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 20صفحة -الثمن درهمان

�شهيدان ومئات اجلرحى يف مواجهات بال�ضفة وغزة

عبا�س من باري�س :لن نقبل �أي خطة �سالم �أمريكية

•• عوا�صم-وكاالت:

�أع � �ل� ��ن ال ��رئ �ي �� ��س الفل�سطيني،
حممود عبا�س ،ام�س م��ن باري�س
�أن الفل�سطينيني ل��ن يقبلوا �أي
خطة �سالم �أمريكية.
و�أ� � �ض� ��اف ع �ب��ا���س خ�ل��ال م�ؤمتر
� �ص �ح��ايف م ��ع ن �ظ�ي�ره الفرن�سي،
مانويل م��اك��رون� ،أن وا�شنطن مل
تعد ق ��ادرة على ت�ق��دمي ح��ل عادل
لعملية ال�سالم يف املنطقة.
وق��ال عبا�س يف ر�سالته مبنا�سبة
ع�ي��د امل �ي�لاد ل��ن ن�ق�ب��ل بالواليات
املتحدة و�سيطاً يف عملية ال�سالم
ول��ن نقبل ب��أي��ة خطة م�ستقبلية
م��ن اجل��ان��ب الأم��ري �ك��ي .و�أ�ضاف
ل �ق��د اخ� �ت ��ارت ال ��والي ��ات املتحدة
االنحياز �إىل اجلانب الإ�سرائيلي
وخطتها امل�ستقبلية لن ت�ستند �إىل
حل الدولتني على ح��دود 1967
كما �أن�ه��ا ل��ن ت�ستند �إىل القانون
الدويل �أو قرارات الأمم املتحدة.
واخلمي�س� ،صوتت اجلمعية العامة
للأمم املتحدة بت�أييد  128دولة
ع�ل��ى ق ��رار ي��دي��ن اع�ت�ب��ار الرئي�س
الأمريكي ،دونالد ترمب ،القد�س
عا�صمة لإ�سرائيل.
و�أك � ��د ال��رئ �ي ����س ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي �أن

الرئي�س الفرن�سي خالل ا�ستقباله عبا�س يف ق�صر الإليزيه (ا ف ب)
ال�سعودية تدعم الفل�سطينيني وال مهم�شون يف ق�ضية ال�ق��د���س ،بعد وزارة ال�صحة يف بيان ان ا�ست�شهد
تتدخل يف �ش�ؤونهم.
ال�شاب زكريا الكفارنة ( 24عاما)
الت�صويت الأممي .
�إىل ذلك� ،شدد ماكرون على �أنه ال م �ي��دان �ي �اً ،ا��س�ت���ش�ه��د فل�سطينيان اث ��ر ط �ل��ق ن� ��اري ا� �ص��اب��ه مبا�شرة
بديل حلل الدولتني :فل�سطينية ب ��ر� � �ص ��ا� ��ص ج� �ي� �� ��ش الإح � � �ت �ل��ال يف ال�صدر ��ش��رق جباليا يف �شمال
و�إ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة .و�أع� �ل ��ن الرئي�س اال� �س��رائ �ي �ل��ي يف امل��واج �ه��ات التي القطاع.
ال�ف��رن���س��ي �أن ب��اري ����س �ستعرتف ان ��دل �ع ��ت �� �ش ��رق ق� �ط ��اع غ � ��زة اثر ويف ب �ي��ان ث ��ان �أع �ل ��ن ال� �ق ��درة �أن
ب��دول��ة فل�سطينية لكن يف الوقت م�سريات نظمت بعد �صالة اجلمعة ا�ست�شهد �شاب ث��ان الزال جمهول
املنا�سب ولي�س حتت ال�ضغط ،كما احتجاجا على االعرتاف الأمريكي ال�ه��وي��ة لكن ي�ب��دو يف الع�شرينات
بالقد�س عا�صمة لإ�سرائيل.
قال.
من عمره ،ا�صيب بر�صا�صة حية
واع �ت�بر م��اك��رون �أن الأمريكيني وق��ال ا�شرف القدرة الناطق با�سم يف ال�ق�ل��ب ق��رب نقطة ن�ح��ال عوز

ال �ع �� �س �ك��ري��ة اال� �س��رائ �ي �ل �ي��ة �شرق
مدينة غزة.
واو�ضح القدرة �أن  40فل�سطينيا
ا�صيبوا بالر�صا�ص يف املواجهات
يف املناطق ال�شرقية لقطاع غزة،
وب �ي �ن �ه��م  3يف ح ��ال ��ة خ� �ط ��رة او
حرجة.
ويف �سياق مت�صل� ،أعلنت م�صادر
ط�ب�ي��ة ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة �أن ن �ح��و مئة
وع�شرون فل�سطينياً �أ�صيبوا جراء
قمع ق��وات االح�ت�لال الإ�سرائيلي
لتظاهرات فل�سطينية احتجاجية
خ��رج��ت يف م �ن��اط��ق م�ت�ف��رق��ة من
ال�ضفة الغربية املحتلة مب��ا فيها
القد�س بعد �صالة اجلمعة.
و�أ�صيب عدد من الفل�سطينيني يف
القد�س ،بعد قمع قوات االحتالل
للم�صلني اخل��ارج�ين م��ن امل�سجد
الأق �� �ص ��ى امل� �ب ��ارك يف ب� ��اب ال� ��واد
وباب الأ�سباط وباب العامود وباب
ال��زاه��رة واع�ت��د عليهم بالهراوات
ور�شتهم بغاز الفلفل ،فيما اعتقلت
�آخرين واقتادتهم للتحقيق.
ودارت مواجهات عنيفة بني قوات
االح� �ت�ل�ال الإ� �س��رائ �ي �ل��ي و�شبان
فل�سطينيني يف ب�ل��دت��ي �أبودي�س
وال�ع�ي��زري��ة ��ش��رق م��دي�ن��ة القد�س
امل �ح �ت �ل��ة �أط �ل �ق��ت خ�ل�ال �ه��ا ق ��وات

احلكومة ال�شرعية ت�شن حملة �ضد امللي�شيات احلوثية الإيرانية

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

االح �ت�ل�ال ق�ن��اب��ل ال �غ��از وال�صوت
وال � ��ر� � �ص � ��ا� � ��ص امل � �ط� ��اط� ��ي جت ��اه
املتظاهرين الفل�سطينيني ،ما �أدى
�إىل �إ�صابة عدد منهم باالختناق.
ودارت �أع � �ن ��ف ه � ��ذه امل ��واج� �ه ��ات
ع �ل ��ى امل� ��دخ� ��ل ال �� �ش �م ��ايل ملدينة
ال� �ب�ي�رة و� �س��ط ال �� �ض �ف��ة الغربية
املحتلة ،حيث �أ�صيب فل�سطينيني
ب��ال��ر� �ص��ا���ص احل � ��ي� ،إىل جانب
الع�شرات باالختناق ،فيما �أ�صيب
�صحفيون وم�سعفون ج��راء قمع
قوات االحتالل لهم خالل تغطية
الأحداث.
وع �ل��ى م��دخ��ل م��دي �ن��ة ب �ي��ت حلم
ال�شمايل �أطلقت ق��وات االحتالل
الإ�سرائيلي واب�ل ً�ا م��ن الر�صا�ص
احلي واملطاطي وقنابل الغاز جتاه
املتظاهرين الفل�سطينيني ،ما �أدى
�إىل �إ�صابة عدد من الفل�سطينيني
بالر�صا�ص املعدين املغلف باملطاط
ونحو � 15أخرين بقنابل الغاز.
ويف نابل�س �شمال ال�ضفة الغربية
امل�ح�ت�ل��ة �أ� �ص �ي��ب  22فل�سطينياً
ب ��ال ��ر�� �ص ��ا� ��ص امل� � �ع � ��دين املغلف
ب��امل �ط��اط� ،إىل ج��ان��ب الع�شرات
ب�ق�ن��اب��ل ال �غ��از ،ف�ي�م��ا �أ��ص�ي��ب نحو
� 24آخرين يف مواجهات مماثلة يف
مدينة قلقيلية.

االمارات تتربع ملنظمة مر�ضى التوحد بكندا

•• �شارلوتاون-وام:

�سلم امل�ست�شار حمد عبد الرزاق العو�ضي ،القائم بالأعمال بالإنابة
ب�سفارة ال��دول��ة ل��دى كندا �شيكا بقيمة  20,000دوالر �أمريكي
كتربع من دولة االمارات ملنظمة مر�ضى التوحد  ،مبدينة �شارلوتاون
عا�صمة مقاطعة بريتي�ش �إدوارد �آيالند ،تزامناً مع �إعالن �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل لعام
2017م عام اخلري.
مت ذلك خالل احلفل الذي ا�ست�ضافته املنظمة بالتعاون مع �سفارة
الدولة وبح�ضور كل من معايل بري�سي داون ع�ضو جمل�س ال�شيوخ
الكندي ،رئي�س جمموعة ال�صداقة الربملانية الإماراتية -الكندية،
معايل جيم�س �إدوارد زعيم ح��زب املحافظني التقدمي مبقاطعة
بريتي�ش �إدوارد  ،وكبار ال�شخ�صيات باملقاطعة وعدد من الإعالميني
الكنديني.

جمل�س الأمن يتبنى قرار ًا للتعامل مع الإرهابيني العائدين

•• نيويورك-وكاالت:

�أ�صدر جمل�س الأمن الدويل ام�س اجلمعة قراراً يطالب الدول كافة
ب�إجراءات للتعامل مع التهديد الذي متثله عودة الإرهابيني واملقاتلني
من �سوريا والعراق .ويطالب القرار الذي دعمته الواليات املتحدة
وحظى مبوافقة جماعية ،ك��ل احل�ك��وم��ات بـمنع حركة الإرهابيني
عن طريق مراقبة فعالة للحدود الوطنية ،و�ضبط ا�ست�صدار وثائق
الهوية وال�سفر .باملثل ،يحث القرار على الإبالغ عن �سفر �أو و�صول �أو
ترحيل �أ�شخا�ص مقبو�ض عليهم �أو �أ�سرى وتوجد �أ�سباب قوية تدفع
لالعتقاد ب�أنهم �إرهابيني .كما يدعو جميع الدول للتعاون فيما بينها
ومع وك��االت مثل ال�شرطة الدولية (�إن�ترب��ول) للتعرف على جميع
الإرهابيني املحتملني وجتنب وقوع هجمات لدى عودتهم �إىل بلدانهم
الأ�صلية .وين�ضم هذا القرار لإجراءات �أخرى اتخذها املجل�س خالل
الأعوام املن�صرمة للتعاطي مع م�شكلة املقاتلني الأجانب.

اجلي�ش اليمني يحرر موقعا ا�سرتاتيجيا مبحافظة اجلوف

•• عوا�صم-وكاالت:

�أعلنت ال�ق��وات احلكومية اليمنية ،حترير منطقة الأجا�شر
�شمال �شرقي حمافظة اجل ��وف ،بعد م�ع��ارك عنيفة خلفت
العديد من القتلى و اجلرحى يف �صفوف ميلي�شيات احلوثي
املوالية لإيران.
وكانت ميلي�شيات احلوثي تتخذ من الأجا�شر  ،وه��ي عباره
عن جبال فيها كهوف وخم��ازن للأ�سلحه ،منطلقا ملهاجمة
ال�سعودية وتعود لتختبئ فيها ومت��ون الع�صابات التي تقوم
بهذه العمليات �ضد اململكة.
كما كانت الأجا�شر مع�سكرا ت�ستقطب �إليه امللي�شيات �أبناء
القبائل ،ومقرا لقيادة امللي�شيات �أثناء حربهم على حمافظة
اجل ��وف؛ وه��ي اجل ��دار الفا�صل ب�ين �صعدة واجل ��وف ،وبعد
هدمه �ست�صبح الطريق ممهدة �إىل حمافظة �صعدة وقطع

الإمدادات اىل مناطق خمتلفة.
وقالت م�صادر ع�سكرية� ،إن قوات اجلي�ش الوطني متكنت من
ال�سيطرة على منطقة الأجا�شر ب�شكل كامل بعد �ساعات من
فر�ض ح�صار خانق عليها من كل االجتاهات.
و�أ� �ض��اف��ت �أن ال�ع���ش��رات م��ن عنا�صر ملي�شيا احل��وث��ي الذوا
بالفرار من مواقعهم باجتاه منطقة اليتمة ،فيما مت �أ�سر �ستة
منهم �أثناء حماوالتهم الفرار.
وتعمل الفرق الهند�سية التابعة للجي�ش الوطني على نزع
الأل �غ��ام ال�ت��ي زرع�ت�ه��ا امللي�شيا خ�ل�ال ف�ت�رة �سيطرتها على
املنطقة.
وكانت قوات اجلي�ش الوطني قد �شنت اخلمي�س ،هجوما على
م��واق��ع امللي�شيا احلوثية يف منطقة مقردعة ،جنوبي غرب
خب وال�شعف ،ومنطقة الفرا�صي ،الواقعة يف ال�شمال الغربي
ومتكنت بعد معارك �ضارية من حتريرهما.
حتليل اخباري

اىل ذل��ك ،د�شن وزي��ر الإع�لام اليمني معمر الإري��اين ،حملة
"معاً �ضد امليلي�شيات احل��وث�ي��ة الإيرانية" ،ال�ت��ي �أطلقها
مركز املنرب اليمني للدرا�سات والإع�لام مب�شاركة وزراء من
احلكومة ال�شرعية يف مقدمتهم م�ست�شار رئي�س اجلمهورية
وزي ��ر ال��دول��ة ال��دك �ت��ور حم�م��د ال �ع��ام��ري ،ووزي� ��ر الأوق� ��اف
والإر� �ش��اد ال��دك�ت��ور �أح�م��د ال�ع�ط�ي��ة .ودع��ا الإري� ��اين بح�سب
وكالة "�سب�أ" الر�سمية� ،إىل التفاعل وامل�شاركة مع احلملة،
مطالباً اليمنيني جميعاً ب�أن يكونوا �صفاً واحداً �ضد امليلي�شيا
احلوثية الإي��ران�ي��ة ،وال��وق��وف مع ال�شرعية ممثلة بفخامة
الرئي�س ع�ب��درب��ه من�صور ه��ادي رئي�س اجل�م�ه��وري��ة ،مثمناً
ل��دول التحالف العربي بقيادة ال�سعودية والإم ��ارات ،دورهم
التاريخي يف م�ساندة �أ�شقائهم يف اليمن .وتهدف احلملة �إىل
توحيد اجلهود املناه�ضة للميلي�شيا االنقالبية ،وااللتفاف
حول القيادة ال�سيا�سية ال�شرعية ،و�إ�سناد اجلي�ش الوطني.

بعد انت�صار االنف�صاليني:

كاتالونيا تقطع خطوة �إ�ضافية نحو املجهول!

•• الفجر – خرية ال�شيباين

م�ف��اج��أة م��دوي��ة يف ك��ات��ال��ون�ي��ا .ل�ق��د ف��از االن�ف���ص��ال�ي��ون الكاتالونيون
باالنتخابات الإقليمية ال�سابقة لأوان �ه��ا ،اخلمي�س ،وه��م خملوعون
و�أحيانا مالحقون �أو منفيون �أو حتى �سجناء.
ك��ان ُي�ف�تر���ض �أن ت�ضع ح��دا مل���س��ار اال��س�ت�ق�لال ،مب��ا �سيك ّر�س العودة
"للم�ؤ�س�سات العادية" ،ولكن يبدو �أن ه��ذه االنتخابات �ستكون ،على
العك�س ،خطوة نحو انف�صال الإقليم ،الرثي واملتمتع باحلكم الذاتي،
(التفا�صيل �ص)13
عن بقية ا�سبانيا.

انق�سام كبري يف املجتمع الكاتالوين

ا�سرتاليا ت��وق��ف �ضرباتها
اجلوية يف العراق و�سورية
•• �سيدين-وام:

�أعلنت وزيرة الدفاع اال�سرتالية
م ��اري ��ز ب��اي��ن ام ����س ان بالدها
�ستنهي ال���ض��رب��ات اجل��وي��ة �ضد
ت �ن �ظ �ي��م داع � ��� ��ش االره� � ��اب� � ��ي يف
العراق و�سوريا وتعيد طائراتها
م��ن ط ��راز ��س��وب��ر ه��ورن �ي��ت بعد
م�شاركتها مل��دة ث�لاث �سنوات يف
التحالف ال��ذي ت�ق��وده الواليات
املتحدة .
و�أ��ض��اف��ت يف م��ؤمت��ر �صحفي �أن
ال�ق��رار اتخذ بعد �إع�لان العراق
ال� �ن� ��� �ص ��ر ع� �ل ��ى داع � �� � ��ش وعقب
م�ن��اق���ش��ات ب�ه��ذا اخل���ص��و���ص مع
ال �ع��راق وم ��ع �أع �� �ض��اء التحالف
الدويل .
ول �ف �ت��ت ب��اي��ن �إىل ان عمليات
ا��س�ترال�ي��ا يف امل�ن�ط�ق��ة �ست�ستمر
مو�ضحة ان  80ف��ردا ي�شاركون
يف جمموعة العمليات اخلا�صة
ب ��ال� �ع ��راق وي �� �ش �م��ل ذل� ��ك ق ��وات
خ��ا��ص��ة ا� �س�ترال �ي��ة �سيوا�صلون
مهمتهم.

رو�سيا تنهي ان�سحابها اجلزئي من �سوريا

املعار�ضة ال�سورية تدر�س امل�شاركة يف م�ؤمتر �سوت�شي
•• عوا�صم-وكاالت:

�أع�ل��ن وزي��ر ال��دف��اع ال��رو��س��ي �سريغي �شويغو ام����س ان
رو�سيا اجن��زت االن�سحاب اجلزئي لقواتها املنت�شرة يف
�سوريا منذ عامني ،والذي بد�أ يف منت�صف كانون الأول
دي�سمرب احلايل بامر من الرئي�س فالدميري بوتني.
وقال �شويغو متوجها اىل بوتني خالل اجتماع مع القادة
الع�سكريني الرو�س "ان امركم حول �سحب جمموعة من
القوات الرو�سية من �سوريا قد اجن��ز .و�سحبت رو�سيا
ب�شكل خا�ص وحدات جوية واطباء ع�سكريني وكتيبة من
ال�شرطة الع�سكرية وكذلك  36طائرة واربع مروحيات
كما نقلت عنه الوكاالت الرو�سية.
ويف الوقت الذي قال فيه وزير الدفاع الرو�سي� ،سريجي
��ش��وي�ج��و� ،أم ����س اجل�م�ع��ة� ،إن � 48أل ��ف ج �ن��دي رو�سي
�شاركوا �إج�م��ا ًال يف حملة مو�سكو الع�سكرية يف �سوريا.
ف�إن مندوب �سوريا لدى الأمم املتحدة ،ب�شار اجلعفري،
ق��ال �إن��ه ينبغي �أن ترحل ال�ق��وات الأمريكية والرتكية
من �سوريا على الفور .وجاءت مطالبة اجلعفري خالل
حمادثات ال�سالم ال�سورية يف �أ�ستانا.
اىل ذل ��ك ،ق��ال��ت وزارة اخل��ارج �ي��ة ال �ك��ازاخ �ي��ة ،ام�س
اجلمعة� ،إن م�ؤمتر احلوار الوطني ال�سوري �سيعقد يف
�سوت�شي برو�سيا من � 29إىل  30يناير املقبل ،يف حني

ملحت املعار�ضة ال�سورية �إىل �أنها قد ت�شارك يف امل�ؤمتر.
و�أو�ضحت الوزارة� ،أن اجتماع �سوت�شي يعتمد وثيقة عمل
لتبادل املعتقلني و�إي�صال امل�ساعدات بني النظام ال�سوري
واملعار�ضة.
و�أك��د البيان اخلتامي ملباحثات �أ�ستانة � ،8أن مناطق
خف�ض الت�صعيد �أدت �إىل حت�سني الو�ضع الإن�ساين.
و�أ� � �ض� ��اف وزي � ��ر اخل ��ارج �ي ��ة ال� �ك ��ازاخ ��ي ،خ �ي��رات عبد
ال��رح�م��ان��وف� ،أن �إي ��ران ورو��س�ي��ا وت��رك�ي��ا تلتزم بوحدة
الأرا�ضي ال�سورية.
ومن جهة �أخرى� ،أعلنت املعار�ضة ال�سورية �أنها "ال تريد
اتخاذ قرار متعجل" ،ب�ش�أن امل�شاركة يف م�ؤمتر �سوت�شي،
فيما مل ت�ستبعد م�شاركتها به.
وق��ال الكرملني ،اليوم�إن الرئي�س الرو�سي فالدميري
ب��وت�ين ون�ظ�يره ال�ترك��ي رج��ب طيب �أردوغ ��ان ي�أمالن
�أن متهد حمادثات ال�سالم ال�سورية يف �آ�ستانا الطريق
لعقد م�ؤمتر احلوار الوطني ال�سوري يف منتجع �سوت�شي
برو�سيا.
وحتاول مو�سكو حتقيق �إجناز براق يف �أ�ستانا  8من بوابة
املعتقلني وهي الق�ضية الأكرث �أهمية ل�شريحة كبرية من
ال�سوريني .حماوالت ال تبدو بعيدة عن الهدف الأ�سا�سي
بالن�سبة لها وهو مترير م�ؤمتر �سوت�شي يف ظل حديث
رو�سي باهت عن دعم جولة جنيف.

ب��ري��ط��ان��ي��ا ت�ضع حركتني
ل�ل�إخ��وان بقوائم الإره���اب
•• لندن-وكاالت:

�أعلنت احلكومة الربيطانية ،ام�س
اجلمعة� ،إدراج حركتي ح�سم ولواء
الثورة يف م�صر �إيل قائمة املنظمات
الإره� ��اب � �ي� ��ة ،وذل � ��ك وف� �ق ��ا لبيان
لل�سفارة الربيطانية يف القاهرة.
و�أ�ضاف البيان �أن �إدراج احلركتني
جاء بعد مراجعة �أدلة االعتداءات،
ال�ت��ي ن�ف��ذه��ا ك��ل م��ن ح�سم ولواء
الثورة �ضد �أف��راد الأم��ن امل�صريني
وال�شخ�صيات العامة ،وكجزء من
جهود بريطانيا املتوا�صلة لتعزيز
ا�ستجابتها للإرهاب الدويل.
وت��اب��ع ال �ب �ي��ان :ت��و��ص�ل��ت حكومة
بريطانيا �إىل �أن ه��ذه املجموعات
ت�ستويف معايري احل�ظ��ر .و�ستعزز
ع �م �ل �ي��ة الإدراج ق � � ��درة حكومة
بريطانيا على تعطيل �أن�شطة هذه
املنظمات الإرهابية.
وق��ال �سفري بريطانيا لدى م�صر،
ج��ون ك��ا��س��ن :قلنا �إن �ن��ا ل��ن نرتك
م�صر وحدها يف معركتها للت�صدي
الإرهاب وعنينا ذلك ،اليوم ن�ستخدم
ال � �ق ��وة ال �ق��ان��ون �ي��ة الربيطانية
الكاملة �ضد منظمتني �إرهابيتني
قتلتا الكثري يف م�صر وه�م��ا عدو
لنا جميعا .وه��ذا �سيعزز جهودنا
امل �� �ش�ترك��ة ال� �س �ت �ئ �� �ص��ال الإره� � ��اب
والأيديولوجيات التي تغذيه .و�أنا
واث��ق من �أن جمتمعاتنا ال�صامدة
�ستهزم هذه اجلماعات ال�سامة.
ي ��ذك ��ر �أن ح ��رك �ت ��ا ح �� �س��م ول � ��واء
ال �ث��ورة ه�م��ا ح��رك�ت��ان خ��رج�ت��ا من
رح��م جماعة الإخ� ��وان و�سبق و�أن
�أعلنتا تبنيهما عددا من العمليات
الإرهابية يف م�صر.

الرئي�س بوتني خالل كلمته �أمام م�س�ؤولني من اجلي�ش الرو�سي (ا ف ب)

بوتن يهدد� :أ�سلحتنا النووية �أمام احل�شد الع�سكري الأمريكي
•• مو�سكو-وكاالت:

قال الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتن ،ام�س اجلمعة،
�إن �أ�سلحة بالده النووية اال�سرتاتيجية رادع يعتد به
للح�شد الع�سكري الأمريكي ،منددا بالطابع العدائي
ال�سرتاتيجية الدفاع الأمريكية.
وقال بوتن :ا�سرتاتيجية الدفاع هذه لها بدون �شك
طابع هجومي �إذا �أردن��ا احلديث بلهجة دبلوما�سية.
لكن �إذا انتقلنا �إىل اللغة الع�سكرية فلديها بدون �شك
طابع عدائي.
وا�ستهجن بوتن ،يف لقاء مع م�س�ؤولني من اجلي�ش
الرو�سي بثه التلفزيون ،تعزيز البنى التحتية حللف
�شمال الأطل�سي والواليات املتحدة يف �أوروبا.

و�أ�ضاف بوتن على رو�سيا �أن تكون بني الدول الرائدة،
ويف بع�ض النواحي ال��رائ��دة املطلقة ،عندما يتعلق
الأم��ر ببناء جيل جديد من الع�سكريني .ه��ذا مهم
ل�ضمان ل�سيادتنا.
ونقلت روي�ت�رز ع��ن بوتن اتهامه ال��والي��ات املتحدة
ب��ال�ت�خ�ط�ي��ط ل�لان �� �س �ح��اب م ��ن م �ع��اه��دة الأ�سلحة
ال �ن��ووي��ة ،م�ت��و��س�ط��ة امل � ��دى ،ال �ت��ي حت �ظ��ر امتالك
�صواريخ نووية وتقليدية ق�صرية ومتو�سطة املدى
تطلق من الأر�ض.
وكانت رو�سيا وال��والي��ات املتحدة تبادلتا االتهامات
ب �خ��رق امل �ع��اه��دة ال �ت��اري �خ �ي��ة ال �ت��ي حت �ك��م الت�سلح،
و�ساعدت على �إنهاء احلرب الباردة ،وقال البلدان �إن
بقاءها مهدد.

جون�سون :م�ستعدون للرد على
الهجمات الإلكرتونية الرو�سية
•• لندن-وكاالت:

الروبوت..وال فقدان الهوية

هو البلد الوحيد يف العامل:

لهذا حافظت اليابان على هويتها زمن العوملة!

•• الفجر � -أوليفييه غالزي – ترجمة خرية ال�شيباين

تخيلوا دول��ة ترف�ض �أعظم عقائد العوملة ،ومع ذلك متكنت من ال�صعود
�إىل الثالثي الرابح يف االقت�صاد العاملي! هذا البلد موجود :مرحبا بكم يف
اليابان .بحلول عام � ،2050سيخ�سر الأرخبيل الياباين  30مليون ن�سمة
و�سيت�شكل  40باملائة من �سكانه من املتقاعدين .مع مثل هذا الت�شخي�ص� ،أي
دولة من منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية كانت �ستقبل عالج الطبيب
الليربايل :فتح ال�سوق للهجرة ،وللن�ساء ،وحت�سني الإنتاجية بال�ساعة ،الخ
 ...ولكن اليابان ،تقاوم .لنذهب �إىل التفا�صيل( :التفا�صيل �ص)11

�أك ��د وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة الربيطاين،
بوري�س جون�سون ،على �ضرورة وقف
رو�سيا هجماتها الإلكرتونية على
اململكة امل�ت�ح��دة �أو م��واج�ه��ة حملة
انتقامية مماثلة لأن هذه الهجمات
ت�ضر بالأمن القومي الربيطاين.
و�أ� �ض��اف جون�سون �أن بريطانيا ال
تكن نوايا �إلكرتونية خبيثة لرو�سيا
ل �ك �ن �ه��ا مت �ل��ك ال � �ق � ��درات التقنية
ملكافحة التج�س�س الإلكرتوين.
وج��ون���س��ون ه��و �أول وزي��ر خارجية
ب��ري�ط��اين ي��زور رو��س�ي��ا منذ خم�س
�سنوات .وت�أتي زي��ارة جون�سون بعد
ات �ه��ام ت�يري��زا م ��اي رو��س�ي��ا ال�شهر
املا�ضي بال�سعي لتقوي�ض املجتمعات
احلرة.
ويقولمرا�سلال�ش�ؤونالدبلوما�سية،
ج�ي�م����س روب �ن��ز �إن ال �ع�ل�اق��ات بني
البلدين يف �أح���س��ن الأح ��وال �سيئة
جدا ،ويف �أ�سو�أ الأحوال فظيعة.

السبت  23ديسمبر  2017م  -العـدد 12205
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•• �أبوظبي -وام:

•• �أبوظبي -وام:

احتفت �شرطة �أبوظبي بالفائزين بجائزة املوظف املثايل ال��دورة  20يف خمتلف املجاالت التي ت�شملها اجلائزة
والتي �شارك فيها ال�ضباط و�ضباط ال�صف واملدنيني يف املديريات والإدارات التابعة لقطاع الأمن اجلنائي.
و�أ�شاد اللواء عمري املهريي مدير قطاع الأمن اجلنائي باجلهود التي يبذلها العاملني يف �شرطة �أبوظبي والهادفة
للو�صول للتميز يف �أداء العمل عرب تطبيق الأفكار الإبداعية مبا ي�سهم يف تطوير العمل وحتقيق ر�سالة و�أهداف
�شرطة �أبوظبي .وطالب الفائزين باجلائزة خالل تكرميهم ب�ضرورة �أن يكونوا قدوة لزمالئهم يف العمل وحتقيق
املزيد من الإجنازات م�ؤكداً �ضرورة االهتمام بتحقيق الأهداف التي ترفع من م�ستوى م�ؤ�شرات الأداء وااللتزام
بالواجبات املهنية العالية يف تقدمي اخلدمات للمراجعني وح�ضر التكرمي العميد حممد �سهيل الرا�شدي نائب
مدير القطاع ل�ش�ؤون الأمن اجلنائي وعدد من ال�ضباط .
يذكر �أن اجلائزة يف دورتها لهذا العام �شارك فيها  23من ال�ضباط و�ضباط ال�صف والأف��راد واملدنيني من
املديريات والإدارات التابعة للقطاع و مت اختيار  11منهم لنيل جائزة املوظف املثايل يف فئاتها املختلفة.

ناق�شت �إدارة الأزمات والكوارث ب�شرطة �أبوظبي يف ور�شة ع�صف ذهني م�شاركة العاملني يف اقرتاح الأفكار الإيجابية
التي تدعم خططها وبراجمها لتعزيز اجلهود التطويرية واالرتقاء بالأداء واال�ستفادة من فر�ص التح�سني لتحقيق
الأهداف اال�سرتاتيجية املن�شودة ل�شرطة �أبوظبي.
وا�ستعر�ض امل�شاركون خالل الور�شة التي عقدت يف جممع �إدارات ال�شرطة �إجراءات العمل املتعلقة بالإدارة ل�ضمان
�سري العمل وفقاً ال�سرتاتيجيتها التي تركز على احلفز الوظيفي وتفوي�ض ال�صالحيات وامل�شاريع واملبادرات و
و�ضع خطط تطوير الإمكانيات والتوعية يف ن�شر ثقافة الطوارئ والأزمات وتعريف اجلمهور بالتعامل مع حاالت
الطوارئ والأزمات والكوارث.
و�أكد املقدم علي �سيف العرياين نائب مدير الإدارة �أهمية الور�شة يف حتفيز العاملني بالإدارة على التفكري اجلماعي
يف و�ضع الأفكار الإبداعية التي تدعم خطط وبرامج الإدارة وال�شفافية يف طرح املوا�ضيع و�إيجاد احللول للق�ضايا
اال�سرتاتيجية ومعاجلتها وا�ستخال�ص الدرو�س امل�ستفادة عاملياً وو�ضع احللول املالئمة لتفاديها.

بدء فعاليات املخيم ال�شتوي لـ «برنامج �أ�صدقاء ال�شرطة » يف �أبوظبي
•• �أبوظبي-وام:

بد�أت يف معهد التكنولوجيا التطبيقية مبدينة حممد بن زايد يف �أبوظبي
فعاليات املخيم ال�شتوي لربنامج «�أ��ص��دق��اء ال�شرطة» مب�شاركة 220
طف ً
ال ت�تراوح �أعمارهم من � 5إىل  14عاماً من �أب�ن��اء منت�سبي �شرطة
�أبوظبي والعاملني يف القطاعات الأخرى يف �أبوظبي.
وذك��ر العقيد �سيف ال�شام�سي مدير �إدارة املرا�سم والعالقات العامة يف
�شرطة �أبوظبي ان الربنامج ي�أتي �ضمن الربامج الثقافية واالجتماعية
ال�ت��ي ينظمها ق�ط��اع امل��ال�ي��ة واخل��دم��ات ب��ال�ت�ع��اون م��ع «ج�ل��وب��ال فيجن»
لعطلة الف�صل الأول للعام الدرا�سي 2017ـ .. 2018م�شريا �إىل �أن
الربنامج يت�ضمن �أن�شطة تك�سب الن�شء عدد من املهارات النوعية وعلى
يد متخ�ص�صني وم�ؤهلني .

و �أكد هاين �أ�سعد �سفري النوايا احل�سنة للأمم املتحدة امل�ست�شار الرتبوي
واملدير التنفيذي لــ «جلوبال فيجن» اهمية التعاون مع �شرطة �أبوظبي
لتعزيز االنتماء يف نفو�س الطلبة وتنمية مهاراتهم من خالل حزمة من
الأن�شطة الريا�ضية والتعليمية.
وذك��ر امل�ق��دم �سعيد املن�صوري رئي�س ق�سم العالقات والتوجيه يف �إدارة
امل��را��س��م وال�ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة �أن الفعاليات تت�ضمن �أن�شطة ه��ادف��ة مثل
احل�ساب الذهني والروبوتات وت�شكيل املج�سمات وبرنامج املهند�س ال�صغري
وال�سباحة وك��رة ال�ق��دم وال��دف��اع ع��ن النف�س وجل�سات الفن واملو�سيقى
واملهارات الذهنية.
كما ت�شمل ن�شاطات تنمي م�ه��ارات الطفل العقلية والبدنية �إىل جانب
الألعاب والربامج الرتفيهية والقراءة والر�سم وامل�سابقات التي ت�سهم يف
�إك�ساب امل�شاركني مهارات جديدة من خالل تعلم تقنيات حديثة.

�شرطة ر�أ�س اخليمة تكرم امل�ساهمني يف خف�ض الأخطاء
•• ر�أ�س اخليمة – الفجر

مرور �أبوظبي تكرم �سيدة بريطانية على
موقفها الإن�ساين يف موقع حادث مروري
•• �أبوظبي -الفجر:

ك��رم��ت م��دي��ري��ة امل ��رور وال ��دوري ��ات ب���ش��رط��ة �أبوظبي
ال�سيدة بريطانية نيكوال كارن ،تقديراً لعملها الإن�ساين
يف حادث ده�س مروري على كورني�ش �أبوظبي.
وع�بر العميد خليفة حممد اخلييلي ،مدير مديرية
امل��دي��ري��ة ،ع��ن بالغ تقديره لل�سيدة الربيطانية على

عملها الإن�ساين الذي يعك�س روح امل�س�ؤولية املجتمعية
م�ؤكداً اهتمام �شرطة �أبوظبي يف ن�شر التفاعل الإيجابي
مع احلوادث املرورية التي تقع يف الطريق.
و�أعربت نيكوال كارن وزوجها «دين �سميث» عن �شكرهما
ل�شرطة �أب��وظ�ب��ي على ال�ت�ك��رمي ،وال ��ذي يعترب دافعاً
لكافة �شرائح املجتمع على التفاعل الإيجابي للحفاظ
على ال�سالمة املرورية.

َك� � � ّر َم ال�ع�م�ي��د ط ��ارق حم�م��د بن
� �س �ي��ف م��دي��ر م �ك �ت��ب ق��ائ��د عام
�شرطة ر�أ���س اخليمة ،املوظفني
امل���س��اه�م�ين يف ت�خ�ف�ي����ض معدل
الأخ� �ط ��اء الإج��رائ �ي��ة يف مراكز
ال�شرطة ال�شاملة بر�أ�س اخليمة،
وه��م نخبة من ال�ضباط ،و�صف
ال���ض�ب��اط امل�ث��ال�ي�ين واملتميزين
يف ت �خ �ف �ي ����ض م� �ع ��دل الأخ� �ط ��اء
الإجرائية ،بح�ضور الرائد طارق
�سعيد �سليمان مدير فرع �ش�ؤون
ال �ق �� �ض��اي��ا ،وذل � ��ك � �ض �م��ن �إط� ��ار
ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة وزارة الداخلية
ال ��رام� �ي ��ة �إىل ت� �ك ��رمي وحتفيز
م�ن�ت���س�ب��ي ال �� �ش ��رط ��ة ،وجتديد
طاقتهم املهنية.
حيث مت تكرمي ك� ٌ�ل م��ن :مالزم
حممد را�شد ال�شحي من مرتب
م��رك��ز ��ش��رط��ة امل��دي�ن��ة ال�شامل،
وم�ساعد �أول علي عبد الرحمن
امل� �ح� �م ��ودي م� ��ن م ��رت ��ب مركز
�شرطة الرم�س ال�شامل ،وم�ساعد
�أول ح �� �س��ن ع� �ب ��د اهلل امل� �ط ��وع
م��ن م��رت��ب م��رك��ز ��ش��رط��ة �شعم،

وم �� �س��اع��د �أول � �ش �ه��رب��ان �أحمد
حممد من مرتب مركز �شرطة
املعمورة ال�شامل.
وم �� �س��اع��د �أول ��س�ع�ي��د حمدان
حممد من مرتب مركز �شرطة
ال� ��دق� ��داق� ��ة ال� ��� �ش ��ام ��ل ،ورق �ي ��ب

�أح �م��د مم� ��دوع ع�ل��ي م��ن مرتب
مركز �شرطة اجلزيرة احلمراء،
و�شرطي �أول ح�سني حممد عبد
الوهاب من مرتب مركز �شرطي
املنيعي.
ومن جانبه� ،أ�شاد العميد طارق

بن �سيف ،باملكرمني وبجهودهم
الكبرية التي بذلوها لي�ستحقوا
ه ��ذا ال �ت �ك��رمي ،م � ��ؤك ��داً حر�ص
�شرطة ر�أ�س اخليمة ،على تكرمي
املوظفني املتميزين واملخل�صني،
�سعياً منها لن�شر ثقافة التميز

يف �أداء الأع� �م ��ال وف ��ق التوجه
اال�� � �س �ت��رات� � �ي� � �ج � ��ي ل �ل �ح �ك ��وم ��ة
االحتادية ور�ؤية 2021م ،مثمناً
حر�ص �شرطة ر�أ�س اخليمة على
ت�ع��زي��ز ج ��ودة الأداء امل�ه�ن��ي وفق
منهج �شرطي متطور.

�شهد �إقباال وم�شاركة جمتمعية

اختتام الأ�سبوع الأول مللتقى ال�سمالية الربيعي الوطني
•• ابوظبي-الفجر:

اختتمت يوم �أم�س الأول اخلمي�س فعاليات الأ�سبوع الأول مللتقى ال�سمالية
الربيعي الوطني الذي ينظمه نادي تراث الإمارات بتوجيهات ورعاية كرمية
م��ن �سمو ال�شيخ �سلطان ب��ن زاي��د �آل نهيان ممثل �صاحب ال�سمو رئي�س
ال��دول��ة رئي�س ال�ن��ادي ،وي�ستمر حتى ال��راب��ع من �شهر يناير ال�ق��ادم ،بباقة
منوعة من الأن�شطة املدرو�سة التي جمعت ما بني الرتاث والثقافة واملتعة
وال�ترف�ي��ه ،وحققت غ��اي��ات متعددة ،و�أب ��رزت تفعيال لل�شراكات املجتمعية
مبختلف م�ستوياتها وتنوع �صورها .فقد احت�ضنت جزيرة ال�سمالية التابعة

للنادي طيلة �أي��ام الأ�سبوع املن�صرم من عمر امللتقى مئات الطلبة ،وحفلت
ميادينها الرتاثية ومرافقها الريا�ضية والبيئية بعدد من الأن�شطة الرتاثية
والثقافية والريا�ضية واالجتماعية والرتفيهية التي نظمتها �إدارة الأن�شطة
يف النادي ،و�شملت املحا�ضرات الرتاثية والوطنية التي تع ّرف يوميا طلبة
امللتقى بالكثري من مفردات امل��وروث الإم��ارات��ي املتنوعة ،و�أي�ضا الأن�شطة
الريا�ضية ،والور�ش العملية يف احلرف واملهن التقليدية والأ�شغال اليدوية،
والألعاب ال�شعبية ،والربامج الرتاثية لتعليمهم مهارات الريا�ضات الرتاثية
مثل الفرو�سية والهجن وال�صقارة والقوارب الرملية وال�شراعية التقليدية
وال�شراعية احلديثة� ،إىل جانب ال�سفينة الرتاثية ،التي حتمل جمموعات

من طلبة امللتقى يف ج��والت بحرية لتعريفهم مبا متثله البيئة البحرية
من جانب خ�صب يف احلياة الإماراتية .كما �شملت فعاليات امللتقى زيارات
ميدانية �إىل القرية الرتاثية التابعة للنادي يف �أبوظبي ،و�إىل ق�صر املغفور
له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه يف العني ،و�إىل ا�سطبل
مربط الغنادير يف ال�شهامة ،فيما ا�ستقبلت جزيرة ال�سمالية �ضمن فعاليات
الأ�سبوع الأول من امللتقى �أكرث من ع�شرين طالبا من خميم الأجيال الثامن
الذي تنظمه جمعية حممد بن خالد �آل نهيان لأجيال امل�ستقبل يف العني،
كما احت�ضنت فعاليات امللتقى يف اجلزيرة املع�سكر التدريبي لفريق ال�سباحة
ال�ت��اب��ع ل�ل�ن��ادي .وتنطلق �صباح غ��د الأح ��د فعاليات الأ��س�ب��وع ال�ث��اين من

امللتقى ،فت�ستكمل ميادين جزيرة ال�سمالية برامج امللتقى املتنوعة ،وتتوا�صل
الزيارات امليدانية لعدد من املعامل التاريخية والثقافية ،ويتوقع �أن يتميز
الأ�سبوع املقبل باحلما�س والإق�ب��ال الكبري من قبل الطلبة امل�شاركني على
االن�خ��راط يف خمتلف الأن�شطة والفعاليات مبا ين�سجم مع غايات النادي
يف تعزيز م�ضامني تراثنا الوطني ك�أحد املكونات البارزة للهوية الوطنية
يف �أو�ساط النا�شئة وال�شباب� ،إذ يقدم امللتقى برناجما تراثيا ثقافيا بقالب
جمتمعي ال�ستثمار �أوقات العطلة املدر�سية ،يعاي�ش امل�شاركون فيه �سبل عي�ش
الآباء واالجداد ،مع مراعاة خلق اجواء �شبابية مفعمة باحليوية متتزج فيها
�أي�ضا برامج ترفيهيه وم�سابقات متنوعة.
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خالد بن �صقر القا�سمي  :مكرمة حاكم ال�شارقة تعك�س عبداهلل العوي�س  :مكرمة حاكم ال�شارقة حتفز املوظفني لبذل املزيد من اجلهود
ر�ؤيته ب�أن االن�سان هو الرثوة احلقيقية للوطن

•• ال�شارقة-وام:

تقدم �سعادة ال�شيخ خالد بن �صقر القا�سمي رئي�س هيئة الوقاية وال�سالمة يف ال�شارقة ب�أ�سمى �آي��ات العرفات
واالمتنان �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة
على مكرمة �سموه لأبنائه بزيادة رواتب موظفي حكومة ال�شارقة بقيمة  600مليون درهم .وقال �أن قرار زيادة
رواتب املوظفني املواطنني حلكومة ال�شارقة يرتجم مدى حر�ص �سموه على توفري حياة م�ستقرة لأبنائه املواطنني
وتوفري �سبل احلياة الرغيدة ال�ستكمال م�سرية اال�ستثمار يف االن�سان .و�أو�ضح �أن مثل هذه املكرمات حتفز املوظفني
لبذل املزيد من اجلهود ملوا�صلة النهو�ض بالإمارات حا�ضراً وم�ستقب ً
ال وحتقق ال�سعادة املجتمعية ملوا�صلة م�سرية
التنمية �إذ �أن االن�سان هو الرثوة احلقيقية للوطن واال�ستثمار فيه يعد من �أهم �أ�سباب رفعة الوطن.

•• ال�شارقة -وام:

تقدم �سعادة عبداهلل �سلطان العوي�س رئي�س
جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة،
ورئي�س جمل�س �إدارة اك�سبو ال�شارقة ب�أ�سمى
�آيات العرفات واالمتنان �إىل �صاحب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة على
مكرمة �سموه لأبنائه بزيادة رواتب موظفي
حكومة ال�شارقة بقيمة  600مليون درهم

..م�ؤكدا �أن هذه املكرمة جت�سد مدى وعمق
جهود �سموه من �أجل الو�صول لال�ستقرار
الأ�سري ورفع امل�ستوى املعي�شي.
وقال العوي�س  -يف ت�صريح بهذه املنا�سبة -
ان مثل هذه املكرمات حتفز املوظفني لبذل
املزيد من اجلهد والعطاء و�أن القرار �سوف
يكون ل��ه دور كبري وف��اع��ل بدعم ا�ستقرار
ح �ي��اة م��وظ �ف��ي احل �ك��وم��ة وت ��وف�ي�ر �سبل
الراحة والعي�ش الرغيد لأ�سرهم.
و�أ�� �ش ��ار �إىل �أن رف ��ع ��س�م��وه ل�ل�ح��د الأدن ��ى

ل��روات��ب خريجي اجلامعات �إىل � 25ألف
دره ��م ه��و ت�ع��زي��ز لقيمة ال�ع�ل��م والثقافة
وحت �ف �ي��ز ل�ل���ش�ب��اب ل�ل�ح���ص��ول ع �ل��ى �أعلى
ال�شهادات اجلامعية ،وهذا هو هدف �صاحب
ال�سمو حاكم ال�شارقة يف �أن يحقق �أبنا�ؤه
الريادة والتميز يف جميع املجاالت.
و�أك��د �سعادته �أن مكرمة �سموه ت�ساهم يف
ع�لاج الكثري م��ن امل�شاكل الأ��س��ري��ة والتي
ي�ت�ع�ل��ق ج ��زء ك �ب�ير م�ن�ه��ا ب ��الأم ��ور املادية
وت�ساعد يف دعم �أوا�صر الأ�سرة.
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وزارة الرتبية ت�شارك بثالثة �آالف طالب على  3دفعات

خطوط �ساخنة لأرقام
الطوارئ على

1760مواطنا ومواطنة يلتحقون بالدفعة الثانية من خميم «�أبوظبي التقني» يف منطقة الظفرة

مدار� 24ساعة
امل�ست�شفيات احلكومية

مبارك ال�شام�سي  :القيادة متكن الأجيال اجلديدة من امل�ستقبل على �أ�س�س را�سخة عمادها الرتاث الإماراتي الأ�صيل

�أبوظبى

5823100
م�ست�شفى املفرق
6214666
م�ست�شفى ابوظبى
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية 6103535

عبدالرحمن احلمادي 500 :متخ�ص�ص يقدمون خدمات لوج�ستية متكاملة للطلبة طوال الـ� 24ساعة

العني

�آمنة ال�ضحاك 150 :متطوعا يف «الرتبية» ينظمون ور�ش تخ�ص�صية يف الروبوت والرتاث والك�شافة

م�ست�شفى توام
م�ست�شفى اجليمى

7677444
7635888

برامج املخيم متنوعة ومفيدة و ذات طابع يتنا�سب مع الهوية الوطنية ومهارات ال�شباب

م�ست�شفى را�شد
م�ست�شفى دبى
م�ست�شفى الرباحة
م�ست�شفى املكتوم
م�ست�شفى االمل
م�ست�شفى الو�صل

3371111
2714444
2710000
2221211
3444010
2193000

م�ست�شفى القا�سمى
م�ست�شفى الكويتى

5386444
5242111

•• �أبوظبي-الفجر:

ي��وا��ص��ل م��رك��ز �أب��وظ�ب��ي للتعليم
والتدريب التقني واملهني ،بنجاح
ت ��ام ف�ع��ال�ي��ات ال � ��دورة اخلام�سة
م� ��ن امل� �خ� �ي ��م ال ��وط� �ن ��ي «البيت
متوحد»  ،2017التي ينظمها
امل��رك��ز خ�ل�ال ال �ف�ترة م��ن -17
 26دي���س�م�براجل��اري مبنطقة
ال�ظ�ف��رة ب ��إم ��ارة �أب��وظ �ب��ي ،حتت
��ش�ع��ار» ب�ن��اء ال �ق��درات م��ن تراث
الإمارات» ،حيث التحقت باملخيم
الدفعة الثانية التي ت�ضم نحو
 1760طالب وطالبة مواطنني
ميثلون طلبة من ال�صف الثامن
وح�ت��ى ال�ث��اين ع�شر م��ن خمتلف
امل ��دار� ��س احل �ك��وم �ي��ة واخلا�صة
ب ��ال ��دول ��ة ،وذل� ��ك ب��ال �ت �ع��اون مع
وزارة الرتبية والتعليم ،ودائرة
التعليم واملعرفة ،ومعهد ابوظبي
للتعليم والتدريب املهني ومعهد
التكنولوجيا التطبيقية.
وق ��ال م �ب��ارك �سعيد ال�شام�سي
مركز ابوظبي للتعليم والتدريب
ال �ت �ق �ن��ي وامل �ه �ن��ي �أن توجيهات
ال� �ق� �ي ��ادة ال��ر� �ش �ي��دة ت� ��ؤك ��د على
� �ض��رورة ال�ع�م��ل ال��وط�ن��ي املوحد
ل�ضمان متكني الأجيال اجلديدة

م��ن امل�ستقبل ب�ك��اف��ة متطلباته
و�أدوات ��ه التكنولوجية املتطورة،
على �أن يتم ذل��ك كله على �أ�س�س
را�سخة عمادها الرتاث الإماراتي
الأ�صيل ،وه��و الأم��ر ال��ذي ي�ؤكد
وي�ق��وى وينمي الهوية الوطنية
ل � ��دى ال� ��� �ش� �ب ��اب ،الف� �ت ��ا اىل �أن
خميم «البيت متوحد» ي�ستوعب
�أك�ث�ر م��ن خم�سة �آالف مواطن
ومواطنة وقد مت تق�سيمهم على
ثالث دفعات مدة كل دفعة �أربعة
�أيام ،فقد �إختتمت الدفعة الأوىل
ب��رن��اجم �ه��ا ب �ن �ج��اح ك �ب�ي�ر حيث
�شارك الطلبة يف خمتلف الأن�شطة
الرتاثية والرتفيهية والتعليمية
والإجتماعية والقيادية واكت�سبوا
ال�ك�ث�ير م��ن اخل�ب��رات احلياتية
ال� �ت ��ي � �س �ت �ف �ي��ده��م يف درا�ستهم
وح��ا� �ض��ره��م وم���س�ت�ق�ب�ل�ه��م �إىل
ج��ان��ب تر�سيخ ال�ه��وي��ة الوطنية
لديهم.
و�أو�ضح �سعادة مبارك ال�شام�سي
�أن املخيم ا�ستقبل الدفعة الثانية
بحفاوة بالغة ويف �أج��واء تراثية
رائ �ع��ة ،ح�ي��ث ان�ت�ظ��م اجل�م�ي��ع يف
ال�برن��ام��ج املخ�ص�ص ل�ه��م ،فيما
ي �ت��م ا��س�ت�ق�ب��ال ال��دف �ع��ة الثالثة
والأخ � �ي � ��رة م� ��ن امل� �خ� �ي ��م ال� �ي ��وم

ال���س�ب��ت ل�ي�خ�ت�ت��م ف�ع��ال�ي��ات��ه يوم
الثالثاء ال�ق��ادم ب ��إذن اهلل ،الفتاً
اىل �أن تنظيم املخيم يتزامن مع
فعاليات مهرجان الظفرة وذلك
ب�ه��دف �إث� ��راء امل�خ�ي��م بالأن�شطة
امل�صاحبة للمهرجان حيث يتم
ت �ن �ظ �ي��م رح� �ل ��ات للم�شاركني
ل �ت �ف �ق ��د م� ��� �س ��اب� �ق ��ات ال� �ت� �م ��ور،
وال �ه �ج��ن ،وال �� �ص �ق��ور ،والكالب
ال�سلوقية ،وحلب ال�ن��وق ،وزيارة
ال�سوق ال�تراث��ي ،وقرية الطفل،
وال �ت ��راث ال �ن �� �س��ائ��ي ،والتعرف

على ط��رق تربية الأب��ل ،وغريها
من الفعاليات الرائعة امل�صاحبة
للمهرجان.
وقال �سعادة الدكتور عبدالرحمن
جا�سم احلمادي مدير عام معهد
ابوظبي للتعليم والتدريب املهني
ورئ�ي����س ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا املنظمة
ملخيم البيت متوحد �أن للم�شاركة
يف مثل ه��ذه الأن�شطة �أث��ر كبري
يف �صقل �شخ�صيات الطلبة حيث
تعترب ه��ذه الن�شاطات مكملة ملا
يتعلموه يف الف�صول الدرا�سية

ف�ه��ي مب�ث��اب��ة م ��دار� ��س يف تعليم
امل � �ه� ��ارات ع ��ن ط ��ري ��ق املمار�سة
وال �ع �م��ل ،وه ��ي ف��ر� �ص��ة لتعزيز
ال �ق �ي��م الأخ�ل�اق� �ي ��ة كاالعتماد
ع�ل��ى النف�س وحت�م��ل امل�س�ؤولية
وم �� �س ��اع ��دة الآخ� ��ري� ��ن واحل�س
بالواجب وامل�س�ؤولية امل�شرتكة.
و�أ�ضاف �سعادة الدكتور احلمادي
ف�ق��ال :كما مت تكليف  500من
امل �� �ش��رف�ين وامل �� �ش��رف��ات ،ورج ��ال
ون�ساء احلرا�سات ومتخ�ص�صني
ذو ق� ��درات ع��ال�ي��ة ل�ت�ق��دمي كافة

دبى

اخلدمات الوج�ستية املتكاملة يف
خم�ي��م ال �ط�ل�اب وامل �خ �ي��م الآخ ��ر
للطالبات الذي يتميز بالتظليل
ال �ك��ام��ل ل �� �ض �م��ان اخل�صو�صية
التامة يف حركة امل�شاركات داخل
املخيم وذلك طوال ال� 24ساعة
يومياً ،مما ي�شري اىل توفر كافة
العوامل التي ت�ضمن النجاح يف
حتقيق ك��ام��ل الأه� ��داف املرجوة
م � ��ن امل � �خ � �ي� ��م .ب� � ��دوره� � ��ا قالت
�سعادة الدكتورة �آمنة ال�ضحاك
ال �� �ش��ام �� �س��ي الوكيل امل�ساعد
ل�ق�ط��اع ال��رع��اي��ة والأن �� �ش �ط��ة �أن
خميم البيت متوحد ميثل � أحد
�أه� ��م ال�ب�رام ��ج ال �ت��ي ن���س�ع��ى من
خ�ل�ال� �ه ��ا ل �ت �ح �ق �ي��ق ت ��وج� �ه ��ات
ق�ي��ادت�ن��ا ال��ر� �ش �ي��دة يف التم�سك
ب � �ه� ��وي � �ت � �ن� ��ا ورب� � � � � ��ط �أب � �ن� ��ائ � �ن� ��ا
ال �ط �ل �ب��ة ب�ت�راث� �ه ��م واعطائهم
ال �ف��ر� �ص��ة ليخو�ضوا جتربة
التفاعل املبا�شر مبا�ضي االجداد
الأ��ص�ي��ل ك�م��ا متنحهم امل�شاركة
فر�ص ل�صقل قدراتهم ومتكينهم
من التعرف على الطبيعة الربية
والتعاي�ش معها ب�شكل �إيجابي.
و�أو��ض�ح��ت �سعادتها� أن املخيم ال
يقت�صر فقط على املجال الرتاثي
ب��ل ح��ر��ص�ن��ا ان ت �ك��ون الربامج

امل�ق��دم��ة للطلبة متنوعة ترثي
جتربتهم وتكر�س لديهم مفاهيم
ال� �ه ��وي ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة واالن� �ت� �م ��اء
ل �ل��دول��ة � إذ ي �� �ش��ارك يف املخيم
قرابة ثالثة �آالف طالب وطالبة
و  150متطوعا ومتطوعة ومن
هنا تكمن �أهمية ا�ستثمار وجود
ه ��ذا ال �ع��دد ال �ه��ائ��ل م��ن الطلبة
لتقدمي الربامج الهادفة واملفيدة
لهم و�شغل وقت فراغهم بال�صورة
املثلى التي نطمح لها.
ول �ف �ت��ت � �س �ع��ادة ال��دك �ت��ورة �آمنة
ال�شام�سي �أن املخيم �أتاح الفر�صة
ل �ط �ل �ب��ة امل� ��در� � �س� ��ة الإم� ��ارات � �ي� ��ة
ب � ��أن ي �� �ش��ارك��وا يف ت �ق��دمي ور� ��ش
ت �خ �� �ص �� �ص �ي��ة يف جم � ��ال روب � ��وت
فيك�س وروبوت في�شر تيك وجمال
الرتاث وجمال الك�شافة وغريها
م� � ��ن امل� � � �ج � � ��االت ال� � �ت � ��ي ت�سعى
ال��وزارة �إىل متكني الطلبة منها
باعتبارها باتت من �أهم مفاهيم
ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ق��ائ��م ع �ل��ى االبتكار
وال��ري��ادة واالب� ��داع ،م ��ؤك��دة على
ال�ت�ع��اون امل�ت�ط��ور وامل�ت��وا��ص��ل مع
مركز �أبوظبي للتعليم والتدريب
التقني واملهني ،لتحقق ال�صالح
ال�ع��ام لكافة �شباب وفتيات دولة
الإمارات العربية املتحدة.

هيئة كهرباء ومياه دبي تطلق م�شروع «التميز العاملي امل�ستدام»
•• دبي-وام:

�أطلق �سعادة �سعيد حممد الطاير
الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي
لهيئة كهرباء ومياه دبي “م�شروع
التميز ال�ع��امل��ي امل�ستدام” وذلك
خ�ل��ال ف �ع��ال �ي��ة “قمة التميز”
التي نظمتها الهيئة و�شارك فيها
النواب التنفيذيون للرئي�س ونواب
ال��رئ �ي ����س وم ��دي ��رو الإدارات يف
الهيئة .وت�ضمنت “قمة التميز”
عدداً من اجلل�سات النقا�شية �شارك
فيها ريت�شارد وي�ست �أح��د �أبطال
� �س �ب��اق��ات ف ��ورم ��وال  1واملتحدث
العاملي يف جمال التميز.
يف ك�ل�م�ت��ه خ �ل�ال ال �ف �ع��ال �ي��ة ذكر
ال� �ط ��اي ��ر ان ه � ��دف ال �ه �ي �ئ��ة من
م���ش��روع التميز ال�ع��امل��ي امل�ستدام
ت�ع��زي��ز وت��ر��س�ي��خ �أ��س����س ومفاهيم
وث �ق��اف��ة ال �ت �م �ي��ز ل� ��دى موظفي
الهيئة والت�أكيد على م�شاركتهم

عجمان

عجمان ميدكال كومبلك�س 7422227
7439333
م�ست�شفى خليفة
ام القيوين

7656888

م�ست�شفى ام القيوين
را�س اخليمة

2223666
م�ست�شفى �صقر
م�ست�شفى �سيف بن غبا�ش 2223555
الفجرية

2242999

م�ست�شفى الفجرية
امل�ست�شفيات اخلا�صة
�أبوظبى

6332255
املركز الطبى اجلديد
امل�ست�شفى الأهلى مرد�ش 6262666
6139111
م�ست�شفى النور
امل�ست�شفى االماراتى الفرن�سى 6265722
دبى

2829900
م�ست�شفى ولكري
3096644
امل�ست�شفى الأمريكى
3454000
بلهول الدولية
امل�ست�شفى الدولية اخلا�صة 2212484
ال�شارقة

م�ست�شفى الزهراء اخلا�صة 5619999
5658866
م�ست�شفى زليخة
امل�ست�شفى املركزى اخلا�ص 5639900
5452222
امل�ست�شفى امللكى
العني

م�ست�شفى الواحة

7221251

�صيدليات تعمل حتى �أوقات مت�أخرة
ابوظبى

�صيدلية النور اجلديدة 6264264
6326671
�صيدلية الرازى
ال�صيدلية الأهلية املركزية 6269545
6744214
�صيدلية رميا
�صيدلية املركز الطبى اجلديد 6341134
5546674
�صيدلية م�صفح
6411299
�صيدلية دار ال�شفاء
�صيدلية ابن �سينا  -الدانا بالزا 6669240
عجمان

ال �ف��اع �ل��ة يف رح �ل ��ة ال �ه �ي �ئ��ة نحو
التميز امل�ستدام ال��ذي يعد حجر
الأ�سا�س لتطوير منظومة العمل
وحتقيق ر�ؤية قيادتنا الر�شيدة يف
تعزيز م�سرية متيز حكومة دولة
الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة التي

باتت مرجعاً للحكومات ال�ساعية
�إىل االرت � �ق� ��اء ب� ��أدائ� �ه ��ا وحتقيق
�سعادة �شعوبها.
و�أ�ضاف الطاير �أن �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س

ال � ��وزراء ح��اك��م دب��ي “رعاه اهلل”
ح� ��دد خ�ل��ال �إط �ل�اق� ��ه منظومة
اجل � �ي� ��ل ال � ��راب � ��ع م� ��ن منظومة
التميز احلكومي املعامل الأ�سا�سية
ور�سم النهج اال�ستباقي حلكومات
امل �� �س �ت �ق �ب��ل ..وم � � ��ؤخ� � ��راً حققت

ال ��دول ��ة �إجن � � ��ازاً ع��امل �ي �اً ح �ي��ث مت
اعتماد منظومة التميز احلكومي
الإم � ��ارات� � �ي � ��ة ك �م��رج �ع �ي��ة عاملية
ل �ل �ح �ك��وم��ات يف حت���س�ين الكفاءة
ونهجاً لت�شكيل حكومات امل�ستقبل
مبا ي�ؤكد مكانتها كنهج عاملي رائد

يف تقييم الأداء امل�ؤ�س�سي والتميز
الريادي يف حكومات امل�ستقبل.
واختتم الطاير كلمته م��ؤك��دا ان
م���ش��روع التميز ال�ع��امل��ي امل�ستدام
�سيحقق �أهدافه املرجوة ب��إذن اهلل
لإمي ��ان ال �ك��ادر الوظيفي ب�أهمية

ا��س�ت��دام��ة التميز داع �ي��ا اىل بذل
اجل �ه��د ك��ي ي �ك��ون ال�ت�م�ي��ز ثقافة
و�أ�سلوب حياة بني جميع موظفي
الهيئة ان�سجاماً مع ر�ؤيتها يف �أن
تكون م�ؤ�س�سة م�ستدامة مبتكرة
على م�ستوى عاملي.

«طرق دبي» تطلع «خدمات الإ�سعاف» على �أف�ضل املمار�سات يف منظومة الأداء امل�ؤ�س�سي
•• دبي-الفجر:

ا�ستقبلت هيئة الطرق واملوا�صالت
وف��دا من م�ؤ�س�سة دب��ي خلدمات
الإ��س�ع��اف ،الط�لاع��ه على �أف�ضل
امل � �م� ��ار� � �س� ��ات وال� �ت� �ط� �ب� �ي� �ق ��ات يف
منظومة الأداء امل�ؤ�س�سي ،وذلك
يف �إط � ��ار ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة الهيئة
يف ت �ب��ادل اخل �ب�رات وامل� �ع ��ارف يف
املجاالت ذات ال�صلة مع اجلهات
احل� �ك ��وم� �ي ��ة يف ظ � ��ل ت ��وج� �ه ��ات
حكومتنا الر�شيدة.
ورح� ��ب ف �ه��د ال �� �س��وي��دي ،مدير
�إدارة التطوير والأداء امل�ؤ�س�سي
بقطاع اال�سرتاتيجية واحلوكمة

ال�شارقة

امل ��ؤ� �س �� �س �ي��ة يف ال �ه �ي �ئ��ة ،بالوفد
ال��زائ��ر ال��ذي �ضم ال��دك�ت��ور عمر
ال �� �س � ّق��اف ،م��دي��ر �إدارة ال�ش�ؤون
الطبية والفنية ،والدكتور م�شعل
ج �ل �ف��ار ،م��دي��ر �إدارة �إ�سعافات

املطارات بالإنابة� ،إ�ضافة �إىل عدد
من م�س�ؤويل اجلانبني.
وق��ال فهد ال�سويدي� :إن اللقاء
ب � � ��د�أ ب� �ت� �ق ��دمي ع� ��ر�� ��ض م ��رئ ��ي،
مت ف� �ي ��ه ا�� �س� �ت� �ع ��را� ��ض الهيكل
ال� �ت� �ن� �ظ� �ي� �م ��ي ل� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ط� ��رق
وامل ��وا�� �ص�ل�ات ،و�إدارة التطوير
والأداء امل ��ؤ� �س �� �س��ي ،وم�ستويات
اخل �ط��ة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة للهيئة
وم�ستويات الأداء ،وتطابقها مع
الغايات وا�سرتاتيجيات امل�ؤ�س�سات
وال�ق�ط��اع��ات بالهيئة ،بالإ�ضافة
�إىل امل� � ��ؤ�� � �ش � ��رات الت�شغيلية،
وخ �ط��ط الأداء ال� �ف ��ردي ،و�آلية
مراجعة اخل�ط��ة اال�سرتاتيجية

والأهداف.
و�أ�ضاف� :أنه مت كذلك ا�ستعرا�ض
منظومة �إدارة الأداء امل�ؤ�س�سي،
م � ��ن ح � �ي� ��ث ك� ��ون � �ه� ��ا جمموعة
م��راح��ل عمل ،ف�ضال ع��ن كيفية
قيا�س م�سوحات ر�ضى املتعاملني
و�أ�ساليب �إجرائها ،والتعرف �إىل
اجل�ه��ات املعنية بهذه امل�سوحات،
وم �ه��ام امل�ت���س��وق ال���س��ري ،م�ؤكدا
�أن ��ه مت ط ��رح ع ��دد م��ن الأ�سئلة
واال�� �س� �ت� �ف� ��� �س ��ارات ،مت الإج ��اب ��ة
عليها وتو�ضيحها ،الأم ��ر الذي
�أث ��رى ال�ل�ق��اء ب��درج��ة ك�ب�يرة من
الإي �ج��اب �ي��ة ،واك�ت���س��اب اجلانبني
الكثري من املعارف.

�صيدلية عجمان
�صيدلية مكة
�صيدلية املدينة
�صيدلية االمارات
�صيدلية الأم

7446031
7446343
7468424
7474900
7429006

دبى

2240566
�صيدلية املدينة
3967335
�صيدلية اجلامعة
3935619
�صيدلية الأحتاد
�صيدلية ابن �سينا  -بر دبى 3556909
�صيدلية جراند بن �سينا  -طريق ريجا 2247650
العني

7655120
�صيدلية العني
7630120
�صيدلية فرح
�صيدلية ال�سالم اجلديدة 7543887
ال�شارقة

5732221
�صيدلية م�سافى
5582800
�صيدلية حمد
5656994
�صيدلية مكة
5565262
�صيدلية الرازى
5733311
�صيدلية نادين
�صيدلية ابن �سينا الكورني�ش 5726885
5623850
�صيدلية ال�شارقة
ام القوين

�صيدلية احلرم

7660292

ال�شرطة  /املطافى
االمارات

997 / 999
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/توب بالك �ستون
للعقارات ذ.م.م رخ�صة رقمCN 18898903:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة ع�سل كور مانباييفا %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف فالينتينا كاتري�شكو
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/تربل �ستار لل�صيانة
الفنية رخ�صة رقم CN 1050305:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سامل �صالح عامر �صقر العامري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد �سامل �صالح عامر العامري
تعديل ن�شاط
حذف ا�صالح ابار النفط والغاز الطبيعي و�صيانتها ()0910002
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (ابوظبي)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم مكنا�س
رخ�صة رقم CN 1006395:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة توريه بنا�صر مو�سى الزغاري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احل�سنيه الزغاري
تعديل وكيل خدمات
حذف حممد علي احمد حمد الظاهري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ت�شالينج لال�ستثمار
رخ�صة رقم CN 1130344:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من /ت�شالينج لال�ستثمار
CHALLENGE INVESTMENT

اىل/ت�شالينج لال�ستثمار� -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
CHALLENGE INVESTMENT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/امتو�سفري لل�سفر وال�سياحة
رخ�صة رقم CN 2242892:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير /ا�ضافة حممد جاد با�شا mohamed basha

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة نا�صر عبداهلل �شاهني يو�سف احلمادي %100
تعديل مدير /حذف حممد جاد جاد حممد با�شا
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد عبداهلل را�شد عبداهلل اجل�سا�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/رجل ال�صحراء للنقل واملقاوالت
العامة رخ�صة رقم CN 1051618:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من /رجل ال�صحراء للنقل واملقاوالت العامة
DESERT MAN TRANSPORTING & CONTRACTING

اىل/رجل ال�صحراء للنقل واملقاوالت العامة �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
DESERT MAN TRANSPORTING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الوطنية للم�شاريع والتعمري ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1049849:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة تروجان لال�ستثمارات التجارية ذ.م.م TROJAN COMMERCIAL INVESTMENTS LLC
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة تروجان القاب�ضة ذ.م.م trojan holding L.L.C
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد �سهيل مبارك غامن الكتبي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف هايدرا للتطوير ذ.م.م HYDRA DEVELOPMENT LLC
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف تروجان القاب�ضة ذ.م.م trojan holding l.l.c
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة ا�ست�شراف امل�ستقبل لال�ست�شارات
والتدريب رخ�صة رقم CN 2151333:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من /م�ؤ�س�سة ا�ست�شراف امل�ستقبل لال�ست�شارات والتدريب

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

ESTISHRAF AL MOSTQBAL CONSULTANCY & TRAINING EST

اىل/م�ؤ�س�سة ا�ست�شراف امل�ستقبل لال�ست�شارات االدارية
ESTISHRAF AL MOSTQBAL MANAGEMENT CONSULTANCY

تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي مع�سكر �آل نهيان �ش  19/2ق  52اىل  61املالك/
�شركة لينك انفي�ستمنت اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي �شرق  52957 52957 2-19من�صور
بن زايد بن �سلطان
تعديل ن�شاط/حذف التدريب على االعمال والنظم االدارية ()8549013
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
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تعلن وزارة االقت�صاد ب�أن ال�سادة�/شركة مو�ستانغ انرتنا�شونال
ال بي (اجلن�سية:الواليات املتحدة) قد تقدمت بطلب �شطب قيد
فرع ال�شركة يف �إمارة ابوظبي (العنوان :النجدة -بناية �سلطان
الهاملي� -أبوظبي� ،ص.ب )34375 :واملقيدة حتت رقم ()3129
يف �سجل ال�شركات االجنبية يف الوزارة .وتنفيذا الحكام القانون
االحتادي رقم ( )2ل�سنة 2015م يف �ش�أن ال�شركات التجارية
وتعديالتة و القرار الوزاري رقم ( )377ل�سنة 2010م يف �ش�أن
اعتماد دليل اجراءات الرتخي�ص لفروع ومكاتب املن�ش�آت امل�ؤ�س�سة
باخلارج واملناطق احلرة بالدولة  .يرجى من ال�سادة ا�صحاب احلق
يف االعرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�ضهم اىل الوزارة يف ميعاد ال
يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل :وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سجيل التجاري �ص.ب - )901(:ابوظبي.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/تطوير �سوفتوير منطقة حره ذ.م.م
�أبوظبي رخ�صة رقم CN 1148080:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة حمد مطر �سامل عبيد العرطي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف تطوير �سوفتوير منطقة حرة ذ.م.م tatweer software fz-llc
تعديل را�س املال/من  50000000اىل 100000
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة  null*nullاىل 0.50*0.20
تعديل �شكل قانوين/من فرع اىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من /تطوير �سوفتوير منطقة حره ذ.م.م �أبوظبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جلوبال
ماك�س للو�ساطة التجارية
رخ�صة رقم CN 1534841:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/زون باركينج �سليو�شنز
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/وردي للمقاوالت والنقليات
العامة رخ�صة رقم CN 1754809:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من /وردي للمقاوالت والنقليات العامة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ريف ال�صاروج للنقليات واملقاوالت
العامة رخ�صة رقم CN 1939828:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة هزاع بن خليفة بن �سلطان الهنائي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عتيق كنني حارب جا�سم الظاهري
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من /ريف ال�صاروج للنقليات واملقاوالت العامة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة املرجان االخ�ضر للمقاوالت
والنقليات العامة رخ�صة رقم CN 1904178:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة هزاع بن خليفة بن �سلطان الهنائي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عتيق كنني حارب جا�سم الظاهري
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من /م�ؤ�س�سة املرجان االخ�ضر للمقاوالت والنقليات العامة

PINK GENERAL CONTRACTING & TRANSPORT

اىل/ريف ال�صاروج العمال النجارة واحلدادة امل�سلحة

�إعـــالن �شطب قيد

ادارة الت�سجيل التجاري

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

TATWEER SOFTWARE FZ-LLC- ABU DHABI

اىل/تطوير �سوفتوير �شركة ال�شخ�ص الواحد� -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
TATWEER SOFTWARE ONE PERSON CO- SOLE PROPRIETORSHIP

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

REEF AL SAROOJ GENERAL TRANSPORT & CONTRACTING

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

AL MARJAN AL AKHDAR GENERAL CONTRACTING & TRANSPORT EST

اىل/م�ؤ�س�سة املرجان االخ�ضر العمال النجارة واحلدادة امل�سلحة

�إعــــــــــالن

ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1144432:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء
االمارات كابيتال ذ.م.م  EMIRATES CAPITALمن  %27اىل %70
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف كابيتل انفي�ستمنت ذ.م.م
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (ابوظبي)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/واحة االبداع للديكور ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1157946:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من /واحة االبداع للديكور ذ.م.م
WAHAT ALEBDAA DECOR LLC

اىل/درمي هوم للمفرو�شات والديكور ذ.م.م

DREAM HOME FURNITURE AND DECOR LLC

تعديل ن�شاط/ا�ضافة اعمال النجارة امل�سلحة ( )4390004
تعديل ن�شاط/ا�ضافة اعمال حديد الت�سليح ()4390005
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها ()4100002
تعديل ن�شاط/حذف نقل املواد العامة بال�شاحنات اخلفيفة ()4923010
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعديل ن�شاط/ا�ضافة اعمال النجارة امل�سلحة ( )4390004
تعديل ن�شاط/ا�ضافة اعمال حديد الت�سليح ()4390005
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها ()4100002
تعديل ن�شاط/حذف نقل املواد العامة بال�شاحنات الثقيلة ()4923009
تعديل ن�شاط/حذف نقل املواد العامة بال�شاحنات اخلفيفة ()4923010
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعديل عنوان/من العني العني املنطقة ال�صناعية �شعبية ال�سلم ال�سيد حممد حمد
حممد مرزوق العامري واخرون اىل العني املنطقة ال�صناعية �شعبة ال�سلم 94710
 94710حمد �سهيل عوي�ضه واخرين
تعديل ن�شاط/ا�ضافة بيع االثاث املنزيل  -بالتجزئة ( )4759001
تعديل ن�شاط/حذف خدمات جتميل احلدائق واملنتزهات ()8130002
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت الت�شجري ()4220403
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة العتبي بنياو
البيئية ملقاوالت �شبكات ال�صرف ال�صحي و�صيانتها ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2187849:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء
حممد مطر مطر �سعيد �سامل النيادي من  %51اىل %61
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شاران ميهول باتيل
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل
�سناء للخياطة  -فرع رخ�صة رقمCN 1109814-1:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز رويال اليف
�سبا للرجال رخ�صة رقمCN 2420991:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة هزاع بن خليفة بن �سلطان الهنائي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف هدى عبداهلل �سلطان الكعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اورينو فا�شيون
بوينت لالك�س�سوارات رخ�صة رقمCN 1500872:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد ي�سلم وقا�ش %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سامل را�شد �سامل حميد النعيمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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اىل/وردي للمقاوالت والنقليات العامة�شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
PINK GENERAL CONTRACTING & TRANSPORT SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (العني)

�إعــــــــــالن

REEF AL SAROOJ REINFORCED CARPENTRY AND STEEL WORKS

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (العني)

�إعــــــــــالن

AL MARJAN AL AKHDAR REINFORCED CARPENTRY AND STEEL WORKS EST

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (العني)
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�إعــــــــــالن

السبت  23ديسمبر  2017م  -العـدد 12205

�أخبـار الإمـارات

Saturday 23 December 2017 - Issue No 12205

بيئة ر�أ�س اخليمة حت�صل على الأيزو 9001: 2015
•• ر�أ�س اخليمة -الفجر

ح�صلت هيئة حماية البيئة والتنمية بر�أ�س اخليمة على �شهادة االلتزام
مبعايري ومتطلبات نظام �إدارة اجل��ودة وفقا للموا�صفة العاملية ISO
 9001:2015واملعتمدة من قبل هيئة االعتماد يف اململكة املتحدة
 ، UKASوذل��ك على م�ستوى جميع عملياتها وخدماتها املقدمة
للمتعاملني وعلى م�ستوى جميع وحداتها التنظيمية املتمثلة يف �أق�سام
الرقابة البيئية والعالقات املجتمعية والدرا�سات وال�سيا�سات ،واخلدمات
امل�ساندة وما يندرج حتتها من وحدات املوارد الب�شرية واخلدمات الإدارية
واملوارد املالية ،وتقنية املعلومات ،هذا بالإ�ضافة �إىل املكتب الفني واالداري

ومكتب التميز امل�ؤ�س�سي .وقال د�.سيف حممد الغي�ص املدير التنفيذي
للهيئة احل�صول على �شهادة �أيزو  9001يعد �إجنازا ي�ضاف �إىل �سل�سلة
الإجن ��ازات التي حققتها الهيئة يف جم��ال التطوير والتميز امل�ؤ�س�سي
وتبني �أف�ضل املمار�سات العاملية وااللتزام بتطبيق �أنظمة �إدارة اجلودة
العاملية ؛ وذلك من خالل حتقيق �أعلى درجة �سعادة ممكنة للمتعاملني
عن حزمة اخلدمات التي تقدمها الهيئة لهم والتي و�صل عددها �إىل 35
نوع خدمة  ،ومن خالل حتقيق �أعلى درجة �سعادة ممكنة ملوظفي الهيئة
والتي تت�صدر بالفعل ال��دوائ��ر والهيئات احلكومية يف م�ؤ�شر ال�سعادة
الوظيفية بر�أ�س اخليمة خالل عام  ، 2017وبالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن
الهيئة �ستحقق العديد من املنافع من وراء احل�صول على هذه املوا�صفة

مثل  :حت�سني الأداء امل�ؤ�س�سي العام والقدرة على الوفاء با�ستمرار ملتطلبات
املتعاملني واملتطلبات القانونية والتنظيمية التي تنطبق على اخلدمات
التي تقدمها الهيئة  ،وحت�سني القدرة على التعامل مع املخاطر وا�ستغالل
الفر�ص املتاحة يف البيئة اخلارجية للهيئة والتي ترتبط بطبيعة عملها
و�أهدافها اال�سرتاتيجية .وميتد نطاق تطبيق نظام �إدارة اجل��ودة �أيزو
 9001:2015يف الهيئة على عملية حماية البيئة وا�ستدامة مواردها
جلميع فئات جمتمع �إمارة ر�أ�س اخليمة من خالل �إيجاد التوازن الدقيق
ب�ين التنمية االجتماعية واالقت�صادية وب�ين حماية البيئة  ،و�ضمان
املحافظة على م�ستوى ع��ال من اجل��ودة والتميز يف اخل��دم��ات املقدمة
من قبل الهيئة  ،واالبتكار والتميز يف �أ�ساليب الرقابة والتوعية البيئية

و�إعداد الت�شريعات املبنية على برامج بحثية متخ�ص�صة ت�ساهم يف حماية
البيئة وامل ��وارد الطبيعية  ،وتعزيز ال���ش��راك��ات م��ع اجل�ه��ات احلكومية
املحلية واالحتادية وامل�ؤ�س�سات التعليمية واالجتماعية وامل�ؤ�س�سات الدولية
والقطاع اخلا�ص دعما لتحقيق الأهداف اال�سرتاتيجية للهيئة والتي تقع
على ر�أ�سها بح�سب �أولوياتها �أهداف  :تر�سيخ مفهوم اال�ستدامة البيئية
ل��دى امل�ن���ش��آت ال�صناعية وق�ط��اع��ات املجتمع  ،وت�ط��وي��ر ق ��درات الدعم
امل�ؤ�س�سي وتعزيز ثقافة االبتكار وال�شفافية  ،وتقليل الب�صمة البيئية يف
الإمارة  ،وتعزيز م�شاركة قطاعات املجتمع يف الرقابة والتوعية البيئية ،
وا�ستدامة الرثوة ال�سمكية واحليوانية والزراعية ،وحماية التنوع احليوي
واملوائل الطبيعية يف االمارة  ،وحماية و�إدارة املياه اجلوفية.

حمدان بن را�شد و�أحمد بن حممد يح�ضران حفل زفاف مواطن
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•• دبي-وام:

ح���ض��ر ��س�م��و ال���ش�ي��خ ح �م��دان ب��ن را�شد
�آل مكتوم نائب حاكم دب��ي وزي��ر املالية
و�سمو ال�شيخ �أحمد بن حممد بن را�شد
�آل مكتوم رئي�س م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد
�آل مكتوم للمعرفة حفل اال�ستقبال الذي
�أقامه ال�سيد را�شد �شرار ملنا�سبة زفاف
جنله مكتوم �إىل ك��رمي��ة ال�سيد �أحمد
علي ال�شحي.
وح�ضر احل�ف��ل  -ال��ذي �أق�ي��م يف مركز
دب��ي ال �ت �ج��اري  -م���س��اء ام����س ع��دد من
�أعيان البالد وكبار امل�س�ؤولني يف الدولة
و�أقارب العرو�سني.
وقد هن�أ �سمو ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل
مكتوم �أهل العرو�سني ومتنى لهما حياة
�أ�سرية �سعيدة.

�أحمد بن حممد بن را�شد
يح�ضر �أفراح الكتبي
•• دبي -وام:

ح�ضر �سمو ال�شيخ �أحمد بن حممد بن را�شد �آل مكتوم رئي�س م�ؤ�س�سة
حممد بن را�شد �آل مكتوم للمعرفة حفل اال�ستقبال ال��ذي �أقامه ال�سيد
بطي علي حممد ب��و ن��وا���س الكتبي ملنا�سبة زف��اف جنله علي �إىل كرمية
ال�سيد عبيد مطر علي بو نوا�س الكتبي .وح�ضر احلفل  -ال��ذي �أقيم يف
قاعة الرمال للأفراح على طريق دبي -العني م�ساء ام�س عدد من �أعيان
البالد ووجهاء و�أبناء القبائل و�أق��ارب العرو�سني .وقد بارك �سمو ال�شيخ
�أحمد بن حممد بن را�شد �آل مكتوم للعرو�سني وذويهما ال��زواج امليمون
متمنيا لهما حياة زوجية �سعيدة وم�ستقرة.

تكرمي واحتفاء مبرمي �سلطان وذيب دا�ؤود وم�سرح ال�شارقة الوطني

م�سرحية اجلائزة ..حتث الأطفال على املحبة والتعاون يف افتتاح مهرجان الطفل
•• ال�شارقة-الفجر:

حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ
ال� ��دك � �ت� ��ور � �س �ل �ط ��ان ب� ��ن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة ،وبح�ضور �سعادة
ع �ب ��داهلل ال �ع��وي ����س رئ �ي ����س دائ ��رة
الثقافة بال�شارقة و�سعادة �إ�سماعيل
عبداهلل رئي�س جمعية امل�سرحني
رئي�س امل�ه��رج��ان ،انطلقت م�ساء
يوم ام�س الأول اخلمي�س فعاليات
وع� ��رو�� ��ض م� �ه ��رج ��ان الإم� � � ��ارات
مل���س��رح ال�ط�ف��ل يف دورت� ��ه الثالثة
ع� ��� �ش ��رة م� ��ن ع� �ل ��ى ق ��اع ��ة ق�صر
الثقافة بال�شارقة ،والتي ا�ستهلت
بال�سالم الوطني لدولة الإمارات
ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ث��م ع��ر���ض فلم
وثائقي عن دورات املهرجان منذ
انطالقته يف العام  2005وحتى
دورته الأخرية ،كما ت�ضمن الفيلم
ع��ر� �ض �اً ل���ش�خ���ص�ي�ت��ي املهرجان
الفنانة الإماراتية القديرة مرمي
��س�ل�ط��ان ،ال�ت��ي حظيت بالتكرمي
يف حفل االف�ت�ت��اح ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
تكرمي املغفور له ب�إذن اهلل الفنان
الفل�سطيني ذي��ب دا�ؤود والذي
ت��ول��ت وال ��دت ��ه احل �� �ض��ور وت�سلم
درع امل �ه��رج��ان .ومت خ�ل�ال حفل
االف� �ت� �ت ��اح ت� �ك ��رمي ف ��رق ��ة م�سرح
ال �� �ش��ارق��ة ال ��وط �ن ��ي ،باعتبارها

ال�ف��رق��ة ال�ف��ائ��زة ب�ج��ائ��زة جمعية
امل �� �س��رح �ي�ي�ن ل �ل �ف��رق امل�سرحية
امل�ت�م�ي��زة يف دورت �ه��ا الأوىل التي
�أط�ل�ق��ت يف ه��ذا ال �ع��ام ع��ن منجز
ال � �ف� ��رق خ �ل��ال ال � �ع� ��ام ،2016
� �ض �م��ن ا� �س�ت�رات �ي �ج �ي ��ة جمعية
امل �� �س��رح �ي�ين يف ت �ك��رمي وحتفيز
الفرق امل�سرحية املحلية وتقديرا
للجهد الكبري والعطاء الوا�ضح
الذي تقدمه الفرق املحلية داخل
الدولة وخارجها .كما �شهد حفل
االفتتاح ا�ستعرا�ض وتقدمي جلنة
التحكيم والتي ت�شكلت من كل من

احل�سن النفايل وم�صطفى ر�شيد
وع�ب��داهلل م�سعود وهيفاء ح�سني
وع �ب��دال��رح �م��ن امل �ل�ا ،بالإ�ضافة
�إىل جل�ن��ة حتكيم الأط �ف��ال التي
ت�شكلت من الأطفال :العنود طارق
امل ��ازم ��ي ،و�أم� ��ل ج��ا��س��م امل�شريي،
ونورة نبيل احلو�سني.
اجلائزة
وبعد اختتام احلفل الذي ح�ضره
ج� �م� �ه ��ور غ� �ف�ي�ر م � ��ن الأط � �ف � ��ال
وعوائلهم الكرمية ،قدمت فرقة
امل���س��رح احل��دي��ث ب��ال���ش��ارق��ة� ،أول

ع� ��رو�� ��ض دورة ه � ��ذا ال � �ع� ��ام من
املهرجان وهي م�سرحية «اجلائزة»
م��ن ت�أليف �أح�م��د امل��اج��د و�إخراج
عمر املال .تدور �أحداث امل�سرحية
يف بيئة احل���ش��رات ،وت�ترك��ز حول
بيئتي ال�ف��را��ش��ات وال�ع�ن��اك��ب ،من
خ�ل�ال ج��ائ��زة ت�ن��اف���س��ت الفئتني
ح��ول �ه��ا ت��ذه��ب ل�ل�ب�ي�ئ��ة الأنظف
واالجمل .الفرا�شات الذين يتمثل
ف�ي�ه��م ج��ان��ب اخل�ي��ر ،والعناكب
التي ال تنفك عن لعب �أدوار ال�شر
يف عالقاتها مع باقي احل�شرات،
م ��ن خ �ل�ال ��ش�خ���ص�ي��ة «عنكب»،

و�شخ�صية «ع �ن �ع��ن» امل��رك �ب��ة بني
اخلري وال�شر ،بعد �أن �سلك دروب
��ص��دي�ق��ه «ع �ن �ك��ب» ح�ت��ى ع ��اد �إىل
ر�شده و�سلك طريق النور ،و�ساعد
الفرا�شات يف الق�ضاء على ال�شر
املتمثل ب�شخ�صية «عنكب».
ويف اجل � �ه� ��ة امل� �ق ��اب� �ل ��ة ت�ستعد
الفرا�شات لقدوم فرا�شة جديدة
تولد من ال�شرنقة ،حيث يفقدونها
ب�سبب تدخل �شخ�صية «فرو�ش»
فيما ال يعنيه ،وا�ستغالل «عنكب»
دخول الفرا�شة ال�صغرية عن غري
ق�صد �إىل حديقة ال�ع�ن��اك��ب ،من

�أجل �إيقاد نار الفتنة بني البيئتني
وال�ت��ي �أخمدتها املحبة والتعاون
ب�ي�ن�ه�م��ا ،و�إب� �ع ��اد ال �� �ش��ري��ر عنكب
ع��ن احلديقة بوا�سطة حر�شوف
ال� �ق ��وي ،وح��ري��ر امل �ح �ب��ة للخري،
و رف�ي��ف الطيبة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
عنكوبة وعنعن و كنعون العناكب
التي ك�شفت لعبة عنكب وطردته
من احلديقة �إىل غري رجعة .و�سط
ذل��ك كله ت��أت��ي �شخ�صية هبهوب
م �ك �م �ل��ة ل �ل �خ �ط��وط الرئي�سية
ل �ل �ن ����ص ،ب��اع �ت �ب��اره��ا ال�شخ�صية
اخل� �ف� �ي ��ة� ،أو ال �� �ض �م�ير الغائب

وال��ذي يظهر عند احلاجة ليعيد
املخلوقات �إىل ر��ش��ده��ا ،وبو�صلة
ذلك كله �شخ�صية دع�سوق حار�س
احلديقة الذي و�ضع اجلائزة من
�أج� ��ل ال�ت�ن��اف����س ع�ل�ي�ه��ا وحت�سني
�أو�ضاع احلدائق التي تعي�ش فيها
احل�شرات ،والذين يتخلون عنها
جميعا وي��رف���ض��ون�ه��ا ويف�ضلون
عليها امل�ح�ب��ة وال �ت �ع��اون واالخ ��وة
بينهم من �أجل �أن تعود حديقتهم
�أغنى و�أجمل و�أف�ضل.
ت��وف��ق امل �خ��رج ال���ش��اب ع�م��ر املال،
احل ��ا�� �ص ��ل ع �ل��ى ج� ��ائ� ��زة �أف�ضل

�إخراج يف الدورة ال�سابقة من هذا
امل �ه��رج��ان ،م��ن ت��وظ�ي��ف عنا�صر
الإ�� � �ض � ��اءة وال� ��� �ص ��وت واملالب�س
وال � ��دي� � �ك � ��ور ت ��وظ� �ي� �ف ��ا جماليا
ا�ستخدمه يف �إث ��راء احل��دث ،كما
متكن م��ن ك�سر ح��ال��ة ال��رت��اب��ة يف
بع�ض امل�شاهد بوا�سطة املو�سيقى
وامل ��ؤث��رات ال�صوتية والرق�صات
اال� �س �ت �ع��را� �ض �ي��ة ال �ت ��ي ج � ��اءت يف
خ ��دم ��ة ال � �ع ��ر� ��ض ،ورف � �ع� ��ت من
�إيقاعه وخلقت حالة من التجاوب
وال �ت��وا� �ص��ل ب�ي�ن ال �ع��ر���ض وبني
اجلمهور.
كما �أفلح الن�ص يف م ّد ال�شخ�صيات
ب�أ�سباب تطورها ،وخلق حالة من
ال�صراع الدرامي املت�صاعد الذي
و�صل �إىل ذروته يف امل�شهد الأخري،
و�� �ص ��و ًال �إىل ال �ن �ه��اي��ة بانت�صار
اخلري على ال�شر ،والتي ان�شرحت
لها �صدور جمهور الأطفال.
ك� �م ��ا مت� �ي ��ز ال � �ع� ��ر�� ��ض ب� � � � ��الأداء
التمثيلي ال�ع��ايل واملن�ضبط من
ق �ب��ل امل �م �ث �ل�ين� � :س��امل القر�ص،
و�أح �م��د ن��ا��ص��ر ،ون�ي�ف�ين ما�ضي،
وفي�صل ع�ل��ي ،وخليفة البحري،
وب��دري��ة ال�ع�ل��ي ،وط�ل�ال حممود،
وبا�سل التميمي ،وعفراء املهريي،
وع �ب��داهلل حم �م��د ،وخ��ال��د �أحمد
و�صالح �أ�صغر ،الذين �شاركوا يف
هذا العر�ض.

السبت  23ديسمبر  2017م  -العـدد 12205
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
دائرة االرا�ضي والأمالك
اعالن حكم  /بالن�شر
�إعالن حكم غيابي يف الدعوى رقم  02/05669/2017ايجارات

املحكوم له طالب االعالن  /بلو باي للعقارات � -ش ذ م م
العنوان  :اخلليج التجاري � -شارع مرا�سي درايف  -برج بلو باي  -مكتب 216
املحكوم عليها املطلوب اعالنه  /يونيك املاتي للتجارة العامة � -ش ذ م م
العنوان  /منطقة اخلليج التجاري � -شارع مرا�سي درايف  -برج بلو باي  -الطابق
ال�ساد�س  -مكتب رقم  - 620رقم مكاين 2575286855
منطوق احلكم ال�صادر بجل�سة  - 2017/7/30حكمت اللجنة مبثابة احل�ضوري :
الزام املدعي عليها
اخالء امل�أجور وت�سليمه للمدعية
الزام بقيمة ايجارية  :ان ت�ؤدي للمدعية مبلغ  51.485درهم كقيمة ايجارية للفرتة
من  2016/9/4وحتى  2017/7/3وما ي�ستجد من اجرة حتى متام االخالء الفعلي
الزام املدعي عليها مب�صاريف الدعوى
وحيث ان القانون ق��د ال��زم ب��اع�لان احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من
الطعن لذلك نعلنكم باحلكم متهيدا لي�صبح نهائي حالة ع��دم الطعن عليه يف
املواعيد القانونية

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز افر ال�ست
ولن�س الطبي ذ.م.م رخ�صة رقمCN 1860044:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء
كري�ستني ميخائيل يو�سف عبدامل�سيح من  %30اىل %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عادل نبيل يو�سف وا�سيلي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (ابوظبي)

ال�سبت  23دي�سمرب  2017العدد 12205
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :مطعم بيت البخاري للم�أكوالت ال�شعبية
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية  :بيت البخاري BAYT AL BOKHARY
املودعة بالرقم  283903 :بتاريخ 2017/12/05 :
ب�إ�سم :مطعم بيت البخاري للم�أكوالت ال�شعبية
وعنوانه :بني يا�س هاتف 025825566 :امييل -9- N@HOTMAIL.COM
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة  43 :خدمات توفري االطعمة وامل�شروبات االيواء امل�ؤقت.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن �شكل باب يدنوه بيت البخاري يدنوها BAYT AL BOKHARY

الإ�شرتاطات:
فعلي من لدية �إعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�سالة
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/معر�ض التوفيق
لل�سيارات رخ�صة رقم CN 1004533:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة احمد علي نا�صر %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سيف احمد قا�سم حم�سن اجلحو�شي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (العني)

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  /02/10516/2017جتاري

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
اعادة اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � / 02/10078/2017سكني

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
�إعادة اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  / 02/09961/2017جتاري

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
�إعادة اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � / 02/09987/2017سكني

اىل املدعى عليه  :عبداهلل حممد ح�سني
مبا �أن املدعي  :باحل�صا للعقارات فرع من �شركة باحل�صا الدولية  -ذ م م
قد �أقام �ضدكم الدعوى / 02/10516/2017جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
اخالء عقار  -ان املدعى عليه ميتنع عن �سداد الأجرة للم�أجور للفرتة من 2017/6/15
حتى  2017/12/1فرت�صد بذمته مبلغ  22356دره��م وميتنع عن �سداده رغ��م اخطاره
بال�سداد او الإخالء يف 2017/10/18
مطالبة مالية  -انه تر�صد بذمة املدعى عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2017/6/15
وحتى  2017/12/1و رغم اخطاره يف  2017/10/18بالن�شر ميتنع عن ال�سداد
الزام بت�سليم م�ستندات  -ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه والبد من
تطهري امل�أجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
مطالبة مالية  -ما ي�ستجد من ايجار بواقع ( ) 4000درهم �شهريا وحتى االخالء الفعلي
مطالبة مالية -الزام املدعى عليه بر�سوم وم�صاريف الدعوى
وق ��ررت ال�ل�ج�ن��ة الق�ضائية اع�لان�ك��م بالن�شر للح�ضور بجل�سة ي��وم االرب �ع��اء املوافق
 2017/12/27ال�ساعة 2.30م ام��ام اللجنة الق�ضائية (اللجنة اخلام�سة ) بالدائرة
الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ض امل�ن��ازع��ات الإي�ج��اري��ة لنظر ال��دع��وى  ،وق��د �أمر
بتق�صري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر .ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك
قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

اىل املدعى عليه  :كري�ستينا موراري
مبا �أن املدعي  :مركز دبي التجاري العاملي � -ش ذ م م
قد �أقام �ضدكم الدعوى �/ 02/10078/2017سكني ايجارات امام املركز
بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية  -ان��ه تر�صد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية
للفرتة من  2016/9/29وحتى  2017/7/5ورغ��م اخ�ط��اره بالن�شر يف
 2017/6/21ميتنع عن ال�سداد
مطالبة مالية -الزام املدعى عليه بر�سوم وم�صاريف الدعوى
وقررت اللجنة الق�ضائية اعادة اعالنكم بالن�شر للح�ضور بجل�سة يوم
الثالثاء املوافق  2017/12/26ال�ساعة 2.30م امام اللجنة الق�ضائية
(ال�ل�ج�ن��ة االوىل) ب��ال��دائ��رة الإب�ت��دائ�ي��ة وامل�ن�ع�ق��دة مب�ق��ر م��رك��ز ف�ض
املنازعات الإي�ج��اري��ة لنظر ال��دع��وى  ،وق��د �أم��ر بتق�صري م��دة امل�سافة
اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر  .ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك
قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات.

اىل املدعى عليه � :شركة الف املالحية � -ش ذ م م  ،و�شركة اياليت املالحية � -ش ذم م
مبا �أن املدعي  :مدينة دبي املالحية � -ش ذ م م
قد �أقام �ضدكم الدعوى / 02/09961/2017جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
اخالء عقار  -ان املدعى عليه ميتنع عن �سداد الأجرة للم�أجور للفرتة من 2014/12/12
وحتى  2017/2/23فرت�صد بذمته مبلغ  194110.40درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره
بال�سداد او الإخالء يف 2017/5/24
مطالبة مالية  -الزام املدعي عليهما بالت�ضامن ب�سداد مبلغ  194.110.40درهم للفرتة
من  2014/12/12حتى تاريخ 2017/2/23
الزام بت�سليم م�ستندات  -ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه والبد من
تطهري امل�أجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
مطالبة مالية -ما ي�ستجد وحتى االخالء الفعلي
مطالبة مالية -الزام املدعى عليه بر�سوم وم�صاريف الدعوى
وق��ررت اللجنة الق�ضائية �إع��ادة اعالنكم بالن�شر للح�ضور بجل�سة يوم االربعاء املوافق
 2017/12/27ال�ساعة 2.30م امام اللجنة الق�ضائية (اللجنة اخلام�سة) بالدائرة الإبتدائية
واملنعقدة مبقر مركز ف�ض املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى  ،وقد �أمر بتق�صري مدة
امل�سافة اىل ثالثة اي��ام من تاريخ الن�شر .ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونا
وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

اىل املدعى عليه  :ماغي انطوان حداد
مبا �أن املدعي  :حممد اعجاز احمد �شيخ حمبوب
قد �أقام �ضدكم الدعوى �/02/09987/2017سكني ايجارات امام املركز
بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية  -ان��ه تر�صد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية
ل�ل�ف�ترة م��ن  2016/7/10وح �ت��ى  2017/3/11ومت االخ �ل�اء بتاريخ
2017/3/11
مطالبة مالية -الزام املدعى عليه بر�سوم وم�صاريف الدعوى
وقررت اللجنة الق�ضائية �إعادة اعالنكم بالن�شر للح�ضور بجل�سة يوم
االرب�ع��اء املوافق  2017/12/27ال�ساعة 2.30م ام��ام اللجنة الق�ضائية
(اللجنة ال�ساد�سة) بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ض
املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى  ،وقد �أمر بتق�صري مدة امل�سافة اىل
ثالثة ايام من تاريخ الن�شر .ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونا
وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
دائرة االرا�ضي والأمالك
اعالن احلكم بالن�شر
التاريخ 2017/12/20 -:
املحكوم له طالب االعالن  /الرقة للعقارات
املحكوم عليها املطلوب اعالنه  - :املدعي عليهما بالت�ضامن
ال�سيد  /ع�شوان مبارك �ضحى ابو مقريعة
منطوق احلكم ال�صادر بجل�سة  - 2017/11/27حكمت اللجنة مبثابة احل�ضوري :
الزام املدعي عليه باخالء العني امل�ؤجرة وت�سليمها للمدعي خالية من �شواغلها
الزام املدعي ب�سداد قيمة ال�شيكات املرجتعة مببلغ  24500درهم
الزام املدعي عليه ب�سداد غرامة ال�شيكات املرجتعة مببلغ  1000درهم
ال��زام املدعي عليه بان ي�سلم للمدعي ب��راءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه للفواتري
امل�ستحقة على امل�أجور حتى تاريخ االخالء الفعلي
ال ��زام امل��دع��ي عليه مب��ا ي�ستجد م��ن اي �ج��ار ب��واق��ع  50000دره ��م �سنويا م��ن تاريخ
 2017/10/1وحتى تاريخ االخالء التام
الزام املدعي عليه بر�سوم وم�صروفات الدعوى
حيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه متهيدا لي�صبح نهائيا
يف حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية املقررة قانونا.

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
اعالن حكم بالن�شر
اعالن حكم غيابي يف الدعوى � 02/09682/2017إيجارات
املحكوم له طالب الإعالن  /يو�شينج زهاجن
العنوان  :بناية بي  20حمل رقم  14ور�سان االوىل  ،ت 0557038944 :
املحكوم عليه املطلوب اعالنه  /مطعم ريد�ستارووك كوم
العنوان  :مبنى  T07-G14رقم العقار  1رقم االر�ض  1-621ور�سان االوىل
منطوق احلكم ال�صادر بجل�سة 2017/12/18
حكمت اللجنة مبثابة احل�ضوري :
الزام املدعي عليه  :باخالء امل�أجور وت�سليمه خايل من ال�شواغل
ال��زام بقيمة ايجارية  :ال��زام املدعي عليه عليها ب�سداد ب��دل االيجار  66667درهم
للفرتة من  2016/2/21وحتى 2017/6/20
ال��زام املدعية عليها مب��ا ي�ستجد م��ن اي�ج��ار ب��واق��ع  50000دره��م �سنويا م��ن تاريخ
 2017/6/21وحتى االخالء التام
ت�سليم املدعية ب��راءة ذمة  :من الكهرباء واملياه للفواتري امل�ستحقة على امل�أجور حتى
االخالء الفعلي
الر�سوم وامل�صاريف  :والزامه بالر�سوم وامل�صروفات
وملا كان هذا احلكم قد �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم حاكم
دبي وتلي علنا مبثابة احل�ضوري  ،فهو قابل للإ�ستئناف خالل  15يوما اعتبارا من
تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال �صار نهائيا قابال للتنفيذ.

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � / 02/10408/2017سكني

اىل املدعى عليه � :شودري حممد عارف حاجي نزير حممد
مبا �أن املدعي  :ق�صر امللوك للعقارات � -ش م خ
قد �أق��ام �ضدكم الدعوى �/ 02/10408/2017سكني ايجارات امام املركز بطلب
الزامكم بالتايل
مطالبة مالية  -الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره ( )29333درهم والتي متثل
قيمة اال�ضرار و�إ�صالحات بامل�أجور ومدة التنفيذ طبقا للتقرير الفني ال�صادر
من بلدية دبي ق�سم ال�صيانة
مطالبة مالية  -الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره  8400غرامة حمررة من
ال�سادة بلدية دبي لقيامة بالت�أجري من الباطن لغزاب
مطالبة مالية -الزام املدعى عليه بر�سوم وم�صاريف الدعوى
وقررت اللجنة الق�ضائية اعالنكم بالن�شر للح�ضور بجل�سة يوم االربعاء املوافق
 2017/12/27ال�ساعة 2.30م امام اللجنة الق�ضائية (اللجنة اخلام�سة ) بالدائرة
الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ض املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى  ،وقد
�أمر بتق�صري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر .ف�أنت مكلف باحل�ضور
�أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات.

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � / 02/10378/2017سكني
اىل املدعى عليه  :با�شنا جاجتا
مبا �أن املدعي  :ظفر نظري
ق��د �أق� ��ام ��ض��دك��م ال ��دع ��وى � � �/02/10378/2017س � �ك � �ن� ��ي اي� �ج ��ارات ام ��ام امل��رك��ز بطلب
الزامكم بالتايل
مطالبة مالية  -ان املدعي عليه حرر له �شيك مبلغ ( )16800كقيمة ايجارية وتبني عدم
وجود ر�صيد له وميتنع عن �سداد مقابلة وذلك عن �شيك رقم  23حق  2017/1/20بقيمة
 4200درهم و�شيك رقم  24حق  2017/2/20على بنك ر�أ�س اخليمة و�شيك رقم  244حق
 2017/4/20بقمية  4200و�شيك  247حق  2017/7/3على بنك الإمارات دبي اال�سالمي
مطالبة مالية  -ان العقد ت�ضمن الن�ص على غرامة ارت��داد كل �شيك مبلغ  1000درهم
وقد ارتد عدد (� )4شيك دون �صرف
مطالبة مالية -الزام املدعى عليه بر�سوم وم�صاريف الدعوى
وق ��ررت ال�ل�ج�ن��ة الق�ضائية اع�لان�ك��م بالن�شر للح�ضور بجل�سة ي��وم االث �ن�ين املوافق
 2017/12/25ال�ساعة 2.30م امام اللجنة الق�ضائية (اللجنة الثانية ) بالدائرة الإبتدائية
واملنعقدة مبقر مركز ف�ض املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى  ،وقد �أمر بتق�صري مدة
امل�سافة اىل ثالثة اي��ام من تاريخ الن�شر .ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونا
وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات.

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  83/2017اغفال �إيجارات

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � / 02/09482/2017سكني

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  / 02/07951/2017جتاري

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
اعادة اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  / 02/07951/2017جتاري

اىل املدعى عليهم  )1 /نارايانا �شيفاناند راو جاجنا
 )2ايون و تري�سل للو�ساطة العقارية � -ش ذ م م
مبا �أن املدعي  /مايكل فريدريك ايرا�سمو�س
مت بتاريخ  2017/12/18ت�سجيل دعوى اغفال يف حكم ال�صادر بالدعوى
رقم  02066742017ايجارات �ضد املدعي عليهم اع�لاه  ،وملا كان اعالن
احل�ضور قد مت بطريق الن�شر يف مرحلة الدعوى االبتدائية  ،عليه باعالن
باملدعي عليه للح�ضور يف اجلل�سة بالدعوى اغفال عن طريق الن�شر ،
وقررت اللجنة الق�ضائية اعالنكم بالن�شر للح�ضور بجل�سة يوم االثنني
امل��واف��ق  2017/12/25ال�ساعة 2.30م ام��ام اللجنة الق�ضائية (اللجنة
اخلام�سة ) ب��ال��دائ��رة الإب�ت��دائ�ي��ة واملنعقدة مبقر مركز ف�ض املنازعات
الإيجارية لنظر الدعوى  ،وقد �أمر بتق�صري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام
من تاريخ الن�شر .ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما
لديكم من دفاع وم�ستندات.

اىل املدعى عليه � :سلطان هالل حميد ال�سويدي
مبا �أن املدعي  :عي�سى دجاين  -والعناية الكاملة للتنظيف
قد �أقام �ضدكم الدعوى �/02/09482/2017سكني ايجارات امام املركز
بطلب الزامكم بالتايل
جتديد عقد ايجار  -ان املدعي عليه ميتنع عن جتديد العقد بدون
مربر قانونا رغم انتهائه يف 2017/6/24
مطالبة مالية -الزام املدعى عليه بر�سوم وم�صاريف الدعوى
وقررت اللجنة الق�ضائية اعالنكم بالن�شر للح�ضور بجل�سة يوم االحد
املوافق  2017/12/24ال�ساعة 2.30م ام��ام اللجنة الق�ضائية (اللجنة
ال�سابعة) ب��ال��دائ��رة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ض املنازعات
الإيجارية لنظر الدعوى  ،وقد �أمر بتق�صري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام
من تاريخ الن�شر .ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي
ما لديكم من دفاع وم�ستندات.

يف الدعوى رقم 20/09107/2017

�إعالن ن�شر
حل�ضور اجتماع اخلربة
العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
يف الدعوى رقم  2017/354ت �إ�ستئناف العني
املرفوعة من نور بنك �ضد حمد جا�سم علي را�شد احلو�سني
نحيطكم عاما �أنه قد مت �إنتدابنا كخبري م�صريف يف الدعوى اعاله  ،وعليه يعلن اخلبري
املدعي عليه ال�سيد  /حمد جا�سم علي را�شد احلو�سني حل�ضور اجتماع اخلربة املزمع عقده
يوم االربعاء  2017/12/27ال�ساعة  12ظهرا مبكتب القمة حما�سبون قانونيون الكائن
مبدينة ابوظبي �شارع الكرتا خلف فندق �سيتي �سيزن ووكالة الهوندا برج �سي الطابق 17
مكتب رقم ( 1701يوجد ا�سفل البناية نا�سا للكهربائيات  ،وعليه يرجى احل�ضور يف املوعد
املحدد وتقدمي ما لديكم من م�ستندات امل�ؤيدة لدفاعكم بالدعوى ويف حال تخلفكم عن
احل�ضور فان اخلربة �ستبا�شر اعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة لها قانونا
اخلبري امل�صريف احل�سابي
غازي ح�سني احلامد

دعوة حل�ضور
االجتماع الأول للخربة
العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
يف الدعوى  2017/1865جتاري كلي  -دبي

املعلن �إليه  /املدعي عليها االوىل � /شركة ا�سيدا للتجارة العامة  -ذ م م
املدعي عليه الثاين  /عبداللطيف كرمي حممد لطيف
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلربة يف الدعوى اعاله
فقد حددنا يوم االربعاء املوافق  2017/12/27يف متام ال�ساعة الثانية ع�شر وخم�س
واربعون ظهرا  -لعقد االجتماع الأول للخربة وذلك مبقر مكتبنا الكائن يف  :مكتب
ال�شارد  -دبي  ،ديرة � ،شارع املطار  ،مبنى الفجر للأعمال  ،مكتب رقم  ، 119مقابل
�شركة �أرامك�س -لذا يطلب ح�ضوركم او من ميثلكم قانونا حل�ضور االجتماع املذكور
مع �إح�ضار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى  ،وعليكم مراجعة اخلبري اوال ب�أول
ب�ش�أن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ امل�أمورية وا�ستالم امل�ستندات
والتعقيب عليها.
اخلبري � /سعيد حممد ال�شارد الفال�سي
رقم القيد مبحاكم دبي 133

اىل املدعى عليه  :اوركيتي كي�سافان راجو  ،و�سوجيت رادها كري�شنان
وفندق ب�ست و�سرتن برميري
مبا �أن املدعي � :شريف حممود العقله
قد �أقام �ضدكم الدعوى / 02/07951/2017جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية  -ان املدعي (امل�ست�أجر من الباطن) حرر للمدعي عليهم (امل�ست�أجرين اال�صليني)
�شيكني مببلغ ( 5.000.000درهم) كقيمة ايجارية وتبني �صدور حكم نهائي باخالء امل�ست�أجر
اال�صلي لعدم �سداده االجرة
مطالبة مالية  -تعوي�ض عن اال�ضرار التي حلقت باملدعي ب�سبب ف�سخ العقد بني املدعي عليه
(امل�ست�أجر اال�صلي) ومالك العقار
ف�سخ عقد ايجار �ساري  -انه ا�ست�أجر من املدعي عليه امل�ست�أجر اال�صلي الوحدة املبني �سلفا
ويرغب يف ف�سخ العقد قبل انتهاء امل��دة لال�سباب االتية ح�صول املالك على حكم العني �سداد
املدعي عليه (امل�ست�أجر اال�صلي)
اثبات عالقة ايجارية  -اثبات العالقة االيجارية بني املدعي (امل�ست�أجر من الباطن) وبني
املدعي عليهم (امل�ست�أجرين الأ�صلني)
مطالبة مالية -الزام املدعى عليه بر�سوم وم�صاريف الدعوى
وقررت اللجنة الق�ضائية اعالنكم بالن�شر للح�ضور بجل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/12/26
ال�ساعة 2.30م امام اللجنة الق�ضائية (اللجنة الرابعة) بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز
ف�ض املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى  ،وقد �أمر بتق�صري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ
الن�شر .ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

اىل املدعى عليه  :اوركيتي كي�سافان راجو  ،و�سوجيت رادها كري�شنان
وفندق ب�ست و�سرتن برميري
مبا �أن املدعي � :شريف حممود العقله
قد �أقام �ضدكم الدعوى / 02/07951/2017جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية  -ان امل��دع��ي (امل���س�ت��أج��ر م��ن ال�ب��اط��ن) ح��رر للمدعي عليهم (امل�ست�أجرين
اال�صليني) �شيكني مببلغ ( 5.000.000درهم) كقيمة ايجارية وتبني �صدور حكم نهائي باخالء
امل�ست�أجر اال�صلي لعدم �سداده االجرة
مطالبة مالية  -تعوي�ض عن اال�ضرار التي حلقت باملدعي ب�سبب ف�سخ العقد بني املدعي عليه
(امل�ست�أجر اال�صلي) ومالك العقار
ف�سخ عقد ايجار �ساري  -انه ا�ست�أجر من املدعي عليه امل�ست�أجر اال�صلي الوحدة املبني �سلفا
ويرغب يف ف�سخ العقد قبل انتهاء املدة لال�سباب االتية ح�صول املالك على حكم العني �سداد
املدعي عليه (امل�ست�أجر اال�صلي)
اثبات عالقة ايجارية  -اثبات العالقة االيجارية بني املدعي (امل�ست�أجر من الباطن) وبني
املدعي عليهم (امل�ست�أجرين الأ�صلني)
مطالبة مالية -الزام املدعى عليه بر�سوم وم�صاريف الدعوى
وق ��ررت اللجنة الق�ضائية اع ��ادة اع�لان�ك��م بالن�شر للح�ضور بجل�سة ي��وم ال�ث�لاث��اء املوافق
 2017/12/26ال�ساعة 2.30م ام��ام اللجنة الق�ضائية (اللجنة الرابعة) بالدائرة الإبتدائية
واملنعقدة مبقر مركز ف�ض املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى  ،وقد �أمر بتق�صري مدة امل�سافة
اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر  .ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم
من دفاع وم�ستندات
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ويل عهد الفجرية يح�ضر
�أفراح النعيمي

•• الفجرية -وام:

ح�ضر �سمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية ام�س حفل زفاف
عبداهلل يعقوب النعيمي اىل كرمية حممد �سعيد ال�سويدي  ..وعبدالعزيز يو�سف النعيمي
اىل كرمية �أحمد عبداهلل الهنقري .وهن�أ �سموه العري�سني ،متمنيا لهما حياة �أ�سرية �سعيدة
مكللة بالنجاح والتوفيق .كما ح�ضر احلفل  -الذي �أقيم يف منطقة مربح ب�إمارة الفجرية -
اللواء حممد �أحمد بن غامن الكعبي القائد العام ل�شرطة الفجرية و�سعادة خليفة خمي�س
مطر الكعبي رئي�س جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة الفجرية وكبار امل�س�ؤولني يف الدولة
وجموع من املدعوين من املواطنني واملقيمني.
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�سعيد بن طحنون يح�ضر �أفراح
بن �سلوم الرا�شدي والظاهري
•• العني-وام:

ح�ضر معايل ال�شيخ �سعيد بن طحنون �آل نهيان حفل اال�ستقبال الذي
�أقامه ال�سيد جمعة �سامل بن �سلوم الرا�شدي مبنا�سبة زفاف جنله �سامل
�إىل كرمية عبدالعزيز حممد بالأ�صلي الظاهري.
كما ح�ضر احلفل  -ال��ذي �أقيم مبركز العني للم�ؤمترات يف اخلبي�صي -
�سعادة �سيف علي القبي�سي املدير التنفيذي لإدارة �ش�ؤون املواطنني بديوان
ويل عهد �أبوظبي وعدد من ال�شيوخ ووجهاء القبائل وكبار امل�س�ؤولني و�أعيان
البالد .تخللت احلفل عرو�ض فنية تراثية منوعة ابتهاجا باملنا�سبة.

م�ؤ�س�سة الأوقاف تر�سخ قيم الوطنية يف جيل امل�ستقبل
•• دبي-وام:

نظمت م�ؤ�س�سة الأوقاف و�ش�ؤون الق�صر بالتعاون مع بنك ر�سملة اال�ستثماري
املحدود التابع ملجموعة «ر�سملة» فعالية فنية يف �إط��ار مبادرة «ع��ام زايد»
�شارك فيها  25قا�صرا �أب��رزوا مهاراتهم الإبداعية يف التعبري عن حبهم
بوطنهم وبالراحل املغفور له ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل
ثراه .وقال �سعادة طيب عبدالرحمن الري�س الأمني العام مل�ؤ�س�سة الأوقاف
و�ش�ؤون الق�صر ان هذه الفعالية  -التي �أقيمت م�ؤخرا يف معر�ض «القراءة

طاقة �إيجابية» بحديقة زعبيل يف دبي  -هدفت اىل االحتفاء بر�ؤية املغفور
له ال�شيخ زايد وتر�سيخ قيم الوطنية واالنتماء يف نفو�س �شباب امل�ستقبل على
اعتبار الفن من الأ�ساليب الأ�سا�سية لرتبية الطفل وتكوين عقليته ويعمل
على زرع القيم واملبادئ النبيلة يف نف�سه .
و�أكد ان االنتماء للوطن ولقادتنا العظماء لي�س جمرد �شعار نتغنى به بل هو
ممار�سة وتطبيق ملبادئ وقيم عظيمة ورثناها خلفا عن �سلف ..م�شريا اىل
ان امل�ؤ�س�سة تهدف اىل بناء املواطن على �أ�س�س �سليمة منذ �صغره مبختلف
الطرق احلديثة التي تقوي انتماءه لوطنه ومل�ؤ�س�س الدولة ال��ذي لطاملا

افتخرنا واعتززنا به.
وقال �إن املغفور له ال�شيخ زايد مل يكن جمرد م�ؤ�س�س �أو قائد بل كان رجال
عظيما لن يطوي التاريخ �صفحته مهما طال و�إجنازاته مل تقف عند جمرد
ت�أ�سي�س الدولة بل تعدت ذلك �إىل خلق روح الوالء للكيان االحتادي عو�ضا
عن الوالء للقبيلة �أو الإمارة ولهذا نعمل على تر�سيخ هذا الوالء يف نفو�س
الق�صر ون�سعى يف �شراكتنا مع جمموعة ر�سملة �إىل �إكمال درب ال�شيخ زايد
ودعم �إميان الأجيال القادمة مبعتقداته وقيمه العظيمة.
ح�ضر الور�شة الفنية الفنان الغرافيتي امل�صري �ضياء عالم حيث مت �إ�شراك

الأط�ف��ال ب�شكل فعال م��ن خ�لال الر�سم والت�شكيل و�سيتم اعتماد و�إدراج
الأعمال الفنية واملتميزة من �أنامل الأطفال امل�شاركني يف التقومي ال�سنوي
 2018ل�شركة ر�سملة وم�ؤ�س�سة الأوقاف و�ش�ؤون الق�صر.
وتعمل امل�ؤ�س�سة على �إدارة وتنمية �أموال الوقف ورعايتها وا�ستثمارها و�صرف
ريعها ،وفق خطة مدرو�سة ور�ؤية واعية �إ�ضافة �إىل احت�ضان الق�صر والعناية
ب�أموالهم وا�ستثمارها ورعايتهم اجتماعيا وت�أهيلهم ومتكينهم  ..ولتحقيق
�أهدافها تقوم امل�ؤ�س�سة بتنفيذ و�إدارة العديد من امل�شاريع ومن �أبرزها قرية
العائلة وبرنامج �سلمى.

بلدية الفجرية تختتم عام اخلري بـ «ت�ستاهل عمرة»
•• الفجرية  -وام:

اختتمت بلدية الفجرية م�ب��ادرات�ه��ا املجتمعية والإن�سانية يف ع��ام اخلري
بتنظيم رحلة لأداء العمرة لنحو  55عامال يف البلدية �ضمن مبادرة «
ت�ستاهل عمرة « والتي متكن غري القادرين من زيارة بيت اهلل احلرام.
وت�ه��دف م �ب��ادرة «ت�ستاهل ع�م��رة» �إىل متكني فئة ال�ع�م��ال املحتاجني من
زيارة بيت اهلل احلرام ،و�أداء العمرة للمرة الأوىل ،والتي من �ش�أنها ان تزيد

من ترابط وتالحم وتعزيز �أوا�صر العالقات الإن�سانية بني خمتلف فئات
موظفي بلدية الفجرية مما ي�صب يف النهاية يف اجلهود الرامية لإ�سعاد
املوظفني يف حني تعك�س املبادرة مت�سك البلدية بالقيم الإ�سالمية وتر�سيخ
روح العطاء والت�سامح والأخوة.
وثمن املعتمرون من العمال املبادرة ،وعربوا عن خال�ص �شكرهم وامتنانهم
لأ�صحاب الأيادي البي�ضاء من مواطني دولة الإمارات من بلدية الفجرية
وخارجها ،وللإهتمام الكبري الذي �أولته البلدية لتنفيذ احلملة ،عرب دقة

التنظيم وت��وف�ير كافة احتياجات املعتمرين ..و�أك ��دوا �أن الرحلة �أدخلت
ال�سعادة على قلوبهم ،خا�صة و�أن ظروفهم كانت حتول دون ت�أدية العمرة.
ونفذت بلدية الفجرية خالل العام احلايل العديد من املبادرات الإن�سانية
واالجتماعية املتنوعة حتت  5مبادرات رئي�سية هي مبادرة «�أ�سعدهم» والتي
جاءت ت�أكيدا للطابع االجتماعي وتعبرياً عن الرغبة ال�صادقة يف الوقوف
�إىل جانب املر�ضى وحم��اول��ة التخفيف عنهم ،ورف��ع معنوياتهم ،وتقدمي
الدعم النف�سي واملعنوي لهم .

كما نفذت ال��دائ��رة م�ب��ادرة «ب��وادر رم�ضان» خ�لال �شهر الرحمة واملغفرة
والتي هدفت اىل �إىل �إدخ��ال الب�سمة وال�سرور على املجتمع وتفرعت منها
 5مبادرات هي « �سلة اخلري  ،و�إفطار �صائم ،وال�سوق الرم�ضاين ،ويوم زايد
للعمل الإن�ساين ،وتوزيع ماء ولنب لل�صائمني يف امل�ساجد» .
ونفذت البلدية كذلك مبادرة «فيكم اخل�ير» وهي مل�سة وف��اء وتقدير لفئة
العمال وتندرج حتتها �أكرث من  6مبادرات لفئة العمال ف�ضال عن مبادرة
«و�صلة خري» لتختتم الدائرة م�شاريعها يف عام اخلري بـ «ت�ستاهل عمرة».
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يف الدعوى  2017/12241عمايل جزئي
اىل املدعي عليه -1 /فوك�س فاليو ملقاوالت البناء �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي /واحداله �شخى ملك اف�ضل قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 21390دره��م) وتذكرة عودة مببلغ(1000
درهم) والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوى MB990217094AE:وحددت
لها جل�سة يوم االحد املوافق  2018/1/7ال�ساعة � 08.30ص بالقاعة ch2.E.22
ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

يف الدعوى  2017/12102عمايل جزئي

اىل املدعي عليه -1 /فوك�س فاليو ملقاوالت البناء �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي /حممد نويد قيا�س الدين قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 20904درهم) وتذكرة عودة مببلغ وقدره
( )1200درهم والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوىAE990057014MB:
وح � ��ددت ل �ه��ا ج�ل���س��ة ي ��وم االح� ��د امل ��واف ��ق  2018/1/7ال �� �س��اع��ة � 08.30ص
بالقاعة ch2.E.22:لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام
على الأقل ,ويف حالة تخلفك ف�أن احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة

يف الدعوى  2017/9848عمايل جزئي
اىل املدعي عليه -1 /جاليبي � ��ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /
حامت حمدي احمد جوده قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات
عمالية وق��دره��ا ( 79174دره ��م) وت��ذك��رة ع��ودة مب �ب �ل��غ( 3000دره ��م) والر�سوم
وامل�صاريف رق��م ال�شكوى MB174467041AE:وح��ددت لها جل�سة يوم
اخلمي�س املوافق  2018/1/11ال�ساعة � 08.30ص مبكتب القا�ضي لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
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العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
مذكرة �إعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

حماكم دبي

يف الدعوى  2017/7530عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه -1 /ال��دي��ة للخدمات الفنية � ��ش.ذ.م.م جمهول حم��ل االقامة
مب��ا ان امل��دع��ي /عبدال�ستار حممد ن��واز ق��د �أق ��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 18098دره��م) وتذكرة عودة مببلغ(1500
دره� ��م) وال��ر� �س��وم وامل �� �ص��اري��ف و��ش�م��ول احل �ك��م ب��ال�ن�ف��اذ امل�ع�ج��ل ب�لا ك�ف��ال��ه رقم
ال�شكوى MB174089547AE:وح��ددت لها جل�سة ي��وم االرب�ع��اء املوافق
 2017/12/27ال�ساعة  15.00م�ساءا بالقاعة  ch1.A.1لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل  ,علما بان الدعوى عجلت من الوقف .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

اىل املدعي عليه -1 /توا�صل حمرتفة للمقاوالت �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي �/شعبان نبيل فهمي عبدالرحمن قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 50500دره��م) وتذكرة عودة مببلغ(2000
درهم) والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوى MB178443976AE:وحددت
لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2017/12/28ال�ساعة � 08.30ص مبكتب القا�ضي
ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

يف الدعوى  2017/6839عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه -1 /بي�ست دامي��ون��د للخدمات الفنية  -ذ.م.م جمهول حمل
االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حممد عبداملناف �سهاب مياه ق��د �أق��ام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 26431دره��م) وتذكرة عودة
مببلغ( 2000درهم) والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوىmb175079355ae:
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2018/1/11ال�ساعة � 08.30ص بالقاعة
 ch1.A.1لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

يف الدعوى  2017/11210عمايل جزئي
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العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2016/2342عمايل جزئي

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/10845عمايل جزئي

اىل املحكوم عليه� -1/سيلتار اين للو�ساطه العقارية جمهول حمل االقامة نعلنكم
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2016/6/5يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح/عا�صف ا�سماعيل حممد ا�سماعيل بالزام املدعى عليها ب�أن ت�ؤدي للمدعي
مبلغ ( )36265درهم وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او مقابلها نقدا ما مل يكن قد
التحق بخدمة �صاحب عمل اخر والزمت املدعي عليها باملنا�سب من امل�صاريف
واعفت املدعي من ن�صيبه فيها  .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

اىل املدعي عليه -1 /حممد ثاقب ذوالفقار العمال الفنية �ش.ذ.م.م جمهول حمل
االقامة مبا ان املدعي /حممد غلفام عبداجلبار قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 11361دره��م) وتذكرة عودة مببلغ(2000
درهم) والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوى MB177986149AE:وحددت
ل�ه��ا جل�سة ي��وم االث �ن�ين امل��واف��ق  2017/12/25ال���س��اع��ة  15.00م���س��اءا بالقاعة
 ch1.A.2لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة
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�إعادة اعالن بالن�شر

يف الدعوى  2017/11503عمايل جزئي
اىل املدعي عليه -1 /وايد فورمال خلدمات تنظيف املباين وامل�ساكن جمهول حمل
االقامة مبا ان املدعي /حممد بري بخ�ش ممتاز قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 36624درهم) وتذكرة عودة مببلغ ()2000
درهم والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوى mb178447318ae:وحددت لها
جل�سة يوم االحد املوافق  2018/1/7ال�ساعة � 08.30ص بالقاعة ch2.E.22:لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل ,ويف حالة تخلفك ف�أن
احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة

يف الدعوى  2017/354عمايل كلي

يف الدعوى  2017/9922عمايل جزئي

اىل املدعي عليه �-1 /شركة اي�شيان اويلفيلد & انريجي �سريفي�سز م.د.م�.س
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /ب��رادي��ب ديفراج فا�سواين قد �أق��ام عليك
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 2.025.914درهم)
وتذكرة ع��ودة مببلغ( 3000دره��م) والر�سوم وامل�صاريف وح��ددت لها جل�سة يوم
الثالثاء املوافق  2018/1/9ال�ساعة � 10.30ص بالقاعة  ch2.E.22لذا ف�أنت
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

اىل املدعي عليه -1 /املجد للبث الف�ضائي منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي �/صفدر علي �شاه غفار علي �شاه قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 71170درهم) وتذكرة عودة مببلغ ()7200
دره��م والر�سوم وامل�صاريف وح��ددت لها جل�سة ي��وم االح��د املوافق 2017/12/24
ال�ساعة � 08.30ص مبكتب القا�ضي لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة
�أيام على الأقل ,ويف حالة تخلفك ف�أن احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة

يف الدعوى  2017/9690عمايل جزئي
اىل املدعي عليه -1 /الطرفانة لتنظيف و�صيانة املباين ���ش.ذ.م.م جمهول حمل
االقامة مبا ان املدعي /حممد ادري�س كالو �ساردير قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 38400درهم) وتذكرة عودة مببلغ ()1000
درهم والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوى MB176787698AE:وحددت لها
جل�سة يوم االثنني املوافق  2018/1/8ال�ساعة � 09.30ص بالقاعةch1.B.10:
ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أي��ام على الأق��ل ,ويف حالة
تخلفك ف�أن احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
�إعادة اعالن بالن�شر

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
�إعادة اعالن بالن�شر

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
�إعادة اعالن بالن�شر

يف الدعوى  2017/9583عمايل جزئي

يف الدعوى  2017/11542عمايل جزئي

يف الدعوى  2017/9883عمايل جزئي

اىل املنفذ �ضده -1/الفون انرتنا�شيونال لالقم�شة ���ش.ذ.م.م جمهول
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/رئي�س خ��ان ول��د عي�سى خ��ان قد
�أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )21878درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة
اىل مبلغ ( )1752دره��م ر��س��وم خلزينة املحكمة .وعليه ف��ان املحكمة
�ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االل�ت��زام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اىل املدعي عليه -1 /مطعم وكافيه م�شاوي الورقاء جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي /عبدال�سليم االيل معيدوبو االيل قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 15363درهم) وتذكرة عودة مببلغ ()2000
درهم والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوى MB177320096AE:وحددت لها
جل�سة يوم االربعاء املوافق  2018/1/10ال�ساعة � 08.30ص مبكتب ادارة الدعوى
ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أي��ام على الأق��ل ,ويف حالة
تخلفك ف�أن احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة

اىل املدعي عليه -1 /ثمينه عامر للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي /خرم �شهزاد خالد خالد برويز قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 11900درهم) وتذكرة عودة مببلغ ()2000
درهم والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوى MB178452002AE:وحددت لها
جل�سة يوم االثنني املوافق  2017/12/25ال�ساعة  15.00م�ساء بالقاعةch1.A.1:
ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أي��ام على الأق��ل ,ويف حالة
تخلفك ف�أن احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة

اىل املدعي عليه -1 /م�ؤ�س�سة بيج �شو ايفنت جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي
/عبداحلميد حممد �سامي خليل قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 97220دره��م) وتذكرة ع��ودة مببلغ ( )1500درهم
والر�سوم وامل�صاريف وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2017/12/26ال�ساعة
� 08.30ص بالقاعة ch1.A.1:لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة
�أيام على الأقل ,ويف حالة تخلفك ف�أن احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

يف الدعوى رقم  2017/4884تنفيذ عمايل

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
�إعالن عديل بالن�شر
رقم 2017/8813

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
�إعالن عديل بالن�شر
رقم 2017/8812

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
�إعالن عديل بالن�شر
رقم 2017/8831

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
�إعالن عديل بالن�شر
رقم 2017/8814

رقم املحرر 3456 /2017
املنذر د / .علي ا�سماعيل اجلرمن
املنذر اليه  /امين ابراهيم عبا�س ابراهيم
ف��ان�ن��ا نطلب م��ا ي�ل��ي  - :ي��وج��ه امل�خ�ط��ر اىل امل�خ�ط��ر ال �ي��ه ب��ال�غ��اء الوكالة
 2012/1/182348ام��ام ك��ات��ب ال�ع��دل مبحاكم دب��ي  ،واع�ت�ب��اره��ا الغ�ي��ة من
تاريخ ابالغه بها وتكون كافة الت�صرفات التي تنتج عن تلك الوكالة منذ
ذلك التاريخ غري منتجة الثارها القانونية ويف حكم العدم وذل��ك دون ثمة
م�س�ؤولية على املخطر بكافة انواعها.

رقم املحرر 249539/1/2017
املنذر د / .علي ا�سماعيل اجلرمن
املنذر اليه � /شريف علي �صفوت
ف��ان�ن��ا نطلب م��ا ي�ل��ي  - :ي��وج��ه امل�خ�ط��ر اىل امل�خ�ط��ر ال �ي��ه ب��ال�غ��اء الوكالة
 2012/1/249539ام��ام ك��ات��ب ال�ع��دل مبحاكم دب��ي  ،واع�ت�ب��اره��ا الغ�ي��ة من
تاريخ ابالغه بها وتكون كافة الت�صرفات التي تنتج عن تلك الوكالة منذ
ذلك التاريخ غري منتجة الثارها القانونية ويف حكم العدم وذل��ك دون ثمة
م�س�ؤولية على املخطر بكافة انواعها.

املنذر  :نا�صر �سعيد عثمان الواحدي  -اجلن�سية  :الإمارات
املنذر اليها � /ساميه عبدالر�ؤوف فايز املغربي  -اجلن�سية االدرن
املو�ضوع � :إنذار عديل بالن�شر
يتوجب املنذر اىل املنذر اليها بهذا االنذار العديل للتنبيه عليها ب�ضرورة �سداد مبلغ ال�شيك بالرقم ()30
ال�صادر من بنك امل�شرق مببلغ اجمايل وق��دره  100.000دره��م (فقط مائة ال��ف دره��م ال غ�ير) واخالء
امل�أجور و�سداد باقي االيجار امل�ستحق وذلك خالل مهلة اق�صاها ( )30يوم من تاريخ اعالنها بهذا االنذار
ويف حالة عدم ا�ستجابة املنذر اليها لتنفيذ م�ضمون ما ورد باالنذار املوثق لدى كاتب العدل بدبي بتاريخ
 2017/11/22برقم حمرر ( )2017/1/256267ف�سوف يقوم املنذر باتخاذ كافة االجراءات القانونية الكفيلة
بحفظ حقه وذلك عن طريق اللجوء اىل اجلهات الق�ضائية للح�صول على حكم بالزام املنذر اليها ب�سداد
املبلغ املذكور باال�ضافة للفوائد القانونية والتعوي�ض املنا�سب عنه مع ال��زام املنذر اليها بكافة الر�سوم
وامل�صاريف الق�ضائية مع التعوي�ض املنا�سب.
الكاتب العدل

املنذر  :بنات على �سيف اجلافلة
املنذر اليه  :اليفويل ل�صيانة الطائرات � -ش ذ م م (جمهول حمل االقامة)
 -1تعاقد املنذر اليه على ا�ستئجار امل�ستودع رقم  11ملدة �سنة ايجارية تنتهي يف  2017/11/3ومل تلتزموا بتجديد
العقد وت�سليم ال�شيكات كما �أنكم قمتم باعمال تعديالت بالعقار امل�ست�أجر وبدون موافقة املالك وبدون ترخي�ص
من اجلهات احلكومية  -2 -كما �أنكم حتى تاريخه مل تلتزموا بتجديد العقد و�إيداع االيجار املرت�صد بذمتكم
كما ت�صرون علىاملخالفات املذكورة باالنذار  -3 -وحيث انكم تقومون مبخالفات العقد ورغم ات�صالنا بكم اال
انكم غري ملتزمني ب�إعادة الو�ضع كما هو عليه وتعديل العقد رغم وعودكم ال�سابقة وعمال بن�ص املر�سوم رقم 26
ل�سنة  2007لذلك فاننا نخطركم ب�ضرورة العمل مبا جاء بهذا االنذار وذلك خالل �شهر من تاريخ الن�شر االنذار
واعتبار هذا االن��ذار بال�سداد جتنبا التخاذ االج��راءات القانونية الالزمة ومنها طلب اخ�لاء العقار امل�ست�أجر
مع حتميلكم كافة اال�ضرار والر�سوم  -4 -كما نخطركم ب�ضرورة �سداد االيجار املرت�صد بذمتكم خالل املهلة
القانونية من تاريخه  -مع حفظ كافة احلقوق االخرى من اي نوع كانت.

حماكم دبي

حماكم دبي

الكاتب العدل

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/2454جتاري كلي
اىل املدعي عليه/يا�سر مثنى م�سعد احمد جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
م�صرف االم� ��ارات اال��س�لام��ي � ��ش.م.ع ومي�ث�ل��ه:ج��اب��ر را��ش��د حممد ج��اب��ر را�شد
ال���س�لام��ي ق��د �أق ��ام عليك ال��دع��وى وم��و��ض��وع�ه��ا امل�ط��ال�ب��ة ب��ال��زام امل��دع��ي عليه
بالت�ضامن والتكافل مببلغ وق��دره ( )1975998.19دره��م والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام .وحددت لها
جل�سة يوم االثنني املوافق  2018/1/8ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  Ch1.B.8لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

الكاتب العدل

حماكم دبي

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
اعالن �أمر �أداء بالن�شر

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
�إعادة �إعالن بالن�شر
يف الدعوى  ٢٠١٧ /٢٦٢٩مدين جزائي
�إىل املدعى عليه  -١زياد جنيب البتديني جمهول حمل االقامة  -مبا �أن املدعى /هالة
حافظ عبد اخلالق -لقد� أقام عليك الدعوى و مو�ضوعها املطالبة ب�إلزام املدعى عليه
برد املركبة اململوكة للمدعية و هي املركبة من (نوع ني�سان تيدا هات�شباك  ٥٠٠موديل
 ٢٠١١رقم اللوحة  ٣٢٨٥٦كود  Lخ�صو�صي دب��ي) �إىل املدعية بالإ�ضافة �إىل الزامه
باملخالفات الواقعة على املركبة �أثناء فرتة �إ�ستخدامه للمركبة و الر�سوم و امل�صاريف.
و حددت لها جل�سة يوم الأحد املوافق  ٢٠١٧ -١٢ -٢٤ال�ساعة � ،٠٨:٣٠صباحاً بالقاعة
 2.D.17لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونياً و عليك بتقدمي ما لديك
من مذكرات �أو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أي��ام على الأقل .و يف حالة
تخلفك ف�إن احلكم �سيكون مباثبة ح�ضوري

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/2215جتاري كلي

يف الدعوى � 2017/476أمر �أداء

اىل املدعي عليه  -1 /عبدالرحمن علي عبدالرحمن عبداهلل جمهول
حمل االقامة مبا ان املدعي/فينكاتا �سيفا رام بوتا
طلب ا�ست�صدار �أم��ر �أداء فقد ق��ررت حمكمة دب��ي االبتدائية بتاريخ
� 2017/11/20إل��زام املدعي عليه ب�سداد مبلغ ( )91000درهم للمدعي
والر�سوم وامل�صاريف .
ولكم احلق يف التظلم من الأم��ر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر
هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

رئي�س الق�سم
امنة عبيد العبار

اىل املدعي عليه � -1 /شركة وي�ست كو�ست لتجميع النفايات  -ذ م م جمهول حمل
االق��ام��ة مبا ان امل��دع��ي� /شركة �سيتى م��ارك للمقاوالت العامة  -ذ م م وميثله /
م��ارون ودي��ع مطر  -قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي
عليها مببلغ وقدره ( 17.179.699درهم) �شامال التعوي�ض عن اال�ضرار والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد
التام .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2018/1/8ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة
 Ch1.B.8لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل ويف
حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

السبت  23ديسمبر  2017م  -العـدد 12205

�أخبـار الإمـارات
هزاع بن طحنون يح�ضر �أفراح
النيادي والنعيمي
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�سفري الدولة يلتقي �أع�ضاء جلنة الأخوة
الأردنية  -الإماراتية

•• العني -وام:

•• عمان-وام:

ح�ضر ال�شيخ ه��زاع ب��ن طحنون �آل نهيان وكيل دي��وان ممثل احل��اك��م يف
منطقة العني وال�شيخ زاي��د بن طحنون �آل نهيان ومعايل �أحمد خليفة
ال�سويدي ممثل �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة حفل اال�ستقبال الذي �أقامته
عائلة خليفة را�شد النيادي مبنا�سبة زفاف جنلها �سلطان �إىل كرمية خليفة
�سامل �صبيح النعيمي .وهن�أ ال�شيخ ه��زاع بن طحنون �آل نهيان العري�س
وذويه وبارك لهم �أفراحهم متمنيا لهم دوام الفرح وال�سعادة واال�ستقرار
اال�سري .تخللت احلفل  -الذي �أقيم يف مركز العني للم�ؤمترات  -عرو�ض
فنية من وحي الرتاث ال�شعبي.

التقى �سعادة مطر �سيف ال�شام�سي �سفري الدولة ل��دى اململكة الأردن�ي��ة الها�شمية مبقر الربملان
الأردين �أ�صحاب املعايل وال�سعادة �أع�ضاء جلنة الأخوة الأردنية – الإماراتية مبجل�س الأعيان االردين
برئا�سة �سعادة املهند�س �سمري عبدالهادي.
جرى خالل اللقاء احلديث عن العالقات الثنائية الأخوية واملتميزة بني دول��ة االم��ارات العربية
املتحدة واململكة الأردنية الها�شمية يف �شتى املجاالت وامل�ستويات .كما متت مناق�شة �آفاق التعاون يف
جماالت الإ�ستثمار وامل�شاريع التنموية وال�سياحية و�سبل تطويرها و�إجناحها من خالل �سن و�إعتماد
الت�شريعات احلديثة املالئمة واحلامية لها ،مبا يعود بالفائدة على البلدين ال�شقيقني.

حنيــف القــا�ســـم :الت�ضـــامـــن مع �أقليـــة الروهينغيـــا م�س�ؤوليــــة �أخالقيــــــة
•• دبي-وام:

دعا معايل الدكتور حنيف ح�سن علي القا�سم رئي�س مركز جنيف حلقوق الإن�سان واحلوار
العاملي �إىل حتقيق ال�سالم والت�ضامن الإن�ساين من �أجل �أقلية الروهينغيا يف ميامنار.
و�أكد معاليه  -مبنا�سبة اليوم الدويل للت�ضامن الإن�ساين الذي احتفلت به امل�ؤ�س�سات الدولية
املعنية م�ؤخرا � -أن الطرد الق�سري لأكرث من � 600ألف من الروهينغيا من ميامنار �إىل
بنغالدي�ش املجاورة �أف�ضى �إىل تفاقم حالة حقوق الإن�سان املرتدية والو�ضع الإن�ساين يف
والي��ة راخ�ين ..م�شريا اىل ان �صناع القرار الدوليني وال��دول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة
واملنظمات غري احلكومية يقع على عاتقهم “م�س�ؤولية �أخالقية ت�ستلزم منهم الت�ضامن
مع هذه الأقلية وغريهم من امل�ضطهدين يف �أنحاء العامل».
وق��ال انه على الرغم من ان عقد دورة ا�ستثنائية لأع�ضاء جمل�س حقوق الإن�سان التابع
للأمم املتحدة يف اخلام�س من دي�سمرب اجلاري بدعوة من مركز جنيف ت�ضامنا مع �شعب

الروهينغيا امل�سلمني والأقليات الأخرى يف والية راخني يف ميامنار قد بلغ هدفه �إال �أنه يتعني
على املجتمع العاملي �أن يبقي همته عالية عندما يدعو �إىل ال�سالم والعدالة االجتماعية.
ونبه اىل ان جهودنا الهادفة �إىل معاجلة الو�ضع يف ميامنار �سوف تذهب �سدى �إذا �صارت
�إج��راءات املجتمع ال��دويل قا�صرة على اتخاذ ق��رارات و�إ��ص��دار �إعالنات فقط لدعم �شعب
الروهينغيا ..م�شريا اىل انه ال تزال معدالت الفقر املتوطن والعنف وعدم امل�ساواة ال�صارخة
مرتفعة يف والية راخني ومبجرد �أن يبد�أ الالجئون الروهينغيا بالعودة �إىل جمتمعاتهم
الأ�صلية على النحو املن�صو�ص عليه يف “الرتتيب ب�ش�أن عودة امل�شردين من والية راخني”
املوقع يف  23نوفمرب بني بنغالدي�ش وميامنار الذي يفرت�ض م�سبقا �أنه �سيكون من الآمن
لهم القيام بذلك �ست�ستند املهمة الرئي�سية �إىل �إع��ادة بناء جمتمع �آم��ن وم�ستقر و�شامل
للجميع.
وقال القا�سم “ يجب ال�سماح ل�شعب الروهينغيا والأقليات الأخرى يف والية راخني بالتمتع
باحلماية القانونية الكاملة وغ�ير امل�شروطة واحل��ري��ات الأ�سا�سية “  ..منا�شدا حكومة
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م�ي��امن��ار ال �غ��اء ق��ان��ون امل��واط�ن��ة ل�ع��ام  1982ال ��ذي ي�ح��ط م��ن و��ض��ع �شعب الروهينغيا
والأقليات الأخ��رى لينحدروا �إىل مواطنني من الدرجة الثانية ويحق جلميع مواطني
ميامنار التمتع بحقوق مواطنة مت�ساوية و�شاملة للجميع .
وطالب رئي�س مركز جنيف ب�ضرورة تقدمي مرتكبي اجلرائم �ضد الإن�سانية �إىل العدالة
..م�شريا اىل ان تعزيز امل�ساءلة والعدالة االنتقالية يف ميامنار خالل مرحلة ما بعد ال�صراع
�أمر حتمي لإنهاء حالة الإفالت من العقاب و�إحالل ال�سالم واال�ستقرار يف املنطقة.
وقال الدكتور القا�سم “ يتعني على ميامنار الإم�ساك بزمام م�ستقبلها بنف�سها و�أن تعالج
جميع ال�شواغل املتعلقة بحقوق الإن�سان والناجمة عن احلالة الراهنة يف والي��ة راخني
ويجب على �صانعي القرار يف ميامنار �أن يظلوا ملتزمني بتطوير جمتمع �سلمي و�شامل
يعترب فيه �شعب الروهينغيا والأقليات الأخ��رى عنا�صر ال غنى عنها يف جمتمع ميامنار
ويتعني على املجتمع الدويل �أن ي�ستمر يف م�ساعدة ال�ضحايا ل�ضمان �سبل عي�شهم وم�ساعدة
بنغالدي�ش لتمكينها من �أن تكون يف و�ضع ي�سمح لها بتوفري م�أوى الئق لهم».

ر�أ�س اخليمة تطلق ا�ستعداداتها لـ «عام زايد» و «�شهر االبتكار»
•• ر�أ�س اخليمة -وام:

وج �ه��ت جل�ن��ة ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة ل �ل �م �ب��ادرات ال��وط�ن�ي��ة ال�سنوية
القطاعات املختلفة يف الإم��ارة والدوائر وامل�ؤ�س�سات حكومية
وخ��ا��ص��ة وم��ؤ��س���س��ات جمتمع م ��دين� ،إىل ��ص�ي��اغ��ة مبادرات
وخ�ط��ط ن��وع�ي��ة وف��اع�ل��ة خ��ا��ص��ة ب�ع��ام زاي ��د 2018 -و�شهر
الإمارات لالبتكار ،مبا يتنا�سب مع قيمة املنا�سبتني.
و�أك ��د ال��دك �ت��ور حم�م��د ع�ب��د ال�ل�ط�ي��ف خ�ل�ي�ف��ة ،الأم �ي�ن العام
للمجل�س التنفيذي يف ر�أ� ��س اخل�ي�م��ة ،رئي�س جلنة الإم ��ارة
للمبادرات الوطنية ،خالل االجتماع الأول للجنة ،الذي عقد
مبقر برنامج ال�شيخ �صقر للتميز احلكومي ،حت�ضريا لعام زايد
و�شهر االبتكار� ،أن ر�أ���س اخليمة �أطلقت ا�ستعداداتها الفعلية
للمنا�سبتني الوطنيتني ،يف ظل ر�ؤية وتوجيهات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى ،حاكم

ر�أ���س اخليمة ،ومتابعة وحر�ص �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود
ب��ن �صقر القا�سمي ،ويل عهد ر�أ���س اخليمة ،رئي�س املجل�س
التنفيذي ل�ل�إم��ارة ،لتنظيم فعاليات متميزة ومثمرة وذات
ج��دوى وطنية ،وعملية وواقعية ،وخ��روج املنا�سبتني ب�أف�ضل
ح�ل��ة ،لتنعك�سا �إي�ج��اب��ا على خمتلف القطاعات االجتماعية
واالقت�صادية والتنموية واخلريية ،وتتحول �إىل برنامج عمل
قابل للتطبيق.
وا�شار الدكتور خليفة ،خالل تر�ؤ�سه اجتماع جلنة املبادرات
ال��وط�ن�ي��ة يف ر�أ� ��س اخل�ي�م��ة ال�ت��ي ت�ضم  15ع���ض��وا ،ميثلون
ال �ق �ط��اع��ات احل �ي��وي��ة يف الإم� � ��ارة ،م��ن ال ��دوائ ��ر وامل�ؤ�س�سات
احلكومية ،االحتادية واملحلية� ،إىل �أن اللجنة طالبت ممثلي
تلك القطاعات بتقدمي خطط مدرو�سة ملبادراتها وفعالياتها
خ�لال املرحلة القادمة ،يف �سبيل �إف��رازه��ا ودرا�ستها من قبل
اللجنة املخت�صة ،و�صوال �إىل �إعداد اخلطة العاملة لفعاليات

الإمارة ومبادراتها يف عام زايد ،الذي يتوا�صل على مدار العام
القادم 2018م  ،و�شهر االبتكار ،الذي يوافق فرباير من العام
ذاته ،بعد �أن �أقرت احلكومة االحتادية حتويله �إىل �شهر بدال
م��ن �أ��س�ب��وع ،وي�ق��ام ب�شكل تدريجي ب�ين مناطق ال��دول��ة على
ام�ت��داد ال�شهر ،حيث �ستكون البداية يف �أب��وظ�ب��ي ،ث��م ينتقل
�إىل بقية املناطق ليقام كل �أ�سبوع يف �إم��ارة �أو �أك�ثر ،و�سيكون
يف ر�أ� ��س اخل�ي�م��ة وال �ف �ج�يرة خ�ل�ال ال �ف�ترة م��ن ال�ث��ام��ن �إىل
الرابع ع�شر من فرباير القادم .ونوه رئي�س جلنة ر�أ�س اخليمة
للمبادرات الوطنية باختيار الفائزين بجوائز �أف�ضل املبادرات
وامل�شاريع امل�شاركة يف ع��ام اخل�ير ، 2017 -و�إع�ل�ان �أ�سماء
الفائزين خالل املرحلة املقبلة ،بعد فرز الطلبات وتقييمها،
ثم تكرميهم يف وقت الح��ق ،مو�ضحا �أن اجلوائز تنق�سم �إىل
فئتني ،الأوىل فئة املتطوع املتميز يف عام اخلري ،والثانية هي
امل�شروع �أو الفعالية املتميزة ،وحتت كل فئة  3فائزان.

فعاليات مهرجان دار الزين تختتم م�ساء اليوم بحفل يحييها النجم العربي ماجد املهند�س �سفارة الدولة بكازاخ�ستان ت�شارك فى مناق�شات
ا�سترياتيجية التنمية املنخف�ضة الكربون

•• العني  -الفجر

وتختتم اليوم ال�سبت فعاليات مهرجان دار الزين
بحفل يحييه ال�ن�ج��م ال�ع��رب��ي م��اج��د املهند�س،
متوجاً بذلك � 10أي��ام م��ن امل��رح التي قدمها
امل �ه��رج��ان ع�بر منطقة خم�ص�صة للم�أكوالت
وامل���ش��روب��ات وال�ت��ي ت�ضم �أك�ثر م��ن  30م�شغ ً
ال
من �أك�شاك و�شاحنات امل�أكوالت التي تلبي جميع

الأذواق ،ومنطقة خم�ص�صة للت�سوق ،ت�ست�ضيف
 45عار�ضاً.
ف�ض ً
ال عن جتربة املتاهة والنفق امل�ضيء و�سط
�أج� ��واء ح��اف�ل��ة ب��الأ� �ض��واء والأل � ��وان ال �ت��ي تقدم
ل�ل�ج�م�ه��ور �أف �� �ض��ل اخل�ل�ف�ي��ات الل �ت �ق��اط ال�صور
التذكارية املرحة وكانت الفنانة بلقي�س قد قدمت
جلمهور مهرجان دار الزين ام�س جمموعة من
�أف�ضل �أغانيها .ودخ�ل��ت بلقي�س ع��امل الأ�ضواء

والنجومية منذ ع�شر �سنوات م�ضت ،على خطى
وال��ده��ا الفنان امل�ع��روف �أح�م��د فتحي ،مفتتح ًة
��س�يرت�ه��ا ال�ف�ن�ي��ة امل�ستقلة م��ع ث�لاث��ة �ألبومات
�سجلت الأكرث مبيعاً هي؛ جمنون  ،2013زي ما
�أنا  ،2015و�أراهنكم  .2017بلقي�س ،النجمة
الإماراتية من �أ�صول مينية ،م�شهورة ب�أغنياتها
الذائعة «يا هوا» ،و»جمنون» والتي من امل�ؤكد �أن
تفنت اجلمهور وتلقى ا�ستح�سانهم.

•• ا�ستانا -وام:

�شاركت الآن�سة هند الطاهري ملحق دبلوما�سي ب�سفارة
الدولة لدى جمهورية كازاخ�ستان يف جل�سة مناق�شات
حول ا�سترياتيجية التنمية املنخف�ضة الكربون ملدينة
�أ�ستانا للفرتة من � 2018إىل  2030وذلك بح�ضور

عدد من امل�س�ؤولني الكازاخ�ستانيني وامل�شاركني.
واط �ل��ع امل �� �ش��ارك��ون ع�ل��ى اجل �ه��ود ال �ت��ي ت�ب��ذل�ه��ا دولة
الإمارات للحد من ظاهرة التغري املناخي و�إجنازاتها يف
جمال احلفاظ على البيئة واملناخ ومنهج الدولة املتخذ
للت�صدي النبعاثات الكربون والتي ميكن تطبيقها على
�أر�ض الواقع يف �أ�ستانا.

يت�ضمن  14حف ًال تقام يف �أربع وجهات �سياحية وترفيهية

مهرجان ال�شارقة للمو�سيقى العاملية ينطلق يف  12يناير املقبل
ي�ستعد مهرجان ال�شارقة للمو�سيقى
العاملية ،احل��دث املو�سيقي ال�سنوي
الأبرز يف �إمارة ال�شارقة ،الذي تقدمه
هيئة ال�شارقة لال�ستثمار والتطوير
� �ش��روق ب�شراكة ا�سرتاتيجية معهيئة الإمن ��اء ال�ت�ج��اري وال�سياحي
يف ال�شارقة ،وم�سرح املجاز ،وينظمه
م��رك��ز ف ��رات ق� ��دوري للمو�سيقى،
لإط �ل ��اق دورت � � ��ه اخل��ام �� �س��ة التي
ت �ت��وا� �ص��ل خ�ل�ال ال �ف�ت�رة م ��ن 12
�إىل  19يناير امل�ق�ب��ل ،يف ع��دد من
الوجهات ال�سياحية والرتفيهية يف
الإمارة.
وي �� �ش��ارك يف امل �ه��رج��ان ن�خ�ب��ة من
النجوم ،والفنانني ،واملو�سيقيني من
 11دولة عربية و�أجنبية ،من بينها

م�صر ،و��س��وري��ا ،ول�ب�ن��ان ،والعراق،
وال�ك��وي��ت ،و�إ��س�ب��ان�ي��ا ،والأرجنتني،
و�أوكرانيا ،واملجر وغريها ،والذين
�سيقدمون �أغنياتهم ومو�سيقاهم
ل �ل �ج �م �ه��ور يف �أرب� � ��ع وج� �ه ��ات هي:
م �� �س��رح امل � �ج� ��از ،وج� ��زي� ��رة العلم،
والق�صباء ،وواج�ه��ة امل�ج��از املائية،
على مدار ثمانية �أيام.
و�ستت�ضمن فعاليات املهرجان الذي
�أ��ص�ب��ح واح� ��داً م��ن �أه ��م الفعاليات
الفنية على م�ستوى املنطقة ،باقة
م�ت�ن��وع��ة م��ن امل��و��س�ي�ق��ى العربية،
والأن��دل �� �س �ي��ة ،وم��و� �س �ي �ق��ى اجل ��از،
والتي تمُ ّثل مبجملها مزيجاً غنياً
ب��ال�ث�ق��اف��ات وال�ت�ق��ال�ي��د املو�سيقية
العريقة التي ُتر�ضي جميع الأذواق.
وق��ال الفنان ف��رات ق ��دوري ،مدير
م �ه ��رج ��ان ال �� �ش ��ارق ��ة للمو�سيقى

ال� �ع ��امل� �ي ��ة“ :يف ك� ��ل ع � � ��امُ ،ي ��و ّف ��ر
املهرجان فر�صة ثمينة للمواطنني
وامل �ق �ي �م�ين وال �� �س �ي��اح لال�ستمتاع
ب� ��أع ��ذب الأ� � �ص� ��وات والأحل � � � ��ان� ،إذ
ت�ست�ضيف ال ��دورة اخلام�سة نخبة
من �أمل��ع جنوم الفن واملو�سيقى من
املنطقة وال�ع��امل ،لتقدم ع��امل�اً غنياً
ب�أ�شكال التعبري الفني واملو�سيقي
يف الوجهات ال�سياحية والرتفيهية
بال�شارقة».
و�أ��ض��اف ق��دوري :يف �إط��ار جهودها
املتوا�صلة للمحافظة على تراثها
الأ�� �ص� �ي ��ل ،واح �ت �ف��ال �ه��ا بالفنون،
�أ��ص�ب�ح��ت ال���ش��ارق��ة ال �ي��وم عا�صمة
ثقافية وفنية بامتياز ،ويمُ ّثل هذا
امل �ه��رج��ان امل��و��س�ي�ق��ي �أح ��د كنوزها
الفنية ،وج��زءاً من جهودها لتعزيز
م�سرية التنمية الثقافية ال�شاملة

ت فقدانجواز�سفر

ت فقدانجواز�سفر

ت فقدانجواز�سفر

•• ال�شارقة-الفجر:
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ا� � � �ص� � ��ف حم� � �م � ��د �شعيب
ا�صف  ،باك�ستان اجلن�سية
 ج � � � � � ��واز �� � �س� � �ف � ��ره رق � ��م( )1886001من يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
056/1213934

ف �ق��د امل��دع��و /حم �م��د نثار
اح� � �م � ��د حم � �م� ��د ل� �ط� �ي ��ف،
ب � ��اك � �� � �س � �ت � ��ان اجل� �ن� ��� �س� �ي ��ة
 ج � � � � � ��واز �� � �س� � �ف � ��ره رق � ��م( )1157132من يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
058/9258829

وامل�ستدامة يف الإمارة ،و�سنعمل على
تقدمي مهرجان ا�ستثنائي يف دورته
اخل��ام �� �س��ة ،ي�ت�م�ي��ز ب�ت�ن��وع��ه وغناه
الفني والثقايف.
وت�ت���ض�م��ن ال� � ��دورة اخل��ام �� �س��ة من
امل �ه ��رج ��ان  14ح �ف�ل ً�ا مو�سيقياً
خم �ت �ل �ف �اً ،ت� �ت ��وزع خ�م���س��ة م �ن �ه��ا يف
وجهتني هما م�سرح املجاز ،وم�سرح
ج ��زي ��رة ال� �ع� �ل ��م ،وت �ت �ط �ل��ب �شراء
التذاكر ،فيما ُتقام احلفالت الت�سعة
الأخرى يف الق�صباء ،وواجهة املجاز
امل��ائ �ي��ة ب ��ال� �ه ��واء ال �ط �ل��ق ،وميكن
ح�ضورها جماناً.
وع �ل��ى ه��ام ����ش امل� �ه ��رج ��ان ،تنظم
م���س��اب�ق��ة ال �غ �ن��اء جل�م�ي��ع الأع �م ��ار
يف ال�ق���ص�ب��اء ،ال��وج �ه��ة ال�سياحية
والرتفيهية العائلية الأبرز يف �إمارة
ال�شارقة ،وتقام �أورك�سرتا مهرجان

ال�شارقة للمو�سيقى العاملية التي
ت�ستقطب �سنويا كوكبة م��ن خرية
العازفني من خمتلف �أنحاء العامل،
وتنطلق هذا العام بقيادة املاي�سرتو
حم �م��د ع �ث �م��ان � �ص��دي��ق جلدارته
بقيادة الفرق املو�سيقية.
ومن �أه��م الفعاليات �أم�سية خا�صة
ل �ت �ك��رمي ال�ع�ن��دل�ي��ب الأ� �س �م��ر عبد
احل �ل �ي��م ح ��اف ��ظ ،ت �ق��دم �ه��ا فرقة
�أورك �� �س�ت�را دار الأوب� � ��را امل�صرية،
بالإ�ضافة �إىل الأم�سيات املو�سيقية
التي ُتقام بالهواء الطلق ،يف حدث
فني عاملي ،يُر�ضي ذائقة اجلماهري
م��ن خمتلف الأع �م��ار واجلن�سيات،
�أث� �ن ��اء م �� �ش��اه��دت �ه��م ل �ن �ج��وم الفن
يُبدعون �أع��ذب الأغنيات والأحلان
ال�ساحرة.
و ُت � �ب� ��اع ت ��ذاك ��ر ح� �ف�ل�ات مهرجان

ت فقدانجواز�سفر
فقد املدعو  /عبدالرحيم
عبداملطالب  ،بنغالدي�ش
اجلن�سية  -ج ��واز �سفره
رقم ()0948829BE
م � � � � ��ن ي� � � � �ج � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت �� �ص��ال ب�ت�ل�ي�ف��ون رقم
055/7699404

ت فقدانجواز�سفر
ف � �ق� ��د امل� � ��دع� � ��و  /اب� �ن�ي�ر
م ��اج �ل �ي �ن ��او ب� �ي� �ل� �ج ��وت ،
ال� � �ف� � �ل� � �ب �ي��ن اجل� �ن� ��� �س� �ي ��ة
 ج � � � � ��واز � � �س � �ف� ��ره رق� ��م( )4 7 9 1 2 4 9 E B
م� � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت �� �ص��ال ب�ت�ل�ي�ف��ون رقم
056/3907088

ال� ��� �ش ��ارق ��ة ل �ل �م��و� �س �ي �ق��ى العاملية
م ��ن خ�ل��ال امل ��وق ��ع الإل � �ك�ت��روين:
h t t p s ://w w w .
 ، /ticketmaster.aeكما
تتوفر يف مراكز خدمة العمالء يف
الق�صباء ،وج��زي��رة العلم ،وم�سرح

املجاز ،وواجهة املجاز املائية.
ُي� ��ذك� ��ر �أن م ��رك ��ز ف� � ��رات ق � ��دوري
للمو�سيقى ي�سعى من خالل تنظيم
ه��ذا املهرجان �إىل تعزيز احل�ضور
ال �ث �ق��ايف وال �ف �ن��ي لإم � ��ارة ال�شارقة
ولدولة الإم��ارات العربية املتحدة،

فقدان �شهادةا�سهم
ابلغنااملدعو/امنيعبداهلل�سعيدباثقيلي� /إماراتياجلن�سيةرقمالهوية
( )784-1959-7495109-7اح��د ورث��ة ف��وزي��ة على غالب
مالك عن فقدانه ال�شهادات ا�سهم ��ص��ادرة من �شركة ر�أ���س اخليمة
للدواجن والعلف با�سم  /فوزية علي غالب مالك  -رق��م امل�ستثمر
( )RAPCO1564عدد اال�سهم � 3552سهما من يجده عليه
االت�صال بتليفون رقم 050/7122699

ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ت �ع��ري��ف املجتمع
الإم� � ��ارات� � ��ي مب �خ �ت �ل��ف الثقافات
املو�سيقية من جميع �أرج��اء العامل،
ف �� �ض� ً
لا ع ��ن �إث � � ��راء ر� �ص �ي��د �إم � ��ارة
ال�شارقة بعنا�صر اجل��ذب الثقافية
والفنية وال�سياحية.

تفقدان�شهادة�أ�سهم

يعلن ال�سيد/عبداحلميد احمد
ع � �ب ��داهلل ع � �ب ��دول اخل � �م �ي�ري -
ع��ن ف �ق��دان ��ش�ه��ادة �أ��س�ه��م رقم
( )11103214بعدد اال�سهم
(� � ، )3254ص��ادرة م��ن �شركة
الواحة  ،على من يجدها برجاء
ت�سليمها �إىل ال���ش��رك��ة املذكورة
اع� �ل��اه او االت� ��� �ص ��ال ع �ل��ى رقم
 0505858589م�شكورا
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�أ�سرتاليا توقف غاراتها اجلوية يف �سوريا والعراق
•• �سيدين�-أ ف ب:

10
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�أعلنت �أ�سرتاليا ام�س وقف حملة ال�ضربات اجلوية التي تنفذها
منذ � 3سنوات يف العراق و�سوريا ،يف �إط��ار التحالف ال��دويل الذي
تقوده الواليات املتحدة �ضد تنظيم داع�ش.
وقالت وزيرة الدفاع الأ�سرتالية ماريز باين� ،إن الطائرات املقاتلة
ال�ست من ط��راز “�إف �إي��ه  18هورنيت” التي كانت ت�شارك منذ
ثالث � 3سنوات يف هذه املهام �ستعود �إىل البالد.
واتخذت كانبريا قرارها بعد انهيار “اخلالفة” التي �أعلنها تنظيم
داع�ش يف الأرا�ضي التي �سيطر عليها ،وال �سيما مع خ�سارته معقليه
الرئي�سيني املو�صل يف العراق والرقة يف �سوريا.

العقوباتالأوروبية
�ضد رو�سيا لي�س لها
ت�أثري يذكر.
م��������ـ��������ـ��������اذا ل����و
ق��م��ن��ـ��ـ��ـ��ا ب��ت��غ��ي�ير
ا �سرت ا تيجيتنا ؟
فبعد ثالث �سنوات
من فر�ض عقوبات
اق��ت�����ص��ادي��ة على
م���و����س���ك���و ،مي��ك��ن
ل�لاحت��اد الأوروب���ي
�أن ي��ع��ي��د النظر
يف ا�سرتاتيجيته
قريبا.

وقررت �أ�سرتاليا �إعادة مقاتالتها �إثر م�شاورات �أجرتها مع �شركائها
يف التحالف ال��دويل الذي نفذت يف �إط��اره �أكرث من  2700طلعة
جوية.
وقالت باين� :إن النجاح الذي حتقق يف ميدان املعركة �ضد داع�ش
يعني �أن عمليتنا بلغت نقطة انتقال طبيعي ،و�أن طائراتنا املقاتلة
�ستبد�أ بالعودة �إىل �أ�سرتاليا يف مطلع ال�سنة اجلديدة.
لكنها �أ�شارت �إىل �أن �أ�سرتاليا �سترتك طائرتني يف ت�صرف التحالف،
هما طائرة مراقبة جوية من طراز “�إيه � 7إيه ويدجتايل” وطائرة
نقل و�إمداد يف اجلو من طراز كاي �سي� 30-إيه.
كما �سترتك على الأر� ��ض  380عن�صراً مكلفني ت��دري��ب القوات
العراقية ،وفق الوزيرة.

بلجيكا تتبنى مراجعة عملية العقوبات

•• الفجر  -خرية ال�شيباين
م � ّر اع�ل�ان امل�ج�ل����س االوروب� ��ي
اال�سبوع املا�ضي مرور الكرام مما
ي��دل على ان انتظامه ح ّوله اىل
اج��راء روتيني ال يثري االنتباه.
و�سيتم جت��دي��د عقوبات االحتاد
الأوروبي االقت�صادية على رو�سيا
يف الأي��ام املقبلة .ولكن منذ عام
 ،2014وال �� �ص��راع الأوك � ��راين
وت�ن�ف�ي��ذ ال�ع�ق��وب��ات ،ت�ك� ّي��ف عامل
الأع�م��ال يف النهاية م��ع الو�ضع،
مب � ��ا ي � ��دف � ��ع ال ��دب� �ل ��وم ��ا�� �س� �ي�ي�ن
الأوروبيني اىل مراجعة العملية.
مت�س
«يف احلقيقة� ،إن العقوبات ّ
قطاعات حم��دودة من االقت�صاد
الأوروب � � � ��ي ،اذ مل ي �ت ��أث��ر �سوى
ج��زء �صغري م��ن ال �� �ص��ادرات �إىل
رو�سيا .وان ما يلحق حقا �ضررا
ب��امل�ب��ادالت ال�ت�ج��اري��ة ب�ين �أوروب ��ا
ورو�سيا ه��ي الأزم��ة االقت�صادية
ال��رو� �س �ي��ة �إىل ج��ان��ب انخفا�ض
ق �ي �م��ة ال ��روب ��ل وه� �ب ��وط �أ�سعار
النفط” ،يو�ضح جريارد �سيغرز،
امل�ست�شار االقت�صادي والتجاري
مل� �ق ��اط� �ع ��ات ب ��روك� ��� �س ��ل ووال � � ��ون
بال�سفارة البلجيكية يف مو�سكو.
ق�ب��ل �أي� ��ام ق�ل�ي�ل��ة ،ع�ّب�ررّ رئي�س

كنائ�س الرقة مهجورة مع حلول عيد امليالد
•• الرقة�-أ ف ب:

جتري اال�ستعدادات ال�ستقبال كني�ستي مدينة الرقة التاريخيتني امليالد
بعدما فقدتا اجرا�سهما وا�صبحتا عبارة عن �أبنية مدمرة ج��راء املعارك
و�ستكونان بحلول العيد خاليتني من االلغام التي زرعها اجلهاديون رغم
عدم عودة امل�سيحيني لالحتفال.
يعمل فريق من �ستة ا�شخا�ص من منظمة “روج” التي تعنى بازالة االلغام
على ازالتها من الكني�ستني لكي تكون جاهزة قبل عيد امليالد ،لكن م�س�ؤويل
الكني�ستني يقولون لوكالة فران�س بر�س انه ب�سبب الدمار اجلزئي لن تنظم
�صلوات يف هذا العيد.
وه��ذه لي�ست امل��رة االوىل التي يتم فيها البحث عن �ألغام حيث ان فريقا
�سابقا �أزال ثالثة الغام من الكني�سة ،ولكن للت�أكد من خلوها متاما قبل

ت�أثري العقوبات �ضدها حمدود جدا:

االعياد .كني�سة ال�شهداء للأرمن الكاثوليك الواقعة و�سط مدينة الرقة
بالقرب م��ن حديقة الر�شيد ا�صبحت ع�ب��ارة ع��ن ج��دران م��دم��رة بعدما
فقدت مالحمها الدينية .وحفر تنظيم الدولة اال�سالمية يف قبو الكني�سة
نفقا طويال يقود اىل حديقة الر�شيد.
يبحث عنا�صر من فريق روج الذي يرتدي عنا�صره زياً كاكي اللون وعلى
ذراع�ه��م ��ش��ارة ح�م��راء ال�ل��ون داخلها جمجمة بي�ضاء ،ع��ن االل�غ��ام داخل
الكني�سة عرب �أجهزة ك�شف تقليدية مثل ع�صا طويلة بال�ستيكية مزودة
بالقط حاد يتمكن من التقاط اخليوط.
�أم��ام كني�سة ال�شهداء ،يقول امل�ست�شار التقني للمنظمة عبد احلميد �أيو
(� 33سنة) الذي يعمل يف جمال نزع الألغام منذ ثالث �سنوات “نحن حالياً
موجودون �ضمن مدينة الرقة وعمليات الك�شف و�إزالة الألغام م�ستمرة من
قبل فريق عملنا يف املنظمة».

رو�سيا فرن�سا ..خالفات ال�سيا�سة ال متنع االقت�صاد
لوك�سمبورغ يف رو�سيا.

رو�سيا :ماذا لو غيرّ ت اوروبا ا�سرتاتيجيتها...؟

بلجيكا :العقوبات لي�ست هدفا يف حد ذاتها واملطلوب مقاربة �أخرى على امل�ستوى الأوروبي
فرن�سا :العقوبات ال متنع تطوير التعاون االقت�صادي
تك ّيف عامل الأعمال يف النهاية مع الو�ضع مبا
يدفع الدبلوما�سيني الأوروبيني اىل مراجعة امل�سار مع رو�ســيا وعلينــا بــدء �إعــداد تعاوننــا امل�ســتقبلي

الوزراء البلجيكي ت�شارل مي�شال
ع��ن م��وق�ف��ه م��ن ه ��ذا املو�ضوع:
“العقوبات لي�ست ه��دف��ا يف حد
ذات� �ه ��ا ،ب ��ل ه ��ي و� �س �ي �ل��ة لفر�ض
احل � � � � � ��وار ..ان � �ن� ��ي م � ��ن �أن� ��� �ص ��ار
ا�سرتاتيجية �أخ��رى م��ع رو�سيا.
وق � ��د ن �� �ض �ط��ر ،ع� �ل ��ى امل�ستوى
الأوروب � � ��ي� ،إىل اخ �ت �ي��ار مقاربة
اخ��رى ،م��ع ح��وار ح��ول موا�ضيع
�أخ� � ��رى ،ع �ل��ى ��س�ب�ي��ل امل� �ث ��ال عن
م�صاحلنا االقت�صادية� ،أو الطاقة
ال�ت��ي ت�شكل حت��دي��ا ا�سرتاتيجيا

وار�سو ولندن ّ
توقعان اتفاقا ً
ع�سكريا ً
جديدا

•• وار�سو�-أ ف ب:

و ّقعت بولندا وبريطانيا اتفاقا يف املجالني الأمني والع�سكري فيما ت�أمل لندن
بتوثيق العالقات مع وار�سو قبل خروجها من االحتاد الأوروبي يف �آذار مار�س
 .2019وقالت رئي�سة احلكومة الربيطانية ترييزا ماي يف م�ؤمتر �صحايف
م�شرتك م��ع نظريها البولندي ماتيو�ش مورافيت�سكي “تعاوننا يف جمال
الأم��ن والدفاع قوي �أ�صال ،لكننا رفعنا من م�ستواه اليوم من خالل توقيع
هذا االتفاق».
وم��ن ب�ن��ود االت�ف��اق �إج ��راء ت��دري�ب��ات م�شرتكة وت�ب��ادل امل�ع�ل��وم��ات .والبلدان
ع�ضوان يف حلف �شمال الأطل�سي ،وتتمركز يف بولندا قوات بريطانية �ضمن
عملية ترمي لتعزيز اجلناح ال�شرقي من احللف يف مواجهة رو�سيا .و�أعلنت
م��اي ت�شكيل جمل�س جت��اري بني البلدين هو الأول من نوعه بني بريطانيا
و�أوروبا ،بهدف تذليل العقبات �أمام احلركة التجارية بني البلدين.

الفروف :م�ستعدون للحوار مع بريطانيا
يف عدد كبري من امللفات مل�صلحة الطرفني

•• مو�سكو�-أ ف ب:

�أعلن وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف ام�س اجلمعة� ،أن مو�سكو
م�ستعد للحوار مع لندن على قدم امل�ساواة ،وذلك بعد حمادثات مع نظريه
الربيطاين بوري�س جون�سون .وقال الف��روف عقب املحادثات :نحن على
ا�ستعداد لتطوير حوار يف عدد كبري من امللفات على �أ�سا�س وقاعدة امل�ساواة
م��ع الأخ ��ذ بعني االع�ت�ب��ار م�صالح ك��ل منا واح�ترام �ه��ا .م��ن جهته ،قال
جون�سون :علينا �أن جند طريقة للم�ضي قدماً .وبحث �سريغي الفروف
وزير اخلارجية الرو�سي خالل ا�ستقباله يف مو�سكو ام�س نظريه الربيطاين
بوري�س جون�سون � -أول زي��ارة لوزير خارجية بريطاين منذ خم�س �سنوات
 الق�ضايا الثنائية التي تخ�ص البلدين و�سبل تعزيز التعاون الثنائي مبايخدم م�صاحلهما امل�شرتكة كما تناول اللقاء بع�ض الق�ضايا الدولة و�أزمات
ال�شرق الأو�سط .و�أ�شار الف��روف �إىل
�أن م�ستوى ال�ع�لاق��ات ب�ين البلدين
منخف�ض ج ��دا و�أن �ه��ا مت��ر مبرحلة
متدنية للغاية و ذلك مل يحدث ب�سبب
رو� �س �ي��ا ..م� ��ؤك ��دا ال��رغ �ب��ة مبناق�شة
امل�شاكل التي تعرقل عالقات البلدين
ب�شكل مبا�شر .معربا عن �أمله باتخاذ
خ�ط��وات حم��ددة لتح�سني العالقات
ب�ين مو�سكو ول�ن��دن .م��ن جانبه �أكد
وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة ال�ب�ري �ط��اين على
�أهمية حت�سني وتطوير العالقات مع
رو�سيا.

العقوبات االمريكية اجلديدة تثري قلق �أوروبا من ال�شرطي التجاري العاملي
حا�سما “� ،أك��د ذلك خالل االيام
الدبلوما�سية يف بروك�سل.
التح�ضري ملا بعد العقوبات
وكان وزير االقت�صاد الفرن�سي
ب��رون��و ل��و م�ير ق��د ج��اء الثالثاء
لإع��داد مرحلة ما بعد العقوبات
يف م��و��س�ك��و م ��ن خ�ل�ال ت�شجيع

ال���ش��رك��ات ال���ص�غ�يرة واملتو�سطة
ال �ف��رن �� �س �ي��ة ع �ل��ى اال� �س �ت �ث �م��ار يف
رو� � �س � �ي ��ا .ان �إط� � � ��ار العقوبات
امل�ك�ب��ل ال مي�ن��ع ت�ط��وي��ر التعاون
االقت�صادي مع رو�سيا وتعزيزه،
ب��ل ع�ل��ى ال�ع�ك����س ،علينا �أن نبد�أ
من الآن �إعداد تعاوننا امل�ستقبلي،
ق ��ال مم � ّه��دا ال �ط��ري��ق للرئي�س

م ��اك ��رون ال� ��ذي م��ن امل �ت��وق��ع �أن
يح�ضر امل�ن�ت��دى االق�ت���ص��ادي يف
�سان بطر�سبورغ مايو .2018
ويرى جريار �سيغرز ،ان �أ�صحاب
امل�شاريع البلجيكية فهموا �أي�ضا
�أن اق ��ام ��ة ول � ��و ج��زئ �ي��ا �شركة
��ص�غ�يرة او م�ت��و��س�ط��ة يف رو�سيا
ق��د ميثل �أ�سهل طريقة لدخول

ال�سوق الرو�سية.
يف نهاية يناير� ،سيقوم رئي�س
ال��وزراء البلجيكي �شارل مي�شيل
بزيارته االوىل ملو�سكو .وينتظر
ع� � � ��امل الأع � � � �م� � � ��ال البلجيكي
ال���ص�غ�ير يف رو� �س �ي��ا ،ال�ك�ث�ير من
ه � ��ذا االج� �ت� �م ��اع .م ��ن الوا�ضح
ان ال �ع �ق��وب��ات ق� ّل���ص��ت ال � ��واردات

الأوروب�ي��ة .واليوم هناك العديد
من الطلبيات يف ال�سوق ال�ستبدال
الواردات.
فمع هذه الأزم��ة ،قرر الرو�س،
على �سبيل املثال ،تطوير زراعتهم
املهملة منذ الت�سعينات .واليوم
ه �ن��اك رج� ��ال اع �م ��ال فرن�سيني
وبلجيكيني ق ��رروا �إن �ت��اج اجلنب
على ع�ين امل �ك��ان .وي�ج��ب تطوير
ه ��ذا ال �ن��وع م��ن امل� �ب ��ادرات ي�ؤكد
�أول �ي��غ ب� � ��روزوروف ،امل��دي��ر العام
ل� �ل� �غ ��رف ��ة ال � �ت � �ج� ��اري� ��ة بلجيكا

عقوبات �أمريكية
ويف اغ�سط�س امل��ا� �ض��ي� ،صوت
الكونغر�س الأمريكي على ا�ضافة
ع �ق��وب��ات ج��دي��دة خ ��ارج احل ��دود
� �ض��د رو� �س �ي��ا ،وم��وج �ه��ة خا�صة
لقطاع الطاقة .ويف الوقت الذي
ي��راج��ع ف �ي��ه االحت � ��اد الأوروب� � ��ي
عقوباته اخلا�صة ،ف�إن هذا القرار
ي �ث�ير خم � ��اوف الدبلوما�سيات
الأوروبية.
«�إذا دخلت هذه العقوبات حيز
ال �ت �ن �ف �ي��ذ�� ،س�ن���ص��ل اىل مرحلة
ي� �ك ��ون ع �ل �ي �ن��ا ط �ل��ب الإذن من
الواليات املتحدة قبل التعامل مع
رو�سيا كما لو ان االمريكان باتوا
ي�شكلون ال���ش��رط��ي ال �ت �ج��اري يف
ال�ع��امل .ان��ه حتد موجه لأوروبا،
وعليها الرد عليه� ،أو اخل�ضوع”،
يو�ضح م�صدر يف وزارة االقت�صاد
ال �ف��رن �� �س �ي��ة .م ��ن ج �ه �ت��ه ،ي�ؤكد
�أوليغ ب��روزوروف ،قلق ال�شركات
البلجيكية“ ،لقد ت �ع � ّود النا�س
على ال�صعوبات ،وانتظار عقوبات
يوجه
جديدة مي ّثل قلقا ،وهذا ال ّ
ا�شارات ايجابية للم�ستقبل».
عن ال ليرب بلجيك

�آالف الأردنيني ينت�صرون للقد�س يف م�سريات ووقفات احتجاجية

الف�صائل الفل�سطينية :ت�صويت الأمم املتحدة «�صفعة» لرتامب ونتانياهو
•• فل�سطني -عمان-وكاالت:

ف� ��ر� � �ض� ��ت �� �س� �ل� �ط ��ات االح� � �ت �ل��ال
الإ� � �س ��رائ � �ي � �ل ��ي ام � ��� ��س اجل �م �ع��ة،
�إج��راءات �أمنية م�شددة يف حميط
البلدة القدمية وامل�سجد الأق�صى
امل� � �ب � ��ارك يف ال � �ق ��د� ��س املحتلة،
و�أخ� ��� �ض� �ع ��ت ع � �� � �ش ��رات امل�صلني
ل�ل�ف�ح����ص وال �ت �ف �ت �ي ����ش اجل�سدي
للجمعة الثالثة على التوايل ،منذ
�إعالن ترامب.
وانت�شر املئات من عنا�صر ال�شرطة
وحر�س احل��دود يف الطرق امل�ؤدية
�إىل ال �ب �ل��دة ال �ق��دمي��ة وامل�سجد
الأق�صى ال �سيما يف منطقة �شارع
�صالح الدين وب��اب الزاهرة وباب
ال �ع��ام��ود وب� ��اب الأ� �س �ب��اط ور�أ�� ��س
ال � �ع ��ام ��ود ووادي اجل � � ��وز حيث
فح�صت هويات امل�صلني.
و��ش��دد االح�ت�لال الإ�سرائيلي من
�إج ��راءات� �ه ��ا ع �ل��ى �أب� � ��واب امل�سجد
الأق �� �ص��ى امل� �ب ��ارك ،ح �ي��ث �أوقفت
قواته عدداً من امل�صلني وفح�صت
ب� �ط ��اق ��ات ه��وي��ات �ه��م �إىل جانب
�إخ� ��� �ض ��اع ع� ��دد م �ن �ه��م للتفتي�ش
اجل � �� � �س � ��دي ،حت� ��� �س� �ب� �اً ل� ��دع� ��وات
ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ة ال�� �س� �ت� �م ��رار حالة
الرف�ض لقرار الرئي�س الأمريكي
دون��ال��د ت��رام��ب .ون�صبت �سلطات
االح �ت�لال ح��واج��ز ع�سكرية على
مداخل عد د من البلدات املحيطة
يف امل �� �س �ج ��د الأق � �� � �ص� ��ى امل � �ب ��ارك
ح �ي��ث �أوق� �ف ��ت ح��واج��ز التفتي�ش
الفل�سطينيني وه��م يف طريقهم
ل�ل���ص�لاة م��ن ال�ع�ي���س�ي��وي��ة وجبل
املكرب و�صورباهر و�سلوان والثوري
ور�أ���س العامود .اىل ذل��ك ،رحبت
ال�ف���ص��ائ��ل ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ،بقرار
اجلمعية ال�ع��ام��ة ل ل��أمم املتحدة
الذي يرف�ض االعرتاف الأمريكي
مبدينة ال�ق��د���س املحتلة عا�صمة

ل ��دول ��ة االح� �ت�ل�ال الإ�سرائيلي،
م �ع �ت�ب�رة �إي � � ��اه � �ص �ف �ع��ة لرتامب
وف� ��� �ش�ل ً�ا ل�تره �ي �ب��ه دول العامل
اق�ت���ص��ادي�اً لثنيها ع��ن الت�صويت
ل�صالح فل�سطني .و�صوتت 128
دولة على قرار يف اجلمعية العامة
ل�ل��أمم امل�ت�ح��دة ي��رف����ض اعرتاف
وا�� �ش� �ن� �ط ��ن ب ��ال� �ق ��د� ��س عا�صمة
لإ� �س��رائ �ي��ل ،فيما ��ص��وت��ت  9دول
�ضد ال�ق��رار ،يف حني امتنعت 35
دولة عن الت�صويت.
و��ش�ك��رت الف�صائل الفل�سطينية،
دول العامل التي جتاهلت تهديد
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
ب��وق��ف امل �� �س��اع��دات االقت�صادية
املقدمة لها� ،إذا ما �صوتت ل�صالح
ال� �ق ��رار ال� ��ذي ي�ن�ت���ص��ر للقد�س،
معتربة م��وق��ف ت��رام��ب “بلطجة
�سيا�سية» .وق��ال��ت حركة فتح� ،إن

“ت�صويت اجلمعية العامة للأمم
امل�ت�ح��دة ب�أغلبية �ساحقة ل�صالح
م�شروع قرار ب�ش�أن القد�س ،متثل
�صفعة لإعالن الرئي�س الأمريكي
دون��ال��د ت��رام��ب ،ال��ذي �أخ��ذ قراراً
خم ��ال� �ف� �اً ل �ل �ق ��ان ��ون وال�شرعية
الدوليني وه��دد بوقف امل�ساعدات
عن ال��دول التي �ست�صوت ل�صالح
امل�شروع» .و�أ�ضافت احلركة� ،أن ما
جرى يف الأمم املتحدة اليوم ميثل
�صفعة لنتانياهو ال ��ذي ا�ستهز�أ
ب ��الأمم امل�ت�ح��دة وت �ع��دى ع�ل��ى كل
دول ال �ع��امل ،وان �ت �� �ص��اراً للعدالة
الدولية وللقد�س ولن�ضال ال�شعب
الفل�سطيني.
وت��اب �ع��ت احل ��رك ��ة :ن�ث�م��ن موقف
دول العامل التي عربت عن قيمها
و�أخالقها وان�سجامها مع القانون
ال� � ��دويل ،ومل ت�خ���ض��ع لالبتزاز

والتهديد الأمريكي الإ�سرائيلي.
من جانبها ،اعتربت حركة حما�س
ال �ق��رار الأمم ��ي ان�ت���ص��اراً للقد�س
وهزمية ملوقف الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب.
وق��ال القيادي يف احل��رك��ة� ،سامي
�أب��و زه��ري �إن ق��رار الأمم املتحدة
ح � ��ول رف� �� ��ض ق� � ��رار ت� ��رام� ��ب هو
انت�صار للقد�س وهزمية لعنجهية
ترامب.
من ناحيتها� ،أك��دت حركة اجلهاد
الإ�سالمي �أهمية ت�صويت اجلمعية
العامة للأمم املتحدة على القرار
ال��راف����ض للخطوة الأم��ري�ك�ي��ة يف
مدينة القد�س املحتلة.
وق��ال الناطق با�سم احلركة ،داود
� �ش �ه��اب� ،إن ال �ت �� �ص��وي��ت يف االمم
املتحدة �صفعة على وج��ه �أمريكا
و�إ� �س��رائ �ي��ل ،داع �ي �اً �إىل ا�ستثمار

القرار يف عزل ومقاطعة �إ�سرائيل
والت�صدي للهيمنة االمريكية يف
املنطقة.
اىل ذلك ،نظم �آالف الأردنيني بعد
��ص�لاة اجلمعة يف ك��ل املحافظات
الأردن� � � �ي � � ��ة ،م� ��� �س�ي�رات ووق� �ف ��ات
اح�ت�ج��اج�ي��ة ع �ل��ى ق� ��رار الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب االعرتاف
بالقد�س عا�صمة لإ�سرائيل.
ويف ال �ع��ا� �ص �م��ة ع� �م ��ان ،انطلقت
م�سرية حا�شدة م��ن �أم��ام امل�سجد
احل �� �س �ي �ن��ي و�� �س ��ط ال �ب �ل��د ن ��ددت
ب��ال �ق��رار الأم��ري �ك��ي ،م�ع�ت�برة �أن
ترامب خالف كل قرارات ال�شرعية
الدولية ب�إعطائه ما ال ميلك.
فيما ينفذ امل �ئ��ات م��ن الأردنيني
حالياً اعت�صاماً �أمام مبنى ال�سفارة
الأمريكية يف عمان ،و�سط �إجراءات
وت�ع��زي��زات �أم�ن�ي��ة ،للحيلولة دون

خروج االعت�صام عن �سلميته.
ك� �م ��ا ع� �م ��ت امل � �� � �س�ي��رات خمتلف
امل �ح��اف �ظ��ات الأردن� �ي ��ة ال �ت��ي خرج
ال �� �س �ك��ان ف �ي �ه��ا ي �ه �ت �ف��ون بـاملوت
لإ� � �س� ��رائ � �ي� ��ل ،ولأم �ي ��رك� � ��ا ،التي
ات� �ه� �م ��وه ��ا ب ��االن� �ح� �ي ��از الأع� �م ��ى
لالحتالل الإ�سرائيلي.
و�أكد امل�شاركون يف هذه الفعاليات
االحتجاجية على عروبة القد�س
وامل�ق��د��س��ات يف ال�ق��د���س ال�شريف،
والو�صاية الها�شمية عليها.
ورف ��ع امل �� �ش��ارك��ون � �ش �ع��ارات تدعو
�إىل حت � ��رك الأم � �ت �ي��ن العربية
والإ� �س�ل�ام �ي��ة ل�ت�ح��ري��ر القد�س،
وع � ��دم �إب �ق��ائ �ه��ا حت ��ت االحتالل
الإ�سرائيلي الذي دن�سها.
و�شدد املتحدثون يف هذه الفعاليات
االحتجاجية على �ضرورة �أن توحد
الأم ��ة ال�ع��رب�ي��ة كلمتها وتتجاوز
خ�لاف��ات�ه��ا ل�ع��دم مت�ك�ين �أعدائها
م ��ن ا� �س �ت �غ�ل�ال ه � ��ذة اخل�ل�اف ��ات
الن�ت�ه��اك ح��رم��ات االم��ة وت�ضييع
ما تبقى من فل�سطني.
كما دعا املتحدثون الدول العربية
التي تقيم عالقات دبلوما�سية مع
�إ�سرائيل �إىل قطع العالقات معها
وط ��رد ال���س�ف�ير الإ� �س��رائ �ي �ل��ي من
عوا�صمها ،بالإ�ضافة �إىل تنظيم
ح � �م �ل�ات م �ق ��اط �ع ��ة للمنتجات
الأمريكية.
و�شددوا على �ضرورة �أن ت�ستخدم
الأم � � � ��ة ك� ��ل خ� �ي ��ارات� �ه ��ا املتاحة
لإج� �ب ��ار ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة على
ال�تراج��ع ع��ن ق��راراه��ا ،وا�ستثمار
ال �ت �ع��اط��ف ال � � ��دويل ال � ��ذي ظهر
م��ن خ�ل�ال ال�ت���ص��وي��ت يف جمل�س
الأم ��ن واجل�م�ع�ي��ة ال�ع��ام��ة للأمم
املتحدة ،لإيجاد حل عادل للق�ضية
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة و�إق� ��ام� ��ة ال ��دول ��ة
الفل�سطينية وعا�صمتها القد�س
ال�شريف.
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عربي ودويل

الإحتالل ميدد اعتقال والدة وقريبة عهد التميمي
•• فل�سطني املحتلة-وكاالت:

مثلت ن��ور ن��اج��ي التميمي ،ون��ارمي��ان التميمي وه�م��ا على
ال�ت��وايل قريبة ووال ��دة ال�شابة الفل�سطينية املعتقلة عهد
التميمي� ،أم��ام حمكمة عوفر الع�سكرية الإ�سرائيلية التي
ق��ررت متديد اعتقالهما بعد انت�شار �شريط فيديو ،تظهر
فيه �إحداهما مع قريبتها ت�ضربان جنديني ،وف��ق م�صادر
ع�سكرية.
وت�ق��رر متديد اعتقال ن��ارمي��ان  43ع��ام�اً ون��ور  21عاماً،
لأن االف��راج عنهما يمُ كن �أن يقو�ض التحقيق ،ح�سب هذه
امل�صادر.

وكانت حمكمة عوفر قرب رام اهلل يف ال�ضفة الغربية املحتلة
م��ددت االرب �ع��اء اعتقال عهد التميمي اب�ن��ة ن��ارمي��ان حتى
الإثنني.
ويف �شريط فيديو ُ�صور ام�س اجلمعة بهاتف حممول على
الأرج��ح ،تظهر الفتاتان عهد  17عاماً ،وقريبتها نور 21
عاماً ،تقرتبان من جنديني ي�ستندان �إىل جدار ،وتبد�أن يف
دفعهما وركلهما و�صفعهما ولكمهما.
وانت�شر املقطع عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي وو�سائل
الإعالم الإ�سرائيلية وبدا فيه اجلنديان م�سلحني ومل يردا
على الفتاتني ،وتراجعا �إىل اخللف.
و�أظهر �شريط فيديو �آخر الفتاتني تطلبان من اجلنديني

املغادرة يف حني كانا يقفان على ما يبدو على مدخل منزل
العائلة.
م�سعى لدفع
وح��اول��ت ن��ارمي��ان ،وال ��دة ع�ه��د ال�ت��دخ��ل ،يف
ً
اجلنود ملغادرة �ساحة منزلها.
و�أو�ضحت املحكمة �أن عهد التميمي ،اعتقلت لال�شتباه يف
مهاجمتها ج�ن��دي�اً ،والأ� �ض��رار ب��أم��ن املنطقة والتحري�ض
وغريها من التهم.
وقررت ال�شرطة الإ�سرائيلية اعتقال الفتاة لي�س فقط ب�سبب
احلادثة امل�صورة يف �شريط الفيديو التي وقعت يف  15من
دي�سمرب ،بل لال�شتباه �أي�ضاً يف تورطها يف “�إلقاء احلجارة،
ومهاجمة اجلنود وغري ذلك».
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اتفاق لبناء حمطة نووية رو�سية يف ال�سودان

•• اخلرطوم�-أ ف ب:

وقعت رو�سيا اتفاقاً لبناء حمطة نووية يف ال�سودان ،على ما �أعلنت امل�ؤ�س�سة الرو�سية العامة للطاقة
الذرية (رو�ساتوم) ام�س ،بعد �شهر على لقاء بني الرئي�سني ال�سوداين عمر الب�شري والرو�سي فالدميري
بوتني .و�أفادت رو�ساتوم يف بيان �أنه مت توقيع االتفاق ام�س الأول اخلمي�س يف اخلرطوم بني فرعها
“رو�ساتوم �أوفر�سيز” والوزارة ال�سودانية للموارد املائية والري والكهرباء .وجاء يف البيان �أنه يف �إطار
درا�سة جدوى م�شروع بناء حمطة نووية� ،سيتم النظر يف اختيار املوقع وحتديد املعايري الأ�سا�سية
ومن بينها اجلدول الزمني والتمويل ،بدون �إعطاء املزيد من التفا�صيل .وقالت رو�ساتوم �إن “تطور
التكنولوجيا النووية �سي�سمح لل�سودان مبواجهة م�شكلة �أمن الطاقة التي يعاين منها� ،إنه م�شروع
ا�سرتاتيجي �سيحدد طبيعة العالقات بني بلدينا لفرتة طويلة» .ووقع العقد بعد �شهر على توقيع
البلدين اتفاقاً للتعاون يف القطاع النووي املدين خالل زيارة للرئي�س ال�سوداين عمر الب�شري يف نهاية
نوفمرب ملنتجع �سوت�شي على �ضفاف البحر الأ�سود .والتقى الب�شري خالل هذه الزيارة الأوىل له �إىل
رو�سيا الرئي�س بوتني وطلب منه حماية بالده مبواجهة الت�صرفات “العدائية” الأمريكية.
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عوا�صم
بروك�سيل

الروبوت..وال فقدان الهوية

هو البلد الوحيد يف العامل:

ركوب قطار العوملة دون تداعياته

لهذا حافظت اليابان على هويتها زمن العوملة!...

فتح الأرخبيل للمهاجرين يعني لليابانيني اختالل التوازن واالن�سجام ال�ضروريني للبالد
•• الفجر � -أوليفييه غالزي

ترجمة خرية ال�شيباين
تخيلوا دولة ترف�ض �أعظم عقائد العوملة ،ومع ذلك
متكنت من ال�صعود �إىل الثالثي الرابح يف االقت�صاد
العاملي! هذا البلد موجود :مرحبا بكم يف اليابان .بحلول
عام � ،2050سيخ�سر الأرخبيل الياباين  30مليون ن�سمة
و�سيت�شكل  40باملائة من �سكانه من املتقاعدين .مع مثل
هذا الت�شخي�ص� ،أي دولة من منظمة التعاون والتنمية
االقت�صادية كانت �ستقبل عالج الطبيب الليربايل :فتح
ال�سوق للهجرة ،وللن�ساء ،وحت�سني الإنتاجية بال�ساعة،
الخ  ...ولكن اليابان ،تقاوم .لنذهب �إىل التفا�صيل:
 الهجرة ،والتي ميكن ان تع ّو�ضاخل �ل��ل يف ال �ه��رم ال �ع �م��ري غائبة
متاما او تكاد ،وحتى االحتياجات
ال�ضخمة لإع ��ادة الإع �م��ار م��ا بعد
ت �� �س��ون��ام��ي مل ت �ك��ن ك��اف �ي��ة لفتح
ال �ب ��اب ع �ل��ى م �� �ص��راع �ي��ه .مل يتم
قبول �سوى عدد قليل من “العمال
ال�ضيوف” يف مواقع البناء ،ولكن
ل �ي ����س ل �ه��م م ��ن ال �� �ض �ي��وف �سوى
اال��س��م .عملهم هام�شي ،وحمدود
يف ال��زم��ن ،ولي�س ب�إمكانهم جلب
�أ�سرهم ،كما انهم عر�ضة لإعادتهم
�إىل بالدهم يف �أي حلظة.
 فتح �سوق العمل للمر�أة ال يعطي�أي ع�لام��ة ارجت ��اج واه �ت��زاز ،على
الرغم من ذاك العر�ض االتي من
معهد ب�ح��وث االق�ت���ص��اد الياباين
ال��ذي يقول� :أن  3ماليني امر�أة
�إ� �ض��اف �ي��ة يف � �س��وق ال�ع�م��ل �سينتج
ربحا يف النمو ال�سنوي بـ  2باملائة
للبالد! يف الوقت ال��راه��ن ،الرقم
الوحيد الذي نذكره يف هذا املجال
هو معدل الن�ساء يف �إدارة الأعمال
ال� � ��ذي ال ي� �ت� �ج ��اوز  3ف��ا� �ص��ل 5
باملائة.
 �أخ �ي�را ت�ستمر الإن �ت��اج �ي��ة يفال���س��اع��ة يف ال��رك��ود م�ن��ذ �سنوات.
ول�ئ��ن ك��ان �صحيح �أن اليابانيني
ي �ع �م �ل��ون ك� �ث�ي�را (� �ض �ع ��ف م� ��ا يف

�سوق العمل مغلق امام املراة

يف انتظار نتيجة �أم املعارك بني النموذجني الياباين
والليربايل ف�إن اليابان �أ�صبحت فعال �أول خمترب للعوملة

م�����ق�����اوم�����ة ق����وان��ي�ن
العوملة مل تنعك�س �سلبا
حتىالآنعلى الأرخبيل
وال ت���������زال ال����ب��ل�اد
ث���������ال���������ث �أك�����ب�����ر
اق���ت�������ص���اد يف ال���ع���امل
فرن�سا) ،ف�إن �إنتاجيتهم ال تزال �أقل
بكثري من متو�سط بلدان منظمة
التعاون والتنمية االقت�صادية.
لفهم هذا الو�ضع ،يجب �أن ننظر

باك�ستان تنهي عمل  27منظمة �إغاثة

•• �إ�سالم اباد-رويرتز:

�أ��ص��درت باك�ستان �أوام ��ر ل�سبعة وع�شرين منظمة �إغ��اث��ة دول�ي��ة ب�إغالق
مكاتبها يف م�ن��اط��ق غ�ير م���ص��رح ل�ه��ا ب��ال�ع�م��ل ف�ي�ه��ا مم��ا دف ��ع نا�شطون
مدافعون عن حقوق الإن�سان للتنديد بالقيود املتزايدة على حرية التعبري
والعمل الإن�ساين يف البالد .ووفقا لقائمة �أطلعت عليها روي�ترز �أمهلت
وزارة الداخلية  27من منظمات املجتمع املدين  90يوما لإنهاء عملياتها.
وت�شمل هذه املنظمات �آك�شن ايد و ورلد فيجن وبالن انرتنا�شونال وتروكري
وم�ؤ�س�سات املجتمع املفتوح التي �أ�س�سها جورج �سورو�س و�أوك�سفام نوفيب
وم��اري �ستوب�س .وقال طالل ت�شودري وزير الدولة الباك�ستاين لل�ش�ؤون
الداخلية لرويرتز �إن �سبب �إغ�لاق هذه املنظمات هو �أنها تقوم بعمليات
خارج التفوي�ض املمنوح لها ومل حت�صل على ت�صريح قانوين .وامتنع عن
ذكر �أمثلة معينة لكنه قال �إن املنظمات امل�ستهدفة التي تنفق جميع �أموالها
على الإدارة ال تقوم بالعمل الذي قالت �إنها تنفذه وتعمل يف مناطق غري
م�صرح لها بالوجود فيها .وق��ال املنتدى الباك�ستاين لل�ش�ؤون الإن�سانية
ال��ذي ميثل  63منظمة �إغاثة دولية �إن ال��وزارة �أ�صدرت خطابات رف�ض
لإح��دى ع�شرة منظمة تابعة له .وقالت هذه املنظمات �إنها �ستطعن على
القرار .وذكر املنتدى �أن الوزارة مل تذكر �أي �سبب للرف�ض.

م��ن زاوي ��ة ع�ل��م النف�س والثقافة
وال� �ت� �ق ��ال� �ي ��د .ف �ف �ت��ح الأرخ� �ب� �ي ��ل
ل �ل �م �ه��اج��ري��ن � �س �ي �ك��ون بالن�سبة
ل� �ل� �ي ��اب ��اين االخ � �ل� ��ال ب ��ال� �ت ��وازن

عمل اكرث ..انتاجية اقل
واالن�سجام ال�ضروريني للبالد ،مع
خطر فقدان تقاليدها.
وم ��ن � �ش ��أن ف �ت��ح � �س��وق العمل
ل�ل�م��ر�أة �أن يعيد ال�ن�ظ��ر يف معنى

الأزهر يرحب بقرار اجلمعية
العامة للأمم املتحدة جتاه القد�س

•• القاهرة  -وام:

�أعرب الأزهر ال�شريف عن ترحيبه و�إ�شادته بالقرار الذي اعتمدته اجلمعية
العامة للأمم املتحدة� ،أم�س ،وذلك بالت�أكيد على �أن �أي قرارات �أو �إجراءات
يق�صد بها تغيري طابع مدينة القد�س �أو و�ضعها �أو تكوينها الدميوغرايف
لي�س لها �أثر قانوين وتعد الغية وباطلة ويتعني �إلغا�ؤها امتثاال لقرارات
جمل�س الأمن ذات ال�صلة.
و�أك��د الأزه��ر ال�شريف  -يف بيان ام�س� -أن هذا القرار الذي حظي بت�أييد
 128دول��ة ج��اء معربا عن الإرادة الدولية الراف�ضة للقرار الأمريكي
املجحف والباطل جتاه القد�س ،وحتمية �إلغائه لكونه يت�صادم مع القانون
الدويل ويخالف ال�ضمري العاملي وحقوق الإن�سان .
ودع��ا الأزه ��ر ال�شريف الإدارة الأم��ري�ك�ي��ة �إىل �سحب ق��راره��ا ،وااللتزام
بالأهداف التي قامت من �أجلها الأمم املتحدة ويف مقدمتها حفظ ال�سلم
والأم��ن الدوليني ..م�شددا على �أن عروبة القد�س وهويتها الفل�سطينية
غري قابلة للتغيري �أو العبث.

ع� �ب ��ارة “الزوج والزوجة” .يف
ال�ي��اب��ان�ي��ة ،ال ��زوج ينطق �شوجني،
حرفيا ال�شخ�ص الرئي�سي .وتنطق
ام� ��ر�أة ك��ان��اي ،ح��رف�ي��ا :يف املنزل.

ول �ئ��ن مل ي�ق��ل ك��ل � �ش��يء ،ف��ان كل
�شيء مكتوب ...
و�أخ�ي�را ،ف��ان حت�سني الإنتاجية
يف ال�ساعة �سيمر عرب ا�ستقاللية
الإج � � � � ��راء ،وه � ��و م ��ا �سيتناق�ض
م��ع ث�ق��اف��ة ال��رئ�ي����س يف امل�ؤ�س�سة
�أو ال �� �ش��رك��ة ،وع �ل��و ّي��ة املجموعة
ع �ل��ى ال� �ف ��رد .ب��اخ �ت �� �ص��ار ،يف�ضل
اليابانيون االعتقاد �أن الروبوتات
�ست�ضمن بالت�أكيد م�ستقبلهم �أكرث
من �أي حت ّول من �ش�أنها �أن يُع ّر�ض
هويتهم للخطر.
ه��ذه امل �ق��اوم��ة ل�ق��وان�ين العوملة
مل تنعك�س �سلبا ح�ت��ى الآن على
الأرخ �ب �ي��ل .ال ت ��زال ال �ب�لاد ثالث
�أك�ب�ر اق�ت���ص��اد يف ال �ع��امل ،وه��و ما
ي �ب �ق��ى م �ع �ج��زة يف ن �ظ��ر املعتقد
الليربايل .وق��د يعرت�ض البع�ض
ب��ال�ط�ب��ع ب� ��أن التكلفة ب���ش��ري��ة ،يف
جمتمع عمل حيث ال�سعادة لي�س
لها مكان .ولكن مبا ان هذا املفهوم
يبقى ذاتيا �إىل حد كبري� ،سيكون
م ��ن اخل �ط�ي�ر ال �ن �ظ��ر اىل �سعادة
الآخ� ��ري� ��ن م ��ن وج �ه ��ة ن �ظ��ر قيم
لي�ست قيمهم.
اننا هنا يف مواجهة بني منوذجني
م �ت �م��ا� �س �ك�ين وخم �ت �ل �ف�ين متاما.
م ��ن ن��اح �ي��ة ،امل� �ق�ت�رح الليربايل
ال��ذي هو حترير الفرد من خالل
ن �ت �ي �ج �ت��ه وق� ��درت� ��ه يف جمموعة
ُق� �دّت م��ن ال�ت�ن��وع ويف وق��ت ي�سري
دائ�م��ا ب�شكل �أ��س��رع .وم��ن الناحية
الأخ� ��رى ،امل �ق�ترح ال�ي��اب��اين الذي
هو هوية تعطي مكانة للمجموعة
وال �ت �ج��ان ����س يف ث �ق��اف��ة مم �ت��دة يف
الزمن.
�أن يخ�سر اليابان هذه املعركة،
�سيكون بالن�سبة لع�شاق العقيدة
ال�ل�ي�برال�ي��ة دل�ي��ل ع�ل��ى �أن العوملة
متثل معنى التاريخ .اما ان تتمكن
ال �ي��اب��ان م ��ن ال �� �ص �م��ود ف�ستبقى
لأن���ص��ار ه��وي��ة االمم احل�ج��ة على
“امكانية وجود جزيرة” كما يقول
هوليبيك .ويف ان�ت�ظ��ار نتيجة �أم
املعارك هذه ،ف�إن اليابان �أ�صبحت
فعال �أول خمترب للعوملة.

انفجار قنبلة �أمام حمكمة يف اليونان

•• اثينا�-أ ف ب:

انفجرت قنبلة يف �ساعة مبكرة ام����س �أم��ام حمكمة يف ال�ي��ون��ان ،بح�سب
م�س�ؤولني ،لكن ال�شرطة كانت قد �أخلت املكان ومل ي�صب �أحد.
وق��ع االن�ف�ج��ار ع�ن��د ال���س��اع��ة  01,25بتوقيت غرينتي�ش ام ��ام حمكمة
اال�ستئناف يف اثينا بعد تلقي و�سائل الإعالم ات�صاالت حتذر من القنبلة،
بح�سب ما �أعلنته ال�شرطة .وقال م�صدر من ال�شرطة لوكالة فران�س بر�س
ان العبوة كانت قنبلة موقوتة قوية .وامهل املت�صل ال�شرطة  40دقيقة
لإخالء املنطقة التي تبعد م�سافة ق�صرية عن مركز �شرطة اثينا .ت�سبب
االن�ف�ج��ار يف حتطم ال�ع��دي��د م��ن ال�ن��واف��ذ يف واج�ه��ة مبنى املحكمة التي
اغلقت ومت تعليق كافة جل�ساتها .وقال وزير العدل �ستافرو�س كونتوني�س
يف ت�صريحات هذا العمل الإجرامي �شائن ومدان .ونقلت وكالة انباء اثينا
الر�سمية عن احد حرا�س املحكمة ان القنبلة كانت مو�ضوعة يف كي�س تركه
رجالن فرا على دراج��ة نارية .ومل تتنب اي جهة بعد امل�س�ؤولية .غري �أن
احلادثة ت�أتي و�سط جدل حاد حول م�صادرة عقارات ب�سبب عدم ت�سديد
الرهون للبنوك اليونانية .وطرحت احلكومة ت�شريعا جديدا ي�شدد القيود
على التظاهرات املعار�ضة لو�ضع اليد على العقارات.

�أعلنت املفو�ضية الأوروبية ان االنتخابات التي جرت ام�س الأول اخلمي�س
يف كتالونيا وفاز فيها االنف�صاليون بالأغلبية املطلقة من مقاعد الربملان
الإقليم الإ�سباين لن تغيرّ موقف االحتاد من امل�س�ألة الكتالونية .وقال
املتحدث با�سم املفو�ضية �ألك�سندر وينرت�شتاين �إن “موقفنا من م�س�ألة
كتالونيا معروف جيداً ونك ّرره با�ستمرار وعلى جميع امل�ستويات وهو لن
يتغيرّ  ،مبا �إن هذه انتخابات حملية فنحن لن نديل ب�أي تعليق» .وميتنع
االحتاد الأوروبي يف العادة عن التعليق على �أي نزاع �سيا�سي داخلي يف �أي
من دوله الأع�ضاء .ومنذ بدء الأزمة الكتالونية� ،أكد االحتاد الأوروبي
دعمه القوي حلكومة مدريد حتت �شعار “احرتام الد�ستور الإ�سباين».
ويف �أكتوبر املا�ضي ،نظم االنف�صاليون احلاكمون يف الإقليم ا�ستفتاء
حمظوراً حول حق تقرير امل�صري �شابته �أعمال عنف مار�ستها ال�شرطة،
و�أكدوا الفوز بن�سبة  90%ملع�سكر “نعم” لكن مع م�شاركة مل تتجاوز
 ،43%الأم��ر ال��ذي �أدخ��ل �إ�سبانيا يف �أ��س��و�أ �أزم��ة �سيا�سية منذ عقود.
و�أظهرت نتائج فرز  99%من �أ�صوات الناخبني الذين �أدلوا ب�أ�صواتهم
اخلمي�س يف االنتخابات املحلية يف كتالونيا� ،أن الأح ��زاب االنف�صالية
الثالثة �ستح�صل على ما جمموعه  70مقعداً من �أ�صل  135مقعداً
يت�ألف منها برملان الإقليم� ،أي �أكرث مبقعدين من الأغلبية املطلقة ،يف
حني �أن ح��زب “�سيودادانو�س” املناه�ض ال�ستقالل الإقليم �سيت�صدر
االنتخابات بح�صوله على  36مقعداً.
برلني
قوبلت مطالب م��ن التحالف امل�سيحي ،املنتمية �إل�ي��ه امل�ست�شارة
الأملانية �أجنيال مريكل ،بت�شكك ورف�ض من قبل احلزب اال�شرتاكي
ال��دمي�ق��راط��ي وح��زب اخل�ضر ب���ش��أن زي ��ادة ق��وام ال �ق��وات الأملانية
امل�شاركة يف مهمة �أفغان�ستان .وكانت وزيرة الدفاع الأملانية املنتمية
للتحالف امل�سيحي �أور� �س��وال ف��ون دي��ر الي��ن� ،أث ��ارت عقب زيارتها
لأفغان�ستان مطلع هذا الأ�سبوع نقا�شاً حول زيادة عدد اجلنود الأملان
املتمركزة هناك.
و�أعرب وزير اخلارجية زيغمار غابرييل ،املنتمي للحزب اال�شرتاكي
ال��دمي �ق��راط��ي ،ع ��ن ان �ف �ت��اح��ه ن �ح��و ه ��ذا ال �ن �ق��ا���ش خ�ل�ال زيارته
لأفغان�ستان .
ويبلغ قوام القوات الأملانية املتمركزة يف �أفغان�ستان حالياً نحو �ألف
جندي ي�شاركون يف مهمة حلف �شمال الأطل�سي -الناتو لتدريب
و�إر� �ش��اد ال �ق��وات امل�سلحة املحلية ،وي�شكل امل��درب��ون وامل�ست�شارون
ع�شرات قليلة بني �إجمايل عدد اجلنود الأملان ،الذين يتولون مهام
حماية املدربني ومهام �إدارية �أخرى.
وقال خبري �ش�ؤون الدفاع لدى التحالف امل�سيحي يف الربملان الأملاين
هينينغ �أوته ،يف ت�صريحات ل�شبكة دويت�شالند التحريرية“ :فريق
املدربني الأملان لن يكون ب�إمكانه القيام مبهمة التدريب� ،إذا مل يتم
زيادة عدد قوات احلماية لهم»..
كما �أع��رب خبري ال�ش�ؤون اخلارجية يف التحالف امل�سيحي يورجن
ه��ارت ،عن انفتاحه جتاه زي��ادة عدد القوات الأملانية يف �أفغان�ستان،
وقال� :إذا كان �إقرار زيادة معقولة �سي�صبح مفيداً للقوات الأملانية،
فيتعني علينا �إبداء دعمنا لذلك يف الربملان الأملاين.
فيينا
ق ��ررت ح�ك��وم��ة ال�ن�م���س��ا االئ �ت�لاف �ي��ة اجل��دي��دة ب��رئ��ا��س��ة امل�ست�شار
�سبا�ستيان كورت�س يف �أول اجتماع ملجل�س ال��وزراء بعد �أداء اليمني
الد�ستورية ت�ق��دمي م�ساعدة �إن�سانية �إ�ضافية بقيمة � 150ألف
يورو �إىل نحو �أربعة �آالف �أ�سرة �سورية تعي�ش مبخيمات الالجئني
يف الأردن ال�سيما الأطفال غري امل�صحوبني بذويهم والن�ساء الالتي
تعر�ضن للعنف.
و�أف��ادت كارين كناي�سل وزي��ر خارجية النم�سا اجلديدة يف بيان �أن
امل�ساعدة الإ�ضافية تو�ضح �أن النم�سا تقدم م�ساعدات ملمو�سة �إىل
�ضحايا النزاع ال�سوري و تعتزم موا�صلة التزامها بتقدمي امل�ساعدات
الإن�سانية ..يف �إ�شارة �إىل �سيا�سة احلكومة االئتالفية اجلديدة التي
تولت امل�س�ؤولية ر�سمياً ي��وم االثنني املا�ضي برئا�سة ح��زب ال�شعب
املحافظ املتحالف مع حزب احلرية.

بريطانيا تدعو رو�سيا للكف
عن زعزعة ا�ستقرار �أوروبا

•• مو�سكو-رويرتز:

من املتوقع �أن يبلغ وزير اخلارجية الربيطاين بوري�س جون�سون نظريه
الرو�سي ام�س ب�أن العالقات ال ميكن �أن ت�سري كاملعتاد �إىل �أن تكف مو�سكو
عن زعزعة ا�ستقرار �أوروبا ،وب�أن بريطانيا م�ستعدة للرد على �أي هجمات
�إلكرتونية.
ومن املقرر �أن يجري جون�سون حمادثات يف مو�سكو مع نظريه الرو�سي
�سريجي الفروف خالل �أول زيارة يقوم بها وزير خارجية بريطاين لرو�سيا
منذ خم�س �سنوات .ومن املتوقع �أي�ضا �أن يلتقي مع منتقدين للكرملني.
ت�أتي الزيارة يف وقت ي�شهد توترا يف العالقات بني البلدين نتيجة خالفات
ب�ش�أن �سوريا و�أوكرانيا ومزاعم ،تنفيها رو�سيا ،ب�أنها تتدخل يف �سيا�سات دول
�أوروبية وتدعم هجمات �إلكرتونية وحمالت لن�شر معلومات م�ضللة.
وقال جون�سون يف بيان �أ�صدره مكتبه قبل املحادثات عالقاتنا مع رو�سيا ال
ميكن �أن ت�سري كاملعتاد يف حني توا�صل رو�سيا حماولة زعزعة ا�ستقرار دول
�أوروبية بينها �أوكرانيا.
وقال لل�صحفيني �أثناء �سفره �إىل مو�سكو �أم�س اخلمي�س �إن بريطانيا ال
توافق على �أمور كثرية فعلتها رو�سيا.
و�أ��ش��ار �إىل �ضم �شبه جزيرة القرم الأوك��ران�ي��ة يف ع��ام  2014يف خطوة
و�صفها ب�أنه حماولة لزعزعة ا�ستقرار غرب البلقان ،كما حتدث �أي�ضا عن
�ضلوعها يف قر�صنة �إلكرتونية.
و�أ�ضاف “لربيطانيا كما تتوقعون قدراتها يف جمال القر�صنة الإلكرتونية
ونحن م�ستعدون بالطبع للدفاع عن م�صاحلنا».
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حمكمة اال�ستئناف
العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/160ا�ستئناف تظلم جتاري

اىل امل�ست�أنف ��ض��ده� -1 /صالح احمد ابراهيم حممد جمهويل حمل
االق��ام��ة مب��ا ان امل�ست�أنف  /بنك دب��ي التجاري � ��ش.م.ع وميثله:عبا�س
م�شتت فندي املالكي قد ا�ست�أنف /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2017/128
جتاري
وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق  2018/1/17ال�ساعة  17.30م�ساءا
بالقاعة رقم  ch1.B.7وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا
ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

يف الدعوى رقم  2017/4804تنفيذ عمايل

اىل املنفذ �ضده -1/اك�سل بال�ست ���ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا
ان طالب التنفيذ�/سو�سيتا برا�ساد كومارا رانا�سينعهي قد �أقام عليك
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )20900دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة اىل
مبلغ ( )1658درهم ر�سوم خلزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

يف الدعوى رقم  2017/4895تنفيذ عمايل

اىل املنفذ �ضده -1/جويل هري & بيوتي �صالون جمهول حمل االقامة
مبا ان طالب التنفيذ/لوكى �شرييا قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )20250درهم اىل
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ( )1618درهم ر�سوم
خلزينة املحكمة .وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
اعالن حم�ضر حجز بالن�شر

حماكم دبي

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
مذكرة اعالن متظلم �ضده بالن�شر

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة اال�ستئناف

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/1854ا�ستئناف جتاري

يف الدعوى رقم  2017/2163تنفيذ جتاري

يف الدعوى  2017/681تظلم جتاري

مو�ضوع الق�ضية:تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رق ��م 2017/262:جتاري
كلي  ,ب���س��داد املبلغ املننفذ ب��ه وق ��دره ( )914999.31دره��م �شامال للر�سوم
وامل�صاريف  -طالب الإعالن:طالب التنفيذ:بنك ابوظبي التجاري  -املطلوب
اعالنه:املنفذ �ضده  -1 /حممد فوالذ احمد عبداهلل البلو�شي  -جمهول حمل
االقامة مو�ضوع االعالن :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي
عبارة عن ا�سهم عائدة اليكم (بياناتها  -االمارات لالت�صاالت املتكاملة د  -عدد
اال�سهم  561وذلك يف حدود املبلغ املنفذ به وقدره ( )914999.31درهم  -بناءا
على قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ.2017/12/14:
رئي�س ال�شعبة

اىل املنفذ �ضده -1/زبري عبدالعزيز جمهول حمل االقامة مبا ان
طالب التنفيذ�/شركة مارينا تريي�س ذ.م.م وميثله:هند حميد علي
غدير الكتبي ق��د �أق ��ام عليك ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اعاله
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره ( )1321683دره��م اىل طالب
التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

حمكمة اال�ستئناف
العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/283ا�ستئناف تظلم جتاري

يف الدعوى رقم  2017/713تنفيذ عقاري

رئي�س ال�شعبة

اىل امل���س�ت��أن��ف � �ض��ده -1 /عليم�شانداين ارج��ون��د���س ن��اري�ن��دا���س ب�صفته
ال�شخ�صيه وب�صفته مدير املدعي عليها الثالثة جمهول حمل االقامة مبا
ان امل�ست�أنف � /شركة ايدمرك التجارية �ش.ذ.م.م قد ا�ست�أنف القرار /احلكم
ال���ص��ادر ب��ال��دع��وى رق��م  2017/1621جت��اري جزئي بتاريخ2017/9/30:
وحددت لها جل�سه يوم االحد املوافق  2017/12/31ال�ساعة � 10.00صباحا
بالقاعة رقم  ch2.E.23وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا
ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
مذكرة �إعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/177ا�ستئناف تظلم جتاري

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

اىل املتظلم �ضده -1 /ال�صرح للمقاوالت �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا
ان املتظلم  /ردي مك�س باطون �ش.ذ.م.م وميثله:امل عمري ال�سبيعي قد �أقام
عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�ضوعه تظلم من القرار ال�صادر يف الدعوى
رقم  493ل�سنة  2017حجز حتفظي جت��اري والر�سوم وامل�صاريف .وحددت
لها جل�سة يوم االحد املوافق  2018/1/7ال�ساعة � 08.30ص بالقاعة Ch:
 1.B.6لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على
الأقل  ,ويف حالة تخلفك ف�أن احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة

يف الدعوى رقم  2017/4883تنفيذ عمايل

اىل املنفذ �ضده -1/الفون انرتنا�شيونال لالقم�شة ���ش.ذ.م.م جمهول
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ر�ضا مني �شاه �سيد مايل �شاه قد
�أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )12159درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة
اىل مبلغ ( )1072دره��م ر��س��وم خلزينة املحكمة .وعليه ف��ان املحكمة
�ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االل�ت��زام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

حمكمة اال�ستئناف

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
مذكرة �إعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/176ا�ستئناف تظلم جتاري

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
مذكرة �إعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/175ا�ستئناف تظلم جتاري

اىل امل�ست�أنف �ضده -1 /ابوبكر فريان كوتى اال�سومباتيل  -عن نف�سه وب�صفته
�شريك واملدير املخول بالتوقيع ل�شركة فلورال فرو ���ش.ذ.م.م جمهويل حمل
االق��ام��ة مب��ا ان امل�ست�أنف  /بنك ابوظبي الوطني ومي�ث�ل��ه:ن��وال زاي��د �ساملني
ظبيك احلو�سني قد ا�ست�أنف /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2017/231تظلم
جت��اري وح��ددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق  2017/12/27ال�ساعة 17.30
م�ساءا بالقاعة رقم  ch1.B.7وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا
ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

اىل امل�ست�أنف ��ض��ده -1 /عمان لينك للنقل ال�ع��ام � ��ش.ذ.م.م  -2جاغربيت �سينغ
مالهوترا  -ع��ن نف�سه وب�صفته مدير �شركة عمان لينك للنقل ال�ع��ام �ش.ذ.م.م
و�ضامن للت�سهيالت امل�صرفية جمهويل حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل�ست�أنف  /بنك
ابوظبي الوطني وميثله:نوال زاي��د �ساملني ظبيك احلو�سني قد ا�ست�أنف /احلكم
ال�صادر بالدعوى رقم  2017/180تظلم جت��اري وح��ددت لها جل�سه يوم االربعاء
املوافق  2018/1/17ال�ساعة  17.30م�ساءا بالقاعة رقم  ch1.B.7وعليه يقت�ضي
ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

اىل امل�ست�أنف �ضده -1 /املطبخ ال�شامي للتموين باملواد الغذائية �ش.ذ.م.م  -2فادي
نبيل ن��دم  -ع��ن نف�سه وب�صفته امل��دي��ر امل�خ��ول بالتوقيع ل�شركة املطبخ ال�شامي
للتموين باملواد الغذائية �ش.ذ.م.م وكفيل و�ضامن للت�سهيالت امل�صرفية جمهويل
حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /بنك ابوظبي الوطني وميثله:نوال زاي��د �ساملني
ظبيك احلو�سني ق��د ا�ست�أنف /احلكم ال���ص��ادر ب��ال��دع��وى رق��م  2017/315تظلم
جتاري وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق  2018/1/17ال�ساعة  17.30م�ساءا
بالقاعة رقم  ch1.B.7وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال
تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

اىل امل�ست�أنف �ضده -1 /ال�شاحنة البي�ضاء لتجارة قطع غيار ال�سيارات �ش.ذ.م.م -2
فرا�س فرحان الأ�سعد  -عن نف�سه وب�صفته املدير املخول بالتوقيع ل�شركة ال�شاحنة
البي�ضاء لتجارة قطع غيار ال�سيارات �ش.ذ.م.م وكفيل و�ضامن للت�سهيالت امل�صرفية
جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /بنك ابوظبي الوطني وميثله:نوال زايد
�ساملني ظبيك احلو�سني قد ا�ست�أنف /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2017/316تظلم
جتاري وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق  2018/1/17ال�ساعة  17.30م�ساءا
بالقاعة رقم  ch1.B.7وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال
تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

رئي�س الق�سم

الت�سوياتالودية

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
مذكرة اعالن متظلم �ضده بالن�شر
يف الدعوى  2017/146تظلم مدين

اىل املتظلم �ضده -1 /بندر عايد روي��ان الظفريي جمهول حمل االقامة مبا
ان املتظلم  /ح�سني خ�ضري العويد وميثله:عائ�شة حممد ح�سن طاهر قد �أقام
عليكم التظلم املذكور اع�لاه ومو�ضوعه تظلم من القرار ال�صادر يف الدعوى
رقم  650/2017امر على عري�ضة مدين والر�سوم وامل�صاريف .وحددت لها جل�سة
يوم الثالثاء املوافق  2017/12/26ال�ساعة � 11.00ص بالقاعة Ch 1.B.6:
لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل  ,ويف حالة
تخلفك ف�أن احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
مذكرة اعالن متنازع �ضده بالن�شر
يف الدعوى  2017/460نزاع تعيني خربة جتاري

اىل املتنازع �ضده -1 /دنيا للتمويل جمهول حمل االقامة مبا ان املتنازع
 /روم�ي��و ج��ر ��س��وان ج��وم��ات�ين ق��د �أق ��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها
املطالبة بندب خبري والر�سوم وامل�صاريف.وحددت لها جل�سة يوم االربعاء
املوافق  2017/12/20ال�ساعة � 8.30ص مبكتب امل�صلح لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
اعالن ب�صحيفة ا�شكال بالن�شر

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
مذكرة اعالن متظلم �ضده بالن�شر

يف الدعوى  2017/489ا�شكاالت جتارية
مو�ضوع الق�ضية �إ�شكال يف التنفيذ رقم 2017/2229:تنفيذ جتاري
لوقف االجراءات التنفيذية
ط��ال��ب الإع�لان:م���س�ت���ش�ك��ل:خم��دوم اح �م��د ط�ف�ي��ل اح �م��د ��ص��اح��ب ��ش��رك��ة فرياركو
د�سرتبيو�شن �ش.م.م
املطلوب اعالنه:امل�ست�شكل �ضده� 1:شركة فرياكور دي�سرتيبيو�شن �ش.م.م
جمهول حمل االقامة
مو�ضوع االعالن:
نعلنكم بانه قد حتددت جل�سة يوم االربعاء امل��واف��ق 2017/12/27:ال�ساعة� 08:30:ص
بالقاعة ch1.B.6:للنظر يف اال�شكال اعاله والتي يتوجب عليكم ح�ضورها ويف حالة
تخلفكم عن احل�ضور �سي�صدر قرار يف غيابكم مع نفاذ �أثره القانوين بحقكم .
رئي�س الق�سم

يف الدعوى  2017/624تظلم جتاري

حماكم دبي

اىل املتظلم �ضده -1 /درامل فيالنيوفا �سارمينتو جمهول حمل االقامة مبا ان
املتظلم  /بنك ام القيوين الوطني �ش.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران
العمران ال�شام�سي قد �أقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�ضوعه تظلم من
القرار ال�صادر يف الدعوى رقم  1020/2017امر على عري�ضة جتاري والر�سوم
وامل�صاريف .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2018/1/7ال�ساعة � 08.30ص
بالقاعة  Ch 1.B.6:لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام
على الأقل  ,ويف حالة تخلفك ف�أن احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة اال�ستئناف

حمكمة اال�ستئناف

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/1521ا�ستئناف جتاري

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
اعالن بورود التقرير بالن�شر
يف الدعوى  2016/656ا�ستئناف عقاري

اىل امل�ست�أنف �ضده -1 /يو�سف علي �سعيد �سعدون اليعقوبي  -2العاملية لتجارة
اخليم احلديثة وميثلها مالكها/يو�سف علي �سعيد �سعدون اليعقوبي جمهول حمل
االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /م�صرف االمارات اال�سالمي �ش.م.ع وميثله:جابر را�شد
حممد جابر ال�سالمي قد ا�ست�أنف /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2017/1127
جتاري كلي بتاريخ 2017/8/9:وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق 2018/1/10
ال�ساعة � 10.00صباحا بالقاعة رقم  ch2.D.16وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او
من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

اىل امل�ست�أنف ��ض��ده -1 /تنميات جلوبل ري��ال ا�ستيت ديفيلومبنت
�� � ��ش.ذ.م.م جم �ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل���س�ت��أن��ف � � /س��ام املبي�ض
وميثله:عبداهلل م��روان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي نعلمكم بان
املحكمة ق��ررت بجل�ستها املنعقدة ب �ت��اري��خ 2017/12/19:يف الدعوى
املذكورة اعاله اخطاركم بورود تقرير ال�سيد اخلبري املنتدب يف الدعوى
وقد حتددت جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/12/28:ال�ساعة10:00:
�ص بالقاعة ch1.C.11:للتعقيب على التقرير

حماكم دبي

حماكم دبي

يف الدعوى رقم  2017/2802تنفيذ جتاري

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/1810تنفيذ مدين

اىل املنفذ �ضده� -1/صبحي حممد بيطار جمهول حمل االقامة مبا
ان طالب التنفيذ�/شركة ال�شرق االو�سط لو�ساطة الت�أمني وميثله:ر�ؤيا
عبداهلل حممد العو�ضي قد �أق��ام عليك ال��دع��وى التنفيذية املذكورة
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )121585درهم اىل طالب
التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج ��راءات
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اىل املنفذ � �ض��ده -1/االر� ��ض لال�ستثمار والتطوير ال�ع�ق��اري � ��ش.ذ.م.م
جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان طالب التنفيذ/حكمت فيا�ض وم�شاركوه
حمامون وم�ست�شارون قانونيون وميثله  ،وميثله  /حكمت حممود فيا�ض
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )190228درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

حماكم دبي

حماكم دبي

رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/1544مدين جزئي

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/591مدين كلي

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

اىل املدعي عليه -1 /م�صعب عبود احل�سن الدخيل جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي/عماد حممد ربيع ر�أف��ت �أ�شتي وميثله:حنان �سامل ح�سن الباي�ض
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة با�صدار االمر بالزام املدعي عليه
ب�سداد مبلغ ( )120000دره��م وال��ر��س��وم وامل�صاريف .وح��ددت لها جل�سة يوم
اخلمي�س املوافق  2018/1/4ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch1.B.8لذا ف�أنت
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان
احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

اىل املدعي عليه -1 /كارل هرنيك بامللوند جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
روب�يرت����ش ارن���س��ت وال�ت�ر كوييت�ش ومي�ث�ل��ه:ام��ل عمري ال�سبيعي ق��د �أق ��ام عليك
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )868885.70درهم
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ قيد الدعوى وحتى
ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2017/12/27ال�ساعة � 9.30ص
بالقاعة  Ch1.C.15لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على
الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم

يف الدعوى رقم  2017/3769تنفيذ جتاري

يف الدعوى رقم  2017/3613تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضده -1/ار بي ايه لال�ستثمار  -منطقة حرة  -م�ؤ�س�سة فردية
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ�/شركة اخلليج للقوالب
اخلر�سانية اجلاهزة ذ.م.م وميثله:ماجد �سعيد حمد اجلالف ال�شويهي
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )3162760درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم
االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اىل املنفذ � �ض��ده -1/امي��ان�ك��و مل �ق��اوالت ت�شييد االن���ش��اءات املعدنية -
م�ؤ�س�سة فردية جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/دبي �سيتي
بيلدرز ���ش.ذ.م.م وميثله:احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي قد �أقام
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )100128درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه
فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

السبت  23ديسمبر  2017م  -العـدد 12205

عربي ودويل

�إطالق جزائري متهم بالتخطيط لهجوم يف �أملانيا
•• برلني-وكاالت:

ق��ررت حمكمة مدينة دو��س�ل��دورف الأملانية �إخ�لاء �سبيل ج��زائ��ري متهم
بالتخطيط ل�شن هجوم يف املدينة ل�صالح تنظيم داع�ش.
وقال متحدث با�سم املحكمة ام�س �إن اال�شتباه يف اجلزائري حمزة �سي (29
عاماً) مل يعد ملحاً ،م�ضيفاً �أن موا�صلة حب�سه يف ال�سجن االحتياطي مل
يعد له مربر.
ويف املقابل� ،أو�ضح املتحدث �أن الق�ضية ال تزال �سارية �ضده.
يذكر �أن املحكمة �أعلنت م�ؤخراً براءة �أردين كان متهماً يف نف�س الق�ضية.
وال ي��زال املتهم الرئي�سي ال�سوري �صالح �إي��ه يقبع يف ال�سجن على ذمة
التحقيق.

وكان �صالح �إيه ،اعرتف زورا على تورط اجلزائري حمزة� ،إال �أنه تراجع
ع��ن اع�تراف��ات��ه بعد ذل��ك .و�أف��رج��ت املحكمة ع��ن ح�م��زة بعدما تبني �أن
�إف��ادات ال�شهود مل تدعم اال�شتباه �ضد اجلزائري ،الذي دخل �أملانيا على
�أنه �سوري.
وكان حمزة دخل يف �إ�ضراب عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقاله.
ووفقاً ل�صحيفة ال��دع��وى ،ك��ان يخطط املتهمون لتنفيذ هجوم م��روع يف
دو�سلدورف ،وذلك من خالل تنفيذ عمليتني انتحاريتني يف احلي التاريخي
باملدينة ،وقيام �إرهابيني �آخرين ب�إطالق النار على املواطنني الفارين من
الهجمات عند �أقرب حمطة قطارات �أنفاق.
وبح�سب بيانات االدع��اء العام� ،سافر �صالح �إي��ه �إىل فرن�سا العام املا�ضي
ليدبر لنف�سه �أموا ًال ،و�سلم نف�سه بعد ذلك لل�سلطات الفرن�سية.

انق�سام كبري يف املجتمع الكاتالوين

حتليل اخباري
•• الفجر – خرية ال�شيباين

مفاج�أة مدوية يف كاتالونيا .لقد
ف��از االنف�صاليون الكاتالونيون
باالنتخابات الإقليمية ال�سابقة
لأوانها ،اخلمي�س ،وهم خملوعون
و�أح �ي��ان��ا م�لاح�ق��ون �أو منفيون
�أو حتى �سجناء .ك��ان ُيفرت�ض
�أن ت�ضع ح��دا مل�سار اال�ستقالل،
مبا �سيك ّر�س ال�ع��ودة للم�ؤ�س�سات
ال� �ع ��ادي ��ة ،ول �ك��ن ي �ب��دو �أن هذه
االنتخابات �ستكون ،على العك�س،
خ �ط��وة ن �ح��و ان �ف �� �ص��ال الإقليم،
ال�ثري واملتمتع باحلكم الذاتي،
ع��ن بقية ا� �س �ب��ان �ي��ا .انت�صرت
الأط � � ��راف االن �ف �� �ص��ال �ي��ة ب 47
ف��ا��ص��ل  6ب��امل��ائ��ة م��ن الأ�صوات،
ولكن ب�أغلبية  70مقعدا (من
�أ�صل  )135يف ال�برمل��ان املحلي،
يف حني �أن حزب ال�شعب لرئي�س
الوزراء اال�سباين ماريانو راخوي
ي � �غ� ��رق ،ب  3ن� � � ��واب ،واحل � ��زب
اليميني الليربايل �سيودادانو�س،
ال��ذي يعار�ض ب�شدة اال�ستقالل،
ي�سطع ويحتل املرتبة االوىل ،ب
 25ب��امل��ائ��ة م��ن الأ� �ص��وات و37
م�ق�ع��دا .الأح ��زاب التي تعار�ض
اال�ستقالل ب�شكل وا��ض��ح ،جتمع
 43فا�صل  5باملائة من الأ�صوات
و 57مقعدا .كاتالونيا للجميع،
حت ��ال ��ف ال� �ي� ��� �س ��ار ال� ��رادي � �ك� ��ايل
ال �ق��ري��ب م��ن ح ��زب ب��ودمي��و���س ،
� �ص��اح��ب م��وق��ف و� �س��ط وم�ت�ردد
احيانا ،وال��ذي ي�ضم ناخبني مع
و�ضد اال�ستقالل ،يجمع  7باملائة
من الأ�صوات و 8نواب.
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التعاون الإ�سالمي ترحب بالقرار الأممي حيال القد�س
•• عوا�صم-وكاالت:

رحبت منظمة التعاون الإ�سالمي ام�س اجلمعة ،بقرار اجلمعية
العامة ل�ل�أمم املتحدة ب�ش�أن مدينة القد�س ،واعتربت �أن��ه يج�سد
�إج�م��اع�اً دول �ي �اً على دع��م وتثبيت احل�ق��وق الوطنية الفل�سطينية
فيها ،ورف�ضاً لأي حماوالت غري �شرعية من �ش�أنها امل�سا�س بالو�ضع
التاريخي والقانوين وال�سيا�سي ملدينة القد�س.
وثمن الأمني العام للمنظمة ،الدكتور يو�سف بن �أحمد العثيمني ،يف
بيان له ام�س “املواقف املبدئية للأغلبية ال�ساحقة من دول العامل
التي وقفت �إىل جانب احلق و�سيادة القانون ال��دويل ،واحتدت من
�أجل حتقيق ال�سالم العادل وال�شامل ا�ستناداً �إىل ر�ؤية حل الدولتني

بعد انت�صار االنف�صاليني:

وقرارات ال�شرعية الدولية».
وجدد العثيمني الت�أكيد على �ضرورة احرتام والتزام جميع الدول
ب��ال�ق��رارات ال�صادرة عن جمل�س الأم��ن ال��دويل واجلمعية العامة
ب�ش�أن مدينة القد�س املحتلة.
وتبنت اجلمعية العامة للأمم املتحدة ق��راراً يرف�ض القرار الذي
اتخذه الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ،ب�ش�أن القد�س واعتبارها
عا�صمة لإ�سرائيل.
و�صوتت  128دولة ل�صالح القرار ،ورف�ضته  9دول فيما امتنعت
 35دولة عن الت�صويت.
ويف �أول تعليق على القرار قال متحدث با�سم الرئي�س الفل�سطيني،
�إن ت�صويت الأمم املتحدة انت�صار لفل�سطني.

�سيودادانو�س ..فاز ومل ينت�صر

كاتالونيا تقطع خطوة �إ�ضافية نحو املجهول!...
هذا الت�صويت التاريخي مع م�شاركة قيا�سية
هو قبل كل �شيء انت�صار للرئي�س بويغدميون

�سيكون على االنف�صاليني التغلب على انق�ساماتهم
الداخلي ـ ــة التـ ــي ظهـ ـ ــرت خـ ـ ـ ـ ــالل احلمل ــة

انت�صار االنف�صاليني يبقى ن�سبيا لأنهم رغم
متكنهم من البقاء ،مل يتقدموا يف عدد الأ�صوات

مع�سكر االنف�صاليني �سيواجه معار�ضة قوية لي�س فقط من مدريد بل داخل جمتمع كتالوين منق�سم
��ش�ك��ل ا��س�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ت�ف�ت��اء ،م��ع م�شاركة
قيا�ســــــــية بن�ســــــــبة  82باملائـــــــة،
ه��و قبـــــل ك��ل �شــــــيء انت�صـــار
ل �ل��رئ �ي ����س ال �ك ��ات ��ال ��وين املخلوع
كارلي�س بويغدميون .الالجــــــئ
اىل ب�ل�ج�ي�ك�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ا ه��رب�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ا من
االع �ت �ق��ال وامل�ل�اح �ـ��ق بتهمتـــي
ال�ت�م�ـ�ـ�ـ�ـ��رد وال �ف �ت �ن��ة ب �ع��د اع�ل�ان

انت�صار كارلي�س بويغدميون
ه ��ذا ال�ت���ص��وي��ت ال �ت��اري �خ��ي يف

اليابان تعد ميزانية دفاعية
قيا�سية بـ  39مليار يورو

•• طوكيو-وام:

عر�ضت احلكومة اليابانية ام�س م�شروع م��وازن��ة قيا�سية لل�سنة املالية
 2019-2018تت�ضمن انفاقا ع�سكريا غري م�سبوق تناهز قيمته 5190
مليار ين -قرابة  39مليار يورو -وهي ال�سنة ال�ساد�سة على التوايل التي
تزيد فيها اليابان ميزانيتها الدفاعية.
وترمي املبالغ الإ�ضافية اىل تعزيز ق��درات الدفاع ال�صاروخي من خالل
ح�ي��ازة منظومة االع�ترا���ض ال�صاروخية الأر��ض�ي��ة االمريكية “ايجي�س
�آ�شور” �ضمن لتعزيز دفاعات اليابان �ضد التهديدات الكورية ال�شمالية.

مو�سكو متنع مليوين رو�سي من ال�سفر
ب�سبب الديون والتهرب من ال�ضرائب

•• مو�سكو -وام:

�أ�صدرت ال�سلطات الرو�سية قوائم ت�ضم �أ�سماء نحو مليوين رو�سي ممنوعني
من ال�سفر خارج البالد لالحتفال بعطلة عيدي امليالد ور�أ�س ال�سنة ب�سبب
تهربهم من دفع ال�ضرائب وديونهم العالقة.
و�أو�ضحت ال��دائ��رة ال�صحفية جلباية ال�ضرائب الفدرالية الرو�سية ان
الديون والر�سوم املرتتبة على نحو  1.9مليون مواطن رو�سي ت�صل لأكرث
من تريليون روبل حيث يرتتب على كل �شخ�ص منهم كمتو�سط دين نحو
� 561.3ألف روبل ما يعادل � 10آالف دوالر تقريبا.

اال�ســـــــــتقالل من جانــــــب واحد
يوم  27اكتوبر.
ورغم فو�ضوية م�سار اال�ستقالل
الذي �أنهك االقت�صاد الكاتالوين
امل � ��زده � ��ر ،ف � ��ان االنف�صاليني
م�ستفيدين من نظام الت�صويت،
احتفظوا بالأغلبية يف الربملان
(ف �ق��دوا مقعدين ف�ق��ط مقارنة

باالنتخابات الإقليمية .)2015
والأف �� �ض��ل ان“ :معا م��ن �أجل
كاتالونيا” ،ح � ��زب كارلي�س
ب��وي �غ��دمي��ون ،وال � ��ذي غ��ال �ب��ا ما
ت �ت �ع��ر���ض ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة للنقد،
يت�صدر الت�شكيالت االنف�صالية
ب�ـ  34نائبا مقابل  32للحزب
االن� �ف� ��� �ص ��ايل ال � �ث � ��اين ،الي�سار

اجل �م �ه��وري ل�ك�ت��ال��ون�ي��ا بزعامة
نائب الرئي�س �أوريول جونكريا�س،
امل�سجون يف مدريد.
وحت� ��ت ه �ت��اف��ات بويغدميون
رئي�سنا يف بر�شلونة ،وبروك�سل،
�صرح كارلي�س بويغدميون :لقد
هزمت الدولة الإ�سبانية راخوي
وحلفائه خ���س��روا .و�أك ��د الزعيم

االنف�صايل انها نتيجة ال ميكن
ال �ط �ع ��ن ف �ي �ه ��ا .خ �� �س��ر راخ � ��وي
املبايعة التي �سعى �إليها ،وتلقى
�صفعة ،قال ال�سيد بويغدميون.
وم ��دي� �ن ��ا االج � � � � � ��راءات التي
ا�ستخدمها مدريد لإقالة ال�سلطة
التنفيذية االقليمية وال�سيطرة
ع� �ل ��ى امل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات ب� �ع ��د اع�ل��ان

االنف�صاليون يحافظون على االغلبية
••ا�ستانا�-أ ف ب:

اع��رب��ت رو��س�ي��ا ع��ن �أم�ل�ه��ا يف احراز
ت �ق ��دم يف امل� �ح ��ادث ��ات ال �ت ��ي جتري
يف ا� �س �ت��ان��ا ب�ي�ن ال �ن �ظ��ام ال�سوري
والف�صائل املعار�ضة ،بهدف �إحياء
احل��وار ال�سيا�سي وو�ضع حد للنزاع
ال� ��� �س ��وري ب �ع��د �أ�� �س� �ب ��وع م ��ن ف�شل
مفاو�ضات جنيف.
واذا كانت ق��وات النظام ق��د حققت
انت�صارات ميدانية بدعم ع�سكري
رو� �س��ي ،ف��ان العملية ال�سيا�سية ال
تزال تراوح مكانها.
وجت ��ري حم��ادث��ات ا��س�ت��ان��ا برعاية
رو� �س �ي��ا واي � � ��ران ،ح�ل�ي�ف�ت��ي النظام
ال � � �� � � �س� � ��وري ،وت � ��رك � �ي � ��ا ال� ��داع � �م� ��ة
للمعار�ضة .وق��د افتتحت اخلمي�س
على ان ي�صدر بيان ختامي .
واذا كانت هذه املباحثات تركز على
امل�سائل التقنية والع�سكرية (مناطق
خف�ض التوتر ،املعتقلون ،امل�ساعدة
االن �� �س��ان �ي��ة) ف ��ان وزي� ��ر اخلارجية
الرو�سي �سريغي الف��روف اعلن انه
يتوقع ت�سجيل ت�ق��دم �سيا�سي بعد
لقائه موفد االمم املتحدة اىل �سوريا
�ستافان دي مي�ستورا يف مو�سكو.
وق��ال الف ��روف بعد حتقيق جممل
االه� ��داف امل��رت�ب�ط��ة ب��ال�ق���ض��اء على
ال �ت �ه��دي��د الإره � ��اب � ��ي ،رك ��زن ��ا على
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اال�ستقالل قال “ان اوروبا يجب
ان ت�أخذ علما بان و�صفة راخوى
غري �صاحلة” يف كاتالونيا.
جمتمع كتالوين منق�سم
ويف م��واج �ه��ة ه ��ذا الو�ضع
غ�ي��ر امل� ��� �س� �ب ��وق ،مي� �ك ��ن مل ��دري ��د
ان ت� �ب ��دي � �ش �ي �ئ��ا م� ��ن امل� ��رون� ��ة،

وال�سماح له بالعودة ،ان مل يكن
ب ��دء امل �ف��او� �ض��ات ال �ت��ي رف�ضتها
احل �ك��وم��ة امل��رك��زي��ة ح �ت��ى الآن.
ان انت�صار االنف�صاليني يف هذه
االنتخابات التي كان الهدف منها
�إ�ضعافهم يبقى ن�سبيا لأنهم حتى
وان مت�ك�ن��وا م��ن ال �ب �ق��اء ،فانهم
مل ي�ت�ق��دم��وا يف ع��دد الأ�صوات،
و��س�ي�ك��ون ع�ل�ي�ه��م �أي �� �ض��ا التغلب
على انق�ساماتهم الداخلية التي
ظهرت خالل احلملة.
وي��ذ ّك��ر انت�صار �سيودادانو�س
امل �ن��اه ����ض ب �� �ش��دة لال�ستقالل،
وال ��ذي �أ��ص�ب��ح احل��زب ال�سيا�سي
الأول يف كاتالونيا ،يذ ّكر مع�سكر
االنف�صاليني �أن��ه يجب �أن يقرا
ح�سابا ملعار�ضة قوية ،لي�س فقط
م��ن م ��دري ��د ،ب��ل داخ� ��ل جمتمع
كتالوين منق�سم �إىل حد كبري.
ل �ق��د ك ��ان ي �ف�تر���ض �أن تفكك
هذه االنتخابات الأزم��ة� ،إال �أنها
مل ت�سفر �إال على دف��ع كاتالونيا
خطوة �أخرى باجتاه املجهول.

راخوي� ..صفعة قا�سية

دي مي�ستورا ي�شارك يف جولة امل�شاورات الثامنة حول �سوريا

مو�سكو ت�سعى اىل �إحياء احلوار ال�سوري يف ا�ستانا
العملية ال�سيا�سية .واعترب انه ينبغي
ان ت�ت��و��ص��ل حم ��ادث ��ات ا��س�ت��ان��ا اىل
ات�ف��اق على املنظمات وال�شخ�صيات
املدعوة اىل م�ؤمتر احل��وار الوطني
ال�سوري الذي تريد مو�سكو تنظيمه
يف �سوت�شي.
واطلقت فكرة ه��ذا االجتماع الذي
ي �� �ض��م ن �ح��و ث�ل�اث�ي�ن م ��ن القوى
ال�سيا�سية ال�سورية على اختالفها،
اث��ر اجلولة االخ�يرة من حمادثات
ا�ستانا .لكن هذا امل�شروع مل يرتجم
يف �شكل ملمو�س وت�ع�ثر خ�صو�صا
ب�سبب رف�ض انقرة م�شاركة االكراد.
وك� � ��رر ال� �ن ��اط ��ق ب��ا� �س��م الكرملني
دمي �ت ��ري ب �ي �� �س �ك��وف ام� �� ��س االول
اخل �م �ي ����س ان ��ه مل ي �ت��م حت��دي��د اي
موعد بعد الجتماع �سوت�شي.
وق � ��ال دي م �ي �� �س �ت��ورا ح� ��ان الوقت
لإح��راز تقدم يف العملية ال�سيا�سية،
م�ستبعدا امكان التو�صل اىل ت�سوية
�سيا�سية يف جولة مفاو�ضات جديدة
يف جنيف ي�ؤمل ان تعقد يف الن�صف
ال� �ث ��اين م ��ن ك ��ان ��ون ال� �ث ��اين يناير

املقبل .وا�ضاف “كل �شيء يف اوانه”،
م � ��ؤك� ��دا وج� � ��وب ان ت ��رك ��ز عملية
ا�ستانا على مناطق خف�ض التوتر
ال�ت��ي مت حت��دي��ده��ا يف االجتماعات
ال�سابقة ،ا�ضافة اىل امل�سائل املت�صلة
باملعتقلني.
وك��ان وف��د املعار�ضة اىل ا�ستانا دعا
يف بيان وزع على ال�صحافيني رو�سيا
اىل ممار�سة �ضغوط على دم�شق من
اج��ل التو�صل اىل ت�سوية �سيا�سية
للنزاع.
و�أف ��اد �أن اجلانب
ال��رو��س��ي مطالب
�أك� � �ث � ��ر م � � ��ن �أي
وق � � � � � � ��ت م � �� � �ض ��ى
ب��ال �� �ض �غ��ط على
ال� �ن� �ظ ��ام لدفعه
�إىل ال �ت �� �س ��وي ��ة
ال�سيا�سية.
وا�ضاف ان الهدف
م��ن امل���ش��ارك��ة هو
�إط � � �ل � ��اق � � �س� ��راح
املعتقلني� ،إ�ضافة

�إىل تثبيت وقف �إطالق النار وخا�صة
يف مناطق خف�ض الت�صعيد ،ورفع
احل���ص��ار ع��ن ك��اف��ة امل ��دن والبلدات
املحا�صرة ،و�إي�صال امل�ساعدات �إىل
املحتاجني.
وجتري هذه املحادثات بعد اكرث من
�أ�سبوع على اعالن الرئي�س الرو�سي
�سحب ق�سم م��ن ال �ق��وات الرو�سية
امل�ن�ت���ش��رة ع�ل��ى االرا� �ض ��ي ال�سورية
بعدما مت �إع�ل�ان التحرير الكامل
ل� � ��� � �س � ��وري � ��ا م ��ن
ت �ن �ظ �ي��م ال ��دول ��ة
اال�سالمية.
وت� ��� �ش ��اور بوتني
ه ��ات� �ف� �ي ��ا ام� �� ��س
الأول اخلمي�س
م� � � � ��ع ال� � �ع � ��اه � ��ل
ال �� �س �ع��ودي امللك
��س�ل�م��ان ب��ن عبد
ال� � �ع � ��زي � ��ز ح� ��ول
�� �ض ��رورة تكثيف
اجلهود للتو�صل
اىل ت � �� � �س� ��وي� ��ة

�سيا�سية وفق ما اعلن الكرملني.
ويف م� � ��وازاة ج �ه��ود االمم املتحدة
لت�سوية النزاع ال�سوري تبدو رو�سيا
طرفا ال ميكن جت��اوزه يف اط��ار اي
حل .وطلب دي مي�ستورا من جمل�س
االم��ن ال��دويل الثالثاء ط��رح افكار
ل�صياغة د�ستور وتنظيم انتخابات
يف �سوريا.
واذا ك��ان��ت دم���ش��ق م�ستعدة لقبول
انتخابات حتت ا�شراف االمم املتحدة
فان املفاو�ضات ال ت��زال تتعرث حول
م�صري الرئي�س ال�سوري ب�شار اال�سد
حيث يرف�ض النظام بحث احتمال
تنحيته كما تطالب املعار�ضة.
و�سجل اجلي�ش ال�سوري انت�صارات
ح��ا� �س �م��ة يف ال �� �س �ن �ت�ي�ن املا�ضيني
حيث ا�ستعاد بف�ضل الدعم اجلوي
الرو�سي مدينة تدمر الأث��ري��ة من
اي��دي تنظيم داع����ش وك�سر ح�صار
دي� ��ر ال� � ��زور وط � ��رد امل �ع��ار� �ض��ة من
معقلها يف حلب.
م��ن ج��ان�ب��ه و��ص��ل امل�ب�ع��وث اخلا�ص
للأمم املتحدة حول �سوريا �ستافان

دي م �ي �� �س �ت��ورا ،ام ����س �إىل �أ�ستانة
للم�شاركة يف اجل��ول��ة ال�ث��ام�ن��ة من
امل�شاورات حول تنفيذ وقف �إطالق
النار ،ح�سبما �أف��ادت وزارة خارجية
كازاخ�ستان.
وك � ��ان دي م �ي �� �س �ت��ورا � �ص��رح عقب
اج �ت �م��اع��ه يف م��و� �س �ك��و م ��ع وزي ��ري
اخل ��ارج� �ي ��ة وال� ��دف� ��اع الرو�سيني،
�سريغي الفروف و�سريغي �شويجو،
�أن ع�م�ل�ي��ة امل� ��� �ش ��اورات يف �أ�ستانة
“�ساعدت يف تقلي�ص حدة الت�صعيد
يف �سوريا».
و�أ�ضاف الدبلوما�سي ال�سويدي �أنه
يتطلع �أن ت�سفر جولة املفاو�ضات عن
حل ب�ش�أن �إطالق �سراح املعتقلني.
كما �أكد يف الوقت نف�سه �أنه ال يوجد
بديل ملباحثات جنيف ،م�شرياً �إىل
�أن �ه��ا عملية م �ع�ترف ب�ه��ا م��ن قبل
امل �ج �ت �م��ع ال � ��دويل وت �� �س�ير برعاية
�أممية.
وي �� �ش ��ارك مم �ث �ل��ون م ��ن املعار�ضة
واحلكومة ال�سورية �إ�ضافة ملمثلني
ع��ن ال��دول الثالثة الراعية لوقف
�إطالق النار.
وك��ان��ت امل���ش��اورات الثامنة انطلقت
�أم � �� ��س ب �ع �ق��د اج �ت �م ��اع ��ات ثنائية
وم �ت �ع��ددة الأط � � ��راف ،وي�ن�ت�ظ��ر �أن
تختتم اليوم بعقد اجتماع بح�ضور
كامل للأطراف امل�شاركة.
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حماكم دبي االبتدائية
العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/3710جتاري جزئي

اىل امل��دع��ي عليه/ا�سياتك خل��دم��ات ال�شحن � ��ش.ذ.م.م جمهول حمل
االقامة مبا ان املدعي�/شركة هورايزن للنقليات ذ.م.م قد �أق��ام عليك
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مببلغ وق��دره ( )18025دره��م والر�سوم
وامل�صاريف .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2018/1/2ال�ساعة
��� 8.30ص بالقاعة  Ch1.C.13ل��ذا ف��أن��ت مكلف باحل�ضور �أو من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
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العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/2565جتاري جزئي

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2016/1540جتاري جزئي
اىل املحكوم عليه -1/حممد عبيد احمد علي البدواوي جمهول حمل االقامة نعلنكم
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2016/10/10يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح/بنك دبي اال�سالمي �ش.م.ع بالزام املدعي عليه بان ي�سلم للبنك املدعي كمية
وقدرها ( )99.149.60كيلو جرام من ال�سكر املبينة نوعا وو�صفا وقيمة بعقد البيع
ال�سلم امل ��ؤرخ يف 2014/8/2:او ب��رد قيمتها مب��ا ي�ع��ادل مبلغ وق��دره (مائتي و�سبعة
واربعني الف وثمامنائة واربعة و�سبعني درهم) والزمته بامل�صاريف ومببلغ الف درهم
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات  .حكما مبثابة احل�ضوري قابال
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/2077جتاري جزئي
اىل املحكوم عليه -1/عبدالرحمن علي عبدالرحمن عبداهلل جمهول حمل االقامة
نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/8/13يف الدعوى
املذكورة اع�لاه ل�صالح/بنك دبي اال�سالمي ���ش.م.ع بالزام املدعي عليه بان ي�سلم
للبنك املدعي كمية وقدرها ( )78.674كيلو جرام من ال�سكر املو�ضحة نوعا وو�صفا
وقيمة بعقد البيع بال�سلم امل� � ��ؤرخ 2014/9/25:او ب��رد قيمتها مبلغ (مائة و�ستة
وت�سعني ال��ف و�ستمائة وخم�سة وثمانني دره��م) والزمته بامل�صاريف ومببلغ الف
دره��م مقابل ات�ع��اب املحاماة  .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

اىل املحكوم عليه -1/حممد ام�ين مهر الدين جمهول حمل االقامة
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/10/1يف
الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/فالدميري بويكو بالزام املدعي عليه بان
ي�ؤدي للمدعي مبلغ (ثالثة واربعني الف درهم) والزمته بامل�صروفات .
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا
من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم
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يف الدعوى  2017/2450جتاري كلي
اىل امل��دع��ي ع�ل�ي��ه -1/ال�صرح للمقاوالت � ��ش.ذ.م.م  -2اح�م��د ع�ب��داهلل �سيف ب��ن دروي�ش
ال�شحي  -اماراتي اجلن�سية  -ب�صفته ال�شخ�صية جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
�شركة البحار ال�سبع للتجارة ذ.م.م وميثله:امل عمري ال�سبيعي قد �أق��ام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره ( )1.082.616درهم والفائدة بواقع
 %15من تاريخ ا�ستحقاق الفواتري حتى متام ال�سداد والزام املدعي عليه الثاين مببلغ وقدره
( )916.866.00درهم والفائدة بواقع  %9من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيكات وحتى ال�سداد التام
والر�سوم وامل�صاريف .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2018/1/3ال�ساعة � 9.30ص
بالقاعة  Ch1.B.8لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

يف الدعوى  2017/3850جتاري جزئي
اىل املدعي عليه�/سري مارك ملواد البناء (�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة)  -2باال�سوبرامانيان
�سرينفا�سان (ب�صفته الكفيل ال�شخ�صي �سري مارك ملواد البناء ذ.م.م) جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي�/شركة اخلليج للتمويل �ش.م.خ (فرع ل�شركة) وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم
اجلرمن قد �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام املدعي عليهم بالت�ضامن
والتكافل مببلغ وقدره ( )203683.94درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
 %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2018/1/2ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة Ch1.C.12
لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .

رئي�س الق�سم

حماكم دبي
العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/4004جتاري جزئي
اىل املدعي عليه�/شركة كون�سيب�شن للمقاوالت ذ.م.م  -2عائ�شة �صديق جمهول حمل
االقامة مبا ان املدعي/دا�شتيك لتجارة م��واد البناء � ��ش.ذ.م.م وميثله:حممد حمد
م�سعود علي امل�سلم قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما
بالت�ضامن مببلغ وقدره ( )3000درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
 %12م��ن ت��اري��خ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد ال�ت��ام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال
كفالة .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2018/1/2ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة
 Ch1.C.13لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

اىل املدعي عليه -1/بارتا�ساراتي فينكاتي�ش  -2بريا وينكاتي�ش راما�سوامي جمهول
حمل االقامة مبا ان املدعي/مانوج كمار مدله قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة بالزام املدعي عليها مت�ضامنني مببلغ وقدره ( )1440000درهم والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.
وح��ددت لها جل�سة ي��وم االرب�ع��اء امل��واف��ق  2018/1/3ال�ساعة ��� 9.30ص بالقاعة
 Ch1.B.8لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

يف الدعوى  2017/52عقاري كلي
اىل اخل�صم املدخل -1/واجن لياو جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/يوين ا�ستيت
 م�ؤ�س�سة فردية  -وميثلها ال�شيخ/طارق بن كايد بن حممد القا�سمي قد �أقام عليكالدعوى ومو�ضوعها ببطالن اتفاقية ت�سوية القر�ض امل�ؤرخة 2014/7/5:وماي�ستتبعه
من ث��ار  -1ب��اع��ادة احل��ال اىل ما كانت عليه  -2ال��زام املدعية وامل��دع��ي عليها االوىل
بالت�ضامن برد مبلغ  500.000درهم والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ ا�ستالم
املبلغ يف 2014/7/10:وحتى ال�سداد ال�ت��ام  -3ب��ال��زام املدعية وامل��دع��ي عليها االوىل
بالر�سوم وامل�صاريف  -علما ب��ان ال��دع��وى حم�ج��وزة للحكم لنظر طلبات االغفال.
وح��ددت لها جل�سة ي��وم اخلمي�س املوافق  2017/12/28ال�ساعة � 11.00ص بالقاعة
 Ch1.B.8لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

اىل املدعي عليه/الفجر اوتوموتيف�س جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان
امل��دع��ي/ط��ارق �صالح عبداهلل �صالح احل��ارث��ي قد �أق��ام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة ب�سداد مبلغ وقدره ( )3000درهم للمدعي والزامها
بالر�سوم وامل�صاريف .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2018/1/3
ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch2.D.17لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي االبتدائية
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العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/3406جتاري جزئي

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/3340جتاري جزئي
اىل املدعي عليه -1 /املري لتنظيم احلفالت �ش.ذ.م.م � -2شانوا�س عمر حاجي �شوال
موغات �شوال موغات جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي�/شركة اخلليج للتمويل
�ش.م.خ وميثله� :شيخه حممد �سيف علي املحرزي قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره ( )281.224.75درهم والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ رف��ع الدعوى وحتى ال�سداد التام و�شمول
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2018/1/15
ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch1.C.12لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/2454جتا ري جزئي
اىل املدعي عليه -1/ايريل ماريانو داي��او جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/بنك
ام القيوين الوطني �ش.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�شام�سي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/10/31يف الدعوى املذكورة
اعاله ل�صالح/بنك ام القيوين الوطني �ش.م.ع بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للبنك
املدعي مبلغ ( )41.385.46درهم والفائدة القانونية الب�سيطة بواقع � %9سنويا من
تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف 2011/12/20:وحتى ال�سداد التام والزمتها بامل�صروفات
وم�ب�ل��غ خم�سمائة دره ��م م�ق��اب��ل ات �ع��اب امل �ح��ام��اة  .حكما مب�ث��اب��ة احل �� �ض��وري قابال
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

اىل املدعي عليه  -1 /يونايتد لالملنيوم ���ش.ذ.م.م (�سابقا) الدنيار خلدمات الفنية ذ.م.م
(حاليا)  -2نا�صر رو�شن علي نا�صر ب�صفته ال�شخ�صية وب�صفته �شريك بال�شركة املطلوبة
يونايتد للأملنيوم ���ش.ذ.م.م (�سابقا) الدنيار خلدمات الفنية ذ.م.م (حاليا) واملوقع على
ال�شيكات جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي�/شركة بو�سكو لطالء املعادن ذ.م.م وميثله:
احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام
املدعي عليهم مببلغ وقدره ( )34.423درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
 %12من املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام .وح��ددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق
 2018/1/3ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch1.C.13ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

رئي�س الق�سم

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23

اعـــــــالن
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -خورفكان  :ال�سيد/
ها�شم حممد عبداهلل النقبي  -اجلن�سية  :الإمارات  ،وطلب الت�صديق على حمرر
يت�ضمن (تنازل) يف اال�سم التجاري �صالون الو�صيف للحالقة واملرخ�ص من
دائرة التنمية االقت�صادية يف ال�شارقة رخ�صة جتارية رقم  515528ال�صادر بتاريخ
 2002/7/13من دائرة التنمية االقت�صادية بخورفكان .اىل ال�سيد/يو�سف عبداهلل
خلفان را�شد الرواي  -اجلن�سية  :الإم��ارات  -ليكن معلوما للجميع بان الكاتب
العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�ش�أن يف املحرر
املذكور بعد انق�ضاء ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اعالن ن�شرا
�إىل املدعي عليه /فيفيان فرييرا البوكويركيو
ومقرها مدينة خور فكان وذلك حيث �أن املدعي /م�ؤ�س�سة بريد الإمارات بوكالة
الر�سالة العقارية  -قد �أقام �ضدكم دعوى ايجارية بالرقم  2017/74لدى جلنة
ف�ض املنازعات االيجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�ضي ح�ضوركم �شخ�صيا
�أو وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم �أو تنفيذ احلكم ال�صادر يف مدة  15يوم من تاريخ
الإعالن للمثول امامها يف يوم  2017/12/25ال�ساعة  5.00م�ساء يف مقر بلدية
كلباء .ويف حالة تخلفكم عن احل�ضور �أو عدم �إر�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد
ف�إن اللجنة �سوف تقوم بنظر الدعوى يف غيابكم

بالإحالة للمحكمة
�إعالن للح�ضور امام حمكمة ر�أ�س اخليمة االبتدائية
رقم الدعوى  - 2017 /170احوال �شخ�صية

جلنة ف�ض املنازعات االيجارية
قلم التنفيذ

الكاتب العدل خورفكان

حماكم دبي

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23

حماكم دبي

يف الدعوى  2017/2488مدين جزئي

حماكم دبي االبتدائية

االمارات العربية املتحدة
حكومة ال�شارقة
بلدية مدينة خورفكان

�سهيل علي �سعيد خلف النقبي

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

حماكم دبي

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -خورفكان

رئي�س الق�سم

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

يف الدعوى  2017/93عقاري جزئي
اىل امل��دع��ي عليه/حممد ��ص��ادق �أ��س��د ب��ورم��والئ��ي جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان
املدعي/متويل (م�ساهمة خا�صة) وميثله:نا�صر مال اهلل حممد غامن قد �أقام
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية االجارة ورد احليازة والغاء �شارة
القيد على الوحدة والزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )150.000درهم وما ي�ستجد
من قيمة ايجارية والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .وح��ددت لها جل�سة يوم
الثالثاء املوافق  2017/12/26ال�ساعة � 08.30ص بالقاعة  Ch1.B.8لذا ف�أنت
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/918جتاري كلي
اىل املحكوم عليه� -1/صروح لتجارة ال�سيارات ���ش.ذ.م.م  -2ابراهيم حم�سن علي
ال�سويدي جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ
 2017/9/20يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ادفانتيج موتورز ���ش.ذ.م.م بالزام
املدعي عليهما بالت�ضامن فيما بينهما بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ ( )870.000درهم
والفوائد القانونية على هذا املبلغ بواقع � %9سنويا من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيكني
يف 2016/10/6:وحتى متام ال�سداد والزمتهما بامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل
اتعاب املحاماة  .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خ�لال ثالثني يوما
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

يف الدعوى  2017/2501جتاري كلي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

يف الدعوى  2017/2506جتاري كلي
اىل املدعي عليه -1/دون��ر كباب م.د.م�� �.س  -2فر�شاد عبا�س زاده ب�صفته �شريكا يف
دونر كباب م.د.م�.س  -3علي اكرب احمد زمرديان  -4الهه علي اكرب زمرديان جمهول
حمل االقامة مبا ان املدعي/ال�شركة االهلية خط اخلليج للتجارة العامة  -اخلا�صة
املحدودة ذ.م.م  -فرع دبي وميثله:هند حميد علي غدير الكتبي قد �أقام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره ( )1900000درهم الزام املدعي
عليها بالت�ضامن والت�ضامم الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة
يوم االربعاء املوافق  2018/1/3ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  Ch1.B.8لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

بناء على طلب مدعي  /خديجة عنرب عبيد �صنقور املزروعي
اىل مدعي عليه  /خ�صيف بن مبارك بن عبيد ال�سعدي
العنوان � /سلطنة عمان  -م�سقط � -سويق
هاتف متحرك +968096899166759 /
ف��ان مكلف باحل�ضور ام��ام حمكمة ر�أ� ��س اخليمة االب�ت��دائ�ي��ة �شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد عنك يف ال�ساعة  17.00م��ن ي��وم اخلمي�س املوافق
 2018/1/4اعالنا بالن�شر يف جريدتني
حرر يف  2017/12/21م
ادارة الدعوى  :عالء الدين عبدالقادر حممد
مكتب �إدارة الدعوى

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/11386عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي ع�ل�ي��ه -1 /ال �ف��ر� �ص��ه ال��ذه�ب�ي��ة ال� �ص�ل�اح ال �� �س �ي��ارات جمهول
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي � /أح�م��د ب�لاي��ت ح��ارث اح�م��د ق��د �أق��ام عليك
ال ��دع ��وى وم��و� �ض��وع �ه��ا امل �ط��ال �ب��ة مب���س�ت�ح�ق��ات ع�م��ال�ي��ة وق ��دره ��ا (48082
دره ��م) وت��ذك��رة ع ��ودة مببلغ ( 2000دره ��م) وال��ر� �س��وم وامل���ص��اري��ف ورقم
ال�شكوى( )MB178676559AEوح��ددت لها جل�سة ي��وم الثالثاء
املوافق  2018/1/9ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch1.A.1 :لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
�إعالن عديل بالن�شر
رقم 2017/8370
املنذر  :ابراهيم نا�صر را�شد لوتاه
املنذر اليه  :مطعم كباب علي كيفك � -ش ذ م م
اعالن بالن�شر
��س��داد ج��زء القيمة االي�ج��اري��ة امل�ستحقة على املحل  ،والبالغ ق��دره��ا  63.336درهم
(ثالثة و�ستون الف وثالثمائة و�ستة وثالثون درهم) وذلك خالل �شهر  ،وكذلك �سداد
ر�سوم ال�شيك/ال�شيكات املرجتعة وفقا لن�ص عقد االيجار امل�برم  ،وال �سوف ن�ضطر
�آ�سفني القامة دعوى امام مكرز ف�ض املنازعات االيجارية للمطالبة باالخالء و�سداد
كافة امل�ستحقات االيجارية وفقا للعقد والقانون  ،مع ما ي�ستجد من ايجار وقيمة
الفواتري اال�ستهالكية  ،امل�صوفات  ،التعوي�ضات  ،الر�سوم الق�ضائية  ،الزيادة القانونية
مع ت�سليم املحل خايل من ال�شواغل.

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
�إعالن عديل بالن�شر
رقم 2017/8729

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
�إعالن عديل بالن�شر
رقم 2017/8727

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23

املنذر  :رم�ضان م�شم�ش للعقارات
املنذر اليها /زه��رة ال�شم�س لتجارة امل��واد الغذائية � -ش ذ م م  -جمهول حمل
االقامة  -ننذركم مبوجب هذا االنذار ب�ضرورة اخالء املاجور حمل التعاقد خالل
�شهر من تاريخ ات�صال علمكم بهذا االنذار و�سداد القيمة االيجارية املرت�صدة يف
ذمتكم وقدرها  80000درهم وما ي�ستجد من مبالغ حتى تاريخ االخالء التام.
يف حالة عدم اخالء املاجور و�سداد القيمة االيجارية املرت�صدة يف ذمتكم خالل
�شهر من تاريخ ات�صال علمكم بهذا االنذار �سن�ضطر ا�سفني التخاذ كافة االجراءات
القانونية �ضدكم حلماية حقوق املنذرة.

املنذر  :رم�ضان م�شم�ش للعقارات
املنذر اليها  :ان جي او للتجارة العامة � -ش ذ م م  -جمهول حمل االقامة ننذركم
مبوجب هذا االنذار ب�ضرورة اخالء املاجور حمل التعاقد خالل �شهر من تاريخ
ات�صال علمكم بهذا االنذار و�سداد القيمة االيجارية املرت�صدة يف ذمتكم وقدرها
 16250درهم وما ي�ستجد من مبالغ حتى تاريخ االخالء التام.
يف ح��ال��ة ع��دم اخ�ل�اء امل��اج��ور و� �س��داد القيمة االي �ج��اري��ة امل�تر��ص��دة يف ذمتكم
خالل �شهر من تاريخ ات�صال علمكم بهذا االنذار �سن�ضطر ا�سفني التخاذ كافة
االجراءات القانونية �ضدكم حلماية حقوق املنذرة.

الكاتب العدل

الكاتب العدل

الكاتب العدل

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/151بيع عقار مرهون
اىل املنفذ �ضده -1/منوهر رام�شند رام�شندانى -2نارين رام �شاند �شنداين
جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ /البنك التجاري الدويل � -ش
م ع وميثله  /حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي  -قررت حمكمة دبي االبتدائية
بتاريخ  2017/12/18اعالنكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها ()6.300.000
درهم خالل �شهر من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ �أعاله و�إالبيع العقار
حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ص امل��ادة  295من قانون االجراءات
املدنية (نوع العقار  :ار�ض  -املنطقة  :نخلة جمريا  -رقم االر�ض 1728 :
 امل�ساحة  688.64 :مرت مربع)رئي�س ال�شعبة

السبت  23ديسمبر  2017م  -العـدد 12205

املال والأعمال
•• دبي-وام:

بلغت ن�سبة منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي لدبي خالل العام املا�ضي
نحو  2.9%بح�سب ما �أظ�ه��ره التقرير االقت�صادي لإم��ارة دب��ي 2017
ال��ذي اعتمده �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد
دبي وي�ستعر�ض �أهم التطورات يف اقت�صاد االمارة خالل العام .2016
و�شكلت القطاعات االقت�صادية احليوية نحو  77.2%من الناجت املحلي
الإج �م��ايل ل��دب��ي وال�ب��ال��غ  376.8مليار دره��م “بالأ�سعار الثابتة” عام
 2016وحققت جميع القطاعات با�ستثناء قطاع الت�شييد م�ع��دالت منو
�إيجابية و�شكل قطاع جتارة اجلملة والتجزئة  -والذي ي�شمل �أي�ضا �إ�صالح
املركبات ذات املحركات والدراجات النارية � -أعلى ن�سبة  27.5%من الناجت
املحلي الإجمايل ووظف  22.4%من العمالة الكلية �إال �أنه حقق منواً �أقل
من منو الناجت املحلي لعام  2015ولكن يتوقع �أن ي�ستعيد منوه مبعدالت
متقاربة من النمو الكلي القت�صاد دبي.
وت�صدر قطاع ال�ضيافة واملطاعم البالغ ن�سبته  5.1%من الناجت املحلي

 % 2.9ن�سبة منو الناجت املحلي الإجمايل لدبي خالل العام املا�ضي

الإج�م��ايل �أع�ل��ى ن�سبة من��و ق��دره��ا  10.6%ع��ام  2016يلي ذل��ك قطاع
العقارات  6.5%والنقل والتخزين  4.7%وال�صناعات التحويلية 3.4%
وجتارة اجلملة والتخزين والأن�شطة املالية والت�أمني .1.3%
و�أظهر التقرير ان اقت�صاد دبي وا�صل خالل العام املا�ضي �أداءه اجليد على
امل�ستوى الكلي وا�ستطاع �أن يحقق معدالت منو فاقت تلك التي �سجلتها
االقت�صادات املتقدمة يف ظل انخفا�ض �أ�سعار النفط حيث كان النمو املحقق
يف عام  2016مدعوما بنمو القطاعات االقت�صادية الرئي�سة “ ال�صناعات
التحويلية والنقل والتخزين والأن�شطة العقارية والأن�شطة املالية والت�أمني
وجتارة اجلملة والتجزئة وال�سياحة «.
و�أك ��د ال�ت�ق��ري��ر �أن ح�ي��وي��ة اق�ت���ص��اد دب��ي ت�ستند �إىل م�ت��ان��ة الأ� �س ����س التي
يقوم عليها وتبني احلكومة �سيا�سات اقت�صادية ناجعة لتحفيز الأن�شطة
االقت�صادية املختلفة وخا�صة يف قطاعات مثل ال�سياحة والنقل اجلوي

وال�ب�ح��ري ،والأن�شطة العقارية كما �ساعد يف ذل��ك تعزيز انفتاح اقت�صاد
دبي وتطوير �شبكة عالقات االمارة و�شراكاتها مع العديد من دول املنطقة
والعامل ،مما �أدى �إىل اجتذاب اهتمام الأ�سواق العاملية وتدفق اال�ستثمارات،
وتن�شيط حركة ال�سياحة والتجارة اخلارجية .وقالت “اقت�صادية دبي” انها
تقدم هذا التقرير جلميع اجلهات احلكومية وكل من يهتم ب�ش�أن اقت�صاد
دب��ي ب�شكل خا�ص ودول��ة الإم ��ارات ب�شكل ع��ام لال�ستفادة منه مل��ا ج��اء فيه
من معلومات وا�ستعرا�ض معمق يعك�س ب�صورة مو�ضوعية وعلمية �أحوال
اقت�صاد دبي وي�ساهم يف تعزيز م�سرية النه�ضة االقت�صادية التي ت�شهدها
دبي ودولة الإم��ارات يف خمتلف املجاالت ..مبدية طموحها من �إطالق هذا
التقرير �إىل رفع م�ستوى الوعي لدى �صنع القرار يف القطاعني احلكومي
واخل��ا���ص بهدف اتخاذ ال�سيا�سات واخلطط ال�سليمة ومب��ا ي�ساهم يف رفع
معدالت النمو االقت�صادي يف دبي ودول��ة االم��ارات على وجه العموم .وركز

“التقرير االقت�صادي لإمارة دبي  ”2017على املميزات والعوامل امل�ؤثرة يف
منو اقت�صاد دبي باملقارنة مع االقت�صاد العاملي حيث يتمتع اقت�صاد الإمارة
بدرجة انفتاح عالية يف جمال التجارة و�شراء العقار واال�ستثمار الأجنبي وتعد
جتارة دبي اخلارجية �شديدة الت�أثر بالتغريات يف الطلب اخلارجي حيث �أن
معظم �شركائها من الدول املجاورة .
و�أظهر التقرير �أن ن�سبة االنفتاح التي تقا�س بقيمة التجارة اخلارجية مبا
فيها ال�صادرات والواردات و�إعادة الت�صدير كن�سبة �إىل الناجت املحلي الإجمايل
و�صلت �إىل  321%حيث ت�أتي دبي يف املركز الثالث عامليا بعد هوجن كوجن
ولوك�سمبورج .وبح�سب التقرير �أول ��ت �إم ��ارة دب��ي اهتماما ك�ب�يرا لتطوير
خدمات قطاعي النقل والتخزين واالت�صاالت واملعلومات اللذين ميثالن معا
حوايل  16%من الناجت املحل االجمايل يف عام  2016حيث متيز القطاعان
بتحقيق معدالت منو مرتفعة بلغت حوايل  % 4.7بالن�سبة للنقل و % 3.6
لالت�صاالت اذ تتمتع دبي ببنية حتتية خلدمات النقل عالية اجلودة متثل ذلك
يف ت�صدر الإمارات املرتبة الأوىل �إقليميا والرابعة عامليا من بني  138دولة يف
جمال جودة البنية التحتية لو�سائل النقل.

بعد اعتماد حمدان بن حممد «التقرير االقت�صادي لإمارة دبي »2017

•• دبي-الفجر:

عقب اعتماد �سمو ال�شيخ حمدان بن
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد
دبي“ ،التقرير االقت�صادي لإمارة دبي
 ،”2017تقدم اقت�صادية دبي هذا
التقرير جلميع اجل�ه��ات احلكومية
وك��ل م��ن ي�ه�ت��م ب���ش��أن اق�ت���ص��اد دبي
ب�شكل خا�ص ودولة الإمارات العربية
املتحدة ب�شكل عام لال�ستفادة منه ملا
ج��اء فيه م��ن معلومات وا�ستعرا�ض
م�ع�م��ق ي�ع�ك����س ب �� �ص��ورة مو�ضوعيه
وعلمية �أحوال اقت�صاد دبي ،وي�ساهم
يف تعزيز م�سرية النه�ضة االقت�صادية
التي ت�شهدها دبي ودولة الإمارات يف
خمتلف املجاالت.
وتطمح اقت�صادية دب��ي م��ن �إطالق
هذا التقرير �إىل رفع م�ستوى الوعي
ل� ��دى � �ص �ن��ع ال� �ق ��رار يف القطاعني
احل�ك��وم��ي واخل��ا���ص ،ب �ه��دف اتخاذ
ال �� �س �ي��ا� �س��ات واخل � �ط� ��ط ال�سليمة
ومب��ا ي�ساهم يف رف��ع م�ع��دالت النمو
االقت�صادي يف دب��ي ودول��ة االمارات
العربية املتحدة على وجه العموم.
ويظهر التقرير �أن حيوية اقت�صاد
دب � ��ي ت �� �س �ت �ن��د �إىل م �ت��ان��ة الأ�س�س
ال�ت��ي ي�ق��وم عليها وت�ب�ن��ي احلكومة
�سيا�سات اقت�صادية ناجعة لتحفيز
الأن �� �ش �ط��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة املختلفة
وخا�صة يف قطاعات مثل ال�سياحة،
والنقل اجلوي والبحري ،والأن�شطة
العقارية .كما �ساعد يف ذل��ك تعزيز
انفتاح اقت�صاد دب��ي وتطوير �شبكة
ع�ل�اق ��ات االم � � ��ارة و� �ش��راك��ات �ه��ا مع
ال�ع��دي��د م��ن دول املنطقة والعامل،
مما �أدى �إىل اجتذاب اهتمام الأ�سواق
العاملية وتدفق اال�ستثمارات ،وتن�شيط
حركة ال�سياحة والتجارة اخلارجية.
ورك��ز “التقرير االقت�صادي لإمارة
دب � � ��ي  ”2017ع � �ل ��ى امل � �م � �ي ��زات
والعوامل امل�ؤثرة يف منو اقت�صاد دبي
باملقارنة مع االقت�صاد العاملي ،حيث
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اقت�صادية دبي :مكانة دبي العاملية مدعومة ب�سيا�سات التنويع واالنفتاح االقت�صادي و�سهولة ممار�سة الأعمال
يتمتع اقت�صاد الإمارة بدرجة انفتاح
عالية يف جمال التجارة و�شراء العقار
واال�ستثمار الأجنبي ،وتعد جتارة دبي
اخلارجية �شديدة الت�أثر بالتغريات
يف الطلب اخلارجي حيث �أن معظم
�شركائها من الدول املجاورة .ويظهر
ال �ت �ق��ري��ر �أن ن���س�ب��ة االن �ف �ت��اح التي
تقا�س بقيمة التجارة اخلارجية مبا
فيها ال �� �ص��ادرات وال � ��واردات و�إع ��ادة
الت�صدير كن�سبة �إىل الناجت املحلي
االجمايل و�صلت �إىل  321%وت�أتي
دبي يف املركز الثالث عاملياً بعد هوجن
كوجن ولوك�سمبورج.
و�أظ �ه��ر ال�ت�ق��ري��ر م��وا��ص�ل��ة اقت�صاد
دبي يف عام � 2016أدائه اجليد على
امل�ستوى الكلي حيث بلغ معدل منو
ال �ن��اجت امل�ح�ل��ي الإج �م��ايل احلقيقي
ل��دب��ي ن �ح��و 2.9%وقد ا�ستطاع
اقت�صاد دب��ي �أن يحقق معدالت منو
فاقت تلك التي �سجلتها االقت�صادات
امل�ت�ق��دم��ة يف ظ��ل ان�خ�ف��ا���ض �أ�سعار
ال�ن�ف��ط .وك��ان النمو املحقق يف عام
 2016م��دع��وم��ا ب�ن�م��و القطاعات
االق �ت �� �ص��ادي��ة ال��رئ�ي���س��ة ال�صناعات
ال �ت �ح��وي �ل �ي��ة ،وال �ن �ق��ل والتخزين،
والأن �� �ش �ط��ة ال �ع �ق��اري��ة ،والأن�شطة
امل��ال �ي��ة وال �ت ��أم�ي�ن ،وجت� ��ارة اجلملة
والتجزئة ،وال�سياحة.
و� �ش �ك��ل ال� �ق� �ط ��اع ��ات االقت�صادية
احليوية نحو  77.2%من الناجت
امل �ح �ل��ي االج � �م ��ايل ل ��دب ��ي والبالغ
 376.8مليار درهم بالأ�سعار الثابتة
عام  ،2016حققت جميع القطاعات
با�ستثناء قطاع الت�شييد معدالت منو
�إيجابية .وي�شكل قطاع جتارة اجلملة

�أ�سعار الذهب حتوم دون �أعلى م�ستوى يف �أ�سبوعني

•• وا�شنطن-رويرتز:

ا�ستقرت �أ�سعار الذهب دون �أعلى م�ستوى يف �أ�سبوعني يف تعامالت حمدودة
ام�س مع ارتفاع الأ�سهم وال��دوالر ليظل املعدن الأ�صفر على م�سار حتقيق
مكا�سب للأ�سبوع الثاين على التوايل .و�سجل الذهب  1267.08دوالر
للأوقية (الأون�صة) يف التعامالت الفورية دون تغري يذكر بحلول ال�ساعة
 0703بتوقيت جرينت�ش بعدما كان قد بلغ �أعلى م�ستوى منذ ال�ساد�س من
دي�سمرب كانون الأول عند  1268.91دوالر للأوقية يف اجلل�سة ال�سابقة.
وعلى �أ�سا�س �أ�سبوعي ،ارتفع املعدن  0.95باملئة .ومل ت�سجل عقود الذهب
الأمريكية الآج�ل��ة تغريا يذكر �أي�ضا عند  1270.40دوالر للأوقية.
وارتفع الدوالر و�إن كان ظل على م�سار ت�سجيل خ�سارة �أ�سبوعية بينما هبط
اليورو بعدما �أظهرت نتائج الت�صويت يف قطالونيا حتقيق االنف�صاليني فوزا
يف �ضربة ملدريد .وارتفعت الأ�سهم الآ�سيوية بعد بيانات م�شجعة �أظهرت
ا�ستقرار منو االقت�صاد الأمريكي .ومن بني املعادن النفي�سة الأخرى ،ارتفع
ال�ب�لادي��وم  0.2باملئة �إىل  1039.50دوالر ل�ل�أوق�ي��ة .وي�ج��ري تداول
املعدن عند �أعلى م�ستوى منذ فرباير �شباط .2001

والتجزئة والذي ي�شمل �أي�ضا �إ�صالح
امل��رك�ب��ات ذات امل�ح��رك��ات والدراجات
ال�ن��اري��ة �أع �ل��ى ن�سبة  27.5%من
ال �ن��اجت امل �ح �ل��ي االج� �م ��ايل ويوظف
 22.4%م ��ن ال �ع �م��ال��ة الكلية،
وق��د حقق من��وا �أق��ل من منو الناجت
املحلي لعام  ،2016ولكن يتوقع �أن
ي�ستعيد منوه مبعدالت متقاربة من
النمو الكلي القت�صاد دبي.
وقد �أول��ت �إم��ارة دبي اهتماما كبريا
ل �ت �ط��وي��ر خ ��دم ��ات ق �ط��اع��ي النقل
والتخزين ،واالت�صاالت واملعلومات،
ال �ل��ذان مي�ث�لان معا ح��وايل 16%
م��ن ال �ن��اجت امل�ح��ل االج �م��ايل يف عام
 2016وقد متيز القطاعان بتحقيق

�أرباح ال�شركات ال�صينية اململوكة
للدولة ترتفع % 23.5

•• بكني-رويرتز:

ق��ال��ت وزارة امل��ال �ي��ة ال���ص�ي�ن�ي��ة ام�س
اجلمعة �إن �أرب ��اح ال���ش��رك��ات اململوكة
للدولة ارتفعت  23.5باملئة يف �أول
� 11شهرا من عام  2017مقارنة مع
الفرتة ذاتها من العام املا�ضي .وبلغ
�إجمايل حجم الأرباح  2.60تريليون
ي� � ��وان ( 395.59م �ل �ي��ار دوالر)
يف ال �ف�ت�رة م��ن ال �ث��اين �إىل نوفمرب
ت���ش��ري��ن ال �ث��اين ب�ي�ن�م��ا ارت �ف��ع حجم
الإي ��رادات  14.5باملئة �إىل 46.74
تريليون يوان .وقالت الوزارة �إن حجم
م�س�ؤوليات �شركات الدولة زاد 10.8
باملئة على �أ�سا�س �سنوي �إىل 100.08
تريليون يوان يف نهاية نوفمرب.

بوينغ الأمريكية تبحث اال�ستحواذ على مناف�ستها الربازيلية «�إمربار»
•• وا�شنطن-وكاالت:

�أك��دت ك��ل م��ن �شركة “بوينغ” الأمريكية العمالقة
ل�ب�ن��اء ال �ط��ائ��رات ومناف�ستها ال�برازي�ل�ي��ة “�إمربار”
تباحثهما من �أجل ا�ستحواذ الأوىل على الثانية.
وبهذه ال�صفقة تدخل بوينغ ال�سوق بطائرات نفاثة
�أ�صغر حجماً كما فعلت �إيربا�ص الأوروب�ي��ة ب�صفقتها
م��ع ��ش��رك��ة ب��وم �ب��اردي��ر ال�ك�ن��دي��ة و�سل�سلة طائراتها
اجلديدة “�سي».
وقال تقرير ل�صحيفة وول �سرتيت جورنال الأمريكية
�إن “بوينغ م���س�ت�ع��دة ل��دف��ع م�ب�ل��غ �أك �ب�ر ب�ك�ث�ير من
قيمة ام�برار يف البور�صة لل�شركة الربازيلية مقابل
اال�ستحواذ عليها».

وو�صلت �أ�سهم ال�شركة ال�برازي�ل�ي��ة يف البور�صة �إىل
ح ��وايل  73.7م�ل�ي��ار دوالر .وق �ف��زت �أ��س�ه��م ال�شركة
الربازيلية بعد انت�شار خرب اال�ستحواذ بحوايل ،26%
بينما هبطت ن�سبياً �أ�سهم بوينغ.
وينتظر املهتمون موافقة احلكومة الربازيلية على
ال�صفقة التي قالت ال�شركة �إنها “موافقة عليها».
متلك احلكومة الربازيلية ما ي�سمى بال�سهم الذهبي
يف �إمربار ،وميكنها ب�إجراء ب�سيط �إحباط ال�صفقة.
وت���ص�ن��ع �إم �ب��رار ط��ائ��رات ع���س�ك��ري��ة وت�ع�ت�بر جوهرة
االقت�صاد الربازيلي ،وذكرت “وول �سرتيت جورنال”
�أن ب��وي�ن��غ م�ستعدة ل�لاح�ت�ف��اظ ب��ال�ع�لام��ة التجارية
ل�شركة “�إمربار” واحل�ف��اظ على �إدارت�ه��ا والعاملني
بها.

م�ع��دالت من��و مرتفعة بلغت حوايل
 % 4.7ب��ال�ن���س�ب��ة ل�ل�ن�ق��ل و 3.6
%لالت�صاالت .وتتمتع دب��ي ببنية
حتتية خلدمات النقل عالية اجلودة
ح�ي��ث مت�ك�ن��ت الإم� � ��ارات م��ن ت�صدر
املرتبة الأوىل �إقليميا والرابعة عامليا
من بني  138دول��ة يف جم��ال جودة
البنية التحتية لو�سائل النقل.
وت���ص��در ق�ط��اع ال���ض�ي��اف��ة واملطاعم
ال �ب��ال��غ ن�سبته  5.1%م��ن الناجت
امل�ح�ل��ي الإج �م ��ايل �أع �ل��ى ن�سبة منو
ق��دره��ا  10.6%ع��ام  ،2016يلي
ذلك قطاع العقارات  ،6.5%والنقل
وال �ت �خ��زي��ن  ،4.7%وال�صناعات
التحويلية  3.4%وجت��ارة اجلملة

والتخزين والأن�شطة املالية والت�أمني
.1.3%
وقد حافظت دبي على مكانتها كرابع
�أك�ب�ر وج�ه��ة �سياحية يف ال�ع��امل بعد
ب��ان �ك��وك ،ل �ن��دن ،وب��اري ����س – ح�سب
م � ��ؤ� � �ش� ��ر – MasterCard
Global Destination
� .Cities Index, 2016أما
يف جم��ال االت���ص��االت ،ووف�ق��ا مل�ؤ�شر
خطوط الهاتف املتحرك لكل 100
م��ن ال �� �س �ك��ان ل �ع��ام  2016البنك
ال� � ��دويل ح���ص�ل��ت دب� ��ي ع �ل��ى املركز
الأوّل عامليا ،حيث بلغت قيمة امل�ؤ�شر
 235.2خط هاتفي لكل  100من
ال���س�ك��ان ،وبالن�سبة مل��ؤ��ش��ر خطوط

االن�ترن��ت –  23.1لكل  100من
ال�سكان ،وهو �أعلى من متو�سط دول
جمل�س التعاون.
واحتل قطاع ال�صناعة مركزا متقدما
يف اقت�صاد �إم��ارة دب��ي .ويت�شكل هذا
ال�ق�ط��اع م��ن ال���ص�ن��اع��ات التحويلية
والتعدين وا�ستغالل املحاجر وقطاع
الكهرباء .ويف عام  ،2016جاء هذا
القطاع يف املرتبة الرابعة ك�أكرب قطاع
يف اقت�صاد �إم ��ارة دب��ي بعد قطاعات
جت ��ارة اجل�م�ل��ة وال �ت �ج��زئ��ة ،والنقل
والتخزين ،واخلدمات املالية.
و� �س��اه �م��ت ال �� �ص �ن��اع��ات التحويلية
ب�ح��وايل  % 10م��ن ال�ن��اجت املحلي
الإجمايل يف عام  ،2016كما �سجلت

منوا يف القيمة امل�ضافة يعادل 3.4
%مقارنة بعام .2015
وت �ع �م��ل ح �ك��وم��ة دب� ��ي ع �ل��ى اتخاذ
ال �� �س �ي ��ا� �س ��ات ال � �ت ��ي ت �� �س ��اع ��د على
زي� � ��ادة م �� �س��اه �م��ة ق �ط ��اع ال�صناعة
ليماثل �أو ي�ف��وق م�ستواه يف الدول
ال�صاعدة واملتقدمة ،وذل��ك يف �إطار
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال�صناعية 2030
ال�ت��ي �أط�ل�ق�ت�ه��ا ح�ك��وم��ة دب��ي يف عام
 2016وال� �ت ��ي ت���س�ع��ى �إىل �إع � ��ادة
هيكلة االقت�صاد املحلي مب��ا يواكب
ال �ت �ط��ورات احل��ا� �ص �ل��ة ع �ل��ى �صعيد
االقت�صاد العاملي وخا�صة ما يتعلق
ب��ال��ول��وج يف ال�ق�ط��اع��ات ذات القيمة
امل�ضافة العالية والقدرة التناف�سية
العالية .و�أظهر التقرير �أن �آفاق منو
اقت�صاد دب��ي يف ع��ام  2017مب�شرة
حيث يتوقع �أن يحقق اقت�صاد دبي
م� �ع ��دل من ��و ح �ق �ي �ق��ي �أع � �ل ��ى يقدر
 3.2%وي��رج��ع ذل��ك �إىل ا�ستمرار
ت� �ع ��ايف االق �ت �� �ص ��اد ال� �ع ��امل ��ي يف عام
 2017وحت��� ّ�س��ن م�ع��دالت النمو يف
االقت�صادات املتقدمة واالقت�صادات
ال�صاعدة وال�ن��ام�ي��ة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
االنعكا�سات الإيجابية املرتقبة على
االقت�صاد م��ن العديد م��ن املبادرات
اال�سرتاتيجية التي تبنتها حكومة
دب ��ي خ�ل�ال ال �� �س �ن��وات امل��ا� �ض �ي��ة من
قبيل االقت�صاد الإ�سالمي ،واالبتكار،
واملدينة الذكية ،وا�ست�ضافة معر�ض
�إك�سبو  2020وغ�يره��ا� ،إىل جانب
امل �� �ش��اري��ع ال�ع�م�لاق��ة ال �ت��ي �أعلنتها
احل �ك��وم��ة وال �ت��ي ا��س�ت�ه��دف��ت تنويع
االق �ت �� �ص��اد وت �ع��زي��ز ع�م�ل�ي��ة النمو
امل �� �س �ت��دام وم �� �ش��اري��ع ك �ب�ي�رة تتعلق
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ب��ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ل �ل �ط��رق والنقل
والتي تقدر بنحو  15مليار درهم،
ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل وج � � ��ود ع � ��دد من
القطاعات االقت�صادية مثل التجارة
وال �� �س �ي��اح��ة واخل ��دم ��ات امل�صرفية
واللوج�ستية والعقار وغريها ،والتي
�شكلت كل منها عالمة فارقة لدبي
م�ي� ّزت�ه��ا ع��ن ��س��ائ��ر اق �ت �� �ص��ادات دول
املنطقة والعامل.
ومل تكن النجاحات امللحوظة التي
�سجلتها دب��ي يف امل�ي��دان االقت�صادي
ل �ت �ت �ح �ق��ق ل � ��وال ال � ��ر�ؤي � ��ة الثاقبة
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حم�م��د بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئ�ي����س جمل�س ال� ��وزراء ح��اك��م دبي،
رع��اه اهلل ،التي ت�صبو �إىل االرتقاء
مب �ع��دالت ال��رف��اه لأف � ��راد املجتمع،
وتعزيز مكانة الإم��ارة على خريطة
التناف�سية العاملية.
وقد ُترجمت تلك الر�ؤية عملياً �إىل
توجيهات من �سمو ال�شيخ حمدان بن
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد
دبي رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة
دب��ي ،ملختلف الفعاليات االقت�صادية
يف الإم ��ارة للعمل على حت��وي��ل تلك
الأه� ��داف �إىل ب��رام��ج ع�م��ل وا�ضحة
امل�ع��امل ممثلة بخطة دب��ي ،2021
والتي تهدف �إىل ح�شد كافة الطاقات
وامل��وارد والإمكانات لت�أمني التنمية
امل�ستدامة لدبي.
ميثل الإ��ص��دار احل��ايل من التقرير
االق� �ت� ��� �ص ��ادي لإم� � � ��ارة دب� � ��ي ،ثمرة
للتعاون امل�ؤ�س�سي القت�صادية دبي
م��ع ��ش��رك��اءه��ا اال��س�ترات�ي�ج�ي�ين من
ال ��دوائ ��ر احل�ك��وم�ي��ة يف �إم � ��ارة دبي،
وي � ��أت� ��ي يف م �ق��دم �ت �ه��ا م ��رك ��ز دب ��ي
للإح�صاء� ،إ�ضافة �إىل جمارك دبي،
ودائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري،
وال��دائ��رة امل��ال�ي��ة ،ودائ� ��رة الأرا�ضي
والأم� � �ل � ��اك ،وه �ي �ئ��ة دب � ��ي للطرق
وامل��وا� �ص�ل�ات وغ�يره��ا م��ن الدوائر
املحلية.

�أ�سهم �إ�سبانيا تهبط بعد
مكا�سب انف�صايل قطالونيا

•• لندن-رويرتز:

هبطت الأ�سهم الإ�سبانية �أم����س اجلمعة بعد �أن ف��از انف�صاليو قطالونيا
ب�أغلبية ب�سيطة يف انتخابات الإقليم مما عمق الأزمة ال�سيا�سية التي �أ�ضرت
باالقت�صاد وت�سببت يف ن��زوح �أن�شطة .وهبط امل�ؤ�شر �إيبك�س الإ�سباين 1.1
باملئة بعدما �أيد الناخبون �أحزابا انف�صالية يف �ضربة لرئي�س الوزراء ماريانو
راخ��وي وزع�م��اء االحت��اد الأوروب ��ي .وهبطت �أ�سهم بانكو �ساباديل وكاي�شا
بنك الأك�ثر انك�شافا على قطالونيا  2.7و 3.4يف املئة بالرتتيب ليت�صدر
ال�سهمان قائمة اخلا�سرين .و�شكلت �أ�سهم القطاع امل��ايل �أك�بر �ضغط على
الأ�سواق الأوروبية .وهبط م�ؤ�شر بنوك منطقة اليورو  0.8باملئة .وهيمنت
الأ�سهم الإ�سبانية على قائمة اخلا�سرين على م�ؤ�شر منطقة اليورو الذي
هبط  0.2باملئة فقط مما �أكد توقعات املحللني ب�أن �أي هزة نتيجة للت�صويت
يف قطالونيا �ستكون مقت�صرة فقط على �إ�سبانيا .وانخف�ض امل�ؤ�شر داك�س
الأملاين  0.1باملئة وتراجع امل�ؤ�شر كاك  40الفرن�سي بن�سبة مماثلة.

عملة «بيتكوين» تهبط وتتجه لأ�سو�أ �أ�سبوع

•• وا�شنطن-رويرتز:

هبطت عملة بيتكوين دون � 13أل��ف دوالر ام�س اجلمعة ،بعدما خ�سرت نحو
ثلث قيمتها يف � 5أيام فقط لتتجه العملة الرقمية �إىل ت�سجيل �أ�سو�أ �أ�سبوع منذ
ع��ام  2013بعد �صعود ق��وي �إىل م�ستوى ذروة اق�ترب من � 20أل��ف دوالر يوم
الأحد .وحققت العملة الرقمية الأكرب والأ�شهر زيادة بلغت  20مث ًال منذ بداية
العام حيث قفزت من �أقل من �ألف دوالر �إىل � 16ألفاً و 666دوالراً يف بور�صة
بيت�ستامب بلوك�سمبورغ الأحد ،وجتاوزت � 20ألف دوالر يف بور�صات �أخرى .لكن
بيتكوين هبط ب�صفة يومية منذ ذل��ك احل�ين وت�سارعت وت�يرة اخل�سارة اليوم
اجلمعة .وانخف�ضت العملة �إىل � 12ألفاً و 560دوالراً يف بيت�ستامب ،م�سجلة
هبوطاً بنحو  20%خالل اليوم .وبحلول ال�ساعة  08:50بتوقيت غرينت�ش،
جرى تداول العملة بانخفا�ض بلغ  15%عند � 13ألفاً و 320دوالراً لتتجه �إىل
ت�سجيل �أ�سو�أ �أ�سبوع يف �أكرث من � 3أ�شهر.

�إنفاق امل�ستهلكني الأمريكيني يرتفع ب�أكرث من املتوقع

•• وا�شنطن-رويرتز:

ت�سارعت وت�يرة �إنفاق امل�ستهلكني الأمريكيني يف نوفمرب ت�شرين الثاين يف ظل
زي��ادة الطلب على ال�سلع واملرافق الرتفيهية لكن وترية اال�ستهالك القوية من
غري املرجح �أن ت�ستمر مع انخفا�ض املدخرات �إىل �أدنى م�ستوى يف �أكرث من ت�سع
�سنوات .وقالت وزارة التجارة ام�س اجلمعة �إن �إنفاق امل�ستهلكني ،الذي ميثل �أكرث
من ثلثي الن�شاط االقت�صادي يف الواليات املتحدة ،ارتفع  0.6باملئة ال�شهر املا�ضي
بعد زيادته  0.2باملئة يف القراءة املعدلة نزولياً ل�شهر �أكتوبر ت�شرين الأول .وكان
حمللون ا�ستطلعت رويرتز �آراءه��م توقعوا زيادة �إنفاق امل�ستهلكني  0.5باملئة يف
نوفمرب ت�شرين الثاين بعد ارتفاعه  0.3باملئة يف القراءة ال�سابقة ل�شهر �أكتوبر
ت�شرين الأول .وزاد الإنفاق على ال�سلع غري املعمرة  1.2باملئة واخلدمات 0.6
باملئة بينما مل ي�سجل الإنفاق على ال�سلع املعمرة تغريا يذكر .وبعد التعديل يف
�ضوء الت�ضخم ،زاد �إنفاق امل�ستهلكني  0.4باملئة يف نوفمرب ت�شرين الثاين بعدما
مل ي�سجل تغريا يذكر يف ال�شهر ال�سابق .وزاد دخل الفرد  0.3باملئة ال�شهر املا�ضي
بعدما ارتفع  0.4باملئة يف �أكتوبر ت�شرين الأول بينما ارتفعت الأجور  0.4باملئة.

هبوط الإنتاج يف ال�صني يرفع �أ�سعار الأملنيوم
•• لندن-رويرتز:

�سجلت �أ�سعار الأملنيوم �أعلى م�ستوياتها يف �ستة �أ�سابيع
بعد �أن �أظهرت بيانات تراجع الإنتاج يف ال�صني وهو ما
عزز التوقعات لنق�ص يف الإمدادات.
لكن تزايد املخزونات يف ال�صني� ،أك�بر منتج للمعدن،
قيد مكا�سب الأ�سعار .و�صعدت عقود الأملنيوم القيا�سية
يف ب��ور��ص��ة ل�ن��دن ل�ل�م�ع��ادن  1.25ب��امل�ئ��ة ايل 1.35
باملئة �إىل  2148.50دوالر للطن وهو �أعلى م�ستوى
منذ ال�سابع من نوفمرب ت�شرين الثاين .و�سجلت �أ�سعار
املعدن ،امل�ستخدم على نطاق وا�سع يف �صناعة و�سائل
النقل وعبوات املنتجات اال�ستهالكية ،مكا�سب تزيد عن
 25باملئة منذ بداية العام مع و�ضع الأ�سواق يف االعتبار

تراجع االنتاج يف ال�صني ،حيث �أغلقت احلكومة بع�ض
امل�صاهر خلف�ض التلوث .و�أظ�ه��رت بيانات من معهد
الدويل للأملنيوم �أن ال�صني انتجت  16.7مليون طن
من املعدن يف الن�صف الأول من  2017بزيادة قدرها
 1باملئة عن الن�صف الثاين من العام املا�ضي الذي �شهد
و�أ�شارت البيانات �أي�ضا �إىل �أن انتاج الأملنيوم يف ال�صني
يف نوفمرب ت�شرين الثاين تراجع �إىل  2.35مليون
طن من  2.546مليون طن يف �أكتوبر ت�شرين الأول.
وانتجت ال�صني ال�ع��ام املا�ضي  55باملئة م��ن االنتاج
العاملي من الأملنيوم الذي بلغ حوايل  59مليون طن.
وقال حمللون �إن خمزونات الأملنيوم يف ال�صني و�صلت
�إىل م�ستوى قيا�سي مرتفع يبلغ  736389طنا مما
ي�شري �إىل فوائ�ض.
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املرجع 2140 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /حممد تاج الدين عبدالنور ال�سراح � -إماراتي اجلن�سية وال�سيد /اليج
كونيل ابراهيم كونيل  -هندي اجلن�سية يرغبان بالتنازل وبيع كامل ح�صتهما البالغة  %100ح�صة اىل ال�سيد/
ديجي�ش �شينوليكادان بن فال�سالن �شينو ليكادان  -هندي اجلن�سية يف الرخ�صة املهنية  :ركن برلني لتنظيف
املباين  -ترخي�ص رقم ( - )558839تعديالت اخرى  :حيث مت تغيري ال�شكل القانوين من �شركة اعمال
اىلم�ؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات ودخول وكيل خدمات جديد عليها وتغيري اال�سم التجاري والن�شاط وذلك
من اال�سم التجاري من  :ركن برلني لتنظيف املباين  -اىل منارة االتقان ملقاوالت النجارة امل�سلحة والن�شاط
من  :اعمال تنظيف املباين  ،اىل  :مقاوالت فئة �ساد�سة  ،جنارة م�سلحة .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من
احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم
وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 2141 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /حممد تاج الدين عبدالنور ال�سراح � -إماراتي اجلن�سية وال�سيد/
اليج كونيل ابراهيم كونيل  -هندي اجلن�سية يرغبان بالتنازل وبيع كامل ح�صتهما البالغة  %100ح�صة
اىل ال�سيد /ديجي�ش �شينوليكادان بن فال�سالن �شينو ليكادان  -هندي اجلن�سية يف الرخ�صة التجارية
 :الركن االمين للمقاوالت الفنية  -ذ م م  -ترخي�ص رقم ( - )562450تعديالت اخرى  :حيث مت
تغيري ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اىل م�ؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات ودخول
خدمات جديد عليها.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب
العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل
املذكورة التباع االجراءات القانونية

مكتب الكاتب العدل بال�شارقة
�إجنازات للخدمات ال�صناعية 13

مكتب الكاتب العدل بال�شارقة
�إجنازات للخدمات ال�صناعية 13

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

مكتب الكاتب العدل بال�شارقة
�إجنازات للخدمات ال�صناعية 13

املرجع 2143 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /خالد احمد ح�سن عبدالرحمن الكوخردي � ،إماراتي
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل احل�ص�ص البالغة  %100يف (ح�ضانة الوجه
ال�سعيد)  ،مبوجب رخ�صة رقم ( )748713وذلك اىل ال�سيدة� /سارة عبداهلل احمد الغرير
� ،إماراتية اجلن�سية  -تعديالت اخرى  :تنازل مالك الرخ�صة الخر.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك التباع االجراءات القانونية
مكتب الكاتب العدل بال�شارقة
�إجنازات للخدمات ال�صناعية 13
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العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر 2017/8795
املخطرة � /إيكور مينا �ش م ح  -وميثلها قانونا ال�سيد  /وائل �أحمد عبداحلميد جمعة
املخطر �إليها  /فورتك اند�سرتيز �-ش ذ م م (جمهول حمل االقامة)
ان املخطر مبوجب هذا االخطار تنبه على املخطر اليها ب�سرعة وب�ضرورة �سداد املبلغ
امل�شغول به ذمتها والبالغ ق��دره  326.600.00دره��م وذل��ك خ�لال اج��ل اق�صاه ( )7ايام
من تاريخ ن�شر هذا االخطار  ،ويف حالة عدم �سداد املبلغ بعد نفاذ املهلة القانونية فانه
يحق للمخطرة �سلك ال�سبل القانونية والتي كفلها لها القانون والتي تلزم مبقت�ضاها
املخطر اليها بال�سدا التام باال�ضافة اىل الفوائد الت�أخريية والتعوي�ض عما حلق املخطرة
من ا�ضرار جراء تخلف املخطر اليها عن ال�سداد مع الزامها بكافة الر�سوم وامل�صاريف
ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املخطرة االخرى.
الكاتب العدل

املرجع 2142 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /حممد جعفر ر�شيدى  -افغان�ستاين اجلن�سية
وال�سيد /نافروز مو �سويف  -طاجك�ستاين اجلن�سية يرغبان يف البيع والتنازل عن كامل
ح�صتهما البالغة ( )%100وذلك ا ىل ال�سيد /مظفر نعيموف  -طاجك�ستاين اجلن�سية
يف (ور�شة حممد جعفر ل�صيانة ال�سيارات) مبوجب رخ�صة رقم ( - )539219تعديالت
 - :مت تغيري اال�سم التجاري من ور�شة حممد جعفر ل�صيانة ال�سيارات اىل ور�شة ا�سود
الغابه ل�صيانة ال�سيارات.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن.

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

املرجع 2153 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة  /ني�شا ارون زوجة ارون كونارابات  ،هندية اجلن�سية
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة  %100يف الرخ�صة املهنية امل�سماة
الباحة للمقاوالت االلكرتوميكانيكية البحرية  ،رخ�صة رقم  538023وذلك اىل ال�سيد/
ارون كوتارابات فياليودان  ،هندي اجلن�سية
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب الكاتب العدل بال�شارقة
�إجنازات للخدمات ال�صناعية 13

املرجع 2154 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /جفرين بيرت بيرت  ،هندي اجلن�سية يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف الرخ�صة املهنية امل�سماة نبع
مويلح ملقاوالت العزل  ،رخ�صة رقم  740373وذلك اىل ال�سيدة � /صبياء مارى
الوي�سيو�س الوي�سيو�س براثا�س  -هندية اجلن�سية
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة
 2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم
الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن
لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع
االجراءات القانونية
مكتب الكاتب العدل بال�شارقة
�إجنازات للخدمات ال�صناعية 13

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

املرجع 2155 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /ممتاز ح�سني �شاهني  ،باك�ستاين اجلن�سية يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100غالم فريد ب�شري احمد  -باك�ستاين
اجلن�سية يف الرخ�صة (منجرة ممتاز) ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم
( )728819ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب الكاتب العدل بال�شارقة
�إجنازات للخدمات ال�صناعية 13

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23

اعالن بالن�شر

اعالن

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 2139 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /حممد عثمان غني حممد ف�ضل الكرمي  -بنغالدي�شي اجلن�سية
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100اىل ال�سيد /حممد عبدول معبود �شام�سول
ا�سالم  -بنغالدي�شي اجلن�سية يف الرخ�صة با�سم (حممد عثمان ل�صيانة ال�سيارات) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة
ال�شارقة مبوب رخ�صة رقم ( )626031ال�صادر ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة -
تعديالت اخرى  - :تغيري اخرى  -تغيري ا�سم التجاري من حممد عثمان ل�صيانة ال�سيارات اىل حممد
عبدول ل�صيانة ال�سيارات تنازل �صاحب الرخ�صة الخر.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب
العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل
املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 2152 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة � /ساجينا احمد �شيبو  -هندية اجلن�سية
ترغب يف بيع وتنازل كامل ح�ص�صها البالغة  %100يف التاج الذهبي لتجارة املواد
الغذائية  -رخ�صة رقم  732849وذلك اىل ال�سيدة  /خديجة اناكاران بوديافالب
بيل كيزهاك  -هندية اجلن�سية
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة
 2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم
الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن
لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانوين حيال ذلك.

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

مكتب الكاتب العدل بال�شارقة
�إجنازات للخدمات ال�صناعية 13

حماكم دبي

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

مكتب الكاتب العدل بال�شارقة
�إجنازات للخدمات ال�صناعية 13

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
اعالن بيع عقار بالن�شر  -املنفذ �ضده
فى الدعوى رقم  2015/729تنفيذ مدين

طالب التنفيذ  :حممد �سرور حممد بالعبيده و�آخ��رون  -عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي  -اجلمريا الثالثة � -شارع اجلمريا
الرئي�سي  -منزل  - 540هاتف  - 04/3941017املنفذ �ضده  :عارف �سرور حممد بالعبيدة  -و�آخرون  -عنوانه � :إمارة
دبي  -بردبي  -الرب�شاء الثالثة � -شارع  - 37فيال رقم  - 25بجانب مدر�سة املواكب اخلا�صة
طالب التنفيذ  :حممد �سرور حممد بالعبيدة  -ناعمة �سرور حممد بالعبيدة  -فاطمة �سرور حممد بالعبيدة  -عائ�شة �سرور
حممد  -املنفذ �ضده  :عارف �سرور حممد بالعبيدة  -نورة �سرور حممد بالعبيدة  -علياء �سرور حممد بالعبيدة
انه يف يوم االحد املوافق  2017/12/24ال�ساعة  5.00م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى بيع
العقار املو�ضحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع(�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين (www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني ال يقل عن  20%من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة
ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد
املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صارييف خالل ع�شرة ايام
التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�شرط
اال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف
املمتلكات (:ح�صت املدعني يف العقار ار�ض  +بناء )  -املنطقة  :جمريا الثالثة  -رقم االر�ض  - 441 :امل�ساحة 103.52 :
مرت مربع  -املقدرة بـــ ( )1.671.428درهم  -مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
مذكرة �إعادة تبليغ مدعي عليه بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
يف الق�ضية رقم ( )2017/6886مطالبات ب�سيطة  -ال�شارقة

اىل املدعى عليه  /نومان اديل امان اوله خان
حيث ان املدعي  /م�ؤ�س�سة اجرة ال�شارقة
قد اقامت عليك الدعوى املذكور رقمها �أعاله لدى هذه املحكمة  ،وتطالبك فيها ب�أداء مبلغ
وقدره ( 7340.03درهم)  ،باال�ضافة للفائدة بواقع ( )%5من تاريخ رفع الدعوى وحتى
تاريخ ال�سداد التام  ،باال�ضافة اللزامكم بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
لذلك يقت�ضي ح�ضورك امام هذه املحكمة (دائرة املطالبات الب�سيطة) قاعة رقم 154
يف متام ال�ساعة الثامنة والن�صف من �صباح يوم  2018/1/8وذلك لالجابة على الدعوى
وتقدمي ما لديك من بيانات ،ويف حال تخلفك عن احل�ضور او عدم ار�سال وكيل عنك يف
الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.

مكتب �إدارة الدعوى
�أمني ال�سر

وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
مكتب �إدارة الدعوى
العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
�إعادة �إعالن بالن�شر
اىل املدعى عليه  /دبي للمرطبات � -شركة م�ساهمة عامة
نعلمكم بان املدعي  /متجر و�سوبر ماركت ال�سوق الب�سيط ملالكها راجي�ش �شربات دامودا يف
الدعوى رقم  2017/6588الدائرة املدنية اجلزئية االوىل
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها  -:الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره  32.320درهم
�إجمايل املبلغ املطلوب به املرت�صد يف ذمة املدعي عليه وفائدة قانونية بواقع  %12من تاريخ ت�سجني
الدعوى وحتى ال�سداد التام  ،والزامه بدفع الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
لذا يقت�ضي ح�ضورك امام حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل
معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات  ،وذلك يوم االحد املوافق
 ، 2017/12/27امام الدائرة املدنية اجلزئية االوىل  ،القاعة  ، 137ال�ساعة � 8.30صباحا وذلك
للنظر يف الدعوى املذكور امل�شار اليها �أعاله  ،بو�صفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�ضورك �سيتم
اتخاذ االجراءات القانونية بقحك غيابيا.

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
مكتب �إدارة الدعوى

مكتب الكاتب العدل بال�شارقة
�إجنازات للخدمات ال�صناعية 13

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
حمكمة التمييز
�إعالن مطعون �ضدهم بالن�شر ب�صحيفة طعن متييز للمرة الثانية
رقم الطعن  12/19ق 2017 /متييز جتاري

اىل املطعون �ضدهما � -1 /أي �أي �أي ال�سترياد وجتارة مواد البناء  -ذ م م
/ 2عمران عا�شق حممد عا�شق  -باك�ستاين اجلن�سية
تقرر �إعالنكم بوقوع طعن على احلكم اال�ستئنايف رقم  2017/64جتاري ،املرفوع
م��ن ال�ط��اع�ن�ين -1/ع�ب��داهلل حممد علي ع�ب��داهلل  /2حممد ع��ادل عبدالعزيز-
و�إعالنكم �أنه من حقكم تقدمي الئحة بالدفوع خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ
الإعالن عمال ب�أحكمام قانون االجراءات املدنية و عليك مراجعة حمكمة التمييز
ال�ستالم ن�سخة من �صحيفة الطعن.

حمكمة التمييز
مدير �إدارة الدعوى

رئي�س الق�سم

املرجع 2150 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سادة � /سوبرماركت قمة اجلودة  -ذ م م  ،يرغبون يف البيع والتنازل
عن كامل ح�صتهم البالغة ( )%100وذلك اىل ال�سادة � /سوبر ماركت االفنان  -ذ م م وذلك يف
الرخ�صة التجارية با�سم (�سوبر ماركت قمة اجلودة  -ذ م م ) ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب
رخ�صة جتارية رقم ( - )572572مت تغيري ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اىل
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة فرع لرخ�صة حملية  -مت تغيري من اال�سم التجاري �سوبر ماركت
قمة اجلودة  -ذ م م اىل �سوبر ماركت االفنان  -ذ م م  ،فرع 1
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب
العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

حماكم دبي

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي/ال�شرق االو�سط لتدقيق احل�سابات  -عو�ض العامري
ال�ع�ن��وان  :مكتب رق��م  1304ملك ملي�س حممد ف��واز  -ب��ردب��ي  -بزن�س ب��اي -
هاتف  - 04-5148248فاك�س - 04-5148252 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية
االقت�صادية بدبي ب��أن��ه ق��د مت تعيني امل�صفي امل��ذك��ور �أع�ل�اه لت�صفية �سي ار
�سي انرتنا�شيونال للخدمات الفنية � -ش ذ م م وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم
دب��ي ب�ت��اري��خ  2017/12/17وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب ال �ع��دل حم��اك��م دب��ي بتاريخ
 2017/12/17وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/1837جتاري كلي

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/2265جتاري كلي

اىل املدعي عليه -1 /بريل ا�ست ماجنمنت �سريف�سز ذ.م.م  -فرع دبي جمهول حمل
االقامة مبا ان املدعي� /شركة �سارة للنقل الربي العام ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن
حممد عي�سى الناوري العامري قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام
املدعي عليه مببلغ وقدره ( )1.001.950درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل
بال كفالة .وح��ددت لها جل�سة ي��وم االرب�ع��اء املوافق  2018/1/3ال�ساعة � 9.30ص
بالقاعة  Ch2.E.22لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على
الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

اىل امل��دع��ي عليه -1 /ا��س�م��اع�ي��ل علي ك�م��ايل ب��ور جم�ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان
املدعي /بنك ابوظبي التجاري �ش.م.ع قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )561.947.84درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %12من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم
بالنفاذ املعجل بال كفالة .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2018/1/8ال�ساعة
� 9.30ص بالقاعة  Ch1.B.8لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة
�أيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
�إخطار عديل
رقم 2017/ 33427
مطالبة مببلغ (  ) 43948.67درهم

العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
�إخطار عديل
رقم 2017/ 33408
مطالبة مببلغ (  ) 75454.9درهم
املنذر  :م�صرف الإم ��ارات اال�سالمي  -وميثله قانونا م�صطفى عبدالكرمي �سوعان � -سوري اجلن�سية
مبوجب وكالة رقم  2017/1/251818بتاريخ  ، 2017/11/19م�صدقة لدى كاتب العدل دبي  -العنوان/
النخيل  -ر�أ�س اخليمة & هاتف055 -1457555 /
املنذر اليهم  -1 :عبدالرفيق كاتيال بونامبات  -هندي اجلن�سية  -هاتف � -2 - 0556487789 -شركة /
باراجون لالدوات الكهربائية  -ذ م م  -ابوظبي  -م�صفح م  - 25ق  - 21م�ستودع رقم  7هاتف 029984559 :
مب��وج��ب ذل��ك االخ �ط��ار  -ف��ان امل �ن��ذر يخطر امل �ن��ذر ال�ي��ه ب���ض��رورة � �س��داد امل�ب�ل��غ امل�تر��ص��د ب��ذم�ت��ه وقدره
(  )75454.9درهم ( خم�سة و�سبعون الفا واربعمائة واربعة وخم�سون درهما وت�سعون فل�سا فقط ال غري)
وذلك خالل مدة �سبعة ايام من تاريخ هذا الإعالن  -و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ اجراءات بيع �سيارة املنذر
اليه واملرهونة للمنذر ( تويوتا هاي�س  -فان �شحن  -ابي�ض  ) 2016 /رقم ( /15/40658ابوظبي /خ�صو�صي
) طبقا لن�ص املادة  172&175من قانون املعامالت التجارية .مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
املنذر

املنذر  :م�صرف الإم��ارات اال�سالمي  -وميثله قانونا م�صطفى عبدالكرمي �سوعان � -سوري اجلن�سية مبوجب
وكالة رقم  2017/1/251818بتاريخ  ، 2017/11/19م�صدقة لدى كاتب العدل دبي  -العنوان /النخيل  -ر�أ�س
اخليمة & هاتف055 -1457555 /
املنذر اليهم  -1 :حمدان �سلطان احمد بن خادم املن�صوري � -إماراتي اجلن�سية  -هاتف 0502076942 :
� -2شركة  /املدار لت�أجري ال�سيارات  -ال�شارقة � -شارع املريجة حمل رقم  2ملك العنود �سيف ابراهيم الناخي -
هاتف 065725746 :
مبوجب ذلك االخطار  -فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته وقدره ( ) 43948.67
درهم ( ثالثة واربعون الف وت�سعمائة وثمانية واربعون درهما و�سبعة و�ستون فل�سا فقط ال غري ) وذلك خالل مدة
�سبعة ايام من تاريخ هذا الإعالن  -و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ اجراءات بيع �سيارة املنذر اليه واملرهونة للمنذر
( كيا اوبتيما � -صالون  /ف�ضي ) 2014/رقم ( /2/68848ال�شارقة/خ�صو�صي ) طبقا لن�ص املادة  172&175من
قانون املعامالت التجارية .مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
املنذر

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

املرجع 2151 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /انامول وادود بي�سوا�س  -بنغايل اجلن�سية يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد /مد �ساجيب ح�سني
مد بيالل ح�سني  -بنغايل اجلن�سية يف الرخ�صة امل�سماة (الذوق الرفيع لتجارة الهواتف
املتحركة) ت�أ�س�سب ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ()749607
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب الكاتب العدل بال�شارقة
�إجنازات للخدمات ال�صناعية 13

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  12205بتاريخ 2017/12/23

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة � :سي ار �سي انرتنا�شيونال للخدمات الفنية � -ش ذ م م
العنوان  :م�ستودع رق��م  7ملك م�ؤ�س�سة دب��ي العقارية  /يون�س عبدالرحمن يون�س -
بردبي  -القوز ال�صناعية -ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة .رقم الرخ�صة
 681826 :رقم القيد بال�سجل التجاري  1108136 :مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية
االقت�صادية بدبي ب��أن��ه ق��د مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة
املذكورة �أعاله ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2017/12/17واملوثق لدى كاتب
العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/12/17وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم
�إىل امل�صفي املعني ال�شرق االو�سط لتدقيق احل�سابات  -عو�ض العامري  -العنوان
 :مكتب رقم  1304ملك ملي�س حممد فواز  -بردبي  -بزن�س باي  -هاتف 04-5148248
فاك�س 04-5148252 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذل��ك خالل
( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
مذكرة �إعادة تبليغ مدعي عليه بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
يف الق�ضية رقم ( )2017/6884مطالبات ب�سيطة  -ال�شارقة

اىل املدعى عليه  /نافيد عابد عابد ح�سني
حيث ان املدعي  /م�ؤ�س�سة اجرة ال�شارقة � -ش ذ م م
قد اقامت عليك الدعوى املذكور رقمها �أعاله لدى هذه املحكمة  ،وتطالبك فيها ب�أداء مبلغ
وقدره ( 14701.07درهم)  ،باال�ضافة للفائدة بواقع ( )%5من تاريخ رفع الدعوى وحتى
تاريخ ال�سداد التام  ،باال�ضافة اللزامكم بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
لذلك يقت�ضي ح�ضورك امام هذه املحكمة (دائرة املطالبات الب�سيطة) قاعة رقم 154
يف متام ال�ساعة الثامنة والن�صف من �صباح يوم  2018/1/8وذلك لالجابة على الدعوى
وتقدمي ما لديك من بيانات ،ويف حال تخلفك عن احل�ضور او عدم ار�سال وكيل عنك يف
الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.

مكتب �إدارة الدعوى
�أمني ال�سر

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
العدد  12205بتاريخ 2017/12/23
�إخطار عديل
رقم 2017/ 33417
مطالبة مببلغ (  ) 88871.8درهم

املنذر  :م�صرف الإمارات اال�سالمي  -وميثله قانونا م�صطفى عبدالكرمي �سوعان � -سوري اجلن�سية
مبوجب وكالة رقم  2017/1/251818بتاريخ  ، 2017/11/19م�صدقة لدى كاتب العدل دبي  -العنوان/
النخيل  -ر�أ�س اخليمة & هاتف055 -1457555 /
املنذر اليهم  -1 :ال�صايف ابراهيم عبدالقادر عبداهلل  -اجلن�سية
العنوان  /ابوظبي  -م�صفح م  10بناية املاجد  -هاتف 042665210 :
مبوجب ذلك االخطار  -فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته وقدره (
 ) 88871.8درهم ( ثمان وثمانون الفا وثمامنائة وواحد و�سبعون درهما وثمانون فل�سا فقط ال غري
درهم ) وذلك خالل مدة �سبعة ايام من تاريخ هذا الإع�لان  -و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ اجراءات
بيع �سيارة املنذر اليه واملرهونة للمنذر ( هايونداي �سانتافيه  -ا�ستي�شن  /ازرق غامق  ) 2015 /رقم
( /98746خ�صو�صي/ابوظبي ) 14/طبقا لن�ص املادة  172&175من قانون املعامالت التجارية .مع
حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
املنذر

السبت  23ديسمبر  2017م  -العـدد 12205

الفجر الريا�ضي

Saturday 23 December 2017 - Issue No 12205

 450ريا�ضي ًا رو�سي ًا ي�ستعدون لأوملبياد 2018

�أك��د وزي��ر الريا�ضة ال��رو��س��ي ب��اف��ل كولوبكوف �إن �أك�ث�ر من
 450ريا�ضيا يتدربون للم�شاركة يف اوملبياد  2018ال�شتوي
يف بيونغ ت�شانغ الكورية اجلنوبية حتت العلم الأومل�ب��ي ،بعد
قرار اللجنة الدولية منع م�شاركتهم حتت راية بالدهم على
خلفية ق�ضايا املن�شطات.
وق��ال ال��وزي��ر ال��رو��س��ي يف م��ؤمت��ر �صحايف “�شكلنا جمموعة
عمل ناق�شت مع اللجنة االوملبية الدولية مو�ضوع م�شاركة
الريا�ضيني ال��رو���س يف الأل �ع��اب الأومل�ب�ي��ة .ه��ذا االم��ر ي�شمل
امل�سائل اللوجي�ستية ،امل�شاركة يف حفل االفتتاح وكيفية تلبية
�شروط اللجنة االوملبية الدولية».
واو�ضح كولوبكوف “وزارة الريا�ضة �ستدعم كل الريا�ضيني
ال��ذي��ن ي�ستعدون للألعاب” ،م�شريا اىل ان اك�ثر م��ن 450

ريا�ضيا يتدربون حاليا من اجل امل�شاركة يف الألعاب االوملبية.
وا��س�ت�ب�ع��دت رو��س�ي��ا م��ن امل���ش��ارك��ة يف اومل �ب �ي��اد  2018الذي
ت�ست�ضيفه مدينة بيونغ ت�شانغ من  9اىل � 25شباط فرباير،
من قبل اللجنة االوملبية ب�سبب برنامج التن�شط املمنهج يف
الريا�ضة الرو�سية واملدعوم من اجهزة حكومية الذي ك�شفه
تقرير املحقق الكندي ريت�شارد ماكالرين ،املكلف من الوكالة
الدولية ملكافحة املن�شطات (وادا).
ومل ي�سمح اال للريا�ضيني النظيفني بامل�شاركة حت��ت العلم
االوملبي بعد ان يتم اختيارهم من قبل فريق مكلف من قبل
اللجنة الأوملبية الدولية .وحت��دث الوزير عن “�سنة ...رمبا
هي الأ�صعب يف تاريخ الريا�ضة الرو�سية وال�سوفياتية” ،لكنه
ا�شار اىل �إيجابية يف ح�صيلة هذا العام.

واو�ضح كولوبكوف يف هذا ال�سياق ان رو�سيا “عملت كثريا”
يف مو�ضوع مكافحة املن�شطات ،م��ؤك��دا ان ب�لاده عمدت اىل
“ا�صالح �شامل لللوكالة الرو�سية ملكافحة املن�شطات التي باتت
م�ستقلة متاما ماليا وق�ضائيا ،و�ستعمل ك�أي وكالة اخرى يف
العامل .و�أ�ضاف ان خمترب مو�سكو اجلديد لفحو�ص املن�شطات
الذي �سيفتتح يف  2018حتت رعاية جامعة مو�سكو� ،سيحرتم
“كل ال�ق��واع��د ك��ي ي�صبح معتمدا م��ن قبل ال��وك��ال��ة العاملية
و�سيتمتع بطاقات كبرية ت�ضمن فحو�ص الريا�ضيني الرو�س
وحتى الأج��ان��ب .و�أوق�ف��ت الوكالة الدولية يف ت�شرين الثاين
نوفمرب  2015الوكالة الرو�سية مع بدء تك�شف الف�ضيحة
عن تورط �أجهزة الدولة الرو�سية يف نظام تن�شط خالل الفرتة
املمتدة من  21011اىل .2015

�سيتي ي�سخر من فياليني ويغ�ضب
جماهري يونايتد
�أ�شعل نادي مان�ش�سرت �سيتي الإجنليزي موقع تويرت للتوا�صل االجتماعي ،بعدما �سخر من العب
مان�ش�سرت يونايتد ،البلجيكي من �أ�صل مغربي مروان فياليني.
ون�شر ال�سيتي عرب ح�سابه على تويرت �صورة لالعب من ظهره وهو يتدرب يف ال�ضباب ،و�س�أل متابعيه
باللغة الفرن�سية عن هوية هذا الالعب .و�أجاب العديد من املتابعني ب�أن هذا الالعب هو فياليني
العب و�سط املان يونايتد ،الأمر الذي رد عليه املان �سيتي قائ ً
ال :ال ،هذا العب كرة قدم حقيقي.
و�أثار هذا الرد الآالف من التغريدات ما دفع النادي حلذفه.
ويبدو يف ال�صورة �أن الالعب الذي يتدرب يف ال�ضباب هو العب مان�ش�سرت �سيتي ،الأمل��اين لريوي
�ساين .
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تقام يف نادي �شباب الأهلي دبي

اجلولة الثالثة من ك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة للجوجيت�سو تنطلق اليوم

�أعلن احت��اد الإم ��ارات للجوجيت�سو عن انطالق اجلولة
الثالثة من بطولة «ك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة
للجوجيت�سو» املخ�ص�صة للأندية ملو�سم 2018-2017
�صباح اليوم ال�سبت والتي �ستقام يف ن��ادي �شباب الأهلي
دبي.
وج� � ��رى ت �خ �� �ص �ي ����ص ال �ب �ط��ول��ة ل�ل�اع �ب�ي�ن وال�ل�اع� �ب ��ات

الإم��ارات�ي��ات ،بهدف حتفيز املناف�سة بني الأن��دي��ة ،حيث
متنح هذه البطولة جلميع العبي اجلوجيت�سو امل�سجلني
لدى الأندية املحلية فر�صة امل�شاركة ،ف�ض ً
ال عن �سعيها
ال�ستك�شاف امل��زي��د م��ن امل �ه��ارات املتميزة ل��دى مواطني
ال��دول��ة امل��ؤه�ل�ين للمنتخبات ال��وط�ن�ي��ة ،ب�ه��دف ت�سليط
ال�ضوء عليهم ،وتقدمي الرعاية لهم ،وم��ن ثم االرتقاء

بهم �إىل املن�صات العاملية .وت�ستمر البطولة يف ا�ستقطاب
�أعداد متزايدة من امل�شاركني ،حيث ت�شهد اجلولة الثالثة
هذا املو�سم ارتفاع يف ن�سب الت�سجيل ،الأمر الذي يعك�س
التناف�س الكبري واحتدام التحدي على ب�ساط البطولة
بني الأندية امل�شاركة.
حيث جت��در الإ� �ش��ارة �إىل اح�ت�لال ن��ادي العني ال�صدارة،

يليه نادي اجلزيرة يف املركز الثاين ،و�أكادميية الوحدة يف
املركز الثالث ،وي�أتي نادي الظفرة يف املركز الرابع.
وج��دي��ر بالذكر �أن �إط�ل�اق احت��اد الإم ��ارات اجلوجيت�سو
لبطولة ك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة للجوجيت�سو
املخ�ص�صة ل�ل�أن��دي��ة وال �ت��ي ت �ت ��أل��ف م��ن خ�م����س جوالت
مل��و� �س��م  ،2018 - 2017ي� ��أت ��ي يف ت��ر� �س �ي �خ �اً ملهمة

االحت ��اد الأ��س��ا��س�ي��ة ال�ت��ي حت�ظ��ى ب��دع��م وت��وج�ي�ه��ات من
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد
�أبوظبي ،نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،والرامية
�إىل امل�ساهمة يف بناء جمتمع “اجلوجيت�سو الإماراتي”،
الذي يتمتع باحرتافية عالية ،وقدرة على الو�صول بدولة
الإمارات �إىل من�صات التتويج �إقليمياً وعاملياً.

كيفن �أندر�سون و�آندريه روبليف ي�شاركان يف بطولة مبادلة العاملية للتن�س بد ًال من �ستان فافرينكا وميلو�ش راونيت�ش

النجمني املت�ألقني �أندر�سون وروبليف ي�ستعدان لت�سجيل ح�ضور مميز يف البطولة
� �ش �ه��دت ال�ن���س�خ��ة ال �ع��ا� �ش��رة من
ب �ط��ول��ة م �ب��ادل��ة ال �ع��امل �ي��ة للتن�س
ان�سحاب الالعبني �ستان فافرينكا
وميلو�ش راونيت�ش ،والذين �سيتم
ا� �س �ت �ب��دال �ه �م��ا ب �ك��ل م ��ن اجلنوب
�أفريقي كيفن �أندر�سون والرو�سي
�آندريه روبليف على التوايل .و�أ�شار
ال�ل�اع �ب��ان ف��اف��ري�ن�ك��ا وراونيت�ش
�إىل عدم جاهزيتهما للم�شاركة يف
البطولة ن �ظ��راً للفرتة الطويلة
ال �ت��ي اب�ت�ع��د ف�ي�ه��ا ك��ل منهما عن
�أر�ض املالعب.
ويف ه ��ذا ال �� �س �ي��اق ،ق ��ال الالعب
� �س �ت��ان ف��اف��ري �ن �ك��ا :ل �� �س��وء احلظ،
لن �أك��ون ق��ادراً على اللعب خالل
ه��ذا العام يف �أبوظبي نظراً لعدم
جاهزيتي للمناف�سة يف بطولة من
هذا امل�ستوى .و�إىل جانب زمالئي
يف ال� �ف ��ري ��ق ،ف� � ��إين �أب� � ��ذل ق�صار
جهدي لأك��ون على �أمت اجلاهزية
ل�ل�م���ش��ارك��ة يف ب �ط��ول��ة �أ�سرتاليا
امل� �ف� �ت ��وح ��ة .و�أن � � ��ا �أ�� �ش� �ع ��ر بعميق
احل� ��زن ل �ع��دم مت�ك�ن��ي م��ن اللعب
�أم��ام اجلمهور ال��رائ��ع يف ’بطولة
م �ب��ادل��ة ال�ع��امل�ي��ة للتن�س‘ ،ولكن
يتعني علي التحلي بال�صرب ومنح
ج���س��دي ال��وق��ت ال �ك��ايف ال�ستعادة
ك��ام��ل ل�ي��اق�ت��ي ال�ب��دن�ي��ة .و�أود �أن

�أمت�ن��ى للجميع م�شاركة طيبة يف
هذه البطولة الرائعة ،و�أنا �أتطلع
ق��دم�اً للعودة �إىل �أب��وظ�ب��ي خالل
دورة العام .2018
و��س�ي�ح��ل ك�ي�ف��ن �أن��در� �س��ون ،الذي
� �س �ي �� �ش��ارك يف ن �ه��ائ �ي��ات بطولة
�أم��ري �ك��ا امل�ف�ت��وح��ة ل�ل�ت�ن����س ،مكان
فافرينكا خ�لال ال�ي��وم الأول من
ب �ط��ول��ة م �ب��ادل��ة ال �ع��امل �ي��ة للتن�س
ليقابل الإ� �س �ب��اين ب��اب�ل��و كارينيو
ب��و� �س �ت��ا امل �ن �� �ص��ف ال �ع��ا� �ش��ر عاملياً،
ح�ي��ث �سيتواجه ال�لاع�ب��ان للمرة
ال�ث��ان�ي��ة ب�ع��د مواجهتهما الأوىل
خالل ن�صف نهائي بطولة �أمريكا
املفتوحة للتن�س .و�سيت�أهل الفائز
يف ه ��ذه امل� �ب ��اراة مل��واج �ه��ة البطل
رافائيل ن��ادال خالل اليوم الثاين
م��ن ال�ب�ط��ول��ة حل�ج��ز م�ك��ان ل��ه يف و�صوله الأول �إىل نهائي بطولة
ج � ��ران � ��د � � �س�ل��ام خ �ل ��ال بطولة
نهائي البطولة.
و�سيتم ا�ستبدال راونيت�ش بالالعب �أمريكا املفتوحة ،حيث خ�سر هذا
ال��رو��س��ي �آن��دري��ه روب�ل�ي��ف والذي اللقاء �أم��ام رافائيل ن��ادال .ويعود
��س�ي��واج��ه دوم�ي�ن�ي��ك ث�ي��م امل�صنّف �أن��در��س��ون البالغ طوله  6,8قدم
اخل��ام ����س ع��امل �ي �اً ،ح �ي��ث �سيت�أهل ويلعب بيده اليمنى بعد ا�سرتاحة
الفائز ملواجهة نوفاك جوكوفيت�ش ط��وي�ل��ة مل��واج �ه��ة الإ� �س �ب��اين بابلو
خالل املباراة ن�صف النهائية التي ك��اري�ن�ي��و ب��و��س�ت��ا ،وح �ج��ز بطاقته
تقام يف اليوم الثاين من البطولة .امل�ؤهلة �إىل نهائي بطولة مبادلة
و خ �ل��ال وق � ��ت �� �س ��اب ��ق م� ��ن ه ��ذا العاملية للتن�س .وي�ع��د �أندر�سون
ال � �ع ��ام� � ،س� ّ�ج��ل ك �ي �ف��ن �أن ��در�� �س ��ون ال ��ذي يبلغ م��ن ال�ع�م��ر  31عاماً

تريمي مدربا لـغلطة �سراي للمرة الرابعة
اعلن نادي غلطة �سراي الرتكي لكرة القدم ام�س انه
تعاقد مع امل��درب ف��احت ت�يرمي للإ�شراف على الفريق
للمرة ال��راب�ع��ة بعد �إق��ال��ة ال�ك��روات��ي اي�غ��ور ت��ودور من
من�صبه االثنني املا�ضي.
وذكر غلطة �سراي عرب تويرت “فاحت تريمي يعود �إىل
بيته».
ويعترب ت�يرمي ولقبه “االمرباطور” �شخ�صية بارزة
يف تاريخ النادي العريق الذي �سبق له ان توىل تدريبه
ث�ل�اث م� ��رات (2004-2002 ،2000-1996
و.)2013-2011
وجن��ح ت�يرمي يف قيادة غلطة �سراي اىل اح��راز اللقب
املحلي �ست مرات ،وك�أ�س االحتاد الأوروبي على ح�ساب

ار��س�ن��ال ع��ام  ،2000وه��و ال�ف��ري��ق ال�ترك��ي الوحيد
الفائز بلقب �أوروبي.
وك��ان ت�يرمي ( 64ع��ام��ا) م��ن دون عمل منذ ان ترك
ت��دري��ب منتخب ت��رك�ي��ا ب�ع��د ��ض�ل��وع��ه يف ع ��راك داخل
مطعم.
ويحتل غلطة �سراي ال��ذي عزز �صفوفه مطلع املو�سم
احل � ��ايل ب��ال �ت �ع��اق��د م ��ع امل �ه��اج��م ال� � ��دويل الفرن�سي
بافيتيمبي غومي�س ،املركز الثالث يف ال��دوري املحلي
بفارق نقطة واحدة عن با�شاك �شيهري املت�صدر.
وي�أمل ان�صار غلطة �سراي بان ي�ساهم قدوم تريمي يف
و�ضع حد ل�سيطرة ب�شيكتا�ش الغرمي التقليدي يف مدينة
ا�سطنبول على اللقب املحلي يف املو�سمني املا�ضيني.

�أول العب جنوب �أفريقي ي�صل �إىل
نهائي ’بطولة �أمريكا املفتوحة‘،
و�أط � ��ول ال�لاع �ب�ين امل �� �ش��ارك�ين يف
بطولة ’جراند �سالم‘ خالل تاريخ
هاتني البطولتني املفتوحتني.
ويف معر�ض تعليقه حول م�شاركته
الثانية يف بطولة مبادلة العاملية
ل�ل�ت�ن����س ،ق ��ال �أن ��در�� �س ��ون� :أ�شعر
بحما�س ب��ال��غ للعب يف �أبوظبي،
واال�� �س� �ت� �ع ��داد مل��و� �س��م ج ��دي ��د من
املناف�سة يف �أوىل ب�ط��والت جراند

� �س�لام خ�ل�ال ال �ع��ام .وال ��ش��ك �أن
املناف�سة خ�لال ه��ذا العام �ستكون
�شديدة للغاية ،و�أن��ا �أتطلع قدماً
مل��وا� �ص �ل��ة م���س�يرت��ي م ��ن النقطة
ال�ت��ي توقفت عندها خ�لال العام
امل ��ا�� �ض ��ي .وم � ��ن ن��اح �ي �ت��ه ،حظي
الالعب الرو�سي �آن��دري��ه روبليف
– الذي يطلق عليه م�شجعوه ا�سم
روبي – مبو�سم متميز خالل هذا
العام ،حيث �أح��رز عا�شر فوز مهم
له بعد تغلبه على الالعب غريغور

�إيطاليا حرمت من املونديال
وتلفزيونها الر�سمي �أي�ضا
ح�صلت جمموعة “ميديا�ست” الإيطالية على احلقوق يف بالدها لنقل
مباريات ك�أ�س العامل لكرة القدم  2018التي ت�ست�ضيفها رو�سيا ،وحرمت
القناة الر�سمية الر�سمي من بث �أي مباراة ،وذلك للمرة الأوىل يف تاريخ
املونديال .و�أك��دت املجموعة التي �أن�ش�أها رئي�س ال��وزراء اال�سبق �سيلفيو
برلو�سكوين عام  ،1987اخلمي�س انها فازت بحقوق نقل كامل املباريات الـ
 64يف ك�أ�س العامل املقبلة التي �ستقام يف رو�سيا من  14حزيران يونيو اىل
 15متوز يوليو  .2018و�أ�شارت م�صادر عدة اىل ان املجموعة التي تعمل
بنظام اال��ش�تراك��ات ،دفعت مبلغ  78مليون ي��ورو للح�صول على حقوق
النقل .و�ستبث مباريات املونديال على االقنية املدفوعة الأج��ر التابعة
للمجموعة يف ايطاليا ويف ا�سبانيا اي�ضا.

دمي�ت�روف بطل نهائيات اجلولة
العاملية ل��راب�ط��ة حم�تريف التن�س
خالل اجلولة الثانية من بطولة
�أم��ري�ك��ا املفتوحة ال�ت��ي �أق�ي�م��ت يف
ه��ذا ال�ع��ام ،وو��ص��ل �إىل ال��دور ربع
ال�ن�ه��ائ��ي .وجن��ح روب�ل�ي��ف املولود
يف العا�صمة الرو�سية مو�سكو يف
حت�سني ترتيبه لنهاية العام خالل
 4م��وا� �س��م م�ت�ت��ال�ي��ة ب�ي�ن عامي
 ،2017-2014والو�صول �إىل
’نهائيات اجلولة العاملية لل�شباب‘،
ف �� �ض� ً
لا ع��ن �إح� � ��راز �أوىل �ألقابه
الفردية يف رابطة حمرتيف التن�س
خالل م�شاركته يف بطولة كرواتيا
املفتوحة للتن�س.
وح� ��ول م �� �ش��ارك �ت��ه ل �ل �م��رة الأوىل
يف بطولة مبادلة العاملية للتن�س �أب � ��وظ � �ب � ��ي خ� �ل ��ال ال� � �ف �ت��رة بني
ب�أبوظبي ،قال روبليف البالغ من  28ول � �غ� ��اي� ��ة  30دي�سمرب.
العمر  20ع��ام �اً� :إن��ه مل��ن دواعي وت�ت��وف��ر ت��ذاك��ر ح���ض��ور البطولة
�سروري و�شرف عظيم بالن�سبة يل ل�ل�ب�ي��ع ع�ل��ى امل��وق��ع الإل� �ك�ت�روين:
�أن تتم دعوتي للم�شاركة يف بطولة www.ticketmaster.
من هذا امل�ستوى .و�س�أبذل ق�صارى  aeول ��دى ك��اف��ة م�ت��اج��ر فريجن
جهدي لتقدمي �أف�ضل عر�ض يل ،م �ي �ج��ا� �س �ت��ور يف خم �ت �ل��ف �أن� �ح ��اء
و�أن ��ا �أت�ط�ل��ع ق��دم �اً ل�ل�ق��اء جمهور دول��ة الإم� ��ارات العربية املتحدة.
للمزيد من املعلومات ،يرجى زيارة
�أبوظبي الرائع.
ي �� �ش��ار �إىل �أن ال �ب �ط��ول��ة ُت �ق��ام يف امل ��وق ��ع الإل� � �ك �ت��روينwww. :
م ��رك ��ز ال �ت �ن ����س ال� � � ��دويل �ضمن .mubadalawtc.com
مدينة زاي��د الريا�ضية بالعا�صمة ندعوكم لالحتفاء مب�شاهدة نخبة

م��ن �أمل ��ع جن��وم ع��امل التن�س على
�أر���ض الإم� ��ارات العربية املتحدة،
وا� �س �ت �ق �ب��ال ال � �ع� ��ام اجل� ��دي� ��د مع
النجمة العاملية كاتي بريي والتي
تعد ع�شاقها ب��إح�ي��اء حفل �ضخم
يف ل�ي�ل��ة ر�أ�� ��س ال���س�ن��ة� ،إذ يح�صل
ح��ام �ل��و ت ��ذاك ��ر ب �ط��ول��ة مبادلة
ال�ع��امل�ي��ة للتن�س ع�ل��ى تخفي�ضات
بن�سبة  20%عند ��ش��راء بطاقة
ال� ��دخ� ��ول ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ح �ف��ل عرب
امل ��وق ��ع الإل� � �ك �ت��روينwww. :
ticketmaster.ae

كلوب يحدد موعد رحيله عن ليفربول
ق��ال امل��دي��ر الفني لفريق ليفربول الإجن�ل�ي��زي لكرة
القدم ،يورغن كلوب� ،إن��ه ال يعتزم اتباع خطى ال�سري
�أليك�س فريغ�سون مع مان�ش�سرت يونايتد والفرن�سي
�آر��س�ين فينغر م��ع �آر�سنا  ،يف قطع م�سرية طويلة مع
نف�س الفريق ،م�شرياً �إىل �أن��ه قد يرحل عن ليفربول
عقب الفوز ببطولة كبرية .وت��وىل كلوب ( 50عاماً)
تدريب ليفربول يف  ،2015بعد �أن ق�ضى �سبعة �أعوام
يف تدريب ماينز وبرو�سيا دورمتوند بالدوري الأملاين
(بوند�سليغا) .وك��ان كلوب �أمل��ح يف وق��ت �سابق �إىل �أنه
�سيكون �سعيداً� ،إذا ب��ات ليفربول ه��و الفريق الأخري
يف م�سريته التدريبية .لكنه ا�ستبعد ،يف ت�صريحات
ن�شرتها �شبكة “�إي�.إ�س.بي�.إن” ام����س اجل�م�ع��ة� ،أن
“يق�ضي م�شواراً مثل الذي ق�ضاه فريغ�سون بتويل

تدريب مان�ش�سرت يونايتد بني عامي  1986و،2013
�أو فينغر الذي يتوىل تدريب �أر�سنال منذ عام 1996
وال يزال يف من�صبه» .و�أ�ضاف كلوب ،خالل حديثه عن
مباراة ليفربول �أمام م�ضيفه �آر�سنال �ضمن مناف�سات
اجلولة التا�سعة ع�شر من ال��دوري الإجنليزي املمتاز:
“البقاء هنا ملدة  20عاماً؟ ال �أعرف ،ال �أعرف ..الآن
بعد �سبعة �أعوام� ،أ�شعر ب�أنه رمباً يكون علي االنتقال».
وت��اب��ع امل��درب الأمل ��اين“ :طاملا �أن الأم��ور ت�سري ب�شكل
جيد ،ف�إنني �س�أ�ستمر ،مبعنى �أن��ه طاملا �أمامنا املجال
للتطور �س�أ�ستمر ،لأنه عندما نفوز ب�شيء هنا ،وهو ما
ينتظره اجلميع بحما�س ،رمبا تكون هذه هي اللحظة
ال�ت��ي يجب فيها ال��رح�ي��ل ..لكنني الآن ال �أ��ش�ع��ر ب�أن
حلظة الرحيل قريبة ،فكل �شيء ي�سري على ما يرام».
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الفجر الريا�ضي

نادي الذيد ينظم دورة اكت�شاف املوهوبني يف لعبة ال�شطرجن

18

ب��د�أ ن��ادي ال��ذي��د الثقايف الريا�ضي ن�شاطه
اخلا�ص بال�شطرجن بعد اعتماده من �أحتاد
ال���ش�ط��رجن ب� ��دوره اك�ت���ش��اف امل��وه �ب�ين بات
بالتعاون مع مدر�سة الوادي حيث مت اختيار
عدد من  25طالبا ميتلك �صفات املوهبني
يف ال�شطرجن.
الدورة كثفت حماورها يف التخطيط املكثف
مبقر ن��ادي الذيد له�ؤالء الالعبني ت�ستمر
طيلة الإج ��ازة الدرا�سية مبعدل � 3أي��ام يف
الأ�سبوع.
ويف ن �ف ����س ال ��وق ��ت ب � ��د�أ ال �ف��ري��ق اخلا�ص

بال�شطرجن من الالعبني تدريباتهم املعتادة
ل �ت �ط��وي��ر م �ه��ارات �ه��م ا� �س �ت �ن��ادا للبطوالت
القادمة بالتن�سيق مع االحتاد.
و�أو�ضح خليفة �سلطان اجل��اري �أمني ال�سر
ال�ع��ام ل�ن��ادي ال��ذي��د ب ��أن اخل�ط��ة املو�ضوعة
للن�شاط ال�صيفي ت�سري ب��اجت��اه�ين الأول
ت �ط��وي��ر م� �ه ��ارات ال�ل�اع �ب�ي�ن امل���س�ج�ل�ين يف
ه ��ذا ال �ن �� �ش��اط وال ��ذي ��ن ب� ��د�أ ال �ع �م��ل معهم
منذ الأن�شطة ال�صيفية بالتعاون مع نادي
ال�شارقة لل�شطرجن.
والثاين تنفيذ خطة لل�صغار وهو �أمر مهم

ل�ل�ب��دء معهم ب�سن مبكر ب�ه��دف �إك�سابهم
امل �ه��ارات الإب��داع �ي��ة يف التفكري والتكتيك
يف ال �ل �ع��ب وه� ��ذا ي �ت��م ب��ال �ت �ع��اون م��ع احتاد
ال�شطرجن من خالل املدرب عبد القادر ري�س
واملدربة �ضحى املعلم.
و�أ� � �ش � ��ار اجل � � ��اري �إىل �أن� � ��ه مت ت ��وف�ي�ر كل
م�ستلزمات النجاح هذا الن�شاط من حافالت
نقل الالعبني و�صالة خا�صة ملمار�سة اللعبة
مع تعاون مميز مع �أول�ي��اء �أم��ور الالعبني
يف دع�م�ه��م لأب �ن��ائ �ه��م وت���س�ه�ي��ل ح�ضورهم
للتدريبات.

مب�شاركة  180فار�س ًا وفار�سة من  20دولة

الظاهري يرحب بالفر�سان على �صهوة “نيما” والهاجري �أول املت�أهلني للكربى
•• العني – الفجر

ان�ط�ل�ق��ت �أول �أم ����س ع�ل��ى م �ي��دان ن ��ادي العني
للفرو�سية والرماية واجلولف فعاليات بطولة
ك��أ���س االحت��اد الدولية لقفز احل��واج��ز م��ن فئة
النجمتني ،برعاية �سمو ال�شيخ حممد بن خليفة
بن زايد �آل نهيان ،ع�ضو املجل�س التنفيذي ،رئي�س
جمل�س �إدارة ن��ادي العني للفرو�سية والرماية
واجلولف ،وب�إ�شراف االحتاد الدويل للفرو�سية
واحت��اد الإم ��ارات للفرو�سية ،وج��اءت افتتاحية
االنت�صارات م�سك ختام اليوم الأول وكما كان
ي�شتهي فر�سان الإمارات لقفز احلواجز ،وعزفت
امل��و��س�ي�ق��ى ب��ال���س�لام ال��وط�ن��ي ل��دول��ة الإم� ��ارات
مرتني يف بطولة ارتبط ا�سمها بدولة االحتاد ــ
بطولة ك�أ�س االحتاد الدولية لقفز احلواجز يف
ن�سختها الثانيةــ وذلك بعد �سيطرتهم على مراكز
ال�صدارة مرتني ،الأوىل يف ال�شوط الإفتتاحي
من الفئة ال�صغرى مبوا�صفات اجلولة الواحدة،
و�صمم م�سلكه بحواجز بلغ ارتفاعها � 120سم،
و�شارك فيه  67فار�ساً وفار�سة ج��اءوا من دول
خليجية وعربية و�آ�سيوية و�أوروبية و�أمريكية،
 27منهم �أك�م�ل��وا اجل��ول��ة دون خ �ط ��أ ،وحاز
فر�سان الإم��ارات على ك�ؤو�س مراكزها الأوىل،

ك ��أ���س ال �� �ص��دارة وح�ق�ق��ه ال�ف��ار���س خ��ال��د حممد
الظاهري باجلواد “نيما” على ميدانه املف�ضل
وب�ين جمهوره ،م�ستفيداً مت��ام�اً م��ن م�شاركته
املت�أخرة وجناحه يف �إكمال اجلولة دون خط�أ يف
زمن �سريع بلغ  55.33ثانية ،ك�سر به �أف�ضل
الأزمنة وخطف ك�أ�س ال�صدارة من الفار�س عبد
الرحمن �أحمد �أمني امل�شارك رقم  13بالفر�س
ك��ورال بيت�ش زد حيث �أنهى اجلولة يف زمن بلغ
 55.65ثانية وت ّوج بك�أ�س املركز الثاين .ونال
ك�أ�س املركز الثالث الفار�س ال�شيخ علي بن جمال
النعيمي امل�شارك رقم  53باجلواد �سيلتك و�أكمل
اجلولة يف  58.79ثانية.
وج� ��اءال � �ف� ��وز ال� �ث ��اين ل �ف��ر� �س��ان الإم� � � � ��ارات يف
��ش��وط خ�ت��ام مناف�سات ال �ي��وم الأول م��ن الفئة
ال�ك�برى على ح��واج��ز بلغ ارتفاعها � 140سم،
ومبوا�صفات املرحلتني اخلا�صة وال�ت��ي ي�سمح
ف�ي�ه��ا ل �ل �ف��ار���س ب� � ��الأداء يف امل��رح �ل �ت�ين وحت�سم
نتيجتها بالأداء دون خط�أ مع �أف�ضلية الزمن يف
املرحلة الثانية ،و�أحرز الفوز الفار�س الإماراتي
املت�ألق حممد غامن الهاجري باجلواد هريم�س
دو ماريبو�سا من بني  48فار�سا وفار�سة قبلوا
حت��دي��ات اجلولتني ،و�أكملهما ب��دون خط�أ 23
فار�سا منهم ،وجنح الهاجري امل�شارك رقم 23

يف �إكمال املرحلة الثانية يف الزمن الأف�ضل وبلغ
 20.50ثانية ،وت ّوج بك�أ�س ال�صدارة لي�صبح �أول
الفر�سان املت�أهلني للم�شاركة يف �شوط اجلائزة
الكربى ،ومن بعده ت�سلمت ك�أ�س املركز الثاين
الفار�سة نادية عبد العزيز ترمي بالفر�س �أ�سكاريا
 3امل�شارك رقم  43و�أنهت املرحلة الثانية يف
زم��ن ب�ل��غ  21,53ث��ان�ي��ة ق�ف��زت ب��ه �إىل املركز
الثاين ،وح�صل على ك�أ�س املركز الثالث الفار�س
الأوملبي ال�سعودي رمزي الدهامي باجلواد تيد
امل�شارك رق��م  33و�أن�ه��ى م�شاركته يف زم��ن بلغ
 21.61ثانية نال به املركز الثاين امل�ؤقت قبل
م�شاركة الفار�سة ترمي التي جنحت يف ال�ضغط
عليه فرتاجع �إىل املركز الثالث.
�سكاكيني يحرز ك�أ�س الو�سطى
ت ّوج الفار�س الإيطايل �أندريا �سكاكيني باجلواد
“�أالبا” امل�شارك رقم  37بك�أ�س الفئة الو�سطى
مبوا�صفات املرحلتني اخلا�صة� ،أكمل �سكاكيني
املرحلتني دون خط�أ و�أجن��ز املرحلة الثانية يف
زم��ن بلغ  29.26ثانية �شكل ب��ه �ضغطا على
امل���ش��ارك�ين م��ن ب �ع��ده ،و��ص�م��م م�سلك ال�شوط
بحواجز بلغ ارتفاعها � 130سم ،و��ش��ارك فيه
 63فار�سا وفار�سة ،و�أكمل منهم املرحلتني دون
خط�أ  12فار�ساً منهم الفار�س �أ�سامة الزبيبي

امل �� �ش��ارك رق ��م  39حت��ت م�ظ�ل��ة ع�ل��م الإم� ��ارات
ال��ذي ق��دم ا�ستعرا�ضاً ق��وي�اً م��ع ال�ف��ر���س ليدي
بلو حم ��او ًال النيل م��ن املت�صدر �إال �أن الزمن
بلغ  29.49ثانية بفارق  23ج��زءاً فقط من
الثانية نال به ك�أ�س املركز الثاين ،وهي نتيجة
جيدة لهذا الفار�س الذي ي�شارك �ضمن �صفوف
الفر�سان من فئة اجلونيورز يف مناف�سات مو�سم
ال�ق�ف��ز ب ��الإم ��ارات .وذه ��ب ك ��أ���س امل��رك��ز الثالث
للفار�س الإيراين فرهاجن �صادقي امل�شارك رقم
 51ب�صحبة اجلواد دبليو بيكوليني والزمن بلغ
 30.96ثانية.
�شهد فعاليات البطولة ال�ت��ي �ستتوا�صل حتى
م���س��اء ال �ي��وم ،وق ��ام ب�ت�ت��وي��ج ال �ف��ائ��زي��ن حممد
را�شد النا�صري مديرعام نادي العني للفرو�سية
والرماية واجل��ول��ف ،رئي�س البطولة ،وجمدي
اخلويل املدير التنفيذي لل�ش�ؤون املالية والإدارية
بالنادي ،مدير احلدث الذي يقام بدعم جمل�س
�أبوظبي الريا�ضي ال�شريك احلكومي الداعم
ل�ك��اف��ة الأح � ��داث ال��ري��ا��ض�ي��ة ،و��ش��رك��ة لوجنني
راعية دوري الإم��ارات لوجنني لقفز احلواجز،
ال�شرقية ل�ل���س�ي��ارات� ،أوا��س�ي����س ليفينغ� ،شركة
كوكا ك��وال ،م�ست�شفى ان ام �سي التخ�ص�صي –
العني وم�ست�شفى يونيفر�سال �أجنحة العافية

– العني .من جهته �أكد حممد را�شد النا�صري
�أنه قد اجتمع بالفر�سان امل�شاركون يف البطولة
�صباح يوم الإفتتاح م�شرياً �إىل �أنه قد مل�س منهم
الإرت �ي��اح ال�ت��ام م��ن النواحي كافة حيث �أ�شادوا
بالتنظيم والإعداد لهذه املناف�سات.
وق� ��ال �إن م��دي �ن��ة ال �ع�ين ق��د �أ� �ص �ب �ح��ت ملتقى
مف�ض ً
ال للفر�سان من جميع �أنحاء العامل وقبلة
ل�ل�م���ش��ارك��ة يف ك��ل ال �ب �ط��والت ال �ت��ي حتت�ضنها
وت�ست�ضيفها املدينة اخل�ضراء.
و�أ�ضاف :ي�شارك يف هذه البطولة  180فار�ساً
مي�ث�ل��ون  20دول ��ة و�أن �ه��م ج�م�ي�ع�اً را� �ض��ون كل
ال��ر� �ض��ا ب��اجل��وان��ب ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة والإ�ست�ضافة
وي���ش�ع��رون ب��ال��راح��ة ال�ت��ام��ة و�أمت �ن��ى �أن ت�شهد
ال �ب �ط��ول��ة يف خ �ت��ام �ه��ا ال� �ي ��وم ن �ت��ائ��ج متميزة.
و�شخ�صياً �أ�شعر بالفخر والراحة لربوز فر�سان
الإم � ��ارات مل��ا ح�ق�ق��وه م��ن ن�ت��ائ��ج م���ش��رف��ة وهذا
يعك�س ح��ر���ص ال�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة على ت�شجيع
هذا النوع من الريا�ضة وتوفريهم لكل الدعم
�سعياً لبلوغ قمم النجاح وح�صد البطوالت .وال
يفوتني �أن �أتوجه بال�شكر �إىل كل اجلهات التي
قدمت ووف��رت ال��دع��م لإ�ست�ضافة ه��ذا احلدث
وعلى ر�أ�سها جمل�س �أبوظبي الريا�ضي بجانب
توجيهات �سمو ال�شيخ حممد بن خليفة بن زايد

�آل نهيان ع�ضو املجل�س التنفيذي ،رئي�س نادي
العني للفرو�سية والرماية واجلولف ل�ضع كل
امكانيات النادي من �أجل اجناح البطولة.
ومن ناحية �أخ��رى �أع��رب الفار�س حممد غامن
ال�ه��اج��ري ع��ن �سعادته الكبرية بالفوز باملركز
الأول يف اجل��ول��ة الأوىل م��ن البطولة بارتفاع
�� 140س��م  ،م���ض�ي�ف�اً � :أ� �ش �ع��ر ب���س�ع��ادة كبرية
باعتالء قمة اجلولة الأوىل وت�أهلي للمناف�سة
على اجل��ائ��زة ال�ك�بري التي �سنخو�ضها ال�ي��وم ،
و�سعيد ب�أداء فر�سي الأملاين هريميز دميا ريبوزا
والذي مل يتجاوز الفرتة التي ق�ضاها معي �أكرث
من �شهر .و�أردف  :قبيل امل�شاركة يف هذه اجلولة
�أظ �ه��ر يل ه�يرم�ي��ز ع��زمي��ة ك �ب�يرة يف مرحلة
االح�م��اء وت�أكدت�أنه �سيقدم م��ردوداً ا�ستثنائياً،
وقد �سبق �أن حققت معه املركز الأول يف اجلولة
الأوىل م��ن �أول ب�ط��ول��ة دول �ي��ة �أخ��و��ض�ه��ا ب��ه ،
وكذلك ح�صلت معه على املركز الأول يف بطولة
احلبتور يف ثاين م�شاركة معه يف املو�سم اجلديد.
و�أكمل � :أرجو �أن �أحقق املركز الأول اليوم و�أن
يكون مو�سمي اجلديد متميزاً يف كل �شيء مبا
ُي�شرف دولة االمارات ونادي ال�شارقة للفرو�سية
وا�ستطبالت الهواجر الذين قدموا لنا كل �شيء
من �أجل حتقيق النتائج القوية.

نادي ال�شارقة للفرو�سية يحت�ضن اليوم �سباق ك�أ�س �أحمد بن را�شد �آل مكتوم
ينظم نادي ال�شارقة للفرو�سية وال�سباق مبقره اليوم
ال�سبت �سباق ك�أ�س ال�شيخ �أحمد بن را�شد �آل مكتوم
بالتعاون م��ع هيئة الإم ��ارات ل�سباق اخليل وبرعاية
�شركة لوجنني الراعي الر�سمي ملو�سم ال�سباق 2017
 -2018و جمل�س ال�شارقة الريا�ضي وفندق �سينرتو
ال�شارقة.
ي�ق��ام ال���س�ب��اق ع�ل��ى م���ض�م��ار ��س�ب��اق اخل�ي��ل يف النادي
مب�شاركة قوية للخيول العربية الأ�صيلة وخيول الإنتاج

املحلي واخليول املهجنة الأ�صيلة مبجموع  119جواداً
حيث يتكون ال�سباق من � 6أ��ش��واط ملختلف امل�سافات
وامل���س�ت��وي��ات  .ي�ق��ام ال���ش��وط الأول ب��رع��اي��ة �سينرتو
ال���ش��ارق��ة وه��و خم�ص�ص للخيول ال�ع��رب�ي��ة الأ�صيلة
املبتدئة الإن�ت��اج املحلي بعمر � 4سنوات ف�أكرب مل�سافة
 1200م وبجوائز قدرها � 25ألف درهم مب�شاركة
 16جواداً مع وجود  4جياد على االحتياط.
�أم ��ا ال���ش��وط ال �ث��اين ي ��أت��ي ب��رع��اي��ة جمل�س ال�شارقة

ال��ري��ا� �ض��ي وه ��و � �ش��وط خم���ص����ص ل�ل�خ�ي��ول العربية
الأ�صيلة من �إنتاج دولة الإمارات العربية املتحدة بعمر
� 3سنوات ف�أكرب مل�سافة  1200م وبجوائز ت�صل �إىل
� 25أل��ف دره��م و يقدر عدد اخليول امل�شاركة يف هذا
ال�شوط ب  16جواداً مع وجود  3جياد على االحتياط.
و خ�ص�ص ال�شوط الثالث الذي يقام برعاية لوجنني
ما�سرت كولك�شن للخيول العربية الأ�صيلة املبتدئة
بعمر � 4سنوات ف�أكرب مل�سافة  1200م وجوائز ت�صل

اىل � 35ألف درهم وعدد اخليول امل�شاركة  16جواداً
مع وج��ود  4جياد على االحتياط  ...و ي�أتي ال�شوط
الرابع برعاية لوجنني ال غراند كال�سيك الن�سائية وهو
خم�ص�ص للخيول العربية الأ�صيلة وامل�صنفة بعمر 4
�سنوات ف�أكرب مل�سافة  2000م وجوائزه ت�صل اىل 40
�أل��ف دره��م وع��دد اخليول امل�شاركة يف هذا ال�شوط هو
 16جواداً مع وجود  4جياد على االحتياط.
و ي�أتي �شوط ك�أ�س ال�شيخ �أحمد بن را�شد �آل مكتوم

برعاية نادي ال�شارقة للفرو�سية وال�سباق وهو �شوط من الإن�ت��اج املحلي مل�سافة  1000م و ت�صل جوائزه
خم�ص�ص للخيول املهجنة امل�صنفة بعمر � 3سنوات �إىل � 35أل��ف دره��م مب�شاركة  16ج��واد مع وج��ود 4
ف�أكرب مل�سافة  1700م وجوائز هذا ال�شوط ت�صل اىل جياد على االحتياط .ويعترب هذا ال�سباق الثالث لنادي
� 100ألف درهم وعدد اخليول امل�شاركة يف هذا ال�شوط ال�شارقة من جملة � 6سباقات يحت�ضنها النادي لهذا
املو�سم و�سيجري ال�سباق ال��راب��ع ي��وم  6يناير املقبل
هو  16جواداً مع وجود  4جياد على االحتياط.
و يختتم ال���س�ب��اق ب��ال���ش��وط ال���س��اد���س ب��رع��اي��ة �شوط وال�سباق اخلام�س  13يناير املقبل وال�سباق ال�ساد�س
ل��وجن�ين كونكوي�ست كال�سيك وه��و ��ش��وط خم�ص�ص وهو �سباق ك�أ�س �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة يف 24
للخيول العربية الأ��ص�ي�ل��ة امل�صنفة بعمر � 4سنوات فرباير القادم.
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كونتــي يرحـب بتعـزيـز �صفـوف ت�شلـــ�سي
رح ��ب الإي� �ط ��ايل ان�ط��ون�ي��و ك��ون�ت��ي م ��درب ت�شل�سي بطل
�إن �ك �ل�ترا ل �ك��رة ال �ق��دم ب�ت�ع��زي��ز ��ص�ف��وف ال �ف��ري��ق يف فرتة
االن �ت �ق��االت ال�شتوية لكي يتمكن م��ن موا�صلة م�شواره
حمليا و �أوروبياً.
و�سبق للمدرب ال��ذي يخو�ض املو�سم الثاين مع النادي،
ان حتدث م��رارا عن �صعوبة الت�أقلم مع متطلبات املو�سم
الكروي على ال�صعيدين املحلي والقاري.
وم��ع اق�ت�راب ف�ترة االن�ت�ق��االت ال�شتوية يف ك��ان��ون الثاين
يناير املقبل ،اعترب كونتي ان احتمال حت�سني الفريق من

الناحية العددية �سيكون خيارا جيدا ،مبديا ا�ستعداده يف
ال��وق��ت نف�سه ملوا�صلة اللعب م��ع ه� ��ؤالء ال�لاع�ب�ين ،لقد
اظهروا يل التزاما رائعا.
�أ�ضاف �إذا كان ثمة احتمال لتح�سني ت�شكيلتنا� ،أعتقد ان
النادي �سيحاول القيام بهذا الأمر.
وي�شغل ت�شل�سي املركز الثالث يف ترتيب الدوري االنكليزي
املمتاز بر�صيد  38نقطة ،بفارق  3نقاط خلف مان�ش�سرت
يونايتد الثاين ،و 14نقطة عن مان�ش�سرت �سيتي املت�صدر.
كما بلغ ال��دور ن�صف نهائي ك�أ�س الرابطة حيث �سيلتقي

ار�سنال ،والدور الثاين يف دوري ابطال اوروبا حيث اوقعته
القرعة يف مواجهة نارية مع بر�شلونة اال�سباين.
ويلتقي ت�شل�سي م��ع ايفرتون يف املرحلة التا�سعة ع�شرة
ال�سبت يف مباراة �سيغيب عنها مهاجمه اال�سباين الفارو
م��ورات��ا ( 25ع��ام��ا) حل�صوله على البطاقة ال�صفراء
اخلام�سة هذا املو�سم.
وجنح كونتي يف قيادة ت�شل�سي اىل لقب ال��دوري املمتاز يف
مو�سمه الأول مع الفريق بعد ان انتقل اليه عقب قيادة
منتخب ايطاليا يف ك�أ�س اوروبا �صيف  2016يف فرن�سا.
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ا�ستئناف مباريات بطولة ك�أ�س رئي�س الدولة لل�شطرجن لعام  2017يف ن�سختها الـ  24يف �أبو ظبي
ت�ست�أنف �صباح اليوم ال�سبت بفندق باب الق�صر
بكورني�ش �أب��و ظبي مقابل فندق ق�صر الإمارات
مباريات بطولة ك�أ�س رئي�س ال��دول��ة لل�شطرجن
لعام  2017يف ن�سختها ال  24والتي ينظمها
ن ��ادي �أب ��و ظ�ب��ي ل�ل���ش�ط��رجن وال �ث �ق��اف��ة 2017

احل��ايل بالتعاون مع احت��اد الإم ��ارات لل�شطرجن
حت��ت رع��اي��ة ��س�م��و ال���ش�ي��خ ن �ه �ي��ان ب��ن زاي� ��د �آل
نهيان رئي�س جمل�س �أب��و ظبي الريا�ضي والتي
تتجدد ا�ست�ضافتها بدعم من جمل�س �أب��و ظبي
الريا�ضي والتي ت�ستمر حتى يوم اجلمعة املقبل

 12/29احلايل مب�شاركة  60العبا من العبي
النخبة من فئتي النا�شئني والرجال وفقاً للوائح
االحتاد الدويل لل�شطرجن والتي يتوقع �أن تقدم
بطل جديد يف غياب الالعب الذهبي �سامل عبد
الرحمن العب نادي ال�شارقة حامل لقب بطولة

 ، 2016كما يغيب �سعيد �إ�سحاق بطل مو�سم
.2015
وي�ت�ن��اف����س ع �ل��ى ل �ق��ب ال �ب �ط��ول��ة جم �م��وع��ة من
العبي �أندية ال�شطرجن على م�ستوي الدولة ويف
مقدمتهم �أح�م��د خ��وري  ،زاي��د احل��ام��د ،عمران

كال�سيكو الكري�سما�س

بر�شلونة «الفتاك» يرتب�ص بريال مدريد «املنت�شي»
فيما ال ي��زال ري��ال م��دري��د منت�شياً باللقب �ستق�صي الريال ب�شكل كبري من دائرة املناف�سة ودميبلي ،جل��أ فالفريدي �إىل تغيري طريقة
ال �ث �م�ين ال� ��ذي �أح � ��رزه خ�ل�ال ب �ط��ول��ة ك�أ�س ع�ل��ى ل�ق��ب ال�ب�ط��ول��ة يف امل��و��س��م احل ��ايل قبل لعب الفريق م��ن � 3-3-4إىل � ،2-4-4إذ
ق��دم فالفريدي الالعب الربازيلي باولينيو
العامل للأندية ،التي اختتمت ال�سبت املا�ضي و�صول قطار املو�سم �إىل منت�صف الطريق.
جونيور ال��ذي �أ�صبح عن�صراً �أ�سا�سياً مهماً
يف �أبوظبي ،يتطلع بر�شلونة �إىل و�ضع الريال فالفريدي يعدل امل�سار
جمدداً حتت ال�ضغط ،من خالل الفوز عليه وق� ��دم امل��دي��ر ال �ف �ن��ي ل�بر� �ش �ل��ون��ة� ،إيرن�ستو يف �صفوف الفريق على عك�س كل االنتقادات
يف م�ب��ارات�ه�م��ا امل �ق��ررة ال �ي��وم ال���س�ب��ت� ،ضمن ف��ال �ف�ي�ردي ،ب��داي��ة ن��اج �ح��ة م��ع ال �ف��ري��ق يف التي وجهت �إىل بر�شلونة ل��دى التعاقد مع
مناف�سات اجلولة ال�سابعة ع�شر من الدوري الدوري الإ�سباين ،رغم ال�صدمة الكبرية التي ه��ذا ال�لاع��ب �أغ�سط�س امل��ا��ض��ي ،وال�سخرية
الإ�سباين لكرة القدم.
تعر�ض لها بالهزمية الثقيلة �أم ��ام الريال الالذعة من و�سائل الإعالم واجلماهري جتاه
وي�صطدم الفريقان على �إ�ستاد “�سانتياغو يف ك��أ���س ال�سوبر الإ��س�ب��اين مطلع �أغ�سط�س هذه ال�صفقة.
برنابيو” ب��ال�ع��ا��ص�م��ة الإ� �س �ب��ان �ي��ة مدريد ،املا�ضي .وواجه فالفريدي �أزمة �أخرى يف بداية وق��دم باولينيو �أداء رائ �ع �اً يف امل�ب��اري��ات التي
يف م��واج �ه��ة �أط �ل��ق ع�ل�ي�ه��ا ل�ق��ب “كال�سيكو عمله مع بر�شلونة� ،إذ رحل الربازيلي نيمار دا خا�ضها ،كما �سجل �ستة �أه ��داف للفريق يف
الكري�سما�س” ،لتزامنها مع اال�ستعداد لأعياد �سيلفا �إىل باري�س �سان جريمان الفرن�سي ،كما ال ��دوري الإ��س�ب��اين حتى الآن ،وه��و م��ا يفوق
الكري�سما�س ،ولكونها املباراة الأخرية لكليهما �أ�صيب بديله الفرن�سي عثمان دميبلي ليغيب ر�صيد �أي من العبي ري��ال مدريد يف قائمة
هدايف امل�سابقة هذا املو�سم.
يف ال�ع��ام احل��ايل� ،إذ ت�ب��د�أ بعدا ف�ترة العطلة عن �صفوف الفريق لفرتة طويلة.
ومثلما هو احلال بالن�سبة لدميبلي،
ورغ � ��م ه � ��ذا ،جن ��ح ف ��ال �ف�ي�ردي يف
ال�شتوية.
وي�سعى بر�شلونة �إىل ت��وج�ي��ه ��ض��رب��ة قاتلة ال� �ت� �ح ��دي وق� � ��دم ف ��ري� �ق� �اً قوياً
يفتقد بر�شلونة �أي�ضاً جهود كل
م��ن ��ص��ام��وي��ل �أوم�ت�ي�ت��ي وباكو
وق��ا��ض�ي��ة �إىل ط�م��وح��ات مناف�سه التقليدي �سواء من الناحية الدفاعية �أو
�أل �ك��ا� �س�ير وج� �ي��رارد دولوفيو
الهجومية.
العنيد ريال مدريد من خالل هذه املباراة.
للإ�صابات.
وعلى م��دار  16م�ب��اراة خا�ضها بر�شلونة يف واه� �ت ��زت � �ش �ب��اك ب��ر��ش�ل��ون��ة �سبع
ورغم هذا ،يتحلى الفريق
امل�سابقة حتى الآن ،مل يتعر�ض الفريق لأي م ��رات ف�ق��ط يف  16مباراة
بالثقة البالغة خا�صة
ه��زمي��ة ،كما يتفوق ال�ف��ري��ق املت�صدر حالياً خ��ا��ض�ه��ا ح �ت��ى الآن يف
بعد فوزه الكبري على
على الريال �صاحب املركز الرابع ،بفارق  11ال � ��دوري الإ�سباين
ديبورتيفو الكورونا
نقطة قبل هذه املباراة ،وتتبقى للريال مباراة هذا املو�سم ،وكان
 0-4يف م � �ب� ��اراة
هذا بف�ضل ت�ألق
م�ؤجلة.
ب��ال��دوري الإ�سباين
وبعد الكبوة التي تعر�ض لها الفريق يف بداية حار�سه الأملاين
�� � � � �ش� � � � �ه � � � ��دت
رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الإ�سباين هذا م� ��ارك �أن� ��دري
املو�سم ،ا�ستعاد ال��ري��ال بقيادة مديره الفني ت �ي�ر �شتيغن،
الفرن�سي زي��ن ال��دي��ن زي ��دان ات��زان��ه م�ؤخراً و�أي���ض�اً بف�ضل
ا لأ د ا ء
و�سحق �إ�شبيلية  0-5قبل ال�سفر
ا خلططي
�إىل �أب��وظ �ب��ي� ،إذ ت ��وج هناك
ال � � � ��رائ � � � ��ع
بلقب مونديال الأندية.
ال� � ��ذي طبقه
ورغم هذا ،ال يزال الريال
فالفريدي.
ي� �ع ��اين م� ��ن �أزم� � � ��ة ثقة
ويف غ � �ي� ��اب
م��ا ي ��ؤك��د ح��اج��ة الفريق
ن � � � � �ي � � � � �م � � � ��ار
امل��ا��س��ة �إىل ال �ف��وز يف لقاء
“الكال�سيكو” ،لأن
ال� � �ه � ��زمي � ��ة
يف ه� ��ذه
املباراة

ت�سجيل باولينيو ل�ه��دف�ين وزم�ي�ل��ه املهاجم
الأوروغ � ��وي � ��اين ل��وي ����س � �س ��واري ��ز للهدفني
الآخرين .وكان �سواريز من �أبرز امل�شاكل التي
واجهت بر�شلونة يف املو�سم احل��ايل� ،إذ �سجل
الالعب ثالثة �أهداف فقط يف �أول  14مباراة
خا�ضها مع الفريق يف خمتلف البطوالت.
ورغ��م ه��ذا ،حت�سن م�ستوى ال�لاع��ب بعدما
ح���ص��ل ع�ل��ى ق���س��ط م��ن ال��راح��ة يف نوفمرب
امل��ا��ض��ي ،ن�ظ��راً ل�ع��دم ا�ستدعائه �إىل �صفوف
منتخب بالده ملباراتني وديتني.
ورفع �سواريز ر�صيده الآن �إىل �ستة �أهداف يف
�سبع مباريات ،كما ا�ستعاد �أف�ضل م�ستوياته
ليت�ألق �إىل ج��وار زميله الأرجنتيني ليونيل
م� �ي� ��� �س ��ي ،مت�صدر
ق� � ��ائ � � �م� � ��ة ه � � � ��دايف
ال � � � � � � � � � � � � � � � � ��دوري
الإ� �س �ب��اين هذا
امل��و��س��م بر�صيد
 14ه � ��دف� � �اً
حتى

احلو�سني ،و�سلطان الزعابي وبقية العبي نادي
�أب��و ظبي  ،وه�ن��اك جا�سم عبد ال��رح�م��ن �شقيق
حامل اللقب م��ن ن��ادي ال�شارقة ال��ذي �سبق له
الفوز بذلك اللقب  ،ويف القائمة من ن��ادي دبي
لل�شطرجن �إبراهيم �سلطان ،احمد فريد  ،وحمدان

مر�سل ،وحممد مر�شول (نادي عجمان) وي�شارك
با�سم نادي العني الالعب علي حمدان ..ويعترب
الالعب عثمان مو�سى �أكرث الالعبني فوزا بلقب
البطولة التي �أح��رزه��ا  5م��رات ،بينما ف��از بها
الالعب الدويل �سامل عبد الرحمن  4مرات.

�سيميــوين ي�شــيـــد مب�ساهمـــــة
غريزمــــان مــــع اتلتيكــــو
�أ� �ش��اد اال��س�ب��اين دييغو �سيميوين
م��درب اتلتيكو م��دري��د اال�سباين
اخل �م �ي ����س مب �� �س��اه �م��ة مهاجمه
الفرن�سي �أن �ط��وان غ��ري��زم��ان مع
الفريق على رغم اهتمام بر�شلونة
مت�صدر الدوري ب�ضمه.
وقال �سيميوين يف م�ؤمتر �صحايف
“انا م�سرور جدا به� ،أراه منخرطا
وم �� �س��اه �م��ا م ��ع الفريق.
ق �ب��ل �أي � ��ام -االح ��د
امل��ا� �ض��ي -وبينما
ك � ��ان ي� �ع ��اين من
�أمل يف الفخذ،
� �ش��ارك �ضد

االفي�س �1-صفر من دون ان يكون
جاهزا مئة باملئة».
وتابع “هو العب �أ�سا�سي بالن�سبة
�إلينا وال �أرى �سوى االيجابية يف
م�ساهمته مع الفريق».
و�أف � � ��ادت ت �ق��اري��ر ع ��دة يف الآون� ��ة
الأخ �ي ��رة ع ��ن اه �ت �م��ام ك �ب�ير من
بر�شلونة ب�ضم املهاجم الفرن�سي
( 26عاما) ،على الأرجح خالل
ف�ت�رة االن �ت �ق ��االت ال�صيفية
امل�ق�ب�ل��ة .ودف ��ع ه��ذا االهتمام
نادي العا�صمة اال�سبانية �إىل
ت �ق��دمي ��ش�ك��وى ال �ث�لاث��اء اىل
االحت ��اد ال ��دويل ل�ك��رة القدم
(فيفا) �ضد بر�شلونة ب�سبب
ت��وا� �ص �ل��ه غ�ي�ر القانوين
م � ��ع امل � �ه� ��اج� ��م ال � � ��دويل
الفرن�سي.
وك� � ��ان غريزمان
ي � � � � �ع � � � � �ت� � � � ��زم
ال � ��رح� � �ي � ��ل
ع � ��ن ن � ��ادي
ا لعا �صمة
يف ف� �ت ��رة
االنتقاالت
ا ل�صيفية

الأخرية ،اال ان العقوبة املفرو�ضة
على ناديه بعدم ال�سماح له ب�إجراء
تعاقدات �إ�ضافية ،جعلته يبقى يف
�صفوفه .كما قام املهاجم الدويل
يف ح��زي��ران يونيو بتجديد عقده
حتى .2022
واعترب �أتلتيكو ان توا�صل بر�شلونة
مع الالعب من دون اتباع امل�سار
ال� �ق ��ان ��وين � -أي ال �ت��وا� �ص��ل مع
ناديه بالدرجة الأوىل  -خمالف
وق ��د ي���ض��ر مب���ص��داق�ي��ة ال ��دوري
اال�سباين يف نظر االحتاد الدويل.
و�أفاد التقارير ان بر�شلونة يعتزم
دف��ع قيمة البند اجل��زائ��ي لف�سخ
ع �ق ��د غ ��ري ��زم ��ان م� ��ع �أتلتيكو،
والبالغة  100مليون يورو ،بدال
م��ن ال�ت�ف��او���ض م��ع ال �ن��ادي ل�ضم
الالعب .و�سجل الأخري
ل �ل �ف��ري��ق اال�سباين
 90هدفا يف 179
م �ن��ذ ان�ضمامه
اىل �� �ص� �ف ��وف ��ه
يف 2014
قادما من ريال
�سو�سييداد.
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يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

ال�سمك يح�سن نوم الطفل وذكاءه

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

قالت نتائج درا�سة جديدة �إن تناول الطفل يف �سن � 11 – 9سنة ال�سمك مرة �أ�سبوعياً على الأقل يح�سن ذكاءه،
وي�ساعده على النوم بعمق .وتعترب الأ�سماك عن�صراً هاماً يف النظام الغذائي ال�صحي الحتوائها على الربوتني
والفيتامينات واملعادن �إىل جانب الدهون اجليدة.
ُ
وبح�سب الدرا�سة التي �أجريت يف جامعة بن�سلفانيا ون�شرت يف جملة "�ساينتيفيك ريبورت�س" يوفر ال�سمك �أحما�ض
�أوميغا 3الدهنية التي تزيد ذكاء الطفل وت�ساعده على النوم بعمق.
ً
واعتمدت الدرا�سة على اختبارات قيا�س الذكاء (�أي كيو) التي �أجريت لـ  541طالبا يف ال�صني .و�أظهرت النتائج �أن
الأطفال الذين يتناولون الأ�سماك مرة يف الأ�سبوع على الأقل قد حققوا درجات �أعلى يف اختبارات الذكاء ،و�أنهم
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يقتل مر�ضاه من �أجل املال

قطة ت�ستنفر الأمن يف الطائرة

اعتقلت ال�شرطة الإي�ط��ال�ي��ة مم��ر���ض �إ��س�ع��اف ،ي�شتبه يف
�أن��ه قتل مر�ضى مي�ؤو�س م��ن �شفائهم ،مقابل احل�صول
على ر�شاوي من هيئات معنية بت�شييع اجلنازات ،ت�سيطر
عليها املافيا يف جزيرة �صقلية الإيطالية .وحتدثت و�سائل
الإعالم الإيطالية عن ق�ضية "�إ�سعاف املوت".
ومت اعتقال املمر�ض ،دافيد جاروفالو ( 42ع��ام�اً) �أم�س
اخلمي�س ،واتهمه ممثلو االدع��اء بقتل ثالثة �أ�شخا�ص،
ترتاوح �أعمارهم ما بني  90و 55عاماُ ،يف الفرتة من عامي
 2014و ،2016وي�شتبه يف �أن يكون تورط يف �أكرث من 50
ق�ضية �أخرى .وذكر حمققون �أنه عندما يتبني �أن املر�ضى
يف �أحد امل�ست�شفيات ،بالقرب من مدينة كاتانيا ،مي�ؤو�س
من �شفائهم ،تنقلهم �سيارة �إ�سعاف جاروفالو �إىل منازلهم
ليموتوا بها ،ومن �أجل الإ�سراع بو�ضع نهاية حلياتهم يقوم
املمر�ض بحقنهم بحقن فارغة ،طبقاً للمحققني .وقالت
ال�شرطة �إن جاروفالو كان يوجه بعد ذلك �أق��ارب املر�ضى
�إىل هيئة معنية ب�ش�ؤون اجلنازات ،تدفع له ح��وايل 300
يورو ( 355دوالراً) للقيام مبرا�سم ت�شييع اجلنازة .وذكر
ممثل االدعاء ،فران�سي�سكو بوليو يف م�ؤمتر �صحايف �أم�س
اخلمي�س� ،إن الرجل ،الذي كان لديه �شريكني ،يخ�ضعان
للتحقيق ،لكن مل يتم �إلقاء القب�ض عليهما "كان يعمل
من �أجل املال ،بتجاهل تام حلياة وكرامة الب�شر" .وتردد �أن
جاروفالو له �صالت ب�إحدى ع�صابات املافيا ،التي ت�سيطر
على تنظيم مرا�سم اجلنازات على امل�ستوى املحلي ،وك�شف
ع��ن جرائمه امل��زع��وم��ة يف ال�ب��داي��ة �شاهد ع�ي��ان جمهول،
حتدث لربنامج تلفزيوين يف مايو املا�ضي.

�أح��اط��ت ق��وات الأم ��ن ط��ائ��رة تابعة للخطوط اجل��وي��ة الدولية
الباك�ستانية ام�س اجلمعة ،بعدما ت�سللت قطة �إىل قمرة القيادة.
وذكر تلفزيون "جيو" ام�س اجلمعة �أن الطيار كان �أ�شار �إىل خطر
على منت الطائرة ،وكانت الطائرة تقل  30راكباً.
وق��ال متحدث با�سم �شركة ال�ط�يران الوطنية م�سعود تاجوار:
من الطبيعي يف مثل هذه احل��االت �أن ت�أتي �شرطة املطار و�إدارة
الإطفاء �إىل الطائرة.
وهربت القطة من قمرة القيادة �إىل الكابينة عندما حاول الطاقم
الإم�ساك بها ،بح�سب �صحيفة �إك�سربي�س تريبيون ،وبعد عدة
حماوالت مت الإم�ساك بها و�أقلعت الطائرة.
و�أ��ض��اف ت��اج��وار :نحن نحقق الآن يف كيفية دخ��ول القطة قمرة
القيادة واالختباء .و�أ�شار �إىل �أن الطائرة كانت متوقفة يف منطقة
نائية باملطار قبل الرحلة .وكانت الطائرة متوجهة �إىل مدينة
جوادر املطلة على ال�ساحل اجلنوبي الغربي لباك�ستان.

حيوان عمره  150مليون �سنة
ع�ثر علماء �أرجنتينيون على بقايا ح�ي��وان زاح��ف ب�ح��ري الحم
قدروا �إنه كان يعي�ش قبل  150مليون �سنة ،يف �أنتاركتيكا حيث مل
ي�سبق �أن اكت�شف �أثر للحياة بهذا القدم.
وقالت �سوليداد كافايل عاملة الإحاثة يف املركز الوطني للدرا�سات
العلمية والتقنية يف الأرجنتني "عرثنا يف ه��ذا املكان على تنوع
كبري متحجرات للأ�سماك والرخويات� ،إال �أننا مل نكن نت�صور �أننا
�سنعرث على حيوان بحري زاحف بهذا القدم".
و�أو��ض�ح��ت وك��ال��ة ال�ع�ل��وم والتكنولوجيا واملجتمع يف جامعة ال
ماتان�سا ق��رب بوينو�س �أي��ري����س يف ب�ي��ان "�أنه اكت�شاف مفاجئ
وغريب بع�ض ال�شيء ،لأن ال توجد يف املوقع جيوب ت�سمح بحفظ
جيد للعظام مثل فقرات هذا احليوان البحري الزاحف".
ويرجح �أن يكون طول احليوان الزاحف هذا  12م ،وك��ان يتمتع
بعنق طويل وب�أربع زعانف.
وتقع منطقة الأب�ح��اث على بعد �ساعتني باملروحية م��ن قاعدة
م��ارام �ب �ي��و ال�ع�ل�م�ي��ة يف �أن �ت��ارك �ت �ي �ك��ا ج �ن��وب ال �ق ��ارة الأمريكية،
و��س�ت�ت��وا��ص��ل الأب �ح��اث يف ي�ن��اي��ر (ك��ان��ون ال �ث��اين) خ�ل�ال مو�سم
ال�صيف يف ن�صف اللرة اجلنوبي.
و�أو�ضح الباحث يف املعهد الأرجنتيني للقطب اجلنوبي مار�سيلو
ري �غ�يرو� ،أن �أنتاركتيكا ك��ان��ت يف تلك ال�ف�ترة ج ��زءاً م��ن املن�صة
امل���ش�ترك��ة ال �ك�برى م��ع �أ��س�ترال�ي��ا وال�ه�ن��د ومدغ�شقر و�أفريقيا
و�أمريكا اجلنوبية قبل �أن تنف�صل القارات.

حماولة �سرقة � 940ألف دوالر من بنك

قالت �صحيفة كومر�سانت نقال عن م�صادر مطلعة �إن
مت�سللني الكرتونيني ح��اول��وا �سرقة  55مليون روبل
(� 940أل��ف دوالر) من بنك جلوبك�س الرو�سي اململوك
للدولة با�ستخدام نظام �سويفت لتحويالت الأموال بني
البنوك .ونقلت ال�صحيفة عن امل�صادر قولها �إن البنك
ر��ص��د ال�ه�ج��وم االل �ك�ت�روين ومت�ك��ن م��ن منعه جزئيا،
ونتيجة لذلك �سحب املت�سللون حوايل � 100ألف دوالر
فقط .و�أبلغ م�س�ؤول بالبنك ال�صحيفة �أن الهجوم نفذ
الأ�سبوع املا�ضي و�أن �أم��وال الزبائن مل تت�أثر .وامتنع
البنك عن الإدالء مبزيد من التعليقات لل�صحيفة.
ويف وق ��ت ��س��اب��ق ه ��ذا الأ� �س �ب��وع ذك ��رت ك��وم��ر��س��ان��ت �أن
مت�سللني الكرتونيني هاجموا بنكا رو�سيا و�سحبوا �أمواال
عرب نظام �سويفت .ومل تذكر ا�سم البنك يف ذلك الوقت.
ويف اليوم الذي ن�شرت فيه ال�صحيفة تقريرها الأول يف
 19دي�سمرب كانون الأول قال فرع �سويفت يف رو�سيا رو�س
�سويفت �إنه ال يوجد دليل على �أي دخول غري مرخ�ص
�إىل �شبكة �سويفت �أو خدمات الرتا�سل.
ووفقا للموقع االل�ك�تروين لرو�س �سويفت ف��إن حوايل
 500بنك ومنظمة يف رو�سيا ي�ستخدمون نظام �سويفت.

طرفان �صناعيان لكلب
دب الن�شاط جمددا يف كلب فقد �ساقيه الأماميتني يف هجوم عنيف
بح�صوله على طرفني �صناعيني من الألياف الكربونية العالية
التقنية التي ي�ستخدمها العدا�ؤون املعاقون.
وكان الكلب "كوال" قد فقد �ساقيه يف هجوم ب�سيف تعر�ض له بعد
�أن ق�ضم حذاء مهاجمه.
لكن احلظ وات��اه عندما �أنقذه جون دايل وزوجته الراحلة جيل
اللذان �أخذاه �إىل جمعيتهما اخلريية لإنقاذ احليوانات (�سوي دوج
فاوندي�شان) ومقرها فوكيت يف تايالند.
وات�صل �صاحبا امل�ؤ�س�سة مبعمل قدم الطرفني ال�صناعيني.
وتعمل امل�ؤ�س�سة لوقف �إ�ساءة معاملة احليوانات وت�شن حملة ملنع
االجتار بلحوم الكالب يف �آ�سيا و�أنقذت حياة �أكرث من � 15ألف كلب
ربيت لتناول حلومها.

بقطا�ش يفوز بجائزة
�آ�سيا جبار للرواية
فاز الكاتب مرزاق بقطا�ش بجائزة
�آ� �س �ي��ا ج �ب��ار ل �ل��رواي��ة يف دورتها
الثالثة التي �أعلنت نتائجها م�ساء
�أم� �� ��س الأول اخل �م �ي ����س يف حفل
�أق�ي��م باملركز ال��دويل للم�ؤمترات
باجلزائر العا�صمة .وفاز بقطا�ش
( 72ع ��ام ��ا) ب ��اجل ��ائ ��زة يف فرع
الرواية العربية عن روايته "املطر
ي �ك �ت��ب �سريته" ال � �� � �ص� ��ادرة عن
م�ؤ�س�سة �أن��اب .وذهبت اجلائزة يف
ف��رع ال��رواي��ة الأم��ازي�غ�ي��ة للكاتب
م���ص�ط�ف��ى زع� � ��روري ع ��ن روايته
"هذا �أملي" فيما ح�صل عليها يف
ف��رع اللغة الفرن�سية الكاتب نور
ال��دي��ن �سعدي ع��ن رواي�ت��ه "�شارع
الهاوية" ال�صادرة عن دار الربزخ.
تنظم اجل��ائ��زة امل�ؤ�س�سة الوطنية
ل�ل�ن���ش��ر والإ� �ش �ه ��ار ب��ال �ت �ع��اون مع
امل�ؤ�س�سة الوطنية للفنون املطبيعة
وحتمل ا�سم الكاتبة والأكادميية
واملخرجة اجلزائرية الراحلة �آ�سيا
جبار  2015-1936وتقت�صر على
الأعمال الأدبية اجلزائرية.
وا��س�ت�ق�ب�ل��ت اجل��ائ��زة يف ن�سختها
الثالثة  71عمال روائ�ي��ا باللغات
الثالث منها  42رواية بالفرن�سية
و 24ب��ال�ع��رب�ي��ة وخ �م ����س رواي� ��ات
بالأمازيعية.
وت�شكلت جلنة التحكيم برئا�سة
الأك� � ��ادمي � � �ي� � ��ة وال � �ك� ��ات � �ب� ��ة جن ��اة
خ ��دة وع���ض��وي��ة ال �ن��اق��د �إبراهيم
�صحراوي والأكادميي عبد القادر
ب��وزي��دة وال�شاعر حميد بوحبيب
وامل�ترج��م ع��ا��ش��ور ف�ن��ي والباحثة
�أم �ي �ن��ة ع ��زة ب �ك��ات وال �ك��ات��ب عبد
املجيد مردا�سي.

�سانتا كلوز ير�سم البهجة يف القد�س
زينة الكري�سما�س و�أعياد امليالد ت�ضيء �شارع كارنابي يف و�سط لندن( .رويرتز)

القفز باحلبل متعة جتلب ال�صحة

تعترب ريا�ضة القفز باحلبل من ريا�ضات قوة التحمل ،التي ت�ساعد على
التمتع بال�صحة ورفع اللياقة البدنية ،ف�ض ً
ال عن �أنها من الريا�ضات ،التي
جتلب املتعة �أثناء ممار�ستها.
و�أو�ضحت �إليزابيث جرا�سر ،املحا�ضرة يف اجلامعة الأملانية للوقاية و�إدارة
ال�صحة يف �ساربروكن� ،أن ريا�ضة القفز باحلبل متتاز � -ش�أنها يف ذلك
�ش�أن جميع ريا�ضات قوة التحمل  -بت�أثري �إيجابي على القلب والأوعية
الدموية.
كما تعمل ريا�ضة القفز باحلبل على تعزيز التن�سيق بني ال��ذراع وال�ساق
وال�ت��وازن والرتكيز ،كما �أنها تقوي بطبيعة احل��ال الع�ضالت يف مناطق
اجلذع وال�ساقني والأرداف.
وم��ن جانبه ،ق��ال هانو كرامر ،م��درب اللياقة البدنية� ،إن ريا�ضة القفز
باحلبل تعتمد � -ش�أنها يف ذلك �ش�أن جميع الريا�ضات الأخرى  -على مَن
ميار�سها ،حيث �أن زيادة الوزن �أو الت�شوهات تندرج �ضمن موانع ممار�ستها،
وذلك لأن القفز ميكن �أن يت�سبب يف التحميل الزائد على املفا�صل.
وين�صح اخلرباء مَن انقطع عن ممار�سة التمارين الريا�ضية لفرتة طويلة
ب�إجراء الفح�ص الطبي قبل البدء يف ممار�سة مثل هذه الريا�ضة املكثفة.
وعلى �أية حال ينبغي على املبتدئني ممار�سة ريا�ضة القفز باحلبل ببطء،
حيث يكفي يف البداية ممار�ستها مبعدل مرتني �أو ثالث مرات ملدة خم�س
دقائق يف الأ�سبوع� .أم��ا الأ�شخا�ص ،الذين يتمتعون �إىل حد ما باللياقة
البدنية ،فيمكنهم البدء يف ممار�سة ريا�ضة القفز باحلبل بدون م�شاكل.

«�أبو الإنرتنت» ين�صح :ال تتجاهلوا الأوراق
ت�ستخدم الإنرتنت وتعي�ش يف الف�ضاء الإلكرتوين لكن ال تتجاهل الأوراق..
هذه هي ن�صيحة فينت �سريف رائد الإنرتنت الذي يخ�شى من فقدان كل
ذكرياتنا الرقمية مع تطور التكنولوجيا يوما بعد يوم.
قال �سريف لل�صحفيني على هام�ش منتدى حوكمة الإنرتنت يف جنيف
"يقول النا�س :ماذا �أفعل ب�صوري الفوتوغرافية؟ .تلك التي تهتم بها
بحق؟ تخري بع�ض ال�صور الفوتوغرافية اجليدة و�أطبعها لأننا نعرف �أنها
تبقى  150عاما على الأقل" .و�سريف نائب رئي�س �شركة جوجل و�شارك يف
ت�صميم بروتوكول تي�.سي.بي�-آي.بي الذي يربط الأجهزة عرب الإنرتنت.
وقال �سريف "�إذا �أردنا �أن نخرب �أحفادنا �شيئا عن عاملنا علينا �أن نت�أكد من
�أن املعلومات ال تزال قابلة لال�سرتجاع �أو مفهومة".
واعرتف �سريف ( 74عاما) امللقب "ب�أبي االنرتنت" ب�أن الورق �أف�ضل يف
كثري من احلاالت من الهواتف احلديثة.
وتابع "�أوال ميكنك �أن تر�سم ب�سهولة على ال��ورق وثانيا ...عندما �أدون
مالحظات يعني هذا �أن بو�سعي �أن �أتذكر �أين كنت وماذا كنت �أفعل .بالتايل

امللكة �إليزابيث
تبحث عن طا ٍه جديد

�أع� �ل ��ن ق�صر باكنغهام ع�ب�ر موقعه
الإلكرتوين ،عن طلب امللكة الربيطانية
�إليزابيث الثانية لطا ٍه جديد لتوظيفه
يف ال�ق���ص��ر ول ل��إ� �ش ��راف ع �ل��ى حت�ضري
وج �ب��ات ال �ط �ع��ام اخل��ا� �ص��ة ب �ه��ا .و�أُرف� ��ق
الطلب بالعديد من املميزات التي يجب
توافرها بالطاهي� ،إ�ضاف ًة �إىل الوظائف
املطلوبة منه ،حيث �أن��ه عليه �أن يكون
متمتعا بفن الطبخ وق��درة على �إعداد
القوائم الكال�سيكية واملعا�صرة ملجموعة
وا�سعة م��ن الأح ��داث واملنا�سبات ،وفقا
لأع�ل��ى امل�ع��اي�ير .وعليه ك��ذل��ك الت�أقلم
م��ع ف ��رق ال�ع�م��ل وا��س�ت�ي�ع��اب الطقو�س
واملعايري اخلا�صة مبطابخ الق�صر حيث
�أن��ه ك��ل ي��وم �سيكون خمتلفاً �إذ �سيكون
ه �ن ��اك واج � �ب� ��ات خم �ت �ل �ف��ة يف حت�ضري
الغداء والع�شاء.

يف �إحدى زوايا القد�س يحاول رجل يرتدي مالب�س �سانتا
كلوز "بابا نويل" وميتطي جمال �أن ي�شيع البهجة يف
الأجواء بتقدمي �أ�شجار عيد امليالد باملجان ل�سكان املدينة
التي تقع يف قلب التوترات يف ال�شرق الأو�سط.

طفلة تلعق املياه القذرة تهز العامل

ه��زت � �ص��ورة م��أ��س��اوي��ة لطفلة يف الأرج �ن �ت�ين تركع
ب��رك�ب�ت�ي�ه��ا وي��دي �ه��ا ع�ل��ى الأر� � ��ض ح ��ول ب��رك��ة مياه
�صغرية حت��اول �أن تلعق بل�سانها ب�ضعة قطرات من
امل��اء القذر� ،أب��دان العامل عندما ُن�شرت على �شبكات
التوا�صل االجتماعي ال�سيما في�س بوك وتويرت.
وتفاعل ماليني من امل�ستخدمني حول العامل عرب
و�سائل الإع�لام الرقمية مع �صورة الطفلة املعدمة
ال�ت��ي حت��اول م�ق��اوم��ة م��وج��ة احل��ر ال�شديد البالغ
درجته يف الأرجنتني  37درجة ،برتطيب فمها مباء
راكد قذر.
وتعترب ه��ذه ال�ف�ت��اة واح ��دة م��ن ال�سكان الأ�صليني
الناطقني بلغة "ميبا غواراتي" يف مدينة بو�سادا�س،
مي�سيوني�س ،بالأرجنتني ،ال�شهرية بفقرها املدقع،
ح�ي��ث يعتمد فيها ال���ص�غ��ار ع�ل��ى مهنة ال�ت���س��ول يف
ال�شارع للح�صول على املال.
والتقط امل�شهد امل�أ�ساوي مرا�سل ملوقع "Misiones
 "Onlineكان يعد تقريراً حول حالة الطق�س ،يوم

الأربعاء املا�ضي ال�ساعة الواحدة بعد الظهر.
واع �ت ��اد ال �� �ص �ح��ايف ال �ق��اط��ن يف م��دي�ن��ة بو�سادا�س،
مي�سيوني�س ،ب��الأرج�ن�ت�ين ،على ر�ؤي��ة ه��ذه امل�شاهد
املمزقة للقلب ،لكنه ق��رر �إر�سالها �إىل زمالئها يف
املوقع ،ون�شرها على الإنرتنت بهدف �إيجاد و�سيلة
مل���س��اع��دة ه� ��ؤالء الأط �ف��ال ال�ف�ق��راء وذوي �ه��م الذين
يعي�شون م�شردين يف ال�شوارع.
وفور ن�شرها على الإنرتنت ،وجهت �سل�سلة انتقادات
الذع�اً ملنظمة الأمم املتحدة للطفولة "اليون�سيف"
ودورها يف حماية الأطفال امل�شردة حول العامل.
وق��ام متطوع يدعى ميغو ري��و���س م��ع جمموعة من
رفاقه مب�ساعدة ه�ؤالء الأطفال ،عرب �إر�سال معونات
طعام ومياه وخالفه.
وكتبت مغردة تدعى م��اري غيمينز بونز م�ستنكرة
ال �ف��روق الطبقية ب�ين الأغ �ن �ي��اء وال �ف �ق��راء ،قائلة:
"�س�أخجل لو كنت مليونرية �أفتخر بنمط حياتي
املرفهة ،بينما الآخرين ميوتون ويت�ضورون جوعاً".

مرمي �أوزريل يف عالقة
حب جديدة
ّ

يل متكنت ويف وقت ق�صري من تخطي عالقتها
يبدو �أن املمثلة الرتكية مرمي �أوزر 
باملذيع امل�صري با�سل الزارو ،والتي من الأ�سا�س مل تدم طوي ً
ال.
حب
فقد �أ�شار العديد من املواقع الإلكرتونية الرتكية ،اىل دخ��ول �أوزريل بعالقة ّ
ت بطل م�سل�سل Game Of Thrones
جديدة مع املمثل الإيطايل كري�ستيان في 
بعد م�شاهدتهما منذ �أي��ام يتناوالن الع�شاء يف �أح��د املطاعم يف مدينة �إ�سطنبول
الرتكية.
وكانت �أوزريل حذفت م�ؤخراً �أكرث من � 250شخ�صاً من امل�شاهري العرب عن ح�سابها
على �أحد مواقع التوا�صل االجتماعي كان من بينهم ،امل�صمم اللبناين العاملي �إيلي
�صعب ورجل الأعمال امل�صري �أحمد �أبو ه�شيمة .وي�أتي ذلك بعد �إلغاء متابعتها للزارو
وحذف كل ال�صور التي كانت جتمعهما عرب �صفحاتها.

�إنفلونزا اخلنازير
تقتل  11يف تون�س
ت�سبب فريو�س �إنفلونزا اخلنازير
" "H1N1يف وف��اة � 11شخ�صاً
يف تون�س ،مما دف��ع ال�سلطات �إىل
�إط �ل��اق حت ��ذي ��رات خ���ش�ي��ة حتول
الفريو�س �إىل وباء.
و�أف� ��ادت م��دي��رة امل��ر��ص��د الوطني
ل�ل�أم��را���ض اجل��دي��دة ن���ص��اف بن
علية ،ام�س الأول اخلمي�س ،ب�أن
� 11شخ�صاً �أغلبهم من امل�صابني
ب ��أم ��را� ��ض م��زم �ن��ة وم ��ن حاملي
فريو�س  H1N1لقوا حتفهم.
و�أو�� �ض� �ح ��ت ب ��ن ع �ل �ي��ة �أن "عدد
ال��وف �ي��ات ه ��ذا ال �ع��ام وح �ت��ى الآن
م��رت�ف��ع ن�سبياً م�ق��ارن��ة بالأعوام
املا�ضية".
و�أ� �ص �ي��ب الآالف م��ن التون�سيني
ب��ال �ف�يرو���س ،ف�ي�م��ا �أع �ل �ن��ت وزارة
ال�صحة عن ط��رح نحو � 300ألف
لقاح للحد من انت�شاره.
وجت�ت��اح تون�س م��وج��ة ب��رد قار�س
خالل هذه الفرتة ما يعزز املخاوف
من انت�شار حاد للفريو�س ،وو�صف
وزي � ��ر ال �� �ص �ح��ة ع �م ��اد احلمامي
الو�ضع بـ"اجلدي واخلطري".
وقالت مديرة املر�صد �إن�صاف بن
علية" :نحن يف مرحلة مل ن�صل
فيها بعد �إىل مرحلة الوباء ،لي�س
هناك مربراً للهلع".
ووجهت خلية �أزمة بوزارة ال�صحة
نداء �إىل املواطنني من �أجل اتباع
ق ��واع ��د احل� �ف ��اظ ع �ل��ى ال�صحة
وال��وق��اي��ة م��ن ال �ع��دوى ال �سيما
لدى الأطفال وامل�سنني وامل�صابني
ب�أمرا�ض مزمنة.

