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م�سر تدعو للت�سويت ملر�سحة فرن�سا يف اليون�سكو 
 •• باري�س-�أ ف ب:

فرن�سا  مر�سحة  ل�سالح  للت�سويت  ام�����س  امل�سرية  احلكومة  دع��ت 
املر�سح  اأم���ام  اليون�سكو  منظمة  ع��ام  م��دي��ر  ملن�سب  اأزوالي  اأودري 
القطري علما اأن م�سر من الدول االأربع التي قطعت عالقاتها مع 
امل�سرية  املر�سحة  حملة  يف  ع�سو  وق��ال  يونيو.  ح��زي��ران  منذ  قطر 
املر�سحة  اأم��ام  اجلمعة  املناف�سة  من  ا�ستبعدت  التي  خطاب  م�سرية 
كل  يدعو  باري�س  يف  املوجود  امل�سري  اخلارجية  وزي��ر  اأن  الفرن�سية 
اأ�سدقائه للت�سويت لفرن�سا خالل الدورة االأخرية التي جتري م�ساء 

اجلمعة مع القطري حمد بن عبد العزيز الكواري.

 ا�صت�صهاد 6 جنود م�صريني

الق�ساء على بوؤرة اإرهابية بو�سط �سيناء
•• �لقاهرة -وكاالت:

للقوات  التابع  امل��ي��داين  الثالث  باجلي�س  القانون  اإن��ف��اذ  ق��وات  متكنت 
امل�سلحة امل�سرية من الق�ساء على اإحدى البوؤر االإرهابية بو�سط �سيناء 

وذلك بالتعاون مع القوات اجلوية امل�سرية.
وذكر املتحدث الع�سكري امل�سري العقيد تامر الرفاعي ام�س اأن القوات 
316 لفافة كبرية  اأي�سا من تدمري عربة دفع رباعي و�سبط  متكنت 
احلجم من نبات الباجنو املخدر خمباأة فى خمزن �سرى داخل اإحدى 
�سيارات النقل.  ولفت املتحدث اإىل اأن ذلك ياأتي ا�ستمرارا جلهود القوات 
التكفريية  العنا�سر  ومالحقة  االإرهابي  الن�ساط  مكافحة  يف  امل�سلحة 

واالإجرامية بو�سط �سيناء . 
من جهة اخرى اأعلن اجلي�س امل�سري، ام�س اجلمعة، اأن �ستة من جنوده 
مت�سددون  فيها  ين�سط  ال��ت��ي  العري�س  مبدينة  ه��ج��وم  يف  ا�ست�سهدوا 
بيان  يف  الع�سكري،  املتحدث  وق��ال  االإره��اب��ي.   داع�س  لتنظيم  موالون 
االأمنية  االرت��ك��ازات  اأح��د  مبهاجمة  م�سلحة  اإره��اب��ي��ة  عنا�سر  »ق��ام��ت 

مبدينة العري�س م�ستخدمة القنابل اليدوية واالأ�سلحة النارية«. 

فتح حتقيقا بحق نا�صر اخلليفي 

الفيفا يت�سدى لف�ساد قطر الريا�سي
اتهامات بالر�صوة واالحتيال والتزوير 

احلكومة اليمنية: مل نت�صلم اأي مبادرة من املوفد االأممي

مزيد من التدهور يف العالقة بني �سريكي االنقالب باليمن
•• عو��صم-وكاالت:

اأقرب  واملقاطعة  ال��ذات  على  االنكفاء  �سيا�سة  تبدو 
�سالح  ع��ب��داهلل  علي  املخلوع  تبناها  التي  اخل��ي��ارات 
لها  تعر�س  ال��ت��ي  املتالحقة  ال�سربات  المت�سا�س 
لتحا�سي  احلوثيني  حلفائه  ي��د  على  م��وؤخ��راً  حزبه 
الدخول يف مواجهة مبا�سرة اأو حتى االن�سحاب من 

التحالف.
احلوثي،  حمزة  ال��ت��م��رد،  حركة  يف  ال��ق��ي��ادي  وك�سف 
فريق  مع  التعاطي  �سالح  املخلوع  ح��زب  امتناع  عن 
التوا�سل املكلف من جماعة احلوثي بالتفاو�س مع 
منذ  املتفاقمة  اخل��الف��ات  لت�سوية  ال�سعبي  امل��وؤمت��ر 
اآب اأغ�سط�س املا�سي، قائاًل اإن حزب املوؤمتر يرف�س 

تكليف فريق مقابل دون تبيان االأ�سباب.
من جانبها، اأف�سحت م�سادر قيادية يف حزب املوؤمتر 
املوؤمتريون على �سالح  عن �سغوط كبرية ميار�سها 
ال�سيا�سي واحلكومة  لالن�سحاب مما ي�سمى املجل�س 

االنقالبية.
ويرى مراقبون اأن هذه خطوة حمتملة يف ظل تدهور 
احلوثيني  واإ���س��رار  االنقالب  حليفي  بني  العالقات 

•• �لقد�س �ملحتلة-وكاالت:

طالب وزير التعليم االإ�سرائيلي، 
اليهودي  ال��ب��ي��ت  ح���زب  ورئ��ي�����س 
نفتايل  امل����ت����ط����رف،  ال���ي���م���ي���ن���ي 
العالقات  ج��م��ي��ع  ب��ق��ط��ع  ب��ي��ن��ت، 
ال�سلطة  م�����ع  االإ�����س����رائ����ي����ل����ي����ة 
خلفية  على  وذلك  الفل�سطينية، 
التوقيع على اتفاق امل�ساحلة بني 
بالعا�سمة  وحما�س  فتح  حركتي 

امل�سرية القاهرة، اأم�س االأول.
اإىل  االإ�سرائيلي،  ال��وزي��ر  واأ���س��ار 
احلكومة  ب����ني  ت����ع����اون  ك����ل  اأن 
ال�سلطة  وب�����ني  االإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة 
التوقيع  ع���ق���ب  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 
تعاوناً  �سيعد  اإمن��ا  االت��ف��اق،  على 
نف�سها،  ح��م��ا���س  م��ع  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��اً 
اختاروا  الفل�سطينيني  اأن  زاعماً 
حكومة  ت�سكيل  االتفاق  �سوء  يف 

اإرهاب، على حد و�سفه.
و�����س����ل����ط����ت و������س�����ائ�����ل االإع����������الم 
على  ال���������س����وء  االإ�����س����رائ����ي����ل����ي����ة، 
بها  اأدىل  ال���ت���ي  ال��ت�����س��ري��ح��ات 
ي���ع���ار����س حزبه  وال������ذي  ب��ي��ن��ت، 
اإىل  ال�����ع�����ودة  اإم���ك���ان���ي���ة  ب�������س���دة 
امل����ف����او�����س����ات ال�������س���ي���ا����س���ي���ة بني 
وال�سلطة  االإ�سرائيلية  احلكومة 
الفل�سطينية، والتي اأ�سار خاللها 
اإىل اأنه ال يقبل باتفاق وقع عليه 
وقتل  اخ��ت��ط��اف  وراء  وق���ف  م��ن 

ال�سبان اليهود.

على تنفيذ خمططهم للتخل�س من �سالح، واإحكام 
قب�ستهم على مقاليد االأمور يف �سنعاء واملناطق غري 
حزب  لكوادر  االإق�ساء  عمليات  واأن  خا�سة  امل��ح��ررة، 
اإىل  اإ�سافة  العامة مل تتوقف،  املوؤمتر من الوظيفة 

زحف احلوثيني امل�ستمر على مع�سكرات �سالح.
اإنها مل تت�سلم اأي  اىل ذلك، قالت احلكومة اليمنية 
تفا�سيل ب�ساأن مبادرة قال املوفد الدويل اإىل اليمن 
اأجل  م��ن  �ساملة  اإن��ه��ا  اأح��م��د  ال�سيخ  ول��د  ا�سماعيل 

اإيجاد حل لالأزمة اليمنية.
اأن حديث املبعوث االأممي عن مبادرة �ساملة  فيبدو 
اأ�سبه برمي حجر يف مياه  حلل االأزم��ة اليمنية كان 

االأزمة الراكدة �سيا�سياً.
احل��ك��وم��ة ال��ي��م��ن��ي��ة ب�����ادرت اإىل االإع������الن ع���ن عدم 
ت�سلمها اأي تفا�سيل ب�ساأن هذه املبادرة التي قال عنها 
ال�سرق  وزير اخلارجية عبدامللك املخاليف ل�سحيفة 

االأو�سط اإنها غري وا�سحة.
املتحدة حيث  االأمم  ال��ن��ار على  فتح  امل��خ��اليف  اأن  ب��ل 
اأنها ال تخرج عن كونها جمرد نوايا لتغطية  اعترب 
الف�سل االأممي، واأ�سار اإىل ا�ستعداد احلكومة ال�سرعية 

للتعامل معها اإذا ما التزمت باملرجعيات.

•• �لفجر - خرية �ل�صيباين

قبل ا�سبوع، �سّلم ال�سفري ال�سيني لدى الفلبني ت�ساو 
جيان هوا، ثالث االف بندقية هجومية اىل مانيال 
وكانت  اجلي�س.  قيادة  مقر  يف  اقيمت  مرا�سم  خالل 
االأرخبيل  على  ي��ون��ي��و،  نهاية  يف  ع��ر���س��ت،  ق��د  بكني 
و�ست�ستخدم  دوالر.  م��الي��ني   7،3 قيمتها  �سحنة 
مت��رد يف  مل��ح��ارب��ة  اال�سلحة  ه��ذه  واجل��ي�����س  ال�سرطة 

ملكافحة  وا���س��ع��ة  حملة  م��ن  وك��ج��زء  امل����راوي،  مدينة 
املخدرات ادت اىل مقتل اأكرث من 13 األف �سخ�س.

يبدو ان هذا جمرد غي�س من في�س. يقول �سيمون 
ويزمان من معهد �ستوكهومل الدويل لبحوث ال�سالم، 
“ان ال�سني تعد اليوم من بني اأكرب خم�سة م�سدرين 
ورو�سيا  املتحدة  ال��والي��ات  وراء  العامل،  يف  لالأ�سلحة 
وفرن�سا”. بني عامي 2011 و2015، باعت ال�سني 

معدات ع�سكرية ل 37 دولة.    )التفا�سيل �س11(

وزعم بينت يف تعليقه على اتفاق 
من  اأن  الفل�سطينية،  امل�ساحلة 
وق�����ع ع���ل���ى االت����ف����اق م����ن جانب 
�سالح  ال����ق����ي����ادي  ه�����و  ح���م���ا����س 
ال���ع���رع���وري، وه����ذا ال���رج���ل كان 
وراء اختطاف 3 �سبان يهود ومن 
ثم قتلهم، م�سيفاً: على اإ�سرائيل 
اخل����ط����وة  ت����ل����ك  ع����ل����ى  ت�������رد  اأن 

الفل�سطينية.
ال�سلطة  رئي�س  اأن  بينت،  وت��اب��ع 
اأبو مازن وزمرته  حممود عبا�س 
يحولون  ح��م��ا���س،  ح��رك��ة  ومعها 
�سلطة  اإىل  الفل�سطينية  ال�سلطة 
اإرهابية، وعلى اإ�سرائيل اأن تقطع 
�سلطة  م���ع  االت�������س���االت  ج��م��ي��ع 
االإرهاب تلك، ومن االآن ف�ساعداً 

جانب  م���ن  ت���ع���اون  اأي  ���س��ي��ك��ون 
االإ�سرائيلية مع عبا�س  احلكومة 

تعاوناً مع حما�س نف�سها.
باأن  ق��ن��اع��ة  ع��ل��ى  اأن����ه  اإىل  ون����وه 
�سغوطاً  �ست�سهد  املقبلة  الفرتة 
دول��ي��ة ع��ل��ى اإ���س��رائ��ي��ل م��ن اأجل 
ال�سيا�سية  امل��ف��او���س��ات  ا�ستئناف 
على  الفل�سطينية،  ال�سلطة  م��ع 
خ��ل��ف��ي��ة ال���ت���وق���ي���ع ع���ل���ى ات���ف���اق 
اأنه يف �سوء  اإىل  امل�ساحلة، الفتاً 
اأمن  جت��اه  وم�سئوليته  ال��ت��زام��ه 
الفوري  الوقف  ينبغي  اإ�سرائيل 
حما�س،  حلكومة  االأم���وال  لنقل 
ماكينة  ك��ون��ن��ا  ع���ن  واالم���ت���ن���اع 
على  ل���الإره���اب،  االأم�����وال  �سحب 

حد تعبريه.

•• بغد�د-�أربيل-وكاالت:

ب����داأت ال��ق��وات االحت���ادي���ة ال��ع��راق��ي��ة اأم�����س اجل��م��ع��ة عملية 
ع�سكرية باجتاه ا�ستعادة مواقعها التي خ�سرتها بعد اأحداث 
�سمال  يف  ك��رك��وك  حمافظة  يف   2014 )ح��زي��ران(  يونيو 

البالد، ح�سبما اأعلن �سابط كبري يف اجلي�س العراقي.
القوة  ب��رت��ب��ة عميد وم��وج��ود �سمن  ال�����س��اب��ط وه���و  وق���ال 
العراقية  امل�سلحة  ال��ق��وات  با�سرت  ك��رك��وك:  مدينة  جنوب 
حركتها جتاه ا�ستعادة مواقعها قبل احداث يونيو 2014، 
االأك��راد م�ستغلني  ا�ستوىل عليها  التي  املواقع  اإ�سارة اىل  يف 

هجوم تنظيم داع�س وانهيار اجلي�س العراقي يف حينه.
الب�سمركة  ق��وات  اأن  امل�ستوى،  رفيع  ك��ردي  م�سوؤول  واأعلن 
مدينة  داخ���ل  بال�سالح  مدججة  وح���دات  ن�سرت  ال��ك��ردي��ة 
ك��رك��وك وح��ول��ه��ا، ا���س��ت��ع��دادا الأي ه��ج��وم حمتمل م��ن قبل 
قوات احل�سد ال�سعبي التي تقاتل اإىل جانب قوات احلكومة 

العراقية االحتادية.
وقال كبري م�ساعدي رئي�س االإقليم م�سعود بارزاين،  هيمن 
هورامي، يف تغريدة على تويرت اإن قوات الب�سمركة م�ستعدة 
قوات  قبل  م��ن  حمتمل  ه��ج��وم  اأي  على  ل��ل��رد  كبري  ب�سكل 

احل�سد ال�سعبي.
فيما نقلت م�سادر عن م�سوؤول كردي: ن�سر ع�سرات االآالف 
من قوات الب�سمركة يف كركوك “ملواجهة تهديدات اجلي�س 

العراقي.
من جهة اأخرى نفت قيادة العمليات امل�سرتكة العراقية ما 
تناقلته بع�س و�سائل االإعالم ب�ساأن انطالق عملية ع�سكرية 

جنوب كركوك.
التطهري  اأن قواتها مازالت جتري عمليات  القيادة  واأك��دت 

والتفتي�س يف املناطق املحررة من تنظيم داع�س.
وذكرت و�سائل اإعالم اأن قوات الب�سمركة �سحب جنودها بعد 

طلب اأمريكي، اإال اأن الب�سمركة مل تاأكد اخلرب بعد.  

العراق،  ك��رد���س��ت��ان  اإق��ل��ي��م  وزراء  رئ��ي�����س  اأع��ل��ن  ذل����ك،  اىل 
ن��ي��ج��رف��ان ب�����ارزاين، اأن���ه ال ي��ج��وز اأن ي��ك��ون رد ب��غ��داد على 

مطالبنا باإعالن احلرب.
وقال بارزاين، اجلمعة، اإن اأي حرب �ستكون نتائجها وخيمة، 
العراقية  وال��ق��وات  ال�سعبي  احل�سد  ميلي�سيات  اأن  م��وؤك��داً 

تتجمع قرب كركوك.
�سابق،  وق��ت  لها، يف  بيان  ذك��رت يف  ق��د  البي�سمركة  وك��ان��ت 
اجلي�س  قطعات  من  وبع�س  ال�سعبي  احل�سد  ميلي�سيات  اأن 
املناطق  على  للهجوم  ا���س��ت��ع��داداً  بالتحرك  ب���داأت  ال��ع��راق��ي 

اخلا�سعة ل�سيطرة البي�سمركة يف حميط كركوك.
ولفت البيان اإىل اأن هذه التحركات تاأتي بعد ت�سجيع ودفع 
العراقيني  امل�سوؤولني  بع�س  تهديدات  بعد  وكذلك  اأجنبي، 
ما  م��ن  حم���ذرة  ك��رد���س��ت��ان،  �سد  والع�سكريني  احلكوميني 
و�سفته بكارثة كبرية، مطالبة احلكومة العراقية باللجوء 

اإىل التفاو�س بداًل من حتريك القوات.

مواقــيت ال�صالة
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مطالب اإ�سرائيلية بقطع العالقات مع ال�سلطة ردًا على امل�ساحلة

مقاتل من القوات ال�سورية الدميقراطية يتفقد موقعا مدمرا يف احل�سكة

طائرة �سبح �سينية

اطفال فل�سطني يحتفلون بتوقيع اتفاق امل�ساحلة )رويرتز(

مواقــيت ال�صالة

كرد�صتان العراق: اأي حرب �صتكون نتائجها وخيمة

حتركات ع�سكرية يف كركوك والب�سمركة تن�سر اآالف اجلنود

تركيا تن�صر قوات ونقاط مراقبة يف اإدلب

النظام ال�سوري يق�سف اأحياء يف دم�سق
•• عو��صم-وكاالت:

�سن طريان النظام ال�سوري �سباح 
اأم�س، عدة غارات على اأحياء حتت 
جنوبي  ال�سورية  املعار�سة  �سيطرة 

العا�سمة دم�سق.
ع�سر  ال���ن���ظ���ام  ط�����ائ�����رات  و����س���ن���ت 
احلجر  منطقة  ا�ستهدفت  غ���ارات 
دم�سق،  العا�سمة  ج��ن��وب  االأ����س���ود 
املنطقة،  ال���دخ���ان  ���س��ح��ب  وغ��ط��ت 
التي تعر�ست للق�سف بعد حوايل 
عام من حالة ه��دوء، التي تعي�سها 
لق�سف  ت��ت��ع��ر���س  ومل  امل��ن��ط��ق��ة، 

ب�سالح الطريان.
وقالت م�سادر يف املعار�سة ال�سورية 
اإن قيام الطريان احلربي يف ق�سف 
�سيطرة  حت���ت  ال���واق���ع���ة  االأح����ي����اء 
بعد  ج��اء  دم�سق،  جنوب  املعار�سة 
ت��ع��رث م��ل��ف خ����روج امل�����س��ل��ح��ني من 

تيلر�سون: ترامب لن ي�سدق على 
النووي  باالتفاق  اإيران  التزام 

•• و��صنطن-رويرتز:

�سيوجه الرئي�س االأمريكي دونالد 
النووي  ل��الت��ف��اق  �سربة  ت��رام��ب 
االإي����راين امل��وق��ع يف ع��ام 2015 
لالتفاق  ال���دويل  للدعم  حت��د  يف 
الت�سديق  ع����دم  ���س��ي��خ��ت��ار  ح��ي��ث 
ب��ه مبا  ملتزمة  ط��ه��ران  اأن  ع��ل��ى 
ال�سيا�سة  يف  ك��ب��ريا  ت��غ��ريا  مي��ث��ل 

االأمريكية.
ريك�س  اخل���ارج���ي���ة  وزي������ر  وق������ال 
ترامب  اإن  لل�سحفيني  تيلر�سون 
قرر عدم الت�سديق على اأن اإيران 
ملتزمة باالتفاق النووي و�سيعلن 
ه���ذا يف خ��ط��اب ال�����س��اع��ة 1645 
اأي�سا  �سيف�سل  بتوقيت جرينت�س 
ن��ه��ج��ا اأك����رث ت�����س��ادم��ا م���ع اإي����ران 
وبرامج  النووية  براجمها  ب�سبب 
ودعمها  البالي�ستية  ال�����س��واري��خ 
جلماعات  وال���ع�������س���ك���ري  امل�������ايل 

متطرفة يف ال�سرق االأو�سط.

له، بداأت عملية ع�سكرية لل�سغط 
على م�سلحي تلك املناطق للخروج 

باجتاه �سمال �سوريا.
من جانب اآخر قال اجلي�س الرتكي، 
ن�سر نقاط  ب��داأ  اإن��ه  ام�س اجلمعة، 

تلك االأحياء باجتاه حمافظة اإدلب 
وم��دي��ن��ة ج��راب��ل�����س يف ري���ف حلب 

ال�سرقي.
النظام  ق�����وات  اأن  امل�������س���در  واأك������د 
موالية  م�سلحة  وف�سائل  ال�سوري 

ب�سمال  اإدل��ب  حمافظة  يف  مراقبة 
للقوات  ن�سر  اإط��ار  �سوريا يف  غ��رب 
يهدف يف جانب منه على ما يبدو 

الحتواء ف�سيل كردي. 
وتقول تركيا اإن العملية الع�سكرية، 
جانب  اإىل  ه���ن���اك  ت��ن��ف��ذه��ا  ال���ت���ي 
املعار�سة  م���ن  ت��دع��م��ه��ا  ج��م��اع��ات 
اأبرم  اتفاق  ال�سورية، هي جزء من 
ال�سهر املا�سي مع رو�سيا يف اأ�ستانة 
بقازاخ�ستان للحد من القتال بني 

املعار�سة واحلكومة ال�سورية. 
واأ�ساف اجلي�س اأن القوات الرتكية 
يف امل��ن��ط��ق��ة ت�����وؤدي واج��ب��ات��ه��ا مبا 
اال�ستباك  ق���واع���د  م���ع  ي��ت��م��ا���س��ى 

املتفق عليها مع رو�سيا. 
لكن م�سوؤواًل كبرياً يف العملية قال 
ال��رتك��ي��ة يهدف  ال���ق���وات  ن�����س��ر  اإن 
وحدات  ف�سيل  جماح  لكبح  اأي�ساً 

حماية ال�سعب الكردية. 

ماكسي كير لتوريد العمالة
سرعة في الوصول ودقة في المواعيد

خادمات جاهزات للتنازل الفوري

 فحص طبي
مجاني للخادمة

خادمات - ممرضات 
سائقات- طباخات

الفلبين - إندونيسيا - الهند  
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026441114            056 709  2333
أبوظبي معسكر آل نهيان بجوار فندق غافة

جديدنا بطاقة الروسي

صالحية االشتراك سـنـوي

للعناية والتجميل للرجال 
مركز الروسي

حمام مغربي ملكي، 
تنظيف بشرة، واكس إزالة 

الشعر، منيكير + بديكير

127496

Tel: 02 4455655 - Mob: 050 5707737
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)فيال بيانكا( يف جزيرة �سردينيا االيطالية... منحها اخلليفي لفالك كر�سوة )ا ف ب(

الهالل االحمر ي�سلم امل�ساعدات على اأهايل �سبوة  )وام(

•• لوز�ن-وكاالت:

ف����ت����ح االحت�����������اد ال�����������دويل ل���ك���رة 
اوليا  حت��ق��ي��ق��ا  )ف���ي���ف���ا(  ال����ق����دم 
ن��ا���س��ر اخلليفي،  ال��ق��ط��ري  ب��ح��ق 
ملجموعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������س 
�سان  ب���اري�������س  ون�������ادي  ان(  )ب�����ي 
اأعق��اب  يف  ال��ف��رن�����س��ي،  ج���رم���ان 
التحقيق ال�سوي�سري بحقه حول 
�سبهات ف�ساد تتعلق بحقوق البث 
التلفزيوين ملباريات كاأ�س العامل، 
با�سم  م��ت��ح��دث  اأف����اد  م��ا  بح�سب 

االحتاد اجلمعة.
واو���س��ح امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م االحتاد 
جلنة  يف  ال���ت���ح���ق���ي���ق���ات  غ����رف����ة 
فتحت  للفيفا،  التابعة  االأخ���الق 
اوليا  اخل��م��ي�����س حت��ق��ي��ق��ا  م�����س��اء 
بعد  وذل��ك  اخلليفي،  نا�سر  بحق 
املدعي  مكتب  ك�سف  م��ن  �ساعات 
ال���ع���ام ال�����س��وي�����س��ري ف��ت��ح حتقيق 
العام  واالم������ني  اخل��ل��ي��ف��ي  ب��ح��ق 
ل��ل��ف��ي��ف��ا ج����ريوم فالك،  ال�����س��اب��ق 
اأي ن�ساط  امل��وق��وف ع��ن م��زاول��ة 
ف�ساد  ق�سايا  خلفية  على  ك��روي 

اأخرى.
العديدة،  ال��ف�����س��اد  ت��ه��م  وق��و���س��ت 

خلفية  على  )فيفا(،  القدم  لكرة 
حقوق  م���ن���ح  يف  ف�������س���اد  ���س��ب��ه��ات 
ب��ث م��ب��اري��ات ك��اأ���س ال��ع��امل لكرة 

القدم. 
بال�ساأن  م��ت��خ�����س�����س��ون  وي������رى 
اأن هذه االتهامات هي  الريا�سي 
طالت  �سل�سلة  ���س��م��ن  االأخ������رية 

الدوحة. 
وي���ق���ول االأ����س���ت���اذ امل��ت��خ�����س�����س يف 

ق���ط���ر م����ا كانت  ت����الح����ق  ال����ت����ي 
ت��ع��ت��ربه ال���دوح���ة ق���وة ن��اع��م��ة يف 

جمال الريا�سة. 
اأح������دث ه����ذه االت���ه���ام���ات كانت 
اإع��������الن م���ك���ت���ب امل����دع����ي ال���ع���ام 
حتقيق  ف����ت����ح  ال���������س����وي���������س����ري، 
اخلليفي،  القطري  بحق  جنائي 
االأمني  فالك  والفرن�سي جريوم 
ال��ع��ام ال�����س��اب��ق ل��الحت��اد الدويل 

الهالل االأحمر االإماراتي يوزع م�ساعدات 
غذائية على اأهايل مديرية حبان ب�سبوة

•• �صبوة -و�م:

االول م�ساعدات غذائية  اأم�س  االإماراتي  االأحمر  اله�����الل  وزعت هيئة 
على اأبناء واأهايل مناطق اخلرب والعرم وهدى مبديرية حبان مبحافظة 
�سبوة يف اإطار الدعم املتوا�سل لدولة االإمارات لل�سعب اليمني ال�سقيق.

اإغاثية  باملحافظة ثالث قوافل  االإماراتي  االأحمر  الهالل  و�سري فريق 
ال�سالل  ت��وزي��ع  لربنامج  ا�ستكماال  املتنوعة  الغذائية  امل�ساعدات  م��ن 
الغذائية الذي د�سنته الهيئة مطلع �سبتمرب املا�سي على االأ�سر املحتاجة 

واملعوزة وذوي الدخل املحدود يف �سبوة. 
االإم��ارات��ي ب�سبوة  االأح��م��ر  ال��ه��الل  امل��ه��ريي رئي�س فريق  واأك���د حممد 
حر�س الهيئة على امل�ساهمة يف رفع املعاناة عن املعوزين خا�سة االأ�سر 
تلبي  ال��ت��ي  االح��ت��ي��اج��ات  الأب�سط  تفتقر  وال��ت��ي  ف��ق��را  واالأ���س��د  الفقرية 

متطلباتها.            )التفا�سيل �س2(

ماأ�س�سة الريا�سة يف جامعة 
الربيطانية  �����س����ال����ف����ورد 
اإن  ������س�����ادوي�����ك  �����س����امي����ون 
ف��ت��ح ال��ت��ح��ق��ي��ق م���ع  نا�سر 
اخل���ل���ي���ف���ي »ل����ي���������س ح����دث����اً 
م��ع��زواًل، وي�سكل ج���زءاً من 
�سردية متوا�سلة حول قطر 

والفيفا«. 
العام  امل��دع��ي  واأع��ل��ن مكتب 
منذ  فتح  اأن���ه  ال�سوي�سري، 
20 مار�س املا�سي، حتقيقا 
فالك واخلليفي على  ب�ساأن 
»ر�سوة  ت�سمل  ت��ه��م  خلفية 
 )...( واالح���ت���ي���ال  اأف��������راد، 

وتزوير م�ستند«. 
االأوىل  امل���رة  لي�ست   وه���ذه 
ت����واج����ه ف��ي��ه��ا قطر  ال���ت���ي 
على  ب���ال���ف�������س���اد  ات����ه����ام����ات 
خلفية كرة القدم،  اإذ واجهت 
على  ب���ال���ر����س���ى  ات����ه����ام����ات 
با�ست�سافة  ال���ف���وز  خ��ل��ف��ي��ة 

كاأ�س العامل 2022.
النتقادات  ت��ع��ر���س��ت  ك��م��ا   
ع������ل������ى خ�����ل�����ف�����ي�����ة ح�����ق�����وق 
ور�س  يف  االأجنبية  العمالة 

املونديال.

ت�صللت من ثغرة الفراغ الذي تركته وا�صنطن

ازدهار مبيعات االأ�سلحة ال�سينية يف اآ�سيا...!
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اأخبـار الإمـارات
»روؤية االإمارات« و«�سفراء ال�سعادة« ي�ساركان يف حملة »حماة العلم« يف عجمان

•• عجمان-و�م: 

وفريق  االإعالمية  االإم���ارات  روؤي��ة  �سبكة  �سارك موظفو 
»حماة  حملة  يف  االول  اأم�س  التطوعي  ال�سعادة  �سفراء 
لل�سنة  االإم����ارات  وط��ن��ي  موؤ�س�سة  تنظمها  ال��ت��ي  ال��ع��ل��م« 

الرابعة على التوايل.
ووزع امل�ساركون اأعالم الوطن على �سكان منطقة الرقايب 

يف اإمارة عجمان.
وتهدف احلملة التي تاأتي حتت �سعار »رافعينك �سانعني 
االإمارات  دول��ة  علم  اح���رتام  ثقافة  تعزيز  اإىل  االحت���اد« 

وال��ت��وع��ي��ة بكيفية  الوطنية  ال��ه��وي��ة  ك��ج��زء م��ن م��الم��ح 
وا�ستبدالها  واملتقطعة  البالية  االأع���الم  م��ن  التخل�س 
3 نوفمرب  باأعالم جديدة قبل يوم العلم الذي ي�سادف 
ال�سحي  عبداهلل  االإعالمي  امل�ست�سار  وق��ال  ع��ام.  كل  من 
االإعالمية  االإم����ارات  روؤي���ة  ل�سبكة  التنفيذي  الرئي�س 
امل��ب��ادرة »اإن علم االإم���ارات ج��زء من  خ��الل م�ساركته يف 
تاريخ عريق مليء بالفخر واالعتزاز بهذا البلد وقيادته 
الوطن   .. الوطن  ه��ذا  حب  فينا  غر�ست  التي  الر�سيدة 
الذي منحنا الدفء واحلنان منذ ولدنا .. واإن م�ساركتنا 
باال�ستقرار  علينا  جميله  من  ج��زء  رد  اإال  هي  ما  اليوم 

واالأمان وال�سعادة«.
وتوجه ال�سحي بال�سكر اإىل كافة موظفي روؤية االإمارات 
لفريق  الكبرية  اجلهود  ثمن  كما  ومقيمني..  مواطنني 
�سفراء ال�سعادة التطوعي.. موؤكدا اأن م�ساركتهم جميعا 
تعك�س م�ساعرهم ال�سادقة يف حب االإمارات وتظهر مدى 

التالحم والرتابط بني االأخوة يف هذا البلد املعطاء.
وعرب �سكان منطقة الرقايب عن �سعادتهم بهذه املبادرة.. 
معربني عن �سكرهم وتقديرهم للقائمني على املبادرة .. 
االإمارات  على  واال�ستقرار  االأم��ن  ي��دمي  اأن  اهلل  �سائلني 

وقاطنيها.

الهالل االأحمر االإماراتي يوزع م�ساعدات غذائية على اأهايل مديرية حبان ب�سبوة
•• �صبوة -و�م:

وزع�������ت ه���ي���ئ���ة ال�����ه�����الل االأح����م����ر 
م�ساعدات  االول  اأم�����س  االإم��ارات��ي 
مناطق  واأه��ايل  اأبناء  على  غذائية 
مبديرية  وه����دى  وال���ع���رم  اخل����رب 
ح��ب��ان مب��ح��اف��ظ��ة ���س��ب��وة يف اإط����ار 
االإم���ارات  ل��دول��ة  املتوا�سل  ال��دع��م 
و�سري  ال�����س��ق��ي��ق.  ال��ي��م��ن��ي  لل�سعب 
االإماراتي  االأح��م��ر  ال��ه��الل  ف��ري��ق 
اإغاثية  ق��واف��ل  ث���الث  ب��امل��ح��اف��ظ��ة 
املتنوعة  الغذائية  امل�ساعدات  م��ن 
ال�سالل  توزيع  لربنامج  ا�ستكماال 
الهيئة  د���س��ن��ت��ه  ال�����ذي  ال���غ���ذائ���ي���ة 
االأ�سر  املا�سي على  �سبتمرب  مطلع 
الدخل  وذوي  وامل���ع���وزة  امل��ح��ت��اج��ة 
امل���ح���دود يف ���س��ب��وة. واأك�����د حممد 
الهالل  ف����ري����ق  رئ���ي�������س  امل����ه����ريي 
حر�س  ب�سبوة  االإم��ارات��ي  االأح��م��ر 

الهيئة على امل�ساهمة يف رفع املعاناة 
عن املعوزين خا�سة االأ�سر الفقرية 
واالأ�سد فقرا والتي تفتقر الأب�سط 
االحتياجات التي تلبي متطلباتها. 

احلمالت نفذتها يف عموم مناطق 
ملناطق  و�سولها  اإىل  اإ�سافة  �سبوة 
االحتياجات  ن�����درة  ت���ع���اين  ن��ائ��ي��ة 
الهيئة  اأن  اإىل  ول��ف��ت  االأ���س��ا���س��ي��ة. 

معاناتهم  م���ن  ال��ت��خ��ف��ي��ف  ���س��اأن��ه��ا 
نظرا لظروفهم ال�سعبة وفقدانهم 
تهالك  ن��ت��ي��ج��ة  احل���ي���اة  م��ق��وم��ات 
الو�سع االقت�سادي وتعطل م�سادر 

هذه  ت����وزي����ع  اإن  امل����ه����ريي  وق������ال 
اإ�ستمرارا  ي��اأت��ي  الغذائية  ال�سالل 
لربنامج امل�ساعدات االإن�سانية الذي 
من  �سل�سلة  �سمن  الهيئة  به  تقوم 

املحافظة.  الأه��ايل  الغذائي  االأم��ن 
امل�ساعدات  م��ن  امل�ستفيدون  وع��رب 
القوافل  ب��و���س��ول  ���س��ع��ادت��ه��م  ع���ن 
ال���غ���ذائ���ي���ة االإم����ارات����ي����ة ال���ت���ي من 

���س��ت��وا���س��ل ت���وزي���ع امل�������س���اع���دات يف 
املديريات املتبقية على م�ستحقيها 
معاناتهم  م���ن  ال��ت��خ��ف��ي��ف  ب��ه��دف 
اأب�����س��ط معايري  ل�����س��م��ان حت��ق��ي��ق 

احل�سول  لهم  توؤمن  التي  الدخل 
على لقمة العي�س وا�سفني و�سول 
ر�سمت  النها  بالعيد  القوافل  هذه 

الفرحة على وجوه اجلميع.

االإمارات ت�سارك يف اجتماعات االحتاد الربملاين الدويل برو�سيا
•• �أبوظبي-و�م:

اأمل  ال��دك��ت��ورة  ب��وف��د برئا�سة م��ع��ايل  ال��وط��ن��ي االحت����ادي  املجل�س  ي�����س��ارك 
عبداهلل القبي�سي رئي�سة املجل�س يف اجتماعات اجلمعية ال� 137 والدورة ال� 
للمجل�س احلاكم لالحتاد الربملاين الدويل واملوؤمتر العاملي لل�سباب   201
الربملانيني واللجان الدائمة واالأجهزة التابعة لالحتاد وذلك خالل الفرتة 

من 14 اإىل 18 اأكتوبر اجلاري يف مدينة �سانت بطر�سبريغ الرو�سية.
وي�سم وفد املجل�س يف ع�سويته �سعادة كل من على جا�سم اأحمد والدكتور 
احلاي  حممد  وج��م��ال  الغفلي  اهلل  عبد  وح��م��د  امل��ح��رزي  اهلل  عبد  حممد 
الوطني  املجل�س  اأع�ساء  اجلا�سم  �سليمان  وعلياء  الرميثي  �سالح  و�سعيد 

االحتادي و�سعادة اأحمد �سبيب الظاهري االأمني العام للمجل�س.
وح��ر���س��ا م��ن املجل�س ال��وط��ن��ي االحت����ادي ع��ل��ى م��واك��ب��ة ت��وج��ه��ات الدولة 
التي لها  �سيما  تتبناها ال  التي  الق�سايا  و�سيا�ستها اخلارجية والدفاع عن 
عالقة بتعزيز االأمن وال�سلم الدوليني تقدم مب�سروع قرار بند طارئ ب�ساأن 
اأقلية الروهينجا يف ميامنار : الدعوة  » دور الربملانيني يف وقف ا�سطهاد 

لتحرك دويل عاجل حلماية حلقوق االن�سان » .
العربية  للمجموعات  التن�سيقية  االج��ت��م��اع��ات  يف  املجل�س  وف��د  وي�����س��ارك 
الق�سايا  ح��ي��ال خمتلف  امل��واق��ف  تن�سيق  ب��ه��دف  واالآ���س��ي��وي��ة  واالإ���س��الم��ي��ة 
كما   .. امل�سرتك  االهتمام  ذات  �سيما  ال  االجتماعات  اأجندة  على  املطروحة 
الرفيع  اال�ست�ساري  الفريق  اجتماع  يف  املجل�س  رئي�سة  معايل  �ست�سارك 

امل�ستوى املعني مبكافحة االإرهاب .
احلاكم  واملجل�س  العامة  اجلمعية  اجتماعات  يف  اأي�سا  ال��وف��د  و�سي�سارك 

املعنية  الدوليني واللجنة  بال�سالم واالأم��ن  املعنية  اللجنة   : واللجان وهي 
بالدميقراطية  املعنية  واللجنة  والتجارة  والتمويل  امل�ستدامة  بالتنمية 
ب�سوؤون  واملعنية  االأو�سط  ال�سرق  ب�سوؤون  املعنية  واللجنة  االإن�سان  وحقوق 
االأمم املتحدة واالجتماع ال� 26 ملنتدى الن�ساء الربملانيات واالجتماع ال� 63 
للجنة امل�سائل املتعلقة بال�سرق االأو�سط ومنتدى الربملانيني ال�سباب فيما 
�سي�سارك �سعادة اأحمد �سبيب الظاهري االأمني العام للمجل�س يف اجتماعات 

االأمناء العامني الذي �سيعقد �سمن اجتماعات االحتاد الربملاين الدويل.
ونواب  اجلمعية  رئ��ي�����س  ان��ت��خ��اب  ال��ع��ام��ة  اجلمعية  اج��ت��م��اع��ات  يف  و�سيتم 
 « ح��ول  العامة  واملناق�سة  ال��ط��ارئ  البند  طلبات  اإدراج  يف  والنظر  الرئي�س 
وبني  االأدي���ان  ب��ني  احل���وار  خ��الل  م��ن  وال�سالم  الثقافية  التعددية  تعزيز 
االأعراق » حيث جتري اجلمعية العامة يف دوراتها نقا�سا عاما حول االأو�ساع 
اختيار  يتم  دورة  كل  ويف  العامل  يف  واالجتماعية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية 
مو�سوع معني للنقا�س ويف هذه الدورة �سيتم الرتكيز على مو�سوع تعزيز 

التعددية الثقافية.
الدورة  يف  اللجان  اأعمال  تقارير  بعر�س  الدائمة  اللجان  روؤ���س��اء  و�سيقوم 
والتنمية  ال��دول��ي��ني  وال�سلم  ب��االأم��ن  املعنية  وه��ي  اجلمعية  على  احلالية 

امل�ستدامة والتمويل والتجارية و�سوؤون االأمم املتحدة.
وح�سب جدول اأعمال املجل�س احلاكم ف�سيتم االطالع على التقرير ال�سنوي 
احلاكم  للمجل�س   200 ال���دورة  منذ  االحت��اد  اأن�سطة  ح��ول  العام  لالأمني 
 2018 للعام  برنامج وميزانية االحت��اد  املايل لالحتاد وم�سروع  والو�سع 
 2021-2017 وتطبيق ا�سرتاتيجية االحتاد الربملاين الدويل لالأعوام 
املتخ�س�سة  امل���وؤمت���رات  وت��ق��اري��ر  امل��ت��ح��دة  االأمم  منظومة  م��ع  وال��ت��ع��اون 

واجلمعية  االحت��اد  اأجهزة  وبقية  املتخ�س�سة  اللجان  اأن�سطة  وا�ستعرا�س 
لالحتاد  امل�ستقبلية  واالج��ت��م��اع��ات  ال���دويل  ال��ربمل��اين  ل��الحت��اد   138 ال��� 
وتعيني املدقق املايل الداخلي حل�سابات عام 2018 وانتخاب رئي�س االحتاد 

الربملاين الدويل وانتخابات اأع�ساء اللجنة التنفيذية.
االحتاد  اأج��ه��زة  اأح���د  ال�سباب  ال��ربمل��ان��ي��ني  منتدى  اأع��م��ال  ج���دول  وح�سب 
اأ���س�����س وف��ق م��ق��رتح م��ق��دم م��ن ال�سعبة الربملانية  ال��ربمل��اين ال���دويل وه��و 
قائمة  وحتديث  املنتدى  جمل�س  يف  واح��د  ع�سو  انتخاب  �سيتم  االإماراتية 
 137 ال�  اجلمعية  اأعمال  يف  وامل�ساهمة  ال�سباب  فئة  م�ساركة  حول  ال��دول 
واال���س��ت��م��اع اىل امل��ر���س��ح��ني ل��رئ��ا���س��ة االحت����اد ال��ربمل��اين ال����دويل وحتديث 
لالأ�سئلة  الباب  وفتح   2018  -  2017 لعام  الفعاليات  اأن�سطة  ومناق�سة 
االأم��ن وال�سلم   « الدائمة االأوىل  اللجنة  اأعمال  واالأج��وب��ة. وطبقا جل��دول 
دكا  يف  املعقودة  ال�سابقة  ال���دورة  حم�سر  على  املوافقة  �سيتم   « الدوليني 
حلقة  وعقد  اللجنة  مكتب  وانتخاب  املا�سي  مار�س  �سهر  يف  -بنغالدي�س 
نقا�سية حول دور الربملان يف ر�سد عمل القوات امل�سلحة الوطنية امل�ساركة يف 
عمليات حفظ ال�سالم التابعة الأمم املتحدة وحلقة نقا�س حول تنفيذ قرار 
اخلرباء  ا�ستماع  وجل�سة   2015 هانوي  االلكرتونية  احل��رب  ب�ساأن  �سابق 

حول ا�ستدامة ال�سلم كو�سيلة لتحقيق التنمية امل�ستدامة.
وتناق�س اللجنة الدائمة الثانية » التنمية امل�ستدامة والتمويل والتجارة » 
املعني  املتحدة  االأمم  الربملانية يف موؤمتر  امل�ساهمة  منها  البنود  ع��ددا من 
يف  اخلا�س  القطاع  اإ�سراك  حول  ومناق�سة   2017 لعام  املناخي  بالتغيري 
تنفيذ اأهداف التنمية امل�ستدامة ال�سيما يف جمال الطاقة املتجددة وحلقة 

نقا�س حول ا�ستخدام العلم والبحث لتحقيق اأعلى املعايري ال�سحية.

كما تناق�س اللجنة الدائمة الثالثة املعنية بالدميقراطية وحقوق االإن�سان 
الع�سرين  ال�سنوية  ال��ذك��رى   : تنوعنا  م�ساركة   « ح��ول  ق��راره��ا  م�����س��روع 
للجمعية  التح�سري  ع��ن  ف�سال   « الدميقراطية  ح��ول  ال��ع��امل��ي  ل��الإع��الن 

العامة القادمة.
وح�سب جدول اأعمال اللجنة الدائمة الرابعة »�سوؤون االأمم املتحدة« �سيتم 
عقد حلقة نقا�سية حول : البعد الربملاين لالأمم املتحدة 20- عاما يف عملية 
�سنع القرار وحلقة نقا�سية حول : دور اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف 
احلوكمة الدولية : ما هو الطريق للم�سي قدما؟ وحلقة نقا�سية م�سرتكة 
اىل  التطرق  ح��ول  الرابعة  الدائمة  واللجنة  االأوىل  الدائمة  اللجنة  بني 
م�ساألة التجربة النووية يعر�سها ال�سيد ل.زيربو املدير التنفيذي ملنظمة 

معاهدة احلظر ال�سامل للتجارب النووية.
ويناق�س االجتماع ال� 63 للجنة امل�سائل املتعلقة بال�سرق االأو�سط لالحتاد 
اللجنة  واأن�سطة  االأو���س��ط،  ال�سرق  يف  ال��راه��ن  الو�سع  ال���دويل،  ال��ربمل��اين 
ومناق�سة  وال�ستني  الثانية  ال���دورة  منذ  االأو���س��ط  ال�سرق  مب�سائل  املعنية 
وعر�س لربنامج: امل�سروع االأمني وتقرير فريق العمل يف �سوريا ومناق�سة 

عملية التمويل وخطواتها.
رئي�س  انتخاب  الربملانيات  الن�ساء  ملنتدى   26 ال���  االجتماع  خ��الل  و�سيتم 
الدورة ال�ساد�سة والع�سرين ملنتدى الن�ساء الربملانيات واالأن�سطة اجلندرية 
منظور  من  املائة  بعد  والثالثني  ال�سابعة  اجلمعية  اأع��م��ال  يف  وامل�ساهمة 
جندري وحلقة نقا�س مبنا�سبة الذكرى اخلام�سة خلطة العمل للربملانات 
املراعية لالعتبارات اجلندرية واالطالع على تقرير مقررين فريق املناق�سة 

وحتديد مكان وتاريخ الدورة ال� 27 للن�ساء الربملانيات ملندى الربملانيات.

»زايد العطاء« تطلق »م�سروع جتار اخلري« ال�ستقطاب ال�سباب وتاأهيلهم
•• �أبوظبي-و�م:

العطاء  زاي������د  م�����ب�����ادرة  اأط���ل���ق���ت 
»م�����س��روع جت���ار اخل����ري« يف ب���ادرة 
الوطن  يف  نوعها  م��ن  االأوىل  ه��ي 
ال�سباب  ال����س���ت���ق���ط���اب  ال����ع����رب����ي 
وت���اأه���ي���ل���ه���م ك�������رواد يف االأع����م����ال 
االجتماعية ومتكينهم من خدمة 
املجتمعات جتارا للخري من خالل 
جمتمعية  ���س��رك��ات  تاأ�سي�س  تبني 
املجاالت  خم��ت��ل��ف  يف  م�����س��ت��دام��ة 
واالن�سانية  والتعليمية  ال�سحية 

حمليا وعامليا.
توجيهات  مع  ان�سجاما  ذلك  ياأتي 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
اهلل » ب��اأن يكون عام 2017 عاما 
ل���روؤي���ة �ساحب  ل��ل��خ��ري وت��رج��م��ة 
اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
»رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  و  اهلل« 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 

االجتماعية و يعد االأول من نوعه 
ال�سباب  يف  اال�ستثمار  اإىل  ويهدف 
ا����س���ت���ق���ط���اب ومتكني  خ�����الل  م����ن 
ومت��وي��ل ال�����س��ب��اب امل��ب��ادري��ن لبدء 
غري  اأو  ربحية  جمتمعية  �سركات 
عن  تنفيذها  م��دة  تزيد  ال  ربحية 
ت�سعني يوما اليجاد حلول مبتكرة 

االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
تر�سيخ  اأج��ل  من  امل�سلحة  للقوات 

ثقافة العطاء املجتمعي .
ال�سامري  ع��ادل  الدكتور  واأو���س��ح 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل���ب���ادرة زايد 
العطاء اأن م�سروع جتار اخلري من 
املبادرات املبتكرة يف ريادة االأعمال 

يعاين  التي  للم�ساكل  وم�ستدامة 
م��ن��ه��ا امل��ج��ت��م��ع م��ن خ���الل تاأهيل 
املبادرين عرب ور�س عمل وربطهم 
مبر�سد منا�سب للتخطيط والدعم 
م�ساريع  اط����الق  م���ن  ومت��ك��ن��ي��ه��م 
املجاالت  خم��ت��ل��ف  يف  جم��ت��م��ع��ي��ة 

ال�سحية والتعليمية واالن�سانية.

واأ����س���اد ب���ال���دور امل��ه��م ال����ذي تقوم 
للتدريب  ال��وط��ن��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ة  ب���ه 
ثقافة  ن�����س��ر  »ت����دري����ب« يف جم����ال 

ريادة االأعمال االجتماعية وتعزيز 
االجتماعية  امل���������س����اري����ع  ق����ط����اع 
ومتكني  وامل���ت���و����س���ط���ة  ال�������س���غ���رية 

الفاعلة  امل�����س��اه��م��ة  م���ن  ال�����س��ب��اب 
من  امل�ستدامة  التنمية  عملية  يف 
املبتكرة  ال��ربام��ج  تاأ�سي�س  خ��الل 

التي �ساهمت ب�سكل فعال يف اإثراء 
احلركة املجتمعية واالقت�سادية يف 

الدولة .
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امل�صت�صفيات 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 الرباحة                   2710000
م�ست�سفى املكتوم                     2221211         
م�ست�سفى االمل                      3444010
م�ست�سفى الو�سل                    2193000

ال�صارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
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�صت�صفيات اخلا�صة
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�صارقة 
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

�صيدليات 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�صارقة
�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

ال�صرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

عبيد املزروعي للفجر:

الن�سخة االأوىل من مزاد ليوا للتمور حققت اأهدافها بنجاح كبري 
اجلمهور: ن�صكر اللجنة املنظمة على ما قدمته من جمهود الإجناح املزاد

•• منطقة �لظفرة – لطيفة جابر 

املزروعي مدير   اكد عبيد خلفان 
يف  وامل�����س��اري��ع  ال��ت��خ��ط��ي��ط   اإدارة 
والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة 
باأبوظبي  وال���رتاث���ي���ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
الذي  الكبري  النجاح  اأن  »للفجر« 
الفاخرة  للتمور  ليوا  م��زاد  حققه 
يف ابوظبي دفع اللجنة املنظمة اىل 
وامل�ساركني  اجلمهور  طلب  درا�سة 
القادم  ال�����س��ب��ت  ي����وم  امل�����زاد  ل��ن��ق��ل 
اأق�سى  لتحقيق  زاي��د  مدينة  اإىل 
للمزارعني  امل�����زاد  م���ن  ا���س��ت��ف��ادة 
�سواء وهو ما  واجلمهور على حد 
با�ستمرار  املنظمة  اللجنة  قررته 
واجلمعة  اخل��م��ي�����س  ي�����وم  امل�������زاد 
�ساحة  اإىل  امل��زاد  نقل  يتم  اأن  على 
جم���ل�������س م����دي����ن����ة زاي���������د ل���دع���م 
امل�ساركة  يف  ال��راغ��ب��ني  اجل��م��ه��ور 
وكذلك  زاي�����د  م��دي��ن��ة  يف  ب���امل���زاد 
للمزارعني  ت�سويقي  جم��ال  توفر 

يف مدينة زايد .
واأ���س��اف امل��زروع��ي اأن »م���زاد ليوا 
للتمور« وفرالعديد من االأ�سناف 
املتنوعة ذات اجلودة العالية، مثل 
وال�سقعي  وال�����س��ي�����س��ي  اخل��ال���س 
والزاملي  وال�����س��ك��ري  وال���ف���ر����س 
اإىل  م�سرًيا  وال��دب��ا���س،  وامل��ج��دول 
الواحد  للكيلو  املبيعات  اأ�سعار  اأن 
اإىل  دراه�������م   10 ب����ني  ت����راوح����ت 
متور  �سجلت  حيث  دره��م،   250
اأع���ل���ى قيمة  ال���ف���اخ���رة  ال�����س��ق��ع��ي 
و�سجل  للكيلو،  250درهم  بلغت 
الدبا�س الفاخر �سعر 215 درهم 
للكيلو، بينما كان اأقل �سعر بيع يف 

املزاد هو10 دراهم للكيلو.
يف الوقت ذاته �سهد املزاد الرئي�سي 
مبدينة  ل��ل��ت��م��ور  ل���ي���وا  م������زاد  يف 
ك��ب��ري م���ن اجلمهور  اإق���ب���ال  ل��ي��وا 
وامل���������س����ارك����ني ب���ع���د ع�������ودة امل������زاد 
ل��ل��ع��م��ل ب��ع��د ت��وق��ف��ه اأي�����ام ال����دوام 
تدفق  امل���زاد  �سهد  حيث  الر�سمي 
املتنوعة  التمور  من  عديدة  ان��واع 
اقتنائها  يف  اجلمهور  يرغب  التي 
ا�ستمرت  فيما  عليها  واحل�����س��ول 
املعرو�سات  على  املناف�سة  اأع��م��ال 
م���ن ال���ت���م���ور ب�����س��ك��ل ك��ب��ري �سهد 
زهيدة  باأ�سعار  امل��زاد مبيعات  فيها 
لبع�س االأ�سناف حيث مل يتجاوز 
���س��ع��ر ال��ك��ي��ل��و م��ن��ه��ا 10 دراه����م 

�سعرها الأك��رث من  ارتفع  واأخ���رى 
. درهم   300

وحتر�س اللجنة املنظمة اأن يتميز 
واملنطقي  ال���ع���ادل  بال�سعر  امل����زاد 
والالمعقولية  الغلو  ع��ن  والبعد 
املزاد  م��ن  اجلميع  ي�ستفيد  حتى 
وي��ح��ق��ق االأه�����داف امل��ن�����س��ودة منه 
وذل��ك من خ��الل توفري منتجات 
يتم  ع��ال��ي��ة  ج�����ودة  ذات  م��ت��م��ي��زة 
بعناية  م��ن��ه��ا  وال���ت���اأك���د  ف��ح�����س��ه��ا 
للفرز  خمت�سة  جلنة  خ��الل  م��ن 
ا�ستعرا�س  وك���ذل���ك  وال��ف��ح�����س 
امل�����س��ارك��ات اأم����ام اجل��م��ه��ور خالل 
امل���زاد حتى ي��ت��اأك��د ك��ل م�����س��ارك يف 
امل����زاد م��ن ن��وع��ي��ة وج����ودة التمور 
ويح�سل  ف��ي��ه��ا  ���س��ي�����س��ارك  ال���ت���ي 

عليها عند ر�سو املزاد عليه .
املزارعني  ك��ب��ري م��ن  واأ����س���اد ع���دد 
بنجاح مزاد ليوا للتمور موؤكدين 
حققت  للمزاد  االأوىل  الن�سخة  اأن 
جناح كبري بكل املقايي�س �سواء من 
خالل التنظيم اجليد اأو امل�ساركات 

ليوا  م���زاد  ف��ع��ال��ي��ات  امل��ق��ام �سمن 
يف �ساحة جمل�س امل�سرف يف جذب 
ج��م��ه��ور ك��ب��ري م��ن ع�����س��اق التمور 
والنخيل حيث بلغت مبيعات املزاد 
الذي اأقيم م�ساء اأم�س االأول اأكرث 
من 120 األف درهم من بيع اأكرث 
من 2طن و200 كج من خمتلف 
 740 املتميزة داخل  التمور  اأنواع 
املعرو�سة  االأن����واع  وتنوعت  عبوة 
الدبا�س،  ب�����ني   اجل���م���ه���ور  اأم�������ام 
ال�سكري،  اخل����ال�����س،  ال���ف���ر����س، 
ال�سي�سي،  ال���ث���وي���دي،  ال�����س��ق��ع��ي، 
ب����وم����ع����ان، ال����زام����ل����ي، امل����ج����دول، 
اأ�سهل  ال���ع���م���ربي،  ال�������س���ل���ط���ان���ة، 
خ���ال����س، دب���ا����س ف���اخ���ر، خال�س 
���س��ب��ي��ب��ي، م����زرب����ان، نبتة  ف���اخ���ر، 
�سيف، ن���وادر، ل��ول��و، وغ��ريه��ا من 
بها  ت�ستهر  التي  االأخ���رى  االأن���واع 
املتميزة  االإن��ت��اج  ذات  ليوا  واح���ات 

من التمور .
املزروعي  خ��ل��ف��ان  ع��ب��ي��د  واأو����س���ح 
وامل�ساريع  التخطيط   اإدارة  مدير 

ما  وه��و  كبري  للتمور حقق جن��اح 
واحل�سور  املبيعات  اأرق���ام  عك�سته 
املزاد  موقع  يف  �سواء  اجلماهريي 
امل��ع��ار���س يف م��دي��ن��ة ليوا  ب���اأر����س 
التي  امل�سرف  جمل�س  �ساحة  يف  اأو 
اأع����داد ك��ب��رية من  ت��واج��د  �سهدت 
�سهدت  كما  وامل�ساركني  اجلمهور 
املعرو�سة  التمور  ن��ادرة من  اأن��واع 

للجمهور .
ليوا  م��زاد  اأن  اإىل  املزروعي  واأ�سار 
الرئي�سي �سيوا�سل فعالياته م�ساء 
ليوا  مدينة  يف  »اخلمي�س«  ال��ي��وم 
ومل����دة 3 اأي����ام م��ت��وا���س��ل��ة ق��ب��ل اأن 
بجانب  هذا  فعالياته  امل��زاد  يختم 
التي  وامل����ع����ار�����س  ال���ت���م���ور  ����س���وق 
االأ�سبوع  اأي�����ام  ط��ي��ل��ة  ت��ت��وق��ف  مل 
كافة  توفري  يف  و�ساهمت  احل��ايل 
من  واجلمهور  ال���زوار  احتياجات 
التمور املعرو�سة يف �سوق التمور .

وم�����ن ج���ان���ب���ه���م اأ������س�����اد ع�����دد من 
امل�ساركني يف مزاد امل�سرف بتوفري 
�سهل  مم��ا  اب��وظ��ب��ي  ل�سكان  م���زاد 

املتميزة  امل��ع��رو���س��ات  اأو  ال��ك��ب��رية 
ويوؤكد علي الهاملي زائر اأن مزاد 
مميزة  عالمة  اأ�سبح  للتمور  ليوا 
بزراعة  واملهتمني  امل��زارع��ني  ل��دى 
ال��ن��خ��ي��ل وال���ت���م���ور وح���ق���ق جناح 
مهرجان  قبله  حقق  مثلما  كبري 
ليوا للرطب و�سجع املزارعني على 
بها  وااله��ت��م��ام  بالنخلة  االهتمام 
حتى اأ�سبح اإنتاج اغلب املزارع من 
التمور يتميز بجودة عالية وهو ما 
ك�سفت عنه امل�ساركات الوا�سحة يف 
م��ه��رج��ان ال���رط���ب وك���ذل���ك مزاد 

التمور  .
فكرة  اأن  امل��زروع��ي  �سياح  واع��ت��رب 
وجاء  وجيدة  ايجابية  كانت  امل��زاد 
الفكرة  جن����اح  ل���ي���وؤك���د  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
والهدف ومتنى ان يكون املزاد كل 
عام ويتم و�سع اآليات ومعايري كل 
عام للم�ساركة فيه وتكون حمددة 
قبل انطالق فعالياته بفرتة كافية 

حتى ي�ستعد لها اجلميع .
الفاخرة  للتمور  ل��ي��وا  م���زاد  جن��ح 

يف جلنة اإدارة املهرجانات والربامج 
اأن  باأبوظبي  والرتاثية  الثقافية 
ا�ستجابة من  ج��اء  امل�����س��رف  م���زاد 
الكبري  للجمهور  املنظمة  اللجنة 
ل��ي��وا يف موقع  ال���ذي ح�سر م���زاد 
ار�س املعار�س مبدينة ليوا وكذلك 
توا�سل  ال����ذي  ال��ك��ب��ري  اجل��م��ه��ور 
ابوظبي  م��ن  املنظمة  اللجنة  م��ع 
ت��وف��ري فر�سة  واأب�����دى رغ��ب��ت��ه يف 
لال�ستفادة  اب��وظ��ب��ي  ���س��ك��ان  اأم����ام 
م��ن امل����زاد ال���ذي ي��الم�����س اهتمام 
التمور  ع�ساق  م��ن  عري�س  قطاع 
واملتهمني بزراعة النخيل مو�سحا 
اأن اللجنة املنظمة بدورها حري�سة 
الت�سهيالت  ك���اف���ة  ت���ق���دمي  ع��ل��ى 
وجمهور  زوار  اليها  يحتاج  ال��ت��ي 
ومقرتحات  اآراء  ك��اف��ة  وان  امل���زاد 
ن�سب  اللجنة  ت�سعها  اجل��م��ه��ور 
اال�ستفادة  على  وحت��ر���س  اأعينها 
يحقق  واق��ع  اىل  وترجمتها  منها 

الفائدة للجميع .
م���زاد ليوا  اأن  امل���زروع���ي  واأ����س���اف 

عليهم احل�سول على احتياجاتهم 
اإقامتهم  م��ن��اط��ق  يف  ال��ت��م��ور  م��ن 
ال�����س��ام�����س��ي م�سارك  ع��ل��ي  وي���وؤك���د 
ليوا  م��زاد  يف  بتواجده  �سعيد  ان��ه 
حيث  امل�سرف  يف  الفاخرة  للتمور 
ح�سور  م��ن  عمله  ظ���روف  منعته 
ال��رئ��ي�����س��ي يف م��دي��ن��ة ليوا  امل�����زاد 
ولكنه  امل���ا����س���ي  االأ����س���ب���وع  ن��ه��اي��ة 
امل�����س��رف من  م����زاد  بف�سل  مت��ك��ن 
فيها  يرغب  التي  الكميات  ���س��راء 
وذات  متميزة  وك��ان��ت  التمور  م��ن 

جودة عاليه .
وي����وؤك����د اح���م���د حم���م���د زائ������ر اأن 
يف  ي�ساهم  مل  للتمور  ل��ي��وا  م���زاد 
للمزارعني  ت�سويقية  قنوات  فتح 
توفري  اأي�سا يف  �ساهم  بل  فح�سب 
اأن������واع م��ت��م��ي��زة م���ن ال��ت��م��ور ذات 
جودة عالية للم�ستهلك مما اأ�ساف 
وامل�سداقية  ال�سفافية  من  مزيد 
العديد  و���س��ج��ع  امل�����س��ت��ه��ل��ك  ل���دى 
املتميزة  التمور  �سراء  على  منهم 

وذات اجلودة العالية .

طحنون بن حممد يعزي بوفاة 
حممد ع�سيان املن�سوري

•• �لعني-و�م:

قدم �سمو ال�سيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني ام�س واجب العزاء اإىل 
واإخوانه يف وفاة والدهم »رحمه اهلل« وذلك خالل زيارته جمل�س  املن�سوري  جمعة حممد ع�سيان 

العزاء يف منطقة املرخانية مبدينة العني.
كما قدم واجب العزاء اإىل جانب �سموه .. معايل اأحمد خليفة ال�سويدي ممثل �ساحب ال�سمو رئي�س 
الدولة . واأعرب �سموه عن خال�س تعازيه وموا�ساته اإىل اأ�سرة واأبناء الفقيد .. �سائال املوىل عز وجل 

اأن يتغمده بوا�سع رحمته واأن ي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان.

امل�صاركون: فوائد عديدة حققها املزاد الذي جذب اليه العديد من التمور الفاخرة 
اإقبال كبري من املزارعني واجلمهور على مزاد ليوا للتمور الفاخرة

بدء �سريان قرار خف�ض ال�سرعة على �سارعي حممد بن زايد واالإمارات غدًا االأحد
•• دبي – �لفجر:

اأعلنت هيئة الطرق واملوا�سالت والقيادة العامة ل�سرطة دبي، عن بدء �سريان قرار 
 120 م��ن  واالإم����ارات  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ل�سارعي  الق�سوى  ال�سرعة  خف�س 
دبي،  اإم��ارة  داخ��ل  الواقع  اجل��زء  امتدادهما يف  �ساعة على  كم   110 اإىل  �ساعة  كم 
وذل��ك ب��دءاً من غ��داً االح��د 51 اأكتوبر اجل��اري، يف اإط��ار جهود اجلانبني يف احلد 
من احلوادث املرورية و�سمان �سالمة م�ستخدمي الطريق.  واأكدت الهيئة اأنه يتم 
مراجعة ال�سرعات الق�سوى على بع�س الطرق احليوية والرئي�سة يف اإمارة دبي ب�سكل 
دوري، لرفع اأو خف�س م�ستوى ال�سرعات، وذلك ح�سب و�سع وحالة الطريق والبيئة 
املحيطة بالتعاون مع ال�سركاء اال�سرتاتيجيني املعنيني، حيث مت التن�سيق بني الهيئة 
والقيادة العامة ل�سرطة دبي التخاذ جملة من التدابري واالإجراءات الوقائية حفاظاً 
على �سالمة م�ستخدمي الطريق، منها تغيري الالفتات التي حتدد ال�سرعة الق�سوى 
اإىل 110 كم ال�ساعة يف ال�ساعة بدال من 120 كم �ساعة، باالإ�سافة اإىل اللوحات 
االإر�سادية والتوعوية التي تنظم بدورها العالقة املرورية بني م�ستخدمي الطريق، 

وفق اأف�سل املعايري واالأ�ساليب املطبقة عاملياً، لتنقل اآمن و�سهل للجميع.
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اأخبـار الإمـارات
املوارد الب�سرية تطلق الدبلوم املهني لتاأهيل املواطنني للعمل يف املحا�سبة واملبيعات والت�سويق

•• دبي-و�م:

براي�س  اأكادميية  مع  بالتعاون  والتوطني  الب�سرية  امل���وارد  وزارة  ب��داأت 
لتاأهيل  املهني  الدبلوم  برنامج  بتنفيذ  دبي  وجامعة  كوبرز  ووترهاو�س 
املواطنني واملواطنات الباحثني عن العمل لاللتحاق بالوظائف املتوافرة 

يف القطاع اخلا�س يف جماالت املحا�سبة واملبيعات والت�سويق.
جاء ذلك عقب اليوم املفتوح الذي نظمته الوزارة لرت�سيح الباحثني عن 
العمل من املواطنني واملواطنات امل�سجلني يف » بوابة التوطني » التابعة 
للوزارة لالن�سمام اىل الربنامج و�سارك فيه نحو 300 باحث عن العمل 
ومت اختيار 42 منهم وفق االختبارات ومعايري جناح الدخول للربنامج 

امل�ساعد  والتوطني  الب�سرية  امل��وارد  وزارة  وكيل  املرزوقي  ن��ورة  وقالت   .
لتنمية املوارد الب�سرية الوطنية » اإن الربنامج ياأتي يف اإطار روؤية الوزارة 
املتمثلة يف » �سوق عمل ممكن للمواطنني جاذب للكفاءات » ومبا ين�سجم 
مع الهدف اال�سرتاتيجي اخلا�س بتمكني املوارد الب�سرية الوطنية من 
خالل تاأهيلهم وتدريبهم وتنمية مهاراتهم لتعزيز فر�س توظيفهم يف 

القطاع اخلا�س«.
وثمنت تعاون اكادميية براي�س ووترهاو�س كوبرز وجامعة دبي مع الوزارة 
ملعرفة  درا�سة  نتائج  على  اعتماداً  اختياره  مت  ال��ذي  الربنامج  تنفيذ  يف 
احتياجات �سوق العمل حيث مت حتديد اأكرث التخ�س�سات واملهارات طلباً 
يف القطاع اخل��ا���س وم��ن ث��م التن�سيق م��ع االأك��ادمي��ي��ات واجل��ام��ع��ات يف 

الدولة لتوفري مادة تدريبية تتوافق مع هذه االحتياجات«.
برنامج  يف  امل�����س��ارك��ني  العمل  ع��ن  الباحثني  اأن  اإىل  امل��رزوق��ي  واأ����س���ارت 
املحا�سبة �سيح�سلون فور تخرجهم من الربنامج على » �سهادة مهارات 
املحا�سبني  معهد  م��ن  وامل��ع��ت��م��دة   « دب��ل��ي��و  اي  اي���ه  ���س��ي  – اي  املحا�سبة 
مل�����س��اع��دت��ه��م ع��ل��ى تعلم  ال��ت��ي �سممت  ال��ق��ان��ون��ي��ني يف اجن��ل��رتا ووي��ل��ز 
املحا�سبة  جمال  يف  وبكفاءة  بفعالية  للعمل  املطلوبة  املهارات  وممار�سة 

واملالية وكذلك تطوير وممار�سة تقنيات املحا�سبة بكل ثقة.
مقدمة  على  يحتوي  املحا�سبة  يف  املهني  الدبلوم  برنامج  اأن  واأو�سحت 
وفهم  امل�����س��روع  وتقييم  املحا�سبة  واإدارة  احل�سابات  وحت�سري  للمالية 
املالية  النماذج  ت�سميم  مهارات يف  اىل جانب  املالية  الك�سوفات  وحتليل 

وكتابة التقارير وغري ذلك من املهارات.
وذكرت اأن الدبلوم املهني يف املبيعات والت�سويق �سمم الإك�ساب امل�ساركني 
املهارات االأ�سا�سية يف املبيعات ومعرفة كيفية امل�ساهمة يف منو ال�سركات .. 
الفتة اإىل اأن الربنامج ي�ساعد امل�ساركني يف تعلم اإدارة الذات وفن البحث 
املتعاملني  م�ساكل  وح��ل  بالتفاو�س  املتعلقة  امل��ه��ارات  م��ع  العمالء  ع��ن 

باالإ�سافة اإىل اإنهاء ال�سفقات بنجاح«.
املختلفة  الت�سويقية  املفاهيم  على  التعرف  للم�ساركني  الربنامج  ويتيح 
وعرو�س  واأ�سعار  و�سائل  من  الت�سويقية  للحمالت  التخطيط  وكيفية 
عرب  الت�سويق  اأهمية  على  التعرف  جانب  اىل  امل��ح��اور  م��ن  ذل��ك  وغ��ري 

االإنرتنت ملواكبة التطور يف جمال الت�سويق.

�سعود بن �سقر ي�سهد حفل تخريج الدفعة ال�ساد�سة من طلبة اأمريكية راأ�ض اخليمة
•• ر�أ�س �خليمة-و�م:

االأعلى  املجل�س  القا�سمي ع�سو  �سعود بن �سقر  ال�سيخ  ال�سمو  اأكد �ساحب 
حاكم راأ�س اخليمة اأن م�سرية التعليم العايل يف دولة االإمارات و�سلت ملكانة 
الر�سيدة  القيادة  لروؤية  الدولية وهي ترجمة  املعايري  اأعلى  مرموقة وفق 

للدولة التي ت�سعى دائما اإىل بناء االإن�سان املت�سلح بالعلم واملعرفة.
الدفعة  تخريج  حفل  االول  اأم�����س  م�ساء  �سموه  ح�سور  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
ال�����س��اد���س��ة م���ن ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ة االأم���ري���ك���ي���ة يف راأ������س اخل��ي��م��ة وعددهم 
وذلك  والبكالوريو�س  املاج�ستري  درجة  حملة  من  وخريجة  141خريجا 

على خ�سبة م�سرح وزارة الثقافة وتنمية املعرفة.
الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل   .. احلفل  ح�سر 
وتنمية املعرفة واللواء متقاعد ال�سيخ �سلطان بن �سامل بن حممد القا�سمي 
وال�سيخ حممد بن كايد القا�سمي رئي�س دائرة التنمية االقت�سادية يف راأ�س 
اخليمة وال�سيخ �سقر بن حممد بن �سقر القا�سمي ومعايل حممد عمران 
ال�سام�سي رئي�س جممع كليات التقنية العليا اإ�سافة اإىل عدد من امل�سوؤولني 
ومدراء الدوائر املحلية يف راأ�س اخليمة واأع�ساء الهيئة التدري�سية واالإدارية 

يف اجلامعة واأولياء اأمور الطلبة اخلريجني.
واأ�سار �سموه اإىل اأن اجلامعة االأمريكية يف راأ�س اخليمة حققت الكثري من 
االهداف لدعم التنمية ال�ساملة وتوفري متطلبات �سوق العمل يف االإمارة 
الهيئة  ج��ه��ود  �سموه  وث��م��ن   .. اجل��ام��ع��ة  تطرحها  تخ�س�سات  خ��الل  م��ن 
باجلامعة  للو�سول  باإخال�س  عملت  التي  للجامعة  واالإداري���ة  التدري�سية 

للمكانة املرموقة وما حققته من اإجنازات ومكانة علمية واأكادميية.
راأ���س اخليمة اخلريجني على جهودهم لطلب  ال�سمو حاكم  وهناأ �ساحب 
العلم والتي تكللت بالنجاح والتفوق .. موؤكدا �سموه اأن يوم التخريج يعترب 

خطوة اأوىل للخريجني يف م�سريتهم املهنية لتحقيق اآمالهم وطموحاتهم 
يف احلياة.

�ساحب  بدعم  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  اأ���س��اد  جانبه  من 
االأمريكية  للجامعة  املتوا�سل  القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو 
دعمه  ك��ان  ولطاملا  وتقدمها  بتطورها  الكبري  واهتمامه  اخليمة  راأ���س  يف 
ورعايته من العوامل الرئي�سية يف منح جميع املنت�سبني لهذه اجلامعة من 
طالب ومدر�سني وموظفني وم��دراء حافزا قويا لتحقيق التميز واجلودة 
يف التعليم الذي تقدمه اجلامعة وم�سعاها لدعم طالبها يف حتقيق النجاح 

على اأعلى امل�ستويات » .
وقال معاليه » نحن اليوم اإذ نحتفل بهذه املنا�سبة هنا فاإننا نحتفل بروؤية 
التعليم يف ر�سم  القا�سمي حول دور  ال�سيخ �سعود بن �سقر  ال�سمو  �ساحب 

مالمح اإمارة راأ�س اخليمة ودولة االإمارات العربية املتحدة ب�سكل عام.
دول��ة لطاملا ركزت  نعي�س يف  اإننا حمظوظون جدا كوننا   « واأ�ساف معاليه 
اأ�سا�سا لتطورها  التنمية االقت�سادية والتكنولوجية والب�سرية  اعتبار  على 
وازدهارها امل�ستدام واأتاحت القيادة الر�سيدة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
املتحدة  العربية  ل��الإم��ارات  اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
قائمني  وجمتمع  اقت�ساد  تطوير  يف  العاملي  الريادي  املوقع  الدولة  بتبووؤ 
على املعرفة وهي روؤية ي�ساركه اإياها جميع القادة يف دولتنا الذين يعملون 
انطالقا من اإميانهم الرا�سخ باأن م�ستقبلنا وم�ساركتنا الفاعلة يف التنمية 
التعليم  اأن نخطط ونطبق برامج عالية اجلودة يف جمال  العاملية تتطلب 
والتدريب بكل اإخال�س وتفاين و�سيمكن ذلك اأجيالنا املقبلة من اال�ستفادة 

من التطورات الهامة يف املعارف العاملية«.
وتابع معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان » اإنه ملن دواعي �سروري اأن 
اأ�سارككم االحتفال اليوم بتخرج الدفعة ال�ساد�سة من اجلامعة االأمريكية يف 

راأ�س اخليمة والذي �سي�سكل انطالقة رحلة هوؤالء اخلريجني نحو م�ستقبل 
رفع  اإىل  تخرجهم  بعد  م�ساهماتهم  ت��وؤدي  ب��اأن  ثقة  وكلنا  ريادتهم  ينتظر 
ا�سم اجلامعة االأمريكية يف راأ�س اخليمة عاليا وتوؤكد على م�ستوى الن�سج 
حفل  اأن  نثق  كما  الزمن  من  ق�سرية  ف��رتة  خ��الل  حققته  ال��ذي  والنجاح 
اليوم �سي�سلط ال�سوء على توقعاتنا واآمالنا الكبرية لهذه اجلامعة الواعدة 
الهيئة  الأع�����س��اء  واح��رتام��ن��ا  تقديرنا  ع��ن  للتعبري  الفر�سة  و�سيمنحنا 
ال��دوؤوب لدعم طالبنا وم�ساعدتهم يف  واملوظفني على عملهم  التدري�سية 

احل�سول على �سهاداتهم وتكري�س اأنف�سهم للتعلم مدى احلياة ».
املتحدة حتت  العربية  االإم���ارات  دول��ة  اإن   « بالقول  واختتم معاليه حديثه 
قيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
اهلل« ملتزمة بروؤيتها ال�ساملة للتعليم النوعي والفاعل الأبنائنا وبناتنا واأود 
اأن اأعرب لكم عن اآمايل باأن تبقى اجلامعة االأمريكية يف راأ�س اخليمة ذلك 

التج�سيد احلي لهذه الروؤية العظيمة ».
رئ��ي�����س اجلامعة  العلكيم  ال��ربوف��ي�����س��ور ح�����س��ن ح��م��دان  اأ����س���ار  م��ن ج��ه��ت��ه 
االأمريكية يف راأ�س اخليمة اىل التقدم ال�سريع التي اأحرزته اجلامعة رغم 
حداثة عهدها يف اأقل من ع�سر �سنوات ا�ستطاعت اأن حتدث ب�سمة اإيجابية 
امل�سجلني  ال��ط��الب  ع��دد  االإجن����ازات احلافلة حيث و�سل  م��ن  �سل�سلة  ع��رب 
هيئة  اأع�ساء  اأع���داد  تزايد  اإىل  باالإ�سافة  طالب   1000 اإىل  اجلامعة  يف 

التدري�س .
ولفت العلكيم اإىل اأن اجلامعة حققت اأكرث مما يتوقعه اأي �سخ�س يف مثل 
هذه الفرتة الق�سرية من الزمن ب�سبب الدعم الكبري وروؤية �ساحب ال�سمو 
اجلامعة  ل�سمعة  مبا�سرة  نتيجة  ه��و  النمو  ه��ذا  واأن  اخليمة  راأ����س  حاكم 
لكلياتها  ال��دول��ي��ة  االإع��ت��م��ادات  على  ت���زال حت�سل  ال  اأن��ه��ا  امل��زده��رة حيث 
وبراجمها مثل اعتماد برامج الهند�سة موؤخرا من قبل هيئة اعتماد برامج 

الهند�سة والتكنولوجيا.
وقال » كان احل�سول على االعتماد الوطني اأحد اأول اإجنازاتنا حيث ح�سلت 
دولة  االأكادميي يف  االعتماد  هيئة  اعتماد  على  ال�22  االأكادميية  براجمنا 
اجلامعة  اأن  اإال  وقتا  في�ستغرق  للجامعة  ال���دويل  االعتماد  اأم��ا  االإم����ارات 
برامج  من  ثالثة  ح�سلت  املا�سي  العام  ويف  لتحقيقه  طريقها  يف  ما�سية 
هند�سة  يف  ال��ع��ل��وم  ب��ك��ال��وري��و���س  وه��ي  دويل  اع��ت��م��اد  على  لدينا  الهند�سة 
وهند�سة  املدنية  والهند�سة  واالت�ساالت  االإلكرتونيات  وهند�سة  احلا�سوب 
االأمريكي  االع��ت��م��اد  جمل�س  اع��ت��م��اد  ع��ل��ى  ح�سلت  ال��ت��ي  التحتية  البنية 

للهند�سة والتكنولوجيا »اإيه بي اإي تي« .
ب��اع��رتاف ع��امل��ي ك��ربام��ج عالية  ال��ربام��ج حتظى حاليا  اأن ه��ذه  اإىل  ون���وه 
اجلودة ما يجعل طالبنا خريجني من اأف�سل الربامج وبحلول نهاية ال�سهر 
اأخ��رى تابعة  اأن ن�ست�سيف يف اجلامعة جلنة مراجعة  املتوقع  اجل��اري من 
برامج  ثالثة  العتماد  والتكنولوجيا  للهند�سة  االأمريكي  االعتماد  ملجل�س 
امليكانيكية  والهند�سة  ال�سناعية  الهند�سة  العلوم  بكالوريو�س  اأخرى ت�سم 

وعلوم احلا�سوب.
اأكثم   2017 ل��ع��ام  اخلريجني  دف��ع��ة  االأول يف  اخل��ري��ج  اأع���رب  م��ن جانبه 
ال�سعار والذي تخرج بدرجة امتياز مع مرتبة ال�سرف بكالوريو�س العلوم يف 
الهند�سة املدنية والبنية التحتية عن فخره واعتزازه مبا حققه هو وزمالوؤه 
اخلريجون .. وقال » اإن احل�سول على ال�سهادة هو اإجناز ذات اأهمية كبرية 
ولكن هذه لي�ست النهاية اإنها فقط بداية رحلة جديدة يف احلياة ومن هذا 

اليوم اإىل االأيام املقبلة دعونا نلتزم بخدمة املجتمع باأمانة وكرامة.
ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي يرافقه  ال�سمو  وقام راعي احلفل �ساحب 
اخلريجني  الطلبة  بت�سليم  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�سيخ  م��ع��ايل 

�سهاداتهم.

�سيدات املجتمع يف حوار مع ال�سرطة املجتمعية براأ�ض اخليمة
•• ر�أ�س �خليمة – �لفجر

اأكد املقدم الدكتور را�سد حممد ال�سلحدي مدير اإدارة ال�سرطة املجتمعية 
االإمارات  دول��ة  دع��م  اإىل  ب��االإن��اب��ة  اخليمة  راأ����س  ل�سرطة  العامة  بالقيادة 
العربية املتحدة للمراأة باعتبارها عن�سراً فاعاًل يف املجاالت كافة ، واإثباتها 
جلدارتها يف �سغل منا�سب قيادية خمتلفة يحفزها يف ذلك اإميان القيادة 
اإىل اأن �سرطة راأ�س اخليمة حري�سة  بالدولة بقدرتها يف العطاء ، م�سرياً 
كل احلر�س على ت�سجيع عنا�سرها الن�سائية نحو الريادة واالبتكار والتميز 
االأخذ  عرب  والتح�سني  التطوير  عملية  يف  ورئي�سي  اأ�سا�سي  �سريك  الأنها 
مبقرتحاتهن واآرائهن التي ت�ساهم وب�سكل جلي يف تقدمي اأفكار فريدة من 
ودائمة  ب�سفة م�ستمرة  االلتقاء  ، كما حتر�س على  ا�ستثنائية  وبل  نوعها 
مع كبار ال�سن باعتبارهن الرعيل االأول يف تر�سيخ املبادئ والقيم االأ�سيلة 
والثابتة مبجتمعنا وتراثها وثقافتها وقيمها ، كذلك مع �سيدات املجتمع 
للتعرف على اجنازاتهن واآخر التطورات واالأطروحات يف برامج جهاتهن 
املجتمع  اأف��راد  مع  التوا�سل  واحلكومية يف  املحلية  ودوائرهن  ومراكزهن 
الإحداث  الالزمني  والدعم  امل�ساعدة  لتقدمي  احتياجاتهن  على  والتعرف 
امل�ستقبل  لياأتي  مدرو�سة  وا�سرتاتيجيات  خطط  وفق  والتطوير  التغيري 
اجلميع  يتقنها  عملية  �سعيدة  ح��ي��اة  �سناعة  يف  امل�ستجدات  لكل  م��واك��ب��اً 
الوطنية  التم�سك بهويته  باأهمية  واع وم��درك  اعدادهن جليل  من خالل 
وتعاليم دينه االإ�سالمي واملحافظة على مكت�سبات الدولة وحمايتها واتخاذ 
التعامل االإيجابي مع كل ما نتعلمه ونعرفه لنحوله اإىل واقع مثمر نافع .
من  ال�سن  كبار  م��ن  لعدد  ب��االإن��اب��ة  االإدارة  مدير  ا�ستقبال  بعد  ذل��ك  ج��اء 

واملحلية  احلكومية  والدوائر  اجلهات  وممثلي  املجتمع  و�سيدات  ال�سيدات 
حواري  ملتقى  �سمن  ل����الإدارة  ال��ت��اب��ع  ال�سعادة  جمل�س  يف  ال�سيدات  م��ن 
امل�����س��ت��ج��دات م��ن اخلدمات  اآخ����ر  ب��ه��دف االط����الع ع��ل��ى  نظمته االأخ�����رية 
امللتقى  وتناول   ، للمراأة  املوجهة  تلك  وخا�سة  املجتمع  الأف��راد  املجتمعية 
التعرف على احتياجاتهم و�سبل التعاون والتن�سيق بني اجلميع ، وتقدمي 
الن�سح واالإر�سادات لتحقيق احلياة ال�سعيدة البعيدة عن الوقوع باجلرائم 
اأجل  من  امل�ساركات  مع  والتحاور  املناق�سة  باب  فتح  خالل  من   ، وامل�ساكل 

اخلري والعطاء .
وذكرت املالزم اأول موزة اخلابوري رئي�س ق�سم الربامج املجتمعية باالإدارة ، 
اإىل اأن فئة كبار ال�سن يحظون باحرتام وتقدير كبريين ، واأن املراأة جنحت 
بف�سل الدعم الالحمدود من قيادة الدولة من اثبات قدراتها و�سجلت لها 
املراأة  ب��اأن  واأ���س��ارت   ، اليوم  العديد من االجن��ازات التي يفخر بها اجلميع 
تربية  االأب��ن��اء  تربية  واأهمها  اأولها   ، امل�سوؤوليات  من  العديد  عاتقها  على 
�سحيحة و�سليمة الأنهم هم من �سيعتمد عليهم املجتمع يف امل�ستقبل ، لذا 
وجهت �سرطة راأ�س اخليمة اهتمامها الكبري بهذه الفئة لتن�سر من خاللها 
التوعية االأمنية واملرورية عرب براجمها واإ�سداراتها التي قدر لها اأن جتد 
طريقها اإىل االأ�سر واملدار�س والفئات وال�سرائح املجتمعية قبل اأن ت�سهم يف 

و�سع لبنة التوا�سل املوؤ�س�سي وتغر�س بذور الوعي بني اأفراد املجتمع .
واأو�سى امللتقى يف ختام جل�سته على �سرورة متابعة االأ�سرة ب�سكل عام واالأم 
حتديداً لالأبناء ومراقبتهم جيداً وعدم االن�سغال عنهم اأو تركهم للعمالة 
امل�ساعدة يف املنزل ، ويجب متابعة �سري درا�ستهم وتعليمهم والتعرف على 
اأ�سدقائهم ومعرفة اأماكن توجههم ، كما دعت امل�ساركات ب�سرورة تنظيم 

امللتقيات واالجتماعات مع جميع اجلهات واملوؤ�س�سات والدوائر  املزيد من 
ثقافة  ون�سر  االأ�سرية  االأو�ساع  لتح�سني  وال�سرطية  والرتبوية  املجتمعية 
وقيم جمتمعنا االإماراتي والتوعية بتوظيف و�سائل التوا�سل االجتماعي 
يف بناء حوار مع اجلمهور والتحول من اأ�سلوب رد الفعل اإىل اأ�سلوب الفعل 
املجتمع  موؤ�س�سات  م��ع  دائ��م��ة  �سراكة  بناء  يف  التقنيات  ه��ذه  تطبيق  ع��رب 

املختلفة .
وعلى هام�س امللتقى ، نظمت االإدارة بالتعاون والتن�سيق مع ق�سم اخلدمات 
الطبية ب�سرطة راأ�س اخليمة حملة توعوية �سحية للم�ساركني يف امللتقى 

من اجلهات اخلارجية واملوظفات ب��االإدارة بهدف توفري احلياة االإيجابية 
م�ساندة  جمال  يف  ال�سرتاتيجيتها  وحتقيقا  للجميع  ال�سليمة  وال�سحية 
اجلهات ال�سحية التي تعمل على متكني املجتمع من جمابهة االأمرا�س ، 
كما تهدف لتح�سني م�ستوى احلياة من خالل اإجراء الفحو�سات الطبية 
ال�ساملة ملر�سى ال�سكر وقيا�س �سغط الدم وقيا�س الوزن والطول وفح�س 
كتلة اجل�سم وتقدمي اال�ست�سارات الطبية للذين يعانون من بع�س امل�ساكل 
اأداء  م��ن  امل����راأة  لتمكني  ال��الزم��ني  واالإر����س���اد  الن�سح  وت��ق��دمي   ، ال�سحية 

ر�سالتها على اأكمل وجه .

العني ال�ساهرة:  »املنيعي ال�سامل« يعمل على اإ�سعاد  املجتمع 
•• ر�أ�س �خليمة – �لفجر

ا�ستعر�س برنامج »العني ال�ساهرة« 
االإذاعي الذي يبث عرب اأثري اإذاعة 
اإدارة االإعالم  راأ�س اخليمة وتعده 
والعالقات العامة بالقيادة العامة 
�ساد�س  ، يف  راأ���س اخليمة  ل�سرطة 
حلقاته للمو�سم الثالث مع �سيفه 
، الدور الكبري والهام الذي يلعبه 
ال�سامل  امل��ن��ي��ع��ي  ���س��رط��ة  م���رك���ز 
ال�ساملة  ال�سرطية  امل��راك��ز  كاأحد 
الإدارة  ويتبع  راأ���س اخليمة  باإمارة 
بالقيادة  ال�ساملة  ال�سرطة  مراكز 
يف  اخليمة  راأ����س  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة 
ت��ع��زي��ز االأم�����ن واالأم������ان وحر�س 
�سرطة راأ�س اخليمة على االإ�سراف 
وامل�ستمرة  امل���ب���ا����س���رة  وامل���ت���اب���ع���ة 
ال�ساملة  ال�سرطية  املراكز  جلميع 
لها  التابعة  واالأق�����س��ام  واالإدارات 
ودورها يف حتقيق اأعلى م�ستويات 
تلتزم  وال�����ت�����ي  االأم�����ن�����ي  االأداء 
الواقع وفقاً  اأر�س  بتطبيقها على 

تقع بهذه الفرتة ترجع اإىل »عدم 
تقدير« ال�سائقني واإ�سرارهم على 
الدخول يف االأودية للمغامرة بهذه 
ملاأ�ساة  عادة  تنتهي  التي  اللحظات 
وع����دم ان�����س��ي��اع��ه��م ل��ل��ت��وج��ي��ه��ات ، 

م�سيفاً باأن 
واأو���س��ح��ت احل��ل��ق��ة خ���الل تقرير 
ال����ذي  امل����رك����ز  واأه���م���ي���ة  ع����ن دور 
القيادة  وبتوجيهات  دائما  يتطلع 
للمتعاملني  اخلدمات  تقدمي  اإىل 
وف����ق اأع���ل���ى م��ع��اي��ري اجل�����ودة مبا 
املجتمع«  »اإ����س���ع���اد  ت��وج��ه  ي��ح��ق��ق 
االإ�سرتاتيجية  اخل���ط���ة  ���س��م��ن 
القائمة  اخل��ي��م��ة  راأ������س  ل�����س��رط��ة 
على تعزيز االأمن واالأمان والثقة 
بال�سرطة واإ�سعاد املجتمع الداخلي 
واخل������ارج������ي وذل��������ك م�����ن خ���الل 
العمل اخلدمي  االل��ت��زام مب��ب��ادئ 
اإن  حيث  املتعاملني  ر�سا  لتحقيق 
املتعاملني  مع  التعامل احل�ساري 
ويزيد  خدماتنا  مب�ستوى  يرتقي 
املتعامل  ل����دى  ال�����س��ع��ور  درج������ات 

التي  واالإن�������س���ان���ي���ة  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
 ، املا�سية  ال��ف��رتة  خ��الل  يقدمها 
اأبرز مبادراته والهدف منها  وعن 
الداخلي  املجتمع  �سعادة  لتحقيق 
واخل�������ارج�������ي وذل��������ك ب���ال���ت���ع���اون 
اال�سرتاتيجيني  ال�������س���رك���اء  م���ع 
وت���ع���اون���ه���م  دوره�����������م  م���ث���م���ن���اً   ،
االأه���داف  ال��الحم��دود يف حتقيق 
ع��ل��ى ال��ن��ح��و امل��ط��ل��وب ب��اع��ت��ب��ار اأن 
ويجب  اجلميع  م�سوؤولية  االأم���ن 
بلوغه  اأج���ل  م��ن  اجل��ه��ود  ت�سافر 

لتوجيهات وزارة الداخلية .
الهاتف  عرب  الربنامج  ا�ست�ساف 
نا�سر  اأح����م����د  ال���دك���ت���ور  ال����ل����واء 
ال��ري�����س��ي امل��ف��ت�����س ال���ع���ام ب�����وزارة 
الداخلية الذي حتدث حول جائزة 
اأمان(  )اب��ت��ك��ارك  للطلبة  اآي�سنار 
 ، امل�ساركني  وع���دد  منها  وال��ه��دف 
ال�سوتية  الر�سالة  ا�ست�سافت  كما 
ال�سعودي  ال��وف��د  م��ع ممثل  ل��ق��اءا 
للحديث  ج���اي���ت���ك�������س  مب���ع���ر����س 
م�ساركتهم  واأهمية  طبيعة  ح��ول 
على  امل��رت��ك��زة  واأه��داف��ه  باملعر�س 
اإليه  ماتو�سلت  اآخ���ر  ا�ستعرا�س 
من  وال�سرطية  االأم��ن��ي��ة  اجل��ه��ات 
على  تعلم  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  خ��دم��ات 
املعايري  اأعلى  وف��ق  االأداء  تطوير 

وامل�ستويات .
وا�ست�ساف الربنامج يف االأ�ستوديو 
ارئي�س  �سباع  حممد  اأحمد  املقدم 
مركز �سرطة املنيعي ال�سامل الذي  
حت���دث ع���ن ن�����س��اأة امل���رك���ز وتطور 
م���راح���ل���ه واخل������دم������ات االأم���ن���ي���ة 

املركز  اجن����ازات  ا�ستعر�س  ك��م��ا   ،
وح�سوله على جائزة القائد العام 

باملركز االأول .
وا�ستعداداتهم  جاهزيتهم  وذك���ر 
ال���س��ت��ق��ب��ال م��و���س��م ال�����س��ت��اء وما 
ي�����س��اح��ب��ه م���ن ه���ط���ول االأم���ط���ار 
وال�سيول  ل������الأودي������ة  وج�����ري�����ان 
واجن����������راف ال�������س���خ���ور وغ���ريه���ا 
وتوجيهاتهم  ون�������س���ائ���ح���ه���م   ،
الزائرين  جل��م��ي��ع  وم��ت��اب��ع��ت��ه��م 
ملناطق اجلنوبية �سمن اخت�سا�س 
ب���اأن���ه مت اإغ���الق  امل���رك���ز ، م���وؤك���داً 
احلفر  بع�س  وردم  الطرق  بع�س 
ت�سكل  ك���ان���ت  وال����ت����ي  اخل����ط����رية 
خ�����ط�����ورة م�����ع و�����س����ع ال����ل����وح����ات 
االإر�����س����ادي����ة ب���ه���ذا ال�������س���اأن وذل���ك 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ، 
وقال باأن املركز يوا�سل عمله على 
مدار اليوم يف تلك االأوقات لتوفري 
اأق�سى درجات االمن واالمان عرب 
باأن  واأ�����س����ار   ، ال����دوري����ات  ت��ك��ث��ي��ف 
اأغلب تلك احلوادث املرورية التي 

ومتابعة  واالأم������ان  االأم�����ن  ح��ف��ظ 
على  حر�سه  موؤكدين   ، �سوؤونهم 
التي  اأف�������س���ل اخل����دم����ات  ت���ق���دمي 
القيادة  ت���وج���ه���ات  م���ع  ت��ت��م��ا���س��ى 
لتحقيق  امل�����س��اه��م��ة  يف  ب���ال���دول���ة 
مدة  يف  اإي��ج��اب��ي��ة  ملمو�سة  نتائج 
خف�س  خ��الل  من  ق�سرية  زمنية 

بقيمة واأهمية اجلهة املتقدم اإليها 
�سرطة  ت�سعه  اأ�سا�سي  ه��دف  وه��و 

راأ�س اخليمة ن�سب العني .
وا�ستعر�ست فقرة »املرا�سل« لقاءات 
متنوعة مع اأهايل منطقة املنيعي 
امل��رك��ز الذين  ���س��م��ن اخ��ت�����س��ا���س 
يف  املركز  ودور  اأهمية  على  اأك���دوا 

موؤ�سر اجلرمية والوفيات الناجتة 
امل����روري����ة حلفاظ  ع���ن احل������وادث 
الطريق  م�ستخدمي  �سالمة  على 
وال����ت����واج����د االأم����ن����ي ع���ل���ى م����دار 
االإمارات  بدولة  للو�سول  ال�ساعة 
العامل  دول  اأف�سل  من  تكون  ب��اأن 

اأمناً واأماناً .
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اأخبـار الإمـارات
الطالب يحرزون فوزًا �ساحقًا يف اأ�سبوع جيتك�ض للتقنية 2017

•• دبي-�لفجر:

ام�س يف  اإم��ارات��ي  دره��م  األ��ف   120 قيمتها  بجوائز  املبدعون  الطالب  ف��از 
مناف�سات  من  االأخ���رية  ال���دورة  يف  وذل��ك   ،2017 للتقنية  جيتك�س  اأ�سبوع 
خمترب جيتك�س للطلبة لهذه ال�سنة. وترعى اأك�سنت�سر هذه املناف�سات التي 
التكنولوجيا  جمال  يف  وابتكاراً  اإب��داع��اً  االأك��رث  ال�سباب  اكت�ساف  اىل  تهدف 
القطاعات  هذه  م�ستقبل  ي�سكلون  والذين  واحلو�سبة،  والعلوم،  الهند�سية، 
احليوية. وقد اأتاحت مناف�سات خمترب جيتك�س للطلبة التي ميكن جلميع 
الطالب يف االإمارات امل�ساركة فيها الفر�سة اأمام املتناف�سني لعر�س اأفكارهم 
واالت�ساالت  املعلومات  تكنولوجيا  جم��ال  يف  رواد  اأم���ام  واملبتكرة  املبدعة 
وممثلني عن جامعات املنطقة. وكانت اجلائزة االأوىل البالغة 50 األف درهم 

اإماراتي من ن�سيب �سارثاك �سيتي الذي قّدم فكرة » ThumbFi: مقيا�س 
اأ�سحاب االإعاقات  حيوي ذكي«، التي ت�ستخدم تكنولوجيا الب�سمات لتمّكن 
من ت�سغيل اأجهزتهم.  وفاز �سيتي اأي�ساً برحلة مدفوعة التكاليف مل�ساهدة 
لتعزيز  اأك�سنت�سر  لدى  التدّرب  وبفر�سة   ،3 الياه  ال�سناعي  القمر  اإط��الق 
باجلائزة  ف���وزه  على  وتعليقاً  مبتكرة.  تكنولوجية  ح��ل��ول  بتطوير  �سغفه 
جيتك�س  خمترب  مبناف�سات  اأف���وز  اأن  ال��رائ��ع  »م��ن  ���س��ارث��اك:  ق��ال  االأوىل، 
للطلبة. فاأنا اأتطلع للم�ستقبل حني اأمتكن من تطبيق فكرتي، بحيث ي�ساعد 
العامل.« اأما اجلائزة  حول  االإعاقات  اأ�سحاب  من  املاليني   ThumbFi
الثانية البالغة 40 األف درهم فكانت من ن�سيب فريق ن�سائّي بالكامل مكّون 
من نوف فا�سل ال�سعيدي، وفاطمة حارب النيادي، وموزة نا�سر االأحبابي. 
وقد فزن بها عن فكرتهّن »اليد االآلية كجهاز م�ساعد.« ونالت فاطمة اأحمد 

 iOS ال�سايل اجلائزة الثالثة البالغة 30 األف درهم عن لعبتها على نظام
.Silent Fairy والتي حتمل ا�سم

دبي،  ومياه  كهرباء  وهيئة  اأك�سنت�سر،  برعاية  ج��رت  امل�سابقة  اأّن  اىل  ي�سار 
قّدمه  م�سروعاً   24 احلّكام  واختار  الذكية.  الف�سائية  �سات  الياه  وحلول 
اأف�سل  النهائية  املرحلة  واخ��ت��اروا يف  ع���ادوا  ث��م   200 اأ���س��ل  م��ن  ال��ط��الب 
ثالثة م�ساريع.  ويف هذه املنا�سبة، قال عمر بول�س، املدير االإداري االإقليمي 
مرة  ده�سنا  »لقد  وتركيا:  اأفريقيا  و�سمال  االأو���س��ط  ال�سرق  يف  الأك�سنت�سر 
خمترب  مناف�سات  يف  امل�ساركني  كافة  اأب��داه��ا  التي  املوهبة  مل�ستويات  اأخ��رى 
لالقت�ساد  امل�ستمر  فالتطور  جميعاً.  نهنئهم  اأن  ون���وّد  للطلبة  جيتك�س 
اكت�ساب  من  العاملة  قوتها  متكني  الكربى  ال�سركات  على  يحّتم  الرقمي 
اأن  النا�سئة. كذلك، ال بّد لل�سركات  مهارات جديدة واعتماد التكنولوجيات 

اأفكار جديدة ورائدة.  وتبادر اىل تطبيق  التكنولوجي  االكت�ساح  تتقّبل هذا 
فالطالب الذين �ساركوا هذا العام يف مناف�سات خمترب جيتك�س هم امل�ستقبل، 

واالإكارهم �ستبّدل طريقة قيامنا باالأعمال.«
من جهتها، قالت تريك�سي لوه مريماند، النائب االأول للرئي�س يف ق�سم اإدارة 
التي  الربامج  »تعترب  العاملي:  التجاري  دبي  مركز  يف  والفعاليات  املعار�س 
اأ�سا�سية  و�سيلة  للطلبة  جيتك�س  خمترب  مناف�سات  مثل  ال�سباب  على  ترّكز 
جيتك�س  فاأ�سبوع  وت��ط��وي��ره.  التقنية  امل��واه��ب  م��ن  املقبل  اجليل  لت�سجيع 
للتقنية و«جيتك�س فيوت�سر �ستارز« ي�ستعر�سان اأف�سل ما يف التكنولوجيات 
على  وتعتمد  التغري  دائمة  قطاعات  فهذه  العامل.  حول  واملبتكرة  النا�سئة 
املخّيلة وريادة االأعمال الدائمة. و�سباب اليوم هم م�ستقبل هذه القطاعات، 

ولذا تفتخر جيتك�س بت�سجيعهم وحّثهم على االإبداع.«

فى ختام جل�صاته

موؤمتر اجليوفيزياء الهند�سية يو�سى باأهمية تعميم ا�ستخدام الطرق العلمية احلديثة
اإدراج علم اجليوفيزياء الهند�صية والبيئية يف املناهج التعليمية واملقررات الدرا�صية لطلبة اجلامعات واملوؤ�ص�صات التعليمية

تنظيم ور�س عمل للمهند�صني واجليوفيزيائيني، وامل�صممني العاملني يف الهيئات واالإدارات احلكومية يف اإمارة اأبوظبي
 تكرمي الطلبة الفائزين بجائزة البحوث الطالبية واملن�صورات العلمية وتوزيع اجلوائز التقديرية واملالية عليهم

•• �لعني - �لفجر

املا�سى  اال���س��ب��وع  ن��ه��اي��ة  اخ��ت��ت��م��ت 
ف�����ع�����ال�����ي�����ات امل��������وؤمت��������ر ال����ع����امل����ي 
والتي  ال��ه��ن��د���س��ي��ة  ل��ل��ج��ي��وف��ي��زي��اء 
ا�ستمرت على م��دى اأرب��ع��ة اأي��ام يف 
رح���اب ج��ام��ع��ة االم�����ارات و ح�سر 
العامليني  اخل������رباء  م���ن  ال���ع���دي���د 
والباحثني املرموقني واأع�ساء هيئة 
حيث  اجلامعة،  وطلبة  التدري�س 
العلمية  جل�ساته  يف  امل��وؤمت��ر  رك��ز 
على التجارب واالبتكارات والعلوم 
العالقة  ذات  والتقنيات  املتطورة 
باإنتاج البيانات حول �سطح االأر�س 
حمورياً  جانباً  ت�سكل  باتت  والتي 
يف جمال اجليوفيزياء الهند�سية. 
واكد املوؤمتر �سمن تو�سياته على 
الطرق  ا���س��ت��خ��دام  تعميم  اأه��م��ي��ة 
اجليوفيزيائية  احلديثة  العلمية 
الهند�سية والبيئية  والتي عر�ست 
امل�ساريع  ك��اف��ة  امل��وؤمت��ر يف  ه��ذا  يف 
ال���ه���ن���د����س���ي���ة ب����دول����ة االإم�����������ارات، 
عمل  ور���س  تنظيم  اإىل  باالإ�سافة 
واجليوفيزيائيني،  للمهند�سني 
الهيئات  يف  العاملني  وامل�سممني 
اإم�����ارة  يف  احل��ك��وم��ي��ة  واالإدارات 

اأبوظبي
ا�سافة اىل تنظيم ور�سة عمل عن 
للتعرف  ال��ب��ح��ري��ة  اجل��ي��وف��ي��زي��اء 
البحرية  ال��ت��ي��ارات  م�سكالت  على 
وقاع البحر ومدى تاأثرياتها على 

النقل البحري
اإدراج علم اجليوفيزياء  اىل جانب 
املناهج  يف  وال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال��ه��ن��د���س��ي��ة 
الدرا�سية  وامل���ق���ررات  التعليمية 
واملوؤ�س�سات  اجل���ام���ع���ات  ل��ط��ل��ب��ة 
والرتكيز  العالقة  ذات  التعليمية 
على هذا التخ�س�س الهام، والعمل 
م��وج��ود منها  ه��و  م��ا  على تطوير 
احلديثة  العلمية  النظريات  وف��ق 

ال����ت����ي ن����وق���������س����ت، واالب�����ت�����ك�����ارات 
عر�ست  التي  املتطورة  واالأ�ساليب 
العامل،  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  م���رة  الأول 
واأك���دوا ب��اأن ه��ذا امل��وؤمت��ر يف دورته 
اأف�سل واح��د من  ال��راب��ع��ة م��ا زال 

خم�سة موؤمترات عاملية.
  

جائزة البحوث الطالبية
الطلبة  ت����ك����رمي  مت  وق�������د  ه�������ذا 
ال����ف����ائ����زي����ن ب����ج����ائ����زة ال���ب���ح���وث 
العلمية  وامل���ن�������س���ورات  ال��ط��الب��ي��ة 
التقديرية  اجل�����وائ�����ز  وت�����وزي�����ع 
خ�س�س  ح��ف��ل  يف  عليهم  وامل��ال��ي��ة 
اأق���ي���م يف متحف  اجل����ائ����زة  ل���ه���ذه 
ق�سر العني كما مت تكرمي اللجنة 

العلمية للموؤمتر يف نف�س احلفل 
كما قامت جمعية اجليوفيزيائيني 
اال����س���ت���ك�������س���اف���ي���ني االأم����ري����ك����ي����ة 
للموؤمتر-  ال��ع��ل��م��ي  –ال�سريك 
العني،  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  ب���ت���ك���رمي 
للجهود  وجامعة االإمارات تقديراً 

املبذولة يف اإجناح هذا املوؤمتر. 
تنظيم رحالت  اخ��رمت  م��ن جانب 
ترفيهية علمية داخل مدينة العني 
هزاع  ا���س��ت��اد  ال���وف���ود  زارت  ح��ي��ث 
العني،  ق�����س��ر  وم��ت��ح��ف  ال������دويل، 
ال�سحراء.  ل��ع��ل��وم  زاي����د  وم���رك���ز 
�سعادتهم  عن  ال�سيوف  عرب  وق��د 
التي  االأم������اك������ن  يف  واإع����ج����اب����ه����م 
امللحوظ  بالتطور  واأ�سادوا  زاروه��ا 
ال�سيافة  وح�سن  العني  مدينة  يف 

والتنظيم.

زيارة حقلية علمية جلبل حفيت
ثالثون  ق����ام  امل����وؤمت����ر  خ���ت���ام  ويف 
باحثاً وخبرياً علمياً برحلة حقلية 
ل���الط���الع على  ح��ف��ي��ت  ج��ب��ل  اإىل 
والتطبيقات  املنطقة  جيولوجية 
اجليوفيزيائية القريبة من �سطح 

االأر�س. 

اإليها  ت���و����س���ل  ال����ت����ي  وال���ن���ت���ائ���ج 
الباحثني يف هذا املوؤمتر.

 م��ن ج��ان��ب��ه اأك���د امل��ه��ن��د���س �سهيل 
التنفيذي  امل���دي���ر  امل���ه���ريي  ث����اين 
بلدية  يف  امل����دن  تخطيط  ل��ق��ط��اع 
اللجنة  ورئ���ي�������س  ال���ع���ني،  م��دي��ن��ة 
املوؤمتر  اأن  على  للموؤمتر-  العليا 
متميزة،  عاملية  ب�سمعة  يتمتع  بات 
وم���ا ي���وؤك���د ع��ل��ى ذل���ك ب����اأن هناك 
اللجنة  جهات خارجية طلبت من 
يف  اإليها  امل��وؤمت��ر  ت�سدير  املنظمة 

دوراته القادمة«.
 واأ�ساف املهريي: »اإن املوؤمتر حقق 
االأهداف املرجوة منه و�سيزيد من 
اجليوفيزياء  ت��ط��ب��ي��ق��ات  اأه��م��ي��ة 
والبيئية  ال��ه��ن��د���س��ي��ة  ل��الأغ��را���س 
البنى  وتهيئة  امل�ساريع  تنفيذ  يف 
التحتية كما يدعم خطط االإدارات 
اأبوظبي  باإمارة  املختلفة  والهيئات 
والبلديات  ال����ب����رتول  ك�����س��رك��ات 

وتخطيط املدن وغريها
 وذكر املهند�س رئي�س اللجنة العليا 
ب���اأن ه���ذا امل��وؤمت��ر ال��ع��امل��ي اأ�سحى 
اخلربات  وتبادل  للمعرفة  مركزاً 

بف�سل  املا�سية  ال��ث��الث  ال����دورات 
ال���رائ���ع وال��ع��م��ل املهني  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
املوؤمتر  برنامج  وتنفيذ  اإع���داد  يف 

ب�سكل عام. 
بكر  حيدر  الدكتور  االأ�ستاذ  وق��ال 
–رئي�س اللجنة العلمية للموؤمتر- 
كبرية  حت��والت  ي�سهد  ال��ع��امل  »اإن 
على  تعتمد  ه��ائ��ل��ة  علمية  وث����ورة 
والعامل  واالبتكار  العلمي  البحث 
الأي  ميكن  ف��ال  امل��ت��داخ��ل،  املفتوح 
العامل  اأن ينعزل عن هذا  جمتمع 
ي��ق��وم على  ال��ت��ن��اف�����س  واأن ج��وه��ر 
العلم واملعرفة.. واأ�ساف: ركزنا يف 
البحوث  نوعية  على  امل��وؤمت��ر  ه��ذا 
وان��ت��ق��اء امل��ت��ح��دث��ني ال��ر���س��م��ني يف 
الندوات العلمية ممن لهم ب�سمات 
وا�سحة وابتكارات علمية يف جمال 
الهند�سية  اجليوفيزياء  تطبيقات 
�ستعود  علمية  بتو�سيات  وخرجنا 
الهيئات  ع��ل��ى  وال���ف���ائ���دة  ب��ال��ن��ف��ع 
ومراكز  وامل��وؤ���س�����س��ات  احل��ك��وم��ي��ة 

البحوث املخت�سة.
الباحث  الدكتور  اأ�سار  جهته  ومن 
نيلز ريدن من ال�سويد اإىل اأهمية 

العاملية، وبح�سب اال�ستطالع الذي 
اأجري على هام�س املوؤمتر من قبل 
ممتازة  درج��ة  ن��ال  فقد  امل�ساركني 
جناح  د  يع�سّ اإيجابي  موؤ�سر  وهذا 

وحتقيق اأهداف املوؤمتر.
توجهات  �سوء  »يف  املهريي:  وق��ال 
 2071 وروؤي������ة دول�����ة االإم��������ارات 
ج��ل�����س��ات ع�سف  ���س��ن��ع��ق��د  ف���اإن���ن���ا 
لنكون يف خط  العمل  ذهني لفرق 
القيادة  وروؤي��ة  توجهات  متواز مع 

الر�سيدة«..
البحوث  م���و����س���وع���ات  وت���ن���اول���ت 
اجلل�سات  التي عر�ست من خالل 
والندوات العلمية اأهمية تطبيقات 
اجليوفيزياء لالأغرا�س الهند�سية 
العلمي  ال��ت��ط��ور  وم���دى  والبيئية 
يف  احلا�سل  والتطبيقي  النظري 

العامل.
اأحمد  ال���دك���ت���ور  االأ����س���ت���اذ  واأ�����س����ار 
رئي�س  العلوم-  كلية  عميد  م��راد- 
باأن  للموؤمتر  التح�سريية  اللجنة 
ه���ذا امل���وؤمت���ر ال���ذي ع��ق��د بتنظيم 
ب��ل��دي��ة ال��ع��ني وج��ام��ع��ة االإم�����ارات 
عن  ومتيز  ملحوظاً  جناحاً  حقق 

الطرقات  اإن�����س��اء  يف  امل��ن��ت��ج  ج���ودة 
الك�سف  وط��رق  وال�سدود  واالأبنية 
ع���ن االأ�����س����رار ب��ه��ا وع���ر����س اأه���م 
�سيانة  يف  ال��ع��ل��م��ي��ة  االأ����س���ال���ي���ب 
تعطل  دون  وم��ع��اجل��ت��ه��ا  ال���ط���رق 

احلركة املروية عند اإ�سالحها.
»ل���ي�������س ليرن«  ال���ب���اح���ث  وع����ر�����س 
اأه���م  امل���ت���ح���دة  ال����والي����ات  – م���ن 
اجليوفيزيائية  ال���ت���ط���ب���ي���ق���ات 
الهند�سية  والبايوجيوفيزيائية 
واأف�����س��ل االأ���س��ال��ي��ب احل��دي��ث��ة يف 
وكيفية  ال���رتب���ة  ت���ل���وث  م��ع��اجل��ة 
تطبيق الفكرة وتو�سيلها بطريقة 
املهند�سني  اإىل  ���س��ل��ي��م��ة  ع��ل��م��ي��ة 
املجال  ه��ذا  يف  العاملني  املدنيني 
ب���������س����اأن ا����س���ت���خ���دام���ه���ا ل���ت���ف���ادي 
املن�ساآت  جت��ه��ي��ز  ع��ن��د  ال�����س��ل��ب��ي��ات 
ك���ه���ب���وط ال����ط����رق وان���ه���ي���ارات���ه���ا، 
التي  وال��ت�����س��ق��ق��ات  وال��ت�����س��دع��ات 

حتدث لالأبنية.
الباحثني  ب�����اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر 
عربوا  املوؤمتر  ه��ذا  يف  وامل�ساركني 
املنظمة  ل��ل��ج��ن��ة  ام��ت��ن��ان��ه��م  ع����ن 
العلمية  االأوراق  باأهمية  واأ���س��ادوا 

املنظمة العاملية تزيد الدول االأع�صاء اىل 78

االإفتتاح الر�سمي لكربى »املهارات العاملية« يف اأبوظبي م�ساء اليوم
•• �بوظبى - �لفجر:

اأع�ساء  دول����ة   78 مم��ث��ل��و  اأ����س���اد 
ملنظمة  ال���ع���م���وم���ي���ة  اجل���م���ع���ي���ة 
القيادة  بجهود  العاملية،  امل��ه��ارات 
اأبوظبي  مركز  لتمكني  الر�سيدة 
التقني  وال����ت����دري����ب  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
امل�سابقة  ت��ن��ظ��ي��م  م���ن  وامل���ه���ن���ي، 
املنظمة،  ت����اري����خ  يف  االأ�����س����خ����م 
للمهارات  العاملية  امل�سابقة  وه��ي 
يرتقب  ال��ت��ي   2017 اأب��وظ��ب��ي 
اأج��م��ع االإف��ت��ت��اح الر�سمي  ال��ع��امل 
لها م�ساء اليوم ال�سبت، يف مركز 
للمعار�س،  ال���وط���ن���ي  اأب���وظ���ب���ي 
خرية  م����ن   1300 مب�������س���ارك���ة 
عماد  ي�سكلون  دول���ة،   59 �سباب 
والتكنولوجي  ال�سناعي  التطور 

االإجتماع اأن العامل اأجمع يرتقب 
الر�سمي  االإفتتاح  �سديد  ب�سغف 
ل����ك����ربى«امل����ه����ارات ال���ع���امل���ي���ة« يف 
الدعم  اأن  على  م��وؤك��داً  اأب��وظ��ب��ي، 
املحدود   غ���ري  وامل���ع���ن���وي  امل������ادي 
للقيادة االإماراتية الر�سيدة، وراء 
جناح »اأبوظبي التقني« يف تنظيم 
التاريخ  يف  االأ����س���خ���م  امل�����س��اب��ق��ة 
عام  اأ�سبانيا  يف  اإنطالقتها  منذ 

.1947
قال  االإج��ت��م��اع  ويف كلمته خ��الل 
ال�سام�سي«اأهاًل  م��ب��ارك  ���س��ع��ادة 
اإم���ارات  يف  جميعاً  بكم  وم��رح��ب��اً 
وامل�ستقبل..ونعدكم  احل�����س��ارة 
ي�������س���ارك فيها  ث���ري���ة  ب��ف��ع��ال��ي��ات 
ونوابهم  ال�����وزراء  م��ن   30 ن��ح��و 
يف  ال�����ع�����امل،  دول  خم���ت���ل���ف  م����ن 

الذي �سي�سهده العامل يف امل�ستقبل 
القريب والبعيد.

ج�������اء ذل�������ك خ�������الل اإالإج�����ت�����م�����اع 
الر�سمي والرئي�سي الذي عقدته 
للمنظمة  ال��ع��م��وم��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
اجلمعة،  اأم�س  للمهارات  العاملية 
ال���وط���ن���ي  اأب����وظ����ب����ي  م����رك����ز  يف 
مبارك  �سعادة  بح�سور  املعا�س، 
���س��ع��ي��د ال�����س��ام�����س��ي م���دي���ر عام 
مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب 
التقني واملهني، و�ساميون بارتلي 
رئي�س املنظمة العاملية للمهارات، 
العمومية  اجل��م��ع��ي��ة  واأع�������س���اء 
ق�����ررت قبول  ال���ت���ي  ل��ل��م��ن��ظ��م��ة، 
باملنظمة  جديدا  ع�سواً  باك�ستان 

لريتفع عددها اىل 78 دولة.
وق������ال ����س���امي���ون ب���ارت���ل���ي خالل 

ي��ط��رح فيها  م��وؤمت��ر ع��امل��ي كبري 
وتو�سيات  ن��ت��ائ��ج  ال��ع��امل  ���س��ب��اب 
م��ن��ت��دى ال�����س��ب��اب ال��ع��امل��ي الذي 
وجميعها  ال���وزراء  موؤمتر  ي�سبق 
بجانب  م��رة  الأول  تقام  فعاليات 
االأن�سطة  م���ن  وال��ك��ث��ري  ال��ك��ث��ري 
واملدرو�سة  ال��ه��ادف��ة  والفعاليات 

بعناية فائقة.«
ال�سام�سي  مبارك  �سعادة  واأ�ساف 
موؤكداً جاهزية »اأبوظبي التقني« 
ال�ست�سافة  نحو 100 األف زائر 
دويل،  زائ���ر  اآالف   10 و  حم��ل��ي، 
احل����دث  ه�����ذا  اأن  اىل  م�������س���رياً  
العاملي ياتي يف الوقت الذي تركز 
فيه قيادتنا الر�سيدة على التعليم 
باعتباره املحور الرئي�سي للتنمية 

امل�ستدامة واقت�ساد املعرفة.

 

اأبوظبي، حيث تعمل فرق  اأنظار العامل نحو  يف هذه االأي��ام، تتجه 
اللم�سات االأخرية على التح�سريات  باأق�سى طاقتها لو�سع  العمل 
العقول الإكت�ساف  تت�سابق فيه  ع��ادي؛ حدث  ا�ستعداداً حلدث غري 

احللول؛ اإنها م�سابقة املهارات العاملية اأبوظبي 2017. 
هذه امل�سابقة لي�ست حدثاً عابراً، بل هي منا�سبة كرنفالية، اإنها من 
اأثرها  الزمان واملكان، وت��رتك  التي حتفر عميقاً يف  االأح��داث  نوع 
التناف�س  يكون  �سوف  احل��دث  ه��ذا  يف  معاً.  وامل�ستقبل  احلا�سر  يف 
االإيجابي هو �سيد املوقف، اإنه تناف�س يف الرباعة والذكاء، يف الدقة 
وال�سرعة، واالإتقان وح�سن التدبري. اإنها املهارات بال حدود، مهارات 
من احلياة والأجل احلياة يف بلد يتقن اأهله فن احلياة، اإذ ي�سعون 
قيادتهم  روؤى  م�ستلهمني  امل�ستقبل،  يف  واأخ��رى  احلا�سر  يف  قدماً 
ارتقت  واإمن���ا  االع��ت��ي��ادي��ة،  احل��ي��اة  معايري  ل�سعبها  تقبل  مل  ال��ت��ي 
بتلك املعايري لتجعل من ال�سعادة هدفاً، ومن الرفاهية غاية، ومن 
وكما  يتقنها،   اأن  اإم��ارات��ي  كل  على  يتعني  امل�ستقبل مهارة  �سناعة 
اآل مكتوم نائب رئي�س  ذكر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
نفكر  »نحن  »رع��اه اهلل«  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
بطريقة خمتلفة... الكثريون يتنباأون بامل�ستقبل... نحن ن�سنعه« 
اإننا و�سعنا بناء  ال��دول  الفارق بني دول��ة االإم���ارات وباقي  هذا هو 
االإن�سان وتهيئة ال�سباب الإ�ستالم الراية هو الهدف الرئي�سي، وهذا 
ما �سدد عليه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة يف كلمته الأجيال 
امل�ستقبل »نحن �سركاء يف هذا الوطن... يف �سعادته وتقدمه واأمنه 
باأن  اإمي��ان  ولدينا  اأبنائي  يا  اأنتم  احلقيقي  رهاننا  اإن  وهمومه... 
التقدم يف ه��ذه ال��دول��ة ل��ن يتم اإىل ب��ك��م«، ه��ذه ه��ي روؤي���ة قيادتنا 
الر�سيدة.  يف هذا احلدث الكبري، ثمة اأرقام ال ميكن املرور عليها 
من دون اأن ت�ستوقفنا قلياًل، عّلها ت�سيء على املنطلقات التي دفعت 
اأ�سحاب القرار ال�ست�سافة امل�سابقة يف عا�سمة احلداثة وامل�ستقبل 
اأبوظبي. والأن لغة االأرق��ام هي االأك��رث بالغة يف ع�سرنا الرقمي، 

فلنرتكها تتحدث قلياًل: 
االأع�ساء يف منظمة املهارات العاملية78دولة.  الدول  عدد  • يبلغ 

59 بلداً  1300 �ساب و�سابة، جاءوا من   املت�سابقني  • يبلغ عدد 
واإقليماً من حول العامل. 

اأكرث من 12،000  الدولة  خارج  من  امل�ساركني  عدد  • يبلغ 
�سيتعني على املتناف�سني  التي  الورود  عدد  هي  زهرة   12،180 •

اإ�ستخدامها يف م�سابقة تن�سيق الزهور.
البناء،  جم��ال  يف  املتناف�سني  باإنتظار  طابوق  قطعة   22،500  •

وهذا العدد يكفي لبناء منزل مكون من ثالثة طوابق.
لي�ست هذه االأرقام �سوى غي�س من في�س. ومع ذلك، فثمة ما هو 
اأهم من النواحي الكمية، اإذ �سوف ي�ستخدم املت�سابقون اأحدث اأنواع 
التقنيات واالأجهزة، وبنهاية امل�سابقة �سيجري توزيع تلك االأجهزة 

على مراكز البحث والتدريب املهني. 
واالحتكاك  االإيجابي  التفاعل  للم�سابقة هو  االأ�سمى  الهدف  والأن 
امل�سابقة  ف���اإن  ال��ع��امل��ي��ني،  ون��ظ��رائ��ه  االإم���ارات���ي  ال�سباب  ب��ني  املنتج 
األ��ف زائ��ر، كما �سي�سارك يف احل��دث نحو  �ستحظى مبا يقارب املئة 

األف متطوع ممن �سجلوا اأ�سماءهم للم�ساركة يف التنظيم. 
ولعل ما مييز املهارات مو�سع التناف�س هو اأنها لي�ست نخبوية، ولي�ست 
اإىل  حم�سورة النطاق، بل ترتاوح بني �سيانة حمركات الطائرات 
اإ�سالح هياكل ال�سيارات اإىل �سبغ ال�سيارات اإىل تن�سيق الزهور اإىل 
الهند�سي، والروبوتات، واخلراطة،  بالر�سم  امليكاترونيك�س، مروراً 
وتكنولوجيا  وال���ربجم���ي���ات  واالت�������س���االت  وال���ل���ح���ام،  وال���ن���ج���ارة، 
املعلومات، والبناء، وت�سنيع القوالب للمواد البال�ستيكية، وت�سميم 

االأزياء، واجلب�س، والدهان، والديكور وغريها الكثري. 
من خالل هذه املجموعة الوا�سعة من املهارات التي تعرّب عن األوان 
للم�ستقبل، معلنة دخولها  اأبوظبي ذراعيها  املختلفة، تفتح  احلياة 
ع�سر الثورة ال�سناعية الرابعة، وموؤكدة جاهزيتها ملرحلة ما بعد 
النفط، حيث اال�ستدامة والذكاء ال�سناعي واملهارات القائمة على 

االبتكار واالإبداع.  
اأبوظبي،  2017 جاءت بالعامل اإىل قلب  م�سابقة املهارات العاملية 

لت�سع اأبوظبي يف قلب العامل.
مبارك �صعيد ال�صام�صي 
مدير عام مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني

اأبوظبي ت�صت�صيف 
العالــــم
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ان�سكت�س �ساين�س 

CN 2282789:ملكافحة احل�سرات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ه�سام حممد عبود عامر بن حريز %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف موزه �سيف حمدان املن�سوري

فعلى كل من له حق او اعرتا�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 12146 بتاريخ 2017/10/14

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

�سيتيز انرتنا�سيونال ال�ست�سارات املوارد الب�سرية
 رخ�سة رقم:CN 2371814 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبداهلل احمد الكثريي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي عبداهلل را�سد �سليمان ال�سام�سي

فعلى كل من له حق او اعرتا�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(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كارونا لل�ستائر

 رخ�سة رقم:CN 1046349 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة راجنيت ثيكو مبادان بن كارونا كاران فانارات %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف فانارات كارونا كاران

فعلى كل من له حق او اعرتا�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 12146 بتاريخ 2017/10/14

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

برجر  رخ�سة رقم:CN 2161899 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عادل عو�س خلفان جمعه الكعبي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد عو�س خلفان جمعه الكعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�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 12146 بتاريخ 2017/10/14

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

رخ�سة رقم:CN 1028222 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد عو�س بدر جعفر الكثريي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف رم�سان �سعد �سامل ال�سبع
فعلى كل من له حق او اعرتا�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 12146 بتاريخ 2017/10/14

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

CN 1032859:لل�سيانة العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة يون�س فتح علي اخلاجه %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عارف عمر نا�سر علي حويل

فعلى كل من له حق او اعرتا�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 12146 بتاريخ 2017/10/14

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

CN 1141386:لالعمال االكرتوميكانيكية رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة يون�س فتح علي اخلاجه %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عارف عمر نا�سر علي حويل

فعلى كل من له حق او اعرتا�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 12146 بتاريخ 2017/10/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/يونك�س ميدل اي�ست لال�ستثمار 

CN  قد تقدموا الينا بطلب التجاري رخ�سة رقم:2139796 

تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�ساحة 2*5 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/يونك�س ميدل اي�ست لال�ستثمار التجاري

UNIX MIDDLE EAST COMMERCIAL INVESTMENTS

اىل/الوايف ميدل اي�ست لال�ستثمار التجاري  

ALWAFI MIDDLE EAST COMMERCIAL INVESTMENTS

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�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 )ابوظبي(

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/حمد عقيل عيدرو�س الدارة العقارات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1865421 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خالد خمي�س �سعيد خمي�س الري�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حمد عقيل عيدرو�س بن زين �سالح

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

تعديل ا�سم جتاري من/ حمد عقيل عيدرو�س الدارة العقارات

HAMAD AQEEL AIDAROUS PROPERTY MANAGEMENT

اىل/ خالد خمي�س الري�سي الدارة العقارات 

KHALED KHAMIS ALRAYSSI PROPERTY MANAGEMENT

فعلى كل من له حق او اعرتا�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 12146 بتاريخ 2017/10/14

اإعــــــــــالن
البحري  ال�سياد  وم�ساوي  ال�س�����ادة/مطعم  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
تقدموا  قد    CN رقم:1979551  رخ�سة  ذ.م.م  الواحد  ال�سخ�س  �سركة   - ال�ساطر 

الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حميد �سعيد �سامل بوالحج الرميثي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/حميد �سعيد �سامل بوالحج الرميثي من 100% اىل %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد حميد �سعيد بوالحج الرميثي %51

تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�ساحة 1*20 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ مطعم وم�ساوي ال�سياد البحري ال�ساطر - �سركة ال�سخ�س 
الواحد ذ.م.م

AL SAYYAD AL BAHRI AL SHATER RESTAURANT & GRILLS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
اىل/ مطعم وم�ساوي ال�سياد البحري ال�ساطر ذ.م.م 

AL SAYYAD AL BAHRI AL SHATER RESTAURANT & GRILL LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�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 

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سو ارت لتعهدات الرتفيهيه

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2023701 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/جرج�س طلعت جنيب قالده من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/جرج�س طلعت جنيب قالده من 100% اىل %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/جنالء علي حممر ال�سحي من وكيل خدمات اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ جنالء علي حممر ال�سحي من 0% اىل %51
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

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

تعديل ا�سم جتاري من/ �سو ارت لتعهدات الرتفيهيه
SHOW ART ENTERTAINMENT

اىل/ �سو ارت لتعهدات الرتفيهيه ذ.م.م 
SHOW ART ENTERTAINMENT LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع م�ستلزمات احلفالت واملنا�سبات - بالتجزئة )4773407(
تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع امل�سغوالت اليدوية والبيئية الرتاثية - بالتجزئة )4773406(

فعلى كل من له حق او اعرتا�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 )ابوظبي(

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14

 اإعـــالن �سطب قيد
هولدينجز  جروب  اوليف  ال�سادة/�سركة  باأن  االقت�ساد  وزارة  تعلن 
بطلب  تقدمت  قد  )الربيطانية((  فريجن  جزر  )اجلن�سية:  ليمتد 
املرور-  )العنوان:�سارع  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�سركة  فرع  قيد  �سطب 
حتت  واملقيدة   )105762 �س.ب:  الثقايف  الريا�سي  اجلزيرة  نادري 
وتنفيذا الحكام  بالوزارة.  االجنبية  ال�سركات  �سجل  )2365( يف  رقم 
القانون االحتادي رقم )2( ل�سنة 2015 م يف �ساأن ال�سركات التجارية 
وتعديالتة و القرار الوزاري رقم )377( ل�سنة 2010م يف �ساأن اعتماد 
باخلارج  املوؤ�س�سة  املن�ساآت  ومكاتب  لفروع  الرتخي�س  اجراءات  دليل 
يف  احلق  ا�سحاب  ال�سادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة  واملناطق 
االعرتا�س ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز 
اإدارة  االقت�ساد  وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�سر  تاريخ  من  �سهر 

الت�سجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14

اإعــــــــــالن
احلرير  ال�س�����ادة/م�سغل  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1197838:البنف�سجي لل�سيدات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة نا�سر علي را�سد مبارك ال�سعدي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل �سالح حممد �سالح اجلنيبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�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 12146 بتاريخ 2017/10/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة جبل املدينة 

رخ�سة رقم:CN 1131416 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة مبارك علوان �سعيد مبارك الدرعي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل حممد �سلطان حمد الكندي
فعلى كل من له حق او اعرتا�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 12146 بتاريخ 2017/10/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة الرو�سه لت�سميم وتن�سيق 

احلدائق ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1152659 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد �سلمان يو�سف �سلمان احلمادي %70
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة جا�سم بن مطر بن حممد ال�سام�سي %30
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سيف خلف �سيف �سامل اال�سخري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد �سلمان يو�سف �سلمان احلمادي
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 30*25 اىل 1*1

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�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 12146 بتاريخ 2017/10/14

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

CN 2060352:العمال التكييف رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
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(

منوذج اعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:بيور اند �سمبل لالزياء

PURE & SIMPLE FASHIONS طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : بيور اند �سمبل لالزياء
املودعة بالرقم :268648     بتاريخ : 2017/02/21

با�س������م :بيور اند �سمبل لالزياء
وعنوانه:العني ال�سالمات مبنى جمعية العني التعاونية �س.ب: 83887 هاتف: 0504474789 فاك�س: الربيد 

االلكرتوين: pure.and.simpe@outlook.com ج-اجلن�سية: االمارات العني
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25- 1- املالب�س ولبا�س القدم واغطية الراأ�س.
.PURE & SIMPLE FASHIONS:و�سف العالمة

اال�سرتاطات: العالمة عبارة عن ر�سمة للكمان ر�سمت من جهة الي�سار حيث ر�سم بداخل الكمان ر�سمة ملكينة 
 Pure & Simple( وا�سفلها كتبت كلمة )اخلياطة وكتب ا�سفل العالمة كلمة )بيور اند �سمبل لالزياء

Fashions( وجميعها باللون االبي�س واال�سود على خلفية عرمية اللون.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  14  اأكتوبر 2017 العدد 12146

منوذج اعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:مفاتيح املخازن الدارة املخازن ذ.م.م

STORAGE KETS : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم :268193     بتاريخ : 2017/02/14

با�س������م :مفاتيح املخازن الدارة املخازن ذ.م.م
وعنوانه:ال�سجعة �سناعية خلف �سارع االمارات هاتف: 065558022 �سندوق الربيد: 71161 

امييل info@storagekeys.com ال�سارقة
�صورة العالمة

الرحالت  وتنظيم  ال�سلع  وتخزين  وتغليف  النقل  بالفئة:39  الواقعة  اخل��دم��ات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
وال�سفر.

و�سف العالمة:عبارة عن ر�سم مميز كتب على ميينه )STORAGE KETS( بالالتينية والعالمة باللون 
اال�سود والرمادي.

اال�سرتاطات:.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  14  اأكتوبر 2017 العدد 12146

منوذج اعالن الن�صر
املالك:الذهب اال�سود لتجارة الفحم واحلطب  الت�سجيل /  التجارية عن تقدم وكيل  اإدارة العالمات  تعلن 
BBQ Best Fire CHARCOAL Environmentally Friendly : س.ذ.م.م طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية�

املودعة بالرقم :277430     بتاريخ : 2017/08/02
با�س������م :الذهب اال�سود لتجارة الفحم واحلطب �س.ذ.م.م

وعنوانه:دولة االمارات العربية املتحدة امارة دبي الق�سي�س ال�سناعية م�ستودع رقم 3 ملك عقارات حكومة دبي 
esmaeilkarim1971@gmail.com هاتف: 0503480693 فاك�س: 042675474 �سندوق الربيد: 86531 امييل

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:34 التبغ وادوات املدخنني واعواد الثقاب.
ورقة  �سكل  الي�سار  جهة  االعلى  من  بداخله  ا�سود  م�ستطيل  عن  عبارة  التجارية  العالمة:العالمة  و�سف 
�سجرة من فوقها كلمة Fire Best باللون االخ�سر وبجانبها دائرة بداخلها حرف c ومن اجلهة اليمنى 
واال�سود  االخ�سر  باللون   Environmentally Friendly كلمة  م�ستطيل  داخل  بجانبها  زهرة  �سكل 
 BBQ كتابة  م�ستطيل  ب��داخ��ل  حتتها  وم��ن  مميز  ب�سكل  االح��م��ر  باللون   Fire Best كلمة  حتتها  وم��ن 
CHARCOAL ومن حتتها �سكل نار باللون االحمر ومن اجلهة اليمنى �سكل حطب باللون البني ومن 

اجلهة الي�سرى �سكل فحم �سدا�سي ال�سكل باللون الرمادي.
اال�سرتاطات:احلماية للعالمة يف جمملها والتنازل عن الكلمات fire ، charcoal كل على حده يف الو�سع 

العادي.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  14  اأكتوبر 2017 العدد 12146

منوذج اإعالن الن�صر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :  

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم : 23508 

باإ�سم : �س. �سوي�س اربيان ل�سناعة العطور ذ.م.م
وعنوانه : االمارات العربية املتحدة.

بتاريخ:1999/04/11 وامل�سجلة حتت الرقم : 20480 
�صورة العالمة

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف: 2017/09/22 وحتى تاريخ: 2027/09/21.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�سبت  14  اأكتوبر 2017 العدد 12146
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اأخبـار الإمـارات

•• �أبوظبي-و�م:

د���س��ن��ت “ ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة االحت���ادي���ة 
الوطني  ال��ربن��ام��ج  م��ع  بالتن�سيق   “
للمعنيني  اإلكرتونية  خدمة  للت�سامح 
وامل���خ���ت�������س���ني مب���ك���ت���ب وزي����������رة دول�����ة 
واجلرائم  املخالفات  ملتابعة  للت�سامح 
 2 “ ب��امل��ر���س��وم االحت����ادي رق��م  املتعلقة 
قانون مكافحة  ب�ساأن   2015 “ ل�سنة 
التمييز والكراهية وذلك خالل معر�س 
دبي  يف  فعالياته  اختتم  ال��ذي  جيتك�س 

اأم�س االول.
ال�سيخة  �سكرت معايل  ال�سدد  ويف هذا 
دولة  وزي��رة  القا�سمي  خالد  بنت  لبنى 
العامة  النيابة  يف  امل�سوؤولني  للت�سامح 
التي  احلثيثة  اجل��ه��ود  على  االحت��ادي��ة 
ي��ب��ذل��ون��ه��ا يف خ���دم���ة خم��ت��ل��ف اأف�����راد 
وموؤ�س�سات الدولة والعمل با�ستمرار على 
توفري خدمات اإلكرتونية مبتكرة ت�سهل 
معامالتهم  اإجن�����از  امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن  ع��ل��ى 
اأن  اإىل  م�سرية   .. ق�ساياهم  ومتابعة 
يف  م�ستمر  للت�سامح  الوطني  الربنامج 
العديدة م��ع خمتلف  اإط���الق م��ب��ادرات��ه 
اجلهات ل�سمان ا�ستدامة قيم الت�سامح 

وتعزيزها يف املجتمع.
و اأو�سحت معايل وزيرة دولة للت�سامح 
اجلديدة  االإلكرتونية  اخلدمة  هذه  اأن 
االحتادية  العامة  النيابة  وفرتها  التي 
لقانون  املخالفة  احل��االت  ر�سد  �ستتيح 
و�ست�سكل  والكراهية  التمييز  مكافحة 
قاعدة بيانات دقيقة لتفا�سيل كل حالة 
منذ  �ساملة  تقارير  ت��وف��ري  ع��ن  ف�سال 
خالل  �سيتم  مبا  م��رورا  املخالفة  ر�سد 
اجلل�سات املتعاقبة وو�سوال اإىل مرحلة 

النطق باحلكم النهائي.
من جانبه اأكد �سعادة امل�ست�سار الدكتور 

ح��م��د ���س��ي��ف ال�����س��ام�����س��ى ال��ن��ائ��ب العام 
توجهات  م���ن  ان���ط���الق���ا  اأن�����ه  ل���ل���دول���ة 
النيابة  ت��ب��ن��ت  االحت�����ادي�����ة  احل���ك���وم���ة 
ال���ع���ام���ة ح���زم���ة م���ن امل�����ب�����ادرات حتقق 
وفق  عامليا  امل�ستويات  الأع��ل��ى  ال��و���س��ول 
الق�سائي  ال��ن��ظ��ام  ك���ف���اءة  م���وؤ����س���را   “
و�سيادة القانون”، والعمل على االرتقاء 
بجودة اخلدمات احلكومية، واأن النيابة 
مواكبة  ع��ل��ى  تعمل  االحت���ادي���ة  ال��ع��ام��ة 
التطورات امل�ستمرة يف املجاالت التقنية 
بتحويل  يرتبط  فيما  خا�سة  املتنوعة 
�سيغة  اإىل  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  اخل����دم����ات 

للم�ستفيدين  ت��ت��ي��ح  ذك��ي��ة  اإل��ك��رتون��ي��ة 
اإجناز معامالتهم ب�سهولة مع �سمان 

اجلودة وال�سرعة.
واأ�ساف اإنه و يف اإطار تعزيز ال�سراكة 
اال�سرتاتيجية اأطلقت النيابة العامة 
االحتادية من من�ستها - يف معر�س 
جيتك�س 2017 – �سا�سة اإلكرتونية 
الربنامج  على  للقائمني  خ�س�ست 
للت�سامح متكنهم من ر�سد  الوطني 
باملخالفة  املرتكبة  اجلرائم  ومتابعة 
رقم  بقانون احتادي  املر�سوم  الأحكام 
مكافحة  �ساأن  يف   2015 ل�سنة   2
ميزة  عن  ف�سال  والكراهية  التمييز 
اخل��دم��ة االإل��ك��رتون��ي��ة اجل���دي���دة يف 
كما  اجل��رائ��م  ه���ذه  ودرا����س���ة  متابعة 
ونوعا وحتديد النقاط ذات االأولوية، 
امل�ستقبلية  الت�سورات  ومن ثم و�سع 
التي يجب الرتكيز عليها يف التوعية 

بالقانون ون�سر ثقافة الت�سامح.
و وجه النائب العام التحية والتقدير 
الوطني  ال��ربن��ام��ج  ع��ل��ى  ل��ل��ق��ائ��م��ني 
عمل  من  عليه  يقومون  ملا  للت�سامح 
لدى  الت�سامح  قيمة  لرت�سيخ  رفيع 

االأ�سخا�س والهيئات يف الدولة.

•• �أم �لقيوين-و�م:

للتقنية  جيتك�س  “معر�س  يف  م�ساركتها  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  ح��ك��وم��ة  اخ��ت��ت��م��ت 
والتطبيقات  وامل��ب��ادرات  اخل��دم��ات  م��ن  ع��دد  ط��رح  �سهدت  التي   ”2017
الذكية التي مت اعتمادها و تطبيقها يف اخلدمات املقدمة من قبل اجلهات 
اأيام   5 م��دى  على  القيوين  اأم  حكومة  جناح  لقي  و   . ب��االم��ارة  احلكومية 
اأب��رز ما تو�سلت  اقباال كبريا من ال��زوار الذين توافدوا عليه للتعرف على 
اإليها حكومة اأم القيوين من حلول واأنظمة وتطبيقات ذكية ع�سرية. و مت 
دائرة  بينها  الذكية من  بع�س اجلهات عن خدماتها  اعالن  امل�ساركة  خالل 
االلكرتونية  دائرة احلكومة  بالتعاون مع  ك�سفت  التي  وامل�ساحة  التخطيط 
عن تفعيل جميع خدماتها يف تطبيق اأم القيوين الذكية يف حني اأمتت دائرة 
بالتعاون مع دائرة احلكومة االإلكرتونية،  القيوين  باأم  االأرا�سي واالأمالك 

اأم  “ �سبكة  اأعلنت  و   . ذكية  اإىل خدمات  حتويل جميع خدماتها احلكومية 
بالهواتف  اخلا�س  وتطبيقها  اجلديد  موقعها  “ اإط��الق  االإذاعية  القيوين 
“اأ�سول”  تطبيق  االلكرتونية  احلكومة  دائ��رة  اط��الق  اإىل  ا�سافة  الذكية 
تطبيق  اىل  اإ�سافة  االإم��ارة  احلكومية يف  للدوائر  ال�سنوي  باجلرد  اخلا�س 
االإمارة فيما  املحلية يف  الدوائر احلكومية  “معلوماتي” اخلا�س مبوظفي 
و  وطن”  يا  “ نحميك  خدمة  القيوين  اأم  ل�سرطة  العامة  القيادة  اأطلقت 

اأ�سافت خدمة “اطمئن” يف تطبيق اأم القيوين الذكية.
واأعرب �سعادة املهند�س خالد ال�سام�سي مدير عام دائرة احلكومة االإلكرتونية 
عن �سعادته بامل�ساركة املتميزة حلكومة اأم القيوين بدورة هذا العام .. م�سريا 
على  نوعية  نقلة  �سهدت  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  القيوين  اأم  حكومة  م�ساركة  اأن  اإىل 
م�ستوى اخلدمات والتطبيقات الذكية.. واأكد اأهمية العمل على تطوير بقية 

اخلدمات خالل الفرتة املقبلة.

•• فر�نكفورت-�لفجر: 

�سفري  االأح�����م�����د  ع���ل���ي  ����س���ع���ادة  زار 
دول�����ة االإم��������ارات ل����دى اأمل���ان���ي���ا جناح 
-اأبوظبي  وال�سياحة  الثقافة  دائ���رة 
فرانكفورت  م���ع���ر����س  يف  امل�������س���ارك 
�سعادته  واأث����ن����ي  ل���ل���ك���ت���اب.  ال�������دويل 
على ال���دور ال��ري��ادي ال���ذي ت��ق��وم به 
العربية  للثقافة  ل��ل��رتوي��ج  ال���دائ���رة 
م��ب��ادرات متنوعة وم��وؤث��رة على  عرب 
دولة  متثيل  وق���ال  ال��ع��امل��ي،  امل�ستوى 
االإم���������ارات يف ه����ذا امل��ح��ف��ل ال����دويل 
م�����س��رف وي��ع��ط��ي دل���ي���ال ع��ل��ى مدى 
امل�ساريع  ل��دع��م  ال��ر���س��م��ي  االه��ت��م��ام 
ال��ث��ق��اف��ي��ة امل����وؤث����رة، وق����د مل�����س��ن��ا من 
م�سروع  الدارة  املهني  العمل  خ��الل 
االمكانيات  ح��ج��م  ل��ل��رتج��م��ة  ك��ل��م��ة 
امل��ت��وف��رة لدعم احل���وار ال��ع��امل��ي، فقد 

�سنوات  ع�سر  خالل  امل�سروع  ا�ستطاع 
اأن يكون منجزا لكل العرب وموجها 
ل��ل��ع��رب اأي�����س��ا. وي�����س��ارك ق��ط��اع دار 
امل��ع��ر���س الذي  ب���ال���دائ���رة يف  ال��ك��ت��ب 

يعد اأكرب جتمع للنا�سرين يف العامل، 
الذكرى  اح��ت��ف��االت  م��ع  وب��ال��ت��زام��ن 
العا�سرة الإطالق م�سروع كلمة والذي 
اأك��رث م��ن 1000 ع��ن��وان من  ترجم 

نظمت  حيث  العربية،  اإىل  لغة   13
الدولية  املن�سة  على  ح��واري��ة  جل�سة 
يف  امل�سروع  جتربة  ملناق�سة  للمعر�س 
والتي  االأمل��ان��ي��ة  اللغة  ع��ن  ال��رتج��م��ة 
اأث���م���رت ت��رج��م��ة ون�����س��ر ن��ح��و 100 
حوارية  جل�سة  اأق��ي��م��ت  ك��م��ا  ع��ن��وان، 
اأخرى ملناق�سة م�سكلة قر�سنة الكتب 
�سبل  وبحث  الفكرية،  امللكية  وحقوق 
املوؤلفني، ون�سر الوعي  حماية حقوق 
امللكية الفكرية، وتعزيز  حول حماية 
ال�سلة  ذات  واالأن����ظ����م����ة  ال���ق���وان���ني 
هذا  يف  العاملية  للتطورات  ا�ستجابة 
امل����ج����ال. وي�����س��ت�����س��ي��ف ج���ن���اح دائ����رة 
ا�ستقبال  ح��ف��ل  وال�����س��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
لبحث  للكتاب،  زاي���د  ال�سيخ  جل��ائ��زة 
اللغات  يف  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  ف����رع 
االأخ�������رى ب��ح�����س��ور ع����دد ك��ب��ري من 

الكتاب و النا�سرين واالإعالميني.

•• عمان – �الردن-�لفجر:

اأ�ساد فتحي الب�س رئي�س احتاد النا�سرين االردنيني 
دولة  بجناح  للكتاب  ال��دويل  عمان  معر�س  مدير 
���س��رف وال���ذي تنظمه  امل�����س��ارك ك�سيف  االإم����ارات 
مبا  اإعجابه  مبدياً  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة 
اأرك�����ان خم��ت��ل��ف��ة، حت��ك��ي تاريخ  ا���س��ت��م��ل عليه م��ن 
الثقافية  امل��ج��االت  االإم�����ارات  يف  ونه�سة  وت��ط��ور 
واحل�����س��اري��ة، م��وؤك��دا ع��ل��ى مت��ي��ز امل�����س��ارك��ة �سكاًل 
وم�سموناً  للجناح،  املبتكر  اجل��م��ايل  بالت�سميم 
امل��ت��ن��وع��ة ول���وح���ات اخل���ط العربي  ب���االإ����س���دارات 
والفن الت�سكيلي التي تزين جدران وزوايا اجلناح 
اإليه  و�سل  ال��ذي  ال��ع��ايل  امل�ستوى  اإىل  باالإ�سافة 

فنانني االإمارات يف جميع املجاالت الفنية. 
وقال الب�س ان اأهم ما مييز اجلناح  حجم م�ساركة 
عدد  اأك���رث  ب��وج��ود  ب��ال��دول��ة،  الثقافية  املوؤ�س�سات 
الثقافة  وزارة  مظلة   حتت  ثقافية  موؤ�س�سات  من 

والفنون  للثقافة  الر�سمية  املظلة  املعرفة،  وتنمية 
ال�سادرة  االإ���س��دارات  تنوع  اإىل  اإ�سافة  الدولة،  يف 
اأخرى و�سمو  اإىل لغات  باللغة العربية واملرتجمة 
قيمتها االأدبية واالجتماعية، ودعمها لل�سباب من 

خالل ك�سب اهتمامهم يف املجال االأدبي.
ودولة  الها�سمية  االأردن��ي��ة  اململكة  اأن  الب�س  وق��ال 
ل���دي���ه���م عالقات  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة  االإم����������ارات 
دبلوما�سية وثقافية متاأ�سلة متتد ل�سنوات طويلة 
التعاون  خ��الل��ه��ا   م��ن  حققت  ال��ب��ل��دان،  بها  يعتز 
نتائج مثمرة،  املجاالت مما حقق  �ستى  العملي يف 
ال��ث��ق��ايف وتكثيف  ال��ت��ب��ادل  ت��ط��ور جم��ال  اإىل   اأدى 
دولة  وم�ساركة  بح�سور  واليوم  ال�سعبي  التوا�سل 
الدويل  �سرف يف معر�س عمان  االإم���ارات ك�سيف 
ل��ل��ك��ت��اب ه���و ف�����س��ل ج��دي��د م���ن ف�����س��ول التعاون 

الثقايف.
ووجه الب�س ال�سكر ملعايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
اآل ن��ه��ي��ان، وزي���ر ال��ث��ق��اف��ة وت��ن��م��ي��ة امل��ع��رف��ة، على 

القطاع  يف  ال��ب��ارز  ودوره  ���س��رف  ك�سيف  امل�ساركة 
ال��ث��ق��ايف ب����االإم����ارات  وال��ع��امل ال��ع��رب��ي ب�سكل عام  
رايتها  ورف��ع  االإم���ارات  ا�سم  تر�سيخ  ي�سهم يف  مما 
وتواجدها  مل�ساركتها  اإ�سافة  الدولية،  املحافل  يف 
والفنية  الثقافية  وامللتقيات  الفعاليات  امل�ستمر يف 

املتنوعة ب�سكل عام. 
احتفاء غري م�صبوق بال�صعر االإماراتي

الثقايف  ال��ربن��ام��ج  �سمن  و  مت�سل  �سعيد  وع��ل��ى 
العربية  االإم����ارات   دول��ة  جناح  مل�ساركة  امل�ساحب 
الدويل  ع��م��ان  معر�س  يف  ���س��رف  ك�سيف  املتحدة 
للكتاب والذي تنظمه وزارة الثقافة وتنمية املعرفة 
بالثقافة  م�سبوق   غ��ري  وترحيب  احتفاء  وو���س��ط 
االأم�سية  �سهدت  االإم��ارات��ي،  وال�سعر  االإم��ارات��ي��ة  
عبداهلل  ال�ساعر  م��ن  لكل  ع��ق��دت  ال��ت��ي  ال�سعرية 
ا�ستمرت  الزعوين، والتي  اأحمد  الهداية وال�ساعر 
كوكبة  االأم�سية  ح�سر  ون�سف  �ساعة  م��دار  على 
ودول  االردنيني  واملثقفني  وال�سعراء  الكتاب  من  

متنوعة  جمموعة  ال�سعراء  األ��ق��ى  حيث  اخلليج، 
من ا�سعارهم.  ويعد الهداية والزرعوين من اأهم 
ال�سعراء االإماراتيني والبارزين، ولهم العديد من 
االإ�سهامات االأدبية والثقافية، واحل�سور االإعالمي 
االأم�سيات،  م��ن  ل��ع��دد  اإح��ي��ائ��ه��م  امل��م��ي��ز، ال���س��ي��م��ا 
باالإ�سافة اإىل دواوينهم ال�سعرية اجلميلة، وتعدد 
الهداية  القى  حيث  اأف��ك��اره��م،  وج��دة  موا�سيعهم 
مقتطفات من ما يزيد عن 9 ق�سائد متنوعة منها 
عيناك واوتار امل�سرات وت�ساوؤالت وماذا ترين معي 
اإرم وجمالك واو وهذا �سر م�سكلتي  والباحث عن 
فقدم  ال��زرع��وين  احمد  ال�ساعر  ام��ا  العود  وريانة 
وعاطفية  اجتماعية  ب��ني  م��ا  متنوعو  ق�سائد   8
البوؤ�س  ودب��ي وجنة  الن�سامي  ار���س  ووطنية منها 
وم��و���س��م��ي وع��ل��وم ال��ط��ي��ب وب���اب ال��غ��رام والعوملة 

وغيهم.
تعزيز ثقافة القراءة يف دولة االإمارات 

فيما قدمت العنود بن كلي �سمن الربنامج الثقايف 

ندوة حول تعزيز ثقافة القراءة يف دولة االإمارات  
وجتربتها يف هذا املجال  قدمت خاللها العديد 
من اأوراق العمل التي ا�ستعر�ست املبادرات التي 
اطلقتها دولة االإمارات  لتنويع وتطوير و�سائل 
ال���ق���راءة واأ���س��ال��ي��ب��ه��ا وال��ن��ه��و���س ب��ه��ا خ��ا���س��ة يف 
اقت�ساد  بناء  ميكن  ال  وكيف  النا�سئة،  اأو���س��اط 
معريف دون خلق جمتمعات معرفية  والتي بداأت 
معريف  جمتمع  لبناء  ا�سرتاتيجيته  تنفيذ  يف 
انطالقاً من املبادرة التي اأطلقها �ساحب ال�سمو 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة 
القراءة(،  عام   2016  ( باإعالن  اهلل(  )حفظه 
وال��ت��ي دع��م��ه��ا ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي )رع��اه اهلل( بتوجيه 
الوطنية  اال�سرتاتيجية  اإ���س��دار  اإىل  احلكومة 
للقراءة، ف�ساًل عن اإطالق العديد من املبادرات 
القراءة  ال��ق��راءة، مثل حت��دي  ت�سجع على  التي 

دولة  حكومة  اأن  الكاتبة  اأو�سحت  كما  العربي، 
اإال  تنه�س  االأمم ال  اأن  ادرك��ت مبكرا  االإم���ارات 
باملعرفة، وجوهر املعرفة يتمثل يف القراءة من 
امل��ب��ادرات التي تدل  خ��الل اط��الق العديد م��ن 
دور  الدولة عن  لقيادة  النظرة احل�سارية  على 
اي�سا  تناولت  كما  املجتمعات،  تنمية  القراءة يف 
للح�سور كيف ا�سبحت االإم��ارات  حتتل موقعاً 
امل�ستوى  ذات  ال�����دول  م���ن  وت�����س��ن��ف  م��ت��م��ي��زاً، 
العايل يف موؤ�سر التنمية ثم ا�ستعر�ست بن كلي 
جم��م��وع��ة م��ن االح�����س��ائ��ي��ات واالرق�����ام العاملية 
الت�سجيع على  الدولة يف  التي تدلل على جناح 
ال���ق���راءة فيما ا���س��اد ك��اف��ة احل�����س��ور م��ن كتاب 
يف  االإم��ارات��ي��ة  بالتجربة  ومثقفني  ون��ا���س��ري��ن 
القراءة مقرتحني ان يتم تعميم هذه التجربة 
دور  لتعزيز  العربية  ال��دول��ة  بكافة  ال��ن��اج��ح��ة  
باملجتمعات  النهو�س  يف  ي�ساهم  مم��ا  ال��ق��راءة 

العربية . 

•• �لفجرية-و�م: 

ال�سيخ حمد بن حممد  ال�سمو  ح�سر �ساحب 
ال�سرقي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم الفجرية 
و���س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن ح��م��د ب���ن حممد 
ال�سرقي ويل عهد الفجرية ماأدبة الغداء التي 
ام�س  الكندي  حممد  �سعيد  امل��واط��ن  اأق��ام��ه��ا 
ح�سر  بالفجرية.  الفرفار  مبنطقة  منزله  يف 
املاأدبة ال�سيخ الدكتور را�سد بن حمد ال�سرقي 
رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة ال���ف���ج���رية ل��ل��ث��ق��اف��ة واالع�����الم 

وال�����س��ي��خ م��ك��ت��وم ب��ن ح��م��د ال�����س��رق��ي وال�سيخ 
�سيف بن حمد بن �سيف ال�سرقي رئي�س هيئة 
بن  بن حمد  وال�سيخ عبد اهلل  احل��رة  املنطقة 
لبناء  االإماراتي  رئي�س االحتاد  ال�سرقي  �سيف 
بن  اأح��م��د  وال�سيخ  البدنية  وال��ق��وة  االأج�����س��ام 
حمد بن �سيف ال�سرقي و�سعادة �سيف �سلطان 
ال�����س��م��اح��ي م�����س��ت�����س��ار ���س��اح��ب ال�����س��م��و حاكم 
مكتب  مدير  الزحمي  �سامل  و�سعادة  الفجرية 
امل�سوؤولني  الفجرية وعدد من  �سمو ويل عهد 

والوجهاء واأعيان البالد.

حاكم الفجرية يح�سر ماأدبة غداء 
اأقامها �سعيد حممد الكندي

عقب االحتفاء الكبري بال�صعر االإماراتي

)الثقافة( ت�ستعر�ض جتربة الدولة يف تعزيز القراءة بعمان للكتاب 
مدير عمان للكتاب ي�صيد بالنه�صة الثقافية التي ت�صهده االإمارات والتي يدلل عليها جناح االإمارات املتميز 

•• لو�س �جنلو�س-و�م:

ق���ام وف���د م��ن ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�سرطة 
اأب��وظ��ب��ي ب��رئ��ا���س��ة ���س��ع��ادة ال��ل��واء مكتوم 
�سرطة  ع������ام  م����دي����ر  ال�������س���ري���ف���ي  ع���ل���ي 
اجنلو�س  لو�س  ل�سرطة  بزيارة  اأبوظبي 

االأمريكية.
وبحث الوفد خالل لقائه �سعادة ت�ساريل 
�سبل  اجنلو�س  ل��و���س  �سرطة  ق��ائ��د  بيك 

تعزيز التعاون امل�سرتك بني اجلانبني يف 
املجاالت ذات االهتمام امل�سرتك مبا يعزز 
ال�سرطي  ل��ل��ع��م��ل  ال��ت��ط��وي��ري��ة  اجل���ه���ود 

واالأمني.
املرافق  والوفد  ال�سريفي  اللواء  واطلع   
لو�س  �سرطة  جتربة  على  اللقاء  خ��الل 
اجلرمية  م����ن  ال����وق����اي����ة  يف  اجن���ل���و����س 
وجهودها املتطورة يف املجاالت ال�سرطية 

واالأمنية.

�سرطة اأبوظبي تبحث التعاون
 مع نظريتها يف لو�ض اجنلو�ض

اعترب )كلمة( م�صروعا ثقافيا لكل العرب

ال�سفري االإماراتي لدى اأملانيا يزور جناح دائرة الثقافة وال�سياحة بفرانكفورت

النيابة االحتادية والوطني للت�سامح يد�سان خدمة اإلكرتونية ملتابعة تنفيذ قانون مكافحة التمييز  حكومة اأم القيوين تختتم م�ساركتها مبعر�ض جيتك�ض

يوم  العادية  العمومية  اجلمعية  اجتماع  حل�سور  التاأ�سي�سية  اللجنة  تدعوكم 
الطابق  املفرق  بفندق  م�ساًء  الثامنة  ال�ساعة   2017/11/15 املوافق  االأرب��ع��اء 
الثاين قاعة الوثبة ويف حالة عدم اكتمال الن�ساب القانوين هو اأغلبية االأع�ساء 
والتاريخ  املكان  وبنف�س  االأول  االجتماع  من  �ساعة  بعد  اأخ��ر  اجتماع  عقد  �سيتم 
االأقل  على  ع�سو  ع�سر  خم�سة  اأو  االأع�ساء  ع�سر  هو  القانوين  الن�ساب  ويكون 

وذلك ملناق�سة جدول االأعمال التايل:
1- الت�سديق علي تقرير اللجنة التاأ�سي�سية عن ن�ساط اجلمعية ومركزها املايل.

2- اإبراء ذمة ال�سادة/ اأع�ساء اللجنة التاأ�سي�سية عن فرتة التاأ�سي�س.

3- تعيني مراقب للح�سابات لعام 2017 وحتديد مكافاأته.

4- انتخاب جمل�س االإدارة و�سوف يتم فتح باب الرت�سح لع�سوية املجل�س من تاريخ 

 2017/10/31 العا�سرة �سباحاً وحتى تاريخ  ال�ساعة  2017/10/15 يف متام 

ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساًء وملن يرغب يف الرت�سح عليه التوا�سل من ال�سيد/ منري 
وتعبئة  ال��رت���س��ح  طلب  من���وذج  ال���س��ت��الم   0559332399 ال��رق��م  على  الب�سري 

النموذج وت�سليمه قبل نهاية املدة امل�سار اليها اعاله.
رئي�س اللجنة التاأ�صي�صية للجمعية

جمعية ال�ساخمة التعاونية
دعوة االأع�ساء حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية االأول

فقدان جواز �سفرت
بهادر  امل���دع���و/ خ����ان  ف��ق��د 
افغان�ستان   ، �سالم  حممد 
رقم  �سفره  ج��واز  اجلن�سية 
ي���رج���ى   -  )86688(
ت�سليمه  عليه  ي��ع��رث  مم��ن 
االفغان�ستانية  ب��ال�����س��ف��ارة 
�سرطة  م����رك����ز  اق�������رب  او 

باالمارات.

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / رافيجاندرا 
�سريالنكا   ، رام��ال��ي��ن��غ��ام 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )5998082( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/5232155

فقدان جواز �سفرت
راث�������ان   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
الهند   ، على  كا�سم  على 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )0664655( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/8889701

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / عامر حفيظ 
الهند   ، ح��ف��ي��ظ  ق��ري�����س��ى 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )4765830( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/4934319
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     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/07626/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : عبيد �سعيد را�سد خلفان ال�سام�سي 

 مبا اأن املدعي : �سنتيمرت كيوب للعقارات - �س ذ م م ، وميثاء علي عبداهلل العوي�س   
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/07626/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليهم ب�سداد بدالت االرجار حتى تاريخ االخالء التام والفعلي 
اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد االجرة للماأجور للفرتة من 2017/5/10 وحتى 
2017/9/9 فرت�سد بذمته مبلغ 21666 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او االخالء 

يف 2017/5/25 
مطالبة مالية - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد االجرة للماأجور للفرتة من 2017/5/10 وحتى 
2017/9/9 فرت�سد ذمته مبلغ 21666 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او االخالء 

يف 2017/5/25 
مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن الن�س على غرامة ارتداد كل �سيك مبلغ )2000( 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
 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 2017/10/17 
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�ض املنازعات اليجارية



السبت   14   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12146  
Saturday  14   October   2017  -  Issue No   1214608

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
 اعـــــــالن       

ت��ق��دم ايل ان��ا ال��ك��ات��ب ال��ع��دل ب����ادارة ال��ك��ات��ب ال��ع��دل وال��ت�����س��دي��ق��ات- خ��ورف��ك��ان  : 
الت�سديق  االإم��ارات - وطلب   : ال�سيد/ غفور ب�سري عبدالرحمن علي - اجلن�سية 
على حمرر يت�سمن )تنازل(  يف ح�سته البالغة 100% يف اال�سم التجاري موؤ�س�سة 
التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�س    ، عامة  نقليات  الرخ�سة  ن�ساط   ، للنقليات  املحيط 
االقت�سادية يف  خورفكان رخ�سة جتارية رقم 140309 ال�سادر بتاريخ 1979/3/24 
ب�سري عبدالرحمن  اأحمد  ال�سيد/  االقت�سادية بخورفكان.   اىل  التنمية  دائرة  يف 
علي - اجلن�سية : االإم��ارات -  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.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
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اإعادة اإعالن - مكتب اإدارة الدعوى

الرقم 2017/247 جتاري كلي
مذكرة اإعادة اإعالن موعد جل�سة بالن�سر للح�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى البتدائية 

اىل املدعي عليه/ حممد خمي�س ادري�س عبيد كنني 
حيث ان املدعي/ بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 

قد اقام عليك الدعوى رقم 2017/247 جتاري كلي وعليه يقت�سي ح�سورك اىل حمكمة راأ�س اخليمة - اأمام مكتب اإدارة 
الدعوى االبتدائية - يوم  االربعاء  ال�ساعة التا�سعة �سباحا املوافق 2017/10/18 م وذلك لالجابة على الدعوى ، وتقدمي 
املحكمة  ف��ان  اأع��اله  املحدد  الوقت  اإر���س��ال وكيل عنكم يف  اإو  ودف��وع ويف حالة تخلفكم عن احل�سور  بيانات  ما لديك من 
�ستبا�سر نظر الدعوى غيابيا ، بحقكم طالبا فيها اأوال / الت�سريح بت�سجيل دعوانا املاثلة وحتديد اقرب جل�سة ممكنة لنظر 

مو�سوعها واإعالن املدعي عليه ب�سورة من الئحتها وتاريخ اول جل�سة لنظر مو�سوعها. 
االأم��ر على عري�سة رقم 2017/13900 حجز حتفظي  ال�سادر مبوجب  التحفظي  الق�ساء ب�سحة وتثبيت احلجز   / ثانيا 
امللف مبلف  املوقر و�سم  راأ���س اخليمة  امل�ستعجلة يف  االأم��ور  ال�سادر عن مقام قا�سي  به  املطالب  املبلغ  جت��اري  - بحدود 
الدعوى املاثلة.  ثالثا / الق�ساء بالزام املدعي عليه  بان يوؤدي للبنك املدعي قيمة مبلغ وق����دره/1.062.092.87 درهم/
 %12 بواقع  القانونية  الفائدة  اىل  باال�سافة   ، فل�س(  وثمانني  و�سبعة  درهم  وت�سعني  واثنني  الف  و�ستني  واثنني  )مليون 
ال�سداد،  رابعا / الق�ساء بالزام املدعي عليه بكافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل  من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام 

اتعاب املحاماة. 
مدير  اإدارة الدعوى          

 حكومة  را�ض اخليمة
دائرة املحاكم
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  اإعالن بالإحالة - مكتب اإدارة الدعوى

الرقم 2017/191 جتاري كلي
مذكرة اإعالن موعد جل�سة بالن�سر بالإحالة للح�سور اأمام حمكمة راأ�ض اخليمة البتدائية 

اىل املدعي عليه / عارف جمعه خليفة �سعيد ال�سويدي   - حيث ان املدعي / بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
الدائرة  اأم��ام   - راأ���س اخليمة  رق��م 2017/191 جت��اري كلي وعليه يقت�سي ح�سورك اىل حمكمة  الدعوى  اق��ام عليك  قد 
على  لالجابة  وذل��ك  م   2017/10/24 املوافق  �سباحا  التا�سعة  ال�ساعة  الثالثاء  يوم   - ال�سباحية  االأوىل  الكلية  التجارية 
الدعوى ، وتقدمي ما لديكم من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفكم عن احل�سور اإو اإر�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد اأعاله 
فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى غيابيا ، بحقكم طالبا فيها اأوال / الت�سريح بت�سجيل دعوانا املاثلة وحتديد اقرب جل�سة 

ممكنة لنظر مو�سوعها واإعالن املدعي عليه ب�سورة من الئحتها وتاريخ اول جل�سة لنظر مو�سوعها.
ثانيا / الق�ساء ب�سحة وتثبيت احلجز التحفظي ال�سادر مبوجب االأمر على عري�سة رقم 2017/10625 حجز حتفظي جتاري 
 ال�سادر بتاريخ 2017/6/14 - بحدود املبلغ املطالب به ال�سادر عن مقام قا�سي االأم��ور امل�ستعجلة يف راأ�س اخليمة املوقر  
ومئتان  دره��م )مليون   1.215.175.07 وق��دره   مبلغ  قيمة  املدعي  للبنك  ي��وؤدي  بان  عليه   املدعي  بالزام  الق�ساء   / ثالثا 
تاريخ  القانونية بواقع 12% من  الفائدة  ، باال�سافة اىل   الف ومائة وخم�سة و�سبعني درهم و�سبعة فل�س(  وخم�سة ع�سر 

املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد.
رابعا / الق�ساء بالزام املدعي عليهم بكافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة

مدير  اإدارة الدعوى          

 حكومة  را�ض اخليمة
دائرة املحاكم
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 يف  الدعوى  رقم   2017/27 تعيني خربة عقاري 

ال�سيد/ وقا�س ح�سني خان - باك�ستاين اجلن�سية - املتنازع �سده 
باال�سارة للمو�سوع اأعاله وعطفا على قرار حمكمة دبي بتعييني خبريا ح�سابيا يف 
الدعوى املذكورة اعاله مبوجب احلكم التمهيدي ال�سادر عن حمكمة دبي ، يتق�سي 
م�سعب   / احل�سابي  اخلبري  ومراجعة  لالجتماع  قانونا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم 
من�سور )دبي - القرهود - بناية بنك ال�سارقة - امانة حما�سبون قانونيون - مكتب 
ال�ساعة  املوافق 2017/10/15 يف متام  يوم االحد  212( - هاتف رقم 04-2868836  
العا�سرة والن�سف �سباحا ، وبخالف ذلك يكون موعد اق�ساه ع�سرة ايام من تاريخ 
م�ستندات  اأو  اأوراق  من  لديكم  ما  وجميع  كافة  لتقدمي  وذلك  االإعالن  هذا  ن�سر 

بخ�سو�س مو�سوع الدعوى. 
اخلبري احل�سابي  
م�سعب من�سور                  

اعمال اخلربة احل�سابية 
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 يف  الدعوى 11/2017 دعاوى م�ستعجلة مدنية  

اىل املدعي عليها : �سركة �سركة الم�سي بالزا - ذ م م 
وميثلها ال�سيد/ جانيت الل كومار ب�سفته املمثل املفو�س لها 

بهذا نعلمكم باأن املحكمة املوقرة قد قامت بتكليفنا ملبا�سرة اعمال اخلربة واثبات حالة 
اال�سرار الناجمة عن احلريق الذي وقع مببنى مركز الم�سي بالزا بتاريخ 2017/3/4 

بناء على الدعوى امل�ستعجلة واملقامة من املدعي / حممد هالل �سامل بن طراف 
وحددت اخلربة لعقد اجتماع خربة وحم�سر انتقال ملبنى الم�سي بالزا بح�سور جميع 
اأطراف الدعوى يوم الثالثاء املوافق 2017/10/17 يف متام ال�ساعة 12.00 ظهرا ، عليه 
نعلنكم باحل�سور او من او من ميثلكم قانونيا ح�سب الزمان واملكان  اأعاله وتقدمي ما 

لديكم من مذكرات وم�ستندات  للخربة خالل االجتماع.
اخلبري التاأميني 
حممد مو�سى ال�سواهني    

مذكرة اإعالن مدعي عليه بالن�سر 
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  الدعوى رقم 2017/1384 جتاري كلي 

اإىل املدعي عليهم / يو اف تي للتجارة العامة - �س ذ م م - وجريها رد فوجت و والرت 
جونرث فوجت  وعمر فاروق ابو القا�سم - حمهويل حمل االقامة مبا اأن املدعي / 
، وحكمت  اليها اعاله  امل�سار  الدعوى  اقام �سدكم  ابراهيم - قد  را�سد زكريا خليل 
حمكمة دبي املوقرة بتعيني اخلبري احل�سابي �ساحب الدور للنظر يف اأمر الدعوى، 
وحيث اأنكم مل حت�سروا جل�سة النطق باحلكم  - يتوجب عليكم احل�سور اىل مكتب 
منطقة   ، دبي   : التايل  عنوانه  على   ، رحمه  اآل  دروي�س  ر�سا   / احل�سابي  اخلبري 
اخلليج التجاري ، برج اأوبال ، تقاطع �سارع برج خليفة و�سارع مرا�سي درايف ، الدور 
يوم  وذلك   ،  04-3284449 فاك�س   ،  04-3287778 هاتف   ،  1005 رقم  مكتب  العا�سر 
اخلمي�س املوافق 2017/10/19 ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا ، وتقدمي كافة الوثائق 

وامل�ستندات التي توؤيد موقفكم يف الدعوى.
اخلبري احل�سابي 
د. ر�سا دروي�ض اآل رحمه   

باحل�سور اإعالن 
احل�سابي  اخلبري  مكتب   اإىل 
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الدعوى رقم 2017/279 نزاع تعيني خربة جتاري - دبي

املتنازع �سده / 1- واحة بو�سان للتجارة العامة  العامة - �س ذ م م 
2- داود ابراهيمي مري اأحمد  يف الدعوى املذكورة اأعاله 

بناء على تكليف حمكمة دبي االبتدائية - الت�سوية الودية يف الدعوى املذكورة اأعاله 
املرفوعة من ال�سيد/ حممد عبد الرحمن عبداهلل املرزوقي )املتنازع( �سدكم وعليه، 
لديكم من  ما  وتقدمي  وكيال معتمدا ميثلكم  او  يرجى ح�سوركم يف جل�سة اخلربة 
 12.00 متام  يف   2017/10/17 املوافق  الثالثاء  يوم  وذلك  الدعوى  تخ�س  م�ستندات 
ظهرا يف مقر مكتب اخلبري / عبداملجيد املرزوقي والكائن مبدينة دبي - ديرة - �سارع 
بني يا�س - بناية برج امل�سرف - الطابق 15 - مكتب رقم 1504  موبايل : 0506111421  

- ت : 026274177  ، ف : 026274188 
اخلبري  احل�صابي

عبداملجيد حممد املرزوقي 

ح�سور اإجتماع اخلربة 
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 يف الدعوى  رقم   2017/1042  جتاري كلي 

املدعى / البنك التجاري الدويل - �س م ع  
املدعي عليه / 1- جنمة حراء للتجارة العامة - �س ذ م م - وميثلها املدراء كال من /عبدالروؤوف نور حممد 
اجلوي  لل�سحن  حراء  �سركة   -2 حممد  الروؤوف  عبد  يو�سف  وعظمى  حممد  نور  الروؤوف  عبد  و�سمري 
والبحري ال�سريع - ذ م م - وميثلها املدراء كال من / عبدالروؤوف نور حممد و�سمري عبدالروؤوف نور حممد 
وعظمى يو�سف عبدالروؤوف حممد 3- عبد الروؤوف نور حممد 4- �سمري عبدالروؤوف نور حممد 5- عظمى 
بندبنا خبريا  االبتدائية  ال�سادر من قبل حمكمة دبي  القرار  بناء على    - يو�سف عبدالروؤوف نور حممد 
اأننا قد حددنا يوم  م�سرفيا يف  الدعوى املذكورة اأعاله ، ومبا اأنكم املدعلي عليهم ، فاإننا نود باأن نعلمكم 
الثالثاء   املوافق 2017/10/17  يف متام ال�ساعة الواحدة ظهرا موعدا لالجتماع معكم يف مقر مكتبنا الكائن 
يف امارة دبي - ديرة - بور�سعيد بناية الو�سل بزن�س �سنرت - مقابل ديرة �سيتي �سنرت بجوار فندق رحاب 
روتانا - �سارع رقم 27 - طابق رقم 9 - مكتب رقم 902 ، لذا نرجو منكم التكرم باحل�سور يف املوعد املحدد 

اأعاله ، واإح�سار جميع االوراق وامل�سنتدات التي تودون تقدميها لنا للتمكن من اأداء مهمتنا.
اخلبري امل�سريف  
 عمار حممد الن�سر  

حتديد موعد
 اجتماع اخلربة امل�سرفية 
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الق�سية رقم 2017/1110 جتاري كلي 

املدعي : بنك ملي اإيران - فرع �سركة اجنبية 
املدعي عليهم : �سركة املي�سور للتجارة العامة - ذ م م ، جلوبال باور تيك للتجارة العامة 

- ذ م م ، �سابور زنكته خاين ، كفاية ها�سم مو�سى احلمادي 
يف الدعوى رقم 2017/1110 جتاري كلي - دبي لقد تقرر عقد جل�سة اخلربة امل�سرفية 
االأوىل يف الدعوى اعاله يوم اخلمي�س املوافق 2017/10/19 ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا 
وذلك مبكتبنا الكائن ببناية االحتاد )وزارة الطاقة ( خلف �سيتي �سنرت ديرة - الطابق 
لذا   ،  04/2581055 رق��م  وفاك�س   04/2588900 رق��م  هاتف   ،  301 رق��م  مكتب   - الثالث 
اأع��اله مع اح�سار كافة دفوعكم  يرجى منكم احل�سور او من ميثلكم  يف املوعد املذكور 

وم�ستنداتكم وما ترونه منا�سبا لتي�سري اعمال اخلربة يف الدعوى
اخلبري املنتدب 
عبداهلل فايز ال�صام�صي 

اعالن بالن�سر
 دعوة حل�سور اجتماع اخلربة الأول
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 تبليغ حكم بالن�سر

يف الدعوى رقم 2017/866 جتاري )جزئي(
اإم��ارة عجمان - اجل��رف ال�سناعية - مقابل حمطة  اىل املحكوم عليه : يف تيك ل�سناعة الزيوت - ذ م م / 
 : االإلكرتوين  : 16714 - هاتف رقم / 067483494  فاك�س رقم 067483495 الربيد  املياه - �س ب  معاجلة 

  vetch@vtechuae.com
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2017/9/5 م  

قد حكمت عليكم هذه  املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله 
ل�سالح / ماتا للكيماويات - م م ح 

القانونية  ان توؤدي للمدعية مبلغ 401392 درهم والفائدة  املدعي عليها  بالزام   : بالتايل : حكمت املحكمة  
وامل�ساريف  الر�سوم  والزمتها  ال�سداد  مت��ام  وحتى   2017/3/30 يف  احلا�سل  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %5 ب��واق��ع 

وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل العالنك بهذا التبليغ

حرر بتاريخ : 2017/8/2
مكتب ادارة الدعوى       

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2017/515 مدين )كلي( بوا�سطة الن�سر   

بناء على طلب حمكمة عجمان االحتاية االبتدائية 
اىل املدعى عليه/ حميد خليفة بن بخيت املطرو�سي 

اقام املدعي/ مينيالكات عبد الفريو�س 
عنوانه / اإمارة دبي - ديرة - فندق فلورا جراند - هاتف رقم/ 050/4558100 بوكالة املحامني/

هاين اجل�سمي وحممد عبداهلل ويو�سف النقبي 
الدعوى برقم :  2017/515  مدين )كلي( - عجمان - 

ومو�سوعها : طلب بتجديد عقد االيجار املوؤرخ 2006/11/27 والذي ينتهي يف تاريخ 2016/11/26 
ملدة اخرى مماثلة. 

فانت مكلف باحل�سور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
وذلك يف ال�ساعة 11.00 من يوم 22 �سهر اكتوبر ل�سنة 2017 م 

وذلك يف النظر يف الدعوى بو�سفك مدعى عليه. 
حرر بتاريخ : 2017/9/24

 مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم 2015/580 تنفيذ عقاري       
اإم��ارة دبي - رقة البطني - ديرة - �سارع  طالب التنفيذ : �سريف �سفيق املعروف ب�سفيق �سعب - عنوانه : االإم��ارات - 

الراأ�س - مبنى الربج االأخ�سر - �سقة 503 - بنك ابوظبي الوطني والبنك العربي املتحد  
املنفذ �سده : تعمري القاب�سة لال�ستثمار - �س ذ م م 

عنوانه / اإمارة دبي - دبي - واحة ال�سليكون - برج باال�س - الطابق الثاين باالإر�ساد 
انه يف يوم االأحد املوافق 2017/10/22 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 االلكرتوين 
)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 اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره 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�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  �سقة �سكنية - رقم االر�س 
: 593 - املنطقة : ند ح�سة - ا�سم املبنى : باال�س تاورز تي -2 - رقم املبنى : 2 - رقم الوحدة : 1914 - امل�ساحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة  درهم    )363.303( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   42.19
 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم 2015/685  تنفيذ عقاري       
طالب التنفيذ : �سركة داماك �ستار العقارية - �س ذ م م واآخرون 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - التي كوم - املقر الرئي�سي لداماك - الطابق ال�ساد�س 
املنفذ �سده :  زهاجن هونغوا   - عنوانه : ال�سني - �سانغهاي - و حملها املختار بالدولة اإمارة دبي - داون تاون - مكاتب ال�ساحة 

- بناية دي - الطابق الرابع - مكتب رقم 401 
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة    2017/10/22 املوافق  االأح��د  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره 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  : 
عبار عن وحدة بالكامل - املنطقة : جبل علي االأوىل - رقم االر�س : 27 - رقم البلدية : 0 - 591 - امل�ساحة : 77 مرت مربع 

- رقم املبنى :  -1 - ا�سم املبنى : -MED 69  - رقم الوحدة : 209 - القيمة الكلية : 663.885 درهم   
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده      
فى الدعوى رقم 2015/685  تنفيذ عقاري       

طالب التنفيذ : �سركة داماك �ستار العقارية - �س ذ م م واآخرون 
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - التي كوم - املقر الرئي�سي لداماك - الطابق ال�ساد�س 

املنفذ �سده :  زهاجن هونغوا   - عنوانه : ال�سني - �سانغهاي - و حملها املختار بالدولة اإمارة دبي - داون تاون - مكاتب ال�ساحة 
- بناية دي - الطابق الرابع - مكتب رقم 401 

بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة    2017/10/22 املوافق  االأح��د  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره 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  : 
عبار عن وحدة بالكامل - املنطقة : جبل علي االأوىل - رقم االر�س : 27 - رقم البلدية : 0 - 591 - امل�ساحة : 77 مرت مربع 

- رقم املبنى :  -1 - ا�سم املبنى : -MED 69  - رقم الوحدة : 209 - القيمة الكلية : 663.885 درهم   
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   

 اإعالن بالن�سر 
يف الدعوى املدنية رقم 2017/75 جتاري كلي
اىل املدعي عليه : ال�سيد ح�سن ال�سيد حممد / اجلن�سية : م�سر 

حيث ان املدعية : نعيمه لزعر / اجلن�سية : املغرب 
اقام عليك لدى املحكمة دعوى اأحوال �سخ�سية املذكورة اعاله يقت�سي عليك 
احل�سور  اأمام مكتب اإدارة الدعوى يف ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا   من يوم  
اخلمي�س املوافق 2017/10/26  ويف حالة تخلفك عن احل�سور اأو عدم اإر�سال 

وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابك
رئي�ض مكتب اإدارة الدعوى     
حورية حممد ال�سحي             

دولة الإمارات العربية املتحدة   
وزارة العدل 

حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل  بالن�سر
رقم 2017/6993

املنذر: زكريا �سيد عامل
املنذر اليه / حممد جمعة زورى - جمهولة االإعالن 

فان املنذر ومبوجب هذا االنذار ينذر املنذر اليه  ب�سداد مبلغ )50000( درهم 
ايام  خم�س  اق�ساها  مدة  خالل  املرتد  ال�سيك  قيمة  دره��م(  الف  )خم�سون 
من تاريخ ا�ستالم هذا االإعالن واإال �سوف ي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات 
القانونية التي حتفظ له حقه واإ�ست�سدار امر االأداء واملطالبة بالتعوي�س 
املنا�سب عن اي عطل او �سرر تعر�س له املنذر مع حتميل املنذر اليه كافة 

ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل
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 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
على  الت�سديق  وطلب  االإم���ارات   : اجلن�سية   - الرئي�سي  علي  عبداهلل  حممد  خليل 
حمرر يت�سمن )تنازل(  يف اال�سم التجاري فن احلياكة للخياطة والتطريز وال�سادرة  
من دائرة التنمية االقت�سادية يف  ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 616128 ال�سادر بتاريخ 
2011/11/21 دائرة التنمية االقت�سادية بخورفكان. اىل ال�سيد/حممد اإبراهيم خليل 
الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   - بنغالدي�س   : اجلن�سية   ، الدين  �سرياج  حممد 
املحرر  يف  ال�ساأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل 

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
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�سركة/ ديجيتال كون�سلتينج اند �سوليو�سنز - منطقة حرة )�س ذ م م( ، )رخ�سة رقم 93560 ( 
والكائنة مدينة دبي لالإنرتت  ، دبي ، دولة االمارات العربية املتحدة ،  واملرخ�سة لدى �سلطة 
دبى للمجمعات االبداعية ، ترغب هذه ال�سركة  املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت 
اتخاذه بوا�سطة جمل�س االدارة يف اجتماعه الذى عقد بتاريخ 2017/6/28    ب�ساأن اغالق وحل 
ال�سركة. وفقا لذلك تهيب ال�سركة باأى طرف معنى باالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها 
عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا االعالن عن طريق الربيد امل�سجل 

او االت�سال ب :  ال�سيد: عاطف افتخار 
ا�سم ال�سركة : م�سعل الزرعوين للمحا�سبة القانونية

�س ب : 91153  ، مكتب رقم 2403 ، الدور الرابع والع�سرون ، برج العطار طريق ال�سيخ زايد 
)قريب من دي اأي اإف �سي( ، دبي - دولة االمارات العربية املتحدة.

info@mazca.ae : هاتف رقم 3589996-04  - الربيد االلكرتوين
 لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة اال�سعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�سعار ت�سفية
العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   

 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة 
ا�سم ال�سركة : جرين اليف لتجارة العدد الزراعيه 

العنوان : مكتب رقم 4 ملك حمد حممد عبد الرحمن البحر - ديرة -اخلبي�سي  ال�سكل 
القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة: 714542  رقم القيد بال�سجل التجاري 
التاأ�سري يف  باأنه قد مت  : 1143208 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي 
اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل 
 2017/10/5 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق    2017/10/5 بتاريخ  دب��ي 
�صوان للمحا�صبة  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  وعلى من لديه 
اخلبي�سي  - البحر  عبدالرحمن  حممد  ملك   7 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان   والتدقيق  
واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-2662793  : فاك�س   04-2662790 هاتف 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة :  بي اأي تي لتجارة املفرو�صات - �س ذ م م 
ال�سكل  ال��و���س��ل   - حممد  ع��ب��داهلل  ميثاء  ال�سيخة  ملك   -  3 رق��م  معر�س   : ال��ع��ن��وان 
بال�سجل  القيد  رق��م    755490 الرخ�سة:  رق��م  حم���دودة.  م�سوؤولية  ذات   : ال��ق��ان��وين 
قد مت  باأنه  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  1221305  مبوجب  التجاري: 
مبوجب  وذل��ك  اأع��اله،  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري 
بتاريخ   دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق    2017/9/17 بتاريخ  دبي  ق��رار حماكم 
2017/9/17 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني املركز 
العربي خلدمات املحا�صبة  العنوان : مكتب رقم 5 ملك حممد ح�سن ال�سيخ - ديرة - 
الق�سي�س -  هاتف  2837771-04 فاك�س: 2808484-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

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

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

ا�سم امل�سفي/�صوان للمحا�صبة والتدقيق  
 العنوان : مكتب رقم 7 ملك حممد عبدالرحمن البحر - اخلبي�سي هاتف 04-2662790 
فاك�س : 2662793-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه 
العدد  لتجارة  اليف  جرين  لت�سفية  اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  ق��د 
الزراعيه وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/10/5 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/10/5  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
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 االقت�صادية

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

ا�سم امل�سفي/املركز العربي خلدمات املحا�صبة 
 العنوان : مكتب رقم 5 ملك حممد ح�سن ال�سيخ - ديرة - الق�سي�س - هاتف  04-2837771 
فاك�س : 2808484-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه 
قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  بي اأي تي لتجارة املفرو�صات - 
�س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/9/17 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/9/17 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
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 االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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اإعالن  بالن�سر

رقم 2017/6953   
املنذر : الدالل للعقارات 

املنذر اليه : جنمة الياقوت للتجارة العامة - �س ذ م م  
املبالغ املرت�سدة يف ذمته وان ال�سيكات  املو�سوع : ينذر املنذر / املنذر اليه ب�سرورة �سداد 
مت ارجاعها من البنك لعدم كفاية الر�سيد واإخالء العني املوؤجرة فورا وت�سليمها للمنذر 
باحلالة التي �سلمها اليه ودفع اأي مبالغ اخرى مرت�سدة بذمته مع اإ�سالح ما يكون قد 
حلق بالعني من تلف وت�سوية ح�ساب املاء والكهرباء وغريها عن مدة �سغلة للعني وذلك يف 
خالل فرتة اأق�ساها )30( يوما من تاريخ ا�ستالم املنذر اليه االإنذار ، واإال �سي�سطر املنذر 
قيمة  ي�ستجد من  وما  ذكر  للمطالبة مبا  الالزمة  الق�سائية  االج��راءات  اتخاذ  اىل  اآ�سفا 
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
حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   

انذار عديل  بالن�سر
رقم 2017/1/7030

ابو ال�سعود �سلمان ، وميثلها رجاء  املنذر: الرمل االبي�س الدارة العقارات - وميثلها/حممد �سفيق 
احلي   - �سيتى  انرتنا�سيونال   - دبي   : عنوانه   - م�سدقة  وكالة  مبوجب   - كو�ستي  ت�سويل  ادري�سي 

ال�سيني  بناية رقم D4 حمل رقم 09  
املنذر اليه : اربيان �سكاي انرتنا�سيونال للتجارة العامة - �س ذ م م رقم البلدية : 474 - 346 ورقم 
 the exchange( االر�س 187  - لذلك : - ينذر املنذر/املنذر اليه ب�سرورة االخالء التام للعقار
tower( التبادل مكتب رقم  1606 ( و�سداد قيمة االيجار امل�ستحقة ، باال�سافة اىل فاتورة الكهرباء 
،  واال �سي�سطر املنذر التخاذ  وامل��اء وذل��ك كله يف مدة اق�ساها �سهر من تاريخ ن�سر ه��ذا  االإع��الن 
االجرءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة االيجارية وم�ساريف الكهرباء 
واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�سلطات املخت�سة واجلهات الق�سائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر 

اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة
  الكاتب العدل
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•• �أبوظبي-و�م: 

اف��ت��ت��ح م���ع���ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
الثقافة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م���ب���ارك 
وت���ن���م���ي���ة امل���ع���رف���ة ام�������س امل���وؤمت���ر 
و  التاأهيل  الإع���ادة  ال��راب��ع  ال�سنوي 
وطويلة  املنزلية  الطبية  ال��رع��اي��ة 
الذي  له  امل�ساحب  واملعر�س  االأمد 
ي��ق��ام حت���ت رع��اي��ت��ه وذل����ك بفندق 
يف  امل���اري���ة  ب��ج��زي��رة  �سي�سونز  ف���ور 

اأبوظبي.
اأكد معاليه يف كلمته االفتتاحية  و 
�سركة  تنظمه  ال���ذي   - امل��وؤمت��ر  يف 
للمعار�س  امل����ت����و�����س����ط  ال����ب����ح����ر 
بالتعاون مع  اأو  ام �سي  وامل��وؤمت��رات 
م�ست�سفى التاأهيل التخ�س�سي - اأن 
اأن ي�ساهم يف  من �ساأن هذا املوؤمتر 
ت��ق��وي��ة ال��رك��ائ��ز ال��ت��ي ي��ق��وم عليها 
نظام الرعاية ال�سحية الذي تتبناه 
تعزيز  ج��ان��ب  اإىل  االم�����ارات  دول���ة 
خدمات التاأهيل ال�سحي والرعاية 
الفئات  جل��م��ي��ع  امل��ق��دم��ة  ال��ط��ب��ي��ة 

واالأعمار.
اال�ستفادة من  �سدد على �سرورة  و 
تكنولوجيا  اإليه  اأح��دث ما تو�سلت 
الع�سر يف هذا املجال .. م�سريا اإىل 
توليها  بق�سية  يعنى  امل���وؤمت���ر  اأن 
دول����ة االإم������ارات اأه��م��ي��ة ك��ب��رية اأال 
وهي االرتقاء بجودة ونوعية احلياة 
يف الدولة وتعزيز اخلدمات الطبية 

املوجهة جلميع �سرائح املجتمع.
و اأ����س���ار م��ع��ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
اإىل  ال�����س��اأن  بهذا  نهيان  اآل  م��ب��ارك 
اأن قيادة الدولة و�سعت نظام رعاية 

يتمتع  ال��دول��ة  يف  متكامال  �سحية 
واملقيمون  امل��واط��ن��ون  خ��الل��ه  م��ن 
مقارنة  الطبية  اخل��دم��ات  ب��اأرق��ى 
اأن����ح����اء  مب���ث���ي���الت���ه���ا يف خم���ت���ل���ف 

العامل.
من جانبه قال الدكتور حممد اأبو 
التنظيمية  اللجنة  رئ��ي�����س  اخل���ري 
لوكالة  ت�����س��ري��ح��ات  يف  ل��ل��م��وؤمت��ر 
املوؤمتر  “ وام” اإن  اأن��ب��اء االم���ارات 
ي��ع��ق��د مب�����س��ارك��ة اأك����رث م���ن 500 
اخلدمات  جم��ال  يف  العاملني  م��ن 
معينة  ل��ف��ئ��ات  ت��ق��دم  ال��ت��ي  الطبية 
وف��ق معايري حمددة  امل��ر���س��ى  م��ن 
واآل��ي��ة عمل من خ��الل فريق طبي 

موؤهل ومرخ�س لهذا الغر�س.
 170 اأك��رث من  اإن هناك  اأ�ساف  و 
���س��رك��ة م��رخ�����س��ة ت��ع��م��ل يف جمال 
تقدم  ب����ال����دول����ة  امل����ن����زيل  ال����ط����ب 
اأن�����واع  اأج������ود  م��ري�����س   2000 ل���� 
االأمد  طويلة  و  ال�سحية  الرعاية 
اإقامته و تغطي  للمري�س يف مكان 
ج��م��ي��ع امل���ن���اط���ق و امل�����دن يف دول���ة 

االإمارات العربية املتحدة.
بداأ  اخل���دم���ات  ه����ذه  اأن  اأو����س���ح  و 
ت��ق��دمي��ه��ا ل��ل��م��ر���س��ى م��ن��ذ ح���وايل 
و  امل��ا���س��ي��ة  ال�����س��ن��وات   10 اإىل   7
ثقة  بطاقة  قبل  م��ن  تغطيتها  مت 
اأن  ال�����س��ح��ي الف���ت���ا اىل  ل��ل�����س��م��ان 
املنزيل  وال���ط���ب  ال��ت��اأه��ي��ل  ب���رام���ج 
ت����ه����دف ل���ل�������س���ي���ط���رة ع���ل���ى ت���ك���رار 

امل�سنني  للمر�سى  امل�ست�سفى  دخول 
وجتنبهم  املزمنة  االأم��را���س  وذوي 
االق���ام���ة طويلة  ب�����س��ب��ب  ال���ع���دوى 
م�سقة  و  ب��امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  امل�������دى 
الأقرباء  امل�ست�سفيات  على  ال���رتدد 
مراجعة  م���ن  وال��ت��ق��ل��ي��ل  امل��ر���س��ى 
للم�ست�سفيات  اأن��ف�����س��ه��م  امل��ر���س��ى 
على  للح�سول  ال���ط���وارئ  واأق�����س��ام 
تنفيذها  املمكن  م��ن  طبية  خ��دم��ة 
يف م����ن����زل امل���ري�������س وت�������س���اه���م يف 
واالإر�سادات  ال�سحي  ال��وع��ي  ن�سر 
ال�������س���ح���ي���ة ل���ل���م���ري�������س واأ�����س����رت����ه 
اأثناء  ال��ط��ب��ي  ال��ف��ري��ق  م���ن خ���الل 
ح�سول  ت�سهل  و  اخل��دم��ة  ت��ق��دمي 
املحتاجني منهم على اأجهزة طبية 
بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة 
واخلا�سة  احلكومية  القطاعات  يف 

واملوؤ�س�سات اخلريية .
اأن ر�سالة املوؤمتر ت�سدد على  اأكد  و 
اأهمية التاأهيل املبا�سر بعد االإ�سابة 
ال��ت��اأه��ي��ل يزيد  ت��اأخ��ري  ب��طء و  الأن 
 .. اال���س��اب��ة  اأو  امل��ر���س  م�ساعفات 
املعايري  ت���ن���اول  امل���وؤمت���ر  اإن  وق����ال 
املتعلقة مبراكز التاأهيل و الرعاية 
املراكز  ه��ذه  اأن  اإىل  الف��ت��ا  املنزلية 
مع  م���رخ�������س���ة  ت����ك����ون  اأن  ي���ج���ب 
قد  و  دويل  اع��ت��م��اد  على  ح�سولها 
ح�سل الكثري منها على االعتمادات 

الدولية.
اأب��و اخلري  الدكتور حممد  اأ���س��ار  و 

للموؤمتر  امل�ساحب  املعر�س  اأن  اإىل 
�سركات تعر�س خدماتها يف  ي�سمل 
املنزلية  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  جم��ال 
جانب  اإىل  املر�سى  تاأهيل  اع���ادة  و 
ع����دد م���ن االأج����ه����زة ال��ط��ب��ي��ة التي 
مثل  املنازل  املر�سى يف  ي�ستخدمها 
الكلى  وغ�سيل  التنف�سية  االأج��ه��زة 
املنزيل و التاأهيل الطبي عالوة على 
م�ساركة �سركات عار�سة تعمل على 
تزويد امل�ست�سفيات باأجهزة التاأهيل 

الطبي و العالج الطبيعي .
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ال���دك���ت���ور طالل 
التاأهيل  ق�����س��م  رئ��ي�����س  اخل���زرج���ي 
 “ ل���  ت�سريح  يف  ال��ع��ني  مب�ست�سفى 
وام” اإنه يف الفرتة االأخرية و�سلت 
 14 اإىل  ع��امل��ي��ا  ن�����س��ب��ة اال����س���اب���ات 
اأغلبها  ال���ع���امل  ���س��ك��ان  م���ن  ب��امل��ائ��ة 
���س��ب��ب��ت اع����اق����ات م��ت��وق��ع��ا ارت���ف���اع 
الن�سبة لت�سل اإىل 20 باملائة خالل 

ال�سنوات املقبلة .
اأ���س��ار ال��دك��ت��ور ط��الل اخلزرجي  و 
االأطباء  اأوائ������ل  م���ن  ي��ع��د  ال����ذي   -
جمال  يف  امل��خ��ت�����س��ني  امل���واط���ن���ني 
الفيزيائي  والعالج  التاأهيل  اع��ادة 
لتبادل  ف��ر���س��ة  امل���وؤمت���ر  اأن  اإىل   -
االأف���ك���ار ون�����س��ر ال��وع��ي ب��ني اأف����راد 
اهتمام  اإىل  م��ن��وه��ا   .. امل��ج��ت��م��ع��ات 
ال��دول��ة مبواكبة ك��ل م��ا ه��و جديد 
التاأهيل  وم��ن��ه  ال��ط��ب��ي  ال��ق��ط��اع  يف 
ال��ط��ب��ي م��ن خ���الل اف��ت��ت��اح الكثري 

والعناية  التاأهيل  اع��ادة  من مراكز 
باملر�سى املحتاجني لهذا النوع من 

اخلدمات.
العني  م�����س��ت�����س��ف��ى  اأن  اإىل  ل��ف��ت  و 
التاأهيل  الإع��ادة  كبريا  ق�سما  ي�سم 
ال�سرائح  مل��خ��ت��ل��ف  خ��دم��ات��ه  ي��ق��دم 
من خالل اعادة التوازن اإىل جانب 
باالأطفال والطب  التاأهيل اخلا�س 
واالأمرا�س  اجللطات  و  الريا�سي 
الع�سبية و غريها ا�سافة اإىل عالج 

تاأخر النطق.
و قال الدكتور �سند ال�سندي املدير 
برتول   “ �سركة  يف  املهني  الطبي 
اأدم�����ا ال��ع��ام��ل��ة “ اإن�����ه ق����دم خالل 
احتياج  تناولت  عمل  ورق��ة  املوؤمتر 
الأنه  ال��ت��اأه��ي��ل  لطب  املهني  ال��ط��ب 
جزء مهم بالن�سبة للعاملني يف تلك 
احلقول خا�سة و اأن اأهم التحديات 
جمال  يف  الطبيب  ي��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي 
التي  العمل  اإ�سابات  املهني  الطب 
للعمل  بالن�سبة  ق��وي��ا  ع��ائ��ق��ا  ي��ع��د 

والعمال.
اأوىل جل�ساته  املوؤمتر قد عقد  كان 
م�سعل  ال���دك���ت���ور  ب���رئ���ا����س���ة  ام�������س 
ل�سركة  التنفيذي  املدير  القا�سمي 
كابيتال هيلث الذي األقى حما�سرة 
التخ�س�سات  “ نهج متعدد  بعنوان 

الأ�سحاب االأمرا�س املزمنة “ .
الدكتور دي مايو حما�سرة  و قدم 
عن اإ�سابات الدماغ واأ�سباب حدوثها 

املعا�سرة  بالطرق  عالجها  وكيفية 
هاوورد  الدكتور  ق��دم  ثم  احلديثة 
بودول�سكي حما�سرة عن بث االأمل 
م���ن خ����الل اإع�������ادة ال��ت��اأه��ي��ل .. يف 
ماكدونال  كري�ستني  عر�ست  حني 
مرافق  اإعتماد  للجنة  املعايري  اآخر 

ومراكز اإعادة التاأهيل.
كيلي عن  الدكتور مايكل  و حتدث 
ال���ع���الج مب�������س���ادات ال��ت��خ��رث فيما 
عن  عر�سا  �ستيفينز  ديبورا  قدمت 
ال�����س��ح��ي يف  ال���وع���ي  اأه��م��ي��ة  دور و 
املنزلية  ال��رع��اي��ة  و  التاأهيل  اإع���ادة 
اإ�سماعيل  اأ����س���رف  واأل���ق���ى  ال��ط��ب��ي��ة 
حم���ا����س���رة ح����ول حت��ق��ي��ق اجل����ودة 
باالإلتزام مبعايري االإعتماد الدويل 

للرعاية املنزلية الطبية.
كذلك  امل����وؤمت����ر  ب���رن���ام���ج  ���س��م��ل  و 
الطبية  الرعاية  تناولت  موا�سيع 
للدكتور  ال��دم��اغ��ي  ال�سلل  ملر�سى 
حما�سرة  خ��الل  من  فوفا  جو�سوا 
له بعنوان “ اإ�سابة احلبل ال�سوكي 
حما�سرة  و   “ االأط������ف������ال  ل������دى 
 “ للدكتور ويليام دي مايو بعنوان 
الت�سنجي  ال�سلل  واإدارة  ت�سخي�س 
احلاجة   “ بعنوان  حما�سرة  و   “
التاأهيل  اإع����ادة  امل��ت��زاي��دة خل��دم��ات 
�سند  ل��ل��دك��ت��ور   “ امل��ه��ن��ي��ة  لل�سحة 

ال�سندي.
�سرحا  ر�سيد  عمر  املحا�سر  ق��دم  و 
ت��اأه��ي��ل الكتف  اإع������ادة  ع���ن ك��ي��ف��ي��ة 

الدكتور  ���س��ل��ط  ف��ي��م��ا   .. امل�����س��ل��ول 
���س��ارب��ري ت��ان��ل��ي ال�����س��وء ع��ل��ى دور 
اإدارة  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اإ���س��ت��خ��دام 

وتدبري الرعاية املنزلية لالأفراد.
اأي�سا  امل����وؤمت����ر  ب���رن���ام���ج  ���س��م��ل  و 
طويلة  ال���رع���اي���ة  ع����ن  حم���ا����س���رة 
االأم��د يف دول��ة االإم���ارات للدكتورة 
 “ فاطمة ريدين و حما�سرة حول 
النهج متعدد التخ�س�سات يف اإعادة 
ال��ت��اأه��ي��ل - ال��ت��وا���س��ل ال��ف��ع��ال بني 
املري�س واأ�سحاب امل�سلحة املعنيني 

باالأفراد “ لفيلما �سالدانا.
وعر�س الدكتور مازن ال�سيد درا�سة 
ح��ال��ة يف ال��ط��ب امل��ن��زيل ب��ع��ن��وان “ 
درا�سة حالة حديثي الوالدة املبكرة 
الق�سبي  التن�سج  بخلل  امل�سابني 
غ�سيل  اأج��ه��زة  وا�ستخدام  ال��رئ��وي 
الكلى يف الرعاية املنزلية “ للدكتور 

ب�سام برينيه.
�ساليني  ال���دك���ت���ورة  ت��ن��اول��ت  ف��ي��م��ا 
�����س����ي����ل����ف����اراج م����و�����س����وع ال���ف���ر����س 
الرعاية  جم�����ال  يف  وال���ت���ح���دي���ات 
اإىل  ا�����س����اف����ة  امل���ن���زل���ي���ة  ال���ط���ب���ي���ة 
جمال  يف  ل��ل��م�����س��وؤول��ة  حم���ا����س���رة 
احلداد  حممد  جيهان  التمري�س 
ومقدارية  ن��وع��ي��ة  درا����س���ة  ب��ع��ن��وان 
لالآراء لتح�سني التوا�سل بني اأفراد 
الطاقم الطبي املنزيل يف اأبوظبي.

م�سعل  ال��دك��ت��ور  ك�سف  جانبه  م��ن 
ل�سركة  التنفيذي  املدير  القا�سمي 

ك���اب���ي���ت���ال ه��ي��ل��ث رئ���ي�������س امل���وؤمت���ر 
التاأهيل  م�����س��ت�����س��ف��ى  اف���ت���ت���اح  ع���ن 
اأبوظبي  ام�������ارة  يف  ال��ت��خ�����س�����س��ي 
العام  م����ن  االأول  ال����رب����ع  خ�����الل 
خا�س  م�ست�سفى  ك����اأول   2018
املر�سى  تاأهيل  اعادة  يقدم خدمات 
قيادة  توجيهات  مع  متا�سيا  وذل��ك 
بجميع  باالرتقاء  الر�سيدة  الدولة 
�سمنها  ومن  الطبية  التخ�س�سات 

طب اعادة التاأهيل .
ت�سريحات  يف  ال��ق��ا���س��م��ي  ق����ال  و 
لوكالة اأنباء االم��ارات “ وام” على 
هام�س املوؤمتر اإن امل�ست�سفى �سيكون 
حتت  ���س��ي��ق��دم  و  ن��وع��ه  م���ن  االأول 
تاأهيل  خدمات  جيع  واح��دة  مظلة 
اأو طويلة  ق�����س��رية  ���س��واء  امل��ري�����س 
والطب  والعيادات اخلارجية  املدى 
االأجهزة  اأح��دث  توفري  مع  املنزيل 
التقنية و الفنية و 5 اأق�سام خا�سة 
مو�سحا   .. الطبيعي  الطب  لعالج 
 166 ����س���ي���ح���وي  امل�����س��ت�����س��ف��ى  اأن 
�سريرا وق�سما كامال العادة تاأهيل 

االأطفال .
اأنه  اأو����س���ح  امل���وؤمت���ر  وف��ي��م��ا يخ�س 
يعد فر�سة للم�ساركني و احل�سور 
ومراكز  موؤ�س�سات  ميثلون  ال��ذي��ن 
التاأهيل  اعادة  طبية متخ�س�سة يف 
الطبية  ب���خ���دم���ات���ه���م  ل����ريت����ق����وا 
اإىل  ب��ح��اج��ة  ه��م  ال��ذي��ن  للمر�سى 
وجود  اإىل  الف��ت��ا  ال��ت��اأه��ي��ل  اإع������ادة 
خرباء عامليني منهم الدكتور وليام 
اعادة  طب  يف  املتخ�س�س  مايو  دي 
لديه  اأمريكي  خبري  وه��و  التاأهيل 

خربة اأكرث من 30 �سنة .

نهيان بن مبارك يفتتح املوؤمتر ال�سنوي الرابع الإعادة التاأهيل والرعاية الطبية املنزلية

•• دبي- و�م:

ح�سر �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي و�سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد 
بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي و �سمو ال�سيخ اأحمد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم رئي�س موؤ�س�سة 
حممد بن را�سد اآل مكتوم للمعرفة حفل اال�ستقبال الذي اأقيم يف قاعة الرمال على طريق دبي - 
العني م�ساء ام�س مبنا�سبة زفاف كل من حممد عتيق عبيد بالهلي الهاجري اإىل كرمية حممد جابر 
عبداهلل احلربي و حمدان عتيق عبيد بالهلي الهاجري اإىل كرمية حممد عبيد بالهلي الهاجري. 
اآل مكتوم قبيلتي الهاجري واحلربي باأفراحهما  وقد هناأ �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 

وبارك للمعاري�س زفافهم متمنيا لهم ال�سعادة والفرح وبناء اأ�سر م�ستقرة تتفياأ بالرفاء والبنني.

ويل عهد دبي يح�سر اأفراح 
الهاجري واحلربي 

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :2017/03/28م املودعة حتت رقم 270414 
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: كناديان فريجينيا للتبغ املحدودة
وعنوانه:  �س. ب: 17628، دبي، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
التبغ واأدوات املدخنني، �سجائر

يف الفئة 34 
و�سف العالمة: هي عبارة عن كلمة KING TIME مكتوبة باللغة الالتينية وباللون االأ�سود.

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  14  اأكتوبر 2017 العدد 12146

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

بتاريخ :2017/03/12 املودعة حتت رقم 269552 

تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: باب الهرات للتجارة العامة )ذ.م.م(.

وعنوانه: �س. ب 171913، دبي، االإمارات العربية املتحدة.  

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

لتح�سري  اأ���س��رب��ة  ف��واك��ه،  ع�سائر  كحولية،  غ��ري  ف��واك��ه  خال�سات  كحولية،  غ��ري  م�سروبات  غ��ازي��ة،  مياه 

امل�سروبات، ماء ال�سودا، ) مياه معدنية (.

يف الفئة 32

االأخ�سر  باللون  يد  قب�سة  بداخله  يوجد  �سوداء  بخلفية  م�ستطيل  �سكل  عن  عبارة  هي  العالمة:  و�سف 

كلمة  وحتتها  االأبي�س  وباللون  الالتينية  وباللغة  مبتكرة  بطريقة   ATTACK كلمة  حتتها  ومكتوب 

االأخ�سر. وباللون  الالتينية  باللغة    ENERGY
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  14  اأكتوبر 2017 العدد 12146

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :2017/03/31 املودعة حتت رقم 270673    
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: بري�سي�س باوز بيت �سبا.
وعنوانه: �س. ب: 43031، دبي، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اأدوات واأواين واأوعية لال�ستعمال املنزيل و اأقفا�س للحيوانات املنزلية و �سناديق ق�س )اأحوا�س( للحيوانات 

االأليفة  يف الفئة 21.
و�سف العالمة:عبارة عن الكلمة الالتينيةpawsitiv  كتبت ب�سكل مميز باللون االأخ�سر الفاحت ، و يليها 
اأوراق  و  الفاحت  اأ�سكال بي�ساوية مميزة باللون االأخ�سر  الكرة مكون من عدة  الي�سار ر�سم مميز ي�سبه  من 

�سجر باللون البني و اأزهار باللون الرمادي كما هو مو�سح بال�سكل املرفق. 
. اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  14  اأكتوبر 2017 العدد 12146

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

بتاريخ :2017/03/14م املودعة حتت رقم 269680 
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: كناديان فريجينيا للتبغ املحدودة
وعنوانه:  �س. ب: 17628، دبي، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
التبغ واأدوات املدخنني، �سجائر

يف الفئة 34 
و�سف العالمة: عبارة عن الرقم 56 كتب باأعداد التينية باللون االأ�سود كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  14  اأكتوبر 2017 العدد 12146

منوذج اإعالن الن�صر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :  

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم : 101273 

باإ�سم : �س. �سوي�س اربيان ل�سناعة العطور ذ.م.م
وعنوانه : االمارات العربية املتحدة.

بتاريخ:2008/05/26 وامل�سجلة حتت الرقم : 88812 
�صورة العالمة

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف: 2017/10/19 وحتى تاريخ: 2027/10/18.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�سبت  14  اأكتوبر 2017 العدد 12146
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك:افاميا لل�سياحة �س.ذ.م.م

EFRITO.COM :طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:271319       بتاريخ:2017/04/11 م
با�س��م:افاميا لل�سياحة �س.ذ.م.م

وعنوانه:دبي ديرة �سارع عمر بن اخلطاب بناية برج نهار طابق امليزانني مكتب رقم 5 هاتف: 042366030 
فاك�س:042366031 �سندوق الربيد: 21337 امييل: pro@afamiatourism.com دبي 

اماكن  وحجز  الفندقية  للخدمات  الكرتوين  موقع  بالفئة:43  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
االقامة املوؤقته. 

و�سف العالمة:موقع الكرتوين ل�سركة �سياحة يف دبي. 
اال�س��رتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  14  اأكتوبر 2017 العدد 12146 العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   

 اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/08122/2017 / �سكني  

اىل املدعى عليه : نيل بريكويل 
مبا اأن املدعي : �سا�سان كمال ح�سيني - وبيرت هومز - �س ذ م م 

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/08122/2017 /�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
وما   2017/9/28 من  للفرتة  ايجارية  القيمة  مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  ال��زام   - مالية  مطالبة 

ي�ستجد من قيمة ايجارية حتى تاريخ االخالء الفعلي بواقع 130000 درهم �سنويا 
ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد االج��رة للماأجور للفرتة من 2017/5/29 وحتى  اخ��الء عقار - 
2017/9/27 فرت�سد بذمته مبلغ 53500 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او االخالء 

يف 2017/8/8 بالل�سق 
مطالبة مالية - ان املدعي لعيه حرر له 4 �سيكات مببلغ اجمايل )53500 درهم( كقيمة ايجارية 

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

االإنتفاع به
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

 2017/10/17 املوافق  الثالثاء  يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
ال�ساعة 2.30م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة ال�سابعة( 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�ض املنازعات اليجارية

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
   اإعادة  اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/07375/2017 / �سكني  
اىل املدعى عليه : رامى حبيب اخلورى  - والعمرى مهدي بديوى  

مبا اأن املدعي : مرمي حممود �ساالري    
ق��د اأق���ام �سدكم ال��دع��وى 02/07375/2017/���س��ك��ن��ي  اي��ج��ارات ام��ام املركز 

بطلب الزامكم بالتايل
القيمة  املتبقي من  ب�سداد  )امل�ستاأجر(  عليه  املدعي  ال��زام   - مالية  مطالبة 
االيجارية للعقار وقدره )65000 درهم( ما ميثل القيمة االيجارية للعقار 

للفرتة من 2017/3/1 وحتى 2017/9/1( 
�سداد فرق ر�سم - �سداد فرق ر�سم 

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 
يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  اإع���ادة  الق�سائية  اللجنة  وق���ررت 
الثالثاء املوافق 2017/10/17 ال�ساعة 2.30م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة 
ال�سابعة( بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات االإيجارية 
تاريخ  اي��ام من  امل�سافة اىل ثالثة  بتق�سري مدة  اأم��ر  ، وقد  الدعوى  لنظر 
الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من 

دفاع وم�ستندات  

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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االإي�سي�سكو تدعو اإىل تعزيز احلوار و ن�سر ثقافة ال�سالم وبنـاء ج�سور الثقة والتعاون حول العامل
•• �صنغافورة-و�م:

الثقافية  امل��راك��ز  ل��روؤ���س��اء  ال��ث��اين  املنتدى  اأع��م��ال  �سنغافورة  يف  ام�����س  انطلقت 
املنظمة  اإط���ار  يف  يعمل  ال��ذي  االإ���س��الم��ي  ال��ع��امل  خ��ارج  االإ�سالمية  واجلمعيات 
االإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة “ اإي�سي�سكو” واملنبثق عن املجل�س االأعلى 
املنظمات  “ دور  �سعار  حتت  االإ�سالمي  العامل  خ��ارج  والعلوم  والثقافة  للرتبية 
واأكد  واآفاق”.  حتديات   .. ال�سالم  ثقافة  تعزيز  يف  احلكومية  غري  االإ�سالمية 
الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري املدير العام لالإي�سي�سكو يف كلمة له 
يف افتتاح املنتدى - الذي ت�ست�سيفه جمعية الدعوة االإ�سالمية يف �سنغافورة - 
�سنة  بالرباط  االإي�سي�سكو  االأوىل يف مقر  دورت��ه  الذي عقد  املنتدى  تاأ�سي�س  اأن 
2010 يدخل يف اإطار حتقيق اأهداف االإي�سي�سكو التي ين�س ميثاقها على “ دعم 
جهود املوؤ�س�سات الرتبوية والعلمية والثقافية للم�سلمني يف الدول غري االأع�ساء 

يف االإي�سي�سكو وتعزيز التعاون وال�سراكة مع املوؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية 
اأن  واأو�سح  وخارجها”.  االأع�ساء  ال��دول  داخل  امل�سرتك  االهتمام  وذات  املماثلة 
هذين الهدفني يتكامالن من وجوه ع�دة مع هدف ثالث يف ميثاق املنظمة اأو�سع 
مدى واأعمق حمتوى ويتكون من ثالثة اأبعاد هي التعريف بال�سورة ال�سحيحة 
لالإ�سالم والثقافة االإ�سالمية وت�سجيع احلوار بني احل�سارات والثقافات واأتباع 
وحقوق  احلرية  ومبادئ  وال�سالم  العدل  ثقافة  قيم  ن�سر  على  والعمل  االأدي��ان 
االإن�سان وفقا للمنظور احل�ساري االإ�سالمي.. م�سريا اإىل اأن هذا هو االإطار العام 
للعمل الذي ر�سمت االإي�سي�سكو معامل�ه وحددت م�سامين�ه. و ذكر اأن هذه االأبعاد 
الثالثة لهذا الهدف ال�سامل هي يف م�سمونها العام املجال احليوي الذي تعمل 
فيه املراكز الثقافية واجلمعيات االإ�سالمية يف خارج العامل االإ�سالمي �سواء اأكان 
ذلك يف اأوروبا اأو اأمريكا الالتينية والكاريبي اأو جنوب �سرقي اآ�سيا والبا�سيفيكي 
اأو يف الدول االأفريقية غري االأع�ساء مثل جنوب اأفريقيا اأو يف االحتاد الرو�سي. 

ونوه التويجري اإىل اأن الغايات التي ي�سعى هذا املنتدى اإىل حتقيقها يف دورته 
احلالية تتمثل يف تقوية الروابط وقنوات التوا�سل والتعاون بني روؤ�ساء املراكز 
�سورة  وت�سحيح  االإ���س��الم��ي  ال��ع��امل  خ���ارج  االإ���س��الم��ي��ة  الثقافية  واجل��م��ع��ي��ات 
االإ�س�الم وامل�سلمني واإب�راز ر�سالت�ه احل�سارية االإ�سالمية وتعزيز احلوار وثقافة 
ال�سالم يف برامج عمل املراكز واجلمعيات الثقافية االإ�سالمية ومواجهة تي�ارات 
االإ�سالموفوبيا والعنف وكراهية االآخر والعمل على بناء ج�سور الثقة والتعاون. 
وامتدت  تو�سعت  امل�سرتك  والرتبوي  الثقايف  االإ�سالمي  العمل  دائ��رة  اإن  قال  و 
اآف��اق�����ه��ا خ���الل ال��ع��ق��دي��ن االأخ���ريي���ن و اأ���س��ب��ح ال��ت��ع��ري��ف ب��ال�����س��ورة ال�سحيحة 
ال�سا�سع  اجل��غ��رايف  االم��ت��داد  ه��ذا  ال��ي��وم  يغطي  االإ�سالمية  وللثقافة  لالإ�سالم 
ويكاد ي�سل اإىل اأرجاء الكرة االأر�سية .. واأكد اأن اجلهود املوفقة التي تقوم بها 
م�ساكل  تواجه  االإ�سالمي  العامل  خارج  االإ�سالمية  واجلمعيات  الثقافية  املراكز 
االأكاذيب  ن�سر  فيها  ي�ت�واىل  ودولية  اإقليمية  اأج��واء  يف  كبرية  و�سعوبات  كثرية 

واملغالطات وال�سبهات حول االإ�سالم وامل�سلمني ويتنامى فيها االإرهاب الذي يقوم 
به جمرمون منحرفون عن �سواء ال�سبيل. و ذكر اأن االإي�سي�سكو حر�ست على اأن 
يعقد هذا املنتدى دورته الثانية يف �سنغافورة تتويجا ل�سل�سلة من االجتماعات 
ال�سنوية التي عقدتها على مدى ال�سنوات االأخرية يف كل من اأمريكا الالتينية 
والكاريبي وجنوب �سرقي اآ�سيا بالتن�سيق مع منظمات اإ�سالمية حملية واإقليمية 
االأعلى  املجل�س  عمل  يف  املتنامي  التو�سع  ه��ذا  اإن  التويجري  وق���ال  متعاونة. 
اإجنازات  م��ن  ه��و  ال��ذي  االإ���س��الم��ي  ال��ع��امل  خ��ارج  للم�سلمني  والثقافة  للرتبية 
االإي�سي�سكو خالل الفرتة االأخرية يفتح اأمامنا املجال وا�سعا ملزيد من التن�سيق 
على خمتلف امل�ستويات تفعيال لالأهداف التي و�سعها ميثاق االإي�سي�سكو ومتكينا 
لالإرادة اجلماعية التي تدفعنا اإىل موا�سلة العمل النافع يف هذا االجتاه خلدمة 
املجتمعات االإ�سالمية خارج العامل االإ�سالمي وتعزيز ثقافة ال�سالم ون�سر قيم 

الو�سطية واالعتدال .

ماكرون  اإمي���ان���وي���ل  م���ع  ي��ت��ق��ا���س��م 
لك�سر  واالإرادة  واحلما�س  ال�سباب 
اأغالل احلياة ال�سيا�سية القدمية، 
�سيبا�ستيان  اإىل  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ل��ك��ن 
ك������ورز، امل���ر����س���ح االأب�������رز واالوف�����ر 
الت�سريعية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ح��ظ��ا 
ال��ن��م�����س��اوي��ة، ف����اإن ال���ره���ان لي�س 
اأ�سا�س  ع��ل��ى  ال��ن��ظ��ام  “خلخلة” 
انه ال من اليمني وال من الي�سار، 
ب�سمته  ت����رك  اىل  ي�����س��ع��ى  وامن�����ا 
حتقيق  خ�����الل  م����ن  ال���ن���ف���و����س  يف 
من  العريق  ال�سعب  ح��زب  انت�سار 
و�سوله  منذ  النم�ساوي.  اليمني 
من  م���اي���و  يف  احل�����زب  ق���ي���ادة  اإىل 
احلزب  ه��ذا  ا�ستعاد  املا�سي،  العام 
���س��ب��اب��ه. وم�����س��ت��ف��ي��دا م���ن هزمية 
االنتخابات الرئا�سية التي ان�سحب 
االأوىل  اجل��ول��ة  يف  مر�سحه  فيها 
فر�س  امل��ت��ط��رف،  اليمني  ل�سالح 
ع��ل احل��زب وحدد  ك��ورز �سيطرته 
اليمني. وكانت  موقعه بحزم على 
ا�ستطالعات الراي يف ذلك الوقت، 
حزب  بعد  الثالثة  املرتبة  متنحه 
احلرية اليميني املتطرف املت�سدر، 
اال�سرتاكي  الدميقراطي  واحلزب 
الثاين، ولكنه ا�ستعاد املركز االأول 
33 باملائة من نوايا الت�سويت.  ب� 
الفائز  ي���ك���ون  ان  امل���ت���وق���ع  وم�����ن 
ي���وم االحد  ان��ت��خ��اب��ات  ال��ك��ب��ري يف 
برملانية  ان��ت��خ��اب��ات  جت���رى  ح��ي��ث 
ا�ستقالة  �سنة - بعد  مبكرة - قبل 

•• كوباين-��صطنبول - �أ ف ب:

ن�������س���رت ت���رك���ي���ا ع�������س���رات اجل���ن���ود 
اإدل������ب  وامل�������درع�������ات يف حم���اف���ظ���ة 
منطقة  اق����ام����ة  ل���ب���دء  ال�������س���وري���ة 
خلف�س التوتر بهدف وقف املعارك 
ل�سيطرة  اخلا�سع  القطاع  ه��ذا  يف 

داع�س .
يهدف هذا التحرك الرتكي على ما 
يبدو اىل احلوؤول دون انت�سار قوات 
�سوريا الدميوقراطية وهي حتالف 
ك���ردي ع��رب��ي ت��دع��م��ه وا���س��ن��ط��ن يف 
ف�سيال  تركيا  وتعده  �سوريا  �سمال 

“اإرهابيا”.
يف  الرتكية  االرك���ان  هيئة  واأع��ل��ن��ت 
)اخلمي�س(  “بداأنا  اجل��م��ع��ة  ب��ي��ان 
اعمال  اك��ت��وب��ر  االأول  ت�سرين   12

اقامة مراكز مراقبة”.
رج��ب طيب  الرتكي  الرئي�س  واأك��د 
اردوغ����������ان ب���ع���ده���ا ب��ق��ل��ي��ل دخ����ول 
اجلي�س  م����ع  امل�������س���ل���ح���ة  “قواتنا 
���س��وري��ا، وهو  اىل  ال�����س��وري احلر” 

ف�سيل تدعمه اأنقرة.
حت�سن  خلفية  على  العملية  وتاأتي 
ال����ع����الق����ات ب����ني ت���رك���ي���ا ورو����س���ي���ا 
وكانت  ال�����س��وري.  للنظام  ال��راع��ي��ة 
حول  اي��ران  مع  تفاو�ستا  الدولتان 
اقامة  على  ين�س  ا�ستانا  يف  ات��ف��اق 
اأرب������ع م��ن��اط��ق خل��ف�����س ال��ت��وت��ر يف 

�سوريا، اإحداها يف ادلب.
وك�����ان اجل��ي�����س ال���رتك���ي اأط���ل���ق يف 
عملية  االول/اك���ت���وب���ر  ت�����س��ري��ن   8
مراكز  اق��ام��ة  ب��ه��دف  ا�ستطالعية 
منطقة  ان�������س���اء  اط�����ار  يف  م���راق���ب���ة 

تعليق  اإىل  دع���ا  والي��ت��ه��ا،  املنتهية 
م���ف���او����س���ات ان�����س��م��ام ت��رك��ي��ا اىل 

االحتاد االوروبي.
عن ليزكو الفرن�صية

رّكز اجلزء االأكرب من حملته على 
م�ساألة الهجرة حيث يريد ت�سديد 
اإدارت��ه��ا. وك��ان قد دع��ا وه��و وزيرا 
احلكومة  يف  واوروب�����ا  ل��ل��خ��ارج��ي��ة 

امل�ست�سار اال�سرتاكي الدميقراطي 
كري�ستيان كرين، يف مايو املا�سي. 
ول����ئ����ن ك�����ان ���س��ي��ب��ا���س��ت��ي��ان ك����ورز 
يكاد  اجلديدة،  ن�سخته  يف  وحزبه، 
يكون متاأكدا من الفوز يف موقعة 
االح�����د، ف���اإن���ه ي��ب��ق��ى ال�������س���وؤال مع 
االقرتاع  يكون  وق��د  �سيحكم.  من 
نظام  ن��ه��اي��ة  ك��ت��ب  اإذا  ت��اري��خ��ي��ا 
االئتالف الكبري الذي �سيطر على 
احلياة ال�سيا�سية منذ عام 1945، 
�سنوات.  ع�سر  طيلة  البالد  وحكم 
الرئي�سيني،  ال��ط��رف��ني  ان  غ���ري 
ال�سعب واحل��زب اال�سرتاكي  حزب 
رغبتهما  عن  اأعربا  الدميقراطي، 

اأدنى لالأجور 1500 اورو. ولكنه 
ت��ول��ي��ف حزب  واج�����ه ���س��ع��وب��ة يف 
التناق�سات:  م��ن  ال��ع��دي��د  مت��زق��ه 
ا�ستقبلت  ال��ذي��ن  الالجئني  ح��ول 
ال�����ب�����الد ال���ك���ث���ري م���ن���ه���م، وح�����ول 
االقت�ساد، وحتى ب�ساأن التعاون مع 
املتطرف. كما ان ف�سيحة  اليمني 
نهاية  يف  فر�سه  تقلي�س  اإىل  اأدت 
احل��م��ل��ة وذل����ك ب��ع��د ال��ك�����س��ف عن 
الدور الذي قام به م�ست�سار حزبي 
�سابق يف عملية ت�سهري قا�سية �سد 
مدير  وي����رى  ك����ورز.  �سيبا�ستيان 
اال�ستطالع  م���وؤ����س�������س���ات  اح������دى 
فولفغانغ  ال���ب���الد،  يف  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 

يف عدم جتديد تعاونهما.

ف�صيحة يف نهاية احلملة
الدميقراطي  اال���س��رتاك��ي  احل��زب 
ي�����ت�����دح�����رج وي������ت������ه������اوى ول���ي�������س 
م��ت��اأك��دا ح��ت��ى م��ن امل��رك��ز الثاين. 
حم��اوال رك��وب موجة ع��ودة النمو 
زعيمه  ق����ام  م��ن��ه��ا،  واال����س���ت���ف���ادة 
حمورها  بحملة  ك��رين  كري�ستيان 
ال�سركات  احدثت  وقد  االقت�ساد. 
على  ج���دي���دة  وظ��ي��ف��ة  األ�����ف   63
املا�سية.  �سهرا  ع�سر  االثني  مدى 
واق������رتح ه����ذا امل��ن��ا���س��ر الأوروب�������ا، 
ال�����س��رائ��ب، وحد  ت��خ��ف��ي�����س��ات يف 

ال�سعبوي  احل���زب  ف��ر���س  تكن  مل 
املقبلة  احل��ك��وم��ة  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
�سنوات  م��ن��ذ  ه����ذا احل���ج���م  مب��ث��ل 
ديلوي  كورين  تالحظ   ،“ عديدة 

من موؤ�س�سة �سومان.
ال��ت��ح��ال��ف نقطة  و���س��ي�����س��ك��ل ه����ذا 
نعود  اأن  يجب  اإذ  تاريخية،  حت��ول 
اإىل عام الفني لنعرث على حتالف 
املتطرف،  وال��ي��م��ني  ال��ي��م��ني  ب���ني 
احتجاجات  ح��ي��ن��ه��ا  اأث�����ار  وال�����ذي 
داخل االحتاد االأوروبي. ولكن هذه 
ال���ّرب���اط لي�س ���س��دف��ة ولن  امل����رة، 
�سيبا�ستيان  رّكز  عابرا. فقد  يكون 
الوطنية،  بال�سيادة  املتعلق  ك��ورز، 

بات�سماير، انه “مل يعد لكرين اي 
فر�سة للفوز”.

اليمني املتطرف
 يف املركز الثاين

التحليالت باجتاه  تتوافق  وهكذا، 
حت���ال���ف حم��ت��م��ل ج����دا ب���ني حزب 
�سيبا�ستيان كورز املحافظ واليمني 
املتطرف بزعامة هاينز كري�ستيان 
���ن���ح ه����ذا االأخ����ري  ���س��رتات�����س. وميمُ
من  االأق���ل  على  باملائة   25 ن�سبة 
 5 االأ���س��وات، وه��و م��ا يزيد بنحو 
نقاط عما حققه يف اخر انتخابات 
“رمبا   .2013 ع����ام  ت�����س��ري��ع��ي��ة 

وا�سارت  ادل����ب.  يف  ال��ت��وت��ر  خف�س 
هيئة االركان اىل انها ت�سن عمليتها 
مبوجب “قواعد اال�ستباك التي مت 

التفاو�س حولها يف ا�ستانا”.
ان  “حرييت”  ���س��ح��ي��ف��ة  واأوردت 
املوؤلف  ال��رتك��ي  الع�سكري  امل��وك��ب 
م��ن ن��ح��و ث��الث��ني ع��رب��ة م�سفحة 
ومئة جندي من بينهم عنا�سر من 
القوات اخلا�سة و�سل اىل ادلب ليل 

اخلمي�س اجلمعة.
واأظهرت �سور للجي�س وزعها على 
امل���وك���ب �سم  ان  االع������الم  و����س���ائ���ل 
خ�سو�سا دبابات وعربات نقل جنود 

واآليات ور�س كاحلفارات.

ال�������س���وري حلقوق  امل���ر����س���د  وك������ان 
االن�سان اأعلن يف وقت متاأخر م�ساء 
ال���ق���وات الرتكية  اخل��م��ي�����س دخ���ول 
ا�����س����ت����ع����دادا  ادل��������ب  يف حم����اف����ظ����ة 
غ���رب  ����س���م���ال  يف  “لالنت�سار” 

�سوريا.
واوردت و�سائل االعالم الرتكية ان 
حوله  التفاو�س  مت  ال���ذي  االت��ف��اق 
ان  على  خ�سو�سا  ين�س  ا�ستانا  يف 
يف  مراقبة  مركز   14 تركيا  تقيم 
ما  ف��ي��ه��ا  �سين�سر  ادل����ب  حم��اف��ظ��ة 

جممله 500 جندي.
وكان اردوغان اأعلن اال�سبوع املا�سي 
اط�����الق ع��م��ل��ي��ة ج���دي���دة يف ادل���ب 

وا�سنطن تتهم كوبا بالتق�سري 
يف حماية دبلوما�سييها

•• و��صنطن-�أ.ف.ب:

الهجمات  �سل�سلة من  ان كوبا مل تقم مبا يكفي ملنع  البيت االبي�س  اأعلن 
يوجه  ان  دون  من  هافانا،  يف  االمريكيني  الدبلوما�سيني  �سد  الغام�سة 
البيت  موظفي  كبري  وق���ال  ال��ه��ج��م��ات.  ه��ذه  بتنفيذ  ه��اف��ان��ا  اىل  االت��ه��ام 
وقف  على  ق��ادرة  كانت  الكوبية  احلكومة  ان  “نعتقد  كيلي  ج��ون  االبي�س 
الهجمات �سد دبلوما�سيينا”. واثرت الهجمات التي يمُرجح باأنها �سادرة عن 
جهاز �سوتي، على 22 دبلوما�سيا يف ال�سفارة يف هافانا. وح�سل اآخر هجوم 
بالهجمات،  ت��اأث��روا  ال��ذي��ن  االأ�سخا�س  واأظ��ه��ر  امل��ا���س��ي.  اب/اغ�سط�س  يف 
عوار�س ج�سدية بينها اأوجاع يف اآذانهم وفقدان لل�سمع ودوار و�سداع وتعب 
وم�ساكل يف االإدراك و�سعوبات يف النوم. وا�ستدعت الواليات املتحدة اأكرث 
من ن�سف دبلوما�سييها من كوبا، كما عمدت اىل طرد 15 دبلوما�سيا كوبيا 

من وا�سنطن ردا على هذه الهجمات الغام�سة.

 حليف لزعيم قطالونيا 

ي�سغط الإعالن االنف�سال 
•• مدريد-رويرتز:

اأقرب  اأح��د  من  ل�سغط  قطالونيا  اإقليم  زعيم  بودجمون  كارل�س  تعر�س 
حلفائه حتى يعلن اال�ستقالل الكامل لالإقليم ويتجاهل تهديد احلكومة 

االإ�سبانية بحكم االإقليم مبا�سرة.
واأعلن بودجمون ا�ستقالال رمزيا لالإقليم م�ساء الثالثاء لكنه علقه بعدها 

بثوان داعيا للتفاو�س مع مدريد.
واأعطاه رئي�س الوزراء ماريانو راخوي مهلة حتى االثنني لتو�سيح موقفه 
تليها مهلة حتى اخلمي�س لتغيري راأيه اإذا كان م�سرا على االنف�سال. وهدد 

راخوي بتعليق احلكم الذاتي يف قطالونيا اإذا اختار بودجمون اال�ستقالل.
لكن حزب تر�سيح الوحدة ال�سعبية املنتمي الأق�سى الي�سار طالب بودجمون 

باإعالن وا�سح لال�ستقالل لتحدي املهلتني.
وقال احلزب “اإذا كانت )حكومة مدريد املركزية( تريد موا�سلة تهديدنا 
بها  املطالبة  مت��ت  التي  اجلمهورية  على  ذل��ك  ممار�سة  فعليها  واإ�سكاتنا 
10 من مقاعد برملان قطالونيا البالغ  بالفعل”. وال ميلك احلزب �سوى 
عددها 135 مقعدا. لكن حكومة بودجمون وهي حكومة اأقلية تعتمد على 
دعمه لتمرير الت�سريعات وال ميكنها الفوز بت�سويت باالأغلبية يف الربملان 

االإقليمي دون تاأييده.

كبري  ق�سم  يخ�سع  التي  املحافظة 
ال�سام  حترير  هيئة  ل�سيطرة  منها 
التحالف التي ت�سم خ�سو�سا جبهة 

فتح ال�سام )الن�سرة �سابقا(.
ال���ق���وات  ان  اىل  امل���ر����س���د  وا�����س����ار 
هيئة  م��ن  عنا�سر  واكبها  الرتكية 
ما  م�����س��اء اخلمي�س  ال�����س��ام  حت��ري��ر 
االنت�سار  ب��ان  االعتقاد  على  يحمل 
احلركة  مع  بالتن�سيق  يتم  الرتكي 
عملية  راف�����ق�����ت  ان  ����س���ب���ق  ال����ت����ي 

ا�ستطالعية النقرة هذا اال�سبوع.
اىل ذلك، توقفت املحادثات الهادفة 
اآم�������ن الإخ�������راج  ت����وف����ري مم�����ر  اىل 
اآخ����ر نقاط  ال��ع��ال��ق��ني يف  امل��دن��ي��ني 

“التعامل  ذاته  امل�سدر  وقال  منها. 
م���ع���ه���م )م���ق���ات���ل���ي ال���ت���ن���ظ���ي���م( مت 
العالقني  االأ���س��خ��ا���س  ب��ع�����س  ع��رب 
الو�سيط  اأن  ح���ت���ى  ال�����داخ�����ل.  يف 
االآن  ن���ع���رف ح��ت��ى  ال��ع�����س��ائ��ري مل 

ا�سمه خوفاً عليه”.
�سهدته خطوط  ن�سبي  ه��دوء  وبعد 
القتال لنحو ثالثة ايام منذ مطلع 
االأ���س��ب��وع، اأف���اد ن��ازح��ون م��ن الرقة 
عن  بر�س  فران�س  وك��ال��ة  اخلمي�س 
ا���س��ت��ئ��ن��اف امل���ع���ارك وال����غ����ارات على 
نقاط �سيطرة مقاتلي التنظيم منذ 

ليل االأربعاء.
ومت���ك���ن امل���ئ���ات م���ن امل���دن���ي���ني من 
اجلبهات.  ه��دوء  م�ستغلني  ال��ف��رار 
�سوريا  ق�����وات  يف  ال���ق���ي���ادي  وق�����ال 
لفران�س  �سري  علي  الدميوقراطية 
مقاتال   15“ اإن  اخل��م��ي�����س  ب��ر���س 
من داع�س �سلموا اأنف�سهم يف االأيام 
قواتنا،  اىل  عائالتهم  مع  االأخ��رية 

اأي 100 �سخ�س تقريباً”.
تقرير  يف  ال���دويل  التحالف  وق���در 
اخلمي�س اأن نحو اأربعة اآالف مدين 
م����ا زال�������وا م���وج���ودي���ن يف ال���رق���ة، 
وم���ع���ظ���م���ه���م حم����ت����ج����زون ك������دروع 
 400 اىل   300 قبل  م��ن  ب�سرية 

مقاتل من التنظيم.
ومتكنت قوات �سوريا الدميوقراطية 
بف�سل الدعم اجلوي للتحالف، من 
نحو  م��ن  امل��ت��ط��رف  التنظيم  ط���رد 
ت�����س��ع��ني يف امل��ئ��ة م���ن ال���رق���ة، اأب���رز 
من  لكن  �سوريا.  يف  �سابقاً  معاقله 
امل��ئ��ات م��ن اجلهاديني  امل��رج��ح بقاء 

واملدنيني يف و�سط املدينة.

االإره��اب��ي يف  داع�س  تنظيم  �سيطرة 
مدينة الرقة ال�سورية، وفق ما اأفاد 
م�����س��در حم��ل��ي ق��ري��ب م���ن عملية 
فران�س  لوكالة  اجلمعة  التفاو�س 

بر�س.
وق����اد جم��ل�����س ال��رق��ة امل����دين الذي 
ع�سائر  اأب������رز  ع���ن  ي�����س��م مم��ث��ل��ني 
الرقة خالل االأيام القليلة املا�سية، 
“لتحديد اف�سل طريقة  حمادثات 
من  املحا�سرين  امل��دن��ي��ني  لتمكني 
ق���ب���ل +داع�����������س+ م����ن اخل�������روج من 
التحالف  اأع��ل��ن  م��ا  وف��ق  املدينة”، 
ال����دويل ب��ق��ي��ادة وا���س��ن��ط��ن يف بيان 

ليل الثالثاء.
بر�س  ل���ف���ران�������س  امل���������س����در  وق��������ال 
“توقفت املحادثات متاماً الأن فكرة 
معاقبتهم  وع�����دم  اأم��ن��ي��ني  خ�����روج 
اىل  ا����س���ارة  يف  متاماً”  م��رف��و���س��ة 
اال�سالمية  الدولة  تنظيم  مقاتلي 
اآخ�����ر ج���ي���وب لهم  امل��ت��ح�����س��ن��ني يف 

و�سط مدينة الرقة.
ومل ياأت بيان التحالف الذي يدعم 
الدميوقراطية  �سوريا  هجوم قوات 
عملية  اأي  ذك����ر  ع��ل��ى  امل���دي���ن���ة،  يف 
الرقة،  من  التنظيم  ملقاتلي  اخ��الء 
ال���������س����وري حلقوق  امل���ر����س���د  ل���ك���ن 
تت�سمن  املحادثات  اإن  قال  االن�سان 
ري���ف دير  اإخ������راج اجل��ه��ادي��ني اىل 

الزور ال�سرقي.
اإزاء  ر�سمي  تعليق  اأي  ي�سدر  ومل 
امل���ح���ادث���ات م���ن جمل�س  م�����س��م��ون 
ال����رق����ة امل������دين ال������ذي ت���اأ����س�������س يف 
اإدارة  ت���ويل  ب��ه��دف  ن��ي�����س��ان/اأب��ري��ل 
التنظيم  ط��رد  بعد  امل��دي��ن��ة  ���س��وؤون 

يف انتخابات �صابقة الأوانها االحد:

النم�سا: اليمني املتطرف على عتبة احلكومة جمددا...!
احلزب اال�صرتاكي الدميقراطي يتدحرج ويتهاوى ولي�س متاأكدا حتى من املركز الثاين

ــــــزب  ـــــع ح ـــــص ـــــ� ي
احلاكم،  املحافظني 
ــفــوز  ــل واملــــر�ــــصــــح ل
ـــتـــخـــابـــات  االن يف 
الــتــ�ــصــريــعــيــة يــوم 
االحد القادم، ي�صع 
امكانية  اعتباره  يف 
حزب  مع  التحالف 
ـــة الــقــومــي  احلـــري
املتطرف. وهذه هي 
النم�صا  يف  االأوىل 

اليمني املتطرف يطرق باب احلكومة بعنفانتخابات قد ت�سكل منعرجا تاريخيا يف النم�سامنذ 17 عاما.

�سيب�ستيان كورز على خطى ماكرون

قد يكون االقرتاع تاريخيا اإذا كتب نهاية نظام االئتالف الكبري الذي �صيطر على احلياة ال�صيا�صية منذ عام 1945
مل تكن فر�ض احلزب ال�سعبوي للم�ساركة يف احلكومة املقبلة مبثل هذا احلجم منذ �سنوات عديدة

يكاد يكون فوز حزب ال�سعب اليميني 
مكفوال ولكن ال�سوؤال مع من �سيحكم

•• �لفجر – خرية �ل�صيباين

اجلي�س الرتكي ينت�صر يف حمافظة اإدلب 

توقف املحادثات الخراج املدنيني املحا�سرين يف الرقة 
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عربي ودويل

اإيواء احلمراء مبدينة غريان  قال عبد احلميد مفتاح مدير مركز 
الليبية اإن اآالف املهاجرين الذين نزحوا جراء القتال على ال�ساحل 
وا�سفا  الطبية  للم�ساعدة  ما�سة  حاجة  يف  لليبيا  الغربي  ال�سمايل 
اإىل  و�سلوا  مهاجر   5800 نحو  وك��ان  “ماأ�ساوي”.  باأنه  و�سعهم 
املركز منذ تفجر القتال ال�سهر املا�سي يف مدينة �سرباتة ال�ساحلية 
والتي كانت مركزا للعبور اإىل اإيطاليا. واأر�سلت ال�سلطات بالفعل نحو 

األفي �سخ�س من غريان اإىل مراكز اأخرى يف العا�سمة طرابل�س.
وقال مفتاح لتلفزيون رويرتز “حاليا اإحنا اللي و�سلونا يف غريان مت 
جلبهم خلم�سة اآالف ومتنمئة )5800( قمنا بنقل عدد ال باأ�س به، 
تقريبا 2000 مهاجر اإىل طرابل�س بغر�س ترحيلهم اإىل بلدانهم 
بعد تقدمي الرعاية ال�سحية لهم وبعد اجتماعنا بهم وطمناهم اإن 
الليبية  ال�سلطات  حتت  موجودين  واإنهم  اآمنة،  اأماكن  يف  االآن  هم 
يف  اال�ستباكات  وت�سببت  ال�سرعية”.  غري  الهجرة  جهاز  وحت��دي��دا 
مغادرة  منع  ب��داأت  اإنها  قالت  م�سلحة  جماعة  ان�سحاب  يف  �سرباتة 
املهاجرين من املدينة وذلك حتت �سغط مكثف من اإيطاليا. و�سبق 
اأن كانت �سرباتة املركز الرئي�سي لتهريب املهاجرين الذين يحاولون 
عبور البحر املتو�سط. وت�سعى وكاالت االأمم املتحدة جاهدة لتقدمي 
جنوب  اأفريقيا  م��ن  اأغلبهم  اأت���ى  ال��ذي��ن  املهاجرين  الآالف  ال��دع��م 

ال�سحراء والذين تقطعت بهم ال�سبل بعد القتال.

كبرياً حلملة  دعماً  روزن�ستاين  رود  االأمريكي  العدل  وزير  نائب  اأعطى 
كاليفورنيا  يف  ال�سليكون  ب��وادي  التكنولوجيا  اأقطاب  الإجبار  بريطانيا 
�سركات  منتقداً  امل�سفرة،  االت�����س��االت  ب�����س��اأن  تفاهم  اإىل  التو�سل  على 
التكنولوجيا لتقاع�سها عن حتقيق توازن بني متطلبات مكافحة اجلرمية 
واحلاجة للخ�سو�سية.  والتقى روزن�ستاين مع م�سوؤولني كبار باحلكومة 
املخابرات  جهاز  ورئي�س  راد  اأم��رب  الداخلية  وزي��رة  بينهم  الربيطانية 
الداخلية )اإم.اآي 5( اأم�س االأول ملناق�سة ق�سية الت�سفري. وقال اإنه يعتزم 
الربيطانية  للمخابرات  التابع  احلكومية  االت�ساالت  مقر  رئي�س  لقاء 
اليوم اجلمعة. ويحاول م�سوؤولون كبار يف حكومة رئي�سة وزراء بريطانيا 
�سر�سة  مقاومة  واجهتهم  لكن  الت�سفري  كبح  راد،  بينهم  م��اي،  ت��ريي��زا 
ويرى  وت��وي��رت.  وغ��وغ��ل  ب��وك  في�س  التكنولوجيا مثل  ع��امل  ق���ادة  م��ن 
تطبيقات  يف  الت�سفري  اإع���دادات  اأن  واأمريكيون  بريطانيون  م�سوؤولون 
لقدرة  عائقاً  متثل  بوك  لفي�س  اململوك  وات�ساب  مثل  املجانية  املرا�سلة 
ال�سلطات على جمع اأدلة حتتاجها ملالحقة املجرمني حتى بعد احل�سول 
“االأدوات التي ن�ستخدمها  على تفوي�س من املحكمة. وقال روزن�ستاين 
جلمع االأدلة تف�سل ب�سكل متزايد اأمام اأدوات الت�سفري امل�سممة للتغلب 
عليها”. وحتاول بريطانيا تكثيف جهودها للت�سدي للن�ساط االإجرامي 

على االإنرتنت بعد �سل�سلة هجمات .

اأكد ق�ساء جنوب افريقيا ام�س ان رئي�س البالد جاكوب زوما ميكن 
ان يالحق بتهمة الف�ساد يف ملف مرتبط ببيع اأ�سلحة فتح �سده قبل 
ايريك  القا�سي  اجلل�سة  خ��الل  ت��اله  حكم  ويف  �سنوات.  ع�سر  نحو 
)و�سط(  بلومفونتني  يف  العليا  اال�ستئناف  حمكمة  رف�ست  لي�س، 
�سده  تهمة   783 توجيه  ق��رار  �سد  ال��دول��ة  رئي�س  ب��ه  تقدم  طعنا 
هذا  ويعيد  ام���وال.  واختال�س  ال�سريبي  والتهرب  بالف�ساد  تتعلق 
القرار الق�سية اىل النيابة العامة جلنوب افريقيا التي يفرت�س ان 
تقرر اإذا كانت �ستحرك امللف وحتيل زوما للمحاكمة. ورئي�س الدولة 
احلايل متهم بانه تلقى عندما كان نائبا للرئي�س ر�سوة بقيمة 4،2 
مليارات يورو لعقد ت�سلح وقعته جنوب افريقيا يف 1999 مع عدد 
من ال�سركات الفرن�سية بينها ثالي�س. وبعد اتهامه ر�سميا، ا�سقطت 

التهم يف 2009 بعدما راأت النيابة العامة ان دوافعها �سيا�سية.
الرئي�س  مع  طاحنة  �سيا�سية  معركة  حينذاك  يخو�س  زوم��ا  وك��ان 
ثابو مبيكي. ومنذ 2009 يحاول اكرب حزب معار�س هو التحالف 
الدميوقراطي اعادة فتح امللف. وقد حقق هدفه يف 2016 عندما 
“غري  ال��ت��خ��ل��ي ع��ن م��الح��ق��ة زوم����ا  ب��ري��ت��وري��ا ان  راأت حم��ك��م��ة يف 

وا�ستاأنف الرئي�س والنيابة العامة هذا احلكم. عقالين”. 

عو��صم

طرابل�س

جوهان�سربغ

وا�سنطن

اليون�سكو توا�سل عملية انتخاب مدير جديد 
 •• باري�س-�أ ف ب:

توا�سل اليون�سكو ام�س عملية انتخاب مدير عام جديد لها، غداة ان�سحاب 
الواليات املتحدة وا�سرائيل منها بعد اتهامها باتخاذ موقف معاد للدولة 

العربية.
االثنني،  بداأت  التي  بوكوفا  ايرينا  للبلغارية  انتخاب خلف  ودخلت عملية 
مرحلتها االخرية و�سط توتر يف منظمة االمم املتحدة للرتبية والثقافة 
وال��ع��ل��وم )ي��ون�����س��ك��و( ال��ت��ي ت��ع��اين م��ن غ��ي��اب االج��م��اع وم���ن احل��اج��ة اىل 

اال�سالح.
اجلولة  خ��الل  التنفيذي  املجل�س  يف  االع�ساء  ال�58  ال��دول  تتو�سل  ومل 
واح��د من  �سوى اىل تعيني مر�سح  الت�سويت م�ساء اخلمي�س  الرابعة من 
املر�سحني االثنني النهائيني، وهو القطري حمد بن عبد العزيز الكواري 

الذي ح�سل على 22 �سوتا.
او  مرحلة  على  الت�سويت  على  للمنظمة  ع��ام  مدير  انتخاب  اآلية  وتن�س 
م��راح��ل ع��دة يف املرحلة االخ���رية، وه��و م��ا ح�سل منذ االث��ن��ني. واأجريت 
حتى االآن اربع دورات، ويجب ان تكون الدورة التالية بني املر�سحني اللذين 
ت�سدرا الدورة الرابعة. اال ان املر�سحتني الفرن�سية اودري ازوالي وامل�سرية 
م�سرية خطاب حلتا يف املرتبة الثانية بعدد اال�سوات نف�سه، 18 �سوتا لكل 
منهما. ومن املفرت�س ان يتم احل�سم بينهما يف ت�سويت جديد عند ال�ساعة 
12،00 ت غ اجلمعة. ومل يح�سل املر�سح القطري على االجماع بني الدول 
العربية التي قطع ق�سم منها عالقاته الدبلوما�سية مع الدوحة يف حزيران 
يونيو املا�سي. واأعربت م�سر وال�سعودية خ�سو�سا عن قلقهما من احتمال 

و�سوله اىل املن�سب، مع انهما تطالبان مبدير عربي.
عالوة على ذلك، اأثريت جمددا �سكوك حول املر�سح القطري تتعلق مبعاداة 
اوروبا  فينزتال يف  �سيمون  االخ��رية مركز  االي��ام  عنها يف  ال�سامية، وعرب 

ورابطة مكافحة الت�سهري يف الواليات املتحدة.

ت�صللت من ثغرة الفراغ الذي تركته وا�صنطن

ازدهار مبيعات االأ�سلحة ال�سينية يف اآ�سيا...!

االحتالل يفرج عن برملاين فل�صطيني..وجناح زراعة الرئة لعريقات

وا�سنطن تراقب الو�سع االإن�ساين يف غزة بعد امل�ساحلة

انتخابات بفنزويال توؤذن مبواجهة بني مادورو ومعار�سيه 

ه���ذا جم���رد غي�س من  ان  ي��ب��دو 
ويزمان  ���س��ي��م��ون  ي��ق��ول  ف��ي�����س. 
م���ن م��ع��ه��د ���س��ت��وك��ه��ومل ال����دويل 
ال�سني  “ان  ال�������س���الم،  ل��ب��ح��وث 
تعد ال��ي��وم م��ن ب��ني اأك���رب خم�سة 
العامل،  يف  لالأ�سلحة  م�سدرين 
ورو�سيا  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  وراء 
 2011 ع��ام��ي  ب��ني  وفرن�سا”. 
معدات  ال�سني  ب��اع��ت  و2015، 
ع�سكرية ل 37 دولة، وانتهت 75 
باملائة من هذه ال�سادرات يف اآ�سيا 
لباك�ستان  وك��ان  اأوقيانو�سيا.  اأو 
ح�سة االأ�سد )35 باملائة(، تليها 
وبورما  باملائة(   20( بنغالدي�س 

)16 باملائة(.

زبائن جدد
ويف االآون��ة االأخ��رية، ك�سبت بكني 
التايلندي  اجلي�س  ج��دد:  زب��ائ��ن 
�سحنة  اأول  اال���س��ب��وع  ه��ذا  ا�ستلم 
دبابة �سينية، كما تقدم   28 من 
ل�سراء غوا�سات ومركبات  بطلب 
املا�سي،  ن��وف��م��رب  وف���ى  ل��ل��م�����س��اة. 
�سفن  اأرب��������ع  م���ال���ي���زي���ا  ا�����س����رتت 
 277 قيمتها  بكني  م��ن  دوري���ات 

مليون دوالر.
و�سريالنكا  اندوني�سيا  وتعترب   
وك��م��ب��ودي��ا والو������س، م���ن حرفاء 
ال�سينية  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ال�����س��ن��اع��ة 

اي�سا.
منوا  ال�سناعة  ه��ذه  �سهدت  لقد 
ويزمان  �سيمون  وي�سري  مذهال، 
ا�ستثمارات بكني يف هذا  “ان  اىل 
21 مليار دوالر  املجال منت من 
مليار   215 اىل   1988 ع����ام 
يجعلها  مم��ا   ،2015 ع��ام  دوالر 

وي�ساعد �سراء االأ�سلحة من ال�سني 
اأي�سا على �سمان دعمها يف حالة 
ا�ستفادت ب�سكل  ن�سوب نزاع. وقد 
وبورما،  والو����س  كمبوديا  خا�س 
وهي دول كانت معزولة جدا من 
ويك�سف  الدبلوما�سية.  الناحية 
ال��ب��اح��ث يف مدر�سة  ك��ول��ني ك���وه، 
براجاراتنام  ال��دول��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
ال�����والي�����ات  ان  �����س����ن����غ����اف����ورة،  يف 
املتحدة “اأهملت اآ�سيا يف ال�سنوات 
االأخ�����رية، الأن��ه��ا ك��ان��ت غ��ارق��ة يف 
حربي اأفغان�ستان والعراق، وخلق 
ذلك فراغا ت�سللت منه ال�سني”.

و�صيلة نفوذ
تبحث  ا���س��ي��ا،  ����س���رق  ج���ن���وب  ويف 
ا�ستعداد  على  حلفاء  عن  ال�سني 
لدعم مطالبها االقليمية يف بحر 
ال�سني اجلنوبي. ولعل اال�ستدارة 
االأكرث دراماتيكية جاءت دون �سك 
نددت  اأن  بعد  التي  الفلبني،  من 
�سل�سلة  ع��ل��ى  ال�����س��ني  مب��ط��ام��ع 
اأمام  من اجلزر ومت الطعن فيها 
حمكمة العدل الدولية يف الهاي، 
كل  لن�سيان  م�ستعدة  االآن  ت��ب��دو 

�سيء مقابل هداياها.
جنوب  “يف  ك��وه  ك��ول��ني  وي�سيف 
اال�سلحة  مبيعات  �سمحت  ا���س��ي��ا 
وبورما  وب��ن��غ��الدي�����س  لباك�ستان 
و���س��������������ري��الن��ك��ا، ل��ب��ك��ني ب���زي���ادة 
اخللفية  احل���دي���ق���ة  يف  ن���ف���وذه���ا 
باتت  االأخ����رية  وه���ذه  للهند”.. 
حم����ا�����س����رة ال�����ي�����وم م�����ن ط����رف 
ملناف�ستها  الع�سكريني  احل��ل��ف��اء 

العظمى”.
عن لوطون ال�صوي�صرية

ت�صليم غري م�صروط
مل جتد بكني اأي م�سكلة يف العثور 
ال�سينية  فاالأ�سلحة  حرفاء،  على 
يوؤدي  م��ا  وغالبا  ال�سعر،  زه��ي��دة 
التكنولوجيا  ن��ق��ل  اإىل  ���س��راوؤه��ا 
�سبيل  وع���ل���ى  ق����رو�����س.  م��ن��ح  اأو 

ث��اين اأك���رب دول���ة اإن��ف��اق ع�سكري 
اما  املتحدة”.  ال����والي����ات  ب��ع��د 
فاإن  التكنولوجية،  الناحية  م��ن 
تلعب يف  اليوم  اأ�سبحت  اأ�سلحتها 
اأو  االأمريكيني  ال��دوري مع  نف�س 

الرو�س “.

املثال، تبلغ قيمة الطائرة املقاتلة 
ال�سينية بدون طيار مليون دوالر، 
اأي اأقل باأربع مرات من نظريتها 
هذه  ت�سليم  ان  كما  االأم��ري��ك��ي��ة، 

االأ�سلحة يتم اأي�سا دون �سروط.
رحبت  ق����د  م���ان���ي���ال  ك���ان���ت  واإذا 

ال�سينية  ال��ه��ج��وم��ي��ة  ب��ال��ب��ن��ادق 
للكونغر�س  �سبق  ف��الأن��ه  ب�سغف، 
تمُباع  ان  رف�������س  اأن  االأم����ري����ك����ي 
من  خ��وف��ا  امريكية،  اأ�سلحة  لها 
الرتكاب  االأخ���رية  ه��ذه  ا�ستخدام 

انتهاكات حلقوق االإن�سان.

�سواء  �سورته  حت�سني  اىل  الفنزويليني،  من   80% �سيا�سته 
يف فنزويال ام يف اخلارج. لذلك �ستكون هذه االنتخابات مهمة 
لرت�سيخ دور اجلمعية التاأ�سي�سية التي �سكلت يف اواخر متوز/
يوليو وانتقدتها املعار�سة وق�سم كبري من املجموعة الدولية.

نبه الرئي�س الفنزويلي اىل ان على احلكام الذين �سينتخبون 
التاأ�سي�سية، حتت  للجمعية  “ان يق�سموا اليمني ويخ�سعوا” 

طائلة االإقالة.
وقال مادورو قبل ايام من انتخابات االأحد ان “جميع الذين 
للجمعية  دعمهم  �سيظهرون  باأ�سواتهم  ل���الإدالء  �سيذهبون 

التاأ�سي�سية كونها هي التي تدعو” اىل االنتخابات.
وباال�سافة اىل احلكومة، تواجه املعار�سة خيبة اأمل اأن�سارها. 
فالتظاهرات �سبه اليومية التي ا�سفرت عن 125 قتيال، من 

•• كر�كا�س- �أ.ف.ب:

اعمال عنف  �سابتها  التي  اليومية  التظاهرات  ا�سهر من  بعد 
خ��ط��رية يف ف��ن��زوي��ال وت��اله��ا ه���دوء ح���ذر، ت��ت��واج��ه احلكومة 
واملعار�سة غدا االحد يف انتخابات حكام الواليات يف ما ميكن 
اع��ت��ب��اره حت���وال حم��ت��م��ال يف االزم����ة ال��ت��ي ت��ن��خ��ر ه���ذا البلد 
النفطي. ي�سيطر مع�سكر الرئي�س نيكوال�س مادورو على 20 
الباقون  الثالثة  واحل��ك��ام  فنزويال،  23 يف  ال  ال��والي��ات  من 
اع�ساء يف حتالف املعار�سة “طاولة الوحدة الدميوقراطية” 
اربعة  والي��ت��ه��م  وت�ستمر  ال���ربمل���ان.  يف  اأك��رثي��ة  ي�سكل  ال���ذي 

اعوام.
يرف�س  وب��ات  �سعبيته  تدنت  ال��ذي  م���ادورو  الرئي�س  وي�سعى 

ني�سان ابريل اىل متوز يوليو للمطالبة با�ستقالة الرئي�س، مل 
اجلمعية  اع�ساء  انتخاب  قاطعوا  وبعدما  نتيجة.  عن  ت�سفر 
ا�سرتاتيجيتهم  يف  النظر  م��ادورو  معار�سو  اع��اد  التاأ�سي�سية، 
ودعوا ال�سعب اىل الت�سويت “لتحرير البالد من ديكتاتورية 

كما قال احد قادة املعار�سة هرنيكي كابريلي�س. مادورو”، 
واليته  املنتهية  والية مرياندا  كابريلي�س حاكم  ي�ستطيع  وال 
يف �سمال فنزويال، ان يرت�سح، على غرار معار�س بارز اآخر هو 
منزله.  يف  اجلربية  باالقامة  عليه  املحكوم  لوبيز،  ليوبولدو 
لوكالة  ت�سريح  ويف  للرت�سح.  م��وؤه��ل  غ��ري  كابريلي�س  وع��د 
فران�س بر�س، قال خي�سو�س �سيغيا�س، مدير معهد داتينكورب، 
لالزمة،  حلول  ايجاد  حيال  والعجز  املرتاكمة  “الكراهية  ان 
يجعالن من هذه االنتخابات فر�سة لتوجيه ر�سالة ا�ستياء”.

“طاولة  ف��وز حت��ال��ف  دات��ان��ال��ي�����س ودل��ف��و���س  وي��ت��وق��ع معهدا 
الوحدة الوطنية” مبا بني 10 و18 والية.

بهدوء  ا�ستوؤنف  ال��ذي  املتخا�سمني  املع�سكرين  ب��ني  احل���وار 
الدومينيكان، توقف منذ  اأيلول �سبتمرب يف جمهورية  مطلع 
متوافرة”  “غري  الظروف  ان  املعار�سة  وقالت  احل��ني،  ذل��ك 
له. وقال اخلبري ال�سيا�سي فرن�سي�سكو �سونياغا ان معار�سي 
“ينتظرون نتيجة االنتخابات ملعرفة ما  احلكومة وموؤيديها 

يح�سل” وكيف �سيكون ميزان القوى م�ساء االحد.
متار�س  ان  ميكنها  ب��اه��را،  انت�سارا  املعار�سة  حققت  م��ا  واذا 
اجل  من  جدية،  تفاو�س  عملية  “يف  احلكومة  على  �سغوطا 
كما قالت  حتديد �سروط االنتخابات الرئا�سية يف 2018”، 

املحللة كوليت كابريلي�س.

من تلف رئوي األزمه التنقل بني مكتبه ومنزله برفقة 
انبوب اك�سجني دائم. وتوجه عريقات قبل اقل من �سهر 

اىل الواليات املتحدة للبحث عن متربع للرئة.
واأعلن اخلمي�س عن دخول عريقات اىل غرفة العمليات 

الجراء العملية.
مع  املفاو�سات  ملف  يف  املفاو�سني  كبري  هو  وعريقات 
 ،1993 العام  يف  انطالقها  منذ  اال�سرائيلي  اجلانب 
التحرير  م��ن��ظ��م��ة  ���س��ر  ام����ني  ع���ام���ني  ق��ب��ل  واخ���ت���ري 

الفل�سطينية.
ام�س  اال�سرائيلية  ال�سلطات  اأفرجت  اخ��رى،  جهة  من 
النائب من حركة حما�س يف املجل�س  عن حممد الطل 
الت�سريعي الفل�سطيني اذي اعتقلته قبل ثمانية اأ�سهر.

حلظة  اخلليل  مدينة  م��ن  الطل  حممد  النائب  وق��ال 
االفراج عنه من �سجن عوفر القريب من مدينة رام اهلل 
يف ال�سفة الغربية، يف ات�سال هاتفي مع وكالة فران�س 
ثمانية  اأم�سيت  ان  بعد  ال��ي��وم  �سراحي  “اأطلق  ب��ر���س 
�سهور يف �سجون االحتالل، يف االعتقال االداري بتهمة 

االنتماء حلركة حما�س”.
منذ  م���رات  خم�س  اعتقلته  ا�سرائيل  ب���اأن  ال��ط��ل  وذك���ر 

•• عو��صم-وكاالت:

املتحدة  اعلنت وزارة اخلارجية االمريكية ان الواليات 
حت�سن الو�سع االن�ساين يف قطاع  “�ستتابع عن كثب” 

غزة بعد اتفاق امل�ساحلة بني فتح وحما�س.
نويرت  هيذر  اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدثة  وق��ال��ت 
الذي  باجلهد”  “نرحب  وا���س��ن��ط��ن  يف  لل�سحافيني 
امل�سوؤوليات  ل��ت��ويل  الفل�سطينية  “ال�سلطة  ت��ب��ذل��ه 

بالكامل يف غزة”.
ي�سكل  ان  ميكن  )االت���ف���اق(  ان  ن��رى  “نحن  وا���س��اف��ت 
الأولئك  االن�سانية  امل�����س��اع��دات  ل��و���س��ول  مهمة  خ��ط��وة 

الذين يعي�سون هناك”.
وتابعت “�سنتابع عن كثب التطورات” لكي نتمكن “مع 
الدوليني”  واملانحني  وا�سرائيل  الفل�سطينية  ال�سلطة 

من “حت�سني الو�سع االن�ساين يف غزة”.
ووقعت حركتا فتح وحما�س اخلمي�س يف مقر املخابرات 
انهاء  اىل  الهادف  امل�ساحلة  اتفاق  القاهرة  امل�سرية يف 
ع��ق��د م���ن االن��ق�����س��ام��ات ب���ني ال��ط��رف��ني وح�����ددا مهلة 

�سهرين من اجل حل امللفات ال�سائكة.

اإدارة  الفل�سطينية  ال�سلطة  ت�سلم  الطرفان على  واتفق 
قطاع غزة اخلا�سع حاليا ل�سلطة حركة حما�س، بحلول 
االأول من كانون االأول دي�سمرب املقبل “كحد اأق�سى”، 
امل�سرية  احلكومية  اال���س��ت��ع��الم��ات  هيئة  ب��ي��ان  ح�سب 

اخلمي�س.
القاهرة  ال��ط��رف��ني يف  ب���ني  امل���ح���ادث���ات  وب�����داأت ج��ول��ة 

الثالثاء واأحيطت ب�سرية كبرية.
وت���اأت���ي ه���ذه اجل��ول��ة ب��ع��د زي����ارة ق��ام��ت ب��ه��ا احلكومة 
الفل�سطينية برئا�سة رامي احلمد اهلل اال�سبوع املا�سي 
2014، وهدفت اىل  اىل قطاع غزة كانت االوىل منذ 

التاأكيد على جدية م�ساعي امل�ساحلة.
اىل ذلك، اأعلن رئي�س املفو�سية العامة ملنظمة التحرير 
الفل�سطينية يف وا�سنطن ح�سام زملط جناح عملية لزراعة 
الرئة للمفاو�س الفل�سطيني �سائب عريقات اأجراها يف 

يف م�ست�سفى انوفا يف والية فرجينيا االمريكية.
اأن  “في�سبوك”  م��وق��ع  على  ح�سابه  على  زمل��ط  ون�سر 
“عملية زراعة الرئة تكللت بالنجاح والدكتور عريقات 

بخري”.
وعانى عريقات )62 عاما( على مدار ال�سهور املا�سية 

وتعر�س نواب حركة حما�س يف املجل�س  العام 2006. 
الت�سريعي من ال�سفة الغربية البالغ عددهم 37 نائبا 
اىل اعتقاالت باجلملة ابان اختطاف جمموعة م�سلحة 
يف قطاع غزة جلندي ا�سرائيلي يف العام 2006، وعقب 
قيام حركة حما�س بال�سيطرة على قطاع غزة يف العام 

.2007
الت�سريعية االخرية  فازت حركة حما�س يف االنتخابات 
التي جرت يف العام 2006، وح�سلت على 74 مقعدا 
مقابل  الت�سريعي،  املجل�س  يف  مقعدا   132 ا�سل  من 

45 مقعدا حلركة فتح.
اإن خم�سة نواب من حركة حما�س ال زالوا  وقال الطل 
اىل  ا���س��اف��ة  اال�سرائيلية  ال�سجون  يف  االع��ت��ق��ال  ره��ن 
القيادي يف حركة فتح مروان  اآخرين هم  ن��واب  ثالثة 
�سعدات  احمد  ال�سعبية  اجلبهة  ع��ام  وام��ني  الربغوثي 
التي  ج���رار  خ��ال��دة  للجبهة  ال�سيا�سي  امل��ك��ت��ب  وع�����س��و 

اعتقلت موؤخرا.
ووق���ع���ت ح��رك��ت��ا ف��ت��ح وح��م��ا���س اخل��م��ي�����س ع��ل��ى اتفاق 
ت�سريعية  الن��ت��خ��اب��ات  مي��ه��د  ان  امل��م��ك��ن  م��ن  م�ساحلة 

جديدة يف الفرتة املقبلة.

بيع اال�سلحة لدعم نفوذها وتو�سعها يف بحر ال�سني اجلنوبي موكب ت�سليم ا�سلحة اىل الفلبني

ا�صتثمارات بكني يف ال�صالح منت من 21 مليار دوالر عام 1988 اىل 215 مليار دوالر عام 2015

ي�صاعد �صراء االأ�صلحة من ال�صني
 على �صمان دعمها يف حالة ن�صوب نزاع

ازداد نفوذ بكني يف احلديقة اخللفية 
للهند التي باتت حما�سرة اليوم بحلفاء مناف�ستها

تعـــّد ال�صــني اليـــــوم من اأكبـر 
خم�صة م�صدرين لالأ�صلحة يف العامل

قيمة املقاتلة ال�سينية بدون طيار مليون
 دوالر اأي اأقل باأربع مرات من نظريتها االأمريكية

ت�صاو  الفلبني  لدى  ال�صيني  ال�صفري  �صّلم  ا�صبوع،  قبل 
مانيال  اىل  هجومية  بندقية  االف  ثالث  هوا،  جيان 
وكانت  اجلي�س.  قيادة  مقر  يف  اقيمت  مرا�صم  خالل 
االأرخبيل  على  يونيو،  نهاية  يف  عر�صت،  قد  بكني 

و�صت�صتخدم  دوالر.  مــاليــني   7،3 قيمتها  �صحنة 
يف  متــرد  ملحاربة  اال�صلحة  هــذه  واجلي�س  ال�صرطة 
ملكافحة  وا�صعة  حملة  من  وكجزء  املـــراوي،  مدينة 

املخدرات ادت اىل مقتل اأكرث من 13 األف �صخ�س.

•• �لفجر - خرية �ل�صيباين

طائرة �سبح �سينيةالطائرة بدون طيار ال�سينية ارخ�س ثمنا من االمريكية
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 1697
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ البني الفراد - هندي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل 
واالر�سيات"  التك�سية  ملقاوالت  "البداية  الرخ�سة  يف    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن 
مبوجب رخ�سة رقم )56022( وذلك اىل ال�سيد/ �سابو ايدوارد ايدوارد ، هندي اجلن�سية  

تعديالت اخرى : ال يوجد. 
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 اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 1715
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سعيد �سامل �سعيد ال�سيبه املهريي - اإماراتي اجلن�سية 
اف�سال  حممد  ال�سيد/  اىل    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
مهراج دين - باك�ستاين اجلن�سية يف )الف�ساء لل�سياحة( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب 
)موؤ�س�سة  من  القانوين  ال�سكل  تغيري  مت   -  : اخرى  تعديالت   )707579( رقم  رخ�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 اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 1713
اجلن�سية  �سريالنكا    - عبدالرحيم  فروين  نزيهه  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف الرخ�سة امل�سماة / كافترييا 
الطعم الرائع - مبوجب رخ�سة )556837( وذلك لل�سيد/ ناينا حممد �سيد حمي الدين 

- هندي اجلن�سية  تعديالت اخرى :- 
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 اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 1716
البيع  يف  يرغب  اجلن�سية  اإماراتي    - الكتبي  دملوك  عبيد  را�سد  عبيد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ ريبون كارماكار غني�س كارماكار - بنغالدي�سي 
ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  والثالجات(  املكيفات  لت�سليح  اجلديدة  )ال�سمان  امل�سماة  الرخ�سة  يف  اجلن�سية 
مبوجب رخ�سة رقم )537109( ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة  -  تعديالت اخرى : مت 
تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات مت تغيري اال�سم التجاري من 
التكييف( ، مت  املكيفات والثالجات( اىل )ال�سمان اجلديدة لرتكيب وحدات  )ال�سمان اجلديدة لت�سليح 

تغيري الن�ساط من )ت�سليح املكيفات والثالجات( اىل )مقاوالت فئة �ساد�سة ، تركيب وحدات التكييف( 
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 اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع 

االجراءات القانونية

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

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 1712
البيع  يف  يرغب  اجلن�سية  باك�ستاين   ، الهادي  عبد  اهلل  حيدر  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
 ، امل�سلحة  النجارة  ملقاوالت  عبدالهادي  حيدر  يف    %100 البالغة  احل�س�س  كامل  عن  والتنازل 
مبوجب رخ�سة رقم )737957( وذلك اىل ال�سيد/ وحيد علي �ساه ديالور خان - باك�ستاين اجلن�سية  
تعديالت اخرى : تنازل مالك الرخ�سة الخر وتغيري ا�سم التجاري من )حيدر عبدالهادي ملقاوالت 

النجارة امل�سلحة( اىل )وحيد على ملقاوالت النجارة امل�سلحة( وتغري وكل اخلدمات. 
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 اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 1707
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ر�سيدة �سليمان �سليمان بهاي ، هندية  اجلن�سية ترغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيدة/ مهرين تب�سم جواد 
�سيد حممد جواد - باك�ستانية اجلن�سية وذلك يف الرخ�سة املهنية با�سم )�سالون الركن 
املثايل لل�سيدات( موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة 

مهنية رقم )623240( 
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 اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 1714
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ امنه �سعيد �سيف اجلاري الكتبي - اإماراتية اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها )100%( اىل ال�سيد/ �سعيد �سامل عبيد بن �سنه الكتبي - 
اإماراتي اجلن�سية ، وميحل جواز �سفر رقم )PR7442086( يف )البطائح للتجارة العامة( 
تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )742585(  تعديالت اخرى : مت تغيري اال�سم 

التجاري من )البطائح للتجارة العامة( اىل)ف�ساء اخلليج للتجارة العامة( 
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 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

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 12146 بتاريخ 2017/10/14   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1701
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سمر احمر احمر احمد �سيد - باك�ستانية  اجلن�سية ترغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة 100%  اىل ال�سيد/ عبدالقادر افريدى عبد الغفار 
ديوان - هندي  ديوان نرياجننديف  ال�سيد / هيمانت  باك�ستان اجلن�سية 50% ح�سة واىل   -
رقم  الرخ�سة  ( مبوجب  ال�سيارات  ل�سيانة  املاهر  )املهند�س  اجلن�سية 50% ح�سة يف رخ�سة 
- موؤ�س�سة   : القانوين من  ال�سكل  الرخ�سة ومت تغيري  تنازل �ساحب  )737831( - حيث مت 

فردية بوكيل خدمات اىل : - �سركة اأعمال 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.
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                       اىل املدعي عليه/ طابا للمقاوالت - ذ م م   
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها  جل�سة  2017/11/7 ال�ساعة : 8.30

وكلفتكم املحكمة باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدميا ما لديكم من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث ايام على االقل  باال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف 

ويف حال تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري. 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
6762/2017/13 
6763/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
   حازم �سلطان فندي امام 

حممد عبد ال�ستار علي عثمان 

مبلغ املطالبة
 93931  درهم + تذكرة العودة 
20441  درهم + تذكرة العودة

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/413    ا�سكالت جتاري  
مو�سوع الق�سية اإ�سكال يف التنفيذ رقم 2016/1563 تنفيذ جتاري 

لوقف االإجراءات التنفيذية والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب. 
طالب االإعالن : م�ست�سكل : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع  

 املطلوب اعاله : امل�ست�سكل �سده : 1- ح�سني �سفر علي خطريان  - جمهول حمل االقامة
مو�سوع االإعالن : - نعلنكم بانه قد حتددت جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/10/25  
يتوجب  والتي  اع��اله  اال�سكال  يف  للنظر   ch1B.6 بالقاعة  �سباحا   8.30 ال�ساعة 
عليكم ح�سورها ويف حالة تخلفكم عن احل�سور �سي�سدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اثره 

القانوين بحقكم.
رئي�ض الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2663  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- ع�سام طه عبداللطيف حممد �سحاته - عن نف�سه وب�سفته املدير 
العام /ل�سركة بيجا�سو�س للتجارة العامة  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/  ال�سيد 
حممد لبيب حممد جالل - ب�سفته املدير العام ل�سركة اخلواطر للتجارة العامة وميثله 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - عمري  بن  علي  حممد  يو�سف  خليفة   /
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )250.000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
املوافق   الثالثاء    ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت  كفالة.    بال  املعجل  بالنفاذ  �سمول احلكم  و 
2017/11/7  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�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2444  مدين جزئي              

حمل  جمهول   - البلو�سي  �سرحان  ك��رمي  عبا�س  حمده   -1 عليه/  املدعي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي/ علوي كوتي كالودي وميثله / هنى رجب مو�سى عبداهلل 
عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - اجل�سمي 
والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   150000( وقدره  مببلغ 
ي��وم االحد   ال��ت��ام.  وح���ددت لها جل�سة  ال�����س��داد  ت��اري��خ املطالبة وحتى  9% م��ن 
فاأنت  ل��ذا   Ch2.D.17 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة    2017/10/22 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�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2130  مدين جزئي              

اىل امل��دع��ي عليه / 1- ن��رية عبد ال��ه اح��م��دي  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
�سيف  �سعيد  �سيف  را�سد   / وميثله  علي  جعفر  مو�سى  ر�سا  علي  اأحمد  املدعي/ 
الزبادي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة  %9   وق���دره )200000 دره���م( وال��ر���س��وم وامل�ساريف وات��ع��اب 
ال��ت��ام.   وح��ددت لها جل�سة يوم االثنني   ال�سداد  من تاريخ �سدور احلكم وحتى 
فاأنت  ل��ذا   Ch2.D.17 بالقاعة  ���س   8.30 ال�ساعة     2017/10/16 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�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/7247  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- �سفقات ا�سغر علي ا�سغر  جمهول حمل االقامة مبا اأن 
اأق��ام عليك الدعوى  ايه ا�س ان بي للخدمات الفنية - �س ذ م م  قد  املدعي/ 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )10000 درهم( رقم ال�سكوى 
املوافق  االث��ن��ني   ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت    )MB172627434AE(
فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.2 بالقاعة  ���س   م�ساءا   15.00 ال�ساعة    2017/10/16
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�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/9278  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- حممد �سهيل وحممد اجمل للخدمات الفنية - �س ذ م م  جمهول 
حمل االقامة مبا اأن املدعي/ جماهد �سليم حممد �سليم �ساهد   قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )13200 درهم(  وتذكرة عوده مببلغ 
  )MB176866245AE( ال�سكوى  رقم  وامل�ساريف   والر�سوم  دره��م(   2000(
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق 2017/10/17  ال�ساعة 8.30 �سباحا  بالقاعة    
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch1.A.2
اأيام على االأقل ويف  لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/1261   تنفيذ مدين  
ذ م م  جمهول حمل  القمر للتجارة - �س  ب��اب  املنفذ ���س��ده/1-  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ �سركة التاأمني العربية - �س م ل - دبي 
اأق��ام عليك الدعوى التنفيذية  - وميثله / �سمري حليم كنعان - قد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )31176( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
اإعالن  بالن�سر

رقم 2017/6988   
املنذر : انتجريتد بال�ستيك�س للتغليف  

املنذر اليه : باي�س�س انرتنا�سيونال للمقاوالت 
املو�سوع : ينذر املنذر / املنذر اليه ب�سرورة ب�سداد القيمة االيجارية واخالء العقار ، وت�سليم 
ا�ستهالك  مبالغ  كامل  و�سداد  ال�سواغل  من  خالية  العقار  وت�سليم   ، العقار  مفاتيح  املنذر 
املياه والكهرباء حتى تاريخ االخالء التام ، وكافة الر�سوم وامل�ساريف والغرامات املن�سو�س 
عليها يف عقد االيجار وذلك مدة اق�ساها ثالثون يوم من تاريخ  الن�سر ، واال �سوف ي�سطر 
املنذر على اتخاذ كافة االجراءات القانونية التي حتفظ له حقه مبا فيها اقامة الدعاوى 
اليه  املنذر  التزام  ا�سرار اخرى ترتتب على عدم  اي  بالتعوي�س عن  واملطالبة  الق�سائية 

باخالء العني ، مع حتميل املنذر اليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   

اإعالن  بالن�سر
رقم 2017/7044   

املنذر /  ابراهيم حممد �سريف بال�سالح 
املنذر اليه / 1- برونك�س التجارية - �س ذ م م  - 2- �سمرية بني�س ينت بني�س 

املو�سوع / ينذر املنذر / املنذر املنذر اليه بالتايل : 
القائم على قطعة  البناء  الكائن يف   )S-002( رق��م املحل  امل��اأج��ور  اإخ��الء  - �سرورة 
العيوب  م��ن  خاليا  للمنذر  وت�سليمه   ، ن��اي��ف  منطقة  م��ن   )281-0( رق��م  االر����س 
هيئة  فواتري  بدل  �سداد  مع  التعاقد  وقت  عليها  كان  التي  باحلالة  وذل��ك  وال�سواغل 
الكهرباء ومياه دبي )ديوا( واإن املنذر يحتفظ بكافة حقوقه بهذا اخل�سو�س - �سرورة 
 2017/1/1 تاريخ  من  املاأجور  ا�سغال  فرتة  عن  بذمته  املرت�سد  االيجار  بدل  ت�سديد 
وحتى تاريخ االخالء الفعلي للماأجور ، باال�سافة اىل ما ي�ستجد من م�ستحقات وذلك 

خالل 30 يوم تبداأ من تاريخ الن�سر. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   

انذار عديل  بالن�سر
رقم 2017/7036   

املنذر : عبد املح�سن عبد الرحمن الثنيان - �سعودي اجلن�سية 
املنذر اليه : �سركة ا�س ان اف للتكنولوجيا - ذ م م 

املتاأخرة  االيجارية  القيمة  و�سداد  املوؤجرة  العني  اخالء  بالزامه  اليه  املنذر   - املنذر  ينذر 
وذلك خالل ثالثون يوما من ا�ستالم املنذر اليه هذا االنذار وت�سلمه مفتاح العني املوؤجرة 
وت�سليمها للمنذر خالية من ال�سواغل و�سداد كامل مبالغ ا�ستهالك املاء والكهرباء وحتى 
تاريخ الفعلي بواقع اجرة �سنوية 124.325 درهم و اإال �سوف ي�سطر املنذر اىل اتخاذ كافة 
واملطالبة  الق�سائية  الدعاوى  اقامة  فيها  له حقه مبا  التي حتفظ  القانونية  االج��راءات 
بالتعوي�س عن اي ا�سرار اخرى ترتتب على عدم التزام املنذر اليها باخالء العني بالوقت 

املحدد مع حتميله الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   

انذار عديل  بالن�سر
رقم 2017/7035   

رقم املحرر 2017/1/203612 
املنذر : بدر غرم اهلل رداد الزهراين - بوكالة املحامي د./ علي ا�سماعيل اجلرمن 

املنذر اليه : 1- حممد ل�سباك حمدوم توتاجاتي 
امل�ستحقة  والر�سوم  االيجارية  القيمة  ب�سداد  اليه  املخطر  - اخطار   : يلي  فاإننا نطلب ما 
عليه والبالغة 434187 درهم قيمة ال�سيك املرجتع رقم 000069 واملوؤرخ 2017/4/31 وذلك 
خالل الفرتة القانونية بي 30 يوم حتت طائلة  اتخاذ كافة االجراءات القانونية الالزمة 
املبلغ  ب�سداد  املخطر  الل���زام  الق�سائية  ال��دع��اوى  اق��ام��ة  فيها  مب��ا  املخطر  حقوق  حلفظ 
امل�ستحقة واإخالء العني املوؤجرة واملطالبة بالتعوي�سا املقررة قانونا مع حتمل املخطر اليه 

كافة الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1703
اإماراتي  اجلن�سية   - نوروز  كرم  ال�سيد/ ح�سني حاجي علي  بان  للجميع  ليكن معلوما 
ابو عامر  ال�سيد/  البالغة 100%  وذلك اىل  والتنازل عن كامل ح�سته  البيع  يرغب يف 
افتخار احمد - هندي اجلن�سية وذلك يف الرخ�سة املهنية با�سم )امل�ستقيم لكي املالب�س( 
مبوجب رخ�سة مهنية رقم )512945(  - تغيري ال�سكل القانوين 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 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 اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   

  اعالن بالن�سر
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ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سيد مطاهر ح�سني �سيد وحيد ح�سني - بنغالدي�س 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف الرخ�سة التجارية 
امل�سماة / �سالون جنم ال�سماء للحالقة رخ�سة رقم 746449 وذلك اىل ال�سيد/ �سابر نواز 

نياز حممد - باك�ستاين اجلن�سية  - تعديالت اخرى : مت تغري وكيل اخلدمات 
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 اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
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اإماراتي  اجلن�سية   - نوروز  كرم  ال�سيد/ ح�سني حاجي علي  بان  للجميع  ليكن معلوما 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيدة/ عزره قاتون 
للتجارة(  ال�سعادة  )دار  با�سم  املهنية  الرخ�سة  يف  وذلك  اجلن�سية  هندية  اعظم  حممد 
تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة جتارية رقم )724090(  -  تغيري ال�سكل القانوين 

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 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 اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
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البيع  الفراد - هندي اجلن�سية يرغب يف  البني  ال�سيد/  بان  ليكن معلوما للجميع 
التك�سية  ملقاوالت  " البداية  الرخ�سة  100%  يف  البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن 
واالر�سيات " مبوجب رخ�سة رقم 56022  وذلك اىل ال�سيد/ �سابو ايدوارد  ايدوارد ، 

هندي اجلن�سية  تعديالت اخرى : ال يوجد. 
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 اعرتا�س 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
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عربي ودويل
مناورات بحرية امريكية كورية جنوبية كبرية 

 •• �صيول-�أ ف ب:

تبداأ الواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية اال�سبوع املقبل مناورات بحرية 
عر�س  يف  وذل��ك  اجلمعة،  االمريكية  البحرية  اعلنت  ما  بح�سب  كبرية 
النووية  جت��ارب��ه��ا  خلفية  ع��ل��ى  ال�سمالية  ك��وري��ا  ب��وج��ه  ل��ل��ق��وة  ج��دي��دة 
ال�سمالية يف  ك��وري��ا  ب��رن��اجم��ي  ب�����س��اأن  ال��ت��وت��ر  وت�ساعد  وال�����س��اروخ��ي��ة. 
اال�سهر القليلة املا�سية بعد اطالق بيونغ يانغ �سواريخ واجرائها جتربة 
نووية �ساد�سة هي االقوى لها يف حتد ملجموعة من العقوبات الدولية. 
وكثفت الواليات املتحدة منذ ذلك احلني التمارين الع�سكرية مع كوريا 

اجلنوبية واليابان، اقرب حلفائها االقليميني يف املنطقة.
“يو  ال��ط��ائ��رات  حاملة  ان  بيان  يف  االم��ريك��ي  ال�سابع  اال�سطول  واع��ل��ن 

املناورات  يف  �ست�سارك  امريكيتني  ومدمرتني  ريغن”  رون��ال��د  ا���س  ا���س 
اىل جانب �سفن البحرية الكورية اجلنوبية. واملناورات املقررة من 16 
�ستعزز  اال�سفر،  والبحر  اليابان  اكتوبر يف بحر  االأول  ت�سرين   26 اىل 
“االت�ساالت والعمل امل�سرتك وال�سراكة”، بح�سب البيان. ومن املرجح ان 
تثري تلك املناورات غ�سب بيونغ يانغ التي �سبق ان حذرت من اي مناورات 
م�سرتكة مرتقبة. وقالت وكالة االنباء الكورية ال�سمالية الر�سمية “اذا 
با�سعال  اجلنوبيون  الكوريون  والدمى  االمريكيون  االمربياليون  ق��ام 
حرب نووية عدوانية �سدنا، فاإن ذلك لن يوؤدي اال اىل ت�سريع نهايتهم”. 
اجلزيرة  �سبه  حميط  يف  امريكية  ع�سكرية  مل��ع��دات  حت��رك��ات  ور���س��دت 
الكورية يف االيام القليلة املا�سية. وو�سلت الغوا�سة النووية االمريكية 
“يو ا�س ا�س مي�سيغن” اجلمعة اىل مرفاأ بو�سان بجنوب كوريا اجلنوبية 

بح�سب وكالة االنباء يونهاب، بعد ب�سعة ايام على زيارة لغوا�سة نووية 
اخرى هي “يو ا�س ا�س تو�سكون” ا�ستمرت خم�سة اأيام. ويف وقت �سابق 
فوق  ال�سوت  من  ا�سرع  قاذفتني  املتحدة  الواليات  ار�سلت  اال�سبوع  هذا 
مع  م�سرتكة  ليلية  مناورات  ب��اأول  قامتا  الكورية،  اجلزيرة  �سبه  اج��واء 
اليابان وكوريا اجلنوبية. وتاأتي التدريبات بعد 17 يوما على تنفيذ اربع 
مقاتالت �سبح امريكية “اف-35بي”، وطائرتني حربيتني “بي-1بي” 
ترامب  دونالد  االمريكي  الرئي�س  وتبادل  اجل��زي��رة.  �سبه  ف��وق  طلعات 
والزعيم الكوري ال�سمايل كيم جونغ-اون الت�سريحات النارية واالهانات 
و�سط ت�ساعد التوتر بني اخل�سمني النوويني. والثالثاء ناق�س ترامب 
“جمموعة من اخليارات” مع فريقه لالمن القومي للرد على التجارب 

النووية وال�ساروخية االخرية لكوريا ال�سمالية.

حتليل اخباري

•• �لفجر - خرية �ل�صيباين
االأوىل.  لي�صت  ولكنها  اليون�صكو،  ملنظمة  �صربة 
الواليات  ان�صحاب  تــرامــب  ادارة  اعلنت  لقد 
للرتبية  املــتــحــدة  االمم  منظمة  مــن  املــتــحــدة 
مبا�صرة.  ا�صرائيل  وتبعتها  والثقافة  والعلوم 
مانويل الفون رابنويل، مدير مكتب باري�س التابع 
للمجل�س االأوروبي للثقافة والرتاث، واالأخ�صائي 
ملجلة  حـــوار  يف  ي�صتعر�س  املــتــحــدة،  االأمم  يف 
هذا  على  املرتتبة  االآثار  الفرن�صية  الك�صربي�س 

القرار:
القرار  هــذا  املتحدة  الــواليــات  اتــخــذت  *ملـــاذا 

االآن؟

اأعلنت اليون�سكو البلدة  اأن  - منذ 
ال����ق����دمي����ة مب���دي���ن���ة اخل���ل���ي���ل يف 
ال�سفة الغربية املحتلة على قائمة 
�سفت هذه  ومُ العاملي. وقد  الرتاث 
اللفتة باأنها “اإهانة للتاريخ” من 
قبل �سفرية الواليات املتحدة لدى 
االأمم املتحدة، نيكي هايل. يف حني 
اخلليل  اأن  الفل�سطينيون  يعتقد 
التي يقطنها 200 األف فل�سطيني 
امل�ستوطنني  م���ن  م���ئ���ات  وب�����س��ع 
بارتفاع  م���ه���ددة  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني، 
�سد  التخريب  لعمليات  “مفزع” 
البلدة  يف  الفل�سطينيني  ممتلكات 
امل�ستوطنني  ي���د  ع��ل��ى  ال���ق���دمي���ة 

االإ�سرائيليني.
ا�سرائيل بهذا القرار،   وقد نددت 
املتحدة.  ال�����والي�����ات  م����ن  ب���دع���م 
و�سبق العتماد قرار حول القد�س 
قوة  اإ�سرائيل”  يعترب  ال�سرقية، 
حنق  اث���ار  ان  م��اي��و،  يف  حمتلة”، 
اأعرب  وحينها،  املتحدة.  الواليات 
مانويل فال�س عن اأ�سفه لت�سويت 

فرن�سا على هذا القرار.
كما اأن موقف اإدارة ترامب يتنّزل 
اأي�������س���ا يف ���س��ل�����س��ل��ة م����ن امل���واق���ف 
العدائية للعمل متعدد االطراف: 

قد  اأوب���ام���ا  اإدارة  وك��ان��ت  ك��دول��ة. 
قانونني  ب�سبب  ل��ذل��ك  ا���س��ط��رت 
متويل  ي��ح��ظ��ران   1990 ل�سنة 
فل�سطني  بع�سوية  تقبل  منظمة 
ال�سرق  يف  �����س����الم  ات�����ف�����اق  دون 
ذمة  يف  م��ت��خ��ل��د  اذن،  االأو�����س����ط. 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 6 ���س��ن��وات من 

املتاأخرات جتاه املنظمة.
ويف كل االحوال، اإن هذا لن يي�ّسر 
ان  اأزم��ت��ه��ا.  م��ن  اليون�سكو  خ��روج 
�سعوبات  تعرف  االممية  الوكالة 

منذ ال�سبعينات..
 و�����س����ه����دت �����س����ح����وة وق�����ف�����زة يف 
ال��ث��م��ان��ي��ن��ات ب��ف�����س��ل م���دي���ر عام 
فيدريكو  اال���س��ب��اين  ك��اري��زم��ات��ي، 

مايور.
اإيرينا   وكانت للم�سوؤولة احلالية 
كان  ولكن  بوكوفا خطة طموحة، 
نق�س  م��ع  ع��ن��ه��ا  ال���رتاج���ع  عليها 
�س. وال �سك  ممُ بلغ اخلمُ امليزانية  يف 
امكانات  تعقيد  من  يزيد  ه��ذا  ان 
ما  اإ�سالح  على  للعمل  اليون�سكو 
اإيرينا  خ��الف��ة  اوج  يف  ب��ن��ف�����س��ه��ا، 

بوكوفا.
من  ب��و���س  اإدارة  ان�سحبت  عندما 
امل��ح��ك��م��ة اجل��ن��ائ��ي��ة ال���دول���ي���ة، مل 
حد  اإىل  اأ�سعفتها  لكنها  تقتلها، 

كبري اىل ان تراجع باراك اأوباما.
عن جملة الك�صربي�س

يف  املتحدة  ال��والي��ات  م�ساهمة  يف 
ميزانية االأمم املتحدة ... ان اإدارة 
�سيء  اأي  ع��ل��ى  متحفظة  ت��رام��ب 

متعدد االطراف.
*لي�ست هذه هي املرة االأوىل التي 
الوكالة  وا���س��ن��ط��ن  ف��ي��ه��ا  ت��ق��اط��ع 

االممية؟
ريغان  رون����ال����د  اخ����ت����ار  ف���ع���ال.   -

معادية  لي�ست  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات 
ال���ّي���ة وم��ن��ت��ظ��م��ة لالأمم  ب�����س��ورة 

املتحدة.
ل  يف�سّ م����ا  غ���ال���ب���ا  ال������واق������ع،  يف 
الروؤ�ساء االمريكان، وكاالت االأمم 
هيئات  على  تتوفر  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة 
ت�����س��ب��ه جم��ل�����س االأم�����ن مت��ن��ح حق 

النق�س لدول الكربى.

املناخ  ات��ف��اق��ي��ات  م���ن  االن�����س��ح��اب 
ورف�س  ال���رب���ي���ع،  يف  ب���اري�������س  يف 
اتفاق  على  “الت�سديق”  ت��رام��ب 
6 + 1 ب�����س��اأن ال��ن��ووي االإي����راين، 
اآل��ي��ة ت�سوية  وخ���روج حمتمل م��ن 
التجارة  ملنظمة  التابعة  النزاعات 
العاملية، وتهديدات يف �سماء األينا، 
جذرية  تخفي�سات  عن  واالإع��الن 

يعاقب  االن�������س���ح���اب  ه������ذا  *ه������ل 
اليون�سكو؟

املتحدة هي  ال��والي��ات  الأن  نعم،   -
من الناحية النظرية اأكرب م�ساهم 
باملائة   22 ب��ن�����س��ب��ة  امل��ن��ظ��م��ة  يف 
علقت  ان  و���س��ب��ق  امل���ي���زان���ي���ة،  م���ن 
2011، بعد  م�ساهمتها منذ عام 
بفل�سطني  اليون�سكو  اعرتفت  اأن 

االن�����س��ح��اب، واع��ت��رب ال��رئ��ي�����س ال 
املال  اإنفاق  املتحدة  للواليات   40
ال��ع��ام يف جم��االت ال ف��ائ��دة منها، 
من وجهة نظره، ال معنى له. ويف 
ذلك الوقت، حذت اململكة املتحدة 

حذوه.
ع��������ودة ال������والي������ات امل����ت����ح����دة اىل 
بو�س  ع��ن��ه��ا  اأع����ل����ن  ال���ي���ون�������س���ك���و، 

لالأمم  العامة  اجلمعية  مبنا�سبة 
 2002 ���س��ب��ت��م��رب  يف  امل����ت����ح����دة 
فيه  ادان  ال����ذي  ال��وق��ت  ن��ف�����س  يف 
ع����ط����ال����ة امل���ن���ظ���م���ة االأمم������ي������ة يف 
مواجهة انتهاكات العراق املزعومة 
اأ���س��ه��ر من  الل��ت��زام��ات��ه ق��ب��ل �ستة 

اندالع احلرب على العراق.
 وك�������ان ال����ه����دف ه����و اإظ�����ه�����ار اأن 

اليون�سكو يف عني االع�سار البلدة القدمية مبدينة اخلليل جذر امل�سكلة

االن�سحاب االمريكي يعيق وال يقتل ان�سحبا معا من البيت الثقايف االممي

اأعلنت ان�صحابها منها انت�صارا الإ�صرائيل:

االزمة بني الواليات املتحدة واليون�سكو لي�ست جديدة
يتنزل القرار االمريكي يف �صل�صلة من االجراءات لعداء ترامب للعمل متعدد االطراف 

عندما ان�سحبت اإدارة بو�ض من املحكمة اجلنائية 
الدولية مل تقتلها لكنها اأ�سعفتها اإىل حد كبري

اختار رونالد ريغان االن�سحاب واأعلن بو�ض عن 
عودة الواليات املتحدة ع�سية احلرب على العراق 

يف�صل الروؤ�صاء االمريكان هيئات اممية ت�صبه جمل�س االأمن متنح حق النق�س للدول الكربى

امل�صاحلة بني دم�صق واالأكراد ترتك الباب مفتوحًا للتو�صع االإيراين

هل خ�سرت اأمريكا احلرب يف �سوريا ل�سالح اإيران ورو�سيا؟
ب�سبب معاناة �سكانها من �سوء اإدارة البالد والبطالة. ومع بداية االنتفا�سة كانت 
اإذ كان رجال القبائل  دير ال��زور واح��دة من اآخر املناطق التي حتولت اإىل الثورة؛ 
حذرين جداً من املخاطرة بدعم الف�سيل اخلا�سر. ولكن جماعات املعار�سة امل�سلحة 
من  لالأ�سد  املوالية  القوات  معظم  ط��ردت  القبلية  امليلي�سيات  من  اأ�سا�ساً  امل�سكلة 
و�سهدت دير الزور ا�ستبكات و�سراعات بني قوات املعار�سة  املدينة يف عام 2013.  
مبا يف ذلك جبهة الن�سرة التابعة للقاعدة من اأجل ال�سيطرة على حقول النفط، 
وازداد االأمر �سوءاً بعد انف�سال داع�س عن القاعدة يف عام 2013 وفر�س �سيطرته 
بالقوة تاأييد زعماء  اأي�ساً  2014، كما ح�سد داع�س  على دير الزور يف �سيف عام 
القبائل الذين خاب اأملهم، واأقنعهم داع�س باأنه النظام االأكرث ا�ستقراراً وال�سامن 
لرثاء ال�سكان املحليني، ومن ثم باتت دير الزور مركزاً اقت�سادياً و�سيا�سياً خلالفة 
داع�س املزعومة. ويو�سح التقرير اأن داع�س خ�سر معظم اأرا�سيه عرب احلدود مع 
ال�سوري املدعوم من رو�سيا  التي ي�سنها اجلي�س  املنف�سلة  العراق ب�سبب احلمالت 
هذه  اقرتبت  واالآن  املتحدة.  الواليات  من  املدعومة  الدميقراطية  �سوريا  وق��وات 
القوات من حترير مدينة دير الزور، اآخر معاقل داع�س، ويتطلع اجلي�س ال�سوري 
والقادة االأكراد لالإطاحة بداع�س ولكن لكل منهما روؤية خمتلفة لدير الزور عقب 
يف  الطرفان جم��دداً  �سيتناف�س  داع�س،  لدحر  التناف�س  انتهاء  حتريرها. ومبجرد 
�سيكون  رمب��ا  االآن  وحتى  احل��رب،  بعد  خططهما  لدعم  املحليني  ال�سكان  منا�سدة 

لالأ�سد اليد العليا يف هذا؛ اإذ ا�ستعاد قرابة ن�سف املدينة مب�ساعدة رو�سيا واإيران. 

“بقاء االأ�سد يف ال�سلطة يجعله  اإن  ويقول تقرير نيوزويك  لعبة ب�صار االأ�صد.. 
خياراً خطرياً بالن�سبة اإىل القبائل؛ فعلى الرغم من ترددها يف امل�ساحلة مع نظام 
االنتهاء من  املتحدة مبجرد  ال��والي��ات  ال��ت��زام  ت�سكك حيال  ت��زال  ال  فاإنها  االأ���س��د 
هزمية داع�س، والعديد من ال�سكان املحليني يف دير الزور لديهم عالقات مبا�سرة 
مع �سكان حمافظة االأنبار العراقية، ويتذكرون اأن الواليات املتحدة اأجرت عدداً من 
ال�سفقات لتاأمني الدعم املحلي �سد تنظيم القاعدة يف العراق عام 2006، ولكن 
�سوى  وا�سنطن  وع��ود  2014 مل تفعل  املنطقة يف عام  داع�س على  �سيطر  عندما 
القليل للدفاع عن قادة القبائل العراقية واإنقاذهم من بط�س اجلهاديني”.  وينقل 
اإىل لعبة  اللجوء  اإىل  االأ�سد  ال��زور �سي�سطر  “يف دير  التقرير عن هريا�س قوله: 
اأن االأمريكيني وحلفاءهم �سوف يغادرون  االأمد الطويل التي تقوم على افرتا�س 
يف نهاية املطاف، وال تزال القبائل املحلية واثقة من اأن االأ�سد �سوف يعود ويبقى؛ 

وبخا�سة الأن بقاء االأمريكيني يف �سوريا لن ي�ستمر لعقود “. 
نوايا اإيران امل�صبوهة ..  ويلفت التقرير اإىل حملة طهران لتو�سيع نفوذها يف 
ال�سرق االأو�سط من خالل حماربة داع�س يف العراق و�سوريا، ولكن اإيران اأي�ساً �سعت 
اإىل ازدراء امل�سلمني ال�سنة الذين يتمتعون بغالبية �سلبة يف دير الزور واأجزاء كثرية 
اأخرى من املنطقة ويرف�سون نوايا اإيران امل�سبوهة للتو�سع يف املنطقة. ويرى البع�س 
اأن هذا ميثل فر�سة بالن�سبة للواليات املتحدة للح�سول على تاأييد القبائل، غري 
اأن الوعود االأمريكية التي تبددت يف العراق رمبا ت�سكل تهديداً للتحالفات املحتملة 

•• و��صنطن-وكاالت:

ك���ت���ب ط�����وم اأوك������ون������ور، م���را����س���ل جملة 
الزور  دي��ر  اأن  االأم��ري��ك��ي��ة،  “نيوزويك” 
يف �سرق �سوريا ت�سهد تناف�ساً على النفوذ 
هجوماً  ت�سن  التي  العظمى  ال��ق��وى  ب��ني 
عنيفاً لطرد داع�س من املدينة وال�سيطرة 

ال�سورية  املعركة  �ساحة  اأن  اإىل  والغاز، الفتاً  النفط  بحقول  الغنية  املحافظة  على 
االآن باتت خمتلفة جداً عن بداية ال�سراع يف عام 2011.  ففي بداية االنتفا�سة 
ال�سورية دعم الرئي�س االأمريكي ال�سابق باراك اأوباما الثوار ال�سوريني يف حماولة 
ولكن  ت�سليحهم،  ب��داأ   2012 عام  ويف  االأ�سد.  ب�سار  ال�سوري  بالرئي�س  لالإطاحة 
اأجزاء  ا�ستعادة  واإي��ران لدعم االأ�سد حال دون �سقوطه و�ساعده على  تدخل رو�سيا 

كبرية من البالد.  
ا�سطرت  املعار�سة،  جماعات  �سفوف  يف  النفوذ  ت��زاي��د  وم��ع  ــران..  اإي تقوي�س 
الواليات املتحدة اإىل اإعادة النظر يف موقفها وا�ستقرت على هدف جديد غري ر�سمي 
وهو تقوي�س اإيران التي ت�سعى اإىل اإقامة موطئ قدم طويل االأجل لبناء ممر دويل 

لنفوذها ميتد من طهران اإىل بريوت، وهو ما تكافح وا�سنطن ملنعه. 
ويعترب بع�س املحللني ال�سيا�سيني اأن اجلذور القبلية املتوافرة يف �سرق �سوريا تتيح 
للواليات املتحدة فر�سة االحتفاظ بح�سة من النفوذ يف �سوريا، بيد اأن حتقيق ذلك 
ال�سراع  اإزاء  املتحدة  الواليات  تعتمده  مل  واالل��ت��زام  الو�سوح  من  مقداراً  يتطلب 
الذي ا�ستمر �ست �سنوات، ورمبا فات االآوان للقيام بذلك. ويرى نيكوال�س هريا�س، 
زميل يف مركز االأمن االأمريكي اجلديد، اأن قوات التحالف االأمريكي وقوات �سوريا 

الدميقراطية تواجه يف دير الزور حتدياً اأكرب منه يف اأي جزء اآخر يف �سوريا.  
�صعود داع�س و�صقوطه.. وي�سري التقرير اإىل اأنه قبل اندالع االنتفا�سة ال�سورية 
�سد نظام االأ�سد عام 2011، كانت املقاطعات الريفية لدير الزور يف و�سع �سعيف 

بني الواليات املتحدة والقبائل يف �سوريا، 
اإيران وحلفائها  ولكن حتالف االأ�سد مع 
ي��ن��ط��وي ع��ل��ى ع���واق���ب اأك�����رب.  وي�سيف 
اإىل حد  داع�����س  م��ع هزمية  اأن��ه  التقرير 
القبائل  تخ�سى  ال��ع��راق،  غ��رب  يف  كبري 
ال�سنية العراقية من انتقام قوات احل�سد 
وبغداد؛  ط��ه��ران  م��ن  املدعومة  ال�سعبي 
من  تقريباً  انتهت  قد  اإي��ران  املدعومني من  امليلي�سيات وحلفاءها  اأن هذه  ال�سيما 
�سق طريق بري عرب احلدود ال�سورية ي�سمح للعنا�سر املوؤيدين الإيران بالتحرك 
بحرية بني اإيران والعراق و�سوريا ولبنان. ال�صباق على النفط .. وي�سري تقرير 
“نيوزويك” اإىل تقدم اجلي�س ال�سوري وحلفائه الرو�س واالإيرانيني يف مدينة دير 
الزور، ولكن يبدو اأن الواليات املتحدة وحلفاءها االأكراد قد تخلوا فعاًل عن بذل 
االجتاه  يف  التقدم  على  تركيزهم  اأن  حيث  االإقليمية،  العا�سمة  ال�ستعادة  اجلهود 
النفط  على حقوق  ال�سيطرة  وهو  اآخ��ر  هدفاً  يعك�س  داع�س  �سد  الغربي  اجلنوبي 
الرئي�سية يف �سوريا الواقعة يف ريف دير الزور، اإنه التناف�س احلقيقي بني الواليات 
املتحدة ورو�سيا.  ويرى بع�س املحللني اأن االأكراد املدعومني اأمريكياً رمبا ينجحون 
ا�ستعداد  على  �سيكونون  اأنهم  غري  االإ�سرتاتيجية  املواقع  هذه  من  عدد  تاأمني  يف 
الإعادتها اإىل االأ�سد كجزء من اتفاق ما بعد احلرب من اأجل احل�سول على املزيد 
من احلكم الذاتي يف ال�سمال، وبخا�سة يف ظل اال�ستنكار الدويل لال�ستفتاء على 

ا�ستقالل االأكراد ورف�سه حتى من الواليات املتحدة.
باإقامة  الدفع  ال�سوريني جتنب  االأك��راد  �سيحاول  ذلك،  واإىل   .. االأكراد  �صفقة 
ال�سهر  خ��الل  عرب  قد  املعلم  وليد  ال�سوري  اخلارجية  وزي��ر  وك��ان  م�ستقلة،  دول��ة 
الذاتية  االإدارة  نوع من  للتفاو�س على  م�ستعدة  تكون  دم�سق رمبا  اأن  املا�سي عن 
لالأكراد يف ال�سمال بعد هزمية داع�س، ولذلك يرى االأكراد اأن حقول النفط يف دير 

الزور �ستكون على االأرجح �سفقة للمفاو�سات يف امل�ستقبل. 
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العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     

   يف  الدعوى 2017/521    تظلم جتارى               
اأن  االق��ام��ة مبا  ا�سد علي بن علي ح�سن  جمهول حمل   -1 / املتظلم �سده  اىل 
التظلم/بنك ام القيوين الوطني - �س م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
العمران ال�سام�سي -   قد اقام عليك التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من 
القرار ال�سادر يف  الدعوى رقم  848/2017  منع من ال�سفر والر�سوم وامل�ساريف.   
وحددت لها جل�سه يوم االأحد  املوافق 2017/10/29  ال�ساعة 8.30 �سباحا بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.B.6 رق��م 
ايام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  اأو  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

على االأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     

   يف  الدعوى 2017/522 تظلم جتارى               
اىل املتظلم �سده / 1- جميد مرت�سى بخ�سودة بور   جمهول حمل االقامة مبا اأن 
التظلم/بنك ام القيوين الوطني - �س م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
اع��اله ومو�سوعه تظلم من  املذكور  التظلم  اق��ام عليك  ال�سام�سي   قد  العمران 
القرار ال�سادر يف  الدعوى رقم  883/2017  منع من ال�سفر والر�سوم وامل�ساريف.   
وحددت لها جل�سه يوم االأحد  املوافق 2017/10/29  ال�ساعة 8.30 �سباحا بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.B.6 رق��م 
ايام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  اأو  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

على االأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     

   يف  الدعوى 2017/512    تظلم جتارى               
اىل املتظلم �سده / 1- اجني�س ليتا �سارمينتو رينو  جمهول حمل االقامة مبا اأن 
التظلم/بنك ام القيوين الوطني - �س م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
اع��اله ومو�سوعه تظلم من  املذكور  التظلم  اق��ام عليك  ال�سام�سي   قد  العمران 
القرار ال�سادر يف  الدعوى رقم  844/2017  منع من ال�سفر والر�سوم وامل�ساريف.   
وحددت لها جل�سه يوم االأحد  املوافق 2017/10/29  ال�ساعة 8.30 �سباحا بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.B.6 رق��م 
ايام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  اأو  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

على االأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     

   يف  الدعوى 2017/515    تظلم جتارى               
اىل املتظلم �سده / 1- فيليك�س �سانتوربا ليبريان  جمهول حمل االقامة مبا اأن 
التظلم/بنك ام القيوين الوطني - �س م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
اع��اله ومو�سوعه تظلم من  املذكور  التظلم  اق��ام عليك  ال�سام�سي   قد  العمران 
القرار ال�سادر يف  الدعوى رقم  857/2017  منع من ال�سفر والر�سوم وامل�ساريف.   
وحددت لها جل�سه يوم االأحد  املوافق 2017/10/29  ال�ساعة 8.30 �سباحا بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.B.6 رق��م 
ايام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  اأو  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

على االأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     

   يف  الدعوى 2017/514    تظلم جتارى               
اىل املتظلم �سده / 1- �سهاب الدين �سودري دلوار   جمهول حمل االقامة مبا اأن 
التظلم/بنك ام القيوين الوطني - �س م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
اع��اله ومو�سوعه تظلم من  املذكور  التظلم  اق��ام عليك  ال�سام�سي   قد  العمران 
القرار ال�سادر يف  الدعوى رقم  846/2017  منع من ال�سفر والر�سوم وامل�ساريف.   
وحددت لها جل�سه يوم االأحد  املوافق 2017/10/29  ال�ساعة 8.30 �سباحا بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.B.6 رق��م 
ايام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  اأو  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

على االأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري 
            رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     

   يف  الدعوى 2017/523    تظلم جتارى               
اىل املتظلم �سده / 1- ثواب كل مينا كل   جمهول حمل االقامة مبا اأن التظلم/

بنك ام القيوين الوطني - �س م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
القرار  م��ن  تظلم  ومو�سوعه  اع��اله  امل��ذك��ور  التظلم  عليك  اق��ام  ق��د  ال�سام�سي   
وامل�ساريف.    وال��ر���س��وم  ال�سفر  م��ن  منع    882/2017 رق���م   ال��دع��وى  ال�����س��ادر يف  
وحددت لها جل�سه يوم االأحد  املوافق 2017/10/29  ال�ساعة 8.30 �سباحا بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.B.6 رق��م 
ايام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  اأو  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

على االأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     

   يف  الدعوى 2017/513    تظلم جتارى               
اأن  بيتكار   جمهول حمل االقامة مبا  ا�سماعيل  املتظلم �سده / 1- من�سور  اىل 
التظلم/بنك ام القيوين الوطني - �س م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
اع��اله ومو�سوعه تظلم من  املذكور  التظلم  اق��ام عليك  ال�سام�سي   قد  العمران 
القرار ال�سادر يف  الدعوى رقم  862/2017  منع من ال�سفر والر�سوم وامل�ساريف.   
وحددت لها جل�سه يوم االأحد  املوافق 2017/10/29  ال�ساعة 8.30 �سباحا بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.B.6 رق��م 
ايام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  اأو  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

على االأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     

   يف  الدعوى 2017/511    تظلم جتارى               
اىل املتظلم �سده / 1- اميا يليتا دولويرا�س دانتاي   جمهول حمل االقامة مبا اأن 
التظلم/بنك ام القيوين الوطني - �س م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
اع��اله ومو�سوعه تظلم من  املذكور  التظلم  اق��ام عليك  ال�سام�سي   قد  العمران 
القرار ال�سادر يف  الدعوى رقم  845/2017  منع من ال�سفر والر�سوم وامل�ساريف.   
وحددت لها جل�سه يوم االأحد  املوافق 2017/10/29  ال�ساعة 8.30 �سباحا بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.B.6 رق��م 
ايام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  اأو  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

على االأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     

   يف  الدعوى 2017/516    تظلم جتارى               
ت��ادى ك��وز هاجنا  جمهول  ت��ادى ك��وز هاجنار اتيوب  اىل املتظلم �سده /1- بينو 
حمل االقامة مبا اأن التظلم/بنك ام القيوين الوطني - �س م ع وميثله / عبداهلل 
اعاله  امل��ذك��ور  التظلم  عليك  اق��ام  قد  ال�سام�سي  العمران  عمران  عبداهلل  حمد 
ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف  الدعوى رقم  850/2017  امر على عري�سة 
والر�سوم وامل�ساريف.   وحددت لها جل�سه يوم االأحد  املوافق 2017/10/29  ال�ساعة 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.B.6 8.30 �سباحا بالقاعة رقم
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة ايام على االأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3678  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- ايكو �سيتي التكنولوجيا  جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ ملي�س �سلمان   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )202766( درهم 
 9332 مبلغ  اىل  باال�سافة  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل 
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�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3619  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- �سارلوت بون للخدمات ال�سيافة - �س ذ م م   جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ نيو�سرييل مويكو بالديدومار   قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )6757( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باال�سافة 
اىل مبلغ 738 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�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3882  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- �سارلوت بون للخدمات ال�سيافة - �س ذ م م   جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ويلما دى فريا بوجايوجن -   قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )7367( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باال�سافة 
اىل مبلغ 789 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�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3902  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- خري االإم��ارات للتجارة العامة - �س ذ م م  جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ ع�سام �سليمان ابو ع�ساف -  قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )94450( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باال�سافة 
اىل مبلغ 6789 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�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2778   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- في�سل حممد اجلابري جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ربيع ابراهيم عنرت وميثله / احمد مهدي 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - العتيبي  ب��ادي  فهد 
اع��اله وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره )77007( دره��م اىل 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/842   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- �سهاب علي �سري حممد جمعه املازمي - جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/البنك التجاري الدويل - �س م ع وميثله 
/ حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )115123.59( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3012   تنفيذ جتاري  
�سقار  جمهول حمل  عبداهلل  �سده/1- حممد طعمه  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ليال بوتابيفا وميثله/ احمد مهدي 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - العتيبي  ب��ادي  فهد 
اع��اله وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره )48256( دره��م اىل 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/9133  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ملتي �ستار الدارة املن�ساآت ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  مبا ان املدعي /وقا�س اعظم حممد اعظم قد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)10879 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1500( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB176843426AE وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2017/10/17 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا 
االأق��ل، ويف حالة  اأي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  او م�ستندات  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7391  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-واري�����ف غ���روب ان��رتن��ا���س��ي��ون��ال م.د.م.������س جم��ه��ول حمل 
اأقام  قد  خ�سري  عبداللطيف  حممد  احلميدي  /حممد  املدعي  ان  مبا  االق��ام��ة 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )97213 درهم( 
لها جل�سة يوم  وامل�ساريف وح��ددت  والر�سوم  دره��م(  وتذكرة عودة مببلغ )2000 
اخلمي�س املوافق 2017/11/16 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة ch1.A.5 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�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   

      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5433  عمايل جزئي

ان املدعي /يعقوب م�سيح �سلطان م�سيح  قد  اىل / جمهويل حمل االقامة مبا 
 20942( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره)800 درهم( وبالر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى 
املوافق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   AE173514902MB:رقم
2017/11/7 ال�ساعة 08.30 �س 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�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/8550  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-دار البناء للمقاوالت ذ.م.م - فرع دبي جمهول حمل االقامة 
اأقام عليك الدعوى  مبا ان املدعي /عبداملجيد حممد عبد املجيد با�سه بكر قد 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )43608 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB176583767AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000(
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/10/18 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�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/8082  عمايل جزئي
االقامة مبا  ذ.م.م جمهول حمل  والزخرفه  للنق�س  املدعي عليه / 1-ربا�س  اىل 
ان املدعي /امني اف�سل عبداللطيف قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( عودة مببلغ  وتذكرة  دره��م(   22900( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها جل�سة  ال�سكوى:mb17672564ae  وحددت  وامل�ساريف رقم  والر�سوم 
 ch1.A.5 بالقاعة  ���س   08.30 ال�ساعة   2017/10/26 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   

      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5218  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ايدوال للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /حممد علي علي النجار قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   3000( عودة مببلغ  وتذكرة  دره��م(   48210( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB17256610AE  وحددت لها جل�سة 
يوم الثالثاء املوافق 2017/11/7 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�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/6301  عمايل  جزئي 
بان  نعلنكم  االقامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م   للديكور  القمة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/8/10 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
ل�سالح/عبداحلميد وهاب اهلل بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )9790( 
درهم وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا مببلغ 2000 درهم ما مل يكن 
املنا�سب من امل�ساريف واعفت املدعي  قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها 
قابال  . حكما مبثابة احل�سوري  ذلك من طلبات  عدا  ما  ورف�ست  فيها  ن�سيبه  من 
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�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/6549  عمايل  جزئي 
مبا  االقامة  حمل  جمهول  العوير  زعفران  ومقهى  مطعم  عليه/1-  املدعي  اىل 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  تايل  املدعي/عبدالعزيز  ان 
املدعى  بالزام  تايل  ل�سالح/عبدالعزيز  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف    2017/9/25
ع��ودة اىل موطنه على  وبتذكرة  دره��م  للمدعي مبلغ )22245(  ت��وؤدي  ب��اأن  عليها 
الدرجة ال�سياحية عينا او قيمتها نقدا ما مل يلتحق بخدمة رب عمل اخر والزمت 
املدعي عليها باملنا�سب من الر�سوم وامل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه منها . 
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�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال
 زون كورب تتوقع اإقبال امل�ستثمرين ال�سعوديني بعد الت�سهيالت املقدمة من اإمارة اأبوظبي

ملنتجات ال�سوكوالتة، وغريها من 
املاأكوالت وامل�سروبات املنتجات .

ق����ال حممد  ذات������ه،  ال�����س��ي��اق  ويف 
موؤ�س�سة  يف  اأول  م��دي��ر  امل��ه��ريي، 
يوفر  ال�������س���ادرات:  لتنمية  دب���ي 
من�سة  لالأغذية  مو�سكو  معر�س 
جديدة للتجار يف دولة االإمارات، 
النمو  اإىل  ي���ط���ل���ع���ون  ال�����ذي�����ن 

والتو�سع يف الت�سدير عاملياً. 
االأغذية  ا�ستهالك  ارتفاع  اأن  كما 
البقالة  ال��ت��ج��زئ��ة  �سناعة  ومن���و 
وا�سعة  ���س��ب��ل  ي��ف��ت�����������������ح  ال�����س��ام��ل 
املنتجات  ل���ت�������س���دي���ر  وف����ع����ال����ة 
من  حيث  رو�سيا،  اإىل  االإماراتية 
مبيعات  اإجمايل  ينمو  اأن  املتوقع 
بن�سبة  رو�سيا  يف  الغذائية  امل���واد 
8% لي�سل اإىل 880 مليار درهم 
املتوق�ع  وم����ن   ،2017 ع����ام  يف 
الغذائية  امل���ن���ت���ج���ات  ت�������وؤدي  اأن 
واالأ����س���م���اك وم��ن��ت��ج��ات االأل���ب���ان 
وع�سائر  ال���غ���ازي���ة  وامل�������س���روب���ات 
الفاكهة اأداًء جي�����داً خالل بنهاية 

. عام 2017 

•• دبي-�لفجر: 

لتنمية  دب����ي  م��وؤ���س�����س��ة  ����س���ارك���ت 
موؤ�س�سات  اإح������دى  ال���������س����ادرات، 
اق��ت�����س��ادي��ة دب����ي، ع��رب جمموعة 
املتخ�س�سة  املحلية  ال�سركات  من 
لالأغذية  م��و���س��ك��و  م���ع���ر����س  يف 
واالأكرب  ال��رائ��د  احل��دث   2017
م���ن ن��وع��ه ع��ل��ى م�����س��ت��وى قطاع 

االأغذية وامل�سروبات يف رو�سيا.
امل�����س��ارك��ة اخلام�سة  ه���ذه  وت��ع��د   
هذا  يف  للموؤ�س�سة  ال��ت��وايل  ع��ل��ى 
م�ساركة  ي�����س��م  ال��������������ذي  امل��ع��ر���س 
م�������س���ن���ع���ي امل�����������������������واد ال���غ���ذائ���ي���ة 
جميع  يف  وامل����وردي����ن  وامل����وزع����ني 

اأنح��اء العامل.
وتوؤكد م�ساركة 15 من امل�سنعني 
�سعي  امل���ح���ل���ي���ني،  وامل���������س����دري����ن 
الفر�سة  ع���ن  ل��ل��ب��ح��ث  امل��وؤ���س�����س��ة 
والت�سويقية  اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
ل��ع��ر���س امل��ن��ت��ج��ات االإم���ارات���ي���ة يف 
عدد  يزيد  ال��ذي  الرو�سي  ال�سوق 
ن�سمة،  مليون   140 ع��ن  �سكانه 

الواقع  ويف  االأغ����ذي����ة.  ق��ط��اع  يف 
ح�سة  وامل�سروبات  االأغذية  متثل 
توا�سل  التي  اجل��ه��ود  م��ن  كبرية 
دول���ة االإم�����ارات ب��ذل��ه��ا م��ن حيث 
جتارتنا  يف  وال�سادرات  الت�سنيع 
موؤ�س�سة  ت����وف����ر  رو�����س����ي����ا.  م�����ع 
ال�������س���ادرات ج�سرا  ل��ت��ن��م��ي��ة  دب����ي 
لالت�سال  املحليني  للم�سدرين 
الدعم  برامج  خالل  من  برو�سيا 
يف  للموؤ�س�سة  اخل��ارج��ي  وامل��ك��ت��ب 

رو�سيا .
التجارة  بلغت  العمري:  واأ���س��اف 
دب����ي  ب������ني   2016 ال������ع������ام  يف 
فيما  دره��م،  مليار   5.5 ورو�سيا، 
ب��ل��غ��ت ح�����س��ة ال�������س���ادرات واإع����ادة 
اأن  ويبدو   .%35 منها  الت�سدير 
ه���ذا ال��ن��م��ط ي��ت��ط��ور ح��ي��ث بلغت 
قيمة ال�سادرات واإعادة الت�سدير 
اإماراتي  دره���م  مليار   1.5 نحو 
ال�ساي  وت�سمل  ورو�سيا،  دبي  بني 
مليون   19 ب��ق��ي��م��ة  وال����ق����ه����وة 
دره����م م��ن ال�����س��اي وال��ق��ه��وة وما 
12 م��ل��ي��ون دره���م  ي���ق���ارب م���ن 

ف�������س���ال ع����ن من����و ال���ط���ل���ب على 
ي�سكل  امل��ت��م��ي��زة، مم���ا  امل��ن��ت��ج��ات 
االإماراتي  للمنتج  ممتازة  فر�س 
االأ�سواق  اإىل  وال��و���س��ول  للتو�سع 

العاملية.
عرب  املحلية  املوؤ�س�سات  و�ساركت 
املنتجات  م���ن  وا����س���ع���ة  ت�����س��ك��ي��ل��ة 
والتي  وامل�������س���روب���ات،  ال���غ���ذائ���ي���ة 

ت�سمل كل من:
واملك�سرات،  امل��ج��ف��ف��ة،  ال��ف��واك��ه   
املعلبة،  واخل���������س����روات  واالأرز، 
والزيوت،  ال��غ��ازي��ة،  وامل�����س��روب��ات 
خدمات  من  وكجزء  واحللويات. 
موؤ�س�سة  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  ال���دع���م 
دب�����������������������ي ل��ت��ن��م��ي��ة ال�������س���ادرات، مت 
اإط����الع االأع�����س��اء يف ور���س��ة عمل 
ال�سوق  وديناميكية  حجم  ح��ول 
التعريفات  الرو�سية، مبا يف ذلك 
خمتلف  ع�����ل�����ى  وال�������������س������رائ������ب 

املنتجات.
معر�س  يف  املوؤ�س�سة  جناح  و�سهد 
م��و���س��ك��و ل���الأغ���ذي���ة ���س��ل�����س��ل��ة من 
الثنائية  واالجتماعات  اللقاءات 

دبي  موؤ�س�سة  الت�سدير يف  اأ�سواق 
رو�سيا  ت��ع��د  ال�����س��ادرات:  لتنمية 
واملتنامية  ال��واع��دة  االأ���س��واق  من 

ال�سركات  من  ع��دد  بني  اللقاءات 
قطاع  يف  اجلملة  وجت���ار  املحلية 
االأغ�����ذي�����ة وامل������وزع������ني، وك����ربى 

اخلارجي  امل��ك��ت��ب  ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي 
للموؤ�س�سة يف رو�سيا، حيث حر�س 
من  جمموعة  عقد  على  االأخ���ري 

منافذ البيع يف رو�سيا.
وع��ل��ى ال��ن��ح��و ذات�����ه، ق����ال اأحمد 
تطوير  اإدارة  م���دي���ر  ال���ع���م���ري، 

م�ساركة دبي لل�سادرات تعزز تواجد ال�سركات املحلية يف ال�سوق الرو�سي عرب معر�ض مو�سكو لالأغذية 2017

واالإعفاءات املقدمة للم�ستثمرين ل�سعوديني حر�ست املوؤ�س�سة العليا 
للمناطق االقت�سادية على توفري 100 األف مرت مربع للم�ستثمرين 
�سنوات.  اإيجارية مدتها ثالث  �سماح  بفرتة  ال�سناعيني  ال�سعوديني 
االإماراتي  ال�سعودي  امللتقى  حققها  التي  بالنتائج  �سعادته  واأ���س��اد 
البلدين  التي تربط  االأخوية  الروابط  وال��ذي عك�س عمق  لالأعمال 
وحر�سهما امل�سرتك على تطويرها وتعزيزها بكافة املجاالت وخا�سة 
على ال�سعيد التجاري واال�ستثماري و ال�سناعي. واأ�ساف ان امللتقى 
خمرجات  �سمن  تنظيمه  ج��اء  ال��ذي  لالأعمال  ال�سعودي  االإم��ارات��ي 
تنبثق  ال�سعودية  العربية  واململكة  االإم���ارات  دول��ة  بني  العزم  خلوة 
اأهميته كونه ي�سكل من�سًة جتمع امل�سوؤولني ومتخذي القرار وجمتمع 
واال�ستثماري  االق��ت�����س��ادي  ال��ت��ع��اون  لتعزيز  البلدين  م��ن  االع��م��ال 
ال�سقيقني.  البلدين  اخل��ا���س يف  ال��ق��ط��اع  وم��وؤ���س�����س��ات  ���س��رك��ات  ب��ني 

•• �أبوظبي- و�م: 

اأكد �سعادة �سعيد عي�سى اخلييلي مدير عام املوؤ�س�سة العليا للمناطق 
ازدياد  اأن الفرتة املقبلة �ست�سهد  االقت�سادية املتخ�س�سة زون كورب 
واالإعفاءات  الت�سهيالت  بعد  وذل��ك  ال�سعوديني  امل�ستثمرين  اإق��ب��ال 
املقدمة من اإمارة اأبوظبي والتي اأعلن عنها خالل امللت قى االإماراتي 
ال�سعودي لالأعمال ويف ظل التقارب الكبري بني البلدين ال�سقيقني. 
خا�سة  واأبوظبي  عموما  االإم���ارات  يف  اال�ستثمارية  البيئة  اإن  وق��ال 
م�سجعة للغاية ومناخها اال�ستثماري مغري للم�ستثمرين االإقليميني 
والعامليني الفتا اىل ان احلزمة االأخرية من الت�سهيالت واالإعفاءات 
التي خ�ست بها اأبوظبي امل�ستثمرين ال�سعوديني جاءت لتزيد جاذبية 
االإمارة اال�ستثمارية وتعززها. واأو�سح انه يف اإطار حزمة الت�سهيالت 

االقت�سادية  للمناطق  العليا  املوؤ�س�سة  اأن  اإىل  اخلييلي  �سعادة  واأ�سار 
املتخ�س�سة حري�سة كل احلر�س على اإيجاد بيئة جاذبة لال�ستثمارات 
من خالل مدنها االقت�سادية التي تتميز ببنية حتتية ذات موا�سفات 
عاملية ومواقع ا�سرتاتيجية لالأرا�سي وبيئة اأعمال داعمة لها.. موؤكدا 
يف ذات الوقت اأن املوؤ�س�سة ت�سعى جلذب اال�ستثمارات ال�سعودية ودعم 
امل�ستثمرين ال�سناعيني الراغبني يف التو�سع يف دولة االإمارات حر�سا 
التنمية  وحتقيق  البلدين  ب��ني  امل�سرتك  التعاون  تعزيز  على  منها 
حتت  عقد  لالأعمال  ال�سعودي  االإماراتي  امللتقى  وكان  االقت�سادية. 
�سعار معاً اأبدا برعاية وزارة �سوؤون الرئا�سة وح�سور معايل املهند�س 
الدكتور ماجد  املن�سوري وزير االقت�ساد ومعايل  �سعيد  �سلطان بن 
ال�سعودي وم�ساركة  واال�ستثمار  التجارة  الق�سبي وزير  بن عبد اهلل 
اأكرث من 1000 من امل�سوؤولني وامل�ستثمرين ورجال و�سيدات ورواد 

االأعمال من البلدين ال�سقيقني. و�سمل امللتقى الذي اأقيم يف فندق 
ق�سر االإمارات ثالث جل�سات عمل تناولت خطط التحول الوطني يف 
ظل روؤيتي االإمارات 2021 وال�سعودية 2030 والتكامل ال�سناعي 
ودور املراأة يف االقت�ساد كما بحث �سبل تعزيز التعاون يف 8 قطاعات 
والت�سييد  وال��ط��ريان  والنفط  وال�سياحة  ال�سناعة  ت�سمل  حيوية 
والبناء واخلدمات املالية واملواد الغذائية والذهب واحللي واالأدوية 
واملعدات الطبية. كما جاء عقد امللتقى �سمن خمرجات خلوة العزم 
بني دولة االإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�سعودية بهدف 
تعزيز التعاون التجاري واالقت�سادي واال�ستثماري وتوطيد الروابط 
م�سادر  تنويع  تعزيز  اإىل  ت��ه��دف  ج��دي��دة  ا�ستثمارية  ق��ن��وات  وف��ت��ح 
الدخل وا�ستقطاب ا�ستثمارات ذات قيمة م�سافة اإىل االقت�ساد وزيادة 

حجم ال�سادرات غري النفطية.

�صهدت تد�صني مبادرة »البلوك ت�صني« وعقد االتفاقيات وا�صتعرا�س اأحدث التجارب التقنية 
هيئة كهرباء ومياه دبي تختتم م�ساركتها املتميزة يف »اأ�سبوع جيتك�ض للتقنية« 2017 

معر�ض االإ�ساءة يف ال�سرق االأو�سط ينطلق 17 اأكتوبر بدبي

•• دبي-�لفجر:

اخ��ت��ت��م��ت ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دبي 
جيتك�س  اأ�سبوع  يف  املميزة  م�ساركتها 
�سمن  من�ستها  يف   ،2017 للتقنية 
الذكية  دب��ي  حكومة  موؤ�س�سة  ج��ن��اح 
دع���م  ����س���م���ن ج���ه���وده���ا يف  وذل�������ك   ،
اإىل  ال�ساعية  الذكية”،  دب��ي  م��ب��ادرة 
االأذك����ى واالأ�سعد  امل��دي��ن��ة  دب���ي  ج��ع��ل 
الهيئة  ا�ستعر�ست  حيث  ال��ع��امل،  يف 
وخدماتها  التقنية  اإجن��ازات��ه��ا  اآخ���ر 
اإىل  تهدف  التي  املبتكرة  ومبادراتها 

واأف�سل  ال��ت��ج��ارب  اأح�����دث  م���ن  دب���ي 
الذكي،  التحول  جم��ال  يف  املمار�سات 
ال�سراكة  اتفاقيات  عقد  على  وعملنا 
التي �ست�سهم يف  املوؤ�س�سات  مع كربى 
الهيئة  ت��ط��وي��ر خ��دم��ات وت��ط��ب��ي��ق��ات 
امل�ستويات  اأع��ل��ى  اإىل  بها  وال��و���س��ول 
ومواكبة  امل�����س��ت��م��ر  ال��ت��ط��ور  ل��ت�����س��اي��ر 
طريق  عن  الرابعة  ال�سناعية  الثورة 

ا�ست�سراف امل�ستقبل”.
“جيتك�س  خالل  الهيئة  وا�ستعر�ست 
واأف�سل  ال��ت��ج��ارب  اأح���دث   ”2017

التنفيذي  الرئي�س  امل��ن��ت��دب  الع�سو 
لهيئة كهرباء ومياه دبي: “اإن م�ساركة 
معر�س  يف  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة 
ج��ي��ت��ك�����س ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة احل�����دث االأك����رب 
واالأهم يف املنطقة يف جمال التقنيات 
فر�سة  ه����ي  وامل����ت����ط����ورة،  احل���دي���ث���ة 
التجارب  اأح����دث  ه��ام��ة ال���س��ت��ع��را���س 
العاملية  امل��م��ار���س��ات  واأف�����س��ل  التقنية 
اإليه  اأب��رز ما تو�سلت  لال�ستفادة من 
املجاالت،  جميع  يف  احلديثة  التقنية 
ومياه  ك��ه��رب��اء  هيئة  ا�ستفادت  حيث 

معاملة ذكية من معامالت الهيئة يف 
نهاية  يناير وحتى  بداية  الفرتة من 
�سبتمرب 2017، عرب تطبيق الهيئة 
اأو  االإل���ك���رتوين،  موقعها  اأو  ال��ذك��ي، 
التابعة  ال��ذك��ي��ة  ال��دف��ع  ق��ن��وات  ع��رب 
مل��وؤ���س�����س��ة ح��ك��وم��ة دب���ي ال��ذك��ي��ة، مبا 
الهاتف  ع��رب  ال��دف��ع  تطبيق  ذل��ك  يف 
دبي  وتطبيق   ،)mPay( املتحرك 
اإ�سافة   ،)DubaiNow( االآن 
واأجهزة  للدفع،  ات�ساالت  اأجهزة  اإىل 
اإيداع ال�سيكات من بنك االإمارات دبي 

الوطني، وبنوك االأخرى.

يمُعد اأعلى واأكرب واأذكى مبنى حكومي 
انبعاثات  ���س��ف��ر  ي��ح��ق��ق  ال���ع���امل  يف 
توقيع  امل��ع��ر���س  �سهد  كما  ك��رب��ون��ي��ة، 
مذكرة تفاهم مع بنك االإم��ارات دبي 

الوطني.
وق�����ام�����ت ال���ه���ي���ئ���ة ب����ت����وزي����ع ج���وائ���ز 
وذلك  القيمة،  اليومية  ال�سحوبات 
بهدف  اأطلقتها  التي  احلملة  �سمن 
اال�ستفادة  ع��ل��ى  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ت�سجيع 
واملبتكرة.   ال���ذك���ي���ة  خ��دم��ات��ه��ا  م���ن 
للدخول  م��ت��ع��ام��اًل   25 ت���اأه���ل  وق���د 
اأي  ب��اإج��راء  قاموا  ، ممن  ال�سحب  يف 

وحتقيق  املتعاملني  بتجربة  االرتقاء 
�سعادتهم.

الهيئة  م�����س��ارك��ة  ف��ع��ال��ي��ات  و���س��ه��دت 
�سمو  تد�سني  جيتك�س”  “اأ�سبوع  يف 
ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل 
املجل�س  رئي�س  دبي  مكتوم، ويل عهد 
مبادرة  دب�����ي،  حل��ك��وم��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
“البلوك  الرقمية  للتعامالت  الهيئة 
االأخ�سر،  ال�ساحن  خل��دم��ة  ت�سني” 
الداعمة  مبادراتها  اإح��دى  تعد  التي 
للتعامالت  دب������ي  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
»البلوك ت�سني«، االأوىل من  الرقمية 

والهادفة  العامل  م�ستوى  على  نوعها 
دعم  يف  ن���وع���ي���ة  ق���ف���زة  حت��ق��ي��ق  اإىل 
ال��ت��ح��ول ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي وال��رق��م��ي يف 
اإم���ارة دب��ي. وزار املن�سة خ��الل فرتة 
املعر�س �سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد 
بن را�سد اآل مكتوم، نائب حاكم دبي، 
بن  حممد  بن  من�سور  ال�سيخ  و�سمو 
را���س��د اآل م��ك��ت��وم ، رئ��ي�����س ن���ادي دبي 
البحرية، ومعايل  للريا�سات  الدويل 
املزروعي،  ف��ار���س  ف��رج  حممد  �سهيل 
ثاين  الدكتور  ومعايل  الطاقة،  وزير 
ال����زي����ودي، وزي�����ر التغري  اأح���م���د  ب���ن 
الفريق  وم���ع���ايل  وال��ب��ي��ئ��ة،  امل��ن��اخ��ي 
���س��اح��ي خ��ل��ف��ان مت��ي��م، ن��ائ��ب رئي�س 
ال�سرطة واالأمن العام بدبي، و�سعادة 
حم��م��د حم��م��د ����س���ال���ح، م���دي���ر عام 
ال��ه��ي��ئ��ة االحت���ادي���ة ل��ل��ك��ه��رب��اء وامل����اء، 
الكرم،  اهلل  ع��ب��د  و���س��ع��ادة/ال��دك��ت��ور 
عام  وم��دي��ر  املديرين  جمل�س  رئي�س 
يف  الب�سرية  والتنمية  امل��ع��رف��ة  هيئة 
ب���ن حويرب،  ج���م���ال  و����س���ع���ادة  دب�����ي، 
�����س��ة حم��م��د بن  مل��وؤ���سَّ امل��ن��ت��دب  الع�سو 
كبار  اإىل  باالإ�سافة  مكتوم،  اآل  را�سد 
العام  ال���ق���ط���اع���ني  م����ن  امل�������س���وؤول���ني 

واخلا�س، وعدد كبري من الزوار.
الطاير،  حممد  �سعيد  �سعادة/  وق��ال 

الذكي،  التحول  جم��ال  يف  املمار�سات 
لبناء  ال��ف��ر���س��ة  اإت���اح���ة  اإىل  اإ���س��اف��ة 
اجلهات  مع  وفاعلة  جديدة  �سراكات 
املجال  وع��امل��ي��اً يف  اإق��ل��ي��م��ي��اً  امل��ت��م��ي��زة 
ال���ت���ق���ن���ي، م���ن���ه���ا  ت���ق���ن���ي���ات ال����ذك����اء 
اال���س��ط��ن��اع��ي وال���روب���وت���ات يف مركز 
الذي  امل��ت��ع��ام��ل��ني،  الإ���س��ع��اد  امل�ستقبل 
الذكية،  ال��دف��ع  من�سات  ع��ل��ى  ي�سم 
واملوقع االإلكرتوين والتطبيق الذكي 
للهيئة بحلة جديدة، وموظف الهيئة 
واخل������وذة  “رّما�س”  االإف����رتا�����س����ي 
  )DAQRI( ال��ذك��ي��ة  وال��ن��ظ��ارات 
امل��رت��ك��زة ع��ل��ى ت��ق��ن��ي��ة ال���واق���ع املعزز 
مل�����س��اع��دة امل��ه��ن��د���س��ني ال��ع��ام��ل��ني يف 
حم����ط����ات ان�����ت�����اج ال����ط����اق����ة الإجن������از 
ثالثية  “الطباعة  وتقنية  مهامهم،  
خاللها  م���ن  ت���ق���وم  االأبعاد”والتي 
اأداء  وحت�سني  الغيار،  قطع  بتطوير 
اأعمال ال�سيانة والعمليات الت�سغيلية 
وتطبيق  ال�سخمة،  البيانات  ومبادرة 
الر�سد الذكي للطاقة املنزلية، حيث 
يتيح للمتعاملني االإطالع على معدل 
ا���س��ت��ه��الك االأج���ه���زة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة يف 
طيار،  دون  من  والطائرات  منازلهم، 
للهيئة  اجل���دي���د  ال��رئ��ي�����س��ي  وامل��ب��ن��ى 
و الذي  الذي يحمل ا�سم “ال�سراع”، 

 : اليتنغ  ري��ف��ا  ل�سركة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
تت�سمن قائمة منتجاتنا العديد من 
الهواء  وم�سابيح  القاعات  جتهيزات 
يف  ا�ستخدامها  ميكن  والتي  الطلق، 
ومن  مبنى.  اأي  يف  تقريبا  مكان  اأي 
على  للتطبيق  النموذجية  امل��ج��االت 
اللوج�ستيات  االإن���ت���اج،  امل��ث��ال  �سبيل 
وامل�ستودعات املرتفعة. نقدم منتجات 
والقاعات  البارد،  للتخزين  منا�سبة 
ال����ري����ا�����س����ي����ة وق������اع������ات احل����ف����الت 
م���و����س���ي���ق���ي���ة، ف�������س���ال ع����ن م���واق���ف 
ال�����س��ي��ارات وامل���ب���اين ال�����س��ن��اع��ي��ة. يف 
جم������ال ح����ل����ول االإ��������س�������اءة ال���غ���رف 
النظيفة ميكننا الرد على احتياجات 

العمالء ب�سكل فردي .
العام  ه��ذا  ع�سر  الثانية  دورت���ه  ويف 
ي�����ع�����ود امل����ع����ر�����س مب���ج���م���وع���ة من 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة م��ث��ل جوائز  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
التي   ، االأو���س��ط  ال�سرق  االإ���س��اءة يف 
ت�سلط ال�سوء على م�ساريع االإ�ساءة 
االإقليمية والعاملية املتميزة، وموؤمتر 
مل����دة  ق����م����ة   ،Think Light
املهند�سني  امل�سممني،  ت�سم  يومني 
واالإلهام،  االأفكار  لتبادل  واملطورين 
والريادة الفكرية يف �سناعة االإ�ساءة. 
املعر�س  االأخ��رى يف  الفعاليات  ومن 
 ،Light.ication وف���ع���ال���ي���ة 
ال�سرق  يف  ال��وح��ي��دة  امل�سابقة  وه���ي 
القادم  اجليل  تتبنى  التي  االأو���س��ط 
من امل�سممني، املهند�سني، وم�سابقة 
ال�سرق  يف  الثابتة  اجلاهزة  االإ�ساءة 
االأو����س���ط، وه��ي ع��ب��ارة ع��ن م�سابقة 
ح��ي��ة خ���الل امل��ع��ر���س ي��ق��وم خاللها 
وتركيب  ب��ت�����س��م��ي��م  امل���ت�������س���اب���ق���ون 
 90 اإ������س�����اءة يف غ�������س���ون  خم���ط���ط 
ب��ا���س��ت��خ��دام م��ع��دات يوفرها  دق��ي��ق��ة 

املعر�س. 

•• دبي-�لفجر:

املعمارية  االإ���س��اءة  �ساعد منو قطاع 
باملنطقة  االإن�������س���اء  ق��ي��د  وامل�����س��اري��ع 
الأكرب  املقبلة  ال����دورة  انتعا�س  على 
االإ���س��اءة يف  االإن���ارة  معر�س حللول 
ال�سرق االأو�سط الذي تنظمه مي�سي 
فرانكفورت يف اأكتوبر اجلاري مبركز 

دبي الدويل للموؤمترات واملعار�س.
معر�س  ي�����س��ه��د  اأن  امل���ت���وق���ع  وم����ن   
اإقباال  االأو���س��ط،  ال�سرق  االإ���س��اءة يف 
االهتمام  ت���زاي���د  ����س���وء  يف  ق��ي��ا���س��ي��ا 
وتقنية  ت�سميم  مب��ع��ر���س  ال����دويل 
االإ�ساءة املعمارية الرائد يف املنطقة.
منطقة  اأن  اإىل  امل��ح��ل��ل��ون  وي�����س��ري 
ال�������س���رق االأو�����س����ط م���ن امل���ت���وق���ع اأن 
ت��ك��ون م���ن االأ�����س����واق االأ�����س����رع منوا 
ولذلك  االإ���س��اءة،  وح��ل��ول  لت�سميم 
العاملية  التجارية  العالمات  تتاأهب 
التجاري  احل������دث  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
ومن�سة التوا�سل االأبرز ال�ستعرا�س 
املنتجات  م����ن  وا����س���ع���ة  جم���م���وع���ة 

واحللول املبتكرة.
ميدل  الي��ت  ي�سهد  اأن  املتوقع  وم��ن 
دبي  يف  ينطلق  ح��ني   2017 اإي�ست 
يف اأكتوبر املقبل، والذي يعد بالفعل 
من�سة االإطالق املف�سلة للعديد من 
العالمات  الأبرز  الواعدة  االبتكارات 
ال��ت��ج��اري��ة ال��ع��امل��ي��ة، امل��زي��د م��ن اأبرز 

حلول االإ�ساءة. 
الرئي�س  ب����اول���������س،  اأح����م����د  وق�������ال 
فرانكفورت،  مي�سي  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ال�����س��رك��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��ع��ر���س: تعد 
اليوم  االأو������س�����ط  ال�������س���رق  م��ن��ط��ق��ة 
م����ن ب����ني االأ������س�����واق االأك�������رث اإث������ارة 
مل��ن��ت��ج��ات االإ�������س������اءة امل���ب���ت���ك���رة، وال 
ال�سركات  اأب��رز  اإذن يف حر�س  غرابة 

امل��ح��ت��م��ل��ني م���ن امل��ن��ط��ق��ة، وه����ذا هو 
املعر�س  يف  بامل�ساركة  ق��رارن��ا  �سبب 
ه���ذه امل����رة وت���ق���دمي اأن��ف�����س��ن��ا ب�سكل 
�سحيح لعمالئنا املحتملني وعر�س 

 .  LED جمموعة منتجاتنا
التقنية  ل��الأن��ظ��م��ة  ال������رواد  ���س��رك��ة 
ال�سعودية،  املحدودة،، ومقرها جدة، 
الطاقة،  اإدارة  حلول  يف  متخ�س�سة 
العديد  وا���س��ع��ة يف  ب��خ��ربة  وت��ت��م��ت��ع 
املنطقة.  م�ستوى  على  امل�ساريع  من 
و�ست�سارك ال�سركة يف دورة املعر�س يف 
ملبات  من  جمموعة  بعر�س   2017
االألواح  الكا�سفة،  االأ�سواء  ال�سوارع، 

 LED العر�س  واأنظمة  الداخلية 
للزوار التجاريني يف املعر�س.

ريفا ال  تقدم  اأملانيا،  �ستوتغارت،  من 
ح�سب  م�سممة  اإ���س��اءة  اأنظمة  يتنج 
اأح��دث جيل  التي تقوم على  الطلب 
متخ�س�سة   .LED م�سابيح  م��ن 
الت�سنيع،  الأق�سام  االإ�ساءة  يف حلول 
امل�����راف�����ق ال�������س���ن���اع���ي���ة وامل�������س���اح���ات 
ت�ساعد  النظيفة،  والغرف  املفتوحة 
يف  املنظمات  ال�سركة  اإ���س��اءة  ح��ل��ول 
اأك�سيد  ث����اين  ان��ب��ع��اث��ات  م���ن  احل����د 
ال�����ك�����رب�����ون، ا�����س����ت����ه����الك ال���ط���اق���ة 
�سالجر،  مايكل  وق���ال  وال��ت��ك��ال��ي��ف. 

وامل�����س��م��م��ني ع��ل��ى دع���م االأع���م���ال يف 
املوؤ�سرات  ان  واأ�����س����اف:   . امل��ن��ط��ق��ة 
املعر�س  دورة  اأن  اإىل  ت�سري  االأوىل 
املنتجات  م���ن  ���س��ت�����س��ه��د  ال���ع���ام  ه����ذا 
ال��دول��ي��ة واالإق��ل��ي��م��ي��ة امل��ث��رية لعدد 
الرائدة، ما  التجارية  العالمات  من 
يوؤكد على االأولوية التى يوليها قادة 

ال�سوق لهذه املنطقة .
م�ساركات للمرة االأوىل

 Archimet Ltd ت�سارك �سركة
املعر�س  يف  االأول  للمرة  رو�سيا  من 
ال�سوارع  ف��وان��ي�����س  م���ن  مب��ج��م��وع��ة 
تتطلع  واالأنيقة.  امل�سقولة  احلديد 

مل���ك���ون���ات االإ������س�����اءة مل�����س��اري��ع اإن�����ارة 
ال�سوارع للحكومة الكويتية، تعر�س 
جمموعة من حلول االإ�ساءة الذكية، 
واالأنظمة  ال��ن��ائ��ي��ة  ال��ن��ق��اط  اإدارة 

القابلة للت�سغيل واملرتابطة.
غونزاليز  خ���و����س���ي���ه  خ������وان  وق������ال 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  منديز، 
م���ن خ���الل االج��ت��م��اع مع   :ELT
�سنكّون  ال�سوق  يف  الفاعلة  اجل��ه��ات 
يف  تنفيذه  كيفية  ح��ول  ثاقبة  نظرة 
عر�س  ل��الجت��اه��ات،  وفقا  ال�سناعة 
والطلبات  امل���ط���ال���ب  امل���ن���اف�������س���ني، 
عن  ف�سال  الطلب،  ح�سب  امل�سممة 

م�ساريع  ���س��ارك��ت يف  ال��ت��ي  ال�����س��رك��ة 
رو�سيا  يف  ك���ربى  ح�����س��ري��ة  اإ����س���اءة 
انطباع  ترك  اإىل  االأو���س��ط،  وال�سرق 
اأن  بعد  املعر�س  زوار  ل��دى  اإي��ج��اب��ي 
ح��ظ��ي��ت ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ري م���ن ال����زوار 
حني  االأو�سط  ال�سرق  يف  التجاريني 
واملباين  االإ�ساءة  �ساركت يف معر�س 

يف فرانكفورت يف وقت �سابق.
 ELT )Especialidades كما
 Luminotecnicas S.A.U
( من اإ�سبانيا. ومن املقرر اأن تعر�س 
مبمار�سة  ب��ال��ف��ع��ل  امل��ل��م��ة  ال�����س��رك��ة، 
االأعمال التجارية يف املنطقة كمورد 

لقاء عمالء حمتملني جدد للتعرف 
على وجهات نظر وحتديات جديدة . 
 Nexia ومن اإ�سبانيا اأي�سا، ت�سارك
Illuminacion مبجموعة من 
لعر�سها يف   LED االإ���س��اءة  حلول 
دبي. وقال املدير القمُطري يف ال�سرق 
بداأنا  نزاريث مو�سي�سيان:  االأو�سط، 
ق�سم الت�سدير يف عام 2010 ومنذ 
ذل���ك احل���ني ن��ق��وم ب��اأع��م��ال جتارية 
و   2015 و   2014 ويف  رائ����ع����ة، 
يف  �سخ�سيا  اأ����س���ارك  ك��ن��ت   2016
معر�س االإ�ساءة يف ال�سرق االأو�سط، 
العمالء  م��ن  ال��ك��ث��ري  التقيت  ح��ي��ث 
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العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/6338  عمايل  جزئي 
بان  نعلنكم  االقامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م   للديكور  القمة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/8/30 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
ل�سالح/مبارك ن�سر اال�سالم بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري بالزام املدعى عليها 
باأن توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )13.335( درهم وتذكرة عودة اىل موطنه على الدرجة 
ال�سياحية عني او نقدا ما مل يلتحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من 
اعتبارا  امل�سروفات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
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�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/3761  تنفيذ عمايل 

اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- ب��رج��ر زغ����ايل جم��ه��ول حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان 
اأقام  عليك الدعوى  طالب التنفيذ/عالء عادل عبدالفتاح �سامل قد 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )4550( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )648( 
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�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/3448  تنفيذ عمايل 

اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- ���س��ارل��وت ب���ون ل��ل��خ��دم��ات ال�����س��ي��اف��ة �����س.ذ.م.م 
�سان�سيز  بونيو  التنفيذ/نيمبها  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
او خزينة املحكمة  التنفيذ  املنفذ به وق��دره )7294( درهم اىل طالب 
باال�سافة اىل مبلغ )765( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  �ستبا�سر االج��راءات  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/3737  تنفيذ عمايل 

���س.ذ.م.م جمهول حمل  املكاتب  املنفذ �سده/1- املتحدة النظمة  اىل 
اأقام   ق��د  احمد  ب�سري  احمد  التنفيذ/ا�سرار  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )16286( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة 
املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  ر�سوم خلزينة  اىل مبلغ )1331( درهم 
بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/3739  تنفيذ عمايل 
���س.ذ.م.م جمهول حمل  املكاتب  املنفذ �سده/1- املتحدة النظمة  اىل 
اأقام   ق��د  ج��اجن��ري  ���س��ان��دار  التنفيذ/كايال�س  ط��ال��ب  ان  االق��ام��ة مب��ا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )17860( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة 
املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  ر�سوم خلزينة  اىل مبلغ )1271( درهم 
بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/2061  تنفيذ عمايل 

���س.ذ.م.م جمهول  املنفذ �سده/1- م�سراوي لال�سباغ والديكور  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ر�سا حممد بهاء الدين حممد 
ر�سا عزب قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )6000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره���م   )900( مبلغ  اىل  باال�سافة  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�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/3573  تنفيذ عمايل 

����س.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  ات�����س  اي��ه  اف  ان  اي  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد زهري ح�سني حممد 
ظهور ح�سني قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )14968( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )1251( 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�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/3877  تنفيذ عمايل 

حمل  جمهول  العام  ال��ربي  للنقل  اال�سكندنافية  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأق��ام  عليك  االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ديلياج �سينغ دالر �سينغ قد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  ب��اال���س��اف��ة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )2919(
مبلغ )566( 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�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/3897  تنفيذ عمايل 
حمل  جم��ه��ول  �����س.ذ.م.م  للمفرو�سات  احل��رم��ني  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد جهاجنري ديلوفار ح�سني قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة باال�سافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )41194( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )3082( مبلغ  اىل 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/3738  تنفيذ عمايل 

حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  املكاتب  النظمة  املتحدة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
عليك  اأق����ام   ق��د  �سيفران  �سينغ  التنفيذ/فول  ط��ال��ب  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  باال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )11727(
مبلغ )1042( 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�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/3896  تنفيذ عمايل 

�س.ذ.م.م  املباين  تنظيف  ال��وادي خلدمات  املنفذ �سده/1- جوهرة  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/وقار طارق طارق حممود 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )3500( وق��دره  به  املنفذ 
فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  دره��م   )575( مبلغ  اىل  باال�سافة 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/750  ا�ستئناف مدين    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �سهيب عبداهلل دروي�س احل�سنى  جمهول حمل 
دبي  - فرع  ���س.م.ع  التكافلي  للتاأمني  / ميثاق  امل�ستاأنف  ان  االقامة مبا 
ال�سادر  احلكم   / ا�ستاأنف  قد  اجلرمن   ابراهيم  ا�سماعيل  وميثله:علي 

بالدعوى رقم 2016/2062 مدين جزئي بتاريخ:2017/6/1     
 10.00 ال�ساعة   2017/11/1 امل��واف��ق  االرب��ع��اء   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/845  ا�ستئناف مدين    
جمهول  ذ.م.م  للمقاوالت  روبا�ست  �سركة   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف /�سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار 
ذ.م.م  قد ا�ستاأنف / احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/330 مدين 
جزئي بتاريخ:2017/6/28 وحددت لها جل�سه يوم االربعاء  املوافق 
 ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة   2017/11/1
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/214  ا�ستئناف عقاري    

اك�سون   -2 العقارية  للو�ساطة  اخلليج  امل��ا���س   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
�سيد   / امل�ستاأنف  ان  االق��ام��ة مب��ا  �����س.م.ح  جم��ه��ول حم��ل  ديفليومبنت 
اب��راه��ي��م ع��ل��وي  ق��د ا���س��ت��اأن��ف ال���ق���رار/ احل��ك��م ال�����س��ادر ب��ال��دع��وى رقم 

2016/194 عقاري كلي بتاريخ:2017/5/1     
 10.00 ال�ساعة   2017/11/16 املوافق  اخلمي�س   ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1443  ا�ستئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- ملهم �سالح ابو عا�سي 2- ان�س ح�سن احلجلي  
جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف / حممد عارف علي را�سد العبار 
الفال�سي قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/1630 

جتاري جزئي بتاريخ:2017/7/25     
 10.00 ال�ساعة   2017/10/24 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�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
             يف  الدعوى 2017/1325  احوال نف�ض م�سلمني

اىل املدعي عليه / 1- حممد امني خان جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
�سبا خان عبداملجيد خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالطالق 
لل�سرر ونفقة عدة ونفقة اوالد �سامله وموؤخر ال�سداق وم�سكن �سرعي وتقرير 
املحاماة.  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  خادمة  واج��رة  حا�سنة  واج��رة  ح�سانة 
ال�ساعة 9.30 �س  امل��واف��ق  2017/10/24    ال��ث��الث��اء  ي��وم   لها جل�سة  وح���ددت 
بالقاعة رقم )10( يف مبنى االح��وال 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�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6624  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سفن �سيز اك�سربي�س للتنظيف بالبخار - فرع جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /نا�سر حممود خان حممد رم�سان قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)19766 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره)800( 
درهم وبالر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى رقم:AE1749542270MB وحددت 
 ch1.A.5:لها جل�سة يوم االحد املوافق:2017/10/15 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك 

فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/8969  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سباركلينج واي خلدمات التنظيف جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /ابراهيم علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم  دره���م   )2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(  وق����دره����ا)9838  عمالية 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB176953243AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف 
 ch1.A.1:بالقاعة م�����س��اءا   15.00 ال�ساعة  امل�����واف�����ق:2017/10/25  االرب��ع��اء 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا 
االأق��ل، ويف حالة  اأي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  او م�ستندات  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/10038  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-النمر اال�سود للزراعة �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /جمدي ب�سرى عزيز طنيو�س قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( عودة مببلغ  وتذكرة  دره��م(   30900( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح��ددت    MB177632527AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  والر�سوم 
 ch1.A.5 جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/10/23 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/8718  عمايل جزئي

������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  ال��ع��ام��ة  ل��ل��ت��ج��ارة  امل��دع��ي عليه / 1-اي���ف���ري ثينج  اىل 
الدعوى  اأق���ام عليك  ق��د  ن��ور  ال�سيد ح�سن  امل��دع��ي /�سيد ح�سن  ان  االق��ام��ة مب��ا 
وتذكرة  دره����م(   23333( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا 
امل���ح���ام���اة رقم  ع�����ودة مب��ب��ل��غ )3000 دره������م( وال���ر����س���وم وامل�������س���اري���ف وات����ع����اب 
املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت    mb176649795ae:ال�سكوى
2017/10/17 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة ch1.A.5 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�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/9137  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-حممد اقبال ح�سني للتمديدات الكهربائية �س.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي /اليا�س علي ماليك باج علي قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )6983 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB176789371AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   1500(
بالقاعة  08.30 �س  ال�ساعة  املوافق 2017/10/22  االح��د  يوم  لها جل�سة  وح��ددت 
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�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/9882  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مطعم دكام �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /
بريوك زمييدكون هايلي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم  دره���م(   3000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   6700( وق��دره��ا  عمالية 
يوم  جل�سة  لها  وح���ددت    mb177403997ae:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف 
فاأنت  لذا   ch1.A.2 بالقاعة  �س   08.30 ال�ساعة   2017/10/22 املوافق  االح��د 
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�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/9069  عمايل جزئي

����س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا  اي  املدعي عليه / 1-ا�ستديو ثري دي  اىل 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ب��الل ق��د  اب��راه��ي��م  امل��دع��ي /حم��م��د ح�سن  ان 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )75792 درهم( وتذكرة عودة بقيمة )2000 
  MB177027064AE/2017:درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
بالقاعة  08.30 �س  ال�ساعة  املوافق 2017/10/22  االح��د  يوم  لها جل�سة  وح��ددت 
ch1.A.5 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�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/9246  عمايل جزئي
جمهول  �����س.ذ.م.م  للكهروميكانيكية  بيت�س  1-ج��ول��دن   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ج���ول ���س��ه��داد حم��م��د ه��ا���س��م ق��د اأق����ام عليك 
درهم(   7630( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة رقم 
ال�سكوى:mb177061459ae  وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 
مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1 بالقاعة  م�ساءا   15.00 ال�ساعة   2017/10/18
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2015/1018  ا�ستئناف مدين 
بان  نعلنكم  االق��ام��ة  حمل  جمهول  امل��رزوق��ي  �سريف  حممد  عليه/1-عي�سى  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2016/12/14  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/

امل�ستاأنف مواينء دبي العامليه اقليم االمارات م.م.ح حكمت املحكمة اوال بقبول اال�ستئناف 
�سكال ثانيا يف املو�سوع بالغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمددا بالزام امل�ستاأنف �سده بان 
يوؤدي للم�ستانفه تعوي�سا مقداره مبلغ )83078( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا 
من تاريخ �سريورة احلكم نهائيا وحتى متام ال�سداد والزمت امل�ستانف �سده امل�ساريف عن 
درجتي التقا�سي ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال 
با�سم  االع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�ستئناف خالل ثالثني 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2747  جتاري جزئي
ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  ليمتد  هولدينجز  �سيفيلد   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
عمري  وميثله:اأمل  ذ.م.م  ح��رة  منطقة  اأدفرتايزينج  بارترن�سيب  املدعي/كال�سيك 
مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�سبيعي 
من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )199716.40( وق��دره 
لها جل�سة  . وحددت  التام  ال�سداد  اال�ستحقاق احلا�سل يف:2014/2/26 وحتى  تاريخ 
لذا   Ch 1.C.12 بالقاعة  8.30 �س  ال�ساعة    2017/10/18 املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم 
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�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3143  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- الن�سر العربي العاملية للمعدات �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
عليك  اأق��ام  قد  الكعبي  خلفان  �سعيد  غ��امن  وميثله:خلفان  بنك  املدعي/نور  ان  مبا 
درهم   )81.203.60( وقدره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
واحلكم بثبوت احلق و�سحة احلجز التحفظي املقيد برقم:2017/194 م�ستعجل دبي 
 . املحاماة  اتعاب  وامل�ساريف ومقابل  بالر�سوم  والزام  بجل�سة:2017/6/114  وال�سادر 
 Ch وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2017/10/22  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
C.12.1 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�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3214  جتاري جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1- رغ��ي��د ع��ب��دال��ق��ادر ح��م��ود جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
قد  ل��وت��اه  عبدالرحمن  علي  وميثله:ح�سني  ل��وت��اه  يو�سف  اح��م��د  امل��دع��ي/ع��ادل 
اأق����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة ب���ال���زام امل��دع��ي ع��ل��ي��ه مب��ب��ل��غ وقدره 
تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )75.000(
الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   . التام  ال�سداد  وحتى  اال���س��ت��ح��ق��اق:2016/3/27 
املوافق 2017/10/24  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.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  . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   

       مذكرة اإعادةاعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2376  جتاري جزئي

االقامة مبا  ذ.م.م جمهول حمل  تريدر منطقة حرة  اوت��و   -1  / املدعي عليه  اىل 
ان املدعي/اتورنت لتاجري ال�سيارات ���س.ذ.م.م وميثلها/احمد بن �سهيل بن �سامل 
احلمادي  يو�سف  احمد  حممد  وميثله:يو�سف  �سريك  ب�سفته  )ب��ه��وان(  املخينى 
وقدره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
وال��ف��ائ��دة 12% من  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  )30.776.60( دره���م 
املوافق  الثالثاء  . وح��ددت لها جل�سة يوم  التام  ال�سداد  الدعوى وحتى  تاريخ رفع 
2017/10/17  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.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�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/525  مدين كلي
املدعي/ ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول  علي  ح�سن  عبيد  عيد   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
املتويف(  امل��ت��ويف حم��م��د زك���ي )وال����د  ب��ن حم��م��د ح�سني ب�سفته م��ن ورث���ة  ام.ب�����ريويل 
الزام  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  املطوع  حممد  ح�سن  وميثله:عبدالرحمن 
املدعي عليهم على وجه الت�سامن واالنفراد ان يوؤديا للمدعني مبلغ وقدره )500.000( 
درهم تعوي�سا عما حلق بهم من ا�سرار كما هو مبني ب�سلب هذه الالئحة والزامهما 
الفائدة القانونية بواقع 9% حتى ال�سداد وت�سمينها الر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب 
املحاماة . وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/10/18  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch 1.C.15

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/368  مدين كلي
ال�سيخ  �سعادة  قانونا  وميثلها  ����س.ذ.م.م  هومز  بيرت  �سركة   -1  / عليه  املدعي  اىل 
اح��م��د ب��ن حمد ب��ن خ��ال��د ال ث��اين جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان املدعي/مازن 
اأقام  قد  ال�سوان  مو�سى  حممد  حممود  وميثله:حممد  حممد  حممد  ا�سماعيل 
للمدعي  ت���وؤدي  ب��ان  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
مبلغ )150.000( درهم تعوي�سا ماديا وادبيا له عن ال�سرر الذي حلقه وامل�ساريف 
  2017/10/17 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   . املحاماة  اتعاب  ومقابل 
ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch 2.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�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/522  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- برولوجيك�س �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
اأقام  املازمي قد  م��راد حممد  ���س.م.ع وميثله:من�سور حممد  اال�سالمي  دبي  بنك 
بالتملك  املنتهية  االي��ج��اره  اتفاقية  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
 )99.166.56( وق���دره  عليهما مببلغ  امل��دع��ي  وال���زام  عليهما  وامل��دع��ي  امل��دع��ي  ب��ني 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة . وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 
2017/10/22  ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة Ch 1.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�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/2689  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �سركة الرفة للتجارة ذ.م.م 2- �سبيالت بوتبيا بورايل من�سور 
وميثله:علي  امل��ح��دودة  انرتبال�ست  �سركة  امل��دع��ي/  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليهما االوىل والثانية بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره )120528( درهم والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�ستحقاق يف:2017/6/8 وحتى 
ال�ساعة:8.30   2017/10/18: املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�سداد 
�س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام على  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/2841  جتاري جزئي
�����س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مبا  امل��دع��ي عليه / 1- اخلليج ميديا ه��او���س  اىل 
حممد  ح�سن  وميثله:عبدالرحمن  ذ.م.م  ال�سيارات  لتاأجري  دب��ي  �سركة  املدعي/  ان 
املطوع قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
تاريخ  منذ   %9 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )23859.80(
اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها 
 Ch1.C.12 جل�سة يوم االربعاء املوافق :2017/10/18 ال�ساعة:8.30 �س بالقاعة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
فان  تخلفك  حالة  ويف  االأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/1048 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1-  حممد اي��اد ف��اروق ه��وارى جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  اح��م��د  مق�سود  مق�سود  ن��دمي  التنفيذ/حممد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5103( درهم اىل طالب التنفيذ 
رق���م:37971 - خ�سو�سي دبي من  ال�سيارة  املدعي  بيع  املحكمة  2- ب�سحة  او خزينة 
 WBADD61020BR17739:ال�سا�سيه رق��م   1998 ط��راز  دبليو  ام  بي  ن��وع 
للمدعي عليه وعلى اجلهة االداري��ة املخت�سة ت�سجيل البيع وفق ما �سلف.وعليه فان 
املذكور  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/1386 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1-  ريفا ديجيتال منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حلية جولريوز وميثلها بالتوقيع/

اأوزجو جولريوز قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
دره��م اىل طالب  وق��دره )79856(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك 
التنفيذ او خزينة 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�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/2764 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1-  خمبز ال�سوكة الذهبية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ا�ستارتا �س.م.ح قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)1296804( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 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�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/2615 تنفيذ جتاري  
دب��ي جمهول  ف��رع  اي��ه  ا���س  �سامويل كري�سينز  املنفذ ���س��ده/1-   اىل 
�س.ذ.م.م  للتجارة  التنفيذ/امت�سفريا  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام  ق��د  ال�سبيعي  ع��م��ري  ومي��ث��ل��ه:ام��ل 
وق��دره )806404.57(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة 
املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
       اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/148  ا�سكالت عقارية
مو�سوع الق�سية اإ�سكال يف التنفيذ رقم:352/2017 تنفيذ عقاري

 لوقف االجراءات التنفيذية
طالب االإعالن:م�ست�سكل:االن فوؤاد اخلويري 

املطلوب اعالنه:امل�ست�سكل �سده:1 �سركة �سي اي ا�س �سركة منطقة حرة ذات م�سوؤولية 
حمدودة ، جمهول حمل االقامة

املوافق:2017/10/22  االح��د  ي��وم  جل�سة  حت��ددت  قد  بانه  نعلنكم  االع���الن:  مو�سوع 
يتوجب  وال��ت��ي  اع��اله  اال�سكال  يف  للنظر   ch1.B.6:بالقاعة ���س  ال�����س��اع��ة:11:00 
عليكم ح�سورها ويف حالة تخلفكم عن احل�سور �سي�سدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اأثره 

القانوين بحقكم . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
مذكرةاإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/610  ا�ستئناف جتاري    
���س.ذ.م.م 2- يافينغ  امل�ستاأنف �سده/ 1- حافظ للو�ساطة التجارية  اىل 
ات�س  ام بي  او�سرام جي  امل�ستاأنف /  ان  �سني  جمهول حمل االقامة مبا 
ال�سادر  ا�ستاأنف/ احلكم  ال�سام�سي قد  الغبار  وميثله:�سيف �سعيد را�سد 

بالدعوى رقم 2017/138 جتاري جزئي بتاريخ:2017/3/26     
وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق 2017/11/8 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/415  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه/1- �سركة املي�سور للتجارة العامة �س.ذ.م.م 2- زرعوين برتوليوم م.م.ح 3- عارف 
احمد حممد علي الزرعوين جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/بنك م�سر - فرع دبي قد اقام 
الف�سل يف  ب��ت��اري��خ:2017/8/14 وقبل  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  اعاله وعليه  املذكورة  الدعوى 
املو�سوع بندب اخلبري امل�سريف �ساحب الدور باجلدول ما مل ي�سمه االطراف خالل ا�سبوع تكون 
مهمته بعد مطالعة االوراق واالنتقال اىل بيان ماهية العالقة بني البنك املدعي واملدعي عليهم 
فيما يتعلق بالعقد الذي مت بينهم و�سرحت للخبري االنتقال اىل اي جهة يرى �سرورة االنتقال 
املحكمة  خزينة  ايداعها  املدعي  البنك  الزمت  دره��م  ال��ف  ع�سرون  مقدارها  امانة  وح��ددت  اليها 
اودع تقريره ملف  على ذمة م�ساريف اخلربة وقد �سددها املدعي وانتدب املحكمة اخلبري الذي 
الدعوى، وحددت لها املحكمة جل�سة يوم االثنني املوافق:2017/10/16 ال�ساعة:09:30 �سباحا يف 

دعواكم.  ومتابعة  حل�سوركم   ch2.E.22:القاعة
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2081  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- ا�سماعيل حممد حممد باي عبد احل�سني 2- حممد ا�سماعيل 
حمل  جمهويل  حممد  ا�سماعيل  مف�سل   -4 حممد  ا�سماعيل  حزيفة   -3 حممد 
االقامة مبا ان املدعي/بنك ابوظبي التجاري )فرع( وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم 
بالزام املدعي عليهم مببلغ  اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  اجلرمن قد 
وقدره )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 املوافق 
2017/11/2  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch 2.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�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1972  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- �سركة هاين مول ذ.م.م 2- هاين ح�سني عبدالعزيز �سبيل - 
الكفيل ال�سخ�سي ل�سركة هاين مول ذ.م.م جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/
م�سرف الهالل �س.م.ع قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليهما بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره )641.366.32( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . وحددت لها جل�سة يوم 
االربعاء املوافق 2017/11/8  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
     اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1756  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- دبي اليف �ستايل �سيتي فرع اي تي ايه �ستار للم�سروعات ذ.م.م 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/هينا ماني�س بهاجو اجني وميثله:اجني نبيل 
حممود قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي 
للمدعيان مبلغ وقدره )3.648.050( درهم باال�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 
ال�سداد مع  12% من تاريخ االل��غ��اء:2014/1/13 وحتى الف�سل يف الدعوى ومت��ام 
الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . وحددت لها جل�سة 
Ch 2.E.21 لذا  يوم اخلمي�س املوافق 2017/11/2  ال�ساعة 9.30 �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  ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/787  جتاري كلي
ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  البلو�سي  ابراهيم  م��راد  ح�سني   -1  / عليه  املدعي  اىل 
ح�سن  وميثله:�سرحان  ����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  هاندل  دي  ف��ان  املدعي/اوتربدينج 
واملدعي  بالزامك  فيه  وتطالب  االدخ��ال  طلب  عليك  اأقامت  قد  املعيني  ح�سن  حممد 
عليه تقابال بالت�سامن فيما بينكما ب�سداد مبلغ )9.384.846( درهم قيمة ما تر�سد يف 
ذمتهما ل�سالح املدعي عليها تقابال مع الزامكما بالفوائد القانونية بن�سبة 12% �سنويا 
من تاريخ:2014/6/10 حتى متام ال�سداد والزامكما بامل�سروفات والر�سوم ومقابل اتعاب 
املحاماة . وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/10/16  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   Ch 2.E.21

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   
      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     

   يف  الدعوى 2017/524    تظلم جتارى               
اىل املتظلم �سده / 1- م�سلم بن عبيد بن رم�سان احلجري  جمهول حمل االقامة 
مبا اأن التظلم/بنك ام القيوين الوطني - �س م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل 
عمران العمران ال�سام�سي   قد اقام عليك التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم 
ام��ر على عري�سة  والر�سوم  ال��دع��وى رق��م  842/2017   ال�����س��ادر يف   ال��ق��رار  م��ن 
 8.30 ال�ساعة    2017/10/29 املوافق  االأح��د   ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت  وامل�ساريف. 
�سباحا بالقاعة رقم ch1.B.6 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

ايام على االأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   

      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     
   يف  الدعوى 2017/518    تظلم جتارى               

اأن  االقامة مبا  ريفريا  جمهول حمل  فيتورا  ليوبولدو   -1  / �سده  املتظلم  اىل 
التظلم/بنك ام القيوين الوطني - �س م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
من  تظلم  ومو�سوعه  اع��اله  املذكور  التظلم  عليك  اق��ام  قد  ال�سام�سي   العمران 
رق���م  856/2017  على عري�سة جت���اري  والر�سوم  ال��دع��وى  ال�����س��ادر يف   ال��ق��رار 
وامل�ساريف.   وحددت لها جل�سه يوم االأح��د  املوافق 2017/10/29  ال�ساعة 8.30 
ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.B.6 رق��م  بالقاعة  �سباحا 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة ايام على االأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري 
            رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12146 بتاريخ 2017/10/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2100  مدين جزئي              

مبا  االقامة  حمل  جمهول  كاربليوك  نادييا   -1  / عليه  املدعي  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  ان املدعي/ فيتن�س 24 قد 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )84000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف.  
 8.30 ال�ساعة   2017/10/16 املوافق  االثنني  يوم  لها جل�سة  وح��ددت 
�س بالقاعة Ch2.D.18 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�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�سرطة اأبوظبي تكرم القطاعات الفائزة ببطولة 
درع القائد العام لالألعاب الريا�سية

ك���رم م��ع��ايل ال��ل��واء حم��م��د خ��ل��ف��ان ال��رم��ي��ث��ي ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�سرطة 
ببطولة  االأوىل  املراكز  على  احلا�سلة  ال�سرطية  القطاعات  اأبوظبي 
درع القائد العام لالألعاب الريا�سية 2017-2018 وذلك بح�سور 
�سعادة اللواء مكتوم علي ال�سريفي مدير عام �سرطة اأبوظبي ومديري 
واملنافذ احلا�سل على  االأمن   : التكرمي قطاعات  و�سمل  القطاعات. 
املركز االأول يف املجموع العام ببطولة ال�سباحة واالأمن اجلنائي االأول 
األعاب  ببطولة  االأول  اخلا�سة  واملهام  رج��ال  الطريق  �سباق  ببطولة 

وهناأ  �سيدات.  امل�سي  �سباق  ببطولة  الفائز  الب�سرية  وامل���وارد  القوى 
والربامج  للخطط  الر�سيدة  القيادة  دعم  مثمنا  املكرمني  الرميثي 
والنجاح  اجلديد  الريا�سي  باملو�سم  تفاوؤله  عن  معربا   .. الريا�سية 
الذي �ستحققه الفرق يف امل�ساركات الداخلية واخلارجية. واأكد اأهمية 
البدين  االإع��داد  عنا�سر  اأهم  من  باعتبارها  كافة  باأنواعها  الريا�سة 
والذهني والنف�سي لعنا�سر ال�سرطة واإبراز قدراتهم على ح�سن االأداء 

والكفاءة يف تنفيذ املهام املوكلة اإليهم.

ينظم اإحتاد االإمارات ل�سباقات الهجن بتوجيهات من 
اآل نهيان نائب رئي�س  �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة وبتعليمات من 
معايل ال�سيخ �سلطان بن حمدان اآل نهيان م�ست�سار 
�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة رئي�س احتاد االإمارات 
ل�سباقات الهجن.. ال�سباق الثاين يف مو�سم 2017 
ل�سباقات  زاي��د  ال�سيخ  م��ي��دان  يف  وذل��ك   2018–

الهجن بوالية اخلرطوم حملية �سرق النيل.
ال�سادق  عبدالرحمن  اللواء  معايل  ال�سباق  ح�سر 
حمد  و���س��ع��ادة  ال�����س��وداين  الرئي�س  م�ساعد  امل��ه��دي 

حممد حميد اجلنيبي �سفري الدولة لدى جمهورية 
وامل�سوؤولني  ال�������وزراء  ك���ب���ار  م���ن  وع�����دد  ال�������س���ودان 
وال��ق��ي��ادات يف ال�����س��ودان وج��م��ع غفري م��ن املهتمني 

بهذه الريا�سة.
له  حديثه  يف   - ال�سوداين  الرئي�س  م�ساعد  واأع��رب 
خالل احلفل الذي اقامه �سعادة �سفري الدولة على 
امل�ساركة - عن �سكر ال�سودان حكومة  �سرف الوفود 
ول�سعب  الر�سيدة  وقيادتها  االم��ارات  لدولة  و�سعبا 
االمارات على كرمهم ودعمهم لهذه الريا�سة التي 
تعترب من الريا�سات ال�سعبية ذائعة ال�سيت. وقال اأن 

االبل جزء من تراثنا العربي واالإ�سالمي واالإمارات 
التي  الرتاثية  الريا�سة  لهذه  االول  الراعي  تعترب 
اآل نهيان  احياها املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
طيب اهلل ثراه ور�سد لها اجلوائز وان�ساأ لها امليادين 
الوطن  م�ستوى  على  االوىل  الريا�سة  �سارت  حتى 

العربي والعامل.
والية  ع��امل��ي يف  م��ي��دان  وج���ود  اإن  معاليه  واأ����س���اف 
تتويجا  يعترب  زاي���د  ال�سيخ  ا���س��م  يحمل  اخل��رط��وم 
واعرتافا مبا قدمه لل�سودانيني.. موؤكدا اأن ريا�سة 
الدعم  ه��ذا  وبف�سل  اهلل  بف�سل  اأ�سبحت  الهجن 

واملنتجني  للمالك  كثريا  وربحا  خريا  تدر  ال�سخي 
يف ال�سودان ..الفتا اىل ان وجود اآالف امل�ساركني يف 
كل �سباق على مدار املو�سم ويف كل الواليات اأمر ذو 

عائد اقت�سادي وتنموي كبري.
االم��ارات على مواقفها  بال�سكر لقيادة دولة  وتقدم 

ودعهما لل�سودان.
ب�����س��ارة ج��م��ع��ة اروو وزير  م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال م��ع��ايل 
الرثوة احليوانية بال�سودان.. اإن هذا ال�سباق مبادرة 
واالبل  ال�سودان  يف  احليوانية  ال��رثوة  قطاع  تخدم 
حتديدا والهجن خا�سة هي من الروافد االأ�سا�سية 

الهجن  قطاع  اأن  اىل  ال�سوداين..م�سريا  لالإقت�ساد 
املتوا�سل  االإماراتي  الدعم  من  ا�ستفاد  ال�سودان  يف 

منذ �سنوات..
ال�سودان  ب��ا���س��م��ه وب��ا���س��م ح��ك��وم��ة  وت��ق��دم م��ع��ال��ي��ه 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  بال�سكر 
ال�سمو  و�ساحب  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  ال�سيخ حممد بن زايد 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة على هذا الدعم 
با�ستمرار  لل�سودان  االإم��ارات  تقدمه  ال��ذي  ال�سخي 
وبال حدود. وخالل فعاليات ال�سباق عرب امل�ساركون 

على  االم����ارات  دول��ة  بقيادة  وفخرهم  �سكرهم  ع��ن 
هذه  تطوير  يف  �ساهم  ال��ذي  املتوا�سل  ال��دع��م  ه��ذا 
ال��ري��ا���س��ة يف ال�����س��ودان وا���س��ب��ح��ت مم��ار���س��ت��ه��ا ذات 
ميدان  وج��ود  اأن  كبري..موؤكدين  اإقت�سادي  م��ردود 
مبوا�سفات عاملية يحمل ا�سم املغفور له ال�سيخ زايد 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه فخر لل�سودان  بن �سلطان 
الن����ه م��وؤ���س�����س�����س ه����ذه ال��ري��ا���س��ة وداع���م���ه���ا االول 
امل��زي��د م��ن الدعم  واالإم����ارات كانت وم��ازال��ت تقدم 
ت�سهد  املنطقة  التي جعلت  الريا�سة  لهذه  والعطاء 

مهرجانات متوا�سلة وفعاليات ثقافية وتراثية.

ميدان ال�سيخ زايد يف اخلرطوم ي�سهد انطالق �سباقات الهجن ملو�سم 2018-2017 

اخلليج  ب����ط����ول����ة  ب���ع���ث���ة  غ�����������ادرت 
اململكة  اإىل  االلكرتونية  للريا�سات 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
للريا�سات  ري���ا����س���ي  جت��م��ع  اأك�����رب 
االلكرتونية معر�س »يوم الالعبني 
 Gamers Day(  »2017
ب����الي  »�������س������وين  م������ن   )2017
الريا�س،  مدينة  يف  املقام  �ستي�سن« 
وال����ت����ي ت�����س��ت��م��ر ف���ع���ال���ي���ات���ه خالل 
الفرتة املمتدة بني 11 و14 اأكتوبر 

)ت�سرين االأول(.
 ويعترب هذا املعر�س االأك��رث اأهمية 
اأع��������وام،   10 ال���ب���ال���غ  ت���اري���خ���ه  يف 
يو�سيدا،  ���س��وه��ي  ي�ست�سيف  ح��ي��ث 
العاملية  �سوين  ا�ستوديوهات  مدير 
ل��ل��رتف��ي��ه، ال����ذي ي��ع��ت��رب اأح����د اأهم 
ع���امل  امل������وؤث������رة يف  ال�������س���خ�������س���ي���ات 
���س��ن��اع��ة االأل�����ع�����اب االإل���ك���رتون���ي���ة، 
ب��االإ���س��اف��ة اإىل ك��ب��ار امل�����س��وؤول��ني يف 
جمموعة الفي�سلية و�سخ�سيات من 
اململكة  يف  للرتفيه  ال��ع��ام��ة  الهيئة 
وجمموعة  ال�������س���ع���ودي���ة،  ال��ع��رب��ي��ة 
يف  والعاملني  امل��ط��وري��ن  م��ن  كبرية 
ق��ط��اع االأل���ع���اب االإل��ك��رتون��ي��ة على 
م�ساركة  ،وت���اأت���ي  ال���ع���امل  م�����س��ت��وى 
ال�ستار عن  الأ���س��دال  االم���ارات  بعثة 
اخلليج  بطولة  يف  امل�ساركات  من�سة 
الن�سخة  االل��ك��رتون��ي��ة  ل��ل��ري��ا���س��ات 
مدير  ال��ب��ع��ث��ة  وي����رتاأ�����س   ، االوىل 
البطولة حم�سن احلارثي و عبداهلل 
الكعبي املدير الفني لبطولة اخلليج 
، اإ�سافة اإىل رئي�س جلنة الربتوكول 
لبطولة اخلليج علي قروان و رئي�س 
اخلليج  لبطولة  االعالمية  اللجنة 
�سعد ال�سماري ال�سهري مب�سرت فيفا 
اللوجي�ستي  ال��دع��م  جلنة  رئي�س  و 

للبطولة حممد بن عمري.
وقدم حم�سن احلارثي مدير البطولة 
العامة  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  وال��ت��ق��دي��ر  ال�����س��ك��ر 
للدعم  والريا�سة  ال�سباب  لرعاية 
لنجاحات  م��ه��د  ال���ذي  ال���الحم���دود 
ومنها  ال��ري��ا���س��ات  ك��ل  يف  متالحقة 
االلكرتونية،  الريا�سات  بارز  ب�سكل 
كما قدم ال�سكر اأي�سا ملجل�س بوظبي 
الريا�سي على التوجيهات ال�سديدة 
والدعم الالحمدود الذي حتظى به 
الذي  الكبري  دور  اأن  وقال  البطولة 
للريا�سات  االم���ارات  جمعية  تلعبه 
االل���ك���رتون���ي���ة ���س��ي��ك��ون اأح������د اأه����م 
تقدم  حيث  البطولة  جن��اح  اأ���س��ب��اب 
جمل�س  لرئي�س  وال��ع��رف��ان  بال�سكر 
للريا�سات  االم����ارات  جمعية  ادارة 
االل���ك���رتون���ي���ة ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان بن 

على  نهيان  اآل  �سخبوط  بن  خليفة 
الهدف  اأن  اإىل  . الفتا  الدائم  دعمه 
اكت�ساب  ه����و  ال���ب���ط���ول���ة  ه�����ذه  م����ن 
هذه  مثل  لتنظيم  ج��دي��دة  خ���ربات 
ريا�سة  يف  ال���ري���ا����س���ي���ة  االح��������داث 
حديثة الن�ساأة وكذلك �سقل مهارات 
العبي منتخب االم��ارات للريا�سات 
االل�����ك�����رتون�����ي�����ة ع������رب االح����ت����ك����اك 
وامل��ن��اف�����س��ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة ف�����س��اًل عن 
لال�ستحقاقات  ال��الع��ب��ني  اإع������داد 
البطوالت  اأهم  القادمة، وا�ست�سافة 
يف العا�سمة اأبوظبي، واأكد احلارثي 
للريا�سات  االم��ارات  جمعية  يف  اننا 
االل����ك����رتون����ي����ة وب���اخل�������س���و����س يف 
ن�سعى  التفاعلية  ال��ق��دم  ك��رة  جلنة 
احل�سرية  احل��ق��وق  على  للح�سول 
ل���ت���ن���ظ���ي���م ب�����ط�����والت ك�������رة ال����ق����دم 

التفاعلية من فيفا من خالل �سركة
EA (   )امل�سنع واملطور احل�سري 
على  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة  ال��ق��دم  ك���رة  للعبة 

»�سوين بالي �ستي�سن«  .
الدكتور  امل�ست�سار  حث  جانبه،  ومن 
را�������س������د ب������ن ك�������س���ي�������س ال����ظ����اه����ري 
للريا�سات  ل��الأم��ارات  العام  االم��ني 
اللجنة  ورئ����ي���������س  االل����ك����رتون����ي����ة 
اخلليج  ل��ب��ط��ول��ة  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ن��ظ��م��ة 
ات�سال  يف  االلكرتونية  للريا�سات 
املثابرة  على  البعثة  ب��اأف��راد  هاتفي 
واالج���ت���ه���اد، ومت��ث��ي��ل ال���دول���ة خري 
من�سة  اإط��������الق  خ�����الل  ال��ت��م��ث��ي��ل 
ريا�سي  اأك����رب جت��م��ع  امل�����س��ارك��ات يف 
بح�سور  االل��ك��رتون��ي��ة  ل��ل��ري��ا���س��ات 
النوع  لهذا  وهاوي  العب  األف   30
من ريا�سات وااللعاب االلكرتونية.

ال�سبت  ال��ي��وم  �سباح  ال��ب��الد  ت��غ��ادر 
اأب��و ظبي الدويل  عن طريق مطار 
للكيك  االإم���������ارات  م��ن��ت��خ��ب  ب��ع��ث��ة 
فعاليات  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  بوك�سينج 
بوك�سينج  للكيك  العربية  البطولة 
التي ت�ست�سيفها العا�سمة االأردنية 
)ع���م���ان( خ����الل ال���ف���رتة م���ن 14 
وحتى 22 اأكتوبر احلايل ، ويراأ�س 
البعثة فهد خلفان العبدويل ع�سو 
جمل�س اإدارة االحتاد وت�سم البعثة 
املنتخب  م�����س��رف  ال��ك��ع��ب��ي  خ�����دوم 
واجلهاز  اإداري  ال��ن��ع��ي��م��ي  وع���م���ر 
ال��ف��ن��ي ال����ذي ���س��م امل���درب���ني يا�سر 
رام���ز ع��ام��ر وي��و���س��ف ب��ن جنة ،و6 
العبني هم: �سعيد حممد القبي�سي 
، علي  امل���ن���ه���ايل  وف����ار�����س حم���م���د 
ع��ا���س��م اخل���اج���ة وم��ن�����س��ور احمد 
حممد   ، الكعبي  ،عبيد  املن�سوري 

نعيم االأن�ساري.
النيادي  ���س��ع��ي��د  ع���ب���داهلل  وح���ر����س 
رئي�س احتاد االإم��ارات للمواي تاي 
البعثة  حث  على  بوك�سينج  والكيك 
قبل مغادرتها يف اأول م�ساركة عربية 
اأن ي�سهم  حتت مظلة االحتاد،اأمال 
االأ�سقاء  بطولة  اإجن���اح  يف  اجلميع 
احلقيقي  امل�������س���ت���وى  ي��ع��ك�����س  مب����ا 
للعبة على م�ستوى الوطن العربي 
منتخبنا  م�����س��ارك��ة  ب����اأن  م�����س��ريا   ،
الوطني يف اأول بطولة عربية �ستتيح 
مل��زي��د م��ن االحتكاك  ال��ف��ر���س��ة  ل��ه 
م���ن خ����الل ت��ل��ك امل��ن��اف�����س��ات التي 

عربية،  منتخبات   8 اأب��ط��ال  ت�سم 
العربية  االإم�����ارات  دول���ة  يف  تتمثل 
،فل�سطني،مملكة  م�����س��ر  امل��ت��ح��دة 
ليبيا،  الكويت،  اجلزائر،  البحرين 
اليمن،اإ�سافًة اإىل االأردن م�ست�سيف 
را�سد  ال�سهيد  �سالة  يف  البطولة 

الزيود، مبدينة احل�سني لل�سباب. 
للكيك  االإم������������ارات  احت�������اد  وك�������ان 
ب���وك�������س���ي���ن���ج ق�����د ت�������س���ل���م ب���رن���ام���ج 
ال���ب���ط���ول���ة ال�������ذي ي����ب����داأ اع���ت���ب���ارا 
ب���ب���دء و�سول  ال�����س��ب��ت  ال���ي���وم  م���ن 
البطولة  يف  امل�����س��ارك��ة  امل��ن��ت��خ��ب��ات 
التي تفتتح باالجتماع الفني الذي 
ال��ع��ا���س��رة م���ن �سباح  ل���ه يف  حت���دد 
االجتماع  ويعقب  االثنني  غد  بعد 
ويف   .. امل�����س��ارك��ني  ال��الع��ب��ني  وزن 

الر�سمي  االفتتاح  م�ساء  اخلام�سة 
بوك�سينج  للكيك  العربية  للبطولة 
،وحتدد �سباح يوم الثالثاء موعدا 
ل�����دورة ���س��ق��ل احل���ك���ام وامل���درب���ني ، 
البطولة  م��ب��اري��ات  ت�ستاأنف  فيما 
اليوم  نف�س  ظ��ه��ر  ب��ع��د  ال��ث��ان��ي��ة  يف 
وي�����س��ت��م��ر ب��رن��ام��ج امل���ب���اري���ات حتى 
،وي�����س��ت��م��ر برنامج  ال��ث��ام��ن��ة م�����س��اء 
اخلمي�س  ي��وم  البطولة  مناف�سات 
و�سيكون   ، فرتتني  على   10/19
املقبل  اجلمعة  ي��وم  البطولة  ختام 
اعتبارا  النهائية  امل��ب��اري��ات  باإقامة 
ال��ظ��ه��ر وت�ستمر  ب��ع��د  ال��ث��ان��ي��ة  م��ن 
امل��ب��اري��ات ح��ت��ى ال��ث��ام��ن��ة ويف متام 
التا�سعة م�ساء �سيكون موعد احلفل 

اخلتامي بفندق االإقامة .

بعثة بطولة اخلليج تغادر اىل اململكة العربية ال�سعودية 
الأ�سدال ال�ستار عن من�سة امل�ساركة يف بطولة اخلليج  

مغادرة منتخبنا الوطني للكيك 
بوك�سينج لالأردن 

فيغو: مي�سي مل 
يعد يفاجئني

ام��ت��دح الع��ب ك��رة ال��ق��دم الربتغايل 
امل�ست�سار  ف���ي���غ���و،  ل���وي�������س  ال�������س���اب���ق، 
االأوروبي  االحت��اد  لرئي�س  ال�سخ�سي 
ت�سيفرين،  األ��ك�����س��ن��در  ال���ق���دم  ل���ك���رة 
االأداء الذي قدمه النجم االأرجنتيني 
ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����س��ي م���ع م��ن��ت��خ��ب��ه اأم����ام 
قاد  ل��ه��ات��ري��ك  وت�سجيله  االإك������وادور 
مل��ون��دي��ال رو�سيا  ل��ل��ت��اأه��ل  ب����الده  ب���ه 

.2018
و����س���رح ف��ي��غ��و الإذاع������ة ك��ادي��ن��ا كوبي 
االإ�سبانية: “مي�سي مل يعد يفاجئني، 
بعد  م���ب���اراة  االأداء  ه���ذا  ع��ل��ى  ع��ودن��ا 
القدم  كرة  تفهم  التي  النا�س  مباراة، 

مل تكن ت�سك يف تاأهل االأرجنتني”.
للفوز  ب��ح��اج��ة  االأرج���ن���ت���ني  وك���ان���ت 
خ����ارج اأر���س��ه��ا اأم����ام االإك�������وادور التي 
ت���ق���ع ع��ا���س��م��ت��ه��ا ع���ل���ى ارت����ف����اع نحو 
البحر،  �سطح  ف��وق  مرت  اآالف  ثالثة 
وب��ت�����س��ج��ي��ل م��ي�����س��ي ل��ث��الث��ة اأه�����داف 
والتاأهل   1-3 للفوز  “التانغو”  ق��اد 
الت�سفيات  ج���دول  ترتيب  يف  كثالث 

خلف الربازيل واأوروغواي.
واأب������دى ف��ي��غ��و خ����الل ح��دي��ث��ه دعمه 
الفيديو  “حكم  تكنولوجيا  لتطبيق 

القدم. كرة  امل�ساعد” يف 
تتطور  اأن  ال����ه����ام  “من  و������س�����رح: 
واأن  القدم  كرة  التكنولوجيا يف عامل 
تزيل االأخطاء”، يف اإ�سارة لتكنولوجيا 
االإع�������ادة ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ل��ل��ت��اأك��د من 
جتاوز الكرة من عدمه خلط املرمى، 
التي يرغب يف الرتويج  املبادرة  وهي 
املوؤ�س�سي  من�سبه  م��ن  ان��ط��الق��اً  لها 

اجلديد يف يويفا.
واأ���س��اف جن��م ري��ال م��دري��د ال�سابق: 
كل  يف  لت�سيفرين  م�ساعداً  “�ساأكون 
ما يتعلق بكرة القدم، النواحي الفنية 

وقوانني اللعبة وتطوير القواعد”. 

م�ساء  املعلم”  ب�”يوم  العني  العبو  احتفل 
اإ�ستاد  ال��ت��دري��ب��ي��ة يف  احل�����س��ة  ق��ب��ل  اأم�������س 
وف��اء لدورهم الرتبوي يف  زاي��د  خليفة بن 
تن�سئة االأجيال وتقدمي الت�سحيات الكبرية 
ودع��م تطور  العلم  ن�سر  امل�ساهمة يف  الأج��ل 
الفني  وذل��ك بح�سور اجل��ه��ازي��ن  االأج��ي��ال 

واالإداري.

وح�سر االحتفال اأي�ساً �سلطان را�سد، ع�سو 
جمل�س اإدارة �سركة نادي العني لكرة القدم، 
اإذ حر�س على  املدير الريا�سي “باالإنابة”، 
تقدمي الهدايا التذكارية و�سهادات التقدير 
للمعلمني املكرمني وهم حممد ح�سن �سامل 
الوحداين، را�سد حممد حميد الغيثي، علي 

�سامل علي النا�سر، 

حتت �صعار “مل�صة وفاء الأهل عطاء كبري”

جنوم العني يكرمون “املعلم” يف 
احتفال اأنيق
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الفجر الريا�ضي

ت�صل�صي يف �صيافة كري�صتال باال�س 

مان�س�سرت يونايتد يخترب قوته مبوقعة ليفربول  
الرقم  ح��ام��ال  ل��ي��ف��رب��ول،  وم�سيفه  ي��ون��اي��ت��د  مان�س�سرت  ي�����س��ط��دم 
من  الثامنة  املرحلة  قمة  يف  ال�سبت  اليوم  االلقاب،  عدد  يف  القيا�سي 
الوطني  املنتخب  �سمان  بعد  وذل��ك  القدم،  لكرة  االنكليزي  ال��دوري 
تاأهله اىل نهائيات كاأ�س العامل. تعود عجلة الربمري ليغ للدوران بعد 
وقفة املباريات الدولية، وبلوغ منتخب اال�سود الثالثة احلدث العاملي 
املرحلة  ال�سابع  وليفربول  الثاين  يونايتد  الغرميان  ويفتتح  الكبري، 
“انفيلد”. ويبحث يونايتد الذي يت�ساوى  مبوقعة نارية على ملعب 
�سيتي )19 نقطة(،  اللدود مان�س�سرت  الرتتيب مع جاره  يف �سدارة 
عن اختبار قدرته باملناف�سة على اللقب، كونه �سيواجه الول مرة هذا 
امثال  على  كبرية  انت�سارات  بعد  الثقيل،  العيار  من  فريقا  املو�سم 
و�ست هام و�سوانزي وايفرتون وكري�ستال باال�س. يف املقابل، ي�ستقبل 
مان�س�سرت �سيتي املت�سدر �ستوك �سيتي الثالث ع�سر، منت�سيا من بداية 
مو�سم رائعة تخطى فيها حتى االن ليفربول وت�سل�سي حامل اللقب. 
 20 اللقب  حامل  يونايتد،  م��درب  مورينيو  جوزيه  الربتغايل  ويعد 
مرة )رقم قيا�سي(، واالملاين يورغن كلوب مدرب ليفربول، املتوج 18 
مرة، العدة ملوقعة منتظرة، يغيب عنها العب و�سط يونايتد الفرن�سي 
الدويل بول بوغبا وزميله البلجيكي مروان الفاليني ب�سبب اال�سابة، 
هرييرا  ان��دي��ر  اال���س��ب��اين  على  الو�سط  يف  احلمر  ال�سياطني  ليعول 

املتاألق البلجيكي روميلو  وال�سربي نيمانيا ماتيت�س وراء املهاجم 
لوكاكو مت�سدر ترتيب الهدافني )7(. ويقدم يونايتد بداية 

اي�سا  يت�سدر  اذ  املا�سية،  ال�سنة  مو�سم خمتلفة متاما عن 
جمموعته ب�سهولة يف دوري ابطال اوروبا، و�سيحاول و�سع 
قدمه يف الدور الثاين عندما يحل على بنفيكا الربتغايل 
االرب���ع���اء حم���اوال حتقيق ف���وزه ال��ث��ال��ث ت��وال��ي��ا. ب���دوره، 
تعر�س كلوب الذي يتخلف فريقه بفارق �سبع نقاط عن 
ل�سفعة  االب��ط��ال،  دوري  يف  بتعادلني  واكتفى  يونايتد 

قوية با�سابة مهاجمه ال�سنغايل �ساديو مانيه 
ت�سفيات  يف  ب��الده  مع  م�ساركته  خ��الل 

م����ون����دي����ال 
.2018

ظ����ل  ويف 
غياب مانيه، 
�������س������ي������ك������ون 

ثقيال  احل��م��ل 
ع����ل����ى امل�������س���ري 

حم���������م���������د ��������س�������الح 
امل���ن���ت�������س���ي م�����ن ق���ي���ادة 

امل��ون��دي��ال الول  ب���الده اىل 
م����رة م��ن��ذ 28 ع���ام���ا، وال����ذي 

ع��ج��ز ع���ن ح��ج��ز م���وق���ع ا���س��ا���س��ي حتت 
يلمع  ان  قبل  ت�سل�سي  يف  مورينيو  ا�سراف 

جنمه يف الدوري االيطايل.
“�ستكون  ال����ن����ادي  مل���وق���ع  ����س���الح  وق�����ال 
م���ب���اراة ك��ب��رية ال�����س��ب��ت. ال��ك��ل يف العامل 
مواجهة،  ك��ل  يف  ن��ح��ارب  �سي�ساهدها... 
حت�سن  ان  وميكنها  كبرية  م��ب��اراة  لكنها 
و�سوله  وم��ن��ذ  الرتتيب”.  يف  م��وق��ع��ن��ا 
دورمتوند  بورو�سيا  الربمريليغ من  اىل 

2015، مل يخ�سر كلوب امام الفرق ال�ست  يف ت�سرين االأول اكتوبر 
“�سكاي  ل�سبكة  وقال مورينيو  مباراة.   20 �سوى مرتني يف  الكربى 
�سبورت�س”: “اأعتقد اننا فريق اأف�سل )من ال�سابق(. ميكنكم القول، 
مثل البع�س، مل نواجه الفرق اخلم�سة الكربى، لكن املو�سم املا�سي 
امل��ا���س��ي مل نفز على  امل��و���س��م  ار���س��ن��ا،  مل نفز على و���س��ت ه��ام على 

ايفرتون على ار�سنا او �ساوثمبتون خارج ديارنا”.
وياأمل م�سجعو �سيتي الذي يبحث عن فوز ثالث يف دوري االبطال 

ع���ودة هدافهم  االي���ط���ايل، يف  ن��اب��ويل  ام���ام �سيفه  ال��ث��الث��اء 
االرجنتيني �سريخيو اغويرو الغائب منذ نهاية ال�سهر 

املا�سي بعد تعر�سه حلادث يف ام�سرتدام ادى اىل 
ك�سر يف �سلعه.

ال��ذي يقف على بعد ه��دف من  اغويرو 
النادي  يف  ال��ق��ي��ا���س��ي  ال���رق���م  م��ع��ادل��ة 

امل�����س��ج��ل ب��ا���س��م اري�����ك ب�����روك بني 
1928 و1939 )176 هدفا(، 

املنتخب  يف  ط��ب��ي��ب��ه  اق������رتح 
فيالين  دوناتو  االرجنتيني 
ملدة  ال���راح���ة  اىل  يخلد  ان 
ا�سابيع  ���س��ت��ة 

ب���������������ع���������������د 
احل����������ادث، 

ب�������������ي�������������د 
ان��������ه ع������اود 

ال����ت����م����اري����ن 
اخل�������ف�������ي�������ف�������ة 

الثالثاء.
����س���ي���ت���ي لن  ل����ك����ن 

م�سطرا  ي��ك��ون 
ة  طر للمخا

ب����ا�����س����ت����ع����ج����ال 
اغويرو،  ع���ودة 

مي�����ل�����ك  اذ 
����س���ف���وف���ه  يف 

ت��ر���س��ان��ة من 
على  الهدافني 

غ�������������رار رح����ي����م 
 )5( ����س���رتل���ي���ن���غ 

اه�������داف وال���ربازي���ل���ي 
غ��اب��ري��ال ج��ي��زو���س )4(، 
الو�سط  الع������ب  ع����ن  ف�������س���ال 

املاهر البلجيكي كيفن دي بروين.
ويحل ت�سل�سي حامل اللقب ورابع الرتتيب 
على كري�ستال باال�س متذيل الرتتيب والذي 
خ�سر جميع مبارياته من دون ان ينجح بهز 
املدرب  ف��ري��ق  ويبحث  االن.  حتى  ال�سباك 
ان��ط��ون��ي��و ك��ون��ت��ي ع���ن تعوي�س  االي���ط���ايل 
���س��ي��ت��ي �سفر1- يف  ام����ام  ���س��ري��ع خل�����س��ارت��ه 
امل��رح��ل��ة امل��ا���س��ي��ة. وك��ري�����س��ت��ال ب���اال����س الذي 

ا�ستلمه مدرب املنتخب ال�سابق روي هودج�سون يف 12 ايلول �سبتمرب 
الوحيد يف  الفريق  هو  ب��ور،  دي  فرانك  الهولندي  اقالة  بعد  املا�سي 
اب����رز 20 ب��ط��ول��ة اوروب���ي���ة مل ي��ن��ج��ح ب��ع��د 7 م��راح��ل من 
ال��رتك��ي��ز على  ه���دف. ويف ظ��ل  اي  بت�سجيل  ال����دوري 
هجومي مان�س�سرت يونايتد و�سيتي مطلع املو�سم، 
عو�س ار�سنال بدايته املخيبة )خ�سارتان يف اول 
ثالث مباريات بينهما رباعية امام ليفربول يف 
بعد  املركز اخلام�س  اغ�سط�س( وتقدم اىل  اب 

انت�سارات يف اآخر اربع مباريات.  3
وبرغم ال�سكوك حول م�ستقبل النجمني 
�سان�سي�س  ال��ي��ك�����س��ي�����س  ال��ت�����س��ي��ل��ي 
واالملاين م�سعود اوزيل، واحتمال 
االنتقاالت  ف���رتة  يف  رحيلهما 
املدفعجية  ي�ستعد  ال�ستوية، 
حل�سد انت�سار جديد على 
الثامن  وات���ف���ورد  ار�����س 
يخ�سر  مل  وال������������ذي 
�سوى مرة واحدة هذا 

املو�سم.
واأق�������ر ال��ف��رن�����س��ي اأر����س���ني 
ف���ي���ن���غ���ر م����������درب ار�����س����ن����ال 
بيع  ب����ام����ك����ان����ي����ة  اخل����م����ي���������س 
عندما  مم���ك���ن..  “هذا  ال��ن��ج��م��ني 
البحث  يجب  مماثل،  و�سع  يف  ن�سبح 

يف جميع احللول”.
واأ�ساف “قلت دوما ان عدم التو�سل اىل 
اتفاق العام املا�سي ال يعني ان الالعبني 
�سريحالن بال�سرورة. الالعبان �سعيدان 

هنا واآمل يف التو�سل اإىل حل”.
وبحال عدم متديد الالعبني لعقديهما، 
�سي�سبحان حرين ال�سيف املقبل من اي 
التزام تعاقدي مع ار�سنال، ومبقدورهما 
من  ف����ري����ق  اي  اىل  االن����ت����ق����ال 
للفريق  م�����ايل  م��ب��ل��غ  دون 

االنكليزي.
وت��رتك��ز االن���ظ���ار على 
توتنهام  م�����ب�����اراة 
مع  ال����ث����ال����ث 
�������س������ي������ف������ه 
ث  منو ر بو
و������س�����ي�����ف 
ملتابعة  القاع، 
مل��ه��اج��م االول  ال��ت��ه��دي��ف��ي  امل�������س���ار 

هاري كاين.
وجن���ح ك���اي���ن، االن��ك��ل��ي��زي ال��وح��ي��د م���ن بني 
الذهبية،  الكرة  جلائزة  الثالثني  املر�سحني 
مباريات   10 اآخ���ر  يف  ه��دف��ا   15 بت�سجيل 

لفريقه ومنتخب بالده.

خافيري  االإ���س��ب��اين،  وبر�سلونة  االأرجنتني  منتخب  مدافع  اأعلن 
عقب  �ستنتهي  “االألبي�سيلي�ستي”  مع  م�سريته  اأن  ما�سكريانو، 
اأمل���ح الإم��ك��ان��ي��ة رحيله عن  بينما  ب��رو���س��ي��ا،   2018 ال��ع��امل  ك��اأ���س 

الفريق الكاتالوين بنهاية املو�سم احلايل.
�سي  واي  “تي  لقناة  وقال ما�سكريانو )33 عاماً( يف ت�سريحات 
�سبورت�س” املحلية: “م�سريتي مع املنتخب تنتهي يف رو�سيا، لي�س 
لدي املزيد الأقدمه، م�ساألة امل�ساركة يف املونديال وحماولة التاأهل 

جمدداً للنهائي هي اأحد االأ�سياء التي ال جتعلني اأنام”.
االأمر  ه��ذا  اأح��اول حتقيق  “ولكني لن  واأ���س��اف الع��ب بر�سلونة: 
على اأج�ساد االآخرين اأو من خالل فعل اأ�سياء مل ي�سبق يل القيام 

بها”.
املنتخب  يف  زميله  كما اأثنى الالعب امللقب ب�”اخليفي�سيتو” على 

“بالطبع  ال�����س��دد:  ه��ذا  يف  وق���ال  مي�سي.  ليونيل  وال��ب��ل��وغ��ران��ا، 
باقي  ع��ن  خمتلف  مي�سي  مهم  اأم���ر  اآخ���ر  م��ون��دي��ال  يف  م�ساركته 
الكبار،  الفنانني  مثل  هو  القدم،  كرة  ملك  هو  مي�سي  الالعبني، 
ال ينتمون ملكان، ولكنهم ينتمون فقط ملن يدفع تذكرة من اأجل 
م�ساهدتهم”. وك�سف ما�سكريانو عن طموح جميع العبي املنتخب 
بلغت  ال���ذي   2014 م��ون��دي��ال  ح��دث يف  م��ا  ت��ك��رار  “اإمكانية  يف 
خالله االأرجنتني النهائي قبل اأن تخ�سر اللقب بهدف نظيف اأمام 

اأملانيا يف ال�سوطني االإ�سافيني”.
واأكد الالعب: “مبجرد تاأهلك لهذه املرحلة )النهائي(، فهدفك 
ي�سبح اأن تكون بطل العامل، ولكن االأمر ال يكون دينا الأنك تكون 
قدمت اأف�سل ما لديك من اأجل املنتخب، االأمر ي�سبح هكذا فقط 

عندما ال تعمل باحرتافية وبتفان”.

وتابع ما�سكريانو: “بالطبع لي�س باإمكان العبني كثريين حتقيق 
الفوز  ب��ني  خاللها  الفا�سل  لعبة،  ه��ي  ال��ق��دم  ك��رة  ال��ل��ق��ب،  ه��ذا 

واخل�سارة جمرد ثوان، اأن ت�سل للكرة قبل اأو بعد اخل�سم”.
اأن��ه “يبحث  وح��ول م��درب االأرج��ن��ت��ني، خ��ورخ��ي �سامباويل، اأك��د 

دائماً عن اأف�سل عنا�سر من اأجل اللعب بها”.
هجومي  اأداء  ت��ق��دمي  ي��ري��د  “هو  بر�سلونة”:  الع���ب  واأو����س���ح 
واالأمور  ال�سغط،  خ��الل  م��ن  ب��ج��راأة  واللعب  ك��ث��ريا،  وامل��خ��اط��رة 
مل تكن �سهلة من اأجل تطبيق هذا اال�سلوب، ولكنه دائما يحاول 

تقدمي االأف�سل للفريق”.
ظهوره  منذ  االأرجنتني  منتخب  اأعمدة  اأح��د  ما�سكريانو  ويعترب 
االأول يف 2001 ، اإذ خا�س منذ تلك اللحظة 139 مباراة �سجل 

خاللها 3 اأهداف. 

دربي �صاخن يف ميالنو 

نابويل يواجه روما واليويف ي�ست�سيف الت�سيو
القدم  ل��ك��رة  ايطاليا  بطولة  م��ن  الثامنة  امل��رح��ل��ة  ت�سهد 
على  �سيفا  املت�سدر  ن��اب��ويل  فيحل  ق��م��ة،  م��ب��اري��ات  ث��الث 
روما اخلام�س، وي�ست�سيف يوفنتو�س الثاين وبطل املوا�سم 
ال�ستة املا�سية الت�سيو الرابع ال�سبت، ويلتقي انرت وميالن 

يف دربي �ساخن غداً االحد.
�سبعة  م��ن  نقطة   21 بر�سيد  ال��رتت��ي��ب  ن��اب��ويل  يت�سدر 
وانرت  ال��ث��اين  يوفنتو�س  ام��ام  نقطتني  ب��ف��ارق  ان��ت�����س��ارات، 
الثالث، والفرق الثالثة هي الوحيدة التي مل تتعر�س الي 

خ�سارة حتى االن يف البطولة.
وياأتي الت�سيو رابعا وله 16 نقطة، بفارق نقطة امام روما 
اخلام�س )تاأجلت مباراته مع �سمبدوريا يف املرحلة الثالثة 

 12 بر�سيد  �سابعا  وم��ي��الن  االم��ط��ار(،  ب�سبب 
نقطة، بفارق نقطة خلف تورينو.

لكن البطولة توقفت نحو ا�سبوعني ب�سبب 
اقامة اجلولتني االخريتني من الت�سفيات 
ما   ،2018 رو�سيا  مونديال  اىل  املوؤهلة 

جولة  ان  كما  ال�����س��دارة،  اوراق  يخلط  ق��د 
ابطال  دوري  النخبة يف  تنتظر فرق  جديدة 

اوروبا منت�سف اال�سبوع.
حقق نابويل العالمة الكاملة حتى االن ب�سبعة 

ك��ال��ي��اري -3�سفر  اآخ��ره��ا على  ان��ت�����س��ارات 
بال�سدارة  فانفرد  التوقف  ف��رتة  قبل 

اتاالنتا  ي��وف��ن��ت��و���س م��ع  ت��ع��ادل  ب��ع��د 
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يف  �سهلة  تكون  ل��ن  ن��اب��ويل  مهمة  لكن 
�سيافة روما ثاين وثالث املو�سم املا�سي، 
املرحلة  يف  حقق  االخ���ري  وان  خ�سو�سا 

التوايل  ع��ل��ى  ال���راب���ع  ف�����وزه  امل��ا���س��ي��ة 
واخلام�س يف �ست مباريات وجاء على 

ح�ساب م�سيفه ميالن -2�سفر.
وي���اأم���ل ن���اب���ويل ب���ف���وز ث���ام���ن على 

ب�سكل  ل���ال����س���ت���ع���داد  ال�����ت�����وايل 
مثايل الختبار من العيار 

على  اي�������س���ا  ال���ث���ق���ي���ل 
ار�س مان�س�سرت �سيتي 
الثالثاء  االن���ك���ل���ي���زي 

ال�ساد�سة  امل���ج���م���وع���ة  يف 
�سيتي  ويت�سدر  االبطال.  دوري  من 

نقاط،   6 ب��ر���س��ي��د  امل��ج��م��وع��ة  ت��رت��ي��ب 
مقابل 3 لنابويل الثاين.

�سيافة  يف  �سعبة  مل��ب��اراة  روم��ا  ي�ستعد  كما 
ت�����س��ل�����س��ي ب���ط���ل ان���ك���ل���رتا االرب�����ع�����اء �سمن 
املجموعة الثالثة. يت�سدر ت�سل�سي الرتتيب 

وله 6 مقابل 4 لروما.
بيليغريني  لورنت�سو  روما  و�سط  وقال العب 
“انها مواجهة مبا�سرة على املراكز االوىل”.

يف  اي��ط��ال��ي��ا  منتخب  ع��ن  بيليغريني  وغ����اب 
م���ب���ارات���ي���ه االخ����ريت����ني يف ال��ت�����س��ف��ي��ات ام���ام 

ب�سبب اال�سابة، لكنه عاد اىل  مقدونيا والبانيا 
�سفوف نابويل خلو�س املباراة �سد روما.

وتابع “ا�سعر بحال جيدة منذ ايام، لقد زال االمل 
وعدت اىل الفريق وانا جاهز ملباراة ال�سبت”.

ونال نابويل ا�سادة ن العب و�سط يوفنتو�س الفرن�سي 
بالز ماتودي بقوله “ل�ست متفاجئا من ت�سدر نابويل، 

طويل  فاملو�سم  ال��ن��ه��اي��ة،  حتى  و�سيناف�سنا  حت�سن  لقد 
ول�ست واثقا من فوز يوفنتو�س باللقب”.

ايطاليا ف�سل يف حجز بطاقته مبا�سرة  ان منتخب  يذكر 
اىل مونديال رو�سيا، و�سيخو�س امللحق ال�سهر املقبل.

بعد  حمليا  ت��وازن��ه  ا�ستعادة  يوفنتو�س  يريد  وب����دوره، 
اآمال  ي�ست�سيف الت�سيو،  اتاالنتا عندما  امام  تعرثه 

ب���اأن ت��ك��ون نتيجة م��واج��ه��ة روما  يف ال��وق��ت ذات���ه 

ونابويل يف م�سلحته النتزاع ال�سدارة، وقد يعاين مهاجماه 
االرجنتينيان باولو ديباال وغونزالو هيغواين من االرهاق 
جراء ت�سفيات كاأ�س العامل والرحلة الطويلة اىل ايطاليا، 

بعد ان �ساهما بتاأهل االرجنتني اىل النهائيات.
املجموعة  يف  الربتغايل  �سبورتينغ  يوفنتو�س  وي�ست�سيف 

الرابعة لدوري االبطال االربعاء
�سيكون مدرب ميالن فينت�سنزو مونتيال قيادة ميالن اىل 
امللعب الذي  امل��دي��ن��ة على  ان��رت يف درب���ي  ال��ف��وز على ج���اره 
يت�ساركه الفريقان “�سان �سريو”، الن ال�سغوط عليه تزداد 
بعد ف�سله حتى االن يف مقارعة فرق ال�سدارة واعادة ميالن 

اىل مكانته املعودة.
وا�سارت تقارير اىل احتمال عودة كارلو ان�سيلوتي 
اىل تدريب ميالن بعدما تخلى بايرن ميونيخ 

االأملاين عن خدماته.
م�ستثمرين  ع��ه��د  ال���درب���ي يف  م���ب���اراة  وت��ق��ام 
�سينيني للناديني الذين انفقوا مبالغ �سخمة 

ل�سم العبني جدد وخ�سو�سا ميالن.
كارلو  ع�����ودة  اح��ت��م��ال  اىل  ت��ق��اري��ر  وا�����س����ارت 
بعدما  م��ي��الن  ت��دري��ب  اىل  ان�سيلوتي 
تخلى بايرن ميونيخ االأملاين عن 

خدماته.
الدربي  م���ب���اراة  وك���ان���ت 
االخرية بني الفريقني 
يف 15 ني�سان/ابريل 
ان���ت���زع  اذ  م�����ث�����رية، 
م����ي����الن ال���ت���ع���ادل 
بهدف للكولومبي 
زاباتا  كري�ستيان 
يف الوقت ال�سائع 
فريقه  ل��ي��ب��ق��ي 
ال�����������س�����ب�����اق  يف 
ع����ل����ى ال����ت����اأه����ل 
للم�ساركة يف “يوروبا 

ليغ” هذا املو�سم.
وت������ع������ود امل���������رة االخ��������رية 
ال��ت��ي ت��وج فيها ان��رت بطال 
ل������ل������دوري االي������ط������ايل اىل 
اىل  وم������ي������الن   ،2010

.2011
وح�������ذر م���ون���ت���ي���ال م�����ن ان 
ا�سا�سية”،  الدربي  “مباراة 
الفوز  اىل  “نحتاج  م�سيفا 
ذلك  وحتقيق  و�سيلة،  ب���اأي 
يكون  م���ق���ن���ع  ع����ر�����س  م�����ع 

اف�سل”.
“يجب ان نكون اكرث  واكد 

ذكاء مما كنا امام روما”.
ل��ك��ن ان���رت ب��ا���س��راف مدربه 
ل���وت�������س���ان���و ���س��ب��ال��ي��ت��ي مير 
�ستة  ج���ي���دة وح���ق���ق  ب���ف���رتة 
ويريد  املو�سم  هذا  انت�سارات 
على  ال�سغط  موا�سلة  بدوره 

ال�سدارة.
ويلعب االحد اي�سا فيورنتينا 
وبولونيا  اودي�����ن�����ي�����زي،  م�����ع 
م�����ع �����س����ب����ال، وك������روت������وين مع 
اتاالنتا،  مع  و�سمبدوريا  تورينو، 
وكالياري مع جنوى، و�سا�سوولو 
املرحلة  وتختتم  كييفو،  م��ع 
ف��ريون��ا مع  بلقاء  االث��ن��ني 

بينيفنتو.

ما�سكيـــرانو يلمـــح برحيلـــه عــــن بـــر�سلـــونــــة

كاأ�س  ن��ح��و  االأرج��ن��ت��ني  م�����س��رية  �سهدتها  ع��دي��دة  م�ساهد 
بالورود،  مفرو�سة  تكن  مل  والتي  برو�سيا،   2018 العامل 
“االألبي�سيلي�ستي” مروراً  على  املدربني  تعاقب  من  بداية 

ب��ك��اب��و���س ال��غ��ي��اب ع��ن امل��ون��دي��ال، وح��ت��ى الو�سول 
فيها  امل�سرتك  القا�سم  اأن  اإال  ال�سعيدة،  للنهاية 

جميعاً كان ا�سماً واحداً وبطل فوق العادة وهو: 
على  جل�سوا  م��درب��ني  مي�سي.ثالثة  ليونيل 
العامل  بطل  رحلة  خ��الل  الفني  امل��دي��ر  مقعد 

نحو  و1986(   1978( م���رت���ني 
بداية من ج��رياردو مارتينو  رو�سيا 

ثم اإدغ��اردو ب��اوزا واأخ��رياً خورخي 
�سامباويل.

االأ�سد من  ن�سيب  ملارتينو  وك��ان 
اإجمايل النقاط التي ح�سدتها 

بينما   ،)74%( االأرج��ن��ت��ني 
 ،)45.8%( ل����ب����اوزا  ك�����ان 

و�سامباويل )50%(.
كما مت ا�ستدعاء 57 العباً لقائمة 

 ،44 فقط  منهم  ���س��ارك  ولكن  الفريق 
وك���ان ال��الع��ب ال��وح��ي��د ال���ذي ���س��ارك يف 
مان�س�سرت  ح��ار���س  ه��و  امل��ب��اري��ات  جميع 

يونايتد االإجنليزي: �سرجيو رومريو.
 18 م�����اري�����ا  اأن����خ����ي����ل دي  خ����ا�����س  ك���م���ا 
قلب  ثنائي  بعده  وم��ن  كاأ�سا�سي  م��ب��اراة 
ونيكوال�س  ما�سكريانو  خافيري  ال��دف��اع 

اأوتاميندي ب�15 مباراة.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن م�����س��ارك��ة 44 الع��ب��اً يف 

فقط  منهم   9 اأن  اإال  الت�سفيات،  م��ب��اري��ات 
ه��م م��ن مت��ك��ن��وا م��ن زي����ارة ���س��ب��اك اخل�سوم 

ثم  اأه���داف(،   9( مي�سي  ليونيل  راأ�سهم  على 
براتو  ولوكا�س  مريكادو  وغابرييل  ماريا  دي 

واإي��زي��ك��ي��ي��ل الف��ي��ت��زي )ه���دف���ان(، وه���دف لكل 
موري  فوني�س  ورام���ريو  واأوتاميندي  بيليا  من 

وغونزالو هيغواين.
اأنها  ب��ل  ف��ق��ط،  الفني  االإط����ار  التغيري  ري���اح  تطل  ومل 

امتدت اأي�ساً للجانب االإداري بتعاقب 3 روؤ�ساء لالحتاد 
م�سرية  �سيغورا  لوي�س  امل��وؤق��ت  ب��داأ  حيث  للعبة،  املحلي 
�سيغورا  ليتعاقد  غروندونا،  خوليو  وفاة  بعد  الت�سفيات 

للم�ستقيل  خ��ل��ف��اً  املنتخب  ق��ي��ادة  اأج���ل  م��ن  م��ارت��ي��ن��و  م��ع 

يف  ال��ع��امل  بطل  و�سيف  �سابيال،  األيخاندرو  من�سبه،  م��ن 
لرب�سلونة 6 مباريات مع  االأ�سبق  املدرب  وخا�س   .2014

االأرجنتني فاز يف اإثنتني وتعادل وخ�سر يف مثلهما.
“راق�سي التانغو”  وبعد رحيل مارتينو عن تدريب 
ب���اوزا  اخ��ت��ري  ل���الحت���اد،  تنظيمية  م�����س��اك��ل  ب�سبب 
لهذه املهمة من قبل اأرماندو برييز، رئي�س اللجنة 
الدويل للعبة  امل�سرية الأمور االحتاد من االحتاد 

“فيفا”.
وك���ان���ت االأرج���ن���ت���ني حت��ت��ل امل���رك���ز ال��ث��ال��ث يف 
ج����دول ال��رتت��ي��ب ع��ن��دم��ا ت����وىل “اإل 

باتون” املهمة.
وفاز “االألبي�سيلي�ستي” مع باوزا 
يف 4 مباريات وتعادل يف اإثنتني 

وخ�سر يف مثلهما.
كالوديو  ت����وىل  اأن  وب���ع���د 
تابيا مقاليد االأم��ور داخل 
االحت���اد، ق��رر اإق��ال��ة باوزا، 
م�����ن اأج��������ل ال���ت���ع���اق���د مع 
خ��ورخ��ي ���س��ام��ب��اويل، وكان 
املنتخب يف املرتبة اخلام�سة.

امل���درب  م�����س��رية  ب��داي��ة  اأن  اإال 
مل  االإ���س��ب��اين  الإ�سبيلية  ال�����س��اب��ق 
ت��ك��ن ب���اجل���ي���دة ح��ي��ث ت���ع���ادل يف 3 
موقف  ليتعقد  متتالية،  مباريات 
وت�سبح  الت�سفيات  يف  االأرجنتني 
اأم��������ام خ����ي����ار وح����ي����د يف اجل���ول���ة 
بالنقاط  ال���ع���ودة  وه����و  اخل��ت��ام��ي��ة 

الثالث من عقر دار االإكوادور.
مي�سي  ليونيل  ا�سمه  هنا ظهر عمالق 
اأن ي��ق��ود دفة  ال����ذي ك��ع��ادت��ه ا���س��ت��ط��اع 
بثالثية  االأم��������ان  ب����ر  ن���ح���و  امل��ن��ت��خ��ب 
“الرتي”،  �سباك  بها  “هاتريك” دك 
الت�سفيات  يف  الفريق  هدايف  ويت�سدر 

ب�9 اأهداف.
وعلى الرغم من هذه امل�سرية املتعرثة 
اأنها  اإال  ال��ت�����س��ف��ي��ات،  يف  ل���الأرج���ن���ت���ني 
اآمال  و�سط  الرو�سية  ل��الأرا���س��ي  �سرتحل 
ك��ب��رية ن��ح��و ال���رتب���ع ع��ل��ى ع��ر���س �سدارة 

العامل للمرة الثالثة يف التاريخ.  

ليونيل مي�سي.. بطل من هذا الزمان

ايني�ستا يلمح اىل اعتزاله 
دوليا بعد مونديال رو�سيا

امكانية  اىل  ايني�ستا  اندري�س  املخ�سرم  ا�سبانيا  منتخب  العاب  �سانع  اأملح 
اعتزاله دوليا بعد مونديال رو�سيا 2018، م�سريا اىل ان ذلك يعتمد على 

اح�سا�سه يف االأ�سهر املقبلة.
وق���ال الع���ب ب��ر���س��ل��ون��ة ال��ب��ال��غ 33 ع��ام��ا يف م��ق��اب��ل��ة اجل��م��ع��ة م��ع يومية 
هذا  يكون  ب��اأن  مرتفعة  احلظوظ  واقعي.  “اأنا  الكاتالونية  “�سبورت” 

املونديال اآخر م�ساركة كربى يل مع املنتخب”.
وتابع “اأنا مدرك جدا للحظة التي اعي�سها، لعمري، لكل ذلك، لكن �سرنى 
جتري  اأن  واآم��ل  املونديال،  قبل  عديدة  اأ�سهر  تبقى  االأم���ور.  تتطور  كيف 
اللحظة، �سوف نقوم  ب��دءا من ه��ذه  االأم��ور ب�سكل جيد الأك��ون يف رو�سيا. 

بتقييم كل ذلك”.
ويعد ايني�ستا من االركان الرئي�سة لت�سكيلة “ال روخا”، منذ هدفه احلا�سم 
يف مرمى هولندا يف نهائي 2010 والذي منح بالده اول لقب يف تاريخها 
121 مباراة دولية، لقبي  يف احلدث الكبري. واحرز ايني�ستا الذي خا�س 
2008 و2012، وكان �سمن الت�سكيلة  كاأ�س اوروبا اي�سا مع ا�سبانيا يف 
املونديال  اىل  تاأهلت  �سمنت  التي  لوبيتيغي  جولن  للمدرب  اال�سا�سية 
مع  احلياة”  “مدى  عقده  متديد  اىل  اي�سا  ايني�ستا  وت��ط��رق  ال��رو���س��ي. 
بر�سلونة اال�سبوع املا�سي، يف خطوة نادرة يف كرة القدم احلديثة “رغبتي 
بالطبع ان ي�ستمر تاريخي وارتباطي برب�سلونة لب�سع �سنوات اأخرى. هذا 
حيدة  لكنها  املقبلة،  اال�سهر  يف  اأحا�سي�سي  �ستكون  كيف  اأجهل  اأمتناه.  ما 

حاليا واآمل يف ا�ستمرارها”.

اخ��ت��ري امل���دي���ر ال��ف��ن��ي مل��ان�����س�����س��رت ���س��ي��ت��ي، االإ����س���ب���اين بيب 
االإجنليزي  ال���دوري  يف  م��درب  اأف�سل  غ��واردي��وال، 

املمتاز لكرة القدم خالل �سهر �سبتمرب )اأيلول( 
يونايتد،  مان�س�سرت  الع��ب  ح��از  فيما  املا�سي، 

جائزة  على  فالن�سيا،  اأنطونيو  االإك����وادوري 
اأف�سل هدف.

الفوز  لتحقيق  ال�سيتي  غ���واردي���وال  وق���اد 
ب��ال��ربمي��ي��ري ليغ  يف م��ب��اري��ات��ه االأرب������ع 

ليفربول  اأم����ام  )اأي���ل���ول(  �سبتمرب  يف 
 )0-6( وواتفورد   )0-5(

وك����ري���������س����ت����ال ب����اال�����س 
وت�سيل�سي   )0-5(
لي�سجل   ،)0-1(
هدفاً   17 ال��ف��ري��ق 
تهتز  اأن  دون 

�سباكه.
ج����والت   7 وب���ع���د 
البطولة،  ع���ل���ى 
ي�����ت�����������س�����در امل��������ان 
الربمييري  �سيتي 
نقطة  ب�19  ل��ي��غ 
ب���ف���ارق االأه������داف 

مان�س�سرت  اأم��������ام 
الو�سيف.  يونايتد 

وت�����ع�����د ه��������ذه امل������رة 
يح�سل  التي  الثانية 

ف�����ي�����ه�����ا غ����������واردي����������وال 

وتفوق  املا�سي.  ال��ع��ام  ح�سدها  بعدما  اجل��ائ��زة  ه��ذه  على 
لالأملاين  الذي ح�سل على اجلائزة خلفاً  غوارديوال، 
ديفيد فاغرن مدرب هيدر�سفيلد الذي توج بها 
االأ�سوات  يف  املا�سي،  )اآب(  اأغ�سط�س  �سهر  يف 
)مان�س�سرت  مورينيو  جوزيه  الربتغايل  على 
بوت�سيتينو  ماوري�سيو  واالأرجنتيني  يونايتد( 
)توتنهام( والفرن�سي اآر�سني فينغر )اآر�سنال(. 
وم�����ن ن���اح���ي���ة اأخ��������رى، ح�����س��ل االإك����������وادوري 
مان�س�سرت  الع��ب  فالن�سيا  اأنطونيو 
اأف�سل  ج���ائ���زة  ع��ل��ى  ي��ون��اي��ت��د 
هدف يف �سبتمرب )اأيلول(، 
مرمى  يف  �سجله  وال���ذي 
اإي������ف������رت������ون ب���اجل���ول���ة 
ليفتتح  اخل���ام�������س���ة، 
باملباراة  ال��ت��ه��دي��ف 
بفوز  انتهت  ال��ت��ي 
طني  ل�سيا ا “

احلمر” 0-4.
وعن هذه اجلائزة 
قال فالن�سيا: “اأنا 
بح�سويل  ���س��ع��ي��د 
اجلائزة  ه��ذه  على 
واأ�سكر كل من �سوت 
بالفخر  اأ����س���ع���ر  يل، 
الهدف  ب��ه��ذا  ال�����س��دي��د 
ال����ذي اأح�����دث ���س��ج��ة يف 

اأولد ترافورد”. 

غوارديوال “االأف�سل” يف �سبتمرب



    

 
ت�سهر ال�سالح يف وجه حالق لتاأخره يف احلالقة !

األقت ال�سرطة يف مدينة كليفالند االأمريكية القب�س على امراأة 
قامت باإ�سهار ال�سالح يف وجه حالق، بعد اأن �ساقت ذرعاً به، الأنه 

احتاج وقتاً طوياًل يف ق�س �سعر ابنها البالغ من العمر 7 �سنوات.
واأمرت املحكمة يوم الثالثاء املا�سي، بحب�س ال�سيدة اأندريا �سميث 
بامل�سد�س،  احل��اّلق  بتهديد  اإدانتها  بعد  اأ�سهر،   6 مل��دة  ع��ام��اً(   3(
وحمل �سالح خمفي، وتعري�س حياة طفلها للخطر، بح�سب موقع 

اأي بي �سي وا�سنطن.
واعرتفت  ت�سرفها،  �سميث عن  ال�سيدة  اعتذرت  املحاكمة،  واأثناء 
لفرتة  احل��الق��ة  م��ن حمفظتها يف حم��ل  م�سد�ساً  اأخ��رج��ت  اأن��ه��ا 
وج��ي��زة يف اأب��ري��ل )ن��ي�����س��ان( امل��ا���س��ي، كما اع��رتف��ت اأن��ه��ا ال متلك 
رخ�سة حلمل ال�سالح، لكنها نفت اأن تكون قد ا�ستخدمت ال�سالح 

لتهديد احلاّلق كما قالت ال�سرطة.
وذكر تقرير ال�سرطة، اأن ال�سيدة �سميث و�سعت ال�سالح جانباً، بعد 
اأن قام اأحد املوظفني بتهدئتها، ومن ثم اأنهى احلاّلق ق�س �سعر 

ابنها، قبل اأن تغادر املحل مع اأطفالها.

يحطمون ال�سيارات بثمار اليقطني 
االأمريكية،  ماين  مدينة  يف  �سنوياً  يقام  مهرجان  فعاليات  �سمن 
رافعة  م��ن  ال�سخمة  اليقطني  ث��م��ار  ب��اإ���س��ق��اط  املحتفلون  ي��ق��وم 

لتدمري العديد من ال�سيارات.
 11 ال���  ال���دورة  اأث��ن��اء  وق��د ر���س��دت لقطات م�سورة مت ت�سويرها 
خاللها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  الفعالية  لليقطني،  داماري�سكوتا  مل��ه��رج��ان 
امل�ساركون باإ�سقاط ثمار اليقطني ال�سخمة من ارتفاع 180 قدماً، 

على ال�سيارات. 
فبعد اأن يتم ربط اليقطينة ال�سخمة بالرافعة با�ستخدام احلبال، 
املتوقفة،  ال�سيارات  واإ�سقاطها على  اليقطينة  بنقل  الرافعة  تقوم 

و�سط هتاف اجلمهور املحت�سد على جانب الطريق. 
ويظهر مقطع الفيديو عملية حتطيم عدة �سيارات مت اإزالة زجاج 
نوافذها قبل بدء االحتفال لكي ال تتطاير �سظاياه على امل�ساركني 

يف االحتفال، بح�سب ما ورد يف موقع يو بي اآي االإلكرتوين.

بقرة بـ5 اأطراف 
يف حادثة فريدة من نوعها، باتت بقرة م�سوهة خلقياً حمط اأنظار 
�ساق خام�سة لها  اكت�سف م��زارع منو  ال�سني، بعدما  الكثريين يف 

يف ظهرها. 
على  تلتف  اخلام�سة  البقرة  �ساق  م�سورة  لقطات  اأظ��ه��رت  وق��د 
مدينة  يف  للحيوان  حظرية  داخ��ل  طعامها  تتناول  وه��ي  ظهرها، 

زهانغ يانغ ال�سينية. 
ويظهر الفيديو الذي مت ن�سره يف الرابع والع�سرين من �سبتمرب 
)اأي���ل���ول( امل��ا���س��ي، امل�����س��ور وه��و مي�سك ب�ساق ال��ب��ق��رة وي��ه��زه��ا يف 

حماولة منه ليثبت باأن �ساق البقرة لي�ست مزيفة. 
وتقول التقارير باأن البقرة اأ�سبحت وجهة �سهرية لل�سياح الذين 
بدوؤوا بالتدفق على البلدة مل�ساهدة �ساقها االإ�سافية. ويعتقد باأن 
البقرة م�سابة بخلل وراثي نادر يعرف با�سم بوليميا ويت�سبب يف 

منو اأطراف اإ�سافية للحيوانات. 
وبح�سب نا�سونال جيوغرافيك، فاإن هذه احلالة الوراثية اأمر نادر 
احلدوث ي�سيب 4 من كل 100.000 من املا�سية. ولي�ست حيوانات 
اأن  ميكن  اإذ  اإ�سافية،  ب��اأط��راف  تولد  التي  الوحيدة  ه��ي  املا�سية 

يحدث هذا االأمر مع الكثري من احليوانات االأخرى.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ي�ستخدم خالط اإ�سمنت لتح�سري الكباب
األف  ا�سرتليني )65  األف جنيه   50 زادت عن  مالية  اأ�سهر وغرامة  اأربعة  ملدة  بال�سجن  بريطانية  ق�ست حمكمة 

دوالر(، على �ساحب من�ساأة لتوريد اللحوم ملطاعم الكباب، بعد اأن ثبت ا�ستخدامه خالط اإ�سمنت لتح�سريها.
اإدانته بانتهاك قوانني �سالمة  وكانت ال�سرطة، قد األقت القب�س على �سوكرو اأحمد يف مقاطعة �سيفنواك�س، بعد 
االأغذية، ومتت م�سادرة نحو 6 اأطنان من اللحوم، التي اعتربت غري �ساحلة لال�ستهالك الب�سري، بح�سب موقع 

ميرتو الربيطاين.
واأمر القا�سي، �سركة يوكي ت�سيكن دونر اآند بولوتري بدفع مبلغ 30 األف جنيه اإ�سرتليني كغرامة على خمالفة 
القوانني ال�سحية، و23 األف اإ�سافية لتكاليف الدعوى، باالإ�سافة اإىل حب�س �ساحب ال�سركة ملدة 4 اأ�سهر، ومنعه 

من ممار�سة االأعمال التجارية املتعلقة باالأغذية يف امل�ستقبل.
ومت االإفراج موؤخراً، عن جمموعة من ال�سور، تظهر خالط االإ�سمنت واللحوم التي مت حت�سريها با�ستخدامه.

لقوانني  االنتهاكات  اأخطر  من  واح��د  هذا  التجارية  للخدمات  املقاطعة  اإدارة  جمل�س  ع�سو  ديكينز،  ماثيو  وق��ال 
االأغذية التي �سهدناها. يجب اأن يكون امل�ستهلكون قادرين على اأن يثقوا باأن يتم اإعداد اللحوم يف بيئة اآمنة. ومل 

يعر ال�سيد �سوكرو و�سركته اأي اهتمام لقوانني �سالمة االأغذية املو�سوعة حلماية اجلمهور .
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اأطول �سطرية �سو�سي يف العامل
حقق جمموعة من الطالب واملتطوعني يف جامعة نيويورك رقماً قيا�سياً 

عاملياً جديداً عرب اإعدادهم اأطول �سطرية �سو�سي يف العامل. 
جتمع اأكرث من 300 طالب ومتطوع من كلية بريت�سيز مبدينة نيويورك، 
 125 و  االأرز،  م��ن  ك��وب   500 لتحويل  ك��ب��رية  حديقة  يف  االأرب��ع��اء  �سباح 
اأط���ول �سطرية  اإىل  ال�����س��ورمي��ي،  200 رط��ل م��ن �سمك  اأف���وك���ادو، و  ث��م��رة 
�سو�سي يف العامل، بتوجيه من طاقم من الطهاة املحرتفني.  وقال باتريك 
جاء  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  يف  بريت�سيز:  لكلية  التنفيذي  امل��دي��ر  �سافول�سكي�س، 
ال�سيف جيث اإىل اجلامعة، وقام باإعداد �سطرية �سو�سي طولها 50 قدماً يف 
قاعة الطعام التابعة للكلية. وعندها خطرت فكرة لنا باإعداد �سطرية اأطول 
منها بكثري.  واأ�ساف �سافول�سكي�س: تق�سينا االأمر، فاكت�سفنا باأن هنالك 
طولها  بلغ  �سو�سي  ب�سطرية  ما�سات�سو�ست�س  جامعة  حققته  عاملياً  �سجاًل 
442 قدماً، فقررنا حتطيم هذا الرقم . وبالفعل متكنت كلية بريت�سيز من 
حتطيم الرقم ال�سابق باإعداد �سطرية �سو�سي بلغ طولها 504 قدماً اأي ما 

يعادل )153 مرتاً(، بح�سب ما ورد يف موقع يو بي اآي االإلكرتوين. 

»املواعدة ال�سريعة« لدمج املهاجرين يف بلغاريا
ت�سطف جمموعة من االأ�سخا�س اأمام بع�سها البع�س يف مركز اجتماعي 
بالعا�سمة البلغارية �سوفيا ليتبادل كل اثنني منهما احلديث ملدة 30 ثانية 

قبل اأن ينتقال للحديث مع اآخرين.
اإىل  تهدف  ال  امل��رة  ه��ذه  لكنها  ال�سريعة  باملواعدة  يعرف  ما  االأم��ر  ي�سبه 
املهاجرين  م��ع  التفاهم  ت�سجيع  اإىل  ب��ل  ح��ب  عالقة  يف  امل�ساركني  دخ��ول 

اجلدد ودجمهم يف املجتمع البلغاري.
مواجهتهم  ويف  جانب  على  االجتماعي  املركز  يف  املحليون  ال�سكان  ويقف 

مهاجرون اأغلبهم من �سوريا واأفغان�ستان ودول اأخرى مزقتها احلروب.
عن  ث��وان  ب�سع  ت�ستغرق  التي  ال�سريعة  امل��ح��ادث��ات  يف  امل�ساركون  ويحكي 
حوار  اإط��الق  اإىل  وتهدف  وعائالتهم  واآالمهم  حبهم  وق�س�س  اأحالمهم 
بني جمموعتني من النا�س نادرا ما تتبادالن االأحاديث على قدم امل�ساواة 
يف احلياة اليومية. يقول رودي نامو وهو �سوري كردي يبلغ من العمر 26 
اأن تكون هناك منا�سبة مثل هذه ال�سيما بالن�سبة لالجئني .  عاما جميل 
وو�سل نامو اإىل بلغاريا عام 2015 حينما عرب مئات االآالف من املهاجرين 

البلقان يف طريقهم اإىل اأملانيا و�سمال اأوروبا.
باأطباق  اإعجابهم  واأب���دوا  ال�سريعة  اللقاءات  بهذه  البلغاريون  رح��ب  كما 
الذي  التقليدي  االأفغاين  وبالرق�س  االأو�سط  ال�سرق  القادمة من  الطعام 

قدمه امل�ساركون بعد ذلك.
حقا  ا�ستمتعت  االإنرتنت  عرب  م�سروعا  تدير  التي  بوت�سيفا  ميلكا  وقالت 
باالأمر و�ساعدين يف التغلب على االأحكام امل�سبقة... الالجئون ب�سر مثلنا... 

هند �سربي اأف�سل ممثلة 
مبهرجان االإ�سكندرية 

فاز الفيلم التون�سي )زهرة حلب( 
ر�سا  واإخ���راج  �سربي  هند  بطولة 
ال��ب��اه��ي ب��ج��ائ��زت��ي اأف�����س��ل ممثلة 
مهرجان  م����ن  خم�����رج  واأف���������س����ل 
لدول  ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي  االإ���س��ك��ن��دري��ة 
البحر املتو�سط الذي اأ�سدل ال�ستار 

على دورته الثالثة والثالثني .
كلمة  يف  التون�سية  املمثلة  وق��ال��ت 
املهرجان  اإىل  اأر���س��ل��ت��ه��ا  م��ك��ت��وب��ة 
ل��ع��دم ا���س��ت��ط��اع��ت��ه��ا ح�����س��ور حفل 
ال�����س��ف��ر فرحتي  ل���دواع���ي  اخل���ت���ام 
التي  اجل����ائ����زة  ب���ه���ذه  ت��و���س��ف  ال 
منحتموين اإياها واأعتذر عن عدم 
الأين  لت�سلمها  �سخ�سيا  وج����ودي 
ل��الأ���س��ف خ���ارج ال��ب��الد ل��ك��ن قلبي 

اإ�سكندراين اليوم .
جلنة  اأ����س���ك���ر  اأن  اأود  واأ�����س����اف����ت 
امل���خ���رج ر�سا  ال��ت��ح��ك��ي��م، وط��ب��ع��ا 
اإىل ال�سينما  اأع��ادين  الباهي الذي 
التون�سية ب�سخ�سية �سلمى يف فيلم 
‘زهرة حلب‘ الذي اعتربه حمطة 
على  واأ�سكركم  م�سواري  يف  مهمة 
اأف�سل  تتويج هذه املرحلة بجائزة 

ممثلة يف هذا املهرجان العريق .

ابنة بيون�سيه ترتدي 
ف�ستانا ب�سعر خيايل

ح�����س��رت امل��غ��ن��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ب��ي��ون�����س��ي��ه برفقة 
زوجها مغني الرايجاي زيوابنتهما بلو اآيفي، 
حفل زفاف �سديقيهما لورن�س باركر وج�سيكا 
اإبنة بيون�سيه االأ�سواء من  كليمنز. وخطفت 

والدتها حيث ارتدت ثوبا ورديا.
وبح�سب ما ذكر موقع اإلكرتوين فرن�سي فاإن 
�سعر الثوب بلغ 42 األف يورو  كونه مر�سع 
املاركات  اإح�����دى  م���ن  ال��ك��ري�����س��ت��ال  ب���اأح���ج���ار 
ال�سهرية. ي�سار اىل اأن بيون�سيه جمعت موؤخرا 
يف عملها اجلديد بني عمل اخلري وفنها حيث 
التينية  الأغنية  جديدا  توزيعا  اأ���س��درت  اأنها 
يف  للم�ساعدة  لها  امل�سور  والفيديو  �سهرية 
جهود االإغاثة بعد كوارث طبيعية يف الكاريبي 
ب��ع��ائ��دات هذه  ال��ت��ربع  واملك�سيك، م��ن خ��الل 
ت�ساعد  ال��ت��ي  اخل��ريي��ة  للجمعيات  االأغ��ن��ي��ة 
بويرتوريكو  يف  االإع�سار  من  االإغ��اث��ة  جهود 

واملك�سيك وجزر اأخرى يف الكاريبي.

يكت�سف فوزه بـ 24 مليون دوالر عرب تقرير اإخباري  
اكت�سف  باأنه  قال رجل من مدينة نيوجر�سي االأمريكية 
فوزه مببلغ 24 مليون دوالر يف اليان�سيب، بف�سل تقرير 
جيمي  ق��ال  بال�سدفة.   يتابعه  ك��ان  تلفزيوين  اإخ��ب��اري 
�سميث )68 عاماً( مل�سوؤويل اليان�سيب يف نيويورك باأنه 
كان ي�ساهد تقريراً تلفزيونياً اأثناء ن�سرة االأخبار امل�سائية، 
يتحدث عن جائزة يان�سيب ربحت مبلغ 24 مليون دوالر 
االآن.  حتى  اأح��د  بها  يطالب  ومل   ،2016 مايو  �سهر  يف 
وكان جيمي قد ا�سرتى جمموعة من بطاقات اليان�سيب 
اأمرها.  يف تلك الفرتة وو�سعها يف جيب قمي�سه ون�سي 
وبعد اأن �ساهد جيمي التقرير االإخباري هرع اإىل قمي�سه 
املعلق يف اخلزانة ليتفح�س البطاقات التي ظلت يف جيب 
قمي�سه الأكرث من عام. وكانت املفاجاأة، عندما تبني له اأن 
رقم البطاقة التي ظهر يف التقرير االإخباري يتطابق مع 
رقم اإحدى البطاقات لديه.  ويف تعليق له على ما حدث، 
قال جيمي باأنه مل ي�سدق عينيه، واأنه اأ�سيب بال�سدمة 
لدى معرفته باأنه فاز باجلائزة الكربى. واأ�ساف: اعتدت 
ولكني مل   ،1960 عام  اليان�سيب منذ  تذاكر  اأ�سحب  اأن 
اأتخيل اأبداً اأن اأفوز مببلغ �سخم كهذا يف حياتي  ويعتزم 
االأمر  ومناق�سة  اأ�سرته،  اأف��راد  بجميع  االجتماع  جيمي 
التي  ب��ال��رثوة  للت�سرف  املثلى  الطريقة  الختيار  معهم 

هبطت عليه، بح�سب موقع يو بي اآي االإلكرتوين.

تر�سم لوحات مده�سة مبكونات الطعام
وكاأنها  التالية  الر�سومات  جميع  تبدو  االأوىل،  للوهلة 
لوحات فنية عادية، اإال اأن هذه الروائع الفنية لي�ست اإال 
النيوزلندية  تقوم  لالأكل.   قابلة  مكونات  من  ر�سومات 
ل��وح��ات فنية فريدة  ب���اإب���داع  ع��ام��اً(  زك��ري��ا )30  ه��ي��زل 
م��ن ن��وع��ه��ا ت��ر���س��م��ه��ا داخ����ل وع����اء ع��م��ي��ق وت�����س��ت��خ��دم يف 
ر�سمها مكونات اأطعمة كثرية.  وت�ستخدم هيزل االأعواد 
ومت�سي  الر�سم،  عملية  يف  ال�سفرة  و�سكاكني  اخل�سبية 
زهاء 6 �ساعات من العمل املتوا�سل الإنهاء ر�سوماتها التي 
تت�سمن �سوراً للحيوانات، وجنوم ال�سينما والتلفزيون. 

وقالت هيزل معلقة على جتربتها: تعتمد جميع اأعمايل 
من  الكثري  اأ�ستخدم  الطبيعية.  الطعام  مكونات  على 
بع�س  مبزج  اأب��داأ  الطعام.  وم�ساحيق  واخل�سار  الفواكه 
امل��ك��ون��ات جل��ع��ل ال��ط��ب��ق��ة االأوىل م��ت��ج��ان�����س��ة. ث��م اأم���زج 
مكونات اأخرى للح�سول على األوان خمتلفة اأ�ستخدمها 
اأبداأ  املطاف  نهاية  ويف  االأوىل،  الطبقة  ف��وق  الر�سم  يف 

بالر�سم با�ستخدام االأعواد اخل�سبية و�سكاكني ال�سفرة .

هذه الطفلة اأ�سبحت جنمة عاملية
ال �سك ان النجمة االأمريكية مارجوت روبي متتلك قاعدة 
مكانة  لنف�سها  ح��ج��زت  حيث  ب��ه��ا،  ي�ستهان  ال  جماهريية 
مهمة يف االأعمال ال�سينمائية، فمنذ ظهورها على ال�سا�سة و 
لغاية اليوم، حر�ست على ان تقدم للجمهور اعماال مميزة و 
راقية، ا�سرت من خاللها قلوب املاليني من املتابعني، الذين 
يبحثون عن كل ما يتعلق من ق�س�س و ا�سرار تتعلق بحياة 
رواد  تداولها  م��وؤخ��را  �سورة  فانت�سرت  املف�سلة،  جنمتهم 
مواقع التوا�سل االجتماعي تعود ملارجوت اثناء طفولتها، 
مبالمح  ب��دت  حيث  ايجابية،  ردود  و  كبريا  اعجابا  الق��ت 

بريئة، جذابة و جميلة ما زالت حتتفظ بها لغاية اليوم. حرا�س الباندا يحملون االأ�صبال ليتم عر�صها للجمهور يف قاعدة بيفنغك�صيا من مركز ال�صني للبحوث حول الباندا العمالقة. )ا ف ب(

جنوم »ماتيلدا« يخ�سون 
ح�سور عر�سه االأول 

ق������ال خم������رج ف���ي���ل���م )م���ات���ي���ل���دا( 
اأدان���ه املحافظون  ال��ذي  ال��رو���س��ي، 
النجمني  اإن  جت��دي��ف��ا،  واع���ت���ربوه 
عدم  ق���ررا  الفيلم  يف  الرئي�سيني 
ال�سفر اإىل رو�سيا حل�سور العر�س 

االأول له خوفا على �سالمتهما.
طرحه  املقرر  )ماتيلدا(،  وي�سور 
ت�سرين  اأك��ت��وب��ر  اأواخ�����ر  ع��امل��ي��ا يف 
رومان�سية  ح����ب  ق�����س��ة  االأول، 
القرن  ن��ه��اي��ة  اإىل  ت��اري��خ��ه��ا  ي��ع��ود 
الثاين  نيقوال  ب��ني  ع�سر  التا�سع 
وراق�سة  ال��رو���س  القيا�سرة  اآخ���ر 
ماتيلدا  البولندية  ن�سف  الباليه 

ك�سي�سين�سكايا.
ي�سوه  اإن��ه  الفيلم  معار�سو  ويقول 
ال������ذي يحظى  ال��ق��ي�����س��ر  ���س��م��ع��ة 
بتوقري قطاع عري�س من الرو�س. 
الثوار  القي�سر على يد  وقتل هذا 
األيك�سي  امل��خ��رج  وق��ال  البال�سفة. 
واإن  تهديدات  تلقى  اإن��ه  اأوت�سيتل 
العديد من دور ال�سينما اآثرت عدم 

عر�س الفيلم.
موؤمتر  يف  اأوت�������س���ي���ت���ل  واأ������س�����اف 
البولندية  امل��م��ث��ل��ة  اأن  ���س��ح��ف��ي 
تلعب  التي  اأول�سان�سكا  ميخالينا 
دور ك�سي�سين�سكايا واملمثل االأملاين 
الر�����س اأي��دي��ن��ج��ر ال����ذي ل��ع��ب دور 
ح�سور  يف  ي���رغ���ب���ان  ال  ال��ق��ي�����س��ر 
يف  اأكتوبر   23 ي��وم  االأول  العر�س 
�سان بطر�سربج وعر�س مو�سكو يف 

اليوم التايل.
واأ�ساف هما خائفان ولهذا ال�سبب 
املقام  ق��ل��ق��ان يف  ه��م��ا  ي��رف�����س��ان. 
اأمنهما.  ب�����س��اأن  واالأخ������ري  االأول 

مازلت اأحاول اإقناعهما .

اأفالم تركية واإيرانية و�سعودية تتقا�سم جوائز مهرجان بريوت 
حت���ت ���س��م��اء ���س��ي��ن��م��ائ��ي��ة واح������دة، ت��ن��اف�����س��ت اإي�����ران 
الوثائقية  االأف��الم  م�سابقتي  يف  وتركيا  وال�سعودية 
واالأفالم الق�سرية �سمن الدورة ال�سابعة ع�سرة من 
اختتمت  التي  ال�سينمائي  ال��دويل  ب��ريوت  مهرجان 
الليلة املا�سية على م�سرح �سينما �سوفيل يف بريوت. 
ق�سري  فيلم  اأف�سل  جائزة  التحكيم  جلنة  ومنحت 
للفيلم االإيراين )فتاة يف و�سط الغرفة( اأو )دخرتي 
زادة. ووج���دت جلنة  ل��ك  ك��رمي  م��ي��ان( للمخرج  در 
موؤثر  نف�سه  الوقت  ويف  طريف  الفيلم  اأن  التحكيم 
وفيه جانب مبتكر لي�س فقط على �سعيد ال�سيناريو 
اإمن����ا اأي�����س��ا م���ن ن��اح��ي��ة ال��ل��غ��ة ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي��ة التي 
ي�ستخدمها . ويتناول الفيلم ق�سة رجل عجوز يف بيت 
لل�سيافة يخطط مع اأ�سدقائه للقاء ابنته املقيمة يف 
اأملانيا منذ عقود. وتولت ع�سو جلنة التحكيم املمثلة 
نيابة  النتائج  اإع��الن  جيوكانتي  فاهينا  الفرن�سية 
جوناثان  االأمريكي  املخرج  راأ�سها  التي  اللجنة  عن 
اأميجورينا  �سانتياجو  االأرجنتيني  واملخرج  نو�سيرت 
ونال  دوي���ري.  زي��اد  اللبناين  امل��خ��رج  اأي�سا  و�سمت 
فيلم )الراكب( اأو )يوجلو( للمخرج الرتكي ت�سيم 

اأوزاي املرتبة الثانية يف فئة االأفالم الق�سرية اإذ راأت 
جلنة التحكيم اأن فيه لقطات من اأجمل ما �ساهدته 
خالل املهرجان. ويحكي الفيلم ق�سة �سائق �ساحنة 
ح�سل على ح�سانة ابنه خالل وجود االأم يف ال�سجن 
وذهبت  ال�ساحنة.  يف  االإق��ام��ة  اإىل  ا�سطرا  لكنهما 
اجلائزة الثالثة الأف�سل فيلم ق�سري اإىل فيلم )جاء 
اأمد(  ا�سب  با  م��رد  )اآن  اأو  الرجل على فر�س(  ذل��ك 
جلنة  واأ����س���ادت  رب��ي��ع��ي.  ح�سني  االإي�����راين  للمخرج 
ب�ساطته  اأن  معتربة  الفيلم  ه��ذا  بنعومة  التحكيم 
مع  رائ��ع  ب�سكل  ترتافق  ال�سكل  حيث  من  اجلميلة 
م�سمونه . ويتناول هذا الفيلم ق�سة �ساب من ذوي 
االحتياجات اخلا�سة يقع يف حب ابنة اجلريان مما 
يثري �سراعا بني العائلتني. ونال فيلم )ف�سيلة اأن 
تكون ال اأحد( للمخرج ال�سعودي بدر احلمود جائزة 
فاز  قد  الفيلم  ه��ذا  وك��ان  اخلا�سة.  التحكيم  جلنة 
بجائزة اأف�سل فيلم خليجي ق�سري يف مهرجان دبي 
اأخ��رى، وهو  2016 وبجوائز  ع��ام  لل�سينما  ال��دويل 
مع  عائلته  فقد  �سابا  يجمع  متوقع  غ��ري  لقاء  ع��ن 

رجل عجوز اأعور.

مادونا برفقة رجل 
و�سيم جمهول

يف  واع��دة  مبهنة  لينطلق  ابنها  ت�ساعد  الربتغالكي  يف  لالإقامة  انتقلت  لقد 
لعبة كرة القدم، لذا فمن الطبيعي اأن تنكب جنمة البوب ال�سهرية مادونا بكل 
12 عاماً بهذه الريا�سة.  م�ساعرها على االهتمام ب�سغف ابنها ديفيد البالغ 
الربتغال  منتخب  بني  مباراة  خ��الل  املالعب  اأح��د  مدرجات  يف  رمُ�سدت  فقد 

واملتخب ال�سوي�سري ليلة الثالثاء حيث اجتمعت االأم وابنها برجل جمهول.
النجمة البالغة 59 من العمر عاماً، احتفلت بفوز املنتخب الربتغايل الذي 
على  م��ن  برفقته،  ك��ان��ت  ال���ذي  الو�سيم  وال�����س��اب  بالتبني  ابنها  فيه  ي�سارك 

مقعدها يف املدرجات ولوحظ اأنهما كانا يتهام�سان طوال الوقت.


