���ذا  ع��ام 
ميكنهم  الذي  املعر�س  يف  م�ساركتهم 
م����ن ل���ق���اء ال����ن����ا�����س، �����س����واء امل���ع���ارف 

القدامى اأو االت�ساالت اجلديدة. 
طويل  ب��ب��اع  امل��ت��ح��دة  اململكة  »تتمتع 
واآخرها  الكرى،  االأح��داث  تاأمني  يف 
اأوملبياد لندن، لذلك نحن متحم�سون 
التي �ستظهر نتيجة ملعر�س  للفر�س 
�سيكون  دب������ي.  يف   2020 اك�����س��ب��و 
حقا  جيدة  وفر�سة  رائعا  حدثا  ذلك 
والتقنيات  املنتجات  من  عدد  لعر�س 

املبتكرة من موردي اململكة املتحدة.
اهتمام  “هناك  اإي��ف��ر���س��ت:  واأ����س���اف 
املتحدة  اململكة  �سركات  م��ن  متزايد 
ومبعر�س  االأو�سط،  ال�سرق  مبنطقة 
اإنر�سك حيث ي�سارك اأكر من 150 
�سركة، ما يوؤكد اأنهم جميعا يوؤمنون 

�سركة ميدج� االأملانية تفتتح مكتبها االإقليمي يف راأ�ش اخليمة
•• راأ�س اخليمة-الفجر:

ل�ميديجو  راأ�س اخليمة موؤخرا فرعا  اقت�سادية  د�سنت 
مع  بالتعاون  االإم����ارة،  يف  ال��دول��ي��ة  ال�سحية  للرعاية 
هذه  ومت��ث��ل  اخل��ي��م��ة،  راأ����س  اأع��م��ال  وم�سرعة  حا�سنة 
اأ�سبحت وجهة عاملية  التي  بارزة لالإمارة  نقلة  املبادرة 
با�ست�سافتها فرعا الأحد املن�سات الطبية الدولية التي 
اأكفاء، حيث مت  تقدم خدمات ذات جودة عالية واأطباء 
جمعت  وق��د  اأملانيا،  برلني،  ميديجويف  �سركة  تاأ�سي�س 
التمويل  10 مليون يورو من خالل جوالت  اأكر من 
اأك�سل  �سركة  مثل  اال�ستثمارية  ال�سركات  ك��رى  م��ن 

بارترنز ولوي�س فيتون مويت واآخرين.  
االعمال  قطاعات  اأك��ر  من  العالجية  ال�سياحة  وتعد 
منوا يف العامل ويقدر حجم هذا القطاع ب��������� 20 مليار 

دوالر ومبعدل منو بن�سبة %18 �سنويا. 

كما يتوقع منو حجم قطاع ال�سياحة العالجية اىل 46 
مليار دوالر يف 2021.

النقبي م��دي��ر عام  ال�����س��اي��ب  ال��رح��م��ن  و���س��رح د. ع��ب��د 
ا�ستقطاب  اإىل  ال��دائ��رة  ب���اأن  اخليمة  راأ����س  اقت�سادية 
يف  االع��م��ال  جمتمع  ت��خ��دم  وال��ت��ي  الناجحة  ال�سركات 
االمارة حيث تعد راأ�س اخليمة وجهة �سياحية ونطمح 

الأن نكون وجهة لل�سياحة العالجية. 
حجم  يف  كبريا  من��وا  ميديجو  �سركة  �سهدت  اأن  وبعد 
قررت  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  منطقة  يف  اأعمالها 
فتح مكتبها االإقليمي و�سجلت كيانها يف دائرة التنمية 
االقت�سادية براأ�س اخليمة كما تعمل من خالل حا�سنة 
وم�سرعة اأعمال راأ�س اخليمة، وميكن ملر�سى ميديجو 
الو�سول اإىل �سبكتها املوؤلفة من اأكر 1000 م�ست�سفى 
او  االلكروين  بلدا من خالل موقعها   35 يف  وعيادة 

مكاتبها.
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      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/10367  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-النمر اال�سود للزراعة �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /ا�سحق وجدي وهيب ا�سحق قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   29600( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB178081426AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
جل�سة يوم االحد املوافق 2017/11/12 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/8952  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جميل خان لالعمال الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د  احمد  ب�سري  امل��دع��ي /حممد جليل  ان  مب��ا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )24237 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB176678160AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
بالقاعة  ���س   08.30 ال�����س��اع��ة   2017/11/23 امل���واف���ق  اخل��م��ي�����س  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا 
ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/7097  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ماك الينز للتجاره العامه ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /ديفاكاران اجابا كومار كري�سنان قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )55810 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb175439471ae  وحددت لها 
 ch1.A.1 بالقاعة  ال�ساعة 08.30 �س  املوافق 2017/12/5  الثالثاء  جل�سة يوم 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/10737  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-���س��رك��ة م��ب��اين دمل��ا ل��ل��م��ق��اوالت ال��ع��ام��ة ������س.ذ.م.م جمهول 
اأقام عليك الدعوى  حمل االقامة مبا ان املدعي /عبدالوحيد حممد �سوملان قد 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )8089 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB177935960AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000(
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/11/22 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة 
ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/7259  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سركة طابا للمقاوالت ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  عليك  اأق���ام  ق��د  خ��ان  عي�سى  خ��ان  امل��دع��ي /جنا�س 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   29251( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb172868890ae  وحددت لها جل�سة 
فاأنت  القا�سي لذا  ال�ساعة 08.30 �س مبكتب  املوافق 2017/11/16  يوم اخلمي�س 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/9312  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ينغ ومبني كونرولز م.م.ح جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /تا�سري احمد راجنرز وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت 
عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  املطرو�سي 
 %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(  وقدرها )471000 
من تاريخ اال�ستحقاق. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/11/23 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1 بالقاعة  �س   08.30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/8585  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  ه��ازور  1-�ساهيدا   / عليه  املدعي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /�سري زادا فريدي خان قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )27100 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb176623182ae  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/11/23   ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/9594  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  كيه  تي  1-ات�����س   / عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  االقامة مبا ان املدعي /زه��ور خان وزير قد 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   15926( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
)1500 درهم( رقم ال�سكوى:MB177076532AE  وحددت لها جل�سة 
يوم االحد املوافق 2017/11/19   ال�ساعة 08.30 �س مبكتب القا�سي لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك 

فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/10186  عمايل جزئي

ان  االقامة مبا  وال��ك جمهول حمل  اوك�س  / 1-مطعم ومقهى  عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د  دي���زون  /م��ارل��ون جيمنيز  امل��دع��ي 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   15300( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB177809405AE  وحددت لها جل�سة 
يوم االثنني املوافق 2017/11/13   ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/10476  عمايل جزئي

جمهول  الفنية  خل��دم��ات  بروفا�سانال  بايونري  ا���س  1-ام   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  حمل االقامة مبا ان املدعي /فهيم غول قد 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   10550( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
  MB178011333AE:1500 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى(
ال�ساعة 15.00 م�ساءا  املوافق 2017/11/20    االثنني  يوم  لها جل�سة  وح��ددت 
بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/4068  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- ذا برفي�سيونال ف�سيلتيي�س �سرفي�س �س.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد اه�سر برامنيك جوهر الدين 
والزامك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام  عليك  ق��د  برامنيك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )15674( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )1302( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/4009  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- ال�سم للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
اأق��ام  عليك  مبا ان طالب التنفيذ/�سكل احمد حممد رفيق اال�سالم قد 
املنفذ به وقدره  املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  الدعوى 
اىل  ب��اال���س��اف��ة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )25316(
مبلغ )1958( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/4314  تنفيذ عمايل 
دبي جمهول  فرع  ذ.م.م  الكهربائية  املقاوالت  �سركة  املنفذ �سده/1-  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بدر الدين اكر علي �سعيد قد اأقام  
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
وقدره )55257( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل 
مبلغ )4069( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/3003 تنفيذ جتاري  
حمل  جمهول  ال�سوري  ح�سن  �سامل  ح�سن  ���س��ده/1-���س��امل  املنفذ  اىل 
االق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ف��وؤاد حم��م��ود ���س��ام��ي ���س��ادق بير�س 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  املقبول  عبدالرحمن  معت�سم  وميثله:الفا�سل 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  بالت�سامن  دره��م   )14921485(
.وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2015/1008  تنفيذ جتاري   

 ، كلي  جت��اري  رق����م:2009/1017  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  الق�سية:تنفيذ  مو�سوع 
ب�سداد املبلغ املننفذ به وقدره )6520374( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب االإعالن:طالب التنفيذ:هونيد ح�سني لكهاين
املطلوب اعالنه:املنفذ �سده:1- ا�سكندر �سلطان خاجا جمهول حمل االقامة

مو�سوع االعالن:
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن عقار نوعه �سقة �سكنية 
- املنطقة ور�سان االوىل رقم االر�س:437 ا�سم املبنى:s02 - رقم الوحدة:s16 وعقار 
نوعه ار�س مبنطقة الثنية اخلام�سة - رقم االر�س:386 - وفاءا ملبلغ املطالبة وقدره 

)5075454( درهم ذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/871  ا�ستئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- رام ناريان كلينجت ريدي جمهول حمل االقامة 
مبا ان امل�ستاأنف / فوزي حممد احمد �سرحان وميثله:حمده ح�سني احمد 
جا�سم مكي قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2016/1710 

جتاري كلي بتاريخ:2017/5/2     
 10.00 ال�ساعة   2017/11/21 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2016/246 تنفيذ عقاري  
اىل املنفذ �سده/1-نريمال انيل �ساندرا بيتامبار �ساجر 2- رهيا نريمال كومار �ساجر 
كومكار  علي  عبداحل�سني  التنفيذ/عبداحلكيم  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول 
وميثله:نا�سر مال اهلل حممد غامن قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2017/11/5 
تاريخ  م��ن  �سهر  خ��الل  دره���م   )1864818( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�����س��داد  اخ��ط��ارك��م 
االوىل  حي�سان  رقم:18مبنطقة  ار���س  قطعة  على  امل��وج��ود  العقار  بيع  واال  التبليغ 
AB-Manara والوحدة رق��م:102-103 والعائدة لكم بطريق  وا�سم املبنى:25+8 
املزايدة وفقا ملقت�سيات ن�س املادة 295 من قانون االجراءات املدنية .وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2014/591  تنفيذ عقاري 

املنفذ �سده/1- تاون �سنر ماجنمنت ليمتد جمهول حمل  اىل 
االق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/خ��ال��د ح��ي��اوي ه����ادي ال�ساله 
وميثله:را�سد حممد �سعيد بوج�سيم نعلنكم بانه مت احلجز على 
العقار العائد اليكم وبياناته )ار�س رقم:542 مبنطقة جممع دبي 
حدود  يف   )D+16-113/112-D+16:رقم الوحدات  لال�ستثمار 

املبلغ املنفذ به وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2015/916  ا�ستئناف مدين    

�سركة   -2 حم��م��ود  ب��روي��ز  ف��ري��د  حممد   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
اكوما ذات م�سوؤولية حمدودة ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف/  قد  �سرياز  �سيامك   / امل�ستاأنف 
رقم 2014/101 مدين كلي بتاريخ:2015/9/13  وحددت لها جل�سه 
بالقاعة  ال�ساعة 10.00 �سباحا   املوافق 2017/11/15  يوم االربعاء 
رقم ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/821  ا�ستئناف مدين    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- منرية احمد خمي�س حممد ابراهيم جمهول 
حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف / فاطمة �سيف اهلل �سالح العولقي 
وميثله:را�سد عبدالرزاق حممد تهلك قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم 
ال�سادر بالدعوى رقم 2017/262 مدين جزئي بتاريخ:2017/6/15  
وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�س املوافق 2017/12/7 ال�ساعة 10.00 
�سباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/202  ا�ستئناف عقاري    
االقامة  دورك���ني جمهول حم��ل  ج��وزي��ف   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
����س.ذ.م.م  لال�ستثمار  القاب�سة  تعمري  �سركة   / امل�ستاأنف  ان  مب��ا 
احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  ق��د  دب��ل��وك  عثمان  ح�سن  وميثله:ا�سامة 
ال�سادر بالدعوى رقم 2017/101 عقاري كلي بتاريخ:2017/4/26  
وحددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق 2017/11/13 ال�ساعة 10.00 
�سباحا  بالقاعة رقم ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/1084  ا�ستئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �سركة ملتي لينك �ستار للتجارة �س.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف / فادي �سومل قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر 

بالدعوى رقم 2015/947 جتاري كلي بتاريخ:2016/7/13     
 10.00 ال�ساعة   2017/11/15 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  

   يف  الدعوى 2017/459  تظلم جتاري
اىل امل��ت��ظ��ل��م ���س��ده / 1-ج���وب���ال ك��ري�����س��ن��ا ج��وف��ي��ن��د ب��ه��ات��ي��ا جم��ه��ول حمل 
ا�سماعيل  وميثله:علي  ����س.م.ع  ال��ه��الل  م�سرف   / املتظلم  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
ابراهيم اجلرمن قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من 
والر�سوم  رقم 364/2017 حجز حتفظي جتاري  الدعوى  ال�سادر يف  القرار 
ال�ساعة     2017/11/26 املوافق  االح��د  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت  وامل�ساريف. 
08.30 �س بالقاعة : Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
او م�ستندات للمحكمة قبل  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة 

ح�سوري  .

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/597  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �سده/1- نورا �سامل الدجيجي زوجة خورين ري�سار ترجيان عن نف�سها وب�سفتها 
نيزيبليان   �سركي�س  اجنيل   -2 ترجيان  ري�سار  خ��وري��ن  زوه���راب  القا�سر/اندرو  على  و�سية 

جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/فخر الدين للعقارات
وميثله:احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي

نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2015/610 عقاري كلي واملعدل باال�ستئناف رقم:285/2016 
ا�ستئناف عقاري يوم الثالثاء بتاريخ:2017/8/8   باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك:

1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )1537937( درهم يف حدود ما اآلة اليه تركة مورثهم وت�سليمه 
اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 
خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
     اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/435  مدين كلي
املدعي/ ان  االق��ام��ة مبا  1-ع��م��ران ح�سني جمهول حمل   / عليه  املدعي  اىل 
م�ستاق ا�سالم قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )2.000.000.00( وق��دره  مببلغ 
والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم 
لذا   Ch1.C.15 بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �س  املوافق 2017/11/15   االربعاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/508  مدين كلي

ان  امل��دع��ي عليه / 1-خ��ل��ف احمد حممد احمد مو�سى جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا  اىل 
املدعي/احمد حممد احمد يو�سف املرزوقي وميثله:هاين رجب مو�سى عبداهلل اجل�سمي 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا اىل املدعي  قد 
بالت�سامن والتكافل مبلغ وقدره )1000.000( درهم والفوائدة القانونية بواقع 9% من 
واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليهم  املدعي  وال���زام  ال�سداد  مت��ام  وحتى  املطالبة  تاريخ 
املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/11/15  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/577  مدين كلي

مبا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول  اليا�سى  بوح�سني  احمد  علي  1-عثمان   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
علي  عبا�س  حممد  را�سد  وميثله:عائ�سة  املرزوقي  فرج  بالل  حممد  املدعي/ابوبكر  ان 
الطنيجي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل 
املدعي مبلغ وقدره )850000( درهم على �سبيل التعوي�س عن ال�سرر املادي الذي حلق 
باملدعي عليه بالفائدة القانونية من تاريخ املطالبة الق�سائية حتى متام ال�سداد والزامه 
املوافق  االثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�سروفات  بالر�سوم 
2017/11/20  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2577  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حممد خليل الهاليل جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
�سم  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  عامة(  )م�ساهمة  للتاأمني  دب��ي  �سركة 
ملف النزاع رق��م:2093/2017 نزاع مدين واملطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي 
للمدعية مبلغ وقدره )6200( درهم وفائدة قانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة 
وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف مقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة 
يوم الثالثاء املوافق 2017/11/14  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.17 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2297  جتاري كلي

اند  �سيلي ويلي فود  �ساتي�سا كومباين جاجانات جانيجا 2-  املدعي عليه /مامتا  اىل 
املدعي/اربيان  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول  )ف���رع(  �����س.ذ.م.م  اند�سريز  بيفرياج 
اأق��ام عليك  ال�سويدي قد  ���س.ذ.م.م )ف��رع( وميثله:�سعيد جمعة �سعيد  املرن  للتغليف 
حتفظي  حجز  رق�����م:340/2017  احلجز  وث��ب��وت  ب�سحة  احلكم  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
جتاري املوقع بتاريخ:2017/10/11 على موجودات ال�سركة املدعي عليها الثانية طبقا 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  احلجز  لقرار 
االربعاء املوافق 2017/11/15  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/1653  جتاري  جزئي  

اىل املحكوم عليه/1- ماريا �سوكورو فيالجي�س كونزاجا جمهول حمل االقامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/7/17  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع بالزام املدعي عليها بان توؤدي للبنك املدعي 
 %9 ب��واق��ع  وال��ف��ائ��دة  دره��م   )48.574.11( مبلغ  ����س.م.ع(  الوطني  القيوين  ام  )بنك 
ال�سداد والزمتها  �سنويا من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل يف:2011/12/20 وحتى متام 
احل�سوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  ثالثمائة  ومبلغ  بامل�سروفات 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر 
با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2087  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-عمار عمر حممد احمد ال�سدادي حممد جمهول حمل االقامة 
حممد  مالكها  وميثلها  فردية  موؤ�س�سة  لاللكرونيات  �سنرون  امل��دع��ي/  ان  مبا 
احمد علي خليفة بن غليطة املهريي وميثله: عبداهلل مطر عبداهلل الزعابي  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدرة )17.630 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/11/21 ال�ساعة 8.30 
�س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/3293  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-بهاء الدين م�سطفى م�سطفى مو�سى جمهول حمل االقامة 
ابراهيم اجلرمن   ا�سماعيل  ع وميثله: علي  م  �س  الهالل  املدعي/ م�سرف  ان  مبا 
وقدره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
بالنفاذ  احلكم  و�سمول  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   70.244.77(
ال�ساعة  املوافق 2017/11/22  االربعاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  كفالة.   املعجل بال 
8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/3387  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-جراند تيك انترييورز ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ الدانوب ملواد البناء ذ.م.م  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )93522.16( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة 
يوم االحد املوافق 2017/11/19 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  مكلف باحل�سور 
فان  تخلفك  حالة  ويف  االأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/3229  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-فاطمة علي طبال ن�سريائي جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ م�سرف الهالل �س.م.ع  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
والر�سوم  دره��م   )53.838.18( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة 
ب��ال كفالة.   املعجل  بالنفاذ  و���س��م��ول احل��ك��م  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�����س��اري��ف 
وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2017/11/19 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2081  جتاري كلي              

حممد   -2 عبداحل�سني  ب���اي  حم��م��د  حم��م��د  1-ا���س��م��اع��ي��ل   / عليهم  امل��دع��ي  اىل 
ا�سماعيل حممد 3- حزيفة ا�سماعيل حممد 4- مف�سل ا�سماعيل حممد جمهويل 
حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك ابوظبي التجاري )فرع(  قد اأقام عليك الدعوى 
بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )45.301.733.33 درهم(  ومو�سوعها املطالبة 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/11/23 ال�ساعة 9.30 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة  ���س 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2838  جتاري جزئي              
االقامة  حمل  جمهول  وكوجنو  ن��زار  كوجنو  الدين  1-ج��الل   / عليه  املدعي  اىل 
عبداهلل  كلندر  خالد  وميثله:  ����س.م.ع  الوطني  القيوين  ام  بنك  امل��دع��ي/  ان  مب��ا 
مبلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ح�سني  
تاريخ  �سهرياً من  بواقع %2.49  االتفاقية  الفائدة  وقدره )76686.290 درهم( مع 
بالر�سوم  ال��زام��ه  م��ع  ال��ت��ام  ال�سداد  وحتى   2011/11/25 يف  احلا�سل  اال�ستحقاق 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/11/16 
ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2342  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليهما / 1-جرين بلت �ستار انرنا�سيونال �س.ذ.م.م 2- جمموعة �سركات جرين بلت 
املحدودة جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ فريكاوف�سجيماين�سافت �سامل فروخت جي ام 
بي ات�س & كو كيه جي وميثله: خالد كلندر عبداهلل ح�سني  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهما االول والثاين بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره )42.567 دوالر( 
بواقع  القانونية  الفائدة  باال�سافة اىل  اماراتي(  درهم  يعادل مبلغ وقدره )156.220.89  ومبا 
بالر�سوم  والزامهما  التام  ال�سداد  وحتى   2015/10/23 يف  احلا�سل  اال�ستحقاق  تاريخ  من   %12
ال�ساعة   2017/11/16 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.   واتعاب  وامل�سروفات 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �س   8.30
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/3342  جتاري جزئي              
مدحت   -2 ذ.م.م  العامة  وال�سيانة  للمقاوالت  بريوت  1-�سركة   / عليهما  املدعي  اىل 
كونكريت  فينيك�س  امل���دع���ي/  ان  مب��ا  االق���ام���ة  حم��ل  جم��ه��ويل  م��ن��ري  حم��م��د  طلعت 
برودكت�س فرع من وايف ال�سناعية �س.ذ.م.م وميثله: روكز جورج حبيقه  قد اأقام عليك 
درهم(   25.386( وق��درة  مببلغ  عليهما  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد 
التام �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 
2017/11/27 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3502  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه /يو�سف عبا�س حممد جر جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/

امل�سرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية )امل�سرف( وميثله:عبا�س م�ستت 
عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  املالكي  فندي 
مببلغ وقدره )282.622.56( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
9% من تاريخ اال�ستحقاق يف 2017/9/29 وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة 
Ch1.C.13 لذا  يوم االربعاء املوافق 2017/11/22  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/2985  جتاري جزئي                               
اىل املدعي عليه /1 - ا�سيانا للتجارة العامة �س.ذ.م.م  - جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ االم��ارات ريبار املحدودة وميثله: خالد كلندر عبداهلل ح�سني 
مبا ان املدعي االمارات ريبار املحدودة  قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه 
ح�سورياً  املحكمة  حكمت   2017/10/29 بتاريخ   حكمت  املحكمة  ب��اأن  نعلنكم 
للمدعي عليها الثانية ومبثابة احل�سوري للمدعى عليها االوىل وقبل الف�سل 
يف الدعوى بندب اخلبري احل�سابي املتخ�س�س �ساحب الدور باجلدول وتكون 
مهمته وفق منطوق احلكم التمهيدي ال�سادر وحددت لها املحكمة جل�سة يوم 

.Ch1.C.14  االحد املوافق 2017/11/12 ال�ساعة 8.30 �سباحا يف القاعة
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
     اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/425  عقاري كلي
اىل اخل�سم املدخل / 1-بنك�س بيلدرز اند ديفولبريز ليمتد جمهول حمل االقامة 
ال�سعدي قد  مبا ان املدعي/ا�سماعيل عبداهلل بري�س وميثله:حممد احمد �سعيد 
الوحدتني  بيع  ا�ستمارتي  ونفاذ  ب�سحة  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك 
والر�سوم  ب��دب��ي  ري��زي��دن�����س1  روي����ال  مب�����س��روع   )G07.217( رق��م��ا  ال��ع��ق��اري��ت��ني 
وامل�ساريف واالتعاب. وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2017/11/19  ال�ساعة 
اأو من ميثلك قانونيا  Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  9.30 �س بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على االأقل  ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2665  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-راكي�س هاجاري مال داروجا جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/�سركة جمموعة االمارات لالت�ساالت )جمموعة االمارات( �س.م.ع 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )32.552.91(
تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.D.17 بالقاعة  ���س   8.30 ال�ساعة    2017/11/14
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2666  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-فرزانه كوثر نواب جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
���س��رك��ة جم��م��وع��ة االم�����ارات ل��الت�����س��االت )جم��م��وع��ة االم������ارات( ������س.م.ع قد 
وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )30.147.11(
تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.D.17 بالقاعة  ���س   8.30 ال�ساعة    2017/11/14
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2667  مدين جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-ع��ل��وى ك��وت��ي ف��اك��اي��ل جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
�س.م.ع  االم���ارات(  )جمموعة  لالت�ساالت  االم��ارات  جمموعة  املدعي/�سركة 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )35.310.56(
تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.D.17 بالقاعة  ���س   8.30 ال�ساعة    2017/11/14
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2661  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-علي ح�سني حممد ا�سرف جمهول حمل االقامة مبا ان 
�س.م.ع  ات�ساالت(  )جمموعة  لالت�ساالت  االم��ارات  جمموعة  املدعي/�سركة 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )32.181.90(
تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.D.17 بالقاعة  ���س   8.30 ال�ساعة    2017/11/14
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2646  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�ساراث بوثنفيتيل جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
���س��رك��ة جم��م��وع��ة االم�����ارات ل��الت�����س��االت )جم��م��وع��ة االم������ارات( ������س.م.ع قد 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام 
من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )43.735.41(
تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.D.17 بالقاعة  ���س   8.30 ال�ساعة    2017/11/14
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2670  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ريتا دي كا�سيا دي �سيلفا رودريجيو�س د جمهول حمل 
ل��الت�����س��االت )جمموعة  امل��دع��ي/���س��رك��ة جمموعة االم����ارات  ان  االق��ام��ة مب��ا 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي  االم��ارات( ���س.م.ع قد 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )81.578.67( وقدره  مببلغ  عليه 
لها جل�سة  وح��ددت  التام.  ال�سداد  اال�ستحقاق وحتى  تاريخ  12% من  والفائدة 
 Ch2.D.17 يوم الثالثاء املوافق 2017/11/14  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12170 بتاريخ 2017/11/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2668  مدين جزئي

بو�سريط جمهول حمل االقامة مبا  املدعي عليه / 1-هيثم عبدالرحيم  اىل 
ان املدعي/�سركة جمموعة االمارات لالت�ساالت )جمموعة االمارات( �س.م.ع 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )35.441.18(
تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.D.17 بالقاعة  ���س   8.30 ال�ساعة    2017/11/14
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



السبت   11   نوفمبر    2017  م   -   العـدد  12170  
Saturday  11   November   2017  -  Issue No   12170الفجر الريا�ضي

1818

العا�سرة  ال�ساعة  مت��ام  يف  ال�سبت  ال��ي��وم  تنطلق 
اأبوظبي  ���س��ب��اح��ا اجل��ول��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن ب��ط��ول��ة 
اأرينا  ���س��ال��ة  ع��ل��ى  للجوجيت�سو  ���س��الم  ج���ران���د 
باملدينة  االأول��ي��م��ب��ي��ة  ال��ق��ري��ة  1 يف  ك��اري��وك��ا  دي 
الرازيلية ريو دي جانريو.. وت�ستمر مناف�ساتها 
كانت  اأن  بعد  م��رة  الأول  متوا�سلة  اأي���ام   3 مل��دة 
وذلك  ال�سابقتني،  الن�سختني  يف  فقط  ي��وم��ني 
ال�ستيعاب االأعداد الكبرية التي تقدمت باأوراقها 
للتواجد يف قلب هذا احلدث الكبري الذي يعده 
الروي�س” بطولة  “ ف��ن  ع�����س��اق  م��ن  اجل��م��ي��ع 
ع����امل ب��ك��ل امل��ق��اي��ي�����س امل���ع���م���ول ب���ه���ا، م���ن حيث 
احرافية التنظيم، واجلوائز املقدمة التي تزيد 
االأوىل،  امل��راك��ز  الأ�سحاب  دوالر  األ��ف   125 ع��ن 
حول  االأوائ����ل  امل�سنفني  م��ن  الكبرية  واالأ���س��م��اء 
العامل التي اكدت ح�سورها، ف�سال عن احل�سور 
اأالف   10 املتوقع الذي �سيزيد عن  اجلماهريي 

م�سجع وم�سجعه يف كل يوم من اأيام البطولة.
و�سوف تقام املناف�سات على 9 اأب�سطة يف اأن واحد 
وف��ق��ا ل��ل��ت��ج��ه��ي��زات ال��ت��ي مت��ت م��ن ق��ب��ل اللجنة 
للجوجيت�سو،  االم���ارات  الحت��اد  التابعة  املنظمة 
وال���ت���ي و���س��ع��ت يف اول��وي��ات��ه��ا ت��وف��ري ك���ل �سبل 
وا�سعة  �سيحظى مب�ساركة  الذي  للحدث  النجاح 
من اأبطال وبطالت الرازيل خ�سو�سا التي تعد 
اأنها  العامل، حيث  املهمة يف  اللعبة  ق��الع  اأح��دى 
الدولة الوحيدة يف العامل التي متتلك اأكر من 
يزيد عن  وما  للجوجيت�سو،  اأكادميية  اأالف   10
الريا�سة،  تلك  ميار�سون  والعبة  العبا  مليوين 
األف العبا والعبة   12 ال  من بينهم ما يتجاوز 
اأ���س��ح��اب احل����زام اال����س���ود، وف��ق��ا لتقديرات  م��ن 

االحتاد الرازيلي للجوجيت�سو.
اجلولة الثالثة من بطولة اأبوظبي جراند �سالم 
اجلوالت  اأق��وى  باأنها  تتميز  الثالثة  ن�سختها  يف 
وم�ساركة  كبري،  اعالمي  باهتمام  حتظى  كونها 
ال��ع��امل مبختلف  يف  امل�سنفني  اأه���م  م��ن  وا���س��ع��ة 
“ فن  اأن الع��ب��ي والع���ب���ات  ال��ف��ئ��ات، خ�����س��و���س��ا 
اليوم  يحتفلون  ���س��وف  ب��ال��رازي��ل  الروي�س” 
“ اأري���ن���ا دي  اإىل  ري��ا���س��ت��ه��م الأول م���رة  ب��دخ��ول 
ك��اري��وك��ا 1 “، وه���ي ال��ت��ي ت��ع��د حت��ف��ة م��ن حتف 
كل  ا�ست�سافت  التي  جانريو  دي  ري��و  اأوليمبياد 
مباريات كرة ال�سلة فيها، والتي تت�سع ل 16 األف 

متفرجا.
رئي�س  الها�سمي  عبداملنعم  اأج���رى  ناحيته  م��ن 
االأول  النائب  واالأ���س��ي��وي  االم��ارات��ي  االحت��ادي��ن 
ات�ساال  للجوجيت�سو  ال����دويل  االحت����اد  لرئي�س 

هاتفيا اأم�س بيو�سف البطران رئي�س وفد اللجنة 
�سري  على  خالله  من  اطمان  للبطولة،  املنظمة 
ال�سالة، والو�سول الأعلى  التجهيزات، وجاهزية 
درجات اجلودة يف االعداد والرتيب لهذا احلدث 
الكبري. واأكد الها�سمي اأن جوالت اأبوظبي جراند 
�سببا  العامل كانت  اأه��م مدن  تقام يف  التي  �سالم 
القارات،  ال��ل��ع��ب��ة مب��خ��ت��ل��ف  ان��ت�����س��ار  يف  رئ��ي�����س��ي��ا 
لبطولة  التاأهيلية  اجل��والت  مع  جنب  اإىل  جنبا 
عن  ت��زي��د  ال��ت��ي  للجوجيت�سو  ال��ع��امل��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي 
70 جولة حول العامل، واأن كل دول العامل باتت 
لتبدي  اأوراقها  وتقدم  اأبوظبي،  بطوالت  تنتظر 
اجلوالت  ه���ذه  م��ن  اأي  ال�ست�سافة  ا���س��ت��ع��داده��ا 

الناجحة.
املنظمة  ل��ل��ج��ن��ة  ت��ع��ل��ي��م��ات��ه  ال��ه��ا���س��م��ي  واأع���ط���ى 
بااللتزام بالقيم التي تر�سيها لعبة اجلوجيت�سو، 
اجلميع،  من  واالل��ت��زام  االن�سباط  راأ�سها  وعلى 
وعدم اخلروج عن الن�س من اأي العب او العبة، 
للجوجيت�سو  االم��ارات  احت��اد  �سعار  اأن  �سيما  وال 
ميلك  قوي”  ج���ي���ل  ب���ن���اء  يف  امل�����س��اه��م��ة  هو” 

احلا�سر،  مكت�سبات  على  احل��ف��اظ  على  ال��ق��درة 
املاأمولة  النه�سة  االيجابية يف حتقيق  وامل�ساركة 
ريا�سة اجلوجيت�سو  اأن  اإىل  م�سريا  امل�ستقبل،  يف 
اأ�سبحت ثقافة جمتمع يف االمارات بعد ان دخلت 
احلكومية  وغري  احلكومية  واملوؤ�س�سات  املدار�س 

بالدولة.
وم����ن امل��ن��ت��ظ��ر اأن ت���ت���وزع ال��ف��ئ��ات امل�����س��ارك��ة يف 
النا�سئني  وال��الع��ب��ات  ال��الع��ب��ني  على  البطولة 
يف  واال�ساتذة  والبالغات،  والبالغني  والنا�سئات، 
االحزمة االبي�س، واالأزرق، والبنف�سجي، والبني، 
ومن  ح���زام،  ك��ل  يف  االأوزان  مبختلف  واال����س���ود، 
املنتظر اأن تكون اأندية العني واجلزيرة والوحدة 
وبني يا�س من االمارات حا�سرة يف قلب احلدث 
ب 42 العبا والعبة بحثا عن امليداليات امللونة، 
دي  ري��و  اإىل  ال��وف��ود جميعا  و�سول  اكتمل  حيث 

جانريو اأم�س.
وكانت بطولة اأبوظبي جراند �سالم قد انطلقت 
مناف�ساتها يف عام 2015، حيث كانت عبارة عن 
طوكيو،  اليابانية  العا�سمة  من  تبداأ  جوالت   4

املتحدة  بالواليات  اأجنلو�س  ومتر بكل من لو�س 
االأمريكية، وريو دي جانريو بالرازيل، وتنتهي 
الثانية  الن�سخة  يف  ت��ط��ورت  ث��م  ل��ن��دن.  ب��ج��ول��ة 
جوالت   5 لت�سبح   2016 ع��ام  يف  اأقيمت  التي 
بعد ان�سمام جولة اأبوظبي اإىل اجلوالت االأربع، 
 200 ال  تتجاوز  لها  م�ساعفة  جوائز  وتقدمي 
نف�س  على  املو�سم  ه��ذا  ا�ستمرت  ث��م  دوالر،  األ��ف 
اأجنلو�س،  العدد من اجلوالت يف طوكيو، ولو�س 
ول���ن���دن، ولكنها  واأب��وظ��ب��ي،  وري���و دي ج���ان���ريو، 
اأ�سبحت جميعا تقام ملناف�سات “ البدلة” بعد اأن 
كانت يف العام املا�سي قد فتحت املجال ملناف�سات 
اجنلو�س، وريو  لو�س  جوالت  البدلة” يف  “دون 

دي جانريو، واأبوظبي.
اأبوظبي  ج��والت  لكل  االجمالية  اجل��وائ��ز  وتبلغ 
امريكي  دوالر  األ��ف   800 ح��وايل  �سالم  جراند 
الفئات  خم��ت��ل��ف  يف  االأوىل  ب��امل��راك��ز  ل��ل��ف��ائ��زي��ن 
املقدمة  اجلوائز  جانب  اإىل  اجل��والت،  مبختلف 
ت�ست�سيف  م��دي��ن��ة  ك���ل  يف  اأك���ادمي���ي���ات   3 الأه����م 
توفري  يف  ي�ساركون  الذين  واال�ساطري  احل��دث، 

مل���ا مي��ت��ل��ك��ون��ه م���ن ر�سيد  ل���ل���ج���والت،  االث�������ارة 
االأل��ق��اب، و�سهرة عاملية يف جم��ال فن  م��ن  هائل 
على  اليوم  مناف�سات  تقت�سر  و�سوف  الروي�س، 
بالغني  والبنف�سجي  االب��ي�����س  احل��زام��ني  ف��ئ��ات 
فيما  االأوزان،  مبختلف  و�سيدات  رجال  وا�ساتذة 
احلزامني  ل��ف��ئ��ات  ال��غ��د  م��ن��اف�����س��ات  �ستخ�س�س 
و�سيدات،  رجال  وا�ساتذة،  بالغني  واال�سود  البني 
اأما نزاالت اليوم االأخري ف�سوف تخ�س�س لفئات 
و�سيدات،  رج����ال  ن��ا���س��ئ��ني  ال��ب��ي�����س��اء  االح���زم���ة 
واأ�ساتذة  وب��ال��غ��ني  نا�سئني  ال���زرق���اء  واالح���زم���ة 
ال�سوداء  االح���زم���ة  ون��ه��ائ��ي��ات  و���س��ي��دات،  رج����ال 

بالغني وا�ساتذة رجال و�سيدات.
األي�ساندرو: 20 حكما دوليا يديرون النزاالت

يقول األي�ساندرو نا�سمنتو رئي�س جلنة احلكام يف 
جولة ريو دي جانريو اأن 20 حكما دوليا �سوف 
واأن����ه مت اختيارهم  ال��ب��ط��ول��ة،  ن����زاالت  ي��دي��رون 
التقارير  يف  والكفاءة  اخل��رة  �سوء  على  جميعا 
الدولية عنهم باملناف�سات التي �ساركوا بها، واأنه 

عقد معهم اأكر من اجتماع على مدار يومني.

اأف�سل  اخ��ت��ي��ار  ع��ل��ى  حر�سنا  نا�سيمنتو:  وق���ال 
ح��ك��ام ال��ع��امل ل��ه��ذه اجل��ول��ة مم��ن لديهم خرة 
15 ع��ام��ا، و���س��وف يتم  10 و  ت����رواح م��ا ب��ني 
باإجمايل  ب�����س��اط،  لكل  حكمني  ب��واق��ع  توزيعهم 
الت�سع، ف�سال عن حكمني  حكما لالأب�سطة   18
اأخرين لتكنولوجيا “ عني ال�سقر “ التي �سيتم 
تطبيقها يف البطولة للمرة الثانية بعد اأن اأثبتت 
االأخرية،  اأجنلو�س  لو�س  جولة  يف  كبريا  جناحا 
التطورات،  ك��ل  اأت���اب���ع  اك����ون يف اخل����ارج  و���س��وف 
واأتدخل يف الوقت املنا�سب، على اأي ب�ساط يحتاج 

مني التدخل لتنفيذ اللوائح.
من  يقرب  ما  ي�ساهدها  �سوف  البطولة  وت��اب��ع: 
400 مليون متابع حول العامل، النها �ستحظى 
كل  م��ن  طلبت  ول��ذل��ك  وا���س��ع،  تليفزيوين  بنقل 
واأن  اللوائح،  الدقة يف تنفيذ  اأن يلتزموا  احلكام 
احلركات  ك��ل  م��ع  التعامل  يف  متنبهني   يكونوا 
بطولة  ب���اأن  نن�سى  اأن  ي��ج��ب  وال  ال���ن���زال،  اأث��ن��اء 
اأبوظبي جراند �سالم اأ�سبحت هدفا يف حد ذاتها 
لكل حكام العامل، حتى يكونوا جزءا منها، الأنها 
اأقوى بطوالت العامل التي تقام بنظام اجلوالت، 
القارات،  ك��ل  ق��وي��ة يف  ب�سمعة  اأن��ه��ا حت��ظ��ى  ك��م��ا 
تتواىل  احلكام  اختيار  عن  نعلن  فعندما  ولهذا 
وبذلك  ال��ع��امل،  احلكام  كل  من  املطالبات  علينا 
بينهم  م��ن  االأف�����س��ل  اختيار  ف��ر���س  امامنا  ت��ت��اح 

جميعا.
اأهم و�سائل النجاح يف ادارة النزاالت يقول  وعن 
الدخول  وع���دم  ال��ق��ان��ون،  تطبيق  ال��ي�����س��ان��درو: 
ال��الع��ب��ني، واالل���ت���زام بالهدوء  ن��ق��ا���س��ات م��ع  يف 
والركيز واالحرام مع املتناف�سني كلها عوامل 
قوة  رف��ع معدالت  وت�سهم يف  النجاح،  اإىل  ت��وؤدي 
�سخ�سية احلكم التي تعتر مهمة للغاية يف الزام 
باللعب  ن�سمح  ول��ن  اللوائح،  ب��اح��رام  كل الع��ب 
ال�سلبي الأنه وفقا للقانون ميكن للحكم اأن ينهي 
الالعبني  ي�ستنفذ  ع��ن��دم��ا  وق���ت  اأي  يف  ال���ن���زال 
كما  ي�ستغلوها،  ان  دون  االيجابي  اللعب  فر�س 
اأي العب  م��ن  ب��اي ت�سرف �سيء  ن�سمح  ل��ن  اأن��ن��ا 

جتاه مناف�سه.
عني  الفيديو”  تكنولوجيا  تطبيق  اأهمية  وع��ن 
فر�س  ل��ن��ا  تتيح  م��ده�����س��ة،  ان��ه��ا  ال�سقر” ق���ال: 
م�����س��اه��دة ح���رك���ات ال��الع��ب��ني الأك����ر م���ن مرة، 
ت��ك��ون غري  ق��د  ال��ت��ي  خ�سو�سا االر���س��ي��ة م��ن��ه��ا 
م��رئ��ي��ة حل��ك��م ال��ب�����س��اط، وال��ت��وا���س��ل م��ع احلكم 
وابالغه بالقرار املنا�سب، ومن هنا ميكن توقف 

املباراة حتى يتم التاكد من �سحة القرار

�سويحان  مبدينة  اخلمي�س  االأول  اأم�س  ي��وم  اختتمت 
االأ�سايل،  ل��الإب��ل  ال�سفوة  م��زاي��ن��ة  م�سابقة  فعاليات 
اأي����ام،  اأرب���ع���ة  م����دار  ع��ل��ى  ا���س��ت��م��رت مناف�ساتها  وال��ت��ي 
�سلطان بن  االإم���ارات ومركز  ت��راث  ن��ادي  بتنظيم من 
زاي���د، ودع��م ع��دد كبري م��ن اأه��م م��الك االإب���ل وع�ساق 

الراث االأ�سيل.
�سويحان،  العراقة  مدينة  يف  االأ���س��اي��ل  م��ي��دان  و�سهد 
لنخبة  وجتمعا  تراثيا  عر�سا  اأي���ام  اأرب��ع��ة  م��دى  وعلى 
مم��ي��زة م��ن االإب����ل امل��ح��ل��ي��ات االأ���س��اي��ل، ال��ت��ي تناف�ست 
�سّن  االإب��ل من  فئات  كافة  ت�سمنت  �سوطا،   28 �سمن 

املفرودة ولغاية احلول والزمول.
واختتمت فعاليات املزاينة يوم اأم�س االأول باإقامة �سبعة 
اأ�سواط؛ اأربعة يف الفرة ال�سباحية للمفاريد ال�سيايف 
والقعدان املفاريد، وثالثة يف الفرة امل�سائية للمفاريد. 
وحظيت جميع اأ�سواط اليوم اخلتامي مب�ساركة وا�سعة 
و�سهدت حما�سا كبريا، كما �سهدت ح�سورا جماهرييا 
القوي  بالتناف�س  االأ�سواط  ومتيزت  مميزا،  واإعالميا 

لنيل املراكز االأوىل والنامو�س.
رئي�س يف  ج��زء  ال��راث  على  املحافظة  املهريي:  �سنان 

ا�سراتيجية نادي تراث االإمارات.
اأ���س��ار ���س��ع��ادة ���س��ن��ان اأح��م��د امل��ه��ريي امل��دي��ر التنفيذي 
ان  اىل  االإم����ارات  ت��راث  ب��ن��ادي  والفعاليات  لالأن�سطة 
رعاية النادي ملزاينة ال�سفوة جاءت بتوجيهات كرمية 
من �سمو ال�سيخ �سلطان  بن زايد اآل نهيان ممثل �ساحب 
ن��ادي ت��راث االإم���ارات، يف  ال�سمو رئي�س الدولة، رئي�س 
ب�سكل  واملزاينات  �سموه للراث بوجه عام  اإطار رعاية 
ومالك  للمزاينة  الداعمني  بجهود  اأ���س��اد  كما  خا�س، 

االإبل وكافة امل�ساركني.
وق������ال: اإن امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال������راث ج����زء رئ��ي�����س يف 
ا�سراتيجية نادي تراث االإمارات؛ حيث نعمل للرويج 
اأن  ت��راث االآب���اء واالأج����داد، م��وؤك��دا  له واملحافظة على 
م��زاي��ن��ات االإب���ل وك��ل ال��ري��ا���س��ات ال��راث��ي��ة م��ا ه��ي اإال 
اآل  ا�ستكماال مل�سرية املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 

نهيان، طيب اهلل ثراه.
باكورة  تعتر  ال�سفوة  م��زاي��ن��ة  اأن  امل��ه��ريي،  واأ���س��اف 
مزاينات املو�سم، ومتهد للمهرجانات الكرى القادمة، 
وع��ل��ى راأ���س��ه��ا م��ه��رج��ان �سلطان ب��ن زاي���د ال��راث��ي يف 

�سويحان.
كما اأثنى �سعادة �سنان املهريي على جهود اأع�ساء جلنة 
التحكيم وما يقومون به بكل اإخال�س وتفان يف اختيار 

اأف�سل اأنواع االإبل امل�ساركة يف املزاينة. 
م�سريا  فئاته،  بكافة  االإع��الم��ي  باحل�سور  اأ���س��اد  كما 
ونقلها  املزاينة  فعاليات  تعك�س  م��راآة  االإع���الم  اأن  اإىل 

للمجتمع وتعريفه بها 
تكرمي الداعمني واالإعالميني..

يف خ��ت��ام امل���ه���رج���ان ق��ام��ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة بتكرمي 
ملزاينة  ال��داع��م��ة  وال�سخ�سيات  وال�سركات  املوؤ�س�سات 
ت��ك��رمي ع��دد م��ن ممثلي و�سائل  اإىل ج��ان��ب  ال�����س��ف��وة، 
االإع������الم، وق����دم ���س��ع��ادة ���س��ن��ان اأح��م��د امل��ه��ريي املدير 

التنفيذي لالأن�سطة والفعاليات بنادي تراث االإمارات، 
و�سعادة من�سور �سعيد املن�سوري نائب �سمو مدير عام 
مركز �سلطان بن زايد، دروعا تذكارية لكافة الداعمني 

من موؤ�س�سات واأفراد وممثلي و�سائل االإعالم.
نتائج مناف�سات اليوم اخلتامي...

فعايل  ا�ستطاعت  ت���الد،  م��ف��اري��د-  ال�سيايف  ���س��وط  يف 
احتالل  م��ن  ال��ع��ام��ري،  ال��ع��وي��ل  �سالح  �سعيد  ملالكها 
االأوىل،  ال�����س��وط  ج��ائ��زة  ع��ل��ى  لتح�سل  االأول  امل��رك��ز 

حمد  ملالكها  رزة  حلت  فيما  وو���س��اح،  درع  اإىل  اإ���س��اف��ة 
الثاين وح�سلت على  املركز  الهاجري يف  �سامل مبارك 
ال�سبلة  الثالث  املركز  جائزة نقدية وو�ساح، وج��اءت يف 
ملالكها م�سلم حممد بن كديري املنهايل وح�سلت على 

جائزة نقدية وو�ساح.
ويف �سوط املفاريد �سيايف -قعدان، جاء يف املركز االأول 
على  وح�سل  املن�سوري،  حممد  خلفان  ملالكه  الطاير 
ال��ث��اين جبار  امل��رك��ز  ويف  وو���س��اح،  ودرع  نقدية  ج��ائ��زة 

ملالكه حمد حممد �سهيل الرا�سدي ونال جائزة نقدية 
وو���س��اح، اأم���ا امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ف��ك��ان م��ن ن�سيب �ساهني 
ملالكه الغفيلي بن �سويلح ين ن�سيعة العامري، وح�سل 
على جائزة نقدية وو�ساح. يف ال�سوط املفتوح للمفاريد 
من  املحرمي  �سهيل  ب��ن  ملنيف  ح�سار  متكن  ال��ق��ع��دان، 
ال�سوط  ج��ائ��زة  ون���ال  االأول،  امل��رك��ز  وحتقيق  ال��ت��ف��وق 
الكرى اإ�سافة اإىل درع وو�ساح، وجاء يف املركز الثاين 
وحظي  املن�سوري،  جديد  ب��ن  نا�سر  ل�سعيد  القا�سي 

ال�سعب  الثالث  املركز  يف  وحل  وو�ساح،  نقدية  بجائزة 
لكرامة بن قا�سم العامري وفاز بجائزة نقدية وو�ساح.

املفاريد �سيايف املفتوح، حظيت دولة ملالكها  ويف �سوط 
اإبراهيم �سامل بالفار املن�سوري، باملركز االأول، وحلقت 
بجائزة ال�سوط الكرى ودرع وو�ساح، وجاءت يف املركز 
املري،  ح��ري��ز  ب��ن  ع��ب��داهلل  ملحمد  ال�ساهينية  ال��ث��اين 
ونالت جائزة نقدية وو�ساح، ويف املركز الثالث منحاف 
مل��ط��ر ح��م��د ب��ن ع��ن��ودة ال��ع��ام��ري، وا���س��ت��ح��ق��ت جائزة 

ويف  امل�سائية،  الفرة  مناف�سات  و�سمن  وو�ساح.  نقدية 
اأ�سواط اليوم اخلتامي، ال�سوط الذهبي املفتوح  اأقوى 
للمفاريد، متكنت �سيا�سة ملالكها علي حممد بن معال 
املرر، من احتالل املركز االأول ونالت اجلائزة الكرى 
الثاين  امل��رك��ز  وذه��ب  وو���س��اح،  درع  جانب  اإىل  لل�سوط 
حظيت  ال��ع��ام��ري،  قا�سم  ب��ن  عمر  ومالكها  ل�م�سيحة 
بجائزة نقدية وو�ساح، وحلت �سدارة لل�سيخ حمد هالل 
نقدية  ونالت جائزة  الثالث  املركز  املالكي يف  بن حمد 
وو�ساح، وجاءت رجوة ملحمد عبداهلل بن عبيد ال�سعدي 
يف املركز الرابع وح�سلت على جائزة نقدية، ويف املركز 
اخلام�س عزاوي حممد �سامل بن حمودة املنهايل ونالت 

على جائزة نقدية.
ويف ال�سوط الف�سي املفتوح للمفاريد، ت�سدرت �سمود 
االأول  املركز  ونالت  احلو�سني  حمود  بن  �سيف  ملالكها 
الثاين  املركز  وك��ان  وو�ساح،  درع  مع  الكرى  وجائزته 
ال�سكران  بن  مبارك  مبارك  ملالكها  حربة  ن�سيب  من 
ال��را���س��دي، ون��ال��ت ج��ائ��زة ن��ق��دي��ة وو����س���اح، ويف املركز 
الثالث �سفوة ملبارك عبيد �سعيد بن �ساملني  املن�سوري، 

وح�سلت على جائزة نقدية وو�ساح.
ويف اآخر اأ�سواط املزاينة؛ �سوط املفاريد التالد، والذي 
املركز  م��ع  م���زون  امل��ه��رج��ان، حلقت  خ��ت��ام  �سكل م�سك 
املنهايل  �ساملني  واأه��دت مالكها مبارك عبيد بن  االأول 
ج��ائ��زة ال�����س��وط ال��ك��رى ون��ام��و���س��ه وت��ق��ل��دت الو�ساح 
نويع  ب��ن  م�سلم  ل�سعيد  جمايل  حققت  فيما  وال���درع، 
نقدية  ج��ائ��زة  ال��ث��اين وح�سلت على  امل��رك��ز  ال��ع��ام��ري 
ملالكها  �سرابة  بنت  الثالث  امل��رك��ز  يف  وج���اءت  وو���س��اح، 
جائزة  على  وح�سلت  املن�سوري  حممد  بخيت  حممد 

نقدية وو�ساح.
واأدوا  بالنامو�س  الفائزون  النتائج احتفل  اإعالن  وبعد 
لوحات تراثية ورددوا االأهازيج ال�سعبية، كما نظم عدد 
بالفوز  احتفاء  تراثية  م�سريات  الفائزين  امل��الك  من 
والنامو�س. واأ�ساد عدد من مالك االإبل بتنظيم نادي 
ت���راث االإم�����ارات مل��زاي��ن��ة ال�����س��ف��وة، وت��وج��ه��وا بال�سكر 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  اإىل  والتقدير 
النادي،   رئي�س  ال��دول��ة،  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  ممثل 
لدعمه الالحمدود ملالك االإبل وجهود �سموه الكبرية 
دعم  اأن  موؤكدين  وتوثيقه.  العريق  ال��راث  �سون  يف 
وت�����س��ج��ي��ع ���س��م��وه ي��ح��ف��زه��م ل��ل��م��زي��د م���ن االإجن������ازات 
لهذا  والنجاح  التميز  حتقق  التي  النوعية  وامل�ساركة 
احل����دث ال���راث���ي، م��وؤك��دي��ن اأن��ه��م ���س��ي��ح��ر���س��ون على 
امل�ساركة يف ال��دورات القادمة ملا لهذه املزاينة  من دور 

يف حفظ  الراث ونقلة لالأبناء.
واأكد ال�سيد علي حممد بن معال املرر  الفائز االأول يف 
املركز االأول يف ال�سوط الذهبي املفتوح مزاينة ال�سفوة 
اأن ميزانية ال�سفوة اأ�سبحت ملتقى �سنويا ملالك االإبل، 
االب��ل، م�سريا  و�سكلت فر�سة لتجمع  حمبي وم��الك 
نادي  قبل  م��ن  اجل��ي��د  بالتنظيم  مت��ي��زت  امل��زاي��ن��ة  اإىل 
وامل�ساركة من  للدعم  الكبري  االم��ارات واحلجم  ت��راث 

قبل املالك.

و�سط م�ساركة وا�سعة وجناح كبري وح�سور اإعالمي مميز

اختتام فعاليات مزاينة ال�سف�ة لالأ�سايل يف �س�يحان

جولة »ريو دي جانريو « للجوجيت�سو تنطلق اليوم والها�سمي يطمئن على اأخر التجهيزات البطولة 

النزاالت و�سط ت�قعات بح�س�ر جماهريي كبري ت�ست�سيف  اأب�سطة   9
اكتمال و�سول وفود اأندية العني واجلزيرة والوحدة وبني يا�س اإىل مدينة »ريو«

ا�ستقبل �سعادة املهند�س مروان بن غليطة رئي�س جمل�س 
الوطني  بعثة منتخبنا  القدم  لكرة  االإم��ارات  احتاد  اإدارة 
لل�سباب حتت 19 �سنة، لدى و�سولها الدولة �سباح اليوم 
اجلمعة عر مطار دبي الدويل، بعد جناح االأبي�س ال�ساب 
 2018 اأندوني�سيا  اآ�سيا لل�سباب -  يف بلوغ نهائيات كاأ�س 
من خالل �سدارة جمموعته يف الت�سفيات االآ�سيوية التي 

اأقيمت يف العا�سمة القريغيزية بي�سكيك.
على  لل�سباب  الوطني  منتخبنا  اأع�ساء  غليطة  بن  وهناأ 
ما قدموه من م�ستوى متميز ونتائج اإيجابية اأهلته عن 
جدارة ل�سدارة املجموعة وحجزه بطاقة التاأهل للنهائيات 

موؤكداً  الت�سفيات،  قبل جولة من ختام  مبكراً  االآ�سيوية 
للتح�سري  منا�سبة  فر�سة  ال�ساب  االأبي�س  اأم��ام  اأن  على 
2018 موعد  ال��ع��ام  اأك��ت��وب��ر م��ن  ب�����س��ورة مم��ت��ازة حتى 
كامل  ي�سع  الكرة  احتاد  واأن  لل�سباب  اآ�سيا  كاأ�س  نهائيات 
وت�سعد  االإم���ارات  الكرة  ت�سريف  منتخبنا  ق��درة  يف  ثقته 

اجلماهري.
كما كان يف ا�ستقبال البعثة عبيد مبارك ال�سام�سي املدير 
الفني الحتاد، وعبد القادر ح�سن مدير اإدارات العالقات 
العامة، وعدد من اأولياء اأمور واأ�سدقاء الالعبني الذين 

حر�سوا على التواجد وامل�ساركة يف فرحة التاأهل.

بن غليطة يف مقدمة امل�ستقبلني

بعثة االأبي�ش ال�ساب تع�د اإىل البالد باالإجناز االآ�سي�ي
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الفجر الريا�ضي

دبي 10 نوفمر 2017: ت�سهد �سواطئ دبي عند 
-ال�سبت-  اليوم  ظهر   والن�سف  ال��واح��دة  ال�ساعة 
انطالقة �سباق دبي لل�سفن ال�سراعية املحلية 60 
-2017 دبي  االأوىل- من بطولة  قدما -اجلولة 
2018 والذي ينظمه نادي دبي الدويل للريا�سات 
يف  البحرية  ال�سباقات  روزن��ام��ة  �سمن  البحرية 
امل��و���س��م ال��ري��ا���س��ي احل���ايل وف��ع��ال��ي��ات حت���دي دبي 

للياقة 30×30.
وم�ساركة  اه��ت��م��ام  ال��ك��ث��ري  احل�����دث  وي�����س��ت��ق��ط��ب 
حيث  البحرية  ال��ري��ا���س��ات  ع�ساق  م��ن  الكثريين 
ي�سل عدد ال�سفن التي �سوف تبحر اليوم من عمق 
قبالة  النهاية  ح��ط  ب��اجت��اه  العربي  اخلليج  م��ي��اه 
 100 ع��ن  يزيد  م��ا  اإىل  ال�سياحي  امليناء  �سواطئ 
حممال على متنها اأكر من 2000 �سخ�س �سوف 
حاملني  وم�سيئة  فردية  تراثية  لوحة  يج�سدون 
ر�سالة املا�سي اجلميل بني جمال احلا�سر املتمثل 
بها  تزخر  التي  احل�سارية  البحرية  الواجهات  يف 

�سواطئ دانة الدنيا دبي.
واأك��م��ل��ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة يف ن����ادي دب���ي ال���دويل 
الالزمة  التح�سريات  كافة  البحرية  للريا�سات 
ال�سركاء  م��ع  بالتن�سيق  ال��ك��ب��ري  ال�����س��ب��اق  الإق���ام���ة 
احلكومية  ال��دوائ��ر  م��ن  ل��ل��ن��ادي  اال�سراتيجيني 
اإجناح  يف  دائ��م��ا  ت�سهم  التي  الوطنية  واملوؤ�س�سات 
التي  التظاهرات الراثية وال�سباقات املختلفة  كل 

ينظمها النادي.
اأوىل  يف  امل�ساركة  ال�سفن  تقطع  اأن  املنتظر  وم��ن 
 60 املحلية  ال�سراعية  لل�سفن  جوالت بطولة دبي 
قدما اليوم -ال�سبت- ما بني 16-18 ميال بحريا 

النهاية  من عمق مياه اخلليج العربي وحتى خط 
تب�سر  حيث  الغربي  حمريا  نخلة  ه��الل  مب��ح��اذاة 
الن�سرة اجلوية باأجواء م�ستقرة يف اخلليج العربي 
اإىل قدم واحد ودرجة حرارة  وارتفاع للموج ي�سل 
ي�ساعد  ال���ذي  االأم���ر  مئوية  درج���ة   31 اإىل  ت�سل 

امل�ساركني على قطع امل�سافة يف وقت منا�سب.
ال�ساعة  عند  البداية  منذ  ال�سباق  م�سار  و�سيكون 
-ال�سبت-وحتى  ال��ي��وم  ظ��ه��ر  وال��ن�����س��ف  ال���واح���دة 
النهاية م�ساحة اختبار لقدرات  اإىل خط  الو�سول 
االأطقم  اأف������راد  وم����ه����ارات  امل�����س��ارك��ني  ال���ن���واخ���ذة 
امل�����س��ارك��ني م��ن ال��ب��ح��ارة يف اج��ت��ي��از ك��اف��ة املراحل 
والو�سول باأمان اإىل خط النهاية م�ستفيدين من 
الوجهة  املحمل  توجيه  يف  ال��ري��اح  واجت���اه  �سرعة 
ال�����س��ح��ي��ح��ة م���ن اج���ل م��ع��ان��ق��ة ال��ن��ام��و���س الغايل 
-2017 دب��ي  األقاب ج��والت بطولة  ب��اأول  والفوز 

.2018
حتدي اللياقة

اإدارة  جمل�س  ع�سو  ح���ارب  اهلل  عبد  حممد  وق���ال 
مبادرة  اأن  البحرية  للريا�سات  ال��دويل  دب��ي  ن��ادي 

�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 
الريا�سي،  دب����ي  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  دب����ي،  ع��ه��د  ويل 
حتدي دبي للياقة 30×30 اأر�ست فكرا جديدا يف 
الدوائر حيث  اأو  املوؤ�س�سات  ولي�س يف  ككل  املجتمع 
والطاقة  ال�سعيدة  للحياة  اأ�سلوبا  الريا�سة  باتت 

االيجابية.
وقال نحن يف نادي دبي الدويل للريا�سات البحرية 
ن�سارك يف حتدي دبي 30×30 من خالل تنظيم 
�سكل  ال��ذي  البحر  -ال�سبت-يف  ال��ي��وم  مهم  ح��دث 
م�سدر اخلري وال��رزق الوفري لالآباء واالأج��داد يف 
ميار�س  ال��ذي  املكان  مبثابة  وك��ان  القريب  املا�سي 
فيه الفرد ريا�سة يومية متميزة �سواءا يف رحالت 
اأ�سكال من  االأ�سماك حيث ميار�س  و�سيد  الغو�س 
املجهود  اأو  ال�سباحة  اأو  التجديف  �سواءا  الريا�سة 
وتوفيق  ال�سراع  رف��ع  يف  املحمل  جتهيز  يف  البدين 

االأوزان وغريها من االأمور
واأ�ساف ي�سكل �سباق اجلولة االأوىل من بطولة دبي 
60 قدما فر�سة ذهبية  لل�سفن ال�سراعية املحلية 
الأداء وعطاء من خالل مناف�سة �سريفة ت�ستمر ملدة 

ال�سفينة  اأو  القارب  اجل توجيه  زمنية طويلة من 
وذهنية  فكرية  مهارات  واكت�ساب  النهاية  اإىل خط 
اإ�سافة اإىل اللياقة البدنية والتي يتطلبها طبيعة 

املناف�سة يف ال�سباقات البحرية.
وقال املدير التنفيذي لنادي دبي الدويل للريا�سات 
البحرية اأن مناف�سات بطولة دبي لل�سفن ال�سراعية 
املحلية 60 تكت�سب اأهمية كبرية اأي�سا الأنها تعتر 
املناف�سة االقوي واالأجمل يف حممل كبري نوعا ما 
يجعل  مم��ا  ال��ق��وارب  فئات  باقي  ع��ن  كليا  يختلف 
املناف�سة فيه خمتلفة يف وجود طاقم كبري يعمل يف 
املحمل ي�سم من 15-25 فردا ح�سب اللوائح مما 
يجعل املناف�سة ت�سم اكر �سريحة من االأ�سخا�س 
واالأف��راد خا�سة وان قائمة الت�سجيل و�سلت حتى 
اإىل  ي�����س��ل  م��ا  اإىل  الت�سجيل  ب���اب  اإغ����الق  م��وع��د 
100 �سفينة �ست�سارك اليوم يف ر�سم لوحة متميزة 

وجميلة.
جتاوب واهتمام

القمزي م�سرف عام  من جانبه قال هزمي حممد 
ال�سباقات البحرية يف نادي دبي الدويل للريا�سات 

جوالت  اأوىل  يف  ال��ك��ب��رية  امل�����س��ارك��ة  اأن  ي  ال��ب��ح��ر 
قدما   60 املحلية  ال�سراعية  لل�سفن  دب��ي  بطولة 
الذي  ال��ك��ب��ري  وال��ت��ج��اوب  االه��ت��م��ام  م���دي  تعك�س 
قبل  م��ن  البحرية  الراثية  ال�سباقات  ب��ه  حتظي 

خمتلف �سرائح املجتمع.
البحرية  للريا�سات  ال��دويل  دبي  نادي  اأن  واأ�ساف 
ي�����س��ارك ال��ي��وم م��ن خ��الل ه��ذا التجمع يف تقدمي 
لوحة ريا�سية مقرنة بالراث جتاوبا مع مبادرة 
اأكر  �سين�سد  حيث   30×30 للياقة  دب��ي  حت��دي 
من 2000 �سخ�س على منت ما يزيد عن 100 
متميز  ري��ا���س��ي  تناف�س  يف  ال��ف��وز  ن��ام��و���س  حممل 
وجم��ه��ود رائ���ع الإي�����س��ال امل��ح��ام��ل ب��اأم��ان اإىل خط 

النهاية.
ال�سبت  ال��ي��وم  ل�سباق  املنظمة  اللجنة  اأن  وك�سف 
بالتعاون  ال�����س��ب��اق  الإجن����اح  حثيثة  ب��ج��ه��ود  ق��ام��ت 
واملوؤ�س�سات  احل��ك��وم��ي��ة  ال���دوائ���ر  م���ع  وال�����س��راك��ة 
الوطنية والتي ت�سهم دوما يف اإجناح ويف مقدمتها 
القيادة العامة ل�سرطة دبي وجهاز حماية املن�سات 
واالإدارة  الرابع  ال�سرب  قيادة  وال�سواحل  احليوية 

العامة للدفاع املدين بدبي وموؤ�س�سة دبي لالإعالم 
لالإعالم  اأبوظبي  وموؤ�س�سة  الريا�سية  دب��ي  قناة 
ق��ن��اة ي���اأ����س ال��ري��ا���س��ي��ة وم��وؤ���س�����س��ة دب���ي خلدمات 
وجمموعة  املالحية  دبي  مدينة  و�سلطة  االإ�سعاف 
النواخذة  كل  القمزي من  البحرية وطالب  نخيل 
والبحارة امل�ساركني التعاون يف اإجناح ال�سباق اليوم 
تعك�س  وال��ت��ي  املتميزة  بال�سورة  احل���دث  واإظ��ه��ار 
مدي التطور احلادث يف هذه املنا�سبات م�سريا اإىل 
دبي  حتدي  و�سعار  علم  بت�سليم  �ستقوم  اللجنة  اأن 
للياقة 30×30 اإىل جميع امل�ساركني لرفع اعلي 
الروي�سي يف كل �سفينة على اجلميع احلر�س على 
املنظمة  باللجنة  واالت�����س��ال  العلم  على  احل�سول 

قبل ال�سباق.
علم 30×30 اأعلى )الروي�سي(

�ستقوم املحامل امل�ساركة يف اأوىل جوالت بطولة دبي 
لل�سفن ال�سراعية املحلية 60 قدما اليوم -ال�سبت- 
حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  مبادرة  علم  برفع 
رئي�س جمل�س  دب��ي،  اآل مكتوم ويل عهد  را�سد  بن 
دب����ي ال��ري��ا���س��ي، حت����دي دب����ي ل��ل��ي��اق��ة 30×30 
يف  البحرية  الريا�سات  قطاع  من  كم�ساركة  وذلك 
تلك املبادرة التي حظيت باهتمام الكثريين طوال 

الفرة املا�سية.
دبي  ن���ادي  يف  لل�سباقات  املنظمة  اللجنة  واع����دت 
�سعار  حتمل  اإع���الم  البحرية  للريا�سات  ال���دويل 
اليوم  امل�ساركة  املحامل  اإىل  ت�سليمها  �سيتم  املبادرة 
ق��ب��ل ال�����س��ب��اق ل��رف��ع ف���وق ال��روي�����س��ي ت��ع��ب��ريا عن 
الريا�سي  املجتمع  تفاعل  على  وت��اأك��ي��دا  امل�ساركة 

مبختلف األوانه مع املبادرة الرائعة.
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م�ساركة اأهل البحر يف حتدي اللياقة 30 ×30

ال�سفن ال�سراعية  60 قدما تبحر يف �س�اطئ دبي الي�م
على متنها 2000 �سخ�س يج�سدون امللحمة حممال   100

 “ لل�سيدات  الريا�سية  لالألعاب  هند  ال�سيخة  دورة   “ م��ن  اخلام�سة  الن�سخة  انطلقت 
59 العبة من  الن�سائية يف هيئة كهرباء ومياه دبي مب�ساركة  الفرق  التي تتناف�س فيها 
موظفات الهيئة. وقالت خلود اآل علي نائب مدير اأول العالقات العامة واالإعالم ورئي�سة 
اإن نتائج فرقنا املتميزة �ست�سهم يف  الفرق الريا�سة الن�سائية يف هيئة كهرباء ومياه دبي 
نظراً  الريا�سة  ممار�سة  على  املوظفات  حتفيز  يف  نهجها  موا�سلة  على  الهيئة  ت�سجيع 
لدور االأن�سطة البدنية يف حت�سني ال�سحة اجل�سدية والنف�سية وتنمية املهارات والقدرات 
وحتقيق ال�سعادة. واأ�سارت اإىل اأن اللجنة الن�سائية يف الهيئة تتبنى نهجاً متكاماًل تعمل 
امل��راأة العاملة وتطوير مهاراتها وقدراتها وتوفري بيئة عمل  من خالله على تعزيز دور 

اإيجابية وحمفزة للموظفات؛ حتقق ال�ت�وازن بني حياتهن العملية واالجتماعية.

 -2018  2017 للمو�سم  االأول  ال�����س��ارق��ة  م�سمار  �سباق  ال��ي��وم  ينطلق 
املهجنة  املحلي واخليول  االإنتاج  االأ�سيلة وخيول  العربية  مب�ساركة اخليول 
ملختلف  اأ���س��واط  �ستة  م��ن  ال�سباق  وي��ت��ك��ون  ج����واداً   87 مبجموع  االأ���س��ي��ل��ة 
وال�سباق  للفرو�سية  ال�����س��ارق��ة  ن���ادي  ال�سباق  ينظم  وامل�����س��ت��وي��ات.  امل�����س��اف��ات 
الراعي  �سركة لوجنني  ل�سباق اخليل وبرعاية  االإم��ارات  بالتعاون مع هيئة 
العامة  االأ�سغال  دائ��رة  وبرعاية   -2018  2017 ال�سباق  ملو�سم  الر�سمي 

بال�سارقة وقناة ال�سارقة الريا�سية ودائرة اخلدمات االجتماعية.
العربية  ل��ل��خ��ي��ول  ك��ال���س��ي��ك  الج���ران���د  ل��وجن��ني  االأول  ال�����س��وط  خ�س�س  و 
االأ�سيلة املبتدئة بعمر اأربع �سنوات فاأكر مل�سافة 1200 مر بجوائز ت�سل 
اإىل 35 األف درهم و م�ساركة 16 جواداً مع وجود 3 خيول على االحتياط 
... اما ال�سوط الثاين فهو للخيول العربية االأ�سيلة من اإنتاج دولة االإمارات 
 1200 مل�سافة  فاأكر  �سنوات  اأرب��ع  بعمر  الت�سنيف  �سمن  املتحدة  العربية 

مر وبجوائز ت�سل اإىل 30 األف درهم مب�ساركة 13 جواداً.
و ياأتي ال�سوط الثالث �سوط دائرة اخلدمات االجتماعية بال�سارقة للخيول 
للخيول  ال�سوط  وه��ذا  فاأكر  �سنوات   3 بعمر  واملبتدئة  االأ�سيلة  العربية 
األف   25 ب  تقدر  ال�سوط  ه��ذا  وج��وائ��ز  مر   1000 مل�سافة  امل�سنفة  غري 
فيما   ... االحتياط  على  واحد  خيل  وجود  مع  ج��واداً  درهم مب�ساركة 16 
املهجنة  للخيول  الريا�سية  ال�سارقة  قناة  �سوط  ال��راب��ع  ال�سوط  خ�س�س 
35 األف  1000 مر وجوائزه  وامل�سنفة بعمر ثالث �سنوات فاأكر مل�سافة 
13 جواداً. اما ال�سوط اخلام�س جمموعة لوجنني ما�سر  درهم مب�ساركة 
امل�سنفة  املحلي  – االإن��ت��اج  االأ�سيلة  العربية  للخيول  خم�س�س  �سوط  فهو 
مل�سافة 1700 مر وجوائز هذا ال�سوط تبلغ 35 األف درهم وعدد اخليول 

امل�ساركة 13 جواداً.
و يختتم ال�سباق بال�سوط ال�ساد�س �سوط لوجنني كونكوي�ست كال�سيك الذي 

خ�س�س للخيول العربية االأ�سيلة املبتدئة وامل�سنفة بعمر اأربع �سنوات مل�سافة 
جوائزه اإىل 50 األف درهم مب�ساركة  ت�سل  تكافوؤ  �سوط  وهو  مر   2000
هذا ال�سباق هو االأول لنادي ال�سارقة من جملة �ستة  ان  اىل  ي�سار  12جواد. 

�سباقات يحت�سنها النادي لهذا املو�سم.
تنظيم  عن  وال�سباق  للفرو�سية  ال�سارقة  ن��ادي  اإدارة  اأعلنت  اآخ��ر  جانب  من 
الثانية  بن�سختها  ال�سباق  وفر�سان  لكل من مالك ومدربي  بطوالت خا�سة 
من خالل نظام النقاط حيث ينال املركز االأول �ساحب اعلى جمموع نقاط 

يف كل ق�سم من اق�سام البطولة.
ويتناف�س كل من الفر�سان واملالك واملدربني على جمع النقاط خالل املو�سم 
فيح�سل املدرب والفار�س واملالك �ساحب املركز االأول على خم�س نقاط فيما 
املركز  وينال  نقاط  ث��الث  الثالث  املركز  اأم��ا  نقاط  ارب��ع  ينال  الثاين  املركز 

الرابع نقطتني و املركز اخلام�س يح�سل على نقطة واحدة.

انطالق » دورة ال�سيخة هند 
لالألعاب الريا�سية لل�سيدات « 

م��سم �سباقات امل�سمار ينطلق الي�م يف »ال�سارقة للفرو�سية«

بر�سلونة ومنتخب  ت�سابي هرنانديز العب  تقرب م�سرية 
اأخر  نهايتها  من  القدم  ك��رة  مالعب  يف  ال�سابق  ا�سبانيا 

املو�سم احلايل بينما يفكر يف التحول ملجال التدريب.
ال��ف��ائ��ز بلقب  37 ع��ام��ا،  ال��ب��ال��غ ع��م��ره  وي��ل��ع��ب ت�سابي 
اأوروبا  اأب��ط��ال  ودوري  م��رات  ثماين  االإ�سباين  ال���دوري 
ال�سد القطري  اأرب��ع مرات مع بر�سلونة، يف �سفوف 

حاليا.
وقال قائد ال�سد ال�سهري بقدرته على التحكم 
بالكرة يف و�سط امللعب اإن قدرته على التعايف 

عقب املباريات تراجعت.
ونقلت �سحيفة �سبورت اال�سبانية عنه 
قوله “كنت حمظوظا بعدم االإ�سابة 
من  ت��ق��رب  م�سريتي  اأن  واعتقد 

نهايتها. تراجعت قدراتي”.
“قطر منحتني هذه الفر�سة. 
�سعورا  اأك���ر  نف�سي  اأج���د  االآن 
التعايف  ال�سعب  باالإرهاق ومن 
املباريات. �سيكون  جراء توايل 
العام احلايل بالتاأكيد االأخري 

يل كالعب.
على  احل�����س��ول  يف  “اأفكر 
ترخي�س ممار�سة التدريب 
ال�������ع�������ام امل�����ق�����ب�����ل وب�������دء 

م�سريتي كمدرب”.
 133 ت�����س��اب��ي  وخ���ا����س 
منتخب  م�����ع  م�����ب�����اراة 
ا���س��ب��ان��ي��ا خ�����الل 14 
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ت�ســابــــي ي�ستعــــد لدخــــ�ل 
عالـــــم التدريـــــب 

ف�ز �سهل للربازيل على اليابان 
ا�ستعدادًا للم�نديال 

)رقم  م���رات  خم�س  ال��ع��امل  بطلة  ال���رازي���ل  حققت 
قيا�سي( فوزا �سهال على اليابان 3-1 يف مدينة ليل 
اال�ستعدادات  اط��ار  �سمن  ودي��ة  مباراة  يف  الفرن�سية، 

ملونديال رو�سيا 2018.
اال�سا�سية  ت�سكيلته  تيتي  ال��رازي��ل  م���درب  وا���س��رك 
يف  النتيجة  ح�سم  يف  جنحت  وق��د  امل��ب��اراة  مطلع  يف 
الثالثة على مدى  بت�سجيل االه��داف  �سوطها االول 

دقيقة.  26
بعد  ال��رازي��ل  مل�سلحة  ج��زاء  ركلة  احلكم  واحت�سب 
م�ساعدة حكم الفيديو اثر خما�سنة كا�سيمريو داخل 
جنم  لها  ف��ان��رى  ركنية،  ركلة  تنفيذ  ل��دى  املنطقة 
باري�س �سان جرمان الفرن�سي نيمار بنجاح اىل ي�سار 

احلار�س الياباين )10(.
اثر  ثانية  ج��زاء  ركلة  احلكم  احت�سب  ما  �سرعان  ثم 
ع��رق��ل��ة غ��اب��ري��ال ج��ي��زو���س داخ���ل امل��ن��ط��ق��ة، و�سددها 
نيمار لكن احلار�س ابعدها بنجاح هذه املرة. وبعدها 
امام  املنطقة  الكرة على م�سارف  بثوان قليلة، تهياأت 
مار�سيلو فاطلقها بيمناه يف �سقف ال�سباك هدفا وال 

اروع )17(.

الكرة  ويليان  م��رر  �سريعة،  م��رت��دة  هجمة  اث��ر  وع��ل 
ال��ذي مررها عر�سية  دانيلو  الظهري االمي��ن  باجتاه 
وت�سل  مدافعني  عدة  لتتجاوز  املنطقة  داخ��ل  ماكرة 
داخل  فتابعها  امل��رم��ى  ام���ام  امل��رب�����س  ج��ي��زو���س  اىل 

ال�سباك )36(.
ال�سوط االول احت�سب احلكم ركلة حرة  نهاية  وقبل 
مبا�سرة لليابان انرى لها مايا يو�سيدا لكن العار�سة 

الرازيلية حالت دون ت�سجيله.
ال�سوط  يف  خمتلف  ب��وج��ه  ال��ي��اب��اين  املنتخب  وظ��ه��ر 
االق���وى منه وجن��ح يف  ال��ث��اين و�سغط على مناف�سه 
اثر  ماكينو  لتومواكي  راأ�سية  بكرة  ال��ف��ارق  تقلي�س 

ركلة ركنية )63(.
ال��رازي��ل��ي يف ظل  املنتخب  اي��ق��اع  امل��ق��اب��ل، ه��ب��ط  يف 

التبديالت الكثرية التي اجراها مدربه.
املباراة  نهاية  قبل  ه��دف��ا  ال��ي��اب��اين  املنتخب  و�سجل 
بثالث دقائق لكن احلكم مل يحت�سبه بداعي الت�سلل.

وت��خ��و���س ال���رازي���ل م���ب���اراة ودي����ة اخ����رى يف اوروب����ا 
ملعب  على  املقبل  ال��ث��الث��اء  ان��ك��ل��را  �سد  وحت��دي��دا 

وميبلي.

كرواتيا و�س�ي�سرا على 
م�سارف نهائيات امل�نديال 

 
العامل  كاأ�س  نهائيات  بلوغ  نحو  عمالقة  خطوة  كرواتيا  منتخب  خطا 
اليوناين  نظريه  على  العري�س  بفوزه  املقبل  ال�سيف  رو�سيا  يف  املقررة 
حذوه نظريه ال�سوي�سري العائد  وحذا  االوروبي  امللحق  ذهاب  يف   1-4

بفوز ثمني من ايرلندا ال�سمالية -1�سفر.
ال�سويد،  مع  ايطاليا  تلعب  حيث  امللحق،  يف  اخ��ري��ان  مباراتان  وتتبقى 
املنتخب الكرواتي  والدمنارك مع جمهورية ايرلندا.  يف زغرب، فر�س 
التي  الدفاعية  االخطاء  وا�ستغل  متاما  اللعب  جمريات  على  �سيطرته 
تقدم  ارب��ع��ة.  ا�سل  م��ن  اه���داف  بثالثة  ت�سببت  وال��ت��ي  مناف�سه  ارتكبها 
ال�ساعي اىل بلوغ العر�س الكروي للمرة اخلام�سة يف  املنتخب الكرواتي 
تاريخه والثانية على التوايل، من ركلة جزاء احت�سبها احلكم اثر اعاقة 
ان  اوري�ستي�س كارنيزي�س لنيكوال كالينيت�س بعد  اليونان  حار�س مرمى 
ف�سل يف ال�سيطرة على كرة مرتدة من احد زمالئه، لينجح قائد كرواتيا 

وجنم ريال مدريد لوكا مودريت�س يف ترجمتها )13(.
 102 12 هدفا يف  ورفع مودريت�س ر�سيده من االه��داف الدولية اىل 

مباراة. و�سرعان ما ا�ساف كلينيت�س الهدف الثاين بعدها ب�ست دقائق.
لكن اليونان ردت بوا�سطة قائدها �سقراطي�س بابا�ستاثوبولو�س من كرة 

راأ�سية اثر ركلة ركنية مقل�سا الفارق )30(.
ومل تنعم اليونان بطلة اوروبا عام 2004، بتقلي�س الفارق الكر من 
البعيد،  القائم  عند  املراقب  غري  بريي�سيتي�س  ايفان  الن  دقائق،  ثالث 
من  برا�سه  لكرواتيا  الثالث  ال��ه��دف  لي�سيف  عر�سية  مت��ري��رة  ا�ستغل 

م�سافة قريبة )33(.
ويف مطلع ال�سوط الثاين ا�ساف ا�سحاب االر�س الهدف الرابع بوا�سطة 
اثر خطاأ  ان تابع كرة من م�سافة قريبة)49(  ان��دري كراماريت�س بعد 
دفاعي جديد. وحلت كرواتيا ثانية يف املجموعة التا�سعة بفارق نقطتني 
خلف اي�سلندا مفاجاأة الت�سفيات والتي حجزت بطاقتها للمرة االوىل يف 
الثامنة  املجموعة  ثانية يف  اليونان  النهائيات، فيما جاءت  تاريخها اىل 

بفارق 9 نقاط امام بلجيكا املت�سدرة.
وكانت اف�سل نتيجة حققتها كرواتيا يف النهائيات العاملية حلولها ثالثة 

يف ن�سخة فرن�سا عام 1998.
بلفا�ست،  ب��ارك يف  ويند�سور  اقيمت على ملعب  التي  الثانية  املباراة  ويف 
للمرة  النخبة  منتخبات  ب��ني  بالتواجد  ال�سمالية  ايرلندا  ام��ال  تلقت 
االوىل منذ مونديال 1986 بنك�سة ب�سقوطها على ار�سها امام �سوي�سرا 
بهدف وحيد جاء من ركلة ج��زاء م�سكوك يف �سحتها اثر مل�سة يد غري 

متعمدة من كوري ايفانز انرى لها ريكاردو رودريغيز بنجاح )58(.
 27 املقايي�س بجمعها  �سوي�سرا خا�ست ت�سفيات ناجحة بجميع  وكانت 
30 ومل تخ�سر �سوى مباراتها االخ��رية �سد الرتغال  نقطة من ا�سل 
بقيادة  مناف�ستها  ع���ن  ف��ق��ط  االه�����داف  ب���ف���ارق  ال���ث���اين  امل���رك���ز  ل��ت��ح��ت��ل 
للمرة  النهائيات  يف  التواجد  يف  �سوي�سرا  وت��اأم��ل  رون��ال��دو.  كري�ستيانو 

الرابعة تواليا.



    

 
اأطباء يزرع�ن جلدا الإنقاذ طفل 

قال ممثلون من جامعة بوخوم لرويرز اإن اأطباء اأملان جنحوا يف 
ب�سرة  حمل  لتحل  وزراعتها  وراثيا  معدلة  ب�سرة  واإنتاج  ا�ستيالد 
�سبي م�ساب مبر�س جيني يف عملية الإنقاذ حياته و�سفوها باأنها 
نيت�سر  دوري���ة  يف  ن�سر  بحثي،  تقرير  وي�سف  نوعها.  م��ن  االأوىل 
التجريبي  االإج���راء  ه��ذا  االأط��ب��اء  ا�ستخدم  للطب احل��ي��وي، كيف 
ال�سبي  ج�سم  تطعيم  ثم  وراث��ي��ا  مهند�سة  جلد  خاليا  ال�ستيالد 
باجللد اجلديد يف املختر. ويعاين الطفل ح�سن البالغ من العمر 
�سبع �سنوات من مر�س وراثي يعرف با�سم حتلل الب�سرة الفقاعي 
الو�سلي الذي يوؤدي اإىل ظهور بثور وقروح وجروح مفتوحة على 
كان مري�سا   ،2015 عام  امل�ست�سفى يف  اإىل  و�سل  وعندما  اجللد. 
ب�سدة وغري قادر على امل�سي واالأكل ب�سكل جيد وكانت القروح تغطي 
حوايل 60 يف املئة من ج�سمه. ولكن بعد العالج الناجح عاد االآن 
اإىل املدر�سة واللعب مثل اأي طفل عادي. واأ�سبح االأطباء واثقني 
�سحايا  ي�ساعد  اأن  ميكن  اجلذعية  باخلاليا  العالج  اأن  من  االآن 
احلروق واالأ�سخا�س الذين يعانون من اأمرا�س جلدية ويتطلعون 

االآن اإىل اإجراء اأبحاثهم ال�سريرية على العالج اجلديد.

نادلة تبدع �س�را على اأقداح القه�ة 
الإعداد  لي�س  دقائق  اإال ع�سر  ت�ساجن كوي-فاجن  النادلة  ال حتتاج 
االأبعاد  الزبائن بر�سومات ثالثية  اأق��داح  القهوة ولكن لكي تزين 
حليواناتهم االأليفة. ت�ستخدم ت�ساجن الفر�س واألوانا م�سنوعة من 
التي  االأ�سكال  تزين  كي  الفواكه  مربى  اأو  ال�سوكوالتة  اأو  القهوة 

�سنعتها من رغوة احلليب التي تعلو اأقداح القهوة.
وكان �سنع �سورة ثالثية اأبعاد من رغوة احلليب اأكر حتد لت�ساجن 
ال�ساحلية  كاوه�سيوجن  تعمل يف مقهى ماي كويف يف مدينة  التي 
التحكم  هو  ال�سعب  ال�سيء  روي��رز  لتلفزيون  وقالت  تايوان.  يف 
قالت  االأليفة  الزبائن  اإىل حيوانات  اإ�سارة  ويف  احلليب.  رغ��وة  يف 
رغوة  اأ�سع  �سحرها...  عن  للتعبري  طريقة  اإىل  تو�سلت  ت�ساجن 

احلليب مرة تلو االأخرى كي اأعطي هذا ال�سعور بالطبقات.
دوالرا(   23( تايواين  دوالر   700 القهوة  ق��دح  يتكلف  اأن  وميكن 
بح�سب درجة �سعوبة الر�سم ومكوناته. وال يجد الزبائن غ�سا�سة 
يف ترك قهوتهم ترد حتى يت�سنى لهم التقاط ال�سور مع ما اأبدعته 
ت�ساجن. وقال اآمي يل التي جاءت من تايبه لتلتقي مع اأ�سدقاء يف 
املقهى نلتقط ال�سور منذ �ساعة وما زلنا نردد يف احت�ساء القهوة. 
كارتونية  و�سخ�سيات  للزبائن  �سخ�سية  �سورا  ت�ساجن  تر�سم  كما 
اأمر لطيف  اإنه  ويدعى ه�سو لني-يون  الزبائن  اأحد  وقال  اأي�سا. 

جدا ويجعلنا اأي�سا نبدو اأ�سغر �سنا. يجعلنا نبدو اأكر جماال".

يدخل غيني�ش ببّزة نفاثة
دخل رجل بريطاين ببزته النفاثة �سجل غيني�س لالأرقام القيا�سية 
بعدما حقق رقماً قيا�سياً عاملياً كاأ�سرع رجل يطري مبحرك نفاث 
�سركة  ورئي�س  موؤ�س�س  براونينغ،  ري�ستارد  قام  اجل�سم.   مثبت يف 
ثبت  بعدما  نوعها  م��ن  ف��ري��دة  برحلة  اإندا�سريز"  "غرافيتي 
حمركات نفاثة على ج�سده وطار بها يف اأجواء حديقة الغونا بارك 
مبدينة ريدينغ االإجنليزية. وقد و�سلت �سرعة براونينغ اإىل 32 
مياًل يف ال�ساعة يف حماولته الثالثة والتي �سقط بعدها يف بحرية 
جديد  عاملي  رق��م  لتحقيق  كافية  ال�سرعة  ه��ذه  وكانت  احلديقة. 
والدخول يف مو�سوعة غنيني�س.  وقال براونينغ، اإن بزته حتتوي 
على 6 توربينات غازية �سغرية تعمل على وقود الكريو�سني. واأنه 
ج�سمه  ع�سالت  لتقوية  االأ�سا�سية  القوة  متارين  ملمار�سة  ا�سطر 

ومتكنه من حتقيق التوازن يف الهواء.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

زوجان يبنيان طبقًا طائرًا  لطي�رهما
ب�سبب �سغفهما باالأطباق الطائرة، قام زوجان من والية اإيداهو االأمريكية ببناء قّن للدجاج على �سكل طبق طائر 

بعدما تزايدت اأعداد طيور الدجاج لديهما ب�سكل كبري. 
قال الزوجان بويز باأنهما زادا موؤخراً عدد طيور الدجاج لديهما ما ا�ستدعى بناء قّن وا�سع لها، لذا قررا اأن يكون 

ت�سميم القن مميزاً.
وكتب الزوجان يف تعليق لهما على مقطع فيديو ن�سراه على االإنرنت: عندما قمنا بزيادة عدد الدجاجات لدينا 
يف نهاية ال�سيف، اأ�سبحت احلاجة ملحة لبناء بيت اأو�سع لها. ومبا اأننا لدينا �سغف كبري باالأطباق الطائرة، قررنا 

بناء القن على �سكل طبق طائر.
وقد اأظهر مقطع فيديو ن�سر على موقع يوتيوب االإلكروين، الدجاجات وهي تدخل اإىل املركبة الف�سائية التي 
احتوت على نوافذ �سغرية، واأ�سواء وام�سة، والتي ت�سبه اإىل حد بعيد اأطباق الف�ساء يف اأفالم اخليال العلمي، وفق 

ما ورد يف موقع "يو بي اآي" االإلكروين. 
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ج�جل تدعم الك�سف عن م�سرتي االإعالنات ال�سيا�سية
يف  االأمريكية  االنتخابات  مل�سوؤويل  الألفابت  التابعة  جوجل  �سركة  قالت   
االإعالنات  ق��واع��د  ت�سديد  بقوة  تدعم  اإن��ه��ا  روي���رز  عليه  اطلعت  خطاب 
والتدخالت  االنتهاكات  مكافحة  جهود  اإط��ار  يف  االإنرنت  على  ال�سيا�سية 

االأجنبية يف االنتخابات.
وانتقد حمامون احتاديون جوجل وفي�سبوك وتوير لعدم بذل ما يكفي 
من اجلهود لك�سف عمالء رو�س ومنعهم من �سراء اإعالنات على خدماتهم. 
على  للتاأثري  تهدف  كانت  االإعالنات  اإن هذه  االأمريكية  ال�سلطات  وتقول 

الناخبني اأثناء حملة االنتخابات الرئا�سية عام 2016.
ويتيح القانون االأمريكي لكيانات اأجنبية االإعالن عن مو�سوعات معينة اإذا 

ك�سفت عن مثل هذا االإنفاق لكنه مينعها من التدخل يف االنتخابات.
التي حتدد قواعد  اأيلول �سوتت جلنة االنتخابات االحتادية  ويف �سبتمر 
متويل احلمالت االنتخابية ل�سمان اأن ت�سري قواعد الك�سف عن التمويل 
على اأن�سطة االإنرنت. ومنحت فرة للتعليقات العامة تنتهي يوم االثنني. 
مناق�سات  على  الر�سمي  رده��ا  اخلمي�س  اأم�س  اخلطاب  يف  جوجل  وقدمت 

جلنة االنتخابات االحتادية.

انهار املبنى على روؤو�ش قاطنيه 
انهيار جزئي  واأ�سيب ثالثة بجروح نتيجة  ا�سخا�س م�سرعهم  �ستة  لقي 
ملبنى من ت�سع طبقات اخلمي�س يف ايجيف�سك التي تبعد 1000 كلم �سمال 

مو�سكو، كما اأعلنت ال�سلطات املحلية .
"ثمة  ايجيف�سك  وعا�سمتها  اودم��ورت��ي  منطقة  يف  ال�سحة  وزارة  وذك��رت 
ال��ع��الج يف  يتلقى  اجل��رح��ى  اح��د  ي���زال  و�ستة قتلى". وال  ث��الث��ة ج��رح��ى 
اأحدهم  قتلى،  ثالثة  ال�سابقة  احل�سيلة  وكانت  ا�سافت.  كما  امل�ست�سفى، 
طفل. وقد عر على اجلثة ال�ساد�سة يف وقت مبكر من �سباح اجلمعة، كما 

ابلغ م�سوؤول يف اجهزة الطوارئ وكالة فران�س بر�س.
وا�ساف هذا امل�سوؤول عر على امراأة يف الطبقات ال�سفلى للمبنى، مو�سحا 
ان عمليات البحث واالغاثة تتوا�سل. من جهتها، ذكرت النيابة العامة يف 
هذه املدينة التي يبلغ عدد �سكانها 650 الف ن�سمة يف بيان ن�سرته اخلمي�س 
واأو�سحت  الدر�س.  قيد  احل��ادث  مالب�سات  ان  االنرنت،  يف  موقعها  على 
 16،41 وزارة االأو����س���اع ال��ط��ارئ��ة ان امل��ب��ن��ى ق��د ان��ه��ار ج��زئ��ي��ا يف ال�����س��اع��ة 
بالتوقيت املحلي )12،41 ت غ(. ويتبني من �سور كامريات فيديو املراقبة 

ح�سول انفجار قوي وقع يف طبقة �سفلية من املبنى.
وذكر بيوتر فومني ان 28 �سخ�سا كانوا يقيمون يف اجلزء الذي انهار من 
املبنى. واأ�ساف يف ت�سريح ن�سرته وكالة تا�س لالأنباء مل يكن موجودا اكر 

من 10 اىل 15 �سخ�سا عندما وقع االنفجار.

رئي�ش دولة يطعن 
�سخ�سًا حتى امل�ت 

اأعلن الرئي�س الفيليبيني رودريغو 
دوت���ريت���ي يف خ��ط��اب حت���د يرمي 
املخدرات  ع��ل��ى  ح��رب��ه  ت��ع��زي��ز  اىل 
ق��ب��ل ق��م��ة ل��ع��دد م��ن ق����ادة العامل 
�سخ�سا حتى  انه طعن  يف مانيال، 

املوت عندما كان ال يزال مراهقا.
ام���ام  ب��ه��ا  اأدىل  ت�����س��ري��ح��ات  ويف 
مدينة  يف  الفيليبينية  اجل��ال��ي��ة 
دانانغ الفيتنامنية م�ساء اخلمي�س، 
هدد دوتريتي اي�سا ب��سفع انيي�س 
ك���االم���ار امل���ق���ررة اخل��ا���س��ة لالأمم 
املتحدة حول عمليات االع��دام بال 

حماكمة او التع�سفية. 
وو���س��ف ال��ذي��ن ي��ن��ت��ق��دون حملته 
باملخدرات  االجت���ار  على  للق�ساء 

باأنهم اأبناء عاهرة.
عندما  الفيليبيني  الرئي�س  وق��ال 
واأخرج  ادخ���ل  كنت  م��راه��ق��ا،  كنت 
من ال�سجن. كنت اأخو�س �سجارات 
ودوتريتي  هناك.  و�سجارات  هنا، 
القمة  مبنا�سبة  دانانغ  يف  موجود 
اآ�سيا-املحيط  مل��ن��ت��دى  ال�����س��ن��وي��ة 

الهادئ.
ال�ساد�سة  يف  دوت���ريت���ي  واأ�����س����اف 
ع�سرة م��ن ع��م��ري، كنت ق��د قتلت 
���س��خ�����س ف��ع��ل��ي، ح�سل  ���س��خ�����س��ا. 
���س��ج��ار، وط��ع��ن��ات ���س��ك��ني. ك��ن��ت يف 
ف��ق��ط. وح�سل  ال�����س��اد���س��ة ع�����س��رة 
مل��ج��رد ن��ظ��رة. ك��م زاد ال��ع��دد االن 

وقد اأ�سبحت رئي�سا؟.
 2016 يف  دوت�����ريت�����ي  وان����ت����خ����ب 
بعدما اطلق وعدا باجتثاث جتارة 
بقتل  ال�سماح  املخدرات من خالل 
ال����ف م���ه���رب ومدمن  ح��ت��ى م��ئ��ة 

مفر�س على املخدرات.

قرد يدخل يف غيب�بة بعد احت�سائه قه�ة 
ال�سياح  اأح��د  من  القهوة  من  ك��وب  ب�سرقة  ق��ام  بعدما 
دامت  ق��رد �سغري يف غيبوبة  دخ��ل  وارت�سف حم��ت��واه، 
ع�سر �ساعات ب�سبب جرعة كافيني زائ��دة.  قفز القرد 
يف  �سياحية  ن��اري��ة  دراج���ة  اإىل  فا�سيكوالري�س  م��اك��اك 
مليئاً  كوباً  منها  و�سرق  بانكوك،  التايلندية  العا�سمة 
بالقهوة الثقيلة. وخالل عدة دقائق من احت�سائه كوب 
القهوة �سقط القرد على االأر�س دون حراك و�سط ذهول 
اإ�سعاف  فريق  ا�ستدعوا  الذين  ال�سياح  من  جمموعة 
ال���ق���رد.  وق���د ق���دم امل�سعفون حملول  ل��ع��الج  ب��ي��ط��ري 
الكافيني  وط��اأة جرعة  لتخفيف  للقرد  وامللح  الكربون 
التي تلقاها ج�سمه جراء احت�سائه كوب القهوة. وظل 
القرد فاقداً للوعي ملدة و�سلت اإىل ع�سر �ساعات قبل اأن 
ي�ستيقظ يف �سباح اليوم التايل. وقالت �سحيفة "خون 
يبلغ من  ال��ذي  ال�سغري  القرد  اإن  لينغ" املحلية،  راك 
االأ�سخا�س  اأح��د  تقليد  ح��اول  رمبا  اأ�سهر،  �ستة  العمر 
�سابق.  من  وق��ت  القهوة يف  من  فنجاناً  وه��و يحت�سي 
جهته طلب ماأمور البلدة من ال�سياح وال�سكان املحليني 
عدم ترك الطعام وامل�سروبات يف االأماكن التي يرتادها 
هذا النوع من القرود التي ت�ستهر بتقليدها لالإن�سان، 

بح�سب ما ورد يف �سحيفة مريور الريطانية. 

رهان بـ 5 دوالرات يح�له اإىل ملي�نري  
مت��ك��ن رج���ل م��ن م��دي��ن��ة م��ل��ب��ورن االأ���س��رال��ي��ة م��ن ربح 
مليون دوالر، ليكون اأحد اأكر الفائزين يف كاأ�س ميلبورن 
املنزل،  اأريكته يف  ال�سباق من على  للخيول، وهو ي�ساهد 

بعد اأن راهن مببلغ 5 دوالرات فقط.
البالد  امل�سجعون يف عموم  احتفل فيه  ال��ذي  الوقت  ويف 
بالفائزين يف ال�سباق، كان دومينيك من ميل بارك يعي�س 
يت�سور  يكن  مل  ج��ائ��زة  ك�سب  اأن  بعد  ي�����س��دق،  ال  حلماً 
اأن��ه��ا ���س��ت��وؤول اإل��ي��ه يف ن��ه��اي��ة ال�����س��ب��اق، بح�سب م��وق��ع ذا 
اأ�سراليان. واختار دومينيك ا�سم الفائز يف ال�سباق ب�سكل 
ع�سوائي، و�سحب ا�سمه من بني املراهنني، الذين �ساركوا 
يف الرهانات، من خالل احلملة الرويجية التي اأقيمت 
خالل ال�سباقات االأربعة التي اأقيمت يف ذلك اليوم. وقال 
دومينيك بعد فوزه باجلائزة: "كنت اأجل�س على االأريكة، 
ع��ن��دم��ا تلقيت  ال��ره��ان��ات،  ال��ق��ي��ام ببع�س  و���س��ك  وع��ل��ى 
ال�سحب  الفائز يف  اأنني  ات�سااًل من املنظمني، يعلمونني 
على جائزة املليون دوالر. لقد كان �سعوراً ال ي�سدق، وال 
اأزال يف حالة من ال�سدمة حتى االآن". وقدرت الرهانات 
االإقبال  ونتيجة  دوالر،  مليون   200 بنحو  ال�سباق  على 
ال�سديد على املراهنة، توقف التطبيق املخ�س�س لها عدة 

مرات، مع رغبة الكثريين بالفوز باجلوائز املغرية.

ي�ستدع�ن ال�سرطة ب�سبب "قطة"
ح�سرت ال�سرطة اإىل �سقة يف بلدة جالو�ساو �سرقي اأملانيا 
بعد اأن ت�سببت قطة يف اإثارة فو�سى عارمة عندما تركها 

اأ�سحابها وحيدة يف املنزل.
وتردد اأن القطة رفعت م�ستوى ال�سوت يف جهاز ت�سغيل 
م��و���س��ي��ق��ى ع���ن ط��ري��ق ج��ه��از حت��ك��م ع���ن ب��ع��د )رمي����وت 
ا�ستكوا  الذين  اجل��ريان  غ�سب  اأث��ارت  لدرجة  كنرول( 
لل�سلطات. وقالت ال�سرطة يف بيان اإن القطة التي باتت 
مذعورة من ال�سوت العايل، مل ت�ستطع خف�س م�ستوى 

ال�سوت با�ستخدام جهاز التحكم.

معلم يهدد طالبًا بتفجري راأ�سه 
�سي�سع  باأنه  ف�سله  يف  طالباً  اأمريكي  فيزياء  ُمعلم  هدد 
وم�سمع من  م��راأى  على  اإياها  راأ�سه مفجراً  ر�سا�سة يف 
ال��ذي بداأ  زمالئه، الأن��ه �سحك داخ��ل الف�سل يف الوقت 
مقطع  ت�سجيل  ومت  الف�سل،  لوحة  على  بالكتابة  املعلم 

فيديو للواقعة من قبل اأحد الطالب.
وق��ام��ت وال����دة ال��ط��ال��ب، ال����ذي ُه����دد ب��امل��وت ع��ل��ن��اً اأمام 
زمالئه، بن�سر مقطع الفيديو امل�سجل على �سفحتها يف 
ال�سديد وقلقها وخوفها  في�س بوك، معربة عن غ�سبها 

على حياة ابنها املهددة باملوت.
وف�سلة  املدر�سة  املعلم من  بطرد  الغا�سبة  االأم  وطالبت 
على حياة  خ��وف��اً  م��در���س��ة،  اأي  يف  ال��ت��دري�����س  ع��ن  نهائياً 

الطالب من جنونه وتهوره وعن�سريته الطاغية.
وق���ام معلم ف��ي��زي��اء اأم��ري��ك��ي اأب��ي�����س ال��ل��ون ُي��دع��ى باول 
"اأكادميية روكديل كارير" يف كونريز  هاغان يف مدر�سة 
اللون،  اأ�سود  لديه  طالب  بتهديد  االأمريكية،  بجورجيا 
ت�سبه  التي  بالطريقة  يا رج��ل،  تبت�سم يل،  "ال  له  قائاًل 

النا�س اأمثالك". �ستيفاين غوترييز ملكة جمال دلتا اأماكورو، تعرب عن �سعادتها عقب فوزها بلقب ملكة جمال فنزويال 2017 . )رويرتز(

�ساكريا تلغي 
حفالتها لهذا ال�سبب

اأوىل  ����س���اك���ريا  ال���ف���ن���ان���ة  اأرج���������اأت 
ح��ف��الت��ه��ا االأوروب����ي����ة ال��ت��ي كانت 
م�����ق�����ّررة اجل���م���ع���ة وال���������س����ب����ت، يف 
اأن���ت���وي���رب،  ب���اري�������س، واالأح��������د يف 
ب�سبب  اأم�������س���ردام،  يف  وال��ث��الث��اء 
وجاء  ال�سوتّية  اوتارها  يف  م�سكلة 
يف بيان �سادر عن جمموعة "اليف 
ناي�سن" : يوؤ�سفنا اأن نعلن لكم عن 
اإل دورادو وورلد تور  اإرجاء جولة 
التي كان مقررا اأن تبداأ من باري�س 
على  ب���ن���اء  ن��وف��م��ر  و11   10 يف 
توجيهات الطبيب. ومن املفر�س 
اإىل  الكولومبية  النجمة  تعود  اأن 
مدينة  يف  نوفمر   16 يف  امل�����س��رح 
بح�سب   ، ال��ف��رن�����س��ي��ة  م��ون��ب��ل��ي��ي��ه 
"اليف ناي�سن" قبل اأن تتوجه اإىل 
ل��ي��ون يف 28 ن��وف��م��ر وزي�����ورخ يف 
االأول من دي�سمر، تليها الواليات 
املتحدة، حيث �ستقدم فيها عرو�سا 

يف يناير وفراير.

تعّر�ش هاندي ار�سيل 
الإ�سابة يف �ساقها

هاندي  ال��رك��ي��ة  املمثلة  ا�سيبت 
املوقع  �ساقها يف  ار�سيل الإلتواء يف 
م�سل�سلها  ت�������س���وي���ر  ي���ت���م  ح���ي���ث 
اأدى  ما  ال�سوداء،  اللوؤلوؤة  اجلديد 
اإىل تاأجيل الت�سوير اىل ان ُت�سفى 
من ا�سابتها. و جتدر اال�سارة، اىل 
ان م�سل�سل اللوؤلوؤة ال�سوداء يالقي 
م�ساهدة  ون�����س��ب  ك���ب���ريا  جن���اح���ا 
ت�سّدر  اأن��ه  حتى   ، تركيا  يف  عالية 
من  اأك��ر  م�ساهدة  االأع��ل��ى  قائمة 

مرة منذ بدء عر�سه.

طفلتان ملت�سقتان تتعلمان امل�سي بزي خا�ش
ملت�سقتان  ت���واأم  اأم��ري��ك��ي��ت��ان  طفلتان  ب���داأت 
ب��ف�����س��ل زي خا�س  ال���وق���وف وامل�����س��ي،  ب��ت��ع��ل��م 
ولدت  اأن  ب��ع��د  ال���غ���اي���ة،  ل��ه��ذه  ت�����س��م��ي��م��ه  مت 
الطفلتان، وهما تت�ساركان زوجاً من ال�سيقان، 
باالإ�سافة اإىل العديد من االأع�ساء واالأجهزة 

االأ�سا�سية.
البالغتان من  ت��وري�����س  وك��ارت��ر  ك��ايل  وك��ان��ت 
ملت�سقتني،  وهما  ولدتا  قد  اأ�سهر،   9 العمر 
اإىل  البطن  من  تقريباً،  �سيء  كل  وتت�ساركان 
الذي  االأك��ر  التحدي  وك��ان  القدمني،  اأ�سفل 
ونيك  عاماً(   23( ت�سيل�سي  والديهما،  واج��ه 
توري�س )22 عاماً( لدى والدتهما، هو العثور 
على املالب�س املنا�سبة ومقعد ال�سيارة والدمى، 

ناهيك عن تعليمهما الوقوف وامل�سي.
امل�ساعدة،  للتكنولوجيا  ي��وت��ا  م��رك��ز  اأن  اإال 
قام  حيث  امل�سكلة،  لهذه  املنا�سب  احل��ل  وج��د 

على  الطفلتني  ي�ساعد  خ��ا���س،  زي  بت�سميم 
حياتهما  يجعل  مم��ا  وامل�����س��ي،  ال��وق��وف  تعلم 
ميل  دي��ل��ي  �سحيفة  بح�سب  ���س��ه��ول��ة،  اأك����ر 
الذي  كري�ستن�سن  كيفن  وق��ال  الريطانية. 
�سمم اجلهاز، وهو يعمل كمعالج فيزيائي يف 
مركز "يو �سي اأي تي" "االأطفال يف هذا العمر 
يتعلمون الوقوف ومن ثم امل�سي، لذلك قمنا 
بت�سميم هذا الزي، مل�ساعدة الطفلتني للقيام 
اأيداهو  م��ن  وه��م��ا  ال���زوج���ان  وك���ان  بذلك". 
ق���د اأ���س��ي��ب��ا ب�����س��دم��ة ���س��دي��دة، ع��ن��دم��ا علما 
ملت�سقتني،  طفلتني  �ستنجب  ت�سيل�سي  اأن 
واأخرهما االأطباء اأن احلمل لن يكتمل، وعلى 
 11 االأرج��ح لن تنجو الطفلتان بعد االأ�سبوع 
اإجها�س  من احلمل، ون�سحوا باإجراء عملية 
مبكرة، لكن هذا اخليار مل يكن وارداً بالن�سبة 

لالأم، التي اأ�سرت على االحتفاظ باحلمل.

تايل�ر �س�يفت تعاين 
ب�سبب األب�مها اجلديد

بعد ا�ستعدادها لطرح األبومها اجلديد Reputation فوجئت املغنية العاملية 
تايلور �سويفت بت�سريب اأغاين االألبوم بوقت مبكر، حيث متت م�ساركة روابط 
االأغاين عر مواقع التوا�سل االجتماعي ومواقع م�ساركة امللفات ولكن متت 
الريطاين.  ميل"  "ديلي  موقع  بح�سب  وذل��ك  ممكن،  وق��ت  باأ�سرع  اإزالتها 
يوم  اجلديد  لالألبوم  اأغانيها  قائمة  م�ساركة  اإىل  ب�سويفت  دفع  ح�سل،  وما 
االأربعاء املا�سي بعد ت�سريب اأ�سماء االأغاين اأي�ساً عر االإنرنت يف وقت �سبق 
لالألبوم  امل�سبقة  الطلبات  و�سلت  قد  كانت  اأن��ه  اإىل  ي�سار،  االأل��ب��وم.  اإط��الق 
وموقع  اإلكرونية  املواقع  عدد  على  ال�سراء  عمليات  يت�سمن  الذي  اجلديد، 
400 األف ن�سخة حتى االآن، ولكن ما حدث من  تايلور �سويفت اخلا�س، اإىل 

ت�سريب لالأغاين اأحلق �سرراً كبرياً باملبيعات.


