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الأمم املتحدة :على احلوثي التوقف عن تهديد خطوط املالحة

انت�صارات كبرية لقوات ال�شرعية اليمنية يف �صعدة
ف���س��اد .و�أ� �ش ��اد بت�ضحيات جميع
الأل ��وي ��ة وال� ��وح� ��دات الع�سكرية
امل��راب �ط��ة يف ج�ب�ه��ة ال�ب�ق��ع حمور
� �ص �ع��دة ،ودول ال�ت�ح��ال��ف العربي
بقيادة اململكة العربية ال�سعودية.
ع�ل��ى �صعيد �آخ ��ر� ،أف ��ادت م�صادر
�أمنية مينية مبقتل � 4أ�شخا�ص،
ه��م ام ��ر�أت ��ان وط �ف�لان وب�إ�صابة
ث�لاث��ة �أط �ف��ال �آخ��ري��ن ،جميعهم
م��ن �أ� �س ��رة واح � ��دة ،ج� ��راء ق�صف
�صاروخي �شنته ميلي�شيات احلوثي
الإي��ران�ي��ة على �إح��دى ق��رى وادي
ال�ضباب غرب مدينة تعز.
اىل ذلك ،دعا من�سق الأمم املتحدة
لل�ش�ؤون الإن�سانية يف اليمن ،جيمي
ماكغولدريك ،ميلي�شيات احلوثي
ل�ل�ام �ت �ن��اع ع ��ن ت �ه��دي��د خطوط
املالحة الدولية يف البحر الأحمر،
كما دع��ا حتالف دع��م ال�شرعية يف
ال�ي�م��ن مل��وا��ص�ل��ة ال���س�م��اح بدخول
ال�سفن للموانئ اليمنية.
ورح � � ��ب امل � �� � �س � ��ؤول الأمم� � � ��ي مبا
و�صفها باخلطوة البناءة املتمثلة
يف فتح ميناء احلديدة وال�صليف
على البحر الأحمر �أمام ال�شحنات
التجارية والإن�سانية ،الفتاً �إىل �أن
اليمن ي�ستورد ح��وايل  90باملئة

قوات ال�شرعية اليمنية تفر�ض �سيطرتها على �سل�سلة جبال ا�سرتاتيجية مبحافظة �صعدة
م ��ن اح �ت �ي��اج��ات��ه الأ� �س��ا� �س �ي��ة من يف العا�صمة اليمنية �صنعاء �إن و�أو�� �ض� �ح ��ت امل �� �ص ��ادر �أن عملي َة
ال �غ��ذاء ،وت�ق��ري�ب��ا ك��ل احتياجاته م�ي�ل�ي���ش�ي��ات احل��وث��ي االنقالبية اخلطف متت بعد مداهماتِ ملنازل
م��ن ال��وق��ود والأدوي� ��ة ،و�أ� �ش��ار �إىل اخ�ت�ط�ف��ت جن �ل��ي وح �ف �ي��د يحيى ق� �ي ��ادات يف ح ��زب امل� ��ؤمت ��ر خالل
�أن ع �م��ل ج �م �ي��ع امل� ��وان� ��ئ مب ��ا يف ال ��راع ��ي ،رئ�ي����س جم�ل����س النواب الأي� � ��ام امل��ا� �ض �ي��ة .ووف� ��ق م�صادر
ذل��ك م��وان��ئ احل��دي��دة وال�صليف والأم�ي�ن ال�ع��ام امل�ساعد للم�ؤمتر مقربة من الراعي ف�إن امليلي�شيات
وع��دن� ،أم��ر بالغ الأهمية ،لتلبية ال �� �ش �ع �ب��ي ال � �ع� ��ام ،واحتجزتهم رف�ضت الإف ��راج ع��ن املخطوفني،
كرهائن لل�ضغط عليه ومنعه من ل�ك�ن�ه��ا وع � ��دت ب�ت�ح���س�ين ظ ��روف
االحتياجات احليوية لليمنيني.
اعتقالهم.
ويف �سياق �آخر قالت م�صادر مطلعة مغادرة �صنعاء.

 20صفحة -الثمن درهمان

•• عوا�صم-وكاالت:

•• طرابل�س-وكاالت:

طالب اجلي�ش الوطني الليبي يف
بيان له ،الأمم املتحدة واالحتاد
الأوروب � � ��ي واالحت � ��اد الأفريقي
وجم�ل����س الأم ��ن ال ��دويل اعتبار
واقعة ال�سفينة الرتكية املحملة
ب��امل�ت�ف�ج��رات �إىل ل�ي�ب�ي��ا جرمية
تقوم عليها وتدعمها تركيا و كل
من له عالقة بهذه ال�سفينة.
وذك��ر البيان �أن ال�ق�ي��ادة العامة
ل � �ل � �ق� ��وات امل� ��� �س� �ل� �ح ��ة الليبية
ت �ت��اب��ع ب��اه �ت �م��ام ب��ال��غ جمريات
التحقيق حول ال�سفينة الرتكية
(�أن ��دروم� �ي ��دا) وال �ت��ي ك ��ان على
متنها  29حاوية من املتفجرات
وكانت متجهة �إىل ميناء مدينة
م �� �ص��رات��ة ال�ل�ي�ب�ي��ة ق �ب��ل �أن يتم
ت��وق �ي �ف �ه��ا م ��ن ق �ب��ل ال�سلطات
اليونانية.
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بوتني ي�صف املعار�ض
نافالني مبر�شح �أمريكا
ل��ل��رئ��ا���س��ة ال��رو���س��ي��ة!
•• مو�سكو-رويرتز:

ق� � ��ال ال ��رئ� �ي� �� ��س ال ��رو�� �س ��ي
فالدميري بوتني �إن الزعيم
املعار�ض �أليك�سي نافالني هو
م��ر��ش��ح وا��ش�ن�ط��ن للرئا�سة
الرو�سية على م��ا يبدو و�إن
هذا هو ال�سبب وراء �شكوى
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة م��ن عدم
ال�سماح لنافالني بالرت�شح.
ويف ال���ش�ه��ر امل��ا� �ض��ي منعت
اللجنة املركزية لالنتخابات
ن��اف��ال �ن��ي م ��ن امل �� �ش��ارك��ة يف
ان �ت �خ��اب��ات ال��رئ��ا� �س��ة التي
جتري يف مار�س� -آذار قائلة
�إنه ال ميكنه خو�ضها ل�صدور
حكم �ضده مع �إيقاف التنفيذ
بتهم يقول �إنها ملفقة.
وي � �� � �ص� ��ف ب� � ��وت �ي ��ن ،ال� � ��ذي
ت���ش�ير اال� �س �ت �ط�لاع��ات �إىل
�أن� ��ه ��س�ي�ح�ق��ق ف� ��وزا مريحا
ب ��االن �ت �خ ��اب ��ات الرئا�سية،
االن �ت �ق��اد الأم��ري �ك��ي لقرار
اللجنة املركزية لالنتخابات
ب ��أن��ه ت��دخ��ل ف��ج يف ال�ش�ؤون
الداخلية الرو�سية.
وقال بوتني �أي�ضا �أن املزاعم
الأمريكية ب�أن رو�سيا تدخلت
يف انتخابات الرئا�سة هراء.

برعاية حممد بن زايد

انطالق الن�سخة الثانية
ملنتدى الطاقة العاملي يف �أبوظبي

•• �أبوظبي -وام:

برعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة � ..أطلق املجل�س الأطل�سي
 ام�س  -الن�سخة الثانية من منتدى الطاقة العاملي ال�سنوي يف�أبوظبي  ..وذلك قبيل انطالق �أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة.
ويجمع امل�ن�ت��دى  -ال��ذي ميتد ليومني وي�ق��ام بالتعاون م��ع وزارة
الطاقة وال�صناعة و�شركات �أدنوك ومبادلة و�آيبيك وم�صدر  -كوكبة
من القادة الدوليني والإقليميني يف قطاع الطاقة ب�أبوظبي ويتطرق
للتحديات اجليو�سيا�سية التي ت��واج��ه قطاع الطاقة واال�ستدامة
والفر�ص امل�ستقبلية املتاحة.
وي���ش��ارك يف الفعاليات �أك�ث�ر م��ن  350متحدثاً ميثلون كربيات
ال���ش��رك��ات وامل��ؤ��س���س��ات ال�ف��اع�ل��ة يف ق�ط��اع ال�ط��اق��ة ع�ل��ى امل�ستويني
الإقليمي والعاملي.
وق��ال معايل �سهيل ب��ن حممد ف��رج ف��ار���س امل��زروع��ي وزي��ر الطاقة
وال�صناعة يف كلمته متا�شياً م��ع ا�سرتاتيجية الإم� ��ارات للطاقة
 .. 2050ي��وف��ر منتدى ال�ط��اق��ة ال�ع��امل��ي  -ال��ذي ينظمه املجل�س
الأطل�سي  -من�صة رائ��دة متكن القادة و�صناع ال�سيا�سات يف قطاع
الطاقة على ال�صعيدين الإقليمي والعاملي من و�ضع جدول الأعمال
اخلا�ص بالطاقة لعام .2018
و�أ��ض��اف �أن��ه يف ظل التزايد امل�ستمر للطلب  ..ب��ات من ال�ضروري
�ضمان ا�ستدامة موارد الطاقة من �أجل حتقيق منو اقت�صادي قوي
وت��وف�ير بيئة �صحية يف امل�ستقبل وال �شك يف �أن ال��ر�ؤي��ة امل�شرتكة
التي نتجت عن منتدى الطاقة العاملي ت�سهم ب�شكل �إيجابي ودائم يف
م�ستقبل القطاع على ال�صعيد العاملي( .التفا�صيل �ص)15

م�س�ؤول �إي��راين ب��ارز يهرب
من �أملانيا ً
خوفا من االعتقال

ع�شرات اجلرحى واملعتقلني مبواجهات يف ال�ضفة والقد�س

اجل��ي�����ش ال��ل��ي��ب��ي� :سفينة
امل��ت��ف��ج��رات ج��رمي��ة تركية

ﺑﺪ ًﻻ
ﻣـﻦ

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

وا�شنطن تنتقد قرار �إ�سرائيل بناء  1100وحدة ا�ستيطانية

قالت وزارة اخلارجية الأمريكية
�إن ق��رار �إ��س��رائ�ي��ل ب�ن��اء 1100
وح � ��دة ا��س�ت�ي�ط��ان�ي��ة ج ��دي ��دة يف
ال �� �ض �ف��ة ال �غ��رب �ي��ة امل �ح �ت �ل��ة ،ال
يخدم عملية ال�سالم يف ال�شرق
الأو�سط.
ج � ��اء ذل � ��ك يف �إي � �ج� ��از �صحفي
لنائب وزير اخلارجية الأمريكية
لل�ش�ؤون الدبلوما�سية والعامة
�ستيف غولد�ستني ،اخلمي�س ،ردا
على ا�ستف�سارات ال�صحفيني عن
ع��دم �شرعية ق��رار �إ�سرائيل بناء
م�ستوطنات جديدة يف الأرا�ضي
املحتلة يف �إطار القانون الدويل.
و�أ� � �ض� ��اف غ��ول��د� �س �ت�ين� :أو�ضح
ال��رئ �ي ����س ت ��رام ��ب ان ��ه ب�ي�ن�م��ا ال
يعيق وجود امل�ستوطنات احلالية
ال �� �س�ل�ام ،ف � ��إن ال �ت��و� �س��ع يف بناء
امل�ستوطنات ب�شكل غري حمدود
ال ي�سهم يف �إحراز تقدم يف عملية
ال�سالم.
و�أكد �أن الإدارة الأمريكية تعمل
ب �ج��د ع �ل��ى و�� �ض ��ع خ �ط��ة �سالم
� �ش��ام �ل��ة ت �خ ��دم الإ�سرائيليني
وال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين وي �ت��م الك�شف
عنها يف الوقت املنا�سب.
ووافقت حكومة �إ�سرائيل يف عام
 2016على بناء  2629وحدة،
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�أحكمت ق��وات ال�شرعية اليمنية
�سيطرتها ال�ك��ام�ل��ة ع�ل��ى �سل�سلة
ج� �ب ��ال وم ��رت� �ف� �ع ��ات �أم العظب
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة وع ��دة مرتفعات
حم�ي�ط��ة ب �ه��ا مب �ح��اف �ظ��ة �صعدة
معقل احلوثي ،بعد معارك عنيفة
�ضد ميلي�شيا احلوثي الإيرانية يف
حمور البقع.
ون�ق�ل��ت وك��ال��ة الأن �ب ��اء الر�سمية
اليمنية ع��ن م���ص��در م �ي��داين �أن
مقاتلني يف ل��واءي فتح والوحدة
يف اجلي�ش الوطني خا�ضوا معارك
ع �ن �ي �ف��ة � �ض��د م �ل �ي �� �ش �ي��ا احلوثي
االن � �ق �ل�اب � �ي ��ة يف حم� � ��ور البقع
وحققوا انت�صارات كبرية ،وكبدوا
امليلي�شيات احلوثية خ�سائر ب�شرية
وم��ادي��ة ف��ادح��ة ،واغتنموا كميات
ك �ب�يرة م��ن الأ� �س �ل �ح��ة والذخائر
والآليات والدراجات النارية.
و�أك � � � � ��د ق � ��ائ � ��د حم � � ��ور �� �ص� �ع ��دة،
العميد عبيد االث�ل��ه ،على �أهمية
االن �ت �� �ص��ارات ال �ك �ب�يرة يف البقع،
بتطهري �سل�سلة جبال �أم العظب
من امللي�شيا االنقالبية املدعومة
م��ن �إي ��ران التي عاثت يف الأر�ض
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ﺣﻤﺎم ﻣﻐﺮﺑﻲ ﻣﻠﻜﻲ،
اﺷﺘﺮك
درﻫﻢ
ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺑﺸﺮة ،واﻛﺲ إزاﻟﺔ
ﺑﻘﻴﻤﺔ
اﻟﺸﻌﺮ ،ﻣﻨﻴﻜﻴﺮ  +ﺑﺪﻳﻜﻴﺮ
و إﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻘﻴﻤﺔ
درﻫﻢ
ﻓﻘﻂ
درﻫﻢ

ال�شبان الفل�سطينيون ي�شتبكون مع جنود االحتالل �شمال رام اهلل بال�ضفة (ا ف ب)

ويف عام  2017وافقت على بناء
 6072وحدة �سكنية ،وهو العدد
الأكرب منذ عام .2013
م � �ي� ��دان � �ي� ��ا �أ� � �ص � �ي � ��ب ع� ��� �ش ��رات
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين ام ����س اجلمعة
واعتقل �آخ��رون خالل مواجهات
ع � �ن � �ي � �ف ��ة دارت ب� �ي ��ن �� �ش� �ب ��ان
فل�سطينيني وق� ��وات االحتالل
الإ�سرائيلي يف مناطق متفرقة

م ��ن ال �� �ض �ف��ة ال �غ��رب �ي��ة املحتلة
مب� ��ا ف �ي �ه��ا ال� �ق ��د� ��س ا�ستمرار
ل�ل�اح �ت �ج��اج��ات ال �� �ش �ع �ب �ي��ة على
قرار الرئي�س الأمريكـــــي دونالد
ت� ��رام� ��ب االع � �ت� ��راف بالقد�س
ع ��ا�� �ص� �م ��ة ل � ��دول � ��ة االح � �ت �ل��ال
الإ� �س��رائ �ي �ل��ي ون �ق��ل ال�ســـــفارة
الأمريكية �إليها .و�شهدت بلدة
�أب��ودي ����س � �ش��رق م��دي�ن��ة القد�س

املحتلة �أعنف هذه املواجهات حيث
�أ��ص�ي��ب ع��دد م��ن الفل�سطينيني
بالر�صا�ص املطاطي واالختناق
بقنابل الغاز بعد قمع االحتالل
لتظاهرة احتجاجية على قرار
ترامب انطلقت من و�سط البلدة
بعد �صالة اجلمعة.
و�أفاد �شهود عيان �أن وحدات من
امل�ستعربني ن�صبت كميناً لل�شبان

واع �ت �ق �ل��ت  3م�ن�ه��م واقتادتهم
ل�ل�ت�ح�ق�ي��ق �إىل ج �ه��ة جمهولة،
فيما اعتقلت ق��وات االحتالل 4
فل�سطينيني خ�ل�ال مواجهات
عنيفة دارت يف ب �ل��دة بيتا قرب
م��دي �ن��ة ن��اب �ل ����س � �ش �م��ال ال�ضفة
الغربية.
ودارت م ��واج� �ه ��ات ع �ن �ي �ف��ة بني
ال���ش�ب��ان الفل�سطينيني وق ��وات
االح�ت�لال و�سط مدينة اخلليل
جنوب ال�ضفة الغربية املحتلة،
وب � �ل� ��دة � �س �ع�ي�ر ،وع� �ل ��ى امل ��دخ ��ل
ال�شمايل ملدينة بيت حلم ،وعلى
امل��دخ��ل ال���ش�م��ايل مل��دي�ن��ة البرية
وبلدتي �صفا وب��در���س غ��رب رام
اهلل.
ودارت م��واج�ه��ات م��ع االحتالل
يف بلدات اللنب وتل واملغري وبيت
فوريك وح��وارة وبيتا ويف النبي
�صالح وكفر ق��دوم وعلى املدخل
اجلنوبي ملدينة قلقيلية.
وك � ��ان � ��ت ال� � �ق � ��وى وال� �ف� ��� �ص ��ائ ��ل
ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ة دع � ��ت لتحويل
ي � � ��وم ام � ��� ��س �إىل ي � � ��وم غ�ضب
فل�سطيني على كل نقاط التما�س
ت�أكيداًعلى ا�ستمرار االحتجاجات
الفل�سطينية ال�شعبية الراف�ضة
لقرار الرئي�س الأمريكي دونالد
ت ��رام ��ب الأخ �ي ��ر ح� ��ول مدينة
القد�س.

•• برلني-وكاالت:

ال�شرطة التون�سية تعتقل عددا من املتظاهرين (رويرتز)

�إيقاف � 780شخ�صا منذ
بدء االحتجاجات يف تون�س

•• تون�س-وكاالت:

�أوقفت ال�سلطات التون�سية حوايل � 780شخ�صا منذ بدء االحتجاجات
على الإجراءات التق�شفية يف البالد يوم االثنني املا�ضي ،وفقا ملا �صرح به
الناطق با�سم وزارة الداخلية التون�سية خليفة ال�شيباين لإذاعة موزاييك
�إف �إم اخلا�صة يوم اجلمعة .من جهتها ،دعت حركة فا�ش ن�ستناو؟ (ماذا
تنتظرون؟) التي بد�أت يف مطلع العام احلركة االحتجاجية على غالء
الأ�سعار� ،إىل تظاهرات جديدة  .وقال ال�شيباين �إنه مل ت�سجل �أعمال
عنف �أو نهب م�ساء اخلمي�س يف البالد .و�أكد �أن ال�صدامات بني ال�شبان
ورجال ال�شرطة كانت حمدودة وغري خطرية.
لكنه ا�ضاف �أن � 151شخ�صا متورطني يف �أعمال عنف �أوقفوا اخلمي�س
يف ال�ب�لاد ،م��ا يرفع ع��دد املعتقلني حتى الآن �إىل � 778شخ�صا منذ
االثنني .وقال مرا�سل لوكالة فران�س بر�س يف �سليانة املدينة الواقعة يف
�شمال غرب البالد� ،إن ع�شرات ال�شباب ر�شقوا باحلجارة لثالث �ساعات
ليل اخلمي�س اجلمعية عنا�صر قوات الأمن الذين ردوا با�ستخدام الغاز
امل�سيل للدموع .واندلعت االحتجاجات االثنني مع اق�تراب الذكرى
ال�سابعة للثورة التي طالبت بالعمل والكرامة و�أطاحت الدكتاتور زين
العابدين بن علي يف  14يناير .2011

رو�سيا تعلن مقتل م�سلحني هاجموا قاعدة حميميم ب�سوريا

ع�شرات القتلى من النظام واملعار�ضة يف ا�شتباكات ب�إدلب

•• عوا�صم-وكاالت:

نقلت وك ��االت �أن �ب��اء رو��س�ي��ة ع��ن وزارة ال��دف��اع ،ام�س
اجل�م�ع��ة ،ق��ول�ه��ا �إن �ه��ا ق�ت�ل��ت جم�م��وع��ة م��ن امل�سلحني
املت�شددين هاجموا قاعدة حميميم اجلوية الرو�سية
ب�سوريا يف  31دي�سمرب املا�ضي.
و�أعلنت مو�سكو يف وق��ت �سابق �أن ع�سكريني رو�سيني
قتال يف الهجوم ال��ذي �شنه امل�سلحون بقذائف املورتر
على القاعدة الع�سكرية الرو�سية يف ليلة ر�أ�س ال�سنة.
ورغم ت�أكيدها مقتل الع�سكريني الرو�سيني ،ف�إن وزارة
الدفاع الرو�سية نفت �أن يكون الهجوم �أ�سفر عن تدمري
طائرات حربية رو�سية يف رد على تقارير لو�سائل �إعالم
حملية .وقالت ال��وزارة �أي�ضا� ،إنها دم��رت خمزونا من
الطائرات دون طيار يف حمافظة �إدلب ،بعدما ا�ستخدم
مت�شددون ه��ذا النوع من الطائرات ملهاجمة قاعدتي
حميميم وطرطو�س الع�سكريتني الرو�سيتني يف �سوريا
الأ�سبوع املا�ضي.
اىل ذل��ك ،ا��س�ت�م��رت ،ام����س اجل�م�ع��ة ،امل��واج�ه��ات ب�شكل

متقطع و�سط ق�صف مدفعي و�صاروخي متبادل يف ريف
�إدل��ب اجلنوبي بني املعار�ضة ال�سورية امل�سلحة وقوات
ال �ن �ظ��ام ،يف ح�ي�ن وا� �ص��ل ال �ط�ي�ران احل��رب��ي الرو�سي
وطريان النظام ا�ستهداف مدن وبلدات ريف �إدلب.
و�أعلن املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سان ،عن مقتل 51
عن�صراً م��ن ق��وات النظام ال���س��وري و 44م�سلحاً من
املعار�ضة ال�سورية ،خالل ا�شتباكات بينهما يف حمافظة
�إدلب �شمال غرب البالد خالل الـ � 24ساعة املا�ضية.
و�أ�ضاف املر�صد �إن طريان النظام �شن �أكرث من 100
غارة على مواقع املعار�ضة باملحافظة.
وق��ال املر�صد “�إن ط��ائ��رات حربية نفذت �صباح ام�س
عدة غارات على مناطق يف ريف �إدلب ،حيث ا�ستهدفت
�أماكن مدينة معرة النعمان وبلدة جرجناز و�أطراف
مدينة خان �شيخون جنوب ريف املحافظة”.
وقالت م�صادر �إن املعارك يف ريف �إدلب اجلنوبي ال تزال
م�ستمرة ب��وت�يرة �أخ��ف وب�شكل متقطع ،بعد ا�ستعادة
النظام لقرية عط�شان وق��ري��ة اخل��وي��ن وال�ع��دي��د من
املواقع ،بدعم جوي رو�سي مكثف.

�سوريون يحملون اخلبز اىل منازلهم يف مدينة الرقة املدمرة (ا ف ب)

�أف��ادت وك��االت عاملية بهروب رئي�س
جمل�س ت�شخي�ص م�صلحة النظام
الإي��راين� ،آي��ة اهلل حممود ها�شمي
�� �ش ��اه ��رودي م ��ن م���ش�ف��ى ب�أملانيا،
خوفاً من االعتقال ،ب�سبب اتهامه
بانتهاكات حقوق الإن�سان يف �إيران.
وق�ب�ي��ل االح�ت�ج��اج��ات امل�ستمرة يف
�إيران التي طالبت ب�سقوط النظام
وتنحي املر�شد من ال�سلطة ،ذهب
�� �ش ��اه ��رودي ل �ل �ع�ل�اج �إىل مدينة
ه ��ان ��وف ��ر الأمل ��ان � �ي ��ة ،ح �ي��ث رفعت
�شكوى ق�ضائية طالبت باعتقاله،
ب�ت�ه��م ج ��رائ ��م ق �ت��ل وج ��رائ ��م �ضد
الإن�سانية.
وكتب موقع رادي��و ف��ردا الأمريكي
ال�ت��اب��ع ل�ل�خ��ارج�ي��ة الأم�يرك �ي��ة �إن
�شاهرودي ترك امل�ست�شفى الأملاين،
م��ن دون �أن ي�ك�م��ل ع�لاج��ه وقرر
ال ��رج ��وع �إىل �إي� � � ��ران ،خ ��وف� �اً من
املتابعة القانونية ال�ت��ي ق��د ت�ؤدي
�إىل �إيقافه و�سجنه.
ون�شرت وكالة روي�ترز عن م�صدر
ر�سمي يف �أمل��ان�ي��ا ف�ضل ع��دم ك�شف
هويته� ،أن رئي�س جمل�س ت�شخي�ص
م�صلحة النظام الإيراين هرب من
�أملانيا ،خوفاً من املالحقة .وكانت
وق �ف��ات اح�ت�ج��اج�ي��ة �أم � ��ام امل�شفى
الأمل��اين ق��ام بها ن�شطاء �إيرانيون،
ق ��د ط��ال �ب��ت ب �ت��وق �ي��ف �شاهرودي
وحم ��اك� �م� �ت ��ه ،ب �� �س �ب��ب م�شاركته
بانتهاكات حقوق الإن�سان يف �إيران.

ترامب ي�صف ً
دوال �إفريقية بالأوكار القذرة

•• وا�شنطن�-أ ف ب:

ذكرت �صحيفة وا�شنطن بو�ست المريكية ان الرئي�س دونالد ترامب حمل
بعنف خ�لال اجتماع يف البيت االبي�ض ح��ول الهجرة على دول افريقية
وهايتي التي و�صفها باالوكار القذرة.
وا�ستقبل امللياردير اجلمهوري يف مكتبه عددا من اع�ضاء جمل�س ال�شيوخ
بينهم اجلمهوري ليند�سي غراهام والدميوقراطي ريت�شارد دوربن للبحث
يف م�شروع يقرتح احل��د من مل ال�شمل العائلي وم��ن دخ��ول القرعة على
البطاقة اخل�ضراء .يف املقابل �سي�سمح االتفاق بتجنب طرد �آالف ال�شبان
الذين و�صلوا يف �سن الطفولة اىل الواليات املتحدة.
ونقلت ال�صحيفة عن م�صادر مل ت�سمها ان ترامب �س�أل خالل املناق�شات ملاذا
ي�أتي كل ه�ؤالء اال�شخا�ص القادمني من اوكار قذرة اىل هذا البلد؟.
وا�ضافت ان ترامب كان ي�شري بذلك اىل دول يف افريقيا وهايتي وال�سلفادور،
مو�ضحا ان الواليات املتحدة يجب ان ت�ستقبل بدال من ذلك مواطنني من
الرنوج التي التقى رئي�س حكومتها اخلمي�س.
و�س�أل الرئي�س اي�ضا ملاذا نحتاج اىل مزيد من الهايتيني؟.
وكانت �صحيفة نيويورك تاميز التي تتحدث اي�ضا عن هذه الت�صريحات
نقال عن م�شاركني يف االجتماع مل حتددهم ،ذكرت يف حزيران يونيو املا�ضي
ان ت��رام��ب اك��د يف اجتماع �آخ��ر ح��ول الهجرة ان ك��ل الهايتيني م�صابون
بااليدز ،لكن البيت االبي�ض نفى ذلك .وقال امل�صدر نف�سه ان الت�صريحات
اثارت ا�ستياء اع�ضاء جمل�س ال�شيوخ الذين ح�ضروا االجتماع.
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الإمارات ت�شارك يف اجتماع «�أمناء املعهد العربي للتخطيط» وملتقى �صناع القرار بالكويت
•• الكويت -وام:

02

�شاركت دولة الإمارات يف فعاليات االجتماع الأول ملجل�س �أمناء املعهد
العربي للتخطيط لعام  2018-2017وملتقى �صناع القرار حول
�آف��اق التنمية امل�ستدامة والنمو االقت�صادي واللذين عقدا م�ؤخرا
مبقر املعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت.
مثل الدولة � ..سعادة املهند�س حممد �أحمد بن عبد العزيز ال�شحي
وكيل وزارة االقت�صاد لل�ش�ؤون االقت�صادية ..فيما �شارك يف االجتماع
نحو  15ع�ضوا من ممثلي الدول العربية الأع�ضاء يف املعهد.

و�شهد االجتماع الأول ملجل�س �أمناء املعهد العربي للتخطيط لعام
 2018-2017ا�ستعرا�ض �إجن��ازات املعهد خالل الفرتة املا�ضية
ور��ص��د التطور ال��راه��ن يف الأن�شطة اخلا�صة بالتدريب وامل�شاريع
البحثية واال�ست�شارية وامللتقيات العلمية والإ�صدارات التي مت �إجنازها
و�أي�ضا التباحث حول �أبرز امل�شاريع املطروحة على اجندة املعهد خالل
الفرتة املقبلة.
و�شهد ملتقى �صناع ال �ق��رار ح��ول �آف ��اق التنمية امل�ستدامة والنمو
االقت�صادي تنظيم جل�ستني حواريتني � ..شملت ا�ستعرا�ض حمتوى
الإ�صدار الثالث لتقرير التنمية العربية ب�ش�أن ال�سيا�سات احلديثة

للتنوع االقت�صادي يف االقت�صادات العربية  ..فيما رك��زت اجلل�سة
الثانية على مناق�شة امل�ح�ت��وى ال�ع��ام ل�ل�إ��ص��دار ال��راب��ع م��ن تقرير
التنمية العربية.
و�أك��د �سعادة املهند�س حممد �أحمد بن عبد العزيز ال�شحي الأهمية
ال�ت��ي تكت�سبها اجتماعات جمل�س �أم �ن��اء املعهد العربي للتخطيط
والتي ت�شكل من�صة متميزة للتباحث حول �سبل تعزيز العمل التنموي
امل�شرتك بني الدول العربية وتطوير �إمكانات وقدرات تلك الدول مبا
يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات التنموية املطروحة على
�صعيد املنطقة و�أي�ضا �إقليميا ودوليا.

و�أ��ش��ار �إىل خ��روج العديد من التو�صيات وامل�ب��ادرات املثمرة من تلك
االج �ت �م��اع��ات م��ن بينها ملتقى ��ص�ن��اع ال �ق��رار ح��ول �آف� ��اق التنمية
امل�ستدامة والنمو االقت�صادي وال��ذي عقد بناء على تو�صية جمل�س
�أمناء املعهد خالل اجتماعه الثاين لعام .2017-2016
وتابع �أن دولة الإمارات حري�صة على تعزيز �أوجه ال�شراكة والتعاون
ال�ق��ائ��م م��ع امل�ع�ه��د ال�ع��رب��ي للتخطيط واال� �س �ت �ف��ادة م��ن الإمكانات
واخلدمات التي يقدمها يف جماالت بناء القدرات والكوادر الب�شرية
والتدريب والبحوث واال�ست�شارات واملحافل العلمية والتي تن�سجم مع
توجهات الدولة ور�ؤيتها التنموية.

اتفاقية تعاون بني الإمارات ومنظمة ال�صحة العاملية يف جمال الرعاية ال�صحية باليمن

•• �أبوظبي-وام:

وقعت وزارة اخل��ارج�ي��ة والتعاون
ال� � � � ��دويل ات� �ف ��اق� �ي ��ة ت� � �ع � ��اون مع
منظمة ال�صحة ال�ع��امل�ي��ة بغر�ض
دع ��م ال��رع��اي��ة ال �ط��ارئ��ة للحياة
ورعاية الأمهات وحديثي الوالدة
يف امل �ك�ل�ا مب�ح��اف�ظ��ة ح�ضرموت
اليمنية وذل��ك ل�ضمان احل�صول
ع�ل��ى خ��دم��ات ال��رع��اي��ة ال�صحية
الطارئة الأ�سا�سية واملنقذة للحياة
للنازحني واملجتمعات امل�ضيفة.
وق ��ع االت �ف��اق �ي��ة � �س �ع��ادة �سلطان
حممد ال�شام�سي ،م�ساعد وزير
اخل ��ارج � �ي ��ة وال � �ت � �ع� ��اون ال � ��دويل
ل � �� � �ش � ��ؤون ال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة ال� ��دول � �ي� ��ة،
ب �ح �� �ض��ور � �س �ع��ادة ال �� �س �ف�ير عبيد
� �س��امل ال��زع��اب��ي ،امل �ن��دوب الدائم
لل��إم��ارات العربية امل�ت�ح��دة لدى
الأمم املتحدة واملنظمات الدولية

الأخرى يف جنيف ،والدكتور بيرت
�سالمة املدير التنفيذي لربنامج
ال�ط��وارئ ال�صحية التابع ملنظمة

ال�صحة العاملية.
ومب � ��وج � ��ب ات� �ف ��اق� �ي ��ة ال� �ت� �ع ��اون
�ستعمل ح�ك��وم��ة دول ��ة الإم � ��ارات

العربية املتحدة ،من خالل وزارة
اخلارجية والتعاون ال��دويل ،على
منح منظمة ال�صحة العاملية مبلغا

وق��دره � 800أل��ف دوالر �أمريكي
ل�ت�ن�ف�ي��ذ ه ��ذا امل �� �ش��روع الإن�ساين
يف ال �ي �م��ن ،وال � ��ذي ت �ع �ت�بره دولة

الإم� � ��ارات ج� ��زءاً م��ن ا�ستجابتها
للحالة الإن�سانية يف اليمن.
و�أ ّك ��د �سعادة ال�سفري الزعابي �أن

ه� ��ذا امل �� �ش ��روع ي �ن �ب��ع م ��ن حر�ص
ال�ق�ي��ادة الر�شيدة يف ال��دول��ة على
�إغ ��اث ��ة ال���ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ال�شقيق

وت�ق��دمي ك��ل ال��دع��م ل��ه ،حيث بلغ
�إجمايل امل�ساعدات الإن�سانية التي
قدمتها دول ��ة الإم � ��ارات العربية
املتحدة حوايل  2،56مليار دوالر
�أمريكي.
وجدد �سعادة ال�سفري حر�ص دولة
الإم� � � ��ارات ع �ل��ى ت �ع��زي��ز التعاون
وال �� �ش��راك��ة م��ع م�ن�ظ�م��ة ال�صحة
ال� �ع ��امل� �ي ��ة يف خم �ت �ل��ف امل � �ج ��االت
ال�صحية .من جانبه ث ّمن الدكتور
ب �ي�ت�ر � �س�ل�ام��ة ال � � ��دور ال ��ري ��ادي
ال��ذي ت�ضطلع ب��ه دول��ة الإم ��ارات
يف امل�ج��ال الإن���س��اين يف ك��ل �أنحاء
ال�ع��امل ،خا�صة يف اليمن ،م�شددا
ع�ل��ى �أه�م�ي��ة ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون بني
منظمة ال�صحة العاملية والدولة
يف �سبيل رف��ع املعاناة ع��ن العديد
م ��ن امل �ح �ت��اج�ين و�إن � �ق ��اذ العديد
من الأرواح الب�شرية عرب العامل
وت�أمني الرعاية ال�صحية لهم.

تخريج  4دورات من خمتلف القيادات ال�شرطية يف وزارة الداخلية
•• عجمان -وام:

�شهد �سعادة اللواء ال�شيخ �سلطان
ب��ن ع �ب��داهلل ال�ن�ع�ي�م��ي ق��ائ��د عام
� �ش��رط��ة ع �ج �م��ان ح �ف��ل تخريج
 4دورات نظمها معهد تدريب
ال�شرطة يف قاعة الإم��ارات مببنى
القيادة العامة ل�شرطة عجمان.
و�شملت ال� ��دورات تنمية املهارات
الإ� � �ش ��راف � �ي ��ة وجت �ن �ي ��د امل �� �ص ��ادر
ال���س��ري��ة ب��ال �ت �ع��اون م��ع ال�شرطة
الأ�سرتالية الفدرالية والتحقيق
يف اجل ��رائ ��م الإل �ك�ت�رون �ي��ة �..إىل
ج��ان��ب دورة ح��ول تنمية مهارات
الإبداع واالبتكار يف العمل.
ويف خ �ت��ام احل �ف��ل ق ��ام ق��ائ��د عام
�شرطة عجمان بتكرمي املحا�ضرين
وقدم ال�شهادات خلريجي الدورات
متمنياً لهم النجاح والتوفيق يف
حياتهم العملية.

«الرقابة الغذائية» و«خدمات املزارعني» ينظمان «طبق اخلري» يف الواحة الزراعية
•• �أبوظبي –الفجر:

نظم جهاز �أبوظبي للرقابة الغذائي بالتعاون مع مركز خدمات املزارعني
ب�أبوظبي ،م ��ؤخ��راً ،فعالية «طبق اخل�ير» يف ال��واح��ة ال��زراع�ي��ة مبهرجان
ال�شيخ زاي��د ال�تراث��ي يف مدينة ال��وث�ب��ة ،بح�ضور �سعادة �سعيد البحري
ال�ع��ام��ري م��دي��ر ع��ام اجل�ه��از وع��دد م��ن ق �ي��ادات وم��وظ�ف��ي اجل �ه��از ،وذلك
�ضمن الأن�شطة املجتمعية التي يقدمها اجلهاز من خالل برنامج اخلدمة
املجتمعية عون ،والتي يعود ريعها للفئات املعوزة واملحتاجة بالتن�سيق مع
الهيئات وامل�ؤ�س�سات اخلريية والإن�سانية يف الإمارة ،بهدف تعزيز قيم اخلري

والبذل والعطاء.
و�شهدت الفعالية �إقبا ًال كبرياً من قبل رواد املهرجان الذين توافدوا �إىل
الواحة الزراعية للم�شاركة ،حيث مت عر�ض ع�شرات الأطباق الغذائية التي
تطوع ب�إعدادها جمموعة من موظفات اجلهاز واملركز ،بهدف بيعها للزوار
وتوظيف العائد منها يف دعم جهود الدولة اخلريية والفئات االجتماعية
املختلفة التي ي�ستهدفها برنامج عون ،التزاماً من اجلهاز ب��دوره املهم يف
خدمة املجتمع وت�أكيداً حلر�صه على تر�سيخ ثقافة التطوع واخلري لدى
موظفيه وجعلها عالمة فارقة متيز بيئة العمل من خالل حتقيق التوازن
بني العمل امل�ؤ�س�سي والتطوع.

وثمن زوار الواحة اجلهود اخلريية والإن�سانية التي تبذلها حكومة �أبوظبي
يف جماالت التنمية االجتماعية ودعم املحتاجني و�أ�صحاب الهمم ،و�أ�شادوا
باملبادرات املجتمعية القيمة التي يطلقها جهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية
ب�شكل دائم والتي ت�سهم يف �إبراز جوهر القيم اخليرّ ة والنبيلة التي ميتاز
بها �أبناء الإمارات ،م�ؤكدين �أن هذه املبادرات تعد حافزاً لأفراد وم�ؤ�س�سات
املجتمع لتفعيل دورهم يف جماالت اخلدمة املجتمعية.
وينظم اجلهاز يومي  18و 24يناير اجل��اري الن�سخة الثانية والثالثة
من فعالية طبق اخل�ير يف ال��واح��ة ال��زراع�ي��ة ،لإت��اح��ة الفر�صة �أم��ام كافة
املوظفات للم�شاركة ،حيث مت تق�سيم الفعالية �إىل ثالث ن�سخ ال�ستيعاب

كافة املتطوعات من موظفات اجلهاز واملركز ،و�ضمان الو�صول �إىل �أكرب
عدد ممكن من زوار الواحة لتعريفهم ب�أهمية العمل التطوعي و�أثره على
حت�سني نوعية احلياة للعديد من فئات املجتمع.
وي�سعى جهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية من خالل برنامج عون للخدمة
املجتمعية ،لتفعيل دوره يف خدمة املجتمع وتقدمي العون وامل�ساعدة لكافة
فئاته ،حيث �أن اجلهاز جتمعه عالقات تعاون وثيقة مع امل�ؤ�س�سات والهيئات
اخل�يري��ة والإن���س��ان�ي��ة واجل �ه��ات املعنية ب��اخل��دم��ات االجتماعية يف �إمارة
�أبوظبي ،ويعد عن�صرا فاع ً
ال يف العديد من الن�شاطات والفعاليات التي
تقوم بها تلك اجلهات للنهو�ض بالواقع االجتماعي يف �إمارة �أبوظبي.
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�سعيد بن طحنون يح�ضر
�أفراح احل�ساين والر�شيدي
•• العني -وام:

ح�ضر معايل ال�شيخ �سعيد بن طحنون �آل نهيان م�ساء �أم�س الأول حفل اال�ستقبال
الذي �أقامه �أحمد �سعيد حممد احل�ساين مبنا�سبة زفاف جنله ,من�صور �إىل كرمية
�صالح فايز حم�سن الر�شيدي .كما ح�ضر احلفل ال��ذي �أقيم يف �صالة اخلبي�صي
مبدينة العني وت�ضمن عرو�ضاً فنية �شعبية منوعة ابتهاجاً باملنا�سبة عدد من وجهاء
القبائل وكبار ال�شخ�صيات وامل�س�ؤولني و�ضباط القوات امل�سلحة وال�شرطة و�أعيان
البالد وجمع من املدعوين واملهنئني وزمالء العري�س.

 3م�شاريع بحثية حا�صلة على منحة «الإمارات لعلوم اال�ستمطار» تب�شر بنتائج واعدة
•• �أبوظبي-وام:

�أطلقت دولة الإمارات مبادرة تربز
�إم�ك��ان��ات�ه��ا ال �ف��ري��دة وامل�ب�ت�ك��رة يف
الت�صدي للتحديات امللحة التي
تواجه �أمن املياه.
وي�ق��دم برنامج الإم ��ارات لبحوث
ع� �ل ��وم اال� �س �ت �م �ط��ار  -ال� � ��ذي مت
�إط�لاق��ه حت��ت رع��اي��ة �سمو ال�شيخ
من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون
الرئا�سة  -منحة مالية بقيمة 5
م�لاي�ين دوالر لت�شجيع العلماء
وال �ب��اح �ث�ين ع �ل��ى اك �ت �� �ش��اف �آف ��اق
جديدة يف جمال علوم وتكنولوجيا
اال�ستمطار.
وي�سعى الربنامج  -ال��ذي يديره
امل��رك��ز ال��وط �ن��ي ل�ل�أر� �ص��اد � -إىل
النهو�ض ب�أبحاث اال�ستمطار على
ال�صعيدين امل�ح�ل��ي وال �ع��امل��ي من
خ�ل�ال ت�شجيع االب �ت �ك��ار العلمي
والتكنولوجي وبناء �شبكة للتعاون
الفعال يف جمال البحوث العاملية.
وق� ��ال � �س �ع��ادة ال��دك �ت��ور ع �ب��د اهلل
امل �ن��دو���س م��دي��ر امل��رك��ز الوطني
ل�ل�أر��ص��اد « ن��درك متاما احلاجة
�إىل ت�سخري مواردنا وقدراتنا على
االبتكار بفاعلية لت�أمني �إمدادات
م �� �س �ت��دام��ة م ��ن امل� �ي ��اه النظيفة
ال �ل ��ازم� � ��ة ..ون� �ح ��ن م�صممون
ع�ل��ى ت�ط��وي��ر عملية اال�ستمطار
كطريقة فعالة وقابلة للتطبيق
من حيث التكلفة «.
وان �ع �ك��ا� �س��ا ل�ل�ن�ج��اح ال� ��ذي حققه
ال�ب�رن��ام��ج  ..ي �ج��ري الباحثون
م�شاريع مبتكرة ميكن تطبيقها
يف امل�ن��اط��ق اجل��اف��ة و�شبه اجلافة
مثل ا�ستخدام تكنولوجيا النانو
لت�سريع تكثيف امل�ي��اه وا�ستخدام
اخلوارزميات املبتكرة للعثور على

ال�سحب الأن�سب لعملية التلقيح
ودرا��س��ة تالقي ال��ري��اح من خالل
ت�ع��دي��ل ال �غ �ط��اء الأر�� �ض ��ي لزيادة
كميات الأمطار.
و�شهد ه��ذا العام �أي�ضا �إط�لاق 3
م�شاريع �أخرى ت�ستخدم املزيد من
النهج املبتكرة ل��درا��س��ة الظواهر
املتعلقة بالطق�س و�أ�ساليب حت�سني
كميات الأمطار.
ويقود بول الو�سون �أح��د امل�شاريع
احل��ا� �ص �ل��ة ع �ل��ى م �ن �ح��ة ال� � ��دورة
ال� �ث ��ان� �ي ��ة ..وق � ��د �أ�� �س� �� ��س �شركة
 SPECيف ع��ام  1979والتي
تعمل على ت�صميم و�إن �ت��اج �أدوات
درا� �س��ة ف�ي��زي��اء ال�سحب احلديثة
واملخ�ص�صة لال�ستخدام يف اجلو.
ويدر�س م�شروع الدكتور الو�سون
دور القطرات املائية ف��وق املربدة
يف زي � � ��ادة ك �م �ي��ات الأم � �ط� ��ار عن
ط��ري��ق حت�ف�ي��ز جت�م�ي��د القطرات
يف الطبقة ال �ب��اردة م��ن ال�سحاب
و�سيعمل امل�شروع على درا�سة هذه
ال�ع�م�ل�ي��ة يف ال �� �س �ح��ب الركامية
يف دول� � ��ة الإم� � � � ��ارات با�ستخدام
الطائرات واملعدات املتطورة بهدف
تقييم �إمكانيات اال�ستمطار.
وج �ه��ز ف��ري��ق ال �ب �ح��ث الأمريكي
ط ��ائ ��رة �أب � �ح� ��اث ل�ي�رج �ي��ت وق ��ام
مبعايرة جم�سات القيا�س و�أجهزة
اال��س�ت���ش�ع��ار وت��رك�ي�ب�ه��ا ع�ل��ى منت
ال�ط��ائ��رة ب�ه��دف ال�ق�ي��ام برحالت
ج��وي��ة م��ن م�ط��ار ال�ع�ين يف يوليو
 ..2018فيما مت حتليل بيانات
ال � � ��رادارات ذات ال�ق�ي��ا���س امل� ��زدوج
التي قام بتزويدها املركز الوطني
ل�ل�أر��ص��اد وذل��ك لتحديد �أف�ضل
املواقع والأوق��ات للقيام بامل�شروع
امليداين.
وح ��ول ه��ذا ال�ب�ح��ث ق��ال الو�سون
« ن�ت�ط�ل��ع �إىل ا��س�ت�ك�م��ال �أبحاثنا

ال�سابقة وجتاربنا لتعزيز معرفتنا
ب�ط�ب�ي�ع��ة ال �� �س �ح��ب امل �ح �ل �ي��ة وقد
ت�ساعدنا ه��ذه التجارب واملراقبة
الفعالة بوا�سطة �أج �ه��زة ال ��رادار
يف حتديد �سحب احلمل احلراري
ودرجات احلرارة الأ�سا�سية و�آليات
انخفا�ضها مب��ا ي� ��ؤدي �إىل ت�شكل
اجل�ل�ي��د وم ��ن ث��م ال �ق �ي��ام بعملية
اال�ستمطار يف دولة الإمارات «.
و�أ��ش��اد اخلبري الأم��ري�ك��ي بالدعم
الكبري الذي تلقاه الفريق البحثي
من قبل املركز الوطني للأر�صاد
وب ��ال �ف ��ر� ��ص امل� �ت ��اح ��ة م ��ن خالل
ال�برن��ام��ج ل �ل �ت �ع��اون ال�ب�ح�ث��ي مع
خرباء دوليني �آخرين.
وت � �ق ��ود ال�ب�روف� �ي� ��� �س ��ورة هانيلو
ك��وره��ون�ين م���ش��روع��ا بحثيا �آخر
ح��ا��ص��ل ع�ل��ى منحة ال�برن��ام��ج يف
دورته الثانية.
وت� ��� �ش� �غ ��ل ك � ��وره � ��ون �ي��ن من�صب
رئي�س جمموعة منذجة الغالف
اجل � � ��وي وامل� �ح� �ي� �ط ��ات يف معهد
الأر�صاد اجلوية الفنلندي ومتتد
خ�برت�ه��ا لأك�ث�ر م��ن  16ع��ام��ا يف
�أب �ح��اث ال�ه�ب��اء اجل ��وي وال�سحب
وال �ت �ف��اع�لات ب�ين ت �ك��ون ال�سحب
والهباء اجل��وي وهطول الأمطار
على عدة قيا�سات.
كما تهتم ال�بروف�ي���س��ورة ب�أبحاث
�أخ� � � � � ��رى م� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة ب ��ال� �ت� �ع ��دي ��ل
اال��ص�ط�ن��اع��ي لل�سحب لأغرا�ض
الهند�سة اجليولوجية والأ�ساليب
الإح�صائية املتقدمة لتعزيز الأداء
يف مناذج الغالف اجلوي املعقدة.
وي� �ع� �م ��ل ف ��ري ��ق ال�ب�روف� �ي� ��� �س ��ورة
ك � ��وره � ��ون �ي��ن ع � �ل ��ى م � �� � �ش� ��روع “
حت���س�ين ع�م�ل�ي��ات تلقيح ال�سحب
يف ا��س�ترات�ي�ج�ي��ات اال��س�ت�م�ط��ار “
و��س�ي�ط�ب��ق امل �� �ش��روع ن�ه�ج��ا متعدد
التخ�ص�صات ي��وف��ر ت�ق��دي��را كميا

� �ش��ام�لا وم��و� �س �ع��ا يف درا�� �س ��ة دور
ال �ه �ب��اء اجل� ��وي يف رف ��ع الكفاءة
وتعزيز هطول الأم�ط��ار ..و�سيتم
ت �ن �ف �ي��ذ ال �ب �ح��ث م ��ن ق �ب��ل معهد
الأر� � � �ص � � ��اد اجل� ��وي� ��ة الفنلندي
وج��ام �ع �ت��ي ه�ل���س�ن�ك��ي وتامبريي
للتكنولوجيا.
وي � �ه� ��دف امل � �� � �ش� ��روع �إىل تعزيز
املفاهيم العلمية الرئي�سية وتوفري
ال�ت��وج�ي�ه��ات العملية ال�ت��ي متهد
الطريق لالكت�شافات امليدانية يف
امل�ستقبل ..و�سي�ستخدم امل�شروع
�أحدث و�سائل الدرا�سات الفيزيائية
ال��دق�ي�ق��ة للهباء اجل ��وي و�إج ��راء
حتليل الكم الكيميائي والو�سائل
الإح�صائية احلديثة.
و�أعربت الربوفي�سورة كورهونني
عن ر�ضاها التام عن التقدم الذي
�أح��رزه امل�شروع حتى الآن  ..حيث
ب� ��د�أت ج�م�ي��ع الأن �� �ش �ط��ة العلمية
الرئي�سية على اجلانبني التجريبي
وال�ن�م��وذج��ي يف امل��وع��د امل �ح��دد �أو
قبل املوعد املحدد بقليل.
و�أك � � ��دت ث �ق �ت �ه��ا ب� � ��أن ال ��درا�� �س ��ات
امل �ي��دان �ي��ة ال �ت ��ي ي �ج��ري �ه��ا فريق
امل�شروع يف دولة الإمارات وت�ستمر

مل� ��دة ع� ��ام ��س�ت���س�ف��ر ع ��ن ت�سجيل
بيانات مهمة من �ش�أنها �أن ت�ساعد
الفريق البحثي يف تنفيذ عمليات
املحاكاة.
و�أج��رى الفريق الفنلندي م�سحا
م�ي��دان�ي��ا ل�ل�م��وق��ع ال�ك��ائ��ن ب�إمارة
ال �� �ش ��ارق ��ة خ �ل��ال � �ش �ه��ر فرباير
 ..2017ف�ي�م��ا ��س�ي�ق��وم الحقا
ب�ت�ث�ب�ي��ت �أج� �ه ��زة ل �ي ��دار ومعدات
ق�ي��ا���س جل�م��ع وم�ع��اجل��ة البيانات
اجلوية من من�صات MODIS
و AERONETوب� �ي ��ان ��ات
 MISRال� �س �ت �ك �م��ال بيانات
التجارب امليدانية.
ويعتزم الفريق ا�ستخدام البيانات
امليدانية ملحاكاة التفاعالت بني
ال �ه �ب��اء اجل� ��وي وال �� �س �ح��ب و�آث� ��ار
حت���س�ين ه �ط��ول الأم� �ط ��ار خالل
 12حالة جوية حمددة.
و�أ��ش��ادت الربوفي�سورة كورهونني
ب��ال��دع��م ال �ك �ب�ير م��ن ق �ب��ل املركز
ال��وط �ن��ي ل�ل��أر�� �ص ��اد خ�ل��ال بدء
امل��رح �ل��ة الت�شغيلية للم�شروع..
مثمنة ال��دور الكبري ال��ذي ت�ؤديه
دول ��ة الإم � ��ارات يف دع��م وت�شجيع
الأبحاث اخلا�صة باال�ستمطار.
�أم� � ��ا امل� ��� �ش ��روع ال �ب �ح �ث��ي الثالث
��ض�م��ن ق��ائ �م��ة الأب� �ح ��اث الفائزة
مب�ن�ح��ة ال � ��دورة ال�ث��ان�ي��ة فيديره
ال�بروف �ي �� �س��ور ه��اري �� �س��ون جايلز
�أ�ستاذ العلوم الفيزيائية يف جامعة
ري��دي �ن��ج واحل ��ا� �ص ��ل ع �ل��ى درج ��ة
ال��دك�ت��وراه م��ن كلية لندن امللكية
ودرج ��ة ال��دك �ت��وراه يف ال�ع�ل��وم من
جامعة كامربيدج ويركز يف بحوثه
ال �ع �ل �م �ي��ة ع �ل��ى ك �ه��رب��اء الغالف
اجل� ��وي وف �ي��زي��اء ال �ه �ب��اء اجلوي
ال�سحابي والتفاعالت ال�شم�سية
امل �ن��اخ �ي��ة وت �ط ��وي ��ر اال�ست�شعار
العلمي ..وقد قام بت�أليف �أو �شارك

يف ت��أل�ي��ف �أك�ث�ر م��ن  160بحثا
ع�ل�م�ي��ا يف جم�ل�ات ع�م�ل�ي��ة دولية
م��رم��وق��ة ك �م��ا ن �� �ش��ر ك �ت��اب��ا حول
�أدوات الأر�صاد اجلوية.
وي � �ب � �ح� ��ث امل � � �� � � �ش� � ��روع ال� �ب� �ح� �ث ��ي
ل� �ل�ب�روف� �ي� ��� �س ��ور ه� ��اري � �� � �س� ��ون يف
اخل ��وا� ��ص ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة لل�سحب
ع�بر م��زي��ج م��ن اجل�ه��ود النظرية
وال�ت�ج��ري�ب�ي��ة ال �ت��ي ت �ب��د�أ �أوال يف
من��ذج��ة من��و ال�ق�ط��رات امل�شحونة
ل�ت���ص�ب��ح ق �ط��رات م �ط��ر وم ��ن ثم
قيا�س ه��ذه ال�شحنات امل��وج��ودة يف
ال�سحب وحت�سينها داخل ال�سحاب
با�ستخدام البالونات والطائرات.
وق ��ال ال�بروف�ي���س��ور ه��اري���س��ون “
�إن ت�ع�م�ي��ق م�ع��رف�ت�ن��ا باخلوا�ص
ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ل�ل���س�ح��ب مي �ك��ن �أن
ي��وج ��د ال �ن �ط��اق ال� �ل��ازم لتعزيز
كميات الأمطار دون ا�ستخدام مواد
التلقيح اال�صطناعية والتقليل من
الآثار البيئية �إىل احلد الأدنى من
خ�لال ا�ستخدام تقنية الطائرات
بدون طيار “.
و�أج� � � � � � � � ��رى ج � ��اي� � �ل � ��ز وف� ��ري � �ق� ��ه
ا�ستطالعات املوقع يف �شهر �أبريل
 2017وذل��ك لتحديد املناطق
املنا�سبة لرتكيب املعدات و�إطالق
ال �ب��ال��ون��ات وال� ��رح �ل�ات اجلوية
ب��دون طيار ومبجرد االنتهاء من
ت��رك�ي��ب م �ع��دات ال�ق�ي��ا���س التقنية
يف امل��وق��ع �سيجري جمع البيانات
امليدانية يف �أوائل عام .2019
و� �س �ي �� �س �ت �خ��دم امل� ��� �ش ��روع منذجة
عددية باال�ستعانة برموز العر�ض
وبرامج الت�صور املرتبطة بالتعديل
الكهربائي لرموز تفاعل القطرات
يف هذا املجال.
و�أك� � ��د ال�ب�روف �ي �� �س��ور هاري�سون
الدور الرائد الذي ي�ؤديه برنامج
الإمارات لبحوث علوم اال�ستمطار

يف ت�سهيل التوا�صل بني امل�ؤ�س�سات
البحثية من خمتلف دول العامل
ومتكني التبادل الإبداعي للأفكار
ال�لازم��ة للم�ساعدة يف النهو�ض
بهذا املجال العلمي.
و�� �ش� �ه ��دت ال � � � ��دورة ال �ث ��ال �ث ��ة من
ال�برن��ام��ج م���ش��ارك��ة ع��امل�ي��ة كبرية
م��ن خ�ل�ال ع ��دد ال �ط �ل �ب��ات الذي
و�صل �إىل  201بحثا �أوليا تقدم
بها  710باحثني وعلماء وخرباء
ينت�سبون لـ  316م�ؤ�س�سة بحثية
ت�ت��واج��د يف  68ب�ل��دا ت �ت��وزع على
خم�س قارات ..وي�ؤكد جناح الدورة
ال �ث��ال �ث��ة ع �ل��ى �أه �م �ي��ة الربنامج
وال� �ف ��رق احل�ق�ي�ق��ي ال� ��ذي حققه
ب��ال �ف �ع��ل يف ت�ن���ش�ي��ط ال ��درا�� �س ��ات
العاملية يف جمال اال�ستمطار.
و� �س �ي �ت��م الإع �ل ��ان ع ��ن جمموعة
ج ��دي ��دة م ��ن ال �ع �ل �م��اء واخل �ب��راء
امل ��وه ��وب�ي�ن خ �ل��ال ح �ف��ل خا�ص
يقيمه برنامج الإم ��ارات لبحوث
علوم اال�ستمطار لتقدمي منحته
ال�سنوية يف ال��دورة الثالثة ..ومن
املنتظر �أن يقود الفائزون باملنحة
بحوثا مبتكرة تفتح �آفاقا جديدة
وت ��دع ��م اجل� �ه ��ود ال �ك �ب�ي�رة التي
ت �ق��وده��ا دول� ��ة الإم � � ��ارات يف هذا
املجال.
و�سيعطي تكرمي ه��ؤالء الباحثني
البارزين مزيدا من الزخم لهذه
امل �ب��ادرة العلمية ال�ت��ي ا�ستحوذت
على اهتمام املجتمع العلمي حول
العامل.
ومن خالل العمل كمركز تن�سيق
ل �ل �ج �ه��ود ال��دول �ي��ة ل �ت �ع��زي��ز �أم ��ن
املياه من خالل �أف�ضل املمار�سات
العلمية والتعاون البحثي الفعال..
ت �ت �خ��ذ دول � ��ة الإم � � � ��ارات خطوات
رائ��دة نحو حتقيق اقت�صاد مبني
على املعرفة.

طفال ً
ا�ست�ضافت ً 60
يتيما بالتن�سيق مع هيئة الأعمال اخلريية وزاروا الن�صب التذكاري ل�شهداء الوطن
•• عجمان-الفجر:

حققت �سيدة الأعمال الإماراتية
ن��ورة العجماين جن��اح��ا الف�ت��ا يف
تنظيمها لكرنفال �شتاء عجمان
يف دورته الأوىل يف حديقة اجلرف
مب���ش��ارك��ة �� 22س�ي��دة �أع �م��ال من
� �ص��اح �ب��ات امل� ��� �ش ��اري ��ع ال�صغرية
املتو�سطة وال�تراث�ي��ة التي تعك�س
�صورة �إماراتية م�شرقة عن الرتاث
امل��وروث وكذلك عر�ضت منتجات
�صاحبات رخ�ص ب��داي��ات ال�صادرة
عن جمل�س �سيدات �أعمال عجمان
لع�ضواته م��ن �صاحبات امل�شاريع
ال�ل��وات��ي ق��دم��ن ال�ع�ط��ور املجانية
ل�ل�أط �ف��ال �إ��ض��اف��ة �إىل م�سابقات
ال �ط �ه��ي ال �� �ش �ع �ب��ي مل �� �ش��ارك��ات من
�سيدات �أعمال من خارج الإمارة.
وا�ست�ضافت فعاليات كرنفال �شتاء
ع�ج�م��ان يف دورت ��ه الأوىل بح�سب
��س�ي��دة الأع� �م ��ال ن ��ورة العجماين

�صاحبة العالمة التجارية �أجلوري
ل�ل�م�ع��ار���ض وال �ف �ع��ال �ي��ات املنظمة
لفعاليات ك��رن�ف��ال �شتاء عجمان
�أم�س الأطفال الأيتام بالتن�سيق مع
هيئة الأعمال اخلريية يف الإمارة
حيث مت تنظيم فعاليات كرنفالية
ح��اف �ل��ة ل �ل�ترف �ي��ه ع ��ن الأط� �ف ��ال
وت��وف�ير ال�شخ�صيات الكرتونية
وعرو�ض ال�سينما الكرتونية لهم
وتوزيع اجلوائز والهدايا الرمزية
لأك�ثر من  60طفال من خمتلف
الفئات العمرية من �أط�ف��ال هيئة
الأعمال اخلريية من الأيتام.
وزار الأط �ف��ال الن�صب التذكاري
ل �� �ش �ه��داء ال��وط��ن ال� ��ذي �صممته
دائرة البلدية والتخطيط بعجمان
وحتت�ضنه حديقة العلم يف منطقة
اجل��رف بعجمان وا�ستمعوا ل�شرح
مف�صل عن ق�صة ت�شييد الن�صب
ال�ت��ذك��اري ال��ذي ي��رم��ز للت�ضحية
والفداء من �أجل الدفاع عن حمى

خطوط �ساخنة لأرقام
الطوارئ على
مدار� 24ساعة
امل�ست�شفيات احلكومية
�أبوظبى

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

م�ست�شفى توام
م�ست�شفى اجليمى

7677444
7635888

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

دبى

ال�شارقة

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

ق�صة جناح �إماراتية حتققها نورة العجماين باختتام كرنفال �شتاء عجمان يف دورته الأوىل
ال ��وط ��ن وي �ع �ك ����س �� �ص ��ورة وطنية
م�شرفة تروي ت�ضحيات ال�شهداء
الذي فدوا الوطن ق�ضوا ب�أرواحهم
فداء لعزة لرفعة الوطن.
و�أ��ش��ادت العجماين بجهود الهيئة
ودائ � � � ��رة ال� �ب� �ل ��دي ��ة والتخطيط
واجلهات الإعالمية ال�شركاء لها
يف جن��اح ف�ع��ال�ي��ات ك��ورن�ي����ش �شتاء
عجمان ال��ذي ت�سدل ال�ستار عنه
م �� �س��اء ال���س�ب��ت يف ح��دي �ق��ة العلم
ب��اجل��رف مثمنة ج�ه��ود امل�شاركات
ال �ل��وات��ي ب��ذل��ن ج �ه��وده��ن لعطاء
�� �ص ��ورة وط �ن �ي��ة م �ت �م �ي��زة للمر�أة
الإماراتية امل�ساهمة يف منو الدخل
القومي ومتكني �أ�سرهن �إقت�صاديا
م��ن خ�ل�ال م���ش��اري�ع�ه��ن الناجحة
التي لها �أثر �أيجابي يف نفو�س زوار
ال�ك��رن�ف��ال ال ��ذي ت�ت��وق��ع �أن يكون
ح��دث مو�سمي �سنويا خلدمتهن
وت �� �س��وي��ق م�ن�ت�ج��ات�ه��ن للجمهور
لتعريفه منتجاتهن الوطنية التي

03

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

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

7446031
7446343
7468424
7474900
7429006

دبى

يفخرن بها.
وقالت �أه��دي جن��اح الكرنفال �إىل
�صاحب ال�سمو حاكم الإم��ارة رعاه

اهلل ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي
وويل ع�ه��ده الأم�ي�ن �سمو ال�شيخ
ع �م��ار ب��ن ح�م�ي��د ال�ن�ع�ي�م��ي و�سمو

ال�شيخ را��ش��د ب��ن حميد النعيمي
رئي�س دائ��رة البلدية والتخطيط
بعجمان ل�ت��وف�يره��م �أج� ��واء �آمنة

للم�شاركات واجل�م�ه��ور ال��زائ��ر له
وللخدمات اللوج�ستية التي حققت
ق�صة جناحه الإماراتية.

�شرطتا دبي و�أبوظبي يبحثان جهود املحافظة على حقوق العمال
•• ابوظبي -وام:

اطلع وفد من �شرطة دبي على جتربة �شرطة �أبوظبي
يف �إدارة الأزم� ��ات العمالية وف��ق �أف���ض��ل املمار�سات
العاملية.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال ا��س�ت�ق�ب��ال ال�ع�م�ي��د را� �ش��د مبارك
امل�سماري ،مدير مديرية �شرطة املناطق اخلارجية،
رئي�س فريق عمل �إدارة الأزم��ات العمالية لإم��ارة �أبو
ظبي وفد �شرطة دبي ،برئا�سة العقيد عبد الرحمن
خليفة ال�شاعر ،مدير �إدارة ال�ش�ؤون القانونية حيث
جرى بحث تعزيز �آف��اق التعاون لتحقيق عمل �أمني
مي�ت��از ب��اجل��ودة امل�ؤ�س�سية ،ويحقق اجل�ه��ود الرامية
للمحافظة على حقوق العمال ،وفق املعايري العاملية.
واطلع الوفد الزائر خالل اجتماع م�شرتك ،مبديرية
�شرطة املناطق اخل��ارج�ي��ة� ،أم����س على جتربة فريق
عمل �إدارة الأزم��ات العمالية لإم��ارة �أب��و ظبي يف حل

الق�ضايا العمالية ،و�آليات التح�سني والتطوير لإيجاد
احللول املنا�سبة ب�أ�سلوب ح�ضاري.
كما تعرف ال��وف��د على خطط العمل التي يقوم بها
الفريق ،والنتائج املتالئمة مع متطلبات العمل التي
ت�سهم يف ن�شر الثقافة االجتماعية والأمنية ،ف�ضال
عن �إجراءات التن�سيق مع ال�شركاء ،منها وزارة املوارد
الب�شرية وال�ت��وط�ين  ،وال�ن�ي��اب��ات وامل�ح��اك��م ،يف طرق
التعامل مع التوقفات العمالية.
ح�ضر االجتماع ،العقيد عمران �أحمد املزروعي ،نائب
م��دي��ر م��دي��ري��ة ��ش��رط��ة امل�ن��اط��ق اخل��ارج �ي��ة ل�ش�ؤون
املراكز ،واملقدم حمدان املن�صوري ،مدير مركز �شرطة
ب�ن��ي ي��ا���س ،وامل �ق��دم ��س�ل�ط��ان ال��ري���س��ي ،م��دي��ر مركز
�شرطة يا�س ،واملقدم هادف املزروعي ،من مكتب مدير
مديرية �شرطة املناطق اخلارجية ل�ش�ؤون املراكز يف
�شرطة �أبو ظبي ،واملالزم �أول ،حمد ال�شام�سي ،رئي�س
ق�سم مراقبة �أو�ضاع العمال امل�ؤقتة يف �شرطة دبي.

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
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 1019362:باال�سم التجاري م�ؤ�س�سة الرثوات
للمقاوالت العامة بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة
الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
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/مكتب اجلزيرة للمحاماة واال�ست�شارات
القانونية -فرع  1رخ�صة رقم CN 1177581-1:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة عبداهلل عبدالرحمن حممد ال�سعيدي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد حممد ب�شري ح�سني ال�شقفه
تعديل ال�شكل القانوين/من فرع  1اىل م�ؤ�س�سة فردية
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة  0.20*0.50اىل 0.20*0.20
تعديل ا�سم جتاري من /مكتب اجلزيرة للمحاماة واال�ست�شارات القانونية -فرع 1

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/را�شيا للنقليات واملقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 1180443:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من /را�شيا للنقليات واملقاوالت العامة

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)

تعديل ن�شاط/ا�ضافة جتارة معدات ومكائن امل�صانع وقطع غيارها  -باجلملة ()4659202
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها ()4100002
تعديل ن�شاط/حذف �صيانة املباين ()4329901
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

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم ترافانكور ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1193456:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة بدر نا�صر حممد �سامل املهري %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سركانث فاالث بافيرثان %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سيلني تولو بارامبيل �سامويل
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�سن عبداهلل ال�سيد ح�سن الها�شمي
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

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13

الغاء اعالن �سابق

�إعــــــــــالن

AL JAZEERA ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS - BRANCH 1

اىل/مكتب اجلزيرة للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
AL JAZEERA ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ارت نوفو للت�صميم الداخلي ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1905626:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من /ارت نوفو للت�صميم الداخلي ذ.م.م

�إعــــــــــالن

ART NOVO INTERIOR DESIGN LLC

اىل/ارت نوفو للت�صميم الداخلي وال�صيانة العامة ذ.م.م
ART NOVO INTERIOR DESIGN AND GENERAL MAINTENANCE LLC

تعديل عنوان/من ابوظبي م�صفح م  26ق  99مكتب  3مالك /حمد �سامل را�شد علي
الكتبي واخرون اىل ابوظبي مدينة حممد بن زايد ز  110588 110588 1-9لنك
انف�ستمنت�س ذ.م.م
تعديل ن�شاط/ا�ضافة �صيانة املباين ()4329901
تعديل ن�شاط/حذف تنفيذ تركيبات وواجهات املعار�ض ()4390010
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

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (ابوظبي)

الغاء اعالن �سابق

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (ابوظبي)

الغاء اعالن �سابق

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الطريق
ال�ساطع لت�صليح كهرباء ومكيفات ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 1066304: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
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (ابوظبي)

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/العيون الناع�سة
للمقاوالت وال�صيانة العامة رخ�صة رقمCN 1174106:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة فردو�س حممد دعاله %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �صالح �سعيد �سامل م�سلم الكتبي
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/افاق الدليل العمال الطابوق
رخ�صة رقم CN 2186559:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/علوي �شريف علي اجلفري من وكيل خدمات اىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء /علوي �شريف علي اجلفري من  %0اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ح�سني عبداهلل �سعد الدين ف�ضل من مالك اىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء /ح�سني عبداهلل �سعد الدين ف�ضل من  %100اىل %49
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة  0.20*0.50اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من /افاق الدليل العمال الطابوق

�إعــــــــالن ت�صفيـــــة �شركــــــــة

اىل/اونيما للمعدات ال�صناعية

ONYMA INDUSTRIAL EQUIPMENT

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 1026092:باال�سم التجاري م�ؤ�س�سة املال
للمقاوالت العامة بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة
الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
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

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (ابوظبي)

RACHAYA TRANSPORTING & GENERAL CONTRACTING

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 1043022:باال�سم التجاري االن�شاءات الع�صرية
للمقاوالت بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�ضع
كما كان عليه �سابقا.
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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (ابوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

AFAQE AL DALEAL BLOCK WORKS

اىل/الربكل لتجميع ونقل النفايات ذ.م.م

ALBARKAL FOR WASTE COLLECTION AND REMOVER LLC

تعديل ن�شاط/ا�ضافة جتميع النفايات الكيماوية ()3812003
تعديل ن�شاط/حذف اعمال الطابوق ()4330001
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)

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون غ�سان البريوتي
رخ�صة رقم CN 1184151:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة ر�ضوان احمد احمد �شودري %100
تعديل وكيل خدمات/ا�ضافة احمد عبداهلل �صالح العماري
تعديل وكيل خدمات/حذف را�شد احمد علي عبداهلل النجاري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف غ�سان وجيه البريوتي
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة  0.65*5.35اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من� /صالون غ�سان البريوتي
GHASSAN ELBYROUTI BARBER SHOP

اىل�/صالون اربن كوت�س للرجال

URBAN CUTS MEN BARBER SALON

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)

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/خمتربات با�ستور املركزية
املحدودة رخ�صة رقم CN 1026089:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من /خمتربات با�ستور املركزية املحدودة
PASTEUR CENTRAL LABORATORIES LIMITED

اىل/با�ستور التجارية املحدودة ذ.م.م
PASTEUR COMMERCIAL LIMITED 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 (ابوظبي)

�إعــــــــالن ت�صفيـــــة �شركــــــــة

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13

ال�شركة الأملانية الإماراتية للتكنولوجيا ذ م م

«بيت العجائب للهدايا -ذ.م.م»

بناء على حكم حمكمة ابوظبي االبتدائية-املحكمة التجارية
بتاريخ  2017/11/28بدائرة الق�ضاء يف امارة ابوظبي .بت�صفية
ال�شركة( :ال�شركة الأملانية الإماراتية للتكنولوجيا ذ م م)
يعلن مكتب /حممد �سعيد ال�شبلي لتدقيق احل�سابات -عن
ت�صفية ال�شركة املذكورة اعاله.فعلى من لدية اي اعرتا�ض
او مطالبة التقدم �إىل مكتب امل�صفى املعني هاتف رقم 02
2222680فاك�س� 2222670 02 :ص.ب  5750ابوظبي -اخلالدية
–�شارع زايد الأول بناية عرو�س البحر الطابق (ميزانني)
و�إح�ضار امل�ستندات الثبوتيه ,وذلك خالل مدة �أق�صاها 45
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعلن م�ؤ�س�سه االحتاد للمحا�سبة واملراجعة -حما�سبون
قانونيون -ابوظبي انه مبوجب قرار اجلمعيه العموميه غري
العادية بتاريخ  2018/01/09بحل وت�صفية �شركة
«بيت العجائب للهدايا  -ذ.م.م»
فعلى من لدية اي اعرتا�ض او مطالبة التقدم �إىل مكتب
امل�صفى املعني هاتف رقم  026349400فاك�س 026349416
�ص.ب  46765ابوظبي �شارع اال�ستقالل بناية موزه حممد
فا�ضل املزروعي الطابق (ميزانني )1مكتب رقم ( )1و�إح�ضار
امل�ستندات الثبوتيه ,وذلك خالل مدة �أق�صاها  45يوم من
تاريخ هذا االعالن

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اوب�شن للهواتف املتحركة
رخ�صة رقم CN 1280061:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة  0.60*2اىل 0.60*2
تعديل ا�سم جتاري من /اوب�شن للهواتف املتحركة

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13

�إعــــــــــالن

تعديل ن�شاط/ا�ضافة بيع م�ستح�ضرات التجميل  -بالتجزئة ()4772008
تعديل ن�شاط/حذف بيع الهواتف املتحركة ولوازمها -بالتجزئة ()4741011
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/الرحيق
لنق�ش احلناء رخ�صة رقمCN 1976261:
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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

OPITON MOBILE PHONE

اىل/اوب�شن مل�ستح�ضرات التجميل
OPTION COSMETICS

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/را�شد جمعه ال�شبلي
للعقارات رخ�صة رقم CN 1899215:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة را�شد جمعه �سعيد �سليمان ال�شبلي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جمعه �سعيد �سليمان �سامل ال�شبلي
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/مد العني للمقاوالت والنقليات
العامة رخ�صة رقم CN 1901459:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من /مد العني للمقاوالت والنقليات العامة

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

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/امناء
العني للتطوير واال�ستثمار ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1895685: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/خياط
�شط العرب للرجال -فرع 1
رخ�صة رقم CN 1126826-1: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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (العني)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (العني)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (العني)

�إعــــــــــالن
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�أحمد خليفة ال�سويدي وال�شيوخ يعزون يف
وفاة �سلطان �ساملني بن حرمل الظاهري
•• العني -وام:

قدم معايل �أحمد خليفة ال�سويدي ممثل �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة واج��ب العزاء �إىل �سعيد �سلطان بن حرمل
الظاهري يف وفاة والده املغفور له �سلطان �ساملني بن حرمل الظاهري .وعرب معاليه  -خالل زيارته منزل �أ�سرة الفقيد
يف منطقة ع�شارج بالعني  -عن خال�ص تعازيه وموا�ساته لأ�سرة وذوي الفقيد � ..سائال اهلل العلي القدير �أن يتغمده
بوا�سع رحمته ويلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان .كما قدم واجب العزاء  ..ال�شيخ الدكتور من�صور بن طحنون بن
حممد �آل نهيان واللواء الركن طيار ال�شيخ �أحمد بن طحنون بن حممد �آل نهيان رئي�س هيئة اخلدمة الوطنية
واالحتياطية وال�شيخ خليفة بن حممد بن خالد �آل نهيان ومعايل اللواء حممد خلفان الرميثي القائد العام ل�شرطة
�أبوظبي وال�شيخ �أحمد بن �سرور الظاهري رئي�س املجل�س البلدي يف العني وعدد من الوزراء و�أعيان القبائل.

جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية للوطني االحتادي تزور م�ؤ�س�سات
طبية يف �أم القيوين والفجرية
•• ابوظبي -وام:

زار �أع�ضاء جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية
والبيئة للمجل�س الوطني االحتادي،
م�ست�شفى �أم القيوين ،ومركز فلج
امل�ع�لا ل�ل��رع��اي��ة ال�صحية الأولية،
وم�ست�شفى الفجرية ومركز �ضدنا
ال���ص�ح��ي ب��ال�ف�ج�يرة ،وذل ��ك �ضمن
خطة عمل اللجنة ملناق�شة مو�ضوع
� �س �ي��ا� �س��ة وزارة ال �� �ص �ح��ة ووق ��اي ��ة
امل �ج �ت �م��ع ،وال �ت ��ي ت�ت���ض�م��ن القيام
ب ��زي ��ارات م �ي��دان �ي��ة للم�ست�شفيات
وامل ��راك ��ز ال �ت��اب �ع��ة ل� �ل ��وزارة ودع ��وة
ممثلي ال��وزارة حل�ضور اجتماعات
اللجنة.
وخالل هذه الزيارات اطلع �أع�ضاء
ال�ل�ج�ن��ة ع �ل��ى اخل ��دم ��ات ال�صحية
ومقابلة املخت�صني والأطباء ولقاء
امل��ر��ض��ى وامل��راج �ع�ين يف امل�ست�شفى
واال�ستماع �إىل �آرائهم ومقرتحاتهم
وم�لاح �ظ��ات �ه��م وت �� �ض �م�ين تقرير
ال�ل�ج�ن��ة ب��أف���ض��ل ال�ت��و��ص�ي��ات ليتم
مناق�شته يف املجل�س بح�ضور ممثلي
احلكومة.
و�أكدوا على �أن التوا�صل مع املجتمع

و�إ� �ش��راك��ه يف �صنع ال �ق��رار يعد من
�أول� ��وي� ��ات ع �م��ل امل �ج �ل ����س الوطني
االحت � ��ادي م�ن��ذ ان �ط�ل�اق� ،إ�سهاماً
م�ن��ه لتحقيق ال�ت�ن�م�ي��ة امل�ستدامة
وامل � � �ت� � ��وازن� � ��ة ،وذل� � � ��ك م � ��ن خ�ل�ال
الزيارات امليدانية وحلقات النقا�ش
التي قامت بها جلانه املختلفة.
وخ �ل��ال زي � � ��ارة � �س �ع ��ادة ك ��ل م ��ن :
خلفان بن يوخة ،وناعمة ال�شرهان،

وحم �م��د �أح �م��د ال �ي �م��اح��ي ،وعبيد
ح���س��ن ب��ن رك��ا���ض �أع �� �ض��اء اللجنة
�أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي،
ال �ت��ي مت��ت ي ��وم ال �ث�لاث��اء  9يناير
2018م �إىل م�ست�شفى �أم القيوين،
ومركز فلج املعال للرعاية ال�صحية
الأول � �ي ��ة ،ال �ت �ق��وا � �س �ع��ادة ال�شيخة
ف��اط �م��ة ب �ن��ت ع� �ب ��داهلل القا�سمي
مديرة منطقة �أم القيوين الطبية،

وجمعة عبيد العا�صي نائب مدير
امل�ست�شفى وعدد من امل�س�ؤولني.
وا� �س �ت �ع��ر� �ض��ت ال���ش�ي�خ��ة القا�سمي
اخل �ط��ط وال �ب�رام ��ج ال �ه��ادف��ة �إىل
توفري �أح��دث العالجات للمر�ضى
وحت�سني الرعاية ال�صحية لأفراد
امل�ج�ت�م��ع ،وب ��ث روح ال�ت�ن��اف����س بني
خم �ت �ل ��ف ال � �ق � �ط ��اع ��ات ال�صحية
اخل��ا��ص��ة يف �أم ال�ق�ي��وي��ن لالرتقاء
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مب �� �س �ت��وي��ات اخل� ��دم� ��ات ال�صحية
امل �ق��دم��ة ل�ل�م�ج�ت�م��ع ،م �� �ش��ددة على
�أهمية تعزيز �صحة الفرد واملجتمع
يف ال��دول��ة بتوفري خ��دم��ات �شاملة
ومم�ي��زة يف بيئة �صحية م�ستدامة
وف��ق �سيا�سات وت�شريعات وبرامج
و�شراكات فاعلة حملياً ودولياً.
وذك � ��رت � �س �ع��ادة ن��اع �م��ة ال�شرهان
ع �� �ض��وة جل �ن��ة ال� ��� �ش� ��ؤون ال�صحية
وال �ب �ي �ئ �ي��ة ب� � ��أن ال� �ه ��دف م ��ن هذه
ال ��زي ��ارة االط �ل��اع ع �ل��ى اخلدمات
ال���ص�ح�ي��ة امل �ق��دم��ة وال �ت �ع��رف على
�أنظمة اجلودة وال�سالمة العالجية
وال�صحية والدوائية فيما اكد �سعادة
حممد �أحمد اليماحي ع�ضو جلنة
ال�ش�ؤون ال�صحية �أن هذه الزيارات
امليدانية حققت اهدافها.
وقام �أع�ضاء جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية
وال�ب�ي�ئ�ي��ة � �س �ع��ادة ك��ل م��ن :ناعمة
ال�شرهان ،وحممد اليماحي وعبيد
ح�سن ب��ن رك��ا���ض �أع �� �ض��اء املجل�س
ال��وط �ن��ي االحت � ��ادي ب��زي��ارة �أق�سام
املركز ال�صحي يف �ضدنا وم�ست�شفى
دب ��ا ال �ف �ج�يرة ل�ل�اط�ل�اع والتعرف
على اخلدمات املقدمة للمر�ضى.

 %76.42من جمهور “الهوية” را�ضون عن موقعها الإلكرتوين اجلديد

•• ابوظبي-وام:

ع�ّب�رّ  76.42%م��ن ج�م�ه��ور املتعاملني مع
ال �ه �ي �ئ��ة االحت ��ادي ��ة ل �ل �ه��وي��ة واجل �ن �� �س �ي��ة ،عن
ر�ضاهم عن املوقع الإلكرتوين اجلديد للهيئة
الذي �أطلقته على هام�ش م�شاركتها يف الدورة
ال�سابعة وال�ث�لاث�ين ملعر�ض “�أ�سبوع جيتك�س
للتقنية .»2017

جاء ذلك يف ا�ستطالع للر�أي �أجرته الهيئة يف ع�ل��ى وق ��ت االن �ت �ظ��ار وع ��دد امل��راج �ع�ين الذين �أجرتها للتع ّرف على تف�ضيالتهم ،م�شرية �إىل
�شهر دي�سمرب املا�ضي عرب موقعها الإلكرتوين ،ينتظرون تقدمي اخلدمة لهم يف كل مركز من �أنها ت�سعى �إىل جعله القناة الأوىل التي تقدّم من
و��ش��ارك فيه � 24أل�ف�اً و� 762شخ�صاً� ،أعرب مراكز �سعادة املتعاملني التابعة للهيئة و�أقربها خاللها خدماتها واملرجع الأ�سا�سي الذي ميكن
ن �ح��و  14.37%م�ن�ه��م ع ��ن ح �ي��اده��م جتاه �إىل مكان ت��واج��ده��م وال��وق��ت ال��ذي ي�ستغرقه للمتعامل اللجوء �إليه للح�صول على املعلومة
مو�ضوع اال�ستطالع ،يف حني عرب  9.2%عن للو�صول �إليه.
امل��وث��وق��ة وال��دق�ي�ق��ة ،ب�ه��دف حتقيق التم ّيز يف
عدم ر�ضاهم عن املوقع بحلته اجلديدة.
و�أك� � ��دت ال �ه �ي �ئ��ة �أن �إع� � ��ادة ت���ص�م�ي��م موقعها اخلدمات وموا�صلة الريادة يف الأداء والتطوير
ومت� ّي��ز امل��وق��ع اجل��دي��د للهيئة بتوفري خدمة الإلكرتوين جاء وفقاً لرغبات متعامليها وبنا ًء يف خمتلف ج��وان��ب عملها امل��ؤ��س���س��ي .وقالت
“وقت االنتظار” التي تتيح للمتعاملني التعرف على نتائج ا�ستطالعات الر�أي والدرا�سات التي الهيئة �إنها حر�صت من خالل املوقع اجلديد

على �إب ��راز اخل��دم��ات الأ�سا�سية ذات الأولوية
على ال�صفحة الرئي�سية ومتكني املتعامل من
املبا�شرة يف �إج��راءات احل�صول عليها بنقرة زر
واحدة ،ف�ض ً
ال عن توفري اخلدمات الإلكرتونية
التي تقدّمها بطريقة حديثة تفاعلية ،مراعي ًة
بذلك �سهولة اال�ستخدام و�إ��ض�ف��اء امل��زي��د من
ال�سال�سة والب�ساطة واالخت�صار على اخلطوات
ال �ت��ي ي �ح �ت��اج �ه��ا زائ � ��ر امل ��وق ��ع ل �ل��و� �ص��ول �إىل

املعلومات التي يبحث عنها ،ف�ض ً
ال عن �إيالئه
الأولوية للم�ضامني التي حتظى بن�سب الإقبال
الأع �ل��ى .و�أك ��دت الهيئة حر�صها على حتديث
حم �ت��وى م��وق�ع�ه��ا الإل� �ك�ت�روين ب�شكل يومي،
بهدف تقدمي معلومات �شاملة عن م�شاريعها
و�أن�شطتها من ناح ّية ،وتوفري معرفة �شاملة
للمتعامل بكافة خدماتها و�إج��راءات احل�صول
عليها.

جمعية عجمان التعاونية لل�صيادين

«دبي لل�شباب» و«كهرباء ومياه دبي» يطلقان مبادرة تطوعية
•• دبي -وام:

�أطلق جمل�س دب��ي لل�شباب برعاية
ودع � ��م ه �ي �ئ��ة ك �ه��رب��اء وم� �ي ��اه دبي
م � �ب� ��ادرة ت �ط��وع �ي��ة ل �ل �� �ش �ب��اب تعد
الأوىل من نوعها لتنظيف الألواح
ال�شم�سية �أع �ل��ى �أ��س�ط��ح امل �ن��ازل يف
منطقة حتا بدبي.
�شارك يف املبادرة  50متطوعاً قاموا
ب��زي��ارة م �ن��ازل خمتلفة يف منطقة
حتا لتنظيف الألواح ال�شم�سية التي
مت ت��رك�ي�ب�ه��ا ��ض�م��ن م �� �ش��روع هيئة
كهرباء ومياه دبي لرتكيب الألواح
الكهرو�ضوئية فوق �أ�سطح املنازل يف
منطقة حتّا ملواطني الدولة جماناً
ب��االع �ت �م��اد ع �ل��ى �أن �ظ �م��ة ول ��وائ ��ح
مبادرة “�شم�س دبي” مبا ي�سهم يف
دفع عجلة اال�ستدامة البيئية وجعل
دبي واحدة من �أكرث املدن ا�ستدام ًة
يف العامل.
و�أك��د �سعادة �سعيد حممد الطاير
الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي
لهيئة ك�ه��رب��اء وم �ي��اه دب��ي حر�ص
الهيئة على تعزيز مفهوم اال�ستدامة
البيئية واالجتماعية واالقت�صادية
يف �إم � � ��ارة دب� ��ي ودول� � ��ة الإم � � ��ارات.
وق� ��ال �إن� ��ه ان �� �س �ج��ام �اً م��ع تطلعات
ق�ي��ادت�ن��ا ال��ر��ش�ي��دة ور�ؤي� ��ة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل
مكتوم ن��ائ��ب رئي�س ال��دول��ة رئي�س

جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل
تتبنى الهيئة ا�سرتاتيجية وا�ضحة
لرت�سيخ قيم امل�س�ؤولية املجتمع ّية
وح �م��اي��ة ال �ب �ي �ئ��ة واحل � �ف� ��اظ على
امل��وارد الطبيعية لتحقيق التنمية
امل�ستدامة وال�شاملة.
و�أ� � �ض� ��اف �أن امل � �ب� ��ادرة التطوعية
ال�ت��ي مت �إط�لاق�ه��ا م��ع جمل�س دبي
لل�شباب لتنظيف الأل��واح ال�شم�سية
يف منطقة حتا تعك�س حر�صنا على
ت�شجيع العمل التطوعي وحتقيق
� �س �ع��ادة امل �ج �ت �م��ع وج �ه��ودن��ا لدعم
مبادرة “يوم لدبي” التي �أطلقها
� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ ح� �م ��دان ب ��ن حممد
ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ويل عهد دبي
رئ �ي ����س امل �ج �ل ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي حيث
تعد مبادراتنا يف جم��ال امل�س�ؤولية
امل �ج �ت �م �ع �ي��ة ج� � ��زءاً ال ي �ت �ج��ز�أ من

خطتنا اال�سرتاتيجية وفق منهجية
من العمل امل�ؤ�س�سي املتكامل خلدمة
املجتمع .و�شدد على حر�ص الهيئة
على تعزيز دور ال�شباب و�إ�شراكهم يف
م�سرية التنمية امل�ستدامة وال�شاملة
التي ت�شهدها دبي ودولة الإمارات،
م���ش�يرا �إىل �أن �ه��ا ت��دخ��ر ج �ه��داً يف
توفري الدعم الالزم لل�شباب لتوجيه
ط��اق��ات�ه��م ومت�ك�ي�ن�ه��م ال�ستك�شاف
فر�ص جديدة و�إعداد �أجيال م�ؤهلة
لديها القدرة على االبتكار والإبداع
وال� ��ري� ��ادة وذل� ��ك اه� �ت ��داء مبقولة
��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حم�م��د بن
را�شد �آل مكتوم “�إن ال�شباب هم قوة
الأوط��ان و�أملها يف بناء غد �أف�ضل
حيث ت��رق��ى برقيهم الأمم ويبنى
امل���س�ت�ق�ب��ل ب �ط��اق��ات �ه��م وقدراتهم
وم �ه��ارات �ه��م وب �� �س��واع��ده��م ينجز

ال �ت �ق��دم وب �ث �ب��ات ن �ح��و غ��د مزدهر
لأجيالنا احلالية وال �ق��ادم��ة» .من
جهته ثمن �سعادة عبد اهلل الب�سطي
الأم�ي�ن ال�ع��ام للمجل�س التنفيذي
لإم��ارة دب��ي جهود اجلهات املنظمة
ل�ل�ف�ع��ال�ي��ة ودع �م �ه��ا مل� �ب ��ادرة “يوم
لدبي” مبا يرتجم توجيهات �سمو
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد
�آل مكتوم يف تعزيز ثقافة التطوع
واالرتقاء به بتفعيل مبد�أ امل�شاركة
الإيجابية بني �أفراد املجتمع وحثهم
على التكامل وال�تراب��ط من خالل
م�شاركة خرباتهم ومعارفهم ف�ض ً
ال
ع��ن ا�ستثمار مهاراتهم وطاقاتهم
لتحفيزهم على العمل التطوعي
مبا يتنا�سب وتطلعات دبي واخلطط
واال��س�ترات�ي�ج�ي��ات ال�ت��ي ت��رم��ي �إىل
خ�ل��ق جمتمع م�ت��واف��ق ومتعا�ضد.

وق ��ال ال�ب���س�ط��ي ان ه ��ذه الفعالية
جت���س��د ق�ي��م م �ب��ادرة “يوم لدبي”
الداعية �إىل ا�ستثمار الوقت واجلهد
يف الأع � �م� ��ال ال �ت �ط��وع �ي��ة املبتكرة
ل�ت�ح���س�ين ح �ي��اة ال �ن��ا���س و�إح � ��داث
تغيري �سلوكي يجعل التطوع جزءاً
من منط احلياة واخليارات اليومية
ملجتمعنا ،م���ش�يرا �إىل �أن التطوع
ي�شكل ركيز ٌة �أ�سا�سية لرفعة الوطن
وتطور املجتمعات ون�شر قيم التعاون
والرتابط بني النا�س كما �أن ثقافة
العمل التطوعي تعد مقيا�ساً لتطور
وحت���ض��ر امل�ج�ت�م��ع و�أح ��د حمركات
التنمية املجتمعية.
و�أع� ��رب ح�م��د رج��ب ع�ضو جمل�س
دب ��ي ل�ل���ش�ب��اب وم��دي��ر امل� �ب ��ادرة عن
فخره بال�شباب املتطوعني ورغبتهم
يف ال �ع �ط��اء ،م ��ؤك��دا �أن ه��ذه ت�ؤكد
حر�ص ال�شباب على احل�ف��اظ على
البيئة وا�ستدامة امل ��وارد للأجيال
ال �ق��ادم��ة .وا�� �ش ��ار �إىل �أن املبادرة
ت �ه��دف ل�ن���ش��ر ال ��وع ��ي يف املجتمع
وال �� �ش �ب��اب ب ��أه �م �ي��ة احل �ف ��اظ على
بيئتنا نظيفة وم�ستدامة و�ضرورة
تنظيف الألواح ال�شم�سية مبا يرفع
قدرتها الإنتاجية ب�أربعة �أ�ضعاف
مقارنة بقدرتها حال عدم تنظيفها
ل�ف�ترة ط��وي�ل��ة وب��ال�ت��ايل امل�ساهمة
يف تخفي�ض انبعاثات ث��اين �أك�سيد
الكربون.

دعوة حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية العادية
ي�سر جمل�س الإدارة دعوة ال�سادة /امل�ساهمني حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية العادية
يف مت��ام ال�ساعة  اخلام�سةوالن�صف م�سا ًء ي��وم ال�سبت امل��واف��ق  2018/01/27يف جمل�س
ال�صيادين مب�شريف عند مواقف الطرادات  ،ويف حال عدم اكتمال الن�صاب القانوين وهو
�أغلبية الأع�ضاء �سيتم ت�أجيل االجتماع اىل اجتماع اخر يعقد بعد �ساعة من االجتماع االول
بنف�س املكان ويكون الن�صاب هو ع�شر عدد الأع�ضاء �أو خم�سة ع�شر ع�ضواً على الأقل وذلك
للنظر يف جدول الأعمال التايل :
 .1الت�صديق على حم�ضر اجلل�سة ال�سابقة للجمعية العمومية للعام .2016
 .2الت�صديق على تقرير جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف .2017/12/31
 .3الت�صديق على تقرير مدقق احل�سابات للعام املنتهي يف 2017/12/31م.
 .4مــنـاق�شــة امليــــزانية العموميـــة واحل�سابات اخلتاميـــة والت�صــديق عليــها وعلى ن�سب
توزيع االرباح املقرتحة من جمل�س الإدارة عـــن الــ�سنة املاليــة املنتهية يف 2017/12/31
و�سوف تبـــقى احل�ســابات معــرو�ضة يف مقر اجلمعية الرئي�سي ملدة ا�سبوعني قبل موعد
االجتماع ملن يرغب يف االطالع عليها من االع�ضاء.
� .5إبراء ذمة اع�ضاء جمل�س الإدارة عن اعمالهم خالل ال�سنة املنتهية يف 2017/12/31
� .6إبراء ذمة ال�سادة مدققي احل�سابات عن اعمالهم خالل ال�سنة املنتهية يف 2017/12/31
 .7تعيني مراقب احل�سابات وحتديد مكاف�أته لعام .2018
 .8االطالع على قرار تعيني جمل�س االدارة اجلديد ملدة ثالث �سنوات
يجوز لكل م�ساهم �أن يوكل عنه غ�يره من امل�ساهمني حل�ضور االجتماع بتوكيل ر�سمي
م�صدق من كاتب العدل او ا�صطحاب بطاقة ع�ضوية املنوب عنه الثبات االنابة  -على انه
اليجوز �أن ينوب م�ساهم عن �أكرث من �شخ�ص  .لال�ستف�سار هاتف ) 067444844 (:
املدير العام /يو�سف �سعيد ال�شام�سي
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13يناير  2018العدد 12222
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /كاليد اند كو ال ال بي
		
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 100948 :
		
با�ســم :جمموعة دبي (�ش .ذ.م.م)
وعنوانه� :أبراج االمارات� ،شارع ال�شيخ زايد ،دبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
اخلدمات العقارية؛ �إدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجارية ومتاجر التجزئة والعقارات ال�سكنية؛ �إدارة وت�أجري العقارات
التجارية ومتاجر التجزئة والعقارات ال�سكنية؛ خدمات ت�أجري وا�ستئجار العقارات التي يتم تقدميها و�إدارتها بالن�سبة
لل�شقق والفيالت واملكاتب ومنتجعات املياه املعدنية واملنتجعات ومالعب اجلولف واملارينا والفنادق واملمتلكات ال�صناعية
ومراكز الت�سوق وقرى الت�سوق؛ خدمات الإدارة للم�ست�أجرين؛ �إدارة �شقق وفيالت الإيجار؛ خدمات الو�ساطة للعقارات؛
خدمات حت�صيل الإيجارات؛ خدمات تثمني العقارات؛ ا�ستثمار ر�ؤو�س الأموال؛ اخلدمات املالية؛ خدمات �إدارة الأ�صول؛
خدمات اال�ستثمار؛ خدمات اال�ستثمار اجلماعي؛ خدمات �إدارة ال�صناديق؛ ال�صناديق امل�شرتكة؛ خدمات ا�ستثمار الأموال يف
الأ�سهم؛ خدمات ا�ستثمار الأ�صول ذات العائد الثابت؛ �صناديق التحوط؛ خدمات �أوعية �صناديق املعا�شات؛ خدمات �صناديق
�أ�سواق املال؛ خدمات ا�ستثمار الأ�صول املتعددة؛ خدمات �صناديق حقوق امل�ساهمني؛ خدمات ال�صناديق ذات العائد الثابت؛
خدمات ال�صناديق العقارية؛ خدمات �صناديق ا�ستثمار امل�س�ؤولية االجتماعية؛ خدمات الت�أمني؛ اخلدمات امل�صرفية؛ تقدمي
اخلدمات امل�صرفية عرب الإنرتنت؛ خدمات التمويل العقاري؛ خدمات تقييم العقارات؛ خدمات �إدارة العقارات وخدمات
�إدارة املحافظ العقارية؛ خدمات اال�ستثمار العقاري؛ خدمات الو�ساطة العقارية؛ خدمات الت�أمني العقاري؛ خدمات تطوير
الأرا��ض��ي؛ خدمات ا�ستمالك الأرا��ض��ي؛ تثمني واختيار وا�ستمالك العقارات لأغرا�ض التطوير واال�ستثمار؛ ا�ستمالك
الأرا�ضي لت�أجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات
عرب �شبكة حا�سوب عامة.
الواقـعة بالفئة36 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2017/10/9وحتى تاريخ:
2027/10/9
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /كاليد اند كو ال ال بي
		
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 100946 :
		
با�ســم :جمموعة دبي (�ش .ذ.م.م)
وعنوانه� :أبراج االمارات� ،شارع ال�شيخ زايد ،دبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
اخلدمات العقارية؛ �إدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجارية ومتاجر التجزئة والعقارات ال�سكنية؛ �إدارة وت�أجري العقارات
التجارية ومتاجر التجزئة والعقارات ال�سكنية؛ خدمات ت�أجري وا�ستئجار العقارات التي يتم تقدميها و�إدارتها بالن�سبة
لل�شقق والفيالت واملكاتب ومنتجعات املياه املعدنية واملنتجعات ومالعب اجلولف واملارينا والفنادق واملمتلكات ال�صناعية
ومراكز الت�سوق وقرى الت�سوق؛ خدمات الإدارة للم�ست�أجرين؛ �إدارة �شقق وفيالت الإيجار؛ خدمات الو�ساطة للعقارات؛
خدمات حت�صيل الإيجارات؛ خدمات تثمني العقارات؛ ا�ستثمار ر�ؤو�س الأموال؛ اخلدمات املالية؛ خدمات �إدارة الأ�صول؛
خدمات اال�ستثمار؛ خدمات اال�ستثمار اجلماعي؛ خدمات �إدارة ال�صناديق؛ ال�صناديق امل�شرتكة؛ خدمات ا�ستثمار الأموال يف
الأ�سهم؛ خدمات ا�ستثمار الأ�صول ذات العائد الثابت؛ �صناديق التحوط؛ خدمات �أوعية �صناديق املعا�شات؛ خدمات �صناديق
�أ�سواق املال؛ خدمات ا�ستثمار الأ�صول املتعددة؛ خدمات �صناديق حقوق امل�ساهمني؛ خدمات ال�صناديق ذات العائد الثابت؛
خدمات ال�صناديق العقارية؛ خدمات �صناديق ا�ستثمار امل�س�ؤولية االجتماعية؛ خدمات الت�أمني؛ اخلدمات امل�صرفية؛ تقدمي
اخلدمات امل�صرفية عرب الإنرتنت؛ خدمات التمويل العقاري؛ خدمات تقييم العقارات؛ خدمات �إدارة العقارات وخدمات
�إدارة املحافظ العقارية؛ خدمات اال�ستثمار العقاري؛ خدمات الو�ساطة العقارية؛ خدمات الت�أمني العقاري؛ خدمات تطوير
الأرا��ض��ي؛ خدمات ا�ستمالك الأرا��ض��ي؛ تثمني واختيار وا�ستمالك العقارات لأغرا�ض التطوير واال�ستثمار؛ ا�ستمالك
الأرا�ضي لت�أجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات
عرب �شبكة حا�سوب عامة.
الواقـعة بالفئة36 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2017/10/9وحتى تاريخ:
2027/10/9
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ2017/06/22:م

املودعة حتت رقم275545 :
تاريخ �إيداع الأولوية:
با�ســم :مرا�س القاب�ضة �ش.ذ.م.م.
وعنوانه� :ص.ب ،123311 :.دبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات الإع�ل�ان؛ �إدارة الأع�م��ال؛ �إدارة الأع�م��ال التجارية؛ �إدارة ح�سابات الأع�م��ال؛ �إدارة م�شروعات الأعمال؛
تنظيم الأعمال؛ امل�ساعدة يف الأعمال؛ تطوير امل�شروعات؛ �إدارة م�شروعات الأعمال؛ خدمات ال�شركات القاب�ضة؛
�إدارة ال�شركات؛ خدمات وكاالت الإعالن؛ خدمات �إدارة الأعمال؛ امل�ساعدة يف �إدارة الأعمال؛ تقييم الأعمال؛ �إدارة
الأعمال واال�ست�شارات التنظيمية؛ �إدارة �أعمال املطاعم والفنادق واحلدائق ذات الطابع اخلا�ص وحدائق املالهي؛
�إدارة م�شاريع الأعمال؛ �إدارة �أعمال (الغري)؛ امل�ساعدة يف الإدارة التجارية �أو ال�صناعية؛ خدمات الت�سويق؛ خدمات
الدعاية وال�ع�لاق��ات العامة؛ توفري ت�سهيالت املكاتب ،خ��دم��ات جتميع ت�شكيلة م��ن الب�ضائع ل�صالح الآخرين
حتى يتمكن الزبائن من معاينة و�شراء هذه الب�ضائع ب�سهولة وي�سر؛ خدمات الإمداد للغري؛ الإدارة ال�صناعية؛
تنظيم املعار�ض والأ�سواق التجارية لغايات جتارية �أو دعائية؛ ت�أجري امل�ساحات الإعالنية؛ ت�أجري وقت للإعالن
يف و�سائل الإع�لام؛ خدمات �أبحاث ال�سوق فيما يتعلق بو�سائل الإع�لام؛ خدمات التعهيد (باعتبارها م�ساعدة يف
�إدارة الأعمال)؛ بيع الأمالك باملزادات العلنية؛ خدمات برامج الوالء؛ خدمات برامج الوالء واحلوافز واملكاف�آت؛
توفري �أك�شاك الطعام وامل�شروبات واالمتيازات والتذكارات يف �ستاد للفعاليات الريا�ضية والرتفيهية؛ املعلومات
واال�ست�شارات وامل�شورة املتعلقة بذلك؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات
املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �شبكة حا�سوب عاملية -.الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة :كتبت عبارة "  "NORTH 25باللغة االجنليزية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
		
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ2017/06/22:م
املودعة حتت رقم275572 :
تاريخ �إيداع الأولوية:
با�ســم :مرا�س القاب�ضة �ش.ذ.م.م.
وعنوانه� :ص.ب ،123311 :.دبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
اخلدمات العقارية؛ �إدارة الأ�صول؛ الإدارة املالية؛ متويل امل�شروعات؛ �إدارة الأمور املالية للأعمال؛ �إدارة املحافظ؛ �إدارة
ال�صناديق؛ �إدارة املحافظ العقارية؛ الإدارة املالية لل�شركات والأع�م��ال؛ �إدارة الأ��ص��ول للغري؛ �إدارة العقارات؛ خدمات
العقارات التجارية والتجزئة وال�سكنية؛ �إدارة وت�أجري العقارات التجارية والتجزئة وال�سكنية؛ خدمات ت�أجري وا�ستئجار
العقارات التي يتم تقدميها و�إدارت�ه��ا بالن�سبة لل�شقق والفيالت واملكاتب وال�سبا واملنتجعات ومالعب اجلولف واملارينا
والفنادق واملمتلكات ال�صناعية وحدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�ص ومراكز الت�سوق وقرى الت�سوق؛ خدمات
الإدارة للم�ست�أجرين؛ �إدارة �شقق وفيالت الإيجار؛ خدمات الو�ساطة العقارية؛ خدمات حت�صيل الإيجارات؛ خدمات تثمني
العقارات؛ ا�ستثمار ر�ؤو�س الأموال؛ اخلدمات املالية؛ خدمات �إدارة الأ�صول؛ خدمات اال�ستثمار؛ خدمات �إدارة ال�صناديق؛
خدمات ال�صناديق العقارية؛ خدمات الت�أمني؛ اخلدمات امل�صرفية؛ خدمات التمويل العقاري؛ خدمات تقييم العقارات؛
خدمات �إدارة العقارات وخدمات �إدارة املحافظ العقارية؛ خدمات اال�ستثمار العقاري؛ خدمات الو�ساطة العقارية؛ خدمات
الت�أمني العقاري؛ خدمات تطوير الأرا�ضي؛ خدمات ا�ستمالك الأرا�ضي؛ تثمني واختيار وا�ستمالك العقارات لأغرا�ض
التطوير واال�ستثمار؛ ا�ستمالك الأرا�ضي لت�أجريها؛ �إ�صدار بطاقات ال�شراء ذات القيمة؛ توفري البطاقات م�سبقة الدفع
والق�سائم ذات القيمة؛ �إ�صدار وا�سرتداد الق�سائم ذات القيمة؛ �إ�صدار وا�سرتداد الق�سائم والكوبونات ذات القيمة؛ ق�سائم
الهدايا؛ ق�سائم الهدايا م�سبقة الدفع؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات
املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �شبكة حا�سوب عامة -.الواقـعة بالفئة36 :
و�صف العالمة :كتبت عبارة " نورث  "25باللغة العربية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
		
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك ريد ابل لتجارة التبغ ولوازم التدخني �ش ذ م م.
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية:

بتاريخ 2017/08 /08 :
املودعة حتت رقم 277771 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :ريد ابل لتجارة التبغ ولوازم التدخني �ش ذ م م.
وعنوانه� :ص.ب 116559 :دبي  -الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
التبغ و�أدوات املدخنني� ,سجائر يف الفئة .34
الواقـعة بالفئة.34 :
و�صف العالمة  :عبارة عن الكلمة الالتينية  Romantiqueويعلوها ر�سم مميز ي�شبه امل�شط التقليدي
وفوقه نقطة والعالمة ب�شكل مميز باللون الأ�سود كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق..
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن .
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 2017/08 /08 :
املودعة حتت رقم 277770 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :ريد ابل لتجارة التبغ ولوازم التدخني �ش ذ م م.
وعنوانه� :ص.ب 116559 :دبي  -الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
التبغ و�أدوات املدخنني� ,سجائر يف الفئة .34
الواقـعة بالفئة.34 :
و�صف العالمة  Luomandike :هي عبارة عن �صورة عالمة جتارية مكونة من حروف التيينة باللون
الأ�سود كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن .
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ2017/06/22:م

املودعة حتت رقم275571 :
تاريخ �إيداع الأولوية:
با�ســم :مرا�س القاب�ضة �ش.ذ.م.م.
وعنوانه� :ص.ب ،123311 :.دبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات الإع�ل�ان؛ �إدارة الأع�م��ال؛ �إدارة الأع�م��ال التجارية؛ �إدارة ح�سابات الأع�م��ال؛ �إدارة م�شروعات الأع�م��ال؛ تنظيم
الأعمال؛ امل�ساعدة يف الأعمال؛ تطوير امل�شروعات؛ �إدارة م�شروعات الأعمال؛ خدمات ال�شركات القاب�ضة؛ �إدارة ال�شركات؛
خدمات وكاالت الإع�لان؛ خدمات �إدارة الأعمال؛ امل�ساعدة يف �إدارة الأعمال؛ تقييم الأعمال؛ �إدارة الأعمال واال�ست�شارات
التنظيمية؛ �إدارة �أعمال املطاعم والفنادق واحلدائق ذات الطابع اخلا�ص وحدائق املالهي؛ �إدارة م�شاريع الأعمال؛ �إدارة
�أعمال (الغري)؛ امل�ساعدة يف الإدارة التجارية �أو ال�صناعية؛ خدمات الت�سويق؛ خدمات الدعاية والعالقات العامة؛ توفري
ت�سهيالت املكاتب ،خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�ضائع ل�صالح الآخرين حتى يتمكن الزبائن من معاينة و�شراء هذه
الب�ضائع ب�سهولة وي�سر؛ خدمات الإم��داد للغري؛ الإدارة ال�صناعية؛ تنظيم املعار�ض والأ�سواق التجارية لغايات جتارية
�أو دعائية؛ ت��أج�ير امل�ساحات الإع�لان�ي��ة؛ ت��أج�ير وق��ت ل�ل�إع�لان يف و�سائل الإع�ل�ام؛ خ��دم��ات �أب�ح��اث ال�سوق فيما يتعلق
بو�سائل الإعالم؛ خدمات التعهيد (باعتبارها م�ساعدة يف �إدارة الأعمال)؛ بيع الأمالك باملزادات العلنية؛ خدمات برامج
ال��والء؛ خدمات برامج ال��والء واحل��واف��ز واملكاف�آت؛ توفري �أك�شاك الطعام وامل�شروبات واالمتيازات والتذكارات يف �ستاد
للفعاليات الريا�ضية والرتفيهية؛ املعلومات واال�ست�شارات وامل�شورة املتعلقة بذلك؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه
اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �شبكة حا�سوب عاملية.
الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة :كتبت عبارة " نورث  "25باللغة العربية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
		
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة بالرقم 105341 :
با�ســم :او�سوت�سبا كومباين لیمتد
وعنوانه :منرب  348راخمامهینج روود  ،هواماك �صب دي�سرتيكت ،بانكابي دي�سرتيكت
 ،بانكوك مرتوبوبی�س  -تايالند
وامل�سجلة حتت رقم  )151641( :بتاريخ2011/09/20 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2018/01/15 :وحتى تاريخ 2028/01/15 :
�إدارة العالمات التجارية

املودعة بالرقم 100954 :
		
با�ســم :جمموعة دبي (�ش .ذ.م.م)
وعنوانه� :أبراج االمارات� ،شارع ال�شيخ زايد ،دبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
اخلدمات العقارية؛ �إدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجارية ومتاجر التجزئة والعقارات ال�سكنية؛ �إدارة وت�أجري العقارات
التجارية ومتاجر التجزئة والعقارات ال�سكنية؛ خدمات ت�أجري وا�ستئجار العقارات التي يتم تقدميها و�إدارتها بالن�سبة
لل�شقق والفيالت واملكاتب ومنتجعات املياه املعدنية واملنتجعات ومالعب اجلولف واملارينا والفنادق واملمتلكات ال�صناعية
ومراكز الت�سوق وقرى الت�سوق؛ خدمات الإدارة للم�ست�أجرين؛ �إدارة �شقق وفيالت الإيجار؛ خدمات الو�ساطة للعقارات؛
خدمات حت�صيل الإيجارات؛ خدمات تثمني العقارات؛ ا�ستثمار ر�ؤو�س الأموال؛ اخلدمات املالية؛ خدمات �إدارة الأ�صول؛
خدمات اال�ستثمار؛ خدمات اال�ستثمار اجلماعي؛ خدمات �إدارة ال�صناديق؛ ال�صناديق امل�شرتكة؛ خدمات ا�ستثمار الأموال يف
الأ�سهم؛ خدمات ا�ستثمار الأ�صول ذات العائد الثابت؛ �صناديق التحوط؛ خدمات �أوعية �صناديق املعا�شات؛ خدمات �صناديق
�أ�سواق املال؛ خدمات ا�ستثمار الأ�صول املتعددة؛ خدمات �صناديق حقوق امل�ساهمني؛ خدمات ال�صناديق ذات العائد الثابت؛
خدمات ال�صناديق العقارية؛ خدمات �صناديق ا�ستثمار امل�س�ؤولية االجتماعية؛ خدمات الت�أمني؛ اخلدمات امل�صرفية؛ تقدمي
اخلدمات امل�صرفية عرب الإنرتنت؛ خدمات التمويل العقاري؛ خدمات تقييم العقارات؛ خدمات �إدارة العقارات وخدمات
�إدارة املحافظ العقارية؛ خدمات اال�ستثمار العقاري؛ خدمات الو�ساطة العقارية؛ خدمات الت�أمني العقاري؛ خدمات تطوير
الأرا��ض��ي؛ خدمات ا�ستمالك الأرا��ض��ي؛ تثمني واختيار وا�ستمالك العقارات لأغرا�ض التطوير واال�ستثمار؛ ا�ستمالك
الأرا�ضي لت�أجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات
عرب �شبكة حا�سوب عامة.
الواقـعة بالفئة36 :
بتاريخ 19:ابريل 2009
وامل�سجلة حتت رقم94399:
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2017/10/9وحتى تاريخ:
2027/10/9
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13يناير  2018العدد 12222
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 105754 :
		
با�ســم :جلوبال انديان ايديوكي�شن فوندي�شن
		
وعنوانه 1 :مي ت�شني روود� ،سنغافورة � ،149253سنغافورة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
توفري اخلدمات التعليمية والتدري�سية واملعلومات التعليمية وخدمات الإر�شاد املهني وخدمات اال�ست�شارات
التعليمية؛ ترتيب و�إدارة ور���ش العمل وال �ن��دوات وامل ��ؤمت��رات وامل�ع��ار���ض التعليمية؛ ت�سهيالت املدار�س
الداخلية؛ �إ�صدار الكتب الدرا�سية والكتب والكتب االلكرتونية والن�شرات الدورية وكافة اخلدمات التعليمية
والتدري�سية الواقعة يف الفئة  .41الأك��ادمي�ي��ات (للرتبية والتعليم) ،تنظيم و�إدارة امل��ؤمت��رات واحللقات
الدرا�سية وور� �ش��ات العمل (ت��دري��ب) ،ون�شر الن�صو�ص ،ومعلومات ع��ن الرتبية والتعليم واالمتحانات
التعليمية وخدمات الرتبية والتعليم ،وخدمات املكتبات املتجولة ،ومدار�س احل�ضانة ،وتنظيم املباريات،
وتنظيم املعار�ض للأغرا�ض الثقافية �أو التعليمية ،وتوفري املطبوعات الإلكرتونية الفورية (غري القابلة
للتنزيل) ،والتعليم والتدري�س ،وخدمات التوجيه املهني الواقعة يف الفئة .41
الواقـعة بالفئة41 :
بتاريخ 9 :دي�سمرب 2009
وامل�سجلة حتت رقم98173:
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 2018/1/23
وحتى تاريخ2028/1/23 :
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

ال�سبت  13يناير  2018العدد 12222
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك �شركة ال�شبوط والواعظ للتجارة ذ.م.م.
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية:
املودعة حتت رقم  273903 :بتاريخ 2017/05 /25 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم� :شركة ال�شبوط والواعظ للتجارة ذ.م.م.
وعنوانه� :ص.ب 4792 :دبي  -الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
�إطارات لعجالت املركبات,حماور عجالت املركبات .فى الفئة .12
الواقـعة بالفئة.12 :
و�صف العالمة  :عبارة عن الكلمات كتبت ب�شكل مميز باللون  DREAMWAYالالتينية الأبي�ض
داخل م�ستطيل باللون الأزرق و تليها كتبت باللون الأ�سود داخل  TIREالكلمة الالتينية م�ستطيل باللون
الأ�صفر ،و على ي�سارها كتبت باللون الأبي�ض  DREAM WAYالكلمات الالتينية ب�شكل مميز DW
و تتو�سطها احلروف الالتينية باللون الأ�صفر داخل �إطار باللون الأزرق املحدد باللون الأ�سود كما هو مو�ضح
بال�شكل املرفق.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن .
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13يناير  2018العدد 12222
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
دايودبوتا انرتنا�شيونال
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

ال�سبت  13يناير  2018العدد 12222

ال�سبت  13يناير  2018العدد 12222
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك ريد ابل لتجارة التبغ ولوازم التدخني �ش ذ م م.
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية:

ال�سبت  13يناير  2018العدد 12222

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

ال�سبت  13يناير  2018العدد 12222

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدمي وكيل الت�سجيل /دنتونز اند كو
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
املودعة حتت رقم 257316 :بتاريخ2016/07/28 :م
تاريخ �إيداع الأولوية20 / / :م
با�سم :ز�شوكوال.كوم
وعنوانه� 5 :شارع فابروت� 13100 ،إك�س ان بروفان�س ،فرن�سا.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
النب (القهوة) وال�شاي والكاكاو وال�سكر؛ الأرز؛ التابيوكا وال�ساغو؛ القهوة/النب اال�صطناعية الدقيق
وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات املثلجة؛ ع�سل النحل والع�سل
الأ�سود؛ اخلمرية وم�سحوق اخلبيز؛ امللح واخلردل؛ اخلل وال�صل�صات (التوابل)؛ البهارات؛ الثلج.
الواقعة بالفئة30 :
العالمة مكونة من �شعار بداخله حرف " "Zمكتوب باللغة الإجنليزية ويعني باللغة العربية حرف "ز"
وحتته كلمة " "Chocolatمكتوبة باللغة الإجنليزية وتعني "�شوكوالة" باللغة العربية والعالمة
مكتوبة باللون الأ�سود على خلفية.
اال�شرتاطات :ال يوجد
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد� ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /كاليد اند كو ال ال بي
		
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 100951 :
		
با�ســم :جمموعة دبي (�ش .ذ.م.م)
وعنوانه� :أبراج االمارات� ،شارع ال�شيخ زايد ،دبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
اخلدمات العقارية؛ �إدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجارية ومتاجر التجزئة والعقارات ال�سكنية؛ �إدارة وت�أجري العقارات
التجارية ومتاجر التجزئة والعقارات ال�سكنية؛ خدمات ت�أجري وا�ستئجار العقارات التي يتم تقدميها و�إدارتها بالن�سبة
لل�شقق والفيالت واملكاتب ومنتجعات املياه املعدنية واملنتجعات ومالعب اجلولف واملارينا والفنادق واملمتلكات ال�صناعية
ومراكز الت�سوق وقرى الت�سوق؛ خدمات الإدارة للم�ست�أجرين؛ �إدارة �شقق وفيالت الإيجار؛ خدمات الو�ساطة للعقارات؛
خدمات حت�صيل الإيجارات؛ خدمات تثمني العقارات؛ ا�ستثمار ر�ؤو�س الأموال؛ اخلدمات املالية؛ خدمات �إدارة الأ�صول؛
خدمات اال�ستثمار؛ خدمات اال�ستثمار اجلماعي؛ خدمات �إدارة ال�صناديق؛ ال�صناديق امل�شرتكة؛ خدمات ا�ستثمار الأموال يف
الأ�سهم؛ خدمات ا�ستثمار الأ�صول ذات العائد الثابت؛ �صناديق التحوط؛ خدمات �أوعية �صناديق املعا�شات؛ خدمات �صناديق
�أ�سواق املال؛ خدمات ا�ستثمار الأ�صول املتعددة؛ خدمات �صناديق حقوق امل�ساهمني؛ خدمات ال�صناديق ذات العائد الثابت؛
خدمات ال�صناديق العقارية؛ خدمات �صناديق ا�ستثمار امل�س�ؤولية االجتماعية؛ خدمات الت�أمني؛ اخلدمات امل�صرفية؛ تقدمي
اخلدمات امل�صرفية عرب الإنرتنت؛ خدمات التمويل العقاري؛ خدمات تقييم العقارات؛ خدمات �إدارة العقارات وخدمات
�إدارة املحافظ العقارية؛ خدمات اال�ستثمار العقاري؛ خدمات الو�ساطة العقارية؛ خدمات الت�أمني العقاري؛ خدمات تطوير
الأرا��ض��ي؛ خدمات ا�ستمالك الأرا��ض��ي؛ تثمني واختيار وا�ستمالك العقارات لأغرا�ض التطوير واال�ستثمار؛ ا�ستمالك
الأرا�ضي لت�أجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات
عرب �شبكة حا�سوب عامة.
الواقـعة بالفئة36 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2017/10/9وحتى تاريخ:
2027/10/9
�إدارة العالمات التجارية

ال�سبت  13يناير  2018العدد 12222

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

ال�سبت  13يناير  2018العدد 12222

ال�سبت  13يناير  2018العدد 12222

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

ال�سبت  13يناير  2018العدد 12222
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

ال�سبت  13يناير  2018العدد 12222

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

ال�سبت  13يناير  2018العدد 12222
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ2017/06/22:م
املودعة حتت رقم275549 :
تاريخ �إيداع الأولوية:
با�ســم :مرا�س القاب�ضة �ش.ذ.م.م.
وعنوانه� :ص.ب ،123311 :.دبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
اخلدمات العقارية؛ �إدارة الأ�صول؛ الإدارة املالية؛ متويل امل�شروعات؛ �إدارة الأمور املالية للأعمال؛ �إدارة املحافظ؛ �إدارة
ال�صناديق؛ �إدارة املحافظ العقارية؛ الإدارة املالية لل�شركات والأع�م��ال؛ �إدارة الأ��ص��ول للغري؛ �إدارة العقارات؛ خدمات
العقارات التجارية والتجزئة وال�سكنية؛ �إدارة وت�أجري العقارات التجارية والتجزئة وال�سكنية؛ خدمات ت�أجري وا�ستئجار
العقارات التي يتم تقدميها و�إدارت�ه��ا بالن�سبة لل�شقق والفيالت واملكاتب وال�سبا واملنتجعات ومالعب اجلولف واملارينا
والفنادق واملمتلكات ال�صناعية وحدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�ص ومراكز الت�سوق وقرى الت�سوق؛ خدمات
الإدارة للم�ست�أجرين؛ �إدارة �شقق وفيالت الإيجار؛ خدمات الو�ساطة العقارية؛ خدمات حت�صيل الإيجارات؛ خدمات تثمني
العقارات؛ ا�ستثمار ر�ؤو�س الأموال؛ اخلدمات املالية؛ خدمات �إدارة الأ�صول؛ خدمات اال�ستثمار؛ خدمات �إدارة ال�صناديق؛
خدمات ال�صناديق العقارية؛ خدمات الت�أمني؛ اخلدمات امل�صرفية؛ خدمات التمويل العقاري؛ خدمات تقييم العقارات؛
خدمات �إدارة العقارات وخدمات �إدارة املحافظ العقارية؛ خدمات اال�ستثمار العقاري؛ خدمات الو�ساطة العقارية؛ خدمات
الت�أمني العقاري؛ خدمات تطوير الأرا�ضي؛ خدمات ا�ستمالك الأرا�ضي؛ تثمني واختيار وا�ستمالك العقارات لأغرا�ض
التطوير واال�ستثمار؛ ا�ستمالك الأرا�ضي لت�أجريها؛ �إ�صدار بطاقات ال�شراء ذات القيمة؛ توفري البطاقات م�سبقة الدفع
والق�سائم ذات القيمة؛ �إ�صدار وا�سرتداد الق�سائم ذات القيمة؛ �إ�صدار وا�سرتداد الق�سائم والكوبونات ذات القيمة؛ ق�سائم
الهدايا؛ ق�سائم الهدايا م�سبقة الدفع؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات
املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �شبكة حا�سوب عامة -.الواقـعة بالفئة36 :
و�صف العالمة :كتبت عبارة "  "NORTH 25باللغة االجنليزية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
		
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

ال�سبت  13يناير  2018العدد 12222

ال�سبت  13يناير  2018العدد 12222
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك مطعم تركواي.
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك مطعم ومقهى �سلطان بابا.
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم 283879 :بتاريخ 2017/12 /05 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :مطعم تركواي.
وعنوانه� :ص.ب 391442 :دبي  -الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
املطاعم ,التموين بالطعام وال�شراب ,خدمات توفري الأطعمة و امل�شروبات ،املقاهي الكافترييات فى الفئة
يف الفئة .43
الواقـعة بالفئة.43 :
و�صف العالمة  :عبارة عن الكلمات الالتينية  SULTAN BABA EXPRESSكتبت ب�شكل مميز
و مائل باللون الأحمر و�أ�سفلها ر�سم لوجه كرتوين يلب�س قبعة باللون الأحمر وله عينان كبريتان و �شاربان
باللون الأ�سود وحتته العبارة  since 1867كتبت ب�شكل مميز باللون الأ�سود والعالمة داخل دائرة باللون
الأ�سود كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شــرتاطات :احلماية للعالمة يف جمملها مع عدم املطالبة بحق ح�صري عن الكلمات SULTAN ،
 EXPRESSوالرقم  1867كل على حدة يف الو�ضع العادي.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن .
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 283873 :بتاريخ 2017/12 /05 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :مطعم ومقهى �سلطان بابا.
وعنوانه� :ص.ب 391442 :دبي  -الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
املطاعم ,التموين بالطعام وال�شراب ,خدمات توفري الأطعمة و امل�شروبات ،املقاهي الكافترييات فى الفئة
يف الفئة .43
الواقـعة بالفئة.43 :
و�صف العالمة  :عبارة عن الكلمات الالتينية  SULTAN BABA ISKENDERكتبت ب�شكل
مميز و مائل باللون الأحمر و�أ�سفلها ر�سم لوجه كرتوين يلب�س قبعة باللون الأحمر وله عينان كبريتان
و �شاربان باللون الأ�سود وحتته العبارة  since 1867كتبت ب�شكل مميز باللون الأ�سود كما هو مو�ضح
بال�شكل املرفق.
اال�شــرتاطات :احلماية للعالمة يف جمملها مع عدم املطالبة بحق ح�صري عن الكلمات SULTAN ،
 ISKENDERوالرقم  1867كل على حدة يف الو�ضع العادي.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن .
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
العدد  12222بتاريخ 2018/1/13

ال�سبت  13يناير  2018العدد 12222

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
املوكل /رائد خالد عبدالقادر حممد
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقـم 106865 :
با�ســــــم :بيتا ال�صناعية ذ.م.م
وعنوانــــه �:ص.ب 1473 :دبي االمارات العربية املتحدة
وامل�سجلة حتت رقم  ) 148747(:بتاريخ 2011 /8 /11 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتــهاء
احلمــاية يف 2018/02/07 :وحتى تاريخ.2028/02/07 :

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/االلف ميل للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 2422234:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة ح�سن عبداملوىل ح�سان حممود %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع�/سيف خليفة �سيف حممد املزروعي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء�/سيف خليفة �سيف حممد املزروعي من  %100اىل %51
تعديل را�س املال/من  nullاىل 150000
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة  null*nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من /االلف ميل للمقاوالت العامة
AL ALF MEEL GENERAL CONTRACTING

اىل/االلف ميل للمقاوالت العامة ذ.م.م
AL ALF MEEL GENERAL CONTRACTING 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
مغ

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعــــــــــالن

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/احلامتي
لتجارة الهديا ولعب االطفال
رخ�صة رقم CN 1038821: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/ابو نوا�س لقطع غيار
ال�سيارات رخ�صة رقم CN 1041825:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة ماجد حممد ماجد املن�صوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ايداكوالت بوتان بورايل بافا
تعديل وكيل خدمات
حذف ع�شوان عبداهلل مبارك املزروعي
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
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طحنون بن حممد يح�ضر �أفراح الكعبي يف العني

نهيان بن مبارك يح�ضر �أفراح
املحمود والكعبي بال�شارقة

•• العني-وام:

ح�ضر �سمو ال�شيخ طحنون ب��ن حممد �آل نهيان ممثل احل��اك��م يف منطقة
العني  -م�ساء ام�س  -حفل اال�ستقبال الذي �أقامه �سعادة اللواء الركن �سامل
هالل �سرور الكعبي قائد االحتياط وعلي �سيف علي الكعبي مبنا�سبة زفاف
�أجنالهما هالل �سامل الكعبي وحمد �سامل الكعبي و�سيف علي �سيف الكعبي ..
وذلك يف مركز العني للم�ؤمترات مبدينة العني .وهن�أ �سموه العر�سان وذويهم
بهذه املنا�سبة وبارك لهم ولعموم قبيلة الكعبي �أفراحهم  ..متمنيا لهم حياة
�أ�سرية هانئة وم�ستقرة .ح�ضر احلفل �إىل جانب �سموه  ..العميد ال�شيخ حممد
بن طحنون �آل نهيان مدير عام �ش�ؤون الأمن واملنافذ بالقيادة العامة ل�شرطة
�أبوظبي وال�شيخ ذياب بن طحنون �آل نهيان وال�شيخ عبداهلل بن حممد بن خالد
�آل نهيان.

•• ال�شارقة -وام:

ح�ضر معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك ال نهيان وزير الت�سامح حفل اال�ستقبال الذى
اقامه ال�سيد جا�سم حممد املحمود مبنا�سبة زفاف جنله احمد اىل كرمية ال�سيد عبيد
�سعيد الكعبي.
ح�ضر احلفل الذى اقيم بنادى ال�شارقة للرماية والغولف بال�شارقة عدد من امل�س�ؤلني
وكبار �ضباط القوات امل�سلحة وال�شرطة وجمع غفري من االهل والأ�صدقاء.
وتخللت احلفل فقرات تراثية و�شعبية ابتهاجا بهذه املنا�سبة.
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�شــرطــة ر�أ�س اخليمـــة تخـــرج دورة �إدارة املختبـــــرات اجلنــــائيـــــة
•• ر�أ�س اخليمة – الفجر

� �ش �ه��د ال �ع �م �ي��د ع �ب��د اهلل م�ن�خ����س م��دي��ر �إدارة
ال �ت �ح��ري��ات وامل �ب��اح��ث اجل �ن��ائ �ي��ة ب���ش��رط��ة ر�أ� ��س
اخليمة ،بح�ضور �سعادة املقدم فهد احلداد مدير
امل�خ�ت�بر اجل�ن��ائ��ي ب�شرطة ر�أ� ��س اخل�ي�م��ة ،حفل
تخريج دورة �إدارة املختربات اجلنائية  -بالتعاون
م��ع ال�شرطة الفرن�سية ،بح�ضور �سعادة لوران
كوزاين امللحق الإقليمي للأمن الداخلي مفو�ض

ال�شرطة الفرن�سية بالدولة ،وع��دد من �ضباط
معهد التدريب واملخترب اجلنائي ،وذل��ك بهدف
تنظيم و�سري عمل خمترب �شرطة ر�أ���س اخليمة
اجل �ن��ائ��ي يف ج�م�ي��ع ال �ن��واح��ي ال�ف�ن�ي��ة العلمية،
وتطوير امل��وارد الب�شرية باال�ستفادة من خرباء
ال�شرطة الفرن�سية ،و�أحدث التقنيات والأ�ساليب
التي تعمل على تطوير العمل ال�شرطي.
ح �ي��ث ك � � ّرم م��دي��ر �إدارة ال �ت �ح��ري��ات واملباحث
اجل�ن��ائ�ي��ة ب���ش��رط��ة ر�أ�� ��س اخل �ي �م��ة ،خ�ل�ال حفل

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2016/1383تنفيذ جتاري

اىل املنفذ ��ض��ده -1/افرين اجن��وم �شاه  -2ه��وراي��زن ايرتنيتي ان�شوررنز
ب��روك��رز  -3اترينيتي لال�ست�شارات االداري��ة (م�ؤ�س�سة ف��ردي��ة) ومتثلها/
اف��ري��ن اجن��م �شاه جمهويل حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان طالب التنفيذ/اينوك
ت�سجيل �ش.ذ.م.م قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )2993787درهم 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

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
اعادة الئحة تنفيذ رقم � 04/06622/201سكني
ال�صادر يف الدعوى رقم � 02/08539/2017سكني ايجارات بالن�شة

املنفذ �ضده  :يحي حممود ع�صفور :جمهول حمل الإقامة  ،حيث تقدم
طالب التنفيذ �شركة �أبو ظبي الوطنية للعقارات �ش م خ فرع دبي ال�صادر
ل�صاحله احلكم يف الدعوى املذكورة �أعاله والقا�ضي بالآتي� -1:إلزام
املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره  51283درهم مت�أخرات الأجرة للفرتة
من  2016-8-10ولغاية  2017-10-8تاريخ الإخالء �ألزمته باملنا�سبة من
امل�صروفات .لذلك نعلمكم �إنكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة
ع�شر يوما من تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة
املبينة �سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية املنا�سبة لتنفيذه .مالحظة:
�سيتم �إغالق ملف التنفيذ تلقائيا حال عدم ت�سليم �إفادة الإعالن بالن�شر
خالل ع�شرة �أيام من تاريخ ا�ستالمه وفقا للقرار رقم  21ل�سنة .2017

ال�ت�خ��ري��ج حم��ا��ض��ر ال� � ��دورات ال�ن�ق�ي��ب �أنطوان
ديفيمي من ال�شرطة الفرن�سية ،تقديراً وعرفاناً
ملا بذله من جهود مُق ْد ّرة يف العمل على حتقيق
النتائج املرجوة من دورة �إدارة املختربات اجلنائية
بال�شكل املطلوب وعلى �أكمل وجه ،مثمناً التعاون
ال�شرطي الفرن�سي املثمر ،الذي �أ�سهم ب��دوره يف
تطوير مهارات املنت�سبني اليومية املهنية ،وتنمية
ح�سهم الأمني مبا يخدم املجال ال�شرطي.
ومن جانب �آخر� ،شهد املقدم دكتور جا�سم البكر

�شرطة �أبوظبي تبحث تعزيز التعاون الدويل مع نظريتها يف الهاي بهولندا
•• ابوظبي-وام:

بحثت �شرطة �أب��وظ�ب��ي م��ع �شرطة اله��اي يف هولندا،
تعزيز العالقات الثنائية ،والتعاون ال��دويل والتن�سيق
امل�شرتك لالرتقاء ب ��أداء العمل ال�شرطي ،وف��ق �أف�ضل
امل�م��ار��س��ات ال�ع��امل�ي��ة .ج��اء ذل��ك خ�لال ا�ستقبال اللواء
عمري حممد امل �ه�يري ،م��دي��ر ق�ط��اع الأم ��ن اجلنائي،
وفد �شرطة الهاي الزائر ،برئا�سة بول فان مو�شر �إمب،
القائد العام ل�شرطة الهاي ،كبري املراقبني يف ال�شرطة
الوطنية ،بح�ضور العميد حممد �سهيل الرا�شدي ،نائب
م��دي��ر ق�ط��اع الأم ��ن اجل�ن��ائ��ي ،والعميد ط��ارق خلفان
الغول ،مدير مديرية التحريات والتحقيقات اجلنائية،
وهينك بريل ،م�ساعد مفو�ض ال�شرطة ،رئي�س �شعبة

امل�خ��اب��رات امل��رك��زي��ة يف ال�شرطة الوطنية يف هولندا،
وع� ��دد م��ن ال �� �ض �ب��اط .ون��اق ����ش اجل��ان �ب��ان يف اجتماع
م�شرتك مبديرية التحريات والتحقيقات اجلنائية
يف �شرطة �أب��وظ�ب��ي� ،أم ����س ،ت�ب��ادل اخل�ب�رات واملعارف،
والتجارب واملمار�سات الناجحة والتدريب التخ�ص�صي،
ودع��م ال �ق��درات يف جم��االت التخطيط اال�سرتاتيجي
والعمليات امليدانية ملكافحة اجلرمية املنظمة والوقاية
من م�سبباتها .وعلى هام�ش االجتماع ،اطلع الوفد على
�أح��دث التجهيزات التقنية والفنية يف مركز الإمارات
للأدلة الإلكرتونية ،وعلى �أف�ضل املمار�سات و�إجراءات
العمل يف مكتب التن�سيق الدويل ،يف مديرية التحريات
والتحقيقات اجلنائية ،والتي تواكب خدماتهما �أف�ضل
املعايري الدولية ،وت�سهم يف تعزيز الأمن واال�ستقرار.

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
اعالن حكم بالن�شر
اعالن حكم غيابي يف الدعوى رقم  02/10378/2017ايجارات

املحكوم له طالب الإعالن :ظفر نظري .العنوان بناية بي  20حمل
رقم  14ور�سان الأوىل ت 0557038944 :املحكوم عليه املطلوب �إعالنه
 :با�شنا جاجتا .العنوان :انرتنا�شيونال �سيتي احلي الإماراتي بناية
� 21شقة رقم  110ور�سان الأوىل منطوق احلكم ال�صادر بجل�سة
 .2018-1-8حكمت اللجنة مبثابة احل�ضوري� :إلزام املدعي عليه
ب�سداد قيمة ال�شيكات مبلغ  16800درهم .الر�سوم وامل�صاريف  :الزام
املدعي عليه باملنا�سب عن م�صروفات الدعوى .وملا كان هذا احلكم
قد �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي ويل علنا مبثابة احل�ضوري فهو قابل لال�ستئناف خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال �صار نهائيا قابل للتنفيذ.
يتم �إ�صدار هذه الوثيقة الكرتونيا وال حتتاج خلتم.

منوذج �إعالن الن�شر

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك  :احل�صن للعود والعطور
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:كلمة احل�صن
املودعة بالرقم  279359 :بتاريخ 2017/9/10 :
ب�إ�سم :احل�صن للعود والعطور
وعنوانه :ابوظبي �شارع املطار هاتف� 024443305 :صندوق الربيد126555 :
امييل kastali.rami@gmail.com
�صورة العالمة

العدد  12222بتاريخ2018/1/13
اعادة اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � 02/09611/2017سكني

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
اعادة اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  02/10595/2017جتاري

�إىل املدعي عليه :دي �سي �أي للمقاوالت �ش .ذ.م.م مبا �أن املدعي  :الند مارك لتجارة
الكهروميكانيكية �ش ذ.م.م قد �أقام �ضدكم الدعوى � 02-09611-2017سكني ايجارات �أمام
املركز بطلب الزامكم بالتايل - :مطالبة مالية �أنه تر�صد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة
ايجارية للفرتة من  2016-9-21وحتى  2017-2-28ورغم �إخطاره باال�ستالم يف -2-1
 2017ميتنع عن ال�سداد وقد �أخلى العقار بتاريخ  . 28-2-2017مطالبة مالية – املدعي
عليه ملزم طبقا للعقد ب�سداد مبلغ  %20قيمة ال�ضرائب مببلغ  218960درهم – مطالبة
مالية املدعي عليه ملزم ب�سداد مبلغ الكهرباء ال�صحي مبقدار  960درهم للغرفة ب�إجمايل
 46غرفة يف �سبعة �أ�شهر مببلغ  309120درهم – مطالبة مالية املدعي عليه طبقا لل�شروط
رقم  14بالعقد ف�إنه ملزم بدفع غرامة ف�سخ العقد بايجار �ستة �أ�شهر مببلغ . 457400
مطالبة مالية املدعي عليه ملزم ب�سداد  100درهم م�صاريف الغاز كما هو من�صوف بالعقد
باجمايل  46غرفة و�سبعة �أ�شهر مببلغ  32200درهم .مطالبة مالية الزام املدعي عليه بر�سوم
وم�صاريف الدعوى .وقررت اللجنة الق�ضائية �إعادة �إعالنكم بالن�شر للح�ضور بجل�سة يوم
الأربعاء املوافق  2018-1-17ال�ساعة  2:30م �أمام للجنة الق�ضائية اللجنة اخلام�سة بالدائرة
االبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ضل املنازعات االيجارية لنظر الدعوى وقد �أمر بتق�صري
مدة امل�سافة �إىل ثالثة �أيام من تاريخ الن�شر .ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونا
وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات.

�إىل املدعي عليه :املدار لتن�سيق احلدائق ذ .م .م .فرع دبي مبا �أن املدعي  :ق�صر امللوك
للعقارات �ش م خ  .قد �أقام �ضدكم الدعوى  02- 10595-2017جتاري ايجارات �أمام املركز
بطلب الزامكم بالتايل� :إخالء عقار �أن املدعي عليه ميتنع عن �سداد الأجرة للم�أجور للفرتة
من  24-7-2017وحتى  2017-12-6فرت�صد بذمته مبلغ  15649درهم وميتنع عن �سداده
رغم اخطاره بال�سداد �أو الإخالء يف  - 6-11-2017مطالبة مالية �أنه تر�صد بذمة املدعي
عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من  24-7-2017وحتى  2015رغم �إخطاره يف 6-12-2017
ميتنع عن ال�سداد  .مطالبة مالية – لزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره  4200درهم غرامة
الت�أخري يف �سداد الدفعات االيجارية طبقا للمتفق عليه ببنود عقد الإيجار� .إلزام بت�سليم
م�ستندات �أن امل�ست�أجر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه والبد من تطهري امل�أجور من
تلك االلتزامات ليمكن �إعادة االنتفاع به .مطالبة مالية ما ي�ستجد من �إيجار بواقع 42000
�سنويا وحتى الإخالء الفعلي  .مطالبة مالية ب�إلزام املدعي عليه بر�سوم وم�صاريف الدعوى.
وقررت اللجنة الق�ضائية �إعادة �إعالنكم بالن�شر للح�ضور بجل�سة يوم الأربعاء املوافق -17
 2018-1ال�ساعة  2:30م �أمام للجنة الق�ضائية اللجنة ال�ساد�سة بالدائرة االبتدائية واملنعقدة
مبقر مركز ف�ضل املنازعات االيجارية لنظر الدعوى وقد �أمر بتق�صري مدة امل�سافة �إىل ثالثة
�أيام من تاريخ الن�شر .ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع
وم�ستندات .يتم �إ�صدار هذه الوثيقة الكرتونيا وال تتطلب �أي ختم �أو توقيع.

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12222بتاريخ 2018/1/13

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فندق دانات كابيتال
رخ�صة رقم CN 2243900:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من /فندق دانات كابيتال
DANAT CAPITAL HOTEL

اىل/فندق بلومونت كابيتال
BLUMONT CAPITAL HOTEL
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة  3:م�ستح�ضرات تبيي�ض االقم�شة ومواد اخرى
ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س م�ستح�ضرات تنظيف و�صقل وجلي وك�شط �صابون عطور وزيوت
عطرية م�ستح�ضرات جتميل غ�سول (لو�شن) لل�شعر منظفات ا�سنان.
و�صف العالمة:العالمة عبارة عن �شكل قلعة او ح�صن يدنوها كلمة احل�صن ا�سفل الكلمة للعود
والعطور.
الإ�شرتاطات.:
فعلي من لدية �إع�ترا���ض علي ذل��ك �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

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

حماكم دبي

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13يناير  2018العدد 12222

��ض��اب��ط مب�ع�ه��د ت��دري��ب ��ش��رط��ة ر�أ�� ��س اخليمة،
ب�ح���ض��ور � �ض �ب��اط م�ع�ه��د ت��دري��ب � �ش��رط��ة ر�أ� ��س
اخليمة ،حفل تخريج  4دورات تخ�ص�صية مبعهد
تدريب ال�شرطة� ،شملت  47منت�سبا ،هي :دورة
تخطيط وتنمية امل�سار الوظيفي ،ودورة مكافحة
اجلرمية املنظمة ،ودورة الع�صف الذهني والتفكري
الإب��داع��ي ،ودورة م�ه��ارات التعامل م��ع الر�ؤ�ساء
وامل��ر�ؤو��س�ين ،حيث ت�أتي ه��ذه ال��دورات انطالقاً
من منهجية حتديد االحتياجات التدريبية التي

تهدف �إىل تدريب وتطوير املوارد الب�شرية ،مما
ي�ضمن وجود كوادر ب�شرية م�ؤهلة ومدربة قادرة
على القيام مبهامها وم�س�ؤولياتها على �أف�ضل
وج��ه .وث� ّم��ن امل�ق��دم دك�ت��ور جا�سم ال�ب�ك��ر ،جهود
امل�ح��ا��ض��ري��ن وت�ف��اع��ل اخل��ري�ج�ين م��ع ال� ��دورات،
م�ؤكداً على �أهمية التدريب والت�أهيل الذي توليه
�شرطة ر�أ� ��س اخليمة اهتماماً خ��ا��ص�اً لالرتقاء
مب�ستوى الأداء املهني ،بال�صورة املطلوبة على
�أكمل وجه ،م�شيداً مب�ستوى الدورات و�أهميتها يف

زيادة احل�صيلة املعرفية والعملية لدى منت�سبي
ال�شرطة� ،ضمن ا�سرتاتيجية وزارة الداخلية ،ثم
مت تكرمي املحا�ضرين وخريجي الدورات ،تقديراً
وعرفاناً ملا بذلوه من جهود مُق ْد ّرة يف العمل على
حتقيق النتائج املرجوة من هذه الدورات بال�شكل
امل�ط�ل��وب وع �ل��ى �أك �م��ل وج ��ه ،داع �ي �اً اخلريجني
�إىل تطبيق مكت�سبات ه��ذه ال ��دورات يف تطوير
مهاراتهم اليومية املهنية ،وتنمية ح�سهم الأمني
مبا يخدم املجال ال�شرطي.

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)

العدد  12222بتاريخ2018/1/13
اعالن بيع عقار بالن�شر
فى الدعوى رقم  2015/976تنفيذ مدين

طالب التنفيذ -1:امني حممد علي املرزوقي  -2حممد علي خادمي بور
املنفذ �ضدهم :املنفذ �ضده  :بيان عبد العزيز �أحمد هرني املنفذ �ضده – �شركة �أمني حممد العو�ضي للتجارة
ذ.م.م املنفذه �ضده – ايز�س بطر�س ابراهيم جماهد املنفذ �ضده – �سلماز عبدالعزيز �أحمد هرني  .املنفذ
�ضده – خديجة زينل �إمارتية اجلن�سية املنفذه �ضده – توماج عبد العزيز هرني� .أنه يف يوم الأربعاء املوافق
 2018-1-23ال�ساعة  5:00م�ساء ويف الأيام الثالث التالية �أن اقت�ضي احلال �سيجري بيع العقار املو�ضحة
�أو�صافه على الراغبني يف ال�شراء اتخاذ �إجراءات املزايدة مع اجلهة التي �أنيط بها البيع� .شركة الإمارات
للمزادات  HTTP:/www.EMIRATESAUCTION.AEوذلك يف التاريخ املحدد �أعاله وعلى
راغبي ال�شراء من مواطني الدولة �إيداع ت�أمني ال يقل عن  %20من 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 يف
املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدينة وعلى من يعتمد عطا�ؤه �إيداع كامل الثمن وامل�صاريف
خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات � :أو�صاف العقارات� :أر�ض وما عليها
من بناء املنطقة جبل علي الأوىل رقم الأر�ض  2869رقم البلدية  951-0 :امل�ساحة  600مرت مربع القيمة
التقديرية  3000000 :درهم� .أر�ض وما عليها من بناء املنطقة  :جبل علي الأوىل رقم الأر�ض  916رقم البلدية
 951-0امل�ساحة  600مرت مربع القيمة التقديرية � . 3.200.000أر�ض وما عليها من بناء املنطقة  :جبل علي
الأوىل رقم الأر�ض  910رقم البلدية  951-0 :امل�ساحة  600 :مرت مربع القيمة التقديرية  3000000درهم.
�أر�ض وما عليها من بناء املنطقة  :الثنية اخلام�سة رقم الأر�ض  2250رقم البلدية  1.393امل�ساحة  680مرت
مربع القيمة التقديرية  3.500000درهم� .أر�ض وما عليها من بناء املنطقة  :الرب�شاء جنوب الرابعة رقم
الأر�ض  1516رقم البلدية  684-0امل�ساحة  728.06مرت مربع القيمة التقديرية  3.200000درهم� .أر�ض وما
عليها من بناء املنطقة  :الرب�شاء جنوب اخلام�سة رقم الأر�ض  1316رقم البلدية  684-0امل�ساحة  727.98مرت
مربع القيمة التقديرية  3.200000درهم.

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  12222بتاريخ2018/1/13
اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  / 02/10460/2017جتاري
اىل املدعى عليه � :آر بي ان للخدمات الفنية � -ش ذ م م  -وماتهافان بريكاروبان بريكاروبان
مبا �أن املدعي  :حممد علي عبداهلل العي�سى  -وم�ؤ�س�سة العي�سى العقارية
قد �أقام �ضدكم الدعوى /02/10460/2017جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
اخ�لاء عقار  -ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد االج��رة للم�أجور للفرتة من  2016/11/28وحتى
 2017/6/29فرت�صد بذمة مبلغ  32.000درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او االخالء
يف 2017/10/11
مطالبة مالية  -ان��ه تر�صد بذمة امل��دع��ي عليه مبلغ  32.000دره��م كقيمة اي�ج��اري��ة للفرتة من
 2016/11/28وحتى  2017/6/29فرت�صد بذمة وميتنع عن �سداده
مطالبة مالية  -الزام املدعي عليهما بالت�ضامن بان ي�ؤديان للمدعية مبلغ وقدره  790درهم (�سبعمائة
وت�سعون درهم) عبارة عن ر�سم ت�سجيل االنذار العديل ب�سداد االجرة ور�سم االعالن باالنذار ور�سم
الت�صريح بالن�شر ور�سم الن�شر يف اجلريدة.
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 -الزام املدعى عليه بر�سوم وم�صاريف الدعوى
وقررت اللجنة الق�ضائية اعالنكم بالن�شر للح�ضور بجل�سة يوم الثالثاء املوافق  2018/01/16ال�ساعة
2.30م ام��ام اللجنة الق�ضائية (اللجنة الثالثة) 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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املنذر /م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي (�ش.م.ع) عنوانه� :إمارة دبي -ديرة� -شارع الرقة -بجوار مطعم الطازج مقابل مطعم
كنتاكي -مبوجب الوكالة امل�صدقة من كاتب العدل بدبي حتت رقم  2017/1/96526وميثلة املحامي /جابر را�شد ال�سالمي
وعنوانه� :إم��ارة دبي -بردبي� -شارع ال�شيخ زاي��د -برج لطيفة -مكتب رقم ��� -1502ص.ب -3117 :هاتف-043599997 :
فاك�س 043599987 :ومبوجب الوكالة امل�صدقة من كاتب العدل بدبي حتت رقم  2016/1/255952وميثله� :أبوبكر حم�سن
ال�شاليل� .ضد املنذر �ضده /عبداهلل علي حمد العويد املهريي عنوانه :ر�أ�س اخلمية -الربيرات -بالقرب من نادي را�س
اخليمة ���ص.ب 11311 :را���س اخليمة -هاتف .0506277044 :املو�ضوع� /إن��ذار ب�سداد مبلغ  240761.42دره��م (مائتني
واربعون �ألف و�سبعمائة وواحد و�ستون درهماً واثنني واربعون فل�ساً) حت�صل املنذر اليها على قر�ض �شراء �سيارة مببلغ
 467829.60درهم (�أربعمائة و�سبعة و�ستون �ألف وثمامنائة وت�سعه وع�شرون درهماً و�ستون فل�ساً) من النوع مر�سيد�س ا�س
� -500صالون لوحة رقم ( )5/53539خ�صو�صي ابوظبي اللون ا�سود موديل 2014م وتر�صد بذمته املذكورة املبلغ �أعاله
 240761.42درهم (مائتني واربعون �ألف و�سبعمائة وواحد و�ستون درهماً واثنني واربعون فل�ساً) مل يتم �سدادها وقد حاول
املنذر مراراً وتكراراً حث املنذر �ضده على �سداد املبلغ املرت�صد يف ذمته �إال �أنه مل يحرك �ساكناً .وطبقاً لن�ص املادة ()172
من قانون املعامالت التجارية رقم  1993/18والتي تن�ص على� :إذا مل يدفع املدين الدين امل�ضمون بالرهن يف تاريخ
اال�ستحقاق كان للدائن بعد انق�ضاء �سبعة �أيام من تاريخ اندار املدين بالوفاء ان يطالب من املحكمة باالذن له ببيع ال�شيء
املرهون وينظر يف الطلب على وجه اال�ستعجال وتعني املحكمة كيفية البيع .لذلك ننذركم بوجوب �سداد اجمايل املبالغ
املتبقية يف ذمتكم للمنذر  240761.42درهم (مائتني واربعون �ألف و�سبعمائة وواحد و�ستون درهماً واثنني واربعون فل�ساً)
وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ تبليغكم بهذا االنذار ويف حالة عدم �سدادكم املبالغ املتبقية يف ذمتكم ل�صالح املنذر يلتم�س
اعمال ن�ص املادة ( )172من قانون املعامالت التجارية وحتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.

املخطر

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

املنذر /م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي (���ش.م.ع) عنوانه� :إم��ارة دب��ي -دي��رة� -شارع الرقة -بجوار مطعم الطازج مقابل
مطعم كنتاكي -مبوجب الوكالة امل�صدقة من كاتب العدل بدبي حتت رقم  2017/1/96526وميثلة املحامي /جابر
را�شد ال�سالمي وعنوانه� :إمارة دبي -بردبي� -شارع ال�شيخ زايد -برج لطيفة -مكتب رقم � -1502ص.ب -3117 :هاتف:
 -043599997فاك�س 043599987 :ومبوجب الوكالة امل�صدقة من كاتب العدل بدبي حتت رقم  2016/1/255952وميثله:
�أبوبكر حم�سن ال�شاليل� .ضد املنذر �ضده /عائ�شة �صالح عبيد عنوانه :را�س اخليمة -الظيت -قرب ال�سفري مول -منزل
 -55هاتف رقم� -0509661816 :ص.ب 965 :را�س اخليمة .املو�ضوع� /إنذار ب�سداد مبلغ  88511.47درهم (ثمانية وثمانون
�ألف وخم�سمائة واحدى ع�شر درهماً و�سبعة واربعون فل�ساً) حت�صل املنذر اليها على قر�ض �شراء �سيارة مببلغ 113800.80
درهم (مائة وثالثة ع�شر �ألف وثمامنائة درهم وثمانون فل�ساً) من النوع هوندا اكورد� -صالون لوحة رقم ()A/62538
خ�صو�صي ر�أ�س اخليمة اللون بني مويل 2015م وتر�صد بذمته املذكورة املبلغ �أعاله  88511.47درهم (ثمانية وثمانون
�ألف وخم�سمائة واحدى ع�شر درهماً و�سبعة واربعون فل�ساً) مل يتم �سدادها وقد حاول املنذر مراراً وتكراراً حث املنذر
�ضده على �سداد املبلغ املرت�صد يف ذمته �إال �أنه مل يحرك �ساكناً .وطبقاً لن�ص املادة ( )172من قانون املعامالت التجارية
رقم  1993/18والتي تن�ص على� :إذا مل يدفع املدين الدين امل�ضمون بالرهن يف تاريخ اال�ستحقاق كان للدائن بعد
انق�ضاء �سبعة �أيام من تاريخ اندار املدين بالوفاء ان يطالب من املحكمة باالذن له ببيع ال�شيء املرهون وينظر يف الطلب
على وجه اال�ستعجال وتعني املحكمة كيفية البيع .لذلك ننذركم بوجوب �سداد اجمايل املبالغ املتبقية يف ذمتكم للمنذر
 88511.47درهم (ثمانية وثمانون �ألف وخم�سمائة واحدى ع�شر درهماً و�سبعة واربعون فل�ساً) وذلك خالل �أ�سبوع من
تاريخ تبليغكم بهذا االنذار ويف حالة عدم �سدادكم املبالغ املتبقية يف ذمتكم ل�صالح املنذر يلتم�س اعمال ن�ص املادة ()172
من قانون املعامالت التجارية وحتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.

املخطر

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 41 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /فيكاتي�سان برييا �سامي برييا �سامي -هندي اجلن�سية
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتة البالغة ( )%100وذلك اىل ال�سيد /موتورامان
راجو راجو -هندي اجلن�سية يف الرخ�صة با�سم دار الكنوز للمقاوالت الفنية ت�أ�س�ست بامارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم .728267
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من 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
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية
مكتب الكاتب العدل بال�شارقة
�إجنازات للخدمات ال�صناعية 13

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
انذار عديل رقم 2017/ 34057

املرجع 40 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /عبدالرحمن مال ابراهيم احمد عبدالرحمن الب�ستكي
اماراتي اجلن�سية وال�سيد �سليمان عبداهلل فاين -ايراين اجلن�سية وال�سيد بيزن عبداهلل
فاين -ايراين اجلن�سية يرغبون بالتنازل وبيع كامل ح�صتهم البالغة  %100ح�صة اىل
ال�سيد /حممود �صديق حممد نظام املن�صوري اماراتي اجلن�سية .يف الرخ�صة ام�سرتدام
لتجارة االطارات ذ.م.م مبوجب الرخ�صة رقم  557650حيث مت تغيري ال�شكل القانوين من
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اىل م�ؤ�س�سة فردية.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من 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
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية

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

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
انذار عديل رقم 2017/ 34053

املنذر /م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي (�ش.م.ع) عنوانه� :إمارة دبي -ديرة� -شارع الرقة -بجوار مطعم الطازج مقابل
مطعم كنتاكي -مبوجب الوكالة امل�صدقة من كاتب العدل بدبي حتت رقم  2017/1/96526وميثلة املحامي /جابر
را�شد ال�سالمي وعنوانه� :إمارة دبي -بردبي� -شارع ال�شيخ زايد -برج لطيفة -مكتب رقم � -1502ص.ب -3117 :هاتف:
 -043599997فاك�س 043599987 :ومبوجب الوكالة امل�صدقة من كاتب العدل بدبي حتت رقم 2016/1/255952
وميثله� :أبوبكر حم�سن ال�شاليل� .ضد امل�ن��ذر ��ض��ده /ان�ت��وين توما�س كونيل براميل جريجوري عنوانه :دبي-
الرب�شاء -بالقرب من بناية عمران -فيال رقم  -102هاتف��� -0508585176 :ص.ب 13592 :دب��ي .املو�ضوع� /إنذار
ب�سداد مبلغ  31205.20درهم (واحد وثالثون �ألف ومائتني وخم�سة درهم وع�شرين فل�سا) حت�صل املنذر اليها على
قر�ض �شراء �سيارة مببلغ  67566.00دره��م (�سبعة و�ستون �أل��ف وخم�سمائة و�ستة و�ستون درهماً) من النوع جيب
�شريوكي -ا�ستي�شن لوحة رقم ( )G/21684خ�صو�صي دبي اللون ا�سود موديل 2011م وتر�صد بذمته املذكورة املبلغ
�أعاله  31205.20درهم (واحد وثالثون �ألف ومائتني وخم�سة درهم وع�شرين فل�سا) مل يتم �سدادها وقد حاول املنذر
مراراً وتكراراً حث املنذر �ضده على �سداد املبلغ املرت�صد يف ذمته �إال �أنه مل يحرك �ساكناً .وطبقاً لن�ص املادة ()172
من قانون املعامالت التجارية رقم  1993/18والتي تن�ص على� :إذا مل يدفع املدين الدين امل�ضمون بالرهن يف تاريخ
اال�ستحقاق كان للدائن بعد انق�ضاء �سبعة �أيام من تاريخ اندار املدين بالوفاء ان يطالب من املحكمة باالذن له ببيع
ال�شيء املرهون وينظر يف الطلب على وجه اال�ستعجال وتعني املحكمة كيفية البيع .لذلك ننذركم بوجوب �سداد
اجمايل املبالغ املتبقية يف ذمتكم للمنذر  31205.20درهم (واحد وثالثون �ألف ومائتني وخم�سة درهم وع�شرين فل�سا)
وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ تبليغكم بهذا االن��ذار ويف حالة عدم �سدادكم املبالغ املتبقية يف ذمتكم ل�صالح املنذر
يلتم�س اعمال ن�ص املادة ( )172من قانون املعامالت التجارية وحتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.

املخطر

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
انذار عديل رقم 2017/ 34268

املنذر /م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي (�ش.م.ع) عنوانه� :إمارة دبي -ديرة� -شارع الرقة -بجوار مطعم الطازج مقابل مطعم
كنتاكي -مبوجب الوكالة امل�صدقة من كاتب العدل بدبي حتت رقم  2017/1/96526وميثلة املحامي /جابر را�شد ال�سالمي
وعنوانه� :إم��ارة دبي -بردبي� -شارع ال�شيخ زاي��د -برج لطيفة -مكتب رقم ��� -1502ص.ب -3117 :هاتف-043599997 :
فاك�س 043599987 :ومبوجب الوكالة امل�صدقة من كاتب العدل بدبي حتت رق��م  2016/1/255952وميثله� :أبوبكر
حم�سن ال�شاليل� .ضد املنذر �ضده� /سامل عبيد فرحان مو�سى عنوانه� :إم��ارة دبي -هور العنز -فيال رقم  -132هاتف
رقم .0569910667-0501500012 :املو�ضوع� /إنذار ب�سداد مبلغ  222616.24درهم (مائتان واثنني وع�شرين �ألف و�ستمائة
و�ستة ع�شر درهماً و�أربعة وع�شرين فل�ساً) حت�صل املنذر اليها على قر�ض �شراء �سيارة مببلغ  364281.88درهم (ثالثمائة
واربعة و�ستون �ألف ومائتني وواحد وثمانون درهماً وثمانية وثمانون فل�ساً) من النوع ني�سان باترول -ا�ستي�شن لوحة رقم
( )2/78587خ�صو�صي ال�شارقة اللون ابي�ض موديل 2014م وتر�صد بذمته املذكورة املبلغ �أعاله  222616.24درهم (مائتان
واثنني وع�شرين �ألف و�ستمائة و�ستة ع�شر درهماً و�أربعة وع�شرين فل�ساً) مل يتم �سدادها وقد حاول املنذر مراراً وتكراراً
حث املنذر �ضده على �سداد املبلغ املرت�صد يف ذمته �إال �أنه مل يحرك �ساكناً .وطبقاً لن�ص املادة ( )172من قانون املعامالت
التجارية رقم  1993/18والتي تن�ص على� :إذا مل يدفع املدين الدين امل�ضمون بالرهن يف تاريخ اال�ستحقاق كان للدائن
بعد انق�ضاء �سبعة �أيام من تاريخ اندار املدين بالوفاء ان يطالب من املحكمة باالذن له ببيع ال�شيء املرهون وينظر يف
الطلب على وجه اال�ستعجال وتعني املحكمة كيفية البيع .لذلك ننذركم بوجوب �سداد اجمايل املبالغ املتبقية يف ذمتكم
للمنذر  222616.24درهم (مائتان واثنني وع�شرين �ألف و�ستمائة و�ستة ع�شر درهماً و�أربعة وع�شرين فل�ساً) وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ تبليغكم بهذا االنذار ويف حالة عدم �سدادكم املبالغ املتبقية يف ذمتكم ل�صالح املنذر يلتم�س اعمال ن�ص
املادة ( )172من قانون املعامالت التجارية وحتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.

املخطر

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
انذار عديل رقم 2017/ 34269

امل�ن��ذر /م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي (� ��ش.م.ع) عنوانه� :إم��ارة دب��ي -دي��رة� -شارع ال��رق��ة -بجوار مطعم ال�ط��ازج مقابل
مطعم كنتاكي -مبوجب الوكالة امل�صدقة من كاتب العدل بدبي حتت رق��م  2017/1/96526وميثلة املحامي /جابر
را�شد ال�سالمي وعنوانه� :إمارة دبي -بردبي� -شارع ال�شيخ زايد -برج لطيفة -مكتب رقم � -1502ص.ب -3117 :هاتف:
 -043599997فاك�س 043599987 :ومبوجب الوكالة امل�صدقة من كاتب العدل بدبي حتت رقم  2016/1/255952وميثله:
�أبوبكر حم�سن ال�شاليل� .ضد املنذر �ضده /كو�شني �ستار لتاجري ال�سيارات عنوانه� :إمارة دبي -ديرة -بور�سعيد -حمل رقم
 4ملك ا�سماعيل عنرب ا�سماعيل -هاتف -042561545 :متحرك� -0555050149 :ص.ب 182044 :دبي .املو�ضوع� /إنذار
ب�سداد مبلغ  21507.99درهم (واحد وع�شرون �ألف وخم�سمائة و�سبعة درهماً وت�سعة وت�سعون فل�ساً) حت�صل املنذر اليها
على قر�ض �شراء �سيارة مببلغ  44886.24درهم (اربعة واربعون الف وثمامنائة و�سته وثمانون درهما واربعة وع�شرين
فل�ساً) من النوع ني�سان �صني� -صالون لوحة رقم ( )Q/48125خ�صو�صي دبي اللون ابي�ض موديل 2015م وتر�صد بذمته
املذكورة املبلغ �أعاله  21507.99درهم (واحد وع�شرون �ألف وخم�سمائة و�سبعة درهماً وت�سعة وت�سعون فل�ساً) مل يتم �سدادها
وقد حاول املنذر مراراً وتكراراً حث املنذر �ضده على �سداد املبلغ املرت�صد يف ذمته �إال �أنه مل يحرك �ساكناً .وطبقاً لن�ص
املادة ( )172من قانون املعامالت التجارية رقم  1993/18والتي تن�ص على� :إذا مل يدفع املدين الدين امل�ضمون بالرهن يف
تاريخ اال�ستحقاق كان للدائن بعد انق�ضاء �سبعة �أيام من تاريخ اندار املدين بالوفاء ان يطالب من املحكمة باالذن له ببيع
ال�شيء املرهون وينظر يف الطلب على وجه اال�ستعجال وتعني املحكمة كيفية البيع .لذلك ننذركم بوجوب �سداد اجمايل
املبالغ املتبقية يف ذمتكم للمنذر  21507.99درهم (واحد وع�شرون �ألف وخم�سمائة و�سبعة درهماً وت�سعة وت�سعون فل�ساً)
وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ تبليغكم بهذا االنذار ويف حالة عدم �سدادكم املبالغ املتبقية يف ذمتكم ل�صالح املنذر يلتم�س
اعمال ن�ص املادة ( )172من قانون املعامالت التجارية وحتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.

املخطر

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
انذار عديل رقم 2017/ 34270

املنذر /م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي (���ش.م.ع) عنوانه� :إم��ارة دبي -ديرة� -شارع الرقة -بجوار مطعم الطازج مقابل
مطعم كنتاكي -مبوجب الوكالة امل�صدقة من كاتب العدل بدبي حتت رقم  2017/1/96526وميثلة املحامي /جابر
را�شد ال�سالمي وعنوانه� :إمارة دبي -بردبي� -شارع ال�شيخ زايد -برج لطيفة -مكتب رقم � -1502ص.ب -3117 :هاتف:
 -043599997فاك�س 043599987 :ومبوجب الوكالة امل�صدقة من كاتب العدل بدبي حتت رق��م 2016/1/255952
وميثله� :أب��وب�ك��ر حم�سن ال���ش�لايل� .ضد امل�ن��ذر ��ض��ده /برن�س �ستار لتاجري ال�سيارات ع�ن��وان��ه :ام��ارة دب��ي -ديرة-
بور�سعيد -مكتب رقم  104ملك احمد عي�سى اال�شرم .املو�ضوع� /إنذار ب�سداد مبلغ  38917.83درهم (ثمانية وثالثون
�ألف وت�سعمائة و�سبعة ع�شر درهماً وثالثة وثمانون فل�ساً) حت�صل املنذر اليها على قر�ض �شراء �سيارة مببلغ 88955.04
درهم (ثمانية وثمانون �ألف وت�سعمائة وخم�سة وخم�سون درهماً واربعة فل�س) من النوع ني�سان التيما� -صالون لوحة
رقم ( )H/44542خ�صو�صي دبي اللون ابي�ص موديل 2015م وتر�صد بذمته املذكورة املبلغ �أع�لاه  38917.83درهم
(ثمانية وثالثون �ألف وت�سعمائة و�سبعة ع�شر درهماً وثالثة وثمانون فل�ساً) مل يتم �سدادها وقد حاول املنذر مراراً
وتكراراً حث املنذر �ضده على �سداد املبلغ املرت�صد يف ذمته �إال �أنه مل يحرك �ساكناً .وطبقاً لن�ص املادة ( )172من قانون
املعامالت التجارية رقم  1993/18والتي تن�ص على� :إذا مل يدفع املدين الدين امل�ضمون بالرهن يف تاريخ اال�ستحقاق
كان للدائن بعد انق�ضاء �سبعة �أيام من تاريخ اندار املدين بالوفاء ان يطالب من املحكمة باالذن له ببيع ال�شيء املرهون
وينظر يف الطلب على وجه اال�ستعجال وتعني املحكمة كيفية البيع .لذلك ننذركم بوجوب �سداد اجمايل املبالغ املتبقية
يف ذمتكم للمنذر  38917.83درهم (ثمانية وثالثون �ألف وت�سعمائة و�سبعة ع�شر درهماً وثالثة وثمانون فل�ساً) وذلك
خالل �أ�سبوع من تاريخ تبليغكم بهذا االن��ذار ويف حالة عدم �سدادكم املبالغ املتبقية يف ذمتكم ل�صالح املنذر يلتم�س
اعمال ن�ص املادة ( )172من قانون املعامالت التجارية وحتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.

املخطر

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13

العدد  12222بتاريخ2018/1/13

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 38 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /عماد ر�ضا اجلابي� -سوري اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل
عن كامل ح�صته البالغة ( )%100يف الرخ�صة التجارية امل�سماة م�ؤ�س�سة الفيحان لتجارة
ال�سيارات امل�ستعملة وقطع غيارها رخ�صة رقم  601435وذلك اىل ال�سيد /عي�سى عبدالكرمي
عبدالرحمن احلمادي اماراتي اجلن�سية بن�سبة  %100مت تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة
فردية بوكيل خدمات اىل م�ؤ�س�سة فردية.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من 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 مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية

املرجع 37 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /رافيه عدنان عبا�سي  -باك�ستانية اجلن�سية ترغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة ( )%100يف الرخ�صة التجارية امل�سماة ال�شم�س العالية
للمقاوالت الفنية رخ�صة رقم  725799وذلك اىل ال�سيد /خالد عبداهلل عبيد حبليل -اماراتي
اجلن�سية بن�سبة  %100مت تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية بوكيل اىل م�ؤ�س�سة فردية.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من 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 مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية

املرجع 43 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /را�شد احمد عبداهلل بن ال�شيخ وال�سيد/احمد بن عبداهلل
بن حممد املعتاز يرغبون يف التنازل عن كامل ح�ص�صهم والبالغة ( )%100يف (�شركة مدر�سة
اخلليج العاملية اخلا�صة) الكائنة بامارة ال�شارقة وحتمل رخ�صة رقم ( )735903وذلك لل�سيد/
ماجد حممد �سعيد عبيد اجلروان ال�شام�سي وال�سيدة /ن�سرين حممود كا�سوري.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من 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 مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية

مكتب الكاتب العدل بال�شارقة

مكتب الكاتب العدل بال�شارقة

مكتب الكاتب العدل بال�شارقة
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وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة
االحتادية االبتدائية
العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
�إعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/7216الدائرة املطالبات الب�سيطة

اىل املدعى عليه :حممد عزيز حممد ا�سماعيل
نعلمكم بان املدعي  :م�ؤ�س�سة اجرة ال�شارقة -يف الدعوى رقم  2017/7216الدائرة املطالبات
الب�سيطة قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :الزام املدعى عليه ب�سداد مبلغ وقدره
 17610درهم وباال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة وف�ض ً
ال عن الفوائد
القانونية بواقع  %5من تاريخ قيد الدعوى حتى تاريخ ال�سداد.
لذا يقت�ضي ح�ضورك �أمام دائرة املطالبات الب�سيطة رقم  154مبحكمة ال�شارقة االحتادية
االبتدائية �شخ�صيا �أو بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها
كافة امل�ستندات  ،وذلك يوم املوافق  ، 2018/1/24ال�ساعة � 09:30صباحا وذلك للنظر يف الدعوى
املذكور امل�شار اليها �أعاله -بو�صفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�ضورك �سيتم اتخاذ االجراءات
القانونية بحقك غيابيا

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
مكتب �إدارة الدعوى

حماكم دبي
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وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة
االحتادية االبتدائية
العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
�إعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/7228الدائرة املطالبات الب�سيطة

اىل املدعى عليه :افتخار علي حممد
نعلمكم بان املدعي  :م�ؤ�س�سة اجرة ال�شارقة -يف الدعوى رقم  2017/7228الدائرة املطالبات
الب�سيطة قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :الزام املدعى عليه ب�سداد مبلغ وقدره
 6570درهم وباال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة وف�ض ً
ال عن الفوائد
القانونية بواقع  %5من تاريخ قيد الدعوى حتى تاريخ ال�سداد.
لذا يقت�ضي ح�ضورك �أمام دائرة املطالبات الب�سيطة رقم  154مبحكمة ال�شارقة االحتادية
االبتدائية �شخ�صيا �أو بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها
كافة امل�ستندات  ،وذلك يوم املوافق  ، 2018/1/24ال�ساعة � 09:30صباحا وذلك للنظر يف الدعوى
املذكور امل�شار اليها �أعاله -بو�صفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�ضورك �سيتم اتخاذ االجراءات
القانونية بحقك غيابيا

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
مكتب �إدارة الدعوى

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12222بتاريخ 2018/1/13

مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�شر
اىل امل��دع��ي عليه/ما�سوزي للخدمات الفنية �� ��ش.ذ.م.م نعلنكم ب�أن
املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة �أدناه وحددت املحكمة لها جل�سة
 2018/1/22ال�ساعة .8:30
مبلغ املطالبة
ا�سم املدعي
رقم الق�ضية
م
 23808درهم  +تذكرة العودة
�سعادات خان نورا خان
11998/2017/13
1
 23808درهم  +تذكرة العودة
انور خان واليت خان
11999/2017/13
2
وكلفتكم املحكمة باحل�ضور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث ايام على االقل ويف حالة تخلفكم فان احلكم
�سيكون مبثابة ح�ضوري.
ق�سم الق�ضايا العمالية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  12222بتاريخ 2018/1/13

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي/حار�س و�شركاه لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  504ملك ال�شيخ م�سلم بن �سامل بن حم (بن حم العقارية)
ديرة  -بور�سعيد هاتف  042959958فاك�س 042959945 :مبوجب هذا تعلن دائرة
التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي امل��ذك��ور �أع�لاه لت�صفية
بروتك�ستايل للتجارة � -ش ذ م م وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ
 2018/01/09وامل��وث��ق ل��دى كاتب العدل حماكم دب��ي بتاريخ 2018/01/09
وعلى من لديه �أي اع�ترا���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

دائرة حماكم دبي
العدد  12222بتاريخ 2018/1/13

حمكمة الأحوال ال�شخ�صية
اعالن تغيري ا�سم

تقدمت ال�سيدة� /أحمدي عبيد خليفة اماراتية اجلن�سية
اىل حم�ك�م��ة دب ��ي ال���ش��رع�ي��ة ب�ط�ل��ب ت�غ�ي�ير ا��س�م�ه��ا من
�أح�م��دي عبيد خليفة اىل مديه عبيد خليفة وعلى من
لديه اعرتا�ض ان يتقدم به ايل املحكمة املذكورة خالل
�شهر من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ق�سم خدمات االحوال ال�شخ�صية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  12222بتاريخ 2018/1/13

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

ا�سم ال�شركة  :بروتك�ستايل للتجارة � -ش ذ م م
العنوان :
ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة .رق��م الرخ�صة  766690 :رق��م القيد
بال�سجل التجاري  127831 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه
قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله ،وذلك
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/01/09واملوثق لدى كاتب العدل حماكم
دب��ي بتاريخ  2018/01/09وعلى من لديه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة التقدم �إىل
امل�صفي املعني حار�س و�شركاه لتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب رقم  504ملك
ال�شيخ م�سلم بن �سامل بن حم (بن حم العقارية) ديرة  -بور�سعيد هاتف 042959958
فاك�س 042959945 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل
( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
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وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة
االحتادية االبتدائية
العدد  12222بتاريخ2018/1/13
�إعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم � 2017/4974أمر �أداء

املرفوعة من املدعي :مالرتان�س لوجي�ستك�س
�إىل املدعى عليه :زبري راجواين �شيواك راجواين
نعلمكم بانه قد �صدر قرار بتاريخ  2017/8/21يف االمر االداء
املذكور اعاله.
نامر بالزام املطلوب �ضده بان ي�ؤدي للطالب ملبغاً وقدره 58234
درهم والزمته الر�سوم وامل�صاريف
مكتب �إدارة الدعوى

النيابـــة العامـــة

PUBLIC PROSECUTION
العدد  12222بتاريخ2018/1/13

اعالن مدعى عليه بالن�شر

امل��دع��ي ب��احل��ق امل� ��دين� :سمية خمي�س ج�م�ع��ه امل �ه�يري بوكالة
املحاميان� :سمري كنعان وعبداهلل العبيديل املدعي عليه (املطلوب اعالنه) /
�شاهني خودجا�ستيه ا�سرتايل اجلن�سية  -جمهول حمل االقامة قررت حمكمة
دبي االبتدائية (دائرة اجلنح ) يف الق�ضية اجلزائية رقم  2017/112532اعالن
املدعى عليه املذكور بالئحة االدعاء وذلك عن طريق الن�شر ,حيث اقام املدعي
باحلق املدين دع��واه املدنية �ضد املدعي عليه يطالبه بتعوي�ضه م�ؤقتا مببلغ
وقدره ( )25.000درهم والق�ضية م�ؤجلة جلل�سة  2018/1/14لورود الإعالن.
رئي�س ق�سم ق�ضايا اجلزاء
ماجد عي�سى احلب�سي

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

املرجع 42 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /كبري عبدالرحمن ميالبراميل -هندي اجلن�سية يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صتة البالغة ( )%50وذلك اىل ال�سيد /ن�صري فازيكويلوت عبداهلل
فازيكويلوت -هندي اجلن�سية يف الرخ�صة با�سم املنار العربي لال�ست�شارات االدارية رخ�صة
مهنية ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم  .729142تعديالت اخرى :تغيريات اخرة
تعديالت اخرى مت تغيري ال�شكل القانوين من �شركة اعمال مهنية بوكيل خدمات اىل م�ؤ�س�سة
�شركة اعمال مهنية ان�سحاب �شريك�/شركاء
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من 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 مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية

مكتب الكاتب العدل بال�شارقة
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وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة
االحتادية االبتدائية
العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
�إعادة �إعالن مدعى عليها بالن�شر
يف الق�ضية رقم  2017/6588مدين جزئي
اىل املدعى عليه :متجر و�سوبر ماركت ال�سوق الب�سيط -ملالكه /راجي�ش �شربات دامودا
رام حيث ان املدعية /دبي للمرطبات �ش.م.ع قد اقام عليك الدعوى لدى هذه املحكمة
الدعوى املذكورة ويطالب فيها ب�سداد مبلغ وقدره ( 32320درهم) وباال�ضافة اىل
الفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد باال�ضافة اللزامكم
بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
و يقت�ضي ح�ضورك �أمام هذه املحكمة الدائرة اجلزئية االوىل القاعة رقم  137الطابق
االول يف متام ال�ساعة الثامنة والن�صف من �صباح يوم  2018/1/16وذلك لالجابة على
الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حالة تخلفك عن احل�ضور او عدم ار�سال
وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�شر نظر الدعوى يف غيابك
�إدارة الدعوى

وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة
االحتادية االبتدائية
العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
�إعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/7232الدائرة املطالبات الب�سيطة

اىل املدعى عليه :عا�صم اقبال خليل الرحمن
نعلمكم بان املدعي  :م�ؤ�س�سة اجرة ال�شارقة -يف الدعوى رقم  2017/7232الدائرة املطالبات
الب�سيطة قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :الزام املدعى عليه ب�سداد مبلغ وقدره
 9010درهم وباال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة وف�ض ً
ال عن الفوائد
القانونية بواقع  %5من تاريخ قيد الدعوى حتى تاريخ ال�سداد.
لذا يقت�ضي ح�ضورك �أمام دائرة املطالبات الب�سيطة رقم  154مبحكمة ال�شارقة االحتادية
االبتدائية �شخ�صيا �أو بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها
كافة امل�ستندات  ،وذلك يوم املوافق  ، 2018/1/24ال�ساعة � 09:30صباحا وذلك للنظر يف الدعوى
املذكور امل�شار اليها �أعاله -بو�صفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�ضورك �سيتم اتخاذ االجراءات
القانونية بحقك غيابيا

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
مكتب �إدارة الدعوى

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

العدد  12222بتاريخ2018/1/13

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13

اعالن للح�ضور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
يف الدعوى  2016/868مدين (كلي) بوا�سطة الن�شر
حمالة من الدائرة اجلزئية اىل الدائرة الكلية

اعالن للح�ضور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
يف الدعوى  2016/869مدين (كلي) بوا�سطة الن�شر
حمالة من الدائرة اجلزئية اىل الدائرة الكلية

بناء على طلب حمكمة عجمان االحتاية االبتدائية اىل املدعى عليها /عامل ت�شابال
ذ.م.م وميثلها :حممد امني ت�شابال اقام املدعي/قا�سم علي �ساهيب -ا�سرتاليا اجلن�سية
 ن�سيمة �شاندالي -ا�سرتاليا اجلن�سية عنوانه :مكتب الريامي للمحاماه واال�ست�شاراتالقانونية الكائن بامارة دبي طريق ال�شيخ زايد تيكوم مبنى ال�شعفار  1مكتب رقم 2408
الدعوى برقم  2017/868مدين (كلي) عجمان
ومو�ضوعها:دعوى مطالبة بالزام املدعى عليها برد مبلغ  365374.90درهم
فانت مكلف باحل�ضور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد وذلك يف ال�ساعة  11:00من يوم � 21شهر يناير ل�سنة  .2018وذلك للنظر يف
الدعوى بو�صفك مدعى عليه.
مكتب �إدارة الدعوى

بناء على طلب حمكمة عجمان االحتاية االبتدائية اىل املدعى عليها /عامل ت�شابال ذ.م.م
وميثلها :حممد امني ت�شابال اقام املدعي/يو�سف ميا حمي الدين -ا�سرتاليا اجلن�سية
 فاطيمة حمي الدين -ا�سرتاليا اجلن�سية عنوانه :خارج البالد ا�سرتاليا يعلن علىموطنة املختار مكتب الريامي للمحاماه واال�ست�شارات القانونية الكائن بامارة دبي
طريق ال�شيخ زاي��د تيكوم مبنى ال�شعفار  1مكتب رق��م  2408هاتف رق��م 044534188
فاك�س 044534189 :بوكالة املحامي الدعوى برقم  2017/869مدين (كلي) عجمان
ومو�ضوعها:دعوى مطالبة بالزام املدعى عليها برد مبلغ  375.412.51درهم
فانت مكلف باحل�ضور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد وذلك يف ال�ساعة  11:00من يوم � 21شهر يناير ل�سنة  .2018وذلك للنظر يف
الدعوى بو�صفك مدعى عليه.
مكتب �إدارة الدعوى
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هزاع بن زايد يح�ضر حفل الزفاف اجلماعي لأبناء قبيلة املزاريع حاكم ر�أ�س اخليمة وويل عهد الفجرية يح�ضران �أفراح اخلاطري والقا�سمي
•• �أبوظبي-وام:

•• ر�أ�س اخليمة -وام:

�شهد �سمو ال�شيخ ه��زاع بن زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإم��ارة �أبوظبي حفل اال�ستقبال املقام
مبنا�سبة العر�س اجلماعي لعدد من �أبناء قبيلة املزاريع والبالغ عددهم  7عر�سان وال��ذي �أقيم يف نادي �ضباط
القوات امل�سلحة ب�أبوظبي.
ح�ضر حفل العر�س اجلماعي � ..سمو ال�شيخ ذي��اب بن حممد بن زاي��د �آل نهيان ع�ضو املجل�س التنفيذي لإمارة
�أبوظبي رئي�س دائرة النقل ومعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير الت�سامح وعدد من الوزراء وامل�س�ؤولني
واملدعوين و�أ�صدقاء و�أقارب العر�سان.
و�صافح �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد م�ستقبليه من العر�سان امل�شاركني �إ�ضافة �إىل ذويهم وجموع املدعويني الذين
رحبوا بقدوم �سموه .وتخلل احلفل عدد من العرو�ض الفنية والأهازيج الرتاثية  ..وكان اخلتام ب�صورة جماعية
ل�سمو ال�شيخ هزاع بن زايد مع العر�سان.

ح�ضر �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود ب��ن �صقر القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأع�ل��ى حاكم ر�أ���س اخليمة و�سمو ال�شيخ
حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية
ح�ف��ل ال��زف��اف ال ��ذي �أق��ام��ه �أح �م��د ب��ن �سلطان ب��ن علي
اخل��اط��ري مبنا�سبة زف��اف جنله علي �إىل كرمية ال�شيخ
�أحمد بن �سامل بن حممد القا�سمي.
كما ح�ضر احلفل  -الذي �أقيم يف �صالة م�ؤ�س�سة خليفة
بن زاي��د �آل نهيان للأعمال الإن�سانية مبنطقة الرفاعة
يف ر�أ�س اخليمة  -معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان

وزير الت�سامح وال�شيخ �سعيد بن را�شد النعيمي وال�شيخ
خالد بن �سعود بن �صقر القا�سمي وال�شيخ را�شد بن حميد
النعيمي رئي�س دائ ��رة البلدية والتخطيط يف عجمان
وال���ش�ي��خ �أح �م��د ب��ن ��س��امل ب��ن حم�م��د القا�سمي وال�شيخ
جمال بن �صقر بن �سلطان القا�سمي رئي�س اللجنة العليا
املنظمة ل�سباق الهجن يف ر�أ�س اخليمة وال�شيخ عبداهلل بن
حميد بن عبداهلل القا�سمي رئي�س مكتب �صاحب ال�سمو
حاكم ر�أ���س اخليمة وال�شيخ �صقر ب��ن حممد ب��ن �صقر
القا�سمي الرئي�س الأعلى لنادي ر�أ���س اخليمة الريا�ضي
ال�ث�ق��ايف وال�شيخ �سلطان ب��ن ج�م��ال ب��ن �صقر القا�سمي
مدير �ش�ؤون املواطنني يف الديوان الأمريي وال�شيخ زايد

بن حمد بن حمدان �آل نهيان وال�شيخ حميد بن عمار بن
حميد النعيمي وال�شيخ را�شد بن عمار بن حميد النعيمي
وال�شيخ �سلطان بن علي بن �سيف اخلاطري �إىل جانب
عدد من كبار امل�س�ؤولني و�أعيان ووجهاء القبائل والبالد
وال�شخ�صيات وجمع من املدعوين.
وهن�أ �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة و�سمو ويل عهد
ال�ف�ج�يرة وال���ش�ي��وخ واحل���ض��ور ال�ع��ري����س ووال� ��ده ووالد
العرو�س و�أقارب العرو�سني � ..سائلني اهلل عز وجل �أن يكلل
حياة العرو�سني بالرفاه ويرزقهما الذرية ال�صاحلة.
وقدمت الفرقة احلربية جمموعة من الأهازيج ال�شعبية
الرتاثية الإماراتية ابتهاجا بهذه املنا�سبة ال�سعيدة.

في�سنته �أميغو يحيي �أوىل الأم�سيات يف م�سرح جزيرة العلم
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مهرجان ال�شارقة للمو�سيقى العاملية ينطلق اليوم يف دورته اخلام�سة
•• ال�شارقة-الفجر:

ينطلق ال �ي��وم ال���س�ب��ت ،مهرجان
ال �� �ش��ارق��ة ل�ل�م��و��س�ي�ق��ى العاملية،
احل � � � ��دث امل ��و�� �س� �ي� �ق ��ي ال �� �س �ن ��وي
الأب� ��رز يف �إم� ��ارة ال���ش��ارق��ة ،الذي
تقدمه هيئة ال�شارقة لال�ستثمار
وال� �ت� �ط ��وي ��ر «�� � �ش � ��روق» ب�شراكة
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة م��ع ه�ي�ئ��ة الإمن� ��اء
التجاري وال�سياحي يف ال�شارقة،
وم �� �س��رح امل� �ج ��از ،وي�ن�ظ�م��ه مركز
فرات قدوري للمو�سيقى ،يف دورته
اخلام�سة ،وي�ستمر حتى 19يناير
اجلاري ،يف عدد من وجهات �إمارة
ال�شارقة.
ويحيي الفنان الإ�سباين في�سنته
�أم �ي �غ��و� ،أوىل �أم���س�ي��ات املهرجان
يف مت��ام ال���س��اع��ة ال�ت��ا��س�ع��ة م�سا ًء
على م�سرح جزيرة العلم ،ليقدم
ل��وح��ة ف�ن�ي��ة �أن��دل���س�ي��ة متكاملة،
ي�ترج��م م��ن خ�لال �ه��ا �أحا�سي�سه
ال��رق �ي �ق��ة ع �ل��ى ن �غ �م��ات غيتاره
لت�صبح �أحل��ان��ا �شجية يطرب بها
ج�م�ه��ور امل �ه��رج��ان ،وي�ستح�ضر

فيها الطبيعة الأندل�سية اخلالبة
ترتافق مع �أوت��ار الغيتار و�ألوان
الرق�صات الإ�سبانية الرائعة.
و��ض�م��ن احل �ف�لات امل�ج��ان�ي��ة التي
ت�ق��ام يف ال�ه��واء الطلق طيلة �أيام
املهرجان ،يف واجهة املجاز املائية
والق�صباء ،يطل الفنان والعازف
ال� �ع ��راق ��ي � �س �ي��ف �� �ش ��اه�ي�ن ،على
جمهور واجهة املجاز املائية اليوم
يف مت ��ام ال �� �س��اع��ة 8:30م�ساء،
ل�ي�ق��دم اي �ق��اع��ات ��ش��رق�ي��ة يعزفها
على الغيتار ويحولها اىل �أغاين
حتاكي الوطن والغربة� ،إذ يحلم
ب� ��أن ي�ح�ق��ق م �ع��ادل��ة ف�ن�ي��ة �صعبة
بنغمة راقية توحد ما بني ال�شرق
وال � �غ ��رب وجت �م ��ع م ��ا ب�ي�ن �إب � ��داع
ال��رح��اب�ن��ة و ال�ب�ي�ت�ل��ز ،ويف ر�صيد
الفنان �سيف �شاهني � 6ألبومات
من بينها حمبوبي.
كما تطالن الفنانة �سارة احلو�شي
وال �ف �ن��ان��ة وال �ع��ازف��ة الأوكرانية
ج �ي �ن��ي ع �ل��ى ج �م �ه��ور الق�صباء،
اليوم يف متام ال�ساعة 8:30م�سا ًء
وح �ت ��ى  ،9:30ل�ي���ش�ك�لا �سوياً

لوحة غنائية متزج حب املو�سيقى
ال �غ��رب �ي��ة م ��ع ال �ع��رب �ي��ة يف قالب
واحد ،ويذكر �أن �سارة بد�أت الغناء
ال �� �ش��رق��ي م �ن��ذ ع �� �ش��ر � �س �ن��وات يف
دم�شق مع �أ�شهر اجلوقات الغنائية
«ج��وق��ة ال �ف��رح ال��دم���ش�ق�ي��ة»� ،أما
ج�ي�ن��ي م��ن �أوك ��ران �ي ��ا ه��ي عازفة

غيتار ومغنية ،در�ست املو�سيقى يف
ايطاليا و�سوي�سرا و�أملانيا ،وقدمت
عرو�ضا خمتلفة على عدة م�سارح
م �ث��ل ب��ول �ن��دا واي �ط��ال �ي��ا وفرن�سا
و�أوكرانيا وكوريا اجلنوبية.
وع �ل��ى ه��ام����ش امل �ه��رج��ان ،تنطلق
ال� �ي ��وم يف مت� ��ام ال �� �س��اع��ة 6:00

م���س��اء مناف�سات م�سابقة الغناء
ع�ل��ى م���س��رح ال�ق���ص�ب��اء ،مب�شاركة
 12مت�سابقاً من خمتلف الأعمار،
انطالقاً من ر�ؤية �إدارة املهرجان
الهادفة لتطوير مالمح الثقافة
امل��و� �س �ي �ق �ي��ة وال �غ �ن��اء يف ال ��دول ��ة،
والح � �ت � ��واء امل� ��واه� ��ب املو�سيقية

وال�غ�ن��ائ�ي��ة وتنميتها ومتابعتها،
وت�ستمر الت�صفيات ح�ت��ى نهاية
املهرجان.
و�سيكون جمهور مهرجان ال�شارقة
للمو�سيقى العاملية يوم غد الأحد،
ع�ل��ى م��وع��د م��ع �أم���س�ي��ة ف�ن�ي��ة يف
ذكرى عبد احلليم حافظ  ،حتييها
�أورك�سرتا دار الأوب��را امل�صرية مع
ثالثة فنانني م�صريني مي ح�سن
و�أح �م��د عفت وحم�م��د م�ت��ويل ،يف
مت��ام ال�ساعة  9:00م���س��ا ًء على
م�سرح جزيرة العلم ،كما ويلتقي
ج �م �ه��ور ال �ق �� �ص �ب��اء م ��ع الفنان
ال �ع��راق��ي ��س�ي��ف � �ش��اه�ين ،يف حني
يكون زوار واجهة املجاز املائية على
موعد مميز مع الفنانات املت�ألقات
من الأرجنتني فلور ميالغرو�س،
وماتيج �سودجا ودي��ان��ا رادزابايفا
ليقدمن عر�ضاً فنياً رائعاً بعنوان
«ن���س��اء يرق�صن ال�ت��ان�غ��و» ،يروي
ق�صة ال�ت��ان�غ��و م��ن خ�ل�ال ت�شكيل
ف�ن��ي ي�شمل ال��رق����ص واملو�سيقى
والتمثيل الغناء يف عر�ض واحد.
وي �� �ش��ارك يف امل �ه��رج��ان نخبة من

النجوم ،والفنانني ،واملو�سيقيني
م��ن  11دول ��ة ع��رب�ي��ة و�أجنبية،
من بينها م�صر ،و�سوريا ،ولبنان،
وال � �ع� ��راق ،وال �ك��وي��ت ،و�إ�سبانيا،
والأرج �ن �ت�ي�ن ،و�أوك��ران �ي��ا ،واملجر
وغ�ي��ره� ��ا ،وال� ��ذي� ��ن �سيقدمون
�أغنياتهم ومو�سيقاهم للجمهور
يف �أرب��ع جهات هي :م�سرح املجاز،
وم�سرح جزيرة العلم ،والق�صباء،
وواج�ه��ة امل�ج��از املائية ،على مدار

�سبعة �أيام.
وتت�ضمن 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 منها
يف وج �ه �ت�ين ه �م��ا م �� �س��رح املجاز،
وم���س��رح ج��زي��رة ال�ع�ل��م ،وتتطلب
�شراء التذاكر ،فيما ُتقام احلفالت
ال�ت���س�ع��ة الأخ� � ��رى يف الق�صباء،
وواج� �ه ��ة امل �ج ��از امل��ائ �ي��ة بالهواء
الطلق ،وميكن ح�ضورها جماناً.

م�ؤلفو �إ�صدارات كلمات:

ن�ستلهم �أفكارنا من بيئة الطفل لتحفيز خياله وتفكريه
يعترب �أدب الطفل م�صدراً مهماً من امل�صادر التي يكت�سب منها ال�صغار
معارفهم ،كما يعترب من �أهم الأدوات التي ت�سهم يف ت�شكيل وعي الأطفال،
وذل��ك مل��ا يطرحه م��ن ن�صو�ص �إب��داع�ي��ة وت��رب��وي��ة تلبي رغ�ب��ات الطفل،
وتنا�سب خميلته وتفكريه .وخالل العقدين املا�ضيني �شهد العامل العربي
م��وج��ة اه�ت�م��ام ك�ب�يرة ب ��أدب ال�ط�ف��ل ،بف�ضل ج�ه��ود امل��ؤل�ف�ين والر�سامني
والنا�شرين ،لإنتاج �أعداد كبرية من العناوين املوجهة للأطفال واليافعني،
بجانب �إط�لاق امل�سابقات الهادفة �إىل ت�شجيع وحتفيز العاملني يف هذا
املجال على تقدمي �أف�ضل ما لديهم من �إبداعات ،وتزويد مكتبة الطفل
العربي ب�إ�صدارات متميزة� ،شك ً
ال وم�ضموناً.
وقد التقينا نخبة من الك ّتاب املتخ�ص�صني يف �أدب الطفل وهم فاطمة �شرف
الدين ،ومهند العاقو�ص ،و�سمر حمفوظ ب��راج ،و�سناء �شباين ،وطرحنا
عليهم عدداً من الأ�سئلة حول مفهوم �أدب الطفل ،والفئات العمرية التي
ي�ستهدفونها يف كتاباتهم ،وم�صادر الإلهام لديهم.
مفهوم �أدب الطفل
حول املق�صود مب�صطلح �أدب الطفل قالت الكاتبة فاطمة �شرف الدين« :هو
يتوجه �إىل الأطفال من �سن الوالدة �إىل �سن الثامنة ع�شرة ،ويكون
كل �أدب ّ
ً
فيه الكتاب م�صورا بالن�سبة للأعمار ال�صغرية ،كما يتكون من ف�صول �أو
رواية للأعمار املتقدمة من الطفولة ،فلكل فئة عمرية خ�صائ�ص خمتلفة
للن�ص والر�سوم والإخ ��راج ،وكلما كانت ال�سن �أ�صغر كلما كانت الفكرة
والن�ص والر�سم �أب�سط».
بينما ر�أى الكاتب مهند العاقو�ص� ،أن �أدب الطفل هو كل ما ينتجه التفكري
الإبداعي من كلمات و�صور و�أ�شكال وحركات وتطبيقات ،بهدف التوا�صل مع
حوا�س وعقل وعاطفة الطفل ،والت�أثري فيها �إيجاباً ،عرب غر�س �أو تعديل �أو
حماكاة ال�سلوكيات �أو امل�شاعر يف العقلني الواعي والباطن للطفل ،معترباً
�أن لأدب الطفل خ�صائ�ص فكرية تنبثق م��ن الهوية الثقافية والبيئية
واالجتماعية ،و�أف�ضلها تلك التي تت�سم بالإن�سانية.
�أما �سمر حمفوظ براج فر�أت �أن �أدب الطفل هو كل ما يُكتب ّ
للطفل �سوا ًء
الطفولة واحتياجاتها ،فيمتع ّ
كان �شعراً �أو نرثاً ،ويراعي خ�صائ�ص ّ
الطفل
وي�س ّليه ،ويُن ّمي فيه الإح�سا�س باجلمال ،ويح ّفزه على التخ ّيل والإبداع ،كما
ي�ساعد يف بناء �شخ�صيته ،م�شرية �أن لأدب الطفل �أهداف عديدة من بينها
تزويده باملعلومات ،ودفعه �إىل الت�سا�ؤل وتبني �أ�ساليب التفكري الإبداعي.
ب��دوره��ا �أ��ش��ارت �سناء �شباين �إىل �أن �أدب الطفل ه��و الإن�ت��اج امل ُ��د ّون نرثاً
و�شعراً� ،أو املرئي مثل امل�سرح والتلفزيون وال�سينما� ،أو امل�سموع ،م�ضيفة
الألعاب بكافة �أنواعها �إىل �أدب الطفل ،نظراً لأن هذا الأدب يتناول كل �أنواع
املعرفة والثقافة املوجهة للأطفال.

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/147
املنذر  :بنك دبي الإ�سالمي  .املنذر �إليه  :اظهر الدين �أنور �أنور � .إنذار عديل ب�سداد املبالغ
امل�ستحقة بقيمة  89.418ت�سعة وثمانون الف واربعمائية وثمانية ع�شر درهم بخ�صو�ص
مركبة ميت�سوبي�شي باجريو موديل  2015رقم اللوحة  94193جهة الرتخي�ص دبي خ�صو�ص
فئة  . Qينبه املنذر على املنذر �إليه ب�سرعة �سداد املبالغ امل�ستحقة املو�ضحة جملة وتف�صيال
ب�صدر هذا الإنذار ب�إجمايل مبلغ  89.418ت�سعة وثمانون الف و�أربعمائة وثمانية ع�شر درهم
وذلك خالل �سبعة �أيام من تاريخ ا�ستالم هذا الإنذار ويف حالة رف�ض ال�سداد املبالغ املرت�صدة
بخ�صو�ص مركبة ميت�سوبي�شي بجايرو موديل  2015رقم اللوحة  94193جهة الرتخي�ص
دبي خ�صو�صي فئة �  Qسيتم اتخذ الإجراءات القانونية ب�إلزامكم برد هذا املبلغ والفائدة
القانونية مع حتملكم كافة الر�سوم وامل�صاريف املقررة.
الكاتب العدل

الفئات العمرية امل�ستهدفة
وحول الفئات العمرية التي ي�ستهدفها كل واحد من ه�ؤالء ال ُك ّتاب� ،أ�شارت
فاطمة �شرف الدين �إىل �أنها كانت ُتركز يف بداية كتاباتها على الفئات
العمرية ما بني � 8-3أع ��وام ،قبل مالحظتها للنق�ص الكبري يف الكتب
املوجهة للفئات العمرية حتى العامني ،وما بني  18-8عاماً ،لتقرر بعدها
الكتابة لهذه الفئات �أي�ضاً ،م�ؤكدة �أنها تعترب نف�سها الآن تكتب لكل فئات
الطفولة.
�أما مهند العاقو�ص فقال�« :سبق يل �أن كتبت لكل املراحل العمرية التي
متر بها الطفولة ،من الطفولة املبكرة �إىل اليافعني والنا�شئة ،و�ساعدتني
يف ذلك قدرتي على كتابة الأدب ب�أنواعه املختلفة ،من ق�صة و�شعر ورواية
وم�سرح و�سيناريو».
ّ
من جانبها لفتت �سمر براج �إىل �أنها تكتب للطفولة املبكرة من �سن 6-3
والطفولة املتو�سطة من �سن � 9-6أع��وامّ ،
�أع��وامّ ،
والطفولة املت�أخرة من
�سن  12-9عاماً ،ولليافعني حتى �سن  18عاماً ،م�شرية �إىل �أنها اختارت
الكتابة جلميع املراحل العمرية لكونها ترغب يف الو�صول �إىل كل الأطفال
مبختلف مراحلهم العمرية ،كما ترى �أن الكتابة لكل مرحلة لها متعتها
اخلا�صة.
وقالت �سناء �شباين�« :أكتب �إىل �أكرث من فئة عمرية ،حيث كتبت للأطفال
من �سن � 7-5أع��وام ،ومن  11-8عاماً ،ومن  14-12عاماً ،ومن -15
 18عاماً ،والطفولة بالن�سبة يل هي عامل �ساحر ورائع ويحتاج �إىل دعم
كبري من الكبار حتى مير الطفل يف كل املراحل العمرية بتفا�ؤل ون�شاط
ومعرفة ،وليكون �أكرث ا�ستعداداً للمراحل العمرية املقبلة.
م�صادر الإلهام يف الكتابة
وح��ول م�صادر الإل�ه��ام يف الكتابة ،قالت فاطمة �شرف ال��دي��ن« :يف ر�أيي
الكاتب هو فنان ،وعلى الفنان دائماً �أن يُكون ملماً بكل تفا�صيل احلياة
املحيطة ب��ه ،و�أنّ يراقبها وي�ستخدم كل حوا�سه ال�ستيعابها .ما يلهمني
ب��الأف�ك��ار اجل��دي��دة لكتبي ه��و مراقبة ك��ل م��ا ح��ويل م��ن �أح ��داث و�أخبار،
حني �ألتقي ب�أطفال و�أحتدث معهم ،وا�ستمع �إليهم� ،أقر�أ لهم و�ألعب معهم،
و�أحياناً �أقف جانباً و�أراقب تفاعلهم مع بع�ضهم ،ومع الكبار من حولهم،
ه��ذه م�صادر �أ�سا�سية متد خميلتي ب�أفكار جديدة� ،أُعاجلها فيما بعد يف
الأدب املوجه للأطفال ،هذا بجانب ذكريات طفولتي ،و�أح��داث وم�شاعر
حدثت معي يف املا�ضي».
�أما مهند العاقو�ص فقال�« :إن ما يلهمني هو حاجة الذاكرة للت�شجيع �أو ًال،
ففي طفولتي كنت بائعاً متجو ًال ،و�أذكر م�ساءات كثرية ق�ضيتها يف الأ�سواق
جائعاً متعباً �أعت�صر نف�سي من الربد ،حني �أكتب �أ�ضع يف ذهني ذلك الطفل
كي �أ�سليه يف وح�شته فريتاح وترتاح ذاكرتي ،والإلهام بالن�سبة يل متعدد،
من بينه رغبتي الأكيدة مب�ستقبل ي�شبه ما و�صلت �إليه الكاتبة ال�سويدية
ا�سرتيد ليندغرين» ،م�ضيفاً�« :إن �إعمار الأر�ض مهمة ب�شرية وهذا �أي�ضاً
يلهم لفعل ذلك عرب الكلمات».
من جانبها قالت �سمر حمفوظ براج :م�صدر �إلهامي الأ ّول هو طفولتي،
�إ�ضافة �إىل الأطفال �أنف�سهم ،ومواقف حتدث معي يف حياتي اليومية ،ففي
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كتاباتي �أحياناً قد انطلق من حادثة ب�سيطة ج��رت معي يف طفولتي� ،أو
حدثت مع �أحد الأ�شخا�ص �أو الأطفال ا ّلذين �أعرفهم ،و�أحيا ًنا قد يكون
جمرد التفكري يف مو�ضوع معينّ �أود الكتابة عنه م�صدر �إلهام يل.
�أما �سناء �شباين فقالت :م�صادر �أفكاري متعددة منها خرباتي ال�شخ�صية،
وخياري يف �أن �أكون كاتبة ق�ص�ص يف �أدب الطفل ،والأطفال �أنف�سهم هم جزء
كبري من �إلهامي ،بجانب الأ�سئلة التي يطرحها الأطفال ،وخ�صائ�صهم
العمرية ،وقدراتهم ،وخماوفهم ،و�أفراحهم ،وميولهم ،لتي�سري التوا�صل
ما بينهم وبني �أف��راد عائلتهم ،وجريانهم ،ورفاقهم ،والغرباء ،املختلفني
عنهم واملت�شابهني معهم� ،إ�ضافة �إىل حقوقهم ك�أطفال ،ورغبتي يف �إ�ضفاء
جو من الت�سلية ي�ستمتعون به ،وغريها من املوا�ضيع تعترب م�صادر �إلهام
يل يف الكتابة.
موا�ضيع الكتابة
�أكدت فاطمة �شرف الدين �أن معظم املوا�ضيع التي تعاجلها يف كتبها هي
موا�ضيع اجتماعية ونف�سية تتع ّلق باهتمامات وح��اج��ات وهموم الطفل
ال�ع��رب��ي ،وباملقابل �شدد مهند العاقو�ص على �صعوبة ح�صره للق�ضايا
التي يتطرق لها يف كتاباته ،م�ؤكداً �أن��ه كتب يف مو�ضوعات متعددة منها
ق�ص�ص ت��رب��وي��ة �� ٌ�س��ردت على �أل���س��ن ح�ي��وان��ات ،وق�ص�ص �سلوكية يف �أدب
ذوي االحتياجات اخلا�صة ،واخليال العلمي ،والأدب التاريخي والديني
واالجتماعي وغريه.
�أما �سمر براج فقالت« :معظم املوا�ضيع التي كتبت عنها هي �إما موا�ضيع
من واقع ّ
الطفل وقريبة منه� ،أو موا�ضيع تربوية �أخرى �أ�سعى من خاللها
�إىل ترك �أثر يف نف�سه �أو دفعه �إىل الت�سا�ؤل والبحث وال ّتفكري ،وذلك من
خ�لال ن�ص ي�ستمتع ب��ه ّ
الطفل ،وم��ن املوا�ضيع التي كتبت عنها ،املهن،
وال�صداقة،
واحليوانات الأليفة ،والهوايات ،والغرية ،و�سرطان الأطفالّ ،
وغريها».
من جانبها قالت �سناء �شباين« :تطرقت يف كتاباتي �إىل موا�ضيع عديدة،
وح�صلت على فر�ص يف الكتابة مبجالت �أطفال متعددة ،منها «توتة توتة»
ال�صادرة عن دار احلدائق ،وت�ستهدف ال�صغار جدًا ،وجملة «�أحمد» للنا�شئة،
التي ت�صدر عن دار احلدائق �أي�ضاً ،وجملة «العربي ال�صغري» التي ت�صدر
عن وزارة الإعالم يف الكويت ،وجملة «نور و نورا» ،و�أتاح ذلك يل الكتابة يف
جماالت وق�ضايا متنوعة».
الإقبال على �أدب الطفل
وح��ول م��دى الإق�ب��ال على �أدب الطفل العربي اليوم قالت فاطمة �شرف
ال��دي��ن« :ال�ي��وم هناك وع��ي ع��ام يف معظم ال��دول العربية ب�أهمية الكتاب
يف حياة الطفل ،فقد ت�ضاعفت جهود املنظمات وامل�ؤ�س�سات التي تعنى
ب ��أدب الطفل ،وترويجها لهذه الكتب ودع��م �إنتاجها وتوزيعها ،كما جند
اليوم العديد من امل��دار���س التي ُتن�شئ مكتبات �صف ّية وتخ�ص�ص �أوقا ًتا
للقراءة احلرة ،بعيداً عن الربنامج التعليمي» .فيما قال مهند العاقو�ص:
«�أ�صبح �أدب الطفل اليوم من �أف�ضل ما ينتج يف عامل الن�شر العربي ،ويكاد
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يناف�س الرواية قيم ًة ،حيث تنبه اجلميع لأهميته ودوره يف بناء وتطور
املجتمعات».
م��ن جانبها قالت �سمر ب��راج� :شهد �أدب ّ
الطفل يف عاملنا العربي خالل
العقدين املا�ضيني قفزة نوعية ،وذل��ك م��ن خ�لال املوا�ضيع املطروحة،
واالهتمام املتزايد بالر�سوم والإخ��راج ،كما �أن هناك ازدي��اداً يف عدد ك ّتاب
والر�سامني ،ودور ال ّن�شر التي تهت ّم بن�شر كتب الأطفال ،ف�ض ً
ال
الأطفال
ّ
ّ
عن الإقبال على تنظيم املعار�ض اخلا�صة بالطفل ،وتخ�صي�ص جوائز لكتب
الأطفال.
و�أ��ض��اف��ت ب��راج �»:شخ�صياً �أالح ��ظ الإق �ب��ال الكبري على ه��ذا ال � ّن��وع من
الأدب من خالل اهتمام املدار�س يف لبنان والدول العربية با�ستخدام �أدب
الأطفال لتعليم ال ّلغة العربية وحتبيب الأطفال فيها ،ومن خالل االهتمام
با�ست�ضافة الك ّتاب ليلتقوا بالأطفال وي�ق��ر�أوا عليهم ق�ص�صهم� ،إ�ضافة
�إىل تقدمي ور�ش كتابة ق�ص�ص للأطفال ،وخ�صو�صا يف عدد من املدار�س
املعروفة برتكيزها على ال ّلغات الأجنب ّية».
بدورها قالت �سناء �شباين� :أرى �أن امل�ستوى العربي يف �إنتاج ق�ص�ص الأطفال
ج ّيد ج��داً م��ن ن��واح��ي متعددة ،فقد �أ�صبح لدينا كتاباً يف �أدب الأطفال
ور�سامني متخ�ص�صني وم��وه��وب�ين ،و�أ�صبح لدينا دور ن�شر متخ�ص�صة
يف �إنتاج ق�ص�ص الأطفال والنا�شئة على م�ستوى ي�ضاهي الإنتاج العاملي،
وانتقلنا من ترجمة الق�ص�ص �إىل ت�أليفها لتحمل مل�سات خا�صة بثقافتنا
وتنقل الرتاث وجوانب احلياة القريبة من الطفل.
و�أ�ضافت �شباين :نحتاج �إىل درا�سات بحث ّية �أكادمي ّية تقي�س كل ما يتع ّلق
بعامل الن�شر واملكتبات و�أن�شطتها ،والق�ص�ص ،والكتابة ،والر�سم ،والطفل
الذي يتلقى الأدب ،ون�شر هذه الدرا�سات لت�صل ب�سهولة �إىل جميع املعنيني
ب�أدب الطفل ،وبعيداً عن الدرا�سات والأبحاث ال �أ�ستطيع �أن �أقوم ب�أي تقييم
يتع ّلق بقيا�س منو �أدب الطفل وتطوره.
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حماولة اغتيال رئي�س جلنة الإعمار يف الرقة

وزير ميني :هادي يدعو لعقد الربملان مطلع فرباير
•• عدن-وكاالت:
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ك �� �ش��ف وزي � ��ر ال �ي �م��ن ل �� �ش ��ؤون جم�ل���س��ي النواب
وال�شورى حممد احلمريي� ،أن الرئي�س عبدربه
من�صور ه��ادي ي�شرف ح��ال�ي�اً على التح�ضريات
النهائية لعقد جل�سة للربملان مطلع فرباير القادم
يف العا�صمة اليمنية امل�ؤقتة عدن ،و�سيوجه قريباً
دعوة ر�سمية لأع�ضاء الربملان حل�ضورها ،مو�ضحاً
�أن الن�صاب القانوين اكتمل لعقد اجلل�سة.
وح � ّم��ل احل �م�ي�ري ب�ح���س��ب ��ص�ح�ي�ف��ة “عكاظ”،
ميلي�شيا احل��وث��ي امل���س��ؤول�ي��ة ع��ن ح�ي��اة زمالئه

الذين يعي�شون حتت الإقامة اجلربية يف �صنعاء،
م ��ؤك��داً �أن جميع �أع���ض��اء ال�برمل��ان امل��وج��ودون يف
�صنعاء يف ع��داد الأ�سرى وحياتهم وعائالتهم يف
خطر.
وق� ��ال ع��ن م��واق��ف �أع �� �ض��اء ال�ب�رمل ��ان يف مناطق
�سيطرة احلوثيني من انعقاد اجلل�سة“ ،و�صلتنا
ر�سائل �إيجابية منهم ت�ؤكد ا�ستجابتهم الكاملة
حل�ضور اجلل�سة وامل�شاركة يف حتمل م�س�ؤولياتهم
جتاه الوطن».
ي�شار �إىل �أن العا�صمة �صنعاء تعي�ش و�ضعاً �أمنياً
�سيئاً ج��راء انت�شار الع�صابات و�أع�م��ال الت�صفية

واالغ �ت �ي��االت م��ن ق�ب��ل ج�م��اع��ة ��س��ري��ة مل حتدد
توجهاتها� ،إذ اغتال جمهولون �أم�س الأول ،نائب
ق��ائ��د الأم ��ن امل��رك��زي ال�ع�م�ي��د ع�ل��ي ال�غ��را��س��ي يف
منزله يف حي ع�صر يف �صنعاء ،ومل مت�ض �سوى
� 4ساعات تقريباً على احلادثة حتى قامت عنا�صر
�أخ ��رى جم�ه��ول��ة ب��اغ�ت�ي��ال م���ش��رف احل��وث�ي�ين يف
منطقة �سعوان يف الأط ��راف ال�شرقية للعا�صمة
حممد الغيلي.
وت� ��أت ��ي االغ �ت �ي��االت و� �س��ط �أن� �ب ��اء ع��ن �صراعات
�أجنحة داخل ميلي�شيا احلوثي ،بقيادة حممد علي
احلوثي ،و�صالح ال�صماد.

•• الرقة-وكاالت:

تعر�ض رئي�س جلنة الإعمار يف جمل�س الرقة املدين التابع لقوات �سوريا الدميقراطية “ق�سد”
املحامي �إبراهيم احل�سن ،ملحاولة اغتيال يف قريته بريف الرقة ال�شمايل ،ح�سبما �أعلن م�صدر
مقرب من العائلة ام�س اجلمعة .وقال امل�صدر من عائلة املحامي �إبراهيم احل�سن ،الذي طلب
عدم ن�شر ا�سمه �إنه لدى عودة احل�سن �إىل منزله يف بلدة تل احلمام 80كيلومرتا �شمايل مدينة
الرقة ليل اخلمي�س ،كان �أ�شخا�ص يختب�ؤون بني الأ�شجار يف حديقة منزله وقاموا ب�إطالق النار
عليه و�إ�صابته بعدة ر�صا�صات والذوا بالفرار دون التمكن من معرفتهم.
و�أكد امل�صدر ،الذي مل يتم ت�سميته� ،أن املحامي احل�سن مت نقله �إىل م�شفى مدينة تل �أبي�ض ،ثم
نقل �إىل م�شفى مدينة منبج وجتاوز حالياً مرحلة اخلطر .وي�شغل احل�سن من�صب رئي�س جلنة
الإعمار يف جمل�س الرقة املدين ،الذي �شكل من قبل قوات �سوريا الدميقراطية مبنت�صف �أبريل
املا�ضي.

�أ�صبحت بعد �صدام معقال للقاعدة قبل و�صول داع�ش

�شرق املو�صل يتنف�س احلرية جمددا رغم الدمار
•• املو�صل�-أ ف ب:

على ال�ضفة الغربية من دجلة ،ال
ي��زال ال��دم��ار �شاهدا على ق�ساوة
املعارك �ضد املتطرفني يف املو�صل.
لكن يف ال�ضفة الأخرى من النهر
ي�ست�أنف ال�سكان حياتهم عازمني
على تعوي�ض م��ا ف��ات يف الق�سم
الأقل ت�ضررا من ثاين �أكرب مدن
العراق.
م�ن��ذ ا��س�ت�ع��ادة ال �ق��وات العراقية
ال�سيطرة على املدينة ال�شمالية
م��ن تنظيم داع����ش الإره��اب��ي عاد
امل �ت �ع �ه��دون وامل �� �س �ت �ث �م��رون �إىل
ال �� �ش �ط��ر ال �� �ش��رق��ي م ��ن املنطقة
ال�ت��ي ك��ان��ت ي��وم��ا م��رك��زا جتاريا
�إقليميا.
ي�ك��رر ال�سكان ،وال �سيما الن�ساء
وال �� �ش �ب��اب ع �ب��ارة ك���س��رن��ا حاجز
اخل��وف ،عاقدين العزم على بث
روح جديدة من احلرية يف املدينة
التي يعرف عنها �أنها حمافظة،
و�أ� �ص �ب �ح��ت ب �ع��د � �س �ق��وط نظام

� �ص��دام ح�سني يف ال �ع��ام 2003
م�ع�ق�لا ل�ت�ن�ظ�ي��م ال �ق��اع��دة ،قبل
و�صول تنظيم داع�ش .
ويف دالل ��ة ع�ل��ى ال�ع�ه��د اجلديد،
وج� � ��دت ن �� �س��ري��ن ( 31ع ��ام ��ا)
وظ � �ي � �ف� ��ة ك � �ب� ��ائ � �ع� ��ة يف متجر
للمالب�س الرتكية افتتح قبل �أقل
من �شهر.
وحتى قبل دخول املتطرفني ،مل
تكن ن�سرين تتخيل �أنها �ستتمكن
يوما من العودة �إىل منزلها عند
ال �ع��ا� �ش��رة ل �ي�ل�ا ،ب �ع��د ي� ��وم عمل
طويل.
ورغ � � ��م ح� �ل ��ول ال� �ل� �ي ��ل يف �شرق
امل��و��ص��ل ،ف� ��إن ن�سرين بحجابها
الأح � �م� ��ر ال� �ق ��اين ال� � ��ذي يظهر
اجل ��زء الأم��ام��ي م��ن ��ش�ع��ره��ا ،ال
ت� ��زال ت �ق��دم ال�ن���ص��ائ��ح للزبائن
داخل املتجر.
يف واجهة العر�ض ،متاثيل عر�ض
املالب�س التي �ألب�ست تنانري فوق
الركبة� ،إىل جانب مكربات �صوت
تبث ب�صوت مرتفع �أحدث الأغاين

الآت�ي��ة م��ن �أم�يرك��ا الالتينية �أو
ملغنيات لبنانيات وم�صريات.
و��س��ط ��س��راوي��ل اجلينز ال�ضيقة
والقم�صان امللونة ،تتذكر ن�سرين
ال�سنوات الثالث التي عا�شها نحو
ث�ل��ث ال �ع��راق حت��ت ح�ك��م تنظيم
داع�ش الإرهابي وانتهاكاته .
تقول ال�شابة لوكالة فران�س بر�س
“لقد عانينا من االكتئاب واجلوع
والدمار واال�ضطهاد� .إنها معجزة
�أننا ما زلنا على قيد احلياة».
وت �� �ض �ي��ف “لقد ع���ش�ن��ا كابو�سا
ط��وي�لا ،والآن �صحونا واختلف
كل �شيء».
حت��ت حكم املتطرفني “�إذا عرث
ع� �ل ��ى � �ص �ب��ي وف � �ت� ��اة م� �ع ��ا ،فقد
يواجهان الإعدام” ،وفق ما ت�شري
رح�م��ة ال�ت��ي ت��در���س ال�ترج�م��ة يف
جامعة املو�صل.
ه�ن��اك تتجمع ال�ف�ت�ي��ات اللواتي
ي� ��رت� ��دي� ��ن احل � � �ج� � ��اب ب � � ��أل� � ��وان
خم �ت �ل �ف��ة ،وال� ��� �ش� �ب ��ان ب�سرتات
و�شعر م�صفف بعناية باال�ستعانة

مب�ستح�ضرات.
وتو�ضح رحمة �أن عمل الفتيات
خ��ارج امل�ن��زل وم��ع ال��رج��ال ،حتى
ق� �ب ��ل دخ � � ��ول اجل � �ه� ��ادي�ي��ن ع ��ام
“ ،2014مل يكن ميكن تخيله».
�أم��ا ال�ي��وم ،يف املتجر ال��ذي تعمل
فيه ن�سرين ،فهناك ت�سع ن�ساء
من بني  22موظفا.
ي�ق��ول زي ��اد ال��دب��اغ ،ال ��ذي افتتح
ل� �ت ��وه م �ط �ع �م��ا يف ح ��ي ال ��زه ��ور
ال �ت �ج��اري يف � �ش��رق امل��و� �ص��ل� ،إنه
يف ال���س��اب��ق “كان ��س�ك��ان املو�صل
يذهبون �إىل حمافظات �أخرى يف
العراق بحثا عن الرتفيه».
ع �ل��ى ث�ل��اث � �ش ��رف ��ات ويف �أرب� ��ع
ق��اع��ات ،ت �ت��وزع ع��ائ�ل�ات لتناول
الع�شاء وجمموعات من ال�شبان
الذين يحت�سون ال�شاي.
ت�شري ر�ؤى امل�ل�اح ال�ت��ي خرجت
الليلة م��ع عائلتها “كان الأمر
ك�م��ا ل��و ك�ن��ا ق��د ��ض�ع�ن��ا يف و�سط
ال�صحراء ،انقطعنا عن كل �شيء
وفج�أة اكت�شفنا �أنه كان ب�إمكاننا

�أن نرفه عن انف�سنا».
يف امل �ب �ن��ى امل� � �ج � ��اور ،خ �ل��ف باب
زج� ��اج� ��ي وو� � �س� ��ط � �س �ح��اب��ة من
دخ��ان الرناجيل ،رج��ال يحملون
ب ��أي��دي �ه��م �أوراق ال �ل �ع��ب ،قرب
�آخ��ري��ن ي�ت�ح�ل�ق��ون ح ��ول طاولة
بلياردو وهم ي�شربون الع�صائر.
ف�ت��ح م ��ازن عفيف حم�ل��ه يف �أيار
مايو املا�ضي ،فيما كانت املعارك

تتوا�صل يف ال�شطر الغربي من
املدينة.
ي �ج �� �س��د ن � ��ادي ال� �ب� �ل� �ي ��اردو ه ��ذا،
مب��دخ �ن �ي��ه وم��و� �س �ي �ق��اه كابو�س
املتطرفني الذين كانوا يفر�ضون
ال�ق��ان��ون “منذ اكث��ر م��ن ع�شرة
اعوام».
ي�ق��ول اخلم�سيني ال ��ذي يجل�س
�أمام طاولة عليها دفرت حجوزات

البلياردو “بعد ال�ساعة ال�ساد�سة
م���س��اء مل ك��ان��ت ال�ط��رق��ات تخلو
م��ن ال�ن��ا���س� .أم��ا ال�ي��وم فيمكنني
العودة �إىل منزيل عند الثانية �أو
الثالثة بعد منت�صف الليل ،من
دون خوف».
وي�ضيف “هذه حياة جديدة تبد�أ،
بكل ما للكلمة من معنى».
تعتزم ن�سرين اال�ستفادة من تلك

البنتاغون يتكتم حول
م�صري قمر �صناعي �سري

•• وا�شنطن�-أ ف ب:

•• براغ�-أ ف ب:

ي��ديل ال�ن��اخ�ب��ون يف اجلمهورية
ال�ت���ش�ي�ك�ي��ة ب ��أ� �ص��وات �ه��م الختيار
رئي�س م��ن ب�ين ت�سعة مر�شحني
ه ��م ال��رئ �ي ����س امل �ن �ت �ه �ي��ة واليته
م �ي �ل��و���ش زمي� � ��ان ال� �ق ��ري ��ب من
رو�سيا واملعادي ال�ستقبال الجئني
م���س�ل�م�ين وم �ن��اف �� �س �ي��ه امل ��وال�ي�ن
لأوروبا والأكرث ليربالية.
وي �ب��دو االق�ت��راع �صعبا للزعيم
الي�ساري البالغ م��ن العمر 73
عاما ويطمح اىل والية ثانية من
خم�س ��س�ن��وات .وب�ين املر�شحني
ال�ث�م��ان�ي��ة امل�ت�ن��اف���س�ين الآخرين
خ�صمه الرئي�سي ي��ري دراهو�س
ال��رئ �ي ����س ال �� �س��اب��ق لأك ��ادمي� �ي ��ة
العلوم.

رئي�س ت�شيكيا يواجه اختبارا �صعبا
وق� ��ال زمي� ��ان يف م�ق��اب�ل��ة ن�شرت
اخلمي�س يف �صحية دني�س التي
ت���ص��در يف ب ��راغ ب��ال�ت��أك�ي��د ا�شعر
بالقلق.
وي�شري ا�ستطالع ل �ل��ر�أي ن�شرت
نتائجه مطلع كانون الثاين يناير
اىل ان الرئي�س ال�سابق لأكادميية
العلوم البالغ من العمر  68عاما

بلغاريا تعتزم حت�سني
العالقات الأوروبية مع تركيا

•• �صوفيا�-أ ف ب:

�أكدت وزيرة اخلارجية البلغارية ايكاتريينا زاهارييفا ام�س ان بلغاريا تريد
خالل رئا�ستها الدورية لالحتاد الأوروب��ي ،حت�سني العالقات بني �أوروبا
وتركيا امل�ج��اورة .وقالت زهارييفا يف م�ؤمتر �صحايف يف �صوفيا مبنا�سبة
بدء رئا�سة بالدها لالحتاد الأوروب��ي “تركيا �شريك مهم لأوروب��ا يف عدد
م��ن الق�ضايا مثل الالجئني واالره ��اب واالقت�صاد وال�ط��اق��ة» .وا�ضافت
“علينا ان نح�سن العالقات معهم بدون �إخفاء امل�شاكل” ،م�ؤكدة انه “من
االف�ضل مناق�شة العالقة التي يجب
ان نقيمها معهم االت � ��راك ،ب�صدق
الن �ه��م ث� ��اين اك �ب�ر ج �ي ����ش يف حلف
� �ش �م��ال الأط �ل �� �س��ي» .وي� ��ؤك ��د رئي�س
الوزراء البلغاري بويكو بوري�سوف ان
االت�ف��اق ح��ول الهجرة ال��ذي اب��رم يف
 2016بني االحتاد الأوروبي وتركيا
ويهدف اىل خف�ض اع��داد الالجئني
“فعال ب�شكل ممتاز بالن�سبة لبلغاريا
ولأوروبا» .وتف�صل حدود برية طولها
 259كيلومرتا بني تركيا وبلغاريا
ال �ت��ي ت���ض��م اق �ل �ي��ة م ��ن  700الف
ت��رك��ي ت�ع��ود ا�صولهم اىل ال�سلطنة
العثمانية .وقال بوري�سوف حمذرا لل�صحافيني ام�س الأول اخلمي�س “ماذا
�سيحدث اذا توجه ثالثة ماليني مهاجر موجودون يف تركيا اىل اوروبا؟».
وينتقد ال�شركاء الأوروب �ي��ون لأن�ق��رة التي تطرق ب��احل��اح اب��واب االحتاد
االوروبي منذ عقود ،حملة القمع الوا�سعة التي ت�شنها ال�سلطات الرتكية
�إثر حماولة االنقالب التي �شهدتها �أنقرة يف متوز يوليو  ،2016ما �أدى
عمليا اىل وقف املفاو�ضات حول تر�شح تركيا لالن�ضمام اىل االحتاد.

ميكن ان يفوز يف ال��دورة الثانية
املقرر اجرا�ؤها يف  26و 27كانون
الثاين يناير بحواىل  48,5باملئة
م��ن اال� �ص��وات مقابل  44باملئة
للرئي�س املنتهية واليته.
ق � ��ال زمي � � ��ان “يجب ان اك� ��ون
م�ستعدا لأن �أواج��ه و�ضعا �صعبا
يف الدورة الثانية” ،قبل ان ي�شكو

م��ن ال �ط��اب��ع ال��وط �ن��ي الت�شيكي
ال� ��ذي ي�ج�ع��ل ال ��ذي ��ن يخ�سرون
يتحدون لإ�سقاط من يتقدمهم
بفارق كبري.
وزمي � ��ان ال� ��ذي رف ����ض امل�شاركة
يف امل�ن��اظ��رات االنتخابية ،يتمتع
بدعم االو��س��اط الريفية وعمال
ال�صناعات اليدوية .وبلد يعار�ض

معظم �سكانه ا�ستقبال الجئني،
يلقى زميان ت�أييدا عندما ي�صف
ازمة الهجرة يف ب�أنها غزو منظم
ويرى ان امل�سلمني من امل�ستحيل
دجمهم يف املجتمع.
اما دراهو�س الو�سطي الليربايل
ف�ه��و امل��ر��ش��ح امل�ف���ض��ل للمثقفني
و�سكان املدن الكربى .وهو م�ؤيد
ج��دا للتكامل الأوروب� ��ي ويعتقد
ان براغ يجب ان تلعب دورا اكرث
ن�شاطا يف االحتاد الأوروبي.

رف�ضت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الإجابة على �أي �س�ؤال ب�ش�أن
�إطالق قمر ا�صطناعي ع�سكري �سري ،ما زاد الغمو�ض حول م�صري القمر
الذي بلغت كلفته نحو مليار دوالر.
والأحد� ،أطلقت �شركة �سباي�س اك�س اخلا�صة �صاروخ فالكون  9من قاعدة
كاب كانافريال يف فلوريدا ،حامال قمرا حكوميا �سريا حتت ا�سم “زوما».
و�أوردت و�سائل االع�لام االمريكية �أن القمر اال�صطناعي مل يبلغ املدار
املقرر ب�سبب عدم انف�صاله كما يجب عن الطبقة العليا من ال�صاروخ وانه
�سقط يف الغالف اجلوي.
و�أك��دت �شركة �سباي�س اك�س الثالثاء املا�ضي �أن ال�صاروخ عمل كما يجب
لكن البيان ترك االحتمال مفتوحا امام امكان ح�صول خلل خالل عملية
االط�لاق� .إورف�ض م�س�ؤوالن يف البنتاغون تقدمي �أي معلومات �أي كانت
ب�سبب طبيعة املهمة ال�سرية ،حني وجهت �إليهما �أ�سئلة يف م�ؤمتر �صحايف
�إذ ما كان البنتاغون يعترب عملية الإطالق ناجحة �أم فا�شلة.
وقالت املتحدثة با�سم البنتاغون دانا وايت “ال بد ان ت�س�ألوا �شركة “�سباي�س
اك�س” التي �أجرت عملية الإطالق».
وعند ا�صرار ال�صحافيني ،ق��ال املتحدث الآخ��ر اجل�نرال كينيث ماكنزي
“انتهينا من الأم��ر .لن يكون بو�سعنا تقدمي اي معلومات �إ�ضافية” عن
القمر اال�صطناعي.
وكانت �شركة نورثورب غرومان امل�صنعة للقمر اال�صطناعي �أو�ضحت �أنه
تابع للحكومة االمريكية وان��ه �سيو�ضع يف م��دار منخف�ض دون �أن تقدم
مزيد من التفا�صيل .و�سبق و�أطلقت �شركة �سباي�س اك�س اقمارا ا�صطناعية
ل�ش�ؤون الأمن القومي .والرئي�س التنفيذي ل�شركة �سباي�س اك�س هو �إيلون
مو�سك ،املخرتع ورجل الأعمال اجلنوبي افريقي املولد ،الذي قدم ال�سيارة
الكهربائية الأكرث �شهرة يف العامل ت�سال.

م�س�ؤول �أممي :هناك حتديات كثرية يف الو�ضع ال�سوري
•• الأمم املتحدة-وكاالت:

ق ��ال وك �ي��ل الأم�ي��ن ال �ع��ام للأمم
املتحدة ومن�سق الإغاثة يف حاالت
الطوارئ مارك لوكوك� ،إن “احلل
الأم� �ث ��ل يف � �س��وري��ا ه ��و التو�صل
لل�سالم ،وه��ذا م��ا ن��ري��ده وزميلي
دي م�ي���س�ت��ورا يعمل م�ن��ذ �سنوات
لدفع العملية ال�سيا�سية».
و�أك��د ل��وك��وك ،يف م��ؤمت��ر �صحفي
ع�ق��ده يف دم���ش��ق ،يف خ�ت��ام زيارته
الأوىل ل���س��وري��ا وال �ت��ي ا�ستمرت
ثالثة �أي��ام :الو�ضع يف �سوريا له
�أب �ع��اد خمتلفة �سيا�سية و�أمنية
وغ �ي�ره� ��ا ،ون� �ح ��ن ي �ت �ع �ل��ق عملنا
باجلانب الإن���س��اين �أم��ا اجلوانب
ال�سابقة فهناك منظمات �أخرى
خمت�صة بها.
و�أ�� �ض ��اف ل��وك��وك ه �ن��اك حتديات
كثرية يف الو�ضع ال�سوري والأمم
املتحدة وجميع املنظمات الأخرى
العاملة يف البالد ،و�ضعت ترتيبات
و�صول امل�ساعدات مل�ستحقيها.
و�أب ��دى وك�ي��ل الأم�ي�ن ال �ع��ام للأم
امل � �ت � �ح ��دة ق �ل �ق ��ه ع� �ل ��ى امل ��دن �ي�ي�ن
امل�ت���ض��رري��ن م��ن ت���ص��اع��د �أعمال
العنف يف حمافظة �إدل��ب ،و�أولئك
الواقعون حتت ق�سوة الظروف يف
ال�شمال ال�شرقي.

و�أك ��د ل��وك��وك �أن “مهمته تتمثل
يف � �ض �م��ان �إي� ��� �ص ��ال امل�ساعدات
الإن�سانية وخ��دم��ات احلماية ملن
يحتاجها ،وفقاً للمبادئ الرا�سخة
التي �أقرتها الأمم املتحدة».
و�أو�ضح ممثل الأمني العام للأمم
امل� �ت� �ح ��دة �أن خ �ط��ة اال�ستجابة
الإن�سانية يف �سوريا تعد واحدة من
�أكرب جهود الإغاثة يف العامل ،وقد

�أمكن حتقيق ذلك بف�ضل التمويل
ال�ط��وع��ي وب�ل��غ  1.7مليار دوالر
لعام .2017
وك� ��� �ش ��ف ع � ��ن و� � �ض� ��ع اللم�سات
الأخ�يرة على خطة الأمم املتحدة
ل�ل�ا� �س �ت �ج��اب��ة الإن� ��� �س ��ان� �ي ��ة لعام
 2018وال�ت��ي تهدف �إىل ت�أمني
 3.5م �ل �ي��ار دوالر م��ن املانحني
لتلبية اح�ت�ي��اج��ات �أك�ث�ر م��ن 13

م�ل�ي��ون ��ش�خ����ص يف ج�م�ي��ع �أنحاء
��س��وري��ا .والتقى امل���س��ؤول الأممي
خالل زيارته �إىل �سوريا مع وزير
اخل��ارج �ي��ة ال �� �س��وري ول �ي��د املعلم
و ع ��دد م��ن ال � ��وزراء يف احلكومة
ال �� �س��وري��ة وال �ع��ام �ل�ي�ن يف املجال
الإن� ��� �س ��اين وزار م��دي �ن��ة حم�ص
ك �م��ا ال �ت �ق��ى ال �ع��ام �ل�ين يف احلقل
الإن�ساين.

احلياة �إىل �أق�صى حد ،خ�صو�صا
مع ابنتها ذات الأعوام الـ 14التي
فقدت عامني من الدرا�سة يف ظل
حكم املتطرفني.
وت�ؤكد ن�سرين �أن ابنتها “�ستلتحق
باملدر�سة جمددا و�ستتابع درا�ستها
الحقا” .وت�ضيف “راتب املر�أة
ه��و ��س�لاح�ه��ا .واجل �ي��ل اجلديد،
�سيكون م�سلحا ب�شكل جيد».

متمردون يخطفون
 10يف �شرق الكونغو
•• بيني �-أ ف ب:

خطف متمردون اوغ�ن��دي��ون على
الأرج � � ��ح ن �ح��و ع �� �ش��رة ا�شخا�ص
اح � ��ده � ��م � � �ص � �ح ��ايف يف منطقة
م �� �ض �ط��رب��ة ب� ��� �ش ��رق جمهورية
الكونغو الدميوقراطية ،كما اعلن
م�س�ؤولون حمليون.
وق � � ��ال رئ� �ي� �� ��س امل �ج �ت �م��ع امل� ��دين
امل�ح�ل��ي جيلبري ك��ام�ب��ايل لوكالة
ف��ران ����س ب��ر���س ان “نحو ع�شرة
ا�شخا�ص خطفوا من قبل القوات
ال��دمي��وق��راط �ي��ة امل�ت�ح��ال�ف��ة عند
م��دخ��ل امل��دي �ن��ة ح� ��واىل ال�ساعة
 18,30اخلمي�س” يف بيني.
وا� � �ض� ��اف ان ه� � � ��ؤالء املتمردين
اعرت�ضوا طريق الآل�ي��ات العائدة
م��ن كا�سيندي واوق�ف��وه��ا لبع�ض
ال��وق��ت قبل ان ي�ق�ت��ادوا الرهائن
وب � �ي � �ن � �ه ��م ال � �� � �ص � �ح� ��ايف ج� � � ��ادوت
مانغوينغوي مدير اذاع��ة غرابن
بيني املحلية.
واك��د كامبايل “نطالب باالفراج
ع��ن الرهائن” ،م��ؤك��دا ان��ه “كان
ق��د اب�ل��غ ال���س�ل�ط��ات امل�ح�ل�ي��ة حول
حت��رك مم�ك��ن لل�سلطات املحلية
من ال�شمال باجتاه اجلنوب” قبل
احلادثة.

حفرت ينفي هجومه
على �سيف الإ�سالم القذايف

•• طرابل�س-وكاالت:

نفى القائد العام للجي�ش الليبي اجل�نرال خليفة حفرت ،ما ن�سب �إليه من
ت�صريحات �صحافية م�سيئة بخ�صو�ص جنل الزعيم الليبي ال��راح��ل ،معمر
القذايف� ،سيف الإ�سالم القذايف ،متهماً الإخوان بفربكتها .وبني املتحدث با�سم
القوات امل�سلحة الليبية� ،أحمد امل�سماري ،يف تدوينة له على �صفحته الر�سمية
على م��وق��ع في�س ب��وك� ،أن “القائد ال�ع��ام للقوات امل�سلحة العربية الليبية
امل�شري �أركان حرب خليفة �أبو القا�سم حفرت ،ينفي نفياً قاطعاً االدعاءات حول
ت�صريحاته بخ�صو�ص �سيف الإ�سالم
القذايف ،و�أنه مل يتعر�ض له بالإ�ساءة،
ال م��ن ق��ري��ب وال م��ن بعيد ويعتربه
مواطنا ليبياً له ما لليبيني وعليه ما
عليهم .وان ما مت هو فربكة اخوانية
لتحقيق �أهداف �شيطانية” ،بح�سب ما
�أوردته وكالة بوابة �أفريقيا الإخبارية.
كما �أت��ى نفي امل���س�م��اري بعد �أي ��ام من
ت�صريحات ن�شرتها جملة جون �أفريك
الفرن�سية ،ون�سبتها �إىل امل�شري حفرت،
ق��ال فيها �إن �سيف الإ� �س�ل�ام القذايف
جمرد م�سكني يحاول بع�ض الأ�شخا�ص
ا�ستغالله مقابل امل ��ال ،وال�ع��دي��د من
ال�سذج ال يزالون ي�ؤمنون للأ�سف به .و�أ�شار حفرت بح�سب املجلة �إىل �أ ّن مرحلة
نفوذ �سيف الإ�سالم �أ�صبحت من املا�ضي ،كما و�صفه بالـفقري �سيا�سياً ولي�ست له
قاعدة قادرة على �أن جتعله رهانا يف املرحلة املقبلة .كما و�أكد العميد امل�سماري
�أنه �سوف يتم مقا�ضاة ال�صحايف الذي ن�شر هذه الت�صريحات الكاذبة ،مو�ضحاً
�أن القائد العام م�صر على قانون العفو العام و�إلغاء قانون العزل ال�سيا�سي �إ ّال
من عليه ق�ضايا جنائية.
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عربي ودويل

�شينزو �آبي يبد�أ جولة يف �أوروبا الو�سطى
•• طوكيو�-أ ف ب:

غادر رئي�س الوزراء الياباين �شينزو �آبي ام�س طوكيو يف �أول
زيارة مل�س�ؤول ياباين رفيع امل�ستوى اىل دول البلطيق الثالث
ا�ستونيا والتفيا وليتوانيا وكذلك بلغاريا ورومانيا و�صربيا،
بينما ي�سعى للح�صول على دع��م ل�سيا�سته احل��ازم��ة حيال
كوريا ال�شمالية.
وعلى الرغم من تراجع التوتر م��ؤخ��را مع اق�تراب موعد
دورة الألعاب الأوملبية ال�شتوية ،وا�صل �آبي الدعوة اىل اق�صى
حد من ال�ضغوط على بيونغ يانغ ب�ش�أن برناجميها النووي
والبال�ستي.

وق ��ال لل�صحافيني ق�ب��ل ان ي �غ��ادر ط��وك�ي��و “�أريد ان ا�ؤكد
ت�ع��اون�ن��ا يف امل�ل��ف ال �ك��وري ال���ش�م��ايل وق���ض��اي��ا ملحة اخرى
تواجهها الأ�سرة الدولية».
واكد �آبي الذي �سيلتقي قادة الدول ال�ست ان ممثلي اكرث من
ثالثني �شركة يابانية يرافقونه لتطوير عالقات جتارية.
والدول ال�ست التي �سيزورها �آبي هي بني  16بلدا يف اوروبا
الو�سطى وال�شرقية التي تعقد قمة �سنوية مع ال�صني.
وت�سعى ال�صني اىل تنفيذ مبادرتها حزام واحد طريق واحد
التي تق�ضي ببناء �سكك حديد وطريق برية تربط بني �آ�سيا
واوروبا وافريقيا وحتيي بذلك طرق احلريري املا�ضية.
و�سيعود �آبي اىل اليابان الأربعاء املقبل.
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مندوب م�صر يف الأمم املتحدة يتوىل من�صبه منت�صف فرباير

•• القاهرة-وكاالت:

يتوىل مندوب م�صر اجلديد ل��دى الأمم املتحدة ال�سفري حممد �إدري����س من�صبه منت�صف فرباير املقبل وذل��ك خلفا لل�سفري
عمرو �أبو العطا والذي �شغل املن�صب طيلة الأربعة �أعوام املا�ضية بينهم عامني عمل مندوباً مل�صر داخل جمل�س الأمن �أثناء فرتة
ع�ضويتها.
وقال دبلوما�سي م�صري م�س�ؤول لـ� 24إن ال�سفري حممد �إدري�س �سيت�سلم مهام عمله كمندوب مل�صر يف الأمم املتحدة بعد انتهاء
ع�ضوية م�صر داخل جمل�س الأمن ويطلع على الق�ضايا املطروحة �أمام اجلمعية العامة ال�ستكمال مهمة البعثة امل�صرية.
و�أنهت م�صر ع�ضويتها يف جمل�س الأمن نهاية دي�سمرب املا�ضي بعد عامني �ساهمت خاللهما يف اعتماد  137قرار وامل�شاركة يف
مئات البيانات داخل املجل�س.
وخلف م�صر يف ع�ضوية جمل�س الأمن الكويت باعتبارها الع�ضو العربي الوحيد واملمثل عن املجموعة العربية ،فيما �شغلت غينيا
اال�ستوائية مقعد م�صر عن القارة الأفريقية.

منظمة التحرير تبحث الرد على قرار ترامب غد ًا

�إجراءات �إ�سرائيلية يف ال�ضفة تخوف ًا من «ا�شتعال» الأو�ضاع
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

قالت م�صادر عربية �إن قيادة جي�ش
االحتالل الإ�سرائيلي تتخوف من
�أن مقتل امل�ستوطن رزئيل بن ايالنا
على �أر�ض قرية �صرة ،يكمن ورائه
ع��وام��ل ك�ث�يرة ب�إمكانها �أن ت�شعل
ال�ضفة الغربية كلها ،وتفتح نريان
ال�ع�م�ل�ي��ات م��ن ج��دي��د ،ب �ع��د فرتة
ه��دوء ن�سبي وجن��اح �أج�ه��زة الأمن
الإ�سرائيلية يف منع قتل �إ�سرائيليني
منذ �شهر يوليو املا�ضي.
و�أ��ض��اف��ت امل���ص��ادر بح�سب “معاً”،
�أن جي�ش االح �ت�لال ي�سعى للعمل
ب�صرب وتقدير امل��وق��ف الأم�ن��ي كل
عدة �أي��ام ،و�أن��ه بعد مقتل احلاخام
رزئ�ي��ل ب��ن اي�لان��ا ف ��إن الأم ��ور كلها
باتت على حافة الهاوية ،لي�س فقط
رف ��ع م���س�ت��وى ال �ت��وت��ر يف ال�ضفة
الغربية و�إمنا يف داخل امل�ستوطنات
اليهودية �أي�ضاً ،و�أن الأمن واجلي�ش
وامل �� �س �ت ��وى ال �� �س �ي��ا� �س��ي يف مهمة
امتحان �ضبط النف�س الكبري �أمام
اجل�م�ه��ور الفل�سطيني ،يف الوقت
الذي يطالب فيه امل�ستوطنون مبنع
حركة ال�سكان الفل�سطينيني و�إعادة
احلواجز ومنع مرور الفل�سطينيني
العرب على الطرقات.
واعتربت �أنه يف حال تخطي التوتر
احل� � ��دود امل��ر� �س��وم��ة ،ف� � ��إن �أج � ��واء
��س��اخ�ن��ة ت�ن�ت�ظ��ر ال���ض�ف��ة الغربية،
ال�سيما �أن التوتر بني الفل�سطينيني
وامل �� �س �ت��وط �ن�ين ال �ي �ه��ود مي �ك��ن �أن
ي �ن��زل��ق ،خ��ا� �ص��ة �أن امل�ستوطنني
ي���ص��رخ��ون ب��دع��وات االن �ت �ق��ام من
العرب ،ما ي�شكل خطراً كبرياً.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن مهمة جي�ش
االح�ت�لال وامل�خ��اب��رات الأوىل ،هي
اع �ت �ق��ال م�ن�ف��ذ عملية ق �� �ص��رة� ،إال
�أن ه�ن��ال��ك ج��ان��ب �آخ� ��ر وه ��و منع
امل���س�ت��وط�ن�ين م��ن ت�ن�ف�ي��ذ عمليات
تدفيع الثمن ،وهي �صورة معقدة،
وهذا ما يزيد من �صعوبة الأمر يف

هذه املرحلة احل�سا�سة.
و�أك ��دت امل���ص��ادر �أن “يوم اجلمعة
مف�صلي يف معايري الغليان الثابت،
��س��واء ال�صالة يف امل�سجد الأق�صى
�أو امل�ساجد الأخ��رى والتي توا�صل
ومب�ساعدة و�سائل الإع�لام الدعوة
للت�صعيد ،وه ��و م��ا ي��راق �ب��ه قائد
جي�ش االحتالل يف ال�ضفة الغربية
ع ��ران ن �ي��ف ،وال� ��ذي ط��ال��ب بن�شر
ق� ��وات �إ� �ض��اف �ي��ة خ���ش�ي��ة �أن تنهار
الأم��ور ،و�أن ال ين�سكب الزيت على
النار».
وتابعت م�صادر عربية� ،أن��ه خالل
ق �ي ��ام ق � ��وات االح � �ت �ل�ال بعمليات
مت�شيط يف قرية تل بحثاً عن منفذ
عملية �صرة ،قامت بفتح النار على
املتظاهرين ،ما �أدى �إىل ا�ست�شهد
�أحد الفل�سطينيني ،ومن املتوقع �أن
جنازته �ستكون كالزيت على النار.
اىل ذل ��ك ،ي�ع�ق��د امل�ج�ل����س املركزي
مل �ن �ظ �م��ة ال �ت �ح��ري��ر الفل�سطينية
غ� ��داً االح� ��د يف رام اهلل اجتماعا
لبحث ال ��ردود املنا�سبة على قرار

الرئي�س االم�يرك��ي دون��ال��د ترامب
امل�ث�ير للجدل االع�ت�راف بالقد�س
كعا�صمة لإ�سرائيل.
وق� � ��ال م� ��� �س� ��ؤول ��ون ك� �ب ��ار �إن بني
اخل� �ي ��ارات ال �ت��ي ��س�ي�ت��م ب�ح�ث�ه��ا يف
االج �ت �م��اع ال ��ذي ي�ستمر ليومني،
تعليق حمتمل الع �ت�راف منظمة
ال �ت �ح��ري��ر ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة بالدولة
ال �ع�بري��ة وال � ��ذي ي �ع��ود اىل العام
.1988
ويعني ذلك يف حال ح�صوله� ،إعادة
النظر يف �أح��د الأ��س����س ال�ت��ي بنيت
عليها اتفاقات وجهود ال�سالم بني
ا�سرائيل والفل�سطينيني واملتعرثة
�أ�صال .وقد يرتك تداعيات مدمرة
على عملية ال�سالم.
و�سيبد�أ االجتماع م�ساء غد االحد
بكلمة مقت�ضبة للرئي�س حممود
عبا�س ،ال��ذي يتزعم اي�ضا منظمة
التحرير.
و�سيجتمع املجل�س املركزي ليومني
يف رام اهلل بح�ضور  121ع�ضوا ،يف
ف�ترة ت�شهد ال�ع�لاق��ات االمريكية

الفل�سطينية ت��وت��را � �ش��دي��دا منذ
قرار ترامب.
ومهما كان قرار املجتمعني� ،سيعود
القرار النهائي اىل عبا�س.
وك � ��ان امل �ج �ل ����س امل� ��رك� ��زي ق � � � ّرر يف
� 2015إن�ه��اء التعاون االمني مع
ا�سرائيل ،وهو �أي�ضا وجه مهم جدا
م��ن ال�ع�لاق��ة ب�ين ال �ط��رف�ين ،لكن
القرار بقي حربا على ورق.
�إال ان ق� � ��رار ت �ع �ل �ي��ق االع �ت ��راف
ب�إ�سرائيل �سيعك�س حجم الغ�ضب
ال � � �ن � ��اجت ع � ��ن خ � � �ي � � ��ارات االدارة
االمريكية منذ و�صول ترامب اىل
ال�سلطة ،ال �سيما قراره يف ال�ساد�س
من كانون الأول دي�سمرب االعرتاف
بالقد�س عا�صمة لإ�سرائيل والذي
اث��ار �سل�سلة تظاهرات احتجاجية
ومواجهات على االر�ض يف االرا�ضي
الفل�سطينية ت�سببت مبقتل 16
فل�سطينيا.
وقتل ا�سرائيلي الثالثاء من دون �أن
تت�ضح دوافع قتله الذي نفذه على
ما يبدو فل�سطينيون.

وقد و�ضع قرار ترامب حدا لعقود
م� ��ن ال��دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة االم�ي�رك �ي ��ة
ال �ت��ي ك��ان��ت ت�تري��ث يف ج�ع��ل قرار
االعرتاف بالقد�س واقعا.
و�أك ��د عبا�س ان��ه مل يعد يف �إمكان
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ان ت �ل �ع��ب دور
ال��و� �س �ي��ط يف حم ��ادث ��ات ال�سالم.
وج� �م ��دت ال� �ق� �ي ��ادة الفل�سطينية
ات�صاالتها م��ع االدارة االمريكية،
وق� ��ررت ع ��دم ل �ق��اء ن��ائ��ب الرئي�س
االم�ي�رك��ي م��اي��ك ب�ن����س يف زيارته
املقبلة يف  22و 23ك��ان��ون الثاين
يناير اجلاري.
وق � ��ال ع �� �ض��و ال �ل �ج �ن��ة التنفيذية
ملنظمة التحرير الفل�سطينية احمد
امل �ج��دالين ل��وك��ال��ة ف��ران ����س بر�س
ان جلنة �سيا�سية ق��ام��ت ب�صياغة
تو�صيات عدة لتقدميها اىل املجل�س
االح��د ،م�شريا اىل ان “من بينها
ب �ح��ث ام �ك��ان �ي��ة ت�ع�ل�ي��ق االع�ت��راف
ب�إ�سرائيل».
وا� � � �ض� � ��اف “ال مي � �ك ��ن للجانب
ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن��ي ان ي �ب �ق��ى الطرف

الوحيد امللتزم باالتفاقيات املوقعة
بينما ال �ط��رف االخ ��ر ا��س��رائ�ي��ل ال
يلتزم بها وينتهكها منذ �سنوات».
و� �س �ب��ق االع� �ت� ��راف الفل�سطيني
با�سرائيل توقيع اتفاقات او�سلو يف
وا�شنطن عام  1993حول احلكم
ال��ذات��ي الفل�سطيني .وب�ع��ده��ا عاد
زعيم منظمة التحرير الفل�سطينية
يا�سر عرفات اىل االرا�ضي املحتلة
عام .1994
و�أدى االت� �ف ��اق االول اىل ان�شاء
ال���س�ل�ط��ة الفل�سطينية وك ��ان من
املفرت�ض ان ي ��ؤدي اىل ق�ي��ام دولة
فل�سطينية م�ستقلة.
وعلى جدول اعمال االجتماع اي�ضا
م��راج �ع��ة ل�ل�م��رح�ل��ة ال �ت��ي �أعقبت
اتفاق او�سلو لل�سالم.
ومت��ت دع��وة ك��ل م��ن حركة حما�س
ال �ت ��ي ت���س�ي�ط��ر ع �ل��ى ق �ط ��اع غ ��زة،
وح ��رك ��ة اجل� �ه ��اد الإ�� �س�ل�ام ��ي اىل
ح�ضور االجتماع .ومل يت�ضح حتى
الآن �إن كانتا �ست�شاركان.
وخا�ضت حما�س التي ت�سيطر على
ق �ط��اع غ� ��زة م �ن��ذ اك �ث�ر م ��ن ع�شر
�سنوات ،ثالث ح��روب مع ا�سرائيل
وال تعرتف بها.
وجهود ال�سالم بني الفل�سطينيني
واال��س��رائ�ي�ل�ي�ين متوقفة بالكامل
منذ ف�شل املبادرة االمريكية حول
ه� ��ذا امل ��و�� �ض ��وع يف ن �ي �� �س��ان �أب ��ري ��ل
.2014
وت �ع ��د احل �ك��وم��ة ال �ت ��ي يرت�أ�سها
بنيامني نتانياهو الأك�ث�ر ميينية
يف تاريخ �إ�سرائيل ،وت�ضم م�ؤيدين
لال�ستيطان دعوا منذ تويل دونالد
ترامب الرئا�سة يف الواليات املتحدة
�إىل �إلغاء فكرة حل الدولتني و�ضم
ال�ضفة الغربية املحتلة.
وع �م �ل �ي��ة ال �� �س�ل�ام ب�ي�ن ا�سرائيل
وال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين م �ت��وق �ف��ة بينما
ي�شعر الفل�سطينيون بالإحباط
من االح�ت�لال الإ�سرائيلي والبناء
اال�ستيطاين يف ال�ضفة الغربية.

دعوة للتحقيق يف ا�ضطرابات  2016يف موزمبيق
•• مابوتو�-أ ف ب:

دعت منظمة هيومن رايت�س ووت�ش املدافعة عن حقوق الإن�سان يف تقرير
ام�س اىل التحقيق يف انتهاكات ارتكبها اجلي�ش وحركة املقاومة الوطنية
يف موزمبيق “رينامو” املعار�ضة خالل اال�ضطرابات التي ح�صلت يف العام
 2016قبل التو�صل لهدنة.
ويف تقريرها الذي يت�ضمن تفا�صيل عن وقائع قتل وتعذيب ،دعت املنظمة
اىل �إحقاق العدالة يف �أعمال العنف التي دارت بني ت�شرين الثاين نوفمرب
 2015وكانون الأول دي�سمرب  ،2016يف ا�ضطرابات ك��ادت تعيد هذا
البلد الواقع يف �شرق افريقيا اىل حربه الأهلية الدموية.

وقال مدير برنامج املنظمة ايان ليفني بعد �أكرث من عام على التو�صل
للهدنة ،مل حتا�سب حكومة موزمبيق �أي��ا م��ن عنا�صر ق��وات االم��ن او
رينامو.
و�أ�ضاف �أن احلكومة يجب �أن حتقق يف االنتهاكات التي ارتكبها الطرفان
وتقدم امل�س�ؤولني للعدالة.
وق��دم التقرير احلقوقي تفا�صيل ع��ن عمليات تعذيب وخطف ق��ام بها
اجلنود احلكوميون ومقاتلون من رينامو ن�صبوا كمائن لو�سائل نقل عام
وعيادات طبية.
وتعهد رئي�س موزمبيق فيليب نيو�سي بالدفع باجتاه مباحثات �سالم بعد
عقد لقاء مع رئي�س حركة رينامو الفون�سو دكاما يف اب اغ�سط�س الفائت.

وعقد اللقاء يف جبال غورونغو�سا النائية حيث يختبئ دكاما منذ ،2015
حمميا ب�أن�صاره امل�سلحني.
وت�سعى حركة رينامو التي ت�شغل مقاعد يف الربملان الوطني ،اىل تطبيق
المركزية ب�شكل �أكرب واندماج اف�ضل مل�ؤيديها يف ال�شرطة واجلي�ش.
وال تزال موزمبيق تتعافى من حرب �أهلية ا�ستمرت بني  1976و1992
قتل فيها نحو مليون �شخ�ص.
و�أو�ضحت هيومن رايت�س ووت�ش �أن تقريرها �أ�ستند �إىل  70مقابلة مع
�ضحايا ،و�ضباط �شرطة وجنود و�سيا�سيني ونا�شطني.
ون�ف��ت احل�ك��وم��ة ه��ذه امل�ع�ل��وم��ات ال�ت��ي اع�ت�برت�ه��ا ح��رك��ة ري�ن��ام��و حم�ض
دعاية.

مزيد من االعتقاالت واالحتجاجات ترتاجع يف تون�س
•• تون�س-رويرتز:

ب�ع��د م��واج �ه��ات ع�ن�ي�ف��ة اندلعت
على مدى ثالثة �أيام ب�سبب رفع
الأ�سعار وفر�ض �ضرائب جديدة
ان �ح �� �س��رت ن���س�ب�ي��ا االحتجاجات
يف ت��ون ����س رغ ��م دع � ��وات ن�شطاء
ملزيد من التحركات ،بينما �شنت
احلكومة حملة اعتقاالت جديدة
ل �ي ��زي ��د ع � ��دد امل �ح �ت �ج��زي��ن �إىل
ح��وايل  800بينهم ق�ي��ادات من
املعار�ضة.
وانت�شرت االحتجاجات يف �أرجاء
ال �ب�لاد م�ن��ذ ي��وم االث �ن�ين ،وقتل
حم �ت��ج ف �ي �ه��ا وح ��رق ��ت ع�شرات
امل � �ق � ��رات احل� �ك ��وم� �ي ��ة مم� ��ا دف ��ع
احل� �ك ��وم ��ة لإر�� � �س � ��ال ق� � ��وات من
اجلي�ش لعدة مواقع حلماية مبان
�أ�صبحت هدفا للمتظاهرين.
وتفجر الغ�ضب ب�سبب ميزانية
 2018التي ت�ضمنت زي��ادات يف
�أ�سعار عدد من املواد اال�ستهالكية
والبنزين وفر�ض �ضرائب جديدة
اعتبارا من �أول العام احلايل.
وق��ال خليفة ال�شيباين املتحدث
با�سم وزارة الداخلية “تراجعت

االح �ت �ج��اج��ات ومل ي �ك��ن هناك
�أي تخريب الليلة املا�ضية ،لكن
ال �� �ش��رط��ة اع�ت�ق�ل��ت �أم ����س 150
تورطوا يف �أعمال �شغب يف الأيام
املا�ضية لريتفع ع��دد املوقوفني
�إىل .»778
و�أ� �ض��اف �أن ب�ين امل��وق��وف�ين 16
تكفرييا.
وبعد مواجهات عنيفة على مدى
�أيام ،كان االحتجاج حمدودا �أم�س
اخلمي�س واقت�صر على مواجهات
متفرقة يف �سليانة ب�شمال البالد
و�أخ� ��رى يف دوز ب�ج�ن��وب تون�س.
ول�ك��ن ن�شطاء وم�ع��ار��ض�ين دعوا
�إىل م ��زي ��د م ��ن االحتجاجات
بالعا�صمة تون�س.
وق � ��ال م �� �ص��در ق �� �ض��ائ��ي �إن � ��ه مت
�إيقاف ثالثة من قيادات اجلبهة
ال �� �ش �ع �ب �ي��ة يف م ��دي� �ن ��ة قف�صة
ل�لا��ش�ت�ب��اه مب�شاركتهم يف حرق
وتخريب مبان حكومية.
ل�ك��ن اجل�ب�ه��ة ال�شعبية ق��ال��ت �إن
ق� �ي ��ادات م �ن �ه��ا اع �ت �ق �ل��وا يف عدة
م� ��دن يف �إط� � ��ار ح �م �ل��ة �سيا�سية
ل � �� � �ض ��رب خ � �� � �ص ��وم احل � �ك ��وم ��ة.
وق��ال��ت “احلكومة ت�ع�ي��د �إنتاج
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عوا�صم
طوكيو
قالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء �إن ت��ارو كونو وزي��ر اخلارجية
ع�بر ع��ن قلقه البالغ ب�ش�أن �أزم��ة م�سلمي الروهينجا يف ميامنار
خالل اجتماع مع زعيمة البالد �أوجن �سان �سو كي ام�س اجلمعة يف
العا�صمة نايبيداو.
و�أع�ل�ن��ت احل�ك��وم��ة اليابانية ع��ن منحة قيمتها  330مليون ين
( 2.97مليون دوالر) مليامنار مل�ساعدة الروهينجا على العودة من
بنجالد�ش.
ك��ان جي�ش م�ي��امن��ار ق��د �شن حملة ك�ب�يرة يف �شمال والي��ة راخني
بغرب البالد بعد هجمات �شنها م�سلحون من الروهينجا يوم 25
�أغ�سط�س �آب .و�أدت حملة اجلي�ش لنزوح �أك�ثر من � 650ألفا من
القرويني الروهينجا �إىل بنجالد�ش.
�إ�سالم �أباد

ق��ال اجلي�ش الباك�ستاين ام����س اجلمعة �إن ق��ائ��د ال�ق��وات امل�سلحة
�أبلغ قائدا ع�سكريا �أمريكيا كبريا ب�أن باك�ستان �شعرت بالغدر �أمام
انتقادها وو�صفها ب�أنها ال تفعل ما يكفي حيال الإرهاب ،وذلك بعدما
اتهمها الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب بالكذب واخلداع.
و�أ�ضاف اجلي�ش يف بيان �أن قائد القيادة املركزية الأمريكية جوزيف
فوتل قال للجرنال قمر جاويد باجوا قائد اجلي�ش الباك�ستاين �إن
الواليات املتحدة ال تفكر يف اتخاذ �أي حترك من جانب واحد داخل
باك�ستان.
ونقل البيان ع��ن ب��اج��وا قوله الأم��ة الباك�ستانية ب�أكملها �شعرت
بالغدر �إزاء البيانات الأمريكية التي �صدرت يف الآونة الأخرية رغم
عقود التعاون.
وت��ده��ورت العالقات بني ال��والي��ات املتحدة وباك�ستان بعد �أن كتب
ترامب على تويرت يف الأول من يناير كانون الثاين �أن وا�شنطن
مل تتلق من باك�ستان �سوى “�أكاذيب وخداع” رغم �أنها تر�سل لها
م�ساعدات مبليارات الدوالرات.

باري�س
�أم��ر ق�ضاة حتقيق فرن�سيون ب��ر ّد دع��وى م��رف��وع��ة على اللبناين
الكندي ح�سن دياب امل�شتبه به الوحيد يف ق�ضية االعتداء الذي �أوقع
�أربعة قتلى امام كني�س يف باري�س يف الثالث من ت�شرين الأول اكتوبر
 ،1980كما ذكر م�صدر قريب من التحقيق لوكالة فران�س بر�س
اجلمعة.
وخ�لاف��ا ل��ر�أي النيابة التي طلبت اح��ال��ة ملف دي��اب على حمكمة
اجلنايات لهذا االعتداء الذي وقع يف �شارع كوبرنيك وادى اىل جرح
ح��واىل ارب�ع�ين �شخ�صا اي�ضا ،ر�أى الق�ضاة ان االت�ه��ام��ات املوجهة
لدياب لي�ست مثبتة ب�شكل كاف وتدح�ضها عنا�صر كثرية تربئه.
و�أمر الق�ضاة بالإفراج فورا عن اللبناين الكندي الذي ام�ضى اكرث
من ثالثة �أعوام يف التوقيف االحرتازي.

روما
�أع�ل��ن خفر �سواحل �إيطاليا �أن��ه مت �إن�ق��اذ  264مهاجراً م��ن �أحد
املراكب قبالة �ساحل منطقة كاالبريا اجلنوبية ،حيث ازداد م�ؤخراً
ا�ستخدام مهربي الب�شر للمراكب ال�صغرية.
وقال متحدث با�سم خفر ال�سواحل �إن طائرة تابعة لوكالة احلدود
الأوروبية فرونتك�س ر�صدت املركب ومت �إنقاذ املهاجرين الذين كانوا
على متنه قبالة �ساحل مدينة كروتوين ،م�ضيفاً �أن القارب رمبا جاء
من تركيا.
و��ش��ارك��ت �سفن تابعة خلفر �سواحل �إي�ط��ال�ي��ا� ،إ��ض��اف��ة �إىل �سفينة
بريطانية تعمل ل�صالح فرونتك�س ،يف عملية الإنقاذ.
وب�ين دي�سمرب  ،2014ويناير  ،2015تخلى مهربو الب�شر عن
حوايل �ستة مراكب كبرية حتمل مئات املهاجرين قبالة ال�سواحل
الإيطالية .وبالن�سبة �إىل �إيطاليا ك��ان ع��ام  2017نقطة حتول،
�إذ ا�ستقبلت �أع��داداً كبرية من املهاجرين يف الأ�شهر ال�ستة الأوىل،
ثم ح�صل انخفا�ض حاد الحقاً .لكن طريق الهجرة يبقى حمفوفاً
باملخاطر ،وتويف  10مهاجرين على الأقل هذا ال�شهر ،كما فقد �أثر
 150بينهم العديد من الأطفال قبالة �سواحل ليبيا.

حماكمة الجئ فل�سطيني
يف اعتداء ب�أملانيا

•• هامبورغ�-أ ف ب:

�أ�ساليب ن�ظ��ام ب��ن علي القمعية
والديكتاتورية».
وق��ال��ت �إن �أع �� �ض��اء �آخ ��ري ��ن بها
اع�ت�ق�ل��وا يف امل �ه��دي��ة والكبارية.
وي � � ��وم الأرب � � �ع� � ��اء ات� �ه ��م رئي�س

ال ��وزراء يو�سف ال�شاهد اجلبهة
ال�شعبية ،وهي ائتالف املعار�ضة
ال ��رئ� �ي� ��� �س ��ي يف ال � � �ب �ل��اد ،بعدم
التحلي بامل�س�ؤولية والتحري�ض
ع �ل��ى ال �ف��و� �ض��ى واالحتجاجات

العنيفة قائال “�أنا �أ�سمي الأمور
مب�سمياتها ..اجل�ب�ه��ة ال�شعبية
غري م�س�ؤولة».
ورف�ضت احلكومة �أي مراجعة �أو
تعديل لقانون املالية اجلديد.

وق � � ��ال وزي � � ��ر اال� �س �ت �ث �م ��ار زي� ��اد
العذاري “الدولة قوية وتتحمل
م���س��ؤول�ي�ت�ه��ا ول ��ن ت�ت�راج��ع عن
ق��ان��ون لأن ع ��ددا م��ن املخربني
خرجوا لل�شارع».

افتتحت يف مدينة هامبورغ ام�س اجلمعة حماكمة طالب جلوء فل�سطيني
قتل طعنا ب�سكني رجال يف �سوبرماركت يف متوز يوليو يف هذه املدينة ،يف
اعتداء ارتكب  ،ح�سب حم�ضر االتهام.
وكانت ال�سلطات الأملانية قالت اوال ان احمد احلو ( 26عاما) يعاين من
م�شاكل نف�سية قبل ان يتوجه اىل عمل يريد ان يكون م�ساهمة يف اجلهاد
العاملي .وميكن ان يحكم على املتهم بال�سجن مدى احلياة.
لكن التحقيق مل يك�شف وجود اي عالقة مع تنظيم داع�ش ورجح فر�ضية
العمل الفردي .لذلك لن يالحق الرجل بتهمة الإره��اب بل بتهمة القتل
وحماولة القتل.
لكن حم�ضر االتهام ال ي�شتبه اطالقا يف ان دافع هذا الهجوم كان “اال�سالم
الراديكايل” .وتقول النيابة ان “املتهم �سعى اىل ان ي�صيب ع�شوائيا �ضحايا
يرتكبون بر�أيه مظامل �ضد امل�سلمني».
ويفرت�ض ان ت�ستمر حماكمته حتى مطلع �آذار مار�س على االقل.
وك��ان احل��و دخ��ل اىل �سوبرماركت يف  28مت��وز يوليو  2017وهاجم
ب�سكني ا�ستوىل عليها من جناح ادوات املطبخ ،مت�سوقني ومتكن من قتل
رجل يبلغ من العمر  50عاما.
وبعد ذلك هرب وج��رح يف ال�شارع �ستة ا�شخا�ص �آخرين وهو يهتف “اهلل
اكرب” قبل ان يتمكن مارة من ال�سيطرة عليه بعد مطاردته.
ت�ضع هذه الق�ضية الإدارة الأملانية واال�ستخبارات يف و�ضع غري مريح.
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يف الدعوى  2017/1193جتاري كلي

يف الدعوى  2017/1651جتاري كلي

�ضد املدعي عليهم :الفداء لتجارة احلا�سب االيل ���ش.ذ.م.م  -حممد �شايف كوتوفاال -
في�صل بابو ايداتودي املقامة من  :بنك ابوظبي التجاري
مبا ان هناك دع��وى مقامة �ضدكم مبحكمة دب��ي االبتدائية حتت رق��م 2017/1651 :
جتاري كلي  ،وحيث انه مت ندبنا خبريا م�صرفيا يف الدعوى املذكورة اعاله فاننا وعمال
باحكام قانون االثبات ل�سنة  1992م بخ�صو�ص اعمال اخل�برة ام��ام املحاكم  ،ندعوكم
حل�ضور اجتماع خربة او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان
املو�ضح ادناه وذلك يوم االربعاء املوافق  2018/01/17يف متام ال�ساعة � 11:30صباحا ،
ويرجى منكم اح�ضار كافة امل�ستندات امل�ؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�ضوركم لالجتماع
دبي  -مركز حمر عني  ،مدخل رقم  ، 8الطابق الرابع
هاتف  04-2527888 :ـ فاك�س 04-2698876 :

اخلبري احل�سابي وامل�صريف
حممد �سعيد ال�شريف

ا�شعار ت�صفية
العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
�شركة ري فورم وايل منطقة حرة (�ش ذ م م) رخ�صة رقم  92666والكائنة قرية املعرفة دبي �ص
ب  1047دبى دولة االمارات العربية املتحدة  ,املرخ�صة لدى �سلطة دبى للمجمعات االبداعية
ترغب ه��ذه ال�شركة امل��ذك��ورة يف اع�لان قرارها للكافة وال��ذى مت اتخاذه بوا�سطة جمل�س
االدارة يف اجتماعة الذى عقد بتاريخ  2017/11/30ب�ش�أن اغالق وحل ال�شركة.وفقا لذلك
تهيب ال�شركة ب�أى طرف معنى باالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه
املطالبات خالل  45يوما من تاريخ هذا االعالن عن طريق الربيد امل�سجل او االت�صال ب:
ال�سيد� :ألن وايل.
ا�سم ال�شركة :ري فورم وايل منطقة حرة �ش.ذ.م.م
�ص.ب 1047 :دبي -دبي دولة االمارات العربية املتحدة
هاتف رقم 045586410
الربيد االلكرتوين jameel.ali@rwconsult.com
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة اال�شعار واملحددة ب  45يوما.

حماكم دبي

ال�سادة املدعي عليهم  -1 /ايرفريت لل�سفر وال�سياحة �ش.ذ.م.م  -2جاوراف ميهرا رام
كي�شان ميهرا مبا ان هناك دعوى مرفوعة �ضدكم من قبل املدعي  /بنك برودا
�أمام حماكم دبي و�أنه مت تعيينا خبريا م�صرفيا بالدعوى مبوجب احلكم ال�صادر
بالدعوى �أعاله ف�إننا ندعوكم حل�ضور اجتماع اخلربة بالدعوى وذلك يوم االربعاء
املوافق  2018/01/17يف متام ال�ساعة الواحدة ظهراً مبقر مكتبنا انرتا لال�ست�شارات
املالية وذلك بالعنوان التايل  :دبي  -حمي�صنة � -شارع بريوت  -بناية امليزان  -الطابق
الثالث  -مكتب  303مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة ال�سيارات وبذات البناية يوجد
بنك دبي التجاري تليفون  ، 042206899 :فاك�س  042206877 :يرجى االطالع و �إح�ضار
كافة ما لديكم من م�ستندات واحلر�ص على احل�ضور يف املوعد اق�صاه.
اخلبري املح�سابي وامل�صريف
د .علي را�شد الكيتوب

دعوة الجتماع اخلربة
حمكمة الفجرية االحتادية االبتدائية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  12222بتاريخ 2018/1/13

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي�/صوان للمحا�سبة والتدقيق

العنوان  :مكتب رقم  7ملك حممد عبدالرحمن البحر -اخلبي�صي هاتف 042662790
فاك�س 042662793 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه
قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية �شركة وينرت وود لالثاث  -ذ م
موذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2017/07/31واملوثق لدى كاتب

العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/07/31وعلى 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 ()45
يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

�إعالن بالن�شر

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
الدائرة التجارية الكلية  -الدعوى رقم  2017/620جتاري كلي الفجرية

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
يف الدعوى  2017/1883جتاري كلي  -دبي

املرفوعة من املدعي /بنك ات�ش ا�س بي �سي  HSBCال�شرق االو�سط املحدودة وميثلة قانوناً :مكتب
حبيب املال للمحاماة واال�ست�شارات القانونية �ضد املدعى عليهم واملطلوب اعالنهم � -1سوريانارايا
بنيوبولو (هندي اجلن�سية) � -2ساتيا �سا�سلي كريان تور الباتي (هندية اجلن�سية) � -3شركة
ايكوبوينتي كوربوري�شن (املنطقة احلرة الفجرية) � -4شركة ميكرو�سول انكوربوري�شن (املنطقة
احلرة الفجرية) قد حتدد موعد اجتماع اخلربة امل�صرفية يوم االثنني املوافق  2018/1/15ال�ساعة
الواحدة والن�صف بعد الظهر مبقر مكتبنا الكائن على العنوان االتي :دبي  -ديرة �شارع الرقة -
بناية فندق ايب�س مركز الرقة لالعمال الطابق اخلام�س مكتب رقم  .5001يرجى من املدعى عليهم
�أو من ينوب عنهم قانوناً يف الدعوى املذكورة اعاله ح�ضور اجتماع اخلربة يف املوعد املحدد اعاله
امام اخلبري احل�سابي وامل�صريف /عبداهلل حممد ال�شم�سي لالت�صال هاتف متحرك0506285562 :
الربيد االلكرتوين.abdulla.alshamsi1@gmail.com :

اىل املدعى عليها� /شركة �سي بي دي ميدل اي�ست ذ.م.م
مبا ان املدعية� /شركة روميو انترييورز ذ.م.م قد اقامت الدعوى
املذكورة اعاله ومبا �أن املحكمة قد انتدبتنا خبرياً يف هذه الدعوى
فاننا ندعوكم حل�ضور اجتماع اخلربة االول او ح�ضور ممثلكم
القانوين ال�ساعة  2:30ع�صر يوم االربعاء  2018/01/17مبكتبنا بدبي
عود ميثاء بناية �سبتكروم مكتب  102هاتف.043138888 :
حممد ناظم ا�سرب

اخلبري احل�سابي وامل�صريف /عبداهلل حممد ال�شم�سي

0504167395

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
فى الدعوى رقم  2016/242تنفيذ عقاري

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
فى الدعوى رقم  2016/242تنفيذ عقاري

العدد  12222بتاريخ2018/1/13
اعالن بيع عقار بالن�شر
فى الدعوى رقم  2016/242تنفيذ عقاري

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي

دائرة التنمية االقت�صادية

دعوة حل�ضور
االجتماع الأول للخربة
املدعي /بنك �صادرات ايران بوكالة املحامي /مكتب ابراهيم القا�سم للمحاماة
املعلن اليه  /املدعي عليهم  -1/قمر امل�ستقبل للتجارة العامة �ش.ذ.م.م  -2ح�سني اكرب
كربالئي حممد ح�سني  -3مزكان حممود كلمبي بور
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد
حددنا يوم االثنني املوافق  2018/01/15يف متام ال�ساعة الواحدة والن�صف ظهراً 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 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

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حماكم دبي االبتدائية

رئي�س ال�شعبة

ا�سم ال�شركة � :شركة وينرت وود لالثاث  -ذ م م
العنوان  :معر�ض رق��م  8ملك نبيل ع��ارف وعبداهلل بن ط��وق -بردبي -الكرامة
ال���ش�ك��ل ال �ق��ان��وين  :ذات م���س��ؤول�ي��ة حم � ��دودة .رق ��م ال��رخ���ص��ة  573874 :رقم
القيد بال�سجل التجاري  76510 :مبوجب ه��ذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية
بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة
�أع�ل��اه ،وذل ��ك مب��وج��ب ق ��رار حم��اك��م دب ��ي ب�ت��اري��خ  2017/07/31وامل��وث��ق لدى
ك��ات��ب ال�ع��دل حم��اك��م دب��ي ب�ت��اري��خ  2017/07/31وع�ل��ى م��ن ل��دي��ه �أي اعرتا�ض
�أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني �صوان للمحا�سبة والتدقيق العنوان :
مكتب رق��م  7ملك حممد عبدالرحمن ال�ب�ح��ر -اخلبي�صي ه��ات��ف 042662790
فاك�س 042662793 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل
( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

يف الدعوى  2017/2088جتاري كلي  -دبي

اخلبري الهند�سي

حماكم دبي االبتدائية

طالب التنفيذ :البنك العربي �ش.م.ع عنوانه :امارة دبي بجوار دبي مول بناية اعمار �سكوير رقم  2وحمله
املختار مكتب الثقة للمحاماة واال�ست�شارات القانونية ال�شارقة �شارع كورني�ش اخلان -مقابل قناة الق�صباء-
برج الهند الطابق  11مكتب  1112املنفذ �ضده� :شارلني لورا هيند�سون و�آخ��رون عنوانه :امارة دبي �شارع
ال�شيخ زايد -الرب�شاء  1بجوار االمارات مول الرب�شاء لل�شقق الفندقية� -شقة رقم  304انه يف يوم االربعاء
املوافق  2018/1/24ال�ساعة  05.00م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى بيع العقار
املو�ضحة ا�صافه ادناه امام اجلهة التي انيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات على املوقع االلكرتوين
 ) www.emiratesauction.aeوذلك يف التاريخ املحدد اعاله وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة
اي��داع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخ��ول 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 301
من قانون االجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة ايام التالية
جلل�سة البيع .وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات :او�ضاف العقار :وحدة �سكنية رقم  -305املنطقة :مر�سى
دبي -رقم االر�ض 174 :رقم البلدية  392-539امل�ساحة 176.67 :مرت مربع -رقم املبنى 4:ا�سم املبنى� :شم�س
 -4القيمة التقديرية 2.091.824.00 :درهم .مالحظة :يدفع املبلغ فوراً

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13

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

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13

حماكم دبي

طالب التنفيذ :البنك العربي �ش.م.ع عنوانه :امارة دبي بجوار دبي مول بناية اعمار �سكوير رقم  2وحمله
املختار مكتب الثقة للمحاماة واال�ست�شارات القانونية ال�شارقة �شارع كورني�ش اخلان -مقابل قناة الق�صباء-
برج الهند الطابق  11مكتب  1112املنفذ �ضده :فينود دانيل هيند�سون جاياراج �سام جنانا و�آخرون عنوانه:
امارة دبي �شارع ال�شيخ زايد -الرب�شاء  1بجوار االمارات مول الرب�شاء لل�شقق الفندقية� -شقة رقم  304انه
يف يوم االربعاء املوافق  2018/1/24ال�ساعة  05.00م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى
بيع العقار املو�ضحة ا�صافه ادناه امام اجلهة التي انيط بها البيع (�شركة االم��ارات للمزادات على املوقع
االلكرتوين  ) www.emiratesauction.aeوذلك يف التاريخ املحدد اعاله وعلى راغبي ال�شراء من
مواطني الدولة ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�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 االجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة
اي��ام التالية جلل�سة البيع .وفيما يلي بيان او��ص��اف املمتلكات :او��ض��اف العقار :وح��دة �سكنية رق��م -305
املنطقة :مر�سى دبي -رقم االر�ض 174 :رقم البلدية  392-539امل�ساحة 176.67 :مرت مربع -رقم املبنى4:
ا�سم املبنى� :شم�س  -4القيمة التقديرية 2.091.824.00 :درهم .مالحظة :يدفع املبلغ فوراً

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

طالب التنفيذ :البنك العربي �ش.م.ع عنوانه :امارة دبي بجوار دبي مول بناية اعمار �سكوير رقم  2وحمله
املختار مكتب الثقة للمحاماة واال�ست�شارات القانونية ال�شارقة �شارع كورني�ش اخلان -مقابل قناة الق�صباء-
برج الهند الطابق  11مكتب  1112املنفذ �ضده :فينود دانيل هيند�سون جاياراج �سام جنانا و�آخرون عنوانه:
امارة دبي �شارع ال�شيخ زايد -الرب�شاء  1بجوار االمارات مول الرب�شاء لل�شقق الفندقية� -شقة رقم  304انه
يف يوم االربعاء املوافق  2018/1/24ال�ساعة  05.00م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى
بيع العقار املو�ضحة ا�صافه ادناه امام اجلهة التي انيط بها البيع (�شركة االم��ارات للمزادات على املوقع
االلكرتوين  ) www.emiratesauction.aeوذلك يف التاريخ املحدد اعاله وعلى راغبي ال�شراء من
مواطني الدولة ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�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 االجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة
اي��ام التالية جلل�سة البيع .وفيما يلي بيان او��ص��اف املمتلكات :او��ض��اف العقار :وح��دة �سكنية رق��م -305
املنطقة :مر�سى دبي -رقم االر�ض 174 :رقم البلدية  392-539امل�ساحة 176.67 :مرت مربع -رقم املبنى4:
ا�سم املبنى� :شم�س  -4القيمة التقديرية 2.091.824.00 :درهم .مالحظة :يدفع املبلغ فوراً

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

العدد  12222بتاريخ2018/1/13
اخطار دفع بالن�شر
يف الق�ضية التنفيذية رقم 2017/1097
اىل املحكوم عليه :مبارك عبيد مبارك �سعيد العواين  ،اجلن�سية  :الإمارات  ،العنوان  :الإمارات ر�أ�س اخليمة
 اجلزيرة احلمراء (الزعاب) را�س اخليمة  6هاتف حمرتك+97100971567756650 :ليكن معلوما ل��دي��ك ب��ان حمكمة را���س اخليمة ق��د ا� �ص��درت بحقك حكما ب�ت��اري��خ  2017/5/14يف ق�ضية
( )2017/79اال�ستئناف املدين بالزامك بدفع مبلغ وقدره  286107.09درهم �شامال الر�سوم وامل�صاريف
املحكوم له  :بنك ام القيوين الوطني ���ش.م.ع  -العنوان  :الإم��ارات دبي بردبي �شارع خالد بن الوليد بناية
بنك ام القيوين  ،الهاتف املتحرك  +971043976655 :ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم
و�سجل بالرقم امل�شار اعاله .مالحظات  :مت احت�ساب الفائدة على املبلغ  232544درهم من تاريخ 2016/12/18
حتى  2017/6/20عدد  184يوم بن�سبة  %12مت احت�ساب الفائدة على املبلغ  4075درهم من تاريخ 2016/10/31
حتى  2017/6/20عدد  232يوم بن�سبة  %12قيمة ر�سم الفوائد امل�ؤجلة  1439درهم يتم احت�ساب الفوائد حتى
متام ال�سداد مرفق جدول باحت�ساب الفوائد .فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة  15يوم
من تاريخ اليوم التايل للتبليغ ويف حالة تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك االجراءات القانونية
املنا�سبة لتنفيذ احلكم ,والر�سوم املرتتبة عليك.

رئي�س ق�سم التنفيذ

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
اعالن بيع عقار بالن�شر
فى الدعوى رقم  2016/182بيع عقار مرهون

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
اعالن بيع عقار بالن�شر
فى الدعوى رقم  2016/1408تنفيذ جتاري

العدد  12222بتاريخ2018/1/13
اعالن بيع عقار بالن�شر
فى الدعوى رقم  2017/1408تنفيذ جتاري

العدد  12222بتاريخ2018/1/13
اعالن بيع عقار بالن�شر
فى الدعوى رقم  2017/1408تنفيذ جتاري

طالب التنفيذ :بنك ابوظبي التجاري �ش.م.ع عنوانه :امارة دبي منطقة دبي للتعهدات �شارع املنامة بناية
بنك ابوظبي التجاري رقم  1الطابق الثاين املنفذ �ضده :فيوري رو�سو للمفرو�شات ذ.م.م عنوانه :امارة
ابوظبي �شارع املطار امل�شرف مول الطابق  3متجر  326-325فيوري رو�سو للمفرو�شات ذ.م.م انه يف يوم
االرب�ع��اء املوافق  2018/1/24ال�ساعة  05.00م�ساء ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجرى
بيع العقار املو�ضحة ا�صافه ادناه امام اجلهة التي انيط بها البيع (�شركة االم��ارات للمزادات على املوقع
االلكرتوين  ) www.emiratesauction.aeوذلك يف التاريخ املحدد اعاله وعلى راغبي ال�شراء من
مواطني الدولة ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�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 االجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة
ايام التالية جلل�سة البيع .وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات :او�ضاف العقار :عبارة عن مكتب رقم االر�ض 71
امل�ساحة  152.92املنطقة الثنية االوىل ا�سم املبنى ايكزيكتيف هايت�س رقم املبنى  1رقم الوحدة  1202القيمة
التقديرية  2469023درهم ويباع العلى عطاء .مالحظة :يدفع املبلغ فوراً

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

طالب التنفيذ :بنك ام القيوين الوطني �ش.م.ع عنوانه :االمارات امارة ام القيوين ال�شارع العام بناية مملوكة للبنك
بجوار امل�سجد الكبري املنفذ �ضده :تيولب بيزني�س ديفيلوبرز ليمتد عنوانه :امارة دبي� -سلطة املنطقة احلرة جلبل
علي ك�شركة اف�شور ذات م�س�ؤولية حمدودة رقم الت�سجيل او ف  1347انه يف يوم االربعاء املوافق  2018/1/24ال�ساعة
 05.00م�ساء ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى بيع العقار املو�ضحة ا�صافه ادن��اه امام اجلهة
التي انيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين  ) www.emiratesauction.aeوعلى
راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�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 301
من قانون االجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�سة
البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط
ان ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على ان يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة.
وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات :نوع العقار :ار�ض وما عليها من بناء املنطقة :اخلليج التجاري رقم االر�ض 192
امل�ساحة 7644.80 :مرت مربع واملقدرة قيمتها بــ ( )112000.000درهم .مالحظة :يدفع املبلغ فوراً

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

طالب التنفيذ� :سليمان حممد عبداهلل اهلي عنوانه :امارة دبي  -منطقة املمزر� -شارع النهدة -خلف حمطة ايبكو-
�شارع ج  -3رقم  -32املنطقة  -134منزل رقم  -33مقابل م�سجد الطفيل بن عمر الدو�سي -بجوار كافترييا امل�صباح
االخ�ضر املنفذ �ضده� :شركة هاي بيلد لالن�شاءات ذ.م.م و�آخرون عنوانه :امارة دبي -منطقة القوز ال�صناعة � 2شارع
 12متفرع من �شارع  17من �شارع اال�صايل دخله التاك�سي الوطني باجلهة املقابلة ل�شركة جوتن االمارات العربية
لال�صباغ توجد الفته با�سم  Hi TECHهاتف 043384433 :انه يف يوم االربعاء املوافق  2018/1/24ال�ساعة 05.00
م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى بيع العقار املو�ضحة ا�صافه ادناه امام اجلهة التي انيط
بها البيع (�شركة االم��ارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين  ) www.emiratesauction.aeوعلى راغبي
ال�شراء اي��داع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�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 االج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�سة
البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط ان
ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على ان يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة .وفيما
يلي بيان او�صاف املمتلكات :نوع العقار :حق منفعة على عقار (مبنى) املنطقة :القوز ال�صناعية االوىل رقم االر�ض:
 238امل�ساحة 1484.13 :مرت مربع واملقدر قيمتها بـ ( )7000000درهم .مالحظة :يدفع املبلغ فوراً

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

طالب التنفيذ� :سليمان حممد عبداهلل اهلي عنوانه :امارة دبي  -منطقة املمزر� -شارع النهدة -خلف حمطة ايبكو-
�شارع ج  -3رقم  -32املنطقة  -134منزل رقم  -33مقابل م�سجد الطفيل بن عمر الدو�سي -بجوار كافترييا امل�صباح
االخ�ضر املنفذ �ضده� :شركة هاي بيلد لالن�شاءات ذ.م.م و�آخرون عنوانه :امارة دبي -منطقة القوز ال�صناعة � 2شارع
 12متفرع من �شارع  17من �شارع اال�صايل دخله التاك�سي الوطني باجلهة املقابلة ل�شركة جوتن االمارات العربية
لال�صباغ توجد الفته با�سم  Hi TECHهاتف 043384433 :انه يف يوم االربعاء املوافق  2018/1/24ال�ساعة 05.00
م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى بيع العقار املو�ضحة ا�صافه ادناه امام اجلهة التي انيط
بها البيع (�شركة االم��ارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين  ) www.emiratesauction.aeوعلى راغبي
ال�شراء اي��داع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�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 االج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�سة
البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط ان
ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على ان يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة .وفيما
يلي بيان او�صاف املمتلكات :نوع العقار :حق منفعة على عقار (مبنى) املنطقة :القوز ال�صناعية االوىل رقم االر�ض:
 238امل�ساحة 1484.13 :مرت مربع واملقدر قيمتها بـ ( )7000000درهم .مالحظة :يدفع املبلغ فوراً

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
فى الدعوى رقم  2016/177بيع عقار مرهون

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
اعالن بيع عقار بالن�شر
فى الدعوى رقم  2016/177بيع عقار مرهون

العدد  12222بتاريخ2018/1/13
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
فى الدعوى رقم  2016/177بيع عقار مرهون

العدد  12222بتاريخ2018/1/13
اعالن بيع عقار بالن�شر
فى الدعوى رقم  2016/177بيع عقار مرهون

طالب التنفيذ :م�صرف االمارات اال�سالمي �ش.م.ع عنوانه :امارة دبي مدينة دبي الطبية مقابل حديقة اخلور بناية
رقم  16املكتب التنفيذي الطابق الثالث املنفذ �ضده� :شركة حراء لل�شحن اجلوي والبحري ال�سريع ذ.م.م و�آخرون
عنوانه :امارة دبي -ديرة �شارع بني يا�س بجانب بوج التوام ( )TWIN TOWERبناية املال الطابق ال�سابع مكتب
رقم � 705شركة حراء لل�شحن اجلوي والبحري ال�سريع ذ.م.م انه يف يوم االربعاء املوافق  2018/1/24ال�ساعة 05.00
م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى بيع العقار املو�ضحة ا�صافه ادناه امام اجلهة التي انيط بها
البيع (�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين  ) www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء
اي��داع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخ��ول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم
باعرتا�ضه معززا مبا ي�برره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون
االج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه اي��داع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة اي��ام التالية جلل�سة البيع
ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط ان ال
تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على ان يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة .وفيما يلي
بيان او�صاف املمتلكات :نوع العقار :ار�ض وما عليها من بناء املنطقة وادي ال�صفا  6رقم االر�ض  1410رقم املبنى 178
امل�ساحة  288.94مرت مربع واملقدرة قيمتها بــ ( )2.000.000.00درهم .مالحظة :يدفع املبلغ فوراً

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

طالب التنفيذ :م�صرف االمارات اال�سالمي �ش.م.ع عنوانه :امارة دبي مدينة دبي الطبية مقابل حديقة اخلور بناية
رقم  16املكتب التنفيذي الطابق الثالث املنفذ �ضده� :شركة حراء لل�شحن اجلوي والبحري ال�سريع ذ.م.م و�آخرون
عنوانه :امارة دبي -ديرة �شارع بني يا�س بجانب بوج التوام ( )TWIN TOWERبناية املال الطابق ال�سابع مكتب
رقم � 705شركة حراء لل�شحن اجلوي والبحري ال�سريع ذ.م.م انه يف يوم االربعاء املوافق  2018/1/24ال�ساعة 05.00
م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى بيع العقار املو�ضحة ا�صافه ادناه امام اجلهة التي انيط بها
البيع (�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين  ) www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء
اي��داع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخ��ول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم
باعرتا�ضه معززا مبا ي�برره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون
االج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه اي��داع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة اي��ام التالية جلل�سة البيع
ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط ان ال
تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على ان يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة .وفيما يلي
بيان او�صاف املمتلكات :نوع العقار :ار�ض وما عليها من بناء املنطقة وادي ال�صفا  6رقم االر�ض  1410رقم املبنى 178
امل�ساحة  288.94مرت مربع واملقدرة قيمتها بــ ( )2.000.000.00درهم .مالحظة :يدفع املبلغ فوراً

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

طالب التنفيذ :م�صرف االم��ارات اال�سالمي �ش.م.ع عنوانه :امارة دبي مدينة دبي الطبية مقابل حديقة اخلور
بناية رقم  16املكتب التنفيذي الطابق الثالث املنفذ �ضده :عبدالر�ؤوف نور حممد و�آخرون عنوانه :امارة دبي-
ديرة �شارع بني يا�س بجانب بوج التوام ( )TWIN TOWERبناية املال الطابق ال�سابع مكتب رقم � 705شركة
حراء لل�شحن اجلوي والبحري ال�سريع ذ.م.م انه يف يوم االربعاء املوافق  2018/1/24ال�ساعة  05.00م�ساء ويف االيام
الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى بيع العقار املو�ضحة ا�صافه ادناه امام اجلهة التي انيط بها البيع (�شركة
االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين  ) www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني
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عربي ودويل

مقتل  3متطرفني ب�إطالق نار يف بنغالد�ش

معتقلون يف غوانتانامو يقا�ضون ترامب
•• وا�شنطن�-أ ف ب:

رفع  11معتقال يف �سجن قاعدة غوانتانامو الع�سكرية الأمريكية يف كوبا دعوى
ق�ضائية �ضد الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب معتربين �أن��ه يتم �إبقا�ؤهم يف
ال�سجن لأنهم م�سلمون .وا�ست�شهد املعتقلون يف الدعوى بتغريدات وت�صريحات
لرتامب تثبت بر�أيهم معاداته للإ�سالم ،م�ستلهمني احلجج التي ا�ستند اليها
معار�ضو املر�سوم الرئا�سي حول الهجرة الذي ا�ستهدف يف البدء دوال ذات غالبية
م�سلمة ح�صرا.
كما �أورد املعتقلون ت�صريحات لرتامب قال فيها ان املعتقلني يف غوانتانامو يجب
اال يُطلق �سراحهم �أبدا .وهو موقف يتناق�ض مع االدارات ال�سابقة التي اعتربت
ان ال�سجناء البالغ عددهم � 41شخ�صا بعد ان كانوا  ،775يجب ان يُعاد النظر
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يف و�ضعهم �أو �أن تتم احالتهم �أمام حمكمة ع�سكرية .وجاء يف الدعوى التي ت�شري
بو�ضوح اىل مر�سوم الهجرة ان “معار�ضة الرئي�س لإط�لاق �سراح ال�سجناء يف
غوانتانامو تندرج يف خط مبا�شر مع مبادرات �سيا�سية �أخ��رى دون متييز من
قبله والغتها املحاكم» .وتابعت الوثيقة ان “موقفه حول غوانتانامو يدعو �أقله
اىل مراجعة من قبل الق�ضاء” ،م�ضيفة ان ترامب “�أعرب عن االمل م�ؤخرا
يف ان يتم ار�سال امل�سلم ال��ذي قتل ع��دة ا�شخا�ص يف نيويورك اىل غوانتانامو
وحرمانه من الآلية الق�ضائية مبوجب الد�ستور لكنه مل يلمح ابدا اىل حرمان
ال�سفاحني البي�ض من هذه الآلية» .وقدمت ال�شكوى امام حمكمة فدرالية يف
وا�شنطن يف الذكرى ال�سنوية الـ 16لبدء ا�ستخدام ال�سجن الواقع يف قاعدة
ع�سكرية يف كوبا .وهي تطالب ب�إ�صدار امر مبثول املعتقلني وبع�ضهم م�سجون
منذ العام  2005امام الق�ضاء لتوجيه االتهام اليهم او اطالق �سراحهم.

•• دكا�-أ ف ب:

قتل ثالثة متطرفني يف تبادل �إطالق نار مع قوات النخبة يف بنغالد�ش خالل مداهمة مبنى قرب مكتب
رئي�سة الوزراء ام�س اجلمعة ،بح�سب ما اعلن املتحدث با�سم هذه القوة .وقال مفتي حممد خان �إن امل�شتبه
بهم تبادلوا �إطالق النار والقوا قنبلة على عنا�صر كتيبة التدخل ال�سريع الذين حا�صروا املبنى بعد �أن تلقوا
معلومات عن وجود املتطرفني الثالثة داخله .و�أفاد خان وكالة فران�س بر�س “لقد قتلوا يف �إطالق النار”،
م�شريا �إىل �أن كلهم كانوا متطرفني  .و�أو�ضح املتحدث وو�سائل الإعالم املحلية �أن املخب�أ كان قريبا ملكتب
رئي�سة الوزراء �شيخة ح�سينة .وتعهدت حكومة ال�شيخة ح�سينة واجد بالق�ضاء على التطرف يف بنغالد�ش
ذات الغالبية امل�سلمة والتي �شهدت ع��ددا من االع�ت��داءات التي نفذتها جماعات متطرفة خالل ال�سنوات
الأخرية .ففي متوز يوليو  ،6102اقتحم م�سلحون مقهى يف دكا وقتلوا � 22شخ�صا من بينهم � 81أجنبيا.
وتبنى تنظيم داع�ش االعتداء الدامي ،لكن حكومة ح�سينة تنفي �أي تواجد للتنظيمات اجلهادية الدولية
على �أرا�ضيها.

اجنيال مريكل تقرتب من والية رابعة

ترامب ميدد تخفيف
العقوبات على �إيران

االتفاق احلكومي يف �أملانيا يق�ضي بخف�ض عدد الالجئني
•• برلني�-أ ف ب:

يعتزم املحافظون واال�شرتاكيون
الدميوقراطيون يف املانيا خف�ض
ع� � ��دد ط ��ال� �ب ��ي ال� �ل� �ج ��وء ال ��ذي ��ن
يدخلون البلد اىل ح��واىل مئتي
�أل��ف يف ال�سنة ،وف��ق ن�ص االتفاق
احل �ك��وم��ي ال� ��ذي ت��و� �ص �ل��وا �إليه
اجلمعة وح�صلت وك��ال��ة فران�س
بر�س على ن�سخة منه.
وجاء يف الوثيقة التي مت االتفاق
عليها ب�ع��د م �ف��او� �ض��ات ا�ستمرت
�أك�ثر من � 24ساعة يف برلني �أن
“�أرقام ال�ه�ج��رة مب��ا فيها الجئو
احلرب و�أولئك املعنيون بلم �شمل
ال�ع��ائ�لات و�إع ��ادة ال�ت��وزي��ع ،وبعد
ح��ذف الذين ي�غ��ادرون البالد لن
ت�ت�خ�ط��ى � 180أل� ��ف اىل 220
الف �شخ�ص �سنويا».
وه � ��ذا م ��ا ي �ت �ج��اوب م ��ع مطالب
امل �� �س �ي �ح �ي�ين ال ��دمي ��وق ��راط� �ي�ي�ن
بزعامة امل�ست�شارة �أنغيال مريكل،
ولو �أن وثيقة العمل جتيز هام�ش
مرونة جلهة رفع العدد.
ويف الوقت نف�سه ،اتفق املفاو�ضون
ع �ل��ى ت�خ�ف�ي����ض � �ش��دي��د لعمليات
مل ��ش�م��ل ال �ع��ائ�ل�ات ،م��ع حتديد
�سقف للذين يحق لهم اال�ستفادة
من هذه الآلية �شهريا قدره �ألف

�شخ�ص.
وهو �إجراء �أقرب �أي�ضا �إىل مواقف
امل �ح ��اف �ظ�ي�ن م �ن ��ه �إىل مطالب
اال�شرتاكيني الدميوقراطيني.
وات � � � �ف� � � ��ق ق� � � � � � ��ادة امل � �ح� ��اف � �ظ�ي��ن
واال��ش�تراك�ي�ين الدميوقراطيني
كذلك على تطبيق �شروط جديدة
ال�ستقبال الالجئني ،تق�ضي بعدم
تقدمي م�ساعدة مالية لهم ب�صورة
ت�ل�ق��ائ�ي��ة ،ب��ل ا��س�ت�ب��دال�ه��ا �أحيانا
مب�ساعدة مادية.
وك��ان��ت م�س�ألة ال�ه�ج��رة املو�ضوع
اخل�لايف الرئي�سي ب�ين الطرفني
يف بلد �شهد اخرتاقا كبريا لليمني
املتطرف يف االنتخابات الأخرية،
م�ستفيدا م��ن ا��س�ت�ي��اء ق���س��م من
ال��ر�أي العام بعد توافد �أك�ثر من
مليون طالب جلوء منذ .2015
وت� ��و� � �ص � �ل� ��ت �أن� � �غ� � �ي �ل��ا م�ي�رك ��ل
واال��ش�تراك�ي��ون الدميوقراطيون
��ص�ب��اح ام ����س ب�ع��د �أك�ث�ر م��ن 24
� �س��اع��ة م ��ن امل �ف��او� �ض��ات ال�شاقة
�إىل ات � �ف� ��اق م� �ب ��دئ ��ي لت�شكيل
حكومة جديدة يف �أملانيا �ست�سمح
للم�ست�شارة ب��ال�ب�ق��اء يف ال�سلطة
لوالية رابعة.
ورد امل���ص��در م�ط�ل��ع ع�ل��ى جمرى
امل� �ح ��ادث ��ات �إي� �ج ��اب ��ا ع �ل��ى � �س ��ؤال
لوكالة فران�س بر�س عما �إذا كان

تركيا تعيد  1800موظف حكومي اىل منا�صبهم

•• انقرة�-أ ف ب:

�أع ��ادت ال�سلطات ال�ترك�ي��ة مب��وج��ب م��ر��س��وم ق�ضائي اك�ث�ر م��ن 1800
موظف حكومي عزلوا يف �إط��ار حملة التطهري بعد حماولة االنقالب يف
متوز يوليو  2016اىل منا�صبهم ،بح�سب ما �أوردت وكالة انباء االنا�ضول
احلكومية.
وكان املوظفون البالغ عددهم � 1823شخ�صا عزلوا لتحميلهم تطبيقا
م�شفرا تقول انقرة ان��ه و�سيلة التوا�صل امل�ستخدمة بني امل�س�ؤولني عن
االنقالب.
لكن ال�سلطات �أعلنت يف اواخ��ر كانون الأول دي�سمرب املا�ضي انه تبني ان
التطبيق مت حتميله لدى �آالف الأ�شخا�ص بدون علم منهم.
واق�ي��ل اك�ثر م��ن  140ال��ف �شخ�ص او ع��زل��وا م��ن م�ؤ�س�سات تركية منذ
االنقالب الفا�شل ال��ذي ن�سبته ال�سلطات اىل الداعية املقيم يف الواليات
املتحدة فتح اهلل غولن والذي ينفي ذلك ب�شدة.
كما �أوقفت ال�سلطات نحو  55الف �شخ�ص يف �إطار حملة التطهري التي
�شملت اي�ضا او�ساط امل�ؤيدين للأكراد وو�سائل اعالم معار�ضة.
من بني الأ�شخا�ص الذين �أعيدوا اىل منا�صبهم مبوجب مر�سوم ق�ضائي
�صدر ليل اخلمي�س اجلمعة  544موظفا يف وزارة الرتبية الوطنية و458
موظفا يف االدارة العامة لالمن و 204موظفني يف وزارة ال�صحة ،بح�سب
تعداد لوكالة انباء االنا�ضول.
وتابعت الوكالة ان ه�ؤالء املوظفني �سيتلقون رواتب عن جممل الفرتة التي
ظلوا فيها بال عمل لكن لن يكون ب�إمكانهم املطالبة بتعوي�ض.
وكان املدعي العام يف انقرة �أعلن يف �أواخر كانون الأول دي�سمرب املا�ضي ان
� 11480شخ�صا حملوا تطبيق “بايلوك” دون علم منهم عند حماولتهم
الو�صول اىل تطبيق اخ��رى على ه��وات��ف حممولة .وا��ض��اف انها و�سيلة
ت�ستخدمها �شبكة غولن لتغطية امل�ستخدمني الفعليني للتطبيق ،على حد
تعبريه.

قادة االحزاب تو�صلوا �إىل ت�سوية.
و�أك ��دت امل�ن��دوب��ة دوروث ��ي ب��ار من
عائلة امل�ست�شارة ال�سيا�سية االتفاق
ن ��ا�� �ش ��رة � � �ص� ��ورة ل �ل��وث �ي �ق��ة على
تويرت.
وع�ق��دت امل�ست�شارة ال�ت��ي ترت�أ�س
االحت��اد امل�سيحي الدميوقراطي

وح� �ل� �ي� �ف� �ه ��ا ال� � �ب � ��اف � ��اري رئي�س
االحت� � ��اد امل �� �س �ي �ح��ي االجتماعي
هور�ست �سيهوفر ورئي�س احلزب
اال�شرتاكي الدميوقراطي مارتن
��ش��ول�ت��ز م ��ؤمت ��را ��ص�ح��اف�ي��ا بعيد
الظهر.
و�أعلنت مريكل خالله معلقة على

مو�ضوع �إ�صالح �أوروبا الذي يدعو
�إليه الرئي�س الفرن�سي �إميانويل
م��اك��رون ال�ع��امل ال ينتظرنا� ،إننا
بحاجة �إىل ان�ط�لاق��ة ج��دي��دة يف
�أوروب� ��ا ،واع ��دة ب ��أن �أمل��ان�ي��ا �ستجد
حلوال مع فرن�سا ت�سمح بتحقيق
هذا الهدف.

وا� �ض��اف��ت ان ان �ط�ل�اق��ة جديدة
لأوروب � � � ��ا ه ��ي ك ��ذل ��ك انطالقة
جديدة لأملانيا.
من جهته قال �شولتز ان االتفاق
املبدئي الذي مت التو�صل اليه هو
نتيجة ممتازة.
وت �ن ����ص ال��وث �ي �ق��ة ال �ت��ي و�ضعها

تركيا تدين قرار «الد�ستورية» بالإفراج عن �صحافيني
•• ا�سطنبول�-أ ف ب:

دان نائب رئي�س ال ��وزراء الرتكي
ام����س ال �ق��رار اخل��اط��ئ للمحكمة
ال ��د�� �س� �ت ��وري ��ة ال �ع �ل �ي��ا ب� ��الإف� ��راج
امل���ش��روط ع��ن �صحافيني ي�شتبه
ب���ص�ل�ت�ه�م��ا مب �ح ��اول ��ة االن� �ق�ل�اب
يف  ،2016ب �ع��د �أن ق � ��ررت ان
توقيفهما ي�شكل انتهاكا انتهاك
حلقوقهما.
ووج �ه ��ت ات �ه��ام��ات لل�صحافيني
��ش��اه�ين ال �ب��اي وحم �م��د ال �ت��ان يف
ق�ضيتني خمتلفتني ،باالرتباط
بالداعية الرتكي فتح اهلل غولن
ال� ��ذي ت�ت�ه�م��ه ان �ق��رة ب��ان��ه العقل
املدبر ملحاولة االن�ق�لاب الفا�شلة
يف مت� ��وز ي��ول �ي��و  .2016وهي
املزاعم التي ينفيها غولن.
وي��أم��ل حقوقيون �أن ي�شكل قرار
املحكمة الد�ستورية �سابقة قانونية
رئي�سية ت�ساعد يف �إط�ل�اق �سراح
ع �� �ش��رات ال���ص�ح��اف�ي�ين الآخرين
الذي اوقفوا يف حملة القمع التي
تلت حماولة االنقالب.
ل� �ك ��ن حم �ك �م �ت�ي�ن ج �ن��ائ �ي �ت�ي�ن يف
ا��س�ط�ن�ب��ول حت��دت��ا احل �ك��م م�ساء

اخلمي�س وقررتا ا�ستمرار احتجاز
ال�صحافيني .وات�ه��م نائب رئي�س
ال��وزراء واملتحدث با�سم احلكومة
ب �ك��ر ب � � � ��وزداق امل �ح �ك �م��ة بتجاوز
��س�ل�ط��ات�ه��ا ب��ال �ت �� �ص��رف كمحكمة
ا�ستئناف عليا.
وك ��ت ب� ��وزداق ع�ل��ى ت��وي�تر “بهذا
ال �ق��رار ف ��إن املحكمة الد�ستورية
جت � � ��اوزت ح� ��دوده� ��ا الت�شريعية

والد�ستورية” ،م ��ؤك��دا �أن هذه
امل� �ح� �ك� �م ��ة ي� �ج ��ب �أال تت�صرف
كمحكمة ا�ستئناف.
وو�صف القرار بال�سيء واخلاطئ
 ،قائال �إن��ه يذكر باحلكم ال�صادر
ع ��ن امل �ح �ك �م��ة ن�ف���س�ه��ا يف �شباط
ف�ب�راي ��ر  2016ب� ��االف� ��راج عن
رئي�س التحرير ال�سابق ل�صحيفة
جمهوريت اليومية كان دوندار.

واث ��ار ه��ذا ال �ق��رار حينها غ�ضب
ال��رئ �ي ����س ال �ت�رك� ��ي رج � ��ب طيب
اردوغ��ان الذي قال �إنه ال يكن �أي
احرتام للقرار.
واملحكمة الد�ستورية العليا� ،أعلى
حم �ك �م��ة يف ت ��رك �ي ��ا ،واح � � ��دة من
امل�ؤ�س�سات القليلة يف تركيا التي ال
ي�سيطر عليها اردوغان املدعوم من
اجلي�ش ،والربملان ،واحلكومة.
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•• وا�شنطن-رويرتز:

املفاو�ضون وح�صلت وكالة فران�س
ب��ر���س ع�ل��ى ن�سخة ع�ن�ه��ا ،ب�صورة
خ��ا��ص��ة ع�ل��ى �أن ت�ع�م��ل احلكومة
االئ�ت�لاف�ي��ة املقبلة ب��ال�ت�ع��اون مع
ف��رن���س��ا م��ن �أج ��ل ت�ع��زي��ز منطقة
اليورو و�إ�صالحها جلعلها اقوى
يف وجه الأزمات.
وك � � � � ��ان احل � � � � ��زب اال�� � �ش �ت��راك � ��ي
ال��دمي��وق��راط��ي متم�سكا ب�إ�صرار
ب � �ه� ��ذه ال� �ن� �ق� �ط ��ة ،يف ح �ي��ن ك ��ان
املحافظون �أك�ثر ت�شكيكا ب�ش�أنها
بالأ�سا�س.
وم ��ن � �ش ��أن ال �ت �� �س��وي��ة �أن ت�سمح
ل �ل �ق��وة االق �ت �� �ص��ادي��ة الأوىل يف
�أوروب � � � ��ا ب� ��اخل� ��روج م ��ن م�أزقها
ال�سيا�سي بعد ثالثة �أ�شهر ون�صف
م��ن االنتخابات الت�شريعية ،و�أن
ت�ضمن ملريكل م�ستقبلها ال�سيا�سي
وتفتح لها املجال لوالية رابعة بعد
 12عاما ق�ضتها يف ال�سلطة.
وي�ت�ح�ت��م ط ��رح االت� �ف ��اق املبدئي
خ �ل ��ال ال � �ن � �ه ��ار ع� �ل ��ى الهيئات
القيادية للأحزاب الثالثة.

ق ��ال م���ص��در م�ط�ل��ع �إن الرئي�س
الأمريكي دون��ال��د ترامب �سيمدد
ت�خ�ف�ي��ف ال �ع �ق��وب��ات ع �ل��ى �إي � ��ران
مب��وج��ب االت� �ف ��اق ال� �ن ��ووي الذي
�أب��رم�ت��ه اجلمهورية ع��ام 2015
مع الواليات املتحدة وقوى عاملية
�أخ��رى ،تاركا االتفاق على و�ضعه
احل � ��ايل .غ�ي�ر �أن امل �� �ص��در توقع
�أن مي �ن��ح ت ��رام ��ب الكوجنر�س
الأم��ري �ك��ي واحل�ل�ف��اء الأوروبيني
م �ه �ل��ة ل�ت�ح���س�ين االت � �ف ��اق ،ال ��ذي
��س�ب��ق و�أن ت�ع�ه��د ب ��إل �غ��ائ��ه .ودون
ه��ذه اخل�ط��وة رمب��ا يجدد ترامب
تهديده باالن�سحاب من االتفاق.
و�أم� � � ��ام ت� ��رام� ��ب م �ه �ل��ة تنق�ضي
ام�س اجلمعة الت�خ��اذ ق��رار ب�ش�أن
العقوبات .وم��ن �ش�أن اتخاذ قرار
بوقف تخفيف العقوبات �أن ينهي
فعليا االتفاق ال��ذي يكبح برنامج
ط�ه��ران ال�ن��ووي .وم��ن املتوقع �أن
يعلن البيت الأبي�ض القرار اليوم
ال�سبت.
وق ��ال امل �� �ص��در امل�ط�ل��ع �إن ترامب
� �س �ي��واف��ق ع �ل��ى مت ��دي ��د تخفيف
العقوبات لكنه ق��رر �أي�ضا فر�ض
عقوبات جديدة على �إيران.
وق ��ال م �� �س ��ؤوالن ك �ب�ي�ران ب � ��إدارة
ت��رام��ب ل��روي�ترز ي��وم الأرب�ع��اء �إن
الرئي�س �أب��دى يف �أح��ادي��ث خا�صة
ع ��زوف ��ا ع ��ن الإ�� �ص� �غ ��اء لن�صيحة
م�ست�شارين ب��ارزي��ن �أو��ص��وه بعدم
جتديد العقوبات.

تركيا حتذر رعاياها من ال�سفر اىل �أمريكا

•• ا�سطنبول�-أ ف ب:

دعت تركيا ام�س رعاياها اىل اعادة النظر يف اي خطة لديهم للتوجه اىل
الواليات املتحدة خ�صو�صا ب�سبب احتمال تعر�ضهم لتوقيف تع�سفي على
حد تعبري انقرة ،ردا على اجراء مماثل اتخذته وا�شنطن.
ودع��ت وزارة اخل��ارج�ي��ة الرتكية يف بيان مواطنيها اىل �إع ��ادة النظر يف
م�شاريعهم لل�سفر اىل ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ب�سبب ت��زاي��د اع�م��ال الإره ��اب
والعنف وكذلك التوقيفات التع�سفية.
وقالت الوزارة ان مواطنني اتراكا مبا يف ذلك موظفني يقومون مبهمات
ر�سمية ،كانوا �ضحايا توقيف تع�سفي ،ب��دون ان ت�ضيف اي تفا�صيل عن
ه�ؤالء.
وي�شكل هذا البيان على ما يبدو ردا على حتذير للم�سافرين ن�شرته وزارة
اخلارجية الأمريكية ام�س الأول اخلمي�س وحتدث عن توقيفات �سيا�سية يف
تركيا وخطر امني خ�صو�صا يف جنوب �شرق البالد.
وقالت اخلارجية االمريكية خ�صو�صا ان ال�سلطات الرتكية �أوقفت �أ�شخا�صا
بناء على عنا�صر �ضعيفة وابقيت �سرية ،لدوافع تبدو �سيا�سية.
والعالقات بني �أنقرة ووا�شنطن متوترة ب�سبب ع��دد من الق�ضايا بينها
�سوريا وحماكمة يف نيويورك تطال م�س�ؤولني اتراكا.
ودان� � ��ت حم �ك �م��ة يف ن �ي ��وي ��ورك امل �� �ص��ريف ال�ت�رك ��ي حم �م��د ه ��اك ��ان اتيال
بتهمة ال�ت��ورط يف خمطط مل�ساعدة اي��ران على االلتفاف على العقوبات
االمريكية.
وجرت املحاكمة الفدرالية بناء على �شهادة رجل االعمال الرتكي االيراين
ر�ضا �ضراب ال��ذي ا�صبح �شاهدا للحكومة بعد �إق��راره بتورطه كو�سيط
�أ��س��ا��س��ي ل�ت�ج��ارة اقليمية معقدة لكن مربحة ك��ان��ت ت�سمح الي ��ران عرب
امل�صرف احلكومي الرتكي “خلق بنك” ب�ضخ مليارات اليورو من عائدات
املحروقات يف النظام امل�صريف الدويل مقابل الذهب.

تركيا حتذر من موجة نزوح جديدة يف �إدلب

خماوف من مذبحة لداع�ش يف ريف درعا
•• عوا�صم-وكاالت:

ع �ب��ر ن ��ا�� �ش� �ط ��ون � � �س� ��وري� ��ون عن
خم��اوف �ه��م م��ن م��ذب �ح��ة جديدة،
يعد لها “جي�ش خالد بن الوليد”
امل�ب��اي��ع لتنظيم داع ����ش الإرهابي
يف ري� ��ف حم��اف �ظ��ة درع � ��ا ،جنوب
البالد.
وق��ال نا�شط �سوريون طلبوا عدم
ن�شر ا�سمهم لأ�سباب �أمنية لـ24
�إن التنظيم �أ�سر نحو � 20شخ�صاً
ب�ين م�ق��ات�ل�ين ب���ص�ف��وف املعار�ضة
ومدنيني ،خالل هجوم قبل يومني
على قريتني يف ريف درعا الغربي.
وي�خ���ش��ى ال �ن��ا� �ش �ط��ون ،ح���س��ب ما
حتدثوا ،من عملية �إعدام جماعي
ي�ع��د ل�ه��ا تنظيم داع ����ش لت�صفية
الأ�سرى خالل الأيام القادمة.
و�أو�ضح النا�شطون �أن جي�ش خالد
ا� �س �ت��وىل ع �ل��ى � �س �ي��ارات و�أ�سلحة
وذخ� ��ائ� ��ر ت �ع ��ود ل �ل �م �ع��ار� �ض��ة بعد

ال �ه �ج��وم ال � ��ذي �أوق� � ��ع ع � ��ددا من
القتلى ب�صفوف الأخرية.
وك� ��ان ال�ف���ص�ي��ل امل �ت �ط��رف عبارة
ع��ن  3ف ��رق اج�ت�م�ع��ت حت��ت ا�سم
خ ��ال ��د وب ��اي� �ع ��ت ت �ن �ظ �ي��م داع� �� ��ش،
وي�سيطر على معظم بلدات حو�ض
الريموك ،وع��دداً من القرى على
احل ��دود م��ع اجل ��والن وق��ري��ة على
احلدود مع الأردن.
وبح�سب و�سائل اع�ل�ام معار�ضة،
فقد نفذ التنظيم امل�ت�ط��رف قبل
��ش�ه��ر عمليتي �إع � ��دام م �ي��داين يف
م�ن�ط�ق��ة ��س�ي�ط��رت��ه ��ض�م��ن حو�ض
الريموك حيث تتعدد التهم التي
ُتو�صل �صاحبها للإعدام ،بح�سب
ق��وان�ين التنظيم ،وك��ذل��ك تتعدد
�أ�ساليب الإعدام.
كما تو�صل تهمة حيازة ال�سجائر
وب�ي�ع�ه��ا� ،أو ع��دم ال�ت�ق� ّي��د بقوانني
ال �ت �ن �ظ �ي��م يف ال �ل �ب ��ا� ��س اخل ��ا� ��ص
بالرجال والن�ساء وحالقة ال�شعر

وال ��ذق ��ن �إىل الإع � � � ��دام ،وتعترب
تهمتا �سب الذات الإلهية وال�سحر
�سبباً ل�ل�إع��دام امل�ي��داين يف معظم
الأح �ي��ان� ،إ�ضافة �إىل “�إقامة حد
ال ��ردة على جوا�سي�س لل�صحوات
املرتدة” ،وهي التهمة التي غالباً
م ��ا ي �� �س��وق �ه��ا ال �ت �ن �ظ �ي��م � �ض��د من
ينا�صر �أو ي�ساند ف�صائل املعار�ضة
داخل مناطق �سيطرته.
اىل ذل� ��ك ،ق ��ال ب��ن ع �ل��ي يلدرمي
رئي�س وزراء تركيا اليوم اجلمعة
�إن احلملة الع�سكرية املت�صاعدة يف
حمافظة �إدلب ال�سورية اخلا�ضعة
ل�سيطرة املعار�ضة �ست�سبب موجة
نزوح جديدة.
ودع ��ا ي �ل��درمي �إي ��ران ورو��س�ي��ا �إىل
وق� ��ف ه �ج ��وم ل�ل�ج�ي����ش ال�سوري
ب � ��ال� � �ق � ��رب م � � ��ن ح � � � � ��دود ت ��رك� �ي ��ا
اجلنوبية.
وق��ال��ت الأمم امل �ت �ح��دة �إن هجوم
ال �ق��وات ال���س��وري��ة ال�ت��ي ي�ساندها

م �ق��ات �ل��ون ت��دع�م�ه��م �إي � ��ران ا�شتد
وت�سبب يف ن ��زوح ع���ش��رات الآالف
منذ نوفمرب ت�شرين الثاين.
وت � �ق� ��ول ت ��رك� �ي ��ا ،ال� �ت ��ي تعار�ض
الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد لكنها
تتعاون مع حليفتيه رو�سيا و�إيران
خلف�ض الأعمال القتالية يف �إدلب،
�إن �أح ��دث ه�ج��وم للجي�ش م��ا كان
ليتم دون دعم طهران ومو�سكو.
وت�ست�ضيف تركيا ثالثة ماليني
الج ��ئ � �س��وري ف� ��روا �إل �ي �ه��ا خالل
ال�صراع املمتد منذ �أك�ثر من �ستة
�أع ��وام .وتخ�شى تركيا م��ن موجة
ن� ��زوح ج��دي��دة ع�ب�ر ح ��دوده ��ا من
�إدل ��ب .واملحافظة ال��واق�ع��ة �شمال
غ��رب �سوريا ه��ي �أك�بر منطقة ما
زال��ت خا�ضعة ل�سيطرة املعار�ضة
التي ُط��ردت من معاقلها الأخرى
يف �سوريا وت�ضم �أكرث من مليوين
� �ش �خ ����ص ي �ح �ت��اج ال� �ع ��دي ��د منهم
مل�ساعدات.

وقال يلدرمي لل�صحفيني بعد �صالة
اجلمعة ام�س “ت�صاعد الهجمات
يف �إدلب �سي�ؤدي �إىل موجات نزوح
جديدة ومعاناة هناك .ه��ذا خط�أ
و�شديد اخلطورة».
وتن�شر تركيا قوات يف �شمال �إدلب
و�أقامت قواعد هناك بعد االتفاق

م ��ع �إي� � ��ران ورو� �س �ي��ا ع �ل��ى �إقامة
“منطقة ع��دم ت�صعيد” يف �إدلب
واملناطق القريبة.
وقال يلدرمي “يقرتف نظام الأ�سد
خط�أ كبريا ب�شن هجوم دون مراعاة
للمدنيني من �أجل انتزاع �أرا�ض...
بينما حتقق مبادرة تركيا ورو�سيا

و�إي��ران لتحقيق ال�سالم الدائم يف
�سوريا تقدما».
و�أ� �ض��اف “نناق�ش ه��ذا الأم ��ر مع
رو�سيا و�إي��ران ون�صدر حتذيراتنا
ب�ش�أن �إمكانية ات�ساع نطاق هجمات
الأ� �س��د املروعة” .وح ��ذر م��ن �أن
ال �ق �ت��ال ي �ع��رق��ل ج �ه��ود التو�صل

حل ��ل � �س �ي��ا� �س��ي .وت �� �س �ع��ى رو�سيا
لعقد م�ؤمتر �سالم �سوري ال�شهر
اجلاري رغم �أنه مل يتبني بعد من
�سيح�ضره .و�شن مقاتلو املعار�ضة
هجوما م�ضادا على قوات احلكومة
ال�سورية وحلفائها يف �إدل��ب �أم�س
الأول.
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العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
�إعادة اعالن بالن�شر

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

يف الدعوى  2017/12167عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه -1 /ت��وري�ن��و م��ودا �ستايل �� ��ش.ذ.م.م جم�ه��ول حم��ل االق��ام��ة مبا
ان امل��دع��ي /جيجي دات�ل�اج الزارى ق��د �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة
مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا ( 11000دره��م) وت��ذك��رة ع��ودة مببلغ ( )2000درهم
والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوى MB990172424AE:وحددت لها جل�سة
يوم االح��د املوافق  2018/2/4ال�ساعة � 08.30ص مبكتب ادارة الدعوى لذا 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  ,علما ب��ان مت احالة ال��دع��وى من ادارة الدعوى
اىلالدائرة العماليه اجلزئيه التا�سعه لنظرها.
رئي�س ال�شعبة

يف الدعوى  2017/12729عمايل جزئي
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اىل املنفذ �ضده -1/البليه ماي�سون دبي دبيليو �سي جمهول حمل االقامة
مبا ان طالب التنفيذ/ح�سناء ادن وميثله:را�شد عبداهلل علي هوي�شل
النعيمي قد �أق��ام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامك
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )95970درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة
املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ( )6028درهم 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
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العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/6175عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي عليه -1 /مطعم ومقهى �شانديز م�شهد � ��ش.ذ.م.م جمهول
حمل االقامة مبا ان املدعي /عمرو ريا�ض عبداحلي حممد �سلطان قد
�أق ��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها
( 19926دره��م) وتذكرة ع��ودة مببلغ ( 2000دره��م) والر�سوم وامل�صاريف
رقم ال�شكوى MB990577225AE:وحددت لها جل�سة يوم االثنني
املوافق  2018/1/29ال�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 .
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رئي�س ال�شعبة

رئي�س الق�سم

يف الدعوى  2017/10894عمايل جزئي
اىل املدعي عليه -1 /وقا�ص ار�شاد لالعمال الفنية �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي /غ�لام عبا�س حممد ب�شري قد �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 17795درهم) وتذكرة عودة مببلغ وقدره
( 1200درهم) وبالر�سوم وامل�صاريف يف ال�شكوى رقمAE178266612MB:
وح��ددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2018/1/17ال�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 ,
علما بان الدعوى قد احيلت اىل الدائرة العمالية اجلزئية (. )121
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/4769عمايل جزئي

اىل امل�ح�ك��وم ع�ل�ي��ه -1/راي ��د ب��اي��ك ��ش��وب (ف ��رع م��ن دب��ي دي ��زرت اك�سرتمي)
�ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة
بتاريخ  2017/10/19يف الدعوى املذكورة اع�لاه ل�صالح/ماك�سيم �شاتروف
ب��ال��زام املدعى عليها ب��أن ت ��ؤدي للمدعي مبلغ ( )70467دره��م وت��ذك��رة عودة
اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بخدمة �صاحب عمل
اخر والزمتها امل�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
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العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

يف الدعوى رقم  2017/5319تنفيذ عمايل
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اىل املدعي عليه -1/مطعم مزاج �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
�سيد امتياز احمد �سيد احمد نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة
بتاريخ  2017/8/22يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح�/سيد امتياز احمد �سيد
احمد بالزام املدعى عليها ب��أن ت��ؤدي للمدعي مبلغا وق��دره ( )36.383درهم
وتذكرة عودة اىل وطنه على الدرجة ال�سياحية او قيمتها ما مل يلتحق بخدمة
رب �صاحب عمل اخر وباملنا�سب من امل�صروفات واعفت املدعي من ن�صيبه منها
 .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.
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العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
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العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

يف الدعوى  2017/388عمايل كلي

يف الدعوى  2017/9726عمايل جزئي

اىل املدعي عليه -1 /ايروبتيما ميديكال �سولو�شنز منطقة ح��رة ذ.م.م
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /هبه اكرم احلاج خليل قد �أقام عليك
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 508.660درهم)
وتذكرة عودة مببلغ ( 3000درهم) والر�سوم وامل�صاريف وحددت لها جل�سة
يوم اخلمي�س املوافق  2018/2/1ال�ساعة � 10.30ص 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 .

اىل امل��دع��ي عليه -1 /روي� ��ال راي ��ز ل�ل�خ��دم��ات الفنية � � ��ش.ذ.م.م جمهول
حمل االقامة مبا ان املدعي /زه��ور اهلل خان حممد زم��ان قد �أق��ام عليك
ال��دع��وى وم��و��ض��وع�ه��ا امل�ط��ال�ب��ة مب�ستحقات ع�م��ال�ي��ة وق��دره��ا (25719
دره ��م) وت��ذك��رة ع ��ودة مببلغ ( 2000دره ��م) وال��ر� �س��وم وامل���ص��اري��ف رقم
ال�شكوى mb176350417ae:وح ��ددت لها جل�سة ي��وم اخلمي�س
املوافق  2018/1/18ال�ساعة � 09.30ص بالقاعة  ch1.B.10لذا ف�أنت
مكلف باحل�ضور �أو م��ن ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا ل��دي��ك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
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العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

يف الدعوى رقم  2017/4599تنفيذ عمايل

يف الدعوى رقم  2017/5215تنفيذ عمايل

يف الدعوى رقم  2017/4928تنفيذ عمايل

يف الدعوى رقم  2017/5057تنفيذ عمايل

اىل املنفذ � �ض��ده -1/اوت بو�ست للب�صريات �� ��ش.ذ.م.م جم�ه��ول حمل
االق��ام��ة مب��ا ان طالب التنفيذ/مها �سعد احمد عبدال�سالم ق��د �أقام
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )30303درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة
اىل مبلغ ( )2342دره��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 املنفذ � �ض��ده -1/ديفوكرافت�س للحلول �� ��ش.ذ.م.م جم�ه��ول حمل
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حمبوب القادر ا�شرف مياه قد �أقام عليك
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )14623دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة اىل
مبلغ ( )1234درهم 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.

اىل املنفذ �ضده� -1/سام لالعمال الكهروميكانيكية ���ش.ذ.م.م جمهول
حمل االق��ام��ة مبا ان طالب التنفيذ/اجمني علي �شكور علي قد �أقام
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )24473درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة
اىل مبلغ ( )1651دره��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 املنفذ � �ض��ده -1/ج��ري��ن ديجيتال تكنولوجي �سريف�س � ��ش.ذ.م.م
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بالل عبد الرحمن �سيد
�سلوم احمد قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )12500درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة
املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ( )1095درهم 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.

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي االبتدائية

رئي�س ال�شعبة

الت�سوياتالودية
العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
مذكرة اعالن متنازع �ضده بالن�شر

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/206بيع عقار مرهون

يف الدعوى  2017/454نزاع تعيني خربة جتاري

رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

يف الدعوى رقم  2017/5294تنفيذ عمايل

يف الدعوى رقم  2017/5199تنفيذ عمايل

اىل املنفذ �ضده -1/ر�ضا جربائيل بابا بور جمهول حمل االقامة
مبا ان طالب التنفيذ/البنك العربي املتحد وميثله:حممد عي�سى
�سلطان ال�سويدي.
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن ار�ض
 املنطقة:الثنية الرابعة  -رقم االر�ض - 2009:امل�ساحة6.612/00:قدم مربع وفاء للمبلغ املطالب به ( )6.500.000درهم وذلك للعلم
مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا

اىل املتنازع �ضده -1 /اندري لي�سني جمهول حمل االقامة مبا ان املتنازع
 /غوغريوز م.د.م�.س قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بندب
خبري متخ�ص�ص م��ع ال��زام امل��دع��ي عليه بالر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة.وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2017/1/16ال�ساعة
��� 8.30ص مبكتب امل�صلح ل��ذا ف��أن��ت مكلف باحل�ضور �أو م��ن ميثلك
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .

اىل املنفذ ��ض��ده -1/مطعم دك��ام � ��ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا
ان طالب التنفيذ/بريوك زمييدكون هايلي قد �أق��ام عليك الدعوى
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ()5537
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ()905
درهم 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.

اىل املنفذ �ضده -1/ار�سالن كا�شف لتجارة ال�سكراب �ش.ذ.م.م جمهول
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ا�سعد علي خمتار احمد قد �أقام
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )8330درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة اىل
مبلغ ( )819درهم 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.

حماكم دبي

حماكم دبي
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حماكم دبي
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رئي�س الق�سم
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حماكم دبي االبتدائية
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حمكمة اال�ستئناف

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
مذكرة �إعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/1880ا�ستئناف جتاري

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2013/400تنفيذ عقاري

اىل املنفذ ��ض��ده� -1/شركة �ست�شون انف�سمنتز ليمتد �-2شركة �شون
انف�ستمنز ليمتد جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ�/شركة
دنل�سكو اخل�ل�ي��ج ذ.م.م ومي�ث�ل��ه��:س�م�ير ح�ل�ي��م ك�ن�ع��ان ق��د �أق ��ام عليكم
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )4776353دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/1576تنفيذ مدين

اىل املنفذ �ضده -1/جومادى فتكاتابر راو جمهول حمل االقامة
مبا ان طالب التنفيذ/كليم اهلل مو�سى رحمت اهلل قد �أق��ام عليكم
ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )75966درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه
ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج� ��راءات التنفيذية بحقك يف ح��ال��ة عدم
االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

حمكمة اال�ستئناف
العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/1477ا�ستئناف جتاري

اىل امل�ست�أنف �ضده -1 /الرموز لتجارة وجتهيز الهدايا االعالنية ذ.م.م وميثلها
مديرها/نهاد نظري ابراهيم � -2آر ام زد ايه تريدجن اند�سرتي م.م.ح وميثلها
املدير امل�سئول/نهاد نظري ابراهيم جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف /
رمزه للتجارة �ش.ذ.م.م وميثله:روكز جورج حبيقه قد ا�ست�أنف /احلكم ال�صادر
بالدعوى رقم  2017/1620جتاري جزئي بتاريخ2017/7/31:
وحددت لها جل�سه يوم االحد املوافق  2017/1/28ال�ساعة � 10.00صباحا بالقاعة
رقم  ch2.D.19وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال
تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
مذكرة اعالن متظلم �ضده بالن�شر
يف الدعوى  2017/164تظلم مدين
اىل املتظلم �ضده -1 /خليفه احمد حممد عبده جمهول حمل االقامة مبا ان
املتظلم  /حممد عبداملح�سن حممد البقماء وميثله:را�شد عبدالرزاق حممد
تهلك قد �أقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�ضوعه تظلم من القرار ال�صادر
يف ال��دع��وى رق��م  736/2017ام��ر على عري�ضة م��دين وال��ر��س��وم وامل�صاريف.
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2018/1/23ال�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

يف الدعوى رقم  2017/743تنفيذ عقاري
اىل املنفذ ��ض��ده -1/ريا�ض علي عبد احل�سني جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان طالب
التنفيذ/بنك ات�ش ا�س بي �سي ال�شرق االو�سط املحدود وميثله:احمد ح�سن رم�ضان
ال علي نعلنكم باحلكم ال�صادر يف الدعوى رق ��م 2017/203:عقاري كلي ي��وم االحد
بتاريخ 2017/5/21:باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك:
 -1بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره ( )4690145.30درهم بالت�ضامن وت�سليمه اىل طالب
التنفيذ �أو خزينة املحكمة خالل  15يوم من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن

اىل امل�ست�أنف �ضده -1 /بيال كون�سيبت للمعدات الطبية � ��ش.ذ.م.م جمهول
حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /فوج كلر يور اليف �صالون وميثله:ابراهيم علي
املو�سى احلمادي قد ا�ست�أنف القرار /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2016/2847
جتاري جزئي بتاريخ2017/10/4:
وح��ددت لها جل�سه ي��وم االث�ن�ين امل��واف��ق  2017/1/22ال�ساعة � 10.00صباحا
بالقاعة رقم  ch2.D.17وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف
حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

رئي�س ال�شعبة
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العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13

يف الدعوى رقم  2017/4139تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضده -1/ايه جي تي ادفان�سد جريمان تكنولوجي منطقة
حرة ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ�/شركة فاين
ادج للديكور ذ.م.م وميثله:مارون ودي��ع مطر قد �أق��ام عليك الدعوى
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة امل ��ذك ��ورة اع�ل�اه وال ��زام ��ك ب��دف��ع امل�ب�ل��غ امل�ن�ف��ذ ب��ه وق ��دره
( )332048دره��م اىل ط��ال��ب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/932تنفيذ �شرعي
اىل املنفذ �ضده -1/احمد �سعد حممد �شاهني جمهول حمل االقامة مبا
ان طالب التنفيذ/اميان ال�سيد احمد وميثله:مارون وديع مطر قد �أقام
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بتنفيذ احلكم ال�صادر
االتفاقية رقم 697/2017:يف احلالة رقم 1415/2017:حاالت زوجية ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( )20420درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف من تاريخ
اال�ستحقاق.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
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منتدى الطاقة العاملي الثاين يتناول التحديات اجليو�سيا�سية التي تواجه قطاع اال�ستدامة
•• �أبوظبي-الفجر:

برعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة� ،أطلق املجل�س الأطل�سي ام�س الن�سخة الثانية
من منتدى الطاقة العاملي ال�سنوي يف العا�صمة �أبوظبي ،وذلك قبيل انطالق
�أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة .ويجمع املنتدى ال��ذي ميتد ليومني كوكبة من
القادة الدوليني والإقليميني يف قطاع الطاقة يف �أبوظبي ،ويتطرق للتحديات
اجليو�سيا�سية التي ت��واج��ه قطاع الطاقة واال��س�ت��دام��ة ،والفر�ص امل�ستقبلية
املتاحة .ويقام املنتدى بال�شراكة مع وزارة الطاقة يف دول��ة الإم��ارات العربية
املتحدة و�شركة برتول �أبوظبي الوطنية �أدنوك و�شركة مبادلة لال�ستثمار.
ويف كلمته �أمام منتدى الطاقة العاملي ،قال معايل �سهيل حممد فرج املزروعي،
وزي��ر ال�ط��اق��ة وال���ص�ن��اع��ة يف دول��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة“ :متا�شياً مع

برعاية حممد بن زايد

•• �أبوظبي -وام:

ب��رع��اي��ة � �ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حم �م��د ب��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة � ..أطلق املجل�س
الأط �ل �� �س��ي  -ام� �� ��س  -الن�سخة
الثانية من منتدى الطاقة العاملي
ال �� �س �ن��وي يف �أب ��وظ �ب ��ي  ..وذل ��ك
ق�ب�ي��ل ان �ط�ل�اق �أ� �س �ب��وع �أبوظبي
لال�ستدامة.
وي �ج �م��ع امل �ن �ت��دى  -ال� ��ذي ميتد
ليومني ويقام بالتعاون مع وزارة
الطاقة وال�صناعة و�شركات �أدنوك
ومبادلة و�آيبيك وم�صدر  -كوكبة
من القادة الدوليني والإقليميني
يف قطاع الطاقة ب�أبوظبي ويتطرق
ل�ل�ت�ح��دي��ات اجل�ي��و��س�ي��ا��س�ي��ة التي
تواجه قطاع الطاقة واال�ستدامة
والفر�ص امل�ستقبلية املتاحة.
وي���ش��ارك يف الفعاليات �أك�ث�ر من
 350م�ت�ح��دث�اً مي�ث�ل��ون كربيات
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الفاعلة يف
ق �ط��اع ال �ط��اق��ة ع �ل��ى امل�ستويني
الإقليمي والعاملي.
وق� ��ال م �ع��ايل ��س�ه�ي��ل ب ��ن حممد
فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة
وال�صناعة يف كلمته متا�شياً مع

ا�سرتاتيجية الإم ��ارات للطاقة  ،2050يوفر منتدى الطاقة العاملي الذي
ينظمه املجل�س الأطل�سي من�صة رائدة متكن القادة و�صناع ال�سيا�سات يف قطاع
الطاقة على ال�صعيدين الإقليمي والعاملي من و�ضع ج��دول الأعمال اخلا�ص
بالطاقة لعام .2018
ويف ظل التزايد امل�ستمر للطلب ،ب��ات من ال�ضروري �ضمان ا�ستدامة موارد
الطاقة من �أجل حتقيق منو اقت�صادي قوي وتوفري بيئة �صحية يف امل�ستقبل.
وال �شك �أن ال��ر�ؤي��ة امل�شرتكة التي نتجت عن منتدى الطاقة العاملي �ست�سهم
ب�شكل �إيجابي ودائم يف م�ستقبل القطاع على ال�صعيد العاملي».
وت�ضمن جدول فعاليات اليوم الأول للمنتدى و�ضع �صناع القرار على ال�صعيدين
العاملي والإقليمي جدول الأعمال اخلا�ص ب�سيا�سة الطاقة لعام  2018وحتديد
�إطار العمل املنوط بها ،ومناق�شة الدور الذي �سي�ضطلع به �صناع ال�سيا�سات يف
م�سرية التحول يف قطاع الطاقة واحلاجة �إىل �أطر مالية جديدة للحقبة املقبلة

التي �سي�شهدها القطاع .و�ضمت قائمة امل�شاركني يف املناق�شات:
•معايل �سهيل حممد فرج املزروعي ،وزير الطاقة وال�صناعة ،الإمارات العربية
املتحدة
•وفاء يو�سف الزعابي ،الع�ضو املنتدب ،م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية
•عدنان �أمني ،املدير العام ،الوكالة الدولية للطاقة املتجددة
•ريرن بايك ،وزي��ر ال��دول��ة ،ال��وزارة االحت��ادي��ة لل�ش�ؤون االقت�صادية والطاقة،
جمهورية �أملانيا االحتادية
•فاحت بريول ،املدير التنفيذي ،وكالة الطاقة الدولية
•دان برويليت ،نائب الوزير ،وزارة الطاقة الأمريكية
وم��ن امل �ق��رر �أن يت�ضمن ال �ي��وم ال �ث��اين م��ن امل�ن�ت��دى ح� ��واراً ح��ول االب�ت�ك��ار يف
دول ��ة الإم � � ��ارات م��ع م���ص�ب��ح ال�ك�ع�ب��ي ،ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ق�ط��اع البرتول
والبرتوكيماويات� ،شركة مبادلة لال�ستثمار.

انطالق الن�سخة الثانية ملنتدى الطاقة العاملي يف �أبوظبي
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة الإم� � ��ارات للطاقة
 .. 2050يوفر منتدى الطاقة
ال �ع��امل��ي  -ال ��ذي ينظمه املجل�س
الأط�ل���س��ي  -من�صة رائ ��دة متكن
القادة و�صناع ال�سيا�سات يف قطاع
الطاقة على ال�صعيدين الإقليمي
والعاملي من و�ضع جدول الأعمال
اخلا�ص بالطاقة لعام .2018
و�أ�ضاف �أنه يف ظل التزايد امل�ستمر
ل�ل�ط�ل��ب  ..ب ��ات م ��ن ال�ضروري
�ضمان ا�ستدامة موارد الطاقة من
�أج��ل حتقيق من��و اقت�صادي قوي
وتوفري بيئة �صحية يف امل�ستقبل
وال �شك يف �أن ال��ر�ؤي��ة امل�شرتكة
ال�ت��ي نتجت ع��ن منتدى الطاقة
العاملي ت�سهم ب�شكل �إيجابي ودائم
يف م�ستقبل القطاع على ال�صعيد
العاملي.
ول � �ف ��ت م �ع ��ال �ي ��ه �إىل �أن دول� ��ة
الإم ��ارات تقدم منوذجا متكامال
بني الطاقة الأحفورية واملتجددة
م��ن خ�ل�ال ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة متزنة

للطاقة تتما�شي مع خطط الدول
الأورب�ي��ة والتي ت�ؤكد دائما جناح
هذه الإ�سرتاتيجيات طويلة الأمد
 ..منوها �إىل �أن عوامل الأ�سواق
كانت �إيجابية بنهاية العام املا�ضي
حيث الأ� �س��واق يف ح��ال��ة ت�صحيح
م�ستمر خالل العام اجلاري .
و�أب � ��دى امل ��زروع ��ي ت �ف��ا�ؤل��ه حيال
ات� � � ��زان الأ� � � �س� � ��واق خ �ل��ال ال� �ع ��ام
اجل � ��اري يف ظ ��ل ارت� �ف ��اع الطلب
وحت �� �س��ن اق �ت �� �ص��ادي��ات ال � ��دول ..
م�ؤكدا �أن العوامل اجليو�سيا�سية
ت�ؤثر يف عملية العر�ض والطلب
مم��ا ينعك�س على الأ��س�ع��ار ب�شكل
مبا�شر  ..م�ضيفا �أن ارتفاع �أ�سعار
النفط احل��ايل و�سط منو الطلب
وت��راج��ع ف��ائ����ض امل �ع��رو���ض ت�أتي
نتيجة ات�ف��اق “ �أوب��ك “ وخف�ض
الإم��دادات  ..م�شريا �إىل �أن �أوبك
��س�ت�ج�ت�م��ع ي��ون �ي��و امل �ق �ب��ل وتتخذ
عددا من القرارات التي ت�صب يف
�صالح الأ�سواق .وقال معايل وزير

ال�ط��اق��ة وال���ص�ن��اع��ة �إن �أبوظبي
ومبا متتلكه من ر�ؤي��ة م�ستقبلية
�أ�صبحت عا�صمة الطاقة املتجددة
ع � �ل ��ى م� ��� �س� �ت ��وى ال� � �ع � ��امل حيث
ت�ستهدف ا�سرتاتيجية الإمارات
للطاقة  2050خف�ض انبعاثات
ثاين �أك�سيد الكربون بن�سبة 70
يف املائة.
وم��ن جانبه  ..ق��ال ع��دن��ان �أمني
مدير عام الوكالة الدولية للطاقة
امل�ت�ج��ددة �آي��ري�ن��ا يف كلمته ندخل
م��رح �ل��ة ج��دي��دة لإع � ��ادة ت�شكيل
قطاع الطاقة با�ستخدام الطاقة
امل�ت�ج��ددة حيث مت �إ��ض��اف��ة 161
ج�ي�ج��اوات م��ن ال�ط��اق��ة النظيفة
خ�لال العام املا�ضي بقيمة 271
م �ل �ي��ار دوالر  ..م �� �ش�يرا �إىل �أن
الإمارات قدمت خري مثال للعامل
م� ��ن خ �ل��ال الأه� � � � ��داف العاملية
للتنمية امل�ستدامة وج�ه��وده��ا يف
مكافحة ال�ت�غ�ير امل�ن��اخ��ي �إ�ضافة
�إىل ا� �س �ت �� �ض��اف��ة م �ق��ر الوكالة

ال ��دول� �ي ��ة ل �ل �ط��اق��ة امل� �ت� �ج ��ددة ..
م�ضيفا �أن تكلفة وكفاءة م�صادر
ال�ط��اق��ة امل�ت�ج��ددة حت�سنت ب�شكل
كبري حيث ظهرت من��اذج جديدة
تهدف �إىل حتقيق املنفعة للجميع
م��ن بينها الكهرباء الالمركزية
واخل �ل�اي ��ا ال���ش�م���س�ي��ة احلديثة
وال� ��ذك� ��اء اال� �ص �ط �ن��اع��ي �إ�ضافة
�إىل حت�سني �أداء �أن�ظ�م��ة الطاقة
املتجددة.
وق ��ال ف ��احت ب�ي�رول م��دي��ر وكالة
ال� �ط ��اق ��ة ال� ��دول � �ي� ��ة �إن �أ�� �س� �ع ��ار
ال �ن �ف��ط ب�ي�ن  70 - 65دوالرا
للربميل جيدة للمنتجني حاليا
متوقعا ا�ستمرا اخل��ام الفنزويلي
باالنخفا�ض خالل العام اجلاري
يف ظل العوامل اجليو�سيا�سية.
و� �ش �ه��دت ف �ع��ال �ي��ات ال �ي ��وم الأول
للمنتدى و�ضع �صناع القرار على
ال���ص�ع�ي��دي��ن ال �ع��امل��ي والإقليمي
ج��دول الأع�م��ال اخلا�ص ب�سيا�سة
ال �ط��اق��ة ل �ع��ام  2018وحتديد

�إط��ار العمل املنوط بها ومناق�شة
ال��دور ال��ذي �سي�ضطلع ب��ه �صناع
ال�سيا�سات يف م�سرية التحول يف
قطاع الطاقة واحل��اج��ة �إىل �أطر
مالية جديدة للحقبة املقبلة التي
�سي�شهدها القطاع.
ح�ضر املنتدى  ..معايل الدكتور
�أن � ��ور ب ��ن حم �م��د ق��رق��ا���ش وزي ��ر
ال � ��دول � ��ة ل� �ل� ��� �ش� ��ؤون اخل ��ارج� �ي ��ة
وم �ع��ايل ��س�ه�ي��ل ب��ن حم �م��د فرج
ف ��ار� ��س امل ��زروع ��ي وزي� ��ر الطاقة
وال�صناعة ومعايل الدكتور ثاين
ب��ن �أح�م��د ال��زي��ودي وزي��ر التغري
املناخي والبيئة ومعايل الدكتور
��س�ل�ط��ان ب��ن �أح �م��د اجل��اب��ر وزير
دول��ة الرئي�س التنفيذي ل�شركة
برتول �أبوظبي الوطنية “ �أدنوك
“ وجمموعة �شركاتها.
ك �م��ا ح �� �ض��ره  ..م� �ع ��ايل حممد
ب��ن ح�م��د ال��رحم��ي وزي ��ر النفط
وال �غ��از يف �سلطنة ع�م��ان ومعايل
حممد بن خليفة �آل خليفة وزير

النفط يف مملكة البحرين ومعايل
ج�ب��ار علي اللعيبي وزي��ر النفط
يف ج �م �ه��وري��ة ال � �ع� ��راق ومعايل
ال��دك �ت��ور ع �ب��د ال��رح �م��ن عثمان
ع �ب��د ال ��رح� �م ��ن وزي� � ��ر ال� �ب�ت�رول
وال� �غ ��ازب� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ال� ��� �س ��ودان
وم�ع��ايل ك��اي راال زان��ان��ا غو�سماو
الرئي�س ال�سابق ورئي�س جمل�س
ال��وزراء ال�سابق ووزير التخطيط
واال� � �س � �ت � �ث � �م ��ار اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج ��ي
احلايل بجمهورية تيمور-لي�شتي
ال��دمي�ق��راط�ي��ة وم�ع��ايل �ألفريدو
ب�ي�ري��ز وزي� ��ر ال� �ب�ت�رول وال�ث��روة
املعدنية بجمهورية تيمور-لي�شتي
الدميقراطية ومعايل ريرن بايك
وزي ��ر ال��دول��ة ال� ��وزارة االحتادية
ل �ل �� �ش ��ؤون االق�ت���ص��ادي��ة والطاقة
بجمهورية �أملانيا االحتادية.
وح� ��� �ض ��ره  ..م� �ع ��ايل ه � ��ون دان
ب��روي �ل �ي��ت ن ��ائ ��ب وزي � ��ر الطاقة
الأم� ��ري � �ك� ��ي وم � �ع� ��ايل ج ��اب ��ري ��ل
ماباغا �أوبيانغ ليما وزير املناجم
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وال �� �ص �ن��اع��ات الهيدروكربونية
ب �ج �م �ه��وري��ة غ�ي�ن�ي��ا اال�ستوائية
وم�ع��ايل �إمي��ان��وي��ل �إي�ب��ي كا�شيكو
وزير البرتول بجمهورية نيجرييا
االحتادية وعدنان �أمني مدير عام
الوكالة الدولية للطاقة املتجددة
وف� ��احت ب �ي�رول امل��دي��ر التنفيذي
ل��وك��ال��ة ال �ط��اق��ة ال��دول �ي��ة ووف ��اء
يو�سف ال��زع��اب��ي الع�ضو املنتدب
مب�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
وت�ت���ض�م��ن �أع� �م ��ال ال �ي��وم الثاين
من املنتدى ح��واراً ح��ول االبتكار
يف دول � ��ة الإم � � � ��ارات م ��ع م�صبح
الكعبي الرئي�س التنفيذي لقطاع
ال� �ب�ت�رول وال �بت��روك �ي �م��اوي��ات يف
�شركة مبادلة لال�ستثمار.
ك� �م ��ا ي �ت �� �ض �م��ن ج �ل �� �س ��ات عامة
ت �ت �ن��اول م�ستقبل منظمة �أوب ��ك
و�أ� �س��واق النفط وم�ستقبل قطاع
النقل والطاقة النووية� ..إ�ضافة
�إىل �إط �ل��اق امل �ج �ل ����س الأطل�سي
جم�م��وع��ة م��ن ال�ت�ق��اري��ر ال�ت��ي مت
�إع��داده��ا م ��ؤخ��راً بعنوان �صياغة
م�ستقبل النفط والغاز يف العراق
وال �ط��اق��ة :ال �ق��وة ال �ك��ام �ن��ة وراء
زيادة م�شاركة املر�أة يف دول اخلليج
واال�ستثمار يف الطاقة الكهربائية
والطاقة املتجددة.

«جائزة زايد لطاقة امل�ستقبل» تدخل مو�سوعة غيني�س للأرقام القيا�سية
••�أبوظبي-الفجر:

�أُع � �ل � �ن� ��ت “جائزة زاي � � ��د لطاقة
امل�ستقبل” ام����س ع��ن ت�سجيل رقم
قيا�سي جديد يف مو�سوعة غيني�س
لأك�ب��ر حم��ا� �ض��رة يف ال �ع ��امل حول
اال�ستدامة البيئية.
و� �ش �ه��دت امل �ح��ا� �ض��رة ،ال �ت��ي �أقيمت
ب �ف �ن��دق ري �ت��ز ك ��ارل �ت ��ون �أبوظبي،
م �� �ش��ارك��ة  282ط��ال��ب م ��ن دول ��ة
الإم��ارات العربية املتحدة ،وحا�ضر
ف�ي�ه��ا �إي�ل��اك �أجن �ي �ل��و دي� ��از ،املدير
التنفيذي للمنظمة غ�ير الربحية
“ليرت �أوف اليت” ال �ت��ي تتخذ
م��ن ال�ف�ل�ب�ين م �ق��راً ل �ه��ا والفائزة
ب �ج��ائ��زة زاي ��د ل�ط��اق��ة امل���س�ت�ق�ب��ل يف
ع ��ام  .2015و��س�ل�ط��ت املحا�ضرة
ال �� �ض��وء مل ��دة ث�ل�اث�ي�ن دق �ي �ق��ة على
ال� � � ��دور ال � � ��ذي مي �ك ��ن �أن يقدمه
ال �� �ش �ب��اب ل�ل�م���س��اه�م��ة يف احل ��د من
نق�ص الطاقة� ،إىل جانب حتفيزهم
على طرح حلول ق��ادرة على حتقيق
م�ستقبل �أك�ث�ر ا� �س �ت��دام��ة .وتخلل
احل��دث �أي���ض�اً م�شاركة ال�ط�لاب يف
•• دبي – د.حممود علياء

ك���ش�ف��ت جم�م��وع��ة ت��اي�ج��ر العقارية
ع��ن خططها لتطوير  18م�شروعا
ع �ق��اري �اً يف ك��ل م��ن دب ��ي وال�شارقة،
بداية من العام اجلاري وحتى نهاية
العام  ،2020بتكلفة اجمالية تقدر
ب�ن�ح��و  10م �ل �ي��ارات دره� ��م .وقالت
املجموعة �أنها �ستطرح اليوم ال�سبت
م �� �ش��روع ب� ��رج ذا ��س�ك��وي��ر ب�إجمايل
 400وح��دة وبتكلفة  500مليون
دره��م،وال��ذي يعد الأول �ضمن 12
م�شروعاً ت�ستهدف ال�شركة طرحها
خالل العام اجلاري بواقع م�شروع كل
�شهر .وك�شف املهند�س وليد الزعبي
رئي�س جمل�س ادارة جمموعة تايجر
على هام�ش امل��ؤمت��ر ال�صحفي الذي
عقدته ال�شركة يف دبي للإعالن عن
�إط�ل�اق م���ش��روع ب��رج ذا �سكوير عن
اع �ت��زام ال���ش��رك��ة ت��و��س�ي��ع حمفظتها
ال �ع �ق��اري��ة ل�ت���ش�م��ل ت�ن�ف�ي��ذ م�شاريع
اخرى يف �أبوظبي حيث يجري درا�سة
ع��دد م��ن امل���ش��اري��ع لتنفيذها خالل
املرحلة املقبلة ،ف�ضال ع��ن خططها
ل�ت�ن�ف�ي��ذ م��دي �ن��ة م�ت�ك��ام�ل��ة يف �إم� ��ارة
عجمان.
ت�سليم  2000وح����دة ..وق ��ال
الزعبي �أن ال�شركة قامت خالل العام
املا�ضي بت�سليم  2000وحدة �سكنية
يف ما بني البيع والإي�ج��ار ،الفتاً �إىل
�أنه ومن املتوقع ت�سليم  2000وحدة
ج��دي��دة يف ع��ام  .2018و�أو� �ض��ح �أن
ه�ن��اك ال�ع��دي��د م��ن امل���ش��روع��ات لدى
ال�شركة حت��ت الإن���ش��اء والرتخي�ص
يف دب ��ي ،وال���ش��ارق��ة وع�ج�م��ان� ،سيتم
تنفيذها خالل الثالث �سنوات املقبلة
مب �ت��و� �س��ط  400وح� ��دة للم�شروع
ال��واح��د و�إج�م��ايل ي�صل �إىل � 6آالف

جتميع  2,400م�صباح �إنارة يعمل
بالطاقة ال�شم�سية لت�شكيل ت�صميم
معبرّ احتفا ًء بالذكرى املئوية مليالد
الأب امل ��ؤ� �س ����س امل �غ �ف��ور ل��ه ال�شيخ
زاي��د ب��ن �سلطان �آل ن�ه�ي��ان .وتعد
جائزة زايد لطاقة امل�ستقبل �إحدى
�أب ��رز اجل��وائ��ز يف ق�ط��اع اال�ستدامة
وال �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة ع �ل��ى م�ستوى
العامل ،وهي تكرم كل عام امل�ساهمات
امل �ت �م �ي��زة ل �ل �م ��ؤ� �س �� �س��ات وامل ��دار� ��س

واملنظمات غري الربحية والأفراد.
وق ��د جن�ح��ت م�ن�ظ�م��ة “ليرت �أوف
اليت” م� � ��ن خ� �ل� ��ال ب ��راجم� �ه ��ا
التعليمية وبرامج امل�ساعدة الذاتية
يف توفري و�سائل �إنارة تعمل بالطاقة
ال�شم�سية ب��أ��س�ع��ار معقولة لآالف
املنازل واملدار�س و�أماكن العمل التي
ت�ضررت من الكوارث الطبيعية.
وت�ع�ل�ي�ق�اً ع�ل��ى ه ��ذا الإجن � ��از ،قالت
ال��دك �ت��ورة ن ��وال احل��و� �س �ن��ي ،مدير

�إدارة جائزة زاي��د لطاقة امل�ستقبل:
“نفتخر بت�سجيل رقم قيا�سي جديد
يف مو�سوعة غيني�س لأكرب حما�ضرة
يف ال�ع��امل ح��ول اال��س�ت��دام��ة .وي�أتي
ه��ذا الإجن��از يف �إط��ار احتفائنا بعام
زاي��د وب��ال��ذك��رى ال�سنوية العا�شرة
جل ��ائ ��زة زاي� � ��د ل �ط��اق��ة امل�ستقبل
ال�ت��ي ت�أ�س�ست ل�ت�ك��رمي ر�ؤي ��ة و�إرث
الأب امل�ؤ�س�س طيب اهلل ث��راه الذي
�أر��س��ى دع��ائ��م اال�ستدامة واحلفاظ

على البيئة .ومتكنت اجل��ائ��زة من
خ �ل�ال م �� �س��اه �م��ات ال �ف��ائ��زي��ن بها
من الت�أثري ب�شكل �إيجابي يف حياة
ماليني النا�س خالل العقد املا�ضي،
ومنهم ليرت �أوف الي��ت التي متثل
منوذجاً يحتذى به يف هذا ال�سياق.
ون�سلط ال�ضوء اليوم من خالل هذا
احل ��دث اال�ستثنائي ع�ل��ى الأهمية
ال �ب��ال �غ��ة ل �ل �� �ش �ب��اب يف دف� ��ع عجلة
الطاقة املتجددة واال�ستدامة ،وعلى

طاقاتهم الهائلة امل�ؤثرة يف احلا�ضر
وامل�ستقبل» .وتعد ليرت �أوف اليت
م �ن��ارة �أم ��ل ل�ل�م��دار���س واملجتمعات
يف خم �ت �ل��ف �أن � �ح ��اء ال � �ع ��امل ،حيث
تركز على تطوير م�ه��ارات املجتمع
ومبادرات الت�صنيع املحلية .و�سوف
ي�ت��م ال �ت�ب�رع ب��امل���ص��اب�ي��ح ال�شم�سية
التي مت جتميعها م��ن قبل الطلبة
امل �� �ش��ارك�ي�ن يف امل �ح��ا� �ض��رة ل�صالح
ه�ي�ئ��ة ال �ه�لال الأح �م��ر الإماراتية

ليتم تركيبها يف ال���ش��وارع واملنازل
الأك�ث�ر حاجة لها .وح��ول م�شاركة
“ليرت �أوف اليت” يف ت�سجيل
ه��ذا ال��رق��م ال�ق�ي��ا��س��ي ،ق��ال �إيالك
�أجنيلو دياز :ي�شكل ال�شباب م�صدراً
ل �ل �ط��اق��ة والأف � �ك � ��ار ال� �ب� �ن ��اءة التي
ميكن ت�سخريها لتعزيز اال�ستدامة
والتوعية باملمار�سات امل�س�ؤولة جتاه
البيئة .وي��وج��ه ح��دث ال�ي��وم ر�سالة
قوية �إىل ال�شباب يف دول��ة الإمارات

تطرح اليوم «ذا �سكوير» بتكلفة  500مليون �ضمن  12م�شروع ًا يف 2018

ً
ً
عقاريا حتى 2020
م�شروعا
جمموعة تايجر ت�ستثمر  10مليارات درهم لتطوير 18

تايجر العقارية تعتزم
ت�سليم  2000وح��دة
يف  2018وت��خ��ط��ط
ل��دخ��ول قطاع التعليم

وح � ��دة ح �ت��ى ن �ه��اي��ة ع � ��ام ،2020
م�شريا �إىل �أن التكلفة اال�ستثمارية
للم�شاريع الثمانية ع�شر ت�صل �إىل
ما يقارب  10مليارات دره��م .وقال
�أن ال�شركة متتلك حمفظة الأرا�ضي
الالزمة لتلك امل�شاريع ،م�شرياً �إىل �أن
اخلطة اال�ستثمارية لل�شركة تت�ضمن
تطوير  13م�شروعاً يف �إم��ارة دبي،
و 5م�شروعات يف ال�شارقة.
البيئة اال�ستثمارية..و�أ�شاد رئي�س
جمل�س �إدارة جمموعة تايجر العقارية
ب��ال�ب�ي�ئ��ة اال��س�ت�ث�م��اري��ة يف الإم � ��ارات
وال �ت��ي ت�ع��د الأف �� �ض��ل ع�ل��ى الإط�ل�اق
يف املنطقة وال�ع��امل �أي�ضا ،ملا حتققه
م��ن من��و م��رت�ف��ع وح��وك �م��ة ر�شيدة،
معتربا تلك البيئة هلى ال�سبب وراء
النمو الكبري ال��ذي حققته ال�شركة

على م��دار العقود الثالثة املا�ضية.
و�أك��د �أن م�ستوي اخل��دم��ات والبنية
ال�ت�ح�ت�ي��ة يف دول� ��ة االم� � ��ارات تعترب
من بني الأك�ثر تطورا على م�ستوى
ال�ع��امل كما ان املنظومة الت�شغيلية
تعد م��ن امل�ن�ظ��وم��ات الأك�ث�ر تطورا.
و�أ� �ش ��ار ال��زع�ب��ي �إىل �أن ا�ستثمارات
جمموعة تايجر وهي �إحدى �شركات
التطوير العقاري والبناء والت�شييد،
تتنوع بني قطاعات التطوير العقاري
و�إدارة الأم�ل�اك وامل��راف��ق ،بالإ�ضافة
�إىل خدمات الو�ساطة العقارية ،الفتاً
�إىل �أن املجموعة �أقامت عدة م�شاريع
يف جم� ��ال ال � �ع � �ق ��ارات ،وال�صناعة،
وال �ت �ع �ل �ي��م ،وال� �ت� �ج ��ارة ،وال�ضيافة،
وال�سياحة والرعاية ال�صحية.
و�أو� �ض��ح �أن ��ش��رك��ة ت��اي�ج��ر العقارية
الذراع العقاري ملجموعة تايجر والتي
ت�ت�خ��ذ م��ن �إم ��ارت ��ي دب ��ي وال�شارقة

مقرا ملكاتبها� ،أجن��زت منذ ت�أ�سي�سها
 250ب��رج��ا تعد م��ن �أك�ب�ر و�أ�ضخم
الأب��راج ت�صل بني � 40إىل  75دور،
وغالبيتها يف دولة الإمارات.
ال�ضيافة والتعليم ..وفيما يتعلق
ب��ا� �س �ت �ث �م��ارات امل �ج �م��وع��ة يف قطاع
ال�ضيافة ق��ال الزعبي ان املجموعة
ت�ستهدف �إق��ام��ة فندقيني جديدين
يف �إم ��ارة دب��ي م��ن فئة  3و 4جنوم،
بالإ�ضافة �إىل فندق �سمايا اململوك
واملدار من قبل ال�شركة حاليا والذي
ي�سجل معدالت ا�شغال مرتفعة ملوقعة
املتميز يف منطقة ديرة.
ويف ق�ط��اع التعليم �أو� �ض��ح الزعبي
�أن امل�ج�م��وع��ة ت�خ�ط��ط ل��دخ��ول هذا
ال� �ق� �ط ��اع ل �ل �م��رة الأويل يف دول ��ة
االم��ارات حيث ن�سعي للح�صول على
ترخي�ص ملدار�س جديدة يف الإمارات،
بالإ�ضافة �إىل الأردن وم�صر ،وذلك

ب�ع��د ال�ن�ج��اح ال ��ذي حققته ال�شركة
يف ه��ذا ال�ق�ط��اع يف الأردن وم���ص��ر و
اململكة العربية ال�سعودية التي تتنوع
ب�ه��ا ا��س�ت�ث�م��ارات ال���ش��رك��ة ب�ين قطاع
التعليم واالن �� �ش��اءات وال���ص�ن��اع��ة يف
مناطق خمتلفة يف اململكة.
 100ب��رج �سكني..و�أكد الزعبي
�أن ال���ش��رك��ة ت�خ�ط��ط ل�ب�ن��اء �أ�ضخم
م�شروعاتها يف دولة الإمارات يف �إمارة
ع �ج �م��ان ،وال� ��ذي ي�ت�ك��ون م��ن 100
برج �سكني يف مدينة احلميدية على
� �ش��ارع ال�شيخ حم�م��د ب��ن زاي ��د ،وقد
بد�أت �أعمال البنية التحتية للم�شروع
ال��ذي يتم تطويره تباعاً وفق حاجة
ال�سوق ،وح�صلت بالفعل على رخ�صة
بناء لأول برجني �سكنيني .وق��ال �أن
القيمة الإج�م��ال�ي��ة للم�شروع ت�صل
�إىل ع���ش��رات امل�ل�ي��ارات م��ن الدراهم،
ف��امل���ش��روع يعترب الأك�ب�ر لل�شركة يف

دول� ��ة الإم � � ��ارات ،والأك �ب��ر يف �إم� ��ارة
عجمان.
ذا �سكوير..وك�شف الزعبي كذلك
ع��ن اط�ل�اق ��ش��رك��ة ت��اي�ج��ر العقارية
ال� �ي ��وم مل �� �ش��روع ب� ��رج « ذا �سكوير»
ب�ق�ي�م��ة  500م�ل�ي��ون دره ��م وال ��ذي
يعد الأول �ضمن �سل�سلة امل�شروعات
يف ال� �ع ��ام اجل� � ��اري و� �ض �م��ن اخلطة
اال��س�ت�يرات�ي�ج�ي��ة يف غ �� �ض��ون ثالثة
�سنوات ،وي�ضم الربج اجلديد ،الذي
�سيتم طرحه ب�أ�سعار تناف�سية400 ،
وح��دة (غ��رف��ة وغ��رف�ت�ين وا�ستديو)
على �شارع ال�شيخ حممد بن زاي��د يف
ق��ري��ة ج �م�يرا ��س�يرك��ل ( )JVCيف
دبي ،وهو م�شروع متكامل اخلدمات
ي�ضم م�سابح ومالعب والعديد من
املرافق الرتفيهية الأخرى.
التو�سع يف �أبوظبي..وعن التو�سع
يف �سوق �أبوظبي ف ��إن ال�شركة تعمل

وليد الزعبي:
البيئة اال�ستثمارية يف
الإم����ارات ب�ين الأف�ضل
ً
عامليا يف �سهولة الأعمال
ح ��ال �ي �اً ع �ل��ى �� �ش ��راء جم �م��وع��ة من
الأرا� � �ض� ��ي يف امل �ن��اط��ق التطويرية
الواعدة يف �أبوظبي ال�سيما يف جزيرة
الرمي التي �شهدت يف الآونة الأخرية
طفرة عمرانية كربى.
ا�ستقرار ال�����س��وق ..و�أك� ��د رئي�س
جم�ل����س �إدارة جم�م��وع��ة ت��اي�ج��ر �أن
ال�سوق العقاري يف الإم��ارات م�ستقر
وهناك منو جيد يف ظل جمموعة من
املحفزات التى تعزز جاذبية ال�سوق
ال �ع �ق��اري��ة يف ال ��دول ��ة م�ن�ه��ا ارتفاع
ال �ع��وائ��د ع�ل��ى اال��س�ت�ث�م��ار العقاري،
وقوة وفعاليات الت�شريعات والقوانني
امل�ن�ظ�م��ة ل�ل�ق�ط��اع ب��الإ� �ض��اف��ة حركة
ال�سياحة وت��واف��ر اخل��دم��ات والبنية
التحتية .و�أو�ضح الزعبي �أن الرتاجع
ال �ط �ف �ي��ف يف م �ع��دل الإي � �ج � ��ارات يف

والعامل حول الأث��ر الإيجابي الذي
مي �ك��ن �أن ي �� �ص �ن �ع��وه يف مواجهة
التحديات العاملية لال�ستدامة .وقام
��س��ام��ر خ �ل��وف ،امل�ح�ك��م ال��ر��س�م��ي يف
غيني�س ل�ل�أرق��ام القيا�سية ،بت�أكيد
ح��دث اليوم ك�أكرب حما�ضرة عامة
يف العامل حول اال�ستدامة البيئية،
وق��دم �شهادة ر�سمية �إىل الدكتورة
ن��وال احلو�سني ،مدير �إدارة جائزة
زايد لطاقة امل�ستقبل.
دب ��ي مل ي �ت �ج��اوز  5%خ�ل�ال العام
املا�ضي مقارنة بالعام  ،2016وهذا
يعترب دليل وا�ضح على متانة ال�سوق
العقارية يف الإمارة الذي �أبدى ثباتاً
م �ل �ح��وظ �اً يف م��واج �ه��ة التحديات
االقت�صادية الإقليمية والعاملية .و�أكد
الزعبي �أنه لي�س هناك نية يف الوقت
احلايل لطرح ح�صة من �أ�سهم ر�أ�سمال
ال�شركة يف البور�صة ،م�شريا �إىل تنوع
و�سائل التمويل مل�شروعات ال�شركة
ب�ي�ن ال �ت �م��وي��ل ال ��ذات ��ي والقرو�ض
البنكية ،ولكن غالبيته من ال�سيولة
الذاتية لل�شركة ،مو�ضحاً �أن ن�شاط
ال �ت �ط��وي��ر ال �ع �ق��اري ي���س�ت�ح��وذ على
 70%من �إجمايل �أن�شطة ال�شركة،
وال�ب��اق��ي للقطاعات الأخ ��رى .وقال
الزعبي �أن جمموعة تايجر العقارية
تعترب من �أويل ال�شركات التي بد�أت
يف جم��ال التطوير ال�ع�ق��اري يف دبي
وال���ش��ارق��ة ،الف�ت�اً �إىل �أن��ه عندما مت
الرتخي�ص لربج تايجر تاور  -مارينا
بينكل كان ي�صنف �أعلي برج يف دبي يف
ع��ام��ي  2003و 2004بنحو 77
دورا.
و�أو�ضح �أن ال�شركة قدمت ع��دداً من
�أه��م امل�شاريع اال�سرتاتيجية يف دبي
وامل�ق��ام��ة يف م��واق��ع رئي�سية منها 3
م�شاريع يف مارينا �أبرزها برج مارينا
بيناكل – مر�سى دب��ي  ،و 2يف �أبراج
ب�ح�يرات ج�م�يرا منهما ب��رج جمريا
ل�ي��ك ��س�ي�ت��ي و 3م���ش��اري��ع �أخ� ��ري يف
قرية جمريا �سريكل ( .)JVCكما
قدمت م�شاريع �سكنية على م�ستوى
ع��امل��ي يف ب�ع����ض امل�ن��اط��ق امل�ت�م�ي��زة يف
ال���ش��ارق��ة مثل ال�ب�ح�يرات الرئي�سية
يف املنطقة املطلة على قناة الق�صباء
مبا�شر ًة من خالل �أب��راج  35و50
طابقا.
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العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
مذكرة �إعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/417ا�ستئناف عقاري

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/2187ا�ستئناف جتاري
اىل امل�ست�أنف �ضده -1 /احالم ال�صحراء لال�ستثمارات والتطوير العقاري �ش.ذ.م.م
 -2ي��زرت درمي انف�سمنت�س ���ش.ذ.م.م -3 Dwsert Dream Investments LLC
حممود اعجاز خ��ان � -4شجاع اعجاز خ��ان جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان امل�ست�أنف
� /شركة بريفرين�س لال�سا�سات وامل�ق��اوالت ���ش.ذ.م.م وميثله:ابراهيم علي املو�سى
احل �م��ادي ق��د ا��س�ت��أن��ف /احل�ك��م ال���ص��ادر ب��ال��دع��وى رق��م  2016/2003جت ��اري كلي
ب �ت��اري��خ 2017/11/22:وح��ددت لها جل�سه ي��وم االثنني املوافق  2017/1/29ال�ساعة
� 10.00صباحا بالقاعة رقم  ch2.D.16وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم
قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

يف الدعوى رقم  2017/3461تنفيذ جتاري

يف الدعوى رقم  2017/3319تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضده -1/مغل�سة الفيندر جمهول حمل االقامة مبا ان طالب
التنفيذ/م�صبغة الثلوج وميثله:عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع قد
�أق��ام عليك ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه وال��زام��ك بدفع املبلغ
املنفذ به وق��دره ( )40520درهم 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 �ضده -1/ادم�يرال ه��اردجن مارين ���ش.ذ.م.م جمهول حمل
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/اال�شرفية الدولية لتجارة املواد الغذائية
�� ��ش.ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن ح�سن حممد امل�ط��وع ق��د �أق��ام عليك
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )46047.15دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اىل امل�ست�أنف ��ض��ده -1 /رام ��ش�ن��داين ن��اري��ن رام�شند (وف�ق��ا جل��واز ال�سفر)
رام�شانداين ناراين رام �شاند (وفقا الفادة اجلن�سية واالقامة)  -2رام �شنداين
نارين رام�شند جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /بنك اخلليج االول -
فرع دبي وميثله:حممد عبدامللك م�صطفى اهلي قد ا�ست�أنف القرار /احلكم
ال�صادر بالدعوى رقم  2017/103عقاري كلي بتاريخ2017/9/19:
وح ��ددت لها جل�سه ي��وم االث �ن�ين امل��واف��ق  2017/2/5ال�ساعة � 10.00صباحا
بالقاعة رقم  ch1.C.11وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف
حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي االبتدائية

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/2036احوال نف�س م�سلمني

اىل املدعي عليه  -1 /اميان مقبل �صالح املعاينة جمهول حمل االقامة
مب��ا ان امل��دع��ي�� /ش��اي��ع ن�صر ��ش��اي��ع ع �ب��داهلل ق��د �أق ��ام عليك الدعوى
ومو�ضوعها دعوى اثبات طالق .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق
 2018/1/16ال�ساعة ��� 8.30ص بالقاعة رق��م ( )7يف مبنى االحوال
ال�شخ�صية مبنطقة القرهود 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  12222بتاريخ 2018/1/13
مذكرة اعالن متظلم �ضده بالن�شر
يف الدعوى  2016/277تظلم �شرعي

اىل املتظلم �ضده -1 /يو�سف جمعة البلو�شي جمهول حمل االقامة مبا ان
املتظلم  /امينة عبدال�ستار حممد البلو�شي قد �أق��ام عليكم التظلم املذكور
اعاله ومو�ضوعه تظلم �ضد القرار القا�ضي برف�ض طلب االمر على العري�ضة
رقم� 1466/2017:شرعي .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/1/16
ال�ساعة � 11.00ص بالقاعة ( )2يف مبنى االحوال ال�شخ�صية يف منطقة القرهود
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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/1931تنفيذ مدين

اىل املنفذ �ضده -1/انفينت امباير للتجارة العامة �ش.ذ.م.م ميثلها
ا�صف فريد غالم فريد جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/
غالب عبدالقادر احلارثي قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة
اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )65117درهم 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.

يف الدعوى  2017/2889مدين جزئي
اىل امل��دع��ي عليه/عمر حممد عبداملاجد جم��ذوب جم�ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان

املدعي/حممد بن حمدبن علي الغزايل قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
ب��ال��زام امل��دع��ي عليه مببلغ وق ��دره ( )90.000دره��م وال��ر��س��وم وامل���ص��اري��ف واتعاب
املحاماة والفائدة  %9من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة
يوم االحد املوافق  2018/1/21ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch1.B.10لذا ف�أنت
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من م��ذك��رات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/738عقاري كلي
اىل املدعي عليه�/أك�سون ديفيلومبنت ���ش.م.ح (�سيف زون)  -ح�سب العقد �أك�سون
ديفيلومبنت م.م.ح ح�سب الرخ�صة جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/علي ح�سن
�صحبتي قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية البيع وال�شراء
امل� ��ؤرخ ��ة 2008/2/14:وال ��زام امل��دع��ي عليهم على �سبيل الت�ضامن والتكافل فيما
بينهم برد مبلغ وقدره ( )389.826درهم مع الفائدة القانونية والر�سوم وامل�صاريف
واالت�ع��اب و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .وح��ددت لها جل�سة ي��وم االحد
امل��واف��ق  2018/1/21ال�ساعة ��� 11.00ص بالقاعة  Ch1.B.8ل��ذا ف��أن��ت 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

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/1712مدين جزئي

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/2896مدين جزئي

اىل املحكوم عليه -1/حممد ابراهيم حممد نعيم جان خالق جمهول حمل
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/11/13يف
الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح�/شيو كومار با�سانداين حكمت املحكمة مبثابة
احل�ضوري بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره ( )23.585درهم
وف��ائ��دة قانونية بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزمته
باملنا�سب من امل�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.

اىل املدعي عليه  -1/و�سام علي �سلمان جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
م�سعود حممد الب�سيوين احمد ح�سن ق��د �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها
املطالبة مببلغ وق��دره ( )8000دره��م والفائدة والر�سوم وامل�صاريف .وحددت
ل�ه��ا جل�سة ي��وم اخل�م�ي����س امل��واف��ق  2018/1/25ال���س��اع��ة ��� 8.30ص بالقاعة
 Ch1.B.10لذا 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
الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/2709مدين جزئي
اىل املدعي عليه  -1/ارملينك لتخلي�ص املعامالت ���ش.ذ.م.م  -2كمال خ�ضر حم�سن
عبداهلل اليافعي ب�صفته مدير يف الرخ�صة التجارية (ارملينك لتخلي�ص املعامالت
���ش.ذ.م.م) جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/فريدريك مالوي �سيانوجن قد �أقام
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )15500درهم
والر�سوم وامل�صاريف .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2018/1/17ال�ساعة 8.30
�ص بالقاعة  Ch1.B.10لذا 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
الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/2335جتاري كلي
اىل املدعي عليه/رويال باور جينرياتورز �آند �سبري بارتز م.م.ح  -2برويز نظر جمهول حمل
االقامة مبا ان املدعي�/شركة و�سام للموا�سري املحدودة وميثلها مديرها/الفاحت علي ح�سن
عقباوي وميثله:خمتار حممد باقر غريب قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ
العقد ب��ال��زام امل��دع��ي عليهما بالت�ضامن ب��االن�ف��راد مببلغ وق��دره ( )834840دره��م والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام .وحددت لها
جل�سة يوم االثنني املوافق  2018/1/22ال�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  ,علما بان مت تدخل �شركة تك�ست كوم للو�ساطة التجارية
ذ.م.م كخ�صم انظمامي مع املدعي يف الدعوى .

رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/2317جتاري كلي
اىل املدعي عليه�/سيف م�صبح حممد عبداهلل البديوي الطنيجي جمهول حمل
االق��ام��ة مب��ا ان املدعي/بنك امل�شرق ���ش.م.ع وميثله:خالد خليفة حممد �سيف
حثبور قد �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام املدعي عليه مببلغ
وقدره ( )83887.76درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من
تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام .وح��ددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق
 2018/1/15ال�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  12222بتاريخ 2018/1/13
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/1249جتاري كلي
اىل املدعي عليه/كومى تريدينغ م.م.ح جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/بنك
��ص��ادرات اي��ران (الفرع الرئي�سي) قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره ( )1344555درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %18من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة
ي��وم االثنني املوافق  2018/1/15ال�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 .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/2624جتاري كلي
اىل املدعي عليه/اك�سري حور�س للتجارة العامة ���ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي/اك�سري حور�س للتجارة العامة ���ش.ذ.م.م قد �أق��ام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وق��دره ( )3.023.971.76يورو
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية من تاريخ املطالبة وحتى
ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .وح��ددت لها جل�سة يوم
االربعاء املوافق  2018/1/31ال�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  12222بتاريخ 2018/1/13
مذكرة �إعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/938ا�ستئناف مدين

اىل امل�ست�أنف �ضده� -1 /شركة زهور ال�شرق للتجارة ���ش.ذ.م.م جمهول
حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /بخيت بن حممد بن نايف العريف اجلهني
وميثله:خالد ا�سماعيل عبدالعزيز حممد الزرعوين قد ا�ست�أنف القرار/
احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2016/537مدين جزئي بتاريخ2016/9/18:
وحددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق  2018/1/15ال�ساعة � 10.00صباحا
بالقاعة رق��م  ch2.E.23وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او م��ن ميثلكم
قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رئي�س الق�سم

رئي�س ال�شعبة

حمكمة اال�ستئناف

حماكم دبي

رئي�س الق�سم

اىل املنفذ ��ض��ده -1/ال�شركة املتحدة للعلب � ��ش.ذ.م.م جمهول حمل
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/تالنتد للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م قد �أقام
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )96004.97درهم 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 االبتدائية

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

يف الدعوى رقم  2017/3967تنفيذ جتاري

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/534مدين كلي
اىل املدعي عليه � -1/سي�سيف ج��روب ���ش.م.ح جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
يا�سر بن حممود بن عبداهلل عجينة قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها دعوى مطالبة
باحلق املدين بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن ب�سداد مبلغ وقدره (مليون و�سبعمائة
خم�س و�ستون الف وثالثمائة خم�س و�سبعون درهم فقط ال غري) والفائدة القانونية
بواقع  %9من تاريخ رفع الدعوى احلا�صل وحتى تاريخ احلكم بال�سداد وتعوي�ض بقيمة
�سبعمائة وخم�سون ال��ف دره��م .وح��ددت لها جل�سة ي��وم االرب�ع��اء املوافق 2018/1/17
ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  Ch1.C.15ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من م��ذك��رات 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

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/3005مدين جزئي

اىل املدعي عليه�/سانتو�ش كومار جاجنادهاران جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي/وندر الند لنقل املواد العامة بال�شاحنات الثقيلة �ش.ذ.م.م
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بت�سليم مركبة بقيمة 16000
دره��م وال��ر��س��وم وامل���ص��اري��ف .وح ��ددت لها جل�سة ي��وم االث�ن�ين املوافق
 2018/1/22ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch2.D.18لذا 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

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
اعالن حكم متهيدي بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/1053جتاري كلي

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2016/1723جتاري كلي

اىل املدعي عليه -1/بال انرتنا�شيونال للمواد الغذائية ���ش.ذ.م.م  -2بال انرتنا�شيونال
لتعليب اال�سماك �ش.ذ.م.م  -3هارجيت �سينغ �سا�شار اندار �سينغ جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي/بنك اك�سي�س املحدود قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعنلكم بان املحكمة
حكمت بتاريخ ...:احلكم التمهيدي التايل حكمت املحكمة ح�ضوريا وقبل الف�صل يف املو�ضوع
بندب اخلبري امل�صريف املخت�ص �صاحب ال��دور ب��اجل��دول وتكون مهمته كاالتي:االطالع
على ملف الدعوى وم�ستنداتها وماع�سى ان يقدمه اخل�صوم واالنتقال اىل مقر املدعية
واملدعي عليها ان ل��زم االم��ر واالط�لاع على املرا�سالت الورقية وااللكرتونية ان وجدت
ال�سجالت والدفاتر التجارية الورقية وااللكرتونية وحددت امانة خربة وقدرها ()20000
والزمت املدعي ب�سدادها ,وح��ددت لها املحكمة جل�سة ي��وم االرب�ع��اء املوافق2018/2/28:
ال�ساعة� 09:30:صباحا يف القاعة.ch2.E.22:

اىل املحكوم عليهما� -1/شركة كونرتاكرت للتجارة العامة �ش.ذ.م.م  -2كونرتاكتور امتياز �شعبان علي
جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/3/30يف الدعوى
امل��ذك��ورة اع�لاه ل�صالح/م�صرف ال�شارقه اال�سالمي ���ش.م.ع اوال:ب��ال��زام املدعي عليهما ب��ان ي�ؤديا
للمدعي بالت�ضامن مبلغ وقدره ( )1.025.978.04درهم ف�ضال عن امل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل
اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات  -ثانيا:بعدم اخت�صا�ص املحكمة قيميا بنظر الدعوى
عن ال�شق اخلا�ص باملطالبة باملبالغ اخلا�صة بعقد البيع باملرابحة رقمG1937069610031501:
امل � � ��ؤرخ 2015/3/10:املبينة باال�سباب وعلى ادارة ال��دع��وى ن�سخ �صورة من االوراق تخ�ص�ص عنها
وار�سالها اىل ال��دائ��رة التجارية اجلزئية الثانية املخت�صة لالخت�صا�ص القيمي وارج��ات البت يف
م�صاريف هذا ال�شق وعلى مكتب ادارة الدعوى حتديد جل�سة واع�لان اخل�صوم بها .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

حماكم دبي

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/2213جتاري كلي
اىل املدعي عليه  -1/جيه ايه دي  25انف�ستمنت ليمتد جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي/ا�س ار جروب هولدجنز انك وميثله:نا�صر مال اهلل حممد غامن قد �أقام عليك
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالت�صديق على حكم مركز دبي للتحكيم الدويل وال�صادر
يف ال��دع��وى ال�ت�ح�ك�ي�م�ي��ة 143/2014:ب�ت��اري��خ 22:نوفمرب  2015وال��ر��س��وم وامل�صاريف
ومقابل اتعاب املحاماة .وح��ددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2018/1/24ال�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 �أي��ام على
الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/2418جتاري كلي
اىل املدعي عليه � -1/ستار ايجل للتجارة العامة � ��ش.ذ.م.م  -2مو�سي�س ادي��وي ادي�سوكان -3
عبدالعظيم علي ابراهيم علي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ال�ش�ؤون االداري��ة واملالية
القوات امل�سلحة ال�سعودية (هيئة حكومية �سعودية) وميثله:حممد مرت�ضى يعقوب مرت�ضى
برهان الها�شمي قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن
والت�ضامم مببلغ وقدره ( )4.326.000درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة %12
من تاريخ املطالبة واحت�ساب غرامة  %7عن كل ا�سبوع ت�أخري يف توريد ال�سيارات وحتى ال�سداد
التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2018/1/22
ال�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 �أي��ام على الأق��ل ويف
حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
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حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/4037جتاري جزئي

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/3903جتاري جزئي

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/1133جتاري جزئي

اىل املدعي عليه  -1/ق�صر ال�شرق ملواد البناء ���ش.ذ.م.م  -2عمر طه دليمي جمهول حمل
االق��ام��ة مب��ا ان املدعي�/شركة اخلليج للتمويل ���ش.م.خ وميثله:ابراهيم ح�سن ابراهيم
امل�لا قد �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام املدعي عليهما االوىل والثاين
بالتكافل والت�ضامن مببلغ وقدره ( )478199.16درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق
 2018/1/15ال�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.

اىل املدعي عليه  -1/الكامل لتجارة قطع غيار ال�سيارات ���ش.ذ.م.م � -2شيخ حممد رفيق
�شانو �صاحب  -3حممد اليا�س باجي هدايت اهلل جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
ابرو ايند�سرتيز اينك وميثله�:سيف �سعيد را�شد الغبار ال�شام�سي قد �أقام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم مببلغ وقدره ()302881.9
دره��م وال��ر��س��وم وامل���ص��اري��ف وات �ع��اب امل�ح��ام��اة .وح ��ددت لها جل�سة ي��وم اخلمي�س املوافق
 2018/1/18ال�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 ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

اىل املحكوم عليه� -1/شركة كونرتاكرت للتجارة العامة �ش.ذ.م.م  -2كونرتاكتور امتياز �شعبان
علي جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/5/24يف
الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/م�صرف ال�شارقه اال�سالمي �ش.م.ع بالزام املدعي عليهما بان
ي�ؤديا بالت�ضامن والتكافل للم�صرف املدعي مبلغ (ثالثمائة و�سبعة االف و�سبعمائة وثمانية
دراهم وت�سعة ع�شر فل�سا) واملرت�صدة يف ذمتها عن عقد املرابحة امل�ؤرخ يف 2015/3/10:مو�ضوع
الدعوى ومبلغ ثالثة وع�شرين الف درهم تعوي�ضا عن اال�ضرار املادية التي حلقت بامل�صرف
املدعي والزمتها بامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب 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.
رئي�س الق�سم

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/3752جتاري جزئي
اىل املدعي عليه  -1/بيغ دادي رن��ت اي ك��ار � ��ش.ذ.م.م جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان
املدعي�/شركة احلبتور لل�سيارات �ش.ذ.م.م وميثله�:شوق حم�سن بدر الكثريي قد �أقام
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره ( )195.202درهم
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 اخلمي�س املوافق
 2018/2/8ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch1.C.14ل��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

رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/3987جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/احمد مال اهلل حممد احمد ال�شحي جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي/وائل م��ازن �صادق قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعهاف�سخ عقد البيع
واحل�ك��م ب��ال��زام امل��دع��ي عليه بت�سليم ال���س�ي��ارة م��و��ض��وع ال��دع��وى وال��زام��ه مببلغ
وقدره ( )50.000تعوي�ضا لزام هيئة الطرق بعدم ت�سجيل ال�سيارة التي حتمل رقم
�شا�سيه ( )WP1ZZZ92ZELAS1009بور�ش كايني ال��زام املدعي عليه
بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق
 2018/1/23ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch1.C.14لذا 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

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
اعالن حكم متهيدي بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/2969جتاري جزئي
اىل امل��دع��ي ع�ل�ي��ه -1/وينك�سني للتجارة ال�ع��ام �� ��ش.ذ.م.م جم�ه��ول حم��ل االق��ام��ة مبا
ان املدعي/ماك�س فيول لتجارة م�شتقات تكرير النفط ملالكها روك �شركة ال�شخ�ص
ال��واح��د � ��ش.ذ.م.م قد اق��ام ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع�لاه وعليه نعنلكم ب��ان املحكمة حكمت
ب�ت��اري��خ 2017/12/6:احلكم التمهيدي التايل االط�لاع على ملف الدعوى م�ستنداتها
وما ع�سى ان يقدمه اخل�صوم واالنتقال اىل مقر املدعية واملدعي عليها ان لزم االمر
واالطالع على املرا�سالت الورقية وااللكرتونية ان وجدت ال�سجالت والدفاتر التجارية
الورقية وااللكرتونية وح��ددت امانة خربة وقدرها �سبعة االف دره��م والزمت املدعي
ب�سدادها ,وحددت لها املحكمة جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/12/20:ال�ساعة08:30:
�صباحا يف القاعة.ch1.C.14:

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/2647جتاري جزئي

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/3952جتاري جزئي

اىل املدعي عليه -1/علي ون�صري للتجارة العامة ���ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي/يو بيه جلف ذ.م.م/ف��رع دبي وميثله:ح�سني علي عبدالرحمن لوتاه نعلنكم بان
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/10/4يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/يو
بيه جلف ذ.م.م/فرع دبي بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ (ثالثمائة وثالثة
وع�شرين الف ومائة واثنني وع�شرين درهم واربعة و�ستني فل�سا) والفائدة القانونية بواقع
 %9من تاريخ املطالبة اال�ستحقاق يف 2016/10/27:وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�صروفات
ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب 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 املدعي عليه � -1/شركة امين�سو للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي/فندق جلوريا وال�شقق الفندقية منطقة حرة ذ.م.م وميثلها مدير الفندق/حممد
احمد فريد وميثله:خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي قد �أقام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره ( )82.196درهم والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام .وح��ددت لها جل�سة
يوم االثنني املوافق  2018/1/15ال�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

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/4008جتاري جزئي

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/3981جتاري جزئي

اىل املدعي عليه  -1/طرفه طماطم حربى املنهايل جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي/تايجر وير للتجارة العامه ذ م قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
ب�ضم ملف النزاع رق� ��م 2016/5263:ن��زاع م��دين وال��زام املدعي عليها بدفع مبلغ
( )9950درهم مع الفائدة بواقع  %9من تاريخ املطالبة والر�سوم وامل�صاريف املرتتبة
عن الدعوى .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2018/1/16ال�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 ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

اىل املدعي عليه  -1/م�لاك ع�لاء حمزه جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان املدعي/
تايجر وير للتجارة العامه قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة ب�ضم ملف
النزاع رقم 2016/5269:نزاع مدين والزام املدعي عليها بدفع مبلغ ( )11950درهم
مع الفائدة بواقع  %9من تاريخ املطالبة والر�سوم وامل�صاريف املرتتبة عن الدعوى.
وح��ددت لها جل�سة ي��وم الثالثاء امل��واف��ق  2018/1/16ال�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 ويف
حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

اىل املدعي عليه�/شهناز حممد حبيب جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
تايجر وير للتجارة العامة ذ.م.م قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
ب�ضم ملف النزاع رقم 2016/3226:نزاع مدين والزام املدعي عليها بدفع مبلغ
( )11750درهم مع الفائدة بواقع  %9من تاريخ املطالبة والر�سوم وامل�صاريف
املرتتبة عن الدعوى  .وح��ددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/1/23
ال�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 .

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/2841جتاري جزئي

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/2754جتاري جزئي
اىل املدعي عليه� -1/شركة فولكرا ال�شاطئ ال�صناعية ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مب��ا ان امل��دع��ي/دي��ل ان��ى هولدجنز امل �ح��دودة وميثله:عبدالرحمن ح�سن حممد
امل�ط��وع نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة ب�ت��اري��خ  2017/11/16يف
الدعوى املذكورة اع�لاه ل�صالح/ديل انى هولدجنز املحدودة بالزام املدعي عليها
ب��ان ت ��ؤدي للمدعية مبلغ ( )193.752.00دره��م وال�ف��ائ��دة ب��واق��ع � %9سنويا من
تاريخ 2017/8/13:وحتى ال�سداد التام والزمتها بامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل
ات�ع��اب امل�ح��ام��اة .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.

اىل املدعي عليه -1/اخلليج ميديا هاو�س ���ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
�شركة دب��ي لت�أجري ال�سيارات ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع نعلنكم بان
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/11/1يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
�شركة دب��ي لت�أجري ال�سيارات ذ.م.م بالزام املدعي عليها ب��ان ت ��ؤدي للمدعية مبلغ (ثالثة
وع�شرين الف وثمامنائه وت�سعة وخم�سني درهم وثمانني فل�سا) والفائدة القانونية بواقع
 %9من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف 2015/12/31:وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�صروفات
ومببلغ ال��ف دره��م مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما ع��دا ذل��ك 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.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/3935جتاري جزئي
اىل املدعي عليه�/سوبارنا با هادور ثابا جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/بنك امل�شرق
�ش.م.ع وميثله:خالد خليفة حممد �سيف حثبور قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة بالزام املدعي عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره  104.021.44درهم الر�سوم
وامل�صاريف وات�ع��اب املحاماه وال�ف��ائ��دة ب��واق��ع  %9م��ن ت��اري��خ املطالبة وحتى ال�سداد
التام .وح��ددت لها جل�سة يوم الأح��د املوافق  2018/1/14ال�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 .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/3999جتاري جزئي

رئي�س الق�سم

حماكم دبي االبتدائية

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/3947جتاري جزئي

اىل امل��دع��ي ع�ل�ي��ه/م��اج��ده حممد حممد عليوه جم�ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان
املدعي/تايجر وي��ر للتجارة العامة ذ.م.م ق��د �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها
املطالبة بالزام املدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ( )11950درهم مع الفائدة بواقع
 %9من تاريخ املطالبة والر�سوم وامل�صاريف املرتتبة عن الدعوى  .وح��ددت لها
جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2018/1/23ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة Ch1.C.13
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 الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/4092جتاري جزئي
اىل امل��دع��ي ع�ل�ي��ه/ف��روت��ك ان��د��س�تري��ز � � ��ش.ذ.م.م جم�ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان
املدعي/ايكور مينا ���ش.م.ح وميثلها قانونا ال�سيد/وائل احمد عبداحلميد جمعة
وميثله:احمد مهري خمي�س عبيد بن م�سحار قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وق��دره ( )326300دره��م والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ املطالبه الق�ضائيه وحتى ال�سداد التام.
وح��ددت لها جل�سة ي��وم الثالثاء امل��واف��ق  2018/1/23ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة
 Ch1.C.14لذا 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

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
اعالن بالن�شر
رقم 2018/144

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/145

املنذر :م�ؤ�س�سة ارنكو للعقارات  .املنذر �إليها  :التوا�صل بال حدود .ينذر
املنذر املنذر �إليه ب�سداد مبلغ  250.000درهم واملرت�صد بذمته من القيمة
االيجارية وما ي�ستجد من �إيجار لغاية الإخالء وذلك خالل موعد
�أق�صاه ثالثون يوم من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر �إىل اتخاذ كافة
الإجراءات القانونية التي حتفظ له حقه واملطالبة ب�إخالء العقار طبقا
لن�ص املادة  25-1من القانون رقم  26ل�سنة  2007واعتبار العقد منتهيا
من تلقاء نف�سه ورفع الدعوى املو�ضوعية .
الكاتب العدل.

املنذر� :سليمان ا�سناركوجنو .املنذر �إليها  :رفيق �شيخ جمهول حمل
الإقامة  .يتوجه املنذر �إىل املنذر �إليها بهذا الإنذار للتنبيه عليها ب�ضرورة
�سداد مبلغ  2.000.000.00وهي قيمة املبالغ امل�سلمة من املنذر �إىل املنذر
�إليه وذلك خالل مهلة �أق�صاها  15يوم من تاريخ ن�شر هذا الإنذار و�إال
ف�سوف يقوم املنذر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقه
وذلك عن طريق اللجوء �إىل اجلهات الق�ضائية مع �إلزام املنذر �إليها
بكافة الر�سوم وامل�صاريف الق�ضائية مع التعوي�ض املنا�سب.

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
اعالن حكم متهيدي بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/3693جتاري جزئي
اىل املدعي عليه -1/حممد احمد ح�سن حممد املرزوقي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/بنك
دبي اال�سالمي (�شركة م�ساهمة عامة) وميثله:نا�صر مال اهلل حممد غامن مبا ان املدعي/بنك دبي
اال�سالمي (�شركة م�ساهمة عامة) قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعنلكم بان املحكمة حكمت
بتاريخ 2018/1/10:مبثابة احل�ضوري وقبل الف�صل يف املو�ضوع بندب اخلبري امل�صريف �صاحب الدور
باجلدول وتكون مهمته كاالتي:االطالع على ملف الدعوى وامل�ستندات املقدمة فيها وماع�سى ان
يقدمه اخل�صوم  -االنتقال ملقرات طريف الدعوى واالط�لاع على املرا�سالت الورقية وااللكرتونية
و�صرحت للخبري باالنتقال اىل اي جهة يرى �ضرورة االنتقال اليها بخ�صو�ص الدعوى وحددت مبلغ
�سبعة االف درهم كامانة على ذمة اتعاب وم�صروفات اخلبري الزمت املدعي بها ,وحددت لها املحكمة
جل�سة يوم االربعاء املوافق 2018/1/17:ال�ساعة� 08:30:صباحا يف القاعة ch1.C.13:يف حال عدم
�سداد االمانة وجل�سة 2018/2/28:يف حال �سدادها وحتى يقدم اخلبري تقريره.
رئي�س الق�سم

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/3707جتاري جزئي
اىل املدعي عليه  -1/عي�سى فا�ضل مرزوق الدرعي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
ان واي �سي لتاجري ال�سيارات وميثله:عي�سى �سامل احمد احلر�سي املهري قد �أقام عليك
ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام امل��دع��ي عليه مببلغ وق��دره ( )154.915درهم
والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اقامة الدعوى وحتى متام ال�سداد والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2018/1/17ال�ساعة 8.30
�ص بالقاعة  Ch1.C.14لذا 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
الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2016/362جتاري جزئي

اىل املحكوم عليه -1/طريق البحرية للتجارة العامة ذ.م.م  -وميثلها املدير/
ب��راك��ا���ش ك��ال�ي��ان��ا��س��ون��درام جم�ه��ول حم��ل االق��ام��ة نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2016/4/25يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح�/شركة
�سوبر براي�س لت�أجري ال�سيارات �ش.ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية
مبلغ ( )62.466.60درهم والفائدة بواقع � %9سنويا من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل
يف 2014/4/2:وحتى مت��ام ال�سداد والزمتها بامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم
مقابل اتعاب 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.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/4115جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/وائل احمد حممد جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان املدعي/
م�صرف الهالل (�شركة م�ساهمه عامه) وميثله:نا�صر مال اهلل حممد غامن
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره
( )173.907.02درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة  .وحددت لها جل�سة
يوم اخلمي�س املوافق  2018/1/25ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة Ch1.C.13
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

تكليف االعالن بالن�شر

تكليف االعالن بالن�شر

حل�ضور اجتماع اخلربة امل�صرفية

حل�ضور اجتماع اخلربة امل�صرفية

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
يف الدعوى رقم  2017/2186جتاري كلي

الكاتب العدل.

رئي�س الق�سم

املدعي :بنك الفجرية الوطني -فرع دبي .املدعي عليهم -1النجمة املا�سية للتجارة العامة �ش ذ.م.م ديليب كومار ال
�شاند ب�صفته كفيل و�ضامن ملديونية النجمة املا�سية للتجارة العامة �ش ذ.م.م  -3بوجا باررواين دليب كومار ب�صفتها
كفيلة و�ضامنة ملديونية النجمة املا�سية للتجارة العامة �ش ذ.م م -4الهالل املا�سي للتجارة العامة �ش .ذ.م.م ب�صفتها
كفيلة و�ضامنة ملديونية النجمة املا�سية للتجارة العامة �ش ذ.م م  -5بالتينيوم فود �ستف تريدينج �ش ذ.م.م ب�صفتها كفيلة
و�ضامنة ملديونية النجمة املا�سية للتجارة العامة � .ش .ذم.م .يعلن اخلبري الدكتور عقيل حممد هادي ح�سن الهادي
املعني من قبل حمكمة دبي االبتدائية خبريا م�صرفيا يف الدعوى رقم  2017-2186جتاري كلي واملقامة من املدعي بنك
الفجرية الوطني فرع دبي وتنفيذا للمهمة ف�إن املدعي عليهم النجمة املا�سية للتجارة العامة �ش .ذ.م.م  -2ديليب كومار
الل �شاند ب�صفته كفيل و�ضامن ملديونية النجمة املا�سية للتجارة العامة �ش ذ.م.م  -3بوجابارواين دليب كومار ب�صفتها
كفيلة و�ضامنة ملديونية النجمة املا�سية للتجارة العامة �ش ذ.م.م  -4الهالل املا�سي للتجارة العامة �ش  .ذ.م.م ب�صفتها
كفيلة و�ضامنة ملديونية النجمة املا�سية للتجارة العامة �ش .ذم.م  -5بالتينيوم فود �ستف ترديدجن �ش ذ.م.م ب�صفتها
كفيلة و�ضامنة ملديونية النجمة املا�سية للتجارة العامة �ش .ذم.م مدعون حل�ضور اجتماع اخلربة امل�صرفية وبوا�سطة
وكيل معتمد واملقرر عقده يوم الأربعاء املوافق  2018-1-17يف متام ال�ساعة العا�شرة والن�صف �صباحا موعدا لالجتماع
يف مقر مكتبنا الكائن يف �إمارة دبي ديرة بور�سعيد بناية الو�صل بزن�س �سنرت بجوار فندق جي فندق روتانا �ساب �شارع رقم
 27الطابق التا�سع مكتب رقم  902رقم مكاين . 94178 32428 :لذا نرجو منكم التكرم باحل�ضور يف املوعد املحدد �أعاله
و�إح�ضار جميع الأرواق وامل�ستندات التي تودون تقدميها لنا لنتمكن من �أداء مهمتنا.
اخلبري امل�صريف:د.عقيل حممد هادي ح�سن الهادي.

العدد  12222بتاريخ 2018/1/13
يف الدعوى رقم  2017/2223جتاري كلي
املدعي  :بنك الفجرية فرع دبي  .املدعي عليهم  :متني للكهربائيات �ش.م.م  -2جاي كي�شان مورواين ا�سن دا�س
مورواين ب�صفته كفيل و�ضامن ملديونية متني للكهربائيات ذ.م.م  -3جيتندرا مورواين جاي كي�شان مورواين
ب�صفته كفيل و�ضامن ملدينونية متني للكهربائيات �ش ذ.م.م -4 .امل�شهور للكهربئات �ش.ذ.م.م ب�صفتها كفيلة
و�ضامنه ملديونية مينت للكهربائيات �ش.ذم.م يعلن اخلبري الدكتور  :عقيل حممد هادي ح�سن الهادي واملعني
من قبل حمكمة دبي االبتدائية خبريا م�صرفيا يف الدعوى رقم  2017-2186جتاري كلي واملقامة من املدعي بنك
الفجرية الوطني فرع دبي وتنفيذا للمهمة ف�إن املدعي عليهم  -1مني للكهربائيات� .ش.ذ.م.م  -2جاي كي�شان
مورواين ا�سن دا�س مورواين ب�صفته كفيل و�ضامن ملديونية متني للكهربائيات �ش .ذ.م.م -3جيتندرا مورواين
جاي كي�شان مورواين ب�صفته كفيل و�ضامن ملديونية متني للكهربائيات �ش.ذ.م.م  -4امل�شهور للكهربئات �ش.ذ.م.م
ب�صفتها كفيلة و�ضامنه ملديونية مينت للكهربائيات �ش.ذم.م مدعون حل�ضور اجتماع اخلربة امل�صرفية �أو بوا�سطة
وكيل معتمد واملقرر عقده يوم الأربعاء املوافق  2018-1-17يف متام ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحا موعدا لالجتماع
يف مقر مكتبنا الكائن يف �إمارة دبي ديرة بور�سعيد بناية الو�صل بزن�س �سنرت بحوار فندق جي فندق روتانا �سابقا
�شارع رقم  27الطابق التا�سع مكتب رقم  902رقم مكاين  . 32428 . 94178 :لذا نرجو منكم التكرم باحل�ضور يف
املوعد املحدد �أعاله و�إح�ضار جميع الأوراق وامل�ستندات التي تودون تقدميها لنا لنتمكن من �أداء مهمتنا.

اخلبري امل�صريف:د.عقيل حممد هادي ح�سن الهادي.
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انطلقت  -يف مدينة زاي��د الريا�ضية ام�س -الن�سخة الرابعة من جوالت
�أبوظبي جراند �سالم العاملية للجوجيت�سو.
وق ��ال ��س�ع��ادة ع�ب��د امل�ن�ع��م ال�سيد ال�ه��ا��ش�م��ي رئ�ي����س االحت��ادي��ن الإماراتي
والآ�سيوي للجوجيت�سو النائب الأول لرئي�س االحتاد الدويل للجوجيت�سو
“�إن جوالت جراند �سالم �أ�صبحت حمطة رئي�سية يف رزنامة اجلوجيت�سو
 ..خا�صة لالعبي العامل العربي �إذ يتطلع �أف�ضل الالعبني من خمتلف
�أنحاء املنطقة للم�شاركة يف جوالتها» .و�أع��رب عن الفخر با�ست�ضافة هذه
النزاالت يف بيئة تناف�سية ت�سمح لالعبني با�ستعرا�ض مهاراتهم والتناف�س
م��ع �أف�ضل �أب�ط��ال اجلوجيت�سو يف املنطقة .وق��ال “�إن ع��ام  2018ميثل
ذك��رى م��رور � 100سنة على ميالد املغفور له ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل
نهيان “طيب اهلل ثراه” الأب امل�ؤ�س�س الذي ر�سخ �أ�س�س النه�ضة احلديثة
يف الإم � ��ارات “  ..م��وج�ه��ا ال�شكر �إىل ��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حم�م��د بن

�شهد �سمو ال�شيخ �سلطان ب��ن زاي��د �آل نهيان ممثل
��ص��اح��ب ال���س�م��و رئ�ي����س ال��دول��ة رئ�ي����س ن ��ادي تراث
الإمارات ام�س اجلمعة يف قرية بوذيب العاملية للقدرة
باخلتم فعاليات اليوم الثالث والأخري لك�أ�س �صاحب
ال�سمو رئي�س الدولة لركوب القدرة والتحمل ،الذي
نظمته القرية التابعة للنادي على مدى ثالثة �أيام
بالتعاون والتن�سيق م��ع احت��اد الإم ��ارات للفرو�سية
بتوجيهات ورعاية كرمية من �سموه.
وح���ض��ر ف�ع��ال�ي��ات ال �ي��وم �إىل ج��ان��ب ��س�م��وه ،ال�شيخ
الدكتور هزاع بن �سلطان بن زايد �آل نهيان وال�شيخ
ال��دك�ت��ور خ��ال��د ب��ن �سلطان ب��ن زاي��د �آل ن�ه�ي��ان ،كما
ح�ضر ال�ف�ع��ال�ي��ات ��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور غ��امن الهاجري
الأم�ي�ن ال�ع��ام الحت��اد الإم� ��ارات للفرو�سية ،و�سعادة
��س�ن��ان �أح �م��د امل �ه�يري امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي للأن�شطة
والفعاليات يف النادي ،و�سعادة عبداهلل حممد جابر
امل�ح�يرب��ي امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل�خ��دم��ات امل���س��ان��دة يف
ال �ن��ادي ،و� �س �ع��ادة م�ن���ص��ور �سعيد ع�م�ه��ي املن�صوري
نائب املدير العام ملركز �سلطان بن زاي��د ،وع��دد من
امل�س�ؤولني يف النادي وممثلي الإ�سطبالت والأندية
امل�شاركة يف ال�سباق وجمهور غفري من حمبي �سباقات
ال �ق��درة� .إىل ج��ان��ب ع��دد ك�ب�ير م��ن ال���س�ي��اح الذين
عربوا عن �إعجابهم ملا �شاهدوه من م�سارات طبيعية
لل�سباق �إ��ض��اف��ة للفعاليات ال�تراث�ي��ة التي عر�ضتها
القرية الرتاثية امل�صغرة التي تو�ضح جانبا من تراث
الإمارات الأ�صيل.
جولة تفقدية
وحر�صا من �سمو ال�شيخ �سلطان بن زاي��د �آل نهيان
ع �ل��ى دع ��م امل �� �ش��ارك�ي�ن وحت �ف �ي��زه��م وال �ت �ع��رف على
مقرتحاتهم و�آرائ�ه��م يف ال�سباقات ق��ام �سموه �صباح
ال�ي��وم يرافقه ال�شيخ ال��دك�ت��ور ه��زاع ب��ن �سلطان بن
زايد �آل نهيان وال�شيخ الدكتور خالد بن �سلطان بن
زايد �آل نهيان بجولة تفقدية يف مرافق قرية بوذيب
ال�ت�ق��ى خ�لال�ه��ا ب��ر�ؤ� �س��اء ال�ل�ج��ان الفنية والإداري � ��ة،
واطم�أن منهم على مدى االلتزام بتطبيق بروتوكول
ب��وذي��ب ل��رك��وب ال �ق��درة وال�ت�ح�م��ل ،كما �شهد �سموه
برفقة �سمو جنليه جانبا من �سباقات اليوم ،وتابعوا
م�سارات ال�سباق التعليمي لطالب �أكادميية بوذيب
للفرو�سية مل�سافة �أربعني كيلومرتا ،الذي �شارك فيه
عدد من طلبة الأكادميية على ر�أ�سهم ال�شيخ حمدان
بن حممد بن خليفة بن زايد �آل نهيان وال�شيخ زايد
بن حممد بن خليفة بن زايد �آل نهيان� .إذ يهدف هذا
ال�سباق التدريبي �إىل تعليم امل�شاركني على كيفية
اكتمل عقد املت�أهلني �إىل نهائي م�سابقة الطيارة
ال�لا��س�ل�ك�ي��ة يف ب �ط��ول��ة ف� ��زاع ل�ل���ص�ي��د بال�صقور
التلواح ،التي تعد �أوىل بطوالت ال�صيد بال�صقور
للمو�سم اجلديد لبطوالت ف��زاع الرتاثية ،والتي
تقام بتنظيم من مركز حمدان بن حممد لإحياء
الرتاث ،يف منطقة الروية يف دبي ،وت�شهد م�شاركة
نخبة ال���ص�ق��اري��ن ال�ب��اح�ث�ين ع��ن ال�ت�ت��وي��ج ب�أغلى
الألقاب.
و�أق �ي �م��ت ال�ت���ص�ف�ي��ات ع�ل��ى م ��دار ي��وم�ين حافلني
باملناف�سات القوية وامل�شاركة الوا�سعة ،وذلك لفئتي
ال���ش�ي��وخ وال �ع��ام��ة ،و��س��ط �أج ��واء حما�سية متيزت
مبتابعة جماهريية من املهتمني بهذه الريا�ضات
الرتاثية.
وج��اءت نتائج ت�صفيات م�سابقة ال�شيوخ ،بت�صدر
الطري طوفان من فريق �أف  3بعدما حقق زمنا
وق ��دره  1:15:150دق�ي�ق��ة ،وح�ق��ق ف��ري��ق �أم �أر
�أم املركزين الثاين والثالث بوا�سطة زل��زال الذي
��س�ج��ل  1:15:243ث��ان �ي��ة ،وف��وك ����س  1بزمن
 1:15:602ثانية.
وج ��اء ب��امل��رك��ز ال��راب��ع ال�ط�ير  2ل�سعيد �سويدان
�سعيد ه�لال القمزي بزمن  1:16:069ثانية،
وب��امل��رك��زي��ن اخل��ام ����س وال �� �س��اد���س ف��ري��ق �أم �أر �أم
بوا�سطة النادر بزمن  1:16:336ثانية ،و �أ�س
 24بزمن  1:16:735ثانية.
وح�صد فريق �أف  3املراكز من ال�سابع �إىل التا�سع،
وذل��ك ع�بر طويلب ب��زم��ن  1:16:775ثانية،
وم��روع بزمن  1:16:886ثانية ،واب��داع بزمن
 1:16:889ثانية ،فيما جاء باملركز العا�شر �أ�س
 19لـ �أم �أر �أم بزمن  1:17:242ثانية.
وج � � � ��اءت ن� �ت ��ائ ��ج ت �� �ص �ف �ي��ات م �� �س��اب �ق��ة ال� �ع ��ام ��ة،
بت�صدر ال�ط�ير  66حل �م��دان �سعيد ج��اب��ر بزمن
 1:15:909ث��ان �ي��ة ،وب��امل��رك��ز ال �ث��اين فاليت
حل�م��د �أح �م��د ب��ن ال���ش�ي��خ جم ��رن ال �ك �ن��دي ،بزمن
 1:16:203ثانية ،وباملركز الثالث  6لنف�س
املالك بزمن  1:16:562ثانية.
وج� ��اء راب �ع ��ا ع �� �س��اف ل �ع �ب��داهلل را� �ش ��د املن�صوري

زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة على
رعايته لريا�ضة اجلوجيت�سو  ..متمنيا التوفيق جلميع امل�شاركني .وقال
حممد بن دملوج الظاهري ع�ضو جمل�س �إدارة احتاد الإم��ارات للجوجيت�سو
�إن انطالق اجلوالت الرابعة جلراند �سالم على مدى يومني يج�سد مكانة
�أبوظبي كعا�صمة عاملية لريا�ضة اجلوجيت�سو ومقر عاملي لهذه الريا�ضة مع
امتالكها قدرات تنظيمية عالية وبنية حتتية من الطراز الأول الحت�ضان
�أهم الفعاليات الريا�ضية .و�أ�ضاف �أن تنظيم هذه البطولة التي ي�شرف عليها
احتاد الإمارات للجوجيت�سو يدعم ا�سرتاتيجية االحتاد الرامية �إىل تعزيز
ح�ضور هذه الريا�ضة الهادفة .من جهته  ..قال جواو مياو بطل العامل يف
وزن  64كغ للحزام الأ�سود �إن ريا�ضة اجلوجيت�سو تزداد �شعبية وقوة �سنة
تلو الأخ��رى ..فيما تعد جراند �سالم �أبوظبي من �أهم البطوالت ..مبديا
�سعادته بامل�شاركة يف هذه البطولة العاملية.

�سباق ك�أ�س حمدان بن را�شد ينطلق بنادي ال�شارقة للفرو�سية
ينظم نادي ال�شارقة للفرو�سية وال�سباق اليوم ال�سبت
مب�ضماره “ �سباق ك�أ�س �سمو ال�شيخ حمدان بن را�شد
�آل م�ك�ت��وم “ ت�ق��دي��را ل��دع��م ��س�م��وه ال�ك�ب�ير ل�سباقات
امل�ضمار يف الدولة و ذلك بالتعاون مع هيئة الإمارات
ل�سباق اخليل وبرعاية �شركة لوجنني الراعي الر�سمي
مل��و��س��م ال���س�ب��اق  -2018 2017ومب���ش��ارك��ة قوية
ل�ل�خ�ي��ول ال�ع��رب�ي��ة الأ��ص�ي�ل��ة وخ �ي��ول الإن �ت ��اج املحلي
واخليول املهجنة الأ�صيلة مبجموع  115جوادا �ضمن
� 6أ� �ش��واط ملختلف امل�سافات وامل�ستويات .وخ�ص�ص
ال�شوط الأول �شوط لوجنني ما�سرت كولك�شن للخيول
العربية الأ�صيلة املبتدئة من الإنتاج املحلي بعمر 4
�سنوات ف�أكرب مل�سافة  1200مرت وبجوائز قدرها 30

�ألف درهم مب�شاركة  16جوادا مع وجود  4جياد على
االحتياط  ..فيما ي�أتي ال�شوط الثاين �شوط لوجنني
الغراند كال�سيك للخيول العربية الأ�صيلة امل�صنفة
بعمر � 4سنوات ف��أك�بر مل�سافة  1200م�تر بجوائز
ت�صل �إىل � 40ألف درهم مب�شاركة  16جوادا مع وجود
 4جياد على االحتياط .اما ال�شوط الثالث فهو �شوط
ك�أ�س �سمو ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم برعاية
لوجنني و خ�ص�ص للخيول املهجنة امل�صنفة بعمر 4
�سنوات ف�أكرب مل�سافة  1700مرت بجوائز ت�ص اىل
� 100أل��ف دره��م مب�شاركة  16ج ��وادا م��ع وج��ود 4
جياد على االحتياط .وي�ستكمل ال�سباق بال�شوط الرابع
�شوط م��زارع �شادويل وه��و �شوط خم�ص�ص للخيول

�سلطان بن زايد ي�شهد اليوم اخلتامي ل�سباقات ك�أ�س رئي�س الدولة لركوب القدرة والتحمل

هزاع وخالد بن �سلطان بن زايد يتوجان الفائزين
«املهريي» بطل الك�أ�س لل�شباب والنا�شئني و “باريتو” بطل امللكية اخلا�صة
الهاجري :بوذيب ينجح والتنوع يرثي فرو�سية الإمارات

التعامل مع �سباقات القدرة وفقا لقوانني بروتوكول
بوذيب ،والتعرف على �أ�سلوب التعامل مع امل�سارات
الطبيعية ،واكت�ساب املزيد من اخلربة يف التعامل مع
خيل ال�سباقات و�سبل املحافظة عليها.
وح��ر���ص ��س�م��وه ي��راف �ق��ه ��س�م��و جن�ل�ي��ه ع�ل��ى القيام
بجولة تفقدية يف م�سارات ال�سباق لالطمئنان على
�أبنائه امل�شاركني يف ال�سباقات ،ملا يعلق �سموه عليهم
من �آمال كبرية يف رفد الفرو�سية يف الإمارات بدماء
ج��دي��دة وط��اق��ات واع ��دة ،ع�بر ت�أهيلهم ل�ل��ول��وج �إىل
امل�ستويات ال��دول�ي��ة ملوا�صلة احل�ف��اظ على التاريخ
امل�شرف للإمارات يف عامل الفرو�سية .والتقى �سموه
يف م�ي��ادي��ن ال�سباق ب�ع��دد م��ن ال�ف��ر��س��ان والفار�سات
واط �ل��ع م�ن�ه��م ع�ل��ى ��س�ير م���ش��ارك�ت�ه��م وت �ع��رف على

�آرائ �ه��م يف اخل��دم��ات املقدمة لهم م��ن ج��ان��ب الكادر
الفني والإداري يف بوذيب.
تتويج الفائزين
ويف ختام فعاليات الك�أ�س ك َّرم ال�شيخ الدكتور هزاع بن
�سلطان بن زايد �آل نهيان وال�شيخ الدكتور خالد بن
�سلطان بن زاي��د �آل نهيان ال�شيخ حمدان بن حممد
وال�شيخ زايد بن حممد بن خليفة بن زايد �آل نهيان
وزمالءهم طالب �أكادميية بوذيب للفرو�سية الذين
�شاركوا يف �سباق اجلولة التعليمية �صباحا ،كما توَّج
�سموهما ال�ف��ائ��زي��ن ب�سباقات ال �ي��وم الأخ �ي�ر ،حيث
ف ��از ب�ك��أ���س ��ص��اح��ب ال���س�م��و رئ�ي����س ال��دول��ة لركوب
القدرة والتحمل لل�سباق الدويل “جنمتان” لل�شباب
وال�ن��ا��ش�ئ�ين مل���س��اف��ة  120.7ك�ي�ل��وم�تراً وف ��ق بنود

بروتوكول بوذيب الفار�س �سعيد �سامل املهريي على
�صهوة اجل��واد اجلويل كريا من ا�سطبالت �إم �سفن ،
فيما ن��ال املركز الثاين الفار�س حمدان �أحمد املري
ع�ل��ى ��ص�ه��وة اجل ��واد �سويتبيا م��ن ا��س�ط�ب�لات وادي
ال�صفا جمريا ،و�أت��ى الفار�س �أحمد ح�سن احلمادي
على �صهوة اجلواد �إت�ش �إل بي كاريزما من ا�سطبالت
ور�سان يف املركز الثالث ،وقد �شارك يف ال�سباق خم�سون
فار�سا وفار�سة.
وتوج �سموهما الفائزين يف ال�سباق نف�سه وفقا لقوانني
االحتاد الدويل للفرو�سية ،حيث فاز الفار�س حممد
�أحمد الكتبي من ا�سطبالت ال�براري باملركز الأول،
فيما حلت الفار�سة �شما عبد العزيز ال�ط��وا���ش من
ا�سطبالت البوادي باملكز الثاين ،وحل ثالثا الفار�س

حمدان �أحمد املري من ا�سطبالت جمريا.
ك�م��ا ت��وج �سموهما ال�ف��ائ��زي��ن يف ��س�ب��اق اخل�ي��ول ذات
امللكية اخلا�صة مل�سافة  100.51كيلومرتا ،الذي
�شارك فيه نحو �أربعني فار�سا ،حيث ح�صل الفار�س
جوكني باريتو على �صهوة اجلواد بركه بنت �أريتي من
ا�سطبالت الكمدة على املركز الأول  ،فيما حل الفار�س
جوناتان لوبيز على �صهوة اجلواد “ريانا �آرانا” من
ا�سطبالت الكمدة نف�سها على املركز الثاين ،وجاءت
ال�ف��ار��س��ة � �ش��ذرا �أح �م��د احل �ج��اج ع�ل��ى ��ص�ه��وة اجلواد
�أب�سلوت من ا�سطبالت اخليول باملركز الثالث.
بوذيب منوذج يحقق جناحات
�أع��رب �سعادة الدكتور غ��امن الهاجري الأم�ين العام
الحت��اد الإم��ارات للفرو�سية عن فخره واع�ت��زازه مبا

بطولة فزاع لل�صيد بال�صقور (التلواح)

اكتمال عقد املت�أهلني لنهائي الطيارة الال�سلكية ومناف�سات قوية على مدار يومني يف الت�صفيات

بزمن  1:17:588ثانية ،وخام�سا 150مرياج
ل�ب�ط��ي �أح �م��د ب��ن ال���ش�ي��خ جم ��رن ال �ك �ن��دي بزمن
 1:17:882ث��ان�ي��ة ،و��س��اد��س��ا  3119فوك�س
حل �م��د �أح �م��د ب��ن ال���ش�ي��خ جم ��رن ال �ك �ن��دي بزمن
 1:18:056ث��ان�ي��ة ،و��س��اب�ع��ا ن��ام��و���س حلمدان
�سعيد ج��اب��ر ب��زم��ن  1:18:243ث��ان�ي��ة ،وثامنا
امل��دم��ر ل�سيف ج�م��ال �سيف حممد احل��ري��ز بزمن
 1:18:402ثانية ،وتا�سعا  2حلمد �أحمد بن
ال�شيخ جمرن الكندي بزمن  1:18:588ثانية،
وعا�شرا عو�ض لأحمد �صغري كنون حممد الكتبي
بزمن  1:18:808ثانية.
ترتيبات ب�أف�ضل التجهيزات والكوادر

�أك��د حممد ع�ب��داهلل ب��ن دمل��وك مدير �إدارة الدعم
امل�ؤ�س�سي يف مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث،
�أن الرتتيبات مت��ت ب�أف�ضل التجهيزات والكوادر
الب�شرية ،وقال “تبلغ امل�سافة التي يقطعها الطري
يف �سباق الطيارة الال�سلكية  2كلم ،وقمنا ب�إعداد
ترتيبات خا�صة للقرعة واح��دة متعلقة بالطيور
واخرى بالطيارين بحيث يتم الرتتيب وفقها ،وتتم
اال�ستعانة يف كل �شوط ب 3حكام يدوين رغم وجود
امل��راق�ب��ة االل�ك�ترون�ي��ة عند ك��ل خ��ط ن�ه��اي��ة ،وذلك
ل�ضمان احل�صول على النتيجة يدويا يف حال تعطل
اجلهاز االلكرتوين لأي �سبب كان ،حيث على عك�س
�سباق التلوح ميكن �أن يعيد الطري ال�شوط ،لكن هنا

امل�سافة تعترب طويلة بواقع  2كلم وبالتايل يحتاج
الطري لراحة يوم كامل قبل تكرار ال�شوط».
و�أو��ض��ح اب��ن دمل��وك� ،أن الإج ��راءات �صارمة ومينع
جتاوز القمع �سواء من الطري �أو الطيار ،مع و�ضع
خم��ال�ف��ات ت �ب��د�أ م��ن زي ��ادة  10ث ��وانٍ وت���ص��ل �إىل
الإبعاد عن املناف�سات ،لكنه ك�شف عن التزام جميع
امل�شاركني بالتعليمات حيث مل تتم معاقبة �سوى
طري واحد مبا يعترب ن�سبة ب�سيطة للغاية مقارنة
بالعدد الكلي للم�شاركني.
و�أ��ش��ار �أن��ه ي�سمح لكل �شخ�ص امل�شاركة ب 6طيور
بحد �أعلى يف كل فئة ،مع فتح الباب للم�شاركة يف
�أي �شوط وذلك لزيادة التناف�س ومنح الفر�صة ملن

ال ميتلك طيار للتعاون وه��و م��ا يزيد م��ن �أعداد
املتناف�سني ويعزز امل�ستويات.
�أ�صداء �إيجابية
وحت��دث را�شد بن �أحمد بن جم��رن من فريق �أف
 ،3مو�ضحا �إنه �شارك بـ  10طيور يف املناف�سات،
وح�صد مراكز متقدمة لكن الرتقب الأكرب �سيكون
يف ال�ن�ه��ائ�ي��ات ،وق ��ال “الت�صفيات ت�ع�ت�بر م�ؤ�شر
مبدئي ،لكن الرتقب الأكرب والنتائج الأهم �ستكون
يف النهائيات احلا�سمة».
و�أ�شاد مب�ستوى التنظيم ،وقال “ما نراه هنا لي�س
جديد علينا ،اللجنة املنظمة تقدم يف كل عام �أف�ضل
ما لديها من جتهيزات وترتيبات وك��ل امل�شاركني

العربية الأ�صيلة املبتدئة بعمر � 4سنوات ف�أكرب مل�سافة
 2000مرت وجوائزه � 30ألف درهم مب�شاركة 16
ج��وادا مع وجود  4جياد على االحتياط� .أما ال�شوط
اخلام�س �شوط �شادويل العاليمة فهو �شوط تكاف�ؤ
خم�ص�ص للخيول العربية الأ�صيلة امل�صنفة بعمر 5
�سنوات ف�أكرب مل�سافة  2000مرت وجوائز هذا ال�شوط
ه��ي � 25أل��ف دره��م مب�شاركة  15ج ��وادا .و يختتم
ال�سباق بال�شوط ال�ساد�س �شوط ديرين�ستون �ستود وهو
خم�ص�ص للخيول العربية الأ�صيلة امل�صنفة بعمر 5
�سنوات فما فوق مل�سافة  1700مرت وهو �شوط تكاف�ؤ
وت�صل جوائزه �إىل � 45ألف درهم مب�شاركة 16 16
جوادا مع وجود  4جياد على االحتياط.

تقدمة ق��ري��ة ب��وذي��ب العاملية ل�ل�ق��درة للفرو�سية يف
الإم� ��ارات وال �ع��امل  ،وق��ال �إن ال�ق��ري��ة ت�ق��دم منوذجا
خمتلفا ومتنوعا م��ن ال�سباقات مم��ا يعطي فر�سان
الإم��ارات خيارات متعددة وجت��ارب ناجحة ،مو�ضحا
�أن برتوكول بوذيب ال��ذي تتبعه القرية مرحب به
عامليا وم�شهود له بقوانينه و�أ�سلوبه ويحقق جناحات
وا�ضحة.
و�أ�شار �إىل �أن النماذج الأخ��رى لل�سباقات يف الدولة
ت�ث��ري ال �ت �ن��وع مب ��ا ي �� �ص��ب يف م���ص�ل�ح��ة الفر�سان
والفار�سات والفرو�سية ب�شكل ع��ام ،وت�ق��دم الدكتور
ال�ه��اج��ري بال�شكر والتقدير ل�سمو ال�شيخ �سلطان
بن زاي��د �آل نهيان على دعمه وت�شجيعه للمواطنني
وااله� �ت� �م ��ام ب��ال �ف��ر� �س��ان ال �ن��ا� �ش �ئ�ين وال �� �ش �ب��اب من
ك�لا اجلن�سني ،وق��ال �إن ه��ذا االه�ت�م��ام وم��ا يقدمه
للفرو�سية يف الإم��ارات يدعو للفخر واالعتزاز  ،كما
�أع��رب الهاجري عن �سعادته مل�شاركة ع��دد كبري من
الفر�سان ال�شباب والنا�شئني مما يب�شر بقاعدة واعدة
من فر�سان الإم ��ارات ،ويعزز ثقتنا بتنمية جتاربهم
وتطويرها وتنوعها وفق �أ�س�س �صحيحة.
كل ال�شكر ل�سطان بن زايد
ع�بر ال �ف��ار���س �سعيد ��س��امل امل �ه�ي�ري .ال�ف��ائ��ز بك�أ�س
�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة لركوب القدرة والتحمل
لل�شباب والنا�شئني عن �سعادته ب�إحراز اللقب ،وو�صف
ال�سباق باالحتفالية الريا�ضية للقدرة ،نظراً ملا متتع
به من تنوع اخل�برات وق��وة التناف�س والتحدي بني
نخبة م��ن �أق��وى فر�سان ال �ق��درة .ووج��ه ال�شكر �إىل
�سمو ال�شيخ �سلطان ب��ن زاي��د �آل نهيان على دعمه
للم�شاركني وم�ساندته الالحمدودة لريا�ضة القدرة،
وقال :ما مل�سناه من دعم واهتمام قد �ساهم يف تقدمي
مناف�سة ال تقل �أهمية و�إث��ارة عن املناف�سات العاملية
على كافة امل�ستويات.
�آفاق جديدة
�أ� �ش��ادت ال�ف��ار��س��ة �شما ع�ب��د ال�ع��زي��ز ال�ط��وا���ش بتنوع
فعاليات ال�سباق ه��ذا ال�ع��ام على م�ستويات الإعداد
والتنظيم والتحكيم وامل��راف��ق وت��وق�ي�ت��ات الفح�ص
البيطري للخيول .و�أ�شارت �إىل �أن ال�سباق يفتح �آفاقاً
جديدة للفار�سات الختبار القدرات واكت�ساب املهارات
وخ��ا��ص��ة �أن ق��ري��ة ب��وذي��ب تتمتع بخ�صو�صية على
م�ستوى امليادين وامل���س��ارات واملناف�سات القوية ،مبا
ي�ساعد على املحافظة على لياقة اخليول بعد انتهاء
ال�سباقات ،وه��ذه من املميزات التي تدفع بالفر�سان
للم�شاركة يف البطوالت واملهرجانات التي تنظمها.
ي�شعرون بالراحة ويتفرغون فقط لت�أدية م�شاركتهم
دون �أي معوقات» .وتقدم �سعيد ن�صيب من فريق �أم
�أر �أم بال�شكر �إىل جميع الداعمني والقائمني على
ال�ب�ط��ول��ة ال �ت��ي ظ �ه��رت مب���س�ت��وى تناف�سي كبري،
وقال “�شاركنا بع�شرة طيور وجنحنا بالت�أهل بعدد
جيد �إىل النهائيات ،ما مييز هذه البطولة الإقبال
اجلماهريي وامل�ستويات الت�صاعدية التي تزداد قوة
عاما بعد عام».
وع�بر حمد �أح�م��د ب��ن ال�شيخ جم��رن� ،أح��د �أوائل
امل �� �ش��ارك�ين وامل �ت��واج��د دائ �م��ا يف امل�ن��اف���س��ات وعلى
من�صات التتويج ،عن تقديره للجهود التي قادت
�شريحة كبرية من ال�شعب للتوا�صل معا وتعزيز
امل� ��وروث ل��ري��ا��ض��ات الأج � ��داد ،وق ��ال “�إقامة هذه
امل�سابقات ب��د�أ بطريقة بدائية ثم تطور بخطوات
ه��ائ�ل��ة و�أ��ص�ب�ح��ت ه �ن��اك االج �ه��زة وت �غ�ير �أ�سلوب
ال���ص�ق��اري��ن وع�م�ل��ت اللجنة املنظمة ع�ل��ى تعديل
الأمور يف كل عام ،حتى �أ�صبحنا ن�شاهد هذه اللوحة
التناف�سية اجلميلة هنا».
وك�شف م�صطفى بوحميد  -امل�شهود له بحرفيته يف
التحكم بالطيارة الال�سلكية وامل�شارك يف فئة العامة
�أن تنوع �إقامة هذه امل�سابقات ما بني دبي و�أبوظبي
جعل ال�صقارين يكت�سبون خربات �إ�ضافية ما بني
املوازنة بني املهارة والتحمل الختالف امليادين ،وهو
بالنهاية ي�صب ل�صالح مناف�سات الطيارة الال�سلكية
التي ت��زداد �شعبية و�إق�ب��اال على ممار�ستها ملا فيها
من متعة وت�شويق.
التزام امل�شاركني
وع�ب��ر حم �م��د ال �ك �ت �ب��ي ع �� �ض��و ال �ل �ج �ن��ة املنظمة،
ع��ن ت�ق��دي��ره جل�ه��ود ك��اف��ة امل���ش��ارك�ين والتزامهم
بالتعليمات وع��دم وج��ود �أي جت ��اوزات مب��ا يعك�س
االح�تراف�ي��ة العالية ال�ت��ي بلغوها ،وق��ال “التزام
امل�شاركني وخرباتهم التي ك�سبوها م��ن ال�سنوات
املا�ضية ،انعك�ست بتقدمي مناف�سات ممتعة و�شيقة
و��س��ط مناف�سة ��ش��دي��دة حل�سم ب�ط��اق��ات الت�أهل،
نبارك للمت�أهلني ونقول حظا �أوفر ملن مل يحالفه
التوفيق».
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فوز فريق مركز �شباب عجمان على
نظريه حتا بثالثة �أهداف مقابل هدف

ف��از فريق مركز �شباب عجمان على نظريه حتا
بثالثة �أه��داف مقابل ه��دف ،خ�لال امل�ب��اراة التي
�أقيمت يف مالعب نادي ال�شارقة الريا�ضي ،وذلك
�ضمن اجل��ول��ة الثانية م��ن ال��دور الأول لبطولة
دوري فوق الأربعني لكرة القدم.
وتقا�سم كابنت الفريق نا�صر الزري وعمر اليعقوبي
�أهداف “�شباب عجمان” ،حيث ا�ستطاع الزري �أن
يهز �شباك حتا ب�ه��دف�ين ،فيما �سجل اليعقوبي
هدفاً واح��داً ،ليكون رد حتا يف املقابل بهدف يتيم

ملحمد علي .وي�أتي فريق مركز �شباب عجمان يف
املركز ال�ساد�س بجدول الرتتيب ،بر�صيد  3نقاط،
فله � 3أهداف وعليه ثالثة.
و�سيلتقي “�شباب عجمان” فريق ن��ادي الو�صل
يف  16من ال�شهر اجلاري ،وذلك يف متام ال�ساعة
 8:15م�ساء ،يف مالعب نادي ال�شارقة الريا�ضي.
ي�شار �إىل �أن مباريات ال��دور الأول تختتم يف 20
ف�براي��ر امل�ق�ب��ل ،فيما ي�ب��د�أ ال ��دور ال�ث��اين يف 26
مار�س ،ويختتم مبارياته يف � 24أبريل.
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ا�ستئناف مباريات بطولة ك�أ�س رئي�س الدولة للبولو
ك�أوىل بطوالت مو�سم عام زايد اخلري للبولو 2018
ت�ست�أنف بعد ظهر ال�ي��وم ال�سبت مبالعب
نادي غنتوت ل�سباق اخليل والبولو مباريات
بطولة ك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة
للبولو ك�أوىل بطوالت مو�سم عام زايد اخلري
للبولو ،2018مب�ع��دل « 18هانديكاب»
والتي ينظمها ن��ادي غنتوت ل�سباق اخليل
والبولو برعاية �سمو ال�شيخ فالح بن زايد
�آل نهيان رئي�س جمل�س �إدارة ن��ادي غنتوت
ل�سباق اخليل والبولو ،والتي ت�ستمر حتى
اجلمعة املقبل  19يناير.

وت�شهد جولتها الثانية التي تبد�أ يف الثانية
والن�صف بلقاء فريق ديزرت بامل مع فريق
غنتوت �أي دي �أ���س �سيكيوريتيز يف حتدى
�� �ص ��دارة ال�ترت �ي��ب ال �ع��ام ل�ل�ب�ط��ول��ة والتي
يديرها الطاقم الدويل املكون من رافاييل
مب�ساعده تيم وبيرت.
ويف امل�ب��اراة الثانية يتقابل فريق الإمارات
للبولو م��ع ف��ري��ق �أب��و ظبي وال�ت��ي �سيكون
�شعارها التعوي�ض للبقاء يف �صلب املناف�سة
بعد �أن خ�سرا بفارق هدف واحد يف االفتتاح

وي��دي��ره��ا ن�ف����س ال �ط��اق��م و��س�ت�ح��دد جولة
ال �ي��وم احل��ا��س�م��ة ��ش�ك��ل اجل��ول��ة اخلتامية
الأخ�ي�رة ال�ت��ي ي�ت��أه��ل منها الأول والثاين
للنهائي الذهبي الذي حتدد له يف اخلام�سة
م��ن م�ساء ي��وم اجلمعة املقبل يف احتفالية
ك� �ب�ي�رة .م ��ن ج��ان��ب �آخ � ��ر ع �ق��دت اللجنة
امل �ن �ظ �م��ة ل�ل�ح�ف��ل اخل �ت��ام��ي اج �ت �م��اع��ا لها
برئا�سة �أحمد النعيمي مدير النادي بحثت
خالله الرتتيبات التي متت لإجناح احلفل
اخلتامي للبطولة التي تبلغ قيمة جوائزها

مبلغ � 200ألف دوالر للفرق الفائزة ح�سب
ترتيبها بجانب الهدايا العينية والتذكارية،
�إ�ضافة �إىل � 200ألف درهم ر�صدت كجوائز
وح��واف��ز للجمهور وال �ت��ي ي�ت��م ت��وزي�ع�ه��ا يف
احل �ف��ل اخل �ت��ام��ي ل�ل�ب�ط��ول��ة ع�ل��ى التذاكر
املجانية التي �سيتم توزيعها على احل�ضور
 ،وي�ت���ض�م��ن احل �ف��ل اخل�ت��ام��ي ال�ع��دي��د من
الفقرات املتنوعة املمتعة والأج��واء العائلية
الرتفيهية البهيجة لكافة �أف ��راد العائلة
والدعوة عامة.

دعت الأندية �إىل ت�شجيع العبيها للم�شاركة يف فئات ال�سباق والذي يقام حتت �شعار عام زايد

اللجنة العليا ل�سباق الأندية للثقافة والفنون تقر ميزانيتها يف دورتها
ال�سابعة وتو�صي ب�إ�ضافة ال�سباق �ضمن معايري جائزة التميز
�أق��رت اللجنة العليا ل�سباق الأندية
للثقافة وال�ف�ن��ون خ�لال اجتماعها
ال� ��ذي ع �ق��دت��ه م �� �س��اء �أم ����س الأول
بقر جمل�س ال�شارقة الريا�ضي يف
مدينة ال�شارقة ميزانيتها للدورة
ال�سابعة مت�ضمنة اجل��وائ��ز املالية
ال �ت��ي ��س�ت�م�ن��ح ل �ك��اف��ة ال �ف��ائ��زي��ن يف
فروع ال�سباق للأوائل الثالثة يف كل
فئة بعد �أن اعتمدت �شعارها للدورة
احلالية ( عام زايد ).
ودعت اللجنة الأندية �إىل موا�صلة
حتفيز ك��اف��ة العبيها للم�شاركة يف

ف�ئ��ات ال�سابق للو�صول �إىل غايات
ال���س��اب��ق يف الع��ب م��وه��وب ومثقف
كما وبحثت �سري �أعمالها ب�ش�أن كافة
االعمال املرتبطة بال�سباق يف دورته
ال�سابعة.
وت � �ن� ��اول الأع� ��� �ض ��اء ط� ��رح �أرائ� �ه ��م
الرامية �إىل موا�صلة تطوير ال�سباق
وت �ك ��ات ��ف اجل� �ه ��ود ل �ت �ن �م �ي��ة �إق� �ب ��ال
ال�لاع�ب�ين م��ن ك��اف��ة �أن��دي��ة الإم ��ارة
� � �س ��واء يف االن� ��دي� ��ة التخ�ص�صية
وغ�يره��ا وم��راك��ز ال�شباب لالقبال
وامل �� �ش��ارك��ة ب �ف �ئ��ات ال �� �س �ب��اق والتي

ت�شمل جماالت ال�سباق وهي القر�آن
الكرمي وال�شعر والعر�ض امل�سرحي
وال��ر� �س��م وال �ت �� �ص��وي��ر الفوتغرايف
واخل��ط العربي والق�صة الق�صرية
واملعلومات العامة والإن�شاد.
ت ��ر�أ� ��س االج �ت �م��اع ال��دك �ت��ور �سعيد
م�صبح الكعبي وح�ضره من �أع�ضاء
اللجنة العليا ك��ل م��ن عبد العزيز
النومان وال�شيخ عبد الرحمن املعال
وعبداهلل �سبيعان وحممد حمدان بن
جر�ش وحممد علي ماجد واملهند�س
ح�سن ال�ت�ف��اق وع�ب��د ال��رح�م��ن بني

اتلتيكو مدريد ي�صطدم ب�إ�شبيلية يف
ربع نهائي الك�أ�س
�أ�سفرت قرعة ال��دور ربع النهائي مل�سابقة ك�أ�س ا�سبانيا
لكرة القدم التي �سحبت ام�س عن مواجهة نارية بني
اتلتيكو مدريد وا�شبيلية.
ومل يجد كل من اتلتيكو مدريد وا�شبيلية �صعوبة يف
بلوغ ربع النهائي ،حيث تخطى االول ليدا ا�سبورتيو من
الدرجة الثالثة �4-صفر ذهابا و�3-صفر �إيابا ،والثاين
قاد�ش من الثانية �2-صفر ذهابا و� 1-2إيابا.
وي�سعى اتلتيكو مدريد اىل لقبه احلادي ع�شر يف امل�سابقة
اخرها عام  2013على ح�ساب جاره ريال مدريد ،فيما
يتطلع ا�شبيلية اىل لقبه ال�ساد�س اخرها كان عام 2010
على ح�ساب اتلتيكو مدريد بالذات �2-صفر ،علما بانه
خ�سر نهائي  2016امام بر�شلونة.
و�أف��رزت القرعة �أي�ضا دربيني �ساخنني ،االول كاتالوين
بني بر�شلونة حامل اللقب يف االع��وام الثالثة االخرية
وج��اره ا�سبانيول ،وال�ث��اين م��دري��دي بني ال�ن��ادي امللكي
وجاره ليغاني�س الذي يخو�ض ربع النهائي للمرة االوىل
يف تاريخه.
وحجز بر�شلونة بطاقته بفوز �ساحق على �سلتا فيغو
بخما�سية نظيفة ايابا يف كامب نو بعدما تعادال ذهابا
على ار���ض االخ�ير ،فيما قلب ا�سبانيول الطاولة على
ليفانتي حم��وال خ�سارته  2-1يف بر�شلونة ذهابا اىل
فوز غال بثنائية نظيفة ايابا خارج قواعده.
ومي�ل��ك بر�شلونة ال��رق��م القيا�سي يف ع��دد االلقاب
يف امل�سابقة بر�صيد  29لقبا اخرها يف االعوام
ال�ث�لاث��ة االخ�ي�رة ،ام��ام اتلتيك بلباو (23
لقبا) الغائب الأبرز عن ربع النهائي ،فيما
حقق ا�سبانيول اللقب  4م��رات اخرها
عام  2006علما بانه خ�سر النهائي
 5مرات بينها مرة امام بر�شلونة
عام .1957
يف امل�ق��اب��ل ،ع��ان��ى ري��ال مدريد
ث� ��ال� ��ث اف � �� � �ض ��ل امل� �ت ��وج�ي�ن
بالك�أ�س ( 19مرة اخرها
ع � � � ��ام  2014على
ح �� �س��اب بر�شلونة)
ل�ل�ت��أه��ل ،فبعدما
ح �� �س��م م� �ب ��اراة
ال��ذه��اب امام
م � �� � �ض � �ي � �ف� ��ه
نو ما ن�سيا
م � � � � � � � � � � � � � ��ن
ال� � ��درج� � ��ة
ال � �ث� ��ان � �ي� ��ة
ب� �ث�ل�اث� �ي ��ة
ن� � �ظ� � �ي� � �ف � ��ة
بينها ثنائية يف
ال��دق��ائ��ق االخ�ي�رة،
��س�ق��ط يف ف��خ ال �ت �ع��ادل  2-2ع �ل��ى ار�ضه
ايابا.
وفجر ليغاني�س مفاج�أة من العيار الثقيل

عندما حجز بطاقة الت�أهل اىل ربع النهائي للمرة االوىل
يف تاريخه على ح�ساب فياريال بعدما تغلب على االخري
�1صفر ذهابا يف مدريد ،وخ�سر امامه  1-1يف فياريالو�ضمن ت�أهله بف�ضل ت�سجيله هدفا خارج القواعد.
ام��ا امل��واج�ه��ة ال��راب�ع��ة فتجمع ب�ين فالن�سيا واالفي�س
و�صيف بطل الن�سخة االخرية.
وت�أهل ديبورتيفو االفي�س اىل ربع النهائي بفوزه على
فورمينتزا من ال��درج��ة الثالثة  1-3ذهابا و�2-صفر
ايابا ،وفالن�سيا بفوزه الكبري على ال�س باملا�س �4-صفر
ايابا بعدما تعادال  1-1ذهابا.
وكان الفريق البا�سكي االفي�س خ�سر نهائي املو�سم املا�ضي
ام��ام بر�شلونة  ،3-1علما انها امل��رة االوىل التي يحقق
فيها هذا الإجناز.
ون��ال فالن�سيا
ال � � � �ل � � � �ق� � � ��ب
 7م � � � ��رات
�أخ��ره��ا عام
.2008

ي��ا���س و� �س �ع �ي��د ال �ع��اج��ل واملهند�س
ف �ي �� �ص��ل ال �ك �ع �ب��ي م ��ن والإع �ل�ام ��ي
ا�� �س�ل�ام ال �� �ش �ي��وي م�ن���س��ق �إعالميا
وجا�سر املحا�شي مقرر اللجنة.
ووج �ه��ت ال�ل�ج�ن��ة ب��رف��ع تو�صيتها
ملجل�س ال���ش��ارق��ة ال��ري��ا��ض��ي ب�ش�أن
�إ�� �ض ��اف ��ة � �س �ب��اق الأن� ��دي� ��ة للثقافة
وال� �ف� �ن ��ون � �ض �م��ن م �ع��اي�ي�ر جائزة
التميز ملجل�س ال���ش��ارق��ة الريا�ضي
من منطلق منح الأف�ضلية للأندية
امل �� �ش��ارك��ة يف ال �� �س �ب��اق يف معايري
اجل ��ائ ��زة وال �ت��ي ت �ت�لاق��ى و�أه � ��داف

املجل�س والأن��دي��ة يف �إث��راء احلراك
ال �ث �ق��ايف وال �ف �ن��ي وامل� �ع ��ريف يف كافة
�أن��دي��ة �إم ��ارة ال���ش��ارق��ة اع�ت�ب��ارا من
العام املقبل.
و�أع��رب��ت اللجنة ع��ن فخرها بهذا
االه �ت �م��ام ال�ك�ب�ير م��ن ق�ب��ل جمل�س
ال�شارقة الريا�ضي والأندية لتحقيق
�أه ��داف وغ��اي��ات ال�سباق وموا�صلة
ت�ن�ظ�ي�م��ه ل�ت�ح�ق�ي��ق ر�ؤي� � ��ة ال�سباق �إمارة ال�شارقة .و�أكدت اللجنة خالل امل�ن�ف��ذة لتعك�س م��ا حققه م�ؤ�س�س
ال �ت��ي ت �ه��دف �إىل ت�ن�م�ي��ة اجلوانب اج�ت�م��اع�ه��ا �إىل �أه �م �ي��ة �أن تتناول ال��دول��ة امل�غ�ف��ور ل��ه ب� ��إذن اهلل تعاىل
ال�ث�ق��اف�ي��ة واالب��داع �ي��ة واالبتكارية �أع�م��ال امل�شاركني من كافة الأندية ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان من
لدى الالعبني ومنت�سبي الأندية يف �شعار (عام زايد ) من خالل االعمال �إجن� ��ازات ونه�ضة ح���ض��اري��ة كبرية

وف��ق م��ا ت�سعى �إل �ي��ه م��ن منظومة
ال� ��� �س� �ب ��اق �إىل ت� ��أه� �ي ��ل الالعبني
الريا�ضيني واملنت�سبني للأندية يف
النواحي الثقافية واالدبية والفنية.

فينغر لن يتخلى عن
�سان�شيز قبل �إيجاد البديل ت�أهل بر�شلونة وا�شبيلية وا�سبانيول بك�أ�س �إ�سبانيا
النادي الكتالوين يكت�سح �سلتا فيغو بخما�سية

�أك ��د ال�ف��رن���س��ي �أر� �س�ي�ن ف�ي�ن�غ��ر مدرب
ن��ادي �أر��س�ن��ال االنكليزي لكرة القدم،
ان��ه ل��ن يتخلى ع��ن مهاجمه الت�شيلي
�أليك�سي�س �سان�شيز يف فرتة االنتقاالت
ال�شتوية احلالية من دون العثور على
ب��دي��ل ،م ��ؤك��دا ع��دم وج ��ود �أي عر�ض
“ملمو�س” ل�ضم الالعب الدويل ،على
رغ��م التقارير ال�صحافية ع��ن اهتمام
ن��ادي��ي مان�ش�سرت �سيتي ويونايتد
ب��ه .وينتهي ع�ق��د �سان�شيز مع
ال �ن��ادي ال�ل�ن��دين يف حزيران
يونيو  ،2018ويجد النادي
اللندين نف�سه �أم��ام بيعه يف
فرتة االنتقاالت احلالية
ال �ت��ي مت �ت��د حتى
ن� �ه ��اي ��ة ك ��ان ��ون
ال �ث��اين يناير،
�أو رح� �ي� �ل ��ه
ك �ل�اع� ��ب حر
يف ن� � �ه � ��اي � ��ة
املو�سم.
وك� ��ان جو�سيب
غ � ��اوردي � ��وال،
امل� � � � � � � � � � � � � ��درب
اال�� � �س� � �ب � ��اين
مل ��ان �� �ش �� �س�ت�ر
�� � � �س� � � �ي� � � �ت � � ��ي
م � �ت � �� � �ص� ��در
ت � � ��رت� � � �ي � � ��ب
ال � � � � � � � � ��دوري
االن� �ك� �ل� �ي ��زي
املمتاز ،ي�سعى
ل�ضم الت�شيلي
يف ف � � �ت � � ��رة
االن� � � �ت� � � �ق � � ��االت
ال���ص�ي�ف�ي��ة .ويف
ح �ي�ن ي �ت��وق��ع ان
ي� � �ج � ��دد ال� � �ن � ��ادي
م �� �س �ع��اه يف ف�ت�رة
االنتقاالت احلالية،
ت �� �ش�ي�ر التقارير
اىل ان غرميه
م� ��ان � �� � �ش � �� � �س�ت��ر
يونايتد ب�إ�شراف
ال � �ب� ��رت � � � �غ � � � ��ايل
جوزيه مورينيو
قدم عر�ضا ل�ضم
�سان�شيز بقيمة
 25م � �ل � �ي� ��ون
جنيه ا�سرتليني

( 34مليون دوالر) ،مقابل  20مليون
جنيه من �سيتي .وردا على �س�ؤال عما
اذا كان يونايتد مهتما ب�ضم �سان�شيز،
قال فينغر لل�صحافيني يف ت�صريحات
ت�سبق اللقاء �ضد ب��ورمن��وث الأح��د يف
الدوري ال �شيء ملمو�سا فعال يف الوقت
احل��ايل .ول��دى �س�ؤاله عن �صحة هذه
التقارير ،قال “انتم ت�ستنتجون ذلك ال
�شيء مت اتخاذ قرار ب�ش�أنه” ،مقرا يف
الوقت نف�سه ان التناف�س بني
الناديني على �ضم �سان�شيز،
ق� ��د ي �ف �ي��د �أر� � �س � �ن� ��ال من
خ�لال رف��ع قيمة ال�صفقة
امل �ح �ت �م �ل��ة .و�� �ش ��دد فينغر
ع�ل��ى ان ال�لاع��ب ل��ن يرحل
ع��ن ال �ن��ادي اال اذا توافر
ب��دي��ل .وق ��ال “بالطبع
�أري��د حال �سريعا هل
��س�ن�ج��د الع �ب��ا مثله
مت ��ام��ا؟ بالت�أكيد
ال ،ول �ك ��ن هناك
دائ � �م � ��ا �سبيال
لإي �ج��اد توازن
خمتلف ” ،
م � � �� � � �ض � � �ي � � �ف� � ��ا
“�أليك�سي�س العب
ا��س�ت�ث�ن��ائ��ي ،ه��و العب
ع �ل��ى م���س�ت��وى ع ��امل ��ي ،واذا
ح�صل ذلك رحل عن النادي
ي�ت�ع�ين ع�ل�ي�ن��ا �إي �ج ��اد ت ��وازن
خم�ت�ل��ف يف ال �ف��ري��ق» .وقد
يفقد �أر��س�ن��ال ه��ذا ال�شهر
�أي�ضا العبه االنكليزي
ث � �ي ��و وال � � �ك� � ��وت ال � ��ذي
�أب ��دى م ��درب �إيفرتون
��س��ام �أالرداي �� ��س اهتمامه
ب���ض�م��ه .وت�ع�ل�ي�ق��ا ع�ل��ى ذلك،
ق��ال فينغر “�سام �أالرداي ����س اعلن
رغ�ب�ت��ه ل�ك��ن ث�ي��و وال �ك��وت ال يزال
هنا” ،م�ضيفا “عالقتي جيدة بثيو
وال �أريده ان ي�شعر بالإحباط �أو ان
يفقد فر�صة امل�شاركة يف نهائيات
ك ��أ� ��س ال� �ع ��امل» .و�� �ش ��ارك والكوت
�أ�سا�سيا مع �أر�سنال يف  15مباراة
فقط هذا املو�سم.
وك � � ��ان ار� � �س � �ن ��ال ت �خ �ل��ى عن
الع ��ب ال��و� �س��ط الفرن�سي
ف��ران �� �س �ي ����س كوكالن
مل �� �ص �ل �ح��ة فالن�سيا
اال�سباين اخلمي�س.

�أك�م��ل بر�شلونة حامل اللقب وا�شبيلية وا�سبانيول عقد الفريقان تعادال ذهابا  1-1اال�سبوع املا�ضي.
ال��دور ربع النهائي مل�سابقة ك�أ�س ا�سبانيا لكرة القدم بعد و� �س �ج��ل االرج �ن �ت �ي �ن��ي ل �ي��ون �ي��ل م �ي �� �س��ي وج� � � ��وردي البا
فوزهم على �سلتا فيغو �5-صفر وق��اد���ش  1-2وليفانتي واالوروغوياين لوي�س �سواريز والكرواتي ايفان راكيتيت�ش
الأهداف اخلم�سة.
�2صفر يف اياب ثمن النهائي.وافتتح بر�شلونة الت�سجيل يف الدقيقة  13اثر كرة من البا
وحل � � ��ق ب ��ر�� �ش� �ل ��ون ��ة وا�شبيلية
من اجلهة الي�سرى تابعها مي�سي بي�سراه من حدود املنطقة
وا�سبانيول بالتايل بفرق اتلتيكو
حاول احلار�س ابعادها لكنها تهادت يف الزاوية الي�سرى.
مدريد وفالن�سيا وريال مدريد
وا�ضاف مي�سي الهدف الثاين يف �سيناريو م�شابه بعد اقل
وليغاني�س واالفي�س الو�صيف
من دقيقتني حني انطلق بكرة ومررها اىل البا يف اجلهة
التي حجزت بطاقاتها الثالثاء
الي�سرى ف�أعادها االخ�ير اىل االرجنتيني ال��ذي اخرتق
والأربعاء.
املنطقة واكملها يف الزاوية اليمنى.
يف امل �ب��اراة الأوىل ،ح�سم
ورد مي�سي اجلميل اللبا بتمريرة متقنة من منت�صف
بر�شلونة ت�أهله على
امل�ل�ع��ب خ�ل��ف امل��داف �ع�ين ت��اب�ع�ه��ا االخ�ي�ر يف الزاوية
م�ل�ع��ب ك��ام��ب نو
اليمنى هدفا ثالثا يف الدقيقة .28
ويف ال� ��� �ش ��وط
وج��اء الهدف الرابع عرب �سواريز اث��ر خط�أ احد
اال و ل
امل��داف �ع�ين يف اع� ��ادة ال �ك��رة اىل ح��ار���س مرماه
بت�سجيله
فخطفها االوروغ ��وي ��اين وو��ض�ع�ه��ا يف اعلى
ارب � � � � �ع � � � ��ة
الزاوية اليمنى.
اه � � � ��داف،
مل ي�ضغط بر�شلونة كثريا يف ال�شوط
ب � �ع� ��د ان
ال �ث��اين ب �ع��د ان ��ض�م��ن ال�ن�ت�ي�ج��ة يف
ك � � � � � � � � � ��ان
االول ،ل �ك �ن��ه ا� � �ض� ��اف ال� �ه ��دف
اخل��ام ����س ق�ب��ل ال�ن�ه��اي��ة بثالث
دق ��ائ ��ق ع�ب�ر راكيتيت�ش
الذي تابع بر�أ�سه
ك � � � � � ��رة م ��ن
ركلة ركنية
م � � ��ن دون
�أي رقابة
يف ال� � ��زاوي� � ��ة
الي�سرى.
وت � ��اب � ��ع جن � ��م بر�شلونة
اجلديد الربازيلي كوتينيو املباراة
من امل��درج��ات بانتظار تعافيه من متزق
يف الفخذ االمين.
وتعاقد بر�شلونة م��ع كوتينيو م��ن ليفربول
االن� �ك� �ل� �ي ��زي م �ق��اب��ل  160م �ل �ي��ون ي � ��ورو،
لكن النجم ال�برازي�ل��ي ل��ن ي�ب��د�أ م��ع الفريق
الكاتالوين قبل �أواخ��ر ال�شهر احل��ايل ب�سبب
اال�صابة.
يف املباراة الثانية ،جدد ا�شبيلية الأول الفوز
على �ضيفه قاد�ش من الدرجة الثانية .1-2
�سجل الفرن�سي و� �س��ام ب��ن ي��در واالرجنتيني
خواكني كوريا ه��ديف ا�شبيلية ،وال�ف��ارو غار�سيا
هدف قاد�ش.
وكان ا�شبيلية فاز بثنائية نظيفة ذهابا.
ويف الثالثة ،عو�ض ا�سبانيول خ�سارته على ار�ضه
ذه��اب��ا  ،2-1بفوز ثمني بثنائية نظيفة �سجلها
ال�ب�رازي �ل��ي ل �ي��ون��اردو ب��ات�ي���س�ت��او وج�ي�رار
مورينو باالغريو.

من�ش�آت تعدين يف م�صر عمرها  4000عام
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رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

عرثت بعثة �أمريكية م�صرية م�شرتكة يف تل �إدفو �شمال مدينة �أ�سوان على �آثار ملبنيني �إداريني لفرق التعدين التي
عملت يف ال�صحراء ال�شرقية قبل  4400عام.
وقالت وزارة الآثار يف بيان� ،إن �أحد املبنيني يعود �إىل ع�صر امللك "جد كا رع �أ�سي�سي" من ملوك الأ�سرة اخلام�سة
الذي حكم م�صر قبل  4400عام ،وفق فران�س بر�س.
�أما املبنى الثاين فيعود �إىل ع�صر الأ�سرة ال�ساد�سة التي حكمت م�صر بني العامني  2323و 2135قبل امليالد.
وقال رئي�س قطاع الآث��ار الفرعونية يف املجل�س الأعلى للآثار� ،أمين الع�شماوي� ،إن "املجمع يتكون من مبنيني
�ضخمني يحتويان على العديد من الغرف ومل يتم الك�شف عنهما بالكامل".
و�أ�ضاف "هذان املبنيان ا�ستخدما كمبان �إدارية لفرق التعدين التي كانت تتجه �إىل ال�صحراء ال�شرقية للبحث عن
الذهب والنحا�س والكثري من �أنواع احلجارة الكرمية".
وعرثت البعثة على عدد كبري من الأختام ،التي كانت "ت�ستخدم يف ختم كل ما يدخل املخازن ويخرج منها"� ،إ�ضافة
�إىل مرا�سالت امل�س�ؤولني يف املوقع مع امللك.
ويقول امل�ؤرخون �إن عهد امللك جد كا رع مت ّيز ب�إر�سال البعثات ال�ستخراج املواد اخلام وخا�صة النحا�س من منطقة
جنوب �سيناء وادي مغارة.
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ي�سرق �سيارة م�صفحة ويقتحم متجرا

معر�ض �سيارات للن�ساء فقط

اعتقلت ال�سلطات الرو�سية� ،شخ�صا �سرق عربة م�ص ّفحة
وه��و ��س�ك��ران ،ث��م اق�ت�ح��م ب�ه��ا م�ت�ج��را ك�ب�يرا يف منطقة
مورمان�سك ،بح�سب ما ذكرت وكالة "ريا نوفو�ستي".
وقال متحدث با�سم ال�شرطة املرورية املحلية� ،إن الرجل
��س��رق امل��رك�ب��ة م��ن م��در��س��ة لتعليم ال �ط�يران ،ث��م قادها
يف ��ش��وارع مدينة �أباتيتي �شمال رو�سيا و��ص��دم واجهة
املتجر.
عقب ذلك ،نزل الرجل الذي مل تك�شف ال�شرطة هويته
ودخل املتجر حيث �أوقف ،وفقا للمتحدث.
وع��ر���ض امل��وق��ع الإخ �ب��اري املحلي "هيبيني.رو" �صورا
للحادث وذكر �أن الرجل حاول �أن ي�سرق زجاجة نبيذ.
و�أظ �ه��رت ال�صور املركبة امل�ص ّفحة ّ
مغطاة بالثلج بني
حطام زجاج واجهة املتجر.

توافدت الن�ساء على مركز لو مول التجاري مبدينة جدة ال�سعودية
حل�ضور �أول معر�ض ��س�ي��ارات يف اململكة يخ�ص�ص للن�ساء ،بعد
ب�ضعة �شهور من ال�سماح لهُن بالقيادة.
وتزينت �صالة املعر�ض ببالونات وردية وبرتقالية و�صفراء فيما
التقطت الن�ساء �صورا لهن �أم��ام ال�سيارات .وجل�ست ام��ر�أة على
مقعد القيادة ت�ضبط غطاء وجهها ،بينما امتدت �أنامل �أخرى
حتلت �أظافرها باللون الفريوزي تتح�س�س مقود ال�سيارة.
كان العاهل ال�سعودي امللك �سلمان بن عبد العزيز قد �أ�صدر يف
�سبتمرب �أيلول �أمرا ملكيا يرفع حظرا على قيادة الن�ساء لل�سيارات
بحلول يونيو حزيران املقبل ،مزيال تقليدا حد من ق��درة املر�أة
على التنقل ور�أى فيه نا�شطون حقوقيون رمزا للإجحاف بها.
وال�سعودية هي الدولة الوحيدة يف العامل التي حتظر قيادة املر�أة
لل�سيارة .ولقي الأمر امللكي �إ�شادة باعتباره دليال على نهج تقدمي
ج��دي��د يف اململكة .ويف � �ص��دارة م��وج��ة التغيري يقف ويل العهد
الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان ( 32ع��ام��ا) .وي��رى كثري م��ن �شبان
اململكة �أن �صعوده م�ؤخرا يف دوائ��ر ال�سلطة دليل على �أن جيلهم
بد�أ يحتل موقعا رئي�سيا يف �إدارة بلد جعلت تقاليده زمام ال�سلطة
يف يد كبار ال�سن لعقود وعرقلت تقدم املر�أة.

معاقبة عامل بارز حتر�ش بالن�ساء
�أقالت جامعة �صينية �أحد العلماء املرموقني بعد اتهامات
بالتحر�ش اجلن�سي �ضده من قبل العديد من الن�ساء.
وقالت جامعة بيهانغ يف بكني ،يف ر�سالة بثتها مدونات
�صغرية ر�سمية يف وق��ت مت�أخر م��ن م�ساء ام�س الأول
اخلمي�س� ،إن حتقيقا اكت�شف �أن �سلوك ت�شني �شياو انتهك
�أخالقيات املهنة و�أحدث ت�أثريا بغي�ضا على املجتمع.
و�أ�شارت اجلامعة �إىل �أن ت�شني �أعفى من مهامه ،ك�أ�ستاذ
ون��ائ��ب رئي�س ط�لاب ال��درا��س��ات العليا .وذك ��رت خدمة
الأخبار ال�صينية الر�سمية �أن هذه اخلطوة جاءت عقب
ات�ه��ام��ات بالتحر�ش اجلن�سي �ضد ت�شني م��ن قبل لوه
�شي �شي ،وهي �أكادميية �صينية تقيم حاليا يف الواليات
املتحدة و�ست �سيدات �أخريات .وتعود هذه االدعاءات �إىل
نحو  12عاما م�ضت.

قوانني �سوي�سرية للرفق بـ«اال�ستاكوزا»
منعت �سوي�سرا الطريقة ال�شائعة لإعداد وطهي �سمك اال�ستاكوزا،
والتي تعتمد على و�ضعه حياً يف ماء مغلي ،وذلك يف �إطار تعديل
قوانني حماية احليوان يف البالد.
ون�ص القانون اجلديد ال��ذي �سيتم تطبيقه ب�شكل ر�سمي مطلع
م��ار���س امل�ق�ب��ل ب� ��أن "مينع ن�ق��ل ال�ق���ش��ري��ات احل �ي��ة ،مب��ا يف ذلك
اال�ستاكوزا م�صحوبة بالثلج �أو باملياه ال�شديدة ال�برودة ،ويجب
دائماً �إبقاء الف�صائل املائية يف بيئتها الطبيعية"
و�أو�ضح البيان �أن من الالزم الت�أكد من �صعق اال�ستاكوزا كهربائياً
قبل طهيه ،لأن ذلك من �ش�أنه �أن يعطل الأع�صاب امل�س�ؤولة عن
الإح�سا�س بالأمل.
وال تعد �سوي�سرا الدولة الوحيدة التي طبقت هذا القرار ،ف�سبق �أن
قامت املحكمة العليا يف �إيطاليا مبنع املطاعم من و�ضع اال�ستاكوزا
بالثلج قبل الطهي ،لأن ذلك ي�سبب معاناة غري مربرة له.

�سرقة جموهرات بـ 4ماليني يورو

الثلوج حتا�صر� 430شخ�ص ًا يف قطار
قال م�س�ؤول ياباين �إن مئات امل�سافرين �أم�ضوا الليل وج��زءاً من
�صباح �أم����س داخ��ل ق�ط��ار م��زدح��م توقفت حركته ب�سبب الثلوج
الكثيفة ب�شمال اليابان.
وتوقف القطار يف مقاطعة نيجاتا وعلى متنه نحو � 430شخ�صا
بع�ضهم ظل واقفا لعدم كفاية املقاعد.
وا�ست�أنف القطار رحلته بعد �أكرث من � 15ساعة.
وق��ال متحدث با�سم �شركة �شرق اليابان لل�سكك احلديدية �إن
خم�سة من الركاب �أ�صيبوا بالإعياء وجرى نقلهم �إىل م�ست�شفى.
و�أ�ضاف �أنه ُطلب من الركاب عدم النزول من القطار وال�سري �إىل
حمطة التي كانت على بعد كيلومرت لأ�سباب تتعلق بال�سالمة.
و�أدى انهمار الثلوج الكثيف �إىل تعطل ح��رك��ة النقل يف �شمال
وغرب اليابان.

رئي�س الفلبني :لهذه
الأ�سباب �أم�ضغ العلكة

ك�شف الرئي�س الفلبيني رودريغو
دوتريتي ،عن الأ�سباب التي جتعله
مي�ضغ العلكة با�ستمرار حتى يف
االجتماعات الر�سمية.
ودوت�يرت��ي ال�ب��ال��غ م��ن العمر 72
ع ��ام ��ا ،وال � � ��ذي و�� �ص ��ل �إىل �سدة
الرئا�سة يف العام  ،2016خمتلف
ع��ن نظرائه بالكثري م��ن العادات
وال �� �س �ل��وك ،م�ث��ل ح��دي�ث��ه املبا�شر
من دون مواربة و�ألفاظه النابية
ومالب�سه الغريبة ،و�أي�ضا م�ضغ
اللبان با�ستمرار.
وع �ل��ق دوت�ي�رت ��ي ع �ل��ى ه ��ذه عادة
م���ض��غ ال �ع �ل �ك��ة ،وق� ��ال م ��ازح ��ا �إن
�أف �� �ض��ل ه��دي��ة مي�ك��ن �أن يتلقاها
ك�شكر له هي العلكة لأنها "ت�س ّكن
�آالمي".
وه ��و �أمل ��ح ب��ذل��ك �إىل �أن ��ه م�صاب
مب�شاكل يف العمود ال�ف�ق��ري ،من
دون �أن يعطي �أي تف�صيل.
وك ��ان م�ق�ط��ع م �� �ص � ّور ي�ظ�ه��ر فيه
دوت�ي�رت��ي وه ��و مي���ض��غ ال�ع�ل�ك��ة يف
ل �ق ��اء م ��ع ن �ظ�ي�ره ال �� �ص �ي �ن��ي �شي
جينبينغ �أثار هلعا لدى ال�سلطات
اليابانية التي تعتني كثريا ب�ش�ؤون
ال�بروت��وك��ول ،وذل��ك قبل لقاء له
مع الإمرباطور �أكيهيتو.
ويف ال �ع��ام � ،2016أث � ��ارت �صورة
ل ��ه م ��ع م �ل��ك ك �م �ب��ودي��ا ن � ��وردوم
��س�ي�ه��ام��وين ظ�ه��ر فيها و�أكمامه
مطوية وي��اق��ة قمي�صه مفتوحة،
ان �ت �ق��ادات ع�ل��ى م��واق��ع التوا�صل
االج �ت �م ��اع ��ي ،ب �ح �� �س��ب م ��ا نقلت
و�سائل الإعالم الكمبودية حينها.

تعب عن �سعادتها عقب فوزها بجائزة �أف�ضل ممثلة عن العمل التلفزيوين ( . Big Little Liesرويرتز)
نيكول كيدمان رّ

�إعدام � 91ألف دجاجة

قال حكومة مقاطعة كاجاوا يف غرب اليابان �إنها بد�أت يف �إع��دام � 91ألف
دجاجة بعد اكت�شاف �ساللة �شديدة العدوى من �إنفلونزا الطيور يف مزرعة.
وهذا �أول تف�ش لإنفلونزا الطيور يف اليابان هذا ال�شتاء.
وقالت احلكومة املحلية ووزارة الزراعة والغابات وامل�صايد يف وقت مت�أخر
�أم����س اخلمي�س �إن الفحو�ص �أك ��دت �إ��ص��اب��ة ال��دج��اج يف م��زرع��ة مبنطقة
مبدينة �سانوكي يف كاجاوا ب�ساللة �شديدة العدوى من �إنفلونزا الطيور.
وق��ال كبري �أمناء جمل�س ال��وزراء الياباين يو�شيهيدا �سوجا �إن احلكومة
عقدت ال�ي��وم اجلمعة اجتماعا وزاري ��ا ل�ضمان ب��ذل ك��ل جهد ممكن ملنع
انت�شار املر�ض .وكان �آخر تف�ش للمر�ض يف اليابان يف مار�س �آذار .وتفيد
تقديرات وزارة ال��زراع��ة �أن��ه مت �إع��دام  1.67مليون دجاجة ب�سبب تف�ش
ل�ساللة �إت�ش�5إن 6م��ن ف�يرو���س �إنفلونزا الطيور ب�ين نوفمرب ت�شرين
الثاين  2016ومار�س �آذار .2017

مئات اجلوعى ينهبون املتاجر بفنزويال

نهب مئات "اجلوعى" مركزا لتوزيع الغذاء ومتجرا كبريا يف والية مرييدا
بغرب فنزويال ،ووردت �أنباء عن ت�صيدهم ما�شية ترعى يف احلقول مع
انت�شار العنف نتيجة نق�ص الغذاء يف �أنحاء البالد.
وق��ال كارلو�س ب��اب��اروين الع�ضو املعار�ض بالربملان عن والي��ة مرييدا �إن
�أربعة �أ�شخا�ص لقوا م�صرعهم و�أ�صيب �أربعة �آخرون يف الفو�ضى امل�ستمرة
منذ يومني ،لكنه مل يذكر املالب�سات.
ودفعت �أرب�ع��ة �أع��وام من الك�ساد و�أع�ل��ى معدل ت�ضخم يف العامل املاليني
من �أبناء فنزويال لهوة الفقر ،ويواجه نظام الرئي�س نيكوال�س مادورو
اال�شرتاكي �أعمال عنف مت�صاعدة.
ومل ت�ستجب وزارة الإعالم لطلب تقدمي معلومات ب�ش�أن �أحدث ا�ضطرابات
جتتاح البلد الذي يبلغ عدد �سكانه  30مليون ن�سمة.
وق��ال باباروين وطبيب بيطري �شهد جانبا من الأح��داث �إن ح�شدا نهب
�شاحنة تنقل ذرة ومركزا لتوزيع الغذاء ومتجرا تديره الدولة.
و�أظهر مقطع م�صور ُن�شر على مواقع التوا�صل االجتماعي �أكرث من ع�شرة
�أ�شخا�ص يهرولون داخل �أحد املراعي ويطاردون بقرة نفقت �ضربا على ما
يبدو.
وقال م�صور الواقعة الذي �شهدها من �سيارته ب�صوته يف املقطع امل�صور
"�إنهم ي�صطادون .النا�س جوعى!".
وقال باباروين �إن نحو  300ر�أ�سا من البهائم نفقت على الأرجح يف وقائع

الهند تطلق قمرها
ال�صناعي املئة
�أط�ل�ق��ت ال�ه�ن��د ام����س ق�م��ره��ا ال���ص�ن��اع��ي املئة
فيما ي�سعى رئي�س ال� ��وزراء ن��اري �ن��درا مودي
جلعل ب�لاده �ساحة عاملية منخف�ضة التكلفة
لتقدمي خ��دم��ات ال�ف���ض��اء .و�إج �م��اال ،انطلق
يف الف�ضاء ام����س اجلمعة  31ق�م��را �صناعيا
�صغريا .و�أك�ث�ر م��ن ن�صف الأق�م��ار ال�صغرية
واملتناهية ال�صغر كان للواليات املتحدة فيما
ك��ان ال�ب��اق��ي للهند وك �ن��دا وف�ن�ل�ن��دا وفرن�سا
وكوريا اجلنوبية وبريطانيا .وق��ال م��ودي يف
تغريدة على تويرت "�إطالق منظمة �أبحاث
الف�ضاء الهندية للقمر ال�صناعي املئة يربز
�إجنازاتها العظيمة وكذلك م�ستقبل برنامج
الهند الف�ضائي امل�شرق" .وميزانية برنامج
الف�ضاء الهندي حوايل �أربعة مليارات دوالر.
وت ��أم��ل ح�ك��وم��ة م ��ودي �أن يح�سن الإط�ل�اق
الأخ�ي�ر ف��ر���ص ف��وزه��ا بح�صة �أك�ب�ر يف قطاع
الف�ضاء العاملي الذي يقدر حجمه ب�أكرث من
 300مليار دوالر.

جنحت ال�سلطات الفرن�سية ،يف ا�ستعادة جموهرات تقدر
قيمتها ب�أكرث من �أربعة ماليني يورو ،كانت ُ�سرقت خالل
عملية �سطو جريئة نفذتها ع�صابة مكونة من خم�سة
�أ��ش�خ��ا���ص ،وا�ستهدفت ف�ن��دق ري�ت��ز ال�شهري يف باري�س،
بح�سب ما �أعلن م�صدر قريب من امللف.
وا�ستعاد املحققون امل�ج��وه��رات بف�ضل مت� ّك��ن ال�شرطة
الفرن�سية من القب�ض على ثالثة من �أفراد الع�صابة يف
م�سرح اجلرمية ،فيما الذ اثنان بالفرار وما يزال البحث
عنهما م�ستمرا ،وفقا مل�صادر يف ال�شرطة.
وق ��ال امل���ص��در ال�ق��ري��ب م��ن امل �ل��ف ،م���س��اء اخل�م�ي����س� ،إنّ
"جمموعة امل�ج��وه��رات امل�سروقة ق��د مت العثور عليها
داخل كي�س" �صادره عنا�صر ال�شرطة.
وقدّر م�صدر ق�ضائي قيمة املجوهرات امل�سروقة بـ"�أكرث
من �أربعة ماليني يورو" .وك��ان الل�صو�ص اخلم�سة قد
و�صلوا حاملني الف�ؤو�س �إىل الفندق يف �ساحة فاندوم يف
باري�س ح��وايل ال�ساعة ال�ساد�سة والن�صف م�ساء وبد�أوا
بتحطيم واج �ه��ات ال�ط��اب��ق الأر� �ض��ي واال��س�ت�ي�لاء على
املجوهرات املعرو�ضة هناك يف الريتز .لكن �أفراد ال�شرطة
متكنوا من القب�ض على ثالثة من �أفراد الع�صابة ،وقال
مرا�سل لفران�س بر�س �إن ال�شرطة ط ّوقت املكان و�أغلقت
بع�ض الطرق حول الفندق.

�ضغوط العمل تزيد خطر ال�سكري

�أظ� �ه ��رت درا�� �س ��ة ح��دي �ث��ة �أن ال �ع��ام �ل�ين الذين
يواجهون زيادة يف �ضغوط العمل تزيد احتماالت
�إ�صابتهم بال�سكري مقارنة بزمالئهم الذين ال
يتعر�ضون لهذه ال�ضغوط.
وحلل باحثون بيانات  3730عامال يف �صناعة
ال�ب�ترول يف ال�صني .ومل ي�صب �أي من العمال
بال�سكري يف بداية الدرا�سة.
غ�ير �أن ال�ب��اح�ث�ين ك�ت�ب��وا يف دوري ��ة (ديابيت�س
كري) �إنه بعد  12عاما من املتابعة ،زاد احتمال
الإ�صابة بال�سكري ملن �أدوا مهاما تنطوي على
�ضغوط متزايدة بن�سبة  57باملئة.
وزاد احتمال الإ�صابة خالل نف�س الفرتة �إىل 68
باملئة بالن�سبة للعمال الذين عانوا من م�شاكل يف
التكيف مثل الدعم االجتماعي من الأ�صدقاء
والأ��س��رة �أو الوقت ال��ذي يق�ضونه يف الأن�شطة
الرتفيهية.
وق ��ال م�ي�ك��ا كيفيماكي ال�ب��اح��ث يف ك�ل�ي��ة لندن
باململكة املتحدة وال��ذي مل ي�شارك يف الدرا�سة
"التغريات ال �ك�ب�رى يف ال �ع �م��ل رمب ��ا ت ��ؤث��ر يف

�سيدة ثملة حترج �سيلني
ديون على امل�سرح
تعر�ضت النجمة العاملية�سيلني ديو ن �إىل موقف حمرج على امل�سرح خالل �إحيائها
حفل ليلة ر�أ�س ال�سنة يف �أحد الفنادق يف مدينة لو�س �أجنلو�س الأمريكية.
ويف الفيديو الذي انت�شر بكرثة عرب مواقع التوا�صل االجتماعي تظهر �سيدة ثملة
تقف على امل�سرح �إىل جانب ديون بعد �أن �صعدت فج�أة �إليه.
وب��دت يف الفيديو تقوم بحركات غ�ير مريحة م��ع دي��ون مم��ا دف��ع ب��رج��ال الأمن
�إىل التدخل ،لكن دي��ون منعتهم و�أعطت ال�سيدة الوقت الكايف لتعبرّ عن رغبتها
بالوقوف على امل�سرح اىل جانبها كما عن حم ّبتها لها.
وبعدما �إنتهى املوقف� ،شكرت ديون اجلمهور احلا�ضر على �إعطائها وال�سيدة الوقت
الكايف للتحدّث ،م�شرية اىل �أنه يف بع�ض الأحيان هذا كل ما يحتاج �إليه الإن�سان.

احتماالت �إ�صابتنا بال�سكري".
و�أ�ضاف عرب الربيد الإلكرتوين "لذا من املهم
احلفاظ على منط حياة �صحي ووزن �صحي حتى
خالل فرتات العمل امل�ضطربة".
ومل ي��ذك��ر ي ��و ل��ون��غ ل �ي��ان وزم� �ل� �ا�ؤه بجامعة
�شينجيانغ يف درا�ستهم عدد العمال الذين �أ�صيبوا
بال�سكري .ومل يرد يو لونغ على طلبات للتعليق.
وتقول منظمة ال�صحة العاملية �إن واحدا تقريبا
من بني كل ع�شرة بالغني على م�ستوى العامل
�أ�صيبوا مبر�ض ال�سكري يف  2014و�إن املر�ض
��س�ي���ص�ب��ح � �س��اب��ع �أك�ب��ر م���س�ب��ب ل �ل��وف��اة بحلول
.2030
وغ��ال�ب�ي��ة ه � ��ؤالء الأ� �ش �خ��ا���ص م���ص��اب��ون بالنوع
ال�ث��اين م��ن ال�سكري امل��رت�ب��ط بال�سمنة وتقدم
العمر ويحدث عندما يعجز اجل�سم عن ا�ستخدام
�أو �إنتاج قدر كاف من الإن�سولني لتحويل �سكر
ال��دم �إىل ط��اق��ة .و�إه �م��ال ال�ع�لاج ق��د ي ��ؤدي �إىل
تلف الأع�صاب وبرت الأطراف والعمى و�أمرا�ض
القلب وال�سكتات الدماغية.

امللكة �إليزابيث تتحدث
علنا عن التيجان امللكية
يف �أول مرة تتحدث فيها علنا عن
م��را��س��م تتويجها ق�ب��ل  65عاما،
ك�شفت امللكة �إليزابيث كيف كانت
ال��رح �ل��ة ب��ال �ع��رب��ة امل��ذه �ب��ة التي
جترها اجلياد �إىل مرا�سم التتويج
غري مريحة وكيف �أن التاج امللكي
الإم �ب�راط� ��وري مي�ك��ن �أن "يك�سر
الرقبة" .وت� ��وج� ��ت �إل �ي ��زاب �ي ��ث
م�ل�ك��ة ل�بري �ط��ان �ي��ا يف ال �ث ��اين من
ي��ون�ي��و ح��زي��ران  1953يف كني�سة
و��س�ت�م�ن���س�تر �آب� ��ي خ�ل�ال مرا�سم
مهيبة ترجع �أ�صولها �إىل �ألف عام.
ويف � �س��رد �شخ�صي ن ��ادر م��ن �أجل
فيلم وثائقي من �إنتاج هيئة الإذاعة
الربيطانية (بي.بي�.سي) �سيذاع
ي��وم غ��د الأح ��د تتحدث امللكة عن
مرا�سم التتويج وبع�ض املجوهرات
امللكية التي حتمل داللة رمزية يف
امل��را� �س��م .وو��ص�ف��ت امل�ل�ك��ة الرحلة
ب��ال�ع��رب��ة ال �ت��ي ت ��زن �أرب �ع��ة �أطنان
م��ن ق�صر بكنجهام �إىل الكني�سة
التي يتوج فيها ملوك اجنلرتا منذ
عام  1066ب�أنها "مريعة" .وقالت
"كنت معلقة على اجللد وح�سب...
مل ت �ك��ن مريحة" .ك��ان��ت وقتها
�إليزابيث ،التي تبلغ من العمر الآن
 91عاما ،يف اخلام�سة والع�شرين
من عمرها حني �أ�صبحت ملكة بعد
وف��اة وال��ده��ا امللك ج��ورج ال�ساد�س
عام  .1952وجرت مرا�سم التتويج
يف ال �ع��ام ال �ت��ايل .وق��ال��ت "موكب
خيالة و�أ�سلوب ق��دمي حقا يف �أداء
الأمور .ح�ضرت مرا�سم تتويج مرة
(تتويج والدها عام  ،)1937وكنت
�أنا حمل التتويج يف املرة الأخرى.
وهذا مده�ش حقا".

