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الهالل الأحمر تقدم م�ساعدات غذائية وخميمات 
اإيواء للبدو الرحل ب�سعبة كيمة املرادعة يف �سبوة

•• �شبوة-وام: 

متنوعة  �إغاثية  م�ساعد�ت  �لإم��ار�ت��ي  �لأح��م��ر  �ل��ه��ال  هيئة  قدمت 
�سملت �ملو�د �لغذ�ئية �لأ�سا�سية و�ل�ستهاكية وخميمات �إيو�ء لأهايل 
جرد�ن  مبديرية  ع��ي��اذ  منطقة  يف  �لكيمة  ب�سعبة  �لرحل”  “�لبدو 
�إطار  يف  �لإغ��اث��ي��ة  �مل�����س��اع��د�ت  ه��ذه  ت��اأت��ي  �ليمنية.  �سبوة  مبحافظة 
�جلهود �لتي تبذلها �لهيئة بتوجيهات من �لقيادة �لر�سيدة ل�ساحب 
“حفظه �هلل”  �آل نهيان رئي�س �لدولة  �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد 
و�ل�سحية  �لإغ��اث��ي��ة  �جل��و�ن��ب  تغطي  �ن�سانية  م�ساريع  تنفيذ  ع��ر 
و�لتعليمية و�لبنية �لتحتية يف خمتلف �ملحافظات �ملحررة ومنها �سبوة 
�لتي تعمل بها حاليا عر حزمة من �مل�ساريع �لتنموية و�خلدمية �لتي 
من �ساأنها �أن حت�سن من �حلالة �ملعي�سية ل�سكانها. وقد �سادت حالة من 
�مل��و�د �لغاثية و�ملخيمات  �لفرحة بني �لأه��ايل وذلك عقب ت�سلمهم 
�لإيو�ئية من فريق �لهال �لأحمر �لإمار�تي رغم ما حتمله قلوبهم 
�لإن�ساين  �لو�سع  جر�ء  يعي�سونها  �لتي  �أو�ساعهم  ب�سبب  �أح��ز�ن  من 
�ل�سعب �لتي ت�سببت به �مليلي�سا �لنقابية �حلوثية �لير�نية.  و�أ�ساد 
�أهايل “�سعبة كيمة �ملر�دعة” مبنطقة عياذ يف مديرية جرد�ن بدولة 
�لأخوية  لوقفتها  و�سعباً  وحكومًة  ق��ي��ادًة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
�لإغاثة  عمليات  �سمن  �ملتو��سلة  وج��ه��وده��ا  جانبهم  �إىل  �لنبيلة 
..موؤكدين  عموما  �ليمني  �ل�سعب  و  خ�سو�سا  �سبوة  لأبناء  �مل�ستمرة 
�أن و�سول �مل�ساعد�ت �لإمار�تية �إليهم يعد �أول تدخل �إن�ساين و�إغاثي 
�حلوثية  �حلرب  منذ  �ملعنية  و�لدولية  �ملحلية  �ملنظمات  �سعيد  على 

�لرهابية مطلع �لعام 2015.
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال حم��م��د �مل���ه���ري رئ��ي�����س ف��ري��ق �ل���ه���ال �لأحمر 
�لإمار�تي يف �سبوة �إن هذ� �حلملة تهدف �إىل حت�سني �حلياة �ملعي�سية 
لاأهايل عر توفر متطلبات �ملرحلة من م�ساعد�ت �إن�سانية و�إغاثية 

)�لتفا�سيل �س 3( وتنموية.     
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عنا�سر �جلي�س �ليمني يو��سلون حت�سني مو�قعهم يف �ملناطق �ملحررة )رويرتز(

�جلي�س �لرتكي يعزز وجوده �سمال �سوريا ل�ستكمال حملته �لع�سكرية)�أ.ف.ب( 

حممد بن ر��سد خال جولته يف �لقرية �لعاملية )و�م(

زار القرية العاملية يف دبي

حممد بن را�سد يعرب عن اإعجابه باحل�سور العربي واملحلي والأجنبي يف 
القرية العاملية التي متثل ثقافات خم�س و�سبعني دولة  

قوات الأمن مباأرب ت�ضبط خلية اإرهابية 

خ�سائر كبرية للميلي�سيات مبديرية خب ال�سعف يف اجلوف
ع�سكريتني  طائرتني  حتطم 
ف���رن�������س���ا ج�����ن�����وب  يف 

•• باري�س-وكاالت:

هليكوبرت  ط����ائ����رت����ا  حت���ط���م���ت 
�م�س،  فرن�سا  جنوب  ع�سكريتني 
خم�سة  م���ق���ت���ل  ع����ن  �أ����س���ف���ر  م����ا 
وفقا  �لأق���������ل،  ع���ل���ى  �أ����س���خ���ا����س 

لتقارير �ل�سرطة �لفرن�سية. 
ووقع �حل��ادث بالقرب من قرية 
�لو�قعة  �ل��ف��رن�����س��ي��ة،  ك��ر���س�����س 

�سمال �سان تروبيه. 
وت�����س��ت��م��ر ج���ه���ود ف����رق �لإن���ق���اذ 
�سخ�س  ع��ل��ى  للعثور  �ل��ب��ح��ث  يف 
����س���اد����س ك����ان ع��ل��ى م���ن �إح����دى 
�لطائرتني. ومل يت�سح حتى �لآن 
�لطائرتني،  بني  �لت�سادم  �سبب 
وهما من طر�ز غازيل، �لتابعتني 
�إي���اه.  ت��دع��ى  ع�سكرية  مل��در���س��ة 
وقالت م�سادرر�سمية �إن �ملدر�سة 
تعمل يف تدريب طيارين ل�سالح 
�جل����ي���������س �ل���ف���رن�������س���ي وج����ه����ات 

ع�سكرية �أخرى. 
وقال �ملوقع �لإليكرتوين ملدر�سة 
لديها  �إن  �ل���ع�������س���ك���ري���ة  �إي��������اه 
كانيه  يف  �ل���ك���ائ���ن  م���ق���ره���ا،  يف 
 82 ف���ار،  دمي��وري�����س يف منطقة 
طيارين  �ملدر�سة  وتدرب  طائرة. 
من فرن�سا، و�أملانيا، و�أ�سبانيا على 

قيادة طائر�ت �لهليكوبرت. 

•• عوا�شم-وكاالت:

�سبطت قو�ت �لأمن يف حمافظة 
مليلي�سيات  ت��اب��ع��ة  خ��ل��ي��ة  م������اأرب 
�لقيام  ت����ن����وي  ك����ان����ت  �حل����وث����ي 

بعمليات �إرهابية.
ق����و�ت  ق���ام���ت  �ل��ت��ف��ا���س��ي��ل،  ويف 
�أحد  باقتحام  �لإره����اب  مكافحة 
دقيقة  ر���س��د  عملية  بعد  �مل��ن��ازل 
�لقو�ت  لأع�����س��اء �خل��ل��ي��ة.و�أل��ق��ت 
كافة  ع���ل���ى  �ل���ق���ب�������س  �ل���ي���م���ن���ي���ة 
كميات  و�سبطت  �خللية،  �أع�ساء 
و�لعبو�ت  �ملتفجر�ت  م��ن  كبرة 
�أن.  تي.  �ل�  مادتي  ومن  �لنا�سفة 

تي و�ل� �سي فور.
�أم��ن م��اأرب على  �أثنت قيادة  وقد 
ت���ع���اون �مل���و�ط���ن���ني �لأح�������ر�ر مع 
كل  وتتبع  �لأم���ن يف ر�سد  ق��و�ت 
من ي�سعى للم�سا�س باأمن �لوطن 

و�ملو�طن.
من جهة �أخرى، قال �لعقيد عبد 
�لر�سمي  �ل��ن��اط��ق  �لأ����س���رف،  �هلل 
با�سم �ملنطقة �لع�سكرية �ل�ساد�سة 
ل��ل��ج��ي�����س �ل���وط���ن���ي �ل��ي��م��ن��ي، �إن 
مبحافظة  �ل�سعف  خب  مديرية 
ت�سهد  �ل����ب����اد  ����س���م���ال  �جل������وف 

�مليلي�سيات  مع  عنيفة  ��ستباكات 
متت  �لأ�سرف:  �لنقابية.وقال 
�لأعنف  ه���ي  وم����ع����ارك  م��ل��ح��م��ة 
من نوعها جنوب بر �ملها�سمة.. 
ع�������س���ر�ت �ل��ق��ت��ل��ى و�جل����رح����ى يف 
و�سيتم  �مل��ي��ل��ي�����س��ي��ات،  ����س���ف���وف 
وتطهر  �هلل  ب�����اإذن  م��اح��ق��ت��ه��م 

و�للتحاق  �ل�سعف  خب  مديرية 
لتحرير  �ل���ي���م���ن���ي  ب���اجل���ي�������س 
�مليلي�سيات  �ليمن من  حمافظات 
كل  يف  �لقتال  �لإير�نية.فجبهات 
معارك  ت�سهد  وتعز  �جل��وف  م��ن 
عنيفة حتقق فيها قو�ت �ل�سرعية 
جناحات  �ل��ت��ح��ال��ف  م���ن  ب���دع���م 

ميلي�سيات  تتكبد  فيما  ج��دي��دة، 
�حلوثي �لنقابية خ�سائر مادية 
وب�سرية كبرة.وت�سهد مو�جهات 
من  تطهرها  ل�ستكمال  عنيفة 
و�للتحاق  �مليلي�سيات  ع��ن��ا���س��ر 
�سعدة  يف  �ل����ق����ت����ال  ب���ج���ب���ه���ات 

�ملجاورة.

قرقا�س: معاجلة التحالف لأزمة عدن تفادت فتنة

اجلي�س امل�سري يعتقل داعمي الإرهاب يف �سيناء

وا�ضنطن: نحتفظ بحق اإجراء ع�ضكري �ضد حكومة الأ�ضد

ع�سرات القتلى واجلرحى بغارات على غوطة دم�سق

متثيل بجثة مقاتلة كردية واإطالق 82 �ضاروخًا على تركيا 

عملية عفرين م�ستمرة.. والقتلى يف تزايد

•• اأبوظبي- الفجر: 

وزير  قرقا�س،  حممد  ب��ن  �أن���ور  �لدكتور  معايل  �أك��د 
�لتحالف  »م��ع��اجل��ة  �أن  ل��ل�����س��وؤون �خل��ارج��ي��ة  �ل��دول��ة 
�سببها غياب  ف��ت��ن��ة  ت��ف��ادت  ع���دن  �حل�����س��ي��ف��ة لأزم����ة 

�حلكمة من كافة �لأطر�ف«.  
و�أ�ساف، يف �سل�سلة تغريد�ت على ح�سابه على »تويرت«، 
�أن »�لأولوية لهزمية �حلوثي وم�سروع��������������ه. و�حلو�ر 
�ليمني �جلدي مطلوب للتعامل مع ق�سايا حقيقية 

تر�كمت �سلبياً«.
�أن���ه »من  �ل��دول��ة لل�سوؤون �خل��ارج��ي��ة  و�أو���س��ح وزي���ر 
�لت�سّيد  وملحبي  �لفن  لأ�سحاب  �لتاأكيد  �ل�سروري 

�لإم��ار�ت��ي م���ر�آة للتوجه  �مل��وق��ف  �أن  �لعكرة  �مل��ي��اه  يف 
�أزمة  ت�سمل  ��سرت�تيجية  ���س��ر�ك��ة  نبني  �ل�����س��ع��ودي. 
�ليمن وتتجاوزها«.  و�أ�سار، يف تغريدة �أخرى، �إىل �أن 
»�لإعام �لعربي �مل�سوؤول ل ي�سوه �ملو�قف �لإقليمية 
�فرت�ًء، بل ينطلق من قر�ءته لل�سيا�سات �لتي �أقحمت 
نف�سها يف �ل�ساأن �لعربي، ل ميكن للفعل �إل �أن يكون 

له رّد فعل«. 
 وختم معايل �لدكتور �أنور بن حممد قرقا�س قائًا: 
�إن  قوله  مهم  ميني  �سيا�سي  تاأكيد  �لبارحة  »�سّرين 

موقف �لإمار�ت يف �ليمن نبيل. 
و���س��ي��ك��ت��ب �ل��ت��اري��خ ب��ح��روف م��ن ذه���ب ع��ن فزعتها 

جلر�نها وت�سحيات �أبنائها و�سفافية موقفها«. 

•• القاهرة-وكاالت:

م�ستبه  �أف��ر�د   8 على  �لقب�س  �مل�سري  �جلي�س  �ألقى 
�سبه جزيرة  و���س��ط  �ل��ت��ك��ف��ري��ة  �ل��ع��ن��ا���س��ر  ب��دع��م��ه��م 
�سيناء )�سرقي �لباد(، وذلك يف �إطار جهود �لق�ساء 

على �لإرهابيني.

دمر  �جلي�س  �إن  �جلمعة،  �لع�سكري،  �ملتحدث  وق��ال 
يف  �ل��ت��ك��ف��ري��ة  �ل��ع��ن��ا���س��ر  ت�ستخدمهم  خم��ب��ئ��ا   12

�لختباء وتخزين �لحتياجات �لإد�رية.
ك��م��ا دم���ر ���س��ي��ارت��ي دف���ع رب��اع��ي، و7 در�ج����ات نارية، 
وجميعها و�سائل خا�سة ب�العنا�سر �لتكفرية، بح�سب 

بيان �ملتحدث �لع�سكري.

•• عوا�شم-وكاالت

����س���ق���ط ع�������س���ر�ت �مل���دن���ي���ني بني 
�جلمعة،  �م�������س  وج���ري���ح،  ق��ت��ي��ل 
على  �ل�����س��وري  للنظام  غ���ار�ت  يف 
وعربني،يف  حر�ستا  وبلد�ت  مدن 
دم�سق،  بريف  �ل�سرقية  �لغوطة 
وفق ما �أكده مركز �لدفاع �ملدين 

يف �لغوطة ل�سكاي نيوز عربية.
وت����اأت����ي �ل����غ����ار�ت ب��ال��ت��ز�م��ن مع 
ق�سف �ساروخي ومدفعي مكثف 
وكفربطنا  دوم������ا  ب����ل����د�ت  ع���ل���ى 
وح����م����وري����ة وع��������دة م���ن���اط���ق يف 

�لغوطة �ل�سرقية �ملحا�سرة.
وجتدد �لقتال يف �لغوطة �ل�سرقية 
قرب دم�سق، �أو�خر يناير �ملا�سي 
بني �لقو�ت �حلكومية و�ملعار�سة 
بعد فرتة من �لهدوء �لن�سبي يف 
�أع��ق��اب ت��ق��اري��ر ع��ن �ت��ف��اق وقف 

�إطاق �لنار يف �ملنطقة.
و�أعربت �لأمم �ملتحدة عن قلقها 
�سخ�س  �ألف  ب�ساأن م�سر 400 

�ل�سرقية  �ل��غ��وط��ة  يف  ي��ع��ي�����س��ون 
�ملعار�سة،  عليها  ت�سيطر  �ل��ت��ي 

وحتا�سرها �لقو�ت �حلكومية.
وتقول �ملنظمة �لدولية �إن نق�س 
�لأغذية و�لأدوية ي�ساهم يف �أ�سو�أ 
ج��ر�ء �حلرب  تغذية  �سوء  موجة 

�لتي �ندلعت قبل 7 �سنو�ت.
�لرئي�س  �إد�رة  �أع��ل��ن��ت  ذل���ك،  �ىل 
�لأم���رك���ي، دون���ال���د ت���ر�م���ب، �أن 
ب�سار  �ل�����س��وري  �لرئي�س  حكومة 
�أ�سلحة  تطور  تكون  رمب��ا  �لأ���س��د 
�أك����ر تطور�،  ك��ي��م��اوي��ة ج��دي��دة 

م�سرة �إىل �أن و��سنطن حتتفظ 
ع�سكري  �إج���������ر�ء  �ت����خ����اذ  ب���ح���ق 
مل��ن��ع دم�����س��ق م��ن ����س��ت��خ��د�م هذه 

�لأ�سلحة.
�سمات  �أن  م�������س���وؤول���ون  وك�����س��ف 
�أن  �إىل  ت�سر  �لأخ��رة  �لهجمات 
�سوريا تنتج �أ�سلحة كيماوية على 
�ل��رغ��م م��ن �ت��ف��اق ع���ام 2013 

لتدمر برناجمها.
�إنه من �ملحتمل  وقال �مل�سوؤولون 
جد� �أن تكون �سوريا قد �حتفظت 

مبخزونات من �ل�سلحة.
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•• عوا�شم-وكاالت:

�لتو�يل،  �لر�بع ع�سر على  لليوم 
ي�ستمر �جلي�س �لرتكي مب�ساندة 
�ل�سورية  �ملعار�سة  ف�سائل  م��ن 
�أنقرة،  م���ن  �مل��دع��وم��ة  �مل�����س��ل��ح��ة 
عفرين  يف  �ل��ع�����س��ك��ري��ة  ع��م��ل��ي��ت��ه 

�ل�سورية �سد �مل�سلحني �لأكر�د.
�أ�سدر  �ل���رتك���ي  �جل��ي�����س  وك�����ان 
بيانا قال فيه �إن طائر�ته دمرت 
هدفا   14 �لأخ���رة  �ل�ساعات  يف 
ل��ل��م�����س��ل��ح��ني، م��ع��ل��ن��ا م��ق��ت��ل 21 
�مل�سلحة  �لقو�ت  �إرهابيا.و�أعلنت 
عدد  �أن  �خل���م���ي�������س،  �ل���رتك���ي���ة، 
�لق�ساء  مت  �ل��ذي��ن  �لإره��اب��ي��ني 
عفرين،  يف  �ل��ع��م��ل��ي��ة  ب����دء  م��ن��ذ 
�أنقرة  811.وتقول  �إىل  و���س��ل 
�إن �لعملية �لع�سكرية يف عفرين 
د�ع�س،  م�سلحي  �أي�سا  ت�ستهدف 
حماية  وح���������د�ت  ت���ن���ف���ي  ف���ي���م���ا 
�لتنظيم  وج��ود  �لكردية  �ل�سعب 
يف �ملنطقة.وقالت م�سادر تركية 
عفرين  يف  �لأك���ر�د  �مل�سلحني  �إن 
�ل�سو�ريخ  م���ن  ع�����دد�  �أط���ل���ق���و� 
وكيلي�س  ه���ات���اي  م��دي��ن��ت��ي  ع��ل��ى 
�ل�����رتك�����ي�����ت�����ني �حل������دودي������ت������ني، 
مطعما  �أحدها  �أ�ساب  �خلمي�س، 
�أوقع  كيلي�س مما  و�سط  تاريخيا 

م���ن �جل���رح���ى يف �سفوف  ع����دد� 
�ملدنيني �لأت���ر�ك.�ىل ذل��ك، قال 
رئي�س �ل����وزر�ء �ل��رتك��ي ب��ن علي 
�مل�سلحني  �إن  �م�������س،  ي����ل����درمي، 
�ساروخا   82 �أط��ل��ق��و�  �لأك������ر�د 
ع��ل��ى �لأر������س����ي �ل��رتك��ي��ة خال 
مقتل  عن  �أ�سفر  مما  يوما،   12

مدنيني  5
�لكردية،  �ل�����س��و�ري��خ  و�إط������اق 
على  رد�  ي��اأت��ي  ي��ل��درمي،  بح�سب 
�ملا�سي،  ي��ن��اي��ر  ت���رك���ي���ا،يف  ���س��ن 
�سمال  وب���ري���ة يف  ج��وي��ة  ع��م��ل��ي��ة 
مقاتلي  م�ستهدفة  �سوريا،  غرب 
وحد�ت حماية �ل�سعب يف منطقة 
وفتحت معركة عفرين  عفرين. 
جبهة جديدة يف �حلرب �لأهلية 

�سنو�ت،   7 منذ  �ملمتدة  �ل�سورية 
تركيا  ع��اق��ات  توتر  يف  وت�سبب 
�أع�����س��اء ح��ل��ف �سمال  م���ع ب��اق��ي 
�أجج  �خ��رى،  جهة  �لأطل�سي.من 
على  ت��د�ول��ه  يتم  فيديو  �سريط 
على مو�قع �لتو��سل �لجتماعي 
غ�سبا بني �لأك��ر�د، بعدما �أظهر 
�م���ر�أة  بجثة  مي��ث��ل��ون  م�سلحني 
قال م�سوؤولون �أكر�د �إنها �ملقاتلة 

�لكردية بارين كوباين.
حلقوق  �ل�����س��وري  �ملر�سد  و�ت��ه��م 
�لإن�سان وقياديون �أكر�د، م�سلحي 
�لهجوم  يف  �مل�����س��ارك��ة  �ل��ف�����س��ائ��ل 
م��ن��ط��ق��ة عفرين  ع��ل��ى  �ل���رتك���ي 
يف ���س��م��ال ���س��وري��ا، ب��ال��ت��ورط يف 
�لذي  �لفيلم  وت�سوير  �لعملية 
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•• دبي-وام:

ز�ر �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��سد  بن 
�ل����وزر�ء  �ل��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 
�لقرية  �هلل  رع�����اه  دب����ي  ح���اك���م 
�سموه  دب���ي،وجت���ول  يف  �ل��ع��امل��ي��ة 
�ط���ل���ع على  ح���ي���ث  �رج���ائ���ه���ا  يف 
و�لفنية  �ل���رت�ث���ي���ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�لتي تقدمها خمتلف  و�لثقافية 
ب���ل���د�ن �ل���ع���امل مب���ا ف��ي��ه��ا دول���ة 
�أجنحتها  خ���ال  م��ن  �لإم������ار�ت 
�لقرية  م�����س��اح��ة  ع��ل��ى  �مل��ن��ت�����س��رة 
�ألف   300 م���ن  �أك����ر  �ل��ب��ال��غ��ة 

مرت مربع.
بزيارة  ���س��م��وه ج��ول��ت��ه  و����س��ت��ه��ل 
ما  على  و�طلع  �لكويتية  �لقرية 
وم�سغولت  م����و�د  م��ن  ت��ع��ر���س��ه 
و�سعبية  وط���ن���ي���ة  و����س���ن���اع���ات 
�لكويتي  �ل�سعب  ح�سارة  تعك�س 

�لعريقة .
ومن �لقرية �لكويتية �ىل �لقرية 
�ل�سعودية  �ل��ق��ري��ة  ث��م  �ليمنية 
و�لتاياندية  �لهندية  و�لقرية 

�لقرية  ف��ع��ال��ي��ات  يف  �مل�����س��ارك��ة 
�لعاملية �لتي تفتح �بو�بها للزو�ر 
و�ل�������س���ي���اح و�مل���ت�������س���وق���ني د�خ����ل 
�ل���دول���ة وخ��ارج��ه��ا �ع��ت��ب��ار� من 

ح��اك��م دب���ي خ���ال ج��ول��ت��ه �لتي 
كيلومرتين  م��ن  لأك���ر  �م��ت��دت 
تبيع  �لتي  �لأك�����س��اك  ���س��ارع  على 
و�مل�سروبات  �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة  �مل�������و�د 

�سموه  ك����ان  ح��ي��ث  و�لف���ري���ق���ي���ة 
�لقائمني  لقائه  خ��ال  حري�سا 
على ه��ذه �ل��ق��رى �ل��رت�ث��ي��ة �ىل 
�ل���ت���ع���رف ع��ل��ى ث���ق���اف���ات �ل����دول 

�لأول من نوفمر وحتى �ل�سابع 
من �بريل �لقادم.

وعرج �ساحب �ل�سمو نائب رئي�س 
�ل����وزر�ء  �ل��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 

زو�ر  �ىل  وغ���ره���ا  و�حل���ل���وي���ات 
ثم  و�أطفال  عائات  من  �لقرية 
“�ل�سنعة”  ع��ن��د  ���س��م��وه  ت��وق��ف 
�لإمار�تية  �لأ����س���ر  ف��خ��ر  ق��ري��ة 
�ل�سعبية  �لأك����ات  ت�سنع  �ل��ت��ي 
�لرت�ثية  �ل��ي��دوي��ة  و�مل�����س��غ��ولت 
�لوطنية  �ملنتجات  م��ن  وغ��ره��ا 
�لتي تعك�س تر�ث وثقافة ومنط 

معي�سة �سعب �لإمار�ت.
ثم و��سل �سموه جولته �مليد�نية 
ح��ي��ث ت���وق���ف ع��ن��د حم����ال دعم 
�ل���ت���ي تبيع  �ل�����س��ب��اب  م�����س��اري��ع 
�مل�ساريع  هذه  منتجات  وتعر�س 
�ملدعومة من موؤ�س�سة حممد بن 
�مل�ساريع  لدعم  مكتوم  �آل  ر��سد 
وتعرف  و�مل��ت��و���س��ط��ه  �ل�����س��غ��رة 
�سموه على هذه �ل�سناعات �لتي 
ت���ب���د�أ ���س��غ��رة وم��ت��و����س��ع��ة ثم 
ت�سبح  بعد عام حتى  تكر عاما 
ت�ساهم  كبرة  �إنتاجية  م�ساريع 
لل�سباب  ع��م��ل  ف���ر����س  خ��ل��ق  يف 
�لوطني  �ق���ت�������س���ادن���ا  وت����دع����م 

وت�سهم يف تنوعه .
)�لتفا�سيل �س 2(

ع�سرات املفقودين بغرق 
قارب قبالة ال�ساحل الليبي

•• طرابل�س-وكاالت:

90 مهاجر�، غالبيتهم  �أن حو�ىل  للهجرة  �ملتحدة  �لأمم  وكالة  �أعلنت 

�جلمعة،  �م�س  م�سرعهم،  لقو�  �أنهم  ويعتقد  فقدو�  �لباك�ستانيني،  من 
حني غرق مركبهم قبالة �ل�سو�حل �لليبية.

مهاجر�   90 �أن  يعتقد  هيدون:  �أوليفيا  �لوكالة  با�سم  �لناطقة  وقالت 
على �لأقل غرقو� �إثر �نقاب مركبهم قبالة �سو�حل ليبيا هذ� �ل�سباح. 
8 باك�ستانيني  �لليبية بينهم  �ل�سو�حل  لقد لفظ �لبحر 10 جثث على 

وليبيان.
وق��ال��ت �ل��وك��ال��ة �إن ه��ن��اك 3 ن��اج��ني، �أب��ل��غ��و� ع��م��ال �لإن���ق���اذ �أن معظم 

�ملهاجرين �لغرقى باك�ستانيون.
�إن ليبيني  �أمنيون يف زو�رة بغرب ليبيا  ويف وقت �سابق، قال م�سوؤولون 
جثث   10 �أن  و�أ���س��اف��و�  �ل��ق��ارب،  من  �إنقاذهم  ج��رى  وباك�ستانيا  �ثنني 

�نت�سلت معظمها لباك�ستانيني دون �لإدلء مبزيد من �ملعلومات.
وتقع زو�رة قرب حدود ليبيا مع تون�س، وهي موقع مف�سل للمهاجرين 

بالقو�رب.
وليبيا بو�بة رئي�سية للمهاجرين �لذين يحاولون �لعبور �إىل �أوروبا عر 
�لف�سائل  ب��د�أت  �إذ  ب�سدة منذ يوليو  �نخف�ست  �لأع��د�د  �أن  �لبحر، رغم 
�مل�سلحة و�ل�سلطات �لليبية منع �ملهاجرين من �ملغادرة، بعد �سغوط من 

�إيطاليا و�لحتاد �لأوروبي.
ويعتقد �أن نحو 600 �ألف �سخ�س قامو� بالرحلة من ليبيا �إىل �إيطاليا 
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اأخبـار الإمـارات

ال�سحة تك�سف عن نظام اإلكرتوين �سامل لإدارة مر�سى الثال�سيميا
•• دبي -وام:

�إلكرتونيا  نظاما  �بتكارها  عن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�سحة  وز�رة  ك�سفت   
“وريد” من  �ساما لإد�رة مر�سى �لثا�سيميا و�لعناية بهم يف برنامج 
ت�سمل  و�ل��ت��ي  للمر�سى  �لعاجية  �ل��روت��وك��ولت  جميع  �أمت��ت��ة  خ��ال 
فحو�سات �ملري�س وخطة �لعاج ومو�عيد نقل �لدم وجدولة �ملر�جعات 
وذلك  �لعاملية  �ملمار�سات  �أف�سل  على  بناء  �لتخ�س�سات  ملختلف  �لطبية 
�لذي   2018 �لعربي  �ل�سحة  وم��وؤمت��ر  معر�س  يف  م�ساركتها  خ��ال 

�ختتم بدبي �أم�س �لأول. 

و�أكد �لدكتور يو�سف حممد �ل�سركال �لوكيل �مل�ساعد لقطاع �مل�ست�سفيات 
�أن هذ� �لبتكار �لأول من نوعه عاملياً ومت تطويره د�خلياً من قبل �إد�رة 
�مل�ست�سفيات و�إد�رة نظم �ملعلومات �ل�سحية بكفاء�ت وطنية بالتعاون مع 
لوز�رة  فكرية  كملكية  ت�سجيله  على  �لعمل  يتم  “�سرنر” حيث  �سركة 
�لإلكرتونية  �لثا�سيميا  وحدة  �أن  �إىل  ..لفتا  �ملجتمع  ووقاية  �ل�سحة 
ت�سهم حت�سني طرق �لتو��سل بني �لإد�ر�ت �ملركزية ومر�كز �لثا�سيميا 
وبنك �لدم وذلك ل�سمان توفر وحد�ت �لدم يف �إطار زمني حمدد بهدف 

�حلد من �لتاأخر يف رعاية �ملري�س و�لعاج وحت�سني نتائج �ملر�سى.
�ل��وز�رة نحو تقدمي  ��سرت�تيجية  �إط��ار  �إن هذ� �لبتكار يندرج يف  وق��ال 

�أنظمة  وبناء  �ساملة ومبتكرة متكاملة ومبعاير عاملية  خدمات �سحية 
لتوجيهات  مثالياً  تطبيقاً  و�ل�سحية،  �لعاجية  و�ل�����س��ام��ة  �جل���ودة 
لابتكار  �لوطنية  �ل�سرت�تيجية  �أه��د�ف  حتقيق  يف  �لر�سيدة  �حلكومة 

و��ست�سر�ف �مل�ستقبل وتبني وتوظيف �لأدو�ت �ملبتكرة و�لذكية.
�مل�ست�سفيات  �إد�رة  مديرة  �لبلو�سي  كلثوم  �لدكتورة  �أ�سارت  جانبها  من 
�أف�سل �لإمكانات يف جمال بناء �لقدر�ت  �ل��وز�رة توفر لكو�درها  �أن  �إىل 
و�لتدريب على �ملهار�ت و�لتقنيات �ملبتكرة لتكون بيئة حمفزة لابتكار 
للمر�سى  �لنهارية  �لرعاية  لإد�رة  �ل��وح��دة  تطوير  مت  �ن��ه  ..مو�سحة 
�لذين يعانون من مر�س �لثا�سيميا بناء على �أف�سل �ملمار�سات �لعاملية 

يف  للثا�سيميا  ع��ب��ي��د�هلل  وم��رك��ز  �ل��ف��ج��رة  يف  �لثا�سيميا  م��رك��ز  يف 
م�ست�سفى عبيد�هلل.

تعتر  �لثا�سيميا  مبر�سى  للعناية  �لإلكرتونية  �لوحدة  �أن  و�أ�سافت 
رئي�سية  �أه��د�ف��ا  �ستحقق  حيث  �ل��ع��امل  م�ستوى  على  نوعها  م��ن  �لأوىل 
�لنتظار  وق��ت  وتقليل  �ملتعامل  رح��ل��ة  ت�سهيل  على  �ل��رتك��ي��ز  تت�سمن 
�إىل  بالإ�سافة  بالثا�سيميا  �ملتعلقة  �لطبية  �ملمار�سات  �أف�سل  وتطوير 
و�سرعة  م�ستوى  وحت�سني  ورف��ع  �لفني  للكادر  �ل��ازم  �لتدريب  تقدمي 
�لرعاية �لتي ميكن لفرق �لرعاية �ملتخ�س�سة تقدميها �لأمر �لذي يوؤدي 

مبا�سرًة �إىل نتائج �أف�سل و�أ�سرع بالن�سبة للمر�سى.

حمم��د ب��ن را�س��د ي��زور الق�ري��ة الع��املي��ة يف دب��ي
•• دبي-وام:

�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو  ز�ر �ساحب   
�ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل �لقرية �لعاملية يف دبي .وجتول  رئي�س جمل�س 
�سموه يف �رجائها حيث �طلع على �لفعاليات �لرت�ثية و�لفنية و�لثقافية �لتي 
تقدمها خمتلف بلد�ن �لعامل مبا فيها دولة �لإم��ار�ت من خال �أجنحتها 

�ملنت�سرة على م�ساحة �لقرية �لبالغة �أكر من 300 �ألف مرت مربع .
من  تعر�سه  ما  على  و�طلع  �لكويتية  �لقرية  بزيارة  جولته  �سموه  و��ستهل 
مو�د وم�سغولت و�سناعات وطنية و�سعبية تعك�س ح�سارة �ل�سعب �لكويتي 
�ل�سعودية  �لقرية  ثم  �ليمنية  �لقرية  �ىل  �لكويتية  �لقرية  . ومن  �لعريقة 
و�لقرية �لهندية و�لتاياندية و�لفريقية حيث كان �سموه حري�سا خال 
لقائه �لقائمني على هذه �لقرى �لرت�ثية �ىل �لتعرف على ثقافات �لدول 

و�ل�سياح  ل��ل��زو�ر  �ب��و�ب��ه��ا  تفتح  �ل��ت��ي  �لعاملية  �لقرية  فعاليات  يف  �مل�ساركة 
وحتى  نوفمر  من  �لأول  من  �عتبار�  وخارجها  �ل��دول��ة  د�خ��ل  و�ملت�سوقني 

�ل�سابع من �بريل �لقادم.
وعرج �ساحب �ل�سمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي 
خال جولته �لتي �متدت لأكر من كيلومرتين على �سارع �لأك�ساك �لتي 
من  �لقرية  زو�ر  �ىل  وغرها  و�حللويات  و�مل�سروبات  �لغذ�ئية  �مل��و�د  تبيع 
عائات و�أطفال ثم توقف �سموه عند »�ل�سنعة« قرية فخر �ل�سر �لإمار�تية 
من  وغرها  �لرت�ثية  �ليدوية  و�مل�سغولت  �ل�سعبية  �لأك���ات  ت�سنع  �لتي 

�ملنتجات �لوطنية �لتي تعك�س تر�ث وثقافة ومنط معي�سة �سعب �لإمار�ت.
ثم و��سل �سموه جولته �مليد�نية حيث توقف عند حمال دعم م�ساريع �ل�سباب 
�لتي تبيع وتعر�س منتجات هذه �مل�ساريع �ملدعومة من موؤ�س�سة حممد بن 
ر��سد �آل مكتوم لدعم �مل�ساريع �ل�سغرة و�ملتو�سطه وتعرف �سموه على هذه 

�ل�سناعات �لتي تبد�أ �سغرة ومتو��سعة ثم تكر عاما بعد عام حتى ت�سبح 
م�ساريع �إنتاجية كبرة ت�ساهم يف خلق فر�س عمل لل�سباب وتدعم �قت�سادنا 

�لوطني وت�سهم يف تنوعه .
�سليمان مدير  �سعيد  �سعادة خليفة  ر�فقه فيها  �لتي  �سموه جولته  ثم ختم 
عام د�ئرة �لت�سريفات و�ل�سيافة يف دبي و�سعادة عبد�هلل �أحمد �حلباي رئي�س 
بن  حمد�ن  مركز  ب��زي��ارة   .. �لقاب�سة  دب��ي  و�سركة  �لقاب�سة  مر��س  �سركة 
حممد لإحياء �لرت�ث �لذي ي�سهد تنظيم و�إقامة فعاليات ريا�سية وثقافية 
على ح�سارة  يتعرفو�  يوميا حيث  �لز�ئرين  مئات  ت�ستقطب  تر�ثية  وفنية 
وتر�ث وثقافة �سعبنا �لعريقة تقدمها نخبة من �سباب �جليل �ل�ساعد �إذ من 
�ملهم تو�رث و�نتقال هذ� �لرت�ث �لعربي �لعريق من جيل �ىل جيل حتى ل 

ينقر�س �مام هجمة �حل�سارة �لع�سرية و�لثقافات �لجنبية .
مبا  �إعجابه  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أب��دى  وق��د 

متثل  �لتي  �لعاملية  �لقرية  يف  و�أجنبي  وحملي  عربي  ح�سور  م��ن  �ساهده 
�أجنحتها« �ل�سبعة و�لع�سرون« ثقافات خم�س و�سبعني دولة عربية و�أجنبية 

مبا فيها �لإمار�ت .
وو�سف �سموه �لقرية �لعاملية بامللتقى �لثقايف و�لرت�ثي ملختلف بلد�ن �لعامل 
منذ  عاما  وع�سرين  �ثنني  مدى  على  و�أطفالها  للعائات  متنف�سا  وت�سكل 
 ، باإقامة هذه �لقرية تز�منا من �نطاق مهرجان دبي للت�سوق  �أمر �سموه 
ثم �أمر �سموه بتمديد فعاليات �لقرية لت�سبح قر�بة �ل�ستة �أ�سهر بدل من 
�لإمار�ت  و�سر�ئح جمتمع  �ف��ر�د  ع��دد من  لأك��ر  �ملجال  لف�سح  و�ح��د  �سهر 
من زيارة �لقرية ثم �إعطاء �لفر�سة �لكافية لزو�ر �لدولة من دول �ملنطقة 
و�أرجاء �لعامل لزيارة هذه �ليقونة �لثقافية �لعاملية �لتي تزهر كل عام على 
�ر�س �لإمار�ت فرحا ومرحا وحمبة وتعارفا بني جميع جن�سيات �لعامل من 

م�ساركني يف �لفعاليات وزو�ر و�سياح ومقيمني .

�سيف بن زايد ي�سارك يف 
فعالية »من�سي معًا«

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س جمل�س  نائب  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  �سيف  �ل�سيخ  �سمو  �لفريق  �سارك 
�لوزر�ء وزير �لد�خلية يف فعالية »من�سي معاً«، و�لتي تنظمها �للجنة �لعليا 
لاأوملبياد �خلا�س لاألعاب �لعاملية و�لإقليمية. و�سارك �سموه بامل�سي �أم�س 
يف حديقة« �أم �لإم��ار�ت« بالعا�سمة �أبوظبي عدد من �أ�سحاب �لهمم ومن 
�بطال �لمار�ت يف ريا�سة �جليوجي�ستو وعدد من �لريا�سيني وح�سد كبر 
�لتي تعد  �لريا�سية  �لفعالية  �مل�ساركني و�سخ�سيات جمتمعية. وهذه  من 
�لألعاب  دورة  و�إجن���اح  ودع��م  لت�سجيع  تهدف  �إن�سانية  جمتمعية  م��ب��ادرة 
 23 14 حتى  �لفرتة من  �أقامتها يف  �ملقرر  �لإقليمية لاأوملبياد �خلا�س 
مار�س �ملقبل بالعا�سمة �أبوظبي، عا�سمة �لريا�سة �لعاملية، و�لدورة �لعاملية 

لاأوملبياد �خلا�س من 8 �إىل 22 مار�س 2019.

برعاية �ضيف بن زايد

فعاليات مو�سعة لوزارة الداخلية الأ�سبوع املقبل

مركبات نقل ذاتية بنظام مالحة مع الليزر يف م�ست�سفيات الدولة

••  اأبوظبي-الفجر:

�سيف  �ل�سيخ  �سمو  �لفريق  برعاية 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن 
�لد�خلية،  وزي���ر  �ل����وزر�ء  جمل�س 
تنظم وز�رة �لد�خلية وبالتعاون مع 
عدد من �سركائها �ل�سرت�تيجيني  
�ملقبل  �لأ����س���ب���وع  ف��ع��ال��ي��ات خ���ال 
�سعر  ���س��م��ن  ت���اأت���ي يف جم��م��ل��ه��ا 
��سرت�تيجيتها  لتحقيق  �ل�����وز�رة 
ون�سر  و�لأم��������ان  �لأم������ن  ب��ت��ع��زي��ز 
�ل��ت��وع��ي��ة �لأم��ن��ي��ة وت��ع��زي��ز دورها 
معر�س  ج���ان���ب  �إىل  �مل��ج��ت��م��ع��ي، 
يف  �ل���وز�رة  �أطلقته  �ل��ذي  �لبتكار 
م��ن �لأول من  دمل���ا م���ول �ع��ت��ب��ار�ً 
تز�منا مع �سهر �لإمار�ت  فر�ير 

لابتكار يف �لدولة.
باللجنة  ممثلة  �ل����وز�رة  ف�ستعقد 
�لعليا ل� »موؤمتر �لإم��ار�ت �لدويل 

وع��������دد من  �أب����وظ����ب����ي  �ل�����ع�����ام يف 
�جلهات  م��ن  �لرئي�سني  �ل�����س��رك��اء 
وذل��ك يف مقر �لحتاد  �حلكومية، 

�لن�سائي �لعام يف �أبوظبي.
كما �سينطلق يوم �لثنني وي�ستمر 
ي�����وم�����اً �خ�������ر م�����وؤمت�����ر �لب����ت����ك����ار 
�لتي  �مل�������س���ت���ق���ب���ل  و������س����ت���������س����ر�ف 
فعاليات  ���س��م��ن  �ل������وز�رة  ت��ن��ظ��م��ه 
برنامج ��ست�سر�ف �مل�ستقبل للوز�رة 
�ل���������������ذي ي�����������س�����ت�����ه�����دف ت����ط����وي����ر 
ت��ط��ل��ع��ي��ة، وخطط  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
و�سمان  م�ستقبلية  حلول  لت�سكيل 
�لتطوير �لد�ئم ملو�جهة �لتحديات 
�لعمل �ل�سرطي ودعم  جم����ال  يف 
م��������ب��������ادر�ت ������س����ت����ب����اق����ي����ة ت���رت���ك���ز 

على ��ست�سر�ف �مل�ستقبل.
 ح��ي��ث ي��ن��اق�����س �مل��ج��ت��م��ع��ون �أح���دث 
�لبتكار�ت �لتقنية من جميع �أنحاء 
�لبتكار  �إ���س��ت��ث��م��ار  ب��ه��دف  �ل���ع���امل 

�ملخاطر  ودرء  �ل��وط��ن��ي  ل���اأم���ن 
حتت  ���س��ي��ك��ون  �ل������ذي   »2018
و�لو�سطية  »�ل���ت�������س���ام���ح  ع����ن����و�ن 
�لتطرف«  م��و�ج��ه��ة  يف  و�حل������و�ر 
موؤمتر�ً �سحفياً يوم �لحد  �لر�بع 
�ل���روزوود يف  من فر�ير يف فندق 
عن  ل��اإع��ان  �أب��وظ��ب��ي  �لعا�سمة 
ت��ف��ا���س��ي��ل ه����ذ� �حل�����دث �ل�����دويل، 
من  �لفرتة  خ��ال  تنظيمه  �ملقرر 
�أبو  5-6 مار�س 2018 يف مركز 

ظبي �لوطني للمعار�س.
يوم  �سحفياً  م��وؤمت��ر�ً  �سيقام  كما 
فر�ير  م����ن  �خل���ام�������س  �لث����ن����ني 
فعاليات  ب�������دء  ع�����ن  ل������اإع������ان 
�إط��ار فعالية  �ملو�سعة يف  �لإم���ار�ت 
�ل���ي���وم �ل��ع��امل��ي ل��اإن��رتن��ت �لآم���ن 
برنامج  م���ن  ب���اإ����س���ر�ف   2017
»�أق����در«  �ل��ط��اب  لتمكني  خليفة 
�لن�سائي  �لحت�����اد  م���ع  و�ل���ت���ع���اون 

�لرقمي لإد�رة �لتحديات �مل�ستقبلية 
ل�سمان  ��ستباقّيتها  على  و�حلفاظ 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم��������ار�ت  �أم�����ن 

و�سامتها.
جهات  �مل������وؤمت������ر  يف  و����س���ي�������س���ارك 
ح��ك��وم��ي��ة وخ�����ر�ء ���س��رط��ي��ون من 
�لإمار�ت ومن دول جمل�س �لتعاون 
وعدد  وعامليون،  �لعربي  �خلليجي 
من مزّودي �خلدمات �لتكنولوجية 
�لتحديات  �إد�رة  كيفية  يف  ليبحثو� 
�مل�ستقبلية ب�سكل �أف�سل و�ل�ستفادة 
من �لفر�س �لتي توّفرها �لتقنيات 

�حلديثة و�لبتكار �لرقمي.
ك��م��ا ���س��ي��ن��اق�����س �مل���وؤمت���ر �ل���درو����س 
من  �بتكارية  م�ساريع  من  �مل�ستقاة 
�إىل جانب  �ل���ع���امل،  �أن���ح���اء  ج��م��ي��ع 
�حلالية  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  �ل����ق����درة 
ت���وّف���ر حلوًل  �ل���ت���ي  و�مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
من  ت��ط��ر�أ  م�ستقبلية  ل��ت��ه��دي��د�ت 

�لبيئة �ملعقدة �لناجتة من �لتقنيات 
�حلديثة و�ملبتكرة.

وم������ن �مل���ن���ت���ظ���ر ت���وق���ي���ع ع������دد من 
م������ذك������ر�ت ت����ف����اه����م م������ع م�������زودي 
و�سيم�سون  ��سا�سيني  تكنولوجيا 
�لتي  �لأ�سا�سية  �مل�ساريع  يف  ق��دم��اً 
���س��ت�����س��اع��د ع���ل���ى حت��ق��ي��ق �أه������د�ف 
�لإم������������ار�ت �ل���ع���رب���ي���ة �مل���ت���ح���دة يف 
�أجل  من  �لبتكار�ت  هذه  ��ستخد�م 
ومزدهر  �آم�����ن  م�����س��ت��ق��ب��ل  ���س��م��ان 

لاأمة و�ملنطقة. 
�أحدث  على  �أي�ساً  �لقمة  و�سرتّكز 
�لب����ت����ك����ار�ت وت����وّق����ع �مل�����س��ت��ق��ب��ل يف 
�لذكاء  م��ث��ل  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  ����س��ت��خ��د�م 
�لروبوتات  وع�����امل  �ل���س��ط��ن��اع��ي 
و�أمن �لإنرتنت و�لقيا�سات �حليوية 
و�حلركية  �مل��ت��ق��دم��ة  و�ل��ت��ح��ال��ي��ل 
�مل�ستقلة وبيئات �ملدينة �لذكية �لتي 

تعتمد على �إنرتنت �لأ�سياء.

•• دبي -وام:  

ووق���اي���ة  �ل�����س��ح��ة  وز�رة  ك�����س��ف��ت 
�ملجتمع عن تقنية جديدة تت�سمن 
�إيفوكارت  ذ�ت���ي���ة  ن��ق��ل  م���رك���ب���ات 
بنظام ماحة مع �لليزر ت�ستخدم 
�ل���ع���دي���د من  �مل�����س��ت�����س��ف��ي��ات يف  يف 
و�لغ�سيل  �ملطاعم  مثل  �خل��دم��ات 
و�ل�سيدلة  و�لتعقيم  و�ل��ن��ف��اي��ات 
�أوز�ن  وتتحمل  �ل��ع��ام��ة  و�ل���ل���و�زم 
حيث  كيلوجر�م   500 �إىل  ت�سل 
ت�سهم يف تطوير م�ستوى �خلدمات 

من  �ل����ع����دي����د  يف  �مل�������س���ت���خ���دم���ة 
و�لغ�سيل  �ملطاعم  مثل  �خل��دم��ات 
و�ل�سيدلة  و�لتعقيم  و�ل��ن��ف��اي��ات 
و�للو�زم �لعامة.. فيما يتم �لتنقل 
�ل�سوئي  �مل�����س��ح  ط��ري��ق  ع��ن  فيها 
ثنائية  م���رك���ب���ات  وه�����ي  ب���ال���ل���ي���زر 
قادر  �أم��ن  بنظام  وتتمتع  �لجت���اه 
�أي عقبات على طول  على حتديد 
�ملركبة.  و���س��ب��ط ح��رك��ة  �ل��ط��ري��ق 
و�أكد عو�س �سغر �لكتبي �لوكيل 
�مل�ساندة  لقطاع �خلدمات  �مل�ساعد 
�سعي �لوز�رة ل�ستخد�م �لبتكار�ت 

�للوج�ستية للم�ست�سفيات . 
�لوز�رة  م�ساركة  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
مبعر�س وموؤمتر �ل�سحة �لعربي 
�أم�س  ف��ع��ال��ي��ت��ه  �خ��ت��ت��م��ت  �ل������ذي 
�لأول يف دبي. و�إيفوكارت هو نظام 
مركبات  ي�����س��ت��خ��دم  �ل����ذي  �ل��ن��ق��ل 
�آل��ي��ة ذ�ت��ي��ة �ل��ت��وج��ي��ه ق����ادرة على 
�مل�سغل  �لنتقال دون م�ساعدة من 
ح��ي��ث ت��ت��ب��ع م�������س���ار�ت خم���زن���ة يف 
ح�سب  م�سبقا  م��رجم��ة  �ل��ذ�ك��رة 
خر�ئط �مل�ست�سفى. وت�ستخدم هذه 
�مل�ست�سفيات  عربات  لنقل  �ملركبات 

�لتقنية �لرقمية تنفيذ� لتوجيهات 
�لقيادة �لر�سيدة ب�سرورة حتديث 
�لأجهزة و�ملعد�ت د�خل �مل�ست�سفيات 
�لرعاية  م�ستويات  �أف�سل  لتاأمني 
�ل�سحية وفق ��سرت�تيجية �لوز�رة 
و�ل�سامة  �جل����ودة  �أن��ظ��م��ة  ل��ب��ن��اء 
�ملعاير  وفق  و�ل�سحية  �لعاجية 
حت�سني  يف  و�لب����ت����ك����ار  �ل���ع���امل���ي���ة 

�لعمليات و�خلدمات.
“�إيفوكارت  م��رك��ب��ات  �ن  و�أو����س���ح 
وتعمل  ب��ال��ك��ام��ل  “�وتوماتيكية 
بقدرة  �ل��ل��ي��زر  م��ع  �مل��اح��ة  بنظام 

كيلو   500 �إىل  ت�����س��ل  حت��م��ي��ل 
�لتعديل  ب�سهولة يف  جر�م وتتميز 
�ملو�د  لتو�سيل  ومثالية  و�ل��زي��ادة 
حت�سني  يف  ي�����س��ه��م  م���ا  �مل��ط��ل��وب��ة 
وحتقيق  �مل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  خ���دم���ات 
�لنقل  عمليات  جلميع  �ل�����س��ام��ة 
و�حل�������د م�����ن خم����اط����ر �إ�����س����اب����ات 
�مل���وظ���ف���ني وت��خ��ف��ي�����س �لأ�����س����ر�ر 
و�ملر�فق  �مل���خ���ازن  يف  �مل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة 
�لت�سغيل  ت��ك��ال��ي��ف  يف  وت��خ��ف��ي�����س 
وت�����وف�����ر خ����دم����ة م����ت����وف����رة 24 

�ساعة.

�سرطة اأبوظبي ت�سارك بورقة عمل عن الذكاء 
ال�سطناعي يف موؤمتر ال�سحة العربي بدبي

•• اأبوظبي-وام: 

�أب���وظ���ب���ي بورقة  ���س��رط��ة  ���س��ارك��ت   
عمل يف موؤمتر �لذكاء �ل�سطناعي 
ملعر�س  �مل�ساحب  �لبيانات  وحتليل 
م���رك���ز دبي  �ل���ع���رب���ي، يف  �ل�����س��ح��ة 
�أهمية  �لعاملي، رّكزت على  �لتجاري 
ت��ق��ن��ي��ات �ل����ذك����اء �ل���س��ط��ن��اع��ي يف 
ي�سمن  مب����ا  �مل���ت���ع���ام���ل���ني،  �إ����س���ع���اد 
حت��ق��ي��ق �مل���خ���رج���ات �مل��ت��و�ئ��م��ة مع 
�أرقى  لتقدمي  �حلكومية،  �خلطط 

�خلدمات.
�ل��دك��ت��ور �ملهند�س  �ل��ر�ئ��د  وحت���ّدث 
من  �ل�ساعدي،  عبيد  حممد  نا�سر 
و�لتطوير  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  م��رك��ز 
عن  �أب��وظ��ب��ي،  �سرطة  يف  �ملوؤ�س�سي 
وكيفية  �ل��ب��ي��ان��ات،  �أه��م��ي��ة حت��ل��ي��ل 
و�لتطبيقات  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  ����س��ت��خ��د�م 
مبا  �ملتعاملني  خ��دم��ة  يف  �حل��دي��ث��ة 

يلبي �حتياجات �ملجتمع.
�أحدث  �لعمل،  ورق��ة  يف  و��ستعر�س 

�ملتكاملة،  �مل��ع��ل��وم��ات��ي��ة  �مل��م��ار���س��ات 
�لبيانات  عنا�سر  ��ستخد�م  وط��رق 
�لأ������س�����ا������س�����ي�����ة ل����ت����ق����دمي ت����ق����اري����ر 
م���و����س���وع���ي���ة، ت����ر�ع����ي �ل���ت���م���ي���ز يف 
و��ستد�متها  �مل���ق���دم���ة،  �خل���دم���ات 
باأعلى معاير �ل�سامة، مبا يو�كب 
للجودة  �ملطابقة  �مل�ستويات  �أع��ل��ى 

�لعاملية.

�سرطة  ح���ر����س  �ل�������س���اع���دي،  و�أك�����د 
�أبوظبي على �مل�ساركة يف �لفعاليات 
لتعريف  �ل�����دول�����ي�����ة،  و�مل�����ع�����ار������س 
�مل�����س��ارك��ني و�حل�����س��ور مب��ا تقدمه 
مبادر�ت  م��ن  �ل�����س��رط��ي��ة  �مل��وؤ���س�����س��ة 
بتقدمي  �ل���ت���ز�م���ه���ا  ت���ع���زز  ن���وع���ي���ة، 
و�ل�سامة يف  �أعلى معاير �جل��ودة 

�خلدمات �ملقدمة.

حاكم راأ�س اخليمة يعزي بوفاة �سعيد من�سور املن�سوري
•• راأ�س اخليمة- وام:

 قدم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �سعود بن �سقر �لقا�سمي ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة 
�أم�س و�جب �لعز�ء �إىل �أ�سرة �ملغفور له �سعيد من�سور �ملن�سوري بر�أ�س �خليمة.

و �أعرب �سموه خال �لزيارة �لتي قام بها �إىل خيمة �لعز�ء يف منطقة �لرم�س بر�أ�س �خليمة 
�ملجل�س  ع�سو  �لطنيجي  جمعة  بن  عبد�هلل  في�سل  �سعادة  �إىل  و�ملو��ساة  �لعز�ء  �سادق  عن 
�خلا�س  �ل�سكرتر  �لطنيجي  جمعة  بن  عبد�هلل  ف��و�ز  �سعادة  و  �ل�سابق  �لحت���ادي  �لوطني 
ل�ساحب �ل�سمو حاكم ر�أ�س �خليمة يف وفاة جدهما و �إىل �أبناء �لفقيد حممد و �أحمد و عبد 
�هلل و نا�سر و �إىل ذويه �سائا �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمده بو��سع رحمته و�أن ي�سكنه ف�سيح 

جناته و�أن يلهم �آله وذويه �ل�سر و�ل�سلو�ن.
رئي�س  �لقا�سمي  �سقر  بن  �سعود  بن  خالد  �ل�سيخ  �لفقيد  �أ�سرة  �إىل  �لعز�ء  و�ج��ب  ق��دم  كما 
جمل�س �إد�رة جزيرة �ملرجان و �ل�سيخ عبد�هلل بن حميد بن عبد�هلل �لقا�سمي رئي�س مكتب 
�لرئي�س  �لقا�سمي  �سقر  بن  حممد  بن  �سقر  �ل�سيخ  و  �خليمة  ر�أ���س  حاكم  �ل�سمو  �ساحب 
�لأعلى لنادي ر�أ�س �خليمة �لريا�سي �لثقايف �إىل جانب عدد من �مل�سئولني و �ل�سخ�سيات و 

�أبناء �لقبائل وجموع من �ملعزين.
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اأخبـار الإمـارات
 الوطني لالأر�ساد يجدد حتذيراته من 

ا�سطراب البحر يف اخلليج العربي وبحر عمان
•• اأبوظبي -وام: 

ج��دد �مل��رك��ز �ل��وط��ن��ي ل��اأر���س��اد حت��ذي��ر�ت��ه مل��رت��ادي �لبحر يف �خلليج �ل��ع��رب��ي وب��ح��ر ع��م��ان، نظر�ً 
ل�سطر�بهما ب�سبب ��ستمر�ر تاأثرهما بالرياح �ل�سمالية �لغربية �لن�سطة.

وتوقع �ملركز يف بيان له �أن يرت�وح �رتفاع �ملوج يف عمق �خلليج �لعربي بني 6 - 8 �أقد�م وقد ي�سل 
�إىل 10 �أقد�م، بينما يرت�وح �رتفاع �ملوج يف عمق بحر عمان بني 4 - 6 �أقد�م قد ي�سل �إىل 7 �أقد�م، 

وذلك حتى �ل�ساعة 09:00 من �سباح �ليوم �ل�سبت.

اآي�سنار اأبوظبي 2018 ينطلق مار�س القادم
•• ابوظبي-وام:

�آل نهيان نائب رئي�س  �ل�سيخ ه��ز�ع بن ز�ي��د  حتت رعاية �سمو 
�ملقبل  مار�س   6 يف  تنطلق  �أبوظبي  لإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�ملعر�س  فعاليات  �أدن��ي��ك  للمعار�س  �لوطني  �أبوظبي  مبركز 
�أبوظبي  “�آي�سنار  �مل��خ��اط��ر  ودرء  �ل��وط��ن��ي  ل��اأم��ن  �ل����دويل 
2018” �لذى تنظمه وز�رة �لد�خلية بالتعاون مع �سركة ريد 

للمعار�س حتت �سعار “�لأمن �لوطني يهم �جلميع”.
وي�سم �ملعر�س �لذى ي�ستمر 3 �أيام ثاث فعاليات متخ�س�سة 
�لن�سخة  وه��و  �لأو���س��ط،  �ل�����س��رق  �ملعلومات  �أم���ن  معر�س  ه��ي 
�لإقليمية ملعر�س �أمن �ملعلومات يف �أوروبا، �إ�سافة �إىل �ملنتدى 

ME3S، ومعر�س �لوقاية  �لعاملي لأمن و�سامة �لفعاليات 
.EmDi من حالت �لطو�رئ و�لكو�رث

وقال �للو�ء �لدكتور �أحمد نا�سر �لري�سي �ملفت�س �لعام بوز�رة 
ر�سخ  �مل��ع��ر���س  �ن  للمعر�س  �لعليا  �للجنة  رئي�س  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
مكانته منذ �نطاقته كاأهم حدث يف �ملنطقة يركز على �لأمن 
�ملعر�س  �أن  �إىل  م�سر�  �مل��خ��اط��ر،  ودرء  و�ل�سامة  �ل��د�خ��ل��ي 
و�ل��ف��ع��ال��ي��ات �مل��ر�ف��ق��ة ل��ه �ست�ساعد ع��ل��ى ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون بني 
�حلكومات و�لقطاع �خلا�س لبناء عامل مرت�بط �أكر ��ستقر�ر� 
و�أمنا، ف�سا عن عر�س �أحدث �لبتكار�ت و�أف�سل �ملمار�سات يف 
هذه �لقطاع. و�سيغطي معر�س “�آي�سنار �أبوظبي 2018”، يف 
�إد�رة  مثل  �لد�خلي،  �لأم��ن  قطاعات  جممل  �حلالية،  دورت��ه 

�ل�سطناعي،  و�ل��ذك��اء  �ل�سرعي،  و�ل��ط��ب  �لرقمية،  �جل��ر�ئ��م 
وحماية �لبنية �لتحتية �حليوية، ومر�قبة �حلدود، وم�ستقبل 

�ل�سرطة، ومكافحة �لإرهاب و�إد�رة �لكو�رث.
�حللول  من  ع��دد�  تعر�س  �أجنحة  على  �ملعر�س  �سي�سمل  كما 
�لأمنية للتحول �لرقمي و�لأمن �ل�سير�ين، بالإ�سافة �إىل �أمن 
�لفعاليات �لكرى و�لأماكن �ملزدحمة �أو ذ�ت �لكثافة �ل�سكانية 
�لعالية. وللمرة �لأوىل يف �لإمار�ت، ي�ست�سيف معر�س “�آي�سنار 
كوريا  من  عار�سة  و�سركات  دولية  2018” �أجنحة  �أبوظبي 
�جلنوبية و�لوليات �ملتحدة ورو�سيا و�إيطاليا وتركيا وفرن�سا 
�ملبتكرة وتبادل خر�تها مع  �ملتحدة لتقدمي حلولها  و�ململكة 

�ل�سوق �لإقليمية.

»الهالل الأحمر« تقدم م�ساعدات غذائية وخميمات اإيواء للبدو الرحل ب�سعبة كيمة املرادعة يف �سبوة
•• �شبوة-وام:  

�سملت  متنوعة  �إغاثية  م�ساعد�ت  �لإمار�تي  �لأحمر  �لهال  هيئة  قدمت 
»�لبدو  لأه��ايل  �إي��و�ء  وخميمات  و�ل�ستهاكية  �لأ�سا�سية  �لغذ�ئية  �مل��و�د 
�سبوة  �لكيمة يف منطقة عياذ مبديرية جرد�ن مبحافظة  ب�سعبة  �لرحل« 

�ليمنية.
تاأتي هذه �مل�ساعد�ت �لإغاثية يف �إطار �جلهود �لتي تبذلها �لهيئة بتوجيهات 
من �لقيادة �لر�سيدة ل�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 

�لدولة »حفظه �هلل« عر تنفيذ م�ساريع �ن�سانية تغطي �جلو�نب �لإغاثية 
و�ل�سحية و�لتعليمية و�لبنية �لتحتية يف خمتلف �ملحافظات �ملحررة ومنها 
�لتنموية و�خلدمية  �مل�ساريع  بها حاليا عر حزمة من  تعمل  �لتي  �سبوة 

�لتي من �ساأنها �أن حت�سن من �حلالة �ملعي�سية ل�سكانها.
وق��د ���س��ادت ح��ال��ة م��ن �ل��ف��رح��ة ب��ني �لأه����ايل وذل���ك عقب ت�سلمهم �ملو�د 
�لغاثية و�ملخيمات �لإيو�ئية من فريق �لهال �لأحمر �لإمار�تي رغم ما 
�لو�سع  �لتي يعي�سونها جر�ء  �أو�ساعهم  �أح��ز�ن ب�سبب  حتمله قلوبهم من 

�لإن�ساين �ل�سعب �لتي ت�سببت به �مليلي�سا �لنقابية �حلوثية �لير�نية. 

و�أ�ساد �أهايل »�سعبة كيمة �ملر�دعة« مبنطقة عياذ يف مديرية جرد�ن بدولة 
�لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة قيادًة وحكومًة و�سعباً لوقفتها �لأخوية �لنبيلة 
لأبناء  �مل�ستمرة  �لإغاثة  عمليات  �سمن  �ملتو��سلة  وجهودها  جانبهم  �إىل 
�مل�ساعد�ت  �أن و�سول  ..موؤكدين  �ليمني عموما  �ل�سعب  و  �سبوة خ�سو�سا 
�لإمار�تية �إليهم يعد �أول تدخل �إن�ساين و�إغاثي على �سعيد �ملنظمات �ملحلية 
و�لدولية �ملعنية منذ �حلرب �حلوثية �لرهابية مطلع �لعام 2015. ومن 
جانبه قال حممد �ملهري رئي�س فريق �لهال �لأحمر �لإمار�تي يف �سبوة 
توفر  عر  لاأهايل  �ملعي�سية  �حلياة  حت�سني  �إىل  تهدف  �حلملة  هذ�  �إن 

متطلبات �ملرحلة من م�ساعد�ت �إن�سانية و�إغاثية وتنموية.
دولة  تبذلها  �ل��ت��ي  �جل��ه��ود  �سياق  يف  ت��اأت��ي  �مل�����س��اع��د�ت  ه��ذه  �أن  مو�سحا 
�لإمار�ت يف جمال �لعمل �خلري و�لإن�ساين وحر�سها على تخفيف وطاأة 
معاناة �ل�سعب �ليمني. ولفت �ملهري �إىل �أن هذه �حلملة تهدف �إىل �سد 
�لفجوة �لغذ�ئية لدى �سكان �لبدو �لرحل وتزويدهم مبخيمات �إيو�ء تكفل 
لهم �ملبيت �لآمن ولو ب�سكل جزئي وم�ساعدة هذه �لأ�سر على جتاوز �حلالة 

�لتي ت�سببت �لأو�ساع �لإن�سانية و�لقت�سادية �ل�سعبة يف �ت�ساعها.
م�سر� �إىل �أن هذه �مل�ساعد�ت �ستخفف �إىل حد كبر من معاناة �لأهايل.

تقديرًا جلهودهم يف اإنقاذ فتاتني من الغرق على �ضاطئ احلمرية 

مبارك ال�سام�سي يكرم مراقب و3 من عمال بلدية احلمرية يف ح�سور �سباط مركز �سرطة احلمرية ال�سامل 

بهدف تعزيز اإجراءات ال�ضالمة العامة

الدفاع املدين يطلق حملة »ال�سالمة 
يف املوؤ�س�سات احلكومية «

 جا�ضم املرزوقي : تدابري وقائية لإيجاد بيئة عمل �ضحية واآمنة

�سرطة اأبوظبي تعر�س املر�سد الفلكي وع�سا »العقرب« يف �سهر البتكار

بحث التعاون الزراعي مع موزمبيق

•• ال�شارقة _ الفجر:

تقدير�ً جلهودهم يف �إنقاذ فتاتني من �لغرق على �ساطئ �حلمرية كرم مبارك 
�حلمرية  بلدية  مبقر  �أم�س  �سباح  �حلمرية  بلدية  مدير  �ل�سام�سي  ر��سد 
مر�قبا وثاثة من عمال بلدية �حلمرية على �إن�سانيتهم وهرولتهم لإنقاذ 

فتاتني من غرق حمقق ب�سبب �لأحو�ل �جلوية �لتي متر بها �لدولة.
�ل�سامل  �سرطة �حلمرية  �ملقدم علي �جلاف مدير مركز  �لتكرمي  ح�سر 
�ل�سام�سي عن  ر��سد  و�أع��رب مبارك  و�لأف���ر�د.   �ل�سباط  ع��دد من  ير�فقه 
قدمها  �لتي  بالت�سحية  �ل�سامل  �حلمرية  �سرطة  مركز  و�سباط  �سعادته 
�ملر�قب وعمال �لبلدية خال تو�جدهم على �ساطئ �حلمرية لأد�ء مهامهم 
حلني  لإنقاذهما  بالتدخل  �لغريقتني  ��ستغاثة  بعد  �حلمرية  تنظيف  يف 
و�سول فرق �لإنقاذ و�لإ�سعاف. و��سار �ل�سام�سي �أن هذ� �لتدخل �ل�سريع من 

قبلهم يعر عن �إخا�سهم و�لت�سحية بحياتهم يف تقدمي �لو�جب يف خمتلف 
�أد�ء  �لبلدية على  �أف��ر�د  كافة  م��وؤك��د�ً حر�س  �لأم��اك��ن  �لظروف ويف جميع 
و�جبهم �لإن�ساين �لنبيل ودعا �ل�سام�سي �ملجتمع �إىل �أخذ �حليطة و�حلذر 
�لدولة.    ت�سود  �لتي  �حلالية  �جلوية  لاأحو�ل  حت�سبا  �لبحر  �رتياد  خال 
بدوره قدم �ملقدم علي �جلاف مدير مركز �سرطة �حلمرية �ل�سامل �ل�سكر 
و�لثناء للمر�قب وعمال �لبلدية على دورهم �لنبيل وقيامهم يف �نقاذ حياة 
�إن�سانتني تعر�سا للغرق معتر� هذ� �لعمل من �أنبل و�أ�سرف �لأعمال �لتي 
�ملقدم  ير�فقه  �ل�سام�سي  مبارك  قام  بعدها  و�لإن�سانية.  هلل  �لفرد  يقدمها 
علي �جلاف بتكرمي �ملر�قب و�لعمال موؤكدين �أن هذ� �لتكرمي ل يو�يف ما 
قامو� به من جهد يف �نقاذ �أرو�ح �لفتاتني وم�سرين �إىل �أن هذه �لت�سحية 
هي متثل ملعاين �خللق �لقومي �لذي درج عليه من عا�س على �أر�س �لإمار�ت 

من مو�طن ومقيم.

•• اأبوظبي-الفجر:

 ، �لإقليمية  �إد�ر�ت��ه��ا  م��ع  بالتعاون  �مل��دين  للدفاع  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة  �أطلقت 
وبالتن�سيق مع �إد�رة �لإعام �لأمني يف �لإد�رة �لعامة لاإ�سناد �لأمني بوز�رة 
�لتوعية  » �سمن خطة  �ملوؤ�س�سات �حلكومية  �ل�سامة يف   « �لد�خلية حملة 
�لرئي�سية للقيادة �لعامة للدفاع �ملدين لعام 2018  ، بهدف تعزيز �إجر�ء�ت 

�ل�سامة �لعامة ون�سر �لثقافة �لوقائية بني �أفر�د �ملجتمع.
و�أفاد �للو�ء جا�سم حممد �ملرزوقي قائد عام �لدفاع �ملدين بوز�رة �لد�خلية 
، �أن �إطاق حملة »�ل�سامة يف �ملوؤ�س�سات �حلكومية« ياأتي بهدف �إىل حتقيق 
�أعلى م�ستويات �ل�سحة و�ل�سامة �ملهنية يف بيئة �لعمل ، وت�سهم يف تطبيق 
�إ�سرت�طات �ل�سامة �لعامة من خال دعم �جلهات �لإحتادية و�حلكومية 
و�آمنة ل�سمان �سامة  بيئة عمل �سحية  �لازمة لإيجاد  �لتد�بر  �أخذ  يف 
�لناجمة  �لإ�سابات  ، وحمايتهم من  �ل�سو�ء  و�ملتعاملني على حد  �ملوظفني 
وذلك  �لعمل،  مهام  ت��اأدي��ة  �أث��ن��اء  حدوثها  �ملتوقع  و�حل���و�دث  �ملخاطر  ع��ن 
بيئة عمل  �لتي ت�سمن  �ملهنية،  و�ل�سامة  �ل�سحة  �إ�سرت�طات  مبر�عاة كل 

�سليمة للموظفني و�لز�ئرين يف �لوز�ر�ت و�جلهات �لحتادية 

و�أ�سار �للو�ء جا�سم �ملرزوقي �إىل �أن �لقيادة �لعامة للدفاع �ملدين تقوم من 
وتثقيفية  ورقابية  �إ�سر�فية  بو�جبات  �لدولة  يف  �لإقليمية  �لإد�ر�ت  خال 
�لذ�تية  و�حل��م��اي��ة  �ل��وق��اي��ة  متطلبات  وتنفيذ  متابعة  يف  تتمثل  ت��وع��وي��ة 
بال�ستجابة  متمثلة  يومية  عمليات  و�ج��ب��ات  وكذلك  و�ملن�ساآت،  �ملباين  يف 
حلو�دث �حلريق، وم�ساركة �أجهزة �لدولة وموؤ�س�ساتها يف مو�جهة �حلالت 

�لطارئة و�لكو�رث �ملحتملة.
تعمل  و�مل��ن�����س��اآت  للمباين  �ل��ذ�ت��ي��ة  و�حل��م��اي��ة  �ل��وق��اي��ة  متطلبات  �أن  و�أك���د 
تلقائياً عند تعر�سها �إىل حدوث حر�ئق بد�خلها من خال �أنظمة �لإطفاء 
و�لإنذ�ر، �إ�سافة �إىل جتهيز �ملتطلبات �خلا�سة بعمليات �لإخاء من منافذ 
طو�رئ و�إنارة �حتياطية، و�أبو�ب وقو�طع حماية ملنع �إنت�سار �لنار �إىل مو�قع 
�لوقائية  �لتد�بر  تنفيذ  مبتابعه  �لإقليمية  �لإد�ر�ت  تقوم  حيث  �أخ���رى، 
وبعد  و�لإن�ساء  �لت�سميم  مر�حل  يف  للمن�ساآت  �لذ�تية  �حلماية  ومتطلبات 
�لوقائي  و�لتفتي�س  �لإ�سر�ف  �لزيار�ت وجولت  �لإ�سغال، وذلك من خال 
�ملعلنة و�ملفاجئة، �إىل جانب و�سع �خلطط و�لر�مج �لتوعوية و�سول �إىل 
حتقيق مفهوم �لدفاع �ملدين �ل�سامل ، حيث ي�سكل �لوعي �لوقائي للمجتمع 

جانباً هاماً يف حماية �لأرو�ح و�ملمتلكات.

•• اأبوظبي-وام: 

�لقيد  وع�سا  �ملتحرك،  �لفلكي  �لإم���ار�ت  مر�سد  �أبوظبي،  �سرطة  عر�ست 
للعلوم،  �أبوظبي  مهرجان  فعاليات  يف  �أبوظبي  كورني�س  على  »�ل��ع��ق��رب«، 

�سمن �سهر �لإمار�ت لابتكار 2018.
وتعّرف �جلمهور يف جناح �سرطة �أبوظبي، �لذي نظمه مركز �ل�سرت�تيجية 
من  للبيئة،  �سديقاً  يعّد  �ل��ذي  �لفلكي،  �ملر�سد  على  �ملوؤ�س�سي،  و�لتطوير 

�بتكار �ملهند�س �لتقني نز�ر حز�م حممد �سام.
وقال �ملقدم �سليمان حممد �لكعبي، مدير �إد�رة �لبتكار و��ست�سر�ف �مل�ستقبل 
يف مركز �ل�سرت�تيجية و�لتطوير �ملوؤ�س�سي �إن �ملر�سد يعد م�سروعاً بحثياً 
�لع�سر  متطلبات  م��ع  ت��ت��و�ك��ب  علمية  ر���س��ال��ة  لتقدمي  ن��وع��ه،  م��ن  ف��ري��د�ً 

�حلديث.
و�أو�سح �أن �مل�سروع يوؤكد حر�س �سرطة �أبوظبي على تبني �لأ�ساليب �حلديثة 

للم�ستجد�ت  وم��و�ك��ب��ة  معا�سرة  جمتمعية  خ��دم��ات  تقدمي  يف  و�مل��ت��ط��ورة 
كاملر�سد  علمية  م�ساريع  و�إدخ���ال  �لدولية،  �ملعاير  وف��ق  بالبيئة،  �ملتعلقة 
للبيئة  ���س��دي��ق  متكامل  ك��م�����س��روع  وت��ق��دمي��ه  �لأخ�����س��ر،  �مل��ت��ح��رك  �لفلكي 
�مل�ستد�م  و�ل�ستخد�م  �لعتماد  �أهمية  و�إدر�ك  �ملجتمعية،  �لثقافة  خلدمة 
جلميع �أ�سكال �لطاقة �ملتجددة، وما ينتج عنها من خف�س ن�سب �لنبعاثات 

�لكربونية وكافة �ملخلفات و�لنبعاثات �ل�سارة.
وقال �إن غرفة عمليات �ملر�سد تعتمد على �لطاقة �ملتجددة لتوليد وت�سغيل 
�لفلكية  �لثقافة  ون�سر  �لف�ساء،  ��ستك�ساف  مهمة  ت�سهيل  بهدف  معد�ته، 
بني �سر�ئح �ملجتمع، يف �إطار تبادل �خلر�ت بني �سرطة �أبوظبي و�جلهات 
�لتعليمية و�ملجتمعية كافة، من خال متابعة �لأحد�ث �لفلكية �ملهمة �لتي 
على  وعر�سها  �ملختلفة  �لكونية  �لظو�هر  ور�سد  �لإم��ار�ت،  �سماء  ت�سهدها 
مع  وحديثة  متخ�س�سة  فلكية  جتهيز�ت  عر  �لعلمي  و�ملجتمع  �جلمهور 

تقدمي �ل�سروحات �لعلمية �لازمة ب�ساأنها.

•• مابوتو-وام:

لدى  �ل��دول��ة  �سفارة  باأعمال  �لقائم  �لعفاري  ر��سد  �لدكتور  �سعادة  �لتقى   
�سو�زياند  ومملكة  موري�سيو�س  جمهورية  من  كل  يف  مقيم  غر  مابوتو، 
– وزير �لزر�عة و�لأمن �لغذ�ئي  �إ�سينيو فر�ن�سي�سكو دي مرويل  ..مبعايل 
رغبة  عن  �لعفاري  �لدكتور  و�أع���رب  م��ق��ر�ل��وز�رة.  يف  موزمبيق  جلمهورية 
�لدولة يف تنمية �لعاقات مع جمهورية موزمبيق يف كافة �ملجالت خا�سة 
يف جمال �لزر�عة بهدف �سمان �لأمن �لغذ�ئي وتوفر فر�س عمل باقامة 

م�ساريع ��ستثمارية كبرة يف موزمبيق تعود بالنفع على �لبلدين . من جانبه 
و�أن��ه على  �لغذ�ئي عن �سعادته باللقاء  �لزر�عة و�لأم��ن  �أع��رب معايل وزي��ر 
��ستعد�د كامل لتوفر جميع �مكانات �لوز�رة من تعاون جاد مع �لإمار�ت و�أن 
وز�رته �ستن�سق �لعمل مع وز�رة �لأر��سي و�لبيئة و�لتنمية �لريفية يف توفر 
�لأر��سي للم�ستثمرين يف �لدولة لإقامة م�ساريع زر�عية. و�أكد �أن موزمبيق 
نقل  �ملقدمة  ويف  �ل��زر�ع��ة  �ل��دول��ة يف قطاع  خ��ر�ت  م��ن  لا�ستفادة  تتطلع 
وي�سمن  �لزر�عي يف موزمبيق  بالنتاج  �سرفع  �لزر�عية مما  �لتكنولوجية 

�لأمن �لغذ�ئي يف �لباد وتطوير �لعاقات �مل�سرتكة بني �لبلدين.

نحو تطور الفكر  الب�ضري ملجتمعات ما بعد احلداثة

جامعة الإمارات تنظم حما�سرة بعنوان » التطور الثقايف«
•• العني-الفجر:

نظمت جامعة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، يوم �لأربعاء �ملو�فق 
باحلرم  �ل���ه���ايل  �مل��ب��ن��ى  يف  �جل�����اري،   2018 ي��ن��اي��ر   31
�لنا�س  دو�ف��ع  �لثقايف-  »�لتطور  بعنو�ن  حما�سرة  �جلامعي، 
تتغر، وتعيد ت�سكيل �لعامل«، حول مفهوم �لتطور �لثقايف يف 
�ملجتمعات، وتطور �لفكر �لب�سري يف �لع�سر �حلايل ملجتمعات 
من  �جنلهارت  رونالد  �لروفي�سور  و�أو�سح  �حلد�ثة،  بعد  ما 
جامعة مي�سغيان يف �لوليات �ملتحدة باأن خمتلف �لدول توؤكد 
على �أن �ملجتمعات تتغر وتتطور يف عاقاتها مع �أفر�دها، ومع 
فالإن�سان  معها،  يتطور  �لب�سرى  و�لفكر  �لأُخ��رى،  �ملجتمعات 

هو حمرك �لتطور �لثقايف.  و�أ�سار �إىل �أن �لب�سرية عرفت قفزة 
نوعية جديدة مل يعد معها �لإن�سان خا�سعا متاما للطبيعة كما 
يف �ملجتمعات �لبد�ئية، ول حتى �سريكا معها كما يف �ملجتمعات 
وفقا  وي�سكلها  يخ�سعها  للطبيعة،  �سيد�  �أ�سبح  بل  �لزر�عية، 
بعد  ما  مرحلة  �إىل  �متد�د�  �لثقايف،  وتطوره  �لعلمية  ملعارفه 
مل  �مل��ب��ه��ر  �مل�سهد  ه���ذ�  و�إز�ء  �مل��ع��ل��وم��ات،  ث���ورة  م��ع  �ل�سناعة 
�أبرز  �أح��د  هو  �لثقايف  �لتطور  مو�سوع  ي�سبح  �أن  غريبا  يكن 
يف  �لأي��ام  وم�ستقبل  �ملا�سي  �لعقد  خ��ال  �ملفكرين  �هتمامات 
معرفة دو�فع �لنا�س للتغر ومدى تاأثرها على ت�سكيل �لعامل. 
�لعامل  دول  �لعديد من  للمجتمعات يف  �لثقايف  �لتطور  وج��اء 
لل�سلوك،  �ل�سائدة فيها، و�لتي حتدد منطا معينا  �لأفكار  عن 

وهذ� �لتطور يتوقف على �لبيئة �لجتماعية و�ملجتمعات �لتي 
تقوم على �حرت�م حرية �لر�أي وت�سجيع تعدد �لأفكار وحرية 
�ملناق�سة و�لنقد، وعليه يكون �لتاأثر �لثقايف لاأجيال �لقادمة 
خ��اق��ا وي�ساعد على م��زي��د م��ن �ل��ت��ن��وع، م��ع ق���درة �أك���ر على 
ق�سم  نظمها  �ملحا�سرة  ه��ذه  �أن  �إىل  ي�سار  و�لب��ت��ك��ار.  �لإب���د�ع 
علم �لجتماع يف كلية �لعلوم �لإن�سانية و�لجتماعية باجلامعة  
وت��اأت��ي يف �إط���ار �لإع����د�د لن��ط��اق �مل��وؤمت��ر �ل���دويل »�لتقييم 
�ل�سرقية  و�أوروب���ا  و�أ�سيا  �لعربي  �لعامل  يف  لل�سعادة  �ل�سعبي 
بالتعاون  �لكلية  و�أفريقيا و�أمريكا �لاتينية«، �لذي �ستنظمه 
 World Value مع �ملنظمة �لدولية مل�سح �لقيم �لعاملية 

�حلايل. فر�ير  من  �خلام�س  يف   ،Surveys-WVS
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العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3

اإعــــــــــالن
يا�س  بني  �ل�س�����ادة/زهور  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1852908:لذهبية للمو�د �لغذ�ئية رخ�سة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة هد�يه حممد م�سلم �لبلو�سي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد بن عو�س بن م�سبح �لبلو�سي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3

اإعــــــــــالن
�ند  مور  �ل�س�����ادة/م�سبغة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

مور رخ�سة رقم:CN 1440270 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة فار�س عبد�هلل فار�س عبد�ملجيد %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف ريان عادل �سامل �لكاف �لها�سمي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3

اإلغاء اعالن �ضابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بخ�سو�س �لرخ�سة 
رقم:CN 1164618 بال�سم �لتجاري جولدن تات�س 
للخياطة �لن�سائية بالغاء طلب تعديل �لرخ�سة و�عادة 

�لو�سع كما كان عليه �سابقا.
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�سبوع  خال  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة 

حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3

اإلغاء اعالن �ضابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بخ�سو�س �لرخ�سة 
رقم:CN 1000507 بال�سم �لتجاري مركز ريل تامي 
للتدريب و�لتطوير ذ.م.م بالغاء طلب تعديل �لرخ�سة 

و�عادة �لو�سع كما كان عليه �سابقا.
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�سبوع  خال  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة 

حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3

اإلغاء اعالن �ضابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بخ�سو�س �لرخ�سة 
رقم:CN 1736176 بال�سم �لتجاري جنوم �ل�سهامة 
لعمال �لكهرباء بالغاء طلب تعديل �لرخ�سة و�عادة 

�لو�سع كما كان عليه �سابقا.
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�سبوع  خال  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة 

حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3

اإعــــــــــالن
للهد�يا  �ل�س�����ادة/تايتن�س  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعانية رخ�سة رقم:CN 2004315 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة �سلطان عبد�لرز�ق �بر�هيم �سلطان �ملرزوقي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف عبد�هلل �سيف حارب �سيف �ل�سويدي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3

اإعــــــــــالن
هيرجر  �ل�س�����ادة/�سركة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
للهند�سة ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1001585 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�سب �ل�سركاء
 ANE Holding Overseas Limited يه �ن �يه هولدينغ �وفر�سيز ليمتد�

من 44% �ىل %49
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

Heberger GmbH حذف �سركة هيرجر جي �م بي �ت�س �ملحدودة �مل�سوؤولية
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/موؤ�س�سة 

CN 1849198:لرده لل�سيانة �لعامة  رخ�سة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/�سويت  �لتنمية �لقت�سادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

�ند ديايت�س للتمور و�حللويات
  رخ�سة رقم:CN 2131428 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�كيور�سي ل�ست�سار�ت �لهند�سة 

و�ملعمارية ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 2050733 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��سم جتاري من/ �كيور�سي ل�ست�سار�ت �لهند�سة و�ملعمارية ذ.م.م
ACCURACY ARCHITECTURAL ENGINEERING CONSULTANCY LLC

�ىل/�كيور�سي لا�ست�سار�ت �لهند�سية ذ.م.م
ACCURACY ENGINEERING CONSULTANCY LLC

تعديل ن�ساط/��سافة ��ست�سار�ت يف �لهند�سة �ملدنية )7110205(
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غر  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/مطعم جنمة �فغان

 رخ�سة رقم:CN 1171001 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�ساحة 3.5*1 �ىل 1*1

تعديل ��سم جتاري من/ مطعم جنمة �فغان
AFGAN STAR RESTAURANT

�ىل/مطعم ناي�س فود
NICE FOOD RESTAURANT

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان 
�لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/جرين & كلني كار بولي�سنج

 رخ�سة رقم:CN 1191124 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة طارق �حمد حممد �مل�سعود �ملحربي %30
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �سلطان خليفة عبيد �سعيد �ملحربي %10
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة ماجد عبد�هلل حممد ماجد �ملهري %10

 advanced auto تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �ملتقدمة للو�زم �ل�سيار�ت ذ.م.م
accessories llc

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبيد جمعه �خليلي
تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�ساحة 0.20*0.40 �ىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
تعديل ��سم جتاري من/ جرين & كلني كار بولي�سنج

GREEN & CLEAN CAR POLISHING
�ىل/جرين & كلني كار بولي�سنج ذ.م.م

GREEN & CLEAN CAR POLISHING LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/مرطبات �لبحر �لزرق

 رخ�سة رقم:CN 1027515 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة طال �سعيد برغ�س جار �هلل �ملنهايل %100

تعديل وكيل خدمات/حذف م�سبح �سالح حمد�ن جديد �ملن�سوري
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف ناتامال كوتيايل كونها عبد�هلل

تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��سم جتاري من/ مرطبات �لبحر �لزرق

BLUE SEA REFRESHMENTS

�ىل/كافتريا جر�ند د�ميوند تي
GRAND DIAMOND TEA CAFETERIA

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/جون رو�ن �ند بارترنز �نرتنا�سيونال 

ليميتد- �بوظبي  رخ�سة رقم:CN 2053882 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��سم جتاري من/ جون رو�ن �ند بارترنز �نرتنا�سيونال ليميتد- �بوظبي

JOHN ROWAN & PARTNERS INTERNATIONAL LTD

�ىل/جونز ريد بارترنز �نرتنا�سيونال ليميتد

JONES REED PARTNERS INTERNATIONAL LTD

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

�لقت�سادية خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة 

�ست�ستكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غر 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�لفو�ر�س للو�ساطة �لعقارية ذ.م.م 

رخ�سة رقم:CN 1171177 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��سم جتاري من/ �لفو�ر�س للو�ساطة �لعقارية ذ.م.م

ALFWARES REAL ESTATE BROKER LLC

�ىل/�لفو�ر�س لت�سميم �لزياء ذ.م.م

AL FAWARES LITASMIM ALAZYA LLC

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

�لقت�سادية خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة 

�ست�ستكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غر 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/متجر �ملزروعي ذ.م.م

 رخ�سة رقم:CN 1041271 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة خمي�س �سامل جمعه خمي�س �لنيادي %100

تعديل ورثة/ حذف ر��سد �سهيل هال ر��سد �ملزروعي
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �سهيل هال ر��سد �ملزروعي

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف زنزيبار و�ل زويب زينول
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف زنزيبار و�ل قي�سر زينل
تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 2.5*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �ىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م
تعديل ��سم جتاري من/ متجر �ملزروعي ذ.م.م

AL MAZROEY TRADERS LLC
�ىل/�لكرتونيك ت�س لن�سخ �ملفاتيح - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م

ELECTRONIC TOUCH KEY CUTTING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/حافات لنقل �لركاب بال�سيار�ت 

�لفخمة ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1978682 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��سم جتاري من/ حافات لنقل �لركاب بال�سيار�ت �لفخمة ذ.م.م

HAFILAT PASSENGERS TRANSPORTION BY LUXURIOUS CARS LLC

�ىل/��س هيل لنقل �لركاب بال�سيار�ت �لفخمة ذ.م.م

S HAIL PASSEENGERS TRANSPORTATION BY LUXURIOUS CARS LLC

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غر  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/مطعم 

CN 1129123:ربوع �جلنوب رخ�سة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/مركز حممد �نور للتجارة

 رخ�سة رقم:CN 1106016 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�ساحة 1*4 �ىل 1*1

تعديل ��سم جتاري من/ مركز حممد �نور للتجارة
MUHAMMAD ANWAR TRADING CENTER

�ىل/ حممد �نور للهو�تف �ملتحركة
MUHAMMAD ANWAR MOBILE PHONES

تعديل عنو�ن/ Building Name من �ىل 94504
تعديل عنو�ن/ Building Owner Name من �لعني بناية خليفة �ملر ر��سد �لنيادي �ىل رزنه حمد عامر و�خرين

Shop من �ىل UNIT TYPE /تعديل عنو�ن
تعديل ن�ساط/��سافة ��ساح �لهو�تف �ملتحركة )9512002(

تعديل ن�ساط/��سافة بيع �لهو�تف �ملتحركة ولو�زمها- بالتجزئة )4741011(
تعديل ن�ساط/حذف بيع �ملاب�س �لن�سائية �جلاهزة - بالتجزئة )4771102(

تعديل ن�ساط/حذف بيع م�ستح�سر�ت �لتجميل - بالتجزئة )4772008(
تعديل ن�ساط/حذف بيع ماب�س �لطفال �جلاهزة - بالتجزئة )4771103(

تعديل ن�ساط/حذف بيع �لحذية �لن�سائية- بالتجزئة )4771902(
تعديل ن�ساط/حذف بيع �حذية �لطفال- بالتجزئة )4771904(

تعديل ن�ساط/حذف بيع �للعاب ولعب �لطفال -بالتجزئة )4764001(
تعديل ن�ساط/حذف بيع حقائب �ليد و�ملنتجات �جللدية- بالتجزئة )4771906(

�أربعة ع�سر  فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خال 
يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة 

حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3

اإعــــــــــالن
�لنا�سرية  �ل�س�����ادة/�سالون  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للرجال رخ�سة رقم:CN 1711341 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة �حمد ر��سد ح�سن حممد �ل�سام�سي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف ح�سن ر��سد ح�سن حممد �ل�سام�سي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

�أكد معايل �للو�ء حممد خلفان �لرميثي �لقائد �لعام ل�سرطة 
�أبوظبي �أن م�سرة 60 عاما من �لإجناز�ت متثل د�فعا قويا 
وبذل �جلهد  �لعطاء  ملو��سلة  كافة  �أبوظبي  �سرطة  ملنت�سبي 

و�لتفاين يف �لأد�ء.
وقال �لرميثي - خال لقائه �سعادة عبد �هلل حممد �لأ�سرم 
�لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة بريد �لإمار�ت بالوكالة بح�سور 
�سعادة �للو�ء مكتوم �ل�سريفي مدير عام �سرطة �أبوظبي - �إن 
�إيجاد  �إىل   1957 تاأ�سي�سها عام  �سعت منذ  �أبوظبي  �سرطة 
�أحدث  وفق  �ل�سرطية  �لقياد�ت  �أجيال متعاقبة من  وتاأهيل 

�لأ�س�س و�ملناهج و�ملمار�سات �لعلمية و�لعملية �لفاعلة.
و�ط��ل��ع على �ل��ط��و�ب��ع �ل��ت��ذك��اري��ة �ل��ت��ي �أ���س��درت��ه��ا جمموعة 
بريد �لإمار�ت مبنا�سبة مرور 60 عاما على تاأ�سي�س �سرطة 

�أبوظبي و�لتي ت�ستعر�س �إجناز�ت �ل�سرطة وجهودها طو�ل 
هذه �لفرتة يف ن�سر �لأمن و�لأمان و�لطماأنينة يف �ملجتمع.

و�أعرب معاليه عن �سكره وتقديره ل� “ بريد �لإمار�ت “ على 
على  عاما  �ستني  م��رور  ذك��رى  تر�سيخ  �ل��ر�ئ��دة يف  مبادرتها 
�إجناز�ت  من  �أبوظبي  �سرطة  حققته  ما  وتثمني  �لتاأ�سي�س 

تطويرية يف جمالت �لعمل �ل�سرطي و�لأمني.
و�لإجناز�ت  �لتطوير  مل�سرة  �لر�سيدة  �لقيادة  بدعم  و�أ�ساد 
�سهدت  �لتاريخية  �أبوظبي  �سرطة  مر�حل  �أن  �إىل  لفتا   ..
�إجناز�ت كبرة على �لرغم من �ل�سعوبات و�لتحديات �لتي 

و�جهت بد�ية �لتاأ�سي�س.
�إ�سد�ر  �أن  �لأ���س��رم  حممد  �هلل  عبد  �سعادة  �أك���د  جانبه  م��ن 
طو�بع “�لذكرى �ل�ستني لتاأ�سي�س �سرطة �أبوظبي” ياأتي يف 
�إطار �سعي جمموعة بريد �لإمار�ت �إىل ن�سر �ملر�حل �ملتعاقبة 

�لتي مرت بها �سرطة �أبوظبي منذ ن�ساأتها.

و�أو�سح �لأ�سرم �أن هذ� �لإ�سد�ر �ملميز من �لطو�بع �لتذكارية 
جاء يف ت�سميمني خمتلفني من فئة و�حدة تعر عن �لنجاح 
يف  ع��ام��ا   60 ط���و�ل  �أب��وظ��ب��ي  �سرطة  حققته  �ل���ذي  �لكبر 
حتقيق �لأمن و�لأمان بالإ�سافة �إىل �ل�سعار �جلديد ل�سرطة 
تذكارية  وب��ط��اق��ة  ل��اإ���س��د�ر  �لأول  �ل��ي��وم  ومغلف  �أب��وظ��ب��ي 

مميزة.
قطاع  مدير  �لنعيمي  �سيف  �سعيد  �لعميد  �أع��رب  جهته  من 
�ملالية و�خلدمات عن �سكره وتقديره ملجموعة بريد �لإمار�ت 
على مبادرتها �لر�ئدة و�لتي تاأتي �سمن جهودها �ملتو��سلة 
�لريدية  �لطو�بع  من  جمموعة  باإ�سد�ر  عليها  د�أب��ت  �لتي 

�لتذكارية �خلا�سة يف عدد من �ملنا�سبات �لوطنية.
�هتمام قطاعات  يعر عن  �لتاريخي  �لإ�سد�ر  هذ�  �أن  و�أك��د 
م�سرة  تعزيز  يف  �أبوظبي  �سرطة  ل��دور  وتثمينها  �ملجتمع 

�لأمن و�ل�ستقر�ر ون�سر �لطماأنينة يف �ملجتمع.
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نهيان بن مبارك يفتتح معر�س »من بر�سلونة اىل اأبوظبي«
•• اأبوظبي -وام: 

ن��ه��ي��ان وزير  �آل  ب��ن م��ب��ارك  ن��ه��ي��ان  �ف��ت��ت��ح م��ع��ايل �ل�سيخ   
�لت�سامح �أم�س �لأول معر�س “من بر�سلونة �ىل �بوظبي” 
حتى  وي�ستمر  باأبوظبي  �ل�سعديات  م��ن��ارة  يف  ي��ق��ام  �ل���ذي 
فنانا   20 بينهم  فنانا   72 �جلاري مب�ساركة  17 فر�ير 
�إم���ار�ت���ي���ا ب��ح�����س��ور ع���دد م��ن �ل�����س��ف��ر�ء �ل��ع��رب و�لأجانب 
�ملعتمدين لدى �لدولة �إىل جانب عدد كبر من �لفنانني. 
وقام معاليه بق�س �سريط �لفتتاح مع �سعادة هدى �بر�هيم 
�خلمي�س كانو موؤ�س�س جمموعة �أبوظبي للثقافة و�لفنون 
�أعمال فنية من  ثم جتول يف �ملعر�س و�ل��ذي يحتوي على 
“من  معر�س  ويتيح  �ملعا�سر«.  للفن  بر�سلونة  “متحف 

�لدور  يف  للتفكر  رح��ل��ة  خ��و���س  �أبوظبي”  �ىل  بر�سلونة 
�لذي يلعبه �لفن يف �مل�سهد �ملعا�سر حيث يعر�س جمموعة 
�أعمال م�سرتكة من متحف بر�سلونة للفن �ملعا�سر و�أعمال 
للفن  “بر�سلونة  م��ت��ح��ف  وي��ع��ت��ر  �إم���ار�ت���ي���ني.  ل��ف��ن��ان��ني 
�ملعا�سر” منذ تاأ�سي�سه يف عام 1995 �سرحا ثقافيا عامليا 
مرموقا من خال �متاكه جمموعة مقتنيات ت�سم نحو 6 
�آلف عمل فني تعتر من �أروع �ملجموعات �لفنية �ملعا�سرة.  
وقد نظم �ملتحف ع�سر�ت �ملعار�س يف �أ�سهر متاحف �لعامل، 
وت�سمل �أن�سطته �أي�سا بر�مج عامة وتعليمية مكثفة، ود�ئرة 
�لنقدية،  و�ملقالت  �لرتويجية  �لكتيبات  تنتج  للمطبوعات 
ب��الإ���س��اف��ة �ىل ح�����س��وره �مل��ب��ت��ك��ر ع���ر م��ن�����س��ات �لع����ام 

�لرقمية.

الرميثي : م�سرية 60 عاما من الإجنازات دافع قوي ملنت�سبي �سرطة اأبوظبي للتميز

اخليمة  راأ�س  �سرطة  تدريب  مبعهد  يتخرجون  منت�سب   100

برنامج » العني ال�ضاهرة« : 

مكافحة املخدرات براأ�س اخليمة ت�سكل جمل�سا طالبيا للمكافحة

عمدة �سنغهاي ي�ستقبل �سفري الدولة لدى ال�سني ال�سعبيةاجتماع اأفرع املرور اجلغرافية براأ�س اخليمة يناق�س تطوير الأداء 
•• �شنغهاي -وام:

��ستقبل معايل �إينغ يونغ، عمدة �سنغهاي 
�سعادة علي عبيد علي �لظاهري �سفر 
�لدولة لدى جمهورية �ل�سني �ل�سعبية 
���س��ع��ادة ر�����س���د م��ط��ر �ل�سري  ب��رف��ق��ة 

�لقمزي �لقن�سل �لعام للدولة.
مدينة  �سنغهاي  �إن  �إي��ن��غ  م��ع��ايل  وق���ال 
ن�سيطا يف مبادرة  مفتوحة وتلعب دور� 
يف  وت�����رغ�����ب  و�لطريق”  “�حلز�م 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  م��ع  �ل��ت��ع��اون  تعزيز 
�مل��ت��ح��دة و�ل�����دول �لأخ�����رى ع��ل��ى طول 
�ل�سفر  �سعادة  و�أطلع  �حلرير.  طريق 
و�ل��ق��ن�����س��ل ع��ل��ى �جل��ه��ود �ل��ت��ي تبذلها 
�سنغهاي لت�سبح مركز �لقت�ساد و�ملالية 
و�لإ�ساح  �ل��دويل  و�ل�سحن  و�لتجارة 
�حلرة  �ل��ت��ج��ارة  منطقة  يف  و�لب��ت��ك��ار 
عامليا  مركز�  ت�سبح  لأن  �ملدينة  و�سعي 
ب���اأن تتمتع  �أم��ل��ه  ل��اب��ت��ك��ار، معربا ع��ن 
���س��ن��غ��ه��اي ب��ت��ع��اون م��ت��ب��ادل �مل��ن��اف��ع مع 
�لقت�سادية  �لتنمية  لتحقيق  �لإم��ار�ت 

�مل�سرتكة.

�سعادة  �ىل  �ل���ع���م���دة  م���ع���ايل  و�أع��������رب 
ل��ل��دول��ة عن  �ل��ع��ام  و�ل��ق��ن�����س��ل  �ل�سفر 
م�ساعد�ت  على  وتقديره  �سكره  عظيم 
وتن�سيق  ترتيب  يف  �ل��ع��ام��ة  �لقن�سلية 
�أكتوبر  زيارة معاليه لأبوظبي ودبي يف 
�ملا�سي حل�سور م�سابقة �ملهار�ت �لعاملية 
�سنغهاي  وط��ل��ب  �أب���وظ���ب���ي  يف  �مل��ق��ام��ة 
و�لأربعني  �ل�ساد�سة  �ل���دورة  ��ست�سافة 

من م�سابقة �ملهار�ت �لعاملية 2021.

ومن جانبه قدم �سعادة �ل�سفر خال�س 
�ل��ت��ه��اين لن��ت��خ��اب م��ع��ايل �إي��ن��غ عمدة 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  �إن  وق���ال  ل�سنغهاي 
�ملتحدة لديها بيئة جيدة للم�ستثمرين 
من  �ل���س��ت��ث��م��ار�ت  وت��ت��ز�ي��د  �ل�سينيني 
وتوؤيد  �لأخ�����رة  �ل�����س��ن��و�ت  �ل�����س��ني يف 
و�لطريق”  “�حلز�م  م��ب��ادرة  �لإم����ار�ت 
�لتبادل  من  للمزيد  وت�ستعد  �ل�سينية 
و�لتعاون مع �سنغهاي يف كافة �ملجالت.

كورني�س اأبوظبي يزخر بالبتكارات وور�س العمل �سمن » �سهر البتكار«

•• راأ�س اخليمة – الفجر

�سهد �لعقيد حممد �سعيد �ملهري مدير معهد تدريب 
نا�سر  �لدكتور  �لعقيد  بح�سور  �خليمة،  ر�أ���س  �سرطة 
تدريبية مبعهد  دور�ت   6 �لبكر، حفل تخريج  حممد 
منت�سبي  من  م�سارك   100 �سملت  �ل�سرطة،  تدريب 
�لناجحة،  �لإد�رة  �أ�س�س  �ل�سرطة، هي دورة  ومنت�سبات 
�لجتاهات  ودورة  �ل�����س��ري��ة،  �مل�����س��ادر  جت��ن��ي��د  ودورة 
�ملتقدمة يف تنمية مهار�ت �أخ�سائي �ل�سحة و�ل�سامة 
ودورة  �جلمهور،  مع  �لتعامل  م��ه��ار�ت  ودورة  �ملهنية، 
�لترت�،  �أجهزة  ت�سغيل  ودورة  �ملالية،  �ملحا�سبة  مبادئ 
حيث تاأتي هذه �لدور�ت �نطاقاً من منهجية حتديد 

�لحتياجات �لتدريبية �لتي تهدف �إىل تدريب وتطوير 
�ملو�رد �لب�سرية، مبا يحقق وجود كو�در ب�سرية موؤهلة 
ومدربة قادرة على �لقيام مبهامها وم�سوؤولياتها على 
�ملهري،  �سعيد  حممد  �لعقيد  و�أ���س��اد  وج���ه.   �أف�����س��ل 
كفاءة جميع  رف��ع  على  �لد�خلية  وز�رة  مب��دى حر�س 
وتطوير  �أد�ئ��ه��م،  مب�ستوى  �لرت��ق��اء  بهدف  �لعاملني، 
�لعمل �ل�سرطي، جت�سيد�ً ل�سرت�تيجيتها �لهادفة �إىل 
تاأهيل وتدريب �لكو�در �لب�سرية لتمكينها من مو�كبة 
�ملتغر�ت و�مل�ستجد�ت �لتي ي�سهدها �لعامل يف �ملجالت 
كافة، لي�سبحو� قادرين على �لعمل بال�سورة �ملطلوبة 
ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة  �أن  م��وؤك��د�ً  وج��ه،  �أكمل  وعلى 
قد  �ل�سرطة،  ت��دري��ب  معهد  يف  متمثلة  �خليمة  ر�أ����س 

بطرح  منت�سبيها،  م��ه��ار�ت  وتطوير  �سقل  �إىل  �سعت 
�إ�سرت�تيجيتها  �إط��ار  �ل���دور�ت يف  �ملزيد من مثل ه��ذه 
لتحقيق  �لب�سرية،  �مل��و�رد  و�إب��ر�ز  تطوير  �إىل  �لر�مية 
�لإ�سرت�تيجيات  �أحدث  �ملُثلى منها بتطبيق  �ل�ستفادة 
�لإنتاجية  �ساأنها حتقيق  �لتي من  �لتدريبية �حلديثة 
تدريب  معهد  مدير  دع��ا  �لتخريج  ختام  يف  �لعالية. 
�سرطة ر�أ�س �خليمة، �خلريجني �إىل تطبيق مكت�سبات 
�لفائدة  لتحقيق  عملهم،  مو�قع  يف  ميد�نياً  �ل���دور�ت 
�ملُثلي من �لتدريب وحتقيق غاية �لو�سول �إىل �جلودة 
متيز  �إىل  �لو�سول  لتحقيق  و�ملطلوبة  �ملطلقة  �ملهنية 
�أ�ساليب  �أح�����دث  ب��ان��ت��ه��اج  �ل��ن��ظ��ر،  وظ��ي��ف��ي م��ن��ق��ط��ع 

�لتدريب و�لتطوير. 
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�أثر  عر  يبث  �ل��ذي  �ل�ساهرة” �لإذ�ع���ي  “�لعني  برنامج  تناول 
�إذ�عة ر�أ�س �خليمة وتعده �إد�رة �لإعام و�لعاقات �لعامة بالقيادة 
�لعامة ل�سرطة ر�أ�س �خليمة ، يف حلقته 22 للمو�سم �لثالث، مع 
يف  �خليمة  ر�أ���س  ب�سرطة  �مل��خ��در�ت  مكافحة  �إد�رة  جهود  �سيفه، 
و�أر�د  لل�سباب  �ملقدمة  �لتوعية  و�أ�ساليب  �مل��خ��در�ت  �آف��ة  مكافحة 
�لأجهزة  لكافة  �لد�خلية  وز�رة  دع��م  �حللقة  و�أك����دت   ، �ملجتمع 
و�إمكانياتها  خدماتها  تطوير  يف  �لاحمدود  و�ل�سرطية  �لأمنية 
ملو�جهة �جلرمية وحتقيق �لهدف �لر�مي �إىل جعل دولة �لإمار�ت 
من �أكر دول �لعامل �أمناً و�أماناً ، كما �سلطت �حللقة �ل�سوء على 
مبادر�ت �لإد�رة يف “عام ز�يد«. ��ست�ساف �لرنامج يف �لأ�ستوديو 

�ملخدر�ت  م��ك��اف��ح��ة  �د�رة  م��دي��ر  �ل��زع��اب��ي  ع��ل��ي  ع��دن��ان  �ل��ع��م��ي��د 
�لذي  و��ستعر�س �لزعابي يف لقائه عدد�ً من �ملحاور �لتي تتعلق 
باملخدر�ت و�أنو�عها و�أ�سكالها ، كما عر�س �أ�سباب تناولها ك�سعف 
�لتجربة  وح��ب  و�لف�سول  �ل��و�ل��دي��ن  دور  وغ��ي��اب  �لديني  �ل���و�زع 
ورفقاء �ل�سوء �لذين يعدون من �أقوى �لأ�سباب �لرئي�سية لتناول 
�ملخدر�ت من خال ما يقومون به من حتري�س و��ستفز�ز لل�سحية 
ليقع بد�ئرة �لتعاطي ، متناوًل �سبل �لوقاية و�حلماية من �لوقوع 
، وقّدم  يف حبائل هذه �لآفة �ملدمرة لل�سحة و�لأ�سرة و�لقت�ساد 
بالإدمان  لبع�س �لح�سائيات �خلا�سة  �لزعابي عر�ساً خمت�سر�ً 
 ، ور�أ����س �خليمة خا�سة  يف �لعامل ب�سكل ع��ام و�لإم���ار�ت حت��دي��د�ً 
م�ستعر�ساً جهودهم �لتوعوية �ملبذولة حلماية �ل�سباب ووقايتهم 

عر تنظيم �لعديد من �ملحا�سر�ت و�لندو�ت على مد�ر �لعام.

�ل��ت��ي تقع ع���ادة يف ه��ذه �لآف���ة وكان  �ل��ف��ئ��ات �لعمرية  وذك���ر ع��ن 
�أ�سغرهم يبلغ من �لعمر 16 عاماً ، موؤكد�ً على �سرورة مر�قبة 
�لأب���ن���اء خ���ال ���س��ف��ره��م ل��ل��خ��ارج ب���اأي غ��اي��ة و�أ����س���ار �إىل برنامج 
�ل�سباب  ل��دى  �لوعي  لرفع  م��وؤخ��ر�ً  �إط��اق��ه  مت  �ل��ذي  “�سر�ج” 
للحد من �جلرمية، معلناً عن �طاق �أول جمل�س طابي خال 
�خليمة  بر�أ�س  و�لكليات  �جلامعات  طاب  ي�سم  �لقادم،  �لأ�سبوع 
من �جلن�سني هدفه �لوقاية من �ملخدر�ت يقوم بزيار�ت لقياد�ت 
وم�سوؤولني بالدولة للتعريف عن �لرنامج و�أهد�فه و�آلية عمله. 
�ملخدر�ت  مكافحة  �إد�رة  جهود  �لتقرير  خال  �حللقة  و�أو�سحت 
ل�سرطة  �ل��ع��ام��ة  ب��ال��ق��ي��ادة  �ل�سرطية  للعمليات  �ل��ع��ام��ة  ب�����الإد�رة 
و�إبر�ز  باأ�سر�رها  �ل�سباب  ر�أ�س �خليمة يف مكافحة �لآفة وتوعية 

مبادر�تها لعام ز�يد.
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�سدد �لعميد �لدكتور حممد �سعيد 
�لعمليات  ع����ام  م��دي��ر  �حل��م��ي��دي 
ل�سرطة  �لعامة  بالقيادة  �ملركزية 
ر�أ�س �خليمة على �سرورة �حلر�س 
وز�رة  وروؤي���ة  �أه���د�ف  على حتقيق 
�أم���ن �لطرق  ت��ع��زي��ز  �ل��د�خ��ل��ي��ة يف 

وحماية �لأرو�ح و�ملمتلكات.
ج��اء ذل��ك خ��ال �لج��ت��م��اع �لأول 
�ملرور  �أف���رع  م���در�ء  م��ع  �لتن�سيقي 
�ل�سرطة  م���ر�ك���ز  يف  �جل��غ��ر�ف��ي��ة 
�أحمد  �لعقيد  بح�سور  �ل�ساملة 
�ملرور  �إد�رة  م��دي��ر  �لنقبي  �ل�سم 
ملناق�سة  وخ�����س�����س  و�ل������دوري������ات 
�إج������ر�ء�ت ���س��ر �ل��ع��م��ل يف �لأف���رع 
تطبيقها  وم�������دى  �جل����غ����ر�ف����ي����ة 
مل���ع���اي���ر �جل���������ودة يف �خل����دم����ات 
�ملتعاملني  وفئة  للجمهور  �ملقدمة 
و�أي�����������س�����ا مت   ، و�مل���������س����ت����ف����ي����دي����ن 

�ملتبعة  �لإج��ر�ء�ت  �آلية  ��ستعر��س 
�ملرورية  ب���احل���و�دث  يتعلق  ف��ي��م��ا 
 ، �خت�سا�سه  منطقة  ح�سب  ك���ًا 
و�لتاأكيد على �سرورة �لعمل بروح 
�لتن�سيق  ع���ر  �ل����و�ح����د  �ل���ف���ري���ق 
و�لفاعلني  �مل�ستمرين  و�ل��ت��ع��اون 

مع �إد�رة �ملرور و�لدوريات – ق�سم 
�ل����دوري����ات ل��ت��وح��ي��د �لإج��������ر�ء�ت 

وتعميم �لفائدة.
ورحب �حلميدي بجميع �حل�سور 
يف  �مل��ب��ذول��ة  ج��ه��وده��م  على  مثنياً 
�أهد�ف وروؤية وز�رة  �سبيل حتقيق 

�أم���ن �لطرق  ت��ع��زي��ز  �ل��د�خ��ل��ي��ة يف 
 ، و�مل���م���ت���ل���ك���ات  �لأرو�ح  وح���م���اي���ة 
�إج�������ر�ء�ت  م��ن��اق�����س��ة  ج���ان���ب  و�ىل 
�جلغر�فية  �لأف��رع  يف  �لعمل  �سر 
�جلودة  مل��ع��اي��ر  تطبيقها  وم���دى 
للجمهور  �مل��ق��دم��ة  �خل���دم���ات  يف 

مت  و�مل�ستفيدين  �ملتعاملني  وفئة 
�ملتبعة  �لإج��ر�ء�ت  �آلية  ��ستعر��س 
�ملرورية  ب���احل���و�دث  يتعلق  ف��ي��م��ا 
 ، �خت�سا�سه  منطقة  ح�سب  ك���ًا 
و�لتاأكيد على �سرورة �لعمل بروح 
�لتن�سيق  ع���ر  �ل����و�ح����د  �ل���ف���ري���ق 
و�لفاعلني  �مل�ستمرين  و�ل��ت��ع��اون 
مع �إد�رة �ملرور و�لدوريات – ق�سم 
�ل����دوري����ات ل��ت��وح��ي��د �لإج��������ر�ء�ت 

وتعميم �لفائدة.
�لجتماع  خ��ال  �حلميدي  ووج��ه 
وتوظيف  �جل��ه��ود  م�ساعفة  �إىل 
�لتقنية لتحويل �خلطط و�لر�مج 
ومناق�ستها  ��ستعر��سها  يتم  �لتي 
على  �إي��ج��اب��ي��اً  ينعك�س  و�ق����ع  �إىل 
تطور وتقدم �خلدم���������ات و�إ�سع�������اد 
�لتوجهات  وي����دع����م  �مل��ت��ع��ام��ل��ني 
�لإمار�ت  دول��ة  جعل  �إىل  �لر�مية 
�أمناً  �ل��ع��ال��������������م  دول  �أك��ث��������������������ر  م���ن 

و�أماناً.

•• اأبوظبي-وام:

�ل��ع��دي��د من  �أب��وظ��ب��ي  ك��ورن��ي�����س  ي�سهد 
�لتفاعلية  �ل��ع��م��ل  وور������س  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�جلاري  ف��ر�ي��ر   7 ح��ت��ى  ت�ستمر  �ل��ت��ي 
�لذي  ل��اب��ت��ك��ار  �لإم�����ار�ت  �سهر  �سمن 
بالبتكار  �لر��سخ  �لدولة  �لتز�م  يعك�س 
�لتعليم  د�ئ��������رة  و�أك���������دت  و�ل�������ري�������ادة. 
ل�سهر  �أب��وظ��ب��ي  م���ب���ادر�ت  �أن  و�مل��ع��رف��ة 
بالفعاليات  ت��زخ��ر  لابتكار  �لإم�����ار�ت 
على  �لط���اع  بفر�سة  �ل���زو�ر  ويحظى 
�أب��رز �لب��ت��ك��ار�ت و�لإب��د�ع��ات و�لتفاعل 
و�ملبتكرين  �ملبدعني  و�ملبا�سر مع  �حلي 

�مل�ساركني.
وت�سهم مبادر�ت �أبوظبي ل�سهر �لإمار�ت 
بيئة  خ��ل��ق  وف��ع��ال��ي��ات��ه��ا يف  ل��اب��ت��ك��ار 
و�لإبد�ع  �لعمل  على  وم�سجعة  منا�سبة 
و�لتميز يف كل �ملجالت وتبني �ملفاهيم 
و�لأ�س�س وتر�سيخ ثقافة �لبتكار�ت بني 

�أفر�د �ملجتمع كافة.
بالتعاون  �لتعليم و�ملعرفة  د�ئرة  وتقدم 
و�لأكادميية  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل���ه���ات  م���ع 
و�ملبتكرين  �خلا�س  �لقطاع  وموؤ�س�سات 
ت�ساهم يف �سقل  وور����س عمل  م��ب��ادر�ت 
�ملهار�ت و�لتحفيز نحو �لإبد�ع و�لبتكار 

وت�سجيع �ملوهوبني.
ومهرجان   2018 مبتكر  وي��ت�����س��م��ن 
�أبوظبي للعلوم جمموعة من �لفعاليات 
�ملفتاح  ومنها  �لتفاعلية  �لعمل  وور���س 
و�سباق  �لدخان  وقاذفات  �لهيدروليكي 

�ملحمول  ت��ط��ب��ي��ق��ات  وت��ط��وي��ر  �جل��م��ال 
وغ�����رف�����ة �ل���ع���م���ل���ي���ات وخم����ت����ر �ل�����دم 
�ملكعبات  وروب��وت  �ل�سغار  و�مليكانيكيون 
وطائر�ت  �ل���روب���وت  وم��ب��ت��ك��ر  �ل�����س��غ��ار 
“حتدي  �مل�����س��ت��ق��ب��ل  و�����س����ي����ارة  �ل���ل���ي���زر 
بدون  �مل��ام��ب��و  وط����ائ����ر�ت  �لت�سميم” 
و�لإلكرتونيات  �لنماذج  وت�سميم  طيار 
�لعمل  ور��������س  م����ن  �ل���ك���ث���ر  وغ����ره����ا 

�لتفاعلية.
وي�سارك يف �لفعاليات �ملقامة يف �أبوظبي 
و�لعني �أكر من 7600 طالب وطالبة 
عمل  ور���س��ة   27 �لفعاليات  تنظم  كما 

�إىل  �ل���زو�ر  ع��دد  �أن ي�سل  �ملتوقع  وم��ن 
�ملتنوعة. للفعاليات  ز�ئر   50000

خال  و�ملعرفة  �لتعليم  د�ئ���رة  وت��ت��وىل 
�سهر �لإمار�ت لابتكار تنظيم مبادر�ت 
مبتكر  �أهمها  من  و��سرت�تيجية  كرى 
للعلوم  �أب��وظ��ب��ي  وم��ه��رج��ان   ،2018
وب��رن��ام��ج �ل��ت��وع��ي��ة �مل��در���س��ي��ة مل؟ ملدة 
�أب��وظ��ب��ي وم��ن��ط��ق��ت��ي �لعني  ����س��ب��وع يف 
فكرتك”  “برمج  وم�سابقة  و�ل��ظ��ف��رة 
و�إطاق من�سة �لبتكار يف مدينة �لعني 
ومتكن هذه �ملبادر�ت �جلهات �حلكومية 
و�أف���������ر�د �مل��ج��ت��م��ع م����ن �لط�������اع على 

�لبتكار�ت يف جمالت متنوعة وت�ساهم 
منا�سبة  ب��ي��ئ��ة  خ��ل��ق  يف  �ل���وق���ت  ذ�ت  يف 
وم�سجعة على �لعمل و�لإبد�ع و�لتميز.

 2018 مبتكر  فعاليات  �أن  �إىل  ي�سار 
م��ت��اح��ة ل����زي����ار�ت ط��ل��ب��ة �مل����د�ر�����س من 
�ل�ساعة 9 �سباحا وحتى 1 ظهر� بينما 
تكون متاحة للجمهور عامة من �ل�ساعة 
�أيام  خال  م�ساء   10 وحتى  ع�سر�   4
�لأ����س���ب���وع وم����ن �ل�����س��اع��ة 2 ح��ت��ى 10 
�لأ�سبوع على  نهاية  م�ساء خال عطلة 
مر�كز   3 �إىل  �إ�سافة  �أبوظبي  كورني�س 

جتارية يف مدينة �لعني.
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/م�سبغة 

CN 2328846:بيور هاند رخ�سة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سالون روح �جلمال 

لل�سيد�ت رخ�سة رقم:CN 2043881 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة غدير جابر حممد عاي�س �لحبابي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف حمد نا�سر علوي عبد�هلل �ل بوحليقة
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3

اإعــــــــــالن
�لعامة  للمقاولت  �لفروع  �ل�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1135828 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة خالد خليفة حديد مبارك �ل�سادري %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف جا�سم حممد �بر�هيم حممد �لقا�سمي
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��سم جتاري من/ موؤ�س�سة �لفروع للمقاولت �لعامة
�ىل/ �لقيم �لهند�سية للمقاولت �لعامة و�سيانة �لطرق- �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م
 ALQIAM AL HANDASYA FOR GENERAL CONTRACTING AND

MAINTENANCE OF ROADS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�ساط/��سافة �سيانة �لطرق )4329912(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية �ل�سناعة باأن:

�ل�سادة/�ضركة بني يا�س للمنتجات اخلر�ضانية ذ.م.م  
IN - 1000551 :رقم �لرخ�سة �ل�سناعية
قد �أبدو� رغبتهم يف �إتخاذ �لتعديل �لتايل:

خروج وتنازل �ل�سركاء:
- غامن فار�س غامن املزروعي

- علي حممد علي ال�ضرفاء احلمادي
- قا�ضم عبدالرحمن احمد ال�ضريف

دخول �ل�سركاء:
- رواد الإمارات القاب�ضة ذ.م.م - جمموعة ال�ضرقية املتحدة ذ.م.م 

لت�سبح �لرخ�سة �ل�سناعية با�سماء �ل�سركاء �جلدد:
- رواد الإمارات القاب�ضة ذ.م.م - جمموعة ال�ضرقية املتحدة ذ.م.م 

وعلى كل من لديه �عرت��س على �لجر�ء �ملذكور �عاه مر�جعة مكتب تنمية 
�ل�سناعه - �إد�رة خدمة �مل�ستثمرين - خال �أ�سبوع من تاريخ ن�سر �لإعان ، 
و�إل فلن يقبل مكتب تنمية �ل�سناعة �أي �عرت��س بعد �نق�ساء مدة �لإعان .
مكتب تنمية ال�ضناعة

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/�سوبر  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ماركت �سامل حممد �ملزروعي 
رخ�سة رقم:CN 1099955 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3

اإلغاء اعالن �ضابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بخ�سو�س �لرخ�سة 
رقم:CN 1029687 بال�سم �لتجاري موؤ�س�سة عرو�س 
�لرخ�سة  تعديل  بالغاء طلب  �لعامة  لل�سيانة  �لبحر 

و�عادة �لو�سع كما كان عليه �سابقا.
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�سبوع  خال  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة 

حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�شبت  3  فرباير 2018 العدد 12240

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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   اعادة اعالن ح�شور امل�شتاأنف �شده  بالن�شر 

يف ال�شتئناف 03/01180/2017 �شكني  
�إىل �مل�ستاأنف �سده: �لو�دي �جلديد ملقاولت �لبناء  �س . ذم م مبا �أن �مل�ستاأنف : 
جمموعة رجيد للمقاولت �س . ذم م قد �أقام �سدكم �لإ�ستئناف 01180-2017-
تعديل �حلكم  �مل�ستاأنف  تعديل �حلكم   - �لتايل:  بطلب  �ملركز  �أم��ام  �سكني   03
�مل�ستاأنف جلهة  �لز�م �مل�ستاأنف �سدها باأن توؤدي للم�ستاأنفه مبلغ 14200 درهم 
رقم  �سيك  مقابل  �ل�سادر    5031 �لقب�س  �سند  مبوجب  �سد�دها  زعمت  �لتي 
�ملبلغ  �إجمايل  لي�سبح  دون �سرف  �رجت��ع  �ل��ذي  و�مل���وؤرخ يف 2017-6-10   5323
– مطالبة مالية  �مل�ستاأنف فيما عد� ذلك  تاأييد �حلكم  به 270000 درهم مع 
�لز�م �ملدعي عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى. وقررت �للجنة �لق�سائية �إعادة 
�إعانكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم �لثاثاء �ملو�فق 6-2-2018 �ل�ساعة 2:00 
م �أمام �للجنة �لق�سائية �للجنة �ل�ستئنافية �لثانية بالد�ئرة �ل�ستئنافية مبقر 
مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية لنظر �لدعوي وقد �أمر بتق�سر مدة �مل�سافة 
�إىل ثاثة �أيام من تاريخ �لن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونا 
وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت . يتم �إ�سد�ر هذه �لوثيقة �لكرتونيا ول 

تتطلب �أي ختم �أو توقيع.

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   
   اعالن ح�شور املدعي عليه  بالن�شر 
يف الدعوى 02/00064/2018 جتاري  

�إىل �ملدعي عليه : �سي �ت�س �ت�س جي كوبنهاغن للتجارة �لعامة  �س ذ م م مبا �أن �ملدعي: 
�أمام  �يجار�ت  جتاري   02-00064-2018 �لدعوى  �سدكم  �أق��ام  قد   . �لعقارية  �ل�سعفار 
�ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل – �إخاء عقار �إن �ملدعي عليه ميتنع عن �سد�د �لجرة 
تاريخه فرت�سد بذمته مبلغ 162000 درهم  للفرتة من 15-6-2017 وحتى  للماأجور 
وميتنع عن �سد�ده رغم �خطاره بال�سد�د �أو �لإخاء يف 13-11-2017 . مطالبة مالية 
�أنه تر�سد بذمة �ملدعي عليه مبلغ وقدرهم 162000 درهم كقيمة �يجارية للفرتة من 
�إن  �إلز�م بت�سليم م�ستند�ت  15-6-2017 وحتى تاريخه ورغ �خطاره يف 2017-11-13 . 
�مل�ستاأجر هو �مللزم بقيمة ��ستهاك �لكهرباء و�ملياه ولبد من تطهر �ملاأجور من تلك 
�للتز�مات ليمكن �إعادة �لنتفاع به. مطالبة مالية ما ي�ستجد من �يجار بو�قع 20.054 
وم�ساريف  بر�سوم  عليه  �ملدعي  �إل��ز�م  مالية  .مطالبة  �لفعلي  �لإخ��اء  وحتى  �سهريا 
�لثاثاء  يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  �إعانكم  �لق�سائية  �للجنة  وق��ررت  �لدعوى. 
بالد�ئرة  �لثالثة  �للجنة  �لق�سائية  �للجنة  �أم���ام   2:30 �ل�ساعة   2018-2-6 �مل��و�ف��ق 
�لبتد�ئية مبقر مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية لنظر �لدعوي وقد �أمر بتق�سر مدة 
�مل�سافة �إىل ثاثة �أيام من تاريخ �لن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونا 
وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت . يتم �إ�سد�ر هذه �لوثيقة �لكرتونيا ول تتطلب 

�أي ختم �أو توقيع.

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/562   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:�لبايزيد خلدمات �لتنظيف

37610.3 دره���م نتيجة  �إل��ي��ه ب�����س��رورة ���س��د�د مبلغ وق���دره  �مل��ن��ذر  ي��ن��ذر �مل��ن��ذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�سالون(  كامري-  )تويوتا-  �ل�سيارة  على  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر 
رقم )70097- خ�سو�سي- دبي-K- 2014- �أحمر( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/480   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:�أحمد �آل علي للتمديد�ت �ل�سحية و�لأ�سباغ

نتيجة  دره��م   95659.08 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )تويوتا- هاي �ي�س- با�س( رقم 
قبل  من  ل�ساحلكم  �ملمولة  �أبي�س(   -2015  -Q-دبي خ�سو�سي-   -51403(

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/530   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:عزيز �سيف لتاأجر �ل�سيار�ت �س.ذ.م.م

نتيجة  دره��م   19058.46 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )كيا- �سبورجت- ��ستي�سن( رقم 
)77213- خ�سو�سي- دبي-C- 2015- بني( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر. 

مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/534   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:بر�ستيج للقرطا�سية �س.ذ.م.م

28916.4 دره���م نتيجة  �إل��ي��ه ب�����س��رورة ���س��د�د مبلغ وق���دره  �مل��ن��ذر  ي��ن��ذر �مل��ن��ذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ل�سيارة )�سوزوكي- �سويفت- �سالون(  �لتنفيذية على  �ملنذر لتخاذ �لج��ر�ء�ت 
رقم )13859- خ�سو�سي- دبي-H- 2013- �أبي�س( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/539   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:كري�ستال �ستار لتجارة مو�د �لبناء �س.ذ.م.م

31400.4 دره���م نتيجة  �إل��ي��ه ب�����س��رورة ���س��د�د مبلغ وق���دره  �مل��ن��ذر  ي��ن��ذر �مل��ن��ذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )تويوتا- كورول- �سالون( رقم 
قبل  م��ن  ل�ساحلكم  �ملمولة  ف�سي(   -2014  -O-دبي خ�سو�سي-   -73713(

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/557   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:فان دير هايد لعمال تركيب معد�ت نقل �لطاقة �لكهربائية و�لتحكم به

نتيجة  دره��م   45590.31 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )جيلي- �ي �ك�س 7- ��ستي�سن( 
رقم )29974- خ�سو�سي- دبي-S- 2015- �أبي�س( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/561   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:ناكول خانا ��سوك خانا

نتيجة  دره��م   232307.94 وق��دره  مبلغ  �سد�د  ب�سرورة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )بي �م دبليو- �ك�س 5- ��ستي�سن( 
رقم )28799- خ�سو�سي- دبي-E- 2014- رمادي( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/485   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:�سامح عادل ح�سن عرفات

نتيجة  دره��م   46902.04 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
بليزر-  تريل  )�سيفروليه-  �ل�سيارة  على  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  لت��خ��اذ  �مل��ن��ذر 
��ستي�سن( رقم )87669- خ�سو�سي- دبي-M- 2013- بني( �ملمولة ل�ساحلكم 

من قبل �ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/493   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:ما�سرت برومو�سنز �س.ذ.م.م

نتيجة  دره��م   61700.86 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )تويوتا- كورول- �سالون( رقم 
قبل  م��ن  ل�ساحلكم  �ملمولة  �أبي�س(   -2015  -R-دبي خ�سو�سي-   -69356(

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/535   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:ماجد دياين للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م

نتيجة  دره��م   45927.28 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
رقم  ف��ان(  �ورف��ان-  )ني�سان-  �ل�سيارة  على  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ملنذر لتخاذ 
قبل  من  ل�ساحلكم  �ملمولة  �أبي�س(   -2013  -M-دبي خ�سو�سي-   -90996(

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/554   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:نياز �لياماميات لطيف

نتيجة  دره��م   24571.82 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )ني�سان- �سنرت�- �سالون( رقم 
)67056- خ�سو�سي- دبي-E- 2013- بني( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر. 

مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/559   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:جابر ح�سن بال �حمد ح�سني

نتيجة  دره��م   46048.39 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
��ستي�سن(  �ل�سيارة )تويوتا- فور�سرن-  �لتنفيذية على  �لج��ر�ء�ت  �ملنذر لتخاذ 
�ملمولة  ل���وؤل���وؤي(  �ب��ي�����س   -2013  -B-عجمان خ�����س��و���س��ي-   -23298( رق���م 

ل�ساحلكم من قبل �ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/503   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:�لو�دي للتريد

نتيجة  دره��م   41488.31 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )رينو- د��سرت- ��ستي�سن( رقم 
)35149- خ�سو�سي- دبي-N- 2015- بني( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر. 

مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/488   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:�ملدين لنقل �لركاب باحلافات �س.ذ.م.م

نتيجة  دره��م   51505.65 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )تويوتا- كو�سرت- با�س( رقم 
قبل  من  ل�ساحلكم  �ملمولة  �بي�س(   -2014  -M-دبي خ�سو�سي-   -21157(

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/531   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:عزيز �سيف لتاأجر �ل�سيار�ت �س.ذ.م.م

نتيجة  دره��م   24204.89 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )هيوند�ي- �سانتايف- ��ستي�سن( 
رقم )48961- خ�سو�سي- دبي-H- 2015- �أبي�س( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/536   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:ز�ركو برتوليوم برودكت�س م م ح

نتيجة  دره��م   54603.62 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
هات�سباك(  ياري�س-  )تويوتا-  �ل�سيارة  على  �لتنفيذية  �لج��ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر 
رقم )93671- خ�سو�سي- دبي-Q- 2015- �أبي�س( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/555   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:بافن للنقل بال�ساحنات �لثقيله و�خلفيفة �س.ذ.م.م

نتيجة  دره��م   48100.74 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )كيا- �سبورجت- ��ستي�سن( رقم 
)27732- خ�سو�سي- دبي-P- 2014- �أ�سود( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر. 

مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/560   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:عوي�س �ساجد حممد �ساجد نظامي

نتيجة  دره��م   170902.53 وق��دره  مبلغ  �سد�د  ب�سرورة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )ني�سان- باترول- ��ستي�سن( رقم 
)77796- خ�سو�سي- عجمان-B- 2013- �أبي�س( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/477   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:�أحمد ر�سا حممد ح�سني عليان

نتيجة  دره��م   544124.61 وق��دره  مبلغ  �سد�د  ب�سرورة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )رجن روفر- �سبورت- ��ستي�سن( 
رقم )52590- خ�سو�سي- دبي-O- 2014- �بي�س( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/504   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:�خلط �ل�ساخن لتاأجر �ل�سيار�ت �س.ذ.م.م

نتيجة  دره��م   13018.28 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )تويوتا- ياري�س- �سالون( رقم 
قبل  من  ل�ساحلكم  �ملمولة  �بي�س(   -2014  -H-دبي خ�سو�سي-   -92155(

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/533   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:عزيز �سيف لتاأجر �ل�سيار�ت �س.ذ.م.م

نتيجة  دره��م   22881.34 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
رقم  �سالون(  �وبتما-  )كيا-  �ل�سيارة  على  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر 
قبل  م��ن  ل�ساحلكم  �ملمولة  �بي�س(   -2015  -C-دبي خ�سو�سي-   -71610(

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/538   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:�سلها حممد �سيد لنقل �لركاب باحلافات �ملوؤجرة �س.ذ.م.م

نتيجة  دره��م   69267.78 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )هيوند�ي- �سانتايف- ��ستي�سن( 
رقم )82766- خ�سو�سي- دبي-M- 2014- �أحمر( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/556   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:�توجيت لتاأجر �ل�سيار�ت

نتيجة  دره��م   47942.51 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )ني�سان- تيد�- هات�سباك( رقم 
)82513- خ�سو�سي- دبي-B- 2015- �أحمر( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر. 

مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/500   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:�لقائد لتاأجر �ل�سيار�ت

نتيجة  دره��م   86429.37 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )هوند�- �كورد- �سالون( رقم 
)36668- خ�سو�سي- عجمان-B- 2014- رمادي( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل
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حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/522   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:و�يف لتجارة �لديزل ذ.م.م

نتيجة  دره��م   17103.43 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )تويوتا- كامري- �سالون( رقم 
ل�ساحلكم  �ملمولة  لوؤلوؤي(  �أبي�س   -2013  -B-عجمان خ�سو�سي-   -12732(

من قبل �ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/532   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:و�يف لتجارة �لديزل ذ.م.م

نتيجة  دره��م   55181.59 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )ني�سان- �ك�س تريل- ��ستي�سن( 
رقم )32940- خ�سو�سي- عجمان-B- 2015- �أبي�س( �ملمولة ل�ساحلكم من 

قبل �ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/481   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:�سيا�ستني �سيمبوريان للمقاولت �لفنية

نتيجة  دره��م   31497.05 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )تويوتا- هاي�س- حافلة( رقم 
)95501- خ�سو�سي- �ل�سارقة-1- 2014- �بي�س( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/809   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:رو�سان لاأعمال �لفنية �س.ذ.م.م

نتيجة  دره��م   73685.81 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
با�س(  �ي�س-  ه��اي  )تويوتا-  �ل�سيارة  على  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر 
رقم )61670- خ�سو�سي- دبي-P- 2014- �أبي�س( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/517   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:برك�س للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م

نتيجة  دره��م   104321.07 وق��دره  مبلغ  �سد�د  ب�سرورة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )ني�سان- باترول- ��ستي�سن( رقم 
)4760- خ�سو�سي- دبي-O- 2014- ذهبي( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر. 

مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/527   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:تر�ي و�ير لوجي�ستيك�س

نتيجة  درهم   188406.42 وق��دره  مبلغ  �سد�د  ب�سرورة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )بي �م دبليو-328- �سالون( 
قبل  من  ل�ساحلكم  �ملمولة  بني(   -2014  -O-دبي خ�سو�سي-   -4257( رقم 

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/524   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:�لفي�سل لتجارة �لطار�ت

نتيجة  دره��م   32543.44 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
200- بيك  �ملنذر لتخاذ �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )ميت�سوبي�سي- �ل 
�ملمولة  �أبي�س(   -2015  -B-عجمان خ�سو�سي-   -84715( رق��م  �سحن(  �ب 

ل�ساحلكم من قبل �ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/505   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:�لرميثة لتجهيز �لهد�يا �لعانية

نتيجة  دره��م   33912.73 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )ني�سان- �سنرت�- �سالون( رقم 
2014- ف�سي( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل   -B-25178- خ�سو�سي- عجمان(

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/492   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:يورو موفر�س �نرتنا�سيونال �س.ذ.م.م

نتيجة  دره��م   31598.48 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )تويوتا- فورت�سرن- ��ستي�سن( 
�أ�سود( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل   -2013  -L-رقم )37069- خ�سو�سي- دبي

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/512   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:�سباركل للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م 365

نتيجة  دره��م   76311.17 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
��ستي�سن(  �ينوفا-  )تويوتا-  �ل�سيارة  على  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر 
رقم )36281- خ�سو�سي- دبي-O- 2014- ��سود( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/519   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:�بتو�س لتعهد�ت جتهيز �ملن�ساأت �لعامة �س.ذ.م.م

نتيجة  دره��م   66012.61 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )ني�سان- �سنرت�- �سالون( رقم 
قبل  م��ن  ل�ساحلكم  �ملمولة  ف�سي(   -2014  -P-دبي خ�سو�سي-   -50642(

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/528   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:تامي لند للتجارة �س.ذ.م.م

نتيجة  دره��م   127813.63 وق��دره  مبلغ  �سد�د  ب�سرورة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )مر�سيد�س- C300- �سالون( 
قبل  ل�ساحلكم من  �ملمولة  ��سود(   -2011  -J-دبي رقم )19694- خ�سو�سي- 

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/518   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:حممد عجيب �بوتي كوتول

نتيجة  دره��م   83562.52 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )تويوتا- بر�دو- ��ستي�سن( رقم 
ل�ساحلكم  �ملمولة  لوؤلوؤي(  �أبي�س   -2014  -B-عجمان خ�سو�سي-   -26552(

من قبل �ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/507   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:مركز �لبحره �لطبي ذ.م.م

نتيجة  دره��م   40911.95 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )تويوتا- بر�دو- ��ستي�سن( رقم 
ل�ساحلكم  �ملمولة  لوؤلوؤي(  �بي�س   -2013 �ل�سارقة-2-  خ�سو�سي-   -55084(

من قبل �ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/494   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:هانكو للخدمات �لفنية �س.ذ.م.م

نتيجة  دره��م   84309.29 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
رقم  ف��ان(  بوك�سر-  )بيجو-  �ل�سيارة  على  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر 
قبل  م��ن  ل�ساحلكم  �ملمولة  �أبي�س(   -2016  -R-دبي خ�سو�سي-   -16898(

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/513   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:بينك�س للماحة �س.ذ.م.م

نتيجة  دره��م   92939.77 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ب(  بيك   -NPR )�ي�سوزو-  �ل�سيارة  على  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر 
رقم )44172- خ�سو�سي- دبي-P- 2014- �أبي�س( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/521   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:�مل�سلي لاعمال �لفنية �س.ذ.م.م

نتيجة  دره��م   92870.06 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )تويوتا- كورول- �سالون( رقم 
قبل  م��ن  ل�ساحلكم  �ملمولة  ف�سي(   -2015  -N-دبي خ�سو�سي-   -57906(

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/498   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:يون�س �مر بخ�س

نتيجة  دره��م   78851.18 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
رقم  ���س��ال��ون(   -6 )م����ازد�-  �ل�سيارة  على  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  لت��خ��اذ  �مل��ن��ذر 
قبل  من  ل�ساحلكم  �ملمولة  �أبي�س(   -2015  -D-دبي خ�سو�سي-   -22282(

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/520   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:�لأ�سطول للتجارة �لعامة

نتيجة  دره��م   55182.72 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )رينو- فلو�ن�س- �سالون( رقم 
2012- ف�سي( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل   -A-45742- خ�سو�سي- عجمان(

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/514   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:�سياء �ل�سم�س للتجارة

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره 8000.8 درهم نتيجة �لخال 
�ملنذر  �سي�سطر  و�ل  �لن�سر  تاريخ  من  ��سبوع  خال  وذل��ك  �لتق�سيط  بيع  بعقد 
رقم  �سالون(  ����س-  تيد�  )ني�سان-  �ل�سيارة  على  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  لتخاذ 
)73192- خ�سو�سي- �ل�سارقة-1- 2011- �بي�س( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/496   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:ما�سيمو �نتريرز �س.ذ.م.م

نتيجة  دره��م   89960.86 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
رقم  با�س(  )ني�سان- ميكرو-  �ل�سيارة  �لتنفيذية على  �لج��ر�ء�ت  �ملنذر لتخاذ 
)94704- خ�سو�سي- دبي-I- 2014- �بي�س( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر. 

مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/515   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:بلو و�تر خلدمات �لنابيب و�لهيدروليك �س.ذ.م.م

74220.8 دره���م نتيجة  �إل��ي��ه ب�����س��رورة ���س��د�د مبلغ وق���دره  �مل��ن��ذر  ي��ن��ذر �مل��ن��ذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )تويوتا- هايلوك�س- بيك �ب( 
رقم )49573- خ�سو�سي- دبي-O- 2014- �بي�س( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/523   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:جويف جاكوب كيتيكال جهون جاكوب

نتيجة  دره��م   89286.82 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )مازد�- �س �ك�س 5- ��ستي�سن( 
رقم )52907- خ�سو�سي- دبي-H- 2015- �بي�س( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/568   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:�لزور�ء لتاأجر �ل�سيار�ت و�حلافات

44981.3 دره���م نتيجة  �إل��ي��ه ب�����س��رورة ���س��د�د مبلغ وق���دره  �مل��ن��ذر  ي��ن��ذر �مل��ن��ذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )ني�سان- تيد�- هات�سباك( رقم 
�ملمولة ل�ساحلكم من قبل  2015- ذهبي(   -B-14050- خ�سو�سي- عجمان(

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل
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اتهام رئي�س بريو بالتق�سري
•• بريو-وكاالت:

�تهام  لتوجيه  ج��دي��دة  عملية  يف  �سيم�سيان  �أنهما  ب��رو  يف  ح��زب��ان  �أع��ل��ن 
بالتق�سر �إىل �لرئي�س بيدرو بابلو كو�سين�سكي، بعد 5 �أ�سابيع من جناته 
�أن حزب  �إل كومر�سيو  وذك��رت �سحيفة  �لرملان.  ت�سويت مماثل يف  من 

وحزب  �لي�ساري  �ملو�سعة”  “�جلبهة 
�إىل  ���س��ي�����س��ع��ي��ان  �جلديدة”  “برو 
ب���ني ط��ل��ب��ي �لت���ه���ام �للذين  �جل��م��ع 
�سد  �ل���ك���ون���غ���ر����س،  �إىل  ق���دم���اه���م���ا 

�لرئي�س.
و�أحد �لطلبني يقول �إن هناك دلئل 
كو�سين�سكي  ع���اق���ات  ع��ل��ى  ج���دي���دة 
�وديري�ست  ����س���رك���ة  م����ع  �ل���وث���ي���ق���ة 
بينما  �لر�زيلية  �لفا�سدة  �لعماقة 
يدعى �لآخر خمالفات يف �لعفو �لذي 
منحه �لرئي�س للرجل �لقوي �ل�سابق 
�لرتو فوجيموري يف دي�سمر)كانون 

�لأول( �ملا�سي.
�ت��ه��ام �لتق�سر  وك���ان ط��ل��ب ت��وج��ي��ه 

�ل�سابق �سد �لرئي�س قد زعم �أنه �أخفى �ت�سالته �لتجارية مع �وديري�ست 
�لتي �عرتفت بتقدمي ر�ساوى يف 10 دول يف �أمريكا �لاتينية، وقدم ذلك 
�لطلب حزب فوجيموري )�لقوة �ل�سعبية( �ليميني �لذي يحظى باأغلبية 
ومل  �ل�سف  �سقو�  �ل�سعبية  �لقوة  ح��زب  �أع�ساء  بع�س  ولكن  �ل��رمل��ان.  يف 
ي�سوتو� على ذلك �لإجر�ء، وذلك على ما يبدو يف مقابل عفو كوت�سين�سكي 
ب�سبب  ع��ام��اً   25 مل��دة  بال�سجن  يق�سي حكماً  ك��ان  �ل��ذي  ع��ن فوجيموري 

�نتهاكات حقوق �لإن�سان، ونفى �لرئي�س وجود مثل هذه �ل�سفقة.

�أفاد م�سدر ع�سكري يف حمافظة �لأنبار، باأن قوة من �لفرقة �لثامنة 
عرت على عبو�ت نا�سفة وقنابر هاون يف �لقائم غربي �ملحافظة.

�أن قو�ت عر�قية م�سرتكة، عرت  �لغد بر�س،  وذكر �مل�سدر بح�سب 
�لتابعة  �لرمانة  ناحية  يف  ه��اون  وقنابر  نا�سفة  ع��ب��و�ت  على  �أم�����س 

لق�ساء �لقائم، 350 كم غرب �لرمادي.
و�أ�ساف �مل�سدر �لذي رف�س ذكر ��سمه، �أن �لقو�ت عرت �أي�ساً على 
عليها  �لعثور  مت  �لتي  �مل��و�د  “تلك  �أن  �إىل  لفتاً  نا�سفني،  حز�مني 

تعتر من خملفات تنظيم د�ع�س �لإرهابي.
يذكر �أن �لقو�ت �لأمنية و�لع�سائر مت�سك �لقائم بعد حتريرها من 
د�ع�س، فيما تو��سل تلك �لقو�ت تطهر �ملدينة و�ل�سحر�ء �ملحيطة 

بها من خملفات �لتنظيم �لإرهابي. 

قال �سكان بلدة تاورغاء �لليبية، �لتي خلت من �سكانها وعمها �لدمار 
لها  �لتي يخططون  �لعودة  ُمنعو� من  �إنهم   ،2011 �نتفا�سة  بعد 

منذ فرتة.
�لو�قعة على بعد  �لبلدة  �ألف �سخ�س عن   40 ونزح ما يقدر بنحو 
38 كيلومرت� جنوبي مدينة م�سر�تة �ل�ساحلية وي�سكنون خميمات 

يف �أنحاء ليبيا منذ �أكر من �ستة �أعو�م.
ت���اورغ���اء بعدما  ���س��ك��ان  م�����س��ر�ت��ة  م��ن  وت���ط���ارد ج��م��اع��ات م�سلحة 
على  هجومها  يف  �ملدينة  �لقذ�يف  ملعمر  �ملو�لية  �لقو�ت  ��ستخدمت 

م�سر�تة خال �لنتفا�سة �لتي �أيدها حلف �سمال �لأطل�سي.
وقادت مفاو�سات مطولة �إىل خطة �ساندتها �حلكومة �ملعرتف بها 
�ل�سكان يف مطلع فر�ير �سباط رغم  دوليا يف طر�بل�س لبدء عودة 
�أ�سا�سية  بنية  �إىل  وتفتقر  بعيد  �إىل حد  �ملهجورة مدمرة  �لبلدة  �أن 

�ساحلة.
وغادر نحو 150 من �ل�سكان �لنازحني مدينة بنغازي �لو�قعة على 
700 كيلومرت �سرقي تاورغاء يف قافلة �سوب �لبلدة �لأربعاء  بعد 
�ملا�سي. وقالو� �إنهم م�ستعدون لاإقامة يف خميمات يف تاورغاء �إذ� 
لزم �لأم��ر لكنهم ع��ادو� �إىل نقطة توقفهم �لليلية يف ه��ر�وة بعدما 
من  ق��و�ت  عليها  ت�سيطر  �لتي  �سرت  ب��اجت��اه  غربا  �لتقدم  ح��اول��و� 

م�سر�تة.
ت�سريح  يف  �ل�سكان  با�سم  �ملتحدثني  �أح��د  �ل��ت��اورغ��ي  حممد  وق��ال 
�لتي  باملنطقة  �لأمني  �ملوقف  لأن  ه��ر�وة  �إىل  �لآن  “عدنا  لرويرتز 

كنا بها مل يكن جيد�«.
�أن جمموعات من م�سر�تة ت�سد �لطرق بني م�سر�تة  �أي�سا  وتردد 

وتاورغاء.
 

�ألقت �لقب�س �م�س على  �إن �ل�سرطة  قال حتالف �ملعار�سة يف كينيا 
�ملعار�سة  زعيم  فيه  �أدى  رم��زي  رئا�سي  تن�سيب  حفل  ح�سر  حم��ام 

ر�يا �أودينجا �ليمني.
�ل�سرطة  �إن  تويرت  على  )نا�سا(  �ملعار�س  �لوطني  �لتحالف  وكتبت 

�قتادت ميجونا ميجونا من منزله يف نروبي �إىل مركز لل�سرطة.
و�أعلن ميجونا، وهو حليف لأودينجا، نف�سه زعيما حلركة �ملقاومة 
�لوطنية �لتي قالت �حلكومة هذ� �لأ�سبوع �إنها جماعة خارجة عن 

�لقانون.
�أودينجا يوم �لثاثاء يف مر��سم رمزية لأد�ء  ووقف ميجونا بجو�ر 
�ليمني و�سفتها �حلكومة باأنها “عمل غر قانوين” يعر�س �أرو�ح 

�آلف �لكينيني للخطر.
عند  هاتفه  على  �ل�سرطة  با�سم  �ملتحدث  �أوي��ن��و  ت�سارلز  ي��رد  ومل 

�لت�سال به للتعليق على �لأمر.
ياأتي هذ� يف �أعقاب �لقب�س على م�سرع ينتمي للمعار�سة يوم �لأربعاء 
�أ�سرف على مر��سم تن�سيب �أودينجا. وجرى �إطاق �سر�حه بكفالة 

�أم�س �خلمي�س.
يوم  خا�سة  تلفزيونية  حمطات  ث��اث  يف  �لبث  �حلكومة  وقطعت 
�ملعار�سة.  نظمتها  �لتي  �مل��ر����س��م  تغطية  يف  ب���د�أت  بعدما  �ل��ث��اث��اء 
�ليوم  بتوقيت جرينت�س   0730 �ل�ساعة  �لبث مقطوعا حتى  وظل 
�ل��ذي مت  �ألغى �لإغ��اق  �أم�س �خلمي�س  �أم��ر حمكمة  �جلمعة برغم 

باأمر حكومي.

عوا�شم

بغداد

نريوبي

طرابل�س

رو�سيا: اأمريكا تالحق الرو�س وتعتقلهم 
•• مو�شكو-رويرتز:

قبل  �لنظر  باإعادة  مو�طنيها  فيها  تو�سي  �سفر  حتذير�ت  رو�سيا  �أ�سدرت 
�أنحاء  �لرو�س يف جميع  �ملتحدة تاحق  �لوليات  �إن  قائلة  للخارج  �ل�سفر 

�لعامل وتعتقلهم.
ويحذر بيان وز�رة �خلارجية �ملو�طنني �لرو�س �مل�سافرين للخارج من �أنهم 
بعدها  ويجري  �أمريكي  بطلب  �أخ��رى  دول  من  �لعتقال  خطر  يو�جهون 

ت�سلميهم للوليات �ملتحدة.
�ل�سلطات  ب��ني  �لتعاون  لتح�سني  دعو�تنا  “رغم  �ل�سفر  حتذير  يف  وج��اء 
�لأم��ري��ك��ي��ة و�ل��رو���س��ي��ة �مل��ع��ن��ي��ة... ت��و����س��ل �لأج��ه��زة �لأم��ري��ك��ي��ة �خلا�سة 

ماحقة �لرو�س حول �لعامل فعليا«.
�أن يدر�س  ���س��رورة  ن�سدد على  �ل��ظ��روف  ه��ذه  “يف ظ��ل  �لتحذير  و�أ���س��اف 
�ملو�طنون �لرو�س بعناية كل �ملخاطر عندما يخططون لرحات للخارج«.

�أكر من ع�سرة مو�طنني  �ملتحدة �سالعة يف �حتجاز  �لوليات  �أن  وذك��رت 
رو�س يف دول �أجنبية منذ بد�ية 2017.

وذكرت على �سبيل �ملثال �أربعة مو�طنني رو�س على �لأقل �عتقلو� يف �إ�سبانيا 
معدل  وبلغ  �إلكرتونية.  جر�ئم  بارتكاب  �أمريكية  لتهم  و�ليونان  ولتفيا 
�لتحركات �لأمريكية �سد رو�س ي�ستبه �أنهم �سالعون يف جر�ئم �إلكرتونية 

م�ستويات قيا�سية �لعام �ملا�سي.
و�عتقل �سبعة رو�س �أو وجهت لهم �تهامات يف 2017 يف �لوليات �ملتحدة 

وخارجها مقارنة باثنني يف �ملتو�سط يف �ل�سنو�ت �ل�ست �لتي �سبقتها.
و�متنعت عن وز�رة �خلارجية �لأمريكية �لتعقيب.

 

بح�ضب تقرير اأعده ديبلوما�ضيون من الحتاد الأوروبي

اإ�سرائيل ت�ستخدم ال�سياحة يف ت�سريع امل�ستوطنات 

فتور العالقة بني بيونغ يانغ وكل من بكني ومو�ضكو 

هل باتت رو�سيا تخ�سى من �سواريخ كوريا ال�سمالية؟

احتجاجات يف الأردن على رفع الأ�سعار 

وا�سنطن تفر�س حظر اأ�سلحة على جنوب ال�سودان 

•• عمان-وكاالت:

�لأردنية  �حل��ك��وم��ة  ق�����ر�ر�ت  �أع�����ادت 
بالأ�سعار،  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �لق���ت�������س���ادي���ة 
�إىل  �ل�سعبية  و�حل���ر�ك���ات  �لأح�����ز�ب 
لاحتجاج على هذه  �ل�سارع جم��دد�ً 
�خلمي�س  �لأردن  و�سهد  �لإج����ر�ء�ت. 
و�جل����م����ع����ة، م�������س���ر�ت ووق�����ف�����ات يف 
باإ�سقاط  خمتلف حمافظاته تطالب 
�حلكومة وجمل�س �لنو�ب �لذي و�فق 

على مرور هذه �ل�سر�ئب.
عن  بالرت�جع  �ملحتجون  طالب  كما 
ق�����ر�ر�ت رف���ع �لأ����س���ع���ار، و�ل���ك���ّف عما 
�ملو�طنني  جيوب  �إىل  �للجوء  �أ�سموه 
عجز  وت��ع��وي�����س  �مل��دي��ون��ي��ة  لت�سديد 
�لف�ساد  �إىل حماربة  د�ع��ني  �مل��و�زن��ة، 
نهبو�  �ل��ذي��ن  �لفا�سدين  وحما�سبة 

�أمو�ل �لباد.
�ل�سعب  ه���ت���اف���ات  �مل�������س���ارك���ون  وردد 
يريد  و�ل�سعب  �لنو�ب،  �إ�سقاط  يريد 

�إ�سقاط �حلكومة.
وبد�أ �لعمل يف �لأردن �ل�سبت �ملا�سي، 
بقر�ر رفع �أ�سعار �خلبز بكافة �أ�سنافه 
�إىل  ت�سل  متفاوتة  وبزياد�ت  �ملحلية 
100 يف �ملئة. وكانت �حلكومة قررت 

�ملتحدة بدعم فر�س حظر  �إقناع �لأمم  �أوباما  �ل�سابق بار�ك 
�أ���س��ل��ح��ة ع��ل��ى ج��ن��وب �ل�����س��ود�ن. وف��ر���س��ت �ل���ولي���ات �ملتحدة 
بالفعل عقوبات على بع�س كبار �مل�سوؤولني �ملقربني من كر 
ومن بينهم قائد �جلي�س بول مالوجن �لذي مت عزله بعد ذلك 

و�أجر على �لرحيل عن �لباد عندما �ختلف مع �لرئي�س.
�إن��ه على �لرغم من عدم وج��ود جتارة  �أمريكي  وق��ال م�سدر 
�أ�سلحة �أمريكية مع جنوب �ل�سود�ن فاإن �ل�ساح ما ز�ل يتدفق 

�إىل �لباد من �سرق �أوروبا عر دول جماورة.
هيلي  نيكي  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ل��دى  و��سنطن  م��ن��دوب��ة  وق��ال��ت 
ملجل�س �لأمن �لدويل يوم �لأربعاء �ملا�سي �إن �لوقت حان لأن 
�ل�سود�ن.  جنوب  على  �ملتحدة  �أ�سلحة  حظر  �ملنظمة  تفر�س 
�لأول  �أكتوبر ت�سرين  �أو�خ��ر  �ل�سود�ن يف  وز�رت هيلي جنوب 

•• وا�شنطن-رويرتز:

�مل��ت��ح��دة �ستفر�س حظر  �ل��ولي��ات  �إن  ث��اث��ة م�����س��ادر  ق��ال��ت 
على  �ل�سغوط  لتكثيف  �م�س  �ل�����س��ود�ن  جنوب  على  �أ�سلحة 
و�لأزمة  �لأهلية  �حل��رب  �إن��ه��اء  �أج��ل  من  كر  �سلفا  �لرئي�س 

�لإن�سانية بالباد.
�لأمريكية  �خلارجية  وز�رة  ب��اأن  لرويرتز  �مل�سادر  و�سرحت 

�ستعلن �لأمر �ليوم، وطلبت عدم ن�سر �أ�سمائها.
�إد�رة  �سر  نفاد  �إىل  �تخاذها  ح��ال  يف  �خل��ط��وة  ه��ذه  وت�سر 
جنوب  يف  �ملتحاربة  �لأط����ر�ف  م��ن  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  �لرئي�س 

�ل�سود�ن بعد �نتهاك وقف �إطاق �لنار مر�ر�.
�لرئي�س  �إد�رة  ح��اول��ت   2016 �لأول  ك��ان��ون  دي�سمر  ويف 

“�أدعو  �لأرب���ع���اء  ي��وم  للمجل�س  وق��ال��ت  ك��ر.  م��ع  و�جتمعت 
�لزماء �لأع�ساء يف �ملجل�س لدعم حظر �ل�ساح. هذ� لي�س 
به  �لقيام  ن�ستطيع  �أم��ر  ه��ذ�  معنى.  ب��ا  ب���ادرة  ولي�س  عقابا 
�لعنف  وترة  لإبطاء  فعليا..  �ل�سود�ن  جنوب  �سعب  مل�ساعدة 

و�إبطاء تدفق �لأ�سلحة و�لذخرة وحماية �أرو�ح �لأبرياء«.
ومن �ملرجح �أن يلقى �أي حترك �أمريكي د�خل جمل�س �لأمن 
�ل�سود�ن  �لإج����ر�ء�ت �سد جنوب  م��ن  لإت��خ��اذ مزيد  �ل���دويل 

مقاومة من رو�سيا �لتي تتمتع بحق �لنق�س )فيتو(. 
من  �مل�سوؤولني  كبار  من  ع��دد  على  عقوبات  �ملجل�س  وفر�س 

طريف �ل�سر�ع يف جنوب �ل�سود�ن عام 2015.
بالو�قع  �لع����رت�ف  وق��ت  “حان  �ملجل�س  �أم���ام  هيلي  وق��ال��ت 
�ملرير وهو �أن قادة جنوب �ل�سود�ن ل يخذلون �سعبهم فح�سب 

يقف عند مفرتق  �ملجل�س  ه��ذ�  ف��اإن  ث��م  وم��ن  ب��ل يخونونه، 
مدنيون  يو�جه  بينما  �ساكنني  نقف  �أن  ن�ستطيع  ل  ط��رق... 

�أبرياء �لقتل و�لغت�ساب«.
�لثنني  ي��وم  �لأفريقي  ق��ال �لحت��اد  ويف حت��رك غر معتاد، 
�إنه م�ستعد لفر�س عقوبات على �لقادة �لذين ينتهكون وقف 
ع��دد متز�يد  �إىل  لين�سم  �ل�����س��ود�ن،  �ل��ن��ار يف جنوب  �إط���اق 
�أمد  �إط��ال��ة  يف  �ملت�سببني  مبعاقبة  يطالبون  �مل�سوؤولني  م��ن 

�ل�سر�ع.
�لأفريقي مو�سى فقي حممد  وقال رئي�س مفو�سية �لحتاد 
�ل��ذي عقد يف  لل�سحفيني يف موؤمتر قمة �لحت��اد �لأفريقي 
من  �سد  نتحرك  �أن  “علينا  �أبابا  �أدي�س  �لإثيوبية  �لعا�سمة 

يو��سلون �رتكاب مذ�بح مع �سعوبهم �مل�ساملة دون ر�دع«.

ت�سديد تهديد�ته �سد بيونغ يانغ، نفت مو�سكو وبكني 
�سحة تقارير �أنهما �ساعفتا �أعد�د قو�تهما على طول 
ب��اأن تكون  �ملعزولة، و�لتي وع��دت  �ل��دول��ة  �حل��دود مع 
�أ�سلحتها �لنووية موجهة فقط نحو �لوليات �ملتحدة.

ولأج����ل جت��ن��ب وق���وع ح���رب، ح��اول��ت رو���س��ي��ا و�ل�سني 
“جتميد  ب��ع��ب��ارة  �أو م��ا و���س��ف  تطبيق خ��ارط��ة ط��ري��ق 
مزدوج”، مبعنى �أن يوقف نظام كيم جتاربه �ل�ساروخية 
مناور�تها  �ملتحدة  �لوليات  تعليق  مقابل  يف  و�لنووية 
�لع�سكرية يف مياه �سبه �جلزيرة �لكورية. ولكن تر�مب 
لإجر�ء  �ل�سمالية  كوريا  و�سعت  �لق��رت�ح،  ذلك  رف�س 
و�سابقاً،  �جلنوبية.  ك��وري��ا  م��ع  ن���ادرة  �سام  حم��ادث��ات 

�ل�سريف �لذي يقول �ليهود �إن جبل �لهيكل يقع حتته. 
�إ�سر�ئيليني  �سرطيني  م�سلحون  قتل  �ملا�سي،  و�ل�سيف 
عند مدخل �ملكان، و�أدى قيام �إ�سر�ئيل بن�سب �آلت ك�سف 
معدين عند �أبو�ب �ملجمع �إىل مزيد من �ل�سد�مات.       

�خلارجية  وز�رة  با�سم  �ملتحدث  ق��ال  �خ��رى،  جهة  من 
�لرتكية، حامي �أق�سوي، �م�س، �إن تركيا “قلقة” �إز�ء 
�لقر�ر �لأمريكي باإدر�ج رئي�س �ملكتب �ل�سيا�سي حلركة 

حما�س �إ�سماعيل هنية على قائمة �لإرهاب.
�لذي  �لقر�ر،  هذ�  �أن  �لو��سح  “من  �أق�سوي:  و�أ�ساف 
�حلياة  يف  مهماً  و�ق��ع��اً  متثل  حما�س  �أن  حقيقة  يغفل 
�لت�سوية  �أن ي�سهم يف  �لفل�سطينية، ل ميكن  �ل�سيا�سية 
�لإ�سر�ئيلي  ل��ل��ن��ز�ع  و�ل���د�ئ���م���ة  و�ل�����س��ام��ل��ة  �ل���ع���ادل���ة 

�لفل�سطيني«.
وت��اب��ع �أق�����س��وي ق��ائ��ًا �إن �ل��ق��ر�ر �لأم��ري��ك��ي، �ل���ذى مت 
�لأر�س”،  على  �حلقائق  “يتجاهل  �لأرب���ع���اء،  �ت��خ��اذه 
على  �خلطوة  هذه  توؤثر  �أل  يف  تاأمل  تركيا  �أن  م�سيفاً 

•• وا�شنطن-وكاالت:

�إثر حتذير وجهه �ل�سفر �لرو�سي يف كوريا �ل�سمالية 
�إمد�د�ت  جميع  لقطع  �ملتحدة  �لأمم  �سعي  تبعات  من 
�لنفط عن بيونغ يانغ، و�حتمال �أن يوؤدي ذلك لن�سوب 
�أوكونور، حمرر لدى جملة  ت�ساءل طوم  حرب عاملية، 
تخاف  �أي�ساً  باتت  رو�سيا  كانت  �إذ�  عما  “نيوزويك”، 

من �لنظام �ل�ستاليني.
مع  لقاء  يف  مات�سيغور�،  �ألك�ساندر  �ل�سفر  �أ���س��ار  فقد 
و�سائل �إعام ر�سمية رو�سية، �إىل �أن �لأمن �لقومي يف 
�أجرتها  ب��اده ت�سرر ج��ر�ء جت��ارب نووية و�ساروخية 
�لدويل،  �ملجتمع  لعزلتها عن  �أدى  ما  �ل�سمالية  كوريا 
“حلملة �سغط هائلة تقودها  وجعل بيونغ يانغ هدفاً 

�لوليات �ملتحدة«.
ونتيجة لتلك �حلملة، قال مات�سيغور� �إن رو�سيا �ساركت 
يف ف��ر���س ع��ق��وب��ات دول��ي��ة ���س��د ح��ك��وم��ة زع��ي��م كوريا 
�ل�سمالية كيم جونغ �أون، ولكنه ر�أى �أي�ساً �أن �سدة تلك 

�لعقوبات و�سلت �إىل ما يعتر مر�دفاً لإعان حرب. 
�لرو�سية  “�سبوتنيك”  �أن���ب���اء  وك��ال��ة  م��ع  ل��ق��ائ��ه  ويف 
“توقفت  �إذ�  مات�سيغور�  ق��ال  بالإجنليزية،  �لناطقة 
�لنفط، فذلك يعني  �لنفط وجميع منتجات  �إم��د�د�ت 
فر�س ح�سار كامل على كوريا �ل�سمالية. وكرر ممثلون 
حلكومة بيونغ يانغ �أن فر�س ح�سار يعتر بنظر كوريا 

�ل�سمالية مبثابة �إعان حرب«.
يف  �ل�����دويل،  �لأم����ن  جمل�س  لت�سويت  �مل��ح��رر  وي��ل��ف��ت 
�ل�سهر �ملا�سي، على خف�س بن�سبة 90% جلميع و�رد�ت 
كوريا �ل�سمالية من �لنفط، وهو ما �أ�سارت �إليه �لدولة 
�لع�سكرية بو�سفه “عمًا حربياً”. وقد كررت �لوليات 
�ملتحدة �تهاماتها لكل من �ل�سني ورو�سيا بتحدي تلك 
بالنفط عر خطوط  �سر�ً  وتزويد جارتهم  �لعقوبات، 

بحرية، وهو �أمر نفته كا �لدولتني. 
بني  �لكورية  �جل��زي��رة  �سبه  تق�سيم  م��ن  �سنو�ت  وبعد 
�أوكونور  ي�سر  �ملتحدة،  و�لوليات  �ل�سوفييتي  �لحتاد 
�ل�سيوعي،  لوكيلهما  وب��ك��ني  م��و���س��ك��و  ق��دم��ت��ه  ل��دع��م 
خال حربه مع كوريا �جلنوبية، يف خم�سينيات �لقرن 
�ملا�سي. ولكن عندما جنحت كوريا �ل�سمالية يف تطوير 
بالي�ستية  و�أجرت جتارب على �سو�ريخ  نووية،  �أ�سلحة 
عابرة للقار�ت، و�أ�سبحت قادرة علي �سرب �أي مكان يف 
من  وك��ل  �ل�سمالية  كوريا  بني  �لعاقة  ف��رتت  �لعامل، 

�ل�سني ورو�سيا. 
�تخذتها  ل�ستعد�د�ت  �ملحرر  يلفت  نف�سه،  �لوقت  ويف 
منطقة  يف  �أمريكي  تو�سع  من  حت�سباً  و�ل�سني  رو�سيا 
�ملحيط �لهادئ �لآ�سيوية، ف�سًا عن تبادل �لتهديد�ت 
م���ع ك���وري���ا �ل�����س��م��ال��ي��ة. ف��ق��د �أج�����رى �ل���ب���ل���د�ن، خال 
وعندما  م�سرتكة.  بحرية  مناور�ت  �لأخ��رة،  �لأ�سهر 
بد�أ �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب، يف �إبريل �ملا�سي، 

•• عوا�شم-وكاالت:

كتب �أوليفر هوملز يف �سحيفة “غارديان” �لريطانية 
لإ�سفاء  و�سياحية  �أث��ري��ة  م��و�ق��ع  ت��ط��ور  �إ���س��ر�ئ��ي��ل  �أن 
�لفل�سطينية  �لح��ي��اء  يف  �مل�ستوطنات  على  �ل�سرعية 
بالقد�س، بح�سب تقرير �أعده ديبلوما�سيون من �لحتاد 

�لأوروبي. 
وقال �إن تقرير�ً م�سرباً ح�سلت عليه �ل�سحيفة �أفاد �أن 
�حتلتها  �لتي  �ل�سرقية  �لقد�س  من  �أج��ز�ء  يف  �مل�ساريع 
�إ�سر�ئيل عام 1967، ُت�ستخدم “كاأد�ة �سيا�سية لتعديل 
وت�سريعها  �مل�����س��ت��وط��ن��ات  ول��دع��م  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  �ل���رو�ي���ة 

وتو�سيعها«. 
وحدد �لتقرير مو�قع �حلفر �لتي يديرها �مل�ستوطنون 
يف قلب �ملناطق ذ�ت �لغالبية �لعربية، ف�سًا عن م�سروع 
ل��ل�����س��ي��ار�ت �ل��ت��ي ت�سر ب��و����س��ط��ة �ل��ك��اب��ل م��ع حمطات 
�ملبنية  �ملدنية  �ملناطق  وحتديد  �مل�سادرة،  �لأر����س��ي  يف 
كمنتزهات وطنية. و�أفاد �لتقرير �أن “�لقد�س �ل�سرقية 
يف  وطنية  منتزهات  فيه  تقام  �لتي  �لوحيد  �ملكان  هي 

�أحياء �سكنية«.
عن  عبارة  هي  �لتي  �لوثيقة،  هذه  �أن  �إىل  هوملز  و�أ�سار 
�لديبلوما�سية  �ل��ب��ع��ث��ات  روؤ����س���اء  ي��ع��ده  ���س��ن��وي  ت��ق��ري��ر 
�ل��ق��د���س، ر�سمت ���س��ورة قامتة،  ل��احت��اد �لأوروب�����ي يف 
و�حتمالت  �مل��دي��ن��ة  يف  ع���ام  ب�سكل  �ل��و���س��ع  �إن  وق��ال��ت 
�ل�سام قد تر�جعت، و�أن تهمي�س �لفل�سطينيني، �لذين 
ي�سكلون 37 يف �ملئة من �سكان �ملدينة، ل يز�ل م�ستمر�ً، 
مع تدمر 130 منزًل وت�سريد 228 �سخ�ساً. ولفتت 
�مل�ستوطنات  ب��ن��اء  خ��ط��ط  يف  قيا�سي  رق���م  م��ع  �أن���ه  �إىل 
�إقامات  وثائق  مبوجب  للفل�سطينيني  �ملادية  و�لعزلة 
حد  �إىل  ت��ك��ون  �أن  ع��ن  توقفت  “�ملدينة  ف���اإن  م�����س��ددة، 
�إىل  بالن�سبة  �قت�سادياً وح�سرياً وجتارياً  كبر، مركز�ً 

�لفل�سطينيني«.  وقالت �إن �لتنمية �لأثرية و�ل�سياحية 
منظمات  وكذلك  �حلكومية  �ملوؤ�س�سات  بها  تقوم  �لتي 
�إىل  م�ستندة  “�سردية  توؤ�س�س  �مل�ستقلة  �مل�ستوطنني 
ح�ساب  على  منطقة  يف  �ل��ي��ه��ودي  �ل��وج��ود  ��ستمر�رية 
ر�أ�س  ع��ل��ى  �أن���ه  �إىل  ول��ف��ت��ت  �أخرى”.  وث��ق��اف��ات  �أدي����ان 
عبارة  هي  �لتي  د�وود”  “مدينة  �مل�ساريع  ه��ذه  قائمة 
�سلو�ن  �ساحية  �حلكومة يف  �أثرية متولها  عن حديقة 
“تروج  ��ستيطانية  منظمة  �ملكان  هذ�  ويدير  �لعربية. 
عن  �مل��ك��ان  تف�سل  بينما  ح�����س��ري��ة،  ي��ه��ودي��ة  ل�����س��ردي��ة 

حميطه �لفل�سطيني«.
ظل  يف  م�ستوطناً   450 وج���ود  ع��ن  �لتقرير  وحت���دث 
�آلف  �لتي يقيم فيها ع�سرة  حماية م�سددة يف �سيلو�ن 
�مل�ستمرة  �ل��ط��رد  ع��م��ل��ي��ات  �أن  م��ن  وح���ذر  فل�سطيني. 
و�لوجود �لأمني �لإ�سر�ئيلي �ملتز�يد، قد �أديا �إىل توتر 
مايو  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة يف  �حل��ك��وم��ة  وو�ف��ق��ت  �ملنطقة.  يف 
على م�سروع �سيار�ت ت�سر بالكابل للربط بني �لقد�س 
دولياً  تعتر  ت��ز�ل  ل  �لتي  �لقدمية  و�مل��دي��ن��ة  �لغربية 
ت�سغيل �خلط  يتم  ب��اأن  توقعات  ومع  �أر��سي حمتلة”. 
يف  �سخ�س  �آلف  ث��اث��ة  م��ن  �أك���ر  لنقل   2020 ع���ام 
�ل�ساعة، فاإن �لتقرير حذر من خطة “مثرة للجدل” 
�سيكون من �ساأنها تعزيز “�مل�ستوطنات �ل�سياحية”. كما 
يهدف �مل�سروع يف مرحلته �لثانية �لتي مل جتِر �ملو�فقة 
عليها بعد، �إىل �لتمدد يف عمق �لقد�س �ل�سرقية. و�أ�سار 
باأنه يحول �لقد�س  �مل�سروع  “�ملنتقدين و�سفو�  �أن  �إىل 
�مل�سنفة على لئحة �لرت�ث �لعاملي �إىل حديقة جتارية 
عن  غ��ائ��ب��ون  �مل��ح��ل��ي��ني  �لفل�سطينيني  �ل�����س��ك��ان  بينما 

�ل�سردية �لتي يجري ترويجها بني �لز�ئرين«. 
و�إىل ذلك، حذر �لديبلوما�سيون من �أن م�سروع �سيار�ت 
�لكابل، ميكن �أن توؤدي �إىل تدهور �لو�سع �لأمني، كونه 
130 م��رت�ً جممع �حل��رم �لقد�سي  �أك��ر من  ل يبعد 

�أن  �سرط  �لنووية  �أ�سلحتها  نزع  على  بيونيانغ  و�فقت 
توقف �لوليات �ملتحدة عملياتها �لعد�ئية.

�تهامات  مات�سيغور�  �ل�سفر  نفي  �إىل  �أوكونور  ويلفت 
�أمريكية باأن رو�سيا تدعم �سوق كوريا �ل�سمالية �ملتعر 
بدور  �لقيام  �أو  ي��ان��غ،  بيونغ  م��ن  �لفحم  �سر�ئها  ع��ر 

�لوكيل عن دول �أخرى ت�سعى ل�سر�ء �لفحم. 
و�أ�ساف مات�سيغور� �أن رو�سيا �سوف تعيد جميع �لعمال 
�أر��سيها  على  يعملون  �ل��ذي��ن  �ل�سماليني  �ل��ك��وري��ني 
�آخر  بنود  م��ع  متا�سياً   ،2019 نهاية  يف  بلدهم،  �إىل 
بيونغ  بحق  �لقا�سية  �لدولية  �لعقوبات  من  جمموعة 

يانغ.  

�مل�ساعد�ت �لإن�سانية لقطاع غزة. وحتكم حما�س قطاع 
غزة �لذي يو�جه و�سعاً �إن�سانياً خطر�ً ويخ�سع حل�سار 

م�سدد من قبل �لحتال �لإ�سر�ئيلي.
وكانت وز�رة �خلارجية �لأمريكية قالت خال �لأ�سبوع 
�جلاري، �إن هنية بالإ�سافة �إىل ثاث حركات �إ�سامية 
يف م�سر وفل�سطني “يهددون ��ستقر�ر �ل�سرق �لأو�سط 

ويقو�سون عملية �ل�سام ».
تنظيمي  �إدر�ج  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  بقر�ر  م�سر  ورحبت 
ح�سم ولو�ء �لثورة �ملرتبطني بتنظيم �لإخو�ن �مل�سلمني 
�أنه  على  �مل�سرية  �حل��ك��وم��ة  ت�سنفه  �ل���ذي  �لإره���اب���ي، 
للتنظيمات  �لأمريكية  �لقائمة  على  �إره��اب��ي،  تنظيم 

�لإرهابية.
وتعتر و��سنطن حما�س منظمة �إرهابية منذ 1997، 

ونفذت �حلركة هجمات �سد �لحتال �لإ�سر�ئيلي.
�ملتحدة لزعيمها  �إدر�ج �لوليات  وكانت حما�س رف�ست 

�ل�سيا�سي على قائمة �لإرهاب.

ر�سوم جمركية و�سر�ئب �أخرى.
و�أث��ر �ل��ن��ز�ع يف �سوريا و�ل��ع��ر�ق على 
يف  �سحاً  تعاين  �لتي  �ململكة  �قت�ساد 

�ملياه و�ملو�رد �لطبيعية.
 9.5 نحو  �ململكة  �سكان  ع��دد  ويبلغ 

مايني ن�سمة.

�إير�د�تها  زي���ادة  �إىل  �ل���ق���ر�ر�ت  ه��ذه 
مليون   540 مب���ق���د�ر  �ل�����س��ري��ب��ي��ة 

دينار )761 مليون دولر(.
و�لب�سائع  �ل�����س��ل��ع  م��ع��ظ��م  وت��خ�����س��ع 
�سريبة  �إىل  �لأردن،  يف  ع���ام  ب�سكل 
�إىل  �إ�سافة   ،%  16 مبيعات قيمتها 

يف 16 يناير )كانون �لثاين( �ملا�سي، 
�مل���دع���وم وفر�س  ���س��ع��ر �خل���ب���ز  رف����ع 
���س��ر�ئ��ب ج���دي���دة ع��ل��ى �ل��ع��دي��د من 
�لدين  خف�س  ب��ه��دف  و�مل����و�د  �ل�سلع 

�لعام �لذي جتاوز 35 مليار دولر.
وت���ق���ول �حل��ك��وم��ة �إن���ه���ا ت�����س��ع��ى من 
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                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/544   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:�ل�سيار�ت �لعاملية لتاجر �ل�سيار�ت

نتيجة  دره��م   35869.98 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
رقم  ���س��ال��ون(  ري���و-  )ك��ي��ا-  �ل�سيارة  على  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  لت��خ��اذ  �مل��ن��ذر 
قبل  من  ل�ساحلكم  �ملمولة  �بي�س(   -2014  -K-دبي خ�سو�سي-   -28551(

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/487   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:حول �لعامل لل�سحن ونقل �لطرود و�مل�ستند�ت �س.ذ.م.م

نتيجة  دره��م   56039.48 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )ني�سان- �سني- �سالون( رقم 
قبل  من  ل�ساحلكم  �ملمولة  �أبي�س(   -2015  -Q-دبي خ�سو�سي-   -21875(

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/499   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:بينو �سانكار�ن بياي ر�جا�سيكهار�ن

نتيجة  دره��م   59308.79 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )رينو- كوليو�س- ��ستي�سن( رقم 
)55798- خ�سو�سي- دبي-F- 2014- بيج( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر. 

مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/516   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:جيبور ملقاولت �ل�سباغ و�لديكور

نتيجة  دره��م   65058.57 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
200- بيك  �ملنذر لتخاذ �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )ميت�سوبي�سي- �ل 
�ملمولة  �بي�س(   -2015 �ل�سارقة-2-  خ�سو�سي-   -44965( رق��م  �سحن(  �ب 

ل�ساحلكم من قبل �ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/479   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:توما�س جون�سون بن جون�سون

نتيجة  دره��م   107830.09 وق��دره  مبلغ  �سد�د  ب�سرورة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
��ستي�سن(  �ل�سيارة )تويوتا- فور�سرن-  �لتنفيذية على  �لج��ر�ء�ت  �ملنذر لتخاذ 
�ملمولة  ل��وؤل��وؤي(  �أبي�س   -2015 �ل�سارقة-�أبي�س-  خ�سو�سي-   -54957( رقم 

ل�ساحلكم من قبل �ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/490   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:رباره لتاأجر �ل�سيار�ت

نتيجة  دره��م   302255.22 وق��دره  مبلغ  �سد�د  ب�سرورة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )ني�سان- باترول- ��ستي�سن( رقم 
)59967- خ�سو�سي- �ل�سارقة-1- 2015- �أبي�س( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/540   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:�سمر حممد ح�سني مرع�سي

نتيجة  دره��م   100632.03 وق��دره  مبلغ  �سد�د  ب�سرورة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )فورد- مو�ستاجن- كوبية( رقم 
)6901- خ�سو�سي- دبي-N- 2014- �بي�س �حمر( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/542   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:زيتونه لتاجر �ل�سيار�ت �س.ذ.م.م

نتيجة  دره��م   37697.56 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ك�سنت- �سالون(  �ل�سيارة )هيوند�ي-  �لتنفيذية على  �ملنذر لتخاذ �لج��ر�ء�ت 
رقم )16210- خ�سو�سي- دبي-L- 2015- عنابي( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/483   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:مونديال لتاأجر �ل�سيار�ت

نتيجة  دره��م   17746.95 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ل�سيارة )هايوند�ي- �لنرت�- �سالون(  �لتنفيذية على  �ملنذر لتخاذ �لج��ر�ء�ت 
�ملمولة ل�ساحلكم من  بيج(   -2015 �ل�سارقة-2-  رقم )237814- خ�سو�سي- 

قبل �ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/506   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:ديوبتيك كليمنج �ند ماينتينن�س �سوليوتن�س �س.ذ.م.م

نتيجة  دره��م   68007.69 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )تويوتا- كامري- �سالون( رقم 
ل�ساحلكم من  �ملمولة  لوؤلوؤي(  �بي�س   -2014  -P-دبي )79224- خ�سو�سي- 

قبل �ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/543   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:�لرقم �لذهبي لتاجر �ل�سيار�ت و�حلافات �س.ذ.م.م

نتيجة  دره��م   32823.08 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )ني�سان- �سنرت�- �سالون( رقم 
ل�ساحلكم من  �ملمولة  لوؤلوؤي(  �بي�س   -2014  -E-دبي )79458- خ�سو�سي- 

قبل �ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/484   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:�لفار�س لتجارة قطع غيار �لجهزة �لكهربائية

نتيجة  دره��م   15750.94 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ل�سيارة )جريت وول- بيك �ب كابينه  �لتنفيذية على  �ملنذر لتخاذ �لج��ر�ء�ت 
�ملمولة  �بي�س(   -2014  -A-لقيوين� �م  خ�سو�سي-   -56899( رق��م  و�ح��ده( 

ل�ساحلكم من قبل �ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/526   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:دياموند �ستار للقرطا�سية �س.ذ.م.م

40370.5 دره���م نتيجة  �إل��ي��ه ب�����س��رورة ���س��د�د مبلغ وق���دره  �مل��ن��ذر  ي��ن��ذر �مل��ن��ذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )ني�سان- �سني- �سالون( رقم 
)38743- خ�سو�سي- دبي-J- 2015- ��سود( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر. 

مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/564   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:لينا حممد عدنان �ليوبي

نتيجة  دره��م   33077.87 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
رقم  ��ستي�سن(  )ك��ادي��اك-  �ل�سيارة  على  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  لت��خ��اذ  �مل��ن��ذر 
)72827- خ�سو�سي- دبي-C- 2004- ��سود( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر. 

مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/501   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:�لر�ق لتاأجر �ل�سيار�ت

14603.9 دره���م نتيجة  �إل��ي��ه ب�����س��رورة ���س��د�د مبلغ وق���دره  �مل��ن��ذر  ي��ن��ذر �مل��ن��ذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )هايوند�ي- �ك�سنت- �سالون( 
رقم )35898- خ�سو�سي- �ل�سارقة-2- 2014- �بي�س( �ملمولة ل�ساحلكم من 

قبل �ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/565   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:مونديال لتاجر �ل�سيار�ت

نتيجة  دره��م   17747.96 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ل�سيارة )هايوند�ي- �لنرت�- �سالون(  �لتنفيذية على  �ملنذر لتخاذ �لج��ر�ء�ت 
من  ل�ساحلكم  �ملمولة  �زرق(   -2015 �ل�سارقة-2-  خ�سو�سي-   -37915( رقم 

قبل �ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/511   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:رباره لتاأجر �ل�سيار�ت

نتيجة  دره��م   42369.14 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )ميت�سوبي�سي- لن�سر- �سالون( 
رقم )53228- خ�سو�سي- �ل�سارقة-1- 2014- �أبي�س( �ملمولة ل�ساحلكم من 

قبل �ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/502   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:طريق �لريان للمقاولت �لفنية

نتيجة  دره��م   94547.89 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )ني�سان- �ورفان- حافلة( رقم 
)15984- خ�سو�سي- �ل�سارقة-�لفئة �لأوىل- 2014- �بي�س( �ملمولة ل�ساحلكم 

من قبل �ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/566   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:�سعيد خري

نتيجة  دره��م   102713.24 وق��دره  مبلغ  �سد�د  ب�سرورة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )�ودي- كيو 3- ��ستي�سن( رقم 
قبل  م��ن  ل�ساحلكم  �ملمولة  ����س��ود(   -2013  -M-دبي خ�سو�سي-   -54814(

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/525   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:�لنجم �ملتاألق ملقاولت �لتك�سية و�لر�سيات و�ل�سباغ ذ.م.م

نتيجة  دره��م   47149.79 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )هايوند�ي- �سوناتا- �سالون( 
رقم )98077- خ�سو�سي- �ل�سارقة-1- 2014- �بي�س( �ملمولة ل�ساحلكم من 

قبل �ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/563   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:�سامنوجام نيتاينيدهي �سوبر�مانيام

نتيجة  دره��م   369066.35 وق��دره  مبلغ  �سد�د  ب�سرورة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )بي �م دبليو- �ك�س 6- ��ستي�سن( 
�ملمولة  ����س��ود(   -2014 �لوىل-  �ل�سارقة-�لفئة  خ�سو�سي-   -87785( رق��م 

ل�ساحلكم من قبل �ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/567   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:�حلور�ء ملقاولت �ل�سيانة �لعامة

نتيجة  دره��م   87451.36 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )تويوتا- هاي�س- فان ركاب( رقم 
)14907- خ�سو�سي- عجمان-B- 2013- �بي�س( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل
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عربي ودويل

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

�ختار تر�مب كري�ستوفر ر�ي لإد�رة مكتب �لتحقيقات 
�لفدر�يل �جلهاز �لذي كان �لرئي�س يعتقد �نه متحيز 
�لنتخابات  يف  رو�سيا  ت��دخ��ل  ح��ول  �لتحقيق  يف  ���س��ده 

�لرئا�سية �لمركية يف 2016.
ل��ك��ن ر�ي وب��ع��د م����رور ���س��ت��ة ����س��ه��ر ف��ق��ط ع��ل��ى توليه 

�سد�م  موقع  يف  نف�سه  يجد  من�سبه، 
مع تر�مب �لذي �سبق له و�قال مدير 
ك���وم���ي �لعام  ه����ذ� �جل���ه���از ج��ي��م�����س 

�ملا�سي.
�خلمي�س  �ن �ن”  “�سي  �سبكة  �أوردت 
يف  ��ستقالته  يقدم  �ن  ميكن  ر�ي  �ن 
�لأخ�سر  �ل�سوء  تر�مب  �أعطى  حال 
عا�سفة  ت��ث��ر  ���س��ري��ة  م��ذك��رة  لن�سر 

�سيا�سية يف و��سنطن.
�ربع  يف  �ل��و�ق��ع��ة  �ل��وث��ي��ق��ة  تت�سمن 
�سفحات �نتقاد� على ما يبدو لل”�ف 
با�ستغال  �ل��ع��دل  ووز�رة  �آي”  ب��ي 
�ل�سلطة يف ق�سية �لتن�ست على ع�سو 

و�ل��ذي يخ�سع   2016 �لنتخابي يف  تر�مب  يف فريق 
للتحقيق حول �لتو�طوؤ مع مو�سكو خال تلك �لفرتة.

ر�سمي غر معتاد  بيان  �لفدر�لية يف  �ل�سرطة  وع��رت 
�لربعاء عن �لقلق �ز�ء �ملذكرة �لتي �أعدها رئي�س جلنة 
�ل�����س��ي��وخ ديفني  �ل���س��ت��خ��ب��ار�ت �جل��م��ه��وري يف جمل�س 

نوني�س.
وتابع �لبيان “لدينا خماوف جدية ب�ساأن وجود �إغفالت 

مادية للوقائع توؤثر ب�سورة �أ�سا�سية على دقة �ملذكرة«.
ومع �أن �لبيان مل يحمل توقيعا �إل �نه من �لو��سح �نه 
ح�سل على �سوء �أخ�سر من ر�ي �لذي جتنب �ل�سو�ء 

يف ما يتعلق بالقوة �مل�سرتكة ملكافحة �جلهادية يف منطقة 
�ل�ساحل �لتي ت�سم خم�س دول )موريتانيا ومايل وبروكينا 

فا�سو و�لنيجر وت�ساد(، و�لتعاون �لثنائي و�لهجرة.
�جلي�س  يقف  فرن�سا،  م��ن  وبطلب  م��ايل  “يف  �ن��ه  وت��اب��ع 
�ل�سنغايل يف �ل�سف �سد �لرهابيني يف منطقة موبتي”، 
�����س���ارة �ىل مت��رك��ز ق���وة ل��ل��رد �ل�����س��ري��ع ت�����س��م جنود�  يف 

�سنغاليني يف و�سط مايل.
و�سيزور رئي�سا �لدولتني �للذ�ن يوؤكد 
�ولوية،  �لتعليم  �ن  ع��ل��ى  منهما  ك��ل 
دك��ار مت جتديده  ذل��ك معهد� يف  بعد 
للتنمية،  �لفرن�سية  �ل��وك��ال��ة  ب��ام��و�ل 
�ل�سر�كة  م���وؤمت���ر  لف���ت���ت���اح  مت��ه��ي��د� 

�لعاملية للتعليم.
�سي�سارك  ����س���ال،  م��اك��ي  م���ن  وب���دع���وة 
ماكرون يف رئا�سة �ملوؤمتر روؤ�ساء �سبع 

دول �فريقيا ومانحون دوليون.
وهدف �ملوؤمتر هو جمع حو�ىل ثاثة 
مليار�ت دولر للفرتة من 2018 �ىل 
بلد�  �ستني  �كر من  مل�ساعدة   2020
�جل  من  �لتعليمية  بر�جمها  يف  ناميا 
خف�س عدد �لطفال �ملحرومني من �ملد�ر�س و�لذي يقدر 

بنحو 264 مليون، على �لرغم من زيادة عدد �ل�سكان.
�لبلدين  يف  �لتعليم  لقطاع  تظاهر�ت  جت��ري  ولل�سدفة، 

حاليا.
دعم  �ن���ه يف جم���ال  للتنمية  �ل��ف��رن�����س��ي��ة  �ل��وك��ال��ة  ق��ال��ت 
�لدول  م��ن  بكثر”  �ف�سل  لي�س  فرن�سا  “�د�ء  �لتعليم 
2،5 باملئة من م�ساعد�تها  �لخرى �ملانحة، بتخ�سي�سها 
�ل�سركات  �حلكومية لذلك. لذلك تطالب ريهانا �سفرة 
برفع  ماكرون  “�ون”  و�ملتو�سطة مثل منظمة  �ل�سغرة 

�مل�ساهمة �لفرن�سية لت�سل �ىل 300 مليون دولر.

ترامب يتهم »اف بي اآي« ووزارة العدل »بت�سيي�س« التحقيقات 
 •• وا�شنطن-اأ ف ب:

�تهم �لرئي�س �لمركي دونالد تر�مب �م�س م�سوؤويل مكتب 
بت�سيي�س  �لعدل  ووز�رة  �آي(  بي  )�ف  �لفدر�يل  �لتحقيقات 

�لتحقيقات ل�سالح خ�سومه �لدميوقر�طيني.
وقال تر�مب يف تغريدة �ن “كبار م�سوؤويل وحمققي �ف بي 
�ملنزهة،  �لتحقيق  عملية  بت�سيي�س  قامو�  �لعدل  ووز�رة  �آي 
بدون  لكن  �جلمهوريني”  و�سد  �لدميوقر�طيني  ل�سالح 

تو�سيحات ��سافية.
قبل  ت�سوره  �ملمكن  يكن من  �م��ر مل  “هو  تر�مب  و����س��اف 
ب��ع��م��ل عماء  �خ����رى  ج��ه��ة  م���ن  م�����س��ي��د�  ف���رتة ق�سرة”، 

“ر�ئعني” عار�سو� �مل�سوؤولني عنهم.
وك���ان ت��ر�م��ب م��ن ع��ني وزي���ر �ل��ع��دل �حل���ايل جيف �سي�سنز 
ومدير �ل “�ف بي �آي” كري�ستوفر ر�ي وهذ� �لخر بدل 

من جيم�س كومي �لذي �أقاله �لرئي�س �لعام �ملا�سي.
وياأتي هذ� �لتهام لل�سرطة �لفدر�لية وهو �مر نادر من قبل 
تر�مب لإعطاء  ي�ستعد فيه  �لذي  �لوقت  رئي�س �مركي يف 
جلنة  رئي�س  �ع��ده��ا  �سرية  م��ذك��رة  لن�سر  �لخ�سر  �ل�سوء 
�ل�ستخبار�ت �جلمهوري كيفن نوني�س ت�سكك يف �د�ء مكتب 

�لتحقيقات.
ملجل�س  �لتابعة  �للجنة  �ع�ساء دميوقر�طيون يف هذه  وكان 
�ل�����س��ي��وخ ع��ار���س��و� �مل��ذك��رة �ل��ت��ي مت �ع���د�ده���ا �ن��ط��اق��ا من 

معلومات �سرية.
يجيز  �ن  تر�مب  من  نوني�س  طلب  �لتي  �مل��ذك��رة  وخا�سة 
منحازة  معلومات  ��ستخدم  �آي”  بي  “�لف  �ن  هي  ن�سرها 
لرت�مب  �لنتخابي  �لفريق  يف  ع�سو  على  �لتن�ست  لطلب 
بح�سب  لل�سلطة  ��ستغال  ي�سكل  م��ا  يف   2016 �ل��ع��ام  يف 

�جلمهوريني.
�ل �ن �لدميوقر�طيني ي�سعرون بالقلق من �سعي �حلكومة 
ذلك  �نعكا�سات  ومن  �ل�ستخبار�تية  �ملعلومات  ت�سيي�س  �ىل 
روبرت  �خلا�س  �ملدعي  يقوده  �ل��ذي  �لتحقيق  �سرعية  على 
�لرئا�سية  �لن��ت��خ��اب��ات  �ل��رو���س��ي يف  �ل��ت��دخ��ل  ح���ول  م��ول��ر 

�لخرة.
 

اإعادة فتح مطار ت�سارل�ستون بعد اإنذار
•• وا�شنطن-رويرتز:

كارولينا  �ساوث  ولي��ة  يف  �ل��دويل  ت�سارل�ستون  مطار  �أُخلى 
مريبة  لفافة  على  ع��رت  �إنها  �ل�سرطة  قالت  �أن  بعد  �م�س 
�أقل من �ساعتني.  �أعيد فتحه بعد  يف �ملطار وفح�ستها لكن 
��ستئناف  ت��وي��رت لإع�����ان  ع��ل��ى  ت��غ��ري��دة  �مل���ط���ار يف  وك��ت��ب 
على  نعمل  فيما  طو�بر  “توقعو�  طبيعي  ب�سكل  �لعمليات 
ت�سير رحاتكم  وقال �ملطار “رجاء ر�جعو� و�سع رحاتكم 
�سركم«.  على  �سكر�  بكم.  �خلا�سة  �ل��ط��ر�ن  �سركات  م��ع 
عن  تقرير�  �إن  ت�سارل�ستون  �سرطة  �إد�رة  من  م�سوؤول  وق��ال 
�أدى  �ملحلي  بالتوقيت  �سباحا   5:23 �ل�ساعة  لفافة مريبة 

لإخاء �ملطار بالكامل بينما حتقق �ل�سلطات يف �مل�ساألة.
 

•• كاليه -اأ ف ب:

غ���د�ة �ع��ن��ف م��و�ج��ه��ات ت��ق��ع بني 
م��ه��اج��ري��ن يف ك��ال��ي��ه، دع���ا وزير 
�ل����د�خ����ل����ي����ة �ل���ف���رن�������س���ي ج�����ر�ر 
ك���ول���وم���ب �م���������س �ل����ر�غ����ب����ني يف 
�لهجرة �ىل بريطانيا �ىل �لعدول 
�ملدينة  ه�����ذه  �ىل  �مل����ج����يء  ع����ن 

�ل�ساحلية يف �سمال فرن�سا.
بني  ع���ن���ي���ف���ة  م����و�ج����ه����ات  و�دت 
مهاجرين �فغان و�فارقة يف عدة 
�م���اك���ن يف ك��ال��ي��ه �خل��م��ي�����س �ىل 
بينهم  ج��ري��ح��ا  ع�سرين  ���س��ق��وط 
�رب��ع��ة ����س��ي��ب��و� ب��ال��ر���س��ا���س وهم 

بني �حلياة و�ملوت.
وه�������ذه �ل���������س����د�م����ات ت���ت���ك���رر يف 
�ليها  يتدفق  �لتي  كاليه  منطقة 
مئات �ملهاجرين على �مل �لتمكن 
بو��سطة  �سريا  �ملان�س  عبور  م��ن 

مهربني للو�سول �ىل بريطانيا.
حد  �ىل  ت�����س��ل  ت���ك���ن  مل  ل��ك��ن��ه��ا 
تذكر  وب��ات��ت  ب��ج��رح��ى،  �لت�سبب 
���س��ائ��د� حني  ك��ان  �ل���ذي  بالو�سع 
�آلف �ملهاجرين يف خميم  تكد�س 

ع�سو�ئي مت تفكيكه يف 2016.
�ل�������س���د�م���ات فيما  ه�����ذه  وت����ات����ي 
�ميانويل  �لرئي�س  حكومة  تقوم 
م�����س��روع قانون  ب���اإع���د�د  م���اك���ون 

�ملد�فعون  به  يندد  �لهجرة  ح��ول 
ي�سدد  �نه  باعتبار  �ملهاجرين  عن 

�سروط �ل�ستقبال.
و��سيب مهاجر خام�س بالر�سا�س 
“باخلطر”  و�سف  و�سعه  لكن 
لهذه  �ملحلية  �ل�سلطات  قبل  من 
مئات  فيها  يتمركز  �لتي  �ملنطقة 
�ملهاجرين على �مل �لنتقال �سر� 

�ىل بريطانيا.
�آخرون من �سدمات   12 ويعاين 
ع����دة وك�����س��ور جن���م ب��ع�����س��ه��ا عن 
�ساح �بي�س، كما قالت �سرطة با-

بجروح  �آخ��ر  و��سيب  دي-كاليه. 
و�و�سح  ب�����س��ي��ارة.  ���س��دم  ع��ن��دم��ا 
�مل�سدر نف�سه �ن �سرطيني ��سيبا 

�ي�سا بجروح طفيفة.
�لفرن�سي  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي���ر  وق���ال 
ليل  ك���ال���ي���ه  �ىل  ت����وج����ه  �ل�������ذي 
�ملدينة  �ن  �جل���م���ع���ة  �خل��م��ي�����س 
“عا�ست م�ستوى غر م�سبوق من 
يعي�سه  م��ا  �ن  و����س��اف  �لعنف”. 

�سكان كاليه �مر ل يحتمل.
وب��ع��د �ع���م���ال �ل��ع��ن��ف ه����ذه، كان 
�ل��ل��ي��ل ه���ادئ���ا ب��ح�����س��ب م�����س��در يف 

�ل�سرطة.
وق����ال ج���ان ك��ل��ود ل���ون���و�ر رئي�س 
ت�ساعد  �ل��ت��ي  “�سام”  ج��م��ع��ي��ة 
بر�س  فر�ن�س  لوكالة  �ملهاجرين 

�سجار بني مهاجرين  �آخر  ويعود 
�ىل  بالر�سا�س  جرحى  �ىل  �دى 
نوفمر  �ل����ث����اين  ت�������س���ري���ن   25
�لنار  لإط���اق  ت��ب��ادل  2017 يف 
ب����ني جم��م��وع��ت��ني م����ن �لف���غ���ان 
ق���د ت��ك��ون ت�����س��وي��ة ح�����س��اب��ات بني 

مهربني. وجرح خم�سة منهم.
مهاجر   800 ح�����و�ىل  وي��ع��ي�����س 
يف ك��ال��ي��ه ح��ال��ي��ا ح�����س��ب �لرق����ام 
 550 للمنظمات، وبني  �لخ��رة 

و600 ح�سب �د�رة �ملدينة.
وقعت �مل�ساجرة �لأوىل بعد ظهر 
مهاجر  م��ئ��ة  ن��ح��و  ب��ني  �خلمي�س 
�ري��رتي ونحو ثاثني �فغاين يف 
مكان قريب من �ملركز �لطبي يف 
�ملدينة حيث يجري توزيع وجبات 

طعام، كما قالت �د�رة �ملدينة.
وق�����ال �مل�����س��در ن��ف�����س��ه �ن����ه يبدو 
ن���ار م��ن ق��ب��ل �فغاين  �ن �ط����اق 
يوؤكد  ما  �ملو�جهة،  ه��ذه  �ىل  �دى 
ف���ر����س���ي���ة وج�������ود م���ه���رب���ني �ىل 

بريطانيا يف �ملكان.
لفر�ن�س  �ملحلية  �لنيابة  وق��ال��ت 
بر�س �ن �ربعة مهاجرين ترت�وح 
عاما  و18   16 ب���ني  �ع���م���اره���م 
�لريرتية،  �جلن�سية  ويحملون 
�ملو�جهات  يف  بالر�سا�س  �أ�سيبو� 

وحياتهم معر�سة للخطر.

�سفري اأردين يف بغداد 
لأول مرة منذ 2014

•• بغداد-وكاالت:

�لأول  �أم�����س  م�ساء  �لأردن،  �أع��ل��ن 
ت�سمية �سفر جديد له يف �لعر�ق، 

لأول مرة منذ 2014.
وقررت �حلكومة، بح�سب �جلريدة 
جعفر  منت�سر  ت�سمية  �لر�سمية، 
�ل����زع����ب����ي، ����س���ف���ر�ً ف�����وق �ل����ع����ادة 
وم���ف���و����س���اً ل��ل��م��م��ل��ك��ة �لأردن�����ي�����ة 

�لها�سمية لدى جمهورية �لعر�ق.
ي�سار �إىل �أن �لأردن �سحب �سفره 

من �لعر�ق يف 2014.
ويف �لوقت �لذي قالت فيه �حلكومة 
�إن �سحب �ل�سفر �آنذ�ك جاء لدو�ع 
�أمنية، قال م�سوؤولون عر�قيون �إن 
�لقر�ر جاء كاإحدى �أور�ق �ل�سغط 
�ل�سيا�سي لتحقيق غاية ما. وكانت 
م�����س��ادر �أردن���ي���ة رف��ي��ع��ة، �أك����دت �أن 
���س��ف��ر�ء وطو�قم  ����س��ت��دع��ت  ع��ّم��ان 
دول  ثاث  من  �أردنية  دبلوما�سية 
من  �أمنية،  ت��وت��ر�ت  ت�سهد  عربية 
دون �إج��ر�ء�ت معلنة، وهي �لعر�ق 

و�ليمن ولبنان.
وق��ال��ت �مل�����س��ادر �إن ح��ادث��ة خطف 
فو�ز  ل��ي��ب��ي��ا  يف  �لأردين  �ل�����س��ف��ر 
�لعيطان، دفعت �ل�سلطات �إىل بحث 
و�ل�سعف �خلا�سة يف  �لقوة  نقاط 
�لأردنية، خ�سو�ساً  �ل�سفار�ت  �أمن 
توتر�ت  ت�سهد  �ل��ت��ي  �ل���دول  ل��دى 

و�أحد�ث عنف.

�سيتنقلون �ىل  �نهم  �ىل هنا ظنا 
�نهم  ح����ني  يف  �لخ�������ر،  �جل����ان����ب 
يبقون هنا لأ�سهر يف ظروف مثل 

�لتي �سهدناها«.
�ريد  �ل��ت��ي  “�لر�سالة  و�����س���اف 
توجيهها، هي �نه �إذ� �أر�د �حد ما 

بهدوء  وجبة   300 وزعنا  “لقد 
ح�سول  م��ك��ان  يف  �ل�سباح”  ه��ذ� 

�ملو�جهات.
�لد�خلية  وزي�����ر  �ك����د  و�جل���م���ع���ة 
جد�ر  مثل  “كاليه  �ن  �لفرن�سي 
ي�سطدم فيه هوؤلء �لذين ياأتون 

��سابته خطرة.  �حدهم  جريحا 
م�ساجر�ت  �����س���ف���رت  ع����ام  وق���ب���ل 
يونيو  ح����زي����ر�ن   26 يف  �خ�����رى 
2016 عن جرح �ربعني �سخ�سا 
منهم  �ي  ����س��اب��ة  ت��ك��ن  مل  ل��ك��ن 

خطرة.

�لتوجه �ىل بريطانيا، فهذ� لي�س 
�ملكان �لذي يجب �ن ياأتو� �ليه«.

منذ  ل�سحايا  ح�سيلة  �كر  وهي 
 2017 ي��ول��ي��و  م��ن مت���وز  �لول 
ع��ن��دم��ا ����س��ف��رت م�����س��اج��ر�ت بني 
جمموعات �تنية عن �سقوط 16 

فرن�سا تدعو املهاجرين اإىل عدم املجيء اإىل كاليه 

مدير التحقيقات الفدرايل يف عني العا�سفة   ماكرون يف ال�سنغال للبحث يف التعليم والبيئة 
•• دكار-اأ ف ب:

دكار  �ىل  زي��ارة  ماكرون  �ميانويل  �لفرن�سي  �لرئي�س  ب��د�أ 
�لدولية  �مل�ساعدة  على  خ�سو�سا  �سترتكز  يومني  ت�ستمر 
�لمن  ج��ان��ب  �ىل  �ل�����س��و�ح��ل،  ت��اآك��ل  وم��ك��اف��ح��ة  للتعليم 
�ن يعتمد خ��ال خطابه يف  مل��اك��رون  �لإق��ل��ي��م��ي. ومي��ك��ن 
�لتي  للتعليم  �لعاملية  �ل�سر�كة  لتمويل  �لثالث  �مل��وؤمت��ر 

ي��رع��اه��ا م��ع ن��ظ��ره �ل�����س��ن��غ��ايل ماكي 
���س��ال، ع��ل��ى دع���م ري��ه��ان��ا �ل��ت��ي و�سلت 
�إعام  �ىل دك���ار، كما ق��ال م�����س��وؤول يف 

�ملغنية.
�لفرن�سي  للرئي�س  زي��ارة  �ساد�س  وهذه 
�لذي و�سل �ىل دكار قادما من تون�س، 
بعد مايل وبوركينا فا�سو و�ساحل �لعاج 

و�لنيجر وغانا.
�سال  م��اك��ي  �ل�سنغايل  �لرئي�س  وك���ان 
وزوجته  ماكرون  ��ستقبال  يف  وزوجته 
عند و�سولهما �ىل �ملطار. وقد تباحث 
رئي�سا �لدولتني لن�سف �ساعة يف جناح 

�ل�ستقبال يف مطار دكار.
يف  �لفرن�سي  نظره  �سال  ماكي  ��ستقبل  �جلمعة  و�سباح 

�لق�سر �لرئا�سي.
وقد قوعا عدد� من �لعقود بينها بيع �سركة �لطر�ن “�ير 
دولر  مليون   214 بقيمة  �ي��رب��ا���س  ط��ائ��رت��ي  �سنغال” 
قبل زيارة لور�سة بناء �لقطار �لقليمي �ل�سريع يف دكار، 

�مل�سروع �لذي ت�ساهم فيها �سركات فرن�سية.
وقال �ملحلل �ل�سيا�سي �ل�سنغايل بابكر جو�ستان ندياي �ن 

هذه �لزيارة تاأتي يف وقت تلتقي فيه م�سالح �لبلدين.
��ساحيتني  �ر�دت������ني  ي��ب��دي��ان  �ل��رئ��ي�����س��ني  �ن  و�����س���اف 
مت�سابهتني ولديهما �هتمام بالأمن �لإقليمي وخ�سو�سا 

كومي  جليم�س  خلفا  �ملن�سب  توليه  منذ  كبر  ب�سكل 
�أق��ال��ه تر�مب على ر�أ���س �جلهاز �مل��وؤل��ف من 30  �ل��ذي 

�لف عن�سر.
وح�سل ر�ي على غالبية كرى خال مر��سم تثبيته يف 
بعد ثاثة  �أغ�سط�س  �آب  �ل�سيوخ يف  من�سبه يف جمل�س 
�لتحقيق حول  ع��ل��ى خلفية  ك��وم��ي  �ق��ال��ة  ع��ل��ى  ����س��ه��ر 

�لتدخل �لرو�سي.
وب����ات ه���ذ� �ل��ت��ح��ق��ي��ق �ل����ذي و�سفه 
حتت  �سده”  “حملة  ب��اأن��ه  ت��ر�م��ب 
��سر�ف �ملدعي �خلا�س روبرت مولر 
���س��اب��ق��ا لل�سرطة  ك���ان م��دي��ر�  �ل����ذي 

�لفدر�لية.
�لع�����������س�����اء  ي������ق������ول  �مل������ق������اب������ل،  يف 
�لكونغر�س  يف  �ل���دمي���وق���ر�ط���ي���ون 
جلنة  ع����ن  �ل���������س����ادرة  �مل�����ذك�����رة  �ن 
�ل�ستخبار�ت يف جمل�س �ل�سيوخ جزء 
تقوي�س  �ىل  تهدف  �ك��ر  حملة  من 
�لتحقيق �لذي يقوده مولر وحماية 

تر�مب.
�سوتا   92 بت�سويت  ر�ي  تثبيت  مت 
من �حلزبني ومعار�سة خم�سة ��سو�ت فقط عندما �كد 
�مام جمل�س �ل�سيوخ �نه يف�سل �ل�ستقالة على �ل�سماح 

باي تدخل �سيا�سي يف عمل جهازه.
للقيام  وحيدة  طريقة  هناك  تثبيته  جل�سة  �ثناء  وق��ال 
�ل�ستقالية  خ��ال  م��ن  وه��ي  يجب  كما  �لعمل  ب��ه��ذ� 
�لتامة، م�سيفا ل ميكن �لقيام بهذ� �لعمل دون �ن نكون 
على ��ستعد�د لا�ستقالة �و لاإقالة يف �أي وقت عندما 
ُيطلب منا �أمر ما �و نكون �إز�ء �أمر خمالف للقانون �و 

للد�ستور �و لاآد�ب.

بيونغ يانغ تدعو لالحتفاء 
بتح�سن العالقة مع اجلنوب 

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب:

�سبه  يف  �لعاقات  بتح�سني  �لرتحيب  �ىل  �ملتحدة  �لمم  يانغ  بيونغ  دعت 
�لوليات  ب��ني  �مل��ق��ررة  �لع�سكرية  ب��امل��ن��اور�ت  و�لتنديد  �ل��ك��وري��ة  �جل��زي��رة 

�ملتحدة وكوريا �جلنوبية و�لتي من �ساأنها �لأ�سر�ر بهذ� �لتقارب.
يف ر�سالة موجهة �إىل �لأمني �لعام لاأمم �ملتحدة �نطونيو غوتري�س �أكد 
وزير �خلارجية �لكوري �ل�سمايل ري يونغ هو �ن باده لن تبقى مكتوفة 

�ليدين فيما تهدد �لوليات �ملتحدة جهودنا.
مع   2017 يف  ق�سوى  ح��دود�  بلغ  توتر�  �لكورية  �جلزيرة  �سبه  و�سهدت 
بال�ستية  �سو�ريخ  �ط��اق  ت�سمل  ع�سكرية  جت��ارب  �سل�سلة  �ل�سمال  �إج��ر�ء 

عابرة للقار�ت يفرت�س �إنها جعلت �لر �لأمركي يف مرمى بيونغ يانغ.
��ستعد�دها  �ل�سمالية ب�سورة مفاجئة  �لثاين يناير �علنت كوريا  يف كانون 
لإر�سال بعثة ريا�سيني �إىل �جلنوب للم�ساركة يف �لألعاب �لوملبية �ل�ستوية 

يف بيونغ ت�سانغ، ما �أطلق عملية دبلوما�سية مكثفة.
�حلو�ر  ي��وؤدي  �ل�سخية  مبادرتنا  “بف�سل  �ل�سمايل  �خلارجية  وزي��ر  وكتب 
�أج��و�ء �يجابية  �إىل نتائج جيدة ما ي�سعد جميع مو�طنينا ويولد  �لكوري 

ت�سهم يف حت�سني �لعاقات بني �لكوريتني«.
لكنه �عرب عن �لقلق من �ملناور�ت �لع�سكرية �لتي ت�ستعد �لوليات �ملتحدة 
وكوريا �جلنوبية لإجر�ئها بعد �لألعاب �لأوملبية، وطالب غوتري�س برفع 
بني  �ل��ع��اق��ات  حت�سن  “م�ساألة  لبحث  �ل���دويل  �لم���ن  جمل�س  �ىل  طلب 

�لكوريتني وثني �لدول �ملجاورة عن �لخال بالعملية«.
 

تيلر�سون يتوقع انقالبا ع�سكريا يف فنزويال 
•• اأو�شتني-رويرتز:

�نقاب  ح��دوث  �حتمال  تيلر�سون  ريك�س  �لأمريكية  �خلارجية  وزي��ر  �أث��ار 
ع�سكري يف فنزويا على �لرئي�س نيكول�س مادورو لكنه ل يعرف ما �إذ� كان 
�إىل خم�س  ذلك �سيحدث. ويف كلمة يف جامعة تك�سا�س قبيل جولة تقوده 
دول يف �أمريكا �لاتينية، �سدد تيلر�سون على �أن �إد�رة تر�مب ل تدعو �إىل 
تغير �لنظام يف فنزويا لكنه قال �إنه �سيكون من �لأي�سر �إذ� �آثر مادورو 

ترك �ل�سلطة من تلقاء نف�سه.
وتوقع تيلر�سون �أن يحدث نوع ما من �لتغير يف فنزويا وقال �إن �لوليات 
�ل�سرت�كية يف  �لتدهور مع �حلكومة  �آخ��ذة يف  لها عاقات  �لتي  �ملتحدة، 

فنزويا، تريده �أن يكون تغير� �سلميا.
و�رتفاع  �قت�سادي  �نهيار  و�سط  �سعبيته  تر�جعت  �ل��ذي  م���ادورو،  وي�سعى 
لفرتة  للرت�سح  للنفط،  �ملنتجة  �لدولة  يف  �لتغذية  �سوء  وزي��ادة  �لت�سخم 

جديدة يف �نتخابات يتعني �إجر�وؤها يف موعد غايته نهاية �أبريل ني�سان.
�لإطاحة  ك��ان��ت  �إذ�  م��ا  ب�����س��اأن  جل�سة  خ��ال  �سئل  عندما  تيلر�سون  وق���ال 
ندعو  ل  “نحن  فيها  دور�  �ملتحدة  �لوليات  �ستلعب  �أو  �سرورية  مب��ادورو 
�إىل تغير �لنظام �أو �لإطاحة بالرئي�س مادورو. نحن ندعو �إىل �لعودة �إىل 

�لد�ستور«.
بيد �أنه �أ�سار بعد ذلك �إىل �حتمال �أن تتخذ قوى د�خلية �إج��ر�ء، لكنه مل 
يقدم �أدلة على �أن �لوليات �ملتحدة لديها معلومات خمابر�ت تدعم ت�سور 

�أن �جلي�س قد يطيح مبادورو.
وقال تيلر�سون “يف تاريخ فنزويا ويف حقيقة �لأمر يف تاريخ �لدول �لأخرى 

يف �أمريكا �لاتينية و�جلنوبية كثر� ما يتعامل �جلي�س مع ذلك«.
�أنها  قيادة �جلي�س تدرك  �إىل درجة جتعل  �لأم��ور  ت�سوء  “عندما  و�أ�ساف 
لكنه ��ستدرك  مل تعد ت�ستطيع خدمة �ملو�طنني، ف�ستدير �نتقال �سلميا”. 

بالقول “ل �أعرف ما �إذ� كانت هذه هي �حلالة هنا )يف فنزويا( �أم ل«.
بانتهاك  �أخرى حكومة مادورو  �ملتحدة وحكومات غربية  �لوليات  وتتهم 
�حلقوق �ل�سيا�سية وحقوق �لإن�سان يف فنزويا وفر�ست عقوبات �قت�سادية 
عليها. ويقول منتقدون يف �لد�خل �إن مادورو، �لذي خلف هوجو ت�سافيز 
حزبه  ليبقي  �لنتخابي  بالنظام  وت��اع��ب  �لقت�ساد  دم��ر   ،2013 ع��ام 

�ل�سرت�كي يف �ل�سلطة.

بقيت اأمريكا اأم رحلت...ل نهاية قريبة حلرب اأفغان�ستان
•• وا�شنطن-وكاالت:

�حلرب  �أن  رفيق  ع��ارف  �لباحث  ر�أى 
تنتهي  ل  قد  �أفغان�ستان  يف  �لطويلة 
�ل�سيا�سية يف  �لأو�ساع  �أن  �أب��د�ً، حيث 
�إىل  �لأرج����ح  على  �ستت�ساعد  ك��اب��ول 
عليها،  �ل�سيطرة  ميكن  ل  م�ستويات 
�إىل مت����زق قوى  ذل����ك  ي���ق���ود  ورمب�����ا 

�لأمن �لأفغانية على �أ�س�س عرقية. 
رئ��ي�����س �سركة  وي��ل��ف��ت رف���ي���ق، وه����و 
�ل�سيا�سية  ل��ا���س��ت�����س��ار�ت  “فيزير” 
�إىل  �آ�سيا،  يف �ل�سرق �لأو�سط وجنوب 
�ملا�سي  �ل��ع��ام  �ملتحدة  ل��اأمم  تقرير 
حالة  باأنها  �أفغان�ستان  ح��رب  و�سف 
�مل��ت��اآك��ل مل تتمكن فيها  م��ن �جل��م��ود 
�لأر��سي  تو�سيع  م��ن  طالبان  حركة 
فح�سب،  ���س��ي��ط��رت��ه��ا  حت���ت  �ل���و�ق���ع���ة 
�أي�����س��اً تعزيز وج��وده��ا.  ولكن  و�إمن���ا 
مبجلة  ت����ق����ري����ر  يف  ي�������س���ر  رف�����ي�����ق 
“نا�سونال �إنرت�ست” �لأمريكية، �إىل 
�أن �ل��ت��ط��ور�ت �لأخ����رة، مب��ا يف ذلك 
هيئة  على  لد�ع�س  �لوح�سي  �لهجوم 
�إن���ق���اذ �ل��ط��ف��ول��ة �خل��ري��ة يف جال 
�ل�سر�ع  تقييم  �إع��ادة  �إىل  �أب��اد، تدعو 
“�جلمود  ذل��ك  �أن  �إذ  �أفغان�ستان،  يف 

�أ�سد  �إىل �سر�ع  يتحول  بات  �ملتاآكل” 
���س��ر�وة و�أك����ر ت��ع��ق��ي��د�ً ورمب���ا ي�سل 
�لأهلية  �حل��رب  ي�سبه  ما  �إىل  �سريعاً 
�لأف��غ��ان��ي��ة �ل��ت��ي �ن��دل��ع��ت م��ن قبل يف 
�لأهلية  �حلرب  حتى  �أو  �لت�سعينيات، 
�سوريا،  يف  �حل���ال���ي���ة  �مل�����س��ت��ع�����س��ي��ة 
�ل�ساملة  �لإ�سرت�تيجية  غياب  ب�سبب 
�ل��ع�����س��ك��ري م���ن جميع  و�ل��ت�����س��ع��ي��د 
�لأطر�ف.  ويو�سح رفيق �أنه بالن�سبة 
تر�مب  �إد�رة  تبنت  �أفغان�ستان،  �إىل 
�أوباما  لإد�رة  �مل��ت��و����س��ع��ة  �لأه������د�ف 
�ل�سابقة و�لتي تتمثل يف �لق�ساء على 
�لتهديد�ت �جلهادية �لعابرة للحدود 
�جللو�س  �أج��ل  من  طالبان  و�إ�سعاف 
�مل��ف��او���س��ات،  بالتو�سع يف  �إىل ط��اول��ة 
�ملفرطة  �لع�سكرية  �ل��ق��وة  ��ستخد�م 
جانب  �إىل  �ل�����ق�����و�ت،  ع�����دد  وزي��������ادة 
�ل�سغط  �أ����س���ك���ال  خم��ت��ل��ف  مم��ار���س��ة 
يوجد  �لتي  باك�ستان  على  �ل�سيا�سي 
بها معظم قياد�ت طالبان �لأفغانية. 

�لإقليمية  �جل���ه���ات  ب��ع�����س  وت��ع��ت��ر 
�لع�سكري  �لوجود  تو�سيع  �أن  �لفاعلة 
�لأمريكي يف �أفغان�ستان يخدم �أهد�ف 
�أخ������رى ل��و����س��ن��ط��ن، ب�����س��ب��ب �إ����س���ارة 
تر�مب �إىل تر�سانة �لأ�سلحة �لنووية 

�لباك�ستانية يف خطابه �لإ�سرت�تيجي 
�أغ�������س���ط�������س)�آب(  �آ����س���ي���ا يف  جل���ن���وب 
من  �ثنني  �نتقاد  عن  ف�سًا  �ملا�سي، 
“�حلز�م  مبادرة  �لأمريكيني  �ل��وزر�ء 
و�ل�سيا�سة  �ل�����س��ي��ن��ي��ة  و�لطريق” 

�لأمريكية �لأكر حزماً �إز�ء �إير�ن. 
ويقول رفيق: “على فر�س �أن �أهد�ف 
قا�سرة  �أف���غ���ان�������س���ت���ان  يف  و�����س���ن���ط���ن 
ود�ع�س  �لقاعدة  تدمر  على  بالفعل 
هو  �ل�سام  ليكون  طالبان  ومعاقبة 
�خليار �لأف�سل، فاإن �حلقيقة �ملروعة 
فر�سة  نف�سها  متنح  تر�مب  �إد�رة  �أن 
�أفغان�ستان ل متتلكها فعًا،  ثانية يف 
�لع�سكرية  �لإ�سرت�تيجية  لأن  خا�سًة 
�لأوىل للوليات �ملتحدة جعلت �لأمور 
تتحول �إىل �لأ�سو�أ وتفاقمت �لأو�ساع 
وعجزت �لوليات �ملتحدة عن حلها«.  
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  �أن  رف��ي��ق  وي��ع��ت��ر 
�مل�سوؤولية  م��ن  ك��ب��ر�ً  ج���زء�ً  تتحمل 
�أفغان�ستان،  يف  �مل�ستمر  �ل��ع��ن��ف  ع��ن 
�لتي  �ل�������س���ام  م���ق���رتح���ات  ب���رف�������س 
�لتالية  �ل�سنو�ت  يف  طالبان  قدمتها 
للغزو �لأمريكي، ودعمت �إد�رة �أوباما 
طالبان  حلركة  مناه�سة  ميلي�سيات 
عنفاً  و�نتهجت  منها،  وح�سيه  �أك���ر 

�أكر �سد  �ملدنيني.  ويلفت رفيق �إىل 
�حلفاظ  يف  �لأفغانية  �لقو�ت  �إخفاق 
طالبان،  حت��رره��ا  �لتي  �ملناطق  على 
�أعلن  م��ث��ل م��ق��اط��ع��ة ه��ل��م��ن��د، وق����د 
�أخر�ً  �أ�سرف غني  �لأفغاين  �لرئي�س 

غ�سون  يف  �سينهار  ب���اده  جي�س  �أن 
م�����س��اع��دة مالية  ب���ا  �أ����س���ه���ر،  ���س��ت��ة 
ولوج�ستية من �لوليات �ملتحدة، ويف 
�لوقت نف�سه ت�ستمر حركة طالبان يف 
بالباد،  �أخ���رى  مناطق  يف  �لنت�سار 

ويثبت تنظيم د�ع�س �لإرهابي قدرته 
على �ل�سمود رغم ق�سف �إد�رة تر�مب 
�لقنابل”  “�أم  ب����  �لآم����ن����ة  م����اذ�ت����ه 
ب������دون طيار  و�����س���ت���خ���د�م ط����ائ����ر�ت 

للق�ساء على قياد�ته.
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حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/569   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:د�ل�س ملقاولت �ل�سباغ

نتيجة  دره��م   28715.78 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )ني�سان- 2400- بيك �ب كابينه 
�ملمولة  �بي�س(   -2014  -I-ل�سارقة� خ�سو�سي-   -17294( رق��م  م��زدوج��ة( 

ل�ساحلكم من قبل �ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/547   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:ندمي �حمد بت خور�سيد �حمد بث

نتيجة  دره��م   29825.85 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
هات�سباك(  ياري�س-  )تويوتا-  �ل�سيارة  على  �لتنفيذية  �لج��ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر 
رقم )88548- خ�سو�سي- دبي-R- 2013- �أبي�س( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/549   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:�لقائد لتاأجر �ل�سيار�ت

نتيجة  دره��م   53881.89 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )هوند�- �كورد- �سالون( رقم 
)88876- خ�سو�سي- عجمان-B- 2013- �بي�س( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/489   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:مونديال لتاجر �ل�سيار�ت

نتيجة  دره��م   18453.05 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )هايوند�ي- �ك�سنت- �سالون( 
�ملمولة ل�ساحلكم  2015- برونزي(  �ل�سارقة-2-  رقم )238110- خ�سو�سي- 

من قبل �ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/570   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:و�يت جولد لتجارة �لديزل ذ.م.م

نتيجة  دره��م   39074.56 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )ميت�سوبي�سي- كانرت- �سهريج 
ديزل( رقم )81534- خ�سو�سي- عجمان-A- 2012- �بي�س- �حمر- �خ�سر( 

�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/548   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:نقطة �لقوه للتجارة �س.ذ.م.م

نتيجة  دره��م   52317.59 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )رينو- د��سرت- ��ستي�سن( رقم 
قبل  م��ن  ل�ساحلكم  �ملمولة  ف�سي(   -2015  -B-دبي خ�سو�سي-   -88568(

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/553   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:�ل�سم�س و�لنجوم لت�سليح كهرباء ومكيفات �ل�سيار�ت

نتيجة  دره��م   94858.71 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
��ستي�سن(  �ل�سيارة )تويوتا- فور�سرن-  �لتنفيذية على  �لج��ر�ء�ت  �ملنذر لتخاذ 
�ملمولة  لوؤلوؤي(  �أبي�س   -2015 �بي�س-  �ل�سارقة-  خ�سو�سي-   -48964( رقم 

ل�ساحلكم من قبل �ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/478   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:�لقمة لتاأجر �ل�سيار�ت

نتيجة  دره��م   30916.13 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )ني�سان- تيد�- هات�سباك( رقم 
)80327- خ�سو�سي- �ل�سارقة-�بي�س- 2015- �أبي�س( �ملمولة ل�ساحلكم من 

قبل �ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/545   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:حذيفة زكي �لدين مهو�و�ل

نتيجة  دره��م   224128.49 وق��دره  مبلغ  �سد�د  ب�سرورة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )ني�سان- باترول- ��ستي�سن( رقم 
)97444- خ�سو�سي- عجمان-B- 2013- �بي�س( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/552   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:جامي�س د�نيال ��س جي د�نيل

نتيجة  دره��م   30918.36 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )رينو- كوليو�س- ��ستي�سن( رقم 
)27756- خ�سو�سي- �ل�سارقة-2- 2013- رمادي( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/558   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:�لرقم �لذهبي لتاأجر �ل�سيار�ت و�حلافات �س.ذ.م.م

نتيجة  دره��م   49833.32 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ل�سيارة )هيوند�ي- �لينرت�- �سالون(  �لتنفيذية على  �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت 
رقم )61941- خ�سو�سي- دبي-H- 2016- �أبي�س( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/491   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:�سركة جرير لتجارة �لقم�سة ذ.م.م

نتيجة  دره��م   34067.59 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
�ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )ني�سان- تيد�- هات�سباك( رقم 
2013- �حمر( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل  )28933- خ�سو�سي- �ل�سارقة-2- 

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/546   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:ريان لل�سياحة �س.ذ.م.م

نتيجة  دره��م   50837.82 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
��ستي�سن(  بريفيا-  )تويوتا-  �ل�سيارة  على  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر 
رقم )95855- خ�سو�سي- دبي-L- 2013- ف�سي( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/551   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:�لنجم �ملتاألق ملقاولت �لتك�سية و�لر�سيات و�ل�سباغ ذ.م.م

نتيجة  دره��م   37726.97 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
رقم  ���س��ال��ون(   -3 )م����ازد�-  �ل�سيارة  على  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  لت��خ��اذ  �مل��ن��ذر 
)46126- خ�سو�سي- �ل�سارقة- �بي�س- 2014- رمادي( �ملمولة ل�ساحلكم من 

قبل �ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/486   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:�لفائز لتاأجر �ل�سيار�ت و�حلافات ذ.م.م

نتيجة  دره��م   20541.13 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
هات�سباك(  ياري�س-  )تويوتا-  �ل�سيارة  على  �لتنفيذية  �لج��ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر 
�ملمولة ل�ساحلكم من  2014- ف�سي(   -B-رقم )21154- خ�سو�سي- عجمان

قبل �ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/495   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع
�ملنذر �إليه:مونتانا لتاأجر �ل�سيار�ت

نتيجة  دره��م   30832.27 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  �إل��ي��ه ب�سرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لخال بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر و�ل �سي�سطر 
رقم  ���س��ال��ون(  ري���و-  )ك��ي��ا-  �ل�سيارة  على  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  لت��خ��اذ  �مل��ن��ذر 
)98054- خ�سو�سي- �ل�سارقة-1- 2015- �بي�س( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

�ملنذر. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
                                                                                              كاتب العدل

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 157
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيدة/ �مره حممد �بو�ملعاطي �سعيد - م�سرية �جلن�سية 
ترغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ستها �لبالغه 100% يف مطعم فو�كه �لبحر مبوجب 

رخ�سة رقم:608748 وذلك �ىل �ل�سيد/حممد �سميم كومبول - هندي �جلن�سية
تعديات �خرى:تنازل مالك �لرخ�سة �ىل �خر

�سان  ل�سنة  2013 يف  �لقانون �لحتادي رقم )4(  �ملادة )14( فقرة )5( من  وعمابن�س 
على  �لت�سديق   يتم  �سوف  و�نه  للعلم  �لعان  هذ�  ن�سر  �قت�سى  فقد   . �لعدل  �لكاتب 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 161
�جلن�سية  �مار�تية   - �لها�سمي  عبد�هلل  �سيد  زينب  �ل�سيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
للعبايات و�ل�سيل  �لغنج  د�ر  �لبالغه 10% يف  �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ستها  ترغب يف 
غنى  �ل�سيد/عثمان  �ىل  رقم:709007  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  بامارة  تا�س�ست  و�لتي 

�سكور �سرد�ر - بنغادي�سي �جلن�سية
وترغب �ل�سيدة/هبه علي ح�سن �حمد ��سماعيل - �مار�تية �جلن�سية يف �لبيع و�لتنازل 
�ل�سارقة  بامارة  تا�س�ست  و�لتي  و�ل�سيل  للعبايات  �لغنج  د�ر  عن جزء من ح�ستها 9% يف 
مبوجب رخ�سة رقم:709007 �ىل �ل�سيد/عثمان غنى �سكور �سرد�ر - بنغادي�سي �جلن�سية 

- تغير �ل�سكل �لقانوين من �سركة �عمال مهنية �ىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات
�سان  ل�سنة  2013 يف  �لقانون �لحتادي رقم )4(  �ملادة )14( فقرة )5( من  وعمابن�س 
على  �لت�سديق   يتم  �سوف  و�نه  للعلم  �لعان  هذ�  ن�سر  �قت�سى  فقد   . �لعدل  �لكاتب 

�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعان.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 160
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ حميد جا�سم �سعيد جا�سم �ل�سام�سي ، �مار�تي �جلن�سية 
خان  لل�سيد/دياموند  وذلك   %100 �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
�جلزيرة  �مل�سماه/مغ�سلة  �لتجارية  �لرخ�سة  يف  �جلن�سية  بنغادي�س  خان  رحمن  �بدور 

�جلذ�بة مبوجب رخ�سة رقم:573155
تعديات �خرى:تنازل مالك �لرخ�سة �ل�سابق ملالكها �حلايل ومت تغير �ل�سكل �لقانوين 

للرخ�سة:من موؤ�س�سة فردية �ىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات
�سان  ل�سنة  2013 يف  �لقانون �لحتادي رقم )4(  �ملادة )14( فقرة )5( من  وعمابن�س 
على  �لت�سديق   يتم  �سوف  و�نه  للعلم  �لعان  هذ�  ن�سر  �قت�سى  فقد   . �لعدل  �لكاتب 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

 اعـــــــالن       
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- خورفكان  : �ل�سيد/ ع�سكر 

علي �لوجنال كونه �حمد حاجي �لوجنال ، �جلن�سية �لهند 
وطلب �لت�سديق على حمرر يت�سمن )تنازل( يف ح�سته �لبالغه 100% يف �ل�سم �لتجاري 
���س��وب��ر م��ارك��ت �سيما ن�����س��اط �ل��رخ�����س��ة ���س��وب��ر م��ارك��ت و�مل��رخ�����س م��ن د�ئ����رة �لتنمية 
ب��ت��اري��خ:1993/10/13 يف  �لقت�سادية يف خورفكان رخ�سة جتارية رق��م:141570 �ل�سادر 
حاجي  حممد  كونهي  ��سرف  �ل�سيد/حممد  �ىل  بخورفكان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة 
�لعدل يف مدينة خورفكان  �لكاتب  بان  للجميع  ليكن معلوما  ،�جلن�سية:�لهند  �لوجنال 
�سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي �ل�ساأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�ساء ��سبوعني من 

تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عائ�شة حممد علي

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   
�سركة/ كيز� �ند�سرتيز منطقة حرة )�س.ذ.م.م( ، )رخ�سة رقم :18468( و�لكائنة �سلطة دبي 
، و�ملرخ�سة  ، دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة   ، دبي  ب� �س.ب 485016  للمجمعات �لإبد�عية 
لدى �سلطة دبي للمجمعات �لإبد�عية، ترغب هذه �ل�سركة �ملذكورة يف �إعان قر�رها للكافة 
و�لذي مت �إتخاذه بو��سطة جمل�س �لإد�رة يف �إجتماعه �لذي عقد بتاريخ  20-10-2017  ب�ساأن 

�إغاق وحل �ل�سركة.
وفقاً لذلك ، تهيب �ل�سركة باأي طرف معني بالأمر ولديه �أى مطالبات فى مو�جهتها عليه 
�أو  تقدمي هذه �ملطالبات خال 45 يوماً من تاريخ هذ� �لإع��ان عن طريق �لريد �مل�سجل 

�لإت�سال ب� : �ل�سّيد/ هومايون �سومار
�إ�سم �ل�سركة: كيز� �ند�سرتيز منطقة حرة

�س.ب : 485016- دبي ، دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
humayun.sumar@gmail.com :هاتف رقم : 0506340850- �لريد �لإلكرتوين

لن يتم �لنظر فى �ملطالبات �لتى ترد بعد �إنتهاء فرتة �لإ�سعار و�ملحددة ب�  45 يوماً. 

ا�شعار ت�شفية

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 162
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ حممد خالد نذير �سيخ - باك�ستاين �جلن�سية يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغه 100% وذلك �ىل �ل�سيد/مع�سوق علي منهال 
خان مرجات - باك�ستاين �جلن�سية يف �لرخ�سة با�سم:باب �لريان لتجارة �خلردة �ملعدنية 

تا�س�ست بامارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم:533242
�سان  ل�سنة  2013 يف  �لقانون �لحتادي رقم )4(  �ملادة )14( فقرة )5( من  وعمابن�س 
على  �لت�سديق   يتم  �سوف  و�نه  للعلم  �لعان  هذ�  ن�سر  �قت�سى  فقد   . �لعدل  �لكاتب 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

اإعادة اإعالن بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/6553  الدائرة اجلزئية الثانية       

�إىل �ملدعي عليهما1- هور�يزن ل�سناعة �لملنيوم 2- حممد عبد�هلل جمعه �ل�سري. نعلمكم باأن 
�لثانية قد  �لد�ئرة �جلزئية  �لدعوى رقم 2017-6533  م م يف  ذ  �ملدعي �سركة بو�سكو للتجارة  
رفع �لدعوى �ملذكورة �أعاه يطالب فيها: �إلز�م �ملدعي عليهما باأن توؤدو� للمدعية مبلغ وقدره 
43.839.20 درهم و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �إقامة �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام و�إلز�م 
�ملدعي عليهما بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �أتعاب �ملحاماة. لذ� يقت�سي ح�سورك �أمام �لد�ئرة 
بو��سطة  �أو  �سخ�سيا  �لبتد�ئية  �لحتادية  �ل�سارقة  مبحكمة   151 رقم  �لقاعة  �لثانية  �جلزئية 
�لثاثاء  يوم  وذل��ك  بيانات  لديكم من  ما  وتقدمي  �لدعوى  على  لاإجابة  وذل��ك  وكيل معتمد 
عليه ويف حال  ب�سوفك مدعي  �أرقامها  �ملذكورة  �لدعوى  للنظر يف  وذل��ك   2018-2-13 �ملو�فق 
يف  �لقانونية  �لإج���ر�ء�ت  ��ستكمال  �سيتم  فاإنه  عنك  وكيل  �إر�سال  عدم  �أو  �حل�سور  عن  تخلفك 

غيابك. 
حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية 

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة

 الحتادية البتدائية

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   
اإعالن بالن�شر  للم�شتاأنف �شده

مبوعد اجلل�شة امام املحكمة
يف ال�شتئناف رقم 1807ل�شنة 2017 م عمايل         

تيكوت   : �مل�ستاأنف  ب��اأن  نعلمكم  م  م  ذ  للهند�سة  �ل�سعبية  �ل�سركة  �مل�ستاأنف �سده:  �إىل 
ل�سنة  �ملدنية رقم 1446   �لق�سية  �ل�ساد يف  �أ�ستاأنف �حلم  . قد  ر�جن  كار�يل كوبالن 
�ل�ساعة  مت��ام  يف   2018/2/18 جل�سة  لنظره  حت��دد  وق��د  �ل�سارقة  كلي  ع��م��ايل   2014
يرجى  ل��ذ�   . �لعمالية  �ل��د�ئ��رة  �أم���ام  �ملحكمة  ه��ذه  مبقر  �سباحا  و�لن�سف  �لتا�سعة 
فاإن  غيابكم  حالة  ويف  لديكم  م��ا  لتقدمي  قانونا  ميثلكم  م��ن  �أو  باحل�سور  �لتف�سل 
�ملحكمة �ستبا�سر نظر� �ل�ستئناف وفقا لأحكام �لقانون. ملحوظة : ين�سر هذ� �لإعان 

على نفقة �مل�ستاأنف دون �أي م�سوؤولية على �ملحكمة جتاه حقوق �لغر.
مدير الدعوي

المارات العربية املتحدة

وزارة العدل
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عربي ودويل
قوات موالية لرتكيا تبداأ اقتحام بلدة غرب عفرين

•• اأنقرة-وكاالت:

غ��رف��ة عمليات  ع�����س��ك��ري يف  ق��ائ��د  ق����ال 
�جلي�س  ف�����س��ائ��ل  �إن  �ل���زي���ت���ون،  غ�����س��ن 
ب�����د�أت ق�سفاً  �مل��ع��ار���س  �ل�����س��وري �حل���ر 
يف  ر�ج��و�  بلدة  لقتحام  متهيد�ً  مدفعياً 

ريف عفرين �لغربي.
بد�أت  �لعملية  �أن  �لع�سكري  �لقائد  و�أك��د 
�أم�����س �جلمعة م��ن حم��وري غرب  �سباح 
جندير�س،  ر�ج������و-  حم����ور  ر�ج�����و  ب���ل���دة 
وج��ب��ل ب��ر���س��اي��ا و���س��ط مت��ه��ي��د مدفعي 

من  جوي  وق�سف  �لر�سا�سة  وبالأ�سلحة 
�ل���ط���ائ���ر�ت �ل��رتك��ي��ة ع��ل��ى مو�قع  ق��ب��ل 

�لوحد�ت �لكردية.
وبد�أت عملية غ�سن �لزيتون يف �لع�سرين 
م���ن �ل�����س��ه��ر �مل���ا����س���ي ل���ط���رد �ل���وح���د�ت 

�لكردية من منطقة عفرين.
من  �ملدعومة  �ملعار�سة،  ف�سائل  و�أعلنت 
على  �أم�����س  �سيطرتها  �ل��رتك��ي،  �جلي�س 
ن��اح��ي��ة ب��ل��ب��ل وع����دد م���ن �ل���ق���رى وب����د�أت 

�لتقدم باجتاه مدينة عفرين.
من جانبه، وجه �جلي�س �لرتكي يف ر�سائل 

يف  �جل��و�ل��ة  �لهو�تف  �إىل  و�سلت  ن�سية، 
منطقة  لأه��ايل  دعوته  عفرين،  منطقة 

عفرين �لتوحد �سد �لوحد�ت �لكردية.
وكان ن�س �لر�سالة، �لتي �أر�سلت باللغات 
�لرتكية و�لعربية و�لكردية، ح�سب وكالة 

�لأنا�سول لاأنباء �لرتكية �لر�سمية.
�لثاثاء  ي����وم  �ل���رتك���ي  �جل��ي�����س  ووّزع 
�أهايل  على  �جل��و  من  من�سور�ت  �ملا�سي، 
�ل��ت��وح��د �سد  �إىل  دع��اه��م فيها  ع��ف��ري��ن، 
�لتنظيمات �لإرهابية، وموؤكد�ً �أن �ملنطقة 

�ستبقى ل�سكانها �لأ�سليني.

�ستيفان  �خل��ا���س  مبعوثه  �إي��ف��اده 
دي مي�ستور� �إىل �سوت�سي و�إ�سفاء 

�سرعيتها على هذ� �ملوؤمتر.
بينها  منظمة،   150 نحو  وقالت 
جم���ال�������س حم��ل��ي��ة م���ع���ار����س���ة، يف 
من  كان  �إن��ه  لغوتري�س،  ر�سالتها 
�أن يفر�س  �لأج��دى بالأمني �لعام 
“م�ساركة  �ل�����س��وري  �ل��ن��ظ��ام  ع��ل��ى 
#جنيف  م��ف��او���س��ات  يف  جدية” 
�لر�مية لإنهاء �لنز�ع �مل�ستمر منذ 

نحو �سبع �سنو�ت.

للقاء رئي�س �لوزر�ء �سهيد حقان 
ع�سكريني  وم�����س��وؤول��ني  ع��ب��ا���س��ي 
�لع�سكرية  �ل�ستخبار�ت  ورئي�س 
�لباك�ستانية �ملتهمني بن�سج �سات 
�لفغانية  ط���ال���ب���ان  م���ع  وث��ي��ق��ة 

و�سبكة حقاين �ملتحالفة معها.
�ل�سبوع،  ه����ذ�  ���س��اب��ق  وق����ت  ويف 
ب��ا���س��م �خلارجية  م��ت��ح��دث  �ع��ل��ن 
�سلمت  ب�����اده  �ن  �ل��ب��اك�����س��ت��ان��ي��ة 
�لثاين  ت�����س��ري��ن  يف  �ف��غ��ان�����س��ت��ان 
ي�ستبه  م���ت���م���رد�   27 ن���وف���م���ر 
و�سبكة  ط��ال��ب��ان  �ىل  ب��ان��ت��م��ائ��ه��م 
تفا�سيل  دون  م������ن  ح�����ق�����اين 

��سافية.
على  باك�ستان  تتهم  نفيها،  ورغ��م 
�لدو�م بدعم و�قامة عاقات مع 
وجمموعات  �لف��غ��ان��ي��ة  ط��ال��ب��ان 
�رهابية �خرى على �أر��سيها مثل 

�سبكة حقاين.

•• وا�شنطن-رويرتز:

بارزون  �أمريكيون  م�سوؤولون  قال 
تكون  رمب��ا  �ل�سورية  �حلكومة  �إن 
�أن����و�ع جديدة  يف م��رح��ل��ة ت��ط��وي��ر 
�إد�رة  و�إن  �لكيماوية  �لأ�سلحة  من 
م�ستعدة  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  �لرئي�س 
ل��ل��ق��ي��ام ب��ع��م��ل ع�����س��ك��ري جم����دد� 
�إذ�  �ل�سورية  �حلكومة  ق��و�ت  �سد 
�ق��ت�����س��ت �ل�������س���رورة ل��ردع��ه��ا عن 

��ستخد�م هذه �لأ�سلحة.
�ملعتقد  من  �أن  �مل�سوؤولون  و�أ�ساف 
�حتفظ  �لأ���س��د  ب�سار  �لرئي�س  �أن 
ب���ب���ع�������س خم���������زون ������س�����وري�����ا من 
�لرغم  على  �لكيماوية  �لأ���س��ل��ح��ة 
م��ن �ت��ف��اق �أم��ري��ك��ي رو���س��ي �سلمت 
من  �لأ�سلحة  ك��ل  دم�سق  مبوجبه 

هذ� �لنوع يف 2014.
لل�سحفيني  �مل�������س���وؤول���ون  وق������ال 
�لأ����س���د طورت  ق���و�ت  �إن  �إف�����ادة  يف 
بني  وو��سلت  �لكيماوية  �أ�سلحتها 
�حلني و�لآخر ��ستخد�مها بكميات 
�أ�سغر منذ هجوم يف �أبريل ني�سان 
�ملا�سي دفع �لوليات �ملتحدة ل�سن 
هجوم �ساروخي على قاعدة جوية 

�سورية.
و�أ�سافو� �أن �سمات بع�س �لهجمات 
�ل���ت���ي ن���ف���ذت يف �لآون�������ة �لأخ�����رة 
تكون  رمب���ا  ���س��وري��ا  �أن  �إىل  ت�سر 
جديدة  �أ�سلحة  تطوير  مرحلة  يف 
وط�����رق �أخ������رى ل���س��ت��خ��د�م م���و�د 
كيماوية �سامة ب�سكل يجعل تعقب 
�أ�سعب.  مهمة  �لأ�سلي  م�سدرها 
وط����ل����ب �مل���������س����وؤول����ون ع������دم ذك���ر 
�أ���س��م��ائ��ه��م و�أح��ج��م��و� ع��ن تقدمي 

�أمثلة حمددة.
ودف�������ع ه����ج����وم دم�������وي ن���ف���ذ على 
ل�سيطرة  ت��خ�����س��ع  ك��ان��ت  م��ن��ط��ق��ة 
ني�سان  �أبريل  يف  �ملعار�سة  مقاتلي 
بتوجيه  �أم���ر  �إ���س��د�ر  �إىل  ت��ر�م��ب 
قاعدة  ع��ل��ى  ����س���اروخ���ي���ة  ���س��رب��ة 
�ل�����س��ع��ر�ت �جل��وي��ة �ل��ت��ي ق��ي��ل �إن 

�لهجوم ُنفذ �نطاقا منها.
وقال م�سوؤول منهم “نحتفظ بحق 
�أو  ملنع  �لع�سكرية  �لقوة  ��ستخد�م 
ردع ��ستخد�م �لأ�سلحة �لكيماوية” 
خطورة  مدى  حتديد  رف�س  لكنه 
�أن  ميكن  �لذي  �لكيماوي  �لهجوم 

ي�ستلزم رد� ع�سكريا �أمريكيا.
�إد�رة  بيد �أن م�سوؤول ثانيا قال �إن 

�لكيماوية  �ل��ه��ج��م��ات  م���ن  م��زي��د 
رعب”  “�أد�ة  باعتبارها  �لأ���س��غ��ر 
�فتقاره  ع����ن  �لأ�����س����د  ل��ت��ع��وي�����س 
�لع�سكرية  �ل���ق���و�ت  م��ن  ي��ك��ف��ي  مل��ا 
�لتي  �مل���ن���اط���ق  ب��ع�����س  ل����س���ت���ع���ادة 

ت�سيطر عليها �ملعار�سة.
�مل�سوؤولني  ه��������وؤلء  �أح������د  وق������ال 
�لإفات  باإمكانهم  �إن  “يعتقدون 
��ستخد�م  �أب���ق���وه  �إذ�  �ل��ع��ق��اب  م��ن 
م�ستوى  �لكيماوية حتت  �لأ�سلحة 

معني«.
و�سكك م�سوؤولون غربيون موؤخر� 
يف �أن تكون �حلكومة �ل�سورية هي 
�لتي تقف ور�ء هجوم بغاز �لكلور 
�ملعار�سة  عليه  ت�سيطر  ج��ي��ب  يف 
�إ�سابة  �أ�سفر عن  �لعا�سمة  �سرقي 

13 �سخ�سا على �لأقل.
�خلارجية  با�سم  �ملتحدثة  وذك��رت 
�أن  �أم�����س  ن���اورت  هيذر  �لأمريكية 
للغاية”  “قلقة  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
م���ن ت���ق���اري���ر ت��ف��ي��د ب�����اأن �ل���ق���و�ت 
بغاز  �آخ��ر  هجوما  نفذت  �ل�سورية 
�لأ���س��ب��وع يف منطقة  �ل��ك��ل��ور ه���ذ� 

�لغوطة �ل�سرقية.
�لأمريكيون  �مل�������س���وؤول���ون  وق�����ال 

�لعقوبات  ت�ساعد  �أن  تاأمل  تر�مب 
�ل����دول����ي����ة �مل�����ع�����ززة و�ل�������س���غ���وط 
برنامج  تقييد  يف  �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 

�لأ�سد لاأ�سلحة �لكيماوية.
و�أ�ساف �مل�سوؤول �لثاين �أن �لأ�سلحة 
�لكيماوية �ل�سورية �ستنت�سر خارج 
�أي�سا  ت�سل  ورمب���ا  ���س��وري��ا  ح���دود 
�إذ�  �لأمريكية”  “�ل�سو�حل  �إىل 
مل ي�سارع �ملجتمع �لدويل بتكثيف 

�ل�سغوط على �لأ�سد.
مل  �إن  “�ستنت�سر  حم�����ذر�  وق�����ال 

نفعل �سيئا«.
وك����رر �مل�������س���وؤول���ون �ت��ه��ام��ا وجهه 
م���وؤخ���ر� وزي����ر �خل���ارج���ي���ة ريك�س 
�لأ�سد  حليفة  لرو�سيا،  تيلر�سون 
باأنها  �ل�سورية،  �لأهلية  يف �حلرب 
عن  �مل�سوؤولية  م��ن  جانبا  تتحمل 
تلك �لهجمات ب�سبب عدم متكنها 
�لأ�سلحة  ع��ل��ى  ح��ظ��ر  تطبيق  م��ن 

�لكيماوية يف �سوريا.
ونفت رو�سيا �أي تو�طوؤ فيما قالت 
�حلكومة �ل�سورية �إنها مل ت�سن �أي 

هجمات كيماوية.
�إىل  �لأمريكيون  �مل�سوؤولون  و�أ�سار 
�أنه �إذ� ُترك �لأمر دون ر�دع ف�سيقع 

ووفق  �ملتحدة،  �لأمم  مظلة  حتت 
�لقر�ر �لدويل رقم 2254.

وجاء هذ� �لإعان على ل�سان رئي�س 
هيئة �لتفاو�س �ل�سورية �ملعار�سة، 
على  �سدد  �ل��ذي  �حل��ري��ري،  ن�سر 
�نتقالية  م��رح��ل��ة  وج����ود  ����س���رورة 

توفر بيئة �آمنة وحمايدة.
يف �ملقابل، �تهمت منظمات جمتمع 
مدين �سورية �لأمني �لعام لاأمم 
غوتري�س،  �أن��ط��ون��ي��و  �مل���ت���ح���دة، 
خ���ال  م�����ن  #رو�سيا  مب����ك����اف����اأة 

�لنظام  خ��ارج��ي��ة  يف  م�سدر  وذك���ر 
�لعملية  �أن  �أثبت  �سوت�سي  بيان  �أن 
ت���ب���د�أَ  �أن  مي���ك���ن  ل  �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة 
�لنظام  ر�أ����س  ب��ق��ي��ادة  �إل  وت�ستمر 
�أي تدخل خ��ارج��ي، وف��ق ما  ودون 

نقلت وكالة �سانا �لتابعة للنظام.
�ملعار�سة  �أع���ل���ن���ت  ج���ان���ب���ه���ا،  م����ن 
�ل�سورية �نفتاحها على �مل�ساركة يف 
ُطرحت  �لتي  �لد�ستورية  �لعملية 
و�لتفاعل  ���س��وت�����س��ي  م����وؤمت����ر  يف 
تكون  �أن  ب�سرط  معها  �لإي��ج��اب��ي 

د�ع�س  تنظيم  مت�سددي  �إن  �أي�سا 
�أي�سا  كيماوية  �أ�سلحة  ��ستخدمو� 
مثل غ��از �خل���ردل و�ل��ك��ل��ور و�إنهم 
�لكيماوية  �مل���و�د  تلك  ��ستخدمو� 
�ل�سنع،  بد�ئية  نا�سفة  ع��ب��و�ت  يف 
�لتي  من  تطور�  �أق��ل  �أ�سلوب  وه��و 

ت�ستخدمها �حلكومة �ل�سورية.
�أعلن �لنظام_ �أخ��رى،   من جهة 
�ل�سوري �أن �لبيان �خلتامي ملوؤمتر 
�لأ�سا�سية  �لقاعدة  ي�سكل  �سوت�سي 

لأي حو�ر �أو حمادثات م�سقبلية.

 •• كابول-وكاالت:

�أ�سرف  �ل��رئ��ي�����س �لأف���غ���اين  �ت��ه��م 
عبد �لغني �م�س �جلمعة باك�ستان 
�لتحرك  عن  بالتقاع�س  �ملجاورة 
�سد حركة طالبان وتعهد بو�سع 
بعد  لكابول  جديدة  �أمنية  خطة 
مقتل و�إ�سابة �ملئات يف هجومني 
�ل�سهر  �ل��ع��ا���س��م��ة  يف  م���روع���ني 

�ملا�سي.
�إ����س���ام �باد  �أف��غ��ان�����س��ت��ان  وت��ت��ه��م 
مب�ساعدة  ط����وي����ل  وق������ت  م���ن���ذ 
�لإرهابيني بتوفر �ملاأوى و�لعون 
ل��زع��م��اء ط��ال��ب��ان وه���و م��ا تنفيه 
�لآلف  �أن  �إىل  وت�سر  باك�ستان 
ب�سبب عنف  قتلو�  من مو�طنيها 

�ملت�سددين على مدى �أعو�م.
وق���ال ع��ب��د �ل��غ��ن��ي يف خ��ط��اب بثه 
�م�س  ����س���اة  ب���ع���د  �ل���ت���ل���ف���زي���ون 
باك�ستان  حت��رك  ننتظر  �جلمعة 

و�تهمها باأنها مركز طالبان.
وت�����س��ب��ب ه��ج��وم ����س��ت��ه��دف فندق 
�لعا�سمة  يف  �ن��رتك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال 
�نتحاري  وتفجر  موؤخر�  كابول 
يف �سارع مزدحم بعد ذلك باأ�سبوع 
يف  �ل�سعبي  �ل��غ�����س��ب  ت�����س��اع��د  يف 
على  �ل�����س��غ��ط  وز�د  �أف��غ��ان�����س��ت��ان 
�ملدعومة من  �لغني  حكومة عبد 

�لغرب لتح�سني �لأمن.
عن  م�سوؤوليتها  طالبان  و�أعلنت 
�ل��ه��ج��وم��ني �ل��ل��ذي��ن �أ���س��ف��ر� عن 
�سخ�سا   130 م���ن  �أك����ر  م��ق��ت��ل 

و�إ�سابة �ملئات.
وي������ق������ول م�����������س�����وؤول�����ون �أف�����غ�����ان 
حقاين،  ���س��ب��ك��ة  �إن  و�أم���ري���ك���ي���ون 
�ملتحالفة مع طالبان ويعتقد �أنها 
تتخذ من باك�ستان مقر� لها، هي 

تلفزيون  ع��ر  �ل��وج��ي��زة  �ل��ك��ل��م��ة 
�لعام يف بث مبا�سر، يف  “�ريانا” 
م��وؤ���س��ر ع��ل��ى ب��ق��اء �ل��ت��ه��دي��د على 

خطورته يف �لعا�سمة.
�سخ�سا   11 �ن  غ����ن����ي  وق��������ال 
حتديد  دون  ح��ال��ي��ا  م���وق���وف���ون 
���س��ات��ه��م ب����اأي م���ن �لع���ت���د�ء�ت 
ع�سرة  خال  نفذت  �لتي  �لأربعة 

�يام.
وت��ب��ن��ت ح��رك��ة ط��ال��ب��ان �لعتد�ء 
�نرتكونتيننتال  ف����ن����دق  ع���ل���ى 
�لثاين  ك����ان����ون   20 يف  ك����اب����ول 
��سعاف  ب�سيارة  و�لع��ت��د�ء  يناير 
و�سط  يف  م��ن��ه   27 يف  م��ف��خ��خ��ة 
 120 م��ن  �أك���ر  خلف  �لعا�سمة 

قتيا و235 جريحا.
�لد�خلية  وزي���ر  �أع��ل��ن  وب��الم�����س 
�أح���م���د برماك  و�ي�������س  �لف���غ���اين 
�سلمو�  �لف���غ���ان  �مل�������س���وؤول���ني  �ن 
�ن  تظهر  “�أدلة”  �لباك�ستانيني 
�لع�����ت�����د�ء�ت �ل���د�م���ي���ة �لخ����رة 
�أعدت  �فغان�ستان  ��ستهدفت  �لتي 
مد�ر�س  �ىل  م�سر�ً  باك�ستان،  يف 

قر�آنية وجامعات تثر �ل�سبهات.
وت�����وج�����ه وف�������د ب����رئ����ا�����س����ة وزي�����ر 
�ل�ستخبار�ت  وم��دي��ر  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
مع�سوم  حم����م����د  �لف�����غ�����ان�����ي�����ة 
باك�ستان  �ىل  �لرب��ع��اء  �ستانكز�ي 

�خلطو�ت  هي  ما  يت�سح  مل  لكن 
�ل��ت��ي ���س��ت��ت��خ��ذ ل��ت��ح�����س��ني �أح����دث 
خطة �أمنية يف كابول �لتي ن�سرت 
�لتفتي�س  ن��ق��اط  م���ن  جم��م��وع��ة 
�لإ���س��اف��ي��ة وف��ر���س��ت ق��ي��ود� على 
بعدما  �ل��ث��ق��ي��ل  �ل��ن��ق��ل  ����س���ي���ار�ت 
�ساحنة ملغومة يف مقتل  ت�سببت 
�ملدينة يف مايو  150 �سخ�سا يف 

�أيار �ملا�سي.
وقالت �سفارة باك�ستان لدى كابول 
يف  م�سوؤولني  �إن  �خلمي�س  �أم�����س 
�لتي  �لأدل��ة  يدر�سون  �ب��اد  �إ�سام 
�لأفغاين  �لد�خلية  وزي��ر  قدمها 
�ملخابر�ت  ورئ��ي�����س  ب��رم��ك  وي�����س 
زيارة  خ��ال  �ستانكز�ي  مع�سوم 
�أن  و�أ���س��اف��ت  م��وؤخ��ر�.  لباك�ستان 
تعهد�ت  �أي  ت��ق��دم  مل  ب��اك�����س��ت��ان 

بالقيام باأي حترك.
�ىل ذلك، �أعلن �لرئي�س �لأفغاين 
توقيف  �أ���س��رف غني �جلمعة عن 
موجة  �أع����ق����اب  يف  ���س��خ�����س��ا   11
�لع�����ت�����د�ء�ت �ل���ت���ي ه����زت ب����اده، 
جديدة  �أمنية  خطة  عر�س  وع��ن 

لكابول �لأحد.
وحت���دث �ل��رئ��ي�����س �لأف���غ���اين من 
ب���ع���د �ساة  �ل���رئ���ا����س���ي  �ل��ق�����س��ر 
�جل��م��ع��ة وب��ح�����س��ور �أع���ي���ان لكن 
بغياب �ل�سحافة �لتي دعيت ملتابعة 

�أ�سقائنا  ب����اأمل  ن�����س��ع��ر  �لإره�������اب. 
و�سقيقاتنا يف �أفغان�ستان«.

قوي  ب�سكل  ب��اك�����س��ت��ان  وحت��رك��ت 
لردع �لإرهاب و�سمل ذلك عمليات 
��ستهدفت مع�سكر�ت �سبكة حقاين 

يف منطقة وزير�ستان �جلبلية.
وقال عبد �لغني �إنه جرى �عتقال 
�ل�سلطات  وت�سليم  �سخ�سا   11
باأ�سماء  ق���ائ���م���ة  �ل��ب��اك�����س��ت��ان��ي��ة 

�مل�سوؤولة عن �لهجومني.
وز�رة  ب���ا����س���م  م���ت���ح���دث  وق��������ال 
�إن  �ل���ب���اك�������س���ت���ان���ي���ة  �خل����ارج����ي����ة 
�سحيتان  و�أفغان�ستان  باك�ستان 
ل���اإره���اب وب��ح��اج��ة ل��ل��ت��ع��اون يف 

مكافحة هذ� �لتهديد �مل�سرتك.
باك�ستان  “توؤكد  بيان  يف  و�أ�ساف 
وحكومة  ���س��ع��ب  م���ع  ت�����س��ام��ن��ه��ا 
لتهديد  �لت�سدي  يف  �أفغان�ستان 

ور�ء  �أن��ه��م  ك��اب��ول  تعتقد  �أف�����ر�د 
�لهجومني وكذلك �ل�سبكات �لتي 

تدعمهم.
ي�ستهدف  مل  “�لهجوم  و�أ���س��اف 
و�إمنا  و�أطفالنا  ون�ساءنا  رجالنا 
�لأم�����ة �لأف���غ���ان���ي���ة وي��ت��ط��ل��ب رد� 
�أن  �إىل  م�����س��ر�  �ساما”  وط��ن��ي��ا 
�سيقدمون خطة  �لأمن  م�سوؤويل 

جديدة يوم �لأحد.

�ملتو�سط  ع��ب��ور  ع��ن��د حم��اول��ت��ه��م 
�أكر  بينهم  �وروب���ا  �ىل  للو�سول 
بح�سب  ليبيا  قبالة   2800 م��ن 
�ملتحدة  �لمم  وك�����ال�����ة  �أرق�����������ام 

للهجرة.

يف  �ي��ط��ال��ي��ا  �ىل  و����س���ل���و�   240
مقابل  فقط  يناير  �لثاين  كانون 
�ل�سنة  يناير  �ل��ث��اين  ك��ان��ون  9 يف 
تويف   ،2017 �لعام  ويف  �ملا�سية. 
3100 مهاجر  �و فقد �كر من 

بعدما  �ي��ط��ال��ي��ا  �ىل  ب��اك�����س��ت��ان��ي��ا 
ليبيا بح�سب  �ملتو�سط من  عرو� 
وه����ذه  �مل����ت����ح����دة.  �لأمم  وك����ال����ة 
�ملتعلقة  �لرق������ام  ك���ان���ت  �ل�����س��ن��ة، 
حو�ىل  م��ع  �ع��ل��ى  بالباك�ستانيني 

نظام الأ�ضد يعترب بيان �ضوت�ضي اأ�ضا�س اأي حوار 

وا�سنطن ترجح تطوير �سوريا اأ�سلحة كيماوية  

رو�سيا حتتفل بالذكرى 75 لنت�سارها يف �ستالينغراد فقدان ع�سرات املهاجرين بغرق مركب قبالة ليبيا 
•• جنيف-اأ ف ب:

�ملتحدة  �لأمم  وك����ال����ة  �أع���ل���ن���ت 
مهاجر�   90 ح���و�ىل  �ن  للهجرة 
قد  �لباك�ستانيني  م��ن  غالبيتهم 
�جلمعة  م�سرعهم  لقو�  يكونون 
ح������ني غ��������رق م����رك����ب����ه����م ق���ب���ال���ة 

�ل�سو�حل �لليبية.
�لوكالة  ب��ا���س��م  �ل��ن��اط��ق��ة  وق���ال���ت 
�ت�سال  خ����ال  ه���ي���دون  �ول��ي��ف��ي��ا 
مهاجر�   90 �ن  “يعتقد  هاتفي 
ع��ل��ى �لأق�����ل غ���رق���و� �ث���ر �نقاب 
ليبيا  ����س���و�ح���ل  ق��ب��ال��ة  م��رك��ب��ه��م 
ه���ذ� �ل�����س��ب��اح«. و����س��اف��ت “لقد 
ل���ف���ظ �ل���ب���ح���ر ع�����س��ر ج���ث���ث على 
بينهم ثمانية  �ل�سو�حل �لليبية” 
وهناك  ول���ي���ب���ي���ان  ب��اك�����س��ت��ان��ي��ني 
ثاثة ناجني “متكن �ثنان منهم 
فيما  �ل�ساطئ  �ىل  �ل�سباحة  م��ن 

�نقذ �سياد �سمك �لثالث«.
وب��ح�����س��ب ه������وؤلء �ل���ن���اج���ني ف���اإن 
قد  �لق�������ل  ع���ل���ى  م����ه����اج����ر�   90
يكونون غرقو� خال هذه �ملاأ�ساة، 

وغالبيتهم باك�ستانيون.
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 •• فولغوغراد-اأ ف ب:
�ستالينغر�د  �ل�سوفياتي يف معركة  75 لانت�سار  بالذكرى  رو�سيا  حتتفل 
�مل�ستعاد  �لفخر  �لثانية، ورمز  �لعاملية  �لتي �سكلت حتول كبر� يف �حلرب 
لولية  حملته  خ��ال  بوتني  ف��ادمي��ر  جت�سيدها  يريد  �لتي  و�لوطنية 
جندي،   1500 ح��و�ىل  فيه  �سارك  ع�سكري  عر�س  ونظم  ر�بعة.  رئا�سية 
و�آل��ي��ات م��درع��ة وط��ائ��ر�ت �سباح �جلمعة يف ف��ول��غ��وغ��ر�د، �ل���س��م �حلايل 
وينتظر  �مل��ع��رك��ة  تلك  وق��ع��ت  حيث  رو���س��ي��ا،  ج��ن��وب  يف  �ستالينغر�د  ملدينة 
و�سول �لرئي�س �لرو�سي يف �مل�ساء. وح�سر ح�سد �سم �آلف �ل�سكان �لعر�س 
تلك  �ىل  تعود  �لتي  �لع�سكرية  ببز�تهم  جنود  فيه  �سارك  �ل��ذي  �لع�سكري 
�لنت�سار  رمز  كانت  �لتي  “تي-34”  بينها  ودبابات  �حلديثة  �و  �حلقبة 
على هتلر، بينما حلقت فوقها ع�سر�ت �لطائر�ت �حلربية. وقالت مذيعة 
تلفزيونية “�نه حدث مقد�س بالن�سبة لنا، م�سرة �ىل �ن عدد� كبر� من 
�فر�د عائلتها قتلو� يف هذه �ملعركة. غرت تلك �ملعركة �لتي تعتر و�حدة 
فيها  �سقط  �ذ   )1943-1942( �ل��ت��اري��خ  يف  دم��وي��ة  �مل��ع��ارك  �ك��ر  م��ن 
حو�ىل مليوين قتيل من �لطرفني، جمرى �حلرب يف �لحتاد �ل�سوفياتي 
�لذي كانت معنوياته منهارة حتى ذلك �حلني من جر�ء تعر�سه لعدد كبر 
من �لهز�ئم �ل�ساحقة. وما ز�ل �لرو�س ميجدونها باعتبارها �حلدث �لذي 
�أنقذ �وروبا من �لنازية. ويف ت�سريح �سحايف، قال �ملتحدث با�سم �لكرملني 
“تاريخ بالغ �لأهمية لنا  دميرتي بي�سكوف، �ن �لثاين من �سباط فر�ير 
يف  “�لوطنية  �ن  كالت�سيف  قن�سطنطني  �ل�سيا�سي  �ملحلل  و�ك��د  جميعا«. 
رو�سيا باتت عمليا �يديولوجية �لدولة«. و��ساف لوكالة فر�ن�س بر�س �نه 
فيما �لعاقات بني مو�سكو و�لغرب يف �دنى م�ستوياتها منذ �حلرب �لباردة، 
“لتعزيز  �ستالينغر�د  مثل معركة  “رموز”  �لرو�سية �ىل  �ل�سلطات  حتتاج 
�سورة بلد قادر على حتقيق �جن��از�ت و�لتغلب عاجا �م �آجا على جميع 
�لكبر يف �حلرب  لهذ� �حل��دث  و�ل�سبعون  و�ل��ذك��رى �خلام�سة  �لع���د�ء«. 
�لعاملية �لثانية، تاأتي هذه �ل�سنة يف خ�سم �حلملة �لنتخابية لانتخابات 

لعقد  تنقاته  بوتني من  ويزيد فادمير  مار�س.  �ذ�ر   18 يف  �لرئا�سية 
 18 �سارك بوتني حتى �لن يف  �و طلبة.  لقاء�ت يومية تقريبا مع عمال 
لرفع  و�ل�سبعني  �خلام�سة  بالذكرى  �لحتفالت  يف  يناير  �لثاين  كانون 
�حل�سار عن لينينغر�د، �لتي �قيمت يف �سان بطر�سبورغ )كانت لينينغر�د، 
حو�ىل  ��ستمر  �لذي  لينيغر�د  ح�سار  و��سفر  �سو�حيها.  ويف  غرب(  �سمال 
900 يوم من 1941 �ىل 1943، عن ما بني 600 �لف و1،5 مليون 
علينا  “يتعني  �آن���ذ�ك  بوتني  وق��ال  �لتقدير�ت.  خمتلف  يفيد  كما  قتيل، 
��ستخد�م �ي ذريعة حتى نتذكره وحتى يتذكرونه يف �لعامل، حتى ل يتكرر 
ح�سوله �بد�«. يف مدينة فولغوغر�د �لتي يبلغ عدد �سكانها مليون ن�سمة 
قد�مى  مقاتلني  �م��ام  �لرو�سي  �لرئي�س  �سيتحدث  �لفولغا،  �سفاف  على 
وي�سع زهور� على تلة ماماييف كورغان �ل�سرت�تيجية �لتي كانت م�سرح 
عمليات رهيبة بني �لقو�ت �ل�سوفياتية و�لنازية، وت�سم �ليوم ن�سبا تذكاريا 

ومتثال يبلغ �رتفاعه 85 مرت�.

توقيف 11 �سخ�سا يف اعقاب العتداءات الدامية ..الرئي�س الأفغاين يطالب باك�ستان بالتحرك �سد طالبان 
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يف  حم���دودة  م�سئولية  ذ�ت  �سركة  ه��ي  .م.  م  ذ.  ح���رة.  منطقة  �لإع����ان  خل��دم��ات  م��اول�����س 
�ملنطقة �حلرة م�سجلة لدى �سلطة دبي للمجمعات �لإبد�عية مبوجب �لرخ�سة رقم 16487 
وعنو�نها �مل�سجل يف مدينة دبي لاإعام بناية رقم 2 �س د 2- 41 �لطابق 2 �س.ب 500717 
�أنه وفقا لقر�ر �ل�سركاء بتاريخ 28 يناير 2018  دبي �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة �ل�سركة تعلن 
�سيتم حل �ل�سركة �ختياريا مبوجب �لإجر�ء�ت �ملن�سو�س عليه يف �ملادة 10 من �للو�ئح �ملنظمة 
لل�سركات �خلا�سة يف �ملجمعات �لإبد�عية بدبي ل�سنة 2016 �أي طرف معني لديه مطالبة �سد 
�ل�سركة عليه بتقدميها يف غ�سون 45 يوما من تاريخ هذ� �لإ�سعار عن طريق �لريد �مل�سجل 
�أو �لت�سال ب �ل�سيد- �ساندر� ماويل ر�ما بدر�ن �أ�سم �ل�سركة ماول�س خلدمات �لإعان  �س ب 

500717 دبي �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة هاتف رقم971505391314 بريد �إلكرتوين
Email: rcmouli@moulisadvertisng.com

ram@snrauditing.com
لن تقبل �ملطالبات �لتي تقدم بعد �نق�ساء مدة 45 يوما.  

ا�شعار بالت�شفية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/3397 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �سده/1-حممد �سامل ر��سد �سعيد �سامل جمهول حمل �لقامة 
وميثله:حممد  �ل���س��ام��ي  �ب��وظ��ب��ي  �لتنفيذ/م�سرف  ط��ال��ب  �ن  مب��ا 
�ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ل�سويدي  �سلطان  عي�سى 
�ملنفذ به وقدره )1967520.54( درهم �ىل  �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2601  جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليه /1-�سقر �لبادية لتاجر �ل�سيار�ت �س.ذ.م.م وميثلها مديرها عزيز 
بك عبد �لايف 2- عزيز بك عبد�لايف جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/�سركة 
بالز�م �ملدعي  �أق��ام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة  ���س.م.خ  قد  �خلليج للتمويل 
عليهما بالتكافل و�لت�سامن مببلغ وقدره )5616690.80( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف 
 2018/2/12 �ملو�فق  �لثنني  يوم  لها جل�سة  وح��ددت   .  %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch1.B.8 بالقاعة  ���س   9.30 �ل�ساعة 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثاثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1134  ا�شتئناف جتاري    

�����س.ذ.م.م   �ل��ع��ام��ة  للتجارة  �سيلفر  �ستوب  ون   -1 ���س��ده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
بن  ر��سد  خليفه  �سيف  �حمد   / �مل�ستاأنف  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول 
�سمحه �ل�سام�سي وميثله:�بر�هيم ح�سن �بر�هيم �ملا  قد ��ستاأنف / �حلكم 

�ل�سادر بالدعوى رقم 2016/1533 جتاري كلي بتاريخ:2017/6/12     
وحددت لها جل�سه يوم �لحد  �ملو�فق 2018/2/25 �ل�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/2719  جتاري جزئي 

�لقامة  حم��ل  جمهول  بارثولوماو�س  ج��ورج  �ث��ور  ك��ورت  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�لدعوى  يف    2018/1/11 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ذ.م.م  ح��رة  منطقة  �لفندقيه  و�ل�سقق  ج��ل��وري��ا  ل�سالح/فندق  �ع���اه  �مل��ذك��ورة 
�حل�سوري  مبثابة  �ملحكمة  بحكمت  فريد  �حمد  �لفندق/حممد  وميثله:مدير 
9% من  ب��و�ق��ع  �ل��ف��ائ��دة  م��ع  دره���م   )31250( مبلغ  ب����اد�ء  عليها  �مل��دع��ي  ب���ال���ز�م 
�تعاب  بامل�ساريف و�لف درهم  �لز�مها  �ل�سد�د مع  ت��اري��خ:2017/8/9 وحتى متام 
�ملحاماة. حكما مبثابة �حل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعان �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 

ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1914  جتاري جزئي

لا�ست�سار�ت  �ملنهل   -2 ذ.م.م  �ل��ب��ن��اء  مل��ق��اولت  �لنخبة  /1-���س��رك��ة  عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�لهند�سية )�يه �م �يه �سي( جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/دليلة �نرتتا�سيونال 
�لدعوى  عليك  �أق����ام  ق��د  �لنعيمي   هوي�سل  ع��ل��ي  ع��ب��د�هلل  ومي��ث��ل��ه:ر����س��د  ������س.ذ.م.م 
عليهما  �مل��دع��ي  و�ل����ز�م  �مل����وؤرخ����ة:2016/4/3  �لتفاقية  بف�سخ  �ملطالبة  ومو�سوعها 
و�لفائدة  دره��م   )396.000( وق���دره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي��ا  ب��ان  مت�سامنني  �سامنني 
�لقانونية بو�قع 9% �سنويا من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�سد�د و�لر�سوم و�مل�ساريف 
 8.30 �ل�ساعة   2018/2/13 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.  و�تعاب 
�س بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أي��ام على  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/3050  مدين جزئي
�ن  �لق��ام��ة مب��ا  �سبر ح�سني جم��ه��ول حم��ل  /1-ق���دي���ر ح�سني  عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
)�ب(  ح�سني  �سريف  ح�سني  �سميم  �ملتويف  ورث��ة  من  ب�سفته  ح�سني  �ملدعي/�سريف 
�ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ملا   �بر�هيم  وميثله:�بر�هيم ح�سن 
بالت�سامن و�لتكافل مببلغ وقدره )200.000( درهم و�لر�سوم  �ملدعي عليهم  بالز�م 
�لتام.  �ل�سد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف 
بالقاعة  ���س   8.30 �ل�����س��اع��ة   2018/2/11 �مل���و�ف���ق  �لح���د  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت 
Ch1.B.10 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
�أيام على �لأقل ويف  لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة 

حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

        يف الدعوى رقم 2017/182 بيع عقار مرهون
�ىل �ملنفذ �سده/1- منوهر ر�م�سند ر�م�سند�ين جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
- حاليا  �لول  �بوظبي  بنك   - �سابقا   - �لوطني  �بوظبي  �لتنفيذ/بنك  طالب 

وميثله:حممد عي�سى �سلطان �ل�سويدي.
ق���ررت حمكمة دب��ي �لب��ت��د�ئ��ي��ة ب���ت���اري���خ:2018/1/28 �ع��ان��ك��م ل�����س��د�د قيمة 
�ملطالبة وقدرها )6.358.328/31( درهم خال �سهر من تاريخ �لتبليغ يف ملف 
�ملادة  لن�س  �ملز�يدة وفقا  �لرهن بطريق  �لعقار حمل  بيع  و�إل  �عاه  �لتنفيذ 
295 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية )نوع �لعقار:�ر�س - �ملنطقة:�لثنية �خلام�سة 

- رقم �لر�س:663 - م�ساحة �لعقار:988.68 مرت مربع (
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/674  عمايل جزئي

�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-ح�����س��ان��ة مدينة �م��ارل��د جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملطالبة مب�ستحقات  �لدعوى ومو�سوعها  �أقام عليك  قد  ر�جه  �ملدعي /ر�هيا 
و�لر�سوم  دره��م  ع��ودة مببلغ )4000(  وت��ذك��رة  دره��م(  وق��دره��ا )47993  عمالية 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB991458553AE:ل�سكوى� رقم  و�مل�ساريف 
فاأنت  لذ�   ch1.A.1:بالقاعة �ل�ساعة 08.30 �س  �ملو�فق 2018/2/19  �لثنني 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل.
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/13315  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�ت يور للخدمات �لفنية ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  يون�س  حممد  �ح�سان  /�سارو�س  �ملدعي  �ن 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )7974 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
وحددت   MB991090002AE:ل�سكوى� رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم 
 ch1.A.2:لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2018/2/11 �ل�ساعة 08.30 �س بالقاعة
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل.
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/5663  عمايل جزئي

ذ.م.م - فرع جمهول حمل  �لبناء  �لنخبة ملقاولت  �ملدعي عليه / 1-�سركة  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /حممد منر عبد�لعزيز قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )16384 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
وحددت   MB171921056AE:ل�سكوى� رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم 
 ch1.A.2:لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2018/2/6 �ل�ساعة 08.30 �س بالقاعة
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل.
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/13028  عمايل جزئي
�لكهروميكانيكية  �لتمديد�ت  لع��م��ال  �مل�سابيح  1-مدينة   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�ل���دي���ن عبد�ل�ستار  �مل���دع���ي /����س���اب  ��������س.ذ.م.م جم��ه��ول حم���ل �لق���ام���ة مب���ا �ن 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  �ل��دع��وى  عليك  �أق����ام  ق��د 
رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   24918(
�ملو�فق  �لح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   MB178886214AE:ل�سكوى�
2018/2/4 �ل�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
ل��دي��ك م��ن م��ذك��ر�ت �و م�ستند�ت  ب��ت��ق��دمي م��ا  �أو م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل.
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/11838  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�سحارى حلزم �لب�سائع جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/حممد نا�سر ح�سني �ساه حممد ح�سني �ساه قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )13737 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2500( 
وحددت   MB179169563AE:ل�سكوى� رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم 
لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2018/2/11 �ل�ساعة 08.30 �س مبكتب �د�رة �لدعوى 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل.
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/12246  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ل�سرقية �لكرى للتجارة �لعامة ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /عبد�هلل ��سماعيل ��سماعيل �حلادق قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )51173 درهم( درهم و�لر�سوم 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB179052751AE:ل�سكوى� رقم  و�مل�ساريف 
�خلمي�س �ملو�فق 2018/2/22 �ل�ساعة 09.30 �س بالقاعة:ch1.B.10 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل.
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1187  عمايل جزئي

�لقامة  حمل  جمهول  ���س.م.ح  تكنولوجي  �ورب�س  1-ديجي   / عليه  �ملدعي  �ىل 
مبا �ن �ملدعي /عبد�هلل حممد ه�سام جميل قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )53000 درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ 
�ملو�فق  �لث��ن��ني  ي��وم  لها جل�سة  وح���ددت  و�مل�����س��اري��ف  و�ل��ر���س��وم  دره���م   )2000(
2018/2/5 �ل�ساعة 09.30 �س بالقاعة:ch1.B.10 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
ل��دي��ك م��ن م��ذك��ر�ت �و م�ستند�ت  ب��ت��ق��دمي م��ا  �أو م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل.
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1960 تنفيذ مدين  
�لقامة  �ملفرجي  جمهول حمل  يا�س  ���س��ده/1-  كمال عبد�للطيف  �ملنفذ  �ىل 
�لد�ري جلمعيات �لماك  �ل�سر�ف  �لتنفيذ/لك�سري خلدمات  �ن طالب  مبا 
�ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �عاه  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد  ذ.م.م 
�ملنفذ به و�ل�سادر من جمعية �ملاك ب�سركة لك�سري خلدمات �ل�سر�ف �لد�ري 
وقدره )95374( درهم ر�سوم �خلدمات عن �ل�سقة رقم:7502 مبنى �و�سن هايت�س 
�ستبا�سر  �ملحكمة  فان  .وعليه  �ملحكمة   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  وت�سليمه 
�ملذكور خ��ال 15  بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  �لتنفيذية بحقك يف حالة  �لج���ر�ء�ت 

يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/157 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �سده/1- �سركة �ل�سرح للمقاولت ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
و�لر�سيات  �لتك�سية  مل��ق��اولت  �لتحرير  �لتنفيذ/ميد�ن  طالب  �ن  مب��ا 
و�ل�سباغ ذ.م.م قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )76392( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 
عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/33 تنفيذ جتاري
�ىل �مل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- �ب��ر�ه��ي��م حم��م��د ع��ث��م��ان �ب���و ع��م��ر جم��ه��ول حمل 
�حلمادي  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  ع��ب��د�هلل  �لتنفيذ/ح�سن  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة 
�لدعوى  عليك  �أق���ام  ق��د  �جلعبي  حممد  علي  ح�سن  وميثله:��سماعيل 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )29514( 
�ستبا�سر  �ملحكمة  �ملحكمة وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ  درهم �ىل طالب 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2072  ا�شتئناف جتاري    

جمهول  �ل�سيباين  د�خ��ل  بن  �سويلم  بن  عو�س   -1 �سده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / �سيمون جوزيف جو�سام  قد ��ستاأنف / 
�حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2016/945 جتاري كلي بتاريخ:2017/11/5     
وحددت لها جل�سه يوم �لحد  �ملو�فق 2018/2/18 �ل�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1542  ا�شتئناف جتاري    

جمهول  ������س.ذ.م.م  تيليكوم  ت��ي  ����س  �ي  �سركة   -1 ���س��ده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / �ساهني �سليمان مر�د عبد�هلل طاهر  قد 
كلي  جت��اري   2017/143 رق��م  بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��ستاأنف 
بتاريخ:2017/8/13 وحددت لها جل�سه يوم �لثاثاء  �ملو�فق 2018/2/20 
�ل�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/382  ا�شتئناف جتاري    

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- مديه حممد بن عتيبه من ورثة �ملتويف/جمال حممد 
لويجي   / �مل�ستاأنف  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  �حلبتور  حممد  �حمد 
�سانتورو وميثله:�حمد ح�سن حممد عبد�هلل �ملازمي  قد ��ستاأنف �لقر�ر/ 
�حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 148-2017 عقاري كلي بتاريخ:2017/8/23 
وحددت لها جل�سه يوم �لثنني  �ملو�فق 2018/3/5 �ل�ساعة 10.00 �سباحا  
بالقاعة رقم ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1560  ا�شتئناف مدين    
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- غام حنيف خو�جه غام �سبر جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / �لنجم �لحمر للو�ساطة �لعقارية وميثله:حمد�ن 
�ل�سادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��ستاأنف  قد  �لهرمي   علي  عبد�لرحمن  عبد�هلل 

بالدعوى رقم 2016/617 مدين جزئي بتاريخ:2017/11/28     
وحددت لها جل�سه يوم �لحد  �ملو�فق 2018/3/11 �ل�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1688  ا�شتئناف مدين    
�سيلفني  �سري�ستوفر  �سيلفني  ���س��ام��ر�ج  ج��اك��وب   -1 ���س��ده��م��ا/  �مل�����س��ت��اأن��ف  �ىل 
مبا  �لقامة  حمل  جمهول  تامار�ك�سان  �و�سا  تامارك�سان  �سيام   -2 �سري�ستوفر 
عبد�هلل  مو�سى  رج��ب  وميثله:هاين  علي  كوتي  م��الي��ل  لطيف   / �مل�ستاأنف  �ن 
�جل�سمي  قد ��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2017/1861 مدين 
جزئي بتاريخ:2017/12/23 وحددت لها جل�سه يوم �لثنني  �ملو�فق 2018/2/19 
�ل�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   
       اإعادة اإعالن  بالن�شر

                   يف  الدعوى 2017/216  احوال نف�ض غري م�شلمني
�ىل �ملدعي عليه / 1- �أليك�ساندر� �سوز�ن ماري دو ويت  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ فر�نكوي�س دي مونتاودوين وميثله:ديانا حممد حمادة  قد �أقام 
عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالتفريق بني �ملدعي و�ملدعي عليها لل�سر 
�ملدعي  برعاية  و�لتقرير  و�لتعوي�س  بينهما  �مل�سرتكة  �لم��اك  بني  و�لف�سل 
يوم  �لحد  لها جل�سة  �ملحاماة. وح��ددت  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  ل��اولد 
�لحو�ل  مبنى  يف   )3( رق��م  بالقاعة  �س   9.30 �ل�ساعة     2018/2/11 �مل��و�ف��ق  
�ل�سخ�سية مبنطقة �لقرهود لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 
بثاثة �أيام على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/711  تنفيذ عقاري   
�ىل �ملنفذ �سده/1- باملا �لعقارية �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�حمد 

حممد علي لزيق وميثله:ح�سن علي مطر �لريامي
بال�ستئنافان  و�مل���ع���دل  ك��ل��ي  ع��ق��اري  رق��������م:2016/589  �ل���دع���وى  يف  �ل�����س��ادر  ب��احل��ك��م  نعلنكم 
�ملنفذ  �ملنفذ �سدهم  بني  بالت�سامم  �ملبلغ  ب�سد�د  عقاري  ��ستئناف  رق���م���ا:2017/158+144+143 
للر�سوم  �ساما  �ل�سد�د  متام  حتى   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م   )2480270( وق��دره  به 

و�مل�ساريف. 
2- بانف�ساخ عقد �لبيع �ملرم بني �ملدعي وبني �ملدعي عليه �لول ب�ساأن �لوحده �لعقاريه مكتب 

رقم:603 �لكائنة مب�سروع بزني�س �سنرت �وفي�س بامارة دبي .
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال
موؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية ت�سارك يف »اأ�سبوع الإمارات لالبتكار« بور�س تفاعلية وفعاليات تعزز التفكري الإبداعي والتميز

دولة �لإم��ار�ت كمن�سة عاملية لابتكار و�لتناف�سية وبناء �لقدر�ت، مبا 
يتما�سى مع توجيهات �لقيادة �لر�سيدة.

�لنووية،  للطاقة  �لإم��ار�ت  ملوؤ�س�سة  �لبتكار  فعاليات  برنامج  وي�ستمل 
و�أن�سطة  ور���س عمل  8 فر�ير، على  �إىل   4 �لفرتة من  ُيقام يف  �ل��ذي 
�ل�سركاء، وم�سرة  �لبتكار مع  بينها  �ملو��سيع، من  من  ع��دد�ً  تت�سمن 
م��وؤ���س�����س��ة �لإم������ار�ت ل��ل��ط��اق��ة �ل��ن��ووي��ة يف �ل��ت��ح��ول �ل��رق��م��ي، و�لبحث 
�ملدر�سي  �لبتكار  ومهرجان  �لبتكار  جمل�س  �إىل  بالإ�سافة  و�لتطوير، 
�لإبد�عي لدى  �لتفكر  ب�سكٍل ي�سّجع  للطاب. ومت ت�سميم �لرنامج 
و�سقل  �لإنتاجية  م�ستوى  تعزيز  بهدف  و�ل�سركاء،  �ملوؤ�س�سة  موظفي 

�أ�ساليب �سر �لعمل وتطوير كفاءة �لعمليات.
وب��ه��ذه �مل��ن��ا���س��ب��ة، ق���ال �مل��ه��ن��د���س حم��م��د �إب��ر�ه��ي��م �حل���م���ادي، �لرئي�س 

•• اأبوظبي-الفجر:
�لأن�سطة  م���ن  �سل�سلة  �ل��ن��ووي��ة  ل��ل��ط��اق��ة  �لإم�������ار�ت  م��وؤ���س�����س��ة  ت��ن��ظ��م 
و�لفعاليات يف �إطار م�ساركتها ب��سهر �لإمار�ت لابتكار، تت�سمن ور�س 
عمل تفاعلية وم�سابقات »�لهاكاثون« وفعاليات �سبابية وجمموعة من 
لتعزيز  و�لتي تهدف يف جمملها  �أ�سبوع،  م��د�ر  �لأخ��رى على  �لأن�سطة 
و�ل�سركات  �لعمل  ف��رق  كافة  ل��دى  �لتميز  وحتقيق  �لإب��د�ع��ي  �لتفكر 

�لتابعة للموؤ�س�سة.
دولة  حكومة  �أطلقتها  لابتكار” �لتي  �لإم���ار�ت  “�سهر  م��ب��ادرة  وتعّد 
�خلا�س،  �لقطاع  موؤ�س�سات  مع  بال�سرت�ك  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
�ل��ع��امل، وت��ه��دف �إىل تعزيز مكانة  �أك���ر م��ب��ادر�ت �لب��ت��ك��ار يف  �إح���دى 

�لتنفيذي ل�موؤ�س�سة �لإمار�ت للطاقة �لنووية: تويل موؤ�س�سة �لإمار�ت 
للطاقة �لنووية �أولوية ق�سوى لتحفيز وتر�سيخ ثقافة �لبتكار وتطوير 

قدر�ت وكفاءة �ملوظفني.
�إيجاد  �ل��ق��درة على  �ملوظفني  ل��دى  �لبتكار  ُي��ّع��زز  �حل��م��ادي:  و�أ���س��اف 
حلول غر تقليدية للتغلب على �لتحديات، وهو ما ي�سكل م�سدر �إلهام 
�إبد�عي ملن حولهم. ويف �لوقت �لذي نحر�س يف �ملوؤ�س�سة على �للتز�م 
على  �أي�سا  نحر�س  فاإننا  و�جل���ودة،  و�لأم���ان  �ل�سامة  معاير  باأعلى 
على  تر�سيخها  يف  و�مل�ساهمة  �ملوؤ�س�سة  يف  �لبتكار  ثقافة  ون�سر  تعزيز 
تطوير  جهود  على  �إيجابياً  ينعك�س  م��ا  وه��و  �لإم����ار�ت،  دول��ة  م�ستوى 

�لكفاء�ت ورفع �لقدرة �لتناف�سية يف �لعمل.
و�ختتم �حلمادي بالقول: »تعك�س م�ساركتنا يف فعاليات )�سهر �لإمار�ت 

قائم  �قت�ساد  �لدولة نحو  توجه  دعم  بامل�ساهمة يف  �لتز�منا  لابتكار( 
ع��ل��ى �مل��ع��رف��ة، وذل���ك م��ن خ���ال ت��ط��وي��ر �ل��رن��ام��ج �ل���ن���ووي �ل�سلمي 
�لطاقة ودعم  �أن ي�سهم يف تنويع م�سادر  �ساأنه  و�ل��ذي من  �لإم��ار�ت��ي، 

�لنمو �لقت�سادي و�لجتماعي يف �لدولة«.
وخ��ال فعاليات �لب��ت��ك��ار، �سي�سارك ع��دد م��ن �خل���ر�ء يف ه��ذ� �ملجال 
يف  تفاعلية  حو�رية  بجل�سة  �ملوؤ�س�سة  موظفي  مع  وخر�تهم  معارفهم 

جمل�س �لبتكار. 
كما �سيتم دعوة عدد من طاب �ملد�ر�س �ملحلية للم�ساركة يف مهرجان 
�لبتكار �ملدر�سي، حيث �سيتعّرف �لطاب على �أهمية �لبتكار يف �مل�ساريع 
�لر�ئدة للموؤ�س�سة، �إ�سافة مل�ساركتهم يف جل�سات تدريبية حول ��ستخد�م 
�لأن�سطة  يف  �مل�����س��ارك��ة  ع��ن  ف�سًا  �لإب���د�ع���ي،  �لتفكر  ومن���اذج  �أدو�ت 

الرئي�س التنفيذي لأدنوك يلتقي رئي�س الوزراء الياباين

يف اإطار التزامها بتحقيق �ضعادة املعنيني

هيئة كهرباء ومياه دبي تدعو جميع املعنيني للم�ساركة يف »هاكاثون خدمات 
الهيئة« وم�ساركة اأفكارهم حول تطوير خدماتها لتعزيز منط حياة اأكرث �سعادة

م�سر تخف�س الربوتني يف القمح الرو�سي 

�لأخ��رة حيث  �ل�سنة  �لتموينية يف  لل�سلع  �لعامة  �لهيئة 
�ملن�ساأ  ذلك  من  م�سرتياتها  من  �لعظمى  �لغالبية  كانت 

نظر� ل�سخامة �لإمد�د�ت و�لأ�سعار �لتناف�سية.

خ�سارة للجل�سة �خلام�سة على �لتو�يل. وهبط �ملوؤ�سر د�ك�س 
�لأملاين 0.8 باملئة بينما نزل �ملوؤ�سر فاينن�سال تاميز 100 
 2.2 منخف�س  �ستوك�س  و�ملوؤ�سر  باملئة.   0.4 �لريطاين 
�أ�سبوعية  �أكر خ�سارة  باملئة منذ بد�ية �لأ�سبوع، وهذه هي 
منذ �أغ�سط�س �آب حتت �سغوط �رتفاع �لعائد على �ل�سند�ت 
�ليورو.  و�رت��ف��اع  �لنقدية  �ل�سيا�سة  بت�سديد  توقعات  بفعل 
من  �ل��ع��ام  ب��د�ي��ة  يف  ��ستفاد  �ل��ذي  �مل�سريف،  �لقطاع  وهبط 
متاأثر�  باملئة   0.5 �لقت�سادية،  بالدورة  �ملرتبطة  �لأ�سهم 

�أي�سا بهبوط �سهم كاي�سا بنك بعد ن�سر �لنتائج �لف�سلية.

الذهب ينخف�س مع �سعود الدولر 
•• لندن-رويرتز:

بيانات  ن�سر  قبيل  �ل��ي��ورو  م��ق��اب��ل  �ل����دولر  ���س��ع��ود  م��ع  �ل��ذه��ب  �نخف�س 
�م�س  ب�سدة  �ملرتقبة  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل��زر�ع��ي��ة  غ��ر  �لقطاعات  يف  �ل��وظ��ائ��ف 

ل�ست�سفاف �إ�سار�ت على �آفاق �أ�سعار �لفائدة يف �لوليات �ملتحدة.
و�رتفع �لدولر 0.2 باملئة مقابل �لعملة �لأوروبية �ملوحدة يف �لتعامات 
على  �ل�سابع  لاأ�سبوع  خ�سائر  ت�سجيل  م�سار  على  ظ��ل  ك��ان  و�إن  �ملبكرة 
�لتو�يل. و�سكلت �لإ�سار�ت �ملبكرة على �رتفاع �لعملة �لأمريكية �سغطا على 

�لذهب �ملقوم بالدولر.
و�نخف�س �ملعدن �لأ�سفر 0.3 باملئة يف �لتعامات �لفورية �إىل 1345.22 
1030 بتوقيت جرينت�س ومل  دولر لاأوقية )�لأون�سة( بحلول �ل�ساعة 
ي�سجل تغر� يذكر يف �لعقود �لأمريكية �لآجلة للت�سليم يف يونيو حزير�ن 

عند 1353.10 دولر لاأوقية.
و�سيكون من �ساأن ت�سجيل بيانات �أف�سل من �لتوقعات زيادة �لتكهنات باأن 
جمل�س �لحتياطي �لحتادي )�لبنك �ملركزي �لأمريكي( �سيم�سي قدما يف 
رفع �أ�سعار �لفائدة هذ� �لعام، مما �سيزيد تكلفة �لفر�سة �لبديلة �ل�سائعة 

على حائزي �ملعدن �لأ�سفر �لذي ل يدر عائد�.
ومن بني �ملعادن �لنفي�سة �لأخرى، �نخف�ست �لف�سة يف �ملعامات �لفورية 
باملئة �إىل 17.11 دولر لاأوقية بينما نزل �لباتني 1.4 باملئة �إىل   0.7
 1042.72 �إىل  باملئة   0.6 �لباديوم  �رتفع  حني  يف  دولر   991.60

دولر لاأوقية.

•• القاهرة-رويرتز:

عليها  �طلعت  مناق�سة  وثيقة  �أظهرت 
�لعامة لل�سلع  �لهيئة  �أن  روي��رتز �م�س 
�ل��ت��م��وي��ن��ي��ة يف م�����س��ر خ��ف�����س��ت �حلد 
�لأدن������ى �مل��ط��ل��وب مل��ك��ون �ل���روت���ني يف 
�لقمح �لرو�سي و�لروماين و�لأوكر�ين 
باملئة.   12 م����ن  ب���امل���ئ���ة   11.5 �إىل 
�أكر م�سرت للقمح يف  وطرحت م�سر، 
كميات  ل�سر�ء  مناق�سة  �ليوم  �ل��ع��امل، 
ت�سل يف �لفرتة بني 5-15 مار�س �آذ�ر 
يف  �لنتائج  ع��ن  �لإع���ان  �ملتوقع  وم��ن 
وقت لحق . وت�سرتط م�سر م�ستويات 
خم��ت��ل��ف��ة م����ن م���ك���ون �ل����روت����ني من 
�ملن�ساأ. ويقول جتار  بناء على  �ملوردين 
�إن �حل��د �لأدن��ى �ملطلوب للروتني يف 

�لقمح �لفرن�سي �أي�سا جرى تخفي�سه �إىل 11 باملئة من 
م�سرتيات  على  �لرو�سي  �لقمح  وهيمن  �ملئة.  يف   11.5

•• ميالنو-رويرتز:

�أكر  ت�سجيل  �إىل  و�جتهت  �م�س  �لأوروبية  �لأ�سهم  هبطت 
خ�سارة �أ�سبوعية يف �ستة �أ�سهر حيث ت�سرر �لقطاع �مل�سريف 
ذي �لثقل من هبوط �أ�سهم دويت�سه بنك بعد خ�سارة فاقت 
بلغت  بن�سبة  �لأمل��اين  �لبنك  �أ�سهم  هبوط  و�أدى  �لتوقعات. 
�إىل  �ل��ق��ط��اع��ات  معظم  يف  خ�سائر  وت�سجيل  باملئة  خم�سة 
بحلول  باملئة   0.4 بن�سبة   600 �ستوك�س  �مل��وؤ���س��ر  ت��ر�ج��ع 
ت�سجيل  �إىل  ليتجه  جرينت�س  بتوقيت   0810 �ل�����س��اع��ة 

تعميق  خ��������ال  م������ن  �ل����ب����ل����دي����ن 
�لطاقة  ق���ط���اع���ات  يف  �ل�������س���ر�ك���ات 
يف  و�لتكنولوجيا  و�لبرتوكيماويات 
فر�س  �أدن���وك  بحثت  كما  �ل��ي��اب��ان. 
�ليابان  خ������ر�ت  م����ن  �ل����س���ت���ف���ادة 
�ل�سطناعي  �ل���ذك���اء  جم����الت  يف 
و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل��ت��ق��دم��ة، مب���ا يف 
ذل����ك �ل��ب��ي��ان��ات �ل�����س��خ��م��ة، وذلك 
“�سيود�  ممثلي  م��ع  �جتماع  خ��ال 
كوربوري�سن”، �إحدى �أكر �ل�سركات 
يف  �ملتخ�س�سة  �ليابانية  �لهند�سية 
�لنفط  وم�سايف  �ل�سناعية  �ملن�ساآت 
وم�����س��ان��ع وم���ر�ف���ق م��ع��اجل��ة �لغاز 

�لطبيعي �مل�سال. 

�لبرتوكيماوية ..كما مت�سي �أدنوك 
قدماً يف زيادة �سعتها �لإنتاجية من 
برميل  م��ل��ي��ون   3.5 �إىل  �ل��ن��ف��ط 
ي��وم��ي��اً ل��رت���س��ي��خ م��ك��ان��ت��ه��ا ودوره����ا 
ولت�سهم  ل��ل��ط��اق��ة  م���وث���وق  ك���م���ورٍد 
خا�سة  �مل��ت��ن��ام��ي  �ل��ط��ل��ب  تلبية  يف 
يف ق���ارة �آ���س��ي��ا. ك��م��ا �ج��ت��م��ع معايل 
�جلابر  �أحمد  بن  �سلطان  �لدكتور 
م����ع ك����ل م����ن م���ع���ايل ك���ون���و ت�����ارو، 
ومعايل  �لياباين؛  �خلارجية  وزي��ر 
�لقت�ساد  �سيكو، وزير  هرو�سيجي 

و�لتجارة و�ل�سناعة.
ع��ل��ى تعزيز  ورك�����زت �لج��ت��م��اع��ات 
�ل����ع����اق����ات �ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة بني 

•• طوكيو-وام:

بن  �سلطان  �لدكتور  معايل  �جتمع 
�لرئي�س  دول��ة  وزي��ر  �جلابر،  �أحمد 
وجمموعة  لأدن���������وك  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
�آبي،  �سينزو  م��ع��ايل  م��ع  �سركاتها، 
�لياباين، وع��دد من  �ل��وزر�ء  رئي�س 
�أكر  وق��ادة  �حلكوميني  �مل�سوؤولني 
�ليابانية،  و�مل��وؤ���س�����س��ات  �ل�����س��رك��ات 
�لوزر�ء  لرئي�س  �للقاء  ونقل خال 
�ل��ق��ي��ادة يف دولة  �ل��ي��اب��اين حت��ي��ات 
و�سعب  ح���ك���وم���ة  �إىل  �لإم������������ار�ت 
�ليابان، موؤكد�ً عمق �لعاقات بني 
�ملجالت  يف  �ل�����س��دي��ق��ني  �ل��ب��ل��دي��ن 
و�لتجارية  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية 
و�ل����ث����ق����اف����ي����ة. ج�������اء ذل�������ك خ����ال 
جهود  ���س��م��ن  ط��وك��ي��و  �إىل  زي������ارة 
�أدنوك لتو�سيع �سر�كاتها  ومبادر�ت 
فر�س  وت����وف����ر  �ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
يف  �مل�سرتكة  لا�ستثمار�ت  جديدة 
كافة مر�حل وجمالت قطاع �لنفط 
�لتكرير  على  �ل��رتك��ي��ز  م��ع  و�ل��غ��از 
و�لبرتوكيماويات.  و�مل�������س���ت���ق���ات 
تعزيز  �سبل  �إىل  �لجتماع  وت��ط��رق 
�ل���������س����ر�ك����ات �ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة يف 
قطاع  ل�سيما  �ل��ق��ط��اع��ات  خمتلف 
�لطاقة ..و��ستعر�س معاليه خال 
�ل��ل��ق��اء ب��رن��ام��ج م����ب����ادر�ت �أدن�����وك 
و�لتي  �جل����دي����د  �ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة 

و�ليابان ل�سيما يف  �لإم���ار�ت  دول��ة 
و�ل�سناعات  و�ل��غ��از  �ل��ن��ف��ط  ق��ط��اع 

�لبرتوكيماوية.
�أدنوك على تو�سيع حمفظة  وتركز 
و�لغاز  �لتكرير  جمال  يف  عملياتها 
و�لبرتوكيماويات وتر�سيخ مكانتها 
للنفط  م����وث����وق  ك����م����ورٍد  ودوره��������ا 
و�مل��ن��ت��ج��ات �مل��ك��ررة مل��و�ك��ب��ة �لطلب 
�ملنتجات  ع���ل���ى  �مل���ت���ن���ام���ي  �ل���ع���امل���ي 
�ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ة خ��ا���س��ة يف ق���ارة 
�آ�سيا. ومن �ملتوقع �أن يرتفع �لطلب 
�لبرتوكيماوية  �مل���ن���ت���ج���ات  ع���ل���ى 
لأكر  �آ�سيا  ق��ارة  يف  و�لبا�ستيكية 
 .2040 ع��ام  بحلول  �ل�سعف  م��ن 
وملو�كبة هذ� �لطلب تنفذ “�أدنوك” 
و�لتو�سعات  �مل�����س��روع��ات  م��ن  ع���دد�ً 
و�مل�ستقات  �ل��ت��ك��ري��ر  جم�����الت  يف 
و�لبرتوكيماويات مل�ساعفة �إنتاجها 
مر�ت  ث��اث  �لبرتوكيماويات  م��ن 
بحلول عام 2025. وتعتزم �أدنوك 
 40% ع��ن  ي��ق��ل  ل  م��ا  تخ�سي�س 
من �إجمايل م�ساريفها �لر�أ�سمالية 
�خلم�س  �ل���������س����ن����و�ت  م������دى  ع���ل���ى 
 109 قيمتها  و�ل��ب��ال��غ��ة  �ل��ق��ادم��ة 
يف  �أهد�فها  لتحقيق  دولر  مليار�ت 
�أدن��وك تو�سيع  ..وتنوي  �ملجال  هذ� 
جممع �لروي�س لي�سبح �أكر موقع 
�لعامل  يف  و�ح���د  م��ك��ان  يف  متكامل 
و�ل�سناعات  �لنفط  تكرير  لعمليات 

تركز على تو�سيع �ل�سر�كات و�إتاحة 
�ل�ستثمارية  �ل��ف��ر���س  م��ن  �مل��زي��د 
�أه��������د�ف  ت���ن���ف���ي���ذ  ي�������س���ه���م يف  مب�����ا 
 2030 �ملتكاملة  ��سرت�تيجيتها 
معاليه:  وق�������ال  �ل�����ذك�����ي.  ل��ل��ن��م��و 
و�ليابان  �لإم���ار�ت  دول��ة  “ترتبط 
ب��ع��اق��ات ر����س��خ��ة متتد لأك���ر من 
�أربعة عقود، ومتا�سياً مع توجيهات 
كبرة  �أهمية  �أدن��وك  تويل  �لقيادة، 
قطاع  مع  �ل�سرت�تيجية  لل�سر�كة 
يف  �ساهمت  و�لتي  �لياباين  �لطاقة 
بني  �لقت�سادية  �لعاقات  توطيد 
و�أ�ساف:  �ل�سديقني”.  �ل��ب��ل��دي��ن 
تركيزنا على تلبية  ي�ستمر  “وفيما 
�ملنتجات  ع��ل��ى  �مل��ت��ن��ام��ي  �ل��ط��ل��ب 
�لبرتوكيماوية ذ�ت �لقيمة �لعالية 
�آ�سيا، فاإننا نبحث  ل�سيما من قارة 
لتو�سيع  �جلديدة  �ل�سر�كات  فر�س 
�لتكرير  وتعزيز عملياتنا يف جمال 
و�لبرتوكيماويات ..ولتحقيق ذلك، 
�سركات  م��ع  للعمل  �أدن����وك  تتطلع 
لتوفر  و�ل�ستعد�د  �ل��ق��درة  لديها 
حلول تقنية متطورة وقدرة مالية 
�لأ�سو�ق  يف  �أدن����وك  ح�سة  وت��ع��زي��ز 

�لعاملية.
وتناول �لجتماع مع رئي�س �لوزر�ء 
ذ�ت  �ملو��سيع  م��ن  جملًة  �ل��ي��اب��اين 
���س��م��ل��ت �سبل  �مل�������س���رتك  �له���ت���م���ام 
بني  �لقت�سادية  �ل��ع��اق��ات  تعزيز 

•• دبي-الفجر:

�ن�����س��ج��ام��اً م��ع ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ه��ا يف 
عر  خلدماتها  �مل�ستمر  �لتطوير 
�ملعنية،  �ل���ف���ئ���ات  ج��م��ي��ع  �إ�����س����ر�ك 
و�سمن جهودها لتح�سني خدماتها 

يف �إطار دورة �لتح�سني لعام 2018 
ب�����ن حممد  ل����رن����ام����ج ح�����م�����د�ن 
هيئة  �أط��ل��ق��ت  �ل��ذك��ي��ة،  للحكومة 
و��سعة  دب��ي حملة  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء 
»ه���اك���اث���ون خدمات  ع���ن���و�ن  حت���ت 
�آر�ء  و��ستطاع  ل��در����س��ة  �لهيئة« 

�جل���ام���ع���ات، وذل�����ك ل��ل��ت��ع��رف �إىل 
�آر�ئهم ومقرتحاتهم حول خدمات 
�ل��ق��ي��م��ة �مل�����س��اف��ة �ل��ت��ي مي��ك��ن �أن 
تعزيز  يف  وت�سهم  �لهيئة  توفرها 
�إ�سافة  �مل��ع��ن��ي��ني،  ج��م��ي��ع  ���س��ع��ادة 
مو�قع  على  �لهيئة  ح�سابات  �إىل 

و�ل�سركاء  �ملتعاملني  وماحظات 
و�أفر�د  �لهيئة  وموظفي  و�ل�سباب 
ع��ام، حول خدمات  ب�سكل  �ملجتمع 
ع�سف  ج��ل�����س��ات  تت�سمن  �ل��ه��ي��ئ��ة 
ذهني للفئات �ملعنية من �ملتعاملني 
و�مل���وظ���ف���ني و�ل�������س���رك���اء وط����اب 

و�ل�ستبيان  �لجتماعي،  �لتو��سل 
�لإل����������ك����������رتوين ع�����ل�����ى �ل������ر�ب������ط 
www.dewa.gov.ae/(

بيتكوين تتجه لأ�سواأ 
اأ�سبوع منذ 2013 

•• لندن-رويرتز:

باملئة  ت�سعة  ب��ي��ت��ك��وي��ن  ع��م��ل��ة  ه��ب��ط��ت 
�م�س لتتجاوز خ�سائر �لعملة �لرقيمة 
�لأ�سبوع  باملئة هذ�   30 �سهرة  �لأك��ر 
وتتجه �إىل ت�سجيل �أ�سو�أ �أد�ء �أ�سبوعي 
منذ �أبريل ني�سان 2013. و�نخف�ست 
و155  �آلف  ث��م��ان��ي��ة  �إىل  ب��ي��ت��ك��وي��ن 
دولر� بحلول �ل�ساعة 0915 بتوقيت 
�لتي  بيت�ستامب  بور�سة  يف  جرينت�س 
تتخذ من لوك�سمبورج مقر�. وخ�سرت 
عمات رقمية �أخرى كرى �أكر من 
 24 �آخ���ر  يف  قيمتها  م��ن  باملئة   20
�ساعة من �لتعامات وفقا ملوقع كوين 
قوية  ف��ع��ل  ردود  و�أدت  ك����اب.  م��ارك��ت 
�لعمات  ���س��د  تنظيمية  ج��ه��ات  م���ن 
للبيع  �مل�ستثمرين  �جتاه  �إىل  �لرقمية 
منخف�سة  وبيتكوين  �لأ���س��ب��وع.  ه���ذ� 
باأكر من �لن�سف مقارنة مع م�ستوى 
�ل��ذروة �لذي بلغ نحو 20 �ألف دولر 

يف دي�سمر كانون �لأول.

دويت�سه بنك يقود اأ�سهم اأوروبا لأ�سواأ اأداء اأ�سبوعي

•• لندن-رويرتز:

��ستمر�ر  يف  �م�س  دولر   1.25 ف��وق  �ل��ي��ورو  متا�سك 
�ل��دولر على  لأد�ئ��ه �لأ�سبوعي �لقوي مع عدم �رتفاع 
يف  �لأمريكية  �ل�سند�ت  على  �لعائد  زي��ادة  من  �لرغم 
مبنطقة  �لقت�سادي  �لنتعا�س  فيه  �أدى  �ل��ذي  �لوقت 
�ليورو و�لتوقعات بت�سديد �ل�سيا�سة �لنقدية �إىل زيادة 

جاذبية �لعملة �لأوروبية �ملوحدة.
�أجلها  �لتي  �لأمريكية  �ل�سند�ت  على  �لعائد  و�رت��ف��ع 
مع  �سنو�ت  �أرب���ع  يف  م�ستوى  �أع��ل��ى  ق��رب  �سنو�ت  ع�سر 
�ل��ن��م��و �لقت�سادي  ب��ف��ع��ل  �ل��ت�����س��خ��م  ت��وق��ع��ات  حت�����س��ن 
و�رتفاع �أ�سعار �لنفط بينما بد�أت �لبنوك �ملركزية تبدو 

�أكر ميا �إىل ت�سديد �ل�سيا�سة �لنقدية.
يقود  �أن  �ملفرت�س  م��ن  �ل��ذي  �لعائد  �لرت��ف��اع يف  لكن 

�لدولر �إىل �ل�سعود مل يحدث �أثر� �إىل �لآن.
�ل�سناعات  �أن  �خلمي�س  نتائجه  ن�سرت  م�سح  و�أظ��ه��ر 
�لتحويلية يف �لحتاد �لأوروبي و��سلت �لتح�سن �ل�سهر 
�ملركزي  �لبنك  يكون  ب��اأن  �لتوقعات  ع��زز  مم��ا  �ملا�سي 

�لأوروبي على م�سار تطبيع �سيا�سته �لنقدية.
�لعملة  يذكر مقابل  تغر  دون  �ل��ي��ورو  ت���د�ول  وج��رى 
1.2505 دولر، وهو م�ستوى قريب  �لأمريكية عند 
من �لأعلى يف ثاث �سنو�ت �لذي �سجله يف وقت �سابق 
وخال  دولر.   1.2538 ب��ل��غ  ع��ن��دم��ا  �لأ���س��ب��وع  م��ن 

�لأ�سبوع، ز�د �ليورو نحو 0.6 باملئة.

اليورو قرب اأعلى م�ستوى يف 3 اأعوام 
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2018/588
�ملنذر : هناين طاله- بريطاين �جلن�سية . �ملنذر �إليه : �يان �سورلين لتاأجر بيوت �لعطات 
�س . ذم م جمهول حمل لإقامة . مبوجب هذ�  �لإنذ�ر  ينذر �ملنذر- �ملنذر �إليه ويكلفه ب�سرورة 
�لوفاء مببلغ 56.666 درهم �ملرت�سد يف ذمته نظري دفعه �ليجار �لأوىل عن مدة �أربعة �أ�سهر 
�لقيمة  بباقي  �سيكني  �ملنذر  ت�سليم  ب�سرورة  يكلفه  كما   2018-1-19 وحتى   2017-9-20 من 
�ليجارية لكامل �ل�سنة �ملمتدة من 20-9-2017حتى 19-9-2018 بو�قع مبلغ وقدرهم 56.666 
درهم لل�سيك �لو�حد مع توقيع ن�سخة عقد �ليجار عن �لفرتة �ملمتدة مع �لتنبيه على �ملنذر 
�إىل �تخاذ كافة  �إليه باأنه يف حال عدم �للتز�م بتنفيذ ما ورد بالإنذ�ر �لر�هن �سي�سطر �ملنذر 
�لإجر�ء�ت �لقانونية و�لق�سائية جتاه �ملنذر �إليه و�إخاءه من �لعني �ملوؤجرة و�لز�مه باملرت�سد 
يف ذمته حتى تاريخ �لإخاء �لتام وكذلك كافة �مل�ستحقات �ملرتتبة على �لعني �ملوؤجرة ل�سالح 

هيئة �لكهرباء و�ملياه يف حفظ كافة حقوق �ملنذر �لأخرى جتاه �ملنذر �إليه بوجه عام.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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يف الدعوى رقم 2017/41 بيع عقار مرهون
�لعلني ل�سد�د  باملز�د  �ملرهونة للم�ستدعي متهيد� لبيعها  �لعقار�ت  �لق�سية: �حلجز على  مو�سوع 
قيمة �ملديونية �لبالغ قدرهم 24.618.000 �ربعة وع�سرون مليون و�ستمائة وثمانية ع�سر �لف درهم 
مع حتميل �مل�ستدعي �سدهما �لر�سوم و�مل�سروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة. طالب �لإعان : طالب 
�لتنفيذ بنك �مل�سرق �س م ع . �ملطلوب �إعانه �ملنفذ �سدهما 1- �سركة بر�تيك للتجارة �لعامة ذ م 
م 2- �ساكيت جينتال �سوبا�س �سانت جنيد�ل جمهويل حمل �لإقامة. نعلنكم باأنه مت �حلجز على  
�أمو�لكم �خلا�سة وهي عبارة عن مكتب �ملنطقة  : بور�سعيد – رقم �لأر�س 493 – رقم �لعقار 305 
�أ�سم �ملبنى : بور�سعيد �يه 1 وفاء� للمبلغ �ملطالب به وقدره 2.200.000 درهم مكتب – �ملنطقة : 
�لثنية �خلام�سة – رقم �لأر�س : 910 �أ�سم �ملبنى : جمر� باي تاور �ك�س 2 رقم �لعقار:3301 وفاء� 
للمبلغ �ملطالب به وقدرهم 1.150.000 درهم. مكتب �ملنطقة : �لثنية �خلام�سة – رقم �لأر�س :910 
�أ�سم �ملبنى :جمر� باي تاور �أك�س 2- رقم �لعقار : 3302 وفاء� للمبلغ �ملطالب به وقدره 1.150.000 

درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي
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2018/597
�ملنذر: �لإمار�ت ريبار �ملحدودة �سركة �أجنبية. �ملنذر: عامر ر�سو�ن �سامل – �سوري �جلن�سية بوكالتنا عن 
�ملنذرة وبناء� على توجيهات �لأخرة ننذركم مبا يلي: 1- بوجوب �سد�د بدلت �لإيجار �مل�ستحقة و�خلا�سة 
بالفرتة �ليجارية 2016-2017 و�لثابتة مبوجب �ل�سيكات �ملرجتعة ذ�ت �لبيانات �ملذكورة يف �سلب �لإنذ�ر 
و�لبالغ قيمتها مبلغ وقدره 30.000 درهم ثاثني �لف درهم. 2- بوجوب �سد�د �لغر�مة �لتفاقية عن �رجتاع 
�ل�سكات و�لبالغة قيمتها 10.000 درهم ع�سرة �آلف درهم. 3- بوجوب جتديد عقد �لإيجار �ملوقع فيما بني 
�لطرفني وت�سليم �ملنذر عقد �إيجار جديد من تاريخ 20-7-2017 حتى 19-7-2018. 4- وجوب �سد�د �لدفعات 
�ملرت�سدة من بدلت �لإيجار عن �ل�سنة �ليجارية �جلديدة على �أ�سا�س بدل �إيجار �سنوي وقدره  61.000 
درهم و�حد و�ستني �ألف درهم . كما ن�س عليه عقد �لإيجار. وكل ما ذكر �أعاه يف �لفقر�ت 1-2-3-4 يجب 
تنفيذه يف خال 30 يوم ثاثني يوم من تاريخ ن�سر هذ� �لإنذ�ر و�إل �سن�سطر �إىل �للجوء �إىل مركز ف�س 
�ملنازعات �ليجارية يف �إمارة دبي �ملوقرة لإلز�مكم باإخاء �ملاأجور لعدم �سد�د بدلت �لإيجار عما باأحكام 
بدلت  �إىل  بالإ�سافة  �ملحاماة  و�أتعاب  و�مل�ساريف  �لر�سوم  كافة  ت�سمينكم  و�إىل  �لإج��ر�ء  �ملرعية  �لقو�نني 

�لإيجار �مل�ستحقة لتاريخ �لإخاء ويعتر هذ� �لإنذ�ر �لأخر يف مو�سوعه .
الكاتب العدل 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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   اإعالن بالن�شر

2018/575
�ملنذرة : موؤ�س�سة �رنكو للعقار�ت . �ملنذر �إليه �أم كي �ر خلدمات �ملباين �س 
.ذم.م. فاإن �ملنذرة تخطر �ملنذر �إليه ب�سد�د مبلغ 15620 درهم و�ملرت�سد 
بذمته من �لقيمة �ليجارية وما ي�ستجد من �إيجار لغاية �لإخاء وذلك 
خال موعد �أق�ساه ثاثون يوم من تاريخ �لن�سر و�إل �ست�سطر �ملنذرة 
�إىل �تخاذ كافة �لإج��ر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ لها حقها. و�ملطالبة 
باإخاء �لعقار طبقا لن�س �ملادة 25-1 من �لقانون رقم 26 ل�سنة 2007 

و�عتبار �لعقد منتهيا من تلقاء نف�سه ورفع �لدعوى �ملو�سوعية. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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   انذار عديل بالن�شر

2018/587
�ملنذر: كابول كويت للمجهور�ت �س ذم م . �ملنذر �إليه : ديباك كومار نانديال جمهول 
– ديباك كومار  حمل �لإقامة . ينذر�ملنذر كابول كويت للمجهور�ت �س ذ م م �ل�سيد 
ناديال بدفع مبلغ وقدره 165000 درهم مائة �لف وخم�س و�ستون �لف درهم وذلك 
�ملحدود  �ملتحد  �ملحرر منكم للمنذرة و�مل�سحوب على بنك  �ل�سيك رقم 000021  قيمة 
و�لذي تبني �أنه ل يقابله ر�سيد قائم وذلك خال خم�س �أيام من تاريخ هذ� �لإنذ�ر 
�مل��ن��ذرة �سوف تقوم  ف��اإن  و�إل  �ملدنية  �لإج����ر�ء�ت  ق��ان��ون  م��ن  �مل���ادة 1-144  وفقا لن�س 
و�لر�سوم  �مل�ستحقة  �ملبالغ  بدفع  لإلز�مكم  �سدكم  �لقانونية  �لإج��ر�ء�ت  كافة  باتخاذ 

و�مل�سروفات و�تعاب �ملحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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   انذار عديل بالن�شر
2018/590

�ملنذر: �سركة فاطمة وعبد �ل�سام للتجارة �لعامة �س ذ م م . �ملنذر �إليه : �سركة �أ ملنا للتجارة 
�لعامة �س ذم م جمهولة حمل �لإقامة . ينذر �ملنذر �سركة فاطمة وعبد �ل�سام للتجارة �لعامة 
�س ذم م  �سركة �أملنا للتجارة �لعامة �س ذ م م بدفع مبلغ وقدره 83050 درهم ثمانية وثاثون 
�لف وخم�سون درهم وذلك قيمة �لفاتورة رقم 3672 �ملحررة بتاريخ 25-8-2015 و�لفاتورة رقم 
3664 بتاريخ 24-8-2015 مقابل مبلغ 40000 درهم �أربعون �لف درهم و�لفاتورة رقم 3673 بتاريخ 
25-8-2015 مقابل مبلغ 72000 درهم �أثنان و�سبعون �لف درهم. و�لفاتورة رقم 2478 باقي من 
�إجمايل �لقيمة مببلغ 32500 درهم �ثنان وثاثون �لفا وخم�سمائة درهم. وذلك خال خم�سة 
�أيام من تاريخ هذ� �لإنذ�ر وفقا لن�س �ملادة 144-1 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية و�إل فاإن �ملنذرة 
�سوف تقوم باتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �سدكم لإلز�مكم بدفع �ملبالغ �مل�ستحقة و�لر�سوم 

و�مل�سروفات و�أتعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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يف  حم���دودة  م�سئولية  ذ�ت  �سركة  ه��ي  .م.  م  ذ.  ح���رة.  منطقة  �لإع����ان  خل��دم��ات  م��اول�����س 
�ملنطقة �حلرة م�سجلة لدى �سلطة دبي للمجمعات �لإبد�عية مبوجب �لرخ�سة رقم 16487 
وعنو�نها �مل�سجل يف مدينة دبي لاإعام بناية رقم 2 �س د 2- 41 �لطابق 2 �س.ب 500717 
�أنه وفقا لقر�ر �ل�سركاء بتاريخ 28 يناير 2018  دبي �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة �ل�سركة تعلن 
�سيتم حل �ل�سركة �ختياريا مبوجب �لإجر�ء�ت �ملن�سو�س عليه يف �ملادة 10 من �للو�ئح �ملنظمة 
لل�سركات �خلا�سة يف �ملجمعات �لإبد�عية بدبي ل�سنة 2016 �أي طرف معني لديه مطالبة �سد 
�ل�سركة عليه بتقدميها يف غ�سون 45 يوما من تاريخ هذ� �لإ�سعار عن طريق �لريد �مل�سجل 
�أو �لت�سال ب �ل�سيد- �ساندر� ماويل ر�ما بدر�ن �أ�سم �ل�سركة ماول�س خلدمات �لإعان  �س ب 

500717 دبي �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة هاتف رقم971505391314 بريد �إلكرتوين
Email: rcmouli@moulisadvertisng.com

ram@snrauditing.com
لن تقبل �ملطالبات �لتي تقدم بعد �نق�ساء مدة 45 يوما.  

ا�شعار بالت�شفية
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 مذكرة  اإعالن بالن�شر 
بت�شحيح اخلطاأ املادي وتعديل الطلبات اخلتامية

2017/151 جتاري كلي
�إىل �ملدعي عليهم1: �سركة جلف تورك للتجارة �س م ح 2- جي تي تي للتموين �لغذ�ئي �س ذ م م 
3- �ساح تني �أورفعلي . 4- ح�سن �أوتوكو �سيتنار من �ملدعي : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع 
. نفيدكم علما باأن �ملدعي �ملذكور �أعاه قد �أقام عليكم دعوى رقم 2017/181 جتاري كلي وقد 
�أعيدت �لدعوى للمر�فعة لت�سحيح �سكل �لدعوى وتعديل �لطلبات �خلتامية وعليه فاأنت مكلف 
�أو بو��سطة وكيل معتمد عنك يف متام  �أمام حمكمة ر�أ�س �خليمة �لبتد�ئية �سخ�سيا  باحل�سور 
�ل�ساعة 9:30 �سباحا من يوم �لثاثاء �ملو�فق 6-2-2018 وذلك لاإجابة عن �لدعوى وتقدمي ما 
لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن �حل�سور �أو عدم �إر�سال وكيل معتمد عنك يف �لوقت 

�ملحدد �أعاه فاإن �ملحكمة �ستبا�سر نظر �لدعوى غيابيا.
اأمني �ضر الدائرة التجارية الكلية الأوىل
اأمين حممود

 حكومة  را�ض اخليمة
دائرة املحاكم



السبت   3   فبراير    2018  م   -   العـدد  12240  
Saturday  3   February   2018  -  Issue No   1224016

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

الدعوى رقم 2017/6482 جتاري جزئي- حمكمة ال�شارقة
�إىل �ملدعي عليهما – مطعم �لبطاطا �مل�سوية – موؤ�س�سة فردية جمهول حمل 
�لإقامة ب ما �أن �ملدعية – �ملدينة للتغليف �س ذ م م قد �أقامت �سدكم �لدعوى 
�مل�سار �إليها �أعاه، وحكمت حمكمة �ل�سارقة �لبتد�ئية �ملوقرة بتعيني �خلبر 
�حل�سابي �ساحب �لدور للنظر يف �أمر �لدعوى وحيث �أنكم مل حت�سرو� جل�سة 
�أك�س  مكتب  �خل��رة مبقر  �جتماع  عليكم �حل�سور  يتوجب  باحلكم.  �لنطق 
�إ�س لتدقيق �حل�سابات �لكائن باإمارة دبي منطقة �خلليج �لتجاري برج �أوبال 
– �ل��دور �لعا�سر مكتب رقم  تقاطع �سارع برج خليفة و�سارع مر��سي در�ي��ف 
1005 وذلك يوم �لأربعاء �ملو�فق 7-2-2018 �ل�ساعة �لو�حدة ظهر� وتقدمي 

كافة �لوثائق و�مل�ستند�ت �لتي توؤيد موقفكم يف �لدعوى. 
اخلبري احل�ضابي –حممد عطية �ضاهني

اإعالن باحل�شور جل�شة
خربة ح�شابية 
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الدعوى رقم 2015/1992 جتاري جزئي
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية 

�ملدعي عليه: ر��سد �أحمد عبد �هلل ح�سن ذ�كري . نظر� لوجود دعوى مرفوعة �سدكم 
�أمام حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية ونظر� لتعيينا  من بنك دبي �لإ�سامي 
فاإننا ندعوكم  به  �ل�سادر  �إليها مبوجب �حلكم  �مل�سار  �لدعوى  خبر� حما�سبيا يف 
حل�سور �جتماع �خلرة وذلك يوم �لأحد �ملو�فق 11-2-2018 يف متام �ل�ساعة �لثانية 
بالدور  �لكائن   ، و�ل�ست�سار�ت  للمحا�سبة  فريفاي  �خل��رة  مبكتب  ظهر�  ع�سر 
�حلادي ع�سر برج �ل�ساملية رقة �لبطني . دبي يرجي �لإطاع و�إح�سار كافة ما لديكم 

من م�ستند�ت مرتجمة �إىل �للغة �لعربية و�حل�سور يف �ملوعد �ملحدد. 
اخلبري املحا�ضبي/ د. اأن�ضار حممد اأحمد �ضديق.
حممول 0529900993

اإعالن اجتماع خربة بالن�شر
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يف الدعوى رقم 2017/3274 جتاري جزئي- دبي
بن  – عبد �هلل حممد عبيد  �ملدعي عليه  �إليه:  �ملعلن  ���س.م.ع  �لهال  �ملدعي: م�سرف 
ثالث �ل�سميلي يف �لدعوى رقم 3274-2017 جتاري جزئي دبي . بناء على تكليفنا من قبل 
�ملو�فق  �لأربعاء  �أع��اه فقد حددنا يوم  �لدعوى  �ملوقرة لأعمال �خلرة يف  حمكمة دبي 
7-2-2018 يف متام �ل�ساعة �لثالثة ظهر� لعقد �لجتماع �لأول للخرة وذلك مبقر مكتبنا 
�لكائن يف : �لكائن يف مكتب �ل�سارد دبي ديره �سارع �ملطار مبنى �لفجر لاأعمال ، مكتب 
رقم 119. لذ� يطلب ح�سوركم �أو من ميثلكم قانونا حل�سور �لجتماع �ملذكور مع �إح�سار 
كافة �مل�ستند�ت �ملتعلقة بالدعوى وعليكم مر�جعة �خلبر �أول باأول ب�ساأن �أية ��ستف�سار�ت 

وملتابعة تطور�ت �إجر�ء�ت تنفيذ �ملاأمورية و��ستام �مل�ستند�ت و�لتعقيب عليها. 
اخلبري/ �ضعيد حممد ال�ضارد الفال�ضي
رقيم لقيد مبحاكم دبي 133

دعوى حل�شور الجتماع
الول للخربة 
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       مذكرة اعالن متنازع �شده بالن�شر

                يف  الدعوى 2017/138  نزاع تعيني خربة مدين
�لقامة  بو�سا جاناردهانان جمهول حمل  �ملتنازع �سده / 1-ر�جي�س كومار  �ىل 
�لكبان  قد  ر�جي�س وميثله:ريا�س عبد�ملجيد حممود  �سريجا   / �ملتنازع  �ن  مبا 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بندب خبر متخ�س�س مع �لز�م �ملدعي 
عليه بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل با كفالة 
8.30 �س مبكتب  �ل�ساعة  �ملو�فق 2018/2/6    �لثاثاء  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت 
�مل�سلح  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل .
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

الت�شويات  الودية
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       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
             يف  الدعوى 2017/1986  احوال نف�ض م�شلمني

�ىل �ملدعي عليه / 1- حممد عطاهلل ح�سني �لرتوي  جمهول حمل �لقامة 
�أق��ام عليك  مبا �ن �مل��دع��ي/ دي��ر� لك��ون �لنجاد )خديجة بعد �ل���س��ام(  قد 
�لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالنفقة �ملوؤقته وعن �ل�سر�ر �ملعنوية و�لتعوي�س 
ولنفاذ �سروط عقد �لزو�ج يف �سان �ملالية �لزوجية و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�ملحاماة. وحددت لها جل�سة يوم  �خلمي�س �ملو�فق  2018/2/22   �ل�ساعة 8.30 
�س بالقاعة رقم )7( يف مبنى �لحو�ل �ل�سخ�سية يف منطقة �لقرهود لذ� فاأنت 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل .
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر

             يف  الدعوى 2018/77  احوال نف�ض م�شلمني

مبا  �لق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  �ل�سقا   يا�سني  في�سل   -1  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�ثبات  �لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  �ل��رين  قد  �ملدعي/ منال علي  �ن 
ح�سانة. وحددت لها جل�سة يوم  �لثنني �ملو�فق  2018/2/12   �ل�ساعة 9.30 
�س بالقاعة رقم )7( يف مبنى �لحو�ل �ل�سخ�سية يف منطقة �لقرهود لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل .
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اإعالن �شحيفة التما�ض اعادة النظر

                 يف  الدعوى 2017/28  التما�ض اعادة نظر عمايل
�ىل �مللتم�س �سده / 1- د�ور ح�سني �ظهر ح�سني  جمهول حمل �لقامة مبا 
نعلنكم  و�لت�سميم   �لن�سائية  للخياطة  عبد�هلل  فاطمة  قفطان  �مللتم�س/  �ن 
بان �مللتم�س �قام عليكم �لدعوى ومو�سوعها �لتما�س �عادة �لنظر يف �لدعوى 
رقم:2017/7741 عمايل جزئي و�لر�سوم و�مل�ساريف. وحددت لها ملحكمة جل�سة 
 ch1.B.10:بالقاعة �س  �ل�ساعة:09:30  �مل��و�ف��ق:2018/2/14  �لربعاء  يوم 
لديكم  ما  بتقدمي  لكم �حلق  بانه  يتوجب عليكم ح�سورها ونخطركم  و�لتي 
�و م�ستند�ت موقع عليها منكم ويف حالة تخلفكم عن �حل�سور  من مذكر�ت 

فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2447  ا�شتئناف عمايل    

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- �لر�سا لتجارة مو�د �لبناء �س.ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / ن�سيب رحمن ��سام خان  قد ��ستاأنف/ �حلكم 
�ل�سادر بالدعوى رقم 2017/5268 عمايل جزئي بتاريخ:2017/12/21     

وحددت لها جل�سه يوم �خلمي�س �ملو�فق 2018/2/15 �ل�ساعة 11.00 �سباحا  
بالقاعة رقم ch1.A.4 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2167  ا�شتئناف عمايل    

���س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة  �مل�ستاأنف �سده/ 1- عمر للنقليات  �ىل 
�ل�سادر  ��ستاأنف/ �حلكم  �مل�ستاأنف / عمر خان كارناىل خان  قد  �ن  مبا 

بالدعوى رقم 2017/8064 عمايل جزئي بتاريخ:2017/11/19     
وحددت لها جل�سه يوم �خلمي�س �ملو�فق 2018/2/15 �ل�ساعة 11.00 �سباحا  
بالقاعة رقم ch1.A.4 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/2050  مدين جزئي

�ملدعي/ �ن  �لق��ام��ة مب��ا  �ب���د�ح جمهول حم��ل  علي  عليه/عبد�هلل  �مل��دع��ي  �ىل 
ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  ���س.م.ع  للتاأمني  �لوطنية  �أبوظبي  �سركة 
�لز�م �ملدعي عليها باد�ء مبلغ )498.810( درهم مع �لفو�ئد �لقانونية 9% من 
تاريخ رفع �لدعوى حتى �ل�سد�د �لتام 2- �لز�م �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�سروفات 
�مل��و�ف��ق 2018/2/5   �لث��ن��ني  ي��وم  لها جل�سة  �مل��ح��ام��اة. وح���ددت  �ت��ع��اب  ومقابل 
من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   ch2.D.17:بالقاعة �س  �ل�ساعة:08.30 
للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل . 
رئي�ض الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2443  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه /1-كا�سيك ديل لتجارة �لهو�تف �ملتحركة �س.ذ.م.م وميثلها حممد 
حممد عبد�هلل جودة - م�سري �جلن�سية جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/بلو 
���س.ذ.م.م وميثلها/حممد علي حممد علي وميثله:بدر  رينج لتجارة �للكرتونيات 
عليها  �ملدعي  بالز�م  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  عبد�هلل   خمي�س  عبد�هلل 
بو�قع 9% من  �لقانونية  و�لفائدة  توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )115100( درهم  بان 
�تعاب  ومقابل  و�مل�ساريف  بالر�سوم  �لز�مها  مع  �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ 
�ملحاماة. وحددت لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2018/2/11 �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch1.B.10 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
�أيام على �لأقل ويف  لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة 

حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/4011  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه/�سامل �حمد �سامل عثمان �حلمادي جمهول حمل �لقامة 
�أق��ام عليك �لدعوى  مبا �ن �ملدعي/بنك �لم��ار�ت دبي �لوطني ���س.م.ع قد 
 )785.540/10( وق���دره  مببلغ  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة 
  2018/2/7 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت  �ل��ت��ام.  �ل�سد�د  وحتى 
�ل�ساعة:08.30 �س بالقاعة:ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل . 
رئي�ض الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/96  جتاري جزئي

�لقامة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  �نتريرز  بي  �ي��ه  �ملدعي عليه/�م  �ىل 
�ن �ملدعي/�ستار ب�سكر�ن لاعمال �لكهروميكانيكية �س.ذ.م.م وميثله:هاين 
رجب مو�سى عبد�هلل �جل�سمي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
درهم   )276.312.00( وق��دره  مبلغ  ب�سد�د  عليه  �ملدعي  بالز�م  �لر  با�سد�ر 
و�لز�م �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماه. وحددت لها جل�سة 
 ch1.C.14:يوم �خلمي�س �ملو�فق 2018/2/15  �ل�ساعة:08.30 �س بالقاعة
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 

من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل . 
رئي�ض الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/4071  جتاري جزئي

حماية  فريد  �سريف   -2 �����س.ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت  عليه/بروكون  �مل��دع��ي  �ىل 
يونان - ب�سفته مدير و�سريك ومفو�س بالتوقيع ب�سركة بروكون للمقاولت �لعامة 
�س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/�سركة �حمد يو�سف وح�سن عبد�هلل 
للتجارة وميثلها/ح�سن عبد�هلل عبد�لعزيز �حلمادي وميثله:��سماعيل ح�سن علي 
�ملدعي عليهما  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أقام عليك  حممد �جلعبي قد 
و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم   )160.000( وق��دره  مببلغ  و�لتكافل  بالت�سامن 
�ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ:2017/3/16 وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة 
لذ�   ch1.C.12:بالقاعة �س  �ل�ساعة:08.30    2018/2/13 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل . 
رئي�ض الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2264  جتاري جزئي 
�ىل �ملدعي عليه/1- نبيل �ف�سل حممد �ف�سل جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �ميك�س 
)�ل�سرق �لو�سط( �س.م.ب )م( �لمار�ت قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وعليه نعلنكم بان 
�ملحكمة حكمت بتاريخ:2018/1/9 �حلكم �لتمهيدي �لتايل:حكمت �ملحكمة وقبل �لف�سل 
يف �ملو�سوع بندب �خلبر �ملخت�س �ساحب �لدور باجلدول وتكون مهمته كالتي:�لطاع 
على ملف �لدعوى وم�ستند�تها وماع�سى �ن يقدمه �خل�سوم و�لنتقال �ىل مقر �ملدعية 
�ن وجدت  و�للكرتونية  �لورقية  �ملر��سات  و�لط��اع على  �لم��ر  لزم  �ن  عليها  و�ملدعي 
�ل�سجات و�لدفاتر �لتجارية و�للكرتونية وحددت �مانة خرة وقدرها ع�سرة �لف درهم 
�ملو�فق:2018/2/20  �لثاثاء  يوم  جل�سة  �ملحكمة  لها  وح��ددت  ب�سد�دها،  �ملدعي  و�لزمت 

 .ch1.C.12:ل�ساعة:08:30 �سباحا يف �لقاعة�
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/1670  مدين جزئي 
�ىل �ملدعي عليه/1- �سركة �لتاأمني �ملتحدة جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/

بان  نعلنكم  �ع��اه وعليه  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  �ق��ام  ق��د  ب��الز���س ك�سك�سيى  ل�سزلو 
�ملحكمة حكمت بتاريخ:2017/12/25 �حلكم �لتمهيدي �لتايل:بندب خبر هند�سي 
�لدعوى ومابها من م�ستند�ت وحددت  �سيار�ت تكون مهمته �لطاع على ملف 
�مانة وقدرها �ربعة �لف دره��م يف ذم��ة �ملدعي وح��ددت ج��ل�����س��ة:2018/1/11 يف 
حال عدم �ل�سد�د وجل�سة:2018/1/25 يف حال �ل�سد�د، وحددت لها �ملحكمة جل�سة 
 ch1.B.10:لقاعة� �ل�ساعة:08:30 �سباحا يف  �ملو�فق:2018/2/5  �لثنني  يوم 

لعان �خل�سم �ملدخل باحلكم �لتمهيدي بالن�سر
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2912  مدين جزئي

�ن  �لقامة مبا  تين�سا جمهول حمل  كامرونني  /1-ج��ود  عليه  �ملدعي  �ىل 
ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  جيامفى   �دوم��اك��و  �ملدعي/�سامب�سون 
�ملطالبة مببلغ وقدره )9000( درهم و�لفائدة و�لر�سوم و�مل�ساريف. وحددت 
بالقاعة  ���س   8.30 �ل�����س��اع��ة   2018/2/26 �مل��و�ف��ق  �لث��ن��ني  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch1.B.10
بثاثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي 

�أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/3  عقاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه /1-�نتونى �وجاى كروي�س 2- �وك�سانا ليوليوكينا 3-مونت فر�نكلني 
للو�ساطة �لعقارية جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/توبيا�س رولند ويلحيلم  قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بان يوؤدو� للمدعي مبلغ 
وقدره )382.000( درهم و�لفائدة �لقانونية عن ذلك �ملبلغ بو�قع 9% �سنويا من تاريخ 
�ل�ستحقاق حتى �ل�سد�د �لتام و�لر�سوم وم�سروفات �لدعوى ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
بالقاعة  ���س   8.30 �ل�ساعة   2018/2/20 �مل��و�ف��ق  �ل��ث��اث��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.B.8
�أيام على �لأقل ويف  لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة 

حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2997  مدين جزئي

�ملدعي/�سركة  �ن  �لقامة مبا  �ناند�ن جمهول حمل  �ملدعي عليه/ديني�سر�ج  �ىل 
�ل�سايع  علي  عبد�للطيف  م��دي��ره��ا/�مي��ن  وميثلها  ذ.م.م  �ل�سايع  حمود  حممد 
وميثله:فهد �حمد علي حممد بن متيم قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
و�لفائدة  دره��م   )48.000( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م 
�ل�سد�د  وحتى متام  م���ن:2017/4/29  �بتد�ء  �ل�سنة  يف   %12 بو�قع  عنه  �لقانونية 
و�لز�م �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�سروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�سة 
يوم �خلمي�س �ملو�فق 2018/2/15  �ل�ساعة:08.30 �س بالقاعة:ch1.B.10 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل . 
رئي�ض الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2689  جتاري جزئي 
بور�يل  بوتبيا  �سبيات   -2 ذ.م.م  للتجارة  �ل��رف��ة  �سركة  ع��ل��ي��ه/1-  �مل��ح��ك��وم  �ىل 
من�سور جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 
2017/11/1  يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�سالح/�سركة �نرتبا�ست �ملحدودة بالز�م 
�ملدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ )مائة وع�سرين �لف وخم�سمائة 
�ل�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  دره���م  وع�سرين  وثمانية 
�لف  ومببلغ  بامل�سروفات  و�لزمتهما  �ل�سد�د  متام  وحتى  يف:2017/6/8  �حلا�سل 
خال  لا�ستئناف  قابا  �حل�سوري  مبثابة  حكما  �مل��ح��ام��اة.  �ت��ع��اب  مقابل  دره��م 
ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعان �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو 

�ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/27  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه /1-ط��ارق ر�سيد حممد ر�سيد ق��ودري ق��ودري جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/م�سرف �لهال )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله:نا�سر 
بالز�م  �ملطالبة  �ل��دع��وى ومو�سوعها  �أق���ام عليك  ق��د  غ��امن   م��ال �هلل حممد 
و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم   )127.328.29( وقدره  مببلغ  عليه  �ملدعي 
�ملحاماة. وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق 2018/2/7 �ل�ساعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام 

على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/986  جتاري كلي
�ىل �مل��دع��ي عليه /1-������س �ت�����س رح���اب مل��ق��اولت �ل��ب��ن��اء ������س.ذ.م.م جمهول 
�أقام  ق��د  �ملو�سى   �مل��دع��ي/ع��ادل حممد قا�سم حممد  �ن  حم��ل �لق��ام��ة مب��ا 
عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغ وقدره 
�لربعاء  ي��وم  لها جل�سة  وح���ددت  و�لت��ع��اب.  و�ل��ر���س��وم  دره��م   )8.183.280(
فاأنت  ل��ذ�   Ch2.E.22 بالقاعة  ���س   9.30 �ل�ساعة   2018/2/14 �مل��و�ف��ق 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك 

فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2574  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه /1-�لعقيلي للتجارة �س.ذ.م.م 2- حممد �سالح �حمد حممد �لعقيلي 
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/بنك �لبحرين �ل�سامي �س.م.ب قد �أقام عليك 
�لدعوى ومو�سوعها بالز�م �ملدعي عليهما مت�سامنني ب�سد�د مبلغ وقدره )1.123.787( 
درهم للمدعية مع �لز�مهما بالفائدة بو�قع 9% من:2015/7/27 تاريخ ��ستحقاق �خر 
�سيك وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 2018/2/12 �ل�ساعة 
9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أي��ام على  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/483  جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليه/بابيتا �آ�سي�س �سيلي جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/�سركة دوت�س 
2 بي يف )�ت�س �ر �سي كيميكالز بي يف �سابقا( وميثلها/�ستيفن بيرت ويلكز وميثله:�سيخه 
�حمد عبد�هلل �سلطان قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها 
لل�سركة  ت��وؤدي  بان  �ملعني  �مل�سفي  ب�سفته  �لول  عليه  �ملدعي  �سخ�س  يف  ممثلة  �لثانية 
 )1430450( وق���دره  ملبلغ  و�مل��ع��ادل  �مريكي  دولر   )389217.09( وق���دره  مبلغ  �ملدعية 
�مل��ح��ام��اة. وح���ددت لها جل�سة يوم  �ت��ع��اب  و�ل��ر���س��وم و�مل�ساريف ومقابل  �م��ار�ت��ي  دره��م 
�لربعاء �ملو�فق 2018/2/21  �ل�ساعة:09.30 �س بالقاعة:ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف 
م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل . 
رئي�ض الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/1863  جتاري كلي 

�ىل �ملدعي عليه/1- �بهيجيت فيجاي ماينكار جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/
�لعامري  ���س.ذ.م.م وميثله:حممد عبد�هلل حممد  للعقار�ت  �نرتنا�سيونال  �سوذبيز�س 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2017/12/28  يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاه ل�سالح/�سوذبيز�س �نرتنا�سيونال للعقار�ت �س.ذ.م.م بالز�م �ملدعي عليه و�خل�سم 
وثمامنائة  �ل��ف  وث��م��ان��ون  وخم�سة  وم��ائ��ة  )مليون  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي��ا  ب��ان  �مل��دخ��ل 
وثاثة و�سبعون درهم( مبلغ )1.185.873( درهم و�لفائدة بو�قع 9% �سنويا من تاريخ 
بامل�سروفات ومبلغ  و�لز�مكما  �لتام  �ل�سد�د  �ل�ستحقاق �حلا�سل يف:2017/1/1 وحتى 
خال  لا�ستئناف  قابا  �حل�سوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل  دره��م  �ل��ف 
�ل�سمو  با�سم �ساحب  �لع��ان �سدر  لن�سر هذ�  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  ثاثني 

�ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 159

ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ حممد �سامل عبد�هلل علي �ملحمود - �مار�تي �جلن�سية 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل �حل�س�س �لبالغه 100% يف �لنخبه لل�سياحه مبوجب 
�مار�تي   - �ملطوع  عبد�هلل  �حمد  �سيف  �ل�سيد/�سلطان  �ىل  وذلك  رقم:731159  رخ�سة 

�جلن�سية. تعديات �خرى:تنازل �ساحب �لرخ�سة لخر
�سان  ل�سنة  2013 يف  �لقانون �لحتادي رقم )4(  �ملادة )14( فقرة )5( من  وعمابن�س 
على  �لت�سديق   يتم  �سوف  و�نه  للعلم  �لعان  هذ�  ن�سر  �قت�سى  فقد   . �لعدل  �لكاتب 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 158

يرغب  �جلن�سية  هندي   - تار�  بن  �سينغ  بو�سبندر  �ل�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�سينغ  بال  �ل�سيد/�تيندير  �لبالغه 100% وذلك �ىل  و�لتنازل عن كامل ح�سته  �لبيع  يف 
و�لتي  �لغاز  لتجارة  �مل�سماه:�لبنجاب  �لرخ�سة  يف  �جلن�سية  هندي   - �سينغ  بو�سبندر 

تا�س�ست بامارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم:459529
�سان  ل�سنة  2013 يف  �لقانون �لحتادي رقم )4(  �ملادة )14( فقرة )5( من  وعمابن�س 
على  �لت�سديق   يتم  �سوف  و�نه  للعلم  �لعان  هذ�  ن�سر  �قت�سى  فقد   . �لعدل  �لكاتب 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��سم �ل�سركة : كيه ان �ضي وورلد للتجارة �س.ذ.م.م    
�لعنو�ن :حمل رقم SH 1 ملك ر��سد عبد�لرحمن �سعود �لدو�سري �ل�سغاية ديرة 
�لقيد  �لرخ�سة : 669413  رقم  : ذ�ت م�سوؤولية حم��دودة. رقم  �لقانوين  �ل�سكل 
بال�سجل �لتجاري : 1094306 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي 
�أعاه،  �ل�سركة �ملذكورة  باإنحال  �ل�سجل �لتجاري لديها  �لتاأ�سر يف  باأنه قد مت 
وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2018/01/11  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل 
حماكم دبي بتاريخ  2018/01/11  وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل 
�مل�سفي �ملعني الكتبي وم�ضاركوه حما�ضبون قانونيون �لعنو�ن : مكتب رقم 3 ملك 
 مكتب ويل عهد دبي �للجنة �ملوؤقتة - بردبي - �لقوز �لوىل - هاتف  04-3215355 
وذلك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً    04-3215356 فاك�س: 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعان
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��سم �ل�سركة : ال�ضديق لتجارة البال�ضتيك �س.ذ.م.م    
م�سوؤولية  ذ�ت   : �لقانوين  �ل�سكل  �مل��رر  غالريا  ملك   245 رق��م  :مكتب  �لعنو�ن 
 78474  : �ل��ت��ج��اري  بال�سجل  �ل��ق��ي��د  رق���م    577378  : �ل��رخ�����س��ة  رق���م  حم�����دودة. 
مب��وج��ب ه���ذ� تعلن د�ئ����رة �لتنمية �لق��ت�����س��ادي��ة ب��دب��ي ب��اأن��ه ق��د مت �ل��ت��اأ���س��ر يف 
قر�ر  مبوجب  وذل��ك  �أع���اه،  �مل��ذك��ورة  �ل�سركة  باإنحال  لديها  �لتجاري  �ل�سجل 
بتاريخ   �لعدل حماكم دبي  بتاريخ 2018/01/28  و�ملوثق لدى كاتب  حماكم دبي 
2018/01/28  وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني 
موؤ�س�سة  م��ل��ك   914 رق���م  مكتب   : �ل��ع��ن��و�ن  احل�ضابات  لتدقيق  بل�س  �ضكور 
 04-2973060 ه��ات��ف  بور�سعيد  دي���رة  �ل�سباب  م�ساريع  ل��دع��م  ر����س��د  ب��ن   حممد 
وذلك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً   04-2973071 فاك�س: 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعان
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��سم �ل�سركة : جويز مل�ضتح�ضرات التجميل �س.ذ.م.م    
�لكبر  �ل�سوق  بردبي  �لهاملي  �سامل  رقم 104 ملك خليفة بطي  :مكتب  �لعنو�ن 
�لقيد  �لرخ�سة : 545567  رقم  : ذ�ت م�سوؤولية حم��دودة. رقم  �لقانوين  �ل�سكل 
بدبي  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  هذ�  مبوجب   96922  : �لتجاري  بال�سجل 
�أعاه،  �ل�سركة �ملذكورة  باإنحال  �ل�سجل �لتجاري لديها  �لتاأ�سر يف  باأنه قد مت 
وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2018/01/30  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل 
�أو مطالبة  �ع��رت����س  �أي  ل��دي��ه  م��ن  ب��ت��اري��خ  2018/01/30  وع��ل��ى  دب��ي  حم��اك��م 
رقم  مكتب   : �لعنو�ن  القانونية  للمحا�ضبة  الفهد  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم 
 04-5596338 ه��ات��ف  ب��ردب��ي  �ل��ت��ج��اري  �خل��ل��ي��ج  �سنرت  بيزن�س  ليدينغ   38-801 
من  يوماً   )45( خ��ال  وذل��ك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً 

تاريخ ن�سر هذ� �لإعان
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��سم �ل�سركة : بي�ضبوك فورم�س للتجارة العامة �س.ذ.م.م    
�لعنو�ن :مكتب رقم 2612 ملك حممد خلفان �ملري بردبي �خلليج �لتجاري �ل�سكل 
�لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�سة : 726445  رقم �لقيد بال�سجل 
�لتجاري : 1153564 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد مت 
�لتاأ�سر يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحال �ل�سركة �ملذكورة �أعاه، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2017/6/19  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  
�ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه  من  وعلى   2017/6/19
مكتب  ملك   3 رقم  مكتب   : �لعنو�ن  قانونيون  حما�ضبون  وم�ضاركوه  الكتبي 
ه��ات��ف  04-3215355   - �ل��ق��وز �لوىل   - ب��ردب��ي   - �مل��وؤق��ت��ة  �للجنة  دب��ي   ويل عهد 
وذلك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً    04-3215356 فاك�س: 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعان
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��سم �مل�سفي/الكتبي وم�ضاركوه حما�ضبون قانونيون
 �لعنو�ن : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي �للجنة �ملوؤقتة - بردبي - �لقوز 
�لوىل - هاتف  3215355-04 فاك�س: 3215356-04 - مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاه لت�سفية  كيه 
بتاريخ  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي  ان �ضي وورلد للتجارة �س.ذ.م.م  
2018/01/11  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2018/01/11 وعلى 
�لكائن  مكتبه  �ملعني يف  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �عرت��س  �أي  لديه  من 
و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً  �أع���اه،  �مل��ذك��ور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعان
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��سم �مل�سفي/�ضكور بل�س لتدقيق احل�ضابات 
ل��دع��م م�ساريع  ب��ن ر����س��د  �ل��ع��ن��و�ن : مكتب رق���م 914 م��ل��ك م��وؤ���س�����س��ة حم��م��د 
�ل�سباب ديرة بور�سعيد هاتف 2973060-04 فاك�س: 2973071-04 مبوجب هذ� 
تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاه 
قر�ر  مبوجب  وذل��ك  �ـــس.ذ.م.م   البال�ضتيك  لتجارة  ال�ضديق  لت�سفية  
حماكم دبي بتاريخ 2018/01/28  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
2018/01/28 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني 
يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاه، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعان
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��سم �مل�سفي/الفهد للمحا�ضبة القانونية
بردبي  �لتجاري  �خلليج  �سنرت  بيزن�س  ليدينغ   38-801 رقم  مكتب   : �لعنو�ن   
باأنه  بدبي  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  هذ�  مبوجب   04-5596338 هاتف 
�أع��اه لت�سفية  جويز مل�ضتح�ضرات التجميل  �ملذكور  قد مت تعيني �مل�سفي 
�س.ذ.م.م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2018/01/30  و�ملوثق لدى 
�أو  �أي �عرت��س  كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2018/01/30 وعلى من لديه 
�إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور  مطالبة �لتقدم 
�أعاه، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذ� �لإعان
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��سم �مل�سفي/الكتبي وم�ضاركوه حما�ضبون قانونيون
 - �ملوؤقتة - بردبي  �للجنة  دب��ي  رق��م 3 ملك مكتب ويل عهد  : مكتب  �لعنو�ن   
هذ�  مب��وج��ب   -  04-3215356 ف��اك�����س:   04-3215355 ه��ات��ف    - �لوىل  �ل��ق��وز 
تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاه 
لت�سفية  بي�ضبوك فورم�س للتجارة العامة �س.ذ.م.م  وذلك مبوجب قر�ر 
حماكم دبي بتاريخ 2017/6/19  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
2017/6/19 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف 
مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاه، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعان
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم 2017/79 بيع عقار مرهون  
طالب �لتنفيذ: بنك ر��س �خليمة �لوطني عنو�نه: �مارة دبي ديرة بور�سعيد بناية �لبزن�س بوينت مكتب رقم 401 
خلف وكالة �لني�سان لل�سيار�ت هاتف: 042946945 هاتف: 0508650437 �ملنفذ �سده: �سنجيتا �سومون روى و�آخرون 
�سقة 2907 قطعة  بوليفارد و�ك   8 بناية  برج خليفة  بوليفارد  ز�ي��د منطقة  �ل�سيخ  �سارع  بردبي  دبي  �م��ارة  عنو�نه: 
�لر�س رقم 184 هاتف: 0506878337 �نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2018/2/21 �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لثاث 
�لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه �مام �جلهة �لتي �نيط بها �لبيع )�سركة �لمار�ت 
�لدولة  �ل�سر�ء من مو�طني  www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبى  �ملوقع �للكرتوين  للمز�د�ت وعلى 
�لتقدم  �لبيع  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على  �ل�سا�سي قبل دخ��ول  �لثمن  تاأمني ل يقل عن 20% من  �ي��د�ع 
قانون  من   301 باملادة  �ملبينة  �ملو�عيد  ويف  للبيع  �ملحددة  �جلل�سة  قبل  م�ستند�ت  من  ي��رره  مبا  معزز�  باعرت��سه 
�لجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خال ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع.وفيما 
يلي بيان �و�ساف �ملمتلكات : �و�ساف �لعقار �سقة �سكنية �ملنطقة برج خليفة رقم �لر�س 184 ��سم �ملبنى بوليفارد و�ك 

8 رقم �لعقار 2907 �مل�ساحة 101.17 مرت مربع �ملقدره ب�� 1.524.577 درهم. ماحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.
 رئي�ض ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

اعالن بيع  عقار بالن�شر     
فى الدعوى رقم 2017/79 بيع عقار مرهون  

طالب �لتنفيذ: بنك ر��س �خليمة �لوطني عنو�نه: �مارة دبي ديرة بور�سعيد بناية �لبزن�س بوينت مكتب رقم 401 
خلف وكالة �لني�سان لل�سيار�ت هاتف: 042946945 هاتف: 0508650437 �ملنفذ �سده: �سومون روى بن �سو�سيل كومار 
روى و�آخرون عنو�نه: �مارة دبي بردبي �سارع �ل�سيخ ز�يد منطقة بوليفارد برج خليفة بناية 8 بوليفارد و�ك �سقة 2907 
قطعة �لر�س رقم 184 هاتف: 0506878337 �نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2018/2/21 �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام 
�لثاث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه �مام �جلهة �لتي �نيط بها �لبيع )�سركة 
�لمار�ت للمز�د�ت وعلى �ملوقع �للكرتوين www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبى �ل�سر�ء من مو�طني 
�لبيع  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على  �ل�سا�سي قبل دخ��ول  �لثمن  تاأمني ل يقل عن 20% من  �ي��د�ع  �لدولة 
�لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يرره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون 
�لجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خال ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع.وفيما 
يلي بيان �و�ساف �ملمتلكات : �و�ساف �لعقار �سقة �سكنية �ملنطقة برج خليفة رقم �لر�س 184 ��سم �ملبنى بوليفارد و�ك 

8 رقم �لعقار 2907 �مل�ساحة 101.17 مرت مربع �ملقدره ب�� 1.524.577 درهم. ماحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.
 رئي�ض ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

اعالن بيع  عقار بالن�شر املنفذ �شده
فى الدعوى رقم 2017/79 بيع عقار مرهون  

طالب �لتنفيذ: بنك ر��س �خليمة �لوطني عنو�نه: �مارة دبي ديرة بور�سعيد بناية �لبزن�س بوينت مكتب رقم 401 
خلف وكالة �لني�سان لل�سيار�ت هاتف: 042946945 هاتف: 0508650437 �ملنفذ �سده: �سومون روى بن �سو�سيل كومار 
روى و�آخرون عنو�نه: �مارة دبي بردبي �سارع �ل�سيخ ز�يد منطقة بوليفارد برج خليفة بناية 8 بوليفارد و�ك �سقة 2907 
قطعة �لر�س رقم 184 هاتف: 0506878337 �نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2018/2/21 �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام 
�لثاث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه �مام �جلهة �لتي �نيط بها �لبيع )�سركة 
�لمار�ت للمز�د�ت وعلى �ملوقع �للكرتوين www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبى �ل�سر�ء من مو�طني 
�لبيع  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على  �ل�سا�سي قبل دخ��ول  �لثمن  تاأمني ل يقل عن 20% من  �ي��د�ع  �لدولة 
�لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يرره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون 
�لجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خال ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع.وفيما 
يلي بيان �و�ساف �ملمتلكات : �و�ساف �لعقار �سقة �سكنية �ملنطقة برج خليفة رقم �لر�س 184 ��سم �ملبنى بوليفارد و�ك 

8 رقم �لعقار 2907 �مل�ساحة 101.17 مرت مربع �ملقدره ب�� 1.524.577 درهم. ماحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.
 رئي�ض ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

اعالن بيع  عقار بالن�شر املنفذ �شده
فى الدعوى رقم 2017/79 بيع عقار مرهون  

طالب �لتنفيذ: بنك ر��س �خليمة �لوطني عنو�نه: �مارة دبي ديرة بور�سعيد بناية �لبزن�س بوينت مكتب رقم 401 
خلف وكالة �لني�سان لل�سيار�ت هاتف: 042946945 هاتف: 0508650437 �ملنفذ �سده: �سنجيتا �سومون روى و�آخرون 
�سقة 2907 قطعة  بوليفارد و�ك   8 بناية  برج خليفة  بوليفارد  ز�ي��د منطقة  �ل�سيخ  �سارع  بردبي  دبي  �م��ارة  عنو�نه: 
�لر�س رقم 184 هاتف: 0506878337 �نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2018/2/21 �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لثاث 
�لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه �مام �جلهة �لتي �نيط بها �لبيع )�سركة �لمار�ت 
�لدولة  �ل�سر�ء من مو�طني  www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبى  �ملوقع �للكرتوين  للمز�د�ت وعلى 
�لتقدم  �لبيع  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على  �ل�سا�سي قبل دخ��ول  �لثمن  تاأمني ل يقل عن 20% من  �ي��د�ع 
قانون  من   301 باملادة  �ملبينة  �ملو�عيد  ويف  للبيع  �ملحددة  �جلل�سة  قبل  م�ستند�ت  من  ي��رره  مبا  معزز�  باعرت��سه 
�لجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خال ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع.وفيما 
يلي بيان �و�ساف �ملمتلكات : �و�ساف �لعقار �سقة �سكنية �ملنطقة برج خليفة رقم �لر�س 184 ��سم �ملبنى بوليفارد و�ك 

8 رقم �لعقار 2907 �مل�ساحة 101.17 مرت مربع �ملقدره ب�� 1.524.577 درهم. ماحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.
 رئي�ض ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   
اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده

فى الدعوى رقم 2017/291 تنفيذ عقاري  
طالب �لتنفيذ: لويدز تي ��س بي بنك بي.�ل.�سي عنو�نه: �مارة دبي �جلمر� �سارع �لو�سل مبنى بنك لويدز 
ت�س ��س بي مقابل حديقة �ل�سفا �لهاتف 043422000 �ملنفذ �سده: ك�سا�سز�ر بال�ساز و�آخرون عنو�نه: دبي 
بردبي �لعقار �ل�سكني �لكائن يف �سهال �سور لين )b10( �لوحدة رقم 302 - بالر�ساد �نه يف يوم �لربعاء 
�لعقار  بيع  �قت�سى �حلال �سيجرى  �ن  �لتالية  �لثاث  �لي��ام  �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف  �ملو�فق 2018/2/21 
�ملو�سحة �و�سافه �دناه �مام �جلهة �لتي �نيط بها �لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى �ملوقع �للكرتوين 
www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبى �ل�سر�ء من مو�طني �لدولة �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 
من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا 
يرره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خال ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع.وفيما يلي 
بيان �و�ساف �ملمتلكات : �سقة �سكنية �ملنطقة نخلة جمر� رقم �لر�س 1117 رقم �ملبنى 1 ��سم �ملبنى �ل�سهلة 

رقم �لعقار 302 �مل�ساحة 205.56 مرت مربع �ملقدرة ب�� 2.655.152 درهم. ماحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.
 رئي�ض ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده
فى الدعوى رقم 2017/291 تنفيذ عقاري  

طالب �لتنفيذ: لويدز تي ��س بي بنك بي.�ل.�سي عنو�نه: �مارة دبي �جلمر� �سارع �لو�سل مبنى بنك لويدز 
ت�س ��س بي مقابل حديقة �ل�سفا �لهاتف 043422000 �ملنفذ �سده: جوليا ك�سا�سز�ر و�آخرون عنو�نه: �إمارة 
دبي بردبي �لعقار �ل�سكني �لكائن يف �سهال �سور لين )b10( �لوحدة رقم 302 - بالر�ساد �نه يف يوم �لربعاء 
�لعقار  بيع  �سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثاث  �لي��ام  ويف  م�ساء   5.00 �ل�ساعة   2018/2/21 �ملو�فق 
�ملو�سحة �و�سافه �دناه �مام �جلهة �لتي �نيط بها �لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى �ملوقع �للكرتوين 
www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبى �ل�سر�ء من مو�طني �لدولة �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 
�لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على  من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول 
يرره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خال ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع.وفيما يلي بيان 
�و�ساف �ملمتلكات : �سقة �سكنية �ملنطقة نخلة جمر� رقم �لر�س 1117 رقم �ملبنى 1 ��سم �ملبنى �ل�سهلة رقم 

�لعقار 302 �مل�ساحة 205.56 مرت مربع �ملقدرة ب�� 2.655.152 درهم. ماحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.
 رئي�ض ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده
فى الدعوى رقم 2017/111 بيع عقار مرهون  

طالب �لتنفيذ: �لبنك �لعربي �ملتحد عنو�نه: �مارة دبي بناية �لبزن�س بوينت مكتب 401 خلف وكالة �لني�سان 
لل�سيار�ت هاتف: 042946945 �ملنفذ �سده: نائل �ل�سيد توفيق �ل�سال عنو�نه: دبي بردبي منطقة مر�سى دبي 
�سارع �ملم�سى مبنى �سدف 6 �لطابق رقم 8 �ل�سقة رقم 810 ز �نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2018/2/21 �ل�ساعة 
5.00 م�ساء ويف �ليام �لثاث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه �مام �جلهة 
 )www.emiratesauction.ae لتي �نيط بها �لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى �ملوقع �للكرتوين�
وعلى ر�غبى �ل�سر�ء من مو�طني �لدولة �يد�ع تاأمني ل يقل عن 20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة 
ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يرره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن 
و�مل�ساريف خال ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع.وفيما يلي بيان �و�ساف �ملمتلكات : �سقة �سكنية �ملنطقة 
مر�سى دبي رقم �لر�س 172 رقم �ملبنى 6 ��سم �ملبنى �ل�سدف 6 رقم �لطابق 8 رقم �لعقار 810 �مل�ساحة 131.88 

مرت مربع �ملقدرة ب�� 2.129.314 درهم. ماحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.
 رئي�ض ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

اعالن بيع  عقار بالن�شر املنفذ �شده
فى الدعوى رقم 2017/160 تنفيذ عقاري  

هرير  �م  ميثاء  عود  منطقة  بردبي  دبي  �م��ارة  عنو�نه:  ذ.م.م  ون��دورز  �وف  �سيتي  فالكون  �لتنفيذ:  طالب 
�ملنفذ   043355539 رق��م:  هاتف   203 �لثاين مكتب  �لطابق  لا�ستثمار  �ملو�سى  بناية  �لن�سر  ن��ادي  مقابل   2
�لريامي للمحاماه  �ملختار مكتب  �ير�ن موطنة  �لدولة  نيا خليلي عنو�نه: خارج  ��سد�له  �سده: مع�سومة 
و�ل�ست�سار�ت �لقانونية �لكائنه بامارة دبي طريق �ل�سيخ ز�يد تيكوم مبنى �ل�سعفار 1 مكتب رقم 2408 �نه 
يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2018/2/21 �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لثاث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه �مام �جلهة �لتي �نيط بها �لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى �ملوقع 
www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبى �ل�سر�ء من مو�طني �لدولة �يد�ع تاأمني ل  �للكرتوين 
يقل عن 20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه 
قانون  م��ن   301 ب��امل��ادة  �ملبينة  �مل��و�ع��ي��د  ويف  للبيع  �مل��ح��ددة  �جلل�سة  قبل  م�ستند�ت  م��ن  ي��رره  م��ع��زز� مب��ا 
�لج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خال ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة 
�لبيع.وفيما يلي بيان �و�ساف �ملمتلكات : قطعة �ر�س مبنية �ملنطقة و�دي �ل�سفا 2 رقم �لر�س 173 �مل�ساحة 

828.14 مرت مربع �ملقدره ب�� 5.000.000 درهم. ماحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.
 رئي�ض ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   
 مذكرة  اعادة اعالن املدعى عليه بالن�شر    

                     �ىل �ملدعي عليه/جبل �لرفاع للخدمات �لفنية ����س.ذ.م.م نعلنكم باأن 
�ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة لها جل�سة 

2018/2/14 �ل�ساعة 8.30 �سباحاً.

لذ� فانتم مكلفون باحل�سور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكر�ت �و 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاث �يام على �لقل ويف حالة تخلفكم فان �حلكم �سيكون 

مبثابة ح�سوري. بال�سافة �ىل �لر�سوم و�مل�ساريف.
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�سية
عمايل جزئي  12576/2017
عمايل جزئي 12600/2017

م
1
2

��سم �ملدعي
حممد �ساجد حممد

حممد لطيف �حمد بخ�س

مبلغ �ملطالبة
9186 درهم + تذكرة �لعودة 
9064 درهم + تذكرة �لعودة
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الدعوى رقم 2017/6482 جتاري جزئي- حمكمة ال�شارقة
�إىل �ملدعي عليهما – مطعم �لبطاطا �مل�سوية – موؤ�س�سة فردية جمهول حمل 
�لإقامة ب ما �أن �ملدعية – �ملدينة للتغليف �س ذ م م قد �أقامت �سدكم �لدعوى 
�مل�سار �إليها �أعاه، وحكمت حمكمة �ل�سارقة �لبتد�ئية �ملوقرة بتعيني �خلبر 
�حل�سابي �ساحب �لدور للنظر يف �أمر �لدعوى وحيث �أنكم مل حت�سرو� جل�سة 
�أك�س  مكتب  �خل��رة مبقر  �جتماع  عليكم �حل�سور  يتوجب  باحلكم.  �لنطق 
�إ�س لتدقيق �حل�سابات �لكائن باإمارة دبي منطقة �خلليج �لتجاري برج �أوبال 
– �ل��دور �لعا�سر مكتب رقم  تقاطع �سارع برج خليفة و�سارع مر��سي در�ي��ف 
1005 وذلك يوم �لأربعاء �ملو�فق 7-2-2018 �ل�ساعة �لو�حدة ظهر� وتقدمي 

كافة �لوثائق و�مل�ستند�ت �لتي توؤيد موقفكم يف �لدعوى. 
اخلبري احل�ضابي –حممد عطية �ضاهني

اإعالن باحل�شور جل�شة
خربة ح�شابية 
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الدعوى رقم 2015/1992 جتاري جزئي
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية 

�ملدعي عليه: ر��سد �أحمد عبد �هلل ح�سن ذ�كري . نظر� لوجود دعوى مرفوعة �سدكم 
�أمام حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية ونظر� لتعيينا  من بنك دبي �لإ�سامي 
فاإننا ندعوكم  به  �ل�سادر  �إليها مبوجب �حلكم  �مل�سار  �لدعوى  خبر� حما�سبيا يف 
حل�سور �جتماع �خلرة وذلك يوم �لأحد �ملو�فق 11-2-2018 يف متام �ل�ساعة �لثانية 
بالدور  �لكائن   ، و�ل�ست�سار�ت  للمحا�سبة  فريفاي  �خل��رة  مبكتب  ظهر�  ع�سر 
�حلادي ع�سر برج �ل�ساملية رقة �لبطني . دبي يرجي �لإطاع و�إح�سار كافة ما لديكم 

من م�ستند�ت مرتجمة �إىل �للغة �لعربية و�حل�سور يف �ملوعد �ملحدد. 
اخلبري املحا�ضبي/ د. اأن�ضار حممد اأحمد �ضديق.
حممول 0529900993

اإعالن اجتماع خربة بالن�شر
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يف الدعوى رقم 2017/3274 جتاري جزئي- دبي
بن  – عبد �هلل حممد عبيد  �ملدعي عليه  �إليه:  �ملعلن  ���س.م.ع  �لهال  �ملدعي: م�سرف 
ثالث �ل�سميلي يف �لدعوى رقم 3274-2017 جتاري جزئي دبي . بناء على تكليفنا من قبل 
�ملو�فق  �لأربعاء  �أع��اه فقد حددنا يوم  �لدعوى  �ملوقرة لأعمال �خلرة يف  حمكمة دبي 
7-2-2018 يف متام �ل�ساعة �لثالثة ظهر� لعقد �لجتماع �لأول للخرة وذلك مبقر مكتبنا 
�لكائن يف : �لكائن يف مكتب �ل�سارد دبي ديره �سارع �ملطار مبنى �لفجر لاأعمال ، مكتب 
رقم 119. لذ� يطلب ح�سوركم �أو من ميثلكم قانونا حل�سور �لجتماع �ملذكور مع �إح�سار 
كافة �مل�ستند�ت �ملتعلقة بالدعوى وعليكم مر�جعة �خلبر �أول باأول ب�ساأن �أية ��ستف�سار�ت 

وملتابعة تطور�ت �إجر�ء�ت تنفيذ �ملاأمورية و��ستام �مل�ستند�ت و�لتعقيب عليها. 
اخلبري/ �ضعيد حممد ال�ضارد الفال�ضي
رقيم لقيد مبحاكم دبي 133

دعوى حل�شور الجتماع
الول للخربة 
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يف الدعوى رقم 2017/4099 مدين جزئي- ال�شارقة
حمكمة ال�ضارقة البتدائية

�إىل �ملدعي عليهما 1- حممد علي حممود عبد �هلل �لديو�ين 2- �ساح حممد �خلياط 
. نحيطكم عليما �أنه مت �نتد�بنا خبر� عقاريا يف �لق�سية �أعاه و�ملرفوعة �سدكم عن 
متام �إ�سماعيل يون�س وعليه فاأنتم مكلفني �أو من ميثلكم قانونا بح�سور �جتماع �خلرة 
مبقر  م�ساء�  �خلام�سة  �ل�ساعة  مت��ام  يف   2018-2-10 �ملو�فق  �ل�سبت  ي��وم  عقده  و�ملقرر 
�لتجاري  �أبوظبي  بنك  بناية  حاليا  �ملدفع  �بر�هيم  �سباقا  �ملينا  ب�سارع  �لكائن  �خلبر 
�لطابق �لر�بع مكتب رقم 41 . يرجى �حل�سور باملوعد و�ملكان �ملحدد و�إح�سار �مل�ستند�ت 
�ملوؤيدة لدفاعكم بالدعوى . علما باأنه يف حال تخلفكم عن �حل�سور فاإن �خلرة �ستبا�سر 

�أعمالها وفقا لل�ساحيات �ملخولة لها قانونا لا�ستف�سار �لت�سال ب 0507190170 .
املحكم واخلبري املهند�س: عبد اهلل خمي�س العقاد 

اإعالن باحل�شور اأمام اخلربة
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

   اإعالن بالن�شر
2017/8671

�ملنذر: �ف بي �ن لتاأجر �ل�سيار�ت  �س.ذم م �ملنذر �إليه: غالردو رينت �يه 
كار  م د م �س �ملو�سوع: �لنذ�ر �لعديل رقم 2017/1/235672 ينذر �ملنذر 
وخم�س  وثمامنائة  �لف  و�ربعون  خم�سة   45835 مبلغ  ب�سد�د  �إليه  �ملنذر 
وث��اث��ون دره���م خ��ال م��دة �أق�����س��اه��ا خم�سة �أي���ام م��ن ت��اري��خ ن�سر هذ� 
�لإنذ�ر و�إل �سي�سطر �ملنذر �أ�سفا لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية و�لق�سائية 
�لازمة للمطالبة باملبلغ �ملذكور مع  لتعوي�س �جلابر للعطل و�ل�سرر 

مع حتميل �ملنذر �إليه كافة ر�سوم وم�ساريف �لتقا�سي و�أتعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12240 بتاريخ 2018/2/3   

   انذار عديل بالن�شر
2018/596

�ملنذرة : رم�سان م�سم�س للعقار�ت .�ملنذر �إليها : ذ�ت �لعماد للتجارة �لعام �س ذ 
م م جمهول حمل �لإقامة. ننذركم مبوجب هذ� �لإنذ�ر ب�سرورة �إخاء �ملاأجور 
حمل �لتعاقد خال �سهر من تاريخ �ت�سال علمكم بهذ� �لإنذ�ر و�سد�د �لقيمة 
�ليجارية �ملرت�سدة يف ذمتكم وقدرها 30000 درهم وما ي�ستجد من مبالغ حتى 
�ليجارية  �لقيمة  و�سد�د  �مل��اأج��ور  �إخ��اد  ع��دم  �لتام. ويف حالة  �لإخ��اء  تاريخ 
�سن�سطر  ب��الإن��ذ�ر  علمكم  �ت�سال  تاريخ  من  �سهر  خ��ال  ذمتكم  يف  �ملرت�سدة 

�آ�سفني لتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �سدكم حلماية حقوق �ملنذرة . 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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   انذار عديل بالن�شر
2018/589

لتجارة  ه��ور�ي��زون  �سركة  �إل��ي��ه:  .�مل��ن��ذر  م  ذم  للكيماويات  ه��اي��ري��ون  �سركة   : �مل��ن��ذر 
للكيماويات  هايريون  �سركة  �ملنذر  ينذر  �لإق��ام��ة.  حمل  جمهول  م  م  ذ  �لكيماويات 
�لكيماويات ذ م م بدفع مبلغ وق��دره 20226250 درهم  ذ م م �سركة هور�يزون لتجارة 
مئتان و�ثنني �لفا ومئتان و�ثنني و�ستون درهم وخم�سون فل�سا وذلك قيمة �لفاتورة 
رقم Hyp-0145-2016 �ملحرر منكم للمنذرة بتاريخ 14-11-2016 وذلك خال خم�س 
�أيام من تاريخ هذ� �لإن��ذ�ر وفقا لن�س �ملادة 144-1 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية و�إل 
فاإن �ملنذرة �سوف تقوم باتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �سدكم لإلز�مكم بدفع �ملبالغ 

�مل�ستحقة و�لر�سوم و�مل�سروفات و�أتعاب �ملحاماة . 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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هجن الرئا�سة حت�سل على 6 رموز يف مهرجان امللك عبد العزيز
�لرئي�سية  �مل��ف��ت��وح��ة  �لأ����س���و�ط  رم���وز  ع��ل��ى  �ل��رئ��ا���س��ة  ه��ج��ن  ح�سلت 
“�حلول و�لزمول” يف جائزة �مللك عبد �لعزيز ل�سباقات �لهجن �لتي 
�لعزيز ل�سباقات  �مللك عبد  �أر�سية ميد�ن  8 كلم على  �أقيمت مل�سافة 

�لهجن باململكة �لعربية �ل�سعودية �ل�سقيقة.
6 رموز يف �ملناف�سة �خلليجية  وتكون هجن �لرئا�سة بذلك قد نالت 
�لأك��ر هذ� �ملو�سم و�لتي حظيت برعاية كرمية من خادم �حلرمني 
�ل�سريفني �مللك �سلمان بن عبد �لعزيز �آل �سعود ملك �ململكة �لعربية 
�سلمان  �مللكي �لأمر حممد بن  �ل�سمو  �ل�سقيقة و�ساحب  �ل�سعودية 
�ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  �لعهد  ويل  �سعود  �آل  عبد�لعزيز  ب��ن 

م�سرف نادي �لإبل.
�ساحب  م�ست�سار  نهيان  �آل  حمد�ن  بن  �سلطان  �ل�سيخ  معايل  و�أك��د 
�للجنة  رئي�س  �لهجن  �سباقات  �حت��اد  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�سمو 

�أن دعم �لقيادة �لر�سيدة و�لذي تو��سل  �لتنظيمية ل�سباقات �لهجن 
خال �لعقود �ملا�سية �ساهم يف ح�سول هجن �لإمار�ت على �لعديد من 
�لإجناز�ت من خال م�ساركتها يف �لعديد من �ل�سباقات و�ملهرجانات 

�خلليجية �ملختلفة.
مناف�سات  يف  �لرئا�سة  هجن  ب��اإجن��از�ت  �سعادته  ع��ن  معاليه  و�أع���رب 
�ستة  على  ح�سولها  بعد  �لهجن  ل�سباقات  �لعزيز  عبد  �مللك  جائزة 
رموز كان �أبرزها �سوط �حلول �ملفتوح لهجن �أ�سحاب �ل�سمو �ل�سيوخ 
و�لأمر�ء .. م�سر� �إىل �أن م�سمري هجن �لرئا�سة كانو� على �ملوعد 
ومعها  بالهجن  �خلا�سة  �لفئات  جميع  ويف  �مل�ساركات  ك��ل  يف  د�ئ��م��ا 

ح�سدو� �لإجناز�ت.
�لرئا�سة  هجن  يف  �لعاملني  جلميع  �لكبر  ب��ال��دور  معاليه  و�أ���س��اد 
و�ل���ذي���ن ق��دم��و� مل��ي��د�ن رم����اح يف �ل��ري��ا���س م���وؤك���د� �أن��ه��م ���س��رك��اء يف 

عمل  فريق  �سمن  ب��دوره  يقوم  �جلميع  لأن  و�لنت�سار�ت  �لنجاحات 
�أن �لإع���ام �لإم��ار�ت��ي ك��ان �سريكا يف �لنجاح من  �إىل  و�ح��د .. لفتا 
�أخبار  و�سول  على  �ساعدت  و�لتي  و�مل��ق��روءة  �ملرئية  �لتغطية  خ��ال 

�ملناف�سات و�ل�سباقات �إىل �مل�ساهدين و�مل�ستمعني و�ملتابعني.
من جانبهم �أهدى م�سمرو هجن �لرئا�سة فوزهم ب�ستة رموز �سمن 
مهرجان �مللك عبد �لعزيز ل�سباقات �لهجن �إىل �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” و�ساحب �ل�سمو 
�ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
للقو�ت �مل�سلحة و�سمو �ل�سيخ من�سور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء وزير �سوؤون �لرئا�سة معايل �ل�سيخ �سلطان بن حمد�ن 
�آل نهيان م�ست�سار �ساحب �ل�سمو رئي�س �لدولة رئي�س �حتاد �سباقات 

�لهجن رئي�س �للجنة �لتنظيمية �خلليجية ل�سباقات �لهجن.

�سلطان بن زايد ي�سهد اليوم الأول ل�سباق الإبل الرتاثي �سمن مهرجان �سويحان
ممثل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �سلطان  �ل�سيخ  �سمو  �سهد 
���س��اح��ب �ل�����س��م��و رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئ��ي�����س ن����ادي تر�ث 
�لهجن  �سباقات  م��ي��د�ن  يف  �أم�����س  ظهر  بعد  �لإم����ار�ت 
�سباق  م��ن  �لأول  �ل��ي��وم  مناف�سات  ���س��وي��ح��ان  مب��دي��ن��ة 
فعاليات  �إط������ار  يف  وذل�����ك  �لأ����س���ي���ل  �ل����رت�ث����ي  �لإب������ل 
دورته  يف   2018 �لرت�ثي  ز�ي��د  بن  �سلطان  مهرجان 
�ل��ث��ان��ي��ة ع�����س��رة �ل��ت��ي ينظمها ن����ادي ت����ر�ث �لإم�����ار�ت 
ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن �سموه  ب��ن ز�ي���د  وم��رك��ز �سلطان 
�ل�سيخ  �سمو  وتابع  �جل���اري.  فر�ير   4 حتى  وت�ستمر 
�ل�سلك  ن��ه��ي��ان وع���دد م��ن رج���ال  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �سلطان 
 150 �لدبلوما�سي �ملعتمدين لدى �لدولة و�أكر من 
�سائحا �أجنبيا وجمهور غفر وح�سد كبر من و�سائل 
فيها  ���س��ارك  �ل��ت��ي  �ل�ستة  �لأ����س���و�ط  �ملتنوعة  �لإع����ام 
من  للمتناف�سني  وخ�س�ست  مت�سابقا   180 من  �أك��ر 
�أعمار 16 �إىل 30 عاما ومل�سافة 3000 مرت. وبد�أت 
�لأ�سو�ط باللون �لأحمر تاها �للون �لأخ�سر ومن ثم 
�لأبي�س فالأ�سود ثم �للون �لعنابي فالكحلي وت�سدرها 
�لفتيان و�ل�سباب يف حني ر�سدت �للجنة �لعليا �ملنظمة 
جو�ئز  �سوط  كل  يف  �لأوىل  �لع�سرة  باملر�كز  للفائزين 
�لأول يف  باملركز  �لفائز  نال  قيمة حيث  ومالية  عينية 
 20 �ألف درهم و�لثالث   22 �سيارة و�لثاين  كل �سوط 
�ألفا و�لر�بع 18 �ألفا و�خلام�س 17 �ألفا و�ل�ساد�س 16 
 13 �ألفا و�لتا�سع   13 �ألفا و�لثامن   15 �ألفا و�ل�سابع 

�ألفا و�لعا�سر 11 �ألف درهم.
�سلطان  �ل�سيخ  �سمو  توج  كبرة  تر�ثية  �أج��و�ء  وو�سط 
بن ز�يد �آل نهيان �لفائزين باملر�كز �لأوىل يف �لأ�سو�ط 
�ل�ستة وجرت �ل�سباقات يف �ستة �أ�سو�ط منها �أربعة للفئة 

�لعمرية 16-20 عاما مل�سافة ثاثة كيلومرت�ت.

حميد  ب��ن  علي  ب��ن  ث��اين  �لأول  �ل�سوط  بجائزة  وف��از 
حاز  رز�ب” بينما  �ملطية  ظهر  على  �ل�سام�سي  �ل��رزي 
ج���ائ���زة �ل�����س��وط �ل���ث���اين ���س��امل ب���ن ب��خ��ي��ت ب���ن �سعيد 
جائزة  ح�سد  فيما  “�ساهني”  ظ��ه��ر  ع��ل��ى  �ل��ع��ام��ري 
�ل�سوط �لثالث علي بن خالد بن م�سلم �لعامري على 
�لر�بع  �ل�����س��وط  ج��ائ��زة  ن���ال  “ميا�س” يف ح��ني  ظ��ه��ر 
ع��ل��ى ظهر  �ل��ع��و�ين  �سلطان  ب��ن  ع��ب��د�هلل  ب��ن  ق�سيب 
 “  30-21 “ �لعمرية  �لفئة  �سوطي  ويف  “نا�سي”. 
�مل��زروع��ي على  ب��ن خلفان  ب��ن حممد  ف��از حمد  ع��ام��ا 
ظهر “هملول” بال�سوط �خلام�س بينما فاز بال�سوط 
على  �مل��زروع��ي  خلفان  ب��ن  حممد  ب��ن  جمعة  �ل�ساد�س 
ظهر “�لن�سنا�س«. وهناأ �سمو �ل�سيخ �سلطان بن ز�يد �آل 
نهيان �لفائزين م�سيد� بجهودهم وحما�سهم يف �إجناح 
�ل�سباق وحر�سهم على �ملحافظة على مفرد�ت وتقاليد 
���س��ب��اق��ات �ل��ه��ج��ن مم���ا ك���ان ل���ه �أث����ر ب��ال��غ ع��ل��ى جمال 
�لت�سعة  �لأ�سو�ط  يف  �لفائزون  �لتقط  ثم  �لحتفالية. 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  �سلطان  �ل�سيخ  �سمو  م��ع  ت��ذك��اري��ة  ���س��ور� 
نهيان .. معربني عن �سكرهم وتقديرهم لدعم �سموه 
�لكبر ملهرجانهم و�لتقى �سمو �ل�سيخ �سلطان بن ز�يد 
�آل نهيان عقب �لتتويج ع�سر�ت �ل�سياح �لأجانب �لذين 
تقديرهم  وع��ن  �ل�سباق  بح�سور  �سرورهم  عن  ع��رو� 
�ل��رت�ث ومكونات  �سموه يف �حلر�س على �سون  ل��دور 
�لهوية �لوطنية فيما �لتقط �ل�سياح �سور� تذكارية مع 
�آل نهيان قد  �سموه. كان �سمو �ل�سيخ �سلطان بن ز�يد 
قام بزيارة �أم�س �لأول ير�فقه �ل�سيخ حمد�ن بن حممد 
بن خليفة بن ز�يد �آل نهيان و�ل�سيخ ز�يد بن حممد بن 
ر��سد علي  �ل�سيد  �إىل عزبة  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
�أك��ر م��اك �لإب���ل يف دولة  �أح��د  ب��ن �لن�س �ملن�سوري 

�لإمار�ت و�إخو�نه . و�لتقى �سموه خال �لزيارة - �لتي 
ماك  كبار  من  �لعديد   - �ملهرجان  هام�س  على  متت 
ومربي �لإبل وحمبي �لرت�ث و�أثنى �سموه على �مل�ساركة 
�أ�سو�ط مز�ينات �ملهرجان مما  �لفاعلة ملاك �لإبل يف 
لأهد�فها  وحتقيقها  جناحها  يف  �لكبر  �ل��دور  له  كان 
�ل�سعبي.  �مل����وروث  ثقافة  وت��اأ���س��ي��ل  �مل����وروث  حفظ  يف 
�إىل م�ساركات �ملاك يف �سباق �لإبل  ��ستمع �سموه  كما 
�ملاك  ومقرتحات  �آر�ء  و�إىل  �لرت�ثي  بالإبل  �خلا�س 

ذ�ت �ل�سلة بفعاليات �ملهرجان يف ن�سخته �حلالية.
�سروره  �ملن�سوري عن  بالن�س  ر��سد  �أع��رب  من جانبه 
�آل نهيان .. وقال  �ل�سيخ �سلطان بن ز�يد  بزيارة �سمو 
�أك��ر نامو�س من رجل �ل��رت�ث و�لد�عم  “ �إنها تعد   :
له و�ساحب �لإجنار�ت فيه » . كما تقدم �ملاك بال�سكر 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �سلطان  �ل�سيخ  �سمو  �إىل  و�لتقدير 
�لكبر للماك وحر�سه  �لكرمية ودعمه  على رعايته 

على متابعة كافة �سوؤونهم وتلبية �حتياجاتهم.
و�أكد عدد من زو�ر �ملهرجان �لذين تابعو� �سباق �لإبل 
و�ن��ب��ه��اره��م مبا  �إع��ج��اب��ه��م  �لأول  ي��وم��ه  �ل���رت�ث���ي يف 

�ساهدوه يف مهرجان �سلطان بن ز�يد �لرت�ثي .
يدعو  م��ا  �أن  �إىل  �أجنبية  دول  ع��دة  م��ن  �سياح  و�أ���س��ار 
للتقدير و�لحرت�م و�لعتز�ر ذلك �حل�سور و�لت�سجيع 
�لذي يقدمه �سمو �ل�سيخ �سلطان بن ز�يد للمو�طنني 
للرت�ث  �سموه  ورعاية  �لتقاليد  بالعاد�ت  لاحتفاظ 
�لتي  كافة  �لرت�ثية  �لفعاليات  متابعة  على  وحر�سه 

توثق للموروث �لإمار�تي �لغني.
فنلند�  جمهورية  �سفرة  ���س��و�ن  ريتا  �سعادة  و�أع��رب��ت 
ل���دى �ل��دول��ة ع��ن ���س��ع��ادت��ه��ا ب��ال��ت��ع��رف ع��ن ق���رب على 
مكونات �لرت�ث �لإمار�تي وعن تقديرها لكرم وح�سن 

�سيافة �ل�سعب �لإمار�تي و�عتز�زها بالنتاجات �لقيمة 
من  و�لبحوث  للدر��سات  ز�ي��د  مركز  لها  �أهد�ها  �لتي 
�لأوكر�نية  �ل�سيدة  وع��رت  �لرت�ثية.  �إ���س��د�ر�ت��ه  بني 
 “  : وقالت  �م�س  فعاليات  حل�سور  �سعادتها  عن  �أرينا 
�ملتنوع  �إن��ه لأم��ر ممتع م�ساهدة ه��ذ� �حل��دث �لرت�ثي 
�أن �ملهرجان يكت�سب �سمعة  �إىل  يف �سويحان .. م�سرة 
عاملية كبرة » . و�أكدت �أنها �ستعود �إليه يف دور�ته �ملقبلة 
�إنهما  “ربيكا” و”جر�ييا” من �سيكاغو  فيما قالت 
حمبات لرتياد �لأ�سو�ق �لرت�ثية من �أجل �سر�ء �حللي 
و�ل�سفاري.  �جلمال  رك��وب  حتبان  كما  و�لإك�س�سو�ر�ت 
تر�ثية  ب���ج���ولت  ت��ق��وم  �أن���ه���ا  �إىل  “ربيكا”  و�أ�����س����ارت 
بن  �سلطان  مهرجان  �إىل  �إ���س��اف��ة  �ل��دول��ة  يف  خمتلفة 
ز�يد �لرت�ثي لفتة �إىل �أن هذه هي �لزيارة �لثالثة لها 
�ل�سعبي ومهرجان �سلطان بن ز�يد و�أثنت  �ل�سوق  �إىل 

على �لتنظيم �لذي و�سفته باجليد.
�إىل حدث  �لرت�ثي  ز�ي��د  �سلطان بن  وحت��ول مهرجان 
�إق��ل��ي��م��ي وع���امل���ي ع��ل��ى م����دى �لأع�������و�م �ل�����س��اب��ق��ة منذ 
م�ستقطبا  ع��ام��ا  ع�����س��ر  �ث��ن��ي  ق��ب��ل  �لأوىل  �ن��ط��اق��ت��ه 
�لتعريف  دوره يف  �لعاملية على  �لإع��ام  و�سائل  �هتمام 
ب��اجل��ه��ود �حل��ث��ي��ث��ة يف ���س��ون �ل����رت�ث �ل��ث��ق��ايف لدولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�ل�����دورة �حل��ال��ي��ة يف م��دي��ن��ة �سويحان  وم���ع ف��ع��ال��ي��ات 
حا�سرة �لإبل �لأ�سايل باإمارة �أبوظبي ت�ساعدت وترة 
�لهتمام �لعاملي باملهرجان وو�سفت �ل�سحافة �لعاملية 
مدينة �سويحان باأر�س �لأ�سالة و�ملهرجان بالعودة �إىل 
�جلذور .. م�سرة �إىل تو�فد �لآلف من �لزو�ر و�ل�سياح 
�كت�ساف  لهم  يتيح  �ل���ذي  �أي��ام��ه  طيلة  �مل��ه��رج��ان  �إىل 
و�لتقاليد  �ل��ع��اد�ت  باأ�سالة  و�لتمتع  �ل�سحر�ء  حياة 

�لإمار�تية. وكانت عدة �سحف وقنو�ت �أجنبية تناقلت 
�لفوتوغر�فية  �ل�����س��ور  ب��و����س��ط��ة  �مل��ه��رج��ان  �أح�����د�ث 
و�لغد   ، فرن�سية  “ قنو�ت   : ومنها  �مل�سورة  و�لتقارير 
�ل��ل��ن��دن��ي��ة ورو���س��ي��ا �ل���ي���وم، و�ل���ب���ي ب���ي ���س��ي ع��رب��ي��ة “ 
بالإ�سافة لقنو�ت �أخرى نقلت مقتطفات من �ملهرجان 
�لجتماعي مثل  �لتو��سل  عر �سفحاتها على مو�قع 
و�ملو�د  �لتلفزيونية  �لتقارير  و�سلطت   .“ �إن  �إن  “ �سي 
�لرت�ث  تفا�سيل  ع��ل��ى  �ل�����س��وء  �مل��ن�����س��ورة  �لإع��ام��ي��ة 
�لإمار�تي �لفريدة كما حظيت حلظات تكرمي �لفائزين 
يف �أ�سو�ط م�سابقة جمال �لإبل �لأ�سايل “�ملز�ينة” على 
�لن�سيب �لأكر من �ملادة �لإعامية لتو�جد �سمو ر�عي 
و�لحتفاء  �لحتفال  بروح  �ملفعمة  و�لأج��و�ء  �ملهرجان 
�مل�سرحية  �لن�ساطات  و�لأج���د�د. و�سمن  �لآب��اء  ب��رت�ث 
يف �لفعاليات �مل�ساحبة للمهرجان �سهد م�سرح �ل�سوق 
�ل�سعبي �أم�س �لأول عر�س م�سرحية “حديقة �خلر” 
نقلنا  �ل��ذي  �لإم��ار�ت��ي  و�لعمل  �مل�سرحي  �لعر�س  ه��ذ� 
�إىل ع���امل �ل��ط��ف��ول��ة �مل��ح��اط��ة ب��ك��م ك��ب��ر م��ل��يء بقيم 
�خلر و�ملحبة و�ل�سعادة و�ل�سام و�ملبني على �لت�سامح 
و�ل��ت��ع��اي�����س �ل�����س��ل��م��ي م��ع �لآخ����ر ع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �أي 
ون�سارتها  �لبيئة  على  �ملحافظة  جانب  �إىل  �ختافات 
م��ن خ��ال �لإ����س���ارة �ل��و����س��ح��ة �ل��ت��ي قدمتها �أح���د�ث 
�مل�سرحية �لتي حملت قالبا توعويا ملا �سمته من ب�سر 
وحديقة وحيو�نات جعل �حل�سور يف حالة من �لتاأمل 
ل��ه��ذ� �ل��ع��امل �ل��غ��ري��ب �مل��ب��ن��ي ع��ل��ى �حل���ب و�لح����رت�م 
وتقدير �لآخر وقبوله مهما �ختلفت �أجنا�سه و�أعر�قه. 
و�ألفه  �أخ��رج��ه  �ل�سعبي  دب��ي  مل�سرح  �مل�سرحي  �لعر�س 
يف  �مل�سرحية  فكرة  و��ستوحيت  �سالح  ع��ب��د�هلل  �مل��ب��دع 
“عام ز�يد” لت�سعد  “عام �خلر” لي�ستمر عر�سها يف 

وتو�سح من خال  لهم  وتقدم عما مفيد�  �لأط��ف��ال 
ووجود  �حلياة  جناح  �سر  هو  �لتعاون  ب��اأن  �سخ�سياتها 
فكرة �لتو��سل ما بني �حليو�ن و�لإن�سان و�سعت ب�سمة 
جميلة يف �لعمل حيث تندرج حتت م�سرح �لطفل �لذي 
يت�سم بال�سعوبة �ل�سديدة وتتميز بالدقة يف خماطبة 
لي�ستوعب  لذهنه  �ل�سحيح  �ل��زم��ن  و�خ��ت��ي��ار  �لطفل 
لتو�سيل  �لتمثيل  يف  �ل��رتك��ي��ز  خ���ال  م��ن  �لأح�����د�ث 
�مل�سرحية  فريق  و�أب���دى  للطفل،  �ل�سحيحة  �لر�سالة 
�إعجابهم باملهرجان وثر�ئه باملكونات �لرت�ثية �ملتنوعة 
وع����رو� ع��ن ت��ق��دي��ره��م �ل��ك��ب��ر جل��ه��ود ���س��م��و �ل�سيخ 

�سلطان بن ز�يد �آل نهيان يف كل ذلك.
�مل�����س��رح��ي��ة تو�سح  �أن  �مل���ه���ري  �مل��م��ث��ل ع���ب���د�هلل  وب���ني 
يعي�سون  �ل��ذي  �ملكان  يحبو�  �أن  عليهم  ب��اأن  لاأطفال 
ويخل�سون  للعمل  ينتمو�  و�أن  عليه  ويحافظو�  فيه 
فيه فيما قال �ملمثل عبد�لعزيز حبيب : “ نحمل على 
ملا  و��ستيعابه  �لطفل  �إقناع  يف  كبرة  م�سوؤولية  عاتقنا 
لهم  ر�سالة  �إي�سال  �إىل  �مل�سرحية  به وقد هدفت  نقوم 
باأن ل �سيء م�ستحيل فبالتعاون و�لتكاتف ن�سل �إىل ما 
�لهدف  �أن  �ملمثل حمد �حلمادي  �أو�سح  “ بينما  نريد 
من �مل�سرحية �إي�سال ر�سائل و��سحة و�سريحة للطفل 
بها وعلى  �لبيئة و�لعتناء  �ملحافظة على  حول كيفية 

�ملكان �لذي يعي�سون فيه.
ملهرجان  ع�سر  �لثاين  �ليوم  فعاليات  و�سمن  ذلك  �إىل 
�سلطان بن ز�يد �لرت�ثي 2018 ي�سهد ميد�ن �ل�سباق 
يف ���س��وي��ح��ان �ن��ط��اق ���س��ب��اق �لإب����ل �ل��رت�ث��ي يف يومه 
�ل�سعرية  �لفائزين بامل�سابقة  �إىل تتويج  �إ�سافة  �لثاين 
�ل��ع��دي��د م��ن �لأن�����س��ط��ة �لثقافية  ����س��ت��م��ر�ر  �إىل ج��ان��ب 

و�لرت�ثية و�مل�سابقات يف �ل�سوق �ل�سعبي.

 2 �جلمعة  �أم�����س  �سباح  تو��سلت 
فر�ير مناف�سات �لن�سخة �ل�ساد�سة 
لل�سيد  �لأجيال  فخر  بطولة  من 
ب��ال�����س��ق��ور، �ل��ت��ي ي��ن��ظ��م��ه��ا مركز 
حمد�ن بن حممد لإحياء �لرت�ث، 
وت��ع��د ث���اين �أ���س��خ��م ب��ط��ولت هذ� 
ي��وم��ي حتى  ب�سكل  وت��ق��ام  �مل��و���س��م 
منطقة  يف  �جل���اري  ف��ر�ي��ر   15
�لروية يف دبي “طريق دبي �لعابر 
�ل�سيدة  و�أث����ن����ت   .”55 خم�����رج 
�ب���ر�ه���ي���م دروي���������س، مدير  ���س��ع��اد 
حمد�ن  مركز  يف  �لبطولت  �إد�رة 
ب��ن حم��م��د لإح��ي��اء �ل����رت�ث، على 
�لأد�ء �لذي جاء مت�ساعد� يف ثاين 
 150 م�ساركة  م��ع  �لبطولة  �أي���ام 
�مل�ساركة  �ل��ط��ي��ور  وو���س��ول  ط���ر� 
�إىل  م�سرة  ثانية   17 حاجز  �إىل 
�لعالية  �ل�����س��رع��ة  يعك�س  ذل���ك  �أن 
ومقاومة �لرياح لقوة هذه �لطيور 
يف  للم�ساركني  �لعالية  و�حلرفية 

فئة �ل�سيوخ.
فريقا  ك��ان  �لنتائج  �سعيد  وع��ل��ى 
�أف 3 و�ل��ظ��ف��رة �لأك���ر مت��ي��ز�ً يف 
�أقيمت  �ل��ت��ي  �لأ����س���و�ط �خل��م�����س��ة 
ف���رخ وجرنا�س  ت��ب��ع  ج���ر  ف��ئ��ة  يف 
�ل�سيوخ. وك�سب فريق �أف 3 �ملركز 

فقط،  �ل�سيوخ  ف��ئ��ات  يف  �مل�����س��ارك��ة 
حتى  �لعامة  فئة  يف  ي�سارك  ول��ن 
لو كانت لديه طيور خا�سة، فيما 
للبطولة  �مل��م��ت��از  بالتنظيم  �أ���س��اد 
�ل��ت��ي �ع��ت��ره��ا ن��اج��ح��ة م��ن كافة 
�أ�سحاب  ت���اأه���ل  و�أن  �مل��ق��اي��ي�����س، 
�لنخبة  بطولة  �إىل  �لأوىل  �ملر�كز 
�ل��ت��ي ت��ق��ام يف �ل��ي��وم �لأخ���ر يزيد 

من �لإثارة و�لتحديات.
�قرت�ب �حل�سم

�لأول يف �سوط جر تبع فرخ-رمز، 
بزمن   ”225“ �ل��ط��ر  بو��سطة 
فريق  ون����ال  ث��ان��ي��ة،   18.100
و�لثالث،  �لثاين  �ملركزين  �لظفرة 
بزمن   128 ت��ي  ثانيا  ج��اء  حيث 
 44 تي  وثالثا  ثانية،   18.181

بزمن 18.273 ثانية.
ويف �سوط جر تبع فرخ – �سيارة، 
�لأول  �مل���رك���ز   3 �أف  ف��ري��ق  ح��ق��ق 
�ل���ط���ر م���دري���د بزمن  ب��و����س��ط��ة 
فريق  وج����اء  ث��ان��ي��ة،   18.417
بو��سطة  �ل��ث��اين  ب��امل��رك��ز  �ل��ظ��ف��رة 
�لطر تي 136 بزمن 18.444 
�أف  فريق  �لثالث  وباملركز  ثانية، 
 231 بو��سطة  �لثالث  �ملركز   3

بزمن 18.560 ثانية.
ويف �سوط جر تبع فرخ – نقدي، 
�لأول  �مل��رك��ز  �لظفرة  فريق  حقق 
بزمن   67 ت���ي  �ل��ط��ر  ب��و����س��ط��ة 
18.506 ثانية، ونال فريق �أف 3 
�ملركزين �لثاين و�لثالث، بو��سطة 
ثانية   18،955 بزمن   240 تي 
 19.011 ب����زم����ن  و”262” 

ثانية.
�ملر�كز  على   3 �أف  فريق  و�سيطر 
�لثاث �لأوىل يف �سوط جر تبع 
بو��سطة مزيون  – رم��ز،  جرنا�س 
وعريون  ثانية،   17،872 بزمن 
و�أ������س  ث���ان���ي���ة   18.058 ب���زم���ن 

ثانية.  18.378 بزمن   725

كما هيمن فريق �أف 3 على �ملر�كز 
�لثاث �لأوىل يف �سوط جر تبع 
– �سيارة، وذلك بو��سطة  جرنا�س 
�أول بزمن  �ل��ذي ج��اء   53 �حلمر 
وباملركز  ثانية،   17،822 وق��دره 
 17،921 ب��زم��ن  م��ه��ول  �ل���ث���اين 
بزمن   157 �أل  �إي��ه  وثالثا  ثانية، 

ثانية.  18.051
ارتقاء يف امل�ضتويات

بن  �أح��م��د  خليفة  �ل�سقار  �أو���س��ح 
�ل�سيخ جمرن �لكندي، �لذي حقق 
م���ر�ك���ز م��ت��ق��دم��ة م���ع ف��ري��ق »�أف 
3”، �أن و�سائل �لتدريب وحت�سر 
�ل�سقور باتت معروفة للجميع ول 
ينعك�س  م��ا  وه��و  �أح���د  على  تخفى 

على قوة �ملناف�سات وتقارب �لأزمنة 
�مل��ت��ح��ق��ق��ة يف خم��ت��ل��ف �لأ����س���و�ط، 
و�سحة  �ل��ت��وف��ي��ق  ع���ام���ل  ل��ي��ب��ق��ى 
�ل���ط���ر م���ن �أج�����ل �ل���و����س���ول �إىل 
�أف�سل زمن و�حل�سول على �ملر�كز 
�ل�سقار مبا يلم�سه  و�أ�ساد  �لأوىل. 
�مل�ساركون �سنويا من تنظيم ر�قي 
م����ن م����رك����ز ح����م����د�ن ب����ن حممد 
لإحياء �لرت�ث، حيث يجدون كافة 
�لازمة  و�ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت  �خل��دم��ات 
�أريحية،  بكل  و�لتناف�س  للم�ساركة 
�إىل جانب �لر�حة �ملتوفرة يف خيمة 
�لبطولة عر وجود �أجهزة �لتلفاز 
�ملناف�سات  و�أماكن �جللو�س ملتابعة 
�لنتائج  وم��ع��رف��ة  بلحظة  حل��ظ��ة 

وهو  وحيادية،  ودق��ة  �سفافية  بكل 
ما يعزز من �مل�ستويات �لحرت�فية 

للم�ساركني يف �لبطولة.
�لبطولة  �أن نظام  �ل�سقار  و�أو�سح 
ي�ساركون  �ل�سقارين  �حلايل جعل 
وتوزيعها  لديهم  �ل�سقور  ب��اأق��وى 
ع��ل��ى �لأ�����س����و�ط ب��ح�����س��ب ق����وة كل 
قوي  �أد�ء  �أف������رز  م���ا  وه����و  م��ن��ه��ا، 
و�ساهم  �ملا�سية  بالن�سخة  مقارنة 
يف ت��ط��وي��ر �ل��ب��ط��ول��ة �ل��ت��ي ت���زد�د 

تاألقا وروعة عاما بعد عام.
ح�ضور اإيجابي للظفرة

ح�سور�  �ل���ظ���ف���رة  ف���ري���ق  ���س��ج��ل 
�لثاين  �ليوم  مناف�سات  يف  �إيجابيا 
بقيادة �ل�سقار عبيد �سامل بن �سنه 

�لتوفيق  �أن  ك�سف  �ل���ذي  �لكتبي، 
بالجتهاد  يتحقق  �مل��ن��اف�����س��ات  يف 
و�لعمل على مد�ر �لعام، وقال: من 
�لأوىل يف  �ملر�كز  �لتو�جد يف  �أجل 
تعمل  �أن  �ل�سيوخ يحب عليك  فئة 
ع��ل��ى �ل��ط��ر �ل����ذي ت�����س��ارك فيه، 
بعد �لج��ت��ه��اد ه��ن��اك ط��ي��ور تقدم 
ل  لكن  ل،  و�خ���رى  منها  �ملطلوب 
دون  �لنت�سار�ت  حتقق  �أن  ميكن 
عمل وجهد. و�أو�سح �أنه يركز على 

ينظمها مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث

»اأف 3« و»الظفرة« الأكرث متيزا يف ثاين اأيام بطولة فخر الأجيال لل�سيد بال�سقور
اأداء مت�ضاعد والو�ضول اإىل حاجز 17 ثانية  و 150 طريا حتلق يف مناف�ضة مثرية نحو املراكز الوىل
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   اعالن ح�شور املدعي عليه  بالن�شر 

يف الدعوى 02/11138/2017 �شكني  
:�لز�جل  �ملدعي  �أن  م مبا  م  ذ.  �س  �ي�ست  تيكنوبيلد ميديل  عليه:  �ملدعي  �إىل 
للعقار�ت قد �أقام �سدكم �لدعوى 2017-11138-02 �سكني �يجار�ت �أمام �ملركز 
�أنه تر�سد بذمة �ملدعي عليه مبلغ  �إلز�مكم بالتايل: - مطالبة مالية  بطلب 
 53750 مببلغ   2017-11-30 وحتى   2017-7-25 من  للفرتة  �يجارية  كقيمة 
درهم ميتنع عن �ل�سد�د. مطالبة مالية �لز�م �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغ 25800 
درهم قيمة �يجار نظر ف�سخ �لعقد قبل �نتهائية طبقا لعقد �ليجار �ملرم. 
مطالبة مالية �لز�م �ملدعي عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى. وقررت �للجنة 
�إعانكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2-6- �إعادة  �لق�سائية 
2018 �ل�ساعة 2:30 م �أمام �للجنة �لق�سائية �للجنة �لر�بعة بالد�ئرة �لبتد�ئية 
مدة  بتق�سر  �أم��ر  وقد  �لدعوي  لنظر  �ليجارية  �ملنازعات  ف�س  مبقر مركز 
�مل�سافة �إىل ثاثة �أيام من تاريخ �لن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك 
�لوثيقة  ه��ذه  �إ���س��د�ر  يتم   . وم�ستند�ت  دف��اع  م��ن  لديكم  م��ا  وت��ق��دمي  قانونا 

�لكرتونيا ول تتطلب �أي ختم �أو توقيع.

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

فقدان جواز �شفرت
ف��ق��د �مل��دع��و /���س��اب��ر �نور 
م�سري   ، ج�������اد  ج�����ر������س 
�سفره  ج����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
  )A12570644( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������س���ال 

 052/8666416

فقدان جواز �شفرت
ف�����ق�����د �مل�������دع�������و /حم����م����د 

بنغاد�س   ، ح�سني  عمر�ن 

�جلن�سية - جو�ز �سفره رقم 

)7482812(  من يجده 

عليه �لت�سال بتليفون رقم 

 050/3224490

فقدان �شهادات ا�شهمت
ف��ق��د �مل��دع��و /�م���ر بخ�س 
�حمد  م���ن���ظ���ور  ج����وب����اجن 
ب���اك�������س���ت���اين   ، ج������وب������اجن 
�جلن�سية - جو�ز �سفره رقم 
)4007891(  من يجده 
عليه �لت�سال بتليفون رقم 

 058/1239918

فقدان �شهادات ا�شهمت
ف�����ق�����دت �مل�������دع�������وة /ن���ه���ى 

�جلن�سية  كندية   ، �ل�سهب 

رق����م  �����س����ف����ره����ا  ج����������و�ز   -

)HG114098(  من يجده 

عليه �لت�سال بتليفون رقم 

 050/2703371

فقدان �شهادات ا�شهمت
ف�����ق�����دت �مل������دع������وة /�أم�������ل 

�سومالية   ، �دن  حم��م��د 

�سفرها  ج���و�ز   - �جلن�سية 

رقم )153249(  من يجده 

عليه �لت�سال بتليفون رقم 

 050/9173777

فقدان �شهادات ا�شهمت
�دم  /ليلى  �مل��دع��وة  ف��ق��دت 

�سود�نية   ، �سليمان  حممد 

�سفرها  ج���و�ز   - �جلن�سية 

رقم )2875708(  من يجده 

عليه �لت�سال بتليفون رقم 

 055/5469727

فقدان �شهادات ا�شهمت
حممد  ح���م���د   / �ل�������س���ي���د  ف���ق���د 
��سهم  �سهادة  �لنعيمي   ع��ب��د�هلل 
�سادرة عن �سركة منازل �لعقارية 
عدد   )102112( رق��م  لل�سهادة 
و�سهادة   )500000( �ل���س��ه��م 
ع���دد   )102104985( رق������م 
من  ف��ع��ل��ى   )18045( �ل���س��ه��م 
�لرقم   ع��ل��ى  �لت�������س���ال  ي��ج��ده��ا 

  0505333000
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�جلمعية  �نعقاد  موعد  ع��ن  بالفجرة  �لعربية  م�سر  جمهورية  ن��ادي  يعلن 

�لثامنة  �ل�ساعة  متام  يف   2018-2-15 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  �لعادية  �لعمومية 

م�ساء يف مقر �لنادي مبنطقة �لف�سيل وذلك ملناق�سة �لبنود �لتالية :

 1- �عتماد حم�سر �جتماع �جلمعية �لعمومية  �ل�سابق .

 2- �لت�سديق علي تقرير جمل�س �لإد�رة عن �أعماله �ملنتهية يف 31-12-2017 م.

 3- مناق�سة و�عتماد �حل�ساب �خلتامي لل�سنة �ملالية �ملنتهية 2017م

 4- �ختيار مدقق �حل�سابات وحتديد مكافئته.

 5- بحث �لقرت�حات �ملقدمة من �لأع�ساء.

 6- �نتخاب جمل�س �إد�رة جديد.

7- ما ي�ستجد من �أعمال. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
نادي جمهورية م�شر العربية 

الفجرية



السبت   3   فبراير    2018  م   -   العـدد  12240  
Saturday  3   February   2018  -  Issue No   12240

19191919

الفجر الريا�ضي
اإنف��انتين���و ي�س���دد عل���ى الن���زاه���ة اأم���ام الحت����ادات الفريقي����ة 

�سدد رئي�س �لحتاد �لدويل لكرة �لقدم )فيفا( جاين �نفانتينو على �سرورة �حرت�م 
مبادئ �لنز�هة يف �ختيار م�سيف كاأ�س �لعامل 2026، وذلك يف كلمة �أمام �جلمعية 

�لعمومية لاحتاد �لفريقي �ملنعقدة يف �ملغرب، �ملر�سح لا�ست�سافة.
وقال �إنفانتينو �أمام �جلمعية �لعمومية �ل� 40 لاحتاد �لقاري �ملنعقدة يف مدينة 
�لد�ر �لبي�ساء يف �ملا�سي كانت عامات ��ستفهام كثرة بخ�سو�س طريقة �لرت�سيح 

و�ختيار �لبلد �مل�ست�سيف.
و�أكد �لرئي�س �ل�سوي�سري للفيفا �ن �لأخر و�سع قو�عد و��سحة و�سفافة، و�سنعمل 

على �أن يكون �لختيار نزيها حتى ي�سفق �جلميع للبلد �لفائز.
ويعول �ملغرب �لذي يتناف�س مع ملف م�سرتك بني �لوليات �ملتحدة وكند� و�ملك�سيك 
ل�ست�سافة مونديال 2026، على نيل دعم �لدول �لفريقية يف حماولته �خلام�سة 
مل  �أحمد  �أحمد  �لفريقي  �لحت��اد  رئي�س  و�ن  ل�سيما  �لعاملي،  �لعر�س  ل�ست�سافة 

يخف دعمه �لكبر للملف �ملغربي، ودعا يف ت�سريحات �سابقة كل �لدول �لفريقية 
�لعمومية �جلمعة،  �أم��ام �جلمعية  �لقاري  �مل�سوؤول  و�أك��د  �لرت�سيح.  تاأييد هذ�  �ىل 
يريدون ل�ست�سافة  �ختيار من  �لفريقي �حلرية يف  �لحت��اد  لأع�ساء  �سيكون  �نه 

�ملونديال.
و�أو�سح قلت للجميع �إننا نعي�س يف جو دميقر�طي ولكل �حلق يف �لت�سويت للملف 
�لذي يريده لدي موقفي، �للجنة �لتنفيذية تدعم موقفي، لكن �لقر�ر يعود لكم.

ومن �ملقرر �ن ي�سارك �لأع�ساء �ل� 211 يف �لحتاد �لدويل للمرة �لأوىل، يف عملية 
�لت�سويت لختيار �لبلد �مل�سيف ملونديال 2026، و�لتي �ستجري يف 13 حزير�ن 
2018. وكان �لختيار يف  يونيو �ملقبل ع�سية �نطاق مناف�سات مونديال رو�سيا 

�ملر�ت �ل�سابقة يعود لأع�ساء �للجنة �لتنفيذية.
وياأتي �لجتماع �لفريقي بعد �أيام من مذكرة وزعها �لفيفا على �أع�سائه موؤرخة 

بت�سريحات  �لإدلء  عن  “�لمتناع  �ىل  يدعوهم  وفيها  يناير،  �لثاين  كانون   26
حول  �ل�سخ�سية  �نطباعاتهم  “يعطو�  و�أل  �ملر�سحني،  ب�ساأن  �سفوية   �أو  مكتوبة 
�لبلد  �ختيار  تكون عملية  �ن  على �سرورة  �ملذكرة  و�سددت  �آخ��ر.  �أو  �أحقية ملف 

�مل�سيف �أخاقية، �سفافة، مو�سوعية، وغر منحازة”، مذكر� �لأع�ساء ب�سرورة 
رف�س كل حماولت �لتاأثر  و�لهد�يا �أو �لدعم بهيئة برنامج تنمية.

فوزي  �ملغربي  �لحت���اد  رئي�س  ق��ال  �نفانتينو،  �ىل  موجهة  كلمة  ويف 
لقجع �جلمعة �ن �لهدف �لأ�سا�سي من �حت�سان �ملغرب 

�ملحليني  لاعبني  �فريقيا  بطولة  مثل  ل��ب��ط��ولت، 
)ت��خ��ت��ت��م يف 4 ���س��ب��اط ف����ر�ي����ر(، ه���و �مل�����س��اه��م��ة يف 

و�مل�ستقبلي  �لأ�سا�سي  هدفنا  وهو  �لقدم،  كرة  تطوير 
و�مل�ستمر.

من�س��ور ب��ن حمم���د يت���وج اأبط���ال دب��ي للرج���ل احل���دي���دي
توج �سمو �ل�سيخ من�سور بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم 
�سباح  �لبحرية  للريا�سات  �ل���دويل  دب��ي  ن��ادي  رئي�س 
دبي  بطولة  م��ن  �لثالثة  �لن�سخة  يف  �لفائزين  �أم�����س 
جمل�س  نظمها  مان” �لتي  “�أيرون  �حلديدي  للرجل 
دبي �لريا�سي وهي �إحدى مر�حل بطولة �لتاج �لثاثي 

للرت�يثلون وذلك على �ساطئ �أم �سقيم بدبي.
وت��ق��دم �مل�����س��ارك��ني - �ل��ذي��ن جت����اوز ع��دده��م 2300 
 - و�جلن�سيات  �لأع��م��ار  خمتلف  من  وريا�سية  ريا�سي 
�ملجل�س  رئي�س  خليفة  �آل  حمد  بن  نا�سر  �ل�سيخ  �سمو 
�للجنة  رئي�س  �لبحرين  يف  و�لريا�سة  لل�سباب  �لأعلى 
�لبطولة  مناف�سات  ح�سر  كما  �لبحرينية.  �لأومل��ب��ي��ة 
�أم����ني عام  ���س��ع��ادة �سعيد ح����ارب  �ل��ت��ت��وي��ج  و����س���ارك يف 
�آل رحمة م�ساعد  �أم��ان  ونا�سر  �لريا�سي  دبي  جمل�س 
و�سهدت  �لبطولة.  �حل��اج مدير  و�أح��م��د  �لعام  �لأم��ني 
من  �لرت�يثلون  �أب��ط��ال  من  و��سعة  م�ساركة  �لبطولة 
خمتلف دول �لعامل تناف�سو� على م�سافة �إجمالية بلغت 
كلم يف ثاث م�سابقات هي �ل�سباحة و�لدر�جات   113
�لهو�ئية و�جلري. وقام �سمو �ل�سيخ من�سور بن حممد 

بن ر��سد �آل مكتوم بت�سليم ميد�لية �مل�ساركة �إىل �سمو 
يف  جل��ه��وده  تقدير�  خليفة  �آل  حمد  ب��ن  نا�سر  �ل�سيخ 
�لرت�يثلون  وريا�سة  عموما  �لريا�سة  وتطوير  ن�سر 
ب�سكل خا�س يف �ملنطقة وحياه على جهوده �لتي بذلها 
يف �ل�سباق وم�ساهمته يف تعزيز مكانة �لرت�يثلون على 
�لريطاين  ���س��م��وه  وت���وج  �لأو����س���ط.  �ل�����س��رق  م�ستوى 
�ل��ذه��ب��ي��ة حل�سوله  ب��امل��ي��د�ل��ي��ة  ب���ر�ون���ل���ي  �أل��ي�����س��رت 
قدره  زم��ن  يف  �ل�سباق  �إن��ه��ائ��ه  بعد  �لأول  �مل��رك��ز  على 
3:35:30 �ساعة لي�سيفها �إىل ذهبيتي �أوملبياد لندن 
�مليد�لية  �سموه  و�سلم   .2016 ريو  و�أوملبياد   2012
�لف�سية �إىل �سفني ريدرر حل�سوله على �ملركز �لثاين 
�ساعة   3:42:05 ق��دره  زم��ن  يف  �ل�سباق  �إنهائه  بعد 
وجاء رودي و�يلد يف �ملركز �لثالث بعد �إنهائه �ل�سباق يف 
زمن قدره 3:42:42 �ساعة. ويف فئة �ل�سيد�ت فازت 
�أنا هوج باملركز �لأول بعد �إنهائها �ل�سباق يف زمن قدره 
�ملركز  يف  لوي�س  �ساره  جاءت  بينما  �ساعة   4:00:25
 4:05:19 �ل�سباق يف زمن قدره  �إنهائها  �لثاين بعد 
�ساعة يف حني حلت هويل لورن�س يف �ملركز �لثالث بعد 

�إنهائها �ل�سباق يف زمن قدره 4:07:36 �ساعة. وتابع 
�سمو �ل�سيخ من�سور بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم جانبا 
�ل��ط��و�ف �لتي  �أروق���ة ق��ري��ة  م��ن �ملناف�سات وجت���ول يف 
�أجنحة لل�سركات و�ملوؤ�س�سات �لر�عية و�لد�عمة  �سمت 
.. وتوقف �سموه  للبطولة ومنطقة خدمات للجمهور 
عند جناح طو�ف دبي �لدويل للدر�جات �لهو�ئية �لذي 
ريا�سة  ممار�سة  �أهمية  تو�سح  تفاعلية  �أل��ع��اب��ا  ي�سم 
�لدر�جات �لهو�ئية ومطبوعات عن �لن�سخة �خلام�سة 
�لفرتة  خال  مناف�ساتها  �ستنطلق  �لتي  �لطو�ف  من 
فريقا   16 مب�ساركة  �جل��اري  فر�ير   10 �إىل   6 من 
عامليا. و��ستمع �سموه �إىل �سرح قدمه �سعادة �سعيد حارب 
رئي�س �للجنة �ملنظمة للطو�ف عن �لتطور �لذي �سهده 
طو�ف دبي �لدويل للدر�جات �لهو�ئية و�ملكانة �لعاملية 
�ملرموقة �لتي بلغها حتى �أ�سبح ملتقى للنجوم و�أبطال 
ن�سر  دوره يف  �إىل جانب  �لهو�ئية  �لدر�جات  �لعامل يف 
�أو�ساط  يف  �لهو�ئية  �لدر�جات  ريا�سة  ممار�سة  ثقافة 
و�حل�ساري  �ل��ع��م��ر�ين  بالتطور  و�ل��ت��ع��ري��ف  �ملجتمع 
و�ل�سياحة �لكبر �لذي ت�سهده دولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملناف�سات  ومناطق  �لبطولة  قرية  وتزينت  �ملتحدة. 
ب�سعار “ ع���ام ز�ي���د “ وذل���ك ل��ك��ون �ل��ب��ط��ول��ة ت��ق��ام يف 
�ل�سيخ حممد  �ل�سمو  ز�يد و�سورة �ساحب  مطلع عام 
ن��ائ��ب �لقائد  �أب��وظ��ب��ي  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د  �آل  ب��ن ز�ي���د 
�لأعلى للقو�ت �مل�سلحة .. كما �رتفع يف �سماء �ملنطقة 
بالون �سخم حمل �سعار عام ز�يد من جهة ومن �جلهة 
و�أجنز  #�سكر�_حممد_بن_ز�يد.  و���س��م  �لثانية 
يف  للفائزين  مم��ي��زة  ميد�لية  �لريا�سي  دب��ي  جمل�س 
�لبطولة حملت �سورة �أحدث �ملعامل �ل�سياحية يف �إمارة 
دبي وهو برو�ز دبي �لذي مت �إطاقه مطلع هذ� �لعام 
ونفذته بلدية دبي وت�سمنت �مليد�لية يف و�سط �لرو�ز 
�سورة لأهم �ملعامل �حلديثة و�لقدمية يف دبي. و�سهدت 
�ل�����س��اع��ات �لأوىل  �ل��ب��ط��ول��ة ح��رك��ة كثيفة م��ن��ذ  ق��ري��ة 
�نطلقت  ثم  للت�سجيل  �مل�ساركون  وجتمع  �ل�سباح  من 
�ملناف�سات بفعالية �ل�سباحة يف �ل�ساعة �ل�سابعة �سباحا 
من �لو�جهة �ملائية لفندق �ساطئ جمر� حيث تناف�سو� 
�لهو�ئية  �ل��در�ج��ات  �سباق  تاها  مرت   1900 مل�سافة 
�ن���ط���اق���ا م���ن م���وق���ع قرية  ك��ي��ل��وم��رت�   90 مل�����س��اف��ة 

م�سمار  �إىل  و�سول  �سقيم  �أم  ب�سارع  م��رور�  �لبطولة 
�لقدرة يف منطقة حممية �ملرموم على طريق منتجع 
�ملتناف�سون  كيلومرت� ثم عاد   45 مل�سافة  �ل�سم�س  باب 
بنف�س �لطريق �إىل �لقرية و�ختتمت �ملناف�سات باجلري 
مل�سافة 21 كيلومرت� و100 مرت على �متد�د مم�سى 
جمر� يف �أجو�ء حما�سية وت�سجيع كبر من �مل�ساهدين 
�لذين ��سطفو� على جانب �لطريق من ع�ساق �لريا�سة 
ومن عائات �مل�ساركني وممثلي و�سائل �لإعام �ملحلية 
و�لعاملية. و�ساهمت جلنة تاأمني �لفعاليات من �سرطة 
�لبطولة  �سهدت  حيث  �لتنظيم  يف  كبر  بجانب  دب��ي 
ت���ع���اون ج��م��ي��ع �جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة م���ع جم��ل�����س دبي 

�لريا�سي من �أجل �إجناح تنظيم �لبطولة.
فقد وفرت �سرطة دبي �لعديد من كو�درها للم�ساركة 
�لطرقات  �لبطولة على  �لريا�سيني يف  تاأمني �سر  يف 
منطقة  يف  وكذلك  �لفعاليات  تاأمني  جلنة  خ��ال  من 
�لبطولة بينما قدمت هيئة �لطرق و�ملو��سات  قرية 
كما قدمت  تخ�س�سها  للبطولة يف جمال  كبر�  دعما 
�سيار�ت  من  �لعديد  �ل�سعاف  خلدمات  دب��ي  موؤ�س�سة 

�ل�سعاف �حلديثة �ملجهزة بالكو�در �ملتخ�س�سة لتوفر 
�ل��دع��م ل��ل��م�����س��ارك��ني ع��ن��د �حل���اج���ة. ك��م��ا وف����رت هيئة 
و�ساهمت  للم�ساركني  �ل��ط��ب��ي  �ل��دع��م  ب��دب��ي  �ل�سحة 
�لفعالية  تاأمني  بدبي يف  �ملدين  للدفاع  �لعامة  �لإد�رة 
و�ساهمت بلدية دبي يف �إجناح �لبطولة وقامت �لعديد 
�لدعم كل يف  بتقدمي  �لوطنية �خلا�سة  �ل�سركات  من 
�لبطولة  جمال تخ�س�سه مبا ي�ساهم يف جناح تنظيم 
وتوفر �سبل �لنجاح و�لتاألق للم�ساركني فيها. و��ستمتع 
ب���الأج���و�ء �حل��م��ا���س��ي��ة و�مل��ن��اف�����س��ات �لقوية  �جل��م��ه��ور 
وباخلدمات  دب��ي  ب��ه  تتمتع  �ل���ذي  �ل��ر�ئ��ع  �لطق�س  يف 
�لعديدة �لتي وفرتها قرية �لبطولة �لتي عر�س فيها 
و�ملاب�س  �لرت�يثلون  ريا�سة  ممار�سة  معد�ت  �أح��دث 
�إ���س��اف��ة �إىل منطقة  �ل��ري��ا���س��ي��ة و�مل��ك��م��ات �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
�ملطاعم ومن بينها �سيار�ت �لطعام �لتي �نت�سرت يف دبي 
ب�سكل كبر و�سمت �أي�سا �لعديد من �ملر�فق �ملخ�س�سة 
لت�سجيل �لريا�سيني وت�سلم �لدر�جات �لهو�ئية وتغير 
�ملاب�س �إىل جانب مركز طبي جمهز ومركز لفح�س 

�ملن�سطات و�لعاج �لطبيعي.

بر�سلونة يهزم فالن�سيا يف ذهاب كاأ�س امللك�سارابوفا تعود اإىل دولية دبي للتن�س 
قبولها  �ساربوفا  ماريا  �لرو�سية  �لتن�س  لعبة  �أك��دت 
بطولة  يف  للم�ساركة  ك���ارد(  )و�ي��ل��د  �ل��دع��وة  بطاقة 
من   19 يف  تنطلق  �ل��ت��ي  للتن�س  �حل����رة  دب���ي  ���س��وق 
�ل�سهر �جل��اري على �ستاد �سوق دبي �حل��رة، وت�سارك 

فيها كوكبة من لعبات �لتن�س يف �لعامل.
وتاأتي عودة �سار�بوفا، �حلائزة على �ألقاب خم�س من 
�لبطولت �لأربع �لكرى غر�ند �سام، بعد تغيبها عن 
2006، عندما تغلبت  �مل�ساركة  يف بطولة دبي منذ 
هينغي�س،  مارتينا  �ل�سوي�سرية  م��ن  ك��ل  على  �آن���ذ�ك 
�ل�����س��اب��ق��ة، و�لأم��ري��ك��ي��ة ليند�سي  ت��ن�����س دب���ي  ب��ط��ل��ة 
�لنهائي  يف  ت�سقط  �أن  قبل  �للقب،  حاملة  د�فنبورت، 
�أمام جا�ستني هينني. وتعد �سار�بوفا من �أملع لعبات 
�ملا�سية،    15 �ل���  �ل�����س��ن��و�ت  خ��ال  �ل��ع��امل  يف  �لتن�س 
ويحفل ر�سيدها حتى �لآن باألقاب 36 بطولة دولية، 
�أ�سرت�ليا و�لوليات �ملتحدة  �ألقاب بطولت  مبا فيها 
ووميبلدون، �إ�سافة �إىل فوزها ببطولة رولن غارو�س 
مرتني. كما فازت ببطولة نهائيات حمرتفات �لتن�س 
يف عام 2004، وكاأ�س فيد يف 2008، قبل �أن ُتتوج 
نهائي  �إىل  وو�سلت   ،2012 لندن  �أومل��ب��ي��اد  بف�سية 
خم�س بطولت غر�ند �سام �أخرى، وظهرت يف نهائي 

دولية. بطولة   17
ومتكنت يف بطولة �أ�سرت�ليا �ملفتوحة 2016 من بلوغ 
�أمام �لأمريكية �سرينا  �أن تخ�سره  �لنهائي قبل  ربع 
ويليامز، وتغيبت بعد ذلك عن �ملاعب ملدة 15 �سهر�ً، 
ومن ثم عادت يف �إبريل 2017 للم�ساركة يف بطولت 
�جلولة �لعاملية، فو�سلت �إىل ن�سف نهائي �أول بطولة 
عن  جم��دد�ً  تتغيب  �أن  قبل  �ستوتغارت،  فيها  �ساركت 
�مل�ساركة يف �لكثر من مناف�سات �ملو�سم �ملا�سي ب�سبب 
�أن��ه��ا جنحت  �أمل��ت بها يف �لفخد. غ��ر  �لإ���س��اب��ة �لتي 
هاليب  �سيمونا  �لثانية  �لعامل  مب�سنفة  �لإطاحة  يف 
�ملفتوحة  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  لبطولة  �لأول  �ل���دور  يف 

2017، وجنحت بعد ذلك باأ�سابيع قليلة يف �نتز�ع 
�ل�سينية،  تياجنني  بطولة  يف   36 �ل���  لقبها 

دون �أن تتعر�س لأية هزمية يف �ملو�جهات 
و��ستهلت  خ���ا����س���ت���ه���ا.  �ل����ت����ي  �خل���م�������س 

ن�سف  ببلوغ  �حل��ايل  مو�سمها 
�لدولية،  �سينزن  دورة  نهائي 
يف  �حل��������ظ  ي����ح����ال����ف����ه����ا  ومل 
�ملفتوحة  �أ���س��رت�ل��ي��ا  ب��ط��ول��ة 
حيث  م���وؤخ���ر�ً،  �ختتمت  �ل��ت��ي 

�أق�������س���ت���ه���ا �لأمل�����ان�����ي�����ة ك����رب����ر عن 
�ملناف�سة يف �لدور �لثالث. وقال كومل 

لرئي�س  �لتنفيذي  �لنائب  ماكلوكلني، 
�لتنفيذي  و�ل���رئ���ي�������س  �لإد�رة  جم��ل�����س 

ل�����س��وق دب���ي �حل����رة، �جل��ه��ة �مل��ال��ك��ة و�ملنظمة 
للبطولة: حققت ماريا �سار�بوفا جناحات كبرة 

وفازت بالكثر من �لألقاب، غر �أن �أمامها قائمة 

للظفر  تتطلع  وجميعها  كبرة،  �أ�سماء  ت�سم  �سعبة 
باللقب، و�سرنى �إذ� كان مبقدورها �لتغلب على بقية 
�ملتناف�سات �لطاحمات �إىل �إنز�ل �لهزمية باإحدى �أملع 
ناحيته رحب  �لعامل. من  �ل�سفر�ء يف  �لكرة  جنمات 
�سار�بوفا،  مب�ساركة  �لبطولة،  مدير  تهلك،  �ساح 
م�سيد�ً باأد�ئها �لعايل وبال�سهرة �لو��سعة �لتي حتظى 
لعبة  �أول  �أ�سبحت  �أنها  �إىل  وم�سر�ً  �لعامل،  يف  بها 
15 مليون متابع على  ب�  تن�س من �جلن�سني حتظى 
في�سبوك.  ت�سم قائمة �مل�ساركات يف دولية دبي لتن�س 
�ل�����س��ي��د�ت، �ل��ت��ي ت��ق��ام خ���ال �ل��ف��رتة م��ن 24-19 
فر�ير، �إىل جانب �سار�بوفا، عدد�ً من �لنجمات، مبن 
�أجنليك كربر، �مل�سنفة �لأوىل عاملياً  فيهن �لأملانية 
و�إلينا  وميبلدون،  بطلة  موغوروز�،  وغاربني  �سابقاً، 
بطولة  بلقب  و�ل��ف��ائ��زة  �ل��ل��ق��ب  ح��ام��ل��ة  �سفيتولينا، 
�لوليات  دورة  و�سيفة  ك��ي��ز،  وم��ادي�����س��ون  ب��ري�����س��ن، 
�ملتحدة �ملفتوحة 2017، وكارولينا بلي�سكوفا، و�أ�سلي 
فر�ير   26 يف  �لرجال  بطولة  تقام  حني  يف  بارتي. 
حتى 3 مار�س، مب�ساركة غريغور دميرتوف، �مل�سنف 
�لثالث عاملياً وبطل نهائيات �جلولة �لعاملية ملحرتيف 
�ل��ت��ن�����س.   ت��ق��ام ب��ط��ولت ���س��وق دب��ي �حل���رة �ملفتوحة 
للتن�س �لتي متلكها وتنظمها �سوق دبي �حلرة، حتت 
�آل  ر����س��د  ب��ن  �ل�سيخ حم��م��د  �ل�سمو  ���س��اح��ب  رع��اي��ة 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم، 
�أ���س��ع��ار �ل��ت��ذ�ك��ر ب��ني 55 درهماً  حاكم دب��ي. ت���رت�وح 
�لرجال،  لنهائي  درهماً  و735  �لتمهيدية،  ل��اأدو�ر 
�لفئة  ت����ذ�ك����ر  ت���ت���و�ف���ر  ك���م���ا 
و�لتذ�كر   Bو  A �مل��م��ت��ازة 
�ل�����������س�����ام�����ل�����ة  جل���م���ي���ع 
م�������ب�������ار�ي�������ات �حل���������دث، 
وجميعها ت�سمل �سريبة 

�لقيمة �مل�سافة.

�لثاثة  �مل��و����س��م  يف  �للقب  ح��ام��ل  بر�سلونة،  �سيطر 
�كتفى  ل��ك��ن��ه  �مل��ج��ري��ات  ع��ل��ى  ك��ب��ر  ب�سكل  �لخ�����رة، 
بالفوز بهدف وحيد على �سيفه فالن�سيا، �خلمي�س يف 

ذهاب ن�سف نهائي كاأ�س ��سبانيا لكرة �لقدم.
و�سجل �لوروغوياين لوي�س �سو�ريز �لهدف منت�سف 
�لرجنتيني  �لنجم  من  متريرة  بعد  �لثاين  �ل�سوط 
ليونيل مي�سي )67(، وذلك قبل مبار�ة �لياب �ملقررة 

�خلمي�س �ملقبل يف فالن�سيا.
بتعادله  جيدة  نتيجة  حقق  �ملتو��سع  ليغاني�س  وك��ان 

ذه��اب ن�سف  �لرب��ع��اء يف   1-1 ��سبيلية  مع �سيفه 
�لنهائي �ي�سا.

وك�����ان �ل��ف��ري��ق��ان �ل��ت��ق��ي��ا يف �ل�����دور ع��ي��ن��ه قبل 
مو�سمني، عندما �سحق بر�سلونة خ�سمه -7�سفر 

قبل  و�سو�ريز،  مي�سي  من  لكل  بثاثية  ذهابا 
تعادلهما �يابا 1-1.

وي�سعى بر�سلونة، مت�سدر �لدوري 
ج����دي����دة  ث����اث����ي����ة  حت���ق���ي���ق  �ىل 

)�لدوري و�لكاأ�س �ملحليان ودوري 
�أبطال �وروبا( بقيادة مدربه 

�إرن���������������س�������ت�������و 
ي  د لفر فا
�ل��ذي خلف 

ل��������وي�����������������س 
بد�ية  يف  �نريكي 

�ملو�سم.
وي���ق���دم ب��ر���س��ل��ون��ة م�����س��ت��وي��ات ر�ئ���ع���ة يف 
�لدوري، حيث يحلق بفارق 11 نقطة عن 

�قرب مطارديه �تلتيكو مدريد، و19 نقطة 
ع��ن غرميه ري��ال م��دري��د، وه��و �لوحيد مل 

يخ�سر حتى �لن يف �لليغا.
من جهته، مني فالن�سيا، حامل لقب �لكاأ�س 7 
مر�ت، بخ�سارتني تو�ليا يف �لدوري �مام ل�س 

6 نقاط  باملا�س وريال مدريد )1-4(، �بعدتاه 
عن �تلتيكو مدريد �لو�سيف.

�ل���ف متفرج،   51 ن���و و�أم������ام  ع��ل��ى م��ل��ع��ب ك��ام��ب 
جل�س على مقاعد �لبدلء لعب �لو�سط �لر�زيلي 

ب�سفقة  �لنكليزي  ليفربول  م��ن  �ل��ق��ادم  كوتينيو، 
160 مليون ي��ورو، وذل��ك بعد  خيالية قد ت�سل �ىل 
�د�ئ��ه �لعادي يف �مل��ب��ار�ة �لخ��رة �سمن �ل��دوري �سد 
�لفي�س، بيد �نه دخل يف �ل�سوط �لثاين قبيل ت�سجيل 

�لهدف.
وع���ول ف��ال��ف��ردي ع��ل��ى �حل��ار���س �ل��ه��ول��ن��دي يا�سر 
�حلار�س  من  ب��دل  �لكاأ�س  يف  ي�سارك  �ل��ذي  �سيلي�سن 
�ستيغن. وجاءت  �ندريه تر  �لمل��اين مارك  �ل�سا�سي 
با�ستثناء  �ل��ث��اث��ة،  �خل��ط��وط  يف  متوقعة  ت�سكيلته 

�عتماد �لبديل �ليك�س فيد�ل يف �لو�سط.
�سوط  جمريات  على  كبر  ب�سكل  بر�سلونة  و�سيطر 

�حلار�س  ���س��ب��اك  �ىل  �ل��و���س��ول  دون  م��ن  ع����ادي،  �ول 
خ����اوم����ي، يف ظ���ل حم������اولت م�����س��ت��م��رة م���ن مي�سي 
و�سو�ريز و�ملخ�سرم �ندري�س �يني�ستا ون�سبة ��ستحو�ذ 

بلغت 80%.
ي�����س��ار� و���س��دد ق��وي��ة يف  �ل���ث���اين، �خ����رتق مي�سي  ويف 
�ل�سباك �جلانبي )48(، قبل �ن يعزز فالفردي قوته 
�لهجومية من خال �لدفع بكوتينيو بدل من فيد�ل 

.)58(
باخرت�قه  مي�سي  ط��ري��ق  ع��ن  �حل���ل  وج����اء 
�جلهة �لي�سرى د�خل �ملنطقة ولعبه 
عر�سية مق�سرة على �لقائم �لبعيد 
ل�سو�ريز، �لذي �سربها قوية بر�أ�سه 

مل ينجح �لدفاع بت�ستيتها )67(.
يف  ل�سو�ريز  �لتا�سع  �ل��ه��دف  وه��ذ� 
فالن�سيا،  ���س��د  م��ب��اري��ات   9
يف  �ملف�سل  وه��و خ�سمه 
جانب  �ىل  ����س��ب��ان��ي��ا 

ريال بيتي�س.
بر�سلونة  وي��ح��م��ل 
يف  �لقيا�سي  �ل��رق��م 
عدد �ألقاب �مل�سابقة، 
لقبا   29 ب���ر����س���ي���د 
�لع�������و�م  يف  �آخ�����ره�����ا 
�ل���ث���اث���ة �لخ������رة، 
بلباو  �تلتيك  �م��ام 
ل����ق����ب����ا(   23(
�لبرز  �ل��غ��ائ��ب 
ع����������������ن رب�����������ع 

�لنهائي.
ي�سبح  وق����د 
ب����ر�����س����ل����ون����ة 
فريق  �ول 
يفوز باللقب 
�رب������ع م����ر�ت 
بعد  متتالية 
�تلتيك بلباو 
حقق  �ل�����ذي 
�لجناز  هذ� 
 1930 ب��ني 

و1933.

د�فع زين �لدين زيد�ن مدرب ريال مدريد عن قر�ر ناديه بعدم �لتعاقد مع 
�إن لديه  �لأخ��رة قائا  �ل�ستوية  �أي لعبني جدد خال فرتة �لنتقالت 
ثقة عمياء يف فريقه يف �لوقت �لذي ي�سعى فيه لتقليل �لفارق �لكبر )19 
نقطة( �لذي يف�سله عن غرميه �لتقليدي بر�سلونة مت�سدر دوري �لدرجة 
�لأوىل �ل�سباين لكرة �لقدم. وحتدثت و�سائل �إعام ��سبانية عن �حتمال 
تعاقد ريال مدريد بطل ��سبانيا و�أوروبا مع حار�س مرمى �أتليتيك بيلباو 

كيبا �أريز�بالجا خال فرتة �لنتقالت �لأخرة.
�أي  �إن���ه ل ي��رغ��ب يف  �ل��ث��اين �ملا�سي  لكن زي���د�ن ق��ال خ��ال يناير ك��ان��ون 
تعاقد�ت جديدة لأنه يثق يف قدر�ت ت�سكيلته �لتي �أ�سبحت �أول فريق يحرز 

لقب دوري �أبطال �أوروبا مرتني متتاليتني يف �ملو�سم �ملا�سي.
وقال زيد�ن يف موؤمتر �سحفي نحن فريق و�حد حتى و�إن كانت �لظروف 
�لأوقات  خ��ال  تركيزهم  كامل  يف  فريقي  لعبي  �أرى  كنت  د�ئما  �سعبة. 
�ل�سعبة. و�أ�ساف �ملدرب �لفرن�سي لدي ثقة يف ت�سكيلتي. لدي ثقة عمياء 

فيهم هذ� هو كل �سيء. هكذ� �أتعامل مع �لأمور.
�لتعاقد مع لعبني جدد يف ظل  �أجل  وتعر�س ريال مدريد ل�سغوط من 
تعره  بعد  �ملحلي  �مل�ستوى  على  تر�جعه 
�ل���دوري وخروجه  �ل��دف��اع ع��ن لقب  يف 
من كاأ�س ملك ��سبانيا على يد ليجاني�س 
وقبل مو�جهته يف دور 16 من دوري �أبطال 
باري�س �سان جرمان يف وق��ت لحق  �أوروب���ا مع 

من �ل�سهر �جلاري.
على  �ل��ط��وي��ل  �مل���دى  على  زي���د�ن  م�ستقبل  يعتمد  ورمب���ا 
�لنجاح على �مل�ستوى �لأوروبي لكنه رغم ذلك يوؤكد �أنه يركز على 

�ملهام �لقريبة بينما ي�ستعد ملو�جهة ليفانتي يف �لدوري غد� �ل�سبت.
�أهتم مبا هو هنا  �أن��ا  �ملقبل.  �ملو�سم  �أهتم مبا �سيحدث يف  زي��د�ن ل  وق��ال 
�لدوري  لقب  وك��اأن  تتحدثون  �أنتم  �ل���دوري..  ملباريات  فريقي  و�أع��د  �لآن 
�لتكهن مبا يحدث يف كرة  �أعتقد ذلك ول ميكن  �ل�سباين ح�سم لكني ل 

�لقدم و�سن�سعى للفوز بجميع �ملباريات �لتالية.
و�أ�ساف وبالن�سبة لدوري �أبطال �أوروبا فنحن جاهزون للمهمة بعد فوزنا 
�ملقبلة  باملبار�ة  للفوز  �ملباريات فيها. و�سبذل ق�سارى جهدنا  بالكثر من 

يف هذه �ملناف�سة.

زيدان �سعيد بغياب ريال 
عن النتقالت ال�ستوية 



   

 

 

حبوب منع احلمل حتمي من �سرطان الرحم 
 ت�سر در��سة �أمريكية �إىل �أن �لن�ساء �للو�تي يتناولن حبوب منع 
�حلمل على مدى عقد على �لأقل رمبا �أقل عر�سة لاإ�سابة باأور�م 
خبيثة يف �ملبي�س �أو بطانة �لرحم و�أن هذه �ملنفعة ل تتاأثر ب�سبب 

عو�مل خطر �أخرى نتيجة منط �حلياة.
ن�����س��ر يف دوري����ة جمعية �لطب  �ل����ذي  �ل��ب��اح��ث��ني  ل��ت��ق��ري��ر  ووف��ق��ا 
��ستخد�م حبوب منع �حلمل على  تاأثر  ف��اإن  ل��اأور�م  �لأمريكية 
�أك���ر و���س��وح��ا يف حالة  �مل���دى �ل��ط��وي��ل يف خف�س �مل��خ��اط��ر ك���ان 
خطر  عو�مل  لديهن  �للو�تي  �لن�ساء  بني  �لرحم  بطانة  �سرطان 
�أمن��اط حياتهن مثل �ل�سمنة و�لتدخني وعدم ممار�سة  �أخ��رى يف 

�لريا�سة.
ملدة  �حلمل  منع  حبوب  ��ستخدمن  �للو�تي  �لن�ساء  مع  وباملقارنة 
ملدة ع�سر  تناولن هذه �حلبوب  �للو�تي  �لن�ساء  ف��اإن  �أق��ل،  �أو  �سنة 
�ملبي�س  ب�سرطان  لاإ�سابة  عر�سة  �أق���ل  ك��ن  �لأق���ل  على  �سنو�ت 
�لرحم  بطانة  ب���اأور�م  لاإ�سابة  عر�سة  و�أق���ل  �ملئة  يف   40 بن�سبة 

بن�سبة 35 يف �ملئة.
وبني �ملدخنات كان خطر �لإ�سابة ب�سرطان �لرحم �أقل بن�سبة 53 
يف �ملئة وبني �لن�ساء �لبدينات كان �أقل بن�سبة 64 يف �ملئة. ويف حالة 
�لن�ساء �للو�تي نادر� ما ميار�سن �لريا�سة كان �خلطر �أقل بن�سبة 

60 يف �ملئة مع ��ستخد�م حبوب منع �حلمل على �ملدى �لطويل.
وقالت كبرة �لباحثني كار� مي�سلز وهي باحثة يف �ملعهد �لوطني 
و�سائل  ��ستخد�م  �أن  در��ستنا  "تظهر  مارياند  بولية  لل�سرطان 
�ملبي�س  �سرطان  من  للوقاية  مفيد  �لفم  طريق  عن  �حلمل  منع 
و�سرطان بطانة �لرحم للن�ساء �ملعر�سات ملختلف �ملخاطر �لكامنة 

ور�ء هذه �لأمر��س".
وي�سر �لباحثون �إىل �أنه رغم �أن �أبحاثا �سابقة ربطت و�سائل منع 
�ملبي�س  ب��اأور�م  �لإ�سابة  بانخفا�س خطر  �لفم  �حلمل عن طريق 
قوة  ب�ساأن  متفاوتة  �لنتائج  كانت  فقد  و�مل�ستقيم،  �لرحم  وبطانة 
هذه �لأدلة كما مل تر�سم �لدر��سات �ل�سابقة �سورة كاملة لكيفية 
ت��اأث��ر ع��و�م��ل �أخ����رى م��ث��ل �ل��ت��دخ��ني و���س��رب �ل��ك��ح��ول��ي��ات وعدم 

ممار�سة �لريا�سة �أو �ل�سمنة على هذه �ل�سلة.

لقاح مرتبط بحالت وفاة 
�حتمال وج��ود �سلة  �إن حتقيقا حكوميا ك�سف عن  �لفلبني  قالت 
وفاة  �لدجن وثاث حالت  �مل�ساد حلمى  لقاح )دجنفاك�سيا(  بني 
يف �لباد و�أن �لعقار غر جاهز ل�ستخد�مه يف حمات حت�سني 

و��سعة �لنطاق.
وكانت �سركة �سانويف �لفرن�سية لاأدوية ك�سفت يف نوفمر ت�سرين 
�لثاين عن �أن )دجنفاك�سيا( �أول لقاح يف �لعامل م�ساد حلمى �لدجن 
رمبا يزيد خطر �لإ�سابة مبر�س �سديد لدى �لأ�سخا�س �لذين مل 
يتعر�سو� مطلقا للفرو�س. و�أثارت �لأنباء قلقا يف �لفلبني حيث 

جرى تطعيم �أكر من 800 �ألف تلميذ عام 2016.
�إعان  على  للتعقيب  �سانويف  يف  مب�سوؤولني  �لت�سال  يت�سن  ومل 

حكومة مانيا.
بعقار  �ل��ت��ط��ع��ي��م  ح���م���ات  �ل��ف��ل��ب��ي��ن��ي��ة  �ل�����س��ح��ة  وز�رة  و�أوق����ف����ت 
)دجنفاك�سيا( يف نوفمر ت�سرين �لثاين. و�سكلت جلنة من ع�سرة 
خر�ء لتحديد ما �إذ� كان �لعقار يرتبط ب�سكل مبا�سر بوفاة 14 

طفا بعد حت�سينهم.
وخل�ست �للجنة �إىل �أنه رمبا يرتبط بوفاة ثاثة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

طريقة �سهلة للنوم ب�سرعة
يعاين �لكثرون من ��سطر�بات يف �لنوم ويحتاجون لوقت طويل حتى ينامون. لذلك يحاول �لبع�س �ل�ستعانة 
بالأدوية جللب �لنوم �إىل عيونهم. لكن باحثني �أمريكيني �كت�سفو� طريقة ب�سيطة لكنها فعالة ت�ساعد على �لنوم 

ب�سرعة.
ك�سف باحثون يف جامعة بايلور يف ولية تك�سا�س �لأمريكية طريقة ميكن �أن ت�ساعد على �لنوم ب�سرعة. و�سارك يف 

در��سة عن هذه �لطريقة 57 �ساباً ترت�وح �أعمارهم بني 18 و30 عاماً.
�أجريت �لدر��سة قبل ذهابهم للنوم، حيث طرحت عليهم �أ�سئلة حول �لأن�سطة �لتي ينتظر منهم �إجنازها �أو �لأ�سياء 
�لتي �أجنزوها خال �لأيام �لقليلة �ملا�سية. وبعدها تتبع �لباحثون �سلوكياتهم �أثناء �لنوم، نقًا عن �ملوقع �لأملاين 

"فرويندين".
وخل�س �لباحثون �إىل �أن �لأ�سخا�س �مل�ساركني يف �لتجربة �لذين كتبو� لئحة للمهام �لتي �سيقومون بها يف �ليوم 
�لتايل نامو� ب�سكل مبكر مقارنة مع �لآخرين �لذين مل يكتبو� �سيئاً. وكان �لفارق بينهما ت�سع دقائق، ح�سب �ملوقع 

�لأملاين.
و�أو�سح مايكل �سكولني، �ملتخ�س�س يف علم �لأع�ساب و�لنوم يف جامعة بايلور �لأمريكية، �أن "�مل�سكلة �لرئي�سية مع 

�لنوم هي �أننا نذهب �إىل �لفر��س و�أذهاننا تفكر يف �لعمل �لذي ينتظرنا �أن ننجزه يف �ليوم �لتايل".
فمجرد كتابة تلك �لو�جبات يف ورقة يخفف �لعبء على �لذهن وي�ساعد على �لنوم ب�سرعة.
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اللحوم منخف�سة ال�سوديوم مملوءة بالبوتا�سيوم 
 قال باحثون �إن من يرغبون يف جتنب تناول �لبوتا�سيوم �سمن �أنظمتهم 
�لبتعاد  عليهم  �أخ��رى  �سحية  م�ساكل  �أو  بالكلى  مر�س  ب�سبب  �لغذ�ئية 

متاما عن �سطائر �للحوم منخف�سة �ل�سوديوم.
و�أفاد تقرير ن�سرته دورية �أكادميية �لتغذية وعلم �لنظم �لغذ�ئية �أن فريق 
�ل�سوديوم  منخف�سة  �مل�سنعة  و�للحوم  �لدجاج  �أن  وجد  �لكندي  �لدر��سة 
حتتوي على قدر �أكر من �لبوتا�سيوم بن�سبة 44 يف �ملئة يف �ملتو�سط مقارنة 

بالدجاج و�للحم �لعادي.
وق���ال �ل��ف��ري��ق �إن ذل���ك ي��رج��ع �إىل ح��د ك��ب��ر ل��اإ���س��اف��ات �مل��ح��ت��وي��ة على 

�لبوتا�سيوم يف �ملنتجات منخف�سة �ل�سوديوم.
وقالت بولني د�رلينج من جامعة �أوتاو� وكبرة �لباحثني يف �لدر��سة تظهر 
�أطعمة معباأة قليلة �ل�سوديوم على نحو متز�يد على �أرفف حمات �لبقالة 

نتيجة للجهود �ل�سحية لتقليل حمتوى �ل�سوديوم يف �لطعام �مل�سنع.
و�لفو�سفور  �لبوتا�سيوم  �أحيانا  ي�ستخدمون  �لطعام  م�سنعي  �أن  و�أ�سافت 
مع �لإ�سافات ليمنحا مذ�قا بديا عن �ل�سوديوم، لكن كثر� ما ل تدرج 
بالريد  ر���س��ال��ة  يف  د�رل��ي��ن��ج  وق��ال��ت  �لأغ��ل��ف��ة.  على  �مل�ستخدمة  �لكميات 
�إذ� كانت �لأطعمة منخف�سة  �لإلكرتوين لرويرتز هيلث لي�س و��سحا ما 
من  �أو  �لكلى  يف  مزمنا  مر�سا  يعانون  �لذين  للمر�سى  �آمنة  �ل�سوديوم 
�سمل  كيميائيا  حتليا  �لباحثون  و�أج��رى  �ل��دم.  ل�سغط  �أدوي��ة  يتعاطون 
19 منتجا عاديا و19 منتجا منخف�س �ل�سوديوم من �لدجاج و�للحم من 
�أكر ثاث �سا�سل للمتاجر يف كند�. وقا�سو� مقد�ر �لروتني و�ل�سوديوم 

و�لفو�سفور و�لبوتا�سيوم يف كل منتج.

تغيريات على رومان�سية عيد احلب 
�أفاد خر�ء يف �لعاقات باأن حركة )مي تو( �ستحد من حر�رة �لرومان�سية 
يف عيد �حلب هذ� �لعام و�ستقيد ب�سدة عاقات �حلب يف �أماكن �لعمل �لتي 

ظلت ل�سنو�ت طريقا للزو�ج.
وتر�جع عدد �لأمريكيني �لذين يعرتفون باأنهم يف عاقة غر�م مع زميلة 
عمل وت�سف بع�س �لنا�سطات يف �حلركة �لن�سوية ذلك �لتغر وكذلك عدم 
�لت�سامح مع �أي �سلوك غر مقبول يف �أماكن �لعمل باأنه �أمر طال �نتظاره. 

ويقولون �إن �حلركة ت�سجع على �لت�سال �ملبا�سر �ل�سروري للحب.
تو(  )م��ي  �مل���ر�أة  �ل��دف��اع عن حقوق  �لنا�سطة يف  فريدمان  وقالت جاكلني 

�ستجعل �لعاقات بني �لرجل و�ملر�أة �أكر رومان�سية".
وم�ست فريدمان، وهي كاتبة من بني �لكتب �لتي �ألفتها كتاب بعنو�ن نعم 
تعني نعم، تقول �إذ� �أ�سبحنا جميعا �أكر �هتماما بالعناية �لتي نعامل بها 

�سركاءنا، فاإن ذلك وحده ميكن �أن ي�ساعد يف بناء �لثقة و�حلميمية.

»ا�سحك ملا متوت« يف 
امل�سرح القومي بالقاهرة 
��ستاأنف  �أ���س��ه��ر،  ع���دة  ت��وق��ف  ب��ع��د 
عرو�سه  م�سر  يف  �لقومي  �مل�سرح 
�لليلة �ملا�سية مب�سرحية )��سحك 
�لرملي  لينني  ت��األ��ي��ف  مت���وت(  مل��ا 

و�إخر�ج ع�سام �ل�سيد.
�حللفاوي  نبيل  بطولة  �مل�سرحية 
عثمان  و�سلوى  �جلندي  وحممود 
و�إميان �إمام وزكريا معروف وتامر 
�لغريب،  حممود  ديكور  �لكا�سف، 
وماب�س  ج��ر،  ه�سام  ومو�سيقى 

نعيمة عجمي.
وت����اأت����ي م�����س��رح��ي��ة )�����س���ح���ك ملا 
ناجحة  ل�سل�سلة  ��ستكمال  مت��وت( 
بد�أت من ت�سعينات �لقرن �ملا�سي، 
و�ملخرج  �ملوؤلف  فيها  وق��دم  و�سبق 
مغامرة  �إط�������ار  يف  م�����س��رح��ي��ت��ني 

�سديقني عر �لزمن.
وق�����ال �مل���خ���رج ع�����س��ام �ل�����س��ي��د يف 
موؤمتر �سحفي �سبق �لعر�س هذ� 
ث��ام��ن ع��م��ل ي��ج��م��ع��ن��ي م���ع لينني 
�لرملي، �سو�ء على �مل�سرح �لقومي 
�أن  و�أمت���ن���ى  �ل��ق��ط��اع �خل���ا����س،  �أو 
ت��ن��ال �إع��ج��اب �ل��ن��ا���س لأن��ه��ا تعتر 
جزء� ثالثا من �سل�سلة �مل�سرحيات 
�لتي بد�أناها مع )�أها يا بكو�ت( 
ثم )و�د�ع���ا يا ب��ك��و�ت(. وه��ذه هي 

�مل�سرحية �لثالثة.
�إىل  ع�����اد�  �ل�����س��دي��ق��ان  ك����ان  و�إذ� 
�مل���ا����س���ي ق���رن���ني م����ن �ل����زم����ان يف 
�جلزء �لأول و�سافر� �إىل �مل�ستقبل 
مغامرتهما  ف��اإن  �لثاين  �جل��زء  يف 
�جل��دي��دة ل ت��رح �ل��زم��ان و�ملكان 

�حلاليني.

  الأمري وليام وزوجته 
يف �سقيع الرنويج 

�سجادة حمر�ء ب�سطت على طبقات �لثلوج يف 
�لرنويج ل�ستقبال �لأمر �لريطاين وليام 
�آخر حمطة بجولتهما يف  وزوجته كيت يف 
�لزوجني  ��ستقبال  وك��ان يف  �أوروب���ا.  �سمال 
هاكون  �لأم������ر  �ل���رنوي���ج���ي  �ل��ع��ه��د  ويل 
وزوج���ت���ه �لأم�����رة م��ي��ت م���اري���ت يف مطار 
بالإ�سافة  �أو���س��ل��و  بالعا�سمة  ج���اردمي���ون 
لعدد من �ملعجبني �لذين وقفو� يف �ل�سقيع 
وجتول  �لريطاين.  بالعلم  يلوحون  وه��م 
مولودهما  ينتظر�ن  �ل��ل��ذ�ن  وك��ي��ت،  ول��ي��ام 
�لثالث يف �أبريل ني�سان، يف متنزه منحوتات 
ل��اأط��ف��ال يف ب��د�ي��ة �ل���زي���ارة �ل��ت��ي ت�ستمر 
يومني ومن �ملقرر �أن يزور� متحف �لتزلج 
�لرنويج.  يف  �لوطنية  للريا�سة  �ملخ�س�س 
ومن �ملتوقع �أي�سا �أن يلتقيا جمموعة من 
وهي  �لعقلية  �ل�سحة  ملناق�سة  �لتاميذ 
ملف �سبق و�أن �سارك وليام و�سقيقه �لأمر 

هاري يف حمات به.

عار�سة اأزياء ُتطرد من طائرة   
تدو�لت �إحدى �ل�سحف �لعاملية، خر�ً يفيد باأّن عار�سة 
24 �سنة، دخلت  �لبالغة من �لعمر  �لأزي��اء  جني �سيلرت ، 
مع �سقيقتها يف م�ساجرة لفظية مع طاقم �لطائرة حني 
�لأمركية  �جل��وي��ة  �خل��ط��وط  م��ن  على  رحلة  كانت يف 

قبل دقائق من �لإقاع من ميامي �إىل نيويورك.
�ساعة  مل��دة  �لرحلة  ت��اأخ��ر  �إىل  ه���ذ�،  �ل��ن��ز�ع  �سبب  وي��ع��ود 
�سيلرت  فوقفت  تقنية،  م�ساكل  ب�سبب  �ل�ساعة  ون�سف 
�لذي  �لأم��ر  �لعلوية،  �خلز�نة  يف  ما  غر�س  عن  للبحث 
مقعدها  �إىل  �لعودة  منها  تطلب  �مل�سيفات  �إح��دى  جعل 

و�جللو�س، �إّل �أن �سيلرت رف�ست هذ� �لأمر.
وقد �نت�سر بني رو�د مو�قع �لتو��سل �لجتماعي فيديو 
ُيظهر حلظة توجه �أفر�د �لأمن و�لطائرة �سوب �لر�كبة 

و�أختها ملطالبتهما باملغادرة.
ويف مقابلة مع �أحد �لر�مج، قالت �لعار�سة �إّن �لأمر كان 
5 �سباط نحوي وطلبو�  توجه  وتابعت،  فعا"،  "مرعباً 

منها و�سقيقتها مغادرة �لرحلة.

علقوا 30 �ساعة يف منجم  1000عامل 
�عيد حو�ىل �لف عامل علقو� حلو�ىل ثاثني �ساعة يف 
منجم للذهب حتت �لر�س يف جنوب �فريقيا بعد �نقطاع 
�لتيار �لكهربائي، �ساملني �ىل �سطح �لر�س حيث �بتهجت 

عائاتهم لروؤيتهم.
بر�س  فر�ن�س  لوكالة  خونتو  م��اي��ك  �لعمال  �ح��د  وق���ال 
بعد خروجه �ساملا من �ملنجم �سعرنا بقلق كبر ومل تكن 
�لتهوية كافية. حل�سن �حلظ وفر لنا م�سوؤولونا �لطعام 

و�ملياه.
بياتريك�س  مبنجم  غ��ول��د  �سيبانيي  ���س��رك��ة  ع��م��ال  ع��ل��ق 
�ملنجم  دهاليز  يف  )و���س��ط(  ويلكوم  مدينة  م��ن  بالقرب 
�ثر عا�سفة عنيفة هبت م�ساء �لربعاء و�دت �ىل �نقطاع 

�لتيار �لكهربائي مما ت�سبب بتوقف �مل�ساعد.
ت�سغل  �ن  يفرت�س  �ل��ت��ي  �ل��ك��ه��رب��اء  م��ول��د�ت  تعمل  ومل 

�مل�ساعد، فعلق �لفريق طو�ل �لليل يف �ملنجم.
�لثانية  �لكهربائي حو�ىل  �لتيار  �عيد  �ملطاف  ويف نهاية 

فجر�ً )00،00 ت غ( �جلمعة.
عمال  �ن  ويل�ستد  جيم�س  �ل�سركة  با�سم  �لناطق  وق��ال 
�ىل  �ساعتني  خ��ال  �أع��ي��دو�   955 عددهم  �لبالغ  �ملنجم 
�ل�سطح. و��ساف �نه مل ت�سجل �ي وفاة �و ��سابة. و�كد 
�رتفاع  �و  �جلفاف  من  عانو�  بع�سهم  �ن  بر�س  لفر�ن�س 

�سغط �لدم لكن لي�س هناك �ي حالة خطرة.
 3 رق��م  �لبئر  موقع  �لعمال  غ��ادر  �ل�سم�س  ���س��روق  وم��ع 
بحافات وهم يرتدون بز�ت �لعمل، كما ذكرت �سحافية 

من فر�ن�س بر�س.
وقال �أحدهم بعد �أن �سعد حافلة: هل ر�يتم كيف يعاملنا 

م�سوؤولونا.
و�رت�سمت �بت�سامة على وجه �سابة بعد �ساعات من �لقلق. 
�لليل يف  �م�ست  �ن��ه��ا  م��وؤك��دة  ب��الرت��ي��اح،  ن�سعر  وق��ال��ت 

�سيارتها �مام �ملنجم بانتظار �خبار عن عمها.
�ضركة  اإنتاج  من   Altered Carbon املمثلة فيونا فروم لدى و�ضولها حل�ضور العر�س الأول للربنامج التلفزيوين

نيتفليك�س، يف ا�ضتوديوهات ماك �ضينيت يف لو�س اجنلي�س )اأ ف ب(

�سنغافورة ترد على 
ت�سنيفها مدينة مملة 
�سنغافورة  يف  �ل�سياحة  وكالة  ردت 
على �إدر�ج جملة تامي �أوت للمدينة 
�ل��ع��امل �لأقل  �ل��ري��ة �سمن م��دن 
�إثارة بن�سر فيديو يقول يف �سخرية 

ل �سيء مثر للقيام بعمله.
�مل��ج��ل��ة للحياة يف  و���س��ن��ف م��وؤ���س��ر 
�لأ�سبوع،  ه���ذ�  ن�سر  �ل���ذي  �مل����دن، 
�مل����رك����ز �حل������ادي  ����س���ن���غ���اف���ورة يف 
و�لثاثني �سمن 32 مدينة لتاأتي 
بناء  و�ح��د  مبركز  ��سطنبول  قبل 
��ستطاع �سمل ما يربو على  على 

15 �ألف �سخ�س.
�لقائمة وتلتها  وت�سدرت �سيكاجو 
ث��م نيويورك  �ل��رت��غ��ال  ب��ورت��و يف 
و��ستند �لت�سنيف �إىل عو�مل مثل 
و�لثقافة  و�مل�����س��روب��ات  �لأط��ع��م��ة 
و�لأج�������و�ء �ل���ودي���ة و�ل���ق���درة على 
حتمل �لتكاليف و�ل�سعادة و�أحو�ل 

�ملعي�سة.
�إ������س�����ادة على  ون����ال����ت ����س���ن���غ���اف���ورة 
�ل�سامة و�لنقل �لعام لكنها جاءت 
�لأن�سطة  يف  �مل�����دن  �أدن������ى  ���س��م��ن 
يف   17 ق���ال  �إذ  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة  �لفنية 
�مل���ئ���ة ف��ح�����س��ب م���ن �مل�������س���ارك���ني يف 
د�ئ���م���ا �سيء  ه���ن���اك  �ل����س���ت���ط���اع 

ميكن �أن تر�ه وتقوم به.
هيئة  ن�������س���رت  ذل������ك  ع���ل���ى  ورد� 
فيديو  ���س��ن��غ��اف��ورة  يف  �ل�����س��ي��اح��ة 
مدته 56 ثانية على �سفحتها على 
في�سبوك يقول �سنغافورة مملة... 

ل �سيء مثر للقيام به.
وع�������ر��������س �ل�����ف�����ي�����دي�����و ل���ق���ط���ات 
ل����س���ت���دي���وه���ات ي���ون���ي���ف���ر����س���ال يف 
���س��ن��غ��اف��ورة و����س���ب���اق ف����ورم����ول 1 
جديد�  وبرجا  �أرت�سين�س  ومتحف 
للقفز باحلبال يف جزيرة �سنتو�سا.

ال�سو�ساء توؤثر على ن�ساط اجلينات
بال�سو�ساء،  ت��ت��اأث��ر�جل��ي��ن��ات  �أن  ح��ق��اً  مي��ك��ن  ه���ل 
�سوؤ�ل  �جل�سم؟  �أع�����س��اء  م��ن  غرها  �أو  �لأذن  مثل 
رمب���ا جت��ي��ب عليه در����س��ة ي��اب��ان��ي��ة ج��دي��دة تك�سف 
ن�����س��اط �جلينات  ب����طء يف  ح�����دوث  �إم���ك���ان���ي���ة  ع���ن 
�أجر�ها  در��سة  �أو�سحت  �ملرتفعة.  �لأ�سو�ت  ب�سبب 
يف  جينات  ت�ستجيب  رمب��ا  �أن��ه  �ليابان  من  باحثون 
وقال  بها.  وتتاأثر  لل�سو�ساء  �لإن�سان  خايا ج�سم 
�لباحثون من جامعة كيوتو �إنهم ��ستطاعو� خف�س 
ن�ساط بع�س �جلينات با�ستخد�م �أ�سو�ت م�سموعة، 
�سلة  لها  لي�س  خايا  يف  كانت  �جلينات  ه��ذه  و�إن 
باأع�ساء �ل�سمع. غر �أن �لروفي�سور جيدو بوزرن، 
من معهد �لكيمياء �لفيزيائية �لتابع جلامعة هالِّه 
ميكن  ول  م��وؤق��ت��ة  �لنتائج  ه��ذه  �أن  ر�أى  �أمل��ان��ي��ا،  يف 
�لظروف.  وج��م��ي��ع  �لأف�����ر�د  جميع  ع��ل��ى  تطبيقها 
و�أو�سح �أنه رمبا توؤثر �لأ�سو�ت �ملرتفعة على ن�ساط 
�جلينات، �إل �أن �لدر��سة مل ترهن على ذلك ب�سكل 
كاف. وت�سيف �لدر��سة �أن مدى ن�ساط جني بعينه 

يتوقف على عو�مل خارجية، مثل �حلر�رة و�ل�سوء 
و�ل�سغط، على �سبيل �ملثال. فكلها عو�مل لها تاأثر 
على �ملجموع �لور�ثي للخلية. كما �أن هناك خايا 
�إدر�ك  على  ق���ادرة  �لأذن  �أو  �ل��ع��ني  يف  متخ�س�سة 
�إجر�ء  بعد  �لباحثون  ووج��د  �خلارجية.  �ملحفز�ت 
قوة  �أ�سبحت  عندما  �أن���ه  �ل��ف��ئ��ر�ن  على  �ل��ت��ج��ارب 
�ساحنة  �سوت  يعادل  ما  وهو  دي�سيبل،   94 �ل�سوت 
�جلينات  ن�ساط  ف��اإن  �إن�سان،  بجانب  م��روره��ا  عند 
�خلا�سعة للفح�س يف �لفئر�ن تر�جع بن�سبة و�سلت 
�إىل 40 يف �ملائة، وهو ما ��ستنتج منه �لباحثون �أن 

�لأ�سو�ت �مل�سموعة توؤثرعلى ن�ساط �جلينات.
من  �لكثر  هناك  �أن  ب��وزرن  �لروفي�سور  و�أ���س��اف 
ويعتزم  �إج��اب��ات.  عن  تبحث  ت��ز�ل  ل  �لتي  �لأ�سئلة 
در��سة  �ملقبلة  �خل��ط��وة  يف  �ل��ي��اب��ان��ي��ون  �ل��ب��اح��ث��ون 
نتيجة  ملعرفة  �أي�ساً  حية  و�أع�ساء  خلوية  �أن�سجة 
�لتاأثر �ملتبادل بني �لأ�سو�ت ون�ساط �جلينات على 

هذه �لأنظمة �حليوية.

ريتا اأورا تتاألق بالزهري 
يف �سوارع نيويورك

يف  مل�ساركتها  حت�سر�ً  لها  مميزة  ب��اإط��ال��ة  �أور�،  ريتا  �لعاملية  �لنجمة  تاألقت 
برنامج تلفزيوين مع جيمي فالون، وذلك بح�سب ما ن�سرته �سحيفة ديلي ميل 

�لريطانية.
 ريتا �ور�  ظهرت �أنيقة بالفر�ء �لوردي، وف�ستان ر�سمي باللونني �لأ�سود و�لأبي�س، 
مو�كبًة ع�سر �لت�سعينيات. وما ��سفى �ملزيد من �ل�سحر على جمالها �لطبيعي، 
ب��ه. وق��د �رت��دت �سند�ل ذ� كعب عال،   �ل��ذي تزّينت  �ل��وردي �لناعم  ك��ان �ملاكياج 
فيما �سعرها �ل�سقر �ملموج، فبد� من�سدل على كتفيها �أثناء توجهها �إىل برنامج 

�لإعامي جيمي فالون، بنيويورك.
ونالت �سورها �لتي ن�سرتها عر ح�سابها، �آلف �لعجابات و�لتعليقات. 


