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اأكرث من ن�سف الالجئني ال�سوريني يف لبنان بفقر مدقع 
الفروف: احلل ال�شيا�شي يف �شوريا ب�شوت�شي

•• عوا�صم-وكاالت:

اعترب وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف اأن طرد داع�ش من 
ال�سيا�سية  للت�سوية  ميهدان  الت�سعيد  خف�ش  مناطق  وخلق  �سوريا 

على اأ�سا�ش قرار جمل�ش االأمن رقم 2254 وفق تعبريه.
واأو�سح ام�ش اجلمعة يف كلمة اأمام جمل�ش االحتاد الرو�سي اأّن الهدف 
املقبل هو التح�سري لعقد موؤمتر احلوار الوطني ال�سوري يف مدينة 
�سوت�سي، وعلى جدول اأعماله اإعداد د�ستور جديد وتنظيم انتخابات 
عامة برعاية االأمم املتحدة، وحل الق�سايا االإن�سانية وو�سع برنامج 

�سامل الإعادة اإعمار البالد.
ال�سورية هو  االأزم��ة  ي�ساعد يف حل  اأن  ي��راد منه  واأ�ساف قائاًل: ما 
التح�سري لعقد موؤمتر احلوار الوطني ال�سوري يف مدينة �سوت�سي 
اإعداد  االأعمال  ج��دول  وعلى  وتركيا.  واإي��ران  رو�سيا  زعماء  مببادرة 
وحل  املتحدة  االأمم  برعاية  عامة  انتخابات  وتنظيم  جديد  د�ستور 

الق�سايا االإن�سانية وو�سع برنامج �سامل الإعادة اإعمار البالد.
اإىل  اأ�سار الف��روف  االإيرانية،   - الرتكية   - الرو�سية  العالقة  وحول 
ق�سايا  ان  م�ستدركا   ،  100% بن�سبة  امل�سالح  يف  تتطابق  ال  اأنها 

الع�سر تتطلب حتالفات مرنة ت�سمح للرد �سريعاً عل التحديات.
يف  لبنان  يف  ال�سوريني  الالجئني  ن�سف  م��ن  اأك��ر  يعي�ش  ذل��ك  اىل 
فقر مدقع وهم حالياً اأكر �سعفاً من اأي وقت م�سى، وفق ما اأعلنت 

مفو�سية االأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني اجلمعة.
واأظهرت درا�سة اأجرتها االأمم املتحدة للعام 2017 اأن 58 يف املئة 
من االأ�سر تعي�ش يف فقر مدقع )اأي باأقل من 2،87 دوالرا اأمريكياً 
بالعام  %5 م��ق��ارن��ة  ق��دره��ا  زي���ادة  ال��ي��وم( يف  ال��واح��د يف  لل�سخ�ش 

املا�سي. 
وال تتمكن تلك االأ�سر من تلبية احتياجاتها االأ�سا�سية.

وبلغت ن�سبة االأ�سر التي تعي�ش حتت خط الفقر 76 يف املئة، اأي باأقل 
من 3،84 دوالرا اأمريكيا لل�سخ�ش الواحد يف اليوم.

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:37            
الظهر.......    12:20  
الع�رص........   03:20   
املغرب.....   05:40  
الع�صاء......   06:59

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

السبت  16 ديسمبر    2017  م  -  27 ربيع األول  1439  العدد  12199    
Saturday  16   December   2017  -  Issue No   12199

فل�سطينيون يحملون زميال لهم اأ�سيب خالل اال�ستباكات مع جنود االحتالل )رويرتز(

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون ملك البحرين بالعيد الوطني
خليفة يوؤكد عمق العالقات 

االأخوية بني البلدين وال�شعبني
•• اأبوظبي-وام: 

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة حفظه اهلل 
برقية تهنئة اإىل اأخيه �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك 

مملكة البحرين مبنا�سبة العيد الوطني املجيد لبالده.
واأعرب �سموه عن اأحر التهاين جلاللته بهذه املنا�سبة وعن اأطيب التمنيات 

حلكومة و�سعب البحرين ال�سقيق باملزيد من التقدم واالزدهار.
التي تربط بني  ال�سمو رئي�ش الدولة عمق العالقات االأخوية  واأكد �ساحب 

البلدين وال�سعبني ال�سقيقني ومتيزها يف املجاالت كافة. )التفا�سيل �ش2(

حممد بن را�سد خالل ح�سوره افراح العامري والفال�سي  )وام(

•• دبي-وام:

رئي�ش  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ح�سر 
الدولة رئي�ش جمل�ش ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل يرافقه �سمو ال�سيخ 
را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  رئي�ش  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  اأحمد 
اآل مكتوم للمعرفة و�سمو ال�سيخ من�سور بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 
و�سعادة خليفة �سعيد �سليمان مدير عام دائرة الت�سريفات وال�سيافة يف 

دبي حفل االإ�ستقبال الذي اأقامه ال�سيد عبداهلل �سعيد باحلب العامري 
املقعودي  �سيف  حممد  ال�سيد  كرمية  اإىل  حممد  جنله  زف��اف  ملنا�سبة 
الفال�سي يف قاعة الرمال لالأفراح على طريق دبي - العني م�ساء ام�ش.

واأقارب  القبائل  واأب��ن��اء  ووجهاء  البالد  اأعيان  من  ع��دد  احلفل  وح�سر 
اآل مكتوم  العرو�سني وقد بارك �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
زوجية  حياة  للعرو�سني  �سموه  ومتنى  اأف��راح��ه��م  وذويهما  للعرو�سني 

واأ�سرية �سعيدة.

تعزيزات ع�سكرية �سخمة لتطهري احلديدة

»ال�شرعية« حترر اآخر معاقل االنقالبيني يف �شبوة
•• بغداد-وكاالت:

طلبت املفو�سية ال�سامية لالأمم املتحدة حلقوق االإن�سان 
اأم�ش من العراق وقف عقوبة االإع��دام ف��وًرا، موؤكدة اأن 
ا اأُدينوا باالإرهاب �سّبب  تنفيذ هذه العقوبة يف 38 �سخ�سً

�سدمة عميقة لها.
وقالت ليز ترو�سيل الناطقة با�سم املفو�سية ال�سامية يف 
عميقة  ب�سدمة  “اأُ�سبنا  اإننا  جنيف  يف  �سحفي  موؤمتر 
رج���اًل اخلمي�ش يف  ل�38  ب���االإع���دام اجل��م��اع��ي  وروع��ن��ا 

�سجن النا�سرية يف جنوب العراق.
واأ�سافت اأن هوؤالء ال�سجناء ال�38 �سدرت اأحكام عليهم 
جلرائم مرتبطة باالإرهاب، لكن ما يثري �سكوًكا كبرية 
هو مدى �سمان مراعاة االأ�سول االإجرائية وح�سولهم 

على حماكمة عادلة يف الق�سايا ال�38.
اىل ذلك، اأعربت االمم املتحدة اأم�ش عن قلقها العميق 
ب�ساأن تقارير عن عمليات ق�سف واإحراق منازل يف مدينة 
طوز خرماتو العراقية حمذرة من وجود خماطر كبرية 

الحتمال تفاقم اعمال العنف.
وقالت املتحدثة با�سم املفو�سية ليز ترو�سيل لل�سحافيني 
بالق�سف وتقول  التي تقوم  تت�سح اجلهة  يف جنيف مل 

التقارير انه ينطلق من اجلبال املطلة على املنطقة.
تنطلق  ال��ذي  املكان  لتحديد  العراقية  ال��ق��وات  وت�سعى 

منه عمليات الق�سف ومن يقوم بها.
العراق  االأعلى يف  ال�سيعي  املرجع  اخ��رى، دعا  من جهة 
ال�سيخ علي ال�سي�ستاين اإىل ح�سر ال�سالح بيد الدولة. 
وقال ال�سي�ستاين يف ر�سالة وجهها خالل خطبة اجلمعة 
يف مدينة كربالء عرب اأحد ممثليه، اإن كل ال�سالح يجب 

اأن يكون حتت �سيطرة الدولة.
الذين  ال��ع��راق��ي��ني  املتطوعني  دم��ج  يجب  اأن���ه  واأ���س��اف 
����س���ارك���وا يف احل�����رب ع��ل��ى داع�������ش يف ه��ي��ئ��ات ال���دول���ة 

العراقية.
العراقية  ال�سلطة  بيد  ال�سالح  ح�سر  مطلب  اأن  يذكر 
الر�سمية مطلب دويل، وكان رئي�ش بعثة االأمم املتحدة 
يف العراق، يان كوبي�ش، عرب اأواخر نوفمرب املا�سي، عن 
دعم املرجع ال�سيعي االأعلى يف العراق ال�سي�ستاين لقرار 
ح�سر ال�سالح بيد الدولة وعدم اإ�سراك احل�سد ال�سعبي 
يف االنتخابات، و�سرورة حماكمة الفا�سدين، وا�سرتجاع 
�سمان  �سرورة  على  وتاأكيده  منهم،  املختل�سة  االأم���وال 
العراق  كرد�ستان  الإقليم  الكاملة  الد�ستورية  احلقوق 

و�سعبه.
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حممد بن را�شد يح�شر اأفراح العامري والفال�شي

•• عوا�صم-وكاالت:

احلوثي  ملي�سيا  معاقل  اآخ��ر  حترير  م��ن  ام�����ش،  اليمني،  الوطني  اجلي�ش  ق��وات  متكنت 
االإيرانية يف حمافظة �سبوة، �سرقي اليمن.  وقالت م�سادر ع�سكرية لوكالة االأنباء االأملانية 
اآخر معاقل  اإن قوات اجلي�ش متكنت من حترير مديريتي »بيحان« و»ع�سيالن«،  )د.ب.اأ( 

متمردي احلوثي يف �سبوة، بعد معارك عنيفة دارت بني الطرفني ا�ستمرت ل�ساعات. 
وذكرت امل�سادر اأن املعارك اأ�سفرت عن مقتل واإ�سابة الع�سرات من عنا�سر امللي�سيا االإيرانية 

اإىل جانب اأ�سر نحو 30 فرداً من عنا�سرهم. 
غ��ارات جوية على مواقع  �سل�سلة  العربي  التحالف  �سنت مقاتالت  فقد  امل�سادر،  وبح�سب 
وجتمعات امللي�سيا يف حمافظة �سبوة خالل ال�ساعات املا�سية، خلفت خ�سائر مادية وب�سرية 

كبرية يف �سفوفهم. 
واأكدت اأن قوات اجلي�ش و�سلت اإىل حدود حمافظة »البي�ساء«. 

اىل ذلك، قامت قوات اجلي�ش الوطني اليمني والتحالف العربي بالدفع بتعزيزات ع�سكرية 

املا�سي، متهيداً  االأ�سبوع  التي حررت  اإىل مديرية اخلوخة يف حمافظة احلديدة  �سخمة 
لتحرير ما تبقى من مديريات احلديدة، التي تعترب من اأهم مواقع امليلي�سيات احلوثية يف 
ال�ساحل. واأكد م�سدر ع�سكري،  اأن لواءين ع�سكريني و�سال اإىل مديرية اخلوخة للم�ساركة 
يف العمليات الع�سكرية لتحرير ما تبقى من املديريات اجلنوبية، و�سواًل اإىل و�سط مدينة 

احلديدة خالل االأيام القادمة.
اأن اجلي�ش طهر مزارع �سرق اخلوخة املحاذية ملديرية حي�ش، كما م�سط منطقة  واأ�ساف 

الرمة الواقعة بني مديريتي موزع واملخا غرب تعز.
ويف حمافظة اجلوف، قال املتحدث با�سم املنطقة الع�سكرية ال�ساد�سة عبداهلل االأ�سرف، اإن 
اجلي�ش حرر منطقة اخلليقا غرب اجلمي�سات الواقعة بني حمافظتي اجلوف و�سعدة، ما 

اأ�سفر عن التحام قواته يف جبهتي البقع يف �سعدة واجلوف للمرة االأوىل.
مبديرية  ال��زرق��ة،  منطقة  يف  امليلي�سيات  �سنته  لهجوم  ت�سدى  الوطني  اجلي�ش  اأن  وذك��ر 
منطقة  جنوبي  اجل��ب��ل  م��واق��ع  على  للميلي�سيات  مم��اث��اًل  هجوماً  اأح��ب��ط  كما  امل�سلوب، 

ال�ساقية.

الأزهر يجدد دعمه ال�سعب الفل�سطيني يف انتفا�سته

انت�شارًا للقد�س غ�شب  جمعة  يف  اجلرحى  وع�شرات  �شهداء   3
•• عوا�صم-وكاالت:

احتجاجا  جديد  غ�سب  ي��وم  يف  �سبان  ثالثة  ا�ست�سهد 
ع��ل��ى ال��ق��رار االم��ري��ك��ي اجل��ائ��ر ب���االع���رتاف بالقد�ش 
�ساب  ا�ست�سهد  فقد  اال���س��رائ��ي��ل��ي..  للمحتل  عا�سمة 
االحتالل  ق���وات  بر�سا�ش  اجلمعة،  اأم�����ش  ف�سطيني، 
االإ�سرائيلي عند املدخل ال�سمايل ملدينة البرية قرب رام 
اهلل بدعوى حماولته تنفيذ عملية طعن فيما اندلعت 
مواجهات بني ال�سبان الفل�سط�سنيني وجنود االحتالل 

يف »جمعة غ�سب« انت�سار للقد�ش ال�سريف. 
ا�ست�سهد فل�سطيني ثاين بر�سا�ش جي�ش  ال�سياق،  ويف 
اثر مواجهات مع اجلي�ش  االإحتالل �سرق مدينة غزة 
اال�سرائيلي على طول احلدود بني قطاع غزة وا�سرائيل، 
القدرة  ا���س��رف  ل����وزارة ال�سحة يف غ���زة. واع��ل��ن  وف��ق��ا 
املتحدث با�سم الوزارة يف بيان "ا�ست�سهد ال�ساب ابراهيم 
اأبو ثريا )29 عاما( بطلق يف الراأ�ش خالل مواجهات 
من  اقل  بعد  االعالن  وجاء  مع االحتالل �سرق غزة". 
عاما(   32( �سكر  يا�سر  ال�����س��اب  ا�ست�سهاد  م��ن  �ساعة 

بر�سا�ش االحتالل خالل املواجهات �سرق مدينة غزة. 
وتف�سياًل، اندلعت مواجهات يف "جمعة غ�سب" ثانية 
بني مئات الفل�سطينيني وجي�ش االحتالل ااالإ�سرائيلي 
يف القد�ش وانحاء ال�سفة الغربية واطراف قطاع غزة.

اأ�سيبوا  ال�سبان  م��ن  ع��ددا  اأن  حملية  م�سادر  وذك���رت 
ب��ال��ر���س��ا���ش احل���ي وامل��ط��اط��ي، وق��ن��اب��ل ال��غ��از امل�سيل 

للدموع خالل املواجهات املتوا�سلة.
مماثلة،  مواجهات  القد�ش  من  ال�سرقي  اجل��زء  و�سهد 

عقب تظاهرة خرجت، رف�سا للقرار االأمريكي.
ويف قطاع غزة، بداأ االآالف يف التجمع على طول �سارع 
)�سالح الدين( الرئي�سي، بدعوة من القوى الوطنية 
القد�ش"  ن�سرة  "مليونية  يف  للم�ساركة  واالإ�سالمية 

رف�سا للقرار االأمريكي �سد املدينة.
ال�����س��ري��ف ق��م��ع ق���وات االح���ت���الل، ام�ش  واأدان االأزه����ر 
الفل�سطيني،  ال�سعب  وم�����س��ريات  مل��ظ��اه��رات  اجل��م��ع��ة، 
و����س���دد االأزه�������ر ال�����س��ري��ف يف ب���ي���ان ل���ه ع��ل��ى دعمه 
وم�ساندته لل�سعب الفل�سطيني يف انتفا�سته من اأجل 

القد�ش

الوطني احلر دعاها اىل مغادرة احلكومة:
تون�س: ورقة حمراء من الرتويكا 

اجلديدة الأحزاب �شريكة! 
•• الفجر - تون�ص - خا�ص

هل تقف تون�ش على عتبة ازمة �سيا�سية جديدة اأبرز اأطرافها هذه املرة 
اأحزاب �سريكة يف احلكومة وموقعة على وثيقة قرطاج؟ وهل �سينفرط 
ال  �سوؤال  باأخرى؟  فيه  اأط��راف  لُت�ستبدل  القائم  احلاكم  االئتالف  عقد 
اأحزاب  تتوفر كل عنا�سر االإجابة عليه االن ولكن فر�ش طرحه موقف 

من االئتالف احلاكم من �سركاء لهم يف احلكومة ويف وثيقة قرطاج.
فقد عرّبت اأح��زاب النه�سة وحركة نداء تون�ش واالحت��اد الوطني احلر، 
م�سروع  وحركة  تون�ش  اآف��اق  كتلة  ن��واب  بع�ش  لت�سويت  ا�ستنكارها  عن 
تون�ش بالربملان �سد م�سروع قانون املالية ل�سنة 2018، ح�سب ت�سريح 
التي  ال�سوا�سي،    �سمرية  احل��ر  الوطني  االحت���اد  ح��زب  با�سم  املتحدثة 
اتفاق  على  "خرجت  ال��ق��ان��ون  �سد  �سوتت  ال��ت��ي  االأح����زاب  اأن  اع��ت��ربت 

قرطاج".        )التفا�سيل �ش10(

ال�سي�ستاين يدعو حل�سر ال�سالح بيد احلكومة العراقية 

االأمم املتحدة تنتقد عمليات االإعدام يف العراق

اأوروبية  بريطانية  حمادثات 
ال��ع��الق��ات م�شتقبل  ح���ول 

•• لندن-رويرتز:

الربيطانية  ال���وزراء  رئي�سة  قالت 
اإن بريطانيا واالحتاد  ترييزا ماي 
الفور  ع��ل��ى  ����س���ي���ب���داآن  االأوروب���������ي 
العالقة  م�ستقبل  ب�ساأن  حمادثات 
على  التكتل  م��واف��ق��ة  ب��ع��د  بينهما 
االن���ت���ق���ال ل��ل��م��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة من 

املفاو�سات.
وق���ال���ت م����اي يف م��ق��اب��ل��ة م���ع قناة 
"�سنبداأ  التلفزيونية  ن��ي��وز  �سكاي 
امل�����ح�����ادث�����ات ب���������س����اأن ع���الق���ت���ن���ا يف 
الفور  على  فيها  �سن�سرع  امل�ستقبل، 
و����س���وف ن��ت��ح��دث اأي�����س��ا ع���ن فرتة 
بالتاأكيد  ���س��ت��م��ن��ح  ال��ت��ي  ال��ت��ن��ف��ي��ذ 

لل�سركات واالأفراد".

ال�شجن 8 �شنوات لوزير االقت�شاد 
الف�شاد بتهمة  ال�شابق  الرو�شي 

•• مو�صكو-وام:

اأ�������������س������������درت حم�����ك�����م�����ة زام���������و 
ام�ش  مو�سكو  يف  �سكفوريت�سكي 
�سنوات   8 مل���دة  ب��ال�����س��ج��ن  ح��ك��م��ا 
وزير  على  ال�ساقة  اال���س��غ��ال  م��ع 
ال�سابق  ال����رو�����س����ي  االق���ت�������س���اد 
بتهمة  اأول���ي���وك���اي���ي���ف  األ��ي��ك�����س��ي 

الف�ساد.
وح��ك��م ع��ل��ى اأول��ي��وك��اي��ي��ف بدفع 

غرامة تبلغ 130 مليون روبل.
واأول��ي��اك��اي��ي��ف ال��ب��ال��غ م��ن العمر 
لالقت�ساد  وزيرا  كان  عاما   61
ومتهم  من 2013 اىل 2016 
دوالر  مليوين  تبلغ  ر�سوة  بتلقي 
مقابل ح�سول �سركة رو�ش نفط 
على تقييم اإيجابي من قبل وزارة 

التنمية االقت�سادية.

اإح���ب���اط خم��ط��ط اإره���اب���ي 
بطر�شبورغ �شان  يف  لداع�س 

•• مو�صكو-اأ ف ب:

الفدرالية  االم�����ن  ه��ي��ئ��ة  اأع��ل��ن��ت 
انها �سبطت خلية  اأم�ش  الرو�سية 
ل��ت��ن��ظ��ي��م داع�������ش االإره����اب����ي كانت 
ارهابية  ه��ج��م��ات  ل�����س��ن  ت��خ��ط��ط 
ثاين  بطر�سبورغ  �سان  يف  و�سيكة 

اأكرب املدن الرو�سية.
بيان  يف  اال�ستخبارات  جهاز  وق��ال 
ان  الرو�سية  االنباء  وك��االت  نقلته 
الرو�سية  ال��ف��درال��ي��ة  االم���ن  هيئة 
ر���س��دت واوق���ف���ت ن�����س��اط��ات خلية 
داع�ش  تنظيم  ان�����س��ار  م��ن  ���س��ري��ة 
هجمات  لتنفيذ  يخططون  ك��ان��وا 

يف 16 كانون االأول دي�سمرب.
كانت  امل���ج���م���وع���ة  ان  وا�����س����اف����ت 
انتحاري  ه��ج��وم  لتنفيذ  تخطط 
وقتل مواطنني يف مناطق مكتظة 

يف املدينة ال�سمالية.
عنا�سر  م���ن  ���س��ب��ع��ة  اع��ت��ق��ال  ومت 
اخل���ل���ي���ة يف م���داه���م���ات االرب����ع����اء 

واخلمي�ش.
و���س��ب��ط��ت ال�����س��رط��ة ك��م��ي��ة كبرية 
م���ن امل���ت���ف���ج���رات ال���ت���ي ت���دخ���ل يف 
وا�سلحة  ب���دائ���ي���ة،  ع���ب���وات  ���س��ن��ع 
ومطبوعات  وذخائر  اأوتوماتيكية 

متطرفة املحتوى.
وق����������ال م�����دي�����ر اال�����س����ت����خ����ب����ارات 
الثالثاء  ب��ورت��ن��ي��ك��وف  ال��ك�����س��ن��در 
لعودة  م��ت��اأه��ب��ة  ك��ان��ت  رو���س��ي��ا  ان 
كاأ�ش  ���س��وري��ا قبيل  م��ن  ج��ه��ادي��ني 
يف  الرئا�سية  واالنتخابات  ال��ع��امل 

.2018
الف   40 اىل  ي�����س��ل  م���ا  وت���وج���ه 
العامل  دول  ك����اف����ة  م����ن  م���ق���ات���ل 
للقتال  �سوريا  اىل  رو�سيا،  ومنها 
بعد  االإرهابي  التنظيم  يف �سفوف 
اع��الن��ه م��ا ي�سمى  دول��ة اخلالفة 

ال��ط��ران  ت�شتاأنف  رو�شيا 
ف���راي���ر يف  م�������ش���ر  م����ع 

•• مو�صكو-وكاالت:

ام�ش  ال��رو���س��ي��ة  النقل  وزارة  ق��ال��ت 
وقعتا  وم�����س��ر  رو���س��ي��ا  اإن  اجل��م��ع��ة 
ات���ف���اق���ا ب�������س���اأن ال����ت����ع����اون يف اأم����ن 
الطريان املدين يف خطوة اأوىل نحو 
ا�ستئناف الرحالت اجلوية الرو�سية 

املنتظمة اإىل القاهرة.
مك�سيم  الرو�سي  النقل  وزي��ر  ووق��ع 
املدين  ال��ط��ريان  ووزي���ر  �سوكولوف 
اتفاقا  ف���ت���ح���ي  ����س���ري���ف  امل�������س���ري 
ال�ستئناف  االأوىل  "اخلطوة  ميثل 
ح�سبما  البلدين"،  ب��ني  ال��رح��الت 

اأعلنت الوزارة الرو�سية.
ال���رح���الت  اإن  ����س���وك���ول���وف  وق������ال 
اجلوية بني مو�سكو والقاهرة �ستبداأ 
بانتظار   2018 �سباك/فرباير  يف 
ب��ع�����ش االج���������راءات ال���داخ���ل���ي���ة، يف 

ت�سريحات اأكدها الوزير امل�سري.
وكانت مو�سكو قد اأوقفت الرحالت 
 2015 يف  م�������س���ر  اإىل  اجل�����وي�����ة 
بعدما فجر مت�سددون طائرة ركاب 
رو���س��ي��ة ب��ع��د اإق��الع��ه��ا م��ن منتجع 
اإىل  اأدى  ال�سياحي مما  ال�سيخ  �سرم 
224 �سخ�سا هم جميع من  مقتل 
ال�سياحة  وت���در  متنها.  على  ك��ان��وا 
التي تعد احد اهم اعمدة االقت�ساد 
امل�سري قرابة %20 من العائدات 
بالعمالت االجنبية. وي�سكل ال�سياح 
نحو40%  والربيطانيون  الرو�ش 

من ال�سياح الوافدين مل�سر.

الرتويكا اجلديدة تدعو اىل حتديد موعد االنتخابات البلدية
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون ملك البحرين بالعيد الوطني املجيد

خليفة يوؤكد عمق العالقات االأخوية بني البلدين وال�شعبني
•• اأبوظبي-وام: 

الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  بعث �ساحب 
حمد  امللك  اجل��الل��ة  �ساحب  اأخ��ي��ه  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل«  »حفظه 
الوطني  العيد  البحرين مبنا�سبة  اآل خليفة ملك مملكة  بن عي�سى 

املجيد لبالده.
اأطيب  املنا�سبة وعن  التهاين جلاللته بهذه  اأحر  واأع��رب �سموه عن 
التقدم  م��ن  ب��امل��زي��د  ال�سقيق  البحرين  و�سعب  حلكومة  التمنيات 

واالزدهار.
التي  االأخ��وي��ة  العالقات  عمق  ال��دول��ة  رئي�ش  ال�سمو  �ساحب  واأك���د 

تربط بني البلدين وال�سعبني ال�سقيقني ومتيزها يف املجاالت كافة.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش 
الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ساحب ال�سمو 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
االأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل �ساحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة.

حاكم ال�شارقة يهنئ ملك 
البحرين بالعيد الوطني املجيد

•• ال�صارقة -وام:

ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث 
اجلاللة  �ساحب  اأخيه  اإىل  تهنئة  برقية  ال�سارقة  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�ش 
وذلك   .. ال�سقيقة  البحرين  اآل خليفة ملك مملكة  بن عي�سى  امللك حمد 
بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  بعث  كما  ل��ب��الده.  املجيد  الوطني  العيد  مبنا�سبة 
�سلطان القا�سمي نائب حاكم ال�سارقة و�سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن 
�سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب حاكم ال�سارقة و�سمو ال�سيخ عبداهلل بن 
�سامل بن �سلطان القا�سمي نائب حاكم ال�سارقة برقيات تهنئة مماثلة اإىل 

ملك مملكة البحرين.

حاكم راأ�س اخليمة يهنئ ملك 
البحرين بالعيد الوطني املجيد

•• راأ�ص اخليمة -وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�ش االأعلى 
حاكم راأ�ش اخليمة برقية تهنئة اإىل �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 
اآل خليفة ملك مملكة البحرين ال�سقيقة .. وذلك مبنا�سبة العيد الوطني 

املجيد لبالده.
راأ�ش  القا�سمي ويل عهد  ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر  كما بعث �سمو 

اخليمة برقية تهنئة مماثلة اإىل �ساحب اجلاللة ملك مملكة البحرين.

»البيت متوحد« تطلق »رحلة االحتاد«

عبداهلل بن زايد يرتاأ�س االجتماع ال� 19 ملجل�س التعليم واملوارد الب�شرية

•• اأبوظبي-وام:

متوحد«  »ال��ب��ي��ت  جمعية  اأط��ل��ق��ت 
الرتبية  وزارة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
للمرة  االحت����اد«  »رح��ل��ة  والتعليم 
روح  لتعزيز  تهدف  والتي  الثانية، 
االنتماء للوطن بني الطلبة وتنمية 
من  للمجتمع  اجلميل  رد  ثقافة 
واملعارف  اخل��ربات  اكت�ساب  خ��الل 
ومكت�سباته  ال���وط���ن  ت����راث  ح���ول 

احل�سارية.
جمموعة  امل�����ب�����ادرة  وت�������س���ت���ه���دف 
يف  املتفوقني  الطلبة  م��ن  خم��ت��ارة 
جمال املعرفة واملهارة وال�سخ�سية 
وطالبة  طالبا   28 ع��دده��م  يبلغ 
وت���رتاوح اأع��م��اره��م ب��ني 12و17 
الدولة،  اإم������ارات  ك��اف��ة  م���ن  ���س��ن��ة 
من ذوي التح�سيل العلمي املمتاز 
وميتلكون ثنائية اللغة و�سبق لهم 

ب��رح��ل��ة االحت�����اد ينبع  اه��ت��م��ام��ن��ا 
م����ن م�����دى اأه���م���ي���ة االأث�������ر ال����ذي 
الطلبة  اأبنائنا  نفو�ش  يف  �سترتكه 
لرحلة  امل������ط������روح  ف����ال����ربن����ام����ج 
واملعارف  باخلربات  مليء  االحت��اد 
معايري  و�سعنا  ل��ذل��ك  وامل���ه���ارات 
مع  يتنا�سب  مبا  لالختيار  دقيقة 
ه���ذه ال��ف��ر���س��ة ال��ت��ي مت��ث��ل نقطة 
حتول حقيقي يف �سخ�سية الطلبة 
امل�ساركني الذين مت اختيارهم بناء 
�سخ�سية  ���س��م��ات  يف  ال��ت��م��ي��ز  ع��ل��ى 
ط��ال��ب امل���در����س���ة االإم���ارات���ي���ة كما 
اأ�سفنا م�ساحة لالبتكار والتحدي 
يف مرحلة الرت�سيح وهي اأن يقدم 
اأفكارا تطويرية ميكن  املتناف�سون 
ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا يف ال��ن�����س��خ ال���ق���ادم���ة، 
جمعية  م����ب����ادرة  ان  اىل  م�����س��رية 
تنفيذ مثل هذه  البيت متوحد يف 
الدور  حتقق  والفعاليات  الربامج 

وت��ن��ط��ل��ق ه���ذه امل���ب���ادرة م��ن خطة 
الهادفة  م��ت��وح��د  ال��ب��ي��ت  ج��م��ع��ي��ة 
وتعميق  الوطنية،  الوحدة  لتعزيز 
الت�سامن  وم�ساعر  ال��ع��ط��اء،  روح 
وامل�سوؤولية، ومتكني جيل ال�سباب.

واعرب �سعادة �سيف علي القبي�سي 
اإدارة جمعية البيت  رئي�ش جمل�ش 
م���ت���وح���د ع����ن ����س���ع���ادت���ه ب���اإط���الق 
رحلة  مبادرة  من  الثانية  الن�سخة 
لتعريف  ت���ه���دف  ال���ت���ي  االحت�������اد 
ط��ل��ب��ت��ن��ا مب��ن��ج��زات ال���وط���ن التي 
اأبنائه  وح�������دة  ب��ف�����س��ل  حت���ق���ق���ت 
وتالحمهم خلف قيادتهم احلكيمة 
واالنتماء  ال������والء  ق��ي��م  وت���ع���زي���ز 
خالل  من  وذل��ك  لديهم،  والفخر 
ت�سليط ال�سوء على اإجنازات دولة 
االإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة على 
ال���واق���ع ع���رب ه���ذه الرحلة  اأر������ش 

التعريفية ال�ساملة.

اأح����د جم����االت خدمة  ال��ت��ط��وع يف 
هذه  جت��رب��ة  ليخو�سوا  امل��ج��ت��م��ع، 
الرحلة التي تعزز م�ساعر الوحدة 
والت�سامن  ال����ع����ط����اء  وث����ق����اف����ة 
وامل�سوؤولية  ب���ال���واج���ب  واحل�������ش 
لتعزيز  اإ�سافة  لديهم،  امل�سرتكة 
التي  والثقافية  العلمية  اجلوانب 
جوانب  يف  وتوؤثر  خرباتهم  تري 
برنامج  خ��الل  م��ن  �سخ�سياتهم، 
املعامل  زي���ارات م��درو���ش لعدد من 
والثقافية  وال�سياحية  التاريخية 
الهامة  واحل��ك��وم��ي��ة  وال�����س��ن��اع��ي��ة 
اللوفر،  م��ت��ح��ف  م��ث��ل  ال���دول���ة  يف 
للبحوث،  خليفة  ال�����س��ي��خ  وم��رك��ز 
وامل���ج���ل�������ش ال���وط���ن���ي االحت��������ادي، 
والتقاء �سخ�سيات اإماراتية موؤثرة 
ذات خربة ومكانة وذلك على مدى 
من  اب��ت��داء  متوا�سلة  اأي���ام  �سبعة 
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وقال اإنه مع قرب انطالق عام زايد 
مكان  م��ن  هنالك  لي�ش   2018
اأف�����س��ل ل��ب��دء رح��ل��ة االحت�����اد من 
والدنا  ن�ساأة  مكان  ال��ع��ني،  مدينة 
املوؤ�س�ش ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 

نهيان »طيب اهلل ثراه«.
�سكره  ع����ن  ال��ق��ب��ي�����س��ي  واأع����������رب 
والتعليم  الرتبية  وتقديره لوزارة 
الر�سمية  واجلهات  الرعاة  ولكافة 
اإم����ارات ال��دول��ة على ما  م��ن كافة 
ي��ق��دم��ون��ه م��ن دع���م مل���ب���ادرة رحلة 
يعترب  ال��������ذي  االأم���������ر  االحت����������اد، 
ع��ام��ال مهما يف ت��ق��دمي جت��رب��ة ال 
الذين  املجتهدين  لطلبتنا  تن�سى 

ي�ستحقونها بكل جدارة.
اأكدت �سعادة الدكتورة  من جانبها 
الوكيل  ال�سام�سي  ال�سحاك  اأمنة 
امل�ساعد لقطاع الرعاية واالأن�سطة 
ب���������وزارة ال���رتب���ي���ة وال���ت���ع���ل���ي���م ان 

•• اأبوظبي -وام:

تراأ�ش �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
التعليم  جم��ل�����ش  رئ��ي�����ش  ال�����دويل 
وامل��وارد الب�سرية االجتماع ال� 19 
اأبوظبي  يف  عقد  وال��ذي  للمجل�ش 

اأم�ش االول.
االجتماع  ب��داي��ة  يف  �سموه  ورح���ب 
بعد  مت  فيما   .. املجل�ش  ب��اأع�����س��اء 
االجتماع  حم�����س��ر  اع��ت��م��اد  ذل����ك 
التعليم  مل��ج��ل�����ش  ع�����س��ر  ال���ث���ام���ن 

واملوارد الب�سرية.
بنت  جميلة  م��ع��ايل  وا���س��ت��ع��ر���س��ت 
�����س����امل م�����س��ب��ح امل����ه����ريي وزي������رة 
خالل  العام  التعليم  ل�سوؤون  دول��ة 
االجتماع تقريرا عن نتائج التقييم 
املدر�سي للعام 2017 حيث انتهت 
وزارة الرتبية والتعليم من تقييم 
دبي  يف  حكومية  م��در���س��ة   314

واملناطق ال�سمالية.

ال�ست�سراف  االإمارات  ا�سرتاتيجية 
امل�ستقبل ومئوية االإمارات.

واأكدت اال�سرتاتيجية على حتمية 
على  وامل��م��ار���س��ات  اجل��ه��ود  توحيد 
امل�����س��ت��وى ال��وط��ن��ي وو����س���ع اإط����ار 
�سمن  ال�سركاء  لعمل  وم��وج��ه��ات 
املبادرات الوطنية التي ت�ستحدثها 

وتنظمها الوزارة.
االأندية  منظومة  ا�ستعرا�ش  ومت 
اعتمدت  التي  املدر�سية  الطالبية 
لتنمية  وح��ا���س��ن��ة  رئي�سي  ك��راف��د 
امل�������ه�������ارات ورع������اي������ة امل����وه����وب����ني 
املدر�سي  االإط��ار  �سمن  واملبتكرين 
متكافئة  ف��ر���ش  ت��وف��ري  ل�����س��م��ان 

ومتاحة جلميع الطلبة.
ح�سني  معايل   .. االجتماع  ح�سر 
ب�����ن اإب�����راه�����ي�����م احل�����م�����ادي وزي�����ر 
ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م وم��ع��ايل نورة 
بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة 
نا�سر  وم���ع���ايل  امل��ع��رف��ة  وت��ن��م��ي��ة 
ب���ن ث����اين ال��ه��ام��ل��ي وزي�����ر امل�����وارد 

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  ل����وزارة  املقبلة 
جميع  تقييم  ع��ل��ى  ���س��رتك��ز  ال��ت��ي 
املناطق  يف  اخل���ا����س���ة  امل������دار�������ش 
ال�����س��م��ال��ي��ة وري���ا����ش االأط����ف����ال يف 

العام املقبل.

النتائج  اأب�������رز  ال���ت���ق���ري���ر  و����س���م���ل 
املتعلقة بجودة التح�سيل الدرا�سي 
ومهارات التعلم عند الطلبة وجودة 

التدري�ش والقيادة املدر�سية.
اخلطوات  ال��ت��ق��ري��ر  وا���س��ت��ع��ر���ش 

ك�����م�����ا ا�����س����ت����ع����ر�����س����ت م���ع���ال���ي���ه���ا 
ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة رع����اي����ة امل����ه����ارات 
7 حماور  ت�سم  وال��ت��ي  واالب��ت��ك��ار 
تعزيز  خ��الل��ه��ا  م��ن  ي��ت��م  رئي�سية 
على  مبنية  و���س��م��ات  م���ه���ارات   8

ال���وزارة  ت��وج��ه��ات  ت��دع��م  ممنهجة 
املدر�سة  طلبة  ���س��م��ات  بخ�سو�ش 
االإماراتية وما يتعلق منها بالقيم 
على  ال������وزارة  “حتر�ش  م�سيفة 
اإ�سراك الطلبة يف جممل الربامج 
والفعاليات التي من �ساأنها تعميق 

الفعلي للم�سوؤولية املجتمعية.
الرتبية  وزارة  اأن  �سعادتها  وبينت 
يف  خا�سة  اأه��م��ي��ة  اأول���ت  والتعليم 
ب��راجم��ه��ا ل��ت��ك��ري�����ش ق��ي��م ال����والء 
واالنتماء للوطن يف اأذهان الطلبة 
ممار�سات  ع����رب  ذل�����ك  وت���رج���م���ة 

من  الطلبة  ل��دى  الوطني  الوعي 
اأجنزته  م��ا  على  تعريفهم  خ��الل 
القيادة  ت��وج��ي��ه��ات  ع���رب  دول���ت���ن���ا 
اإجن�������ازات و�سعت  م���ن  ال��ر���س��ي��دة 
املتقدمة  ال��دول  دولتنا يف م�ساف 

يف خمتلف القطاعات وامليادين”.

ب���ال���ه���ول ال���ف���ال����س���ي وزي������ر دول����ة 
واملهارات  ال��ع��ايل  التعليم  ل�سوؤون 
�سهيل  بنت  �سما  ومعايل  املتقدمة 
ب��ن ف��ار���ش امل���زروع���ي وزي����رة دولة 
الدكتور  ومعايل  ال�سباب  ل�سوؤون 
دائرة  رئي�ش  النعيمي  را���س��د  علي 

الب�سرية والتوطني ومعايل ح�سة 
بنت عي�سى بو حميد وزيرة تنمية 
امل���ج���ت���م���ع وم����ع����ايل ج��م��ي��ل��ة بنت 
دولة  وزي��رة  املهريي  �سامل م�سبح 
ال���ع���ام ومعايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  ل�������س���وؤون 
الدكتور اأحمد بن عبد اهلل حميد 

التعليم واملعرفة يف اأبوظبي و�سعادة 
الدكتور عبداهلل الكرم املدير العام 
الب�سرية  والتنمية  املعرفة  لهيئة 
وحم��م��د خ��ل��ي��ف��ة ال��ن��ع��ي��م��ي مدير 
مكتب �سوؤون التعليم يف ديوان ويل 

عهد اأبوظبي.

�شفر الدولة يلتقي وايل والية البحر 
االأحمر ووزير املالية يف ال�شودان

•• اخلرطوم-وام: 

التقى �سعادة حمد حممد حميد اجلنيبي �سفري الدولة لدى جمهورية ال�سودان ام�ش معايل  علي اأحمد حامد عبد 
القادر وايل والية البحر االأحمر بح�سور اللواء جمدي ال�سيد عمر قائد املنطقة الع�سكرية بالوالية .. وذلك مبقر 

الوالية مبدينة بورت�سودان.
ومت خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بني البلدين والفر�ش اال�ستثمارية يف الوالية.

كما التقى �سعادة ال�سفري ال�سيد علي عبد اللطيف وزير املالية واالقت�ساد والقوى العاملة ال�سوداين .. حيث تناول 
اللقاء عددا من املوا�سيع امل�سرتكة التي تهم البلدين ال�سقيقني.

حممد بن را�سد خالل ح�سوره اأفراح العامري والفال�سي  »وام«
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اأخبـار الإمـارات

وفد »تران�شاد« يتعرف على برنامج النقاط املرورية ب�شرطة اأبوظبي
•• ابوظبي-وام:

اطلع وفد من مركز تنظيم النقل ب�سيارات االأجرة “تران�ساد” على جهود 
�سرطة اأبوظبي الرائدة يف جمال تعزيز ال�سالمة املرورية، واآلية العمل يف 
ل��الإدارة يف جممع  ال�سرطية والرعاية الالحقة، خالل زي��ارة  املتابعة  اإدارة 

اإدارات ال�سرطة يف اأبوظبي.
اإدارة املتابعة ال�سرطية  ورحب العقيد �سيف حممد الدهماين، نائب مدير 
والرعاية الالحقة ب�سرطة اأبوظبي بالوفد الزائر برئا�سة عبد اهلل حممد 
بقطاع  واالإمتياز  الرتاخي�ش  اإدارة  يف  االأداء  تدقيق  اأول  �سابط  الرا�سدي 
عالقات  وتعزيز  اأهمية  م��وؤك��داً  املتكامل،  النقل  مركز  يف  االأج���رة  مركبات 

االهتمام  ذات  امل��ج��االت  يف  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  والتن�سيق  وال�����س��راك��ة  ال��ت��ع��اون 
اال�سرتاتيجية  واخلطط  التنظيمي  الهيكل  على  الوفد  واطلع  امل�سرتك. 
الالحقة  والرعاية  ال�سرطية  املتابعة  اإدارة  التي تقدمها  واملهام واخلدمات 
وفق اأف�سل املمار�سات العاملية املتقدمة، كما ا�ستمع اإىل �سرح من املقدم اأحمد 
جمعه اخلييلي، رئي�ش ق�سم برنامج النقاط املرورية، عن برامج تخفي�ش 
النقاط املرورية والذى قال اإن املتابعة ال�سرطية والرعاية الالحقة تنظم 
حما�سرات تثقيفية لل�سائقني لتعريفهم بخدمة تخفي�ش النقاط املرورية 
حت�سني  بهدف  الرخ�سة،  ل�سحب  تعر�سهم  التي  وال��ت��ج��اوزات  واملخالفات 
�سحب  اإىل  ت��وؤدي  التي  باملخالفات  وتعريفهم  تاأهيلهم  واإع���ادة  �سلوكياتهم 

رخ�سة القيادة، اأو حجز املركبة.

اختتام موؤمتر اليوم العاملي ملكافحة الف�شاد
•• ابوظبي -وام:

ملكافحة  العاملي  اليوم  “موؤمتر  اأبوظبي  �سرطة  اختتمت 
اأف�سل  اإىل جانب  رائ��دة  دولية  الف�ساد” مبناق�سة جت��ارب 
ت��ع��زي��ز قيم  ال��ت��ي ت�سهم يف  ال����دويل  ال��ت��ع��اون  مم��ار���س��ات 

النزاهة الوظيفية ومكافحة الف�ساد.
وت�سدرت حلقات العمل الوطنية ب�ساأن النزاهة يف جماالت 
اخلتامي  اليوم  جل�سات  وال�سحة”  والتعليم  “الريا�سة 
وعقدت ور�سة “النزاهة يف الريا�سة” الأول مرة يف منطقة 
ال�سرطة  منظمة  م��ن  خ���رباء  مب�ساركة  ال��ع��رب��ي،  اخلليج 
�سرطة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  “االإنرتبول”،  ال��دول��ي��ة  اجلنائية 

اأبوظبي واللجنة االأوملبية الدولية.
مكافحة  اإدارة  مدير  امل��ه��ريي،  مع�سد  مطر  امل��ق��دم  واأك���د 
الف�ساد، حر�ش �سرطة اأبوظبي على اال�ست�سافة وامل�ساركة 
يف املوؤمترات الدولية املعنية بالنزاهة الوظيفية ومكافحة 
الف�ساد، م�سريا اأن مثل هذه التظاهرات االأمنية ت�سهم يف 
ال�سلوك  ومعايري  قواعد  بتعزيز  ت�سهم  مقننة  اأطر  و�سع 
بالقوانني  واإمل��ام��ه��ا  امل�ستهدفة،  اجل��ه��ات  الأداء  الوظيفي 
واالأنظمة والتعليمات النافذة ذات العالقة دون اأي اإخالل 
اأو اإهمال، مما ي�سهم يف التنمية امل�ستدامة. وقال: اإن انعقاد 

املوؤمتر العاملي يعزز من جهود دولة االإم��ارات يف مكافحة 
الف�ساد، بالرتكيز على رفع م�ستوى الوعي لدى املوؤ�س�سات 
�سبهات  يف  ال���وق���وع  م��ن  التح�سني  يف  امل�����س��ارك��ة  ب��اأه��م��ي��ة 
الف�ساد، و طرح اأف�سل املمار�سات الدولية يف عمل اجلهات 

املعنية، وو�سائل املواجهة من املمار�سات غري امل�سروعة.
ال��ن��زاه��ة وال�����س��ف��اف��ي��ة وامل�����س��اءل��ة ك��ل��ه��ا مطالب  اأن  وذك����ر 
حظي  امل��وؤمت��ر  اأن  اإىل  الفتا  الف�ساد،  مكافحة  يف  اأ�سا�سية 
باأهمية كبرية من اخلرباء العامليني امل�ساركني يف فعالياته 
تقدمي  يف  ي�سهم  مب��ا  ال��ن��زاه��ة،  جم���ال  يف  املتخ�س�سني 
احللول الكفيلة بالتعامل االإيجابي مع النزاهة ومكافحة 

الف�ساد يف جميع جماالت احلياة املختلفة.
اليوم  لفعاليات  االأوىل  اجلل�سة  يف  ناق�ش  امل��وؤمت��ر  وك���ان 
الثاين مو�سوعا حول “اأف�سل املمار�سات والتعاون الدويل 
الف�ساد،  مكافحة  يف  االنرتبول  ودور  الف�ساد،  مكافحة  يف 
وجهود هيئة النزاهة يف اململكة االأردنية الها�سمية، وحتدث 
باجلل�سة : امل�ست�سار اإ�سماعيل مدين، رئي�ش نيابة االأموال 
يف دبي، وحميد العميمي، �سابط جنائي يف االأمانة العامة 
نائل  اأ�سامة  والدكتور  ليون،  الدولية  اجلنائية  لل�سرطة 
الف�ساد  ومكافحة  النزاهة  هيئة  جمل�ش  ع�سو  املحي�سن، 

يف االأردن.

�شرطة عجمان تخرج دورتني ل�شف ال�شباط واالأفراد
•• عجمان -وام:

�سرطة عجمان،  امل�ساندة يف  واخلدمات  امل��وارد  اإدارة  عام  نائب مدير  امل�سيبي  العقيد علي حميد  �سعادة  �سهد 
دورتني  تخريج  حفل  ال�سرطة،  تدريب  معهد  اإدارة  مدير  نائب  النعيمي  �سعيد  بن  عبداهلل  املقدم  وبح�سور 

نظمها املعهد يف قاعة االإمارات مببنى القيادة العامة ل�سرطة عجمان.
�سف  من  منت�سبا   33 مب�ساركة  التاأ�سي�سية«  املهنية  وال�سالمة  »ال�سحة  مو�سوع  االأوىل  ال��دورة  وت�سمنت 
ال�سباط واالأفراد من خمتلف قيادات ال�سرطة التابعة لوزارة الداخلية، قدمها الدكتور حممد فوزي، بينما 
كانت الدورة الثانية حول »االأ�ساليب احلديثة لبناء فر�ش العمل وتنمية روح الفريق« مب�ساركة 38 منت�سبا 

من �سف ال�سباط واالأفراد من خمتلف القيادات ال�سرطية بالدولة، قدمها اخلبري رائد حممد اأحمد.
ال�سهادات  املحا�سرين وقدم  امل�ساندة بتكرمي  امل��وارد واخلدمات  التخريج قام نائب مدير عام  ويف ختام حفل 

خلريجي الدورات.

اخليمة مل�شاريع وقفية راأ�س  خرية  تخ�ش�شها  درهم  األف   517
•• راأ�ص اخليمة – الفجر

اأموال  اإجمايل  األف درهما من   517 اأمني عام موؤ�س�سة راأ�ش اخليمة لالأعمال اخلريية ان املوؤ�س�سة خ�س�ست  قال حممد جكة املن�سوري 
�سدقات املتربعني يف هذا العام لتنفيذ م�ساريع وقفية خريية جارية يعود ثوابها على هوؤالء املتربعني

واكد حر�ش اجلمعية على تنفيذ بع�ش امل�ساريع يف البلدان الفقرية بالتعاون مع جمعية الرحمة لالأعمال اخلريية يف راأ�ش اخليمة حر�سا 
على م�ساعدة اأبناء هذه الدول.

واأ�ساف اإن امل�سروع االأول ت�سمن اإن�ساء 4 م�ساجد يف اأندوني�سيا بتكلفة 320 األف درهم ت�ستوعب بني 140 اإىل 250 م�سل.
واأو�سح اأن امل�سروع الثاين متثل حفر 30 بئرا جوفية يف عدد من الدول الفقرية بتكلفة 197 درهما ، م�سيدا باإ�سهامات املتربعني يف دعم 

امل�ساريع واالن�سطة اخلريية التي تنفذها خريية راأ�ش اخليمة على ال�سعيدين الداخلي واخلارجي
ولفت اىل حر�ش املوؤ�س�سة على امل�سي قدما يف تنفيذ امل�ساريع اخلريية ومد يد العون وامل�ساعدة لالأ�سر املعوزة واملتعلقة ِبَنا ي�سهم يف تخفيف 

العبء امللقى على كاهلها.  

جمعية كلنا االإمارات تهنئ »اأم االإمارات« مبنا�شبة منحها لقب »ن�شرة االأ�شرة«
�سمو  االإم����ارات  كلنا  جمعية  ه��ن��اأت 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك، رئي�سة 
الرئي�ش  ال���ع���ام  ال��ن�����س��ائ��ي  االحت�����اد 
االأ�سرية،  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى 
لالأمومة  االأع��ل��ى  املجل�ش  رئي�سة 
�سموها  منح  مبنا�سبة  والطفولة، 
ل��ق��ب )ن�����س��رية االأ�����س����رة( م���ن قبل 
تثمينا  ل��الأ���س��رة،  ال��ع��امل��ي��ة  املنظمة 
ال���ك���ب���رية يف دعم  ���س��م��وه��ا  جل���ه���ود 

ا�ستقرار االأ�سرة.
اخلييلي،  روي����ة  ب��ن  خمي�ش  وق����ال 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي جل��م��ع��ي��ة كلنا  امل����دي����ر 
االإم��ارات يف ت�سريح بهذه املنا�سبة، 
ل�سمو  االأمم������ي  ال��ت��ك��رمي  ه����ذا  اإن 
ال�����س��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك »اأم 

واإجنازا  املتحدة،  العربية  االإم��ارات 
الذهبي  �سجلها  اإىل  جديدا ي�ساف 
ومكانتها وح�سورها امل�سرف يف اأهم 
واأرق����ى امل��ح��اف��ل ال��دول��ي��ة ويف كافة 
م�ساهمة  ع��ل��ى  وت��اأك��ي��د  امل���ج���االت، 
احل�سارة  �سنع  يف  االإم�����ارات  دول���ة 
االأمن  توفري  ودوره��ا يف  االإن�سانية 
مبادئ  ون�������س���ر  ال���ع���امل���ي  وال�������س���ل���م 
الكراهية  ون��ب��ذ  واالإخ����اء  الت�سامح 

والتمييز.  
وق������ال ال�����س��ي��د خ��م��ي�����ش ب����ن روي����ة 
ال�سيخة  �سمو  اآمنت  لقد  اخلييلي، 
ب����اأن املجتمع  ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك 
امل�����س��ت��ق��ر واالآم�������ن ن���وات���ه االأ����س���رة 
امل�ساهمة  ع��ل��ى  ال���ق���ادرة  املتما�سكة 

اإ�سايف  تكرمي  هو  ال��ع��امل،  م�ستوى 
على  �سموها  اإجن����ازات  اإىل  ي�ساف 
وتاأكيد  ودل���ي���ل  ال��ع��امل��ي،  ال�����س��ع��ي��د 
على دور �سموها ومبادراتها املثمرة 
لبناء  وعمل  كمنهجية  بها  واالأخ��ذ 
على  ق��ادرة  ومتميزة  ناجحة  اأ���س��رة 
العطاء وحتمل امل�سوؤولية املجتمعية 
لتحقيق االأمن واال�ستقرار واملجتمع 

النموذجي.  
اإىل  ال�سيد خمي�ش اخلييلي،  واأ�سار 
لالأ�سرة  حت��ق��ق��ت  ال���ت���ي  امل���ن���ج���زات 
جلهود  ثمار  تعد  والتي  االإماراتية 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو 
ال��ب��ّن��اء يف  »اأم االإم��������ارات« ودوره������ا 
حتقيق مبداأ امل�ساواة، حيث اأ�سبحت 

واعتزاز  فخر  و�سام  هو  االإم����ارات«، 
لكل امراأة اإماراتية وعربية، وتاأكيد 
يف  ال�سخية  �سموها  ع��ط��اءات  على 
واالأ�سري  الن�سائي  العمل  جم��االت 
والعاملي،  امل��ح��ل��ي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
وج���ه���ود ���س��م��وه��ا ال��ك��ب��رية ودوره����ا 
امل�����������س�����اواة بني  م�����ب�����داأ  يف حت���ق���ي���ق 
ال��رج��ل وامل�����راأة، وال��ع��م��ل ع��ل��ى بناء 
متما�سك  وجمتمع  م�ستقرة  اأ���س��رة 
باأبنائه ت�سوده روح االإخاء والعطاء 

واالبتكار واالإبداع. 
التكرمي  ه���ذا  اأن  اخل��ي��ي��ل��ي،  واأك�����د 
اأرقى  العاملي من طرف واح��دة من 
تعنى  التي  العاملية  املنظمات  واأه��م 
لدولة  تكرمي  ه��و  االأ���س��رة،  ب�سوؤون 

دولة االإمارات، بف�سل جهود واأفكار 
�سموها اخلالقة، منوذجا للمجتمع 
االأ�سرة  روح  ت�����س��وده  ال����ذي  االآم����ن 
الواحدة، �سعارها التكاتف والتالحم 
واالإخاء وقبول االآخر والتعاون معه 
االإم���ارات  ون��ال��ت دول��ة  دون متييز، 
بذلك احرتام وتقدير كافة �سعوب 
العامل ومنظماته االأممية والدولية 
اأهم  يف  ب��ه  يقتدى  مثال  واأ�سبحت 

املنابر العاملية.
اإط����الق »ج���ائ���زة �سمو  اأن  اأك���د  ك��م��ا 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك العاملية 
واملن�سة  الو�سيلة  لتكون  لالأ�سرة«، 
االأ�سرية  ال��ت��ج��ارب  الإب�����راز  امل��ه��م��ة 
على  املتميزة  واملمار�سات  الناجحة 

التنمية  الفاعلة يف موا�سلة عملية 
وحتقيق  املكت�سبات  و�سون  والبناء 
فاأ�سبحت  االإجن������ازات،  م��ن  امل��زي��د 

املراأة التي تعد نواة االأ�سرة، عن�سرا 
فاعال يف االأ�سرة واملجتمع و�سريكة 
املجاالت،  ك��اف��ة  ال��رج��ل يف  الأخ��ي��ه��ا 
املنا�سب  اأرق�������ى  ���س��غ��ل��ت  اأن  ب���ع���د 
ال���وط���ن���ي بكل  وم����ار�����س����ت دوره��������ا 
مبكانة  حتظى  واأ�سبحت  اإخ��ال���ش 

مرموقة واحرتام عاملي مميز.
املدير  ع���رب  ت�����س��ري��ح��ه،  خ��ت��ام  ويف 
االإم���ارات،  كلنا  جلمعية  التنفيذي 
االإم����ارات  ع��ن فخر واع��ت��زاز �سعب 
ال�����س��ي��خ��ة فاطمة  ���س��م��و  ب����اإجن����ازات 
على  االإم��������ارات(  )اأم  م���ب���ارك  ب��ن��ت 
�سموها  اأن  موؤكدا  العاملي،  ال�سعيد 
االأعلى  واملثل  القدوة  دائما  �ستبقى 

يف التميز والريادة.

التقى بهم يف راأ�س اخليمة

اك�شبو 2020 دبي ي�شتقطب اأ�شحاب اخلرات واملتقاعدين 
•• راأ�ص اخليمة – الفجر

نظم برنامج اإك�سبو للمتطوعني جل�سة نقا�سية جمعت نخبة من 
الكوادر احلكومية ال�سابقة �سمن �سل�سلة لقاءات املتطوعني التي 
راأ�ش  انعقد يف متحف  الذي  امللتقى  وناق�ش  الربنامج.  ينظمها 
ي�سمن  مبا  املتطوعني  برنامج  تطوير  �سبل  الوطني،  اخليمة 
للموظفني  ال��ذي ميكن  وال���دور  املجتمع  اأط��ي��اف  كافة  اإ���س��راك 

ال�سابقني القيام به. 
 - املتطوعني  برنامج  اأول  مدير  احلو�سني  جا�سم  عبري  وقالت 
�سغار  اأو  ال�سباب  على  التطوع  يقت�سر  »ال  دبي   2020 اإك�سبو 
ال�����س��ن ف��ل��ك��ل ف���رد يف جم��ت��م��ع دول����ة االإم�������ارات م���ن املواطنني 
واملقيمني دور اإيجابي ميكن القيام به من خالل التطوع. ت�سرنا 
�سيكون  الذين  الكوادر احلكومية  اأ�سحاب اخلربة من  م�ساركة 

الإ�سهاماتهم اأثر كبري ال يقت�سر على تطوعهم بوقتهم وجهدهم، 
االإدارية  امل��ج��االت  يف  خرباتهم  من  اال�ستفادة  اأي�ساً  ي�سمل  بل 
والتنظيمية ف�ساًل عن خرباتهم ومعارفهم احلياتية والعملية 
يف خمتلف املجاالت. نحن �سعداء مبا مل�سناه يف جل�سة اليوم من 
اهتمام وا�ستجابة وندعو اجلميع من كل االأعمار ليكونوا معنا 

يف م�سريتنا الهادفة لتنظيم اإك�سبو دويل ا�ستثنائي«.  
غرفة  يف  اقت�سادي  م�ست�سار  ال�سام�سي،  جنيب  الدكتور  وق��ال 
يف  االقت�سادية  للدائرة  االأ�سبق  ال��ع��ام  وامل��دي��ر  اأبوظبي  جت��ارة 
راأ�ش اخليمة واملدير العام ال�سابق للهيئة اال�ست�سارية للمجل�ش 
م�سروع  دب��ي   2020 »اإك�سبو  ال��ت��ع��اون:  جمل�ش  ل��دول  االأع��ل��ى 
وطني يحظى بدعم قيادتنا ودعم جمتمع االإمارات بكل فئاته. 
الأ�سحاب اخلربة من املتقاعدين دور هام يقومون به يف املجتمع 
فالتقاعد ال يعني التوقف عن العطاء والبذل، وميكن اأن يكون 

لهم دور فعال وموؤثر يف دعم اإك�سبو 2020 دبي وكل امل�ساريع 
اإجناحها  يف  ي�سهم  مب��ا  ال��دول��ة  م�ستوى  على  الهامة  الوطنية 

وتقدمي اأبهى �سورة عن بلدنا احلبيب للعامل«. 
نظم خالل  للمتطوعني  اإك�سبو  برنامج  اأن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر 
يف  �ساركوا  متطوعني  مع  ذهني  ع�سف  جل�سة  املا�سي  االأ�سبوع 
واال�ستفادة  جتاربهم  ملناق�سة  ال���دويل  اإك�سبو  م��ن  �سابقة  ن�سٍخ 
اإك�سبو  ملتطوعي  ا�ستثنائية  جتربة  توفري  بهدف  خرباتهم  من 

دبي.   2020
ويهدف برنامج اإك�سبو للمتطوعني اإىل ا�ستقطاب اأكر من 30 
األف متطّوع للم�ساهمة يف تنظيم هذه الوجهة العاملية ومتثيل 
ال��زّوار يف امللتقى  اأم��ام ماليني  دول��ة االإم���ارات العربية املتحدة 
الذي �سيكون عالمة فارقًة ومنحًى بارزاً يف تاريخ دولة االإمارات 
واملنطقة. �سيوؤدي املتطوعون مهمة حيوية يف اإك�سبو 2020 دبي 

ت�سمل اأكر من 45 دوراً ووظيفة و�سوف ي�سل اإجمايل �ساعات 
16 مليون �ساعة عمل تطوعي.  اأكر من  اإىل  عمل املتطوعني 
وميكن الت�سجيل يف الربنامج عرب �سفحته على املن�سة الوطنية 

 .www.volunteers.ae/expo2020  للتطوع
ومن املتوقع اأن ي�سهد اإك�سبو 2020 دبي اأكر من 25 مليون 
%70 من  �سيكون  ال��دويل  اإك�سبو  تاريخ  م��رة يف  والأول  زي��ارة 
بدور  املتطوعون  وي�سطلع  امل�سيف،  البلد  خ��ارج  من  ال��زي��ارات 

بارز يف اإجناح احلدث. 
جهة   200 م��ن  اأك���ر  دب��ي   2020 اإك�سبو  ي�ستقطب  و���س��وف 
م�����س��ارك��ة، مب���ا ي�����س��م��ل ب��ل��دان��اً وم��ن��ظ��م��ات م��ت��ع��ددة االأط�����راف، 
و�سركات كربى وموؤ�س�سات تعليمية؛ و�سوف ي�سكل هذا احلدث 
تظاهرة عاملية �سخمة ومن�سة رائدة لت�سجيع االإبداع واالبتكار 

والتعاون.

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

دبى 
م�ست�سفى را�سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
م�ست�سفى الرباحة                   2710000
م�ست�سفى املكتوم                     2221211         
م�ست�سفى االمل                      3444010
م�ست�سفى الو�سل                    2193000

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�ش     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�ش       2223555

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

الأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�ش  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة
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اأخبـار الإمـارات
�شرطة اأبوظبي ت�شارك البحرينيني 

االحتفاء بيومهم الوطني
•• ابوظبي-وام:

�ساركت �سرطة اأبوظبي االأ�سقاء البحرينيني القادمني اإىل مطار اأبوظبي 
الدويل اأفراحهم مبنا�سبة يوم اململكة الوطني.

االأ�سقاء  اأب��وظ��ب��ي  ب�����س��رط��ة  وامل��ن��اف��ذ  االأم����ن  ����س���وؤون  ق��ط��اع  ا�ستقبل  ف��ق��د 
البحرينيني القادمني اإىل مطار اأبوظبي الدويل بالورود واأعالم البلدين 
حممد  الرائد  ا�ستقبالهم  يف  كان  حيث  املنا�سبة  بهذه  ابتهاجاً  ال�سقيقني 
العامة وعدد من منت�سبي  املرا�سم والعالقات  اإدارة  املرزوقي من  ابراهيم 

اإدارة �سرطة اأمن مطار اأبوظبي الدويل وال�سركاء اال�سرتاتيجيني.

جمل�س الداخلية يناق�س »اأهمية دور ال�شباب يف حتقيق توجهات احلكومة«
•• العني -وام:

ال�سباب يف حتقيق  دور  اأهمية  الداخلية  وزارة  امل�ساركون يف جمل�ش  اأك��د 
توجهات حكومة دولة االإمارات العربية املتحدة يف خدمة واإ�سعاد املجتمع 
داعني اىل موا�سلة املجال�ش التوعوية لتعزيز التن�سيق والتعاون امل�سرتك 
بني جمال�ش ال�سباب والفئات والهيئات املجتمعية لتبادل االآراء واملعارف 
حول املبادرات واخلطط التي ميكن تطبيقها ب�سكل واقعي ي�ستفيد منها 
ت�ست�سرف  مبدعة  �سبابية  خالقة  اأفكار  على  مرتكزة  واملجتمع  ال�سباب 

امل�ستقبل لتبني حلول للحا�سر. 
جاء ذلك خالل املجل�ش الذي حتدث فيه اأع�ساء جمل�ش وزارة الداخلية 
واأداره  العني  مبدينة  االحبابي  عاي�ش  مفلح  �سعادة  وا�ست�سافه  لل�سباب 
التي ينظمها مكتب  التوعية  االإعالمي يو�سف احلمادي �سمن جمال�ش 
ثقافة احرتام القانون باالإدارة العامة لل�سوؤون التنظيمية، بالتعاون مع 

اإدارة االإعالم االأمني، باالإدارة العامة لالإ�سناد االأمني بوزارة الداخلية.
تعزيز  يف  االإم���ارات���ي  لل�سباب  احليوية  االأدوار  ع��ن  املجتمعون  وحت���دث 

لل�سباب،  القيادة  ودع��م  االإم���ارات  يف  احل�ساري  والتطور  البناء  م�سرية 
باالإ�سافة  الداخلية،  وزارة  لل�سباب وجمل�ش  االإم��ارات  ومبادرات جمل�ش 

اإىل امل�ساركة بتجارب واعية الأع�ساء جمل�ش �سباب وزارة الداخلية.
 واأكد املتحدثون على �سرورة تعزيز الربامج الريادية وامل�ساريع النوعية 
ومبتكرة  عملية  ط��رق  بتوفري  وت�سهم  ال�سباب  ق���درات  ت�ستنه�ش  التي 
لتمكني ال�سباب وحتفيزهم لتحقيق روؤية القيادة الر�سيدة لدولة االإمارات 
والتاأ�سي�ش لبناء اأجيال من قادة امل�ستقبل القادرين على موا�سلة م�سرية 

النجاحات واالإجنازات للدولة، والو�سول بها اإىل م�ستويات عاملية.
�سباب  جمل�ش  رئي�ش  الظاهري  اإبراهي����م  حمم������د  الن�����قيب  وت������حدث   
وفتح  االإم��ارات��ي  لل�سباب  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  رع��اي��ة  ع��ن  الداخلية  وزارة 
اأفكارهم وم�ساعدتهم  الثقة بهم، وتبني  الفر�ش لهم وتعزيز  مزيد من 
ال�سباب  متكني  على  عملت  القيادة  اأن  موؤكداً  وتطويريه،  تنفيذها  على 
من امل�ساركة الفاعلة يف خمتلف جماالت احلياة، وتعزيز دورهم يف ر�سم 

امل�ستقبل.
ال�سباب، وقد  اأن قيادة دول��ة االإم���ارات �سعت دائماً لدعم ومتكني  واأف��اد   

نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  ت��ع��اىل«  ب���اإذن اهلل   « ل��ه  املغفور  اأر���س��ى 
»طيب اهلل ثراه«، الدعائم والركائز لتنمية قدرات ال�سباب واإ�سراكهم يف 
عملية �سنع واتخاذ القرارات، م�ستعر�ساً جتارب متكني ال�سباب يف وزارة 
خمتلف  م��ع  ونقا�سية  ح��واري��ة  جل�سات  يف  الدائمة  وامل�ساركة  الداخلية 
قطاعات ال�سباب يف الوزارة، وذلك لال�ستماع الآرائهم واأفكارهم املختلفة، 

وطرح مبادرات ابتكارية م�ستقبلية لتعزيز مهارات وقيم ال�سباب.
ت�سريف  م�سوؤولية  عليهم  تقع  زاي���د«  »ع��ي��ال  االإم����ارات  �سباب  اأن  واأك���د    
الدولة حملياً وعاملياً، وبذل املزيد من اجلهد للتميز والريادة، والت�سلح 

بالعلم واملعرفة واالبتكار ملواجهة حتديات امل�ستقبل وخلق الفر�ش.
�سباب  جمل�ش  ع�سو  احل�ساين  �سعيد  حممد  اأول  امل��الزم  ا�ستعر�ش  ثم   
وزارة  وجم��ل�����ش  لل�سباب  االإم������ارات  جمل�ش  حم���ور  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
مبادرات  وتبني  اإط���الق  يف  ال�سبابية  املجال�ش  دور  وامل��ب��ادرات  الداخلية 
ت�ستند اإىل اأفكارهم املبدعة لتعزيز م�ساركتهم املجتمعية وت�سهم يف تعزيز 

دور ال�سباب والتعبري عن تطلعاتهم وطموحاتهم.
 وقدم احل�ساين �سرحاً عن املوائمة بني مبادرات جمل�ش �سباب االإمارات 

وجمل�ش �سباب وزارة الداخلية، وتطرق اإىل احللقات ال�سبابية التي يقوم 
ب�سكل دوري وحول موا�سيع خمتلفة وذلك ال�ستقطاب  بعقدها  املجل�ش 
دور  وا�ست�سراف  املجتمع،  يف  ال�سباب  فئات  خمتلف  من  املبدعة  االأف��ك��ار 

ال�سباب امل�ستقبلي يف ا�ستمرارية التطوير يف الدولة.
 واأ�سار املالزم اأول اأحمد الكتبي، ع�سو جمل�ش �سباب وزارة الداخلية، اىل 

احللقات ال�سبابية، و100 موجه وبيانات �سبابية وغريها الكثري.  
واأ�ساف اأن العطاء واالبتكار يحتاج لدعم وهذا يتوفر يف دولة االإمارات 
وبعيدة  ق�سرية  ا�سرتاتيجية  خطط  هناك  اأن  و�سرح  املتحدة.  العربية 
املدى الإ�سراك ال�سباب وتطوير مهاراتهم، واأن املنزل والعائلة يلعبان دور 

ال�سريك املهم يف �سقل مهارات ال�سباب.
  ثم تناول عدد من املتحدثني مالمح الروؤية امل�ستقبلية لدور ال�سباب، 
والبدء  امل�ستقبل  حت��دي��ات  ال�ستنباط  اال�ست�سرافية  ال��ن��ظ��رة  واع��ت��م��اد 
بالتفكري واإيجاد حلول ملثل هذه التحديات و�سرورة بناء جيل واع ملتزم 
االأ�سيل  اإىل تراثه  الوقت  العاملية وم�ستند يف ذات  الثقافات  منفتح على 

وقيم موروثة العربي االإ�سالمي الرا�سخة يف التاريخ..

�شرطة راأ�س اخليمة تهتم ب�شركات االأمن اخلا�شة
•• راأ�ص اخليمة – الفجر

ا����س���ت���ق���ب���ل  ال���ع���م���ي���د ع����ب����د اهلل 
ن���ائ���ب قائد  خ��م��ي�����ش احل���دي���دي 
املقدم  راأ���ش اخليمة،  �سرطة  ع��ام 
اإدارة  م���دي���ر  ال�����س��ام�����س��ي  ���س��ع��ي��د 
اخلا�سة  االأم���ن  ���س��رك��ات  تنظيم 
باالأمانة العامة ملكتب �سمو وزير 
العميد غامن  الداخلية، بح�سور 
العمليات  عام  اأحمد غامن مدير 
ال�������س���رط���ي���ة، وال���ع���م���ي���د دك���ت���ور 
مدير  احل��م��ي��دي  �سعيد  حم��م��د 
والعميد  املركزية،  العمليات  عام 

مل��ك��ت��ب �سمو  ال���ع���ام���ة  ب���االأم���ان���ة 
وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة، م���وؤك���داً مدى 
اإىل  راأ�����ش اخل��ي��م��ة  ���س��رط��ة  �سعي 
م���د ج�����س��ور ال��ت��ع��اون م���ع جميع 
وذلك  بالدولة،  االأمنية  اجلهات 
جماالت  وت��ط��وي��ر  تعزيز  ب��ه��دف 
اخل���دم���ات ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا العمل 
االأم������ن������ي، وت�����ب�����ادل امل�����زي�����د من 
تدعم  التي  والتجارب،  اخل��ربات 
التوجه ال�سرطي وتكفل االرتقاء 
ب���ه وف����ق م��ع��اي��ري اجل������ودة التي 
وزارة  ا�سرتاتيجية  عليها  َتُن�ش 

الداخلية. 

اإدارة  م���دي���ر  م��ن��خ�����ش  اهلل  ع��ب��د 
اجلنائية،  وامل��ب��اح��ث  ال��ت��ح��ري��ات 
النعيمي  يو�سف حممد  والنقيب 
رئي�ش ق�سم املتابعة باإدارة تنظيم 
وال�سيد  اخلا�سة،  االأم��ن  �سركات 
التنفيذي  امل��دي��ر  الفال�سي  علي 

للمعهد االأمني الوطني.
ح���ي���ث رّح�������ب  ن���ائ���ب ق���ائ���د عام 
بالوفد  اخل��ي��م��ة  راأ�������ش  ���س��رط��ة 
الزائر، م�سيداً مب�ستوى التن�سيق 
العامة  ال���ق���ي���ادة  ب���ني  وال���ت���ع���اون 
واإدارة  اخل��ي��م��ة  راأ�������ش  ل�����س��رط��ة 
اخلا�سة  االأم���ن  ���س��رك��ات  تنظيم 

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
اعالن بيع عقار بالن�سر- للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2014/1441 تنفيذ جتاري 
طالب التنفيذ: ه�سام حممد  عفيفى عبد الكرمي   واآخ��رون - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع بور�سعيد - بناية بي دبي 
الوطنية للتاأمني -مقابل �سيتي �سنرت - الطابق 6 - �سقة 602 ،  املنفذ �سده : طارق حممد ال�سيد ح�سني -  عنوانه : اإمارة 
دبي - �سارع ال�سيخ زايد - بناية ال�سيخ احمد بن �سعيد نف�ش بناية بنك نور اال�سالمي - جمموعة العربية لال�ستثمار املحدودة 
- الطابق 9 - �سقة رقم 910  ارابيان جروب  - انه يف يوم االحد املوافق 2017/12/24 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 ايداع تاأمني ال يقل عن 
%20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ش 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�ش 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
 Moon : 1 - نوع العقار : وحدة عقارية )حتت االن�ساء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�ش : 46 - رقم املبنى
ب�  75.16  مرت مربع واملقدرة قيمتها   : امل�ساحة   1605  : الوحدة  Moon Tower - رقم   : املبنى  ا�سم    Tower

) 728.113.00 ( درهم
 Moon : 2 - نوع العقار : وحدة عقارية )حتت االن�ساء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�ش : 46 - رقم املبنى
ب�  قيمتها  واملقدرة  74.23 مرت مربع    : امل�ساحة    904  : الوحدة  رقم   -  Moon Tower  : املبنى  ا�سم    Tower

) 719.103.00 ( درهم
 Moon : 3 - نوع العقار : وحدة عقارية )حتت االن�ساء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�ش : 46 - رقم املبنى
واملقدرة قيمتها  96.34  مرت مربع    : امل�ساحة    1306  : الوحدة  - رقم   Moon Tower  : املبنى  ا�سم    Tower

ب� ) 933.294.00 ( درهم
 : املبنى  رق��م   -  46  : االر���ش  رق��م   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - االن�ساء(  )حت��ت  عقارية  وح��دة   : العقار  ن��وع   -  4
واملقدرة  85.16 مرت مربع   : امل�ساحة    805  : الوحدة  رقم   -  Moon Tower  : املبنى  ا�سم    Moon Tower

قيمتها ب� ) 828.113.00 ( درهم
 Moon : 5 - نوع العقار : وحدة عقارية )حتت االن�ساء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�ش : 46 - رقم املبنى
118.73 مرت مربع  واملقدرة قيمتها   : امل�ساحة   1206  : الوحدة  Moon Tower - رقم   : املبنى  ا�سم    Tower

ب� ) 1.150.198.00 ( درهم
 Moon : 6 - نوع العقار : وحدة عقارية )حتت االن�ساء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�ش : 46 - رقم املبنى
ب�  قيمتها  واملقدرة  74.23 مرت مربع   : امل�ساحة   1304  : الوحدة  رقم   -  Moon Tower  : املبنى  ا�سم    Tower

) 719.103.00 ( درهم
 Moon : 7 - نوع العقار : وحدة عقارية )حتت االن�ساء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�ش : 46 - رقم املبنى
ب�  118.73 مرت مربع  واملقدرة قيمتها   : امل�ساحة   706  : الوحدة  Moon Tower - رقم   : املبنى  ا�سم    Tower

) 1.150.198.00 ( درهم
 Moon : 8 - نوع العقار : وحدة عقارية )حتت االن�ساء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�ش : 46 - رقم املبنى
118.73 مرت مربع  واملقدرة قيمتها   : امل�ساحة   1506  : الوحدة  Moon Tower - رقم   : املبنى  ا�سم    Tower

ب� ) 1.150.198.00 ( درهم
 Moon : 9 - نوع العقار : وحدة عقارية )حتت االن�ساء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�ش : 46 - رقم املبنى
140.38 مرت مربع  واملقدرة قيمتها   : امل�ساحة   1103  : الوحدة  Moon Tower - رقم   : املبنى  ا�سم    Tower

ب� ) 1.359.932.00 ( درهم
  Moon Tower : 10 - نوع العقار : وحدة عقارية )حتت االن�ساء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�ش : 46 - رقم املبنى
 ا�سم املبنى : Moon Tower - رقم الوحدة : 1303 امل�ساحة : 140.38  مرت مربع   واملقدرة قيمتها ب� ) 1.359.932 ( 

درهم  -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   

اعالن بيع عقار بالن�سر
فى الدعوى رقم  2014/1441 تنفيذ جتاري 

طالب التنفيذ: ه�سام حممد  عفيفى عبد الكرمي   واآخ��رون - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع بور�سعيد - بناية بي دبي 
الوطنية للتاأمني -مقابل �سيتي �سنرت - الطابق 6 - �سقة 602 ،  املنفذ �سده : طارق حممد ال�سيد ح�سني -  عنوانه : اإمارة 
دبي - �سارع ال�سيخ زايد - بناية ال�سيخ احمد بن �سعيد نف�ش بناية بنك نور اال�سالمي - جمموعة العربية لال�ستثمار املحدودة 
- الطابق 9 - �سقة رقم 910  ارابيان جروب  - انه يف يوم االحد املوافق 2017/12/24 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 ايداع تاأمني ال يقل عن 
%20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ش 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�ش 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
 Moon : 1 - نوع العقار : وحدة عقارية )حتت االن�ساء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�ش : 46 - رقم املبنى
ب�  75.16  مرت مربع واملقدرة قيمتها   : امل�ساحة   1605  : الوحدة  Moon Tower - رقم   : املبنى  ا�سم    Tower

) 728.113.00 ( درهم
 Moon : 2 - نوع العقار : وحدة عقارية )حتت االن�ساء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�ش : 46 - رقم املبنى
ب�  قيمتها  واملقدرة  74.23 مرت مربع    : امل�ساحة    904  : الوحدة  رقم   -  Moon Tower  : املبنى  ا�سم    Tower

) 719.103.00 ( درهم
 Moon : 3 - نوع العقار : وحدة عقارية )حتت االن�ساء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�ش : 46 - رقم املبنى
واملقدرة قيمتها  96.34  مرت مربع    : امل�ساحة    1306  : الوحدة  - رقم   Moon Tower  : املبنى  ا�سم    Tower

ب� ) 933.294.00 ( درهم
 : املبنى  رق��م   -  46  : االر���ش  رق��م   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - االن�ساء(  )حت��ت  عقارية  وح��دة   : العقار  ن��وع   -  4
واملقدرة  85.16 مرت مربع   : امل�ساحة    805  : الوحدة  رقم   -  Moon Tower  : املبنى  ا�سم    Moon Tower

قيمتها ب� ) 828.113.00 ( درهم
 Moon : 5 - نوع العقار : وحدة عقارية )حتت االن�ساء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�ش : 46 - رقم املبنى
118.73 مرت مربع  واملقدرة قيمتها   : امل�ساحة   1206  : الوحدة  Moon Tower - رقم   : املبنى  ا�سم    Tower

ب� ) 1.150.198.00 ( درهم
 Moon : 6 - نوع العقار : وحدة عقارية )حتت االن�ساء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�ش : 46 - رقم املبنى
ب�  قيمتها  واملقدرة  74.23 مرت مربع   : امل�ساحة   1304  : الوحدة  رقم   -  Moon Tower  : املبنى  ا�سم    Tower

) 719.103.00 ( درهم
 Moon : 7 - نوع العقار : وحدة عقارية )حتت االن�ساء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�ش : 46 - رقم املبنى
ب�  118.73 مرت مربع  واملقدرة قيمتها   : امل�ساحة   706  : الوحدة  Moon Tower - رقم   : املبنى  ا�سم    Tower

) 1.150.198.00 ( درهم
 Moon : 8 - نوع العقار : وحدة عقارية )حتت االن�ساء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�ش : 46 - رقم املبنى
118.73 مرت مربع  واملقدرة قيمتها   : امل�ساحة   1506  : الوحدة  Moon Tower - رقم   : املبنى  ا�سم    Tower

ب� ) 1.150.198.00 ( درهم
 Moon : 9 - نوع العقار : وحدة عقارية )حتت االن�ساء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�ش : 46 - رقم املبنى
140.38 مرت مربع  واملقدرة قيمتها   : امل�ساحة   1103  : الوحدة  Moon Tower - رقم   : املبنى  ا�سم    Tower

ب� ) 1.359.932.00 ( درهم
  Moon Tower : 10 - نوع العقار : وحدة عقارية )حتت االن�ساء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�ش : 46 - رقم املبنى
 ا�سم املبنى : Moon Tower - رقم الوحدة : 1303 امل�ساحة : 140.38  مرت مربع   واملقدرة قيمتها ب� ) 1.359.932 ( 

درهم  -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/09694/2017 / �سكني  

اىل املدعى عليه : اهلل و�سايا احمد عزيز  
 مبا اأن املدعي : حممد حنيف    

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/09694/2017/�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
للماجور للفرتة من 2016/12/19 وحتى 2017/10/19  �سداد االج��رة  املدعي عليه ميتنع عن  ان   - اخالء عقار 
فرت�سد بذمته مبلغ 44288 درهم وميتنع عن �سداد رغم اخطاره بالل�سق او االخالء يف 2017/4/17 وما ي�ستجد 

حتى االخالء التام 
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجاية للفرتة من 2016/12/19 وحتى 2017/10/19 

ورغم اخطاره بالل�سق يف 2017/4/17 ميتنع عن ال�سداد وما ي�ستجد حتى االخالء التام 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ 1400 درهم عبارة عن قيمة الفاتورة النهائية والتي �سددها املوؤجر 

بالنيابة عن امل�ستاأجر. 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�سداد خمالفة تراخي�ش للعدد الزائد عن امل�سموح به مببلغ 14904 درهم 

الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه وجميع الفواتري امل�ستحقة  والبد 
من تطهري املاأجور من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به

مطالبة مالية - ما ي�ستجد من ايجار بواقع )4417( �سهريا وحتى االخالء الفعلي 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم االحد  املوافق 2017/12/17  ال�ساعة 2.30م امام 
لنظر  االإيجارية  املنازعات  ف�ش  مركز  مبقر  واملنعقدة  االإبتدائية  بالدائرة  الرابعة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة 
الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 

قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
   اعالن حكم بالن�سر - اإعالن حكم غيابي 

يف الدعوى  رقم  02/09203 �سكني ل�سنة 2017 اإيجارات  
املحكوم له طالب االعالن / تيكوم لال�ستثمارات منطقة حرة - ذ م م 

املحكوم عليه املطلوب اعالنه / بالنتي اند ا�سو�سييت ميدل اي�ست انك 
منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة 2017/12/10 

حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري : 
الزام املدعي عليها باخالء العني املوؤجرة وت�سليمها للمدعية خالية من �سواغلها 

الزام املدعي عليه ب�سداد بدل االيجار 28188 درهم للفرتة من 2017/5/26 وحتى 
2017/10/26 وما ي�ستجد من اجرة حتى تاريخ االخالء بواقع مبلغ 67.649 درهم 

كاأجرة �سنوية 
واملياه  الكهرباء  هيئة  م��ن  ذم��ة  ب���راءة  للمدعية  ت�سلم  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ال���زام 

للفواتري امل�ستحقة على املاأجور حتى تاريخ االخالء الفعلي 
الزام املدعي عليها بامل�سروفات   

وملا كان هذا احلكم قد �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم 
يوما   15 لالإ�ستئناف خالل  قابل  فهو   ، علنا مبثابة احل�سوري  وتلي  دبي  حاكم 

اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال �سار نهائيا قابال للتنفيذ

مركز ف�س املنازعات اليجارية

فقدان جواز �سفرت
/�سربودايا  امل���دع���و  ف��ق��د 
اجلن�سية  ن��ي��ب��ال   ، ك��اري��ل 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج�����������واز   -
 )0 9 4 3 8 4 6 1 (
يعر  مم�������ن  ي������رج������ى   -
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه 
مركز  اق��رب  او  النيبالية 

�سرطة باالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د امل��دع��و / غ���الم نبي 
باك�ستان   ، دي����ن  ف�����ريوز 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
 )9095421AX (
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/4344103

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو /فيفيك فيجايا 
، الهند  كومار �ساثهيبهاى 
�سفره  ج����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )7820995K( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 054/4207353

فقدان جواز �سفرت
اع��������ل��������ن ع����������ن ف�������ق�������دان 
االردين  ال�������س���ف���ر  ج�������واز 
 Q209989 رق����������م 
حمد  ر�����س����م����ي����ة  ب����ا�����س����م 
 ي������و�������س������ف اب�����������و زن����ي����م����ه
ع���������ل���������ى م�������������ن وج�������������ده 
االت�����������������س��������ال ب�����ال�����رق�����م 

0589466040
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اأخبـار الإمـارات

ويل عهد ال�شارقة ي�شهد انطالق مهرجان ال�شارقة للم�شرح ال�شحراوي
•• ال�صارقة-وام: 

ال�سيخ  ال�سمو  رعاية �ساحب  حتت 
ب�����ن حممد  ����س���ل���ط���ان  ال�����دك�����ت�����ور 
االأعلى  امل��ج��ل�����ش  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي 
ال�سيخ  �سمو  �سهد  ال�سارقة،  حاكم 
�سلطان  ب���ن  ب���ن حم��م��د  ���س��ل��ط��ان 
حاكم  ن��ائ��ب  العهد  ويل  القا�سمي 
ال�سارقة الليلة قبل املا�سية انطالق 
مهرجان  م����ن  ال���ث���ال���ث���ة  ال���������دورة 
ال�سحراوي،  ل��ل��م�����س��رح  ال�����س��ارق��ة 
ال�سارقة  �سحراء  و�سط  يف  وذل��ك 
ال��ك��ه��ي��ف، وال������ذي يقام  مب��ن��ط��ق��ة 
بدائرة  امل�����س��رح  اإدارة  م��ن  بتنظيم 

الثقافة.
ال�سارقة  ع��ه��د  ويل  ���س��م��و  وت���اب���ع 
م�سرحية  احل���������س����ور  وال�����������س�����ادة 
من  االإماراتية،  ميثاء”  “�سرخة 
ت��األ��ي��ف ���س��ل��ط��ان ال��ن��ي��ادي واإخ����راج 
افتتحت  وال��ت��ي  ال��ع��ام��ري،  حممد 
ال���ذي ي�ستقبل  امل��ه��رج��ان  ع��رو���ش 
اأخرى م�ستلهمة  ثالث م�سرحيات 
من البيئة ال�سحراوية من �سلطنة 

و�سائل  ب���اأح���دث  ال��ك��ه��ي��ف  منطقة 
طبيعة  لتنا�سب  وال�سوت  االإ�ساءة 
ع��رو���ش امل��ه��رج��ان امل��ت��م��ي��ز بهوية 
مو�سوعاتها  يف  خ���ا����س���ة  ف���ن���ي���ة 
على  بنيتها  يف  امل��رتك��زة  واأ�سكالها 
والت�سخي�ش،  وال���رب���اب���ة  ال�����س��ع��ر 
وت��ت�����س��ك��ل ب�������س���ورة ج��م��ال��ي��ة من 
تنتمي  ب�سرية  ووح����دات  عنا�سر 

اإىل البيئة ال�سحراوية.
ح�����س��ر ان���ط���الق ف��ع��ال��ي��ات ال����دورة 
ال�سارقة  م��ه��رج��ان  م���ن  ال��ث��ال��ث��ة 
يختتم  الذي  ال�سحراوي  للم�سرح 
���س��امل بن  ال�سيخ  ك��ل م��ن  بعد غ��د 
رئي�ش  ال��ق��ا���س��م��ي  ال��رح��م��ن  ع��ب��د 
عبد  و�سعادة  احل��اك��م،  �سمو  مكتب 
الثقافة،  دائرة  العوي�ش رئي�ش  اهلل 
رئي�ش  املدفع  جا�سم  خالد  و�سعادة 
والتجاري،  ال�سياحي  هيئة االمناء 
املجل�ش  اأع�����������س�����اء  م������ن  وع����������دد 
اال�ست�ساري الإمارة ال�سارقة، وجمع 
والفنانني  امل�����س��وؤول��ني  م��ن  غ��ف��ري 
واالعالميني  ب��امل�����س��رح  وامل��ه��ت��م��ني 

واجلمهور رواد املناطق الربية.

اليومني  يف  وم��وري��ت��ان��ي��ا  ع���م���ان، 
ال����ث����اين وال����ث����ال����ث ع���ل���ى ال���ت���وايل 

ليختتم بليلة اململكة املغربية.
وتناولت امل�سرحية االإماراتية التي 
ال�����س��ارق��ة الوطني  ق��دم��ه��ا م�����س��رح 
ال��رتب��ي��ة االأ���س��ي��ل��ة ل��الأج��ي��ال وفق 
القبائل  لدى  والفخر  العز  معاين 

ال�سابقتني، لتوؤكد حر�ش ال�سارقة 
ال�ساحة  وت����ط����وي����ر  دع�������م  ع����ل����ى 
امل�����س��رح��ي��ة ال���ع���رب���ي���ة ب�����س��ك��ل عام 
وف��ك��رة امل�����س��رح ال�����س��ح��راوي على 
اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  وج��ه اخل�سو�ش 
اأ�سكال  اأغ����وار ال�����س��الت ب��ني  ���س��رب 
وال�سردي  االأدائ���������ي  ال��ت��ع��ب��ريي��ن 

لتوجيهات  ت��رج��م��ة  ال��ت��ق��ل��ي��دي، 
ال�سارقة  ح���اك���م  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
واالآداب  الفنون  ن�سر  اإىل  الداعية 
والتي  اأنواعها  مبختلف  والثقافة 
ال�����س��ارق��ة، يف خمتلف  ب��ه��ا  ت��زخ��ر 
االأماكن التي يتواجد فيها النا�ش، 
وذلك ملزيد من دعم وتطوير هذه 

واالحتاد  الوحدة  واأهمية  العربية 
وال���ت���ع���اون وال��ت��ع��ا���س��د ب���ني اأف����راد 
ال���واح���د؛ و����س���رورة تربية  ال��ب��ي��ت 
االأب���ن���اء ع��ل��ى ال��دف��اع ع��ن العر�ش 

واالأر�ش.
وت�����ات�����ي ال�����������دورة اجل������دي������دة من 
امل���ه���رج���ان، ب��ع��د جن����اح ال���دورت���ني 

ال�سحراوية ويف  البيئة  املتمثلة يف 
فن امل�سرح الذي قدمت له ال�سارقة 
البناءة  امل�����ب�����ادرات  م����ن  ال���ع���دي���د 

والفاعلة.
املهرجان  اأن  اإىل  االإ����س���ارة  جت���در 
يقام يف منطقة الكهيف ويف ف�ساء 
امل�سرح  �سندوق  يحده  ال  خ��ارج��ي 

امل�ساهدين  اإىل  والو�سول  الفنون، 
بها  تتميز  التي  البيئة  مراعاة  مع 
االإمارة، حيث تكر يف هذه الفرتة 
الربية،  املخيمات  اإقامة  العام  من 
وم��ن��ه��ا ج����اءت ال��ف��ك��رة ب����اأن يكون 
املهرجان قريبا من تلك املخيمات.
ومت جت��ه��ي��ز م���وق���ع ال���ع���رو����ش يف 

�شفر الدولة يف ليما يلتقي رئي�شة جلنة 
العالقات اخلارجية يف الرملان البرويف

•• ليما-وام:

التقى �سعادة حممد يو�سف حممد العو�سي �سفري الدولة لدى جمهورية 
العالقات  جلنة  رئي�سة  روبيان�ش  �سالغادو  لو�ش  الدكتورة  معايل  البريو 

اخلارجية يف الربملان البريويف.
�سبل  ليما بحث  بالعا�سمة  الربملان  ال��ذي عقد يف مقر  اللقاء  خ��الل  ومت 
تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين ال�سديقني وتو�سيع اأطر التعاون بني 

املجل�ش الوطني االحتادي والربملان البريويف.

راأ�س  �شرطة  تدريب  مبعهد  دورات  ينجزون   منت�شبا   114
•• راأ�ص اخليمة –الفجر

تدريب  م��ع��ه��د  اأم�������ش  اأول  ���س��ه��د 
دورات   5 تخريج  حفل  ال�سرطة، 
ت���خ�������س�������س���ي���ة مب����ع����ه����د ت����دري����ب 

اأ�ساليب  ودورة  امل���ع���رف���ة،  اإدارة 
ق�سايا  يف  وال�������������رباءة  احل����ف����ظ 
اجل����ودة  اإدارة  ودورة  امل����خ����درات، 

ال�ساملة يف العمل ال�سرطي.
وقال العقيد �سعيد حممد املهريي 

منت�سباً   114 �سملت  ال�����س��رط��ة، 
للرتقي  ال���ت���اأه���ي���ل  دورة  ه�����ي:    ،
ودورة   ،  14 رقم  الُعرفاء  مل�ستوى 
احلديثة  ال���ت���ق���ن���ي���ات  ا����س���ت���خ���دام 
ودورة  املنظمة،  اجل��رائ��م  ملكافحة 

مدير املعهد: اإن الدورات ال�سرطية 
تاأتي انطالقاً من منهجية حتديد 
التي  ال���ت���دري���ب���ي���ة  االح���ت���ي���اج���ات 
اإىل تدريب وتطوير املوارد  تهدف 
الب�سرية، مما ي�سمن وجود كوادر 
ب�سرية موؤهلة ومدربة قادرة على 
القيام مبهامها وم�سوؤولياتها على 

اأف�سل وجه.
العامة  ال����ق����ي����ادة  اأن  واأ�������س������اف: 
اخل���ي���م���ة �سمن  راأ���������ش  ل�������س���رط���ة 
تعمل  اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة،  خ��ط��ت��ه��ا 
ج���اه���دة ع��ل��ى رف����ع ك���ف���اءة جميع 
ال�سرطي،  اجل���ه���از  يف  امل��ن��ت�����س��ب��ني 
واالرت������ق������اء مب�������س���ت���وى اأدائ�����ه�����م، 
جت�سيداً  االأم��ن��ي،  العمل  وتطوير 
اإىل  ال���ه���ادف���ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا 
الب�سرية،  الكوادر  وتدريب  تاأهيل 

املتغريات  م��واك��ب��ة  م��ن  لتمكينها 
العامل  ي�سهدها  التي  وامل�ستجدات 
يف املجاالت كافة، داعياً اخلريجني 
لالرتقاء  اجل��ه��ود  م�ساعفة  اإىل 
متمنياً  التميز  وحتقيق  بالعمل، 

لهم التوفيق والنجاح.
تكرمي  مت  ال���ت���خ���ري���ج  خ����ت����ام  يف 
امل��ح��ا���س��ري��ن و خ��ري��ج��ي ال����دورات 
ت���ق���دي���راً وع���رف���ان���اً مل���ا ب���ذل���وه من 
ال���ع���م���ل على  ُم������ق������ْدّرة يف  ج���ه���ود 
هذه  م��ن  امل��رج��وة  النتائج  حتقيق 
ال������دورات ب��ال�����س��ك��ل امل��ط��ل��وب على 
اإىل  داعياً  اخلريجني  اأكمل وجه، 
تطبيق مكت�سبات هذه الدورات يف 
املهنية،  اليومية  تطوير مهاراتهم 
يخدم  مبا  االأمني  ح�سهم  وتنمية 

املجال ال�سرطي.

�شفر الدولة يتفقد م�شروع تطوير 
مدر�شة مولته االإمارات يف اأرمينيا

•• يريفان-وام:

�سفري  القا�سمي  حممد  جا�سم  الدكتور  �سعادة  تفقد 
الدولة لدى اأرمينيا م�سروع ترميم و�سيانة مدر�سة 
مبنطقة  كوغب  قرية  يف  الواقعة  �ساهاكيان  باغرات 
مولته  كان����ت  وال�����������������ذي  اأرمي�����نيا  يف  ن��ومي��ب��ريي��ان 
اخل��ارج��ي��ة اخلا�سة  امل�����س��اع��دات  ط��ري��ق  ع��ن  ال�سفارة 

ال�سارقة  وهيئة  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  ب���وزارة 
اخلريية.

بح�سور  املدر�سة  يف  االإم����ارات  قاعة  �سعادته  وافتتح 
رئ��ي�����ش واأه����ايل واأع���ي���ان ال��ق��ري��ة ال��ذي��ن اأع���رب���وا عن 
و�سعبا  حكومة  االإم���ارات  لدولة  وتقديرهم  �سكرهم 
لتقدميهم هذه امل�ساعدات ملدر�سة القرية والتي ت�سم 

جميع مراحل التعليم.

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د امل���دع���و /حم���م���د نور 
عبداجلليل،  ل���ي���ت  ال���ن���ب���ي 
اجلن�سية  ب����ن����غ����الدي���������ش 
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )0019697BR(
يجده عليه االت�سال بتليفون 

رقم 050/7628160 

اإعـــالن فقدان اأ�سهم  
يعلن ال�سيد / مبارك عو�ش مبارك �سلوم بن حمريوم العامري ، اإماراتي 

اجلن�سية عن فقدان �سهادات ا�سهم �سادرة من �سركة منازل العقارية 

على من يجدهما برجاء االت�سال على الرقم 0506488894 

رقم ال�سهادة
102749
105586
106838

عدد ال�سهم
300000
10827
35752

»املوارد الب�شرية والتوطني« تنظم برناجمًا تدريبيًا لبناء قدرات املفت�شني
•• دبي -وام:

نظمت وزارة املوارد الب�سرية والتوطني برناجما تدريبيا بالتعاون 
املفت�سني”  ق��درات  “بناء  الدولية حتت عنوان  العمل  مع منظمة 
مب�ساركة 27 مفت�سا من موظفي قطاع التفتي�ش بالوزارة وذلك 
بهدف حت�سني ظروف بيئة العمل وال�سحة وال�سالمة املهنية وفقا 
ملعايري و�سوابط منظمة العمل الدولية، وكذلك اعداد مفت�سني 
واأ�سحاب  ال��ع��م��ال  حماية  تعزيز  جم��ال  يف  وخمت�سني  م��وؤه��ل��ني 

العمل.
وا�ساد ماهر العوبد وكيل وزارة املوارد الب�سرية والتوطني امل�ساعد 
الدولية  العمل  ومنظمة  ال��وزارة  بني  بالتعاون  التفتي�ش  ل�سوؤون 
مفت�سي  متكني  اإىل  ي���وؤدي  مب��ا  الفني  التدريب  جم��ال  يف  خا�سة 

الوزارة وفهم معايري العمل الدولية واتفاقيات تفتي�ش العمل.
تدريب  ا�ستهدف  ا�سابيع  �ستة  ا�ستمر  ال��ذي  ال��ربن��ام��ج  اإن  وق��ال 
املجاالت  يف  وا�سعة  وخ���ربات  م��ه��ارات  م��ن  حزمة  على  امل�ساركني 
اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  التفتي�ش،  ب��ق��ط��اع  ال�سلة  ذات  واالخ��ت�����س��ا���س��ات 
تو�سيف م�سوؤوليات التفتي�ش ووظائفه ونطاقه، وكذلك ممار�سة 
التفتي�سية  للزيارة  للتح�سري  العاملية  القيا�سية  امل��ه��ارات  اأف�سل 

واإجرائها ومتابعتها وو�سع تقارير عنها.
يعد  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج  م��ن  ا�ستهدفت  ال����وزارة  ان  العوبد  واو���س��ح 
االأول من نوعه يف املنطقة العربية القيام بعمليات تفتي�ش فعالة 
لقانون  تنفيذا  التفتي�ش  جم��ال  يف  عالية  اأداء  معدالت  وحتقيق 
العمل والقرارات الوزارية املنفذة له وتطبيقا لالتفاقات الدولية 

ومعايري و�سوابط منظمة العمل الدولية ذات ال�سلة.

وا�ساف ان برنامج “بناء قدرات املفت�سني” �ساهم يف تعزيز خربات 
امل�ساركني يف فهم قانون العمل واإجراءات املحاكمات والت�سريعات 
اإىل  باالإ�سافة  �سامال،  فهما  االإم��ارات  التاأمني يف  ولوائح  املحلية 
العمل  اأ�سحاب  وواجبات  حقوق  حتدد  التي  العمل  عالقات  فهم 

والعمال.
وا�سار وكيل الوزارة امل�ساعد ل�سوؤون التفتي�ش اإىل اأهمية الربنامج 
اإح�سائيات  فهم  يف  امل�ساركني  املفت�سني  متكني  على  عمل  ال��ذي 
تفتي�ش العمل وو�سع موؤ�سرات تنفيذية وا�سرتاتيجية وطنية له، 
جمال  يف  القرار  و�سنع  االأخالقي  ال�سلوك  تعزيز  اإىل  باالإ�سافة 
واجتماعيا  اأخالقيا  امل�سوؤولة  املمار�سات  وتوطيد  العمل  تفتي�ش 
اأهداف  العمل بتحقيق  اأثر تفتي�ش  العمل، وكذلك ربط  يف مكان 

التنمية امل�ستدامة.

�شرطة عجمان تطلق حملة »�شحراء بال دماء« يف املناطق الرملية 
•• عجمان-وام:

اأطلقت القيادة العامة ل�سرطة عجمان حملة »�سحراء بال دماء« لتوعية اجلمهور مبخاطر 
ال�سلوكيات املرورية اخلاطئة يف املناطق الرملية واحلد من احلوادث الناجمة عن خمالفة 
قواعد ال�سري بقيادة الدراجات النارية وال�سيارات يف هذه املناطق. وقال املقدم �سيف عبد 
اهلل الفال�سي نائب مدير اإدارة املرور والدوريات اإن اإطالق حملة »�سحراء بال دماء« جاء 
الرملية، وذلك من  املناطق  الدراجات الرتفيهية واملركبات يف  بهدف احلد من ح��وادث 
اأو ق�ساء الوقت يف تلك  خالل توعية ال�سائقني واالأ�سر والعائالت التي تقوم بالتخييم 
املناطق، داعيا اىل جتنب القيادة بالقرب من اأماكن جتمع العائالت واالأطفال حفاظا على 
حياتهم وعدم اإزعاجهم. ونوه املقدم �سيف عبد اهلل الفال�سي على اأهمية و�سائل ال�سالمة 
ل�سائقي الدراجات النارية بارتداء خوذة الراأ�ش وحاميات االأكواع والركب والقفازات قبل 

االنطالق بها، للحد من االإ�سابات اخلطرة يف حالة وقوع احلوادث. 
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اإعــــــــــالن
ذ.م.م  التفتي�ش  ال�س�����ادة/دلتا ايرنجي خلدمات  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1829259  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سفقت زهري حممد زهري %12
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة رينجيني ناتاراج بنت بور و�سوتامان ناير  %12
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد �سامح حممد عزازي امل�سريي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف بيالي نتاراج ثوتامكارا راماكري�سنان
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سنمتي واردهان �سينغاي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش 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 12199 بتاريخ 2017/12/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الندري بوك�ش للتنظيف بالبخار- ملالكها 

لولوة عبداهلل املرزوقي - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م
 رخ�سة رقم:CN 2297639 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبري عبداهلل عو�ش باروي�ش %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف لولوه عبداهلل املرزوقي

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 0.90*4.20 اىل 1*1
عبداهلل  لولوة  ملالكها  بالبخار-  للتنظيف  بوك�ش  الندري  من/  جتاري  ا�سم  تعديل 

املرزوقي - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م
 LAUNDRY BOX STEAM CLEANING THE OWNER LOLOWA

ABDULLA AL MARZOOQI SOLE PROPRIETORSHIP LLC
اىل/الندري بوك�ش للتنظيف بالبخار- �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م

LAUNDRY BOX STEAM CLEANING  SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش 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 12199 بتاريخ 2017/12/16

الغاء اعالن �سابق
الرخ�سة  االقت�سادية بخ�سو�ش  التنمية  دائ���رة  تعلن 
البحر  �سقر  التجاري  باال�سم   CN رقم:1742330 
تعديل  طلب  بالغاء  الكهربائية  االدوات  لت�سليح 

الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  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 )ابوظبي(

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16

اإعــــــــــالن
بهذا تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية- قطاع ال�سوؤون التجارية بان الرخ�سة التجارية 

رقم:CN 115439-1 باال�سم التجاري: حمدان �سعيد القبي�سي للمقاوالت العامة 

ذ.م.م - فرع 1 حيث ابدى املذكورون اعاله رغبتهم يف اجراء التعديالت التالية:

تعديل ال�سكل القانوين من فرع اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 

تعديل اال�سم التجاري من حمدان �سعيد القبي�سي للمقاوالت العامة ذ.م.م - فرع 1

 اىل حمدان �سعيد القبي�سي الكهروميكانيكية ذ.م.م

تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال تركيب املعدات الكهروميكانيكية و�سيانتها )4322008(

تعديل ن�ساط/حذف مقاوالت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش 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 12199 بتاريخ 2017/12/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة خالد احمد للتجارة 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1031086 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�سركاء

�سيجو جوجنانام فيتيل خالد من 17% اىل %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف بيجو خالد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سريوقايل فافوتي ب�سري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش 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 12199 بتاريخ 2017/12/16

الغاء اعالن �سابق
الرخ�سة  االقت�سادية بخ�سو�ش  التنمية  دائ���رة  تعلن 
رقم:CN 1053707 باال�سم التجاري جيتك للم�ساعد 
واعادة  الرخ�سة  تعديل  بالغاء طلب  ذ.م.م  وال�سالمل 

الو�سع كما كان عليه �سابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  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 )ابوظبي(

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16

اإعــــــــــالن
بي  اي  يف  ال�س�����ادة/مطبخ  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1010623:البطني ال�سعبي  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سعيد بخيت الرا�سدي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سيف احمد �سيف حممد املزروعي

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

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

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16

اإعــــــــــالن
ذ.م.م  للهدايا  اليا�سات  ال�س�����ادة/�سركة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1040219 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ �سركة اليا�سات للهدايا ذ.م.م
AL YASAT GIFTS LLC

اىل/ ا�سبي�سياليزد لتجارة االنارة ذ.م.م
SPECIALISED LIGHTING TRADING LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة جتارة ادوات االنارة ولوازمها- باجلملة )4649004(
تعديل ن�ساط/ا�سافة جتارة الريات واملعلقات- باجلملة )4649003(

تعديل ن�ساط/حذف بيع الهدايا - بالتجزئة )4773402(
تعديل ن�ساط/حذف خدمات حقول ومن�ساأت النفط والغاز الربية والبحرية )0910018(

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  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 12199 بتاريخ 2017/12/16

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

وايل اكرب العمال البا�سكو
 رخ�سة رقم:CN 1131371  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  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(

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16

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

 CN 1100293:للنقليات العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة احمد عبداهلل مطر غريب اجلابري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف داود �سليمان علي حمود الفليتي

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

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

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ور�سة ال�سامل العمال االملنيوم والزجاج 

رخ�سة رقم:CN 1733026 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*3.5 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ ور�سة ال�سامل العمال االملنيوم والزجاج
AL SHAMEL ALUMINIUM AND GLASS WORKSHOP

اىل/ ال�سامل للبوابات االتوماتيكية
ALSHAMEL AUTOMATIC DOOR

تعديل عنوان/من العني العني �سناعية العني بناية �سيف حممد زيتون املهريي اىل 
العني العني املنطقة ال�سناعية النقلة ق 12 طابق 1 مكتب 7 بناية ال�سيد حممد علي 

ارحمه ال�سام�سي واخرين
تعديل ن�ساط/حذف ور�سة لرتكيبات االملنيوم والزجاج )2592006(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش 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 12199 بتاريخ 2017/12/16

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية
ت��ع��ل��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وا���س��الت )ق���ط���اع النقل 
البحري( بان /ليوا للخدمات البحرية قد تقدم بطلب 

ت�سجيل ال�سفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�سفينة  ه��ذه  ت�سجيل  على  اع��رتا���ش  له  كل من  على 
مدة  خ��الل  ابوظبي  ال�سفن  ت�سجيل  مكتب  مراجعة 

اق�ساها 60 يوما من تاريخ هذا االعالن.
 اإدارة مراكز �سعادة املتعاملني- مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

                     اإ�سم ال�سفينة                      رقم الت�سجيل ال�سابق       العلم ال�سابق
جدايل             --   --  
--    -- جواهر- 1             
غدير             --   --  

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة بدر الزمان ذ.م.م

 رخ�سة رقم:CN 1126087 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة غالب عبداهلل �سلطان �سيف الكعبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبدالكرمي عبدالرحمن عبدالكرمي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �ساكا�ش هو�ش حممود

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*2.6 اىل 4.40*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية

تعديل ا�سم جتاري من/ بقالة بدر الزمان ذ.م.م
BADAR AL ZAMAN GROCERY LLC

اىل/بقالة بدر الزمان
BADAR AL ZAMAN GROCERYS

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش 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 12199 بتاريخ 2017/12/16

الغاء اعالن �سابق
الرخ�سة  االقت�سادية بخ�سو�ش  التنمية  دائ���رة  تعلن 
لتجارة  مزيد  التجاري  باال�سم   CN رقم:1222315 
وت�سليح االطارات بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة 

الو�سع كما كان عليه �سابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  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(

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سياد للع�سائر

 رخ�سة رقم:CN 1124736 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 3.5*1

تعديل ا�سم جتاري من/ ال�سياد للع�سائر
ALSYAD

اىل/ معن للطباعة والن�سخ
MAN TYPEWRITING AND PHOTOCOPYING

تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات الطباعة وت�سوير امل�ستندات )8219001(
تعديل ن�ساط/حذف بيع الع�ساير الطازجة )5630003(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش 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 12199 بتاريخ 2017/12/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ور�سة �سروق للنجارة ذ.م.م

 رخ�سة رقم:CN 1135904 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حامد عبدالرحمن حممد عبداهلل اخلمريي من �سريك اىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء

حامد عبدالرحمن حممد عبداهلل اخلمريي من 80% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف مكتوم احمد مهنا املحرمي

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*3
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية

تعديل ا�سم جتاري من/ ور�سة �سروق للنجارة ذ.م.م
SUNRISE CARPENTRY WORKSHOP LLC

اىل/ور�سة �سروق للنجارة
SUNRISE CARPENTRY WORKSHOP

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش 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 12199 بتاريخ 2017/12/16

اإعــــــــــالن
اليحر  تاج  ال�س�����ادة/بقالة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1132249 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد مبارك حممد باحلطم العامري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف توثييل كونها الن كوتي يونني كوتي
تعديل وكيل خدمات

حذف احمد مبارك حممد �سهيل باحلطم العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

املالك : مطعم لوكالري
calories : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم  : 276640     بتاريخ : 2017/7/18

باإ�سم :مطعم لوكالري
وعنوانه :ال�سهامة اجلديدة هاتف: 0501102001 فاك�ش: 0501102001 �سندوق الربيد: 137350 

امييل: gmail.com@lowcalories1  ابوظبي
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :43 خدمات توفري االطعمة وامل�سروبات وااليواء 
املوؤقت.

والربتقايل  االخ�سر  ب��االل��وان  مميز  ب�سكل   low كلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 
.calories واال�سفر ب�سكل يدنوها كلمة

االإ�سرتاطات: 
وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  علي  اإع��رتا���ش  لدية  من  فعلي 

االإقت�ساد اأو اإر�سالة بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  16  دي�سمرب 2017 العدد 12199 العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   

     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/10245/2017 / �سكني  

اىل املدعى عليه : انا�ستا�سيا جاموال  
مبا اأن املدعي : جمموعة ا�ش بي كي �سبكرتوم العقارية - ذ م م     

 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/10245/2017/�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - ان املدعي عليه يرف�ش ان ي�سدد له مبلغ )400 درهم ( قيمة اعمال �سيانة 

باملاأجور نفدها ب�سبب ا�ستخدام املدعي عليه 
مطالبة مالية- الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ اجمايل 1752 درهم عن قيمة 527 درهم 
الفاتورة  ر�سوم  دره��م   1225  09/2017 �سهر  حتى  امل�ستحقة  ال��ه��واء  تربيد  خدمة  ر�سوم 

النهائية للكهرباء واملياه املرت�سدة بذمة املدعي عليه وامتنع عن �سداد قيمتها 
مطالبة مالية -الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ 2000 درهم كغرامة ارجتاع �سيكات القيمة 

االيجارية دون �سرف 
مطالبة مالية- الزام املدعي عليهم بالت�سامن ب�سداد مبلغ القمية االيجارية للفرتة من 
بالل�سق   2017/10/18 يف  اخطارهم  ورغ��م   2017/10/19 يف  االخ��الء  وحتى   2017/2/16

ميتنعو عن ال�سداد.  
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

املوافق  االرب���ع���اء   ي���وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اع��الن��ك��م  الق�سائية  اللجنة  وق����ررت 
2017/12/20 ال�ساعة 2.30م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة اخلام�سة( بالدائرة االإبتدائية 
بتق�سري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  االإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�ش 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  الن�سر.  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/09987/2017 / �سكني  

اىل املدعى عليه : ماغي انطوان حداد 
مبا اأن املدعي : حممد اعجاز احمد �سيخ حمبوب     

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/09987/2017/�سكني  ايجارات امام املركز 
بطلب الزامكم بالتايل

ايجارية  كقيمة  مبلغ  عليه  املدعي  بذمة  تر�سد  ان��ه   - مالية  مطالبة 
بتاريخ  االخ����الء  ومت   2017/3/11 وح��ت��ى   2016/7/10 م��ن  ل��ل��ف��رتة 

 2017/3/11
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم االربعاء 
)اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام��ام  2.30م  ال�ساعة   2017/12/20 املوافق 
املنازعات  ف�ش  مركز  مبقر  واملنعقدة  االإبتدائية  بالدائرة  ال�ساد�سة( 
االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام 
من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي 

ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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اأخبـار الإمـارات

•• العني - الفجر

الثقافة  دائ����������رة  م�����ن  ب���ت���ن���ظ���ي���م 
انطلقت   ، اأب��وظ��ب��ي   – وال�سياحة 
فعاليات  اخل���م���ي�������ش  ام�������ش  اأول 
مهرجان  من  االفتتاحية  الن�سخة 
العني  الزين” يف مقر مركز  “دار 
ح�سود  وت�����واف�����دت  ل���ل���م���وؤمت���رات، 
ج��م��اه��ريي��ة ���س��خ��م��ة م���ن جميع 
برنامج  حل�سور  االإم����ارات  اأرج���اء 
فعاليات  ي���ق���دم  ال�����ذي  امل���ه���رج���ان 
�سباحية  اح���ت���ف���ال���ي���ة  واأن�������س���ط���ة 
الرتفيه  ت��ت�����س��م��ن  وم�������س���ائ���ي���ة، 
وانطلق  واالأط���ع���م���ة.   وال��ت�����س��وق 
التي  االأول،  ال����ي����وم  اح����ت����ف����االت 
طحنون  ب��ن  �سعيد  ال�سيخ  زاره����ا 
�سلطان  ���س��ع��ادة  ب��رف��ق��ة  ن��ه��ي��ان  اآل 
املطوع الظاهري، املدير التنفيذي 
الثقافة  دائ��رة  يف  ال�سياحة  لقطاع 
بحفل  – اأب���وظ���ب���ي،  وال�����س��ي��اح��ة 
اللبنانية  ال��ف��ن��ان��ة  اأح��ي��ت��ه  غ��ن��ائ��ي 
املهرجان  وق�����دم  ف����ار�����ش،  م���ري���ام 
ل����زواره يف ث���اين ي���وم ام�����ش حفاًل 
حممد  االإم���ارات���ي  للفنان  مم��ي��زاً 
فعاليات  وت�������س���ت���م���ر  ال���������س����ح����ي.  

دي�سمرب،   23 ي��وم  حتى  املهرجان 
ا�ستعرا�سات  ل��ل��ج��م��ه��ور  وت���ق���دم 
ف��ن��ي��ة وف���ع���ال���ي���ات ت��رف��ي��ه��ي��ة، من 
ت��ف��اع��ل��ي��اً مت  ب��ي��ن��ه��ا 20 ن�����س��اط��اً 

لالأطفال،  خ�����س��ي�����س��اً  ت�سميمها 
وت�سمل عرو�ساً تعليمية وترفيهية 
الربنامج  من  �سخ�سيات  يقدمها 
ال��ت��ل��ف��زي��وين ال�����س��ه��ري »اف���ت���ح يا 

من  غنائية  وم�سرحيات  �سم�سم«، 
وحي الرتاث العاملي بعنوان )لوين 
تيونز – »ليتل تويتي ه��ود«( – و 

ماي ليتل بوين. 

دار  م���ه���رج���ان  زوار  و���س��ي�����س��ت��م��ت��ع 
غنية  ط�����ع�����ام  ب���ت���ج���رب���ة  ال�����زي�����ن 
م��ل��ي��ئ��ة ب���األ���ذ ال��ن��ك��ه��ات م���ن خالل 
للماأكوالت  خم�����س�����س��ة  م��ن��ط��ق��ة 

 30 اأك���ر م��ن  وامل�����س��روب��ات ت�سم 
خيارات  فيها  �سيقدمون  م�سغاًل، 
عرب  املتنوعة  امل��ذاق��ات  من  وا�سعة 
لتلبية  املاأكوالت  و�ساحنات  اأك�ساك 

منطقة  ي�سم  كما  االأذواق.  جميع 
خم�س�سة للت�سوق، ت�ست�سيف 45 
فر�سة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ع���ار����س���اً. 
امل�سيء  وال��ن��ف��ق  امل��ت��اه��ة  جت���رب���ة 

باالأ�سواء  ح��اف��ل��ة  اأج������واء  و����س���ط 
واالأل�����وان ال��ت��ي ت��ق��دم ل��ه��م اأف�سل 
اخل����ل����ف����ي����ات الل����ت����ق����اط ال�������س���ور 
ق�سائهم  خ��الل  املرحة  التذكارية 
الأوقات ال تن�سى يف املتاهة. ويختتم 
يوم  فعالياته  الزين  دار  مهرجان 
بحفالت  دي�����س��م��رب،   23 ال�����س��ب��ت 
غنائية كربى يقدمها جنوم عرب، 
وحتيي النجمة بلقي�ش حفلها يوم 
22 دي�سمرب، بينما يكون  اجلمعة 
اجل��م��ه��ور ع��ل��ى م��وع��د م��ع النجم 
اخلتامي  اليوم  يف  املهند�ش  ماجد 
ل��ل��م��ه��رج��ان، وذل���ك االإ���س��اف��ة اإىل 
ال��ع��رو���ش ال��ف��ن��ي��ة االأخ�����رى التي 
ي���ق���دم���ه���ا ف����ن����ون م�����ن االإم����������ارات 
بينهم  املهرجان، وم��ن  اأي��ام  ط��وال 
وكارل  واأرن��اب��ي��ت،  ك���ارت،  هارجيت 
اأند ذا ريدا مافيا، وعادل اإبراهيم.  
يقام مهرجان دار الزين حتى يوم 
وي�ستقبل   ، دي�سمرب   23 ال�سبت 
4 ع�سراً  ال�����س��اع��ة  م��ن  اجل��م��ه��ور 
خالل  ال��ل��ي��ل  م��ن��ت�����س��ف   12 اإىل 
اأيام االأ�سبوع من 2 ظهرا اإىل 12 
منت�سف الليل خالل عطلة نهاية 

االأ�سبوع. 

•• دبي-الفجر:

العامة  امل���وا����س���الت  م��وؤ���س�����س��ة  وّق���ع���ت 
موؤخرا  وامل��وا���س��الت  ال��ط��رق  هيئة  يف 
نقل  �سائقي  تدريب  اتفاقية خ�سخ�سة 
لل�سياقة  االإم�����ارات  معهد  م��ع  ال��رك��اب 
على  الهيئة  حر�ش  منطلق  من  وذل��ك 
ت��ب��ن��ي اأف�������س���ل امل���م���ار����س���ات م���ن خالل 
العام  القطاعني  ب��ني  ال�����س��راك��ة  تعزيز 

واخلا�ش. 
االرت�����ق�����اء  اإىل  االت����ف����اق����ي����ة  وت�����ه�����دف 
ب��ج��ودة ال��ت��دري��ب م��ن خ���الل التطوير 
برامج  وا�ستحداث  امل�ستمر  والتحديث 
نقل  اأن�سطة  متطلبات  ل��دع��م  ج��دي��دة 

الركاب يف اإمارة دبي.
اإدارة �سوؤون  واأّك��د عبد اهلل املري، مدير 

ال�����س��ائ��ق��ني يف م��وؤ���س�����س��ة امل���وا����س���الت 
اأن  واملوا�سالت  الطرق  العامة يف هيئة 
حر�ش  منطلق  م��ن  ج����اءت  االت��ف��اق��ي��ة 
و�سيا�سات  ب��رام��ج  تطوير  على  الهيئة 
ال��ت��دري��ب وال��ت��اأه��ي��ل واإ����س���راك القطاع 
اخلا�ش يف تطوير منظومة نقل الركاب 
املمار�سات  اأف�سل  وتبني  دب��ي  اإم���ارة  يف 
العاملية املّتبعة يف جمال تدريب وتاأهيل 
املتاحة  اخل��ربات  وا�ستغالل  ال�سائقني 
ل�����دى ال���ق���ط���اع ال����ع����ام واخل�����ا������ش، من 
واملمار�سات  باخلربات  اال�ستعانة  خالل 
ت��ط��وي��ر ت�سغيل  ي�����س��م��ن  ال��ع��امل��ي��ة مب���ا 
ق��ط��اع امل��وا���س��الت ال��ع��ام��ة وت��ع��زي��ز دور 
تنظيم  يف  واال����س���رايف  ال��رق��اب��ي  الهيئة 

هذه املنظومة. 
وقال املري: اإن من اأهم اأهداف خ�سخ�سة 

م��رك��ز ت��دري��ب وت��اأه��ي��ل ال�����س��ائ��ق��ني هو 
رف��ع ج���ودة ك��ف��اءة ال��ت��دري��ب م��ن خالل 
تدريب  يف  احلديثة  التقنيات  ا�ستغالل 
وتاأهيل ال�سائقني والتحّول الكامل من 
اإىل مرحلة  التقليدي  التدريب  مرحلة 

التدريب الذكي واالفرتا�سي. 
خالل  م����ن  ���ع  ال���ت���و����سّ اأن  اإىل  واأ������س�����ار 
ال���ت���دري���ب  م�����راك�����ز  اخل�������س���خ�������س���ة يف 
املتزايدة  االأع�����داد  ا�ستيعاب  �سي�سمن 
ا�ستدامة  ع��ل��ى  واحل���ر����ش  ل��ل�����س��ائ��ق��ني 
لقيادة  االك��ف��اء  بال�سائقني  اال�ستعانة 
اأن�����س��ط��ة ن��ق��ل ال���رك���اب وت��ل��ب��ي��ة الطلب 
اإمارة  يف  التنّقل  خ��دم��ة  على  املتنامي 

دبي.
واأ�ساف مدير اإدارة �سوؤون ال�سائقني يف 
الهيئة  اأن  العامة  املوا�سالت  موؤ�س�سة 
م�ستقبال  اأخ��رى  معاهد  تاأهيل  ب�سدد 
ل��ت��و���س��ي��ع اإ����س���راك ال��ق��ط��اع اخل���ا����ش يف 
لها  �سيكون  التي  التطويرية،  العملية 
اأث����ر ب����ارز ت��ع��زي��ز ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة لتقدمي 
اأف�سل الربامج يف جمال تاأهيل وتدريب 

على  بالتاأكيد  �ستعمل  التي  ال�سائقني، 
ر�ساهم  م�ستوى  ورف��ع  ال��رك��اب  اإ���س��ع��اد 
دبي،  اإم���ارة  يف  التنقل  �سالمة  وتعزيز 
االأمر الذي �سيعزز روؤية الهيئة املتمثلة 

بتنقل اآمن و�سهل للجميع.
اأحمد باحل�سا، نائب  اأّكد عامر  بدوره، 
واملدير  ب��احل�����س��ا  مل��ج��م��وع��ة  ال��رئ��ي�����ش 
اأن  لل�سياقة  االإم���ارات  ملعهد  التنفيذي 
املوا�سالت  موؤ�س�سة  خ�سخ�سة  م�سروع 
وتاأهيل  ت��دري��ب  م��رك��ز  لقطاع  ال��ع��ام��ة 
الدولة  ت��وّج��ه  م��ع  يتما�سى  ال�سائقني 
لرفع كفاءة اخلدمات املقّدمة للجمهور 
م���ن خم��ت��ل��ف ���س��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع، وذلك 
وتاأهيلهم  ال�سائقني  تدريب  خالل  من 

ملواكبة تطورات العمل احلالية.
على  حت��ق��ق  م��ا  اأن  اإىل  باحل�سا  ول��ف��ت 

جميع امل�ستويات ومنها امل�ستوى اخلدمي 
واالق��ت�����س��ادي اأث��ب��ت اأن دول���ة االإم����ارات 
ومفاهيم  روؤى  متتلك  املتحدة  العربية 
وقد  م��ت��ق��ّدم.  مب�ستوى  وعاملية  اإداري����ة 

للقطاع  الداعم  احلكومي  ال��دور  اأ�سهم 
بني  ال�سراكة  تعزيز مفهوم  اخلا�ش يف 
باأن  حكومية  لقناعة  تاأكيداً  اجلانبني، 
القطاع اخلا�ش ُيعَترَبُ �سريكا يف العمل 

نطمح  ونحن  م�ستثمر.  جم��رد  ولي�ش 
املزيد  العام اجلديد اىل حتقيق  خالل 
من االنفتاح خا�سة فيما يتعلق باإ�سعاد 

املتعاملني. 

�شعيد بن طحنون ي�شهد االإنطالقة االأوىل لفعاليات مهرجان »دار الزين« يف مقر مركز العني للموؤمترات

مريام فار�س حتيي حفل اليوم االأول وحممد ال�شحي يف اليوم الثانى وت�شتمر الفعاليات حتى 23 دي�شمر احلايل
ح�شود �شخمة يف »مهرجان دار الزين« يف عامه االأول

•• العني-وام:

ح�����س��ر ���س��م��و ال�����س��ي��خ ط��ح��ن��ون ب���ن حم��م��د اآل 
م�ساء  ال��ع��ني-  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان 
را�سد  اأحمد  اأقامه  ال��ذي  اال�ستقبال  حفل  ام�ش 
اإىل  الظاهري مبنا�سبة زفاف جنله عمر  حارب 
كرمية حممد علي م�سعود العي�سائي. كما ح�سر 
احلفل - الذي اأقيم يف �سالة اأفراح هيلي مبدينة 

العني - �سمو ال�سيخ ذياب بن حممد بن زايد اآل 
نهيان رئي�ش دائرة النقل باأبوظبي وال�سيخ هزاع 
بن طحنون اآل نهيان وكيل ديوان ممثل احلاكم 
اآل  طحنون  ب��ن  زاي��د  وال�سيخ  العني  منطقة  يف 
حممد  بن  طحنون  ال�سيخ  �سمو  وب��ارك  نهيان. 
اآل نهيان للعري�ش وذويه هذه املنا�سبة .. متمنيا 
اأ�سرية  حياة  ظ��ل  يف  وال�سعادة  ال��ف��رح  دوام  لهم 

اآمنة وم�ستقرة ورغيدة.

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  �سرطة  منت�سبي  م��ن  جمموعة  اط��ل��ع 
على االأ�ساليب االأمنية املتطورة يف دورة تدريبية 
ال�سخ�سيات  وحماية  اأم���ن  “حول  متخ�س�سة 
الهامة” التي نفذتها اإدارة التدريب بالتعاون مع 
العميد  واأو�سح  االإيطالية.  الع�سكرية  ال�سرطة 
التدريب  اإدارة  م��دي��ر  ال�����س��ام�����س��ي  ب��ط��ي  ث���اين 
اال�سرتاتيجية  اخلطة  �سمن  ت��اأت��ي  ال���دورة  اأن 

العلمية  امل�ستجدات  مل��واك��ب��ة  اأب��وظ��ب��ي  ل�سرطة 
ب���ت���ع���اون اخل�������رباء من  وال��ع��م��ل��ي��ة .. م�����س��ي��دا 
وتقدميهم  االإي��ط��ال��ي��ة  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ال�����س��رط��ة 
االرتقاء  يف  ي�سهم  مب��ا  وعملية  نظرية  جت��ارب 
امليدانية.  خرباتهم  و�سقل  املنت�سبني  باإمكانات 
العميد مطر حممد م�سبح   .. التخريج  ح�سر 
الظاهري مدير اإدارة حماية املن�ساآت احلكومية 
رومانو  فينت�سنزو  والعميد  اأب��وظ��ب��ي  ب�سرطة 

ملحق الدفاع االإيطايل.

طحنون بن حممد يح�شر اأفراح 
الظاهري والعي�شائي بالعني

�شرطة اأبوظبي تنظم دورة تدريبية 
متخ�ش�شة بالتعاون مع نظرتها االإيطالية

•• �رشم ال�صيخ-وام:

ع���ل���ى ميدالية  دب�����ي  وم����ي����اه  ك���ه���رب���اء  ه��ي��ئ��ة  ح�����س��ل��ت 
على  االجتماعية  امل�سوؤولية  جم��ال  يف  الذهبية  التميز 
العربية  املنظمة  تقدمها  التي  العربي  الوطن  م�ستوى 
12 وذلك خالل  ال�  للم�سوؤولية االجتماعية يف دورتها 
فعاليات »امللتقى االإقليمي لل�سخ�سيات واملوؤ�س�سات التي 
تعتمد مفاهيم امل�سوؤولية االجتماعية جزءاً من ن�ساطها 
يف  ���س��اف��وي  ف��ن��دق  يف  املنظمة  اأقامتها  ال��ت��ي  املوؤ�س�سي« 

مدينة �سرم ال�سيخ يف جمهورية م�سر العربية.
اخت�سا�سي  احل���م���ري  ط���ه  ال��ذه��ب��ي��ة  امل��ي��دال��ي��ة  ت�����س��ل��م 
اإ�سعاد املجتمع يف الهيئة حيث ا�ستعر�ش جتربة الهيئة 
ومبادراتها  املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  جم��ال  يف  ال��ري��ادي��ة 
تعزيز  ودوره��ا يف  والتطوعي  املجتمعي  للعمل  الداعمة 

مفهوم اال�ستدامة البيئية واالجتماعية.
وبهذه املنا�سبة قال �سعادة �سعيد حممد الطاير الع�سو 
التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ان  املنتدب الرئي�ش 
لدى الهيئة ر�سالة وا�سحة تتمثل بااللتزام نحو حتقيق 

ال�سعادة لكافة املعنيني وتعزيز روؤية دبي م�سريا اىل ان 
ن�سبة �سعادة املجتمع ارتفعت من %82 يف عام 2013 

اإىل %89 يف عام 2016. 
واأو����س���ح ان ال��ه��ي��ئ��ة اط��ل��ق��ت خ���الل ع���ام اخل���ري حزمة 
والعاملي؛  املحلي  امل�ستوى  على  املجتمعية  امل��ب��ادرات  من 
 12 ت��ن��درج �سمن  م��ب��ادرة جمتمعية   27 ع��دده��ا  ب��ل��غ 
برناجماً رئي�ساً يغطي خمتلف جماالت العمل املجتمعي 
واالإن�ساين فيما عملت الهيئة على مواءمة ا�سرتاتيجية 
ال��ه��ي��ئ��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة ل��ل��ع��م��ل امل��ج��ت��م��ع��ي وال��ت��ط��وع��ي مع 
االأهداف الرئي�سية الإعالن 2018 »عام زايد« يف دولة 
االإمارات من اأجل اإ�سراك جميع اأفراد املجتمع يف حتقيق 
اآل  ب��اإذن اهلل- ال�سيخ زايد بن �سلطان  روؤي��ة املغفور له- 
من  الهيئة  �سعت  حيث  ودول��ي��اً  واإقليمياً  حملياً  نهيان 
خالل هذه اخلطوة الهامة اإىل الرتكيز على اإبراز دور 
االإم���ارات  دول���ة  تاأ�سي�ش  يف  اهلل  رح��م��ه  املوؤ�س�ش  ال��وال��د 
وقيم  مبادئ  من  ده  ج�سَّ وم��ا  الكرمي  �سخ�سه  وتقدير 
الدولة  عليه  نه�ست  ال���ذي  ال�سلب  االأ���س��ا���ش  ت���زال  ال 
وتخليد ذكراه وقيمه عاملياً كونه اأحد اأعظم ال�سخ�سيات 

بو�سفه  اخل��ري  زاي��د  مكانة  وتعزيز  العامل  يف  القيادية 
االإن�ساين  اإرث���ه  وتخليد  ال��وط��ن  وح��ب  للوطنية  رم���زاً 
واحل�ساري عرب م�سروعات ومبادرات م�ستقبلية تتوافق 

مع روؤيته وقيمه.
امل�ساركة  على  املوظفني  الهيئة  “ت�سجع  �سعادته  وتابع 
الفعالة يف العمل التطوعي وبلغت عدد �ساعات التطوع 
حوايل 13 األف �ساعة فيما بلغ اإجمايل عدد امل�ستفيدين 
العامل.  حول  �سخ�ش  مليون   2.4 اخلري  مبادرات  من 
اإر�سادات  كما حققت الهيئة م�ستوًى متقدماً يف تطبيق 
االأيزو 26000 يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية وح�سلت 
على العديد من اجلوائز وال�سهادات العاملية يف جماالت 
امل�سوؤولية املجتمعية من بينها �سهادة “اإم يف اأو 8000” 
العاملية يف امل�سوؤولية املجتمعية لتكون بذلك اأول موؤ�س�سة 
العاملي.”  دب��ي حت�سل على ه��ذا االع��رتاف  حكومية يف 
التنفيذي  ال��ن��ائ��ب  امل��ه��ريي  خ��ول��ة  ق��ال��ت  جهتها  وم���ن 
احلكومي  واالت�����س��ال  اال�سرتاتيجية  لقطاع  للرئي�ش 
املجتمعية  امل�����س��اري��ع  م���ن  ال��ع��دي��د  اط��ل��ق��ت  ال��ه��ي��ئ��ة  ان 
التوعية  وبرامج  ملبادرات  ق�سوى  اأهمية  واأول��ت  الهامة 

التي  الطبيعية  امل��وارد  الرت�سيد واحلفاظ على  باأهمية 
يف  املجتمع  اأف��راد  جميع  م�ساهمة  اإمكانية  مدى  اأثبتت 
من  احل��د  اإىل  الهادفة  والعاملية  الوطنية  اجلهود  دع��م 
ظاهرتي التغري املناخي واالحتبا�ش احلراري من خالل 

تبني �سلوكيات اإيجابية يف العمل واملنزل.
متعاملو  حقق  و2016   2009 عامي  وبني  واأ�سافت 
وات/�ساعة  ت��ريا   1.5 م��ن  اأك��ر  بلغت  وف���ورات  الهيئة 
املياه  6.2 مليار ج��ال��ون م��ن  واأك���ر م��ن  الكهرباء  م��ن 
مبا يعادل 967 مليون درهم. واأ�سهمت هذه الوفورات 
االنبعاثات  من  طن  األ��ف   831 نحو  انبعاث  تقليل  يف 

الكربونية اأي ما يعادل زراعة 944 األف �سجرة.
اجلدير بالذكر اأن الهيئة فازت خالل امللتقى االإقليمي 
امل�سوؤولية  تعتمد مفاهيم  التي  واملوؤ�س�سات  لل�سخ�سيات 
االجتماعية بالوطن العربي العام املا�سي وح�سلت على 
ثقافة  ن�سر  جم��ايل  يف  التميز  وج��ائ��زة  الذهبي  ال���درع 
املياه  لتحلية  التكنولوجي  واالإب����داع  البيئي  الرت�سيد 
وم�سروع  ال�سكنية  االأح���ي���اء  حملة  م��ب��ادرة  ع��ن  وذل���ك 

حمطة التحلية املتنقلة.

»كهرباء ومياه دبي« حت�شد ميدالية التميز الذهبية يف جمال امل�شوؤولية املجتمعية

»طرق دبي« توّقع اتفاقية مع معهد االإمارات لل�شياقة لتدريب �شائقي نقل الركاب  
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العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 2096
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد جهانكري عامل بن نور اال�سالم - بنغالدي�ش  
لتجارة  )الزي  يف    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية 
عزيز  حممد  ال�سيد/  اىل  وذلك   )117642( رقم  رخ�سة  مبوجب  اجلاهزة(  املالب�ش 
تنازل   : اخرى  تعديالت   - اجلن�سية  بنغالدي�ش   - جوينال  حممد  الرحمن  الرحمن  

�ساحب الرخ�سة اىل اخرى 
وعمالبن�ش 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�ش 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 12199 بتاريخ 2017/12/16   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 2095

ليكن معلوما للجميع بان الطرفني ال�سيد / ابراهيم علي عي�سى ح�سن ال�سابري ، اإماراتي 
اجلن�سية  وال�سيد/ بريابي كوجنوين �سوبها�س�ساندرا بو�ش ، هندي اجلن�سية يرغبان يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�ستهما البالغة 100% اىل الطرفني ال�سيد/ �سالح را�سد نا�سر الزري  
اإماراتي اجلن�سية عن 50% وال�سيد / فلبيو�ش �ساندا بيالي جيفارجي�ش ، هندي  النبهاين ، 

اجلن�سية عن 50% رخ�سة رقم )544947( با�سم / مركز الفريد الطبي ، 
وعمالبن�ش 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�ش  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 12199 بتاريخ 2017/12/16   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 2097

اإماراتية  اجلن�سية ترغب يف البيع   ، ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة / عاليه م�سلم عزل املنهايل 
رقم  جتارية  رخ�سة  مبوجب  النهدة(  �سماء  )بقالة  يف   %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل 
)625603( وذلك اىل ال�سيد/ عبداهلل حممد �سريف باالنادوكام ، هندي اجلن�سية - تعديالت اخرى 
:- تنازل �ساحب الرخ�سة الخر وتغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات ، تغري 

الن�ساط التجاري ، تغري اال�سم التجاري من )بقالة �سماء النهدة( اىل )�سوبرماركت �سماء النهدة(. 
وعمالبن�ش 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 
الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ش  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني 

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 12199 بتاريخ 2017/12/16   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 2098
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حناء بالل احمد بالل - هندية  اجلن�سية  وري�سما 
هو�سدورج هو�سدورج فينكاتي�ش بهاندارى بهانداري - هندية اجلن�سية يرغبون يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�ستهم البالغة )100%( اىل ال�سيدة / ماري مانوج كليتا�ش فااليل 
�سامي - هندية اجلن�سية يف الرخ�سة با�سم )االبرة العجيبة للخياطة والتطريز( تاأ�س�ست 

باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )602802( 
وعمالبن�ش 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�ش 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 12199 بتاريخ 2017/12/16   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 2104
يرغب  اجلن�سية  اإماراتي   - زمو  ح�سن  �سالح  ال�سيد/فايز  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�سميح  حممد  ابراهيم  ال�سيد/  اىل    %  40 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
مظلوم - �سوري اجلن�سية - يف الرخ�سة املهنية امل�سماة / اجلزيرة العربية للخط ، رخ�سة 
رقم 563310 - تعديالت اخرى : مت تغري ال�سكل القانوين من �سركة اعمال مهنية اىل 

موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�ش 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�ش 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 12199 بتاريخ 2017/12/16   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 2106
اجلن�سية  باك�ستاين   - لياقت  حممد  م�سعود  ثاقب  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
امل�سماة  املهنية  الرخ�سة  يف    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
جنمة القرائن لكي املالب�ش - رخ�سة رقم 749630 وذلك اىل ال�سيد/ فيمينا�ش �سودهري 

عبداملجيد �سكرمي فاالبو - هندية اجلن�سية 
وعمالبن�ش 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�ش 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 12199 بتاريخ 2017/12/16   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 2102
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد ر�ساد كيلياجنات كوجنوت - هندي   اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  اىل ال�سيد/ حممد عبا�ش حممد 
عبا�ش حممد بيلينجا - هندي اجلن�سية يف الرخ�سة با�سم )ج�سر امل�سلي لتجارة الهواتف 

املتحركة واحلا�سب االيل ( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )753567( 
وعمالبن�ش 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�ش 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 12199 بتاريخ 2017/12/16   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 2114
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عبداهلل احمد خليفة احمد املزروعي - اإماراتي اجلن�سية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 51 %  وذلك اىل ال�سيدة / فاطمة علي �سعيد بوحليول ال علي - اإماراتية 
اجلن�سية ، كما يرغب ال�سيد/ كوتائي برامبيل حممد �ساجي كوتائي - هندي اجلن�سية يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�سته البالغة 25% وذلك لل�سيدة / كوتياما بابي ماتيو جيورج - هندية اجلن�سية ، كما ترغب 
ال�سيدة / �سلمى في�سل كورودام بارامبيل - هندية اجلن�سية يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة 
24% وذلك لل�سيدة / كوتياما بابي ماتيو جيورج - هندية اجلن�سية - يف الرخ�سة امل�سماة )كافترييا ديزرت 

راين - ذ م م ( والتي تاأ�س�ست باإمارة عجمان مبوجب رخ�سة جتارية رقم )78948( 
وعمالبن�ش 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�ش 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 12199 بتاريخ 2017/12/16   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 2103
رقم جواز  ويحمل  اجلن�سية  باك�ستاين   - حبيب  ح�سني  جاويد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما   ليكن 
) LY6890632(  وال�سيدة / عاي�سة عظيم جاويد عظيم جاويد - هندية اجلن�سية يرغبون يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�ستهم البالغة )100%( اىل ال�سيد/ عبدالقيوم عبدالغفور عبدالغفور - باك�ستاين 
اجلن�سية يف الرخ�سة با�سم )�سالون جاويد حبيب للحالقة( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 
)721800( - تعديالت اخرى :- مت تغيري اال�سم التجاري من �سالون جاويد حبيب للحالقة اىل اال�سم 

التجاري اجلديد �سالون قلعة اخلور للحالقة. 
وعمالبن�ش 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�ش 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 12199 بتاريخ 2017/12/16   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 2105
باك�ستاين    - �سغري  حممد  �سغري  عدنان  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اىل  وذلك    %  50 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية 
ال�سيد/ حممد جنيد احمد حاجي حممد �ساند مياه - بنغالدي�سي اجلن�سية يف 

)كافترييا امللعقة الذهبية ( مبوجب رخ�سة رقم )734941( 
تعديالت :- 

املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة   وعمالبن�ش 
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 12199 بتاريخ 2017/12/16   

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
حمكمة  اىل  بطلب  عبداهلل   جوهر  كاظم  �سياء  املواطن/  تقدم 
)�سياء( من  ا�سمه  بتغيري  التوثيقات  ق�سم  االبتدائية-  اأبوظبي 

اىل)حممد(  
فمن لديه اعرتا�ش يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر االعالن  
بدر احمد احلمادي - موثق  

القا�سي / حممد فا�سل ولد حممد �سامل
قا�سي التوثيقات  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدم املواطن/ احمد حممد حمد ال�سعيدي - بطلب اىل حمكمة 
القا�سر  ابنته  ا�سم  بتغيري  التوثيقات  ق�سم  االبتدائية-  اأبوظبي 

من )هاله( اإىل )�سيخه( 
فمن لديه اعرتا�ش يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر االعالن 
منى على املروي - موثق اول  

القا�سي / حممد فا�سل ولد حممد �سامل 
قا�سي التوثيقات          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

 يف  الدعوى رقم 2017/639  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه /1 - يف - تيك ل�سناعة الزيوت - ذ م م 2 - حممد عبدالرقيب حممد عبد الر�سيد 
 - لوبريكانت�ش  جلوبال   -5 ح�سني  احمد  ح�سني  كا�سف   -4 عبدالر�سيد  حممد  عبدالرفيع  حممد   -3
وميثلها نيلي�ش كومار ناتو ار الل باريهار ب�سفته املفو�ش بالتوقيع على ال�سيكات املخ�سومة 6- �سركة 
داكا للتجارة العامة وميثلها حممد امني اال�سالم حممد عبداجلليل ب�سفته ال�سخ�ش املفو�ش بالتوقيع 
بانكا  باريخ  جبهاي  بانكا  ري�ش  وميثلها  انرتنا�سيونال  اوبتامي�ش  �سركة   -7 املخ�سومة  ال�سيكات  على 
جيهاي باريخ ب�سفته ال�سخ�ش املفو�ش بالتوقيع على ال�سيكات املخ�سومة - جمهويل حمل االقامة مبا 
ان املدعي / بنك دبي التجاري - �ش م ع  -  قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/11/20 احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة وقبل الف�سل 
يف املو�سوع  بندب اخلبري امل�سريف املخت�ش �ساحب الدور يف اجلدول وعلى ان تكون مهمته وفق منطوق 
 احلكم ال�سادر بتلك اجلل�سة  وحددت لها املحكمة جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/12/18 ال�ساعة 30 : 09 

�سباحا يف القاعة Ch2.E.21 يف حالة عدم �سداد املدعي امانة اخلبري
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/1423  جتاري جزئي                               

اىل املدعي عليه /1 - الديار لتاأجري ال�سيارات  2- نوح اأحمد حمدان ح�سن - جمهويل حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ �سيفت لي�سينج لتاأجري ال�سيارات - ذ م م وميثله / علي ا�سماعيل حممد عبداهلل الزرعوين - مبا 
ان املدعي/ �سيفت لي�سينج لتاأجري ال�سيارات - ذ م م  قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم باأن 
املحكمة حكمت بتاريخ  2017/12/13 احل�سوري وقبل الف�سل يف املو�سوع بندب اخلبري احل�سابي املخت�ش 
�ساحب الدور باجلدول - وتكون مهمته : االطالع على ملف الدعوى وامل�ستندات املقدمة فيها  وما ع�سى 
ان يقدمه اخل�سوم وكذا ال�سجالت والدفاتر التجارية الورقية وااللكرتونية املنتظمة و�سرحت للخبري 
ادار  تفيد يف  م�ستندات  لديها من  ما  اليها لالطالع على  االنتقال  يرى �سرورة  اي جهة  اىل  باالنتقال 
املاأمورية وحدتت امانة مقدارها خم�سة االف درهم الزمت املدعي ب�سدادها خزانة املحكمة وحددت لها 
حال  يف   Ch1.C.13 املحكمة جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/12/27 ال�ساعة 8.30 �سباحا يف القاعة

عدم �سداد االمانة وجل�سة 2018/1/24 يف حال �سدادها وحتى يقدم اخلبري تقريره.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/1508 جتاري كلي 

اىل املحكوم عليه/1- نا�سيونال مارين االيان�ش - م د م �ش 2- حممود عرابي ق�ساب با�سي حممد 
ال�سخ�سية وب�سفته م�ساهم يف �سركة نا�سونال مارين االيان�ش  3- ر�سا وليد  ماأمون - ب�سفته 
خياطة - ب�سفتها مدير �سركة نا�سونال مارين االيانا�ش - جمهويل حمل االقامة نعلنكم بان 
ل�سالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    2017/10/23 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
ال�سيخ عبداهلل جا�سم علي جا�سم ال ثاين : بف�سخ عقد بيع القارب مو�سوع الدعوى والزام املدعي 
عليهما االوىل والثاين بالت�سامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ 700.000 درهم )�سبعمائة الف درهم( 
والفائدة القانونية 9% �سنويا من تاريخ رفع الدعوى يف 2017/7/4 والزمتهما بامل�ساريف ومبلغ 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

 يف  الدعوى 2017/646  مدين كلي    
اىل املدعي عليه / 1- ال�سركة اال�سيوية ملواد البناء - ذ م م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/جممع دبي ال�سناعي - �ش ذ م م - حاليا و�سابقا مدينة دبي ال�سناعية 
اأق��ام عليك  - �ش ذ م م - وميثله /علي ا�سماعيل حممد عبداهلل الزرعوين - قد 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ عقد االيجار طويل املدى بني املدعي واملدعي 
عليها وذلك الخالل املدعي عليها بالتزاماتها التعاقية بعدم �سداد االجرة، الر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/12/19 
ال�ساعة 9.30 �ش بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
 مذكرة  اإعادة اعالن املدعى عليها  بالن�سر    

                       اىل املدعي عليه/ ا�ش ايه ايه بي الأعمال االأملنيوم - �ش ذ م م  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة يوم اخلمي�ش املوافق 2017/12/28 ال�ساعة 8.30 �سباحا 

لذا فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث ايام على االقل ويف حالة تخلفكم عن احل�سور 
و�سمول احلكم  وامل�ساريف  الر�سوم  اىل  باال�سافة   ، �سيكون مبثابة احل�سوري  فان احلكم 

بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 عمايل جزئي 9927/2017 
عمايل جزئي 9886/2017 

م
1
2

ا�سم املدعي
 برامود ايلمربا 

راجي�ش ميلودى تارا 

مبلغ املطالبة
18312  درهم + تذكرة العودة 
31363  درهم + تذكرة العودة

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه  بالن�سر    

                        اىل املدعي عليه/
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2018/1/2 ال�ساعة 8.30 �سباحا 

لذا فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل ويف حالة تخلفكم فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري. 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 10251/2017/13 
10319/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 حممود جميل ال�سيد ابراهيم العيوطي 

م�سطفى ح�سن عبدالوهاب ابراهيم 

مبلغ املطالبة
87945  درهم + تذكرة العودة 
55168  درهم + تذكرة العودة

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8684   

املنذر : عبدالرحمن حممد طاهر 
املنذر اليه : ديفيد اوكوجن مالينجا - جمهوال حمل االقامة 

يقم  كما مل  االيجارية  القيمة  ب�سداد  اليه  املنذر  يقم  407 مل  رقم  �سقة  ايجار  على  اليه  املنذر  تعاقد   -1
بتجديد العقد والتوقيع على عقد عام 2017 كما مل تقوموا بال�سداد واملرت�سد عليكم حتى االن هو 27160 

درهم قيمة ال�سيكات املرجتعة بخالف ما ي�ستجد �سهريا 
ال�سكيات  �سداد  ب�سرورة  نخطركم  فاننا  لذلك   2007 ل�سنة   26 رق��م  املر�سوم  بن�ش  وعمال  ان  وحيث   -2
العقد  ال�سكيات عن فرتة  وت�سليم  عليك  امل�ستحق  املبلغ  و�سداد   2017 لعم  االيجار  وتوقيع عقد  املرجتعة 
ت��اري��خ ا�ستالمكم االن���ذار واع��ت��ب��ارا ه��ذا االن���ذار بال�سداد جتنبا التخاذ  اجل��دي��دة وذل��ك خ��الل �سهر م��ن 
االجراءات القانونية الالزمة ومنها طلب اخالء امل�ستاأجر لعدم جتديد العقد ولعدم ال�سداد مع حتميلكم 

كافة اال�سرار والر�سوم 
4- كما نخطركم ب�سرورة �سداد االيجار املرت�سد بذمتكم خالل املهلة القانونية من تاريخه 

مع حفظ كافة احلقوق االخرى من اي نوع كانت. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم  2017/1/8537      
- قطري  ال ثاين  الرحمن  العبد  بن خالد  بن خليفة  ال�سيخ عبداهلل   : املنذر 

اجلن�سية - بوكالة املحامي / �سالح مبا�سري 
املنذر اليه : فاروق ح�سني حمي الدين اخلف�ش - اردين اجلن�سية 

علىاالنذار  ردا  وذل��ك   )2017/1/253246( رق��م  ب��االن��ذار  تقدم  امل��ن��ذر  ان  مب��ا 
العديل رقم )2017/1/241723( املوؤرخ يف 2017/11/8 ليخطر املنذر املنذر اليه 
بالكف عن املطالبة مما لي�ش م�ستحق له  - لذلك : - فان املنذر يتقدم بانذاره 
هذا اىل املنذر اليه بالكف عن املطالبة مبا لي�ش م�ستحق له واإال فان املنذر �سوف 

ي�سطر التخاذ كافة االجراءات القانونية الالزمة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8690   

املنذر : بنك ابوظبي التجاري - �ش م ع 
املنذر اليه : �ستيفان �سلبى 

املو�سوع :- 
فان املنذر مبوجب هذا االنذار العديل تنذر املنذر اليه ب�سرورة و�سرعة �سداد املبالغ املرت�سدة 
�سورينتو  -  املركبة كيا  ( دره��م عن قيمة  بذمته وذل��ك نظري مديونية وقدرها ) 60.920.40 
خ�سو�سي - ذهبي موديل ال�سيارة 2016 رقم اللوحة 46733 كود ال�سيارة واالمارة J - دبي   وذلك 
القانونية  االج��راءات  املنذر التخاذ كافة  �سي�سطر  واال  الن�سر  تاريخ  ايام من  �سبعة  يف غ�سون 
�سد املنذر اليه مع حفظ كافة حقوق املنذر واملن�سو�ش عليها مبقت�سى القانون واالتفاق واال 
وهي حجز ال�سيارة املو�سوفة باالنذار وبيعها ل�سداد املبلغ امل�ستحق املنوه عنه اعاله مع الفوائد 

والر�سوم واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8685   

املنذر : موؤ�س�سة جلوبال للتجارة العامة - �ش ذ م م 
املنذر اليه : جيني�سز انتيجري�سن - �ش ذ م م   - جمهول حمل االقامة 

تتوجه املنذرة بهذا االنذار النذار املنذر اليها باالتي : 
�سداد مبلغ وق��دره  186833 درهم متثل بدل االيجار ور�سوم موؤ�س�سة دبي العقارية عن ال�سنة 
االيجارية احلالية للفرتة من 2017/1/1 وحتى 2017/12/31 وذلك خالل �سهر واحد من تاريخ 
املاأجور وت�سليمه للمنذرة  �سداد اخالء  املمنوحة دون  املهلة  انتهاء  االن��ذار ويف حال  الن�سر هذا 
خالية من ال�سواغل وال�ساغلني وباحلالة التي كان عليها عند التعاقد وتقدمي براءة ذمة من 
الكهرباء واملياه خالل فرتة �سغلكم وما ي�ستجد من اجرة حتى تاريخ االخالء التام مع حفظ 
حق املنذرة يف املطالبة بالتعوي�ش عن اال�سرار التي يتم اكت�سافها عن او بعد االخالء التام والتي 

تكون قد حلقت باملاأجور من جراء �سغلكم للماأجور. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8688   

املنذر : بنك ابوظبي التجاري - �ش م ع 
املنذر اليه : ريتا كعكه جيان 

املو�سوع :- 
فان املنذر مبوجب هذا االنذار العديل تنذر املنذر اليه ب�سرورة و�سرعة �سداد املبالغ املرت�سدة 
املركبة هايونداي كريتا  ( درهم عن قيمة  بذمته وذلك نظري مديونية وقدرها ) 63.274.94 
خ�سو�سي ا�سود موديل ال�سيارة 2017 رقم اللوحة ) 97409 ( كود ال�سيارة واالمارة  10/ ابوظبي 
االج���راءات  كافة  الت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واال  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اي��ام  �سبعة  وذل��ك يف غ�سون 
القانون  مبقت�سى  عليها  واملن�سو�ش  املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  اليه  املنذر  �سد  القانونية 
واالتفاق واال وهي حجز ال�سيارة املو�سوفة باالنذار وبيعها ل�سداد املبلغ امل�ستحق املنوه عنه اعاله 

مع الفوائد والر�سوم واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8676   

املنذر : بنك ابوظبي التجاري - �ش م ع 
املنذر اليه : بونيداى جوزانو اتينزا 

املو�سوع :- 
فان املنذر مبوجب هذا االنذار العديل تنذر املنذر اليه ب�سرورة و�سرعة �سداد املبالغ املرت�سدة 
بذمته وذلك نظري مديونية وقدرها ) 22.179.92 ( درهم عن قيمة املركبة ميت�سوبي�سى مرياج 
خ�سو�سي رمادي موديل ال�سيارة 2016 رقم اللوحة 81260 كود ال�سيارة واالمارة I - دبي -  وذلك 
القانونية  االج��راءات  املنذر التخاذ كافة  �سي�سطر  واال  الن�سر  تاريخ  ايام من  �سبعة  يف غ�سون 
�سد املنذر اليه مع حفظ كافة حقوق املنذر واملن�سو�ش عليها مبقت�سى القانون واالتفاق واال 
وهي حجز ال�سيارة املو�سوفة باالنذار وبيعها ل�سداد املبلغ امل�ستحق املنوه عنه اعاله مع الفوائد 

والر�سوم واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• ال�صارقة-الفجر: 
اجلولة  اإىل  م�����س��ارك��ني  ���س��ّت��ة  ت��اأه��ل 
“من�سد  ب����رن����ام����ج  م�����ن  االأخ�����������رية 
موؤ�س�سة  تنظمه  ال���ذي  ال�سارقة”، 
ال�سارقة لالإعالم، يف دورته العا�سرة 
هذا العام، وذلك خالل ثاين �سهراته 
ال��ت��ي اأق��ي��م��ت ع��ل��ى م�����س��رح امل��ج��از يف 
مبا�سرة  الهواء  عرب  وبّثت  ال�سارقة، 
م�ساء  ال�سارقة  تلفزيون  �سا�سة  على 

اأم�ش االأول اخلمي�ش. 
كبرياً  ح�سوراً  امل��ج��از  م�سرح  و�سهد 
بكثافة  ح�سرت  التي  اجلماهري  من 
ملنا�سرة امل�سرتكني من خمتلف الدول 
املدرجات  ت��و���ّس��ح��ت  ح��ي��ث  ال��ع��رب��ي��ة، 
ب��اأع��الم ه���ذه ال����دول و���س��ط هتافات 
دعم وت�سجيع املن�سدين الذين عرّبوا 
خالل ال�سهرة عن مواهب كبرية يف 
متمّكنة  واأ�����س����وات  االإن�������س���اد،  ع����امل 
خّولتهم الأن ي�سلوا اإىل هذه املرحلة 
قّدم  حيث  ال��ربن��ام��ج،  م��ن  املتقدمة 
اأجمل ما  كّل من امل�سرتكني الع�سرة 
ك�سفوا  اإن�سادية  ل��وح��ات  م��ن  لديهم 
من خاللها عن مواهبهم االإبداعية 

املميزة. 
وح��ج��ز ���س��ّت��ة م�����س��ارك��ني ه���م حامد 
الفتاح  وع��ب��د  ال��ي��م��ن،  م��ن  احلب�سي 
حممود  ويو�سف  ليبيا،  من  جحيدر 
م���ن م�����س��ر، و���س��ال��ح اخل��الي��ل��ة من 
املغرب،  من  ل�سهب  ويا�سني  االأردن، 
لبنان،  م����ن  ال����دي����ن  ع�����الء  وول����ي����د 
النهائية  ل���ل���م���رح���ل���ة  م���ق���اع���ده���م 
اأربعة  وّدع  ب��ي��ن��م��ا  ال���ربن���ام���ج،  م���ن 
التون�سي  ه��م:  املناف�سات  م�ساركني 
�سلطان  والعراقي  �ساحلة،  بن  علي 
قيمة،  اأحمد  وال�سوري  ال�سامرائي، 

واجلزائري يا�سني حمو�ش.
واأ�����س����ار جن���م ال���دي���ن ه��ا���س��م، املنتج 
ال�سارقة”،  “من�سد  لربنامج  املنفذ 
اإىل اأن املتاأهلني اإىل املرحلة النهائية 
م��ن ال��ربن��ام��ج اأث��ب��ت��وا ج��دارت��ه��م يف 
املهمة  امل��ح��ّط��ة  ه���ذه  اإىل  ال��و���س��ول 
التي �ستو�سل اأحدهم اإىل نيل اللقب 

الغايل والو�سول اإىل من�سة التتويج، 
على  ب����ات  ال���ربن���ام���ج  اأن  اإىل  الف���ت���اً 
اأع���ت���اب م��واج��ه��ة خ��ت��ام��ي��ة حمتدمة 

بني املواهب املتاأهلة. 
امتالأ  للربنامج:  املنفذ  املنتج  وق��ال 

اآخ����ره باجلمهور  م�����س��رح امل��ج��از ع��ن 
ال���ويف ال���ذي ع��ودن��ا ع��ل��ى ال�����دوام اأن 
ي���ك���ون م��رت��ب��ط��اً ب���ال���ربن���ام���ج، حيث 
نفقته  على  دولته  منه  البع�ش  ج��اء 
ف��ق��ط من  ال�����س��ارق��ة  اإىل  اخل���ا����س���ة 

ومنا�سرة  ال��ربن��ام��ج  ح�����س��ور  اأج����ل 
رئي�سي  ع���ام���ل  وه������ذا  امل�������س���ارك���ني، 
ازدان�����ت  ح��ي��ث  ح�����دث،  اأي  يف جن����اح 
امل���درج���ات ب���االأع���الم ال��ع��رب��ي��ة التي 
ال�سارقة حا�سنة  اإم��ارة  اأن  تدل على 

جلميع العرب. 
بني  امل�������س���اع���ر  “اختلطت  وت����اب����ع: 
امل�����س��ارك��ني اإث���ر خ���روج اأرب��ع��ة زمالء 
اأن الذين مل  لهم، لكن هذا ال يعني 
املوهبة  يحالفهم احلظ ال ميتلكون 

م�سوارهم  يف  للم�سي  تخولهم  التي 
فهدف  العك�ش  ع��ل��ى  ب��ل  االإب���داع���ي، 
الربنامج االأ�سا�سي هو اأن يكون بوابة 
اإبداعاً للمواهب  عبور مل�ستقبل اأكر 
ون��ت��م��ن��ى ال��ت��وف��ي��ق ل��ل��م��ت��اأه��ل��ني اإىل 

احللقة اخلتامية املقبلة«.  
ال�سهرة  خ�����الل  امل���ن�������س���دون  وق�������ّدم 
عك�ست  اأنا�سيد  لديهم من  ما  اأجمل 
اإح�سا�سهم  وع��ذوب��ة  �سوتهم،  جمال 
اأم��ام اجلمهور واأم��ام جلنة التحكيم 

املن�سدين  م���ن  ن��خ��ب��ة  م���ن  امل���وؤل���ف���ة 
التون�سي  الفنان  يقودهم  والفنانني 
واملن�سدان  ب��و���س��ن��اق،  لطفي  ال��ك��ب��ري 
واأحمد  ���س��ايف  اأ���س��ام��ة  االإم���ارات���ي���ان 
ب��وخ��اط��ر، وال���ذي���ن اأث���ن���وا ع��ل��ى اأداء 
يف  واأ����س���ادوا  وح�����س��وره��م،  املن�سدين 
ال���وق���ت ن��ف�����س��ه مب���ا مي��ت��ل��ك��ون��ه من 
خ����ام����ات ����س���وت���ي���ة ك����ب����رية وق����وي����ة، 
املقامات  بني  التنّقل  على  وقدرتهم 
ال�سهرة  وا�ست�سافت  االأن��ا���س��ي��د.   يف 
اأبدعت  التي  املاليزية،  فرقة ريحانة 
ا�ستملت  اإن�سادية  و�سالت  تقدمي  يف 
عك�ست  امل�سامني،  يف  تنويعات  على 
الغنية والرية  الثقافة  من خاللها 
الفنون  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  �سعيد  على 
م���ن اجلمهور  ك��ب��ري  ت��ف��اع��ل  و����س���ط 

الذي لبى نداء الفن النبيل. 
يف  م�سريتهم  امل��ن�����س��دون  وي�ستكمل 
ال�سهرة الثالثة واخلتامية التي تقام 
م�ساء اجلمعة، 22 دي�سمرب اجلاري، 
والتي ت�ست�سيف الفنان العاملي ماهر 
الفائزين  اخ��ت��ي��ار  و���س��ت�����س��ه��د  زي����ن، 

باملراكز الثالثة االأوىل. 
ويح�سل الفائز االأول بلقب “من�سد 
درهم،  األ���ف   150 على  ال�سارقة”، 
باالإ�سافة اإىل �سيارة “بي اأم دبليو”، 
الثاين  باملركز  الفائر  يح�سل  فيما 
على جائزة وقدرها 100 األف درهم، 
فيح�سل  الثالث،  باملركز  الفائز  اأم��ا 

على مبلغ وقدره 75 األف درهم.
اأهم  ال�سارقة” اأحد  “من�سد  ويعترب 
برامج امل�سابقات الهادفة اإىل اكت�ساف 
املواهب االإن�سادية يف الوطن العربي، 
اإىل عقده  ال���ع���ام  ه����ذا  ي�����س��ل  ح��ي��ث 
املن�سدين  االأول بعد تخريج ع�سرات 
الذين اأ�سبحت لهم مكانتهم البارزة 
ل��ه��م �سيت  وب�����ات  امل����ج����ال،  ه����ذا  يف 
ال��ه��ادف مبختلف  ال��ف��ن  اأو����س���اط  يف 
ال������دول ال��ع��رب��ي��ة وال���غ���رب���ي���ة، حيث 
�سارك يف دوراته ال�سابقة مت�سابقون 
واإيطاليا،  وب��ل��ج��ي��ك��ا،  ف��رن�����س��ا،  م���ن 
والبو�سنة  وم��ال��ي��زي��ا،  واأن��دون��ي�����س��ي��ا، 

والهر�سك، وتركيا.

الل��واء امل��ري يك���رم متع��اوني���ن مع االإدارة الع��ام���ة للم���رور
•• دبي-الفجر:

كرم �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري، القائد العام 
ل�سرطة دب���ي، ع���ددا م��ن امل��واط��ن��ني امل��ت��ع��اون��ني مع 
“كلنا �سرطة”  العامة للمرور عرب برنامج  االإدارة 
ب��ح�����س��ور ال��ع��م��ي��د ع��ب��د اهلل ع��ل��ي ال��غ��ي��ث��ي، م�ساعد 
العميد  بالوكالة،  العمليات  ل�سوؤون  ال��ع��ام  القائد 
للمرور  العامة  االإدارة  املزروعي مدير  �سيف مهري 

�سعادته  واأ���س��اد  �سويدان.  بن  جمعة  العقيد  ونائبه 
وعائ�سة  امل��رزوق��ي،  عبداهلل  يو�سف  وه��م  باملكرمني 
خمي�ش بالكحود، و حممد قري�ش اأحمد الفال�سي، 
وحممد علي املالكي حممد، وخالد خليفة النعيمي، 
وعبداهلل ح�سن عبداهلل، وعبدالرزاق يو�سف، موؤكداً 
�سعادته انهم كانوا مثاال يحتذى به يف التعاون مع 
كلنا  ب��رن��ام��ج  اأن  ل��ل��م��رور، وخ��ا���س��ة  ال��ع��ام��ة  االإدارة 
�سرطة يعتمد على اأفراد املجتمع يف ر�سد الظواهر 

النا�ش  من  كثرياً  اأن  اإىل  الفتاً   ، امل��روري��ة  ال�سلبية 
ملواقف  ويتعر�سون  ال�سارع،  يف  مالحظات  لديهم 
للخطر  اآخرين  اأ�سخا�ساً  تعر�ش  اأو  تعر�سهم  قد 
الظروف  ه��ذه  ويف  متهورين،  �سائقني  ج��ان��ب  م��ن 
يتعني عليهم االت�سال مبا�سرة بربنامج كلنا �سرطة 
ال�سخ�ش  عن  واالإب���الغ   901 املجاين  الرقم  على 
امل��خ��ال��ف.  وم���ن ج��ه��ت��ه ق���ال ال��ع��م��ي��د ���س��ي��ف مهري 
املزروعي عن اآلية العمل يف الربنامج: اإن الربنامج 

من  هاتفية  مكاملة  تلقي  مبجرد  املخالفة  يحرر  ال 
بال�سخ�ش  االت�����س��ال  ي��ت��م  ب��ل  امل��ت�����س��ل،  اأو  امل�ستكي 
والتاأكد  ارتكبها  التي  باملخالفة  واإب��الغ��ه  املخالف 
من اأنه كان يف ال�سارع املذكور وقت البالغ، ويف حال 

تكرار ال�سكوى ت�سجل املخالفة �سده. 
واأو�سح العميد �سيف املزروعي اأنه بح�سب اإجراءات 
االإدارة العامة للمرور ي�سنف برنامج “كلنا �سرطة” 
املبلغني اإىل نوعني، االأول هم الع�سكريون، وهوؤالء 

عنها  اإبالغهم  مبجرد  مبا�سرة  املخالفات  ت�سجل 
والنوع  املخالفة،  مرتكب  من  للتاأكد  احلاجة  دون 
املدنيني، حيث يتم  املجتمع من  اأف��راد  الثاين وهم 
يتم  �سحتها  ثبتت  واإذا  اأواًل  بالغاتهم  من  التاأكد 
اتخاذ اإجراء على اأ�سا�سها �سواء مبخالفة ال�سخ�ش 
قبل  ت�سنيف احلالة من  اأو  عنه  االإب���الغ  ال��ذي مت 
ال��ت��ك��رمي عرب  خ��ت��ام  ال��ربن��ام��ج. ويف  املخت�سني يف 
التكرمي  بهذا  واع��ت��زازه��م  �سعادتهم  عن  املكرمون 

موؤ�س�سة  م��ن  وتقدير  لنا  فخر  م�سدر  يعد  ال���ذي 
الربنامج خطوة نحو احلد  اأن  ح�سارية، موؤكدين 
يرتكبها  التي  املرورية،  واملخالفات  التجاوزات  من 
االإمارة،  يف  وامل��رور  ال�سري  بقواعد  العابثني  بع�ش 
ت�سكل  التي  املتهورين،  ال�سائقني  بع�ش  وجت��اوزات 
الوقت  داع��ني يف  الطريق،  م�ستخدمي  على  خطراً 
ب��رن��ام��ج كلنا  امل�����س��ارك��ة يف  اف���راد املجتمع اىل  ذات���ه 

�سرطة.

 •• اأبوظبي-وام:

رفعت القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي من م�ستوى 
ال���ط���وارئ املتوقعة  مل��واج��ه��ة ح���االت  ا���س��ت��ع��دادات��ه��ا 
ت�سهدها  اأن  يتوقع  التي  اجل��وي��ة  التقلبات  ب�سبب 
الدولة خالل االأي��ام املقبلة يف الفرتة من 15 اىل 

اجلاري. دي�سمرب   18

كافة  ال�ستقبال  جاهزيتها  اأبوظبي  �سرطة  واأك��دت 
البالغات  ان��واع  والتعامل مع جميع  املكاملات  ان��واع 
التي ترد ملراكز القيادة والتحكم يف مدينة ابوظبي 
والظفرة والعني يف الظروف العادية اأو اال�ستثنائية.. 
ال�سرطية  واالإدارات  املديريات  جميع  اأكملت  فيما 
املتوقعة  اجلوية  للتقلبات  وجاهزيتها  ا�ستعدادها 

بالتن�سيق مع ال�سركاء اخلارجيني.

�شرطة اأبوظبي ترفع م�شتوى 
اجلاهزية حلاالت التقلبات اجلوية

تتويج الفائز باللقب م�ساء اجلمعة املقبل

�شّتة م�شاركني اإىل املرحلة النهائية من “من�شد ال�شارقة” العا�شر

م�شر، واملغرب، وليبيا، واليمن، واالأردن، ولبنان، تتاأهل اإىل ختام �شهرات الرنامج
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ماذا حل باملتطرفني االأجانب يف �شوريا والعراق؟  

اأ�سخا�ش على االأقل، تعك�ش �سعورا 
���س��ل��ب��ي��ا. ويف ك��ث��ري م���ن االأح���ي���ان، 
ت��ت��ح��ّول امل��ف��ردات اإىل اإه��ان��ة: اإىل 

»انتقام«
   ووفق كينيبياك، تعك�ش 30 من 
اأ�سل 48 كلمة ا�ستخدمها خم�سة 

اأبله، مقرف،  جانب االأحمق، جند 
اأو خنزير  غ��ب��ي  م���ه���ّرج،  جم��ن��ون، 

وهي مدرجة اأي�سا يف القائمة. 

فبالنظر  ذل����ك،  غ��راب��ة يف  وال      
اأ���س��ل��وب ال��رئ��ي�����ش، ووف���ق اأحد  اىل 
الرئي�ش دونالد  الدرا�سة:  وا�سعي 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

داع�ش  تنظيم  �سفوف  اىل  ان�سموا  اجنبي  مقاتل  ال��ف   40 ح���واىل  ب��ني 
االإرهابي يف �سوريا والعراق ما زال املئات يقاتلون يف اآخر حت�سيناتهم، لكن 

ماذا عن االآخرين؟
يجمع اخلرباء االمريكيون الذين حادثتهم وكالة فران�ش بر�ش على انهم 
مل يق�سوا جميعا يف املعارك، رغم مقتل عدد كبري منهم يف حمالت الق�سف 
وال�سنوات  اال�سهر  كبريا يف  ي�سكلوا خطرا  ان  احتمال  مع  املكثفة،  اجل��وي 

املقبلة.
وت�ساءل مدير املركز الدويل لالأمن والدفاع يف جمموعة راند كوربوري�سن 
للبحوث �سيث جونز “ال�سوؤال هو كم عدد قتالهم؟ كم منهم ما زال على 

قيد احلياة، م�ستعدا ملوا�سلة القتال؟” م�سيفا كم منهم تخلوا عن الن�سال 
او ذهبوا ملوا�سلته يف مكان اخر؟ ل�ست على علم بتقديرات جديرة بالثقة.

وحتاول اجهزة مكافحة االرهاب الدولية اجراء احل�سابات االأكر دقة لعدد 
احل�سول  ل�سعوبة  نظرا  �ساقة  املهمة  لكن  وحتركاتهم  للجهاد  املتطوعني 

على التقديرات والتحقق منها.
لكن م�سدرا ر�سميا فرن�سيا ا�سار اىل انه بني 1700 فرن�سي توجهوا اىل 
�سوريا والعراق منذ 2013 قتل 400 اىل 450 وعاد حواىل 250 اىل 
فرن�سا. ويف 8 كانون االأول دي�سمرب قدر وزير الداخلية جان ايف لودريان 
و�سيجدون  ال�سوري  العراقي  امل��ي��دان  يف  زال���وا  م��ا  منهم   500 ح��واىل  ان 

�سعوبة يف العودة اىل فرن�سا من هناك.
التدريب  تلقى  بع�سهم  فرن�سي،  ج��ه��ادي   500 ح���واىل  ذل��ك  بعد  يبقى 

الطبيعة.  يف  واملتفجرات  اال�سلحة  مع  التعامل  على  وت��درب  ق�سوة  وازداد 
اعترب الباحث برو�ش هوفمان املتخ�س�ش يف االإرهاب يف جامعة جورجتاون 
“رغم مقتل عدد منهم جنا االآالف  االأربعاء اثناء موؤمتر يف وا�سنطن انه 
ومتكنوا من مغادرة �سوريا. اليوم من املوؤكد ان عددا منهم ا�سبح يف البلقان 

حيث ميكثون بعيدا عن اال�سواء للعثور على فر�سة للت�سلل اىل اوروبا«.
اربع  او  ث��الث  زادت��ه��م  ال��ذي��ن  املتطرفني  ه���وؤالء  و���س��ول  ان لوحظ  و�سبق 
�سنوات من القتال ال�سر�ش يف العراق و�سوريا ق�سوة، على عدة جبهات على 
البحوث مركز  للدول يف جمموعة  العابرة  املخاطر  اكد مدير م�سروع  ما 
الدرا�سات اال�سرتاتيجية والدولية توكا�ش �ساندر�سم لوكالة فران�ش بر�ش.

اليمنيني والرو�ش  اغ��ل��ب��ه��م م��ن   80 م��ن  اق���ل  ق��ات��ل  م��اي��و  اأي����ار  وق���ال يف 
وال�سعوديني واملغاربة اجلي�ش الفيليبيني يف مراوي على جزيرة مينداناو 

اىل جانب جماعة ابو �سياف اجلهادية. وموؤخرا وردت معلومات عن و�سول 
اىل  مغاربة  او  فرن�سيني  بالفرن�سية  ناطقني  �سوريا  يف  �سابقني  جهاديني 
اقاموا مع�سكرا، بح�سب ما ك�سف  افغان�ستان حيث  والية ج��وزان يف �سمال 

�سهود وم�سوؤولون حمليون لوكالة فران�ش بر�ش.
ان�سموا اىل �سفوف تنظيم   الذين  الدوليني  املتطوعني  وا�ستغل عدد من 
اتفاقات  املناطق  بع�ش  ويف  ���س��وري��ا،  يف  ال�سائدة  الفو�سى  ظ���روف  داع�����ش 
االإجالء التي مت التفاو�ش عليها مع الف�سائل الكردية، راأ�ش حربة العمليات 
امليدانية �سدهم، الإلقاء ا�سلحتهم واالندماج مع ح�سود الالجئني املدنيني 

الذين يتجمعون بكثافة يف خميمات يف خمتلف انحاء املنطقة.
وا�سارت �سهادات مهربني على احلدود ال�سورية الرتكية اىل توافد مقاتلني 

من التنظيم املتطرف اىل تركيا يدفعون مبالغ كربى للمهربني.

»ترذيل ال�سيا�سة«
  ونقل رئي�ش حركة النه�سة را�سد 
الرتويكا  ع��ن مم��ّث��ل��ي  ال��غ��ن��و���س��ي 
من  اال�����س����ت����ي����اء  ذات  اجل�����دي�����دة 
املوقعة  االأح����زاب  بع�ش  �سلوكات 
على وثيقة قرطاج والتي قال اإّنها 

خذلت احلكومة.
ت�سريح  يف  ال��غ��ن��و���س��ي  واأ�����س����ار    
اإع��الم��ي ع��ق��ب اج��ت��م��اع الثالثي 
احلزبي املذكور، اىل اأن ما اأ�سماه 
خ�������ذالن احل���ك���وم���ة اّت�������س���ح من 
ن���واب  ن�����س��ف  اإدالء  ع����دم  خ����الل 
ح����زب ب��اأ���س��وات��ه��م وت�����س��وي��ت 4 
21 بحزب  نواب فقط من جملة 
املالية،  ق��ان��ون  م�سروع  على  اآخ��ر 
ان  االأح�����زاب  ع��ل��ى  ي��ج��ب  م�سيفا 

ت�سع قدميها يف مكان واحد.
عدم  ق���رار  اأن  الغنو�سي  واع��ت��رب   
ال��ت�����س��وي��ت ع��ل��ى م�����س��روع قانون 
امل����ي����زان����ي����ة، م����ن �����س����اأن����ه ت���رذي���ل 
وا�سفاء  واالأح���������زاب،  ال�����س��ي��ا���س��ة 
لبع�ش  وال��ال جدية  العبث  �سفة 
وثيقة  يف  امل�������س���ارك���ة  االأح����������زاب 

قرطاج، وفق تعبريه.
  يف ح���ني ط���ال���ب ح����زب االحت����اد 
ال���وط���ن���ي احل�����ر االأح����������زاب غري 
االن�سحاب  اإىل  للحكومة  امل��وؤي��دة 
االئ���ت���الف احل���اك���م. وقالت  م���ن 
ب��ا���س��م احل����زب �سمرية  امل��ت��ح��دث��ة 
اأح�����زاب  ت�����س��وي��ت  اإن  ال�����س��وا���س��ي 
احلكومة  ���س��د  احل��ك��وم��ة  داخ����ل 
احلياة  ت�����س��ه��ده��ا  مل  ب���دع���ة  ه���و 
دعونا  م�سيفة  �سابقا،  ال�سيا�سية 
ب�سفة  امل�����وؤي�����دة  غ����ري  االأح���������زاب 

حقيقية للحكومة اأن تغادر..
ن��واب��ا م��ن حزبي  اأن  اإىل  ُي�����س��ار     
م�سروع  وح����رك����ة  ت���ون�������ش  اأف�������اق 
وثيقة  ع���ل���ى  امل����وّق����َع����نْي  ت���ون�������ش 
قرطاج احتفظوا باأ�سواتهم اأثناء 
امل�سادقة على م�سروع قانون املالية 
نواب  من  ع��دد  �سّده  �سّوت  فيما 
كتلة احلرة.   وا�ستنكرت االأحزاب 
االجتماع،  ه����ذا  خ����الل  ال��ث��الث��ة 

احلركة  ا����س���ت���ع���داد  احل�����رب�����اوي، 
خل�����و������ش غ�����م�����ار اال����س���ت���ح���ق���اق 
تاريخ  اأي  يف  ال��ب��ل��دي  االن��ت��خ��اب��ي 
اإىل  م�سريا  ب�ساأنه،  االت��ف��اق  يتم 
تناق�ش  مل  تون�ش  ن��داء  حركة  اأن 
اال�ستحقاق  هذا  دخولها  اإمكانية 
م�سرتكة  اأو  ائتالفية  قائمات  يف 

مع حركة النه�سة.
ال��ل��ق��اء الذي  اأن ه���ذا     واأو����س���ح 
مازال  ال��ث��الث��ة  االأح�����زاب  يجمع 
رزنامة  اأي���ة  ي�سع  ومل  ت�����س��اوري��ا 
اأن  نافيا  عليها،  للعمل  �سيا�سية 
ي��ك��ون االج��ت��م��اع ق���د ت��ط��رق اإىل 
احلالية،  احلكومة  تغيري  م�ساألة 
الوطني  االحت�����اد  ح���زب  واإحل�����اق 

احلر بالت�سكيلة احلكومية.
ت�ساوري  اجتماع  اأول  اأن  يذكر     
بني هذه االأحزاب الثالث، انعقد 
على  امل��ا���س��ي، مت  نوفمرب   13 يف 
عودة  ع��ن  ر�سميا  االإع����الن  اإث����ره 
اإىل وثيقة  الوطني احلر  االحتاد 
حلكومة  دع���م���ه  وع�����ن  ق����رط����اج، 
الوحدة الوطنية. كما مت االتفاق 
م�سرتكة  فنية  جلنة  تكوين  على 
بني ممثلي هذه االأحزاب الثالثة 
التي  القوانني  م�ساريع  للنظر يف 
يجب تغيريها، من بينها م�سروع 

قانون املالية ل�سنة 2018.
امل�ستقلة  العليا  الهيئة  وك��ان��ت     
ل���الن���ت���خ���اب���ات، اأع����ل����ن����ت ي������وم 5 
اأكتوبر املا�سي، حتديد موعد25 
ر�سميا  ت��اري��خ��ا   2018 م���ار����ش 
بعد  البلدية،  االنتخابات  الإج��راء 
ال�سيا�سية  االأح��زاب  م�ساورات مع 
وبعد  ال��ت��اري��خ،  ه��ذا  على  اأجمعت 
الالزمة الإجراء  ال�سمانات  توفر 
ال��ب��ل��دي يف ظروف  اال���س��ت��ح��ق��اق 
ت�ستعد  ول���ك���ن���ه���ا  دمي���ق���راط���ي���ة، 
الإج�����راء اج��ت��م��اع ي��ج��م��ع خمتلف 
بالعملية  امل���ع���ن���ي���ة  االأط������������راف 
االنتخابية خالل االأ�سبوع القادم 
ت����اري����خ هذا  ال���ن���ظ���ر يف  الإع���������ادة 

اال�ستحقاق االنتخابي.

التزام  ع����دم  امل�������س���در،  ذات  وف����ق 
املوقعني على وثيقة قرطاج بدعم 
ل�سالح  الت�سويت  عرب  احلكومة 
ال   ،2018 ل�سنة  امل��ال��ي��ة  ق��ان��ون 
م�سروع وحزب  منها حركة  �سيما 

افاق تون�ش.

موعد جديد
م���ن ج��ه��ة اأخ������رى، دع����ت اأح�����زاب 
الرتويكا اجلديدة النه�سة ونداء 
ت��ون�����ش واالحّت�����اد ال��وط��ن��ي احلر، 
حتديد  اإىل  االن���ت���خ���اب���ات  ه��ي��ئ��ة 
تاريخ نهائي لالنتخابات البلدية 
التاريخ  ي��ت��ج��اوز  اأاّل  م�����س��رتط��ًة 
اجلديد حدود �سهر رم�سان مايو 
اإقرارها  يعني  م��ا  وه��و   .2018
التخّلي عن موعد يوم 25 مار�ش 
الهيئة  ح����ّددت����ه  ال�����ذي   2018

�سابقا مبوافقتها.
جلنة  ت�سكيل  باملنا�سبة  واأعلنت    
من  للتن�سيق  م�����س��رتك��ة  ن��ي��اب��ي��ة 
اأج����ل االإ����س���راع يف اإ����س���دار جملة 
امل���ح���ل���ي���ة.    وقالت  اجل���م���اع���ات 

�سابق،  وق����ت  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  ح���ددت���ه 
م��ب��ي��ن��ا ان����ه ي��دخ��ل ���س��م��ن احليز 
ال��زم��ن��ي ال���ذي ح��ددت��ه االأح����زاب 

الثالثة، وفق قوله.
العليا  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  ول���ف���ت    
ثالثة  ل���الن���ت���خ���اب���ات  امل�����س��ت��ق��ل��ة 
االنتخابات، وهي  الإج��راء  تواريخ 
اأو  اأب��ري��ل  �سهر  اأو يف  م��ار���ش   25
�سهر  م��ن  االأول  االأ���س��ب��وع  خ���الل 
ماي القادم، معتربا اأن هذا احلّيز 
الزمني معقول الإجراء االنتخابات 

البلدية، وفق تقديره.
تون�ش  ن�������داء  ح���رك���ت���ا  وك����ان����ت    
والنه�سة وحزب االحتاد الوطني 
اجتماعها  خ�����الل  دع�����ت  احل������ر، 
الت�ساوري الثاين، املنعقد االأ�سبوع 
امل�ستقلة  العليا  الهيئة  امل��ا���س��ي، 
اجتماع  ع��ق��د  اإىل  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
ت�������س���اوري ج���دي���د م����ع االأح�������زاب 
نهائي  لتحديد موعد  ال�سيا�سية، 

لالنتخابات البلدية.
   واأك����د ال��ن��اط��ق ال��ر���س��م��ي با�سم 
منجي  ت����ون���������ش  ن����������داء  ح�����رك�����ة 

املحلية  اجلماعات  جملة  اإ���س��دار 
اأن يكون  اأق��رب االآج���ال، وعلى  يف 
هذا التاريخ توافقيا بني خمتلف 
العملية  يف  امل��ت��داخ��ل��ة  االأط�����راف 
االن��ت��خ��اب��ي��ة وف���ق ت��ع��ب��ريه��ا.    يف 

امل��ت��ح��دث��ة ب��ا���س��م ح����زب االحت����اد 
ال�سوا�سي،  �سمرية  احلر  الوطني 
�ستدعو  ال���ث���الث���ة  االأح��������زاب  اإن 
اإطار  يف  للتن�سيق  النيابية  كتلها 
جل��ن��ة ف��ن��ي��ة م�����س��رتك��ة ح��ت��ى يتم 

التاريخ،  حت��دي��د  ال��ي��ه��ا  امل���وك���ول 
وفق تعبريه.

  واأو�سح الغنو�سي يف ت�سريح عقب 
ال  الرتويكا  اح��زاب  اإن  االجتماع، 
الذي  م��ار���ش   25 موعد  ترف�ش 

النه�سة  حركة  رئي�ش  �سدد  حني 
اأال  �سرورة  على  الغنو�سي،  را�سد 
االنتخابات  اج��راء  موعد  يتجاوز 
رم�سان،  ���س��ه��ر  ب���داي���ة  ال��ب��ل��دي��ة 
الهيئة هي اجلهة  اأن  موؤكدا على 

الوطني احلر دعاها اإىل مغادرة احلكومة:

تون�س: ورقة حمراء من الرتويكا اجلديدة الأحزاب �شريكة...! 

الوطني احلر يدعو اأحزابا ملغادرة احلكومةورقة حمراء يف وجه م�سروع تون�ش وافاق تون�ش

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

   هل تقف تون�س على عتبة ازمة �سيا�سية 
اأحزاب  املرة  هذه  اأطرافها  اأبــرز  جديدة 
وثيقة  على  وموقعة  احلكومة  يف  �سريكة 
الئتالف  عقد  �سينفرط  وهــل  قــرطــاج؟ 
فيه  اأطـــراف  لُت�ستبدل  القائم  احلــاكــم 

عنا�سر  كــل  تــتــوفــر  ل  ــوؤال  ــس � بـــاأخـــرى؟ 
طرحه  فر�س  ولكن  الن  عليه  الإجــابــة 
الئـــتـــالف احلاكم  ــن  م اأحـــــزاب  مــوقــف 
وثيقة  ويف  احلكومة  يف  لهم  �سركاء  من 

قرطاج.
وحركة  النه�سة  ـــزاب  اأح ت  عــ�رّ فقد     
عن  احلر،  الوطني  والحتــاد  تون�س  نداء 

ا�ستنكارها لت�سويت بع�س نواب كتلة اآفاق 
تون�س وحركة م�سروع تون�س بال�ملان �سد 
م�سروع قانون املالية ل�سنة 2018، ح�سب 
الحتــاد  حــزب  با�سم  املتحدثة  ت�سريح 
التي  ال�سوا�سي،    �سمرية  احلــر  الوطني 
�سد  �سوتت  التي  ـــزاب  الأح اأن  اعــتــ�ت 

القانون “خرجت على اتفاق قرطاج«.

الرتويكا اجلديدة تدعو اىل
 حتديد موعد االنتخابات البلدية

وفق اأحدث درا�سة اأمريكية:

هكذا ينظر االمريكان اىل دونالد ترامب...!

   ال �سك ان نتائج ه��ذا التحقيق، 
�ست�ساعف  االأرب���ع���اء،  ن�سرت  ال��ت��ي 
الغا�سب  ت���رام���ب،  دون���ال���د  ح��ن��ق 
اأ�����س����ال ب���ع���د ال���ه���زمي���ة امل���ف���اج���اأة 
للجمهوري روي مور يف انتخابات 

جمل�ش ال�سيوخ يف والية اأالباما.
اأحمق  ان���ه  رّد  يف53  ج���اء  وق���د    
ا�ستخداما،  االأك���ر  الكلمة  وه���ي  
“كاذب” 44 �سخ�سا وغري  تليها 
م�سطلحان  ي��اأت��ي  ث��م   .36 ك���فء 
ي��ر���س��ي��ان غ���رور م�����س��ت��اأج��ر البيت 
االأب��ي�����ش: زع��ي��م وق���وي، 35 مرة 

لكل منهما.

ترامب معروف بتوزيعه لالإهانات 
ب�ساعته  اليه  ت��رد  وهنا  وال�ستائم 
م���ن ب����اب االن���ت���ق���ام. وي��ع��ت��رب تيم 
مالوى م�ساعد مدير ا�ستطالعات 
اأحمق  ان  ك��ي��ن��ي��ب��ي��اك  ف���ى  ال������راأي 
التي  ال�ستائم  ع��دي��د  م��ن  واح����دة 
االمريكيون  ال��ن��اخ��ب��ون  ي��ر���س��ل��ه��ا 

اإليه.
ال�سوؤال  ه���ذا  اإىل  وب��االإ���س��اف��ة     
ال���ب�������س���ي���ط وامل������ف������ت������وح، ي���ت���ن���اول 
اال�����س����ت����ط����الع ال��������ذي ق����ام����ت به 
اجلامعة اأي�سا ق�سايا اأخرى اأكر 
وكوريا  والعن�سرية  )االم���ن  دق��ة 
الرو�سي(  وال��ت��ح��ق��ي��ق  ال�����س��م��ال��ي��ة 
جميع  ب������االإج������م������اع:  ح����ك����م  م������ع 
ال���راأي ح��م��راء بالن�سبة  االإ���س��ارات 
من  باملائة   62 ت��رام��ب.  لدونالد 
يق�ّسم  اأن���ه  يعتقدون  امل�ستطلعني 
وي�سعر  اأكر مما يوحدها،  البالد 
االأم����ان حتت  بتقل�ش  ب��امل��ائ��ة   52
اأن  61 ب��امل��ائ��ة  رئ��ا���س��ت��ه، وي��ع��ت��ق��د 
دونالد ترامب “يعترب نف�سه فوق 

القانون«.
ت�سنيف  ي�ستمر  م��ف��اج��اأة،  ودون    
باملائة   37 ب���  ال��رك��ود،  يف  �سعبيته 
فقط من االآراء االإيجابية. م�سدر 
احتفاظه  الرئي�ش:  البتهاج  وحيد 
املتعاطفني  م��ن  ب��امل��ائ��ة   85 بثقة 
ثابت منذ  اجلمهوريني، وهو رقم 

و�سوله اإىل ال�سلطة.
عن ليبريا�سيون

جميع اإ�شارات الراأي حمراء و62 باملائة يعتقدون اأنه يق�ّشم البالد اأكرث مما يوحدها

»اأحــــــمــــــق« 
الكلمة  هــي 
الأكــــــــــــــرث 
 ، ما ا �ستخد ا
تليها »كاذب« 
و»غري كفء«

   ما هي الكلمة الأوىل 
اإىل  تـــتـــبـــادر  الـــتـــي 
ر  تفكرّ عندما  ذهــنــك 
ترامب؟”  الرئي�س  يف 
املفتوح،  ال�سوؤال  هذا 
طرحه م�ستطلعو راأي 
كوينبياك  بجامعة 
بداية  يف  كونيتيكت 
الهاتف،  ع�  ال�سهر، 
 1200 من  اأكــرث  على 

ناخب اأمريكي. 

••   الفجر - خرية ال�صيباين

عند االمريكان.. ترامب مهرج يف ثوب رئي�ش

ترحيب بنغالد�شي بعودة الروهينغا اإىل بورما 
••  كوك�ص بزار-اأ ف ب:

ينت�سر اجلوع والبوؤ�ش واملر�ش يف خميمات الالجئني الروهينغا ال�سا�سعة 
يف جنوب بنغالد�ش، لكن قلة من هوؤالء املهاجرين يفكرون يف العودة اىل 

بورما املجاورة.
وتنظر املنظمات الدولية واقلية الروهينغا بحذر اىل اتفاق اإعادة الالجئني 
و�سط  الفائت،  ال�سهر  يف  والبورمية  البنغالد�سية  احلكومتني  بني  امل��ربم 

ت�ساوؤالت ب�ساأن تطبيقه وخلفيته يف منطقة اال�سطرابات.
واأكد حممد �سيد الالجئ من الروهينغا انهم يربمون اتفاقات لكنهم لن 

يحرتموها، م�سيفا عند عودتنا �سيعذبوننا ويقتلوننا من جديد.
وهذه املخاوف لي�ست بال ا�سا�ش. فقد نزح اكر من 655 الف من اقلية 
روهينغا امل�سلمة من بورما اىل بنغالد�ش منذ اخر اب اغ�سط�ش هربا مما 

اعتربته االمم املتحدة تطهريا عرقيا ينفذه اجلي�ش.
 6700 اأيلول �سبتمرب قتل ما ال يقل عن  اآخ��ر اب اغ�سط�ش واخ��ر  وبني 
ن�سرته  االدن��ى  البورمي بح�سب تقدير باحلد  بيد اجلي�ش  الروهينغا  من 
منظمة اطباء بال حدود اخلمي�ش، مقدرة ان تكون احل�سيلة الفعلية اكرب 

بكثري.
و�سرح املفو�ش االعلى حلقوق االن�سان يف االأمم املتحدة زيد بن رعد احل�سني 
يف مطلع ال�سهر اجلاري ان روايات املجازر واالغت�سابات اجلماعية واحراق 

القرى التي نقلها الالجئون قد تعترب مبثابة “عنا�سر ابادة عرقية«.
وقالت الالجئة دولو ان اتفاق اعادة التوطني فخ، اعطونا �سمانات مماثلة 

يف املا�سي ورغم كل �سيء حولوا حياتنا اىل جحيم.
ورغم بوؤ�ش خميمات منطقة كوك�ش بازار يف بنغالد�ش اكدت دولو اف�سل 
ي�سمح  ال�سالة بحرية. هنا  وم��اأوى هنا وميكننا  لدينا طعام  العي�ش هنا. 

لنا ان نعي�ش.
حتمل منطقة والية راخني التي فر منها الالجئون يف غرب بورما تاريخا 

مثقال بالعنف.
%90 من  تعد  التي  بورما  الذين يعتربون غرباء يف  الروهينغا  ويعي�ش 
حرمانهم  ب�سبب  للتمييز  ويخ�سعون  الوالية،  هذه  يف  عزلة  يف  البوذيني 
من االوراق الثبوتية ويتعذر عليهم اال�ستفادة من �سوق العمل او اخلدمات 

العامة.
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عربي ودويل

حكم على وزير االقت�ساد الرو�سي ال�سابق اليك�سي اوليوكاييف ام�ش 
الف�ساد  بتهمة  القا�سية  ال�ساقة  االأ�سغال  مع  اعوام  ثمانية  بال�سجن 
يف ختام حماكمة اعتربها موؤامرة دبرها احد املقربني من الرئي�ش 
ال��رو���س��ي ف��الدمي��ري ب��وت��ني. ويف خ��ت��ام حم��اك��م��ة ح��ظ��ي��ت بتغطية 
رو�سي  م�سوؤول  ارفع  اوليوكاييف  على  اي�سا  حكم  وا�سعة،  اعالمية 
بوتني،  ف��الدمي��ري  م��ن حكم  ع��ام��ا   18 خ��الل  بالف�ساد  ادان��ت��ه  تتم 
1،9 مليون يورو(.  130 مليون روبل )ح��واىل  تبلغ  بدفع غرامة 
واولياكاييف )61 عاما( الذي كان وزيرا لالقت�ساد من 2013 اىل 
2016، متهم مبحاولة احل�سول على ر�سوة تبلغ مليوين دوالر من 
اإيغور �سيت�سني الرئي�ش القوي ل�سركة رو�سنفت النفطية العمالقة 
مقابل احل�سول على ترخي�ش تبيع مبوجبه الدولة رو�سنفت �سركة 
با�سنفت لالإنتاج النفطي. وقالت القا�سية الري�سا �سيميونوفا لدى 
قيامه  ر�سوة خالل  بتلقي  اوليوكاييف مدان  اإن  احلكم  بيان  تالوة 
قبل  باحلكم  النطق  هادئا عند  اوليوكاييف  وبقي  ر�سمية.  بوظيفة 
ان يوؤكد انه �سيقدم ا�ستئنافا لهذا القرار غري العادل. وكانت النيابة 
ودفع  ال�ساقة،  اال�سغال  مع  �سنوات  ع�سر  بال�سجن  معاقبته  طلبت 
ي��ورو. وكان  500 مليون روب��ل ح��واىل �سبعة ماليني  تبلغ  غرامة 
اوليوكاييف الذي اعرب عن االمل يف ان ت�سدر املحكمة قرارا عادال، 
انتقد مرارا املحاكمة وو�سف االتهامات بال�سخافة وباأنها ا�ستفزازات 
معروف  املخرج  عن  حت��دث  القرار  �سدور  وقبيل  وقا�سية.  وح�سية 

للمحاكمة، ملمحا بذلك اىل �سيت�سني الذي يتهمه باإعداد الفخ.

قال متحدث با�سم حزب املوؤمتر الوطني االأفريقي احلاكم يف جنوب 
الرئي�ش  �سيخلف  عمن  االأح��د  غد  ي��وم  �سيعلن  احل��زب  اإن  اأفريقيا 
على  حامية  معركة  الإن��ه��اء  يتطلع  فيما  زع��ام��ت��ه  يف  زوم���ا  ج��اك��وب 

الزعامة لريكز على امل�سهد ال�سيا�سي يف البالد.
وقال زيزي كودوا املتحدث با�سم احلزب الإذاعة 702 ام�ش اجلمعة 
اأبرز �ستة  اأ�سماء  اأن ن�ستطيع اإعالن  “بحلول �سباح االأحد يفرت�ش 
مر�سحني... نحتاج اإىل اإجناز هذا البند من جدول اأعمال املوؤمتر يف 

اأ�سرع وقت ممكن«.
ويجرى احلزب انتخابات غدا ال�سبت الختيار من �سيخلف زوما يف 
زعامته يف مناف�سة متقاربة من املرجح اأن يكون الفائز فيها الرئي�ش 
رامافوزا  الرئي�ش �سرييل  نائب  املر�سحني  اأبرز  للبالد. ومن  املقبل 
وهو زعيم نقابي �سابق واأحد اأغنى اأغنياء البالد اأما املر�سح املف�سل 
لدى زوما فهي زوجته ال�سابقة نكو�سازانا دالميني زوما وهي وزيرة 

�سابقة وترتاأ�ش حاليا مفو�سية االحتاد االأفريقي.
واأفلت زوما ب�سعوبة يف اأغ�سط�ش اآب من حماولة اأخرية يف الربملان 

لالإطاحة به من ال�سلطة بعد اأن �سوت بع�ش اأع�ساء حزبه �سده.
 

تتمكن  مل  الالجئني،  ا�ستقبال  ح�س�ش  ح��ول  ح��ادة  مناق�سات  بعد 
الدول ال� 28 االأع�ساء يف االحتاد االأوروبي من اخلروج من الطريق 
امل�سدود الذي و�سل هذا االإجراء املثري للجدل الذي ي�سبب توترا يف 
قلب املوؤ�س�سات االأوروبية. وا�ستغرق اجلدل اكر من �ساعتني ون�سف 
ال�ساعة خالل ع�ساء مغلق بني قادة دول االحتاد ومل يدرج يف ن�ش 
املنعقدة يف بروك�سل. واو�سحت  القمة  اليوم االول من  مكتوب بعد 
امل�ست�سارة االملانية انغيال مريكل ان وجهات نظر اجلميع مل تتغري، 
املقبل،  يونيو  ح��زي��ران  حتى  العمل  موا�سلة  ���س��رورة  اىل  م�سرية 
املوعد النهائي الذي حددته الدول ال� 28 حللحلة ا�سالح القواعد 

االأوروبية للهجرة الذي يواجه عراقيل منذ ا�سهر.
وقال رئي�ش الوزراء الهولندي مارك روتي ان املناق�سات كانت حادة 
الأن اخلالفات كبرية، معرتفا باأنه لي�ش هناك اي حل الإيجاد توافق 
)املجر  في�سيغراد  جمموعة  دول  توؤكد  جهة،  فمن  احل�س�ش.  حول 
املايل  دعمها  لتقدمي  م�ستعدة  انها  وت�سيكيا(  وبولندا  و�سلوفاكيا 
ايطاليا،  مثل  الهجرة،  مواجهة  االول يف  ال�سف  الواقعة يف  للدول 
االوروبي  االحت��اد  اىل  دخلوا  جل��وء  طالبي  ا�ستقبال  ت�ستبعد  لكنها 

عرب املتو�سط.

عوا�صم

مو�سكو

بروك�سل

جوهان�سربج

ا�شتجواب نتانياهو جمددًا يف ق�شيتي ف�شاد 
•• القد�ص املحتلة-اأ ف ب:

ا�ستجوبت ال�سرطة االإ�سرائيلية املكلفة التحقيق يف ق�سيتي ف�ساد ام�ش وللمرة 
ذكرت  كما  داره،  يف  نتانياهو  بنيامني  االإ�سرائيلي  ال���وزراء  رئي�ش  ال�سابعة 
الوزراء  رئي�ش  ال�سرطة  ا�ستجوبت  لل�سرطة  مقت�سب  بيان  واف��اد  ال�سرطة. 
اليوم لعدة �ساعات يف اط��ار حتقيق ج��ار. ويف واح��دة من الق�سيتني، ي�ستبه 
بان نتانياهو تلقى بطريقة غري �سرعية هدايا من �سخ�سيات ثرية جدا بينها 
ميل�سان.  ارن��ون  يدعى  هوليود  ومنتج يف  باكر  اال�سرتايل جيم�ش  امللياردير 
وقدرت و�سائل االإعالم القيمة االجمالية لهذه الهدايا بع�سرات االآالف من 
ابرام  ح��اول  نتانياهو  ك��ان  اذا  ما  لتحديد  اآخ��ر  ال���دوالرات. ويجري حتقيق 
من  له  موؤيدة  تغطية  لتاأمني  احرونوت”  “يديعوت  مالك  مع  �سري  اتفاق 
قبل ال�سحيفة االإ�سرائيلية. وقالت و�سائل االعالم ان التحقيق االأول �سارف 
على االنتهاء وقد تكون هه املرة االخرية التي يتم اال�ستماع فيها لنتانياهو 
يف هذه الق�سية. واكد نتانياهو با�ستمرار انه بريء من هذه االتهامات وانه 
الوزراء  رئي�ش  يتهم  مل  االآن،  وحتى  ال�سلطة.  عن  الإق�سائه  حملة  �سحية 
ر�سميا. وقالت وزيرة العدل ايليت �ساكد انه لي�ش ملزما باال�ستقالة اذا اتهم. 
2009 بعد والية  ال��ذي يرتاأ�ش احلكومة منذ  نتانياهو )68 عاما(  وك��ان 
اوىل من 1996 اىل 1999، مو�سع �سبهات مرات عدة يف املا�سي، لكن مل 
التحقيق معه. وام�سى نتانياهو الذي ال يهدده اي خ�سم وا�سح على  يجر 
عاما،  ع�سر  اح��د  من  اك��ر  االآن  حتى  ال�سلطة  يف  حاليا،  ال�سيا�سية  ال�ساحة 
مدة  يف  ا�سرائيل  دول��ة  موؤ�س�ش  غ��وري��ون  ب��ن  ديفيد  على  يتقدم  ان  وميكنه 
الت�سريعية احلالية نهايتها يف ت�سرين  ا�ستمرت الوالية  اذا  بقائه يف احلكم، 
الثاين نوفمرب 2019. وكان اثنان من املقربني لنتانياهو خ�سعا مرات عدة 
لال�ستجواب من قبل حمققي ال�سرطة يف عمليات اختال�ش م�سبوهة تتعلق 
العمالقة  املجموعة  انتاج  من  حربية  غوا�سات  ثالث  ال�سرائيل  املانيا  ببيع 

لكن نتانياهو لي�ش مو�سع �سبهة يف هذه الق�سية. “تي�سنكروب”. 

اأكد اأن الرت�سح لولية ثانية ل ي�سغله:

تون�س: ال�شب�شي ينفي وجود �شراع مع رئي�س احلكومة

الناتو يع� عن قلقه ال�سديد من منظومة �سواريخ رو�سية حمظورة

رو�شيا »حتتفظ بحق الرد« على خطوات وا�شنطن العدائية

بلدة ليبية تقدم »بيتا اآمنا« للمهاجرين

الرملان العربي يدينرئي�س برو يتحدى تهديدًا على خلفية ف�شاد
 الهجوم االإرهابي مبقدي�شو

•• القاهرة -وام:

العربي  ال��ربمل��ان  رئي�ش  ال�سلمي  فهم  بن  م�سعل  الدكتور  معايل  اأدان 
العا�سمة  ال�سرطة يف  اأكادميية  ا�ستهدف مقر  الذي  االإرهابي  الهجوم 
قوات  م��ن  الع�سرات  واإ���س��اب��ة  مقتل  اإىل  واأدى  مقدي�سو،  ال�سومالية 
االأمن. و�سدد رئي�ش الربملان العربي على اإن مثل هذه االأعمال االإرهابية 
اجلبانة لن تثني دولة ال�سومال عن موا�سلة جهودها ال�ستكمال بناء 
الدول العربية  موؤ�س�سات الدولة وا�ستعادة االأمن واال�ستقرار، ُمطالباً 
مب�ساعفة الدعم الذي تقدمه لل�سومال مل�ساندة موؤ�س�ساتها احلكومية 
ت�ستطيع مواجهة هذه اجلماعات  بناء موؤ�س�سات قوية  وم�ساعدتها يف 

االإجرامية ليعم االأمن واال�ستقرار يف ربوع ال�سومال.

•• الفجر - تون�ص - خا�ص
   نفى الرئي�ش التون�سي الباجي قائد 
قناة  م��ع  ح���واري  ل��ق��اء  يف  ال�سب�سي، 
االأول  ام�ش  م�ساء  بثته   24 فران�ش 
اخلمي�ش، وجود اأي �سراع مع رئي�ش 
ان  موؤكدا  ال�ساهد،  يو�سف  احلكومة 
الد�ستور ينظم �سالحيات كل طرف، 
على  تعليقه  ويف  ت��ع��ب��ريه.     ح�سب 
ال�سابق  امل��وؤق��ت  الرئي�ش  ت�سريحات 
ا�سار  التي  امل��رزوق��ي  املن�سف  حممد 
يف  م��وازي��ة  حكومة  وج���ود  اىل  فيها 
على  ال��ط��ري��ق  لقطع  ق��رط��اج  ق�سر 
ليو�سف  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ال���ط���م���وح���ات 
ال�����س��اه��د مم��ث��ل��ة يف جم��ل�����ش االمن 
القومي، قال ال�سب�سي، املرزوقي يفّكر 
وفق عقليته ونحن ال نقدم على مثل 
هذه االأفعال، موؤّكدا اأن كل ال�سلط يف 

االإرهاب يف تون�ش، قال قائد ال�سب�سي 
يف  كبريا  تقدما  حققت  “تون�ش  ان 
م��واج��ه��ة ه���ذه االآف����ة م��ق��ارن��ة ب�سنة 
ثالثة  حينها  �سهدت  ال��ت��ي   2015
ان  م�سيفا  االإرهابية”،  اع���ت���داءات 
عدد التون�سيني الذي عادوا من بوؤر 
التوتر يف اخلارج هو يف حدود 800 
ل��ن ينتهي  ف��رد، وان خطر االره���اب 

ويجب ان تتوا�سل مكافحته.
   وت���ط���رق ال��رئ��ي�����ش ال��ت��ون�����س��ي اىل 
ان  وق��ال  املقبلة  البلدية  االنتخابات 
م�سموالت  من  هو  موعدها  حتديد 
لالنتخابات  امل�ستقلة  العليا  الهيئة 
ال��ت��ي ت��ت��ح��اور ح��ال��ي��ا م���ع االح����زاب 
ل����ت����ح����دي����د م�����وع�����د ن����ه����ائ����ي ل���ه���ذا 
اال  يف  االم��ل  عن  معربا  اال�ستحقاق 
يتجاوز موعد تلك االنتخابات �سهر 

ابريل 2018. 

تون�ش حتتكم اإىل القانون.    وحول 
تقييمه الأداء احلكومة بقيادة يو�سف 
ال�ساهد قال ال�سب�سي “مادام جمل�ش 
نواب ال�سعب ي�سوت لفائدتها فذلك 
م�سيفا   “ ج��ي��د  اأداءه��������ا  ان  ي��ع��ن��ي 
احلكومة  رئ��ي�����ش  يف  ث��ق��ة  ل���دي���ه  ان 
بنف�سه  اختاره  الذي  ال�ساهد  يو�سف 
لرئا�ستها”، م�سددا على اأنه ال ميكن 
وزاري  حت���وي���ر  ع���ن  االأن  احل���دي���ث 
الأن���ه مو�سوع �سابق الأوان�����ه.    وردا 
ام��ك��ان��ي��ة تر�سحه  ����س���وؤال ح���ول  ع���ل 
لالنتخابات الرئا�سية ل�سنة 2019 
باإمتام  ال��ت��زام  “لدي  ال�سب�سي  ق��ال 
عهدتي الرئا�سية احلالية وامل�سالة ال 
وانا  جديدة  لفرتة  بالرت�سح  تتعلق 
اعمل من اج��ل حتقيق ما وع��دت به 
التون�سيني �سنة 2014 وما زاد عن 
ذلك ال يهمني«.    وحول املعركة �سد 

•• بني وليد-اأ ف ب:

ي��ج��د امل��ه��اج��رون ال��ذي��ن ينجون 
ايدي  على  واجل��وع  التعذيب  من 
اآمنا  بيتا  الب�سر  تهريب  ع�سابات 
يف بلدة ليبية تقدم لهم �سيئا نادرا 

وهو املاأوى والعناية الطبية.
الواقعة على  وليد  بني  بلدة  تعد 
ط���رف ال�����س��ح��راء وت��ب��ع��د 170 
كلم جنوب �سرق طرابل�ش، نقطة 
اىل  امل������وؤدي  الطريق  على  عبور 
البحرية  وال����رح����الت  ال�����س��اح��ل 
البحر  يف  ب��امل��خ��اط��ر  امل��ح��ف��وف��ة 
االأب���ي�������ش امل��ت��و���س��ط و����س���وال اىل 

اأوروبا.
االإع���الم اخل�سراء من  ت��زال  وال 
ال����راح����ل معمر  ال���رئ���ي�������ش  ع���ه���د 
القذايف ترفرف يف البلدة، ويبدو 
احد  يف  ت���وق���ف  ق����د  ال����زم����ن  ان 
الرئي�ش  لنظام  االأخ���رية  املعاقل 
به  االإط��اح��ة  تتم  ان  قبل  ال�سابق 

وقتله يف انتفا�سة 2011.
مبنية  غرفا  االإي���واء  مركز  ي�سم 
ال��ط��وب ح��ول باحة مركزية  م��ن 
ال�سناعية،  وليد  بني  منطقة  يف 
�سيطرة حكومة  بلدة خ��ارج  وه��ي 

طرابل�ش املعرتف بها دوليا.
ي��ق��ول امل����ايل ع���م���ارة ال��ب��ال��غ من 
ثالثة  ك���ن���ا  ع����ام����ا   30 ال���ع���م���ر 
حب�ش  حم�������اوال   ... ا����س���خ���ا����ش 
ي��روي كيف تويف  دم��وع��ه قبل ان 
االخران من اجلوع يف احد �سجون 
ع�سابات تهريب الب�سر التي تبتز 

املال من مهاجرين يائ�سني.
وي��ت��اب��ع ه��ذا ال��رج��ل ال���ذي ارخى 

نقاط  او  ق���ان���وين  غ���ري  اع��ت��ق��ال 
جتمع للمهاجرين.

اأما النيجريي الكي منداي البالغ 
28 عاما، فقد ح�سل  من العمر 
على عالج من منظمة اأطباء بال 
حدود التي تقوم بزيارات ا�سبوعية 
اأطلق عليه عن  ال��ذي  امل���اأوى  اىل 

جدارة ا�سم البيت االآمن.
للتوجه اىل  اأخ��ط��ط  ك��ن��ت  وق���ال 
اوروب����ا طلبا حل��ي��اة اف�����س��ل، لكن 
ل�����س��وء احل����ظ يف ه����ذا ال��ب��ل��د ... 
حياتك  منك  ي�سلبوا  ان  ميكنهم 

يف اي حلظة.
وخطفت جمموعة م�سلحة الكي 
دوالر الإط���الق  ب��األ��ف��ي  وط��ال��ب��ت 
�سراحه. وقال �سربوين وحطموا 

قلنا  النحيل  وج��ه��ه  على  حليته 
ندفعه،  م��ال  لدينا  لي�ش  ان  لهم 
الطعام مرة  يعطوننا  كانوا  ول��ذا 

كل يومني.
ع��ل��ى حجر  يجل�ش  ع��م��ارة  وك����ان 
الوقوف  م��ن  يتمكن  ومل  ط���وب 
بعد  �ساقيه  على  ال��ن��دوب  ب�سبب 
االحتجاز  م����ن  ا����س���ه���ر  ث��م��ان��ي��ة 

والتعذيب. 
واأ�سفق عليه اأحد حرا�ش ال�سجن 
احل�سول  يف  االأم���ل  فقد  ان  بعد 
على فدية فقرر ان يطلق �سراحه 
ب���ه االم�����ر مثل  ي��ن��ت��ه��ي  ان  ق��ب��ل 

رفيقيه.
يف  ف��اإن  حملي،  م�سوؤول  وبح�سب 
ب��ل��دة ب��ن��ي ول��ي��د ن��ح��و 20 مركز 

�سباحا  ي�سربونني  ك��ان��وا  ي��دي. 
امللفوفة  ب���ي���ده  مم�����س��ك��ا  وم�������س���اء 
معاناته  وا����س���ت���م���رت  ب��اجل��ب�����ش. 

ثالثة ا�سهر.
ووج���د الك���ي امل���ال اخ���ريا ب��ع��د ان 
طلب من اأ�سرته بيع قطعة اأر�ش 
�سغرية ميلكها ومت حتويل املبلغ. 
اآخر م�ساب  وكان خلفه نيجريي 
عبوة  ال�����دم يف  ي��ب�����س��ق  ب��ال�����س��ل، 

بال�ستيكية.
ويقول �سالح غميد احد الن�سطاء 
“البيت  ت��دي��ر  ���س��م��ن جم��م��وع��ة 
 400 ي���������اأوي  ال��������ذي  االآمن” 
مهاجر يا را�ستا، الرجل يجب ان 
ُي��ع��زل، بعيدا ع��ن االآخ��ري��ن حتى 

ياأتي طبيب ملعاينته.

اليابان ت�شدد عقوباتها 
على كوريا ال�شمالية 

•• طوكيو-اأ ف ب:

اأ���س��اف��ت احل��ك��وم��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة 19 
لل�سركات  الئ���ح���ت���ه���ا  اىل  ك���ي���ان���ا 
ت�سملهم  ال����ذي����ن  واالأ�����س����خ����ا�����ش 
ع��ق��وب��ات��ه��ا ب�����س��ب��ب اأن�����س��ط��ة هذه 
ال�سمالية،  ك���وري���ا  م���ع  ال��ك��ي��ان��ات 
اخلارجية  وزارة  ام�ش  اأعلنت  كما 

اليابانية.
واأو����س���ح���ت ال��������وزارة يف ب���ي���ان ان 
اجلديدة،  ع�سرة  الت�سع  املنظمات 
املالية،  االأج�����ه�����زة  يف  م�����وج�����ودة 
للفحم  ال����ت����ج����اري����ة  وامل�������ب�������ادالت 
واملعادن االأخرى، والنقل البحري، 
عمال  ار���س��ال  �سعيد  على  وكذلك 

كوريني �سماليني اىل اخلارج.
ال�سوداء  اليابانية  الالئحة  وباتت 
�سركات   103 ب���االإج���م���ال  ت�����س��م 
من  معظمهم  ا���س��خ��ا���ش،  و108 
كوريا ال�سمالية، واي�سا 7 �سركات 
و5 من الرعايا ال�سينيني، و�سركة 
���س��ن��غ��اف��ورة و�سركتني  واح����دة م��ن 

من ناميبيا، كما تقول الوزارة.
بتجميد  ال����ع����ق����وب����ات  وت���ق�������س���ي 
ار�سدتهم يف اليابان او منعهم من 

اإيداعها يف هذا البلد.
من  اليابانية  احل��ك��وم��ة  وت��ف��ر���ش 
جهة اخرى، حظرا جتاريا مت�سددا 
على نظام بيونغ يانغ، ومتنعه من 
على  ردا  م��راف��ئ��ه��ا،  اىل  ال��و���س��ول 
والبال�ستية.  ال���ن���ووي���ة  ب���راجم���ه 
ال�سنة  ه��ذه  ال��ت��ج��ارب  ت���وايل  وزاد 
ال��ت��وت��رات االقليمية  م��ن خ��ط��ورة 
وت��ل��ك ال��ق��ائ��م��ة ب���ني ب��ي��ون��غ يانغ 

ووا�سنطن.

املحكمة الدولية تفر�س دفع 
تعوي�شات الأطفال جنود 

•• الهاي-اأ ف ب:

فر�ست املحكمة اجلنائية الدولية 
ام�ش على زعيم احلرب الكونغويل 
ال�������س���اب���ق ت���وم���ا����ش ل���وب���ان���غ���ا دفع 
ماليني  ع�سرة  بقيمة  تعوي�سات 
االأطفال  اآالف”  او  “ملئات  دوالر 
يف  للقتال  بتجنيدهم  ق��ام  ال��ذي��ن 
�سفوف امليلي�سيا التي كان يقودها، 
واجربوا بذلك على اختبار جتربة 

مروعة.
وق����ال ال��ق��ا���س��ي م����ارك ب����ريان دو 
امل��ح��ك��م��ة ح���ددت  ان  ب��ري�����س��ام��ب��و 
يتوجب  ال��ت��ي  ال��ت��ع��وي�����س��ات  قيمة 
على لوبانغا دفعها بع�سرة ماليني 
عن  م�������س���وؤول���ي���ت���ه  مت���ث���ل  دوالر، 
احلا�سرين  ال425  ال�����س��ح��اي��ا 
الذين ي�سكلون مناذج وم�سوؤوليته 
الذين  االآخرين  ال�سحايا  كل  عن 

ميكن قوبل طلباتهم.
 425 االآن  ال��ق�����س��اة ح��ت��ى  وح���دد 
م���ن ال�����س��ح��اي��ا امل��ب��ا���س��ري��ن وغري 
امل�����ب�����ا������س�����ري�����ن ب�������ني امل����ر�����س����ح����ني 
لكنهم  تعوي�سات،  على  للح�سول 
العدد  حت���دي���د  م���ن  ي��ت��م��ك��ن��وا  مل 
اكدوا  ان��ه  اإال  لل�سحايا.  ال��دق��ي��ق 
ان مئات وحتى اآالف من ال�سحايا 
اال�سافيني تاأثروا بجرائم لوبانغا. 
وقدرت قيمة اال�سرار التي حلقت 
بثمانية  ال�سحايا  ه��وؤالء  من  بكل 
جمموعه  م�����ا  اي  دوالر  اآالف 
او�سح  ك��م��ا  دوالر،  م��الي��ني   3،4
املحكمة  وخ�����س�����س��ت  ال���ق���ا����س���ي. 
ماليني   6،6 ال��دول��ي��ة  اجل��ن��ائ��ي��ة 
اخرى ل�سحايا حمتملني اآخرين.

اجلماعية  ال��ت��ع��وي�����س��ات  وه������ذه 
تهدف اىل اقامة م�ساريع مل�ساعدة 

هوؤالء االطفال.

الكوجنر�ش -ال��ربمل��ان تعهدوا قبل  االأح���زاب يف  ع��دد م��ن 
يتقدم  مل  اإن  ب��ه  لالإطاحة  بال�سعي  كوت�سين�سكي  خطاب 
كاف من  املعار�سة على عدد  اأح��زاب  وت�سيطر  با�ستقالته. 
املقاعد ميكنها من االإطاحة بالرئي�ش. وبحث كوت�سين�سكي 
مواجهة  �سبل  اخلمي�ش  اأم�����ش  م�ست�ساريه  م��ع  ل�����س��اع��ات 
ع��ددا من  اإن  وق��ال م�سدران حكوميان لرويرتز  االأزم���ة. 
�سراع طويل.  لتجنب  ي�ستقيل  اأن  ف�سلوا  امل�سوؤولني  كبار 
وقال كوت�سين�سكي امل�سريف ال�سابق يف وول �سرتيت البالغ 
م��ن العمر 79 ع��ام��ا اأن���ا رج��ل اأم���ني وك��ن��ت ك��ذل��ك طوال 
اأتهاون يف  اأنوي الدفاع عن احلقيقة. واأ�ساف لن  حياتي. 
كرئي�ش  م�سئولياتي  عن  اأتخلى  اأو  قيمي  اأو  �سمعتي  حق 

•• ليما-رويرتز:

قال بيدرو بابلو كوت�سين�سكي رئي�ش بريو اإنه لن ي�ستقيل يف 
مواجهة احتمال عزله على خلفية اأموال تلقتها �سركة كان 
يديرها من موؤ�س�سة برازيلية دفعت ر�ساوى ل�سيا�سيني يف 
اأنحاء اأمريكا الالتينية. ويف خطاب لالأمة نقله التلفزيون 
اإنه  باأع�ساء حكومته  كان حماطا  الذي  كوت�سين�سكي  قال 
كان ميلك بالفعل �سركة و�ستفيلد كابيتال املحدودة عندما 
للت�سييد.  الربازيلية  اأودبري�ست  �سركة  من  ودائ��ع  تلقت 
ي��ك��ن يدير  اإن���ه مل  اأي خم��ال��ف��ة وق���ال  ارت��ك��اب  ن��ف��ى  لكنه 
زعماء  كان  كبرية.  حكومية  منا�سب  توليه  وقت  ال�سركة 

لكل مواطني بريو. وتعهد كوت�سين�سكي بال�سماح لل�سلطات 
واخل�سوع  امل�سرفية  �سجالته  على  قيود  دون  ب��االط��الع 

لال�ستجواب يف الكوجنر�ش ومكتب النائب العام.
وكانت �سركة اأودبري�ست الربازيلية �سببا يف اأكرب ف�سيحة 
ر�ساوى  دفعت  اأنها  اأعلنت  منذ  الالتينية  اأمريكا  يف  ف�ساد 
ل�سيا�سيني يف اأكر من ع�سر دول. ومل تف�سح ال�سركة علنا 
عن اأ�سماء �سركائها يف هذه اجلرائم يف بريو لكنها تعهدت 
بالتعاون مع االإدعاء العام. وقد يت�سبب تعهد كوت�سين�سكي 
مبواجهة االتهامات يف اندالع اأ�سواأ اأزمة يف بريو منذ فرار 
ب�سبب   2000 ع��ام  فوجيموري  األ��ربت��و  ال�سابق  رئي�سها 

ف�سيحة ف�ساد.

يرتاوح مداه بني 500 كيلومرت اإىل 5500 كيلومرت، 
اأو امتالك اأو اإنتاج اأنظمة اإطالق ملثل هذه ال�سواريخ.

وقالت اخلارجية االأمريكية االأ�سبوع املا�سي اإنها تراجع 
ل�سواريخ  ج��دي��دة  اأنظمة  بينها  م��ن  ع�سكرية  خ��ي��ارات 
موجهة متو�سطة املدى، وذلك يف اأول رد فعل من اإدارة 

الرئي�ش دونالد ترامب بعد االتهامات االأمريكية.

•• عوا�صم-وكاالت:

حذر وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف، ام�ش، 
اإ�سارة  االإي����راين ير�سل  ال��ن��ووي  اإل��غ��اء االت��ف��اق  اإن  م��ن 

خاطئة حول و�سع كوريا ال�سمالية. 
الع�سكري  ال�سيناريو  اإث���ارة  ال��وزي��ر حم���اوالت  واأ���س��اف 
االأزمة  اأمل حل  ال�سمالية، على  الو�سع يف كوريا  حول 
�سبوتنيك  وك��ال��ة  ك��ارث��ة، بح�سب  اإىل  ���س��ت��وؤدي  ب��ال��ق��وة، 
الرو�سية. وقال الفروف، اأمام جمل�ش االحتاد الرو�سي، 
يف ظل تهديد الغاء االتفاقيات الدولية ال�سخمة، مبا 
يف ذلك ب�ساأن الربنامج النووي االإيراين، ف�سوف ير�سل 
اأولئك الذين ياأملون يف حل  اإىل  ر�سالة خاطئة للغاية 

م�ساكل �سبه اجلزيرة الكورية.
وتابع اأن رو�سيا منفتحة على العمل البناء مع وا�سنطن 
اأن  اإىل  م�سرياً  اتخذتها،  التي  العدائية  خطواتها  رغم 
رو�سيا حمتفظة بحق الرد على اأي خطوات عدائية من 

قبل الواليات املتحدة االأمريكية.
وذكر الفروف اأن التطورات املو�سوعية يف �سورية متهد 

حلوار �سيا�سي على اأ�سا�ش القرار 2254.
واأف���اد وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��رو���س��ي اأن���ه ال ي��ع��رف اإذا كان 
اأم ال،  �سيغة اتفاق رو�سيا وتركيا واإيران، �سيكون دائماً 
اإىل �سرورة وجود حتالفات مرنة ولي�ش �سيغاً  م�سرياً 

جامدة.
دول  بو�سفها  وقعت،  واإي���ران  وتركيا  رو�سيا  اأن  ويذكر 
�سامنة، على مذكرة تفاهم ب�ساأن اإن�ساء مناطق تخفيف 

عملية  يف  للتقدم  اأك���ر  ه��ي��اأ  م��ا  ���س��وري��ا،  يف  الت�سعيد 
احل���وار ل��ل��خ��روج م��ن االأزم����ة وال�����س��راع ال��دام��ي الذي 
ذلك،  �سنوات. اىل   6 اأك��ر من  �سوريا منذ  تعاين منه 
عرب حلف �سمال االأطل�سي ام�ش عن قلقه اإزاء منظومة 
قد  “اإنها  احللف  يقول  ك��روز  موجهة  رو�سية  �سواريخ 
تنتهك اتفاقية اأبرمت خالل احلرب الباردة حتظر مثل 

هذا النوع من االأ�سلحة«.
وتعتقد الواليات املتحدة اأن رو�سيا تطور نظاماً الإطالق 
�سواريخ كروز من االأر�ش قادرة على بلوغ مدى حمظور 
مبقت�سى معاهدة اأبرمت يف 1987، وهو ما قد يجعل 

رو�سيا قادرة على توجيه �سربة نووية خاطفة الأوروبا.
احللفاء  “ر�سد  بيان:  يف  االأطل�سي  �سمال  حلف  وق��ال 
نظاماً �ساروخياً رو�سياً يثري خماوف �سديدة ... يطالب 
احللف رو�سيا بالرد على هذه املخاوف ب�سكل مو�سوعي 
الواليات  م���ع  ت��ق��ن��ي  ح����وار  يف  ت��ن��خ��رط  واأن  و���س��ف��اف 

املتحدة«.
ويف بيان منف�سل، قالت مبعوثة الواليات املتحدة لدى 
احللف كاي بايلي هات�سي�سون: يثري الت�سرف الرو�سي 

خماوف �سديدة.
ان��ت��ه��اك م��ع��اه��دة االأ���س��ل��ح��ة النووية  وت��ن��ف��ي م��و���س��ك��و 

متو�سطة املدى املربمة يف 1987.
اأ�سدرته وزارة اخلارجية االأمريكية يف  وجاء يف تقرير 
تنتهك  رو�سيا  اأن   2016 اأك��دت يف  وا�سنطن  اأن  اأبريل 
امتالك  ع��دم  يف  املتمثلة  املعاهدة  مبوجب  التزاماتها 
اأو اإنتاج اأو اختبار اأي �ساروخ موجه ينطلق من االأر�ش 

اأنها  اإىل  املا�سي  االأ�سبوع  الرو�سية  اخلارجية  واأ���س��ارت 
م�ستعدة الإجراء حمادثات مع الواليات املتحدة ملحاولة 
اللتزاماتها  �ستمتثل  مو�سكو  واأن  املعاهدة  على  االإبقاء 
اإذا فعلت وا�سنطن. وذكرت ال��وزارة يف بيان يف الذكرى 
اأن م��و���س��ك��و ت��ع��ت��رب لغة  امل���ع���اه���دة  ال��ث��الث��ني ل��ت��وق��ي��ع 

االإنذارات وفر�ش العقوبات اأمراً غري مقبول.

ال�سب�سي يكذب املرزوقي
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العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/55  دعاوى م�ستعجلة جتارية                 
اىل املدعي عليه / 1- م�سعل خالد عبداهلل اإبراهيم ال�سبيعي  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ احمد حممد عبدالر�سا ح�سن االحمدي وميثله / علي ا�سماعيل 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  ب�سفة  الزرعوين - قد  حممد عبداهلل 
 م�ستعجلة بفر�ش حرا�سة ق�سائية على �سركة جلف طوب لال�سمنت - �ش ذ م م - 
لها  اتعاب حماماة.   وح��ددت  وامل�ساريف ومقابل  بالر�سوم  املدعي عليهم  وال��زام 
 Ch1.B.6 جل�سة يوم االحد  املوافق  2017/12/24  ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2309  جتاري كلي               

 -3 ن��اف��الين  ب��ك��وان��دا���ش   -2 ت�سامنية  �سركة   - دول����رتام   - اإ����ش   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
برميكومار نافالين 4- دول��رتام مانومل  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك 
الفجرية الوطني - �ش م ع وميثله / علي ا�سماعيل حممد عبداهلل الزرعوين -  قد اأقام 
فيما  والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
بينهم بان يوؤدوا اىل املدعي مبلغ وقدره )1.200.448 درهم اإماراتي( والفائدة بواقع 13 % 
من تاريخ اال�ستحقاق يف 2016/6/26 و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة والر�سوم 
وامل�ساريف واالتعاب.  وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2017/12/25  ال�ساعة 9.30 
�ش بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3730   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- الريامي لتجارة م��واد البناء - �ش ذ م م   جمهول 
 حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/االزهر لتجارة اال�سباغ - �ش ذ م م - 
وميثلها / تاندياكال توما�ش ب�سفته وميثله / را�سد عبداهلل علي هوي�سل 
والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد   - النعيمي 
او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1080003( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة 
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3709   تنفيذ جتاري  
متثيل  مكتب  ح  م  م   - د�سرتبيو�سن  جلوبال  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
ميدل  التنفيذ/داتووايلر  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول   -
املذكورة اعاله  التنفيذية  اأق��ام عليك الدعوى  اي�ست - م م ح  قد 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )606022( درهم اىل طالب 
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�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3520   تنفيذ جتاري  
عدنان   / ل�ساحبها   - العامة  للتجارة  ال�سرجي  موؤ�س�سة  �سده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/ال�سركة  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  باخليور   ابوبكر  عمر 
الزرعوين  ا�سماعيل حممد عبداهلل  العربية لل�سيارات - ذ م م وميثله / علي 
- قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )2715940( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/11677  عمايل جزئي             
م   م  ذ  ���ش   - وال��دي��ك��ور  امل��ب��اين  ل�سيانة  الف�ساء  1-���س��ه��م   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ع��اط��ف اح��م��د عطيه امل���الح  -   قد 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام 
)89918 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف ورقم 
اخلمي�ش   ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   )MB178846922AE(ال�سكوى
املوافق 2017/12/28  ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة 

ا�سم ال�سركة وعنوانها : فولر اولدفيلد لتجارة الذهب )ذ.م.م.( 
حمدودة.   م�سئولية  ذات  �سركة   : القانوين  ال�سكل   -  766048  / الرخ�سة  رق��م 
التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب    11246290  : التجاري  بال�سجل  القيد  رق��م 
ال�سركة  بانحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  التاأ�سري يف  قد مت  باأنه  بدبي  االقت�سادية 
  2017/12/10 بتاريخ  املنعقد  العمومية  اجلمعية  ق��رار  مبوجب  اأع��اله   املذكرة 
تاريخ   2017/1/268292/ الت�سديق  رق��م  حت��ت  ال��ع��دل  الكاتب  ل��دي  وامل��وث��ق 
ح�سب  ال�سركة  بت�سفية  للقيام  اأع��اله  املذكور  امل�سفي  وبتعيني   ،  2017/12/10
اعرتا�ش  اأي  لديه  من  وعلى   . العدل  الكاتب  ل��دي  املوثق  العمومية  اجلمعية  ق��رار 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكاتبة الكائنة يف – ديرة – بور�سعيد – ت 
الثبوتية  امل�ستندات واالوراق  ، م�سطحبا معة كافة  /2955248 �ش ب/8540  

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة 

ا�سم ال�سركة وعنوانها : انفوج انترييرز )ذ.م.م.(
 رقم الرخ�سة / 734847  - ال�سكل القانوين :   �سركة ذات م�سئولية حمدودة.  رقم 
القيد بال�سجل التجاري : 1172752  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية 
اأعاله   التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحالل ال�سركة املذكرة  باأنه قد مت  بدبي 
لدي  وامل��وث��ق    2017/12/04 بتاريخ  املنعقد  العمومية  اجلمعية  ق��رار  مبوجب 
وبتعيني   ،  2017/12/04 ت��اري��خ   8469 الت�سديق  رق���م  حت��ت  ال��ع��دل  ال��ك��ات��ب 
املوثق  العمومية  ال�سركة ح�سب قرار اجلمعية  للقيام بت�سفية  اأعاله  املذكور  امل�سفي 
لدي الكاتب العدل. وعلى من لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
 ، ب/8540   �ش  – ت /2955248  – بور�سعيد  – دي��رة  الكائنة يف  يف مكاتبة 
م�سطحبا معة كافة امل�ستندات واالوراق الثبوتية ،وذلك خالل )45( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.  
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي وعنوانه : �سفيان االغا و�سركاه – حما�سبون قانونيون .
ا�سم ال�سركة وعنوانها :  فولر اولدفيلد لتجارة الذهب )ذ.م.م.( رقم الرخ�سة  / 766048 - 
العنوان: مكتب رقم )102( – ملك فاطمه جمعه را�سد الفال�سي  –  الرا�ش ال�سكل القانوين : 
�سركة ذات م�سئولية حمدودة. رقم القيد بال�سجل التجاري : 1246290 مبوجب هذا  تعلن 
دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحالل ال�سركة 
و   2017  /12/10 بتاريخ  لل�سركة  العمومية  ق��رار اجلمعية  اأع��اله وذل��ك مبوجب  املذكورة 
الت�سديق  ت��اري��خ    2017/1/ 268292 امل��ح��رر /  ال��ع��دل حت��ت رق��م  ال��ك��ات��ب  ل��دي  امل��وث��ق 
اأعاله للقيام بت�سفية ال�سركة ح�سب قرار اجلمعية  املذكور  امل�سفي  وبتعيني   2017/12/10
العمومية.  وعلى من لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعيني يف مكاتبة الكائنة 
يف – ديرة – بور�سعيد – مكتب رقم )204( الطابق الثاين -  بناية الغامن اجلديدة.  – ت: 
2955248 – �ش ب : 8540 م�سطحبا معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل 

ن�سر هذا االعالن. تاريخ  من  يوما   45
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16    دائرة التنمية القت�سادية

  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
ا�سم امل�سفي وعنوانه : �سفيان االغا و�سركاه – حما�سبون قانونيون .

ا�سم ال�سركة وعنوانها :   انفوج انترييرز )�ش.ذ.م.م.( رقم الرخ�سة  / 734847  - العنوان: 
–  ديرة - القرهمود. ال�سكل القانوين :  – ملك م�سبح را�سد الفال�سي   مكتب رقم )310( 
�سركة ذات م�سئولية حمدودة  . رقم القيد بال�سجل التجاري : 1172752  مبوجب هذا  تعلن 
دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحالل ال�سركة 
و   2017  /12/04 بتاريخ  لل�سركة  العمومية  ق��رار اجلمعية  اأع��اله وذل��ك مبوجب  املذكورة 
  2017/12/04 الت�سديق  تاريخ    8469: الت�سديق  رقم  حتت  العدل  الكاتب  لدي  املوثق 
العمومية. وعلى  ال�سركة ح�سب قرار اجلمعية  للقيام بت�سفية  اأعاله  املذكور  امل�سفي  وبتعيني 
 – – ديرة  الكائنة يف  املعيني يف مكاتبة  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ش  من لديه 
بور�سعيد – مكتب رقم )204( الطابق الثاين -  بناية الغامن اجلديدة.  – ت: 2955248 
واالأوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوما  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحبا   8540  : ب  – �ش 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2050  جتاري كلي
حمل  جمهول  ال�سابري  عي�سى  ح�سن  عبدالعزيز  1-ابت�سام   / عليه  املدعي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي/ م�سرف الهالل �ش.م.ع قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعى عليها بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره 902.027.90 درهم 
كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  املحاماه  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
بالقاعة  �ش   9.30 ال�ساعة   2018/1/10 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
   يف الدعوى رقم 2017/2382 جتاري جزئي - ابوظبي 

املدعي / بنك ابوظبي التجاري 
املدعي عليه / �سيف مطر حممد كراز املهريي - ابوظبي 

ارجو اإعالمك باأن بنك ابوظبي التجاري 
قد رفع �سدك الدعوى 2017/2383 جتاري جزئي ابوظبي - وعليه  ارجو 
الواحدة  ال�ساعة    2017/12/20 االرب��ع��اء   ي��وم  خ��ربة  اجتماع  ح�سورك 
ظهرا يف مقر اخلبري الكائن يف دبي ابوهيل بجوار حمطة مرتو القيادة 
بناية اآر كي اإم مكتب 5 امليزانني هاتف : 0505257979 لتقدمي ما لديك 

من م�ستندات. 
   اخلبري امل�سريف / حممد مطر �سليم  

 اجتماع خربة 

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
  الدعوى رقم 2017/275 نزاع تعيني خربة جتاري - دبي 
املتنازع االوىل : �سركة ع�سام قباين و�سركاه لالن�ساءات وال�سيانة - ذ م م - فرع دبي 

املتنازع الثانية : ال�سركة املميزة ل�سيانة مرافق انتاج النفط والغاز - ذ م م 
اإعالن املتنازع �سدها :  مريتك مدل اي�ست - �ش ذ م م  

بالن�سر يف الدعوى رقم 2017/275  نزاع تعيني خربة عقاري - دبي
مبوجب القرار ال�سادر من مركز الت�سوية الودية للمنازعات فقد مت ندبي خبريا  يف الدعوى 
املذكورة اأعاله وقد تقرر عقد جل�سة خربة هند�سية يوم االربعاء املوافقة 2017/12/20  يف متام 
ال�ساعة التا�سعة والن�سف �سباحا مبكتبنا الكائن يف دبي مبنطقة ديرة - مركز اأبوهيل التجاري 
- الطابق االول - مكتب رقم : ) FL-05(  هاتف : 2669246-04  فاك�ش : 2669245-04 ،  لذا 
يتوجب عليكم احل�سور اىل مكتب اخلبري يف املوعد املذكور اأعاله وتقدمي كافة ما لديكم من 

دفاع ودفوع يف الدعوى واال �سوف يتم ا�ستكمال اأعمال اخلربة حتى يف غيابكم. 
اخلبري الهند�سي  
زكريا حممود عبد العليم  

 اجتماع  خربة

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
اإعالن بالن�سر يف الدعوى رقم 2017/2190 ، جتاري جزئي عجمان 

يعلن اخلبري يون�ش علي املال واملعني من قبل حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية 
يف الدعوى رقم 2017/2190 جتاري جزئي عجمان 

املدعي / بنك دبي اال�سالمي 
املدعي عليه / �سالح خمي�ش غامن الغيالين اجلنيبي 

واملقرر  اجتماع اخلربة  ، حل�سور  اجلنيبي  الغيالين  / �سالح خمي�ش غامن  ال�سيد 
عقده يوم االربعاء املوافق 2017/12/20 ، ال�ساعة 4.30 م�ساء يف مقر اخلبري الكائن 
يف : ال�سارقة - منطقة مويلح - �سارع املدينة اجلامعية ، مبنى عيادة اك�س�ش ، مكتب 
رقم 202 - ب�سفته ال�سخ�سية او من ينوب عنه بتوكيل ر�سمي  - لال�ستف�سار يرجى 

االت�سال على الرقم : 050-1663444  
اخلبري امل�سريف 
يون�س علي حممد املال    

اإعالن ح�سور 
اجتماع خربة م�سرفية 

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : الفخامة امللكية - �س ذ م م  
ال��ع��ن��وان : حم��ل ملك م��رك��ز ال��غ��ري��ر - دي���رة - ال��رق��ة   ال�سكل ال��ق��ان��وين : ذات 
التجاري:  بال�سجل  القيد  رق��م    243854 ال��رخ�����س��ة:  رق��م  حم����دودة.  م�سوؤولية 
1047137 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري 
اأعاله، وذلك مبوجب قرار  يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة 
بتاريخ   العدل حماكم دبي  بتاريخ 2017/12/11  واملوثق لدى كاتب  حماكم دبي 
2017/12/11  وعلى من لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
مكتب  ملك   3 رقم  مكتب   : العنوان  قانونيون  حما�سبون  وم�ساركوه  الكتبي 
ه��ات��ف  04-3215355   - ال��ق��وز االوىل   - ب��ردب��ي   - امل��وؤق��ت��ة  اللجنة  دب��ي   ويل عهد 
وذلك  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً    04-3215356 فاك�ش: 

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

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

ا�سم امل�سفي/الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون
 العنوان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز 
االوىل - هاتف  3215355-04 فاك�ش: 3215356-04 - مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  
بتاريخ  دب���ي  حم��اك��م  ق���رار  مب��وج��ب  وذل���ك  م   م  ذ  �س   - امللكية  الفخامة 
2017/12/11  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   2017/12/11   
وعلى من لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية 

تبليغ حكم بالن�سر
يف الدعوى 2017/1324 مدين )جزئي ( 

اىل املحكوم عليه : احمد علي عبداهلل عبدالرحمن املرزوقي / اإمارة عجمان - منطقة امل�سرف - 
فيال رقم 43 - �سارع 21 - متحرك رقم 0503610979  

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2017/10/31 م 
قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله 

ل�سالح  : بنك ابوظبي الوطني 
املدعي مبلغ 181075.62 درهم  للبنك  ي��وؤدي  ان  املدعي عليه  بالزام   -: املحكمة  بالتايل :حكمت 
)مائة وواحد وثمانون الف وخم�سة و�سبعون درهم( وفائدة قانونية قدرها 5% على اأ�سل الدين 
الر�سوم  عليه  امل��دع��ي  وال��زم��ت  ال�سداد  مت��ام  حتى   2017/5/17 يف  احلا�سل  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن 

وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
حكما قابال لالإ�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل الإ�ستالمك هذا التبليغ

   مكتب اإدارة الدعوى 

  المارات العربية املتحدة
وزارة العدل 

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                             اىل املدعي عليه/مطعم وكافترييا ابي الفداء 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/12/19 ال�ساعة 8.30 

او  مذكرات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�سور  مكلفون  فانتم  لذا 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث ايام على االقل، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون 

مبثابة ح�سوري ، باال�سافة  اىل الر�سوم وامل�ساريف  
ق�سم الق�سايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 عمايل جزئي 11621/2017 
عمايل جزئي 11622/2017 
عمايل جزئي 11626/2017 
عمايل جزئي 11627/2017 

م
1
2
3
4

ا�سم املدعي
ايهاب احمد حممد عطيه 

فوؤاد حممد عبدالرحمن عطيه 
كرمي عابدين رم�سان حممد 
حممد ال�سيد فرج متويل  

مبلغ املطالبة
96566 درهم + تذكرة العودة
22450 درهم + تذكرة العودة
40700 درهم + تذكرة العودة
34644 درهم + تذكرة العودة
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  مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                        اىل املدعي عليه/ علي الفار�سي ملقاوالت البناء - �ش ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/12/20 ال�ساعة 3.00 م�ساء 

لذا فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل ويف حالة تخلفكم فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري. 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 10931/2017/13 
 10932/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 ريا�ش ح�سني عبد اخلالق 
ازاد ح�سني نور نبي باتواري 

مبلغ املطالبة
13300 درهم + تذكرة العودة 
13180 درهم + تذكرة العودة
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       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/404  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-هالدون كيفات ايرين جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
داماك اخلليج للعقارات �ش.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
ب�سم ملف النزاع رقم:2016/44 نزاع تعيني خربة عقاري وبالزام املدعي عليه 
القانونية  والفائدة  درهم   )10.081.054.66( وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤدي  بان 
12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب 
املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/12/19 ال�ساعة 9.30 �ش 
بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/504  عقاري كلي

ان  االق��ام��ة مب��ا  ليمتد جم��ه��ول حم��ل  فينت�سرز  �سوبها  1-���س��رك��ة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام عليك  قد  ال�سويدي  الر�سة  كا�سماين وميثله:حممد عبيد خلفان  املدعي/ نظام 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ ا�ستمارة احلجز املربمة بني املدعي واملدعي عليها 
ب��ت��اري��خ:2008/1/20 وال��زام املدعي عليها بان يرد مبلغ وق��دره )838.080( دره��م مع 
ال�سداد  متام  وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  القانونية  الفائدة 
م��ع ال���زام ال��ر���س��وم وامل�����س��روف��ات واالت��ع��اب. وح���ددت لها جل�سة ي��وم ال��ث��الث��اء املوافق 
اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �ش   9.30 ال�ساعة   2017/12/19
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16

تنويه
باال�سارة اىل االعالن ال�سادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 12197 بتاريخ 2017/12/13 
ماك�ش  الرتا  التجارية  الرخ�سة   )CN-1874089( التجارية  الرخ�سة  بخ�سو�ش 
للمقاوالت العامة ذ.م.م تنوه دائرة التنمية االقت�سادية بانه ورد خطاأ يف االعالن ومل 

تذكر التعديالت التالية: 
تعديل ن�سب ال�سركاء/احمد �سالح احمد بطاينه من 30% اىل %25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد عبدالرحمن حمد حممد القمزي من 70% اىل %51
باال�سافة اىل التعديالت الواردة يف االعالن ال�سابق.

فعلى كل من له حق االعرتا�ش على هذا االجراء مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/09585/2017/ جتاري 

اىل املدعى عليه / بوجني كي 
مبا اأن املدعي / هنا عبيد حممد احللو - ومرمي عبيد حممد عبداهلل احللو 

 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/09585/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
للماأجور للفرتة من 2017/1/1  �سداد االج��رة  املدعي عليه ميتنع عن  ان   - اخ��الء عقار 
وحتى 2017/10/31 فرت�سد بذمته مبلغ 28318 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره 

بال�سداد او االخالء يف 2017/3/6 بالن�سر 
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2017/1/1 

وحتى 2017/10/31 ورغم اخطاره يف 2017/3/6 بالن�سر ميتنع عن ال�سداد
مطالبة مالية - ما ي�ستجد من ايجار بواقع 2833 درهم �سهريا وحتى االخالء الفعلي 

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى
املوافق  ال��ث��الث��اء   ي���وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اع��الن��ك��م  الق�سائية  اللجنة  وق����ررت 
2017/12/19  ال�ساعة 2.30م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة ال�سابعة(  بالدائرة االإبتدائية 
مدة  بتق�سري  اأم��ر  وقد  الدعوى،  لنظر  االإيجارية  املنازعات  ف�ش  مركز  مبقر  واملنعقدة 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  الن�سر.  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات.

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

  يف الدعوى 02/09328/2017/ جتاري 
اىل املدعى عليه : مطعم ال�سوكة الذهبية - �ش ذ م م  
 مبا اأن املدعي : �سركة بو�ست لال�ستثمارات  - ذ م م   

 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/09328/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
اخالء عقار - انه اجر للمدعي عليه املاأجور للفرتة من 2016/7/11 وحتى  2017/7/11 
ورغم انتهاء العقد برف�ش املدعي عليه اخالء املاأجور مما حدا به القامة الدعوى للق�ساء 

له بطلباته ال�سابقة 
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 - ما ي�ستجد من ايجار بواقع 6666 �سهريا وحتى االخالء الفعلي 

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 
ي���وم االث��ن��ني املوافق  ل��ل��ح�����س��ور بجل�سة  ب��ال��ن�����س��ر  ال��ق�����س��ائ��ي��ة اع��الن��ك��م  ال��ل��ج��ن��ة  وق����ررت 
2017/12/18  ال�ساعة 2.30م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة ال�ساد�سة( بالدائرة االإبتدائية 
مدة  بتق�سري  اأم��ر  وقد  الدعوى،  لنظر  االإيجارية  املنازعات  ف�ش  مركز  مبقر  واملنعقدة 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  الن�سر.  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات.

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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عربي ودويل
بدء املرحلة التالية من مفاو�شات بريك�شت  عمران خان يتمكن من خو�س االنتخابات

 •• بروك�صل-اأ ف ب:

من  التالية  املرحلة  ب��دء  على  التكتل  دول  موافقة  ام�ش  تو�سك  دون��ال��د  االأوروب����ي  االحت���اد  رئي�ش  اعلن 
مفاو�سات انف�سال اململكة املتحدة عن االحتاد االأوروب��ي بريك�ست بعد التو�سل اىل اتفاق مع لندن بهذا 
ال�ساأن. وقال تو�سك على موقع تويرت ان قادة االحتاد االأوروبي يوافقون على االنتقال اىل املرحلة الثانية 
من حمادثات بريك�ست. نهنئ رئي�سة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي. كما اثنوا على التقدم الكايف الذي 
احرز يف امللفات املت�سلة ح�سرا باالنف�سال، اي م�سري املواطنني املغرتبني بعد بريك�ست وم�ستقبل احلدود 
يف  ماي  اك��دت  جهتها،  من  لربيك�ست.  املالية  والفاتورة  ال�سمالية  ايرلندا  ومقاطعة  ايرلندا  بني  املادية 
“اليوم ي�سكل خطوة مهمة  تغريدة على تويرت، انه مت اجناز خطوة مهمة على طريق بريك�ست. وقالت 
على طريق خروج من االحتاد هادئ ومنظم و�سياغة �سراكة م�ستقبلية وثيقة وخا�سة. وعربت عن �سكرها 
لتو�سك ولرئي�ش املفو�سية االوروبية جان كلود يونكر. واأو�سح م�سوؤول اأوروبي رفيع انه بعد هذا ال�سوء 
االخر يتوقع ان تطرح املفو�سية االأوروبية يف 20 كانون االأول دي�سمرب م�سروع مذكرات للتفاو�ش، يتيح 

بدء مرحلة املفاو�سات اجلديدة اعتبارا من كانون الثاين يناير.

•• ا�صالم اباد-اأ ف ب:

املعار�ش  �سد  بالف�ساد  دع��وى  ام�ش  العليا  الباك�ستانية  املحكمة  اأ�سقطت 
يف  امل�ساركة  ل��ه  يتيح  ال���ذي  االأم���ر  ال�سابق،  الكريكت  الع��ب  خ���ان،  ع��م��ران 

االنتخابات النيابية يف 2018، التي يتمتع بحظوظ الفوز فيها.
وقال القا�سي ميان ثاقب نزار يف قاعة املحكمة انه ال ميكن ان تن�سب اليه 
ولذلك مت  لها  ا�سا�ش  ال  الدعوى  االأم��ان��ة.  انعدام  اأو  بالتق�سري  تهمة  اأي 

ا�سقاطها.
الوقت  يف  احلاكم  الباك�ستانية،  االإ�سالمية  الرابطة  نائب عن حزب  وكان 
اتاحت له  التي  االأم��وال  اأ�سول  باأنه مل يك�سف  اتهم عمران خان  الراهن، 

�سراء منزله الفخم يف �ساحية ا�سالم اباد.

ولطاملا اأكد عمران خان الذي جعل من الت�سدي للف�ساد �سعاره، انه ا�ستثمر 
كل االأم��وال التي جناها من ريا�سة الكريكت يف �سراء هذا املنزل، وو�سف 

الدعوى بانها انتقام �سيا�سي.
ويف متوز يوليو، اقالت املحكمة العليا رئي�ش ال��وزراء ال�سابق نواز �سريف، 
الذي متتلك عائلته منازل فاخرة عرب �سركات اوف�سور. وا�سهبت ال�سحافة 
لندن.  يف  عائلته  ممتلكات  و  ال��ب��اذخ،  حياته  من��ط  انتقاد  يف  الباك�ستانية 

ووجهت اي�سا اىل مرمي، ابنة نواز �سريف، واىل �سهره، تهمة الف�ساد.
ع��م��ران خ���ان، يف  اإل��ي��ه��ا  ينتمي  ال��ت��ي  الباك�ستانية  ان�����س��اف  وت��اأم��ل ح��رك��ة 

اال�ستفادة من اقالة نواز �سريف للفوز مبقاعد كان ي�سغلها حزبه.
ويف النظام الربملاين الباك�ستاين، ي�سكل احلزب الذي يح�سل على االكرية 

املطلقة احلكومة.

•• ابوظبي-وام:

حتتفل مملكة البحرين ال�سقيقة 
الوطنية  ب��اأع��ي��اده��ا  وغ���دا  ال��ي��وم 
قيام  ل����ذك����رى  اإح����ي����اء  امل���ج���ي���دة 
املوؤ�س�ش  عهد  يف  احلديثة  دولتها 
اأحمد الفاحت دولة عربية م�سلمة 
والذكرى  ميالدية   1783 ع��ام 
االأمم  اإىل  الن�����س��م��ام��ه��ا   46 ال���� 
الع�سوية  كاملة  ك��دول��ة  املتحدة 
لت�سلم جاللة   18 ال���  وال��ذك��رى 
خليفة  اآل  عي�سى  ب��ن  حمد  امللك 

ملقاليد احلكم.
العام  ه�����ذا  اح���ت���ف���االت  وجت������يء 
�سعور  لتعمق  الوطنية  ب��االأع��ي��اد 
ال��ب��ل��د الكرام  اأه����ل ه���ذه  ان��ت��م��اء 
وجتدد  الطيبة،  البحرين  باأر�ش 
لقيادتها  االأ����س���داء  اأب��ن��ائ��ه��ا  والء 
م�ستقبل  اأن  ول��ت��وؤك��د  ال��ر���س��ي��دة، 
ال���ب���ح���ري���ن ي��ب�����س��ر ب���امل���زي���د من 
النجاحات واملنجزات، حيث حققت 
القفزات يف  الكثري من  البحرين 
ج��م��ي��ع امل���ج���االت ع��ل��ى ه���دى من 
م�سروع االإ�سالح الوطني ال�سامل 
الذي قاده العاهل املفدى باقتدار 

طوال ال�سنوات املا�سية.
التي  واملكت�سبات  املنجزات  وه��ذه 
ال�سنوات  خ��الل  اململكة  حققتها 
البحرين  الأه�����ل  ي��ح��ق  امل��ا���س��ي��ة 
بها،  يفخروا  اأن  ال��ك��رام  واأبنائها 
فالدميقراطية البحرينية والتي 
تاأ�س�ست وتر�سخت كنموذج وطني، 
وت�����س��ت��م��د ج���ذوره���ا م���ن االأر�����ش 
بنجاح  توا�سل  فيها،  نبتت  التي 
وانعك�ست  امل���ب���ارك���ة،  م�����س��ريت��ه��ا 
�ستى  يف  االإي����ج����اب����ي����ة  اآث������اره������ا 
التجربة  و����س���ارت  ب��ل  امل���ج���االت، 
والتنموية  ال�سيا�سية  البحرينية 
ورغم ق�سر عمرها الن�سبي اأكر 

ن�سجا ووعيا والتزاما.
للبحرين  م���ا حت��ق��ق  اأب�����رز  وم���ن 
اأر�سها خالل عام  واملقيمني فوق 
مكانتها  للمملكة  وكفل   ،2017
و���س��م��ع��ت��ه��ا ال���ت���ي ت��ت��م��ت��ع ب��ه��ا يف 
والدولية على  االإقليمية  املحافل 
كعالمات  اإب��رازه  وميكن  ال�سواء، 
ع��ل��ى ال��ط��ري��ق يف م�����س��رية العمل 
املتميزة،  ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة  ال��وط��ن��ي 
املنجزات االآتية: ا�ستدامة التنمية 
املتابع  ممتدة  خارجية  وعالقات 
الر�سيدة  القيادة  حت��رك��ات  مل�سار 
ما  عالقة  اإىل  يخل�ش  اأن  ميكن 
الداخل  يف  ال��ن��ج��اح  ب���ني  ت���رب���ط 

واالنطالق اإىل اخلارج.
وق������د م���ك���ن ذل������ك امل���م���ل���ك���ة من 
خططها  م��ت��اب��ع��ة  يف  اال���س��ت��م��رار 
وم�سروعاتها التنموية دون توقف 
مقارنة بغريها، وحتقيق جناحات 
بارزة فيها انعك�ست على م�ستويات 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب�����س��ري��ة واالأو�����س����اع 
االج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��م��واط��ن��ني، ويف 
الوقت ذاته تو�سيع وتعميق �سبكة 
اخلارجية  وحتالفاتها  ات�ساالتها 
ا�ستنادا اإىل قوة موقعها ال�سيا�سي 
وثقل قرارتها والثقة يف مكانتها.

ب��دا ذل��ك االأم���ر وا���س��ح��ا بالنظر 
قيا�ش  مي����ك����ن  م����ع����ي����اري����ن  اإىل 
م�ستوى النجاح البحريني فيهما، 
التنمية  مبعدالت  خا�ش  االأول: 
وموؤ�سراتها االقت�سادية املختلفة، 

كما  م�ستوياتها،  اأدن��ى  اإىل  الفقر 
ان��خ��ف�����ش م���ع���دل ال��ب��ط��ال��ة بني 
االأدن���ى يف  ه��ي  ن�سب  اإىل  ال�سباب 
ارت��ف��ع معدل حمو  ال��ع��امل، فيما 
والكتابة  بالقراءة  املعرفة  االمية 

للبالغني من اجلن�سني.
وارتفعت ن�سبة االلتحاق بالتعليم 
العايل، وحت�سن امل�ستوى ال�سحي، 
كبرية  اإجن����ازات  ال��دول��ة  و�سهدت 
يف جم��ال االإ���س��ك��ان ال���ذي يقع يف 
مقدمة خطط االأعمال والربامج 
ملفا  ميثل  الأن��ه  وذل��ك  التنموية 
م�ساعي  �سمن  ورئي�سيا  ح��ي��وي��ا 
البحرين لتوفري �سبل اال�ستقرار 
للمواطن،  االج��ت��م��اع��ي  واالأم�����ن 
م�سروع  حت��ق��ي��ق  م���ن  واق����رتب����ت 
 40 ببناء  الطموح  امللك  جاللة 
األف وحدة �سكنية تغطي احلاجات 

االإ�سكانية للمواطنني.
وقد نالت اململكة ثناء دوليا على 
ج��ه��وده��ا وت��ب��واأت امل��راك��ز االوىل 
االقت�سادية  احل���ري���ات  يف  ع��امل��ي��ا 
بح�سب  اال����س���ت���ث���م���ارات  وج������ذب 
الوكاالت  وت�سنيفات  م��وؤ���س��رات 
العاملية  االق��ت�����س��ادي��ة  وال��ه��ي��ئ��ات 
وموؤ�س�سة  ال���دويل  البنك  ومنها 
ففي  ف����اون����دي���������س����ن،  ه�����ريت�����دج 
االأعمال  اأن�سطة  ممار�سة  تقرير 
الفر�ش للجميع  تكافوؤ   :2017
ال���������س����ادر ع����ن ال���ب���ن���ك ال������دويل، 
والذي احتلت فيه املرتبة الثانية 
اأكر  بني  من  عامليا  و63  عربيا 

من 190 دولة.
على  البحرين  مملكة  ح��ازت  كما 
وخليجيا  اإقليميا  االأوىل  املرتبة 
احلرية  موؤ�سر  يف  عامليا   18 وال��� 
االقت�سادية لعام 2016 ال�سادر 
الدولية،  هرييتيج  موؤ�س�سة  ع��ن 
كفاءة  م��ن  ب��ه  تتمتع  م��ا  بف�سل 

تنظيمية، وحرية مالية.
تخطت  امل����راأة  تنمية  جم���ال  ويف 
مملكة البحرين مرحلة التمكني 
واقت�ساديا  ���س��ي��ا���س��ي��ا  ل����ل����م����راأة 
واج���ت���م���اع���ي���ا وك�������س���ب احل���ق���وق، 
تقدما  اأك���ر  مرحلة  اإىل  لت�سل 
تكون فيها املراأة على قدم امل�ساواة 
العمل  م���ي���ادي���ن  يف  ال���رج���ل  م���ع 
لت�سكل جزءا اأ�سيال من اعتبارات 
ال���ت���ن���م���ي���ة ال�������س���ام���ل���ة، وحم���رك���ا 
ل��الق��ت�����س��اد ال���وط���ن���ي ب���ن���اء على 
عراقة م�ساركتها الوطنية ون�سج 

جتربتها ومتيز عطائها.
التي  ال��وط��ن��ي��ة  االإجن���������ازات  اإن 
حتققت حتكي عن نف�سها وي�سهد 
بها املواطنون واملقيمون على هذه 
االأر�ش الطيبة واأقرت بها الدول 
الدولية  وال��ت��ق��اري��ر  وامل��ن��ظ��م��ات 
مكانة  ال��ب��ح��ري��ن  م��ن��ح��ت  ال���ت���ي 
عاملية ومنحت قادتها العديد من 
يف  الإ�سهاماتهم  تقديرا  اجل��وائ��ز 
خدمة الوطن واالأمة واالإن�سانية 

جميعا.
على  ال��ب��ح��ري��ن  ح��ق��ق��ت��ه  م���ا  اإن 
واخلارجي  الداخلي  ال�سعيدين 
ي���ع���د مب���ث���اب���ة ر����س���ال���ة ت����وؤك����د اأن 
اململكة مت�سي بخطى ثابتة نحو 
ال��ت��ق��دم وال��ن��ه�����س��ة، وذل����ك وفق 
يقودها  وا���س��ح��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
املفدى  امل���ل���ك  ج���الل���ة  ب���اق���ت���دار 

وب�سواعد اأبنائها الكرام.

نهجا  ه���ن���اك  اأن  ي���الح���ظ  ح��ي��ث 
للمملكة  للرتويج  ثابتا  حكوميا 
ال����دخ����ل بها  وت����ن����وي����ع م���������س����ادر 
�سواء  اال�ستثمار  فر�ش  وتو�سيع 
البحرينيني  االأع����م����ال  ل���رج���ال 
ال���ق���ادم���ني من  م���ن  ل��غ��ريه��م  اأو 

اخلارج.
اإجناح  اإ�سرارا على  اأن هناك  كما 
م�����س��رية ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة يف 
للمملكة  �سمن  م��ا  وه��و  اململكة، 
يزيد  ال  للبطالة  متدنيا  معدال 
 3.8 ل���  % وينخف�ش   4.2 ع��ن 
330 مليون  وما يربو على   ،%
خالل  ا�ستثمارية  تدفقات  دوالر 
من  االأوىل  ال��ث��م��ان��ي��ة  االأ����س���ه���ر 

.2017
ال�سغل  االقت�سادي  امل��ج��ال  ويعد 
ال���������س����اغ����ل ل����ق����ي����ادة ال���ب���ح���ري���ن 
احل��ك��ي��م��ة، و���س��ع��ت امل��م��ل��ك��ة اإىل 
موا�سلة جهودها من اأجل اإحداث 
م�ستدامة  اق���ت�������س���ادي���ة  ت��ن��م��ي��ة 
العاملية  اال����س���ت���ث���م���ارات  وج�����ذب 
املرونة  ع��ل��ى  امل��م��ل��ك��ة  وح��اف��ظ��ت 
االق��ت�����س��ادي��ة، وال ت���زال رائ���دة يف 
االقت�سادية،  احلرية  يف  املنطقة 
ماليا  م��رك��زا  اأ�سبحت  اإن��ه��ا  كما 
يف  احليوي،  االقت�سادي  للن�ساط 
واال�ستثمار  التجارة  حتقيق  ظل 
م�ستويات عالية واملدعومة ببيئة 

تنظيمية تناف�سية وكفاءة.
يف  اال�ستثمار  احل��ك��وم��ة  وت�سجع 
ال���ط���اق���ة، مثل:  ق���ط���اع���ات غ���ري 
التمويل والبناء لتقليل االعتماد 
النفط  احتياطيات  ت��راج��ع  على 
البحرين  واأ���س��ب��ح��ت  واأ����س���ع���اره، 
م�����رك�����زا اإق���ل���ي���م���ي���ا ل���ل���ك���ث���ري من 
اجلن�سيات  م���ت���ع���ددة  ال�������س���رك���ات 
ال��ت��ي ت��ق��وم ب���اأع���م���ال جت���اري���ة يف 
البحرين  مت���ت���از  ك��م��ا  امل��ن��ط��ق��ة، 
وبنية  ات�������س���االت ح��دي��ث��ة  ب��ب��ي��ئ��ة 
كما  وامل��وا���س��الت،  للنقل  حتتية 
ت�سريعات  ل��دي��ه��ا  ال��ب��ح��ري��ن  اأن 
منها  لال�ستثمار  حمفزة  عديدة 
ومكافحة  ال�����س��ف��اف��ي��ة  ق����وان����ني 
الف�ساد وت�سهيل منح الرتاخي�ش 

وغريها.
البنية  بتعزيز  اململكة  قامت  كما 
التحتية لكي يتاح للم�ستثمر من 

مبزيد من االإجنازات واملكت�سبات 
الكرمي  الوطن  ه��ذا  اأبناء  لت�سع 
البناءة  و�����س����واع����ده  ب���رج���االت���ه 
تقدما  ال�����دول  اأك����ر  م�����س��اف  يف 

ورفعة.
مملكة  اأن  ب����ال����ذك����ر  اجل�����دي�����ر 
ت�������س���ري وف�����ق خطط  ال���ب���ح���ري���ن 
م���درو����س���ة متتد  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
للم�ستقبل بعيد االأمد من خالل 
“روؤية البحرين 2030” والتي 
البحرين  وروؤى  ت��وج��ه��ات  ت�سع 
خطة  وف��ق  للم�ستقبل  التنموية 
العدالة  اإىل  وا���س��ت��ن��ادا  حم��ك��م��ة 
وال���ت���ن���اف�������س���ي���ة وحت���ق���ي���ق اأك�����رب 
ق���در م��ن ال��ت��ن��م��ي��ة امل��ت��واف��ق��ة مع 
م���ا ت�����س��ه��ده ال���ب���الد م���ن جتربة 
دمي���ق���راط���ي���ة رائ��������دة ت���ع���زز من 
واالنفتاح،  احلرية  مناخ  خاللها 
وال����ت����ط����ور وامل����واط����ن����ة وح���ق���وق 
نطاق  فيها  ازداد  حيث  االإن�����س��ان 
التقدم واال�سالحات اىل ما وراء 

حدود التوقع.
الب�سرية  ال��ت��ن��م��ي��ة  جم����ال  ف��ف��ي 
االإن�سان  تنمية  اململكة  وا���س��ل��ت 
وطنية  اأول��وي��ة  امل��واط��ن  باعتبار 
التنمية  هدف  وباعتباره  ق�سوى 
االأول وغايتها، عرب اعتماد خطط 
تنموية رائدة ت�سمنت م�سروعات 
وبرامج هادفة يف جميع املجاالت 
ال�������س���ح���ة وال���ت���ع���ل���ي���م وال���ع���م���ل 
وغريها، وهو ما اأكد عليه تقرير 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب�����س��ري��ة ال�����س��ادر عن 
االأمم املتحدة والذي �سنفت فيه 
امل��م��ل��ك��ة ���س��م��ن جم��م��وع��ة الدول 
املرتفعة  الب�سرية  التنمية  ذات 
الذي  الب�سرية،  التنمية  دليل  يف 
االأبعاد  يف  االإجن���از  معدل  يقي�ش 
الب�سرية  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  االأ����س���ا����س���ي���ة 
املعي�سي  ب��امل�����س��ت��وى  وامل��ت��م��ث��ل��ة 
ال���الئ�������������������ق وامل����ع����رف����ة واحل����ي����اة 

املديدة.
التنموي  التطور  التقرير  واأب��رز 
يف  اململكة  �سهدته  ال���ذي  الكبري 
االجتماعية  ال��ت��ن��م��ي��ة  جم�����االت 
ووفقا  وال��ب��ي��ئ��ي��ة،  واالق��ت�����س��ادي��ة 
متو�سط  ارت��ف��ع  فقد  للموؤ�سرات 
ن�سيب الفرد من الدخل القومي 
معدالت  وان��خ��ف�����س��ت  االإج���م���ايل 

الف�سل الت�سريعي الرابع ملجل�سي 
اأكتوبر  يف  وال���������س����ورى  ال����ن����واب 
النيابية  التجربة  لتبداأ  املا�سي 
وقد   ، ع�����س��ر  ال�������س���اد����ش  ع���ام���ه���ا 
اأجنز املجل�سان ما يزيد عن �ستة 
م�سلحة  يف  �سبت  مو�سوع  اآالف 
ال��وط��ن وامل���واط���ن م��ا ب��ني اإق���رار 
برغبة  وامل���ق���رتح���ات  ال���ق���وان���ني 
وت��وج��ي��ه االأ���س��ئ��ل��ة وغ���ريه���ا من 
اأدوات برملانية اأتاحها لها امل�سروع 
اأداء  من  تتمكن  لكي  االإ�سالحي 

دورها كامال دون نق�سان.
اخلارجية  ال�سيا�سة  جم���ال  ويف 
الرا�سخة  ���س��ي��ا���س��ت��ه��ا  اإط������ار  ويف 
ب��ت��دع��ي��م اأوا������س�����ر ال���ت���ع���اون مع 
الدول ال�سقيقة وال�سديقة، ومبا 
ي��خ��دم امل�����س��ال��ح امل�����س��رتك��ة لهذه 
ق�ساياها،  ع���ن  وي���داف���ع  ال�����دول 
االنحياز  ع��دم  �سيا�سة  انتهاج  مع 
واإقامة عالقات تعاون مع الدول 
ال�سديقة ولعب دور فاعل يف اإطار 

املنظمات االإقليمية والدولية.
ولعل النجاح الذي حققه احل�سور 
البحريني قمم الريا�ش الثالثة، 
والزيارات  ال��ل��ق��اءات  ع��ن  ف�سال 
واال���س��ت��ق��ب��االت ال��ت��ي ق��ام��ت بها 
ال�سعودية  م��ع  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة 
وم�������س���ر وم����ال����ي����زي����ا وب�����رون�����اي 
املنامة  وغريها ثم منتدى ح��وار 
دليل  �سلفا،  اأ�سري  مثلما   ،13 ال��� 
ك���اف ع��ل��ى ال����دور امل��ح��وري الذي 
ال�سوؤون  يف  امل��ن��ام��ة  تلعبه  ب��ات��ت 
والدولية،  وال��ع��رب��ي��ة  اخلليجية 
خارجية  �سيا�سة  اإىل  يعود  وه��ذا 
اجلاللة  �ساحب  يقودها  ن�سطة 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة.
ال�سيا�سة  ه������ذه  وا����س���ت���ط���اع���ت 
مكانة  م����ن  ت���ع���زز  اأن  ال��ن�����س��ط��ة 
ال��ب��ح��ري��ن، ح��ي��ث تكثيف  مم��ل��ك��ة 
والزيارات  واالت�ساالت  اللقاءات 
لتدعيم العالقات مع دول العامل 
���س��واء ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ث��ن��ائ��ي اأو 
على امل�ستوى اجلماعي، ومن ذلك 
الزيارات املتعددة ل�ساحب ال�سمو 
�سلمان  ب��ن  خليفة  االأم���ري  امللكي 
اآل خليفة رئي�ش الوزراء و�ساحب 
بن  �سلمان  االأم���ري  امللكي  ال�سمو 
نائب  العهد  اآل خليفة ويل  حمد 

البيئة  ال��ب��ح��ري��ن  وخ�����ارج  داخ����ل 
وتوفري  ل��ال���س��ت��ث��م��ار،  ال����الزم����ة 
ع��م��ال��ة م���اه���رة وم����درب����ة، وعقد 
العديد  م���ع  ج���دي���دة  ات���ف���اق���ي���ات 
فر�سا  ت��ت��ي��ح  ال����ع����امل  دول  م����ن 

ا�ستثمارية اأكرب.
االت�ساالت  بحجم  يتعلق  الثاين 
والزيارات واللقاءات واال�ستقباالت 
الر�سيدة  القيادة  بها  قامت  التي 
خالل عام 2017 بغر�ش تدعيم 
واأط���راف  ب��ق��وى  اململكة  ع��الق��ات 
ال��دويل، ويف الوقت ذاته  املجتمع 
للبحرين،  خم��ت��ل��ف��ة  اآف������اق  ف��ت��ح 
و�سمان توفري فر�ش واعدة اأكرب 
�سواء لنقل  للبحرين ومواطنيها 
احلديثة  التكنولوجيا  وت��وط��ني 
لتوطني  اأو  املتقدمة  وال��ت��ج��ارب 
اخلربات وتاأهيل الكوادر الوطنية 
امل�ستجدات  م���ن  ل��ال���س��ت��ف��ادة  اأو 
عامل  ي�سهدها  التي  وال��ت��ط��ورات 

اليوم يف جميع املجاالت.
امللك  ج��الل��ة  م�ساركة  هنا  ت��ربز 
عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 
البحرين يف اأعمال القمة العربية 
ب����االأردن اأواخ����ر م��ار���ش 2017، 
ال�سامية لكل من م�سر  وزياراته 
وماليزيا   ، وم����اي����و  م����ار�����ش  يف 
مايو  يف  وب����رون����اي   ، اإب����ري����ل  يف 
ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة  ول��ل��م��م��ل��ك��ة 
من  واأك��ت��وب��ر  م��اي��و  يف  ال�سقيقة 
ا�ستقبال  عن  ف�سال  العام،  نف�ش 
ج���الل���ت���ه ل��ل��رئ��ي�����ش ال����رتك����ي يف 
اللقاءات  م���ن  وغ���ريه���ا  ف���رباي���ر 
املثمرة التي مل يغب عنها �ساحب 
بن  خليفة  االأم���ري  امللكي  ال�سمو 
الوزراء  رئي�ش  خليفة  اآل  �سلمان 
املوقر الذي كان له الدور الكبري 
بدول  اململكة  ع��الق��ات  تدعيم  يف 
�سرق اآ�سيا، وكذلك �ساحب ال�سمو 
امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل 
القائد  ن��ائ��ب  العهد  ويل  خليفة 
لرئي�ش  االأول  ال��ن��ائ��ب  االأع���ل���ى 
، وبخا�سة عقب  ال���وزراء  جمل�ش 
املتحدة  زيارته االأخرية للواليات 

مطلع دي�سمرب 2017.
افتتاح  اإىل  االإ�����س����ارة  مي��ك��ن  ك��م��ا 
اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  جاللة 
الرابع من  االنعقاد  ل��دور  خليفة 

ه��������ذا ف���������س����ال ع������ن االح����ت����ف����اء 
“تد�سني  وم��واق��ف��ه��ا  مب��ب��ادرات��ه��ا 
مركز حمد للحوار بني االأديان يف 
والتواجد  واحل�سور  �سبتمرب”، 
تنظمها  التي  املحافل  يف  ال��دائ��م 
ا�ستثمر  “منتدى  اأر���س��ه��ا  ف���وق 
واختيار  اأك��ت��وب��ر  يف  البحرين  يف 
امل��ن��ام��ة ال���س��ت�����س��اف��ة ق��م��ة ري����ادة 
االأعمال الذي مت باالأمم املتحدة 
الكثري  وغ����ريه����ا  نوفمرب”  يف 

والكثري.
االأمن اأولوية ق�سوى يف مدركات 
مملكة  ت���ب���ن���ت  ل����ق����د  ال�����ق�����ي�����ادة 
وامل�سروعات  اخل��ط��ط  ال��ب��ح��ري��ن 
ا�سكاله  بكافة  لالإرهاب  للت�سدي 
امللك  حيث كانت م�ساركة جاللة 
ال�سامية يف قمم الريا�ش الثالثة 
التي ا�ستهدفت باالأ�سا�ش مكافحة 
االإره���������اب وم�������س���ادر مت���وي���ل���ه يف 
مايو  �سهر  م��ن  االأخ����ري  الن�سف 
2017، باالإ�سافة اىل املوؤمترات 
ال��دف��اع��ي��ة واالأم���ن���ي���ة ال��ت��ي تقام 
ال��ب��ح��ري��ن وجن��ح��ت يف  يف مملكة 
تنظيمها وحققت اف�سل االأهداف 
، وك��ذل��ك دع��م االأج��ه��زة االأمنية 
للقيام بدورها من خالل اإمدادها 
ب�����اأح�����دث ال���ت���ق���ن���ي���ات امل���ت���ط���ورة 
والتدريب امل�ستمر واإيفاد البعثات 
مع  االأم��ن��ي��ة  التمرينات  وتنفيذ 
وال�سديقة  ال�����س��ق��ي��ق��ة  ال�������دول 
بغر�ش تبادل اخل��ربات يف جمال 
م��ك��اف��ح��ة االإره��������اب وامل����خ����درات 
التعاون  واأي�������س���ا   ، واجل����رمي����ة 
االأمنية  االأج����ه����زة  ب���ني  االأم���ن���ي 
نقلة  ح���ق���ق  وال����ت����ي  ب��ال��ب��ح��ري��ن 
وتنظيم  ال��ت��ن�����س��ي��ق  ع���رب  ن��وع��ي��ة 

التمارين امل�سرتكة.
ال���ع���م���ل وف�����ق خطط  م���وا����س���ل���ة 
موا�سلة  ت�����ربه�����ن  م�����درو������س�����ة 
باأعيادها  االح���ت���ف���ال  ال��ب��ح��ري��ن 
امل�����س��رية نحو  اأن  ع��ل��ى  ال��وط��ن��ي��ة 
تتوقف  ل���ن  واالزده��������ار  ال���رخ���اء 
مب�����س��ي��ئ��ة امل�����وىل ع���ز وج�����ل، واأن 
ال���ت���ي قامت  امل�����س��اع��ي واجل���ه���ود 
باأجهزتها  ال����دول����ة  ب��ه��ا  وت���ق���وم 
اإليه  ي�����س��ب��و  ل��ت��ح��ق��ي��ق م���ا  ك���اف���ة 
ال�����س��ع��ب ���س��ت��ت��ك��ل��ل ح��ال��ي��ا مبزيد 
م�ستقبال  وتب�سر  النجاحات،  من 

االأول  ال���ن���ائ���ب  االأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د 
والوزراء  ال��وزراء  لرئي�ش جمل�ش 
امل�����س��وؤول��ني وال��ت��ي �سملت  وك��ب��ار 
اآفاقا  ال��دول وفتحت  العديد من 
الثنائية  العالقات  لتدعيم  رحبة 
معها ومت خاللها توثيق التعاون 
مع هذه الدول واإبرام العديد من 
التي ت�سب  املعاهدات واالتفاقات 

يف خدمة املواطن البحريني.
كما كان بارزا احل�سور البحريني 
االإقليمية  امل����ح����اف����ل  ك����اف����ة  يف 
وال��دول��ي��ة وال��دف��اع ع��ن الق�سايا 
والعربية  واخل��ل��ي��ج��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
ذلك  م��ق��دم��ة  ويف  واالإ����س���الم���ي���ة 
خا�سة  الفل�سطينية،  ال��ق�����س��ي��ة 
عقب التطور االأخري ب�ساأن القرار 

االأمريكي حول القد�ش.
الدبلوما�سية  ا���س��ت��ط��اع��ت  وق����د 
اخرتاقني  حت��ق��ي��ق  ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة 
اأول��ه��م��ا تعزيز  يف غ��اي��ة االأه��م��ي��ة 
ململكة  ال�������س���ح���ي���ح���ة  ال���������س����ورة 
للتعاي�ش  ك����ب����ل����د  ال����ب����ح����ري����ن 
والت�سامح ونبذ العنف بالنظر اإىل 
هوية  لتاأكيد  الكبرية  التحركات 
فيها  تن�سهر  كبوتقة  البحرين 

كل اأبناء احل�سارات والثقافات.
اخلليجي  ال�����دع�����م  وث���ان���ي���ه���م���ا 
وال��ع��رب��ي واالإ����س���الم���ي وال����دويل 
مواجهة  يف  ال���ب���ح���ري���ن  مل��م��ل��ك��ة 
ال���ت���دخ���الت اخل���ارج���ي���ة ال���ت���ي ال 
�سيما  اإي����ران،  ج��ان��ب  م��ن  تتوقف 
ط���ه���ران  ت�������ورط  ث���ب���ت  اأن  ب���ع���د 
ل���زع���زع���ة االأم�����ن  يف حم��������اوالت 
تبدى  وال���ذي  باململكة،  الداخلي 
خالل القمم العربية واخلليجية 
وغ�����ريه�����ا ال�����ت�����ي ����س���ه���ده���ا ع����ام 

.2017
النجاحات  ه����ذه  ت���زام���ن  وك���ف���ل 
الداخلية وتوافقها مع التحركات 
اخلارجية القوية، ململكة البحرين 
اأ�سحت حتظى  ال��ذي  املوقع  ه��ذا 
به �سواء يف حميطها االإقليمي اأو 
العاملي. ومن بني اأكر الرباهني 
الدالة على ذلك: التقدير الدويل 
اململكة  “تقرير  للمملكة  الوا�سع 
املتحدة  ل���الأمم  امل��ق��دم  احلقوقي 
وجائزة  م��ار���ش  منها يف  مب��ب��ادرة 

عي�سى االإن�سانية يف يونيو«.

احتفاالت مملكة البحرين باأعيادها الوطنية .. منجزات كبرة تتحدث عن نف�شها
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العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/11169  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-االحباء ملقاوالت البناء �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /عقيل عبدالقادر دهان�سي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   11590( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB178354388AE  وحددت لها جل�سة 
يوم االربعاء املوافق 2017/12/20 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7529  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اريبيان الين لل�سياحة �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /مهر اكرام حممد اكرام مالك قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )50033.3 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1500 درهم( 
لها  وح���ددت    MB173551364AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
 ch1.A.5 جل�سة يوم اخلمي�ش املوافق 2018/1/11 ال�ساعة 08.30 �ش بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/11529  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-خمزن كاردينال لالدوية �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  املدعي /ح�سني حممود عبدالكرمي علي قد  ان 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )96128 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
  MB1783656160AE:ال�سكوى رق���م  وامل�����س��اري��ف  وال���ر����س���وم  دره�����م( 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/12/26 ال�ساعة 08.30 �ش بالقاعة 
ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/11744  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-هاي تيك للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  برابهاكاران  /فيجاياغو�ش  املدعي  ان  مبا 
وقدره  مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   6756( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
  AE178672679MB:1200 درهم( وبالر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى رقم(
بالقاعة  �ش   08.30 ال�ساعة   2018/1/3 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  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�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/9779  عمايل جزئي
���ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا  اىل املدعي عليه / 1-اليت ل�سناعة االث��اث 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �ساهاين  نرياجنان  /رام  املدعي  ان 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   16869( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB177375996AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
لذا  القا�سي  مبكتب  �ش   08.30 ال�ساعة   2017/12/24 املوافق  االح��د  ي��وم  جل�سة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/9717  عمايل جزئي
االقامة  الغذائية جمهول حمل  امل��واد  لتجارة  1-ك��ى كى جى   / عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  مبا ان املدعي / حممد عطيه ح�سن ام��اره  قد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )34000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB1770531560AE  وحددت 
لها جل�سة يوم اخلمي�ش املوافق 2018/1/4 ال�ساعة 08.30 �ش مبكتب القا�سي لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6073  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جنمة اجلداف خلدمات ال�سفن جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /�سعد فاروق حممد ا�سلم قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   84849( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB173961259AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
لذا  القا�سي  08.30 �ش مبكتب  ال�ساعة   2017/12/18 املوافق  االثنني  يوم  جل�سة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/10602  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-كونكورد د�سرتيبيو�سن للتجارة العامة �ش.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي /فادي عبدالعزيز �سايف قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )276384 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb177796730ae  وحددت لها 
جل�سة يوم االحد املوافق 2017/12/24 ال�ساعة 08.30 �ش مبكتب القا�سي لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/9543  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جراند فور�ش ملقاوالت البناء �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /كولديب الل �سورجيت الل قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   21187( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
  MB177147523AE:2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى(
�ش   08.30 ال�ساعة   2017/12/19 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/11214  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-افاميا للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /عبا�ش جميل حممد جميل خان قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(   7483( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة 
  MB178197959AE:2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى(
م�ساءا   15.00 ال�ساعة   2017/12/18 امل��واف��ق  االث��ن��ني  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/9038  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ا�ستناد للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د  ���س��ون��دار م��ان��دال  امل��دع��ي /�سيام  ان  مب��ا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )43000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
  MB1769290296AE:ال�سكوى رق���م  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره���م 
�ش   08.30 ال�ساعة   2017/12/28 امل��واف��ق  اخلمي�ش  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/10332  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-كو�سموبوليتان للو�ساطة العقارية جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /نيدا عبداهلل حممد عبداهلل قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(   3500( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة 
  MB177849753AE:2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى(
�ش   08.30 ال�����س��اع��ة   2017/12/20 امل��واف��ق  االرب���ع���اء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت 
بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/8330  عمايل جزئي

جمهول  ����ش.ذ.م.م  االلكرتونيات  لتجارة  ادن��ومت  1-عطاطرة   / عليه  املدعي  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي /مظهر عبا�ش طاهر ح�سني قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )38670 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB170801837AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )2000(
مبكتب  �ش   08.30 ال�ساعة   2017/12/25 املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت 
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/10360  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-تالل املعمار للخدمات الفنية جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /�سمري �سبحي حممد عبداملعطي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   15197( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
  MB177878320AE:2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى(
م�ساءا   15.00 ال�ساعة   2017/12/20 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4413  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-ج��م��ع��ة ل��ل��ت��ج��ارة ال��ع��ام��ة جم��ه��ول حم��ل االق���ام���ة مبا 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  احمد  �سفا  /اب��ي��وت  امل��دع��ي  ان 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )18178 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )1000( 
  AE173377462MB:رقم ال�سكوى  يف  وامل�ساريف  وبالر�سوم  دره��م 
�ش   09.30 ال�����س��اع��ة   2018/1/11 امل��واف��ق  اخلمي�ش  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت 
بالقاعة:ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/8559  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- التاج امللكي ل�سناعة االغذية ���ش.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/10/31  يف الدعوى املذكورة 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي  الدين حوالدير  الدليل  اعاله ل�سالح/عزيز 
مبلغ )6.614( درهم وتذكرة العودة اىل موطنه على الدرجة ال�سياحية عينا او قيمتها 
نقدا ما مل يلتحق املدعي بالعمل لدى رب عمل اخر عند تنفيذ احلكم وباملنا�سب من 
امل�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�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/4823  تنفيذ عمايل 
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- م��ق��ه��ى ب��ارف��ي��ه �������ش.ذ.م.م - ف���رع جم��ه��ول حمل 
اأقام   قد  برياديال   �ساالجويانغ  التنفيذ/جانيت  طالب  ان  مبا  االقامة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )8494( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل 
مبلغ )945( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/4921  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- يف ان ايه للنقليات �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
عليك  اأق���ام   قد  �سينغ   راجبري  �سينغ  التنفيذ/جورموخ  طالب  ان  مبا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  باال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )15293(
مبلغ )1290( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/4859  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- دار ال�سوامخ ملقاوالت البناء �ش.ذ.م.م جمهول حمل 
اأقام   نبيل عو�ش طه ح�سني  قد  التنفيذ/احمد  ان طالب  االقامة مبا 
املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )74309.80( وق���دره  ب��ه 
فان  املحكمة.  وعليه  ر�سوم خلزينة  دره��م  باال�سافة اىل مبلغ )5399( 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/4863  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- بلو جرا�ش للخدمات �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
اأقام   بي�ساو�ش  قد  التنفيذ/حممد ع�سيق اال�سالم وهاب  ان طالب  مبا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )4291( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل 
مبلغ )635( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/4688  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- كلينكني خلدمات التنظيف �ش.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/عبداحل�سني مون�سي دوبري مون�سي  قد 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )20420( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )1650( 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�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/4805  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- �سقر املدينة للخدمات الفنية ذ.م.م جمهول حمل 
اأق��ام  عليك  ابوالقا�سم  قد  التنفيذ/�سهيل مياه  االقامة مبا ان طالب 
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   )7607(
مبلغ )811( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/4800  تنفيذ عمايل 

جمهول  ���ش.ذ.م.م  املن�ساآت  ادارة  خلدمات  ال�سرايا  �سده/1-  املنفذ  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/عالء ح�سن احمد ح�سن  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )15500( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل 
مبلغ )930( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/4906  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- مدينة م�ستقبل لنقل مواد العامة بال�ساحنات الثقيلة 
في�سل  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �����ش.ذ.م.م 
اأق��ام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله  حممد ريا�ش كاليار  قد 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8832( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )840( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال
الت�شخم بلغ م�شتوًى قيا�شيًا مرتفعًا يف ال�شيف .. الطبقة الو�شطى يف م�شر تتكيف رغم اأوجاع التق�شف 

•• لندن -رويرتز:

تراجع الدوالر اإىل اأدنى م�ستوياته 
يف ت�سعة اأيام مقابل الني ام�ش بعد 
االأمريكي  الكوجنر�ش  يف  �سجال 
قانون  ل��ت��ع��دي��ل  م�������س���روع  ب�������س���اأن 
ال�����س��رائ��ب مم��ا ن��ال م��ن الثقة يف 
اأن مت�سي االإ�سالحات قدما دون 

تغيري عن �سورتها احلالية.
�سعدت  االأم��ري��ك��ي��ة  العملة  ك��ان��ت 
ت�سعة  ل��ه��ا يف  م�����س��ت��وى  اأع��ل��ى  اإىل 
يوم  ي��ن   113.750 عند  اأ���س��ه��ر 
عك�ست  لكنها  امل��ا���س��ي.  ال��ث��الث��اء 
اأن  اجتاهها منت�سف االأ�سبوع بعد 
رفع جمل�ش االحتياطي االحتادي 
اأ�سعار  )البنك املركزي االأمريكي( 
مع  لكن  متوقعا  ك��ان  كما  الفائدة 

اإبداء قلق من تدين الت�سخم.
اأكر بعد تقارير  وتراجع الدوالر 
مبجل�ش  جمهوريني  ع�سوين  باأن 

والبنك الدويل على التقدم املحرز يف االإ�سالح واإج��راءات حماية الفقراء من 
خف�ش  من  عام  اإن��ه  يقولون  الو�سطى  الطبقة  من  امل�سريني  لكن  التداعيات. 

االإنفاق وتوفري التكاليف واإدارة االأزمة.
اأن ي�سعى  اأوائ��ل العام القادم ومن املتوقع  اإج��راء انتخابات رئا�سية  ومن املقرر 
ال�سي�سي اإىل والية اأخرى. لكن بع�ش امل�سريني يجدون اأن واقعهم االقت�سادي 
فيه  ي��واج��ه��ون  ال���ذي  ال��وق��ت  بال�سيا�سة يف  ي��دع جم��اال لالهتمام  ال  اجل��دي��د 

�سعوبات يف احلفاظ على م�ستوى معي�ستهم.
ال�سي�سي يظل  التق�سف فاإن  اأنه رغم  اآخ��رون مبوافقهم وي�سرون على  يت�سبث 
امل��ر���س��ح ال��وح��ي��د ال���ذي ي��وف��ر اال���س��ت��ق��رار بعد ق��الق��ل على م��دى ���س��ن��وات منذ 

انتفا�سة 2011 التي اأطاحت بح�سني مبارك.
وقد ي�سبح التغلب على المباالة الناخبني حتديا اإذا ما قرر القائد الع�سكري 
ما  بعد  حم��دودة  مناف�سة  يواجه  اإن��ه  املنتقدون  يقول  بينما  الرت�سح  ال�سابق 

•• القاهرة-رويرتز:

الت�سوق يف متاجر  م��ن  احل��د  اأرخ�����ش،  ب��اأخ��رى  احل��دي��ث��ة  ال�����س��ي��ارات  ا�ستبدال 
البقالة مرتفعة االأ�سعار، والتخلي عن ق�ساء العطالت يف اخلارج، تلك بع�ش 
من  للنجاة  الو�سطى  الطبقة  من  امل�سريون  يكت�سفها  التي  اال�سرتاتيجيات 
الغرق بعد اأن ارتفعت تكاليف معي�ستهم ارتفاعا فلكيا ب�سبب حترير �سعر �سرف 

العملة قبل عام.
اإط��ار حزمة  يف   2016 الثاين  ت�سرين  نوفمرب  اجلنيه يف  �سعر  ح��ررت م�سر 
قر�ش مع �سندوق النقد الدويل بقيمة 12 مليار دوالر، وفقدت العملة ن�سف 
قيمتها مما ت�سبب يف تدهور القوة ال�سرائية ودفع الت�سخم مل�ستويات قيا�سية 

مرتفعة جتاوزت 30 باملئة هذا ال�سيف.
نالت حكومة الرئي�ش عبد الفتاح ال�سي�سي الثناء من اقت�ساديي �سندوق النقد 

كان  امل��ع��ار���س��ني.  ع��ل��ى  م�سبوقة  غ��ري  حملة  ب��اأن��ه  حقوقية  ج��م��اع��ات  و�سفته 
باأغلبية  ال�سي�سي  ح��ني     2014 يف  قلق  مثار  االنتخابية  امل�ساركة  انخفا�ش 
�ساحقة ك�سخ�سية ذات �سعبية اأطاحت بالرئي�ش حممد مر�سي بعد احتجاجات 
�سريعة.  بوترية  االقت�سادية  االإ�سالحات  وج��اءت  ال�سابقة.  ال�سنة  يف  حا�سدة 
خلف�ش  احلكومي  للدعم  وا�سعة  الإ���س��الح��ات  النقد  �سندوق  ات��ف��اق  وت�سمن 
جراء  ب�سدة  ت�سرر  ال���ذي  االقت�ساد  باإنعا�ش  ال�سي�سي  تعهد  اإط���ار  يف  العجز 

اال�سطرابات والتظاهرات وهجمات املت�سددين يف ال�سنوات ال�ست االأخرية.
وتقول حكومة ال�سي�سي املدعومة من �سندوق النقد والبنك الدويل اإن االإ�سالح 
امل�سوؤولون  واعتمد  االأجنبي.  اال�ستثمار  وع��ودة  االأج��ل  طويل  منو  اإىل  �سيقود 

برامج لتزويد الفقراء والفئات ال�سعيفة باملال وو�سائل حماية اأخرى.
لكن تكاليف الوقود ارتفعت ملثليها يف ظل زيادتني لالأ�سعار املدعمة. وارتفعت 
اأ�سعار الكهرباء و�ساعد فر�ش �سريبة جديدة على رفع الت�سخم اإىل اأكر من 

30 باملئة يف يوليو متوز. وتراجع الت�سخم حاليا اإىل 25 باملئة ومن املتوقع 
عز  ه�سام  ي��ق��ول  للبع�ش.  م��ري��را  كفاحا  ك��ان  لكنه  قريبا.  اأك���ر  ينخف�ش  اأن 
العرب رئي�ش جمل�ش اإدارة البنك التجاري الدويل، اأكرب بنك خا�ش يف م�سر، 
تاأثرا باالإ�سالحات  اإن املنتمني ل�سريحتي الدخل الو�سطى والعليا هم االأكر 
االقت�سادية، لكن جتاوز اأثر تلك االإ�سالحات �سي�ستغرق بع�ش الوقت بالن�سبة 
منط  يف  بو�سوح  ذل��ك  “راأينا  ���س��ي.ان.ب��ي.���س��ي  لتلفزيون  وق��ال  االأ���س��ر.  لتلك 
م�ساألة  هي  والعليا  الو�سطي  للطبقة  بالن�سبة  التغري...  يف  ب��داأ  لقد  اإنفاقهم، 

وقت قبل اأن يبداأ دخلهم يف الو�سول اإىل م�ستوى ما قبل االإ�سالحات«.
الو�سطى �سكلت ما  الطبقة  اأن   2016 ال��دويل يف  البنك  اأج��راه  واأظهر م�سح 
يزيد على ع�سرة باملئة من �سكان البالد البالغ عددهم نحو 90 مليون ن�سمة 
قبل انتفا�سات ما ي�سمى الربيع العربي مبا�سرة. وكان الن�سطاء ممن ينتمون 

للطبقة الو�سطى من بني قادة انتفا�سة 2011.

املنظمة العاملية لل�سلب: 

»ال�شرق االأو�شط ي�شتعيد لقب االأ�شرع منوًا يف العامل يف اإنتاج ال�شلب اخلام

خالل ا�ستقبال رئي�س جلنة ال�ستثمار واإدارة الأمالك الطاجيك�ستانية

املن�شوري يبحث فر�س تنمية اال�شتثمارات امل�شرتكة مع طاجيك�شتان

اأ�شعار النفط ترتفع ب�شبب
 توقف خط اأنابيب ببحر ال�شمال 

اال�ستثمار  ب��ن��ك  وق����ال  االأ����س���ع���ار.  ال��رئ��ي�����س��ي الرت���ف���اع 
خلط  امل�سغلة  ال�سركة  “اإينيو�ش  جيفريز  االأم��ري��ك��ي 
االأن��اب��ي��ب ف��ورت��ي�����ش اأع��ل��ن��ت ح��ال��ة ال��ق��وة ال��ق��اه��رة يف 
يوم  اخل��ط  يف  ت�سربات  اكت�ساف  اإث���ر  اخل���ام  ت�سليمات 
ت�ستغرق  قد  االإ���س��الح  اأع��م��ال  ب��اأن  ينبئ  الثالثاء مما 
ع��دة اأ���س��اب��ي��ع.« يرتكز ت��اأث��ري غلق خ��ط االأن��اب��ي��ب على 
منطقة بحر ال�سمال لكنه مهم عامليا الأن اإمداداته من 
اخلام جزء من املعرو�ش الذي يتحدد على اأ�سا�سه �سعر 

برنت القيا�سي.
اأ�سابيع  ل��ع��دة  ال��ت��وق��ف  ا���س��ت��م��ر  “اإذا  ج��ي��ف��ري��ز  وق����ال 

ف�سيدفع �سعر برنت لالرتفاع.«
تتلقى  االأ���س��واق  اإن  املتعاملون  ق��ال  اأخ���رى  ناحية  م��ن 
دعما اإ�سافيا من اجلهود التي تقودها منظمة البلدان 
امل�سدرة للبرتول )اأوبك( ورو�سيا لكبح االإنتاج من اأجل 

رفع االأ�سعار.

•• �صنغافورة-رويرتز:

ارت��ف��ع��ت اأ���س��ع��ار ال��ن��ف��ط ام�����ش م��دع��وم��ة ب��ت��وق��ف خط 
االأنابيب فورتي�ش يف بحر ال�سمال وا�ستمرار تخفي�سات 
املتحدة  الواليات  اإنتاج  زيادة  لكن  اأوبك  بقيادة  االإنتاج 

وا�سلت كبح االأ�سواق.
0651 بتوقيت جرينت�ش ارتفعت العقود  ويف ال�ساعة 
 17 الو�سيط  تك�سا�ش  غ��رب  االأمريكي  للخام  االآج��ل��ة 
ال�سابقة  ال��ت�����س��وي��ة  ع��ن  ب��امل��ئ��ة   0.3 ي��ع��ادل  مب��ا  �سنتا 

لت�سجل 57.21 دوالر للربميل.
و�سجلت عقود خام القيا�ش العاملي برنت 63.46 دوالر 
للربميل مرتفعة 15 �سنتا اأو 0.2 باملئة عن االإغالق 

ال�سابق.
وقال متعاملون اإن توقف خط االأنابيب فورتي�ش الذي 
ال�سبب  ه��و  ب��ري��ط��ان��ي��ا  اإىل  ال�����س��م��ال  ب��ح��ر  ن��ف��ط  ينقل 

•• دبي-الفجر: 

اأ����س���ار ت��ق��ري��ر ���س��ادر ع��ن منظمة 
االحتاد  اأن  اإىل  العاملية  ال��ت��ج��ارة 
اأك����رب م�سدر  ي����زال  االأوروب������ي ال 
امل��ائ��ة من  38 يف  ق��دره��ا  بح�سة 
ال�����س��ادرات ال��ع��امل��ي��ة م��ن احلديد 
وال�سلب. وارتفع االحتاد الرو�سي 
املركز  اإىل  ال�����س��اد���ش  امل���رك���ز  م���ن 
اخلام�ش يف عام 2016، يف حني 
العا�سر  املركز  من  الهند  ارتفعت 

اإىل املركز الثامن.
العام  امل��دي��ر  خ��ان��ا،  �ساتي�ش  وق��ال 
للمعلومات  ال���ف���ج���ر  ل�������س���رك���ة 
ملعر�ش  امل���ن���ظ���م���ة  واخل������دم������ات 
 19 اىل   17 م��ن   2017 ت��ك��ن��و 
دي�سمرب اجلاري يف دبي: مع منو 
االإن�ساء  واأع��م��ال  التحتية  البنية 
ال���ط���ل���ب على  وال���ت���ع���م���ري، ف�������اإن 
احلديد وال�سلب اآخذ يف االرتفاع. 
املتزايد  ال���ط���ل���ب  ه�����ذا  وي�����س��ك��ل 
عاملي  اقت�ساد  وج��ود  على  موؤ�سراً 
ت�سهد  ال�����ذي  ال���وق���ت  ويف  ق�����وي. 
الطلب  العامل طفرة يف  دول  فيه 
على ال�سلب، كان التقدم يف �سوق 
ال�سلب يف ال�سرق االأو�سط اإيجابيا 

اأي�ساً.
ويعد معر�ش تكنو 2017، الذي 
للمعلومات  الفجر  �سركة  تنظمه 
واخلدمات، هو املعر�ش احل�سري 
خمتلف  ي���������س����ت����ع����ر�����ش  ال�����������ذي 
ال�سناعات واحللول والتكنولوجيا، 
مثل  متخ�س�سة  قطاعات  وي�سم 

كمقيا�ش  ا�ستخدامه  يتم  النحو 
لقيا�ش النمو االقت�سادي للبالد. 
ي�سهد  االأو����س���ط  ال�����س��رق  اأن  وم���ع 
ال�سناعات،  خمتلف  يف  ارت��ف��اع��اً 
املنطقة  حتافظ  اأن  املتوقع  فمن 
ع��ل��ى زخ���م اإي��ج��اب��ي خ���الل العام 

املقبل. 
 2017 ت��ك��ن��و  وخ�����الل م��ع��ر���ش 
خمتلف  يحظى  �سوف  العام،  هذا 
بالتوا�سل  وال�������زوار  امل�����س��ارك��ني 
الدوليني  ال���الع���ب���ني  ك���ب���ار  م����ع 
وال�سلب،  احل���دي���د  ���س��ن��اع��ة  يف 
و�سيكون مبقدورهم االطالع على 
اأحدث التقنيات الرائدة املرتبطة 

بتلك ال�سناعة.
 2017 ت��ك��ن��و  م���ع���ر����ش  وي�������س���م 
ال�سناعات  يف  خمتلفة  ق��ط��اع��ات 
جمموعة  وي��ع��ر���ش  ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة، 
املبتكرة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  م���ن  وا����س���ع���ة 
الذكية  واالآالت  وامل�����ت�����ط�����ورة، 

وتكنولوجيا املواد.

ال�����س��رق االأو���س��ط يف ع��ام 2016 
ل��ق��ب امل��ن��ط��ق��ة االأ�����س����رع من�����واً يف 
العامل الإنتاج ال�سلب اخلام، حيث 
منتجة  دول  اأرب�����ع  اأك����رب  ���س��ج��ل��ت 
على   7.6% ن�سبة  جمتمعة  لها 
اأ�سا�ش �سنوي، لي�سل حجم االإنتاج 
اإىل 29.03 مليون طن. وت�سري 
ال�سلب  �سناعة  اأن  اإىل  التقارير 
مليار   900 ح��وايل  قيمتها  تبلغ 

دوالر �سنوياً.
مديرة  �سينغ،  روب��ا���س��ري  وق��ال��ت 
امل���ع���ر����ش: ي�����س��ت��خ��دم ال�����س��ل��ب يف 
خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات. وع��ل��ى هذا 

ال�����س��وء ع��ل��ى ب��ع�����ش م���ن اأح����دث 
احلديد  ���س��ن��اع��ة  يف  االب���ت���ك���ارات 
العري�سة  واخل���ط���وط  وال�����س��ل��ب 
الرائدة  ال�سناعة  تلك  الجتاهات 

يف العام املقبل.
العاملية  وبح�سب تقرير للمنظمة 
على  ال��ع��ام  الطلب  ف���اإن  لل�سلب، 
بن�سبة  �سيزداد  وال�سلب  احلديد 
مليار   1.65 اإىل  لي�سل   %1.6
طن العام املقبل. وُيقارن ذلك مع 
عام   2.8% البالغ  النمو  معدل 

 .2017
ا�ستعاد  ذل�����ك،  اإىل  وب���االإ����س���اف���ة 

يف   Tube Middle East
 Welding و  االأنابيب،  جمال 
اللحام  يف   Middle East
 Metal Middle والقطع، و
واالأ�����س����الك  امل����ع����ادن،  يف   East

والكابالت العربية.
واأ�ساف �ساتي�ش خانا: مع ا�ستمرار 
التحتية  والبنية  البناء  م�ساريع 
ال���ط���ل���ب على  ف�������اإن  اجل������دي������دة، 
النمو  يف  ي�ستمر  ���س��وف  ال�����س��ل��ب 
والعامل.  املنطقة  اأنحاء  جميع  يف 
وم�����ع و����س���ع ذل�����ك يف االع���ت���ب���ار، 
�سوف يلقي معر�ش تكنو 2017 

على الدوالر.« وارتفع اليورو 0.1 
باملئة اإىل 1.1792 دوالر بعد اأن 

فقد 0.4 باملئة اأم�ش اخلمي�ش.
كانت العملة املوحدة تراجعت بعد 
االأوروب���ي  امل��رك��زي  البنك  اأن رف��ع 
للنمو  ت���وق���ع���ات���ه  اخل��م��ي�����ش  ي�����وم 
لكنه  ال��ي��ورو  مبنطقة  والت�سخم 
مت�سك بتعهده تقدمي التحفيز ما 
دام �سروريا. وتتجه بتكيون �سوب 
االأ�سغر  �سيكون  اأ�سبوعي  حت��رك 
ظل  يف  االأول  ت�سرين  اأكتوبر  منذ 
بدء  اإث���ر  فيها  التقلبات  ان��ح�����س��ار 

تداول عقود اآجلة لها.
وال��ع��م��ل��ة امل�����س��ف��رة م��ت��داول��ة قرب 
م�������س���ت���وى ق���ي���ا����س���ي م���رت���ف���ع عند 
حوايل 17 األف دوالر على بور�سة 
 15 نحو  �سعودها  بعد  بت�ستامب 
و�ستكون  االث��ن��ني.  ي��وم  منذ  باملئة 
م��ك��ا���س��ب االأ�����س����ب����وع احل������ايل هي 

اخلام�سة على التوايل.

على  االأث���ر  �سيتوقف  النهاية  “يف 
تفا�سيل قانون ال�سرائب يف �سكله 
ح����دث تخفيف  ك��ل��م��ا  ال���ن���ه���ائ���ي.. 
اأقل  االأث��ر  ك��ان  ال�سرائب  لقانون 

ال����ي����وم  ي�����ن   112.035 اإىل 
منخف�سا 0.3 باملئة. وقالت اإثري 
ال�سرف  ����س���وق  حم��ل��ل��ة  راي���خ���ل���ت 
لدى كومرت�ش بنك يف فرانكفورت 

ال���������س����ي����وخ االأم�����ري�����ك�����ي ي����ري����دان 
م�سروع  ع���ل���ى  ت���غ���ي���ريات  اإدخ��������ال 
ال�سرائب  قانون  لتعديل  مقرتح 
الدوالر  ون��زل  املتحدة.  بالواليات 

ال��ت��ن��م��وي��ة اجل�������اري ال���ع���م���ل على 
تنفيذها باالأ�سواق الطاجيك�ستانية، 
خا�سة يف املجاالت التي تتمتع بها 
ال�سركات االإماراتية ب�سمعة وكفاءة 

عاملية.
وا�سعة  ف����ر�����ش  وج�������ود  واأو������س�����ح 
واال�ستثماري  االقت�سادي  للتعاون 
يف ال��ع��دي��د م��ن ال��ق��ط��اع��ات، ومن 
وحتديدا  التحتية  ال��ب��ن��ى  اأب���رزه���ا 
ال�سيافة  مب�����ج�����االت  امل���ت���ع���ل���ق���ة 
وال�������س���ي���اح���ة، واأي���������س����ا اخل���دم���ات 
ت��خ��زي��ن ونقل،  م���ن  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة 
ف�������س���ال ع����ن ف����ر�����ش ال����ت����ع����اون يف 
املالية،  واخلدمات  امل�سارف  قطاع 
املالية  اخل���دم���ات  ع��ل��ى  ب��ال��رتك��ي��ز 

االإ�سالمية.
اأهمية  على  في�ش  قهارزاده  واتفق 
ت��ن��م��ي��ة اأط����ر ال��ت��ع��اون ال��ق��ائ��م��ة يف 
لتعزيز  امل�����دين،  ال���ط���ريان  جم���ال 
بني  وال�سياحي  التجاري  التبادل 
انتقال  ح��رك��ة  وت��ي�����س��ري  ال��ب��ل��دي��ن 

االأفراد والب�سائع.
بتقدمي  ملتزمة  ب���الده  اأن  وت��اب��ع 
اأمام  واحل��واف��ز  الت�سهيالت  ك��اف��ة 
م�سرياً  االإم��ارات��ي��ني،  امل�ستثمرين 
اإىل اأهمية تطوير قنوات التوا�سل 
ف���ي���م���ا ب�����ني جم���ت���م���ع���ي االأع�����م�����ال 
لتعزيز  اأو������س�����ع  جم������ال  ل���ت���وف���ري 
ب���ن���ا يخدم  ال���ق���ائ���م���ة  ال�������س���راك���ات 

تطلعات اجلانبني.

••ابوظبي-الفجر:

بن  �سلطان  املهند�ش  معايل  بحث 
االقت�ساد  وزي���ر  امل��ن�����س��وري  �سعيد 
التجاري  التعاون  تعزيز  جم��االت 
جمهورية  م�����ع  واال�����س����ت����ث����م����اري 
طاجيك�ستان، وذلك خالل اجتماع 
الدين  في�ش  ق��ه��ارزاده  �سعادة  مع 
اال�ستثمار  جل���ن���ة  رئ���ي�������ش  ����س���ت���ار 
الدولة يف احلكومة  اأم��الك  واإدارة 

الطاجيك�ستانية.
وزارة  م���ق���ر  يف  االج����ت����م����اع  ع���ق���د 
�سعادة  بح�سور  ب��دب��ي،  االق��ت�����س��اد 
ح��م��ي��د ب��ن ب��ط��ي امل��ه��ريي الوكيل 
امل�ساعد لل�سوؤون التجارية بالوزارة، 
و�سعادة حممد اأحمد اجلابر �سفري 
الدولة غري املقيم لدى جمهورية 
خليفة  و����س���ع���ادة  ط��اج��ي��ك�����س��ت��ان، 
القبي�سي، نائب مدير عام �سندوق 
ومب�ساركة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة،  اأب���وظ���ب���ي 
احلكومة  م�������س���وؤول���ني  م����ن  ع�����دد 
الطاجيك�ستانية من اأع�ساء الوفد 

الزائر.
االجتماع  خ��الل  اجل��ان��ب��ان  ناق�ش 
لتعزيز  امل���ت���اح���ة  ال���ف���ر����ش  اأب�������رز 
بالرتكيز  امل�سرتكة،  اال�ستثمارات 
بالبنية  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل����ج����االت  ع��ل��ى 
اللوج�ستية  واخل���دم���ات  التحتية 
واملناطق  وال����ط����ريان  وال�����س��ي��اح��ة 
امل��ال��ي��ة و�سناعة  احل���رة اخل��دم��ات 

الوزير على ما يحتله قطاع  واأك��د 
الطريان من اأهمية خا�سة يف دعم 
له من  ملا  امل�سرتك،  التعاون  م�سار 
اأث����ر م��ب��ا���س��ر ع��ل��ى ح��رك��ة التجارة 
وال�����س��ي��اح��ة وخمتلف  واال���س��ت��ث��م��ار 
جم���������االت ال�����ت�����ع�����اون احل����ي����وي����ة، 
اجلهود  موا�سلة  �سرورة  مو�سحا 
القائم يف  التعاون  لتنمية  احلالية 

هذا املجال احليوي.
بتنظيم  الرتحيب  معاليه  واأب���دى 
وف���د جت����اري وا���س��ت��ث��م��اري مو�سع 
املقبل،  ال���ع���ام  ط��اج��ي��ك�����س��ت��ان  اإىل 
اأجندة  و���س��ع  اأه��م��ي��ة  اإىل  م�����س��ريا 
االقت�سادية  ل��ل��ق��ط��اع��ات  حم����ددة 
واأليات  اأط��ر  لتعزيز  االأول��وي��ة  ذات 
ي�ساهم  مب��ا  بها  امل�سرتك  التعاون 
ب�ساأنها  ملمو�ش  ت��ق��دم  حتقيق  يف 

خالل املرحلة املقبلة.
قهارزاده  �سعادة  اأك��د  جانبه،  وم��ن 
ف��ي�����ش ال��دي��ن ���س��ت��ار رئ��ي�����ش جلنة 
الدولة  اأم���الك  واإدارة  اال�ستثمار 
ب��ط��اج��ي��ك�����س��ت��ان، اه���ت���م���ام ب����الده 
با�ستقطاب املزيد من اال�ستثمارات 
امل�سروعات  يف  للدخول  االإماراتية 

احلالل. واأك��دا على اأهمية تكثيف 
املرحلة  خ����الل  ال����زي����ارات  ت���ب���ادل 
احلكومي  امل�ستويني  على  املقبلة 
وال�����ق�����ط�����اع اخل������ا�������ش ل����الط����الع 
والفر�ش  ال����ت����ع����اون  اأف��������اق  ع���ل���ى 
املتاحة  وال��ت�����س��ه��ي��الت  واحل����واف����ز 
اجلانبني.  م��ن  امل�ستثمرين  اأم����ام 
الدعوة  طاجيك�ستان  وف���د  وق���دم 
اقت�سادي  وف�����د  زي�������ارة  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
وجتاري برئا�سة معايل الوزير اإىل 

طاجيك�ستان خالل العام املقبل.
�سلطان بن  امل��ه��ن��د���ش  م��ع��ايل  ق���ال 
االقت�ساد  وزي���ر  امل��ن�����س��وري  �سعيد 
وجمهورية  االإم���������ارات  دول�����ة  اإن 
بعالقات  ي��ت��م��ت��ع��ا  ط��اج��ي��ك�����س��ت��ان، 
روابط  على  قائمة  متينة  ثنائية 
اأن  اإىل  م�سريا  تاريخية،  �سداقة 
والتجاري  االق��ت�����س��ادي  ال��ت��ع��اون 
�سهد منوا ملمو�سا خالل ال�سنوات 
امل��ا���س��ي��ة، اإال اأن���ه ال ي���زال اأق���ل من 
املتاحة لدى  والقدرات  االإمكانيات 
الطرفني وهو ما يجب العمل على 

تطويره خالل املرحلة املقبلة.
الزيارات  اأن  امل��ن�����س��وري  واأ����س���اف 

االإ�سالمية و�سناعة احلالل والتي 
من  العديد  البلدين  فيها  ميتلك 
ل��ب��ن��اء �سركات  ال���واع���دة  امل��ق��وم��ات 
الطرفني.  م�سلحة  تخدم  تنموية 

بحجم  لالرتقاء  الواعدة  الفر�ش 
واال�ستثماري  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ع��اون 
اأكر تقدما،  اإىل م�ستويات  القائم 
وحتديدا يف جماالت تطوير البنى 

البلدين  ب���ني  م����وؤخ����را  امل���ت���ب���ادل���ة 
اأ�سفرت عن ت�سليط ال�سوء على عدد 
من القطاعات التي حتظى باهتمام 
م�������س���رتك وحت����م����ل ال����ع����دي����د من 

اللوج�ستية  واخل���دم���ات  التحتية 
جانب  اإىل  ح��رة،  مناطق  وتاأ�سي�ش 
باالقت�ساد  امل��ت��ع��ل��ق��ة  اخل����دم����ات 
ال�سريفة  واأب�����رزه�����ا  االإ����س���الم���ي 

الذهب يرتفع مع الدوالر يرتاجع مقابل الني بفعل �شجال االإ�شالح ال�شريبي 
انخفا�س الدوالر

•• وا�صنطن-رويرتز:

ارتفع الذهب يف املعامالت االآ�سيوية 
ام�����ش اجل��م��ع��ة م��ت��ج��ه��ا ���س��وب اأول 
مكا�سب اأ�سبوعية له يف اأربعة اأ�سابيع 
مع انخفا�ش الدوالر بفعل املخاوف 
ب�������س���اأن م�����دى ال���ت���ق���دم يف اإ����س���الح 

ال�سرائب االأمريكية.
املتعاملني  كبري  لوجن  رونالد  وق��ال 
ل���ت���داول الذهب  ت�����س��ي��وجن  ل���دى يل 
االأمريكي  “الدوالر  كوجن  هوجن  يف 

ي�سعف قليال وهذا يفيد الذهب.«
بتوقيت   0753 ال���������س����اع����ة  ويف 
جرينت�ش كان ال�سعر الفوري للذهب 
مرتفعا 0.3 باملئة عند 1256.59 
وزاد  )االأون�������س���ة(  ل���الأوق���ي���ة  دوالر 
امل���ع���دن اأق����ل م���ن واح����د ب��امل��ئ��ة منذ 
ب���داي���ة االأ����س���ب���وع. وارت���ف���ع���ت عقود 
الذهب االأمريكية االآجلة 0.2 باملئة 

اإىل 1259 دوالرا لالأوقية.

ات�س اند ام يهبط باالأ�شهم 
االأوروبية بعد مبيعات دون املتوقع 

•• ميالنو-رويرتز:

اأنباء  وط���اأة  حت��ت  ام�ش  املبكرة  املعامالت  يف  االأوروب��ي��ة  االأ�سهم  تراجعت 
خميبة لالآمال من �سركتي االأزياء ات�ش اند ام وفرياجامو وا�ستمرار االأداء 

ال�سعيف لبع�ش اأ�سهم البنوك.
ال�سويدية على  تيلي2  اتفقت  اأن  بعد  االت�ساالت  اأ�سهم  ارتفعت  املقابل  يف 

بيع وحدتها الهولندية اإىل دويت�سه تليكوم.
 600 �ستوك�ش  املوؤ�سر  ك��ان  جرينت�ش  بتوقيت   0826 ال�ساعة  وبحلول 
مبنطقة  القيادية  االأ�سهم  موؤ�سر  وكذلك  باملئة   0.2 منخف�سا  االأوروب��ي 

اليورو يف حني نزل فاينن�سال تاميز 100 الربيطاين 0.1 باملئة.
وهوى �سهم ات�ش اند ام 12 باملئة مت�سدرا اخل�سائر على �ستوك�ش بعد اأن 
اأعلنت �سركة بيع االأزياء ال�سويدية عن تراجع مفاجئ يف املبيعات الف�سلية 

بفعل انخفا�ش اأعداد زائري متاجر عالمتها الرئي�سية.
الفاخرة  املنتجات  �سركة  قالت  اأن  بعد  باملئة   7.3 �سهم فرياجامو  وهبط 
االإيطالية اإنها ال ت�ستطيع تاأكيد االأهداف التي و�سعتها لالأعوام الثالثة 

املقبلة واإن 2018 �سيكون عاما انتقاليا اآخر.
ودفعت اأ�سهم البنوك املوؤ�سر االأوروبي لالنخفا�ش اأكر من غريها يف ظل 
ا�ستمرار ال�سغوط على القطاع بعد يوم من اإبقاء البنك املركزي االأوروبي 

وبنك اإجنلرتا املركزي على اأ�سعار الفائدة الرئي�سية دون تغيري.
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العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/591  مدين كلي
اىل املدعي عليه/كارل هرنيك بامللوند جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/

اأق��ام عليك  ال�سبيعي قد  ارن�ست والرت كوييت�ش وميثله:امل عمري  روبريت�ش 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )868885.70( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ قيد الدعوى 
  2017/12/20 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�سة  وح���ددت  ال��ت��ام.  ال�سداد  وحتى 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �ش   9.30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/514  مدين كلي

املدعي/ ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  للمعدات  الوا�سط  عليه/موؤ�س�سة  املدعي  اىل 
جممع دبي ال�سناعي �ش.ذ.م.م )حاليا( - مدينة دبي ال�سناعية �ش.ذ.م.م )�سابقا( قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية االيجار طويل االمد املعنوية 
ب�� )اتفاقية تطوير م�سروع( املوؤرخة:2005/12/25 لعدم �سداد بدل االيجار مع الزام 
املدعي عليها بت�سليم املدعية قطعة االر�ش مو�سوع هذه االتفاقية واملبينة ب�سدر هذه 
االتفاقية والزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها 
جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/12/20  ال�ساعة 9.30 �ش بالقاعة Ch1.C.15 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/3657  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سلمى �سامل املا�ش خمي�ش ال�سويدي جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/بنك دبي اال�سالمي )�سركة م�ساهمة عامة( قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  مبلغ  امل��دع��ي  للبنك  ت���وؤدي  ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
)111.147.47( درهم مبا يعادل كمية قدرها )44.458.99( كيلو جرام من ال�سكر 
عن عقد ال�سلم املوؤرخ:2012/12/25 مع الزامها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب 
ال�ساعة 8.30 �ش  املوافق 2017/12/25  االثنني  يوم  لها جل�سة  املحاماة. وح��ددت 
بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/3709  جتاري جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-ج��م��ال ا���س��رف ع��ب��داجل��ب��ار جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
اأق��ام عليك  البحر قد  ب��رج  ف��رع  ادارة -  ���ش.م.ع - مكتب  الهالل  املدعي/م�سرف 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه ان يدفع للم�سرف املدعي مبلغ 
وقدره )116.560.78( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم 
 2017/12/20 املوافق  االربعاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ 
ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/3467  جتاري جزئي

ذ.م.م  الغ�سيل  البخار وخدمات  للتنظيف على  بتلرز  املدعي عليه / 1-�سركة  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/فري تريد م.م.ح وميثله:احمد ح�سن حممد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها  عبداهلل املازمي قد 
مببلغ وقدره )25260( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة %12 
املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من 
بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/12/25 ال�ساعة 8.30 �ش 
بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   

       اعادة بالطلبات املعدلة بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/3227  جتاري جزئي

جمهول  �����ش.ذ.م.م  البناء  م��واد  لتجارة  �سوليو�سنز  1-ت��وت��ال   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى  ���ش.م.ح قد  مل��واد البناء  امل��دع��ي/دان��وب  حمل االقامة مبا ان 
جتاري  رق�����م:2017-375  التحفظي  احلجز  وثبوت  ب�سحة  املطالبة  ومو�سوعها 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره��م   )759.893.26( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  وال���زام 
ومقابل اتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى 
متام ال�سداد. وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/12/25 ال�ساعة 8.30 �ش 
بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2599  مدين جزئي
جمهول  ����ش.ذ.م.م  للتجارة  انرتنا�سيونال  اآي  بي  1-�سي   / عليه  املدعي  اىل 
حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان امل���دع���ي/ اي��ري��ن��ي اي�����س��اجن��ا ن��ي��ت��ون��دا ق��د اأق����ام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مببلغ )100000( درهم والفائدة 9% من تاريخ 
املحاماة.  ات��ع��اب  ومقابل  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  ال�����س��داد  مت��ام  حتى  املطالبة 
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ش املوافق 2018/1/4 ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.10
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/592  مدين كلي

اىل املدعي عليه / 1-ميديا وات�ش ميدل اي�ست )منطقة حرة( �ش.ذ.م.م جمهول حمل 
وميثله:علي  ����ش.ذ.م.م  ح��رة(  )منطقة  اال�ستثمارات  تيكوم  املدعي/  ان  مبا  االقامة 
ا�سماعيل حممد عبداهلل الزرعوين قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ 
عقد االيجار طويل االمد وعقد االدارة امللحق به املوؤرخان يف:2017/10/17 الخالل 
املدعي عليها بالتزاماتها التعاقدية ولعد �سداد االجرة الزام املدعي عليها بالر�سيوم 
ال�ساعة   2017/12/19 املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�سة  واالتعاب. وحددت  وامل�ساريف 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �ش   9.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1312  ا�ستئناف مدين    
ال��ع��ب��داهلل 2- اجم��د حممد  ن���واف ك��رمي  ث��ائ��ر  اىل امل�ستاأنف ���س��ده/ 1- 
حمل  جمهول  ال�سرع  حممد  ابراهيم  ح�سن  حممد   -3 ب��ردوي��ل  �سالح 
املن�ساوي وميثله:خالد  تامر حميدو حممد   / امل�ستاأنف  ان  االقامة مبا 
كلندر عبداهلل ح�سني قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 

2017/301 مدين كلي بتاريخ:2017/9/27     
 10.00 ال�ساعة   2017/12/21 امل��واف��ق  اخلمي�ش  ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1264  ا�ستئناف مدين    

مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  حنا  جرج�ش  وف��اء   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
ان امل�ستاأنف / جيان لوباتون جلاردا وميثله:عبدالعزيز حممد عبداهلل 
حممد بن خلفان الزعابي قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى 

رقم 2017/302 مدين جزئي بتاريخ:2017/9/17     
 10.00 ال�ساعة   2017/12/21 امل��واف��ق  اخلمي�ش  ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   

       مذكرة اعالن متنازع �سده بالن�سر
                يف  الدعوى 2017/482  نزاع تعيني خربة جتاري

اىل املتنازع �سده / 1-ام اي ا�ش لتجارة قطع غيار الطائرات ومكونتها ذ.م.م 
الكهروميكانيكية  للمقاوالت  الكرتا   / املتنازع  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول 
ذ.م.م وميثله:ا�سماء علي حم�سن امل�سعبي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعي  ال��زام  مع  متخ�س�ش  خبري  بندب  املطالبة 
جل�سة  لها  كفالة.وحددت  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  املحاماة  واتعاب 
يوم االحد املوافق 2017/12/24   ال�ساعة 8.30 �ش مبكتب امل�سلح  لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

الت�سويات  الودية

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  

   يف  الدعوى 2017/608  تظلم جتاري 
اىل املتظلم �سده / 1-عبا�ش �سهريار حممد �سكري ن�سب بور جمهول حمل االقامة 
امل�سرق )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله:منى احمد عبدالعزيز  املتظلم / بنك  ان  مبا 
القرار  م��ن  تظلم  ومو�سوعه  اع��اله  امل��ذك��ور  التظلم  عليكم  اأق���ام  ق��د  ال�سباغ  يو�سف 
ال�سادر يف الدعوى رقم 507/2017 حجز حتفظي جتاري والزام املتظلم �سده بالر�سوم 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2017/12/24   
ال�ساعة 08.30 �ش بالقاعة : Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/612  تظلم جتاري 

اىل املتظلم �سده / 1-جرميت �سينغ هارنام �سينغ 2- جولديب �سينغ بالبري جمهول 
حمل االقامة مبا ان املتظلم / م�سرف ابوظبي اال�سالمي �ش.م.ع وميثله:جابر را�سد 
حممد جابر را�سد ال�سالمي قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من 
القرار ال�سادر يف الدعوى رقم 1015/2017 امر على عري�سة جتاري )املنع من ال�سفر( 
ال�ساعة     2017/12/24 املوافق  االح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  وامل�ساريف.  والر�سوم 
08.30 �ش بالقاعة : Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/1622 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ ���س��ده/1-  اون��ان حممد ن��واب جمهول حمل االقامة مبا ان 
اأقام عليكم  ���ش.ذ.م.م قد  ال�سيارات  لتاأجري  التنفيذ/يور �سوي�ش  طالب 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)15269( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة 
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�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/629  ا�ستئناف عمايل    

حمل  جمهول  ذ.م.م  انرتنا�سيونال  هيما�سكو   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
االق���ام���ة مب��ا ان امل�����س��ت��اأن��ف / رف��ي��ق اال����س���الم ع��ب��داجل��ب��ار م��وت��اب��ار  قد 
ع��م��ايل جزئي  رق���م 8496/2016  ب��ال��دع��وى  ال�����س��ادر  ا���س��ت��اأن��ف/ احل��ك��م 

بتاريخ:2017/4/2     
وحددت لها جل�سه يوم الثالثاء املوافق 2018/1/2 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/3818 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- ر�سمي حممد جمال حمجوب جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/�سعيد مطر �سعيد بن بليلة وميثله:را�سد عبداهلل 
علي هوي�سل النعيمي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )36210( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة  خزينة  او 
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/3738 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- ا�سدود للتجارة العامه ذ.م.م 2- �سنديب كومار اكروال 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي اال�سالمي �ش.م.ع 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  املالكي  فندي  م�ستت  وميثله:عبا�ش 
املذكورة اعاله والزامكم بالت�سامن والتكافل بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )18769249.12(
االلتزام  ع��دم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  االج�����راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/816  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1-  �سركة اال�سفار للنقل الربي العام 2- عبدالرحمن 
حممد علي جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة الفجرية 
الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد  مطر  ودي��ع  وميثله:مارون  للتاأمني  الوطنية 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )6434( 
درهم اىل طالب 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�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/1717 تنفيذ مدين  
ال ثاين جمهول  �سعود عبدالرحمن علي  ���س��ده/1-  مكتوم  املنفذ  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/نور للتكافل العام �ش.م.ع قد اأقام 
املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم 
به وقدره )41816( درهم اىل طالب 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�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   

اعالن �سحيفة طعن بالن�سر 
يف الطعن 2017/419 طعن عقاري 

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- �سركة ديار للتطوير �ش.م.ع

وميثله:هبة علي غلوم حممد باقر اأهلي 
باعالن املطعون �سدهما:1- علي مهنا 2- كمال �سحاته جمهويل حمل 
االقامة نعلنكم باأن الطاعن اأقام عليكم الطعن املذكور اأعاله ويتوجب 
الطعن  للرد على �سحيفة  وذل��ك  التمييز  عليكم احل�سور اىل حمكمة 

املقدمة �سدكم .
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1481  ا�ستئناف عمايل    
رن��ا ف�سل حممد  جمهول حمل  �سابر ح�سني   -1 امل�ستاأنف �سده/  اىل 
والتنظيف  الفنية  للخدمات  امل�سايف  �سم�ش   / امل�ستاأنف  ان  مبا  االقامة 
�ش.ذ.م.م  قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/2358 عمايل 

جزئي بتاريخ:2017/7/27     
 10.00 ال�ساعة   2017/12/18 امل��واف��ق  االث��ن��ني  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2016/242  تنفيذ عقاري   

مو�سوع الق�سية:تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:218/2015 عقاري كلي ، ب�سداد 
املبلغ املننفذ به وقدره )2651842.64( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب االإعالن:طالب التنفيذ:البنك العربي �ش.م.ع
املطلوب اعالنه:املنفذ �سده:1- �سارلني لورا هيند�سون جمهول حمل االقامة

مو�سوع االعالن:
املنطقة   - �سكنية  �سقة  اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن  بانه مت احلجز على  نعلنكم 
مر�سى دبي - رقم االر�ش:174 - رقم املبنى:4 - ا�سم املبنى:�سم�ش 4 - رقم الوحدة:305 

وفاء للمبلغ املطالبه وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   

اعالن حكم بالن�سر
                     يف  الدعوى رقم 2017/780  احوال نف�س م�سلمني 

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- م�سطفى ع��اط��ف اح��م��د ال��زرق��اين جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/يا�سمني حممد �سامح حممد نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 
بحكمت  حممد  �سامح  حممد  ل�سالح/يا�سمني  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/11/8
م�سطفى  عليه  �سامح/على/املدعي  حممد  يا�سمني  للمدعية  احل�سوري  مبثابة  املحكمة 
عاطف احمد الزرقاين باالمر بتنفيذ االحكام ال�سادر من حماكم جمهورية م�سر العربية 
يف الدعاوي ارق��ام:335 و 336 و 337 ل�سنة 2011 ا�سرة بندر اجليزة 2- ال��زام املدعي عليه 
احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م   200 ومبلغ  وامل�سروفات  بالر�سوم 
االع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12199 بتاريخ 2017/12/16   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/2132  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/1- ماريا روزاريو بولنو جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/بنك ام القيوين 
املحكمة  بان  نعلنكم  ال�سام�سي  العمران  ���ش.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران  الوطني 
ام  ل�سالح/بنك  اع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/8/13 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
القيوين الوطني �ش.م.ع بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعي مبلغ 8365.91 درهما )ثمانية 
االف وثالثمائة وخم�سة و�ستون درهما وواحد وت�سعون فل�ساً( م�سافا اليها فائدة ت�سعة باملائة 
�سنويا 9% من تاريخ 2009/5/21 وحتى 2017/6/15 ثم فائدة على االجمايل بواقع 9% من تاريخ 
مقابل  درهم  خم�سمائة  ومبلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزمتها  ال�سداد  متام  وحتى   2017/6/15
لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   . طلبات  من  ذلك  عدا  ما  ورف�ست  املحاماة  اتعاب 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي
م�ساركة مميزة لفتيات الإمارات يف الن�سخة التا�سعة لإقليمية اأبوظبي

االألعاب االإقليمية لالأوملبياد اخلا�س اأبوظبي 2018 ت�شهد اأكر م�شاركة لالعبات منذ تاأ�شي�شها 

�ساركا ب�سباق اأكادميية بوذيب

حمدان وزايد بن حممد بن خليفة يكرمان الفائزين بكاأ�شهما للقدرة والتحمل يف بوذيب
ا�سطبالت زعبيل بطال للكاأ�س

التي  اخل��ا���ش  ل��الأومل��ب��ي��اد  التا�سعة  االإقليمية  االأل��ع��اب  ت�سهد 
17 وحتى  الواقعة من  بالفرتة  اأبوظبي  العا�سمة  ت�ست�سيفها 
بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  برعاية �ساحب   2018 مار�ش   22
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآِل  زاي��د 
امل�سلحة، اأكرب م�ساركة للفتيات يف تاريخ البطولة منذ تاأ�سي�سها 
 429 مب�ساركة  البطولة  حتظى  اإذ  ال��ق��اه��رة،  يف   1999 ع��ام 
م��درب��ة، وت�سارك   168 ب��االإ���س��اف��ة اىل  دول���ة   29 م��ن  الع��ب��ة 
�ست�سهدها  التي  املناف�سات  �سمن  العبة   64 ب�  االإم���ارات  دول��ة 
التا�سعة لالألعاب االإقليمية. وجاءت م�ساركة الالعبات  الدورة 

�سباحات،  وبثمان  القوى،  األعاب  يف  العبات  بثمان  االإماراتيات 
�سيدات  منتخب  وي�سارك  ال��ط��ائ��رة،  الري�سة  يف  الع��ب��ات  واأرب���ع 
م��ن ع�سر الع��ب��ات، ويف  م��ك��ون  ال�سلة بفريق  ك��رة  االإم����ارات يف 
�سباق  باأربع العبات، ويف  البولينج   باأربع العبات ويف  البوت�سي 
الدراجات الهوائية باأربع العبات، ويف الفرو�سية  باأربع فار�سات، 
رفع  ويف  الع��ب��ات،  اأرب���ع  م�ساركة  اجلمبار  ريا�سة  ت�سهد  بينما 
باأربع  ت�سارك  الطاولة  تن�ش  ويف  رباعات  باأربع  ت�سارك  االأثقال 
ال�سريع   التزلج  ويف  العبات  ب��اأرب��ع  ت�سارك  التن�ش  ويف  العبات 
ب���اأرب���ع الع���ب���ات. وع���رب امل��ه��ن��د���ش اأمي���ن ع��ب��د ال���وه���اب الرئي�ش 

توافد  ع��ن  البالغة  �سعادته  ع��ن  اخل��ا���ش  لالأوملبياد  االإقليمي 
يف  واملناف�سة  بامل�ساركة  ال��راغ��ب��ات  الالعبات  م��ن  هائلة  اأع���داد 
البياين  اخل���ط  اأن  اأمي���ن  امل��ه��ن��د���ش  وك�����س��ف  ���س��ب��اق��ات خمتلفة، 
ي��وؤك��د على نهج  م��ا  ارت��ف��اع م�ستمر، وه���ذا  امل�����س��ارك��ات يف  لتلك 
باأن  واأ���س��اف  ال�سحيح،  ال��ط��ري��ق  يف  االإقليمية  االأل��ع��اب  دورة 
ا يف عدد  االألعاب العاملية لالأوملبياد اخلا�ش ت�سهد ارتفاًعا اأي�سً
امل�ساركات، واإن ريا�سة ال�سيدات حتظى باهتمام كبري يف منطقة 
االإقليمية  االألعاب  ت�سهد  اإذ  اأفريقيا،  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق 
13 ريا�سة منها،  16 ريا�سة م�ساركة ال�سيدات يف  التي ت�سم 

كما اأو�سح اأمين عبد الوهاب اأن جلنة االألعاب االإقليمية ب�سدد 
اأول  القدم، وك�سف عن خطة اطالق  ال�سيدات يف كرة  م�ساركة 
املكان  �ستكون  وال��ق��اه��رة  الن�سائية،  ال��ق��دم  لكرة  اإقليمي  ك��اأ���ش 
الذي  للفتيات  عامل  كاأ�ش  ال�ست�سافة  املنطقة  يف  االأول  املر�سح 
خالل  ال��ق��ادم  ال��ع��ام  �سيكاغو  يف  ال��ع��امل��ي  امل�ستوى  على  �سيقام 
اخلا�ش.  االأومل��ب��ي��اد  تاأ�س�ش  على  ال��ذه��ب��ي  باليوبيل  االح��ت��ف��ال 
�ساركن يف  اللواتي  الفتيات  االإقليمي عدد  الرئي�ش  وك�سف  كما 
الن�سخة  بلغ عددهن يف  اإذ  االإقليمية،  لالألعاب  ال�سابقة  الن�سخ 
والن�سخة  العبة،   305 بدم�سق  اأقيمت  التي   2010 ال�سابعة 

العبة   215 م�ساركة  �سهدت  القاهرة  يف  اأقيمت  التي  الثامنة 
من بينهن 27 �سريكة، بينما و�سل عددهن يف اقليمية اأبوظبي 
التا�سعة 429 العبة توزعوا يف األعاب خمتلفة، اإذ �ساركت 70 
العبة يف األعاب القوى، و44 �سباحة، و32 يف الري�سة الطائرة، 
و90 العبة يف كرة ال�سلة، و34 العبة يف البوت�سي، و25 العبة 
ت�سارك يف البولينج، و27 يف �سباق الدراجات الهوائية، و17 يف 
التن�ش االأر�سي، و28 العبة يف تن�ش  ال�سريع  و15 يف  التزلج 
فيها  ت�سارك  واجلمباز  االأث��ق��ال،  رفع  رباعة يف  و18  الطاولة  

الفرو�سية 13 فار�سة. يف  ت�سارك  بينما  العبة،   16

ج ال�����س��ي��خ ح���م���دان ب���ن حم��م��د بن  ت����وَّ
وال�سيخ  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
ب��ن زايد  ب��ن خليفة  ب��ن حممد  زاي���د 
اآل نهيان ام�ش اجلمعة يف ا�سطبالت 
ل��ل��ف��رو���س��ي��ة مبنطقة  ب���وذي���ب  ق��ري��ة 
�سموهما  ب���ك���اأ����ش  ال��ف��ائ��زي��ن  اخل���ت���م 
لركوب القدرة والتحمل الذي نظمته 
االإمارات  لنادي تراث  التابعة  القرية 
على مدى يومني، بالتعاون مع احتاد 
وبرعاية كرمية  للفرو�سية،  االإمارات 
اآل  زاي��د  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  من 
رئي�ش  ال�سمو  �ساحب  ممثل  نهيان، 
االإمارات،  ت��راث  ن��ادي  رئي�ش  ال��دول��ة 
مب�ساركة ع�سرات الفر�سان والفار�سات 
من عدد كبري من ا�سطبالت الدولة 
العامة واخلا�سة. و�سارك �سموهما يف 
�سباق تدريبي للفرو�سية  على هام�ش 

فعاليات الكاأ�ش.
ب��ن حم��م��د بن  وق���ام ال�سيخ ح��م��دان 
وال�سيخ  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
زايد بن حممد بن خليفة بن زايد اآل 
فعاليات  يف  الفائزين  بتكرمي  نهيان 

اليوم اخلتامي للكاأ�ش، وذلك بح�سور 
���س��ع��ادة ���س��ن��ان اأح��م��د امل��ه��ريي املدير 
يف  والفعاليات  لالأن�سطة  التنفيذي 

الفار�ش  �سموهما  ت��وج  حيث  ال��ن��ادي، 
���س��وم��ري ���س��ن��ج ع��ل��ى ���س��ه��وة اجل����واد  
كا�ستلرب من ا�سطبالت زعبيل بطال 

بوذيب،  ل���ربوت���وك���ول  وف��ق��ا  ل��ل��ك��اأ���ش 
واحتل الفار�ش حمد �سلمان ال�سابري 
على �سهوة اجلواد “اإن �ساهلل �سارن” 
من ا�سطبالت الرباري املركز الثاين، 
لوبيز  ج��ون��ت��ان   . ال��ف��ار���ش  ف���از  فيما 
على �سهوة اجل���واد  ريانا ه��اران من 
الثالث.  باملركز  .ال��ك��م��دة  ا�سطبالت 
التاأهيلي  ال�سباق  اأنهوا  اأن  بعد  وذلك 
كيلومرتاً   120.7 مل�سافة  جنمتان 

الذي مت على اأربع مراحل.
وك����ان ���س��م��وه��م��ا ك��رم��ا ال��ف��ائ��زي��ن يف 
مل�سافة  ال��ت��اأه��ي��ل��ي جن��م��ت��ان  ال�����س��ب��اق 
لقوانني  وف��ق��ا  ك��ي��ل��وم��رتاً   120.7
االحت�����اد ال�����دويل ل��ل��ف��رو���س��ي��ة، حيث 
ح���ل ال���ف���ار����ش ج��ون��ات��ا ري���ف���ريا على 
بوي  ميدنايت  اإم  اإ���ش  اجل��واد  �سهوة 
م����ن ا����س���ط���ب���الت ال���ع���ني ل���ل���ق���درة يف 
اأحمد  الفار�ش  واأت���ى  االأوىل،  املرتبة 
ع��ل��ي امل���رزوق���ي ع��ل��ى ���س��ه��وة اجل���واد 
جرييالمبون اآتوميك من ا�سطبالت 
فيما  ال��ث��اين،  ب��امل��رك��ز  ال�سلم  حديبة 
حل ثالثا الفار�ش نوف �سعيد النقبي 
ديزيرت  “متارا  اجل���واد   �سهوة  على 

مون” من ا�سطبالت دباوي.
 

ـــة  جـــولـــة لـــطـــالب الأكـــادميـــي
وتاأهيلي  40.28

امل�ساركني  ال��ف��ر���س��ان  �سموهما  وك���رم 
يف ����س���ب���اق ج���ول���ة ط�����الب اأك���ادمي���ي���ة 
بوذيب للفرو�سية، حيث كان �سموهما 
ق��د ���س��ارك��ا ب��ع��د ظ��ه��ر ام�����ش اجلمعة 
يف ���س��ب��اق ه���ذه اجل���ول���ة مل�����س��اف��ة 20 
ك��ي��ل��وم��رتا، ال���ذي اأق��ي��م ع��ل��ى هام�ش 
فعاليات الكاأ�ش ، ومت على مرحلتني. 
ومب�����������س�����ارك�����ة ع��������دد م������ن ف����ر�����س����ان 
االأكادميية  تعمل  حيث  االأك��ادمي��ي��ة، 
على تاأهيل فر�سان ترفد بهم فرو�سية 

االإمارات بدماء جديدة.
ت��اأه��ل ع���دد ك��ب��ري م��ن الفر�سان  ك��م��ا 
وال��ف��ار���س��ات، م��ث��ل��وا ع���ددا ك��ب��ريا من 
واخلا�سة،  العامة  الدولة  ا�سطبالت 
 40.28 مل�سافة  التاأهيلي  ال�سباق  يف 

مرحلتني  على  مت  ال���ذي  ك��ي��ل��وم��رتا، 
الفر�سان  م����ن   104 ومب�������س���ارك���ة 
الفر�سان  اع��ت��اد  ح��ي��ث   . وال��ف��ار���س��ات 
خمتلف  يف  وامل�����س��ارك��ة  احل�سور  على 
تعترب  اإذ  ب���وذي���ب،  ق��ري��ة  ت��اأه��ي��ل��ي��ات 
ال�سباقات،  ه��ذه  ملثل  ال��وح��ي��د  املنفذ 
ل��ت��وج��ي��ه��ات �سمو  ا���س��ت��ج��اب��ة  وذل�����ك 
بوذيب  ب��اأن تظل قرية  النادي  رئي�ش 
لكل  الرئي�ش  احل��ا���س��ن  ال����دوام  على 

طموحات الفر�سان والفار�سات،
 

ح�سور ر�سمي و�سياحي للفعاليات
وح�سر فعاليات ام�ش �سعادة عبداهلل 
حم���م���د ج����اب����ر امل���ح���ريي���ب���ي امل���دي���ر 
التنفيذي للخدمات امل�ساندة، و�سعادة 
املن�سوري  ع��م��ه��ي  ���س��ع��ي��د  م��ن�����س��ور 
زايد،  ب��ن  �سلطان  مركز  مدير  نائب 
و����س���ع���ادة  اأح���م���د ع����ادل ع��ب��د ال����رازق 
م�ست�سار �سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد 
وعدد  الفرو�سية،  ل�����س��وؤون  نهيان  اآل 
ال���ن���ادي وممثلي  امل�����س��وؤول��ني يف  م���ن 
االإ���س��ط��ب��الت واالأن���دي���ة امل�����س��ارك��ة يف 
ال�����س��ب��اق وج��م��ه��ور غ��ف��ري م��ن حمبي 
ع�سرات  جانب  اإىل  ال��ق��درة،  �سباقات 
ال�سياح االأجانب الذين تابعوا ب�سغف 
ال�سباق،  ف��ع��ال��ي��ات  ك��ب��ريا م��ن  ج��ان��ب��ا 
واأم�������س���وا وق���ت���ا ف���ري���دا ب���ني اأرك�����ان 
القرية الرتاثية امل�سغرة التي اأقيمت 

خ�سي�سا لفعاليات املهرجان.
 

بال�سباق  يــ�ــســيــدون  الــفــر�ــســان 
وب�توكول بوذيب

املناف�سات  ب��ق��وة  امل�����س��ارك��ون  واأ����س���اد 
ال�سباقات  م�������س���ارات  ع���ل���ى  واث����ن����وا 
مرافقها  وجاهزية  بوذيب  وميادين 
احل�سور  مثمنني  دولية  مبوا�سفات 
فاأعرب  ال�����س��ب��اب،  ل��ل��ف��ر���س��ان  امل���وؤث���ر 
اجلنابي  �سالح  �سعيد  عمر  الفار�ش 
ب���ارك من  ن��اث��ان  ج���واده  على �سهوة 
لكافة  تقديره  عن  الريف  اإ�سطبالت 
من  املقدمة  والت�سهيالت  االإج��راءات 
الكوادر الفنية يف قرية بوذيب موؤكدا 

التزام اجلميع  مب�سروع احلفاظ على 
اأطلقه  الذي  اخليول  و�سحة  �سالمة 
�سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد ال نهيان 

م�����س��ي��دا ب���ربوت���وك���ول ب���وذي���ب ال���ذي 
يعنى بالفر�ش واخليل، كما اأنه ي�سكل 

م�ستقبل ريا�سة الفرو�سية.

را���س��د من  ال��ف��ار���ش خليفة  ع��ربَّ  كما 
�سعادته  عن  �سلطان  را�سد  ا�سطبالت 
بنجاح جتربته يف ال�سباق على �سهوة 
عوامل  اأن  م���وؤك���دا  ك�����ادالك،  ج�����واده 
ك����ث����رية ����س���اع���دت يف ه������ذا ال���ن���ج���اح، 
امل���م���ه���دة جيدا  امل�������س���ارات  وب��خ��ا���س��ة 
الكادر  من  واالإر���س��ادات  والتوجيهات 
املناف�سة  واأج�����واء  ب��وذي��ب،  يف  ال��ف��ن��ي 
النجاح  ه���ذا  اأن  مو�سحا  ال�سحية، 
م�سريته  مبوا�سلة  ت��ف��اوؤال  ل��ه  حقق 
موجها  والتحمل  القدرة  ريا�سة  مع 
املنظمة  ل��ل��ج��ن��ة  وال��ت��ق��دي��ر  ال�����س��ك��ر 
ومدربه وجميع من وقفوا اإىل جانبه 
الفرو�سية  ريا�سة  يف  ب�سمة  لتحقيق 
واأك����دت ال��ف��ار���س��ة دان��ي��ا ج��م��ال ناجي 
�سهوة  على  الها�سمي  اإ�سطبالت  من 
اأن  اإم”  اإ����ش  �سي  “كا�سرتو  ج��واده��ا 
الثالث،  كان ممتعا مبراحله  ال�سباق 
م�سجعة  ك��ان��ت  املناف�سة  اأج����واء  واأن 
اأجمل  م��ن  التحمل  ري��ا���س��ة  معتربة 
جمال  يف  مار�ستها  ال��ت��ي  ال��ري��ا���س��ات 

الفرو�سية .
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را�شد بن ك�شي�س يطلع على التجربة االأمريكية 
الناجحة يف الريا�شات االإلكرتونية 

افتتاح مع�شكر اأكادميية تاينت الريا�شية يف اأبو ظبي ب�شالة احتاد 
االإمارات للم�شارعة واجلودو

يف اإطار زيارته احلالية اإىل الواليات املتحدة 
اأجنلو�ش بغية  ل���و����ش  والي������ة  االم���ري���ك���ي���ة 
الناجحة  االأمريكية  التجربة  على  االط��الع 
االإلكرتونية ،  بالريا�سات  املتعلقة  االأمور  يف 
ق���ام امل�����س��ت�����س��ار ال��دك��ت��ور را����س���د ب���ن ك�سي�ش 
ال��ظ��اه��ري ، اأم����ني ع���ام االم������ارات االم����ارات 
من  العديد  ب��زي��ارة  االإلكرتونية  للريا�سات 
عن  يزيد  مبا  االإلكرتونية  الريا�سات  اأندية 
خم�سة اأندية ريا�سية متخ�س�سة بالريا�سات 
االإل��ك��رتون��ي��ة يف والي���ة ل��و���ش اأجن��ل��و���ش، من 
�سمنها اأحد اكرب اأندية العامل يف الريا�سات 
 E-sports( االإلكرتونية ارينا اي �سبورت
�سامويل  ا���س��ت��ق��ب��ال��ه  يف  وك����ان   )Arena
للريا�سات  ارينا  امل�ساريع يف  عام  فري مدير 
على  لالطالع  الزيارة  وتهدف  االإلكرتونية، 
ال��ن��اج��ح��ة يف جمال  ال��ت��ج��رب��ة االأم���ري���ك���ي���ة 

ال��ري��ا���س��ات االإل��ك��رتون��ي��ة واال���س��ت��ف��ادة من 
خرباتهم وجتاربهم.

ك�سي�ش  بن  را�سد  الدكتور  امل�ست�سار  وت��ب��ادل 
حول  م�ستقبليه  م��ع  االأح���ادي���ث  ال��ظ��اه��ري 
التجربة االأمريكية يف الريا�سات االإلكرتونية 
قبل  م��ن  الريا�سة  ب��ه��ذه  الكبري  وااله��ت��م��ام 
اجلانب االأمريكي ، واأ�ساد �سمويل فري مدير 
باخلطوة  اري��ن��ا  �سبورت  اي  يف  امل�ساريع  ع��ام 
العربية  االم�������ارات  دول�����ة  ب��ه��ا  ق���ام���ت  ال���ت���ي 
املتحدة يف اإ�سهار جمعية ريا�سية متخ�س�سة 
بالريا�سات االإلكرتونية ، وقال االمارات دولة 
ل�سعبها  االف�سل  نحو  دائ��م��اً  وت�سعى  تبحث 
والريا�سات االإلكرتونية ريا�سة ذهنية تقوي 
الذاكرة وتزيد من مهارات التحليل و�سرعة 
الفهم وهي ريا�سة الع�سر فلي�ش غريب على 

االمارات مثل هذه اخلطوة الناجحة.
وقد اأ�ساد امل�ست�سار الدكتور را�سد بن ك�سي�ش 

للريا�سات  االأمريكية  بالتجربة  الظاهري 
االندية  ع��دد  وك��رة  الناجحة  االإل��ك��رتون��ي��ة 
واالهتمام  االإلكرتونية  بالريا�سات  اخلا�سة 
الن�ساأة  ح��دي��ث��ة  ال��ري��ا���س��ة  ه���ذه  يف  ال��ك��ب��ري 
وق����ال ن��ه��دف م���ن ه���ذه ال���زي���ارة اإىل اإع������داد 
وتربوية  علمية  اأ���س�����ش  وف��ق  امل�ستقبل  جيل 
واأخ���الق���ي���ة م�����س��ت��م��دة م���ن جت����ارب ال��غ��ري يف 
اأحدث ريا�سة ع�سرية تكنولوجية مع تو�سيع 
االمارات  يف  خا�سة  للعبة  املمار�سني  قاعدة 
الواعدة  امل��واه��ب  اكت�ساف  على  ي�ساعد  مم��ا 

واأبطال جدد للعبة.
تكون  اأن  اإىل  تطلعه  ك�سي�ش عن  بن  واأع��رب 
جمعية  حتقيق  ف��ى  اإيجابية  نتائج  ل��ل��زي��ارة 
لتطلعاته  االإلكرتونية  للريا�سات  االم��ارات 
امل�ستقبلية يف التطوير واالرتقاء اإىل م�ساف 
ال����دول امل��ت��ق��دم��ة للعبة ع��امل��ي��اً، م��و���س��ح��اً يف 
الوقت ذاته اأن للريا�سات االإلكرتونية مكانة 

اأنظار  جميع  واأن  احل���ايل  ال��وق��ت  يف  ك��ب��رية 
العامل واهتماماتهم تتجه نحوها.

ك�سي�ش  ب��ن  را���س��د  ال��دك��ت��ور  امل�ست�سار  وق���دم 
فري  اإىل �سامويل  ت��ذك��اري��اً  درع���اً  الظاهري 
للريا�سات  اري���ن���ا  يف  امل�����س��اري��ع  ع����ام  م���دي���ر 
جمعية  م��ن  وت��ق��دي��راً  االلكرتونية، عرفاناً 
االم���������ارات ل���ل���ري���ا����س���ات االل���ك���رتون���ي���ة اإىل 

االأ�سدقاء يف الواليات املتحدة االأمريكية.
را�سد  ال��دك��ت��ور  امل�ست�سار  اخل��ت��ام  تقدم  ويف 
والعرفان  ب��ال�����س��ك��ر  ال��ظ��اه��ري  ك�����س��ي�����ش  ب���ن 
للريا�سات  االآ����س���ي���وي  االحت�����اد  رئ��ي�����ش  اإىل 
االإل���ك���رتون���ي���ة ورئ���ي�������ش ج��م��ع��ي��ة االم�������ارات 
بن  �سلطان  ال�سيخ  االإلكرتونية  للريا�سات 
خليفة بن �سخبوط اآل نهيان  تقديراً لدعمه 
الكبري للريا�سات االإليكرتونية على العموم 
اإداري�������ني والعبني  واع�������س���اء اجل��م��ع��ي��ة م���ن 

وحكام على اخل�سو�ش.

الريا�سية  اأكادميية تاينت  يفتتح �سباح يوم غد االحد مع�سكر 
يف اأبو ظبي مبقرها ب�سالة احتاد االإمارات للم�سارعة واجلودو 
ال��راب��ع من  ي�ستمر حتى  وال���ذي  اأب��و ظبي  امل�سرف يف  مبنطقة 
الرابعة  وحتى  �سباحا  الثامنة  من  يومي  وب�سكل  املقبل  يناير 

ري��ا���س��ي��ة تدريبية  ف��ع��ال��ي��ات  ع���ده  ع��ل��ى  ي�ستمل  وال����ذي  ع�����س��را 
القتالية  ال��ف��ن��ون  األ��ع��اب  م��ن  ال��ع��دي��د  تت�سمن  وال��ت��ي  تعليمية 
بوك�سينج والتايكوندو   والكيك  واملواي  امل�سارعة  مقدمتها  ويف 
تاينت  اأكادميية  �سالة  داخ��ل  الق�سرية  للم�سافات  االأل��ع��اب  واأم 

الريا�سية والكرة الطائرة وكرة الري�سة وهوكي ال�ساالت وكرة 
واجلماعية  الفردية  الريا�سية  االألعاب  من  وغريها  ال�ساالت 
التي ت�سهم يف خلق �سداقات جديدة متعددة الثقافات وباإ�سراف 
ك���وادر خمتلف م��ن االأخ�����س��ائ��ي��ني وامل��درب��ني م��ن خمتلف دول 

العامل الذين مت ا�ستقدامهم لالإ�سراف على االأكادميية ن حيث 
م�ستوى  على  امل�ستهدفة  الفئات  لكافه  متاحة  الفر�سة  تكون 
وخلق  االل��ت��ح��اق  ل�سروط  وفقا  جميلة  اأوق���ات  لق�ساء  ال��دول��ة 
جميع  ومب�ساركة  والثقافات  اللغات  مبختلف  جديدة  �سداقات 

م�سوقة،  تربوية  بيئة  يف  ال��ف��رتة  تلك  خ��الل  العمرية  امل��راح��ل 
الطلبة ومهاراتهم  مب�ساركة جمتمعية فاعلة لتنمية �سخ�سية 
يف جو من الرتفيه واالإبداع ويتوا�سل الت�سجيل للم�ساركة مبقر 

االكادميية ب�سالة احتاد امل�سارعة واجلودو يوميا.

جمال بن �شقر القا�شمي: م�شاع لتطوير �شباق الهجن يف راأ�س اخليمة
اأكد ال�سيخ جمال بن �سقر بن �سلطان القا�سمي 
يف  الهجن  ل�سباق  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�ش 
راأ�ش اخليمة ال�سعي اجلاد والدوؤوب اإىل تطوير 
يعك�ش  مبا  م�ستقبال  جناحاته  وتعزيز  ال�سباق 
ت��راث��ه��م االأ�سيل..  ال��وط��ن ع��ل��ى  اأب���ن���اء  ح��ر���ش 
وا�سفا �سباقات الهجن عامة باأنها حمطات مهمة 
للتناف�ش على مدار العام.. مدعومة بزيادة عدد 

مالك االإبل وات�ساع دائرة امل�ساركني.
ريا�سة  ال���ذي جت��ده  الكبري  االه��ت��م��ام  اأن  واأك���د 
من  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  يف  الهجن 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  قبل 
و�ساحب  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�ش  نهيان 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش ال��وزراء حاكم دبي 
ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  و�ساحب  “رعاه اهلل” 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  امل�سلحة  للقوات  االأعلى 
االأعلى  املجل�ش  القا�سمي ع�سو  �سقر  بن  �سعود 
ال�سمو  اأ�سحاب  واإخ��وان��ه��م  اخليمة  راأ���ش  حاكم 
اأ�سهم  االإم�����ارات  االأع��ل��ى ح��ك��ام  املجل�ش  اأع�����س��اء 
االأ�سيل  العربي  امل���وروث  ه��ذا  على  احل��ف��اظ  يف 
وتنميته وتطويره وزيادة �سعبيته على امل�ستوى 

املحلي واخلليجي والعربي.
واأ����س���اد - يف ت�����س��ري��ح ل��وك��ال��ة اأن���ب���اء االإم������ارات 
القيادة  ت��ق��دم��ه  ال����ذي  ال���الحم���دود  ب��ال��دع��م   -
العربية  الهجن  ريا�سة  لدعم  للدولة  الر�سيدة 
االأ�سيلة واإثرائها حتى ترت�سخ يف نفو�ش االأجيال 
بالرتاث  واالرتباط  االنتماء  روح  لديهم  وتنمو 
واملحافظة  ج��ي��ل  اإىل  ج��ي��ل  م��ن  نقله  ث��م  وم���ن 

عليه م��ن االن���دث���ار ���س��ريا ع��ل��ى ن��ه��ج امل��غ��ف��ور له 
اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ 
ثراه” واالآباء املوؤ�س�سني الذين �سعوا اإىل تر�سيخ 
وغريها  االإم���ارات  يف  االأ�سيلة  الهجن  ريا�سات 

من الريا�سات والفعاليات الرتاثية.
وثمن اهتمام �ساحب ال�سمو حاكم راأ�ش اخليمة 
بفعاليات املهرجان ال�سنوي الذي يقام يف منطقة 
ال�����س��وان وال��دع��م امل���ادي وامل��ع��ن��وي ال���ذي يهدف 
التظاهرات  ه��ذه  ال��رتاث ومنح مثل  اإح��ي��اء  اإىل 
عن  تعرب  باعتبارها  املنا�سبة  امل��ك��ان��ة  ال��رتاث��ي��ة 
م�سيدا  االأ���س��ي��ل..  وت��اري��خ��ن��ا  الوطنية  هويتنا 
بحر�ش �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر 
تنظيم  على  اخليمة  راأ����ش  عهد  ويل  القا�سمي 
�سامية  وم��ع��ان  ر�سائل  م��ن  مل��ا يحمله  امل��ه��رج��ان 
ال���دول���ة ومنطقة  ال��ق��ب��ائ��ل يف  الأب���ن���اء خم��ت��ل��ف 
واملحبة  االأل��ف��ة  جمعتهم  مم��ن  العربي  اخلليج 

والتناف�ش ال�سريف.
ب���ن ���س��ق��ر القا�سمي  ال�����س��ي��خ ج��م��ال  اأ����س���اد  ك��م��ا 
ب��اجل��ه��ود ال��ك��ب��رية مل��ع��ايل ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان بن 
ال�سمو  ���س��اح��ب  م�����س��ت�����س��ار  ن��ه��ي��ان  اآل  ح���م���دان 
يف  الهجن  �سباقات  احت��اد  رئي�ش  ال��دول��ة  رئي�ش 
�سبيل ن�سر وت�سجيع �سباقات الهجن واملحافظة 
االآب���اء واالأج���داد خا�سة يف املجاالت  ت��راث  على 
بني  التعاون  اإىل  م�سريا   .. الرتاثية  الريا�سية 
اللجنة املنظمة يف راأ�ش اخليمة واحتاد �سباقات 
ال��ه��ج��ن م��ن اأج���ل ت��ط��وي��ر ه���ذه ال��ري��ا���س��ة التي 

ت�سم قاعدة جماهريية عري�سة.
الدولة  يف  وال�سعبي  الر�سمي  االهتمام  اإن  وقال 
بريا�سات االآب��اء واالأج���داد يعك�ش م��دى حر�ش 

الوطني  ب��رتاث��ه��م  التم�سك  ع��ل��ى  االإم���ارات���ي���ني 
املعا�سرة  احل��ي��اة  يف  ح�سوره  وتعزيز  وال�سعبي 
التطورات  االأ�سيل  االإم��ارات��ي  ال���رتاث  ليواكب 
اخلطى  واملت�سارعة  امل�ستدامة  والتنمية  الهائلة 
واحلياة املعا�سرة التي ت�سهدها الدولة ونعي�سها 

واقعا يوميا.
وذك����ر رئ��ي�����ش ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا امل��ن��ظ��م��ة ل�سباق 
اأن دول�����ة االإم������ارات  ال��ه��ج��ن يف راأ������ش اخل��ي��م��ة 
العربية املتحدة تعد من اأكر الدول التي تهتم 
مبوروثاتها احل�سارية والثقافية وت�سعى جاهدة 
ال�سعوب  وت��ع��ري��ف  و���س��ون��ه��ا  ع��ل��ي��ه��ا  ل��ل��ح��ف��اظ 
جزءا  باعتبارها  اأبنائها  ل��دى  اأهميتها  مب��دى 
وثقافتهم  هويتهم  وخ�سو�سية  حياتهم  م��ن 
حيث  االأ�سيلة  العربية  وتقاليدهم  وع��ادات��ه��م 
امل���وروث���ات احل�سارية  اأه���م  اأح���د  متثل اجل��م��ال 
الدولة  اأولتها  التي  املحلية  البدوية  والثقافية 
تاريخيا  الرت��ب��اط��ه��ا  وذل���ك  اخل��ا���ش  اهتمامها 

بحياة ال�سعب االإماراتي.
وتعترب �سباقات الهجن العربية االأ�سيلة االأكر 
وت�سويق  اإث����ارة  م��ن  فيها  مل��ا  ال��دول��ة  يف  �سعبية 
اإبل  تتميز  ف��ي��م��ا   .. ال�����س��ع��ب��ي  ل��ل��رتاث  واإح���ي���اء 
ال�سباق عن غريها من بقية االإبل ب�سفات عدة 
ر�ساقة  ال�سرعة منها  اأف�سلية يف  تعطيها  مهمة 
ال��ق��وام وط���ول ال��ق��ام��ة ون��ح��اف��ة اجل�����س��م وطول 
اخلف  و�سغر  اخللفية  االأرج���ل  خا�سة  االأرج���ل 

والرقبة الطويلة واالأنف.
وتويل االإمارات �سباقات الهجن اأهمية كبرية .. 
املعروفة  ال�سعبية  اإنها واحدة من عاداتها  حيث 
ق���دمي���ا وامل����ت����وارث����ة ���س��م��ن م��ن��ظ��وم��ة ال����رتاث 

املنظمة  ال�سباق  ميادين  تنت�سر  فيما  ال�سعبي 
وامل��ع��دة اإع�����دادا ج��ي��دا ل��ه��ذا ال��غ��ر���ش يف معظم 

اإمارات الدولة.
وتعرب ريا�سة �سباقات الهجن تعبريا �سادقا عن 
االماراتي  وللرتاث  للما�سي  واالح��رتام  الوفاء 
وقد   .. االأ�سيلة  العربية  الهجن  جت�سده  ال��ذي 
اكت�سبت  ع��دي��دة  مب��راح��ل  الريا�سة  تلك  م��رت 
من خاللها الكثري من الرعاية واالهتمام وذلك 
من خالل اإقامة م�سامري ال�سباقات وفق اأحدث 
التي تخدم هذه الريا�سة  الت�ساميم والتقنيات 
لتقدمي  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  وت��وف��ري  ال��رتاث��ي��ة 
ال��ه��ج��ن العربية  ل�����س��الالت  ال��ط��ب��ي��ة  اخل���دم���ات 

واإكثارها.
واأ�سبحت �سباقات الهجن من ال�سباقات الدورية 
للدولة  مهما  وثقافيا  تراثيا  ومعلما  ال�سنوية 
فاحتلت مكانا مرموقا بني الريا�سات الرتاثية 
املادي  الدعم  توفري  على  االإم���ارات  تعمل  حيث 

ل�سراء الهجن وتدريبها.
ومت اإن�ساء ميادين ال�سباقات املجهزة وفقا الأعلى 
تدريبها  م��راف��ق  وت�سييد  التجهيز  م�ستويات 
واإق���ام���ة امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات ال��ب��ي��ط��ري��ة اإ���س��اف��ة اإىل 

مدرجات تت�سع لالآالف من املتفرجني.
ن�سل  بتح�سني  االهتمام  ياأتي   .. م��وازاة ذلك  يف 
العملية  ال��رتب��ي��ة  ب���رام���ج  م���ن خ����الل  ال��ه��ج��ن 
الكفاءة  واأن  خ��ا���س��ة  االإب����ل  ون�����س��ب  وال�����س��الل��ة 
الرعوية  الظروف  ظل  يف  االإب��ل  بني  التنا�سلية 
الطبيعية منخف�سة ب�سبب ق�سر مو�سم التكاثر 
وتاأخر �سن البلوغ وطول فرتة احلمل الطبيعي 

التي عادة ما ت�ستغرق نحو 13 �سهرا.

ب�سرطة  ال�سرطية،  الريا�سية  ال��رتب��ي��ة  م��رك��ز  ك���ّرم 
لل�سباحة،  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رط��ة  اأبوظبي مدرب فريق 
والذي  الفريق،  تدريب  يف  املتميزة،  جلهوده  تقديراً 
االأول  امل��رك��ز  ف���وزه وح�سوله على  االأث���ر يف  ل��ه  ك��ان 
م�ستوى  ع��ل��ى  لل�سباحة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  ب��ط��ول��ة  يف 

الدولة.
امل�����ه�����ريي، م����دي����ر مركز  ال���ع���ق���ي���د، حم���م���د  واأك���������د 

ال������رتب������ي������ة ال�����ري�����ا������س�����ي�����ة ال�����������س�����رط�����ي�����ة، خ�����الل 
النويهي، يف  حممد  ا�ستقباله مدرب ال�سباحة طارق 
م��ك��ت��ب��ه، ح��ر���ش ال��ق��ي��ادة ع��ل��ى ت��ك��رمي امل��خ��ل�����س��ني يف 
عملهم، واأثنى على جهوده وتفانيه يف تدريبه للفريق. 
مدير  ن��ائ��ب  علي  اآل  ع�سام  امل��ق��دم  ال��ت��ك��رمي،  ح�سر 
الريا�سية  الرتبية  مركز  �سباط  م��ن  وع��دد  امل��رك��ز، 

ال�سرطية. 

�شرطة اأبوظبي تكّرم مدرب فريق ال�شباحة 

اإ�سراف االحتاد الدويل  احتفت اللجنة املحلية العليا املنظمة حتت 
ملناف�سات  واملنظمني  امل�ساركة  ال��ف��رق  بكافة  “فيفا”  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
االإم���ارات  ل��الأن��دي��ة  ال��ع��امل  ك��اأ���ش  لبطولة  ع�سرة  ال��راب��ع��ة  الن�سخة 
2017 التي �ستختتم اليوم ال�سبت يف ملعب مدينة زايد الريا�سية 

باأبوظبي.
بن  �سلمان  ال�سيخ  م��ع��ايل  اأب��وظ��ب��ي  اأق��ي��م يف  ال���ذي  احل��ف��ل  وح�سر 
ابراهيم رئي�ش االحتاد االآ�سيوي لكرة القدم ومعايل اللواء حممد 
خلفان الرميثي القائد العام ل�سرطة اأبوظبي رئي�ش اللجنة املحلية 
مدريد  ري���ال  ن���ادي  رئ��ي�����ش  ب��ريي��ز  وف��ل��ورن��ت��ي��ن��و  للبطولة  املنظمة 
اال�سباين و�سعادة عارف حمد العواين مدير البطولة االمني العام 
ملجل�ش ابوظبي الريا�سي وحممد بن هزام الظاهري ع�سو اللجنة 

املحلية العليا املنظمة للبطولة االمني العام الحتاد الكرة وخاميي 
يارزا رئي�ش امل�سابقات بالفيفا وكولن �سميث مدير امل�سابقات وداتو 
ويند�سور جون االمني العام لالحتاد اال�سيوي واميليو بوتراغينيو 

مدير العالقات املوؤ�س�سية يف نادي ريال مدريد.
ن��ادي جرمييو  رئي�ش  بينهم  امل�ساركة من  الفرق  كما ح�سر ممثلو 
ريال  لرئي�ش  احل��ف��ل  اث��ن��اء  فريقه  قمي�ش  ق��دم  ال���ذي  ال��ربازي��ل��ي 
مدريد اال�سباين فلورنتينو برييز متهيدا للقاء الفريقني يف نهائي 

البطولة.
وت��ب��ادل احل�����س��ور االح���ادي���ث امل�����س��رتك��ة ح���ول ال��ب��ط��ول��ة وم�ستوى 
من  لواحدة  االإم��ارات  بتنظيم  العاملية  الوفود  ..وا�سادت  املناف�سات 

ابرز البطوالت الكروية على ال�سعيد الدويل.

الفيفا واللجنة املنظمة يحتفيان بوفود كاأ�س العامل لالأندية االإمارات 2017
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الفجر الريا�ضي

اإىل  التهنئة  البحرية  للريا�سات  االإم����ارات  احت��اد  وج��ه 
�سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد القا�سمي ويل عهد ونائب 
حاكم ال�سارقة على النجاح الفني والتنظيمي راعي حدث 
-فورموال-1  ال�سريعة  للزوارق  الكربى  ال�سارقة  جائزة 
 2017 العامل  بطولة  من  واخلتامية  ال�ساد�سة  اجلولة 
على جناح الفعاليات والتي احت�سنتها مياه بحرية خالد 

على مدار ثالثة اأيام.

التهاين  احر  البحرية  للريا�سات  االإم���ارات  احت��اد  وق��دم 
زايد  ب��ن  خليفة  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  �سمو  اإىل 
رئي�ش  الدولة  رئي�ش  ال�سمو  �ساحب  م�ست�سار  نهيان  اآل 
البحرية  للريا�سات  ال��دويل  اأبوظبي  نادي  اإدارة  جمل�ش 
مبنا�سبة فوز فريق اأبوظبي بلقب بطولة العامل للزوارق 
ال�سريعة -فورموال-1 والتي اأ�سدل الت�سار على اأحداثها 

يف االإمارة البا�سمة يوم اأم�ش اجلمعة.

احتاد  رئي�ش  حريز  ب��ن  حممد  امل��ر  حريز  �سعادة  واأ���س��اد 
االإم��ارات للريا�سات البحرية باجلهود املبذولة من قبل 
ال�سارقة  يف  العاملية  البطوالت  ال�سبوع  املنظمة  اللجنة 
والذي تنظمه هيئة االإمناء التجاري وال�سياحي بال�سارقة 
البحرية  للريا�سات  الدويل  ال�سارقة  نادي  مع  بالتعاون 
وبدعم كافة الهيئات واملوؤ�س�سات باالإمارة م�سيدا بالنجاح 
ا�ستمرار  انتظار  يف  فورموال1  �سباق  لفعاليات  الكبري 

اخلام�سة  اجل���ول���ة  يف  امل��رت��ق��ب  احل����دث  يف  ال��ن��ج��اح��ات 
واخلتامية من بطولة العامل للدراجات املائية.

رافقه  العاملية  البطولة  يف  التنظيمي  النجاح  اأن  واأك���د 
اآخر كبري يف ح�سول �سفراء ريا�سة  اإماراتي  اأي�سا جناح 
االإم��ارات يف فريق اأبوظبي على املركز االأول على �سعيد 
االيطايل  املت�سابق  عرب  العاملية  للبطولة  العام  الرتتيب 
اليك�ش كاريال قائد زورق اأبوظبي 6 والذي حقق هاتريك 

الفوز  اإىل  اإ�سافة  يوم  ال�سرعة قبل  األقاب مبعانقة لقب 
باملركز االأول يف جائزة ال�سارقة ف�سال عن �سعود بطلنا 

ثاين القمزي ملن�سة التتويج حمرزا املركز الثالث.
بالتهاين  البحرية  للريا�سات  االإم��ارات  كما توجه احتاد 
اإىل موؤ�س�سة الفيكتوري تيم مبنا�سبة فوز البطل ال�ساعد 
من�سور املن�سوري بلقب اجلائزة العاملية للزوارق ال�سريعة 

-اأف4 اأ�ش- للمرة االأوىل.

)الريا�سات البحرية( ي�سيد بنجاح ال�سارقة ويهنئ �سلطان بن خليفة

حريز املر : ابت�شامة اإماراتية عري�شة مع اأجمل اجلوالت يف بحرة خالد

العديد من االرق��ام اخلا�سة  املجد وحتقيق  ا�سبانيا واوروب��ا عن  ري��ال مدريد بطل  يبحث 
عندما يدافع عن لقبه بطال لكاأ�ش العامل لالأندية لكرة القدم امام غرمييو الربازيلي بطل 

ليربتادوري�ش اليوم ال�سبت يف ابوظبي يف املباراة النهائية.
ويلعب ال�سبت اي�سا اجلزيرة بطل الدوري االماراتي مع بات�سوكا املك�سيكي بطل 

الكونكاكاف يف مباراة املركز الثالث.
وتاأهل ريال مدريد وغرمييو ب�سعوبة بالغة اىل النهائي، بعد فوز االول على 
اجلزيرة 2-1 يف ن�سف النهائي، والثاين على بات�سوكا بعد التمديد 1-�سفر، 
الفريقني  ال�سبت مع طموح  �سيكون خمتلفا متاما يف مباراة  الو�سع  ان  اإال 

بنيل اللقب الذي يحمل �سفة التاريخي لهما.
وميلك ريال مدريد بطل ن�سختي 2014 و2016 فر�سة ملعادلة رقم 

مرات،  ث��الث  باللقب  بالتتويج  بر�سلونة  حمليا  التقليدي  غرميه 
انطلقت عام  التي  البطولة  تاريخ  اول فريق يف  ان ي�سبح  وااله��م 

2000 يتوج يف ن�سختني متتاليتني.
كما �سيكون ريال مدريد اأمام فر�سة نادرة لتحقيق خما�سية يف 

2017 بعدما �سبق له التتويج بالقاب دوري ابطال اوروبا 
والدوري اال�سباين وال�سوبر االوروبي وال�سوبر اال�سباين.
بالتتويج  طموحه  لتحقيق  م��دري��د  ري���ال  على  ويتعني 

امام  بها  التي ظهر  الهجومية  ال�سلبية  يتخلى عن  ان 
موقع  اح�ساءات  ح�سب  العبوه  �سنع  حيث  اجلزيرة 
“فيفا” 36 حماولة  ال��ق��دم  ال���دويل لكرة  االحت���اد 
ومل  النهائي  ن�سف  يف  االم����ارات  بطل  مرمى  على 
ي�سجل الع��ب��وه ���س��وى ه��دف��ني ف��ق��ط. وت��اأخ��ر بطل 
رومارينيو  الربازيلي  بهدف  اجلزيرة  ام��ام  اأوروب��ا 
دا�سيلفا 41، قبل ان يعادل الربتغايل كري�ستيانو 

للبطولة  التاريخي  الهداف  ا�سبح  ال��ذي  رون��ال��دو 
البديل  �سجل  ث��م   ،53 النتيجة  اه���داف  �ستة  بر�سيد 

الويلزي غاريث بيل هدف الفوز81.
واعرتف الفرن�سي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد وال�ساعي 

باأن فريقه  ن�سختني متتاليتني  باللقب يف  يتوج  اول مدرب  ليكون  اي�سا 
واجه �سعوبات هجومية امام اجلزيرة.

“كانت االم��ور غريبة يف ال�سوط  امل��ب��اراة  امل��وؤمت��ر ال�سحايف بعد  وق��ال زي��دان يف 
االول، مل ن�ستطع هز ال�سباك رغم انه اتيحت لنا العديد من الفر�ش. االمر اجليد 

اننا حتلينا بال�سرب والهدوء يف ال�سوط الثاين وحققنا الفوز«.
وك�سف زيدان انه ال يعرف الكثري عن غرمييو غرميه يف مباراة ال�سبت ولكنه �ساهد 

�سهلة  مهمتنا  تكون  ول��ن  جيد  فريق  “هو  النهائي  ن�سف  يف  بات�سوكا  م��ع  مواجهته 
امامه، و�سيكون علينا ان نرفع من م�ستوى ادائنا للفوز، حتى ال تتكرر �سعوبة مباراة 

اجلزيرة«.
بل  فقط،  الهجومي  اجلانب  على  اجلزيرة  مباراة  يف  مدريد  ري��ال  م�ساكل  تقت�سر  ومل 

الدفاعي اي�سا، حيث �سجل ا�سحاب االر�ش هدفا عرب رومارينيو والغى احلكم هدفا ثانيا 
�سجله املغربي مبارك بو�سوفة بعد اللجوء اىل تقنية حكم الفيديو امل�ساعد.

 ، الدفاع  خط  لقيادة  �سرورية  رامو�ش  �سريخيو  الكابنت  ع��ودة  و�ستكون 
وقد �سارك يف التدريبات اخلمي�ش بعدما غاب عن لقاء اجلزيرة ب�سبب 

واالملاين  كارفاخال  ب��داين  ي�ستعني  ان  زي��دان  بامكان  كما  اال�سابة، 
توين كرو�ش اللذين مل يلعبا اي�سا مواجهة ن�سف النهائي ال�سباب 

فنية.

من جهته، يتطلع غرمييو اىل انهاء عام 2017 باأف�سل طريقة بالتتويج بلقب كاأ�ش العامل 
لكاأ�ش  بطال  الثاين/نوفمرب  ت�سرين   30 يف  توج  بعدما  تاريخه  يف  االوىل  للمرة  لالأندية 
ليربتادوري�ش )دوري ابطال امريكا اجلنوبية( بفوزه على النو�ش االرجنتيني 2-1 يف 

االإياب الذهاب 1-�سفر.
حيث  اجلنوبية،  وامريكا  الربازيل  الأندية  االعتبار  الإع��ادة  غرمييو  ي�سعى  كما 
متيل الكفة كليا ل�سالح فرق اوروبا التي احرزت اللقب ت�سع مرات من ا�سل 

13 ن�سخة اقيمت منذ عام 2000.
باللقب  يتوج  اجلنوبية  امريكا  من  بطل  اخ��ر  الربازيلي  كورينثيانز  وك��ان 
االنكليزي  ت�سل�سي  على  النهائي  يف  ف���وزه  بعد   2012 يف 

1-�سفر.
غرمييو  م��درب  غاوت�سو  بورتالوبي  ريناتو  وق��ال 
النهائي  ن�����س��ف  ب��ات�����س��وك��ا يف  ع��ل��ى  ال���ف���وز  ب��ع��د 
انهى دوره،  “هناك من يعتقدون ان غرمييو 
انا بطل العامل  انا ال افكر بهذه الطريقة، 
التي  االنرتكونتينينتال  بلقب  ف���از   (
وامريكا  اوروب����ا  بطلي  جتمع  ك��ان��ت 
اجلنوبية مع غرمييو كالعب عام 
الفريق  م��ع  و���س��اأع��م��ل   )1983

من اجل الفوز بالبطولة«.
معرفة  ق���ب���ل  ري���ن���ات���و  وت����اب����ع 
�سنواجه  النهائي:  يف  مناف�سه 
م��ن��اف�����س��ا ���س��ع��ب��ا، ول���ك���ن ميكن 
�سيواجهون  انهم  يتاأكدوا،  ان  لهم 
غرمييو، بعد ان حظي بقدر من الراحة، 

والتاأقلم على فارق التوقيت.
يف  بات�سوكا  ام��ام  الثالثاء  غرمييو  ولعب 
ن�سف النهائي، يف حني لعب ريال مدريد 

يف مواجهة اجلزيرة االأربعاء.
ويف ح��ني اع���رتف زي���دان ان��ه ال يعرف 
بورتالوبي  اك���د  غ��رمي��ي��و،  ال��ك��ث��ريع��ن 
ل��ق��ن��اة غ��رمي��ي��و ع��ل��ى االن���رتن���ت انه 
يعرف ريال مدريد جيدا فهو ي�ساهده 

ا�سبوعيا عرب التلفاز.
ريال  ن�ساهد  نحن  بورتالوبي:  وتابع 
م���دري���د يف ال����ربازي����ل، ه���و م���ن بني 
اف�����س��ل ث��الث��ة ف���رق ع��ل��ى م�ستوى 
�سيلعب  ان��ه  جيدا  ونعلم  العامل، 
عليه  ظهر  مما  اف�سل  ب�سكل 
ال��ن��ه��ائ��ي. مما  ن�����س��ف  يف 
ال�سك فيه ان مباراتنا 
�ستكون  م����ع����ه 
ونحن  كبرية 
م�ستعدون 

له .

اي��ق��اف رئي�ش  ال��ق��دم ام�ش  ال���دويل لكرة  اعلن االحت���اد 
االحتاد الربازيلي ماركو بولو دل نريو 90 يوما موؤقتا 

من قبل الق�ساء الداخلي لفيفا.
“قد ميدد  اأن ايقاف دل نريو  ال��دويل  وا�ساف االحت��اد 
45 يوما ا�سافيا«. وبات دل نريو احد االع�ساء ال�سابقني 
ملجل�ش فيفا، ممنوعا من ممار�سة اي مهام ر�سمية تتعلق 
من  عدة  �سخ�سيات  احد  نريو  دل  ويعترب  القدم.  بكرة 
امريكا اجلنوبية مالحقة من قبل العدالة االمريكية يف 
اطار ف�سية ر�ساوى تتعلق باالحتاد الدويل للعبة. وكان 
دل نريو )76 عاما( انتخب رئي�سا لالحتاد الربازيلي 
يف ني�سان ابريل عام 2015 قبل ايام قليلة من ال�سرارة 

الر�ساوى  لف�سائح  االأوىل 
التي طالت االحتاد 

الدويل للعبة.
ايقاف  ومت 

ن����ريو  دل 
ب�����ط�����ل�����ب 
من غرفة 
لتحقيق  ا

ال����ت����اب����ع����ة 
ل�������ل�������ج�������ن�������ة 

االخ�������������������������الق 
االحت������������اد  يف 
ال����������������������������دويل 
تراأ�سها  والتي 
ال�����ق�����ا������س�����ي�����ة 

الكولومبية 
م�����������اري�����������ا 

كالوديا ريي�ش. وكان الرئي�ش ال�سابق لالحتاد الربازيلي 
جوزيه ماريا مارين )83 عاما( الذي يحاكم حاليا يف 
التي  ال�سخ�سيات  نيويورك، من بني املوجة االوىل من 
مت اعتقالها خالل مداهمة رجال ال�سرطة الأحد فنادق 
زيوريخ �سد �سبعة م�سوؤولني يف كرة القدم العاملية. ومت 
فتح التحقيق يف ف�سائح الر�سوة �سد �سخ�سيات عديدة 
من امل�سوؤولني يف امريكا اجلنوبية ومديري العديد من 
املا�سي يف  نوفمرب  الثاين  ت�سرين  الت�سويق، يف  �سركات 

نيويورك.
االأمريكي  الق�ساء  اليهم  وج��ه  �سخ�سا   42 ا�سل  وم��ن 
التهمة يف هذه الق�سية، ثالثة فقط يخ�سعون للتحقيق 
يف ن��ي��وي��ورك وه���م ج��وزي��ه ماريا 
مارين، خوان انخل نابوت 
رئي�ش  ع���ام���ا(   59(
احت�����اد ال���ب���ارغ���واي 
واالحت����������������������اد 
االم������ريك������ي 
اجل�����ن�����وب�����ي 
القدم  ل��ك��رة 
�������س������اب������ق������ا، 
ب�����االإ������س�����اف�����ة 
م����ان����وي����ل  اىل 
عاما(   60( ب��ورغ��ا 
لالحتاد  ال�سابق  امل��دي��ر 

البريويف لكرة القدم.
الثالثة  ه���وؤالء  وينتظر 
ال�����ق�����������س�����اء  ي������ب������ت  ان 

االمريكي مب�سريهم.

اجلزيرة و بات�سوكا يف مباراة املركز الثالث

الريال يبحث عن املجد يف نهائي مونديال االأندية
مان�س�سرت يونايتد يف �سيافة و�ست بروميت�س 

اختبار قوي ملان �شيتي على ملعب توتنهام
بعد حتقيقه رقما قيا�سيا يف عدد االنت�سارات املتتالية 
“15” اثر تغلبه على �سوان�سي �سيتي 4-�سفر االربعاء، 
وح�سده 49 نقطة من ا�سل 51 ممكنة منذ انطالق 
املو�سم احلايل يف الدوري االنكليزي املمتاز لكرة القدم، 
فان ال�سوؤال الذي يفر�ش نف�سه اي فريق �سيتمكن من 

وقف قطار مان�س�سرت �سيتي نحو اللقب املحلي؟.
ويخو�ش فريق “ال�سيتيزن” اختبارا قويا على ملعب 
االح��د يف ابرز  االحت��اد عندما ي�ست�سيف توتنهام غ��داً 

مباريات املرحلة الثامنة ع�سرة.
متقدما  حاليا  ال�سرب  خ��ارج  �سيتي  مان�س�سرت  ويغرد 
الواحدة  امل��دي��ن��ة  ال��ت��ق��ل��ي��دي يف  ع��ل��ى ج����اره وغ���رمي���ه 
11 نقطة، ويريد ان يحذو  مان�س�سرت يونايتد بفارق 
ال��ذي مل يخ�سر اي مباراة ط��وال مو�سم  ار�سنال  حذو 

.2004-2003
مدربه  ف��ان  مناف�سه،  على  ال��ف��وز  يف  �سيتي  جن��ح  واذا 
يف  القيا�سي  رقمه  �سيعادل  غ��واردي��وال  بيب  اال�سباين 
عدد االنت�سارات املتتالية مع بر�سلونة مو�سم 2010-
ابطال  ودوري  املحلي  اللقب  اىل  ق��اده  عندما   2011
اوروب��ا، يف حني �سيبقى على بعد ثالث انت�سارات من 

رقمه القيا�سي مع بايرن ميونيخ االملاين الذي فاز يف 
19 مباراة على التوايل مو�سم 2014-2013.
ويعول �سيتي على هجوم ناري موؤلف من اخلما�سي 
االرجنتيني �سريخيو اغويرو 10 اهداف ورحيم 
جيزو�ش  غ��اب��ري��ال  وال��ربازي��ل��ي   10 �ستريلينغ 

واالمل���اين  ب��روي��ن  دي  كيفن  والبلجيكي   8
لريوي �ساين 6 اهداف لكل منهما، 

اي انهم �سجلوا 40 هدفا من 
ا�سل 52 ملان�س�سرت �سيتي 

هذا املو�سم.
غوارديوال  واع��رتف 

مهمة  ب�����س��ع��وب��ة 
ف���������ري���������ق���������ه يف 

م��������واج��������ه��������ة 
م�����ن�����اف�����������س�����ه 
ال�����ق�����ادم من 
�سمال لندن 
ب��������ق��������ول��������ه 
م  تنها تو “

وت�������س���ل�������س���ي 
م�������ن اف�������س���ل 

التي  ال�����ف�����رق 
القدم  تلعب كرة 

جيد.  ب����اأ�����س����ل����وب 
مبنح  ي���ك���ت���ف���ي���ان  ال 

ال���ف���رق  اىل  امل������ب������ادرة 
يحاوالن  ب��ل  امل��ن��اف�����س��ة، 

الأ�سلوبهما  اوفياء  البقاء 
اخلا�ش. انه امتحان جديد 

ورائع بالن�سبة الينا«.
متوا�سل  املباريات  “�سغط  وا�ساف 

ون��ح��ن ن��ل��ع��ب ح��ال��ي��ا ك���ل ث��الث��ة اي���ام، 
يف  �سيتي  لي�سرت  ن��واج��ه  توتنهام  فبعد 

ك��اأ���ش ال��راب��ط��ة وب��ال��ت��ايل ال وج��ود لوقت 
كبري لكي نلتقط انفا�سنا«.

توتنهام  ملواجهة  ج��اه��زون  “نحن  تابع  لكنه 
الذي ظهرنا  امل�ستوى  املحافظة على  و�سنحاول 

به يف الفرتة االخرية«.
يف املقابل، ا�ستعاد توتنهام توازنه يف االآونة االخرية، 
تواليا،  م��ب��اري��ات  خم�ش  يف  ال��ف��وز  يف  ف�سله  فبعد 
�سيتي  �ستوك  على  انت�سارين  حتقيق  م��ن  متكن 

5-1 وعلى برايتون 0-2.
ماوريت�سيو  االرج��ن��ت��ي��ن��ي  ت��وت��ن��ه��ام  م�����درب  واك�����د 

بو�سيتينو ان فريقه يدخل املباراة �سد �سيتي منت�سيا 
بقدرتنا  نوؤمن  ونحن  مان�س�سرت  اىل  “نتوجه  بقوله 
�سيتي  ام��ام  بان فريقه قلب تخلفه  علما  الفوز”  على 
ليخرج  �سفر-2  االحت���اد  ملعب  على  امل��ا���س��ي  امل��و���س��م 
2-�سفر على  2-2، كما تغلب على مناف�سه  بالتعادل 

ملعب وايت هارت الين.

املباراة الن مواجهة مان�س�سرت  “�سن�ستمتع يف  وا�ساف 
�سيتي متثل حتديا كبريا، فهو اف�سل فريق يف انكلرتا 

ومن بني االف�سل يف اوروبا«.
واو�سح “انا مت�سوق و�سعيد ملواجهة فرق كبرية ومدرب 

مثل غوارديوال«.
ويعول توتنهام على هدافه هاري كاين �ساحب املركز 
بفارق  هدفا   12 بر�سيد  الهدافني  الئحة  يف  ال��ث��اين 
ه���دف وح��ي��د ع��ن م��ه��اج��م ل��ي��ف��رب��ول امل�����س��ري حممد 

�سالح.
ومن املتوقع ان ي�سارك ديلي ايل ا�سا�سيا بعد ان جل�ش 
على مقاعد الالعبني االحتياطيني يف املباراة االخرية 

قبل امل�ساركة يف ال�سوط الثاين.
بروميت�ش  و�ست  على  �سيفا  يونايتد  مان�س�سرت  ويحل 
البيون وه��و ي��درك ان ال جم��ال الأي تعر ال �سيما ان 
للفارق  نظرا  للغاية  �سعبا  ب��ات  اللقب  اح��راز  يف  امله 

الكبري الذي يف�سله عن �سيتي.
جوزيه  ال��ربت��غ��ايل  ي��ون��اي��ت��د  مان�س�سرت  م���درب  وك���ان 
م��وري��ن��ي��و رف�����ش رف���ع ال���راي���ة ال��ب��ي�����س��اء يف م��ا يتعلق 
بحظوظ فريقه على احراز اللقب وقال يف هذا ال�سدد 
“اللقب ال يح�سم يف كانون االول دي�سمرب 
بل يف ايار/مايو. لو ح�سل ذلك االن 

لكنت االن يف اجازة يف مكان ما«.
وي���ام���ل ار����س���ن���ال يف و����س���ع حد 
ل�سل�سلة من ثالث مباريات من 
دون ان يتذوق طعم الفوز عندما 

ي�ست�سيف نيوكا�سل اجلريح.
يف  “املدفعجية”  وف�����س��ل 
ث���الث  ال����ف����وز يف اخ������ر 
خ�سر  حيث  مباريات 
مان�س�سرت  ام�������ام 
 ،3-1 ي��ون��اي��ت��د 
مع  وت�������ع�������ادل 
ن  ثمبتو و �سا
وم�����ع   1-1
و�ست  ج�������اره 

هام �سلبا.
ويف املباريات 
االخ�������������رى، 
ي���������ل���������ت���������ق���������ي 
�سيتي  ل���ي�������س���رت 
م����������ع ك�����ري�����������س�����ت�����ال 
�سيتي  و����س���ت���وك  ب����اال�����ش، 
وت�سل�سي  ه�����ام،  و����س���ت  م���ع 
وبرايتون  �ساوثمبتون،  مع 
م��ع برينلي، ووات��ف��ورد مع 
وبورمنوث  ه��ادر���س��ف��ي��ل��د، 
وايفرتون  ليفربول،  مع 

مع �سوان�سي �سيتي.

الفيفا يوقف رئي�س االحتاد 
الرازيلي موؤقتًا 

بيديني يريد معاودة الدفاع عن الوان �شلوفينيا 
انه  عامليا   49 امل�سنف  بيديني  األياز  الربيطاين  اعلن 
ينوي معاودة الدفاع عن الوان بلده اال�سلي �سلوفينيا 

بغية خو�ش مناف�سات كاأ�ش ديفي�ش لكرة امل�سرب.
ح�سابه  يف  بريطانيا،  يف  ثانيا  امل�سنف  بيديني  وكتب 
نيتي  امل�سرب  ال��دويل لكرة  “اأبلغت االحت��اد  في�سبوك: 
معاودة متثيل �سلوفينيا، بلد مولدي، اعتبارا من االول 

من كانون الثاين يناير 2018«.
وبات بيديني مواطنا بريطانيا يف اذار مار�ش 2015، 
بيد ان االحتاد الدويل لكرة امل�سرب مل ي�سمح بتمثيل 
بريطانيا يف كاأ�ش ديفي�ش الأن الالعب البالغ من العمر 
28 عاما �سبق له امل�ساركة يف امل�سابقة عام 2008 باإ�سم 

�سلوفينيا. وعلل بيديني طلبه قائال: “يف هذه اللحظة 
كاأ�ش  امل�ساركة يف  فر�سة  اإه���دار  اأري��د  ال  م�سريتي،  من 
ي�سكالن  ح��دث��ان   ،2020 االوملبية  واالل��ع��اب  ديفي�ش 

اأهمية كبرية بالن�سبة اإيل«.
بريطانيا  ال��وان  ال��دف��اع عن  بيديني يف  رغبة  تنل  ومل 

دعما داخل عامل كرة امل�سرب الربيطانية.
وكان الالعب الربيطاين دان ايفانز )27 عاما( الذي 
ب�سبب فح�ش  ع���ام  مل���دة  االي��ق��اف  ع��ق��وب��ة  ح��ال��ي��ا  ينفذ 
املا�سي  مايو  اأي��ار  يف  �سجب  الكوكايني،  لتناول  ايجابي 
“ال  بقوله:  للعبة،  الربيطاين  واالحت��اد  بيديني  ق��رار 

اأعتقد باأن بيديني ي�سعر باأنه بريطاين حقا )...(«.

�شالح اأف�شل العب بالرمرليغ يف نوفمر 
نال امل�سري حممد �سالح مهاجم نادي ليفربول جائزة اف�سل العب ل�سهر 
ت�سرين الثاين نوفمرب يف الدوري االإنكليزي املمتاز لكرة القدم بعد جناحه 
4 مباريات. ويت�سدر �سالح )25 عاما( ترتيب  اه��داف يف   7 يف ت�سجيل 
13 هدفا متقدما بفارق هدف واحد عن مهاجم  ال��دوري بر�سيد  هدايف 
توتنهام هاري كاين. كما �سجل 20 هدفا يف خمتلف امل�سابقات منذ انتقاله 

اىل ليفربول مطلع املو�سم احلايل مقابل 39 مليون جنيه ا�سرتليني.
وت�سلم �سالح اجلائزة اليوم اجلمعة يف مقر ميلوود التدريبي يف ليفربول، 
وقال يف كل �سهر ابذل ق�سارى جهودي لت�سجيل اكرب عدد من االأهداف 
ال�سهر  اهداف   7 واأ�ساف �سجلت  باملباريات.  الفوز  وم�ساعدة فريقي على 
النتيجة وقد حققنا  بالن�سبة ايل هو  رائ��ع، لكن االهم  املا�سي وهو �سعور 
نتائج جيدة خالل هذا ال�سهر. وكان �سالح نال جائزة اأف�سل افريقي لعام 
2017 املقدمة من �سبكة “بي بي �سي” الربيطانية االثنني املا�سي، بعد 
ادائه املميز مع روما االيطايل وليفربول ومنتخب م�سر. وح�سل �سالح 
اأمم  ك��اأ���ش  نهائي  ب��الده اىل  قيادته  بعد  اال���س��وات،  م��ن  رق��م قيا�سي  على 
خم�سة  بت�سجيله   1990 منذ  م��رة  الأول  املونديال  اىل  والتاأهل  افريقيا 

اهداف و�سنع هدفني اآخرين.

اميوبيلي يقود الت�شيو اىل ربع نهائي الكاأ�س 
 

الدور  اىل  ت�سريو اميوبيلي فريقه الت�سيو  ال��دويل  االإيطايل  املهاجم  قاد 
ربع النهائي من م�سابقة كاأ�ش ايطاليا لكرة القدم بت�سجيله ثنائية خالل 

فوزه العري�ش على �سيتاديال من الدرجة الثانية 1-4.
الربازيلي  وا���س��اف  و87،   11 الدقيقتني  يف  هدفيه  اميوبيلي  و�سجل 
فيليبي اندر�سون واغو�ستينو كاميليانو الهدفني االأخرين للفائز، يف حني 

�سجل باولو بارتولومي هدف �سيتاديال.
وحلق الت�سيو الذي يحتل املركز اخلام�ش يف الدوري املحلي بقيادة مدربه 
�سيوين اينزاغي، باأندية فيورنتينا وانرتميالن وميالن واتاالنتا، يف حني 
الثالثاء،  املقبل مبباريات نابويل واودينيزي  االأ�سبوع  ال�16  ي�ستكمل دور 

واتاالنتا مع �سا�سوولو وروما مع تورينو ويوفنتو�ش مع جنوى االأربعاء.



   

 
يكت�شف عجوزًا ت�شرق منزله

باملتاجر  مراقبة  كامريات  لو�سع  النا�ش  من  الكثري  يلجاأ  بينما 
واملحالت واأمام املنازل، ل�سبط عمليات ال�سرقة فور حدوثها، يقوم 
اآخرون بو�سعها بداخل جنبات املنزل، حني يبدون مت�سككني من 

اقتحام الغرباء وال�سارقني للمنزل يف اأثناء تواجدهم باخلارج.
هذا ما قام به رجل ياباين، اأراد اكت�ساف ما يحدث ببيته يف غيابه، 
وذهابه  تركه  مع  متكررة  ب�سورة  الطعام  اختفاء  الح��ظ  اأن  بعد 

للعمل، ليفاجاأ مبا مل يكن يتوقعه متاما!
ال��ي��اب��ان��ي��ة، ك��ان رج��ال يابانيا،  2008، ومب��دي��ن��ة ف��وك��وك��ا  يف ع��ام 
ال�سك  ب��داأ  وح��ده، حني  الهادئ  ي�سكن مبنزله  ا�سمه،  ذك��ر  رف�ش 
ال�سارقني باقتحام منزله يف غيابه ب�سفة  اأحد  ب�ساأن قيام  ينتابه 
م�ستمرة، وذلك على خلفية مالحظته لتناق�ش االأطعمة يف بيته، 

ب�سكل يدعو للريبة.
املتحري هذا، برتكيب كامريا لت�سجيل ما  املنزل  لذا قام �ساحب 
للبيت  بث حي  لي�ساهد  اجل��وال،  بهاتفه  وربطها  يحدث مبنزله، 

وهو يف العمل اأو اأثناء ال�سفر.
حتى جاء اليوم الذي راأى فيه �سخ�ش يعبث باأغرا�سه، من خالل 
باالت�سال  ق��ام  اأن  اإال  منه  ك��ان  فما  ق��ام برتكيبها،  التي  الكامريا 
برجال ال�سرطة، الذين قاموا بتفتي�ش املنزل، دون اأن يعروا على 

اأي �سيء يف بداية االأمر، وحتى اكت�سفوا املفاجاأة الحقا!
ال�  ب�سيدة تقرتب من  ال�سرطة  البحث، فوجئ رج��ال  ففي خ�سم 
املفار�ش  حلفظ  م�سممة  خ��زان��ة  باأعلى  تختبئ  عمرها،  م��ن   60

القدمية باملنزل!

م�شت�شفى يحتجز مولودًا البتزاز االأهل 
اأحد امل�ست�سفيات  "نيويورك بو�ست" اأن القائمني على  ذكر موقع 
ال��رتك��ي��ة ح��اول��وا اح��ت��ج��از طفلة ح��دي��ث��ة ال����والدة الب��ت��زاز اأهلها 

واإجبارهم على دفع مبلغ مايل كبري.
بريندون من  وزوجها  بليك  اأدي��ل  قدمت  عندما  احلادثة  ووقعت 
املراأة  اأ�سيبت  حظهم  ول�سوء  تركيا.  يف  اإج���ازة  لق�ساء  بريطانيا 
احلامل بوعكة اأجربتها على الذهاب اإىل اأحد امل�ست�سفيات الرتكية 
ال��والدة، حيث  اإىل حني موعد  اأ�سهر  تقارب ثالثة  وق�ساء فرتة 

و�سعت طفلتها يف نف�ش امل�ست�سفى.
ومغادرة   طفلتهما  اأخ����ذ  االأب������وان  ق���رر  وع��ن��دم��ا  ال������والدة،  وب��ع��د 
امل�ست�سفى ظنا منهم اأن �سركة التاأمني التي اأمنت رحلة طريانهم 
على  القائمون  رف�����ش  بالتكاليف،  �سيتكفل  م��ن  ه��ي  ال��ب��الد  اإىل 
امل�ست�سفى ت�سليمهم الر�سيعة وطالبوهم بدفع 134 األف دوالر، 

ما دفع الزوجان اإىل اللجوء اإىل ال�سرطة وال�سلطات املحلية.
وب��ع��د ���س��ج��االت ط��وي��ل��ة ق��ام��ت ���س��رك��ة ال��ت��اأم��ني ب��دف��ع تعوي�ش 
ويغادرا  الطفلة  االأب��وان  لي�ستلم  5400 دوالر  للم�ست�سفى قدره 

البالد م�سابني بالذهول من هول ما حدث.
ب�سراء  يقومون  الذين  ال�سياح  من  العديد  اأن  اإىل  االإ�سارة  جتدر 
رحالت �سياحية �ساملة للتاأمني ال�سحي، غالبا ما يتعر�سون ملثل 
التاأمني،  ل�سروط  الدقيقة  امل�ساكل لعدم قراءتهم  النوع من  هذا 
ين�سح خرباء  ل��ذا  ال��رح��ل��ة،  قبل  دف��ع��وه  ال���ذي  املبلغ  يغطيه  وم��ا 
ال�سياحة دوما اجلميع بالتدقيق يف جميع البنود واخلدمات التي 

تقدمها �سركات التاأمني قبل الذهاب يف اأي رحلة �سياحية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

االأ�شرتاليون يتجهون �شمااًل دون ق�شد
اأعلنت احلكومة االأ�سرتالية، ام�ش اجلمعة، اأن اأ�سرتاليا تتجه �سماال دون اأن يدرك ذلك اأحد من �سكانها.

وقال مات كانافان وزير املوارد و�سوؤون �سمال ا�سرتاليا اإن البلد العمالق يتحرك على ال�سفيحة القارية، وهو ما 
يعني اأن ر�سم اخلرائط يف البالد �سيعاد ترتيبه بواقع 1،8 مرت جهة ال�سمال ال�سرقي.

واأ�ساف الوزير، يف بيان، اأن "االأ�سرتاليني يتحركون، وجميعهم يتجهون �سماال حتى على الرغم من اأن الغالبية 
العظمى لن تدرك ذلك".

وذكر كانافان اأن هذه احلركة مهمة فيما يتعلق بالتطبيقات التي تعتمد على حتديد موقع االأقمار ال�سناعية بدقة 
كبرية، مبا يف ذلك االأن�سطة املتعلقة بالزراعة واخلدمات وغريها من العمليات.

الأي  م�سكالت  ي�سبب  اأن  ميكن  ال��ط��ول،  يف  للغاية  كبري  خطاأ  اإىل  الفرق  ي�سل  اأن  ميكن  التن�سيق،  اإع���ادة  وب��دون 
ن�ساط ي�ستخدم اأنظمة االأقمار ال�سناعية للمالحة العاملية، مثل "نظام حتديد املواقع العاملي" يف الهواتف الذكية 

وال�سيارات.
وقال كانافان اإن العلماء اختاروا اأن يعتمدوا يف عمليات التن�سيق اجلديدة على املوقع املتوقع للقارة االأ�سرتالية، 

اعتبارا من اأول يناير 2020.
القارية،  ال�سفيحة  ا�سرتاليا تقع على  باأن  اإنها فوجئت لدى علمها  االأ�سرتالية مي�سيل الن��دري،  امل�سرعة  وقالت 

االأ�سرع حركة على االأر�ش.
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كلوين يوزع 20 مليون دوالر على اأ�شدقائه
دوالر  1.3 مليون  املقّربني  اأ�سدقائه  14 من  كلوين  ج��ورج  النجم  اأه��دى 
يف  حققه  ال��ذي  النجاح  حتقيق  يف  م�ساعدته  على  �سكر  كعربون  اأم��ريك��ي 

هوليوود، بح�سب موقع الدايلي ميل الربيطاين.
العاملية  االأزي��اء  املتزوج من عار�سة  املقرب راندي غريبر  وحتدث �سديقه 
�سيندي كروفرد عن كرم كلوين م�ستعيداً ما قام به بعدما دعا ع��دداً من 

اأ�سدقائه وفاجاأهم بحقيبة مليئة بالنقود.
ال��دي��ن قدما  اأم���ل علم  اأّن ك��ل��وين وزوج��ت��ه  ب��اي��ج �سيك�ش  اأ���س��ار م��وق��ع  كما 
ب�سبب  منهما  كاعتذار  ال��ط��ائ��رة،  م��نت  على  ل��رك��اب  املحمولني  هاتفيهما 

ال�سجة التي اأحدثاها ومعهما تواأمهما اإيال واألك�سندر.
جورج دائماً يبوح ب�سكره لالأ�سدقاء الذين �ساندوه يف بداية م�سواره املهني 

والذي جلب له اال�ستقرار املادي.
وي�سرد راندي تفا�سيل ق�سة النقود: يوجد جمموعة من الرجال الذين 
يلقبهم جورج ب�" الفتيان"، حيث دعانا يف اإحدى املرات لزيارته وقال: دونوا 
لتناول  منزيل  اإىل  �سياأتي  اجلميع  روزنامتكم.  2013 يف  العام  اأيلول   27
اأن  اأري��د  ا�سمعوا،  بالقول:  ج��ورج كالمه  ا�ستهّل  االأم�سية  وخ��الل  الع�ساء. 
اأقول لكم كم يعني يل اأنكم موجودون يف حياتي. قدمت اإىل لو�ش اأجنل�ش 
ومنت على اأرائككم. وكم اأنا حمظوظ يف حياتي الأنني حموط بكم ومل اأكن 

الأ�سل اإىل ما و�سلت اإليه اليوم لوالكم.

م�شيفو الطران ي�شرون اإىل الركاب اجلذابني برموز �شرية
�سرية  رم���وزا  ي�ستخدم  املق�سورة  طاقم  اأن  �سابق  ط��ريان  م�سيف  ك�سف   
ال��ذي عمل م�سيف  وق��ال جيم�ش،  جاذبية.  االأك��ر  ال��رك��اب  اإىل  لالإ�سارة 
اأ���س��رتايل يدعى  اإذاع��ي  مل��دة �سبع �سنوات، يف حديث له يف برنامج  ط��ريان 
الذين  ال��رك��اب  ع��ادة  يختار  الطائرة  طاقم  اإن   ،"Kyle & Jackie O"
يف  العمل  اأثناء  اأن��ه  واأ���س��اف  الطائرة.  منت  على  مظهر  باأف�سل  يتمتعون 
املق�سورة، ال ميكن قول عبارات وا�سحة حيث يجب اأن يكون املو�سوع خفيا، 
واأو�سح قائال: الأن اجلميع يعرفون اأرقام مقاعدهم، فنحن �سنقول اأ�سياء 
من قبيل: اأنا اأفكر يف البقاء 7 اأيام يف اأمريكا، يف اإ�سارة اإىل املقعد 7A، كما 

ميكن اأن اأقول: �ساأم�سي 6 اأيام يف الدمنارك، وغري ذلك.
االأقل  ال��ع��م��الء  م��ع  للتعامل  اأي�����س��ا  ط��رق��ا  ه��ن��اك  اأن  اإىل  جيم�ش  واأ����س���ار 
تف�سيال، مو�سحا: اإذا قال لك اأحد م�سيفي الطريان، �ساأعود اإىل الوراء، 

فذلك يعني: نحن ال نحبك.. وبعد ذلك �سُتن�سى.
اأف�سح م�سيفون  وباالإ�سافة اإىل هذه الرموز ال�سرية بني امل�سيفني، فقد 
اآخرون موؤخرا عن بع�ش الن�سائح التي ميكن من خاللها التمتع باأف�سل 
خدمة على منت الرحلة، والتي تتمثل اأ�سا�سا يف اختيار مقعد اإما يف االأمام 

اأو اخللف، حيث يعترب املقعد A1 واحدا من اخليارات االأف�سل.

�شهرة ميغان ماركل 
تتخطى التوقعات

اجلمهور  معرفة  م��ن  ال��رغ��م  على 
تكن   ه��ول��ي��وود، مل  كممثلة يف  لها 
الفرتة  يف  لتحظى  ماركل   م��ي��غ��ان 
االأخرية بهذه ال�سهرة الوا�سعة لوال 
هاري   با�سم  االأمري  ا�سمها  ارتباط 
املرتبة  حت��ت��ل  جعلها  ال���ذي  االأم����ر 
حمرك  ق��ائ��م��ة  راأ������ش  ع��ل��ى  االأوىل 
بذلك  متفوقًة  "غوغل"،  البحث 
االأمري  دوقة كامبريدج زوجة  على 
ذلك  وج��اء  ميدلتون .  ويليام  كايت 
يف تقرير ن�سره موقع جملة "ماري 
كلري" بن�سختها الربيطانية، والذي 
ك�سف عن االأ�سماء والكلمات الع�سر 
االأكر بحثاً على املحّرك وكان من 
بينها اإىل جانب ماركل، اإع�سار اإرما، 
تارا باملر تومكن�سون، �سانون ماثيوز 
وغريهم. وكانت ماركل قد اتخذت 
موؤخرا، قرارات مفاجئة، خ�سو�سا 
ب��ع��د اإع�����الن خ��ط��ب��ت��ه��ا ر���س��م��ي��اً من 
االن�سحاب من  ق��ررت  ه��اري، حيث 
التمثيل،  واع��ت��زال   Suits م�سل�سل 
ك��م��ا ع��ر���س��ت م��ن��زل��ه��ا ال����ذي كانت 
امل�سل�سل  ت�سوير  اأث��ن��اء  فيه  تعي�ش 

للبيع. 

الك�شف عن �شر طول احلياة
ومعهد  روم��ا  يف  �سايبنت�سا  ال  جامعة  م��ن  علماء  وج��د 
كاليفورنيا للطب يف �سان دييغو اأن املعمرين القرويني 
احلياة  من  االإيجابية  مبواقفهم  يتميزون  اإيطاليا  يف 
واالج��ت��ه��اد وامل��ث��اب��رة وال��ع��الق��ات ال��ق��وي��ة م��ع االأ�سرة 
القمر  االأر����ش ليال يف �سوء  وال��وط��ن. كوكب  وال��دي��ن 

ال�سفق القطبي اأورورا. 7 اأكتوبر ت�سرين االأول 2017
تعترب  النف�سية  اخل�سائ�ش  ه��ذه  ف��اإن  للخرباء،  ووفقا 
اأحد عوامل طول احلياة. و�سملت الدرا�سة 29 �سخ�سا 
قرى   9 من  اأقاربهم  من  �سخ�سا  و51  ال�سن  كبار  من 
يف منطقة �سيلنتو يف جنوب اإيطاليا. وكان اأكربهم �سنا 
العلماء موؤ�سرات  90-101. وقيم  اإىل عمر  قد و�سلوا 
املتطوعني  مع  وحتدثوا  واجل�سدية.  النف�سية  ال�سحة 
حياتهم  يف  املهمة  واالأح����داث  ال�سخ�سية  حياتهم  ع��ن 
ي��ت��م��ي��زون ب�سحة  امل��ع��م��ري��ن  اأن  وم��ع��ت��ق��دات��ه��م. وت��ب��ني 
االأ�سرة،  يف  �سنا  االأ���س��غ��ر  االأف�����راد  م��ن  اأف�����س��ل  نف�سية 
بدوا  51 و75 عاما. فقد  اأعمارهم بني  ت��رتاوح  الذين 
على  بقدرتهم  ومت��ي��زوا  باأنف�سهم  وواث��ق��ني  متفائلني 
م��ق��اوم��ة االإج��ه��اد ومب��ه��ارات ات��خ��اذ ال��ق��رار. كما اأنهم 
كانوا مقتنعني مبعتقداتهم وقادرين على التغلب على 
�سعوبات احلياة وال يقلقون ب�ساأن ما يعتقده االآخرون.

م�شّرد يجد  كنزًا  قرب القمامة  
وجد م�سّرد كان ينب�ش القمامة يف حميط مطار باري�ش 
باب �سركة مفتوح، فدخلها وخرج منها ويف حوزته 300 
األف يورو )350 األف دوالر تقريبا(. وراأى الرجل الذي 
�سرق  )�سمال  دي��غ��ول  ���س��ارل  يهيم يف حميط مطار  ك��ان 
باري�ش( بابا مفتوحا يف �سركة لومي�ش لتحويل املال يوؤدي 
النقدية،  ب��االأوراق  مليئان  فيها ظرفان  و�سع  قاعة  اإىل 
وفق ما اأوردت فران�ش بر�ش االأربعاء املا�سي. واأكد حمقق 
هذه الرواية التي ن�سرتها بداية �سحيفة "لو باريزيان"، 
ال  ال�سرطة  اأن  ومو�سحا  املثالية  اجلرمية  عن  متكلما 
تزال جتهل ملاذا كان الباب مفتوحا يف ذاك الوقت. و�سّرح 
م�سدر يف ال�سرطة طالبا عدم الك�سف عن هويته يف بادئ 
اأنها  يبدو  اأنها حيلة مدبرة، لكن  ال�سرطة  االأم��ر، ظنت 
جمرد �سدفة وحظ!. وتبحث ال�سرطة عن الفاعل الذي 

متكنت �سلطات املطار من حتديد هويته.

يقطع يدي زوجته لرغبتها باالنف�شال
ي��دي زوجته  رو�سيا من م�ساعره، وقطع  جت��رد رج��ل يف 

ب�سبب رغبتها يف االنف�سال عنه.
اأط��ب��اء ال���ط���وارئ جن��ح��وا يف خياطة  اأن  ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر 
ذكرته  مل��ا  وفقا  وذل��ك  اأخ���رى،  م��رة  املقطوعتني  اليدين 

�سحيفة كوم�سومول�سكايا برافدا الرو�سية.
واأو�سحت ال�سحيفة اأن املراأة 25 عاما املنحدرة من مدينة 
�سربوخوف القريبة من مو�سكو، وهي اأم لطفلني، اأخربت 
زوجها )26 عاما( برغبتها يف االنف�سال، ويف اأعقاب ذلك 
اقتادها الزوج اإىل اإحدى الغابات وظل يعذبها هناك ملدة 

زادت عن �ساعة ثم ف�سل يديها م�ستخدما بلطة.
امل�ست�سفى  اإىل  اأن الرجل نف�سه، نقلها بعد ذلك  الغريب 
متحدثة  قالت  جانبها،  م��ن  لل�سرطة.  نف�سه  �سلم  ،ث��م 
حال  يف  الرجل  اإن  �سربوخوف  مدينة  يف  املحكمة  با�سم 
عاما   15 مل��دة  بال�سجن  عقوبة  يواجه  اأن  ميكن  اإدان��ت��ه، 

الإحلاقه اأذى بدنيا وح�سيا بزوجته.

مرتجم ل� »لغة الدجاج« !
للتكنولوجيا  جورجيا  معهد  من  اأمريكيون  علماء  طور 

مرتجما حديثا من لغة الدجاج اإىل لغة الب�سر.
اإن   "Scientific American" جم���ل���ة  وق����ال����ت 
االأخ�����س��ائ��ي��ني ط���وروا واخ��ت��ربوا خ��وارزم��ي��ة ف��ري��دة من 
اأ�سكال  اأحد  اإىل  اأ�سوات الدجاج  باإمكانها حتويل  نوعها، 

التعبري الب�سري.
اأن�����س��اأ االأخ�����س��ائ��ي��ون ق���اع���دة ب��ي��ان��ات ل���� " كلمات"  ك��م��ا 
التي مت فرزها م�سبقا وفقا الأهميتها وو�سعت  الدجاج، 
الذكاء  ال��ب��اح��ث��ون  ا���س��ت��خ��دم  وق���د  ع��الم��ات معينة.  ل��ه��ا 

اال�سطناعي لدرا�سة لغة الطيور.
تقريبا،  الب�سر  مثل  يتحدث  الدجاج  اأن  العلماء  واأثبت 
واأن نربة �سوت هذه الطيور تتعلق بالعوامل اخلارجية 
تكون  ع��ن��دم��ا  دائ��م��ا،  ���س��وت��ه  ي��رف��ع  ف��ال��دج��اج  املختلفة، 

االأجواء متوترة و�ساخبة.
واأ���س��وات هذه  �سلوك  امل��رتج��م اجل��دي��د بتحليل  وي��ق��وم 
ب�سكل  ويو�سلها  التي جمعها  املعلومات  ويقارن  الطيور، 

مبا�سر اإىل احلوا�سيب املثبتة يف مزارع الدواجن.
م�سجعي فريق فر�سان فيغا�س كنيتلني درومبوت�س الذهبي يوؤدون عر�سًا اأمام �سجرة عيد امليالد قبل املباراة التي فاز 

فيها فريقهم على فريق بنجوينز بيت�س�غ يف ل�س فيغا�س، نيفادا.    )ا ف ب(

حممد ع�شاف يلغي 
حفالته الأجل القد�س

حممد  الفل�سطيني  الفنان  اأع��ل��ن 
التوا�سل  م����واق����ع  ع����رب  ع�������س���اف، 
م�ساركته  اإل���غ���اء  ع��ن  االج��ت��م��اع��ي 
يف  املجيد  امل��ي��الد  عيد  باحتفاالت 
وذلك  بفل�سطني،  النا�سرة  مدينة 

من اأجل القد�ش.
اأن  وق���ال ع�����س��اف: متنينا ك��ل ع���ام 
�سوًيا  املجيد  امل��ي��الد  بعيد  نحتفل 
االأمل  فرغم  فل�سطني،  نا�سرة  يف 
ي���وج���د ب�����س��ي�����ش م���ن االأم������ل لكن 
ال��ع�����س��ي��ب��ة التي  ل��ل��ظ��روف  ن���ظ���ًرا 
مير بها وطننا احلبيب وعا�سمتنا 
اإلغاء  ل��ك��م  اأع��ل��ن  اأن  اأود  ال��ق��د���ش، 
العام  ه��ذا  احتفاالت  يف  م�ساركتي 

بالنا�سرة.
بخال�ش  ع�����س��اف  حم��م��د  وت���وج���ه 
�سالم  علي  البلدية  لرئي�ش  ال�سكر 
متمنًيا  معه،  امل�سرف  موقفه  على 
الفل�سطيني  بجمهوره  يلتقي  اأن 

قريًبا.

حماولة انتحار فتاة املول
عبيد،  ط��ارق  �سمية  امل�سرية  ال�سابة  ف��اج��اأت 
على  اأ���س��دق��اءه��ا  املول"،  ب�"فتاة  امل��ع��روف��ة 
ح�سابها مبوقع "في�سبوك" عندما بثَّت، ليلة 
 ،2017 االأول  ك��ان��ون  دي�سمرب   15 اجل��م��ع��ة 
الدقائق  ف��ي��دي��و  اإن�����ه  ق���ال���ت  ف��ي��دي��و  م��ق��ط��ع 

االأخرية.
التي  الفتاة،  على وج��ه  وا�سحاً  االإع��ي��اء  وب��دا 
واإنها  االآن"،  اأم���وت  "اأنا  ال��ف��ي��دي��و:  يف  ق��ال��ت 
مل ت��ع��د ق����ادرة ع��ل��ى ال��ت��ن��ف�����ش، واأ����س���ارت اإىل 
ا�سمه �سريوكويل، وهو من  دواًء  تناولت  اأنها 
االأدوية امل�سادة لالكتئاب، وُي�ستخدم يف عالج 
حاالت االكتئاب امل�ستع�سية اأحياناً ويف نوبات 
االكتئاب ملر�سى اال�سطراب الوجداين ثنائي 

القطبية.
ارتفاع  مثل  جانبية،  اأع��را���ش  ال���دواء  ول��ه��ذا 
و�سداع،  وال�����دوران،  وال��ن��ع��ا���ش،  ال���دم،  �سغط 

وتعب وجفاف بالفم.
ووجهت الفتاة ر�سالة اإىل اأمها خالل الفيديو 
فها  وتاأ�سُّ لها عن حبها  اأعربت  ن�سرته،  ال��ذي 
ملا تفعله، يف حني كانت ت�سل لها تعليقات من 
عن  العدول  منها  ويطلبون  يتابعونها  اأنا�ش 

فكرة االنتحار.
وذكرت �سحيفة "امل�سري اليوم" اأنها توا�سلت 
الفتاة  وق��ال��ت  الفيديو،  ن�سر  بعد  الفتاة  م��ع 
زائدة  بجرعة  االنتحار  "حاولت  لل�سحيفة: 
الدكتور  يل  و�سفه  ال��ذي  االكتئاب  دواء  من 
ِقبل  من  اإنقاذها  مت  اأن��ه  واأو�سحت  املعالج". 
اأحد اأ�سدقائها الذي �ساهد الفيديو وا�ستطاع 
الو�سول اإليها ونقلها اإىل امل�ست�سفى. واأجابت 
اإق��ب��ال��ه��ا على  �سبب  ع��ن  ���س��وؤال��ه��ا  ع��ن��د  �سمية 
االنتحار، وقالت: تعبت، ومن �ساعة احلادثة 

واأنا كل يوم اأحلم بالكوابي�ش.

�شيلينا غوميز تفاجئ 
معجبة

مع  التوا�سل  دائماً  ال�سابة  �سيلينا غوميز  حتاول  العاملية  الفنانة  اأّن  �سّك  ال 
مواقع  ع��رب  اخلا�سة  �سفحاتها  على  تن�سره  م��ا  خ��الل  م��ن  اإّم���ا  جمهورها، 
اأجل  م��ن  فيها  ت�سارك  اّل��ت��ي  ال��ربام��ج  خ��الل  م��ن  اأو  االج��ت��م��اع��ي،  التوا�سل 

التوا�سل مع كل من حلم بروؤيتها يوماً من بني متابعيها.
�ساركت  ل�سبّية  مفاجاأة  العاملية،  الربامج  اأح��د  يف  لها  ا�ست�سافة  اآخ��ر  لتكون 
فيه، وخالل اإحدى فقرات احللقة طلب املذيع من امل�سرتكة اأن ترتدي نظارة 
باعتبار اأّنها تاأخذها اإىل مكان ي�سمح لها باأن ترى من حتب، لتكون ال�سدمة 
باأّن  تاأكدت  حتى  النظارة  خلعت  اإن  وما  غوميز،  املف�سلة  فنانتها  راأت  باأّنها 

وجودها اإىل جانبها �سحيح ولي�ش يف اخليال.


