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وزعت 4 اآالف �شلة غذائية على اأهايل مديرية ال�شعيد ب�شبوة
الهالل االحمر االماراتي تد�شن عددا 

من براجمها االإغاثية فى مديرية اجلوبة
•• مارب -وام: 

د�سنت هيئة الهالل االحمر االماراتية اأم�س عددا من براجمها االن�سانية 
اط��ار حملة  م��اأرب فى  التابعة ملحافظة  واالغاثية يف مديرية اجلوبة 
و�سية زايد باأهل اليمن التي ت�ستهدف دعم اأ�سر ال�سهداء واجلرحى يف 
اليمن، واإدخال ال�سعادة والفرحة يف قلوبهم. و�سملت برامج امل�ساعدات 
ال�سالل   .. املحافظة  مديريات  باقي  على  توزيعاتها  �ستتوا�سل  التي 
ال�سرائح  على  توزيعها  مت  والتي  العيد  وك�سوة  واالأ���س��اح��ي  الغذائية 

امل�ستهدفة من ا�سر ال�سهداء واجلرحى واملحتاجني.
من جهة اخرى بداأت هيئة الهالل االأحمر االإماراتي �سباح ام�س توزيع 
االأ�سر الفقرية واملحتاجة  على  املكونات  متنوعة  غذائية  �سلة  االآف   4
وذوي الدخل املحدود مبديرية ال�سعيد ب�سبوة.. وذلك يف اإطار اجلهود 
االإن�سانية واالإغاثية التي تبذلها دولة االإم��ارات العربية املتحدة على 
معاناتهم  من  والتخفيف  اليمن  يف  االأ�سقاء  مل�ساعدة  ال�سعد  خمتلف 

وحت�سني ظروفهم املعي�سية.                             )التفا�سيل �س2(

قوافل زايد اخلري تبداأ مهامها 
االإن�شانية يف القرى امل�شرية

•• اأبوظبي-وام: 

بداأت قوافل زايد اخلري مهامها االإن�سانية الت�سخي�سية والعالجية 
وم�سن  طفل  األ��ف  بعالج  امل�سرية  القرى  يف  والوقائية  واجلراحية 
مركز  يف  املتحرك  امليداين  امل�سري  االماراتي  امل�ست�سفى  خالل  من 

م�ستول ال�سوق مبحافظة ال�سرقية.             )التفا�سيل �س2(

مواقــيت ال�صالة
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قوات عراقية تتوغل و�سط تلعفر  )رويرتز(

تعزيزات لقوات �سوريا الدميقراطية باجتاه دير الزور  )رويرتز(

ماكرون يوجه انتقادات حادة لبولندا خالل موؤمتر �سحفي يف بلغاريا

ا�شتخبارات الدوحة ت�شتلهم اأ�شاليب 
املو�شاد ال�شتدراج املعار�شني

•• عوا�صم-وكاالت

التي  وم��وؤام��رات��ه��ا  اأ�ساليبها  القطرية  امل��خ��اب��رات  فيه  توا�سل  وق��ت  يف 
تعلمتها من تعاونها الوثيق مع املو�ساد االإ�سرائيلي، وابتزازها لكثري من 
رجال الدولة واملجتمع واالإعالم يف قطر والعامل العربي، انتقلت موؤخراً 

اإىل توجيه بو�سلتها اإىل العامل االفرتا�سي ومواقع التوا�سل.
وك�سف امل�ست�سار يف الديوان امللكي �سعود القحطاين، اأ�سلوباً جديداً من 
اأن حمامي حقوق  االأ�ساليب التي متار�سها املخابرات القطرية، موؤكداً 
االإن�سان ووزير العدل القطري ال�سابق، الدكتور جنيب النعيمي، ال يزال 
الهدف  واأن  م��زور،  اإليه  املن�سوب  احل�ساب  واأن  اجلربية،  االإقامة  حتت 
الوطن  بح�سب  النفي،  على  اإجباره  ثم  املعار�سني  القطريني  ا�ستدراج 

ال�سعودية ام�س اجلمعة. 
وتن�سم تلك احليلة اإىل �سل�سلة من احليل واملوؤامرات التي اأدمنت عليها 
القطرية،  امل��خ��اب��رات  يف  �سابقون  �سباط  ك�سف  اإذ  ال��دوح��ة،  خم��اب��رات 
بق�سد  حبكها  يتم  ومنحطة،  دنيئة  وم��وؤام��رات  �سيطانية  اأ�ساليب  عن 
ا�ستدعى  لو  حتى  احلمدين”،  “تنظيم  �سلطة  يعار�س  مبن  االإط��اح��ة 
االأمر اإىل التعاون الوثيق مع املو�ساد االإ�سرائيلي، وفقاً ل�سحيفة الوطن 

ال�سعودية. 
واأكد �سابط خمابرات قطري �سابق، اأن املخابرات القطرية �سكلت قبل 
عدة �سنوات خلية �سرية مكونة من جمموعة من الفتيات وال�سباب ممن 
بال�سخ�سيات  باالإطاحة  تلك اخللية  بو�سامة الفته، وتخت�س  يتمتعون 
من  �سواء  املجتمعات  اأعيان  اإىل  اإ�سافة  املوؤثرة،  واالإعالمية  ال�سيا�سية 
اأو �سيوخ القبائل ورجال االأعمال، وتوثيق مواقف غري  االأ�سر احلاكمة 

الئقة لهم بهدف ابتزازهم و�سمان مواقفهم.
وكان املعار�س القطري و�سابط املخابرات ال�سابق علي الدهنيم، اأكد يف 
مقابالت �سابقة، نف�س املعلومات، اإذ ك�سف عن بع�س املمار�سات ال�سرية 
املو�ساد  بالتعاون مع  الدولة  بكبار رجال  القطرية لالإيقاع  للمخابرات 
االإ�سرائيلي، كما اأ�سار اإىل وجود اأكرث من 50 األف قطري مدرجني على 

قائمة املمنوعني من مغادرة قطر.

اخرتقت دفاعات داع�ش االإرهابي

القوات العراقية ت�شل اىل و�شط احلي القدمي بتلعفر
•• بغداد-وكاالت:

ذك����ر ب���ي���ان ل��ل��ج��ي�����س ال���ع���راق���ي اأن 
العراقية اخرتقت دفاعات  القوات 
تنظيم داع�س االرهابي داخل تلعفر 
و���س��ط احلي  اإىل  وو���س��ل��ت  ام�����س 
التي  القلعة  باملدينة وحي  القدمي 
تعود للعهد العثماين. وذكر البيان 
ق��وات مكافحة االإره��اب حترر حي 
�سمال  ال���ن���داء يف  وح���ي  ال��ط��ل��ي��ع��ة 

املدينة يف �ساد�س ايام الهجوم .
واأعلنت قيادة العمليات امل�سرتكة يف 
العراق �سيطرة قواتها على عدد من 
واجلنوبية  ال�سمالية  تلعفر  اأحياء 
داع�س  تنظيم  وتكبيد  ال�سرقية، 
اقتحمت  ف��ي��م��ا  ك���ب���رية،  خ�����س��ائ��ر 
االإره��������اب مركز  ق�����وات م��ك��اف��ح��ة 
املعلمني،  ح��ي  وا���س��ت��ع��ادت  الق�ساء 
اإ�سافة ملباٍن حكومية. وقالت قيادة 
قواتها  اإن  ال��ع�����س��ك��ري��ة،  ال��ع��م��ل��ي��ات 
املتطرفني  ع��ل��ى  اخل���ن���اق  ���س��ي��ق��ت 
ال��ث��الث��ة بينما  ال��ق��ت��ال  يف حم���اور 
االإره���اب  مكافحة  ق���وات  اقتحمت 
هناك  تقاتل  وب��ات��ت  تلعفر  م��رك��ز 

بعد ا�ستعادة حي املعلمني.
نحو  احلكومية  القوات  وا�ستعادت 
وحميطه،  تلعفر  م�ساحة  ن�سف 
داع�س  عنا�سر  م��ن  امل��ئ��ات  وق��ت��ل��ت 

مقتل 34 جنديًا للجي�ش ال�شوري يف الرقة

�شوريا الدميقراطية ت�شتعد لعملية �شد داع�ش يف دير الزور
•• عوا�صم-وكاالت:

اأفادت االأنباء الواردة من �سوريا باأن 
االإرهابي  داع�����س  تنظيم  م�سلحي 
اجلي�س  م���ن  ج��ن��دي��ا   34 ق��ت��ل��وا 
ب�سرق  معاك�س  هجوم  يف  ال�سوري 
التنظيم.  م��ع��ق��ل  ال���رق���ة،  م��دي��ن��ة 
كما اأ�سر التنظيم عددا من القوات 
احلكومية وم�سلحني موالني لها، 
حلقوق  ال�����س��وري  امل��ر���س��د  بح�سب 

االإن�سان املعار�س.
املر�سد،  بح�سب  التنظيم،  ومتكن 
من ا�ستعادة ال�سيطرة على املناطق 
املمتدة بني �سرق بلدة غامن العلي 

وحتى منطقة ال�سبخة.
وو�سف املر�سد الهجوم باأنه اأعنف 
ه��ج��وم م��ع��اك�����س ي�����س��ت��ه��دف قوات 

النظام يف املنطقة.
وباملقابل، اأعلنت القوات احلكومية 
من  وبدعم  للهجوم،  ت�سدت  اأنها 

الطريان احلكومي والرو�سي.
الرقة  على  داع�س  تنظيم  و�سيطر 
منذ  واع��ت��ربه��ا   ،2014 ع���ام  يف 
مل��ا ي�سميها  ذل���ك احل���ني ع��ا���س��م��ة 

دولة اخلالفة.
ومت��ث��ل ا���س��ت��ع��ادة ال�����س��ي��ط��رة على 
للتنظيم  قا�سمة”  �سربة  ال��رق��ة 
مدينة  يف  م�����س��ل��ح��ي��ه  دح����ر  ع��ق��ب 

املو�سل العراقية ال�سهر املا�سي.
احلكومية،  ال��ق��وات  تتقدم  وفيما 

الرقة،  رو�سيا، جتاه  املدعومة من 
�سوريا  ق������وات  حت���ال���ف  ي���خ���و����س 
الدميقراطية معارك مع م�سلحي 

التنظيم يف املدينة.
م��ن قوات  ق��ال م�سوؤول  ذل��ك،  اىل 
لرويرتز  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ���س��وري��ا 
�ستبداأ  ال��ق��وات  اإن  اجل��م��ع��ة  اأم�����س 
ه���ج���وم���ا ل����ط����رد ت��ن��ظ��ي��م داع�������س 
الزور  دير  حمافظة  من  االإرهابي 
قريبا ج��دا ج��دا. وق��ال اأح��م��د اأبو 
الع�سكري  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  خ��ول��ة 
ب��دي��ر ال����زور وال����ذي ي��ح��ارب حتت 
الدميقراطية  ���س��وري��ا  ق���وات  ل���واء 
عدة  خ��الل  يبداأ  رمب��ا  الهجوم  اإن 

معركة  م����ع  ب���ال���ت���زام���ن  اأ����س���اب���ي���ع 
مدينة الرقة.

وكالة  ن��ق��ل��ت  ذل������ك،  غ�������س���ون  يف 
روي����رتز ع��ن م�����س��وؤول ع�سكري يف 
اأن داع�����س طلب من  ن��ظ��ام االأ���س��د 
ميلي�سيا حزب اهلل والنظام تاأمني 
لالن�سحاب  ملقاتليه  اآم���ن  خم���رج 
اللبنانية  ال�����س��وري��ة  احل����دود  م��ن 

باجتاه دير الزور .
تنظيم  اأن  نف�سه  امل�سدر  واأ���س��اف 
للتو�سل  مفاو�سات  طلب  داع�����س 
ال��ذي وافقت عليه  اإىل ه��ذا احل��ل 
ميلي�سيا احلزب اهلل ونظام االأ�سد.

وق���د اأع��ل��ن اجل��ي�����س ال��ل��ب��ن��اين اأنه 

القتالية  ا����س���ت���ع���دادات���ه  ي���وا����س���ل 
راأ�������س  وال���ل���وج�������س���ت���ي���ة يف ج�������رود 
لتنفيذ  وال���ق���اع، مت��ه��ي��داً  ب��ع��ل��ب��ك 
“فجر  الرابعة من عملية  املرحلة 
مدفعية  ت���ق���وم  ف��ي��م��ا  اجلرود”، 
اجل���ي�������س وط����ائ����رات����ه ب��ق�����س��ف ما 
تبقى من مراكز داع�س وا�ستهداف 
وادي  يف  وحت��رك��ات��ه��م  جتمعاتهم 
تتابع  ك��ذل��ك  وحم��ي��ط��ه،  مرطبيا 
الهند�سة  ف��وج  يف  املخت�سة  الفرق 
وتنظيف  ج����دي����دة  ط����رق����ات  ����س���ق 
ا�ستعادتها  مت����ت  ال���ت���ي  امل���ن���اط���ق 
وت���ف���ج���ري ال����ع����ب����وات واالأف������خ������اخ 

واالألغام واالأج�سام امل�سبوهة.

وار�شو و�شفت ت�شريحاته بالوقحة 

ماكرون: بولندا ت�شري عك�ش اجتاه اأوروبا وتعزل نف�شها 

على  يق�شي  امل�شري  اجلي�ش 
12 وكرًا 6 تكفرييني وتدمر 

•• القاهرة-وام:

امل�سري  الع�سكري  امل��ت��ح��دث  ق��ال 
قوات  اإن  ال��رف��اع��ي  ت��ام��ر  العقيد 
ب��اجل��ي�����س الثاين  ال��ق��ان��ون  اإن���ف���اذ 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ت��اب��ع  امل��ي��داين 
امل�سرية قامت ام�س بالق�ساء على 
�ستة تكفرييني �سديدي اخلطورة 
اآخ��ري��ن يف �سمال  اأرب��ع��ة  واإ���س��اب��ة 

�سيناء.
اي�سا  ق��ام��ت  ال��ق��وات  اأن  واأ����س���اف 
للعبوات  ث��الث��ة خم���ازن  ب��ت��دم��ري 
ب���داخ���ل���ه���ا على  ال���ن���ا����س���ف���ة ع����رث 
نا�سفة،  ع���ب���وة   350 م���ن  اأك�����رث 
وكرا   12 وت��دم��ري  اك��ت�����س��اف  ومت 
و�سبع  ال���ت���ك���ف���ريي���ة،  ل��ل��ع��ن��ا���س��ر 
عربات، و13دراجة نارية، وج�سم 
نفق مبطن باخل�سب على ال�سريط 

احلدودي ب�سمال �سيناء.

طريان التحالف ي�شرب مواقع امللي�شيات االنقالبية يف �شنعاء

ب�شبب متويالت قطر:
احلزب الد�شتوري احلر ُيقا�شي حركة النه�شة

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

وكيل اجلمهورية  �سكاية لدى  اأودع  اأّن��ه  الد�ستوري احلر  احل��زب  اأعلن 
�سد  جزائي  حتقيق  بفتح  “طلبا  ت�سّمنت  بتون�س  االبتدائية  باملحكمة 
حزب حركة النه�سة، وكل من �سيك�سف عنه البحث يف ما ن�سب اليها من 

تلّقي متويل من دولة قطر .      )التفا�سيل �س10(

•• عوا�صم-وكاالت:

اجلمعة،  اأم�س  فجر  العربي،  التحالف  مقاتالت  �سّنت 
االإنقالبية،  احلوثي  مللي�سيات  مواقع  على  غ��ارات  عدة 
واأتباع الرئي�س املخلوع علي عبد اهلل �سالح يف العا�سمة 

�سنعاء.
القوة  ال�ستعرا�س  مهرجانات  غ��داة  ال��غ��ارات  وج���اءت 

ب�سكل منفرد من طرف حتالف احلوثي و�سالح.
4 غ��ارات على  اإن التحالف �سنَّ  وق��ال �سكان حمليون، 
منطقة فج عطان، جنوب غربي العا�سمة، و�ُسمع دوي 
حتليق  و�سط  لهب،  األ�سنة  وان���دالع  عنيفة  ان��ف��ج��ارات 

مكثف.
ومل ُتعرف على الفور ح�سيلة الغارات، لكن قناة امل�سرية 

احلوثية، اأعلنت يف �سريطها العاجل، �سقوط �سحايا.
ومل ي�سدر اأي بيان عن التحالف حول تنفيذ اأي غارات 

يف العا�سمة اليمنية.
ونظم حزب املوؤمتر ال�سعبي العام جناح الرئي�س �سالح، 
مبيدان  ال�35،  ت��اأ���س��ي�����س��ه  ذك����رى  مبنا�سبة  ف��ع��ال��ي��ات 

ال�سبعني يف �سنعاء.
وبالتزامن مع مهرجان حزب �سالح، انطلقت فعاليات 
عند  عديدة  �ساحات  يف  احل��وث��ي،  جلماعة  جماهريية 
مداخل �سنعاء، حتت عنوان الت�سعيد مقابل الت�سعيد، 

اأن�ساره  ح�سد  على  املوؤمتر  حزب  اإ�سرار  اإىل  اإ�سارة  يف 
منفرًدا يف العا�سمة.

املفلحي،  ق���دم حم��اف��ظ ع���دن ع��ب��دال��ع��زي��ز  ذل����ك،  اىل 
املتواجد حاليا يف العا�سمة ال�سعودية الريا�س، اعتذاره 
الأهايل املدينة عما يفعله من اأ�سماهم املف�سدون، قائال 
اإط��الع كامل مبا يحدث يف عدن من م�ساكل  اإن��ه على 

واأزمات مفتعلة.
نيوز،  اإرم  مل��وق��ع  مقت�سب  ت�سريح  يف  املفلحي  وق���ال 
قرب  وال��ك��ه��رب��اء،  امل��ي��اه  موؤ�س�ستي  اإع���الن  بخ�سو�س 
امل�سغلة  ال���دي���زل  م����ادة  ن��ق�����س  ب�سبب  اخل��دم��ة  ت��وق��ف 
متابعته  ع��ن  تغب  مل  امل�ساكل  تلك  اإن  ع��دن،  ملحطات 
اإطالقاً، واأنه يبحث عن حلول جذرية ودائمة لكل تلك 

االأزمات.
و�سدد حمافظ عدن، على اأن ما يروج له حاليا جمرد 
اأنه  م��وؤك��داً  املف�سدين،  بع�س  قبل  م��ن  مفتعلة  اأزم���ات 
االأيام  خ��الل  كافة  الالزمة  االإج���راءات  معهم  �سيتخذ 
التفا�سيل.  م��ن  ب��امل��زي��د  االإدالء  رف�����س  لكنه  املقبلة، 
اليمنية  العا�سمة  يف  واملياه  الكهرباء  موؤ�س�ستا  وكانت 
املوؤقتة عدن، قد اأعلنتا يف وقت �سابق عن انهيار كامل 
ب�سبب  املقبلة،  القليلة  ال�ساعات  خ��الل  للمنظومتني 
يف  وامل�سخات  للمولدات  امل�سغلة  ال��دي��زل  م��ادة  ان��ع��دام 

املدينة.

•• بلغاريا-وار�صو-وكاالت:

اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  ق��ال 
بولندا  اإن  اجلمعة  ام�����س  م��اك��رون 
اأوروب����������ا واإن  ع����ن  ن��ف�����س��ه��ا  ت����ع����زل 
اأف�سل  ي�ستحقون ما هو  مواطنيها 
ال�سعي  ح���ك���وم���ت���ه���م  رف���������س  م�����ن 
ب�ساأن  و����س���ط  ح����ل  اإىل  ل��ل��ت��و���س��ل 
اللوائح االأوروبية اخلا�سة بت�سغيل 
ال��ع��م��ال��ة م���ن ال�����دول ذات االأج����ور 

املنخف�سة.
وقال ماكرون اإن وار�سو ت�سري عك�س 
ولن  ع���دة ق�سايا  اأوروب�����ا يف  اجت���اه 
م�ستقبل  م�سار  حتديد  من  تتمكن 
حكومة  ب���ول���ن���دا  وت����ق����ود  ال�����ق�����ارة. 
االأوروبي  قومية مناه�سة لالحتاد 

منذ عام 2015.
واأ������س�����اف ال���رئ���ي�������س ال��ف��رن�����س��ي يف 
الثالثة من جولة يف و�سط  املحطة 
لروؤيته  ال���ت���اأي���ي���د  ل��ك�����س��ب  اأوروب��������ا 
اأوروب���ا  االأوروب����ي  لتطوير االحت���اد 
منطقة ن�ساأت على اأ�سا�س من القيم 
والعالقة بالدميقراطية واحلريات 
بولندا  ت��خ��و���س  م���ا  وه����و  ال��ع��ام��ة 

�سراعا �سده االآن.
وو�سف رف�س بولندا تغيري موقفها 
توجيهات  يف  ال���ن���ظ���ر  اإع��������ادة  م����ن 
االحت��������اد االأوروب������������ي االإر�����س����ادي����ة 
اخلا�سة بالعمالة املوؤقتة منخف�سة 
االأجور داخل دول االحتاد باأنه خطاأ 
توؤدي  ال��ت��وج��ي��ه��ات  اأن  اإىل  م�����س��ريا 
الرخي�سة  بالعمالة  اال�ستعانة  اإىل 

واملناف�سة اجلائرة.
للمزيد  ي��وؤدي  اأن  ويف هجوم ميكن 
م���ن ت���ده���ور ال���ع���الق���ات، ب���ني قوى 
االأوروبية  واملفو�سية  اأوروب���ا  غ��رب 
من  وبولندا  جهة  م��ن  بروك�سل  يف 
جهة اأخرى، قال ماكرون اإن ال�سعب 

البولندي ي�ستحق ما هو اأف�سل.
واأ�ساف يف موؤمتر �سحفي م�سرتك 
مع الرئي�س البلغاري رومني راديف 
البحر  ع��ل��ى  امل��ط��ل  ف��ارن��ا  مبنتجع 
ب��ول��ن��دا ال حت���دد م�ستقبل  االأ����س���ود 
اأوروب����ا ال��ي��وم ول��ن حت��دد م�ستقبل 

اأوروبا غدا.
البولندية  ال��وزراء  رئي�سة  وو�سفت 
بالوقحة.  م����اك����رون  ت�����س��ري��ح��ات 
وقالت يف ت�سريح �سحايف قد تكون 
ت�����س��ري��ح��ات��ه ال��وق��ح��ة ن��اج��م��ة عن 
ال�سيا�سة.  وممار�سته  خربته  نق�س 
واأ�سافت اتفهم ذلك لكن اتوقع ان 

يعود ب�سرعة عن هذه الثغرات وان 
يكون اكرث حتفظا يف امل�ستقبل.

البولندية  ال����وزراء  رئي�سة  وك��ان��ت 
ب��ي��ت��ا ���س��ي��دل��و اك�����دت اخل��م��ي�����س ان 
النهاية  ح��ت��ى  ���س��رتف�����س  ب���الده���ا 
ا�����س����الح ان���ظ���م���ة ال���ع���م���ل يف اط����ار 
االع�����ارة وذل����ك م��ن اج���ل م�سلحة 

العمال البولنديني.
البولندي  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  وك����ان 
فيتولد فا�سيكوف�سكي قال قبال بعد 
والرتكي  الروماين  نظرييه  لقائه 

�ساخرا ان بولندا لي�ست معزولة.
ل�����دي اىل ج���ان���ب���ي وزي�����را  و�����س����رح 
ت��رك��ي��ا وروم���ان���ي���ا ومنذ  خ���ارج���ي���ة 
قليل ودع��ت ام��ني ع��ام حلف �سمال 
بولندا  �ستولتنربغ.  ين�س  االطل�سي 
معزولة.  ولي�ست  نف�سها  ت��ع��زل  ال 
وا���س��اف ان م��اك��رون ال يعرف ماذا 

يجري يف منطقتنا يف اوروبا.
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اجلامعة العربية تهنيء املراأة 
ب��دور  وت�شيد  االإم��ارات��ي��ة 
متكينها يف  فاطمة  ال�شيخة 

•• القاهرة -وام:

هناأت جامعة الدول العربية 
بيومها  االإم���ارات���ي���ة  امل�����راأة 
28 من  ال�����ذي ي�����س��ادف   �����
عام  كل  اأغ�سط�س من  �سهر 
�� م�سيدة بدور �سمو ال�سيخة 
رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة 
العام  ال���ن�������س���ائ���ي  االحت��������اد 
ملوؤ�س�سة  االأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����س��ة 
رئي�سة  االأ����س���ري���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
لالأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س 
وال��ط��ف��ول��ة..وج��ه��وده��ا يف 
امل��راأة وتعزيز دورها  متكني 

يف خمتلف املجاالت.
هيفاء  ال�������س���ف���رية  وق����ال����ت 
العام  االأم�������ني  اأب����وغ����زال����ة 
امل�����س��اع��د ل�����س��وؤون االإع����الم 
اجلامعة  ل���دى  واالت�������س���ال 
لوكالة  ت�سريح  يف  العربية 
اإن   .. وام  االإم�������ارات  اأن���ب���اء 
وبجهود  االإم��ارات��ي��ة  امل����راأة 
فاطمة  ال�������س���ي���خ���ة  ����س���م���و 
املنا�سب  اأرف���������ع  و����س���ل���ت 
وامل�����س��ت��وي��ات وال��ع��م��ل ففي 
تبواأت  ال�����س��ي��ا���س��ي  امل���ج���ال 
م��ن��ا���س��ب وزي����رة ون��ائ��ب��ة يف 
لبالدها  و���س��ف��رية  ال��ربمل��ان 
)التفا�سيل  اخل��������ارج.  يف 

التحالف  ط��ائ��رات  م��ن  مب�ساعدة 
ال����دويل، ك��م��ا ان��ت��زع��ت م��ن قب�سة 

التنظيم عددا من مراكز قياداته.
اأن  اإىل  اأم��ن��ي��ة  م�����س��ادر  واأ�����س����ارت 
وانتحاريني  قنا�سة  ن�سر  التنظيم 
ال�سراي  ه��م��ا  ق���دمي���ني  ح��ي��ني  يف 
لالحتفاظ  حم���اول���ة  يف  وال��ق��ل��ع��ة 
بهما اأطول فرتة ممكنة كما فعلها 

يف اأحياء املو�سل القدمية.
االإع������الم احلربي  خ��ل��ي��ة  واأف�������ادت 
 17 ال��ل��واء  “قوات  ب���اأن  ال��ع��راق��ي��ة 
وال����ق����وات االأم���ن���ي���ة ح���ررت���ا قرية 
املحلبية،  ناحية  “م�سريفة” غرب 
�سرق تلعفر، بينما تخو�س القوات 
ال���ع���راق���ي���ة ل��ل��ي��وم ال�������س���اد����س على 

الق�ساء  لتحرير  معركة  ال��ت��وايل 
م��ن تنظيم داع�����س االإره��اب��ي، كان 
اأع���ل���ن ان��ط��الق��ه��ا رئ��ي�����س ال�����وزراء 
املا�سي،  االأح��د  يوم  العبادي  حيدر 
بعد 40 يوماً من حترير املو�سل.

ال�17  اللواء  اأن  اخللية  واأ�سافت   
العراقي  للجي�س  ال�15  والفرقة 
ناحية  القتحام  باال�ستعداد  با�سرا 
داع�س،  م��ن  لتحريرها  املحلبية، 
العراقية  ال���ق���وات  اأن  اإىل  الف��ت��ة 
خط  الثقيلة  باالأ�سلحة  ا�ستهدفت 
الناحية،  يف  لداع�س  االأول  الدفاع 
املقبلة  ال��ق��ل��ي��ل��ة  ال�������س���اع���ات  واأن 
االأحياء  اأه��م  اأح��د  اقتحام  �ست�سهد 

التابعة لداع�س �سرق تلعفر.

اال�شرتاتيجية االأمريكية يف اأفغان�شتان:
ترامب ين�شى ال�شني يف �شغطه على باك�شتان.!

•• الفجر - خرية ال�صيباين

من بني ركائز اال�سرتاتيجية االأمريكية يف اأفغان�ستان التي ك�سف عنها 
اإجبار باك�ستان على وقف م�ساعدتها  اأغ�سط�س:   21 دونالد ترامب يف 
لطالبان و�سبكة ���س��راج ال��دي��ن ح��ق��اين. وم��ن خ��الل اجل��م��ع ب��ني ذلك 
ميال  اأكرث  املتمردون  يكون  ان  يف  وا�سنطن  تاأمل  الع�سكري،  وال�سغط 

للتفاو�س مع كابول.                                    )التفا�سيل �س10(

املجر ت�شتدعي �شفريها يف هولندا 
لبوداب�شت  حادة  انتقادات  بعد 

•• بوداب�صت-اأ ف ب:

املجري بيرت  اأعلن وزير اخلارجية 
ا�ستدعت  املجر  ان  اجلمعة  �سيارتو 
بعدما  للت�ساور  اله��اي  يف  �سفريها 
وجه ال�سفري الهولندي يف بوداب�ست 
فكتور  حل��ك��وم��ة  ح�����ادة  ان���ت���ق���ادات 
اوربان. وقال �سيارتو يف ت�سريحات 
ان  الر�سمية  االن��ب��اء  وك��ال��ة  نقلتها 
هولندا  يف  �سفريها  ا�ستدعت  املجر 
الهولندي  ال�سفري  وك��ان  للت�ساور. 
يف امل��ج��ر ���س��ب��ه اخل��م��ي�����س يف جملة 
الو�سائل  بع�س  جم��ري��ة  ا�سبوعية 
الوزراء  رئي�س  تتبعها حكومة  التي 
فكتور اوربان بتلك التي ي�ستخدمها 

اال�سالميون املتطرفون.
واو����س���ح وزي����ر اخل��ارج��ي��ة املجري 
الهولندية  احل��ك��وم��ة  ي��ط��ال��ب  ان���ه 
نقبل  ل������ن  وق���������ال  ب�������اع�������ت�������ذارات. 

بتو�سيحات يف جل�سات مغلقة.
ه����ول����ن����دا يف  ����س���ف���ري  ان  وا������س�����اف 
بوداب�ست اهان املجر، م�سريا اىل ان 
الكثري من االتهامات التي ال ا�سا�س 
يف  وردت  فيها  الطعن  ومي��ك��ن  لها 
املقابلة لكن اخطرها هو ان ال�سفري 
واالرهابيني  املجر  الهولندي و�سع 

على قدم امل�ساواة.
وكان �سيلتيما انتقد يف جملة 168 
تطرق  التي  الطريقة  املجرية  اورا 
الهجرة،  م�ساألة  اىل  اورب����ان  فيها 
ب���ع���دم���ا و�����س����ف رئ���ي�������س ال���������وزراء 

املهاجرين باالرهابيني مرات عدة.

عبري مو�سى تقا�سي النه�سة
ترامب.. حفظ �سيئا وغابت عنه ا�سياء
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اأخبـار الإمـارات
رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 

رئي�ش االأوروغواي بيوم ا�شتقالل بالده
•• اأبوظبي -وام: 

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة » حفظه 
جمهورية  رئي�س  فازكيز  تاباري  الرئي�س  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية   « اهلل 

االأوروغواي ال�سرقية مبنا�سبة يوم ا�ستقالل بالده. 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س تباري فازكيز.

حجاج » زايد لالأعمال اخلريية 
واالإن�شانية« يغادرون الأداء املنا�شك

•• اأبوظبي-وام: 

واالن�سانية  اخلريية  لالأعمال  زايد  موؤ�س�سة  ا�سرفت 
على تفويج حجاجها اىل الديار املقد�سة حيث غادروا 

مطار اأبوظبي اأم�س االأول اىل املدينة املنورة .
مدير  العامري  كردو�س  بن  �سامل  حمد  �سعادة  واك��د 
اأ�سباب  كل  توفري  على  املوؤ�س�سة  حر�س  املوؤ�س�سة  عام 

الراحة حلجاجها.

قوافل زايد اخلري تبداأ مهامها االإن�شانية يف القرى امل�شرية

»الهالل االأحمر االإماراتي« يوزع 4 اآالف �شلة غذائية على اأهايل مديرية ال�شعيد ب�شبوة

»الهالل االأحمر االإماراتي« تد�شن عددا من براجمها االإغاثية يف مديرية اجلوبة

•• اأبوظبي-وام: 

والعالجية  الت�سخي�سية  االإن�سانية  مهامها  اخل���ري«  زاي���د  »ق��واف��ل  ب���داأت 
واجلراحية والوقائية يف القرى امل�سرية بعالج األف طفل وم�سن من خالل 
ال�سوق  م�ستول  مركز  يف  املتحرك  امل��ي��داين  امل�سري  االم��ارات��ي  امل�ست�سفى 

مبحافظة ال�سرقية.
وي�سرف على امل�ست�سفى اأطباء اخلري من الفريق االماراتي امل�سري الطبي 
دار الرب وموؤ�س�سة  العطاء« وجمعية  »زايد  التطوعي مببادرة م�سرتكة من 
ومركز  االمل���اين  ال�سعودي  م�ست�سفيات  وجمموعة  اخل��ريي��ة  ال�سارقة  بيت 
االإمارات للتطوع بالتن�سيق مع وزارتي ال�سحة وال�سباب امل�سريتني يف منوذج 

مميز للعمل االن�ساين الطبي التطوعي ال�سبابي امل�سرتك.
بني  امل�سرتك  العمل  توثيق  اإط��ار  يف  التطوعية  الطبية  البعثة  تنظيم  ومت 
ان�سجاما  وامل�سرية  االإماراتية  واالإن�سانية  والتطوعية  ال�سحية  املوؤ�س�سات 
مع توجيهات القيادة احلكيمة باأن يكون عام 2017 عاما للخري وا�ستجابة 
ال�سحية والتطوعية و�سمن برنامج تطوعي  املوؤ�س�سات  لدعوة ر�سمية من 
والقرى  املحافظات  خمتلف  يف  وم�سن  طفل  مليون  اإىل  للو�سول  �سنوي 
ويعزز  ال�سقيقني  البلدين  تربط  التي  العالقات  عمق  يعك�س  ما  امل�سرية، 

العمل التطوعي امل�سرتك بينهما.
بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  اأر�سى قواعده  ال��ذي  النهج  املبادرة مع  وتن�سجم 

والعطاء  ا�ستكمااًل مل�سرية اخلري  وتاأتي  ث��راه«  نهيان »طيب اهلل  اآل  �سلطان 
ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 

اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة.
وتاأتي هذه البعثة الطبية التطوعية ا�ستكمااًل للمهام االإن�سانية ملبادرة زايد 
العطاء يف العديد من الدول انطالقاً من االإم��ارات واالأردن وكينيا ولبنان 
واليمن  و�سوريا  والبو�سنة  وباك�ستان  والهند  وهايتي  واإندوني�سيا  واإريرتيا 
من  متطوعيها  ب�سواعد  وا�ستطاعت  وال�سودان  وم�سر  واملغرب  وال�سومال 
5 ماليني طفل وم�سن واإج��راء ما  اإىل  كبار االأطباء واجلراحني الو�سول 
يزيد على 10 اآالف عملية قلب با�ستخدام عياداتها املتنقلة وم�ست�سفياتها 

املتحركة واملجهزة باأحدث التقنيات التكنولوجيا احلديثة.
حمافظة  يف  ال�سحة  وزارة  وكيل  �ساطي  اب��و  ح�سام  الدكتور  �سعادة  واأع��رب 
بقيادة  املتحدة  العربية  االم����ارات  ل��دول��ة  والتقدير  ال�سكر  ع��ن  ال�سرقية 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« 
ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  و�ساحب 
حممد بن زايد اآل نهيان على املبادرات االن�سانية التي تنفذها يف �ستى انحاء 
العامل، موؤكدا ان االم��ارات �سباقة يف هذا املجال على امل�ستوى العاملي وهي 

رائدة يف جمال م�ساعدة املر�سى املحتاجني.

ملا قدمته من  و�سعبيا نظرا  ترحيبا حكوميا  الطبية القت  البعثة  ان  واكد 
االأطفال  من  املجتمع  فئات  ملختلف  ووقائية  وعالجية  ت�سخي�سية  برامج 
وامل�سنني ا�سافة اىل ما تقدمة من برامج لبناء القدرات يف جمال الك�سف 
املبكر عن االمرا�س املزمنة واحلد من انت�سارها با�ستخدام عيادات متنقلة 
ملكافحة  ال�سحة  وزارة  ا�سرتاتيجيات  مع  ين�سجم  مما  متحرك  وم�ست�سفى 

االمرا�س املزمنة وزيادة الوعي املجتمعي باأهم �سبل الوقاية والعالج.
وقال انه مت ت�سكيل فريق اماراتي م�سري م�سرتك لالإ�سراف على الربنامج 
االماراتي امل�سري الطبي والذي �سي�ستمر ملدة �سنة ليغطي خمتلف املناطق 
والقرى امل�سرية. من جانبها اكدت �سفرية العمل االن�سانية الدكتورة رمي 
االأفكار  تبني  انطالقها على  العطاء« حر�ست منذ  »زايد  اأن مبادرة  عثمان 
وامل�ساريع االإن�سانية التطوعية حملياً وعاملياً وا�ستطاعت الو�سول بر�سالتها 
االإن�سانية اإىل ماليني الب�سر وتقدمي العالج املجاين لهم بغ�س النظر عن 

اللون اأو اجلن�س اأو الديانة اأو العرق.
كوادرها  بجهود  احلالية  حمطتها  يف  الطبية  القوافل  جن��اح  على  و�سددت 
العطاء  يف  به  يفتخر  منوذجاً  قدمت  التي  وامل�سرية  االإماراتية  التطوعية 

والتطوع امليداين للتخفيف من معاناة املر�سى املعوزين.
والوقائي  املجاين  العالج  تقدمي  ا�ستطاعت  اخل��ري  زاي��د  قوافل  ان  وقالت 
الألف طفل وم�سن وباإ�سراف 50 من الكوادر الطبية التطوعية االإماراتية 
اىل  ا�سافة  املتحرك  وامل�ست�سفى  املتنقلة  ال��ع��ي��ادات  وبا�ستخدام  وامل�سرية 

برامج توعوية ووقائية.
4 فرق طبية تطوعية االأوىل ت�سخي�سية للك�سف  اأنه مت ت�سكيل  واأو�سحت 
وال�سكري  ال���دم  �سغط  ك��ارت��ف��اع  وامل��زم��ن��ة  القلبية  االأم���را����س  ع��ن  امل��ب��ك��ر 
والثالثة  املعوزة،  للفئات  املجاين  ال��دواء  تقدم  عالجية  والثانية  والدهون، 
وقائية تركز على زيادة وعي املجتمع باأهم االأمرا�س القلبية واأف�سل �سبل 
لرفع  علمية  وملتقيات  تدريبية  ور���س  لتنظيم  والرابعة  والعالج،  الوقاية 

م�ستوى واداء الكوادر وبناء القدرات الطبية وفق اف�سل املعايري العاملية.
وثمن جراح القلب امل�سري الربفي�سور مر�سي امني جهود الكوادر الطبية 
امل�سري  االإماراتي  الفريق  العاملني يف  االإماراتية وامل�سرية من  التطوعية 
املوؤ�س�سات  ب��دع��م  امل���ب���ادرة حت��ظ��ى  ه���ذه  اأن  اإىل  الف��ت��ا  ال��ت��ط��وع��ي،  ال��ط��ب��ي 
الكوادر  متكني  يف  اإيجابي  اأث��ر  من  لها  ملا  التطوعية  وامل�سرية  االإم��ارات��ي��ة 
امليداين  التدريب  واإتاحة فر�س  التطوعي  العمل  التخ�س�سية من  الطبية 
املجتمعي وفق اأف�سل امل�ستويات باال�ستعانة بالتكنولوجيا والربامج احلديثة 
للم�ساركة  واإع��داده��م  واملهنية  الطبية  ال��ك��وادر  وتاأهيل  بناء  يف  ت�سهم  التي 
اأو  اللون  عن  النظر  بغ�س  التخ�س�سات  خمتلف  يف  املجتمعية  اخلدمة  يف 
اجلن�س اأو العرق اأو الديانة. ومن جانبهم اأعرب املر�سى الذين ا�ستفادوا من 
الربامج التطوعية العالجية عن خال�س ال�سكر والتقدير لدولة االمارات 
حكومة و�سعبا على ما قدموه من مبادرات �ساهمت يف التخفيف من معاناه 

االأطفال وامل�سنني، مثمنني جهود فريق متطوعي االإمارات وم�سر.

•• �صبوة -وام: 

بداأت هيئة الهالل االأحمر االإماراتي �سباح ام�س توزيع 4 االآف �سلة غذائية 
املحدود  ال��دخ��ل  وذوي  واملحتاجة  الفقرية  االأ���س��ر  على  امل��ك��ون��ات  متنوعة 
مبديرية ال�سعيد ب�سبوة.. وذلك يف اإطار اجلهود االإن�سانية واالإغاثية التي 
تبذلها دولة االإمارات العربية املتحدة على خمتلف ال�سعد مل�ساعدة االأ�سقاء 

يف اليمن والتخفيف من معاناتهم وحت�سني ظروفهم املعي�سية.
واأكد حممد �سيف املهريي رئي�س فريق الهالل االأحمر االإماراتي يف �سبوة 
�سعي الهيئة اإىل حت�سني احلياة املعي�سية لل�سكان وتوفري متطلبات املرحلة 
احلر�س  اإىل  الفتا  تنموية..  وم�سروعات  واإغاثية  اإن�سانية  م�ساعدات  من 
لتغطية  ب�سبوة  االإغاثية  امل�ساعدات  توزيع  يف  اأو���س��ع  ب�سكل  االنت�سار  على 

احلاالت امل�ستحقة لها.

التي  ال��ن��داءات  مع  عاجل  وب�سكل  جتاوبت  الهيئة  اأن  على  املهريي  و�سدد 
االإن�ساين  التدخل  ب�سرورة  ال�سعيد  مبديرية  املحلية  ال�سلطات  اأطلقتها 
الدخل  وذوي  واملحتاجة  الفقرية  االأ�سر  واحتياجات  معاناة  من  للتخفيف 

املحدود.
ال�سعوبات  تذليل  يف  ودوره���ا  املديرية  يف  املحلية  ال�سلطة  بتعاون  م�سيدا 
اأمام فريق عمل الهالل االأحمر االإماراتي العامل باملديرية لتنفيذ مهامه 
االإن�سانية واالإغاثية املناطة به والتي ي�ستفيد منها 4 اآالف اأ�سرة من اأهايل 

و�سكان قرى ومناطق املديرية.
واأ�ساد ال�سي�خ اأب�وبكر بن ف�ريد الع�ولقي مدير عام مديري�ة ال�سعي�د بعطاء 
واإ�سهام دولة االإم��ارات العربية املتحدة وذراعها االإن�ساين يف اليمن ممثال 
يف هيئة الهالل االأحمر التي متيزت يف تقدمي الدعم وامل�ساعدات الغذائية 
واالإن�سانية للفقراء واملحتاجني باملحافظة واملديرية على وجه اخل�سو�س 

لل�سعب  واإن�ساين  واإغاثية  نوعي  دعم  من  الهيئة  تقدمه  ما  اإىل  منوها   ..
اليمني يف املحافظات كافة.

دولة  يف  لالأ�سقاء  ال�سادقة  االأخ��وي��ة  ب��امل��واق��ف  االع��ت��زاز  ب��ال��غ  ع��ن  معربا 
يف  جت�سد  والتي  اليمني  ال�سعب  جتاه  ال�سقيقة  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
وال�سعبني  البلدين  بني  املتميزة  التاريخية  ال��رواب��ط  وعمق  واأ�سالة  نبل 

ال�سقيقني.
واالإن�سانية  اخلريية  امل�ساعدات  ه��ذه  وحيوية  اأهمية  اإىل  العولقي  واأ���س��ار 
كونها �ست�ساهم يف تخفيف معاناة الفقراء واملحتاجني امل�ستفيدين منها يف 

املديرية خا�سة خالل ذي احلجة املبارك.
والفعاليات  والفنية  اخلدمية  وامل��راف��ق  واملوؤ�س�سات  االإدارات  كافة  موجها 
التعاون  اإىل  ال�سعيد  االإداري��ة ملديرية  التابعة للوحدة  الر�سمية وال�سعبية 
مبا  له  املالئمة  العمل  بيئة  وتوفري  االإم��ارات��ي  االأحمر  الهالل  فريق  مع 

يكفل لفريق عمله باملحافظة حتقيق النتائج االإيجابية املطلوبة واملن�سودة 
من عمله االإن�ساين والنبيل.

من جانبهم.. اأعرب اأهايل املديرية من خالل كلمة لل�سيخ حلمر علي ل�سود 
عن عظيم �سكرهم وتقديرهم لدولة االإمارات قيادة و�سعبا على هذا العون 
الكبري واللفتة االإن�سانية احلانية التي �ست�ساهم يف التخفيف معاناة الكثري 
االأو�ساع  لرتدي  نظرا  ال�سعبة..  املعي�سية  الظروف  هذه  و�سط  االأ�سر  من 
من  كبري  ع��دد  ل��دى  ال��دخ��ل  وم�سادر  العمل  فر�س  وان��ع��دام  االقت�سادية 

االأ�سر يف املحافظة.
التي تقوم بها هيئة  االإن�سانية  اإطار احلملة  وياأتي ت�سيري هذه االإغاثة يف 
مع  بالتزامن  امل��ب��ارك  االأ�سحى  عيد  مبنا�سبة  االإم��ارات��ي  االأح��م��ر  الهالل 
اأي��ام يف خمتلف   5 انطلقت منذ  والتي   « اليمن  باأهل  زاي��د  » و�سية  حملة 

املحافظات.

•• مارب -وام: 

د�سنت هيئة الهالل االأحمر االإماراتية ام�س عددا من براجمها االإن�سانية 
واالإغاثية يف مديرية اجلوبة التابعة ملحافظة ماأرب يف اطار حملة »و�سية 

زايد باأهل اليمن« التي ت�ستهدف دعم اأ�سر ال�سهداء واجلرحى يف اليمن، 
واإدخال ال�سعادة والفرحة يف قلوبهم.

 و�سملت برامج امل�ساعدات التي �ستتوا�سل توزيعاتها على باقي مديريات 
املحافظة .

ت������م  وال������تي  ال��������عيد  وك�س�������وة  واالأ�س������احي  الغ�������ذائية  ال�س������الل   .
واجلرحى  ال�سهداء  ا�س������ر  من  امل�س��������تهدفة  ال�س������رائح  على  ت���������وزيعها 
وامل��ح��ت��اج��ني. واع���رب���ت ال��ع��ائ��الت امل�����س��ت��ف��ي��دة م��ن ه���ذه امل�����س��اع��دات عن 
ال��ت��ي ج���اءت يف وقتها يف ه��ذه االيام  ال��ربام��ج االغ��اث��ي��ة  ب��ه��ذه  غبطتهم 

املباركة ملا تدخله من �سرور وفرحة على االأطفال وا�سر االأهايل �سائلني 
اهلل تعاىل ان يجزي االم��ارات العربية املتحدة قيادة و�سعبا خري اجلزاء 
نعمة  عليهم  ي��دمي  وان  باليمن  اخوانهم  جانب  اىل  اخلال�س  لوقوفهم 

الرخاء واالمن واالأمان.
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امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�ست�سفى ام القيوين                7656888
را�ش اخليمة 

م�ست�سفى �سقر                       2223666
م�ست�سفى �سيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

حاكم الفجرية يقدم واجب العزاء 
يف وفاة هيكل حممد البلو�شي 

•• الفجرية -وام:

قدم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم الفجرية - ام�س - واجب العزاء يف وفاة 
املغفور له هيكل حممد البلو�سي. واأعرب �سموه - خالل زيارته جمل�س العزاء يف منطقة مري�سيد - عن خال�س تعازيه 
و�سادق موا�ساته الأ�سرة وذوي الفقيد .. داعيا اهلل العلي القدير اأن يتغمده بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم اأهله 
وذويه ال�سرب وال�سلوان. رافق �سموه خالل تقدميه واجب العزاء .. ال�سيخ الدكتور را�سد بن حمد بن حممد ال�سرقي 
الرقباين  حممد  �سعيد  ومعايل  ال�سرقي  حممد  بن  حمد  بن  مكتوم  وال�سيخ  واالإع���الم  للثقافة  الفجرية  هيئة  رئي�س 

امل�ست�سار اخلا�س ل�ساحب ال�سمو حاكم الفجرية.

�شرطة اأبوظبي تنظم ملتقى »نلتقي لرنتقي« لتطوير العمل املوؤ�ش�شي

�شرطة املعمورة ال�شامل يحذر من ال�شيارات املهملة يف ور�ش ال�شيانة 

معهد �شرطة راأ�ش اخليمة يخرج دورتي ن�شاء

•• ابوظبي-وام:

اأبوظبي،  �سرطة  يف  املوؤ�س�سي  والتطوير  اال�سرتاتيجية  مركز  نظم 
وحتفيز  املوؤ�س�سي،  العمل  لتطوير  لرنتقي”  “نلتقي  االأول  امللتقى 
ال���ك���وادر ال��ب�����س��ري��ة يف االرت���ق���اء ب������االأداء. وت�����س��ّم��ن امل��ل��ت��ق��ى، تكرمي 
اأهداف  اإطار حتقيق  امل�ستخدمني، يف  والعّمال   املتميزين،  املوظفني 

اخلري2017”. “عام 
ال��ه��ن��ائ��ي،  م��دي��ر مركز  اإب��راه��ي��م   ال��دك��ت��ور مهند�س  العميد  واأك����د 
على  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  ح��ر���س  املوؤ�س�سي،  والتطوير  اال�سرتاتيجية 
الرئي�س يف  ال��راف��د  باعتبارهم  ب��اأدائ��ه��م  واالرت��ق��اء  ك��وادره��ا،  حتفيز 
خالل  من  اأهدافه  حقق  امللتقى  اأن  اإىل  الفتاً  التطويرية،  العمليات 
تعزيز قنوات التوا�سل بني املدراء واملوظفني، واإ�سراكهم يف حت�سني 
العمل املوؤ�س�سي. واأ�ساف، اأن عقد مثل هذه امللتقيات النقا�سية الهامة 
ت�ستعر�س املقرتحات التطويرية لالأداء املوؤ�س�سي؛ حيث مت مناق�سة 
االإجناز  حجم  على  اإيجابياً  ينعك�س  مم��ا  اال�سرتاتيجية،  امل��ب��ادرات 

وخدمة العمل ال�سرطي.
وذكر اأن �سرطة اأبوظبي ت�سعى دوماً اإىل تكرمي موظفيها املتميزين، 
تنفيذ  للمبادرات احلكومية من خالل  اال�ستجابة  كما حتر�س على 

التي  القيمة  امل��ب��ادرات  تلك  م��ع  املن�سجمة  الفعاليات  م��ن  جمموعة 
الر�سيدة،  القيادة  عليه  عودتنا  ال��ذي  االإن�ساين  العطاء  جانب  تعزز 
والعمل  املجتمعية،  امل�سوؤولية  وتفعيل  والتعاون  التكافل  خالل  من 

االإن�ساين، ان�سجاماً مع “عام اخلري”.
ح�سر فعاليات امللتقى، الذي ُعقد يف مركز اال�سرتاتيجية والتطوير 
للمركز،  ال��ت��اب��ع��ة  االإدارات  م��دي��رو  اأب��وظ��ب��ي،  ���س��رط��ة  يف  امل��وؤ���س�����س��ي 
املتميزين،  املوظفني  الهنائي  العميد  وك��رم  واملنت�سبني.  وال�سباط 
اأن���ا متميز، ت��ق��دي��راً  جل��ه��وده��م  االإب��داع��ي��ة يف العمل  �سمن ج��ائ��زة 
الأهداف  ا�ستجابًة  امل�ستخدمني،  العمال  تكرمي  مت  كما  املوؤ�س�سي.. 
“عام اخلري”، وتر�سيخ ثقافة العطاء، وجعل اخلري جزءاً من العمل 
الفر�سة  لهم  اأت��اح  الذي  املُلتقى،  تنظيم  املنت�سبون،  وثمن  املوؤ�س�سي. 
ملناق�سة مقرتحات العمل املوؤ�س�سي، والوقوف على املمار�سات العملية 
املتميزة لتطبيق االأف�سل من خالل اال�ستفادة من خربات القيادات 
ال�سرطية، والتعّرف على النظم اال�سرتاتيجية يف االإدارة االإبداعية، 
م��وؤك��دي��ن اأه��م��ي��ة م��ث��ل ه���ذه ال��ل��ق��اءات ال��ت��ن��وي��ري��ة يف ت��ع��زي��ز الوالء 
االأفكار  اإىل  واال�ستماع  العاملني،  ل��دى  الر�سا  ومفهوم  الوظيفي، 
والطروحات اجلديدة؛ ا�ستكمااًل للخطوات العملية ل�سرطة اأبوظبي 

يف تطوير اأداء منت�سبيها.

•• را�ص اخليمة – الفجر

املعمورة  ���س��رط��ة  م��رك��ز  رئ��ي�����س  كنف�س  ول��ي��د حم��م��د جمعة  امل��ق��دم  اأك���د 
بتنفيذ  تقوم  تفتي�س  ف��رق  ت�سكيل  اأهمية  على  اخليمة،  ب��راأ���س  ال�سامل 
كافة  وال��ك��راج��ات  ال�سيارات  ت�سليح  ور���س  حم��ال  على  ميدانية  حمالت 
ايجابي  ب�سكل  ُت�سهم  ال�سامل،  املعمورة  �سرطة  مركز  اخت�سا�س  �سمن 
باالإ�سافة  ومعاجلتها،  اإدراك��ه��ا  يتم  حتى  ال�سلبيات  بع�س  اكت�ساف  يف 
وتطوير  ال�سرطة  منت�سبي  كفاءة  ورف��ع  االيجابية  اجل��وان��ب  تعزيز  اإىل 
اال�سرتاتيجية  االأه���داف  يحقق  مب��ا  االأداء  م�ستوى  لتح�سني  قدراتهم 

لوزارة الداخلية.
اأجراها �سباط مركز  التي  واملرورية،  التفتي�سية  اأثناء احلملة  جاء ذلك 
والتي  العامة،  اخل��دم��ات  دائ���رة  م��ع  بالتعاون  ال�سامل،  املعمورة  �سرطة 
ا�ستهدفت معرفة واإح�ساء املركبات املهملة، املو�سوعة خارج حمال وور�س 
ت�سليح املركبات ) الكراجات ( حيث �ست�ستمر هذه احلملة التفتي�سية ملدة 
اأ�سبوع كامل، يتم خالل هذه الفرتة البحث والتق�سي حول هذه املركبات 
الكراجات، واالهتمام  اأمام  املهملة، وتوعية مالكها ب�سرورة �سحبها من 

بت�سليحها و�سيانتها، حتى ال يتعر�س مالك هذه املركبات اإىل املخالفة 
ي�سببه  ملا  نتيجة  بعد،  فيما  الغرامة  اأو  بال�سداد  تلزمهم  التي  القانونية 
وجود هذه املركبات من ت�سويه للمنظر العام، حيث ي�سكل وجودها املهمل 
اأمام الكراجات مظهراً غري ح�سارياً، يوؤثر �سلباً على جمال املظهر العام، 
ف�ساًل عن اأنها تعد مالذاً ل�سعاف النفو�س وبع�س املراهقني واالأحداث 
للقانون، موؤكداً  املخالفة  ال�سلوكيات  اأو  االأعمال  ببع�س  للقيام  وغريهم 
على مالك هذه املركبات ب�سرورة ت�سليحها و�سحبها ونقلها حتى ال يتم 
اإدارة املرور والدوريات ودائرة  ِقَبِل  حجزها يف �ساحة حجز املركبات، من 

اخلدمات العامة براأ�س اخليمة.
واأك�����د رئ��ي�����س م��رك��ز ���س��رط��ة امل���ع���م���ورة ال�����س��ام��ل، اأن ه����ذه احل��م��ل��ة هي 
واخلطط  الداخلية  وزارة  توجيهات  وتنفيذ  تطبيق  اإىل  تهدف  خطوة 
تعزيز  اإىل  الرامية  اخليمة  راأ���س  ل�سرطة  العامة  للقيادة  االإ�سرتاتيجية 
االأمن وال�سالمة واحلد من ارتكاب اجلرائم عند اأدنى م�ستوى، من خالل 
تطوير التعاون بني ال�سرطة والقطاعات اأو اجلهات االخرى للو�سول اىل 
املنظومة املتكاملة نحو جمتمع اآمن وم�ستقر وخاٍل من اجلرمية بتوعية 

كافة �سرائح املجتمع.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

راأ�س  �سرطة  تدريب  معهد  مدير  البكر  حممد  نا�سر  دكتور  املقدم  اأك��د 
اخليمة باالإنابة، على اأهمية دور املراأة االإماراتية يف بناء الوطن وامل�ساهمة 
بدورها  اإمياناً  باملراأة  الر�سيدة  القيادة  اهتمام  ورقيه، موؤكداً  نه�سته  يف 
الوطني الرائد، يف دعم وتعزيز مكانة املراأة يف املجتمع وجعلها ذات قيمة 
االإمارات  بنات  واإ�سرار  اإرادة  مع  فيها،   ت�سارك  التي  املجاالت  يف  كبرية 

الالتي يحملن قدرات كبرية وطاقات مبدعة.
م�سرياً اإىل حر�س �سرطة راأ�س اخليمة على اإدخالهن مبختلف الدورات 
الن�سائية،  ال�سرطة  واأداء  م�ستوى  تطوير  على  تعمل  التي  التدريبية 

موؤكداً باأنهّن يف تطور ملحوظ ودائم، اإمياناً منهّن بالعمل الوطني الذي 
بال�سرطة  كبرياً  اهتماماً  تبدي  الداخلية  وزارة  الأن  موذلك  ب��ه،  يقمّن 
واملجتمعية  االأمنية  االأن�سطة  خمتلف  يف  الفعالة  وم�ساركتها  الن�سائية، 

على حد ال�سواء .
دورة  يف  املنت�سبات  الن�سائي  للعن�سر  �سعادته  ت��ك��رمي  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
»حت�سني االنتاجية ورفع م�ستوى االأداء يف العمل ال�سرطي«، التي عقدت 
مبعهد تدريب ال�سرطة براأ�س اخليمة، ملدة اأ�سبوع كامل، يف الفرتة من 
يوم  منا�سبة  مع  تزامناً  وذل��ك  اجل���اري،  اأغ�سط�س  من   24 اإىل   20
العمل  جمال  يف  الن�سائي  العن�سر  متيز  تعزيز  بهدف  االإماراتية،  امل��راأة 

ال�سرطي، ودعم اإجنازاتهن وقيامهن باأعمال ميدانية متميزة 

البعثة الطبية للدولة توا�شل تقدمي خدماتها للحجاج يف االأرا�شي املقد�شة
•• مكه املكرمة -وام: 

العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة  الر�سمية  الطبية  البعثة  توا�سل 
من  للحجاج  خدماتها  تقدمي  املقد�سة  االرا���س��ي  يف  املتحدة 
خالل 6 فرق ميدانية على هيئة عيادات متنقلة، منها 4 فرق 

رجال، وفرقتان ن�سائيتان.
و�سيدلية،  اإ�سعاف  و�سيارة  وممر�سا  طبيبا  فريق  كل  وي�سم 
4 عيادات ثابتة، بواقع عيادة  يف مكة واملدينة، باالإ�سافة اىل 
واح��دة يف كل من مكة واملدينة ومنى وعرفة، فيما ت�سم كل 

عيادة غرفة مالحظة واأخرى للك�سف والفح�س و�سيدلية.
بواقع  اإ�سعاف جمهزة،  �سيارات   4 الطبية  البعثة  وت�سطحب 
3 �سيارات يف مكة، و�سيارة واحدة يف املدينة املنورة، باالإ�سافة 

6 فرق تفتي�س ملتابعة الو�سع ال�سحي يف احلمالت، كما  اإىل 
ت�سطحب حمالت احلج امل�ساركة اأطباء وممر�سني لالإ�سراف 

على الو�سع ال�سحي للحجاج التابعني للحملة.
ا�ست�ساري االمرا�س  الدكتور عبداهلل يو�سف بني حماد  وقال 
البعثة  اإن  احل��ج��اج  ل�����س��وؤون  ال��ر���س��م��ي��ة  البعثة  يف  ال��ب��اط��ن��ي��ة 
املتعلقة  خا�سة  االأدوي����ة  م��ن  ك��ب��رية  كميات  معها  ت�سطحب 
القلب  واأمرا�س  وال�سكري  ال�سغط  مثل  املزمنة،  باالأمرا�س 
الطوارئ واجلروح  اأدوي��ة  توفري  يتم  كما  الدموية  واالأوع��ي��ة 
توزيع  �سيتم  ان��ه  اإىل  م�سريا  االأول��ي��ة،  واالإ�سعافات  والك�سور 
االأدوي�����ة ع��ل��ى احل��م��الت ب��امل��ج��ان ع��ن ط��ري��ق ال��ف��رق الطبية 
ي�سم  الطبي  الطاقم  اأن  احلمادي  واأك��د  للحمالت.  املرافقة 
اأي  م��ع  التعامل  على  ال��ق��ادرة  املتنوعة  اخل���ربات  م��ن  ك��ث��ريا 

ط���ارئ ط��ب��ي اأو م��ر���س ق��د ي��ع��رت���س اأي���ا م��ن ح��ج��اج الدولة، 
اأطباء وممر�سني من وزارة  باأن الطاقم الطبي ي�سم  منوها 
�سرورة  اأك��د  كما  ودب��ي.  اأبوظبي  يف  ال�سحة  وهيئتي  ال�سحة 
الرعاية ال�سحية وتاأمني  توفري كافة متطلبات احلجاج من 
وقايتهم من االأمرا�س املعدية وتوفري العالج املنا�سب لهم يف 
اإىل الدور  اأزم��ات �سحية مفاجئة. واأ�سار  حال تعر�سهم الأية 
امل��ح��وري ال��ذي يقوم ب��ه اأط��ب��اء احل��م��الت م��ن حيث ت�سنيف 
اخلا�سة  العناية  وتوفري  املزمنة  االأمرا�س  اأ�سحاب  احلجاج 
اأثناء  معهم  ال�سرورية  اأدوي��ت��ه��م  اأخ��ذ  عليهم  والتاأكيد  لهم 
واإبالغ  التق�سي  على  املقد�سة واحلر�س  باالأرا�سي  تواجدهم 
حجاج  ب��ني  تظهر  ع��دوى  حالة  اأي  ع��ن  الطبية  البعثة  اإدارة 

الدولة.

�شرطة اأبوظبي تنفذ مبادرة »كرنفال ال�شعادة 2017«
•• اأبوظبي -وام: 

ركزت  والتي   ”2017 ال�سعادة  “كرنفال  م��ب��ادرة  اأبوظبي  �سرطة  نفذت 
الداخلية،  ال�سياحة  نحو  التوجه  على  وحتفيزهم  اجلمهور،   توعية  على 
من خالل ح�سومات وعرو�س ترويجية وترفيهية مميزة بالتعاون مع 45 
الرتفيهية  اجلهات  جانب  اإىل  طريان  و�سركات  وفندقية  �سياحية،  �سركة 

و�سركات العطور وحمالت املجوهرات بالدولة.
ب�سرطة  وال�سيافة،  املرا�سم  ق�سم  رئي�س  اخلييلي،  �سهيل  املقدم  واأو���س��ح 
�سهدت   ،2017 ع��ام اخل��ري  مع  تزامناً  والتي ج��اءت  امل��ب��ادرة  اأن  اأبوظبي، 
اأبوظبي، موؤكداً حر�س القيادة ال�سرطية على  اقبااًل من منت�سبي �سرطة 
تر�سيخ مفهوم ال�سعادة يف بيئة العمل وتطبيق معايري التميز يف خمتلف 

اخلدمات.
الزوار  اإن  ال��ك��رن��ف��ال،  تنظيم  ج��ه��ات  ممثل  االأن�����س��اري،  عبدالعزيز  وق���ال 
والرتفيه  االأل��ع��اب  مراكز  �سملت  والتي  املقدمة،  العرو�س  من  ا�ستفادوا 
ق�سائم جمانية  تقدمي  كما مت  القطاعات  الفندقية وغريها من  وال�سقق 

و�سحب يف نهاية الفعالية على اأ�سماء زوار  الكرنفال.

تخريج 3 دورات تدريبية يف �شرطة عجمان
•• عجمان -وام: 

3 دورات نظمها معهد  اأ�سرفت �سرطة عجمان على تخريج 
تدريب ال�سرطة ل�سالح 85 منت�سباً من �سباط من خمتلف 

القيادات ال�سرطية بالدولة.
امل���وارد  اإدارة  م��دي��ر  امل��ط��رو���س��ي  عبيد  ث���اين  العقيد  و���س��ه��د 
التي  ال����دورات  تخريج  حفل  ع��ج��م��ان،  �سرطة  يف  الب�سرية 
امل�ستمر  املوؤ�س�سي  ل�سمان  االإ�سرتاتيجية  اجل���ودة  تناولت 
مو�سوع  اىل  ا�سافة  التاأ�سي�سية  املهنية  وال�سالمة  وال�سحة 

اإعداد فاح�سي مركبات خفيفة وثقيلة.
الب�سرية  امل���وارد  اإدارة  م��دي��ر  ق��ام  التخريج  حفل  خ��ت��ام  ويف 

بتكرمي املحا�سرين وقدم ال�سهادات خلريجي الدورات.

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/1515 جتاري كلي                                                
موهان  ك�سيرتا  ك��وم��ار  ���س��وروج��ي��ت   -2 ح  م  م   - امبك�س  ���س��ت��ار  م��ي��داي�����س��ت  ع��ل��ي��ه/1-  امل��ح��ك��وم  اىل 
اأن��درو جلف �ستار للتجارة العامة - �س ذ م م  4- يلوالين ديفلومبنت - م م ح  5- عرفان  روي  3- 
الدين   �سميع  ال��دي��ن  ت��اج   -7 م   م  ذ  ���س   - للتجارة  الذهبي  الق�سر   -6 رم�سان   ج��ان حممد  احمد 
ب��ارك��ود انرتنا�سيونال  ع��ل��ي  10-  م   9- قمر ح��ي��در ح��ي��در  م  ذ  ���س   - ال��ع��ام��ة  ال��ت��ف��اوؤل للتجارة   -8
اأنيل كومار تاباالل  12- �سكايون �ستار للتجارة العامة - �س ذ م م  13-  للتجارة  - �س ذ م م   11- 
15- ح�سن  م   م  ذ  �س   - الغذائية  امل��واد  لتجارة  كورنر  بوبالر  ك��وم��ار  14-  روهتا�س  كومار  موهيت 
بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  االقامة  -  جمهويل حمل  عبا�س حمرم علي 
اخلارجية والتجارة  لال�ستثمار  العربي  ل�سالح/امل�سرف  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف    2017/5/29 
اوال : بالزام  املدعي عليهم االوىل والثاين والثالث بالت�سامن والتكافل فيما بينهم بان يوؤدوا للبنك 
للمدعي مبلغ ثمانية ماليني وثمامنائة واثنان و�ستون الفا وت�سعمائة  و�سبعة ع�سر درهما و�ستون 

فل�سا والفوائد القانونية بواقع بواقع 9% من تاريخ قيد النزاع يف 2016/5/18 وحتى ال�سداد التام 
البيان بالت�سامن مع املدعي عليها  الرابعة واخلام�سة باملديونية �سالفة  الزام املدعي عليها   : ثانيا 
االوىل يف حدود مبلغ �ستمائة وخم�سون الف وثمامنائة درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 

2016/3/3 وحتى متام ال�سداد. 
ال�ساد�سة وال�سابعة باملديونية �سالفة البيان بالت�سامن مع املدعي عليها  ثالثا : الزام املدعي عليها 
االوىل يف حدود مبلغ �ستمائة وثالثة وثمانني الف ومائة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 

2016/3/3 وحتى متام ال�سداد. 
رابعا : الزام املدعي عليهما الثامنة والتا�سعة باملديونية �سالفة البيان بالت�سامن مع املدعي عليها 
االوىل يف حدود مبلغ ثمامنائة وخم�سة وخم�سون الف وثمامنائة درهم والفائدة القانونية بواقع %9 

عن كل �سيك من تاريخ 2016/3/3 وحتى متام ال�سداد. 
خام�سا : الزام املدعي عليهما العا�سرة واحلادية ع�سر باملديونية �سالفة البيان بالت�سامن مع املدعي 
والفائدة  درهما  وت�سعون  وثمامنائةوثمانية  الفا  وع�سرون  �سبعمائة  مبلغ  ح��دود  يف  االوىل  عليها 

القانونية بواقع 9% من تاريخ 2016/3/3 وحتى متام ال�سداد. 
بالت�سامن مع  البيان  �سالفة  باملديونية  والثالثة ع�سر  الثانية ع�سر  املدعي عليهما  ال��زام   : �ساد�سا 
تاريخ  بواقع 9% من  القانونية  والفائدة  دره��م  الف  املدعي عليها االوىل يف ح��دود مبلغ ثالثمائة 

2016/3/3 وحتى متام ال�سداد. 
�ساد�سا : الزام املدعي عليهما الرابع ع�سر واخلام�س ع�سر باملديونية �سالفة البيان بالت�سامن مع 
املدعي عليها االوىل يف حدود مبلغ �ستمائة وثالثون الف وخم�سون درهم والفائدة القانونية بواقع 

9% من تاريخ 2016/3/3 وحتى متام ال�سداد. 
ثامنا : الزام املدعي عليهم االوىل والثاين والثالث بامل�ساريف وبالزام باقي املدعي عليهم باملنا�سب 

منها والزامهم جميعها مببلغ الف  درهم مقابل اتعاب املحاماة
 رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعــــــــــالن
ومطبخ  ال�س�����ادة/مطعم  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2229281:الغويزي للمندي واملظبي رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبداخلالق مقبل حممد باعو�سه %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سالح مقبل حممد باعو�سه

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

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

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/رمز اخلزنة للمقاوالت العامة 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1856390 
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
 تعديل ا�سم جتاري من/رمز اخلزنة للمقاوالت العامة

RAMZ ALKHAZNA GENERAL CONTRACTING

اىل/ رمز اخلزنة لل�سيانة العامة 
RAMZ ALKHAZNA GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�ساط/ا�سافة �سيانة املباين )4329901(
تعديل ن�ساط/حذف مقاوالت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/املطبخ االماراتي امللكي ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1758018 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ عارف عبدالباري بخيت عبيد ال�سعدي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ عارف عبدالباري بخيت عبيد ال�سعدي من 1% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ حذف حامد خمي�س �سيف خمي�س الكعبي

تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 13*1 اىل 1*3
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية

 تعديل ا�سم جتاري من/املطبخ االماراتي امللكي ذ.م.م
ROYAL EMIRATES KITCHEN LLC

اىل/ املطبخ االماراتي امللكي 
ROYAL EMIRATES KITCHEN

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

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

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26

اإعــــــــــالن
ال�سادة/املطوع  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1036919:للعقارات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب:

الغاء رخ�سة.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بتلر االمارات للخدمات التجارية 

والتنظيف ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1079614 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سلطان علي حممد علي اجلهوري %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ح�سن يو�سف ح�سن هارون العلي %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عادل ابراهيم عبداهلل ابراهيم املرزوقي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ها�سم عبداهلل ح�سني عي�سى احلو�سني
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/عيادة الهالل الف�سي للطب العام

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2050641 
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 0.80*1.60 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/عيادة الهالل الف�سي للطب العام
ALHELAL ALFEDDY CLINIC FOR GENERAL MEDICINE

اىل/ مركز الهالل الف�سي الطبي 
ALHELAL ALFEDDY MEDICAL CENTER

تعديل عنوان/من ابوظبي م�سفح حممد بن زايد ق C1 - C4 �سرق 10 ط M مكتب 
 38 م  امل�سفح  ابوظبي  اىل  واخرون  املن�سوري/  �سعيد  علي  �سعيد  مباك  املالك/   4

71277 71277 موؤ�س�سة الفردو�س الدارة العقارات واخرين
تعديل ن�ساط/ا�سافة جممع طبي )8620021(

تعديل ن�ساط/حذف عيادة الطب العام )8620001(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سكر ا�سمر للحلويات

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1905330 
تعديل وكيل خدمات/ا�سافة فالح حممد ر�سول عبدالرحيم اخلوري

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عمر عبا�س نزر ح�سني %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ف�سل حممد ر�سول عبدالرحيم خوري

تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 2*1 اىل 1*1
 تعديل ا�سم جتاري من/�سكر ا�سمر للحلويات

SUKAR ASMAR SWEETS
اىل/ كافترييا عمر عبا�س 

UMAR ABBAS CAFETERIA
تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(

تعديل ن�ساط/حذف حت�سري احللوى واحللويات ال�سعبية )5621007(
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26

اإعــــــــــالن
ال�سادة/بنك  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN 1002016-11:ابوظبي التجاري - فرع رخ�سة رقم

قد تقدموا الينا بطلب:
الغاء رخ�سة.

االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(
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العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26

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

CN 2208678:الع�سائر - وفروعها رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممود علي كرم حممد اخلوري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف را�سد حممد را�سد حممد العي�سائي

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

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

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/عيون املها لتجارة 

CN 2084389:االدوية البيطرية - وفروعها رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة خالد خليفة �سيف خليفه القبي�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد خمي�س �سيف علي احل�ساين

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

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

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26

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

 رخ�سة رقم:CN 1130829 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد عو�س �سالح عو�س العامري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف علي حممد علي �سيف اهلل �سالح الدره
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بيت اخلري لالدوات املنزلية

CN  قد تقدموا الينا بطلب   رخ�سة رقم:1163660 
null*null تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*3.55 اىل

 تعديل ا�سم جتاري من/بيت اخلري لالدوات املنزلية
BEIT AL KHAIR HOUSEHOLD APPLIANCES

اىل/ بيت اخلري للمفرو�سات 
BEIT AL KHAIR FURNISHINGS

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع االثاث املنزيل - بالتجزئة )4759001(
تعديل ن�ساط/حذف بيع االدوات واالواين - بالتجزئة )4759007(

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26

اإعــــــــــالن
البحرية  للريا�سات  ال�س�����ادة/هايدرو  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1472875 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة انتونيو ابيكا�سي�س دو امارال نيتو %25
تعديل ن�سب ال�سركاء

احمد خليفة نا�سر حويليل املن�سوري من 40% اىل %25
تعديل ن�سب ال�سركاء

را�سد عو�س را�سد جابر الهاملي من 30% اىل %25
تعديل ن�سب ال�سركاء

جابر حممد احمد جابر الهاملي من 30% اىل %25
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26

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

CN 2108539:لغ�سيل ال�سيارات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد �سلطان حممد �سلطان ال�سام�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل حممد عابد �ساهني املن�سوري

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

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

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سما روتانا للهواتف املتحركة

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1133242 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ ا�سافة ناديه حممود عبداخلالق �سعيد %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ ا�سافة �سريف حمود احمد عيد %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ حذف وائل ال�سعيد حممد حجازي

تعديل وكيل خدمات/حذف حممد حممود ها�سم حممد النعيمي
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*3.4 اىل 1*3

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
 تعديل ا�سم جتاري من/�سما روتانا للهواتف املتحركة

SAMA ROTANA MOBILE PHONES
اىل/ �سما روتانا للهواتف املتحركة ذ.م.م 

SAMA ROTANA MOBILE PHONES LLC
تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�سالح الهواتف املتحركة )9512002(

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26

اإعــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية ال�سناعة باأن: ال�سادة/ام جي امل�شافة الدولية ال�شناعية 

IN - 1002111 :شينتك ذ.م.م رقم الرخ�سة ال�سناعية�
قد اأبدوا رغبتهم يف اإتخاذ التعديل االآتي:

تعديل بخروج ال�سركاء:
ذ.م.م والت�شدير  لال�شترياد  العاملية  كروزر  • �شركة 

ودخول ال�سركاء:
القمزي مو�شى  ح�شن  • حممد 

لت�سبح الرخ�سة ال�سناعية با�سماء ال�سركاء:
ذ.م.م املتطورة  ال�شناعات  �شركة  • �شركة 
ات�ش بي  ام  جي  هولدجن  اديتيف  جي  • ام 

القمزي مو�شى  ح�شن  • حممد 
وعلى كل من لديه اعرتا�س على االجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية 
ال�سناعه - اإدارة خدمة امل�ستثمرين - خالل اأ�سبوع من تاريخ ن�سر االإعالن ، 
واإال فلن يقبل مكتب تنمية ال�سناعة اأي اعرتا�س بعد انق�ساء مدة االإعالن .
مكتب تنمية ال�شناعة

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اكادميية فل�سطني اخلا�سة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:1004570 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ ا�سافة حممد احمد علي ابراهيم االمريي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ ا�سافة حممد عبدالكرمي جميل ا�سعد %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ حذف علي عبود حممد باعبود

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف رامز حممد ع�سام اني�س احمد
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 10*1 اىل 1*1

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26

الغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
CN  باال�سم التجاري حمالت القوة  رقم:1125041 
واعادة  الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  لالأعالف 

الو�سع كما كان عليه �سابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26

اإعــــــــــالن
ال�سادة/العويا  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN 1976622:لتجارة اخل�سار والفواكه رخ�سة رقم

قد تقدموا الينا بطلب:
الغاء رخ�سة.

االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون هوللي لل�سيدات

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1130651 
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*2 اىل 1*2.5

 تعديل ا�سم جتاري من/�سالون هوللي لل�سيدات
HOLLY LADEIS BEAUTY SALOON

اىل/ البزار خلردة وخملفات املباين 
ALBAZAR BUILDING SCRAP WASTE

تعديل ن�ساط/ا�سافة جتارة خردة وخملفات املباين )4669107(
تعديل ن�ساط/حذف مركز جتميل وعناية �سخ�سية للن�ساء )9609001(

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات
جملة اأمريكية توؤكد: دعم القيادة االإماراتية للمراأة وراء ح�شورها الفاعل يف التنمية

•• اأبوظبي-وام:

و�سفت جملة اأمريكية املراأة االإماراتية باأنها حجر االأ�سا�س لكثري من 
النجاحات التي ت�سهدها دولة االإمارات.. م�سيدة يف هذا االإطار بدعم 
لها ح�سورها  ال��ذي �سمن  االأم��ر  االإم���ارات..  الر�سيدة البنة  القيادة 

الفاعل يف حمتلف القطاعات.
واألقت املجلة االأمريكية للنقل - ال�سادرة من بالميوث ما�سا�سو�سيت�س 
امل��راأة االإماراتية بالقطاع البحري .. يف ملمح  - ال�سوء على التحاق 
جديد من مالمح م�ساهمتها الوا�سعة يف االقت�ساد الوطني مبا يواكب 

اأهداف روؤية 2030 .
وقالت املجلة اإن املراأة االإماراتية حققت اإجنازات متقدمة يف العديد 

من القطاعات بف�سل روؤية ودعم القيادة الر�سيدة الذي و�سل بها اإىل 
اأعلى املنا�سب التنفيذية يف القطاعني العام واخلا�س.

اإماراتيات من برنامج القباطنة البحريني دليل على  وراأت اأن تخرج 
االجتماعية  التنمية  يف  بن�ساط  االإ���س��ه��ام  على  االإم����ارات  اب��ن��ة  ق���درة 
يف  ياأتي  ذلك  اأن  اإىل  منوهة  ودول��ي��ا..  واإقليميا  حمليا  واالقت�سادية 
الفاعل يف  امل��راأة  الر�سيدة على �سمان ح�سور  القيادة  م��وازاة حر�س 
خمتلف القطاعات.. االأمر الذي جعلها يف نهاية املطاف ت�سكل احلجر 

االأ�سا�س لكثري من النجاحات التي ت�سهدها االإمارات.
للموانئ  امل�سغلة  وال�سركة  الرئي�سي  املطور   - اأبوظبي  موانئ  وكانت 
ميناء  يف  احلاويات  وحمطة  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  واملجتمعية  التجارية 
الفجرية باالإ�سافة اإىل مدينة خليفة ال�سناعية - اأعلنت عن تخريج 

لل�سفن  البحريني  القباطنة  برنامج  متدربي  من  اإماراتيات   3 اأول 
التابع  البحري  التدريب  مركز  م��ن  م��رتا   24 م��ن  االأق���ل  التجارية 

لها.
خطوة  الثالث  االإماراتيات  تخرج  املجلة  اعتربت   .. ال�سدد  هذا  ويف 
جديدة لالإمارات واأبوظبي يف دعم املراأة قبيل اأيام قليلة على احتفال 

الدولة بيومها يف 28 اأغ�سط�س اجلاري.
وفاطمة  را�ستي  �سحر  ح�سلت  االإماراتية..  امل��راأة  يوم  قبيل   « وقالت 
لل�سفن  كقبطان  اجل����دارة  ���س��ه��ادة  ع��ل��ى  ال�سام�سي  وم��ه��رة  اخل��اج��ة 
التجارية حتى 24 مرتا مع 10 طالب اآخرين بعد 6 اأ�سهر ون�سف 

من التدريب النظري والعملي املكثف والدورات الدرا�سية.
واأو�سحت اأن موانئ اأبوظبي بداأت الدورة التدريبية خ�سي�سا لتدريب 

املواطنني واملواطنات على املهارات املطلوبة لي�سبحوا قباطنة بحريني 
امل���راأة يف  لتمكني  الداعمة  االإم��ارات��ي��ة  القيادة  روؤي��ة  يتما�سى مع  مبا 
م�سرية  املجتمع..  تنمية  يف  رئي�سيا  عن�سرا  باعتبارها  املجاالت  �ستى 
اأ�سرفوا على تدريب  اأن مدربني من الكلية البحرية االأ�سرتالية  اإىل 
�سهادة  االأ�سرتالية  البحرية  ال�سالمة  هيئة  اأ�سدرت  فيما  الطالب.. 

التخرج.
االإماراتية  اج��ت��ي��از  م��ع  ي��رتاف��ق  االإجن����از  ه��ذا  اأن  اإىل  املجلة  ولفتت 
فوزية الظاهري للدورة التخ�س�سية يف برنامج خدمة مراقبة حركة 
ال�سفن ح�سب املعايري الدولية للرابطة الدولية للم�ساعدات املالحية 
تعمل يف جمال خدمة  اإماراتية  اأول  تعترب  IALA حيث  وامل��ن��ارات 

. SAFEEN مراقبة ال�سفن �سمن » اأبوظبي للخدمات البحرية

مواكبة ليوم املراأة االإماراتية

اليوم افتتاح معر�ش مبدعات يف �شنرتال مول » �شفري �شنرت« مبدينة خليفة باأبوظبي
 26 ال�سبت  ال��ي��وم  م�����س��اء  يفتتح 
�سنرتال  يف  اجل������اري   اغ�����س��ط�����س 
مدينة  يف   « م����ول  ���س��ف��ري   « م����ول 
خ��ل��ي��ف��ة يف اب���وظ���ب���ي م���ع���ر����س » 
الحتفاالت  م��واك��ب��ة   « م��ب��دع��ات 
االإماراتية  امل����راأة  ب��ي��وم  االم����ارات 
املبارك  االأ�سحى  لعيد  وا�ستقباال 
�سيدة  وق��ال��ت   . ي��وم   45 ي�ستمر 
االع��م��ال خ��ول��ة اخل��ال��دي رئي�س 
ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��ع��ر���س من 
ب���ك���ل فخر   : ال�������س���اح���ر  االب��������داع 
واع��ت��زاز نرفع الأم االم���ارات �سمو 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  ال�����س��ي��خ��ة 
العام  ال��ن�����س��ائ��ي  رئ��ي�����س��ة االحت�����اد 
التنمية  ملوؤ�س�سة  االأعلى  الرئي�سة 
االأعلى  املجل�س  رئي�سة  االأ���س��ري��ة 
الرئي�سة  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة 

املنبثق   » مبدعة   « برنامج  ويعد 
اأبوظبي  ����س���ي���دات  جم��ل�����س  ع����ن 
 ..  2005 ع����ام  ت��اأ���س�����س  وال�����ذي 
م���ن اأه�����م ال����ربام����ج ال���ت���ي تنظم 
املواطنة لالأن�سطة  املراأة  ممار�سة 
ب�سكل  املنزل  التجارية من خالل 
املراأة  ت�ساعد  اآلية  واإيجاد  قانوين 
االأن�سطة  ال��ت��ي مت��ار���س  امل��واط��ن��ة 
ال��ت��ج��اري��ة م��ن خ���الل امل��ن��زل اإىل 
التجاري  العمل  ملمار�سة  االنتقال 
خارج املنزل ون�سر الوعي للكيفية 
خاللها  م����ن  ال���ت���ي  ال�����س��ح��ي��ح��ة 
ال�سرائح  م����ن  ع������دد  ت�����س��ت��ط��ي��ع 
التجاري  العمل  الن�سائية مزاولة 
لتح�سني  امل������ن������زل  خ�������الل  م������ن 
االأ�سر  م���ث���ل   امل����ادي����ة  اأو����س���اع���ه���ا 
املنتجة واخلريجات وربات البيوت 

الدعم  من  املزيد  قدمت  املنظمة 
احلا�سالت  للمواطنات  والت�سهل 
»مبدعة«   ب��رن��ام��ج  رخ�����س��ة  ع��ل��ى 
مبمار�ستها  امل�سموح  االأن�سطة  يف 
كافة طبقا لربنامج مبدعة الذي 
عدد  مبمار�سة  للمواطنات  ي�سمح 
اخلدمية  االأن�������س���ط���ة  م���ن  ك��ب��ري 

واالإنتاجية من خالل املنازل.
وتتمثل روؤية املعر�س يف املحافظة 
ع��ل��ى ال������دور ال���ق���ي���ادي ل���رائ���دات 
االأعمال يف اأبوظبي والتعبري عن 
طموحاتهن ومتطلباتهن وتوفري 
ليتمكن  لهن  املتميزة  اخل��دم��ات 
االقت�ساد  دع���م  يف  امل�ساهمة  م��ن 
ال���وط���ن���ي وال������رتوي������ج ل����الإم����ارة 
وعاملي  وم���ايل  اق��ت�����س��ادي  كمركز 
م��ن خ���الل ت��ق��دمي خ��دم��ات على 

�سيدات  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال���ف���خ���ري���ة 
ايات  اأ�سمى  ابوظبي  يف  االع��م��ال 
التقدير واالمتنان تقديرا جلهود 
م�سرية  دع��م  يف  ال��رائ��دة  �سموها 
�ستى  يف  االماراتية  والفتاة  امل��راة 
وت�سجيعها  ودوره��������ا  امل����ج����االت 
ورائدات  للمبدعات  ال��الحم��دود 
االع��م��ال .   واأو���س��ح��ت  اخلالدي 
مب�ساركة  مبدعات  معر�س  يقام 
اماراتية  م��ب��دع��ة   20 م��ن  اك���رث 
وت�سجيعا  دع���م���ا  م��ن��ت��ج��ة  وا����س���ر 
لرائدات االأعمال وتعزيزا مل�ساركة 
وم�����س��اه��م��ة امل�����راأة االإم���ارات���ي���ة يف 
االقت�سادية  االأن�����س��ط��ة  خم��ت��ل��ف 
وال��ت��ج��اري��ة واخل��دم��ي��ة يف اإم���ارة 

اأبوظبي والدولة ب�سورة عامة.
واكدت خولة اخلالدي ان اللجنة 

اأعلى م�ستوى من اجلودة لتعزيز 
القطاع  يف  االأع��م��ال  رائ����دات  دور 
اأب���وظ���ب���ي.وي���ه���دف  يف  اخل����ا�����س 
ع��ل��ى توفري  ال��ع��م��ل  اإىل  امل��ع��ر���س 
الفر�س املنا�سبة لتو�سع وت�سجيع 
االأعمال  امل��راأة يف جم��ال  م�ساركة 
توفري  بجانب  واملهنية  التجارية 
م��ن��ت��دى ل��ل��ح��وار وال��ت��وا���س��ل بني 
االأع���م���ال وه���ن يحتفلن  ���س��ي��دات 
امل����راة االم���ارات���ي���ة  وتعزيز  ب��ي��وم 
جماالت  وف��ت��ح  بينهن  ال��ع��الق��ات 
واأدوار جديدة للمراأة وحثها على 
واإب���راز  ق��درات��ه��ا  وتنمية  االب����داع 
اإجنازات املراأة يف احلياة الع�سرية 
للمراأة  ال��ع��م��ل  ف���ر����س  وت���ع���زي���ز 
يف خم��ت��ل��ف جم�����االت احل���ي���اة يف 

مقدمها القطاع االقت�سادي.

الفنية  وامل�������س���ان���دة  وال���ت�������س���وي���ق 
وت��ف��ع��ي��ل م�����س��اه��م��ة امل��واط��ن��ات يف 
االقت�سادي  ال���ق���ط���اع  اأن�������س���ط���ة 
وجم�������االت االع�����م�����ال وال���ت���ج���ارة 
م��ن خ���الل اإت��اح��ة ال��ف��ر���س��ة لهن 
بال�سكل  التجاري  العمل  ملمار�سة 

ويهدف   ، واالأرام�������ل  وامل��ط��ل��ق��ات 
الربنامج اإىل دعم وم�ساندة اأفكار 
ومبادرات املواطنات لال�ستثمار يف 
امل�سروعات اخلا�سة وتوفري اآليات 
النجاح  ف���ر����س  م���ن  ت���ع���زز  ع��م��ل 
التدريب  م��ث��ل  امل���واط���ن���ات  ل����دى 

ال�سحيح .. بجانب تنظيم عملية 
مم���ار����س���ة ال��ع��م��ل ال���ت���ج���اري من 
اأبوظبي  اإم�����ارة  يف  امل���ن���زل  خ���الل 
واأدوار  جم���االت  فتح  اإىل  اإ���س��اف��ة 
على  وحثهم  للمواطنات  ج��دي��دة 

االإبداع وتنمية قدراتهن.

وزيرة م�شرية : املراأة االإماراتية اأ�شهمت يف 
م�شرية نه�شة االإمارات يف ظل قيادة موؤمنة بدورها

•• القاهرة -وام: 

ثمنت الدكتورة غادة وايل وزيرة الت�سامن االجتماعي امل�سرية .. دور �سمو 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام الرئي�سة االأعلى 
يف  والطفولة  لالأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�سة  االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة 
متكني امل��راأة يف دولة االإم��ارات يف ظل قيادة واعية وموؤمنة بدور امل��راأة يف 

م�سرية نه�سة البالد.
وهناأت الوزيرة يف ت�سريح لوكالة اأنباء االإمارات » وام » .. املراأة االإماراتية 
مبنا�سبة يومها �� الذي ي�سادف 28 من �سهر اأغ�سط�س من كل عام �� على 
جممل االجنازات التي حققتها الدولة يف متكني املراأة يف خمتلف املجاالت 

االجتماعية والثقافية والربملانية و االقت�سادية وغريها.
اإ�سراك امل��راأة يف مناحي احلياة  وقالت اإن ما قطعته االإم��ارات على طريق 

كافة جعل املراأة �سريكا رئي�سيا يف �سنع نه�سة الدولة .
الوطني  للمجل�س  رئي�سة  منها  امل���راأة  تتبواأها  التي  املنا�سب  اإىل  م�سرية 
االحتادي ووزيرة وع�سوة يف جمال�س اإدارة �سركات كربى حكومية وخا�سة 
االإقليمية  التنموية  والفعاليات  املحافل  يف  وح�سورها  اإ�سهاماتها  بجانب 

والدولية. 

منظمة املراأة العربية : االإمارات 
تعد منوذجا يحتذى يف متكني املراأة

•• القاهرة -وام:

رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  العربية  امل����راأة  منظمة  ه��ن��اأت 
رئي�سة  االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأعلى  الرئي�سة  العام  الن�سائي  االحت��اد 
املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة واملراأة االإماراتية يف يومها الذي يوافق 

عام. كل  من  اأغ�سط�س  �سهر  من   28
وقالت ال�سفرية مريفت تالوي مدير عام منظمة املراأة العربية يف ت�سريح 
لوكالة اأنباء االإمارات » وام » بهذه املنا�سبة.. اإن جهود �سمو ال�سيخة فاطمة 
يف دعم امل��راأة االإماراتية والعربية متتد اإىل �سنني فاأ�سبحت امل��راأة بف�سل 
دعم �سموها رئي�سة للربملان وتقود طائرة حربية اإ�سافة اإىل تقلدها من�سب 

وزيرة و�سفرية.
واأكدت تالوي اأن دولة االإمارات تعد منوذجا يحتذى يف تطبيق القوانني و 

تنفيذها خا�سة فيما يتعلق باملراأة.

رئي�شة جمل�ش ال�شباب العربي للتنمية: 
االإمارات جعلت متكني املراأة �شمن اأولوياتها

•• القاهرة-وام: 

ال�سباب  جمل�س  اإدارة  جمل�س  رئي�سة  غ��ايل  اأب��و  م�سرية  ال��دك��ت��ورة  ه��ن��اأت 
العربي للتنمية املتكاملة .. �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد 
املجل�س  رئي�سة  االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأعلى  الرئي�سة  العام  الن�سائي 
�� الذي ي�سادف 28  االأعلى لالأمومة والطفولة واملراأة االإماراتية بيومها 
من �سهر اأغ�سط�س من كل عام .. موؤكدة اأن دولة االإم��ارات و�سعت متكني 

املراأة �سمن اأولويات خططها التنموية يف املجاالت كافة.
وقالت اأبو غايل يف ت�سريح لوكالة اأنباء االإمارات » وام » بهذه املنا�سبة .. » 
اإن اهتمام قيادة االإمارات الر�سيدة بتمكني املراأة وتعزيز دورها يف م�سرية 
التنمية .. ياأتي موا�سلة لنهج املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
�� طيب اهلل ثراه �� وحكمه الر�سيد الذي اأ�س�س على العدل وامل�ساواة واملحبة 
اإماراتي  كل  وج��دان  يف  تر�سخ  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  نهج  اأن  واأ�سافت   .«
ووا�سلته �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك يف دعم الفتاة واملراأة االإماراتية 

حتى مكنتها يف مواقع �سناعة القرار كافة.
واأ�سارت رئي�سة جمل�س اإدارة جمل�س ال�سباب العربي للتنمية املتكاملة .. اإىل 
الوطني  للمجل�س  رئي�سة  تبواأت منا�سب عديدة منها  االإماراتية  املراأة  اأن 
اإ�سافة اإىل متثيلها الدولة يف  اأعمال  االحت��ادي ووزي��رة و�سفرية و�ساحبة 

خمتلف املحافل االإقليمية والدولية بجدارة واقتدار وكفاءة عالية.
واأعربت عن فخرها واعتزازها بدور واإجن��ازات �سمو ال�سيخة فاطمة بنت 
واالإقليمي  الوطني  امل�ستويني  على  امل���راأة  ومتكني  دع��م  جم��ال  يف  م��ب��ارك 

متمنية ل�سموها موفور ال�سحة والعافية ودوام العطاء.

اجلامعة العربية تهنئ املراأة االإماراتية وت�شيد بدور ال�شيخة فاطمة يف متكينها

م�شوؤولة يف اجلامعة العربية: م�شاركة املراأة االإماراتية يف �شنع القرار يجعلها منوذجا يحتذى

•• القاهرة -وام:

 28 الذي ي�سادف   �� بيومها  االإماراتية  امل��راأة  العربية  ال��دول  هناأت جامعة 
بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  ب��دور  م�سيدة   �� ع��ام  كل  اأغ�سط�س من  �سهر  من 
التنمية  ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى  الرئي�سة  ال��ع��ام  الن�سائي  االحت���اد  رئي�سة  م��ب��ارك 
االأعلى لالأمومة والطفولة.. وجهودها يف متكني  املجل�س  رئي�سة  االأ�سرية 

املراأة وتعزيز دورها يف خمتلف املجاالت.
االإعالم  ل�����س��وؤون  امل�ساعد  ال��ع��ام  االأم���ني  اأب��وغ��زال��ة  هيفاء  ال�سفرية  وق��ال��ت 
اأنباء االإم��ارات » وام »  واالت�سال لدى اجلامعة العربية يف ت�سريح لوكالة 
اأرفع املنا�سب  امل��راأة االإماراتية وبجهود �سمو ال�سيخة فاطمة و�سلت  اإن   ..
يف  ونائبة  وزي��رة  منا�سب  تبواأت  ال�سيا�سي  املجال  ففي  والعمل  وامل�ستويات 

الربملان و�سفرية لبالدها يف اخلارج.
واأ�سافت اأن املراأة يف االإمارات حققت مكا�سب يف قطاع االأعمال على امل�ستوى 
الدويل ودخلت القوائم العاملية باإجنازاتها يف القطاع اخلا�س.. اإ�سافة اإىل 
دورها الهام يف العديد من املحافل االإقليمية والدولية. وثمنت جهود �سمو 
ال�سيخة فاطمة ودعمها املراأة العربية يف املحافل الدولية واللجان الوطنية 
على  االإجن���ازات  العديد من  ا�ستطاعت حتقيق  والتي  امل��راأة  ب�سوؤون  املعنية 

امل�ستويات الوطنية.
اإمن���ا يف  امل����راأة لي�س يف دول���ة االإم�����ارات فقط  اأه��م��ي��ة دع��م �سموها  م��وؤك��دة 
االأمن  دوام  ل��الإم��ارات  ع��ن متنياتها  واأع��رب��ت  ع��ام.  ب�سكل  العربي  ال��وط��ن 
واالأمان واملراأة االإماراتية مزيدا من التقدم على خمتلف ال�سعد واملجاالت 

االجتماعية وال�سيا�سية والربملانية واالقت�سادية حمليا ودوليا.

•• القاهرة-وام: 

الدول  امل��راأة واالأ�سرة والطفل يف جامعة  اإدارة  اإينا�س مكاوي مديرة  اأكدت 
���� يف  االإم����ارات  دول���ة  ال��ق��رار يف  م��واق��ع �سنع  امل���راأة يف  اأن م�ساركة  العربية 
املجال�س اال�ست�سارية لالإمارات ال�سبع واملجل�س الوطني االحتادي واحلكومة 

واالقت�ساد �� اأ�سبحت منوذجا يحتذى.
وثمنت مكاوي يف ت�سريح لوكالة اأنباء االإمارات » وام » �� مبنا�سبة يوم املراأة 
�� التقدم الذي  اأغ�سط�س من كل عام  28 من �سهر  االإماراتية الذي يوافق 
رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  وج��ه��ود  االإم����ارات  دول��ة  حققته 
رئي�سة  االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأعلى  الرئي�سة  العام  الن�سائي  االحت��اد 
االإماراتية  امل����راأة  متكني  جم��ال  يف  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة  االأع��ل��ى  املجل�س 

والعربية وتعزيز دورها يف املجتمع.
وهناأت مكاوي دولة االإمارات والوطن العربي بيوم املراأة االإماراتية .. الفتة 
اإىل املوؤ�سرات التي اأحرزتها الدولة خالل ال�سنوات القليلة املا�سية يف متكني 
ال�سيدات يف مراكز �سنع  زي��ادة عدد  ال�سيا�سي �سواء يف  امل�ستوى  امل��راأة على 

القرار يف احلكومة اأو يف متكني ال�سابات من مواقع ا�ستثنائية على امل�ستوى 
اأ�سغر وزيرة على  اأن  الدويل يف العمل الدبلوما�سي والتنفيذي ف�سال عن 

م�ستوى العامل هي من دولة االإمارات.
واأ�سادت باالهتمام الذي توليه االإمارات بتعليم الفتيات والبعثات اخلارجية 
اإيجابي  ب�سكل  يوؤثر  اأ�سبح  الذي  املتخ�س�س  النوعي  والتعليم  واجلامعات 

ونتائجه ملمو�سة ومفرحة للن�ساء العربيات.
االأع���م���ال واجلانب  ال�����س��ي��دات يف جم���ال  م�����س��ارك��ة  ن�سب  اأن  اإىل   « واأ����س���ارت 
االقت�سادي يف ت�ساعد م�ستمر كما اأن ن�سب العنف �سد املراأة تكاد تكون غري 

موجودة وهذا بف�سل دعم االإمارات ال�سيا�سي احلقيقي لق�سايا املراأة ».
ونوهت مبقولة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي �� التي حتولت اإىل �سعار غري روؤية 
العامل العربي لق�سية املراأة �� وهي » نحن ال منكن املراأة واإمنا منكن املجتمع 

باملراأة » .. موؤكدة اأن هذا ما يجعل االإمارات منوذجا رائدا.
املراأة واالأ�سرة والطفل يف جامعة الدول العربية عن  اإدارة  واأعربت مديرة 

متنياتها للمراأة االإماراتية مزيدا من التقدم واالزدهار.

اخلارجية  يف  التن�شيقية  اللجنة 
نظاما  طبقت  االإم��ارات   : امل�شرية 

موؤ�ش�شيا علميا لتمكني املراأة
•• القاهرة-وام: 

اأكدت ال�سفرية نائلة جرب رئي�سة اللجنة الوطنية التن�سيقية ملكافحة ومنع 
االإمارات  دول��ة  اأن   .. امل�سرية  اخلارجية  وزارة  يف  ال�سرعية  غري  الهجرة 
و�سعت نظاما موؤ�س�سيا وعلميا للنهو�س باملراأة و�سمانة متتعها بحقوقها 
كافة من خالل اآلية موؤ�س�سية ت�سجع على ا�ستغالل طاقاتها كافة للنهو�س 

باملجتمع.
وثمنت ال�سفري جرب يف ت�سريح لوكالة اأنباء االإمارات » وام » �� مبنا�سبة يوم 
�� جهود  اأغ�سط�س من كل عام  28 من �سهر  امل��راأة االإماراتية الذي يوافق 
الن�سائي  رئي�سة االحت��اد  بنت مبارك  ال�سيخة فاطمة  و�سمو  الدولة  قيادة 
االأعلى  املجل�س  رئي�سة  االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى  الرئي�سة  العام 
لالأمومة والطفولة .. يف دعم املراأة االإماراتية حتى تقلدت اأرفع املنا�سب 
منها وزيرة ورئي�سة للمجل�س الوطني االحتادي و �سفرية لبالدها و�سيدة 

اأعمال.
هو  التمكني  �سعيد  على  ال��دول��ة  حققتها  التي  االإجن����ازات  اأه��م  اأن  وراأت 

االهتمام بتعليم املراأة .
موؤكدة اأنه ال ميكن احلديث عن النهو�س باملراأة دون توفري تعليم متميز 
لها وه���ذا م��ا ق��ام��ت ب��ه االإم����ارات مم��ا اأح���دث ط��ف��رة يف تعليم امل���راأة حتى 

اأ�سبحت الدولة النموذج العربي االأمثل الذي يحتذى به.
وقالت اإن م�سرية �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك يف دعم املراأة واأياديها 
بن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  لنهج  ا�ستكماال  تعد  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  البي�ساء 
واأهمية  امل��راأة  يوؤمن بحقوق  الذي كان   �� نهيان�� طيب اهلل ثراه  اآل  �سلطان 
دورها وذلك من منطلق روؤية �سيا�سية ثاقبة يحر�س عليها اأ�سحاب ال�سمو 

حكام االإمارات.

طبية راأ�ش اخليمة تربز اجنازاتها يف يوم املراأة االإماراتية
•• راأ�ص اخليمة -الفجر: 

املجتمعية  امل��ب��ادرات  ق�سم   احتفل 
الطبية  اخليمة  راأ����س  منطقة  يف 
وم��ك��ت��ب االت�������س���ال امل��وؤ���س�����س��ي يف 
املراأة  بيوم  اخليمة،  راأ����س  حماكم 
االم��ارات��ي��ة يف ح��ف��ل ح�����س��ره عدد 
االإم���ارات���ي���ات يف �سالة  ك��ب��ري م��ن 
راأ�����س اخل��ي��م��ة برعاية  ال��ب��ي��ت��زا يف 

خمتلف  يف  امل��وظ��ف��ة  االإم���ارات���ي���ة 
اجل�����ه�����ات احل���ك���وم���ي���ة وال���ق���ط���اع 
النفع  جمعيات  واأي�����س��اً  اخل��ا���س، 
العام، حيث �سكل احلفل الذي جمع 
كل تلك الفئات منوذجاً لعر�س ما 
االإم��ارات��ي��ة من  امل���راأة  اإليه  و�سلت 

مكانة عالية يف جمتمعها. 
���س��ي��ب��ان مديرة  م����وزة  واأو����س���ح���ت 
مكتب االت�سال املوؤ�س�سي يف حماكم 

فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد 
ال��ن�����س��ائ��ي وال�����ذي ���س��ك ب�����س��ع��ار اأم 
االمارات يف عام 2005 مرفقاً به  

تكرميك فخر لنا جميعاً. 
اإنتاج  عر�س  احلفل  وت�سمن  كما 
وع��م��ل ال���ك���وادر االإم���ارات���ي���ة، مثل 
مدير  ال�سرهان  كخولة  الدكتورة 
بوزارة  والتفتي�س   الرقابة  مكتب 
ال�سحة ووقاية املجتمع،  ومدربة 

ال�سرياوي،  ف��ه��د  االأع���م���ال  رج���ل 
مديرة  ح������ارب  ���س��م��ي��ة  وح�������س���ور 

منطقة راأ�س اخليمة التعليمية. 
ق�سم  رئي�سة  �سراي  مهرة  وقالت 
منطقة  يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل����ب����ادرات 
احلفل  اأن  الطبية  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
االإماراتية  ب���امل���راأة  اح��ت��ف��ى  ال��ت��ي 
و�سم الكثري من امل�ساريع اخلا�سة  
باالإماراتية، وكذلك بح�سور املراأة 

الذي  ال���دع���م  اأن  اخل��ي��م��ة،  راأ������س 
حظت به االماراتية، واملكانة التي 
تبواأتها البد اأن تظهر باأزهى حلتها 
باالحتفاء  ال��ذي خ�س�س  اليوم  يف 
بدورها يف املجتمع، م�سرية اىل اأن 
للمبادرات  عر�س   ت�سمن  احلفل 
التي خ�ستها اجلهات للمراأة، وكان 
اأولها عر�س الدرهم الذي اأ�سدره 
امل�سرف املركزي احتفاًء بال�سيخة 

الزعابي،   م��رمي  البدنية  اللياقة 
اأم دان���ة، وم���وزة ال�سحي  وامل��اك��رية 
من  ال��رتاث��ي  العر�س  قدمت  التي 
جمعية النخيل للرتاث،  ودورهن 
كموظفات يف وزارة البيئة والتغري 
متمثلة  الداخلية  ووزارة  املناخي 
�سرطة  يف  املجتمعية   ب��ال�����س��رط��ة 
االإدارة  وم��وظ��ف��ات  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
العامة للهجرة و�سوؤون االأجانب . 
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 2017/211 جتاري كلي 
اىل املدعي عليه / جمعة �سنقور فريوز �سعد بلو�سي - اجلن�سية االإمارات 

حيث ان املدعي / بنك راأ�س اخليمة الوطني 
قد اقام املدعي الدعوى رقم 2017/211 جتاري كلي �سد املدعي عليه 

وملا �سنورده فيما بعد تراه حمكمتكم املوقرة عفوا ، نطلب : 
اوال / الت�سريح بت�سجيل دعوانا املاثلة وحتديد اقرب جل�سة ممكنه لنظر مو�سوعها واعالن املدعي عليه ب�سورة من  

الئحتها وتاريخ اول جل�سة لنظر مو�سوعها 
ثانيا / الق�ساء ب�سحة وتثبيت احلجز التحفظي ال�سادر مبوجب االأمر على عري�سة رقم 2017/11641 حجز حتفظي 
جتاري - بحدود املبلغ املطالب به ال�سادر عن مقام قا�سي االأمور امل�ستعجلة يف راأ�س اخليمة املوقرة ، ثالثا/ الق�ساء 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي قيمة مبلغ وقدره وقدره  1.294.753.85 )مليون ومئتني واربعة وت�سعني 
الف و�سبعمائة وثالثة وخم�سون درهم  وخم�سة وثمانون فل�س( باال�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 
املطالبة الق�سائية الق�سائية وحتى متام ال�سداد ، رابعا / الق�ساء بالزام املدعي عليه بكافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
اتعاب املحاماة. مما يقت�سي ح�سورك اىل حمكمة راأ�س اخليمة مكتب ادارة الدعوى املوافق االربعاء 2017/9/6م ال�ساعة 

التا�سعة �سباحا ،  وتقدمي مالديك من بيانات ودفوع.  
 حرر بتاريخ 2017/8/23

مدير  اإدارة الدعوى 
  عماد عرفات عطوة

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 1461
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ علي مبخوت حمد نا�سر ال�سيعري ، اإماراتي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن 
كامل ح�سته البالغة )51%( يف )االقبال لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة - ذ م م ( وذلك اىل الطرف الرابع / خليفة �سامل 
�سعيد عبداهلل الكعبي - اإماراتي اجلن�سية - والطرف الثاين / حممد نور احمد حممد - اثيوبي اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن )17%( كامل ح�سته البالغة )25%( يف  )االقبال لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة - ذ م م ( وذلك اىل 
الطرف اخلام�س / مرمي ماي خالد - باك�ستانية اجلن�سية وللطرف ال�ساد�س/ ا�سامه خان  عبدالعزيز - باك�ستاين 
اجلن�سية )8%( - والطرف الثالث / عثمان احمد حممد - اثيوبي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته 
البالغة )24%( يف )االقبال لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة - ذ م م( وذلك اىل الطرف ال�ساد�س / ا�سامه خان عبدالعزيز 
- باك�ستاين اجلن�سية )8%( والطرف ال�سابع / نذير احمد رحيم بخ�س - باك�ستاين اجلن�سية )16%(  وعمالبن�س 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا 
االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي 

اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

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

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 1459
اإماراتي    - اجل�سمي  علي  رم�سان  يو�سف  حممد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
" دملا  الرخ�سة  البالغة 100%  يف  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف  اجلن�سية 
لل�سياحة " مبوجب رخ�سة  رقم 741606 وذلك اىل  ال�سيد/ حممد ق�سي �سعدي ح�سني 

ح�سن القادري - اإماراتي اجلن�سية 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 1462
البيع  يف  يرغب  اجلن�سية  اإماراتي    - املزروع  �سامل  علي  �سامل  عبدالرحمن  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
وال�سيد/   551116 م   م  ذ   - والكهربائية  ال�سحية  للمقاوالت   املغامر  يف    %  51 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل 
 / يف   %49 البالغ  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية  اإماراتي   - املزروع  �سامل  علي  �سامل  علي 
املحدودة.  لالحجار  االإمارات  �سركة   / ال�سادة  اىل  وذلك   551116 م   م  ذ   - والكهربائية  ال�سحية  للمقاوالت   املغامر 

تعديالت اخرى :-  مت تغيري ال�سكل القانوين من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىلموؤ�س�سة فردية 
- مت تعديل اال�سم التجاري من : 

اال�سم ال�سابق /املغامر للمقاوالت ال�سحية والكهربائية - ذ م م 
اال�سم احلايل /املغامر للمقاوالت ال�سحية والكهربائية

. فقد  العدل  الكاتب  �سان  ل�سنة  2013 يف  القانون االحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�س 
اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن 

فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

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

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1458

يف  ترغب  اجلن�سية  هندية    - �سريف  جعفر  �سم�سرية  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ كانوك ديب كريبا �سيندو 
واالر�سيات   التك�سية  ملقاوالت  ال�سطح  ركن   / امل�سماة  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  هندي   - ديب 
واال�سباغ( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )747066( ال�سادرة من دائرة التنمية 

االقت�سادية بال�سارقة. 
تعديالت اخرى : ال يوجد. 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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 اعـــــــالن       

املرجع  2017/7 ك.ع.�س
ال�سيد/ احمد  العدل والت�سديقات- عجمان   الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  تقدم ايل 
�سعيد جمعه الكعبي - اجلن�سية : االإم��ارات طلب الت�سديق علي حمرر يت�سمن : تنازل 
التنمية  دائ��رة  من  املرخ�سة  ال�ستالت(  لتجارة  )املهاجر  التجاري  اال�سم  يف  رخ�سة  عن 
و�سناعة  ل��دى غرفة جت��ارة  وامل�سجل    28839 امل��ل��ف   رق��م  االقت�سادية يف عجمان حت��ت 
ليكن   - االإم���ارات   : ، اجلن�سية  ال�سيد/ عبيد حممد �سحي  عجمان برقم )18587( اىل 
معلوما بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على التوقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن
الكاتب العدل العام 
مركز �سند - م�سفوت 
اإميان جمعه عبيد املطرو�سي    

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

الكاتب العدل- عجمان
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    بالدعوى رقم 2016/595 جتاري كلي- ابوظبي 

1- �سركة الطريق االبي�س للمقاوالت العامة - ذ م م  املدعي عليهم : 
2- حممد عبداهلل خمي�س عبداهلل ال�سريدي   

3- كري�سنا كومار ماال كال هاريهاران   
احل�سابية   اخل��ربة  باأعمال  للقيام   ، االبتدائية  اأبوظبي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
 ، ال�سقاالت  وتاأجري  لتجارة  العمران  منار  موؤ�س�سة   : املدعية  من  املقامه   ، اأع��اله  بالدعوى 
بوكالة املحامية / اأمل �سعيد الزعابي ، مكتب كونكورد للمحاماة واال�ست�سارات القانونية - 
وعليه تقرر حتديد موعدا اجتماع خربة ح�سابية يوم الثالثاء املوافق 2017/8/29 ال�ساعة 
امللك  ���س��ارع   -  : ال��ت��ايل  بالعنوان  بال�سارقة   مكتبنا  مبقر   ، �سباحا  ع�سر  احل��ادي��ة   11.00
عبدالعزيز )اجلوزات( - بجوار �سيتي بنك - بناية �سيدلية الفجر - مكتب رقم 301 - الطابق 
، يرجى احل�سور  الثالث - هاتف : 5736924-06 و 4822793-050 و فاك�س : 06-5736925 

باملوعد وتقدمي كافة اقوالكم وم�ستنداتكم بالدعوى اأعاله. 
اخلبري املنتدب/ وليد اإبراهيم ال�شايغ  

اإعالن دعوة حل�سور
 اجتماع اخلربة احلا�سبية 
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اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/359 عقاري كلي                                                
اىل املحكوم عليه/1-  حممد عبا�س علي اقبال جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/7/30  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/بنك دبي اال�سالمي - �سركة 
م�ساهمة عامة - بف�سخ اتفاقية االجارة املنتهية بالتملك )االجارة املو�سوفة بالذمة( ومالحقها ، 
مو�سوع الدعوى عن الوحدة العقارية رقم )312( املبنى )جي اآر مو�سيال 3-312( املقام على قطعة 
االر�س رقم )18( منطقة الثنية الثالثة باإمارة دبي ، وبالزام املدعي عليه بت�سليم الوحدة العقارية 
للبنك املدعي خالية من ال�سواغل ، وبالغاء ا�سارة القيد العقاري )االجارة املنتهية بالتملك( الواردة 
ب�سهادة امللكية ل�سالح املدعي ، وبالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )13.830( درهم )ثالثة 
مقابل  دره��م  الف  ومبلغ  وامل�سروفات  بالر�سوم  والزمته   ، درهما(  وثالثون  وثمامنائة  الفا  ع�سرة 
اليوم  اعتبارا من  املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما  اتعاب 
اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد  ال�سمو  با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا االع��الن �سدر 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1693  مدين جزئي              

ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول  بود�سيدليك   كارولينا   -1/ عليه  امل��دع��ي  اىل 
املدعي/ كراجنيا دوروت��ا جارزنيكا وميثله : �سوق حم�سن بدر الكثريي - قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه  باأن يوؤدي مبلغ 
مادية  ا�سرار  من  بها  حلق  ملا  التعوي�س  �سبيل  على  دره��م(   21.000( وق��دره 
وادبية وال��زام بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وح��ددت لها جل�سة يوم 
Ch1.B.10 لذا  بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �س  امل��واف��ق  2017/9/24    االح��د  
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/8283  عمايل جزئي 

اىل املدعى عليه/1- عدنان حممد اكرم   جمهول حمل االقامة مبا اأن املدعي/
ا�س زد ال لنقل الركاب بال�سيارات الفخمة - �س ذ م م - �سابقا - )اي ا�س �سي 
ليموزين �سريف�سز - �س ذ م م(   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )15061 درهم( والر�سوم وامل�ساريف  رقم ال�سكوى 
املوافق  االرب���ع���اء   ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت    )MB175875805AE(
مكلف  فاأنت  لذا    Ch1.A.1 بالقاعة  م�ساءا    15.00 ال�ساعة    2017/8/30
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/55  عقاري  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- علي عبداهلل جعفر حممد الزرعوين 2- انور احمد  عبداهلل 
ال��زرع��وين  جمهويل حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ ب��در احمد ع��ب��داهلل جعفر 
الزرعوين - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة ب�سم ملف النزاع رقم 
1/2017 نزاع عقاري وفرز وجتنيب ح�سة املدعني ون�سيبهم ال�سرعي يف العقارات 
لها  وح��ددت  املحاماة.    اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  الالئحة  يف  املبينة 
 Ch1.B.8 جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2017/8/29  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   

اإنذار عديل بالن�سر
املحرر رقم )2016/1/231114م(

املنذر: م�سرف االإمارات االإ�سالمي )�س.م.ع(
�س�������������������د  املنذر  اإليهم : 1 – ماتو�سيان للتجارة العامة �س.ذ.م.م

2 – ليلي ماتو�سيان   3 – روبيك موف�سي�سيان - )جمهول حمل االإقامة(
املنذر ُينذر املنذر اإليهم ب�سداد املبالغ املرت�سدة يف ذمتهم ل�سالح املنذر بواقع مبلغ قدره 6،154،638.55 درهم )�ستة ماليني 
ومائة واأربعة وخم�سون األف و�ستمائة وثمانية وثالثون درهم وخم�سة وخم�سون فل�سا(، وذلك خالل مدة اأق�ساها ثالثون 
يوم )30( على االأكرث من تاريخ هذا االإنذار واإال �سوف يقوم املنذر باإتخاذ االإجراءات القانونية �سد املنذر اإليهم الإ�ستفاء 
 )G( بالطابق )G10( املديونية مبا يف ذلك اإجراءات بيع العقارين املرهونني للمنذرين واللذين بياناتهما هي )املحل رقم
املبنى  – رقم  البلدية )346-499(  رقم   -  )177( رقم  االأر���س  املقام على قطعة  اأمنيات(  بيناري من  )ذا  الكائن يف مبنى 
)1( – اخلليج التجاري – اإمارة دبي(  و )املحل رقم )-P1- 04 ( بالطابق )P1( الكائن يف مبنى )ذا بيناري من اأمنيات( 
املقام على قطعة االأر�س رقم )177( - رقم البلدية )499-346( – رقم املبنى )1( – اخلليج التجاري – اإمارة دبي(  وذلك 
وفقاً الأحكام املادتني اأرقام )25( و )26( وما بعدهما من القانون رقم )14( ل�سنة 2008م ب�ساأن الرهن التاأميني يف اإمارة دبي، 
مع اإلزام املنذر اإليهم بكافة الر�سوم وامل�ساريف والفائدة القانونية ومقابل اأتعاب املحاماة - مالحظة: �سبق اإعالن املنذر 
اإليهم بذات مو�سوع وتفا�سيل هذا االإنذار يف تاريخ 2016/12/20م وكان ذلك مبوجب اإعالن اإنذار عديل بالن�سر يف العدد 

رقم )13729( لدى جريدة اخلليج االإقت�سادي

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة :  اونيكي انرتنا�شيونال للتجارة العامة  - �ش ذ م م 
العنوان : مكتب رقم )212( ملك نوره حمد ابراهيم الهيدان البطني - ال�سكل القانوين : 
ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة: 741434  رقم القيد بال�سجل التجاري : 1188386 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري 
لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/8/6  
اعرتا�س  اأي  لديه  بتاريخ  2017/8/6  وعلى من  دب��ي  العدل حماكم  كاتب  ل��دى  واملوثق 
ومدققوا  قانونيون  حما�شبون  ال�شيابي  �شامل  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
ح�شابات  العنوان :مكتب رقم 608  ملك عبداهلل �سعيد عبداهلل باحلب - اخلليج التجاري 
واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-2274080 فاك�س:   04-2272828 ه��ات��ف    -

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/�شامل ال�شيابي حما�شبون قانونيون ومدققوا ح�شابات  
العنوان :مكتب رقم 608  ملك عبداهلل �سعيد عبداهلل باحلب - اخلليج التجاري 
التنمية  - هاتف  2272828-04 فاك�س: 2274080-04 مبوجب هذا تعلن دائرة 
اونيكي  لت�سفية  اأع��اله  املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�سادية 
ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م م   ذ  �ش   - العامة   للتجارة  انرتنا�شيونال 
دبي بتاريخ 2017/8/6 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/8/6  
مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى 
الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
 يف الدعوى رقم )2017/70( نزاع تعيني خربة عقاري    

املتنازع �سده االول /�سانايل هولدينجز - م م ح )منطقة حرة الفجرية( 
املتنازع �سده الثاين / حممد نور احلق حممد احلق ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مالك / �سانايل هولدينجز - م 

م ح )منطقة حرة الفجرية( 
مبوجب كتاب عدالة املحكمة واملت�سمن اإنتدابي خبريا يف الدعوى امل�سار اليها  اعاله املرفوعة من املتنازع / حممد 
املتنازع  الفجرية(   ح��رة   )منطقة  ح  م  م   - هولدينجز  �سانايل   / االول  املتنازع  �سد  اأبالعال  �سلطان  بن  مانع  بن 
ح )منطقة  م  م   - �سانايل هولدينجز   / وب�سفته مالك  ال�سخ�سية  ب�سفته  نور احلق حممد احلق  الثاين/حممد 

حرة الفجرية(.   
نحيطكم علما باأنه مت ندبنا ملبا�سرة الدعوى امل�سار اليها االوىل ، وقد قررنا حتديد جل�سة اخلربة ح�سب التفا�سيل 
املو�سحة ادناه ، وعليه فاإنكم مكلفون للح�سور  امام اخلبري يف الوقت واملكان املحددين ، وفقا للتفا�سيل االتية 

:- اليوم الثالثاء - املوافق 2017/8/29  -  الوقت : 11.00 �سباحا  
املكان : مكتب اخلبري )الند كابيتال لال�ست�سارات ( العنوان �سارع ال مكتوم - مقابل وكالة تويوتا وبجوار �سركة عبد 
الواحد الر�ستماين - املبنى Golden Business Center الطابق 6 مكتب 605 ، هاتف / 04-2501818 ، 

فاك�س 2501811 -04 - ويف حالة تخلفكم عن ح�سور اجتماع اخلربة �سيتم مبا�سرة املاأمورية. 
عن املهند�سة / �سيما اأحمد  اللنجاوي
حمكم وخبري هند�سة م�ساحة منتدب اأمام املحاكم     

اإعالن بالن�سر 

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
 املو�سوع : الدعوى رقم 2017/1438 جتاري جزئي     

اىل املدعي عليه )�سركة الدنيار للخدمات الفنية -  ذ م م ، يونايتد لالأملنيوم �سابقا (
جتاري   2017/1438( رقم  الدعوى  �سدكم  اق��ام  قد  املعادن(  لطالء  )النور�س  املدعي  ان  حيث 
املرزوقي  �سلطان  الدعوى اىل اخلبري احل�سابي / على عبداهلل  احالة  انه مت  - وحيث  جزئي( 
ال�ساعة  الدعوى وذل��ك يف مت��ام  ل��ذا يتوجب عليكم احل�سور الجتماع اخل��ربة احل�سابية يف    /
الواحدة ظهرا من يوم اخلمي�س املوافق 2017/9/14 يف مقر مكتب اخلبري الكائن باإمارة دبي ، 
بجوار مركز اأبوهيل ، بناية الفاميد )مقابل كنتاكي( ، املدخل اخللفي : الطابق الثاين ، مكتب 
رقم )201( )موؤ�س�سة املحيط حما�سبون قانونيون( هاتف 04/2650665 ، فاك�س : 04/2650645  
، وعليه يرجى التكرم باحل�سور يف  املوعد املحدد وتقدمي كافة ما لديكم من م�ستندات ويف حالة 

عدم ح�سوركم �سيتم امل�سي يف  اإجراءات اخلربة احل�سابية يف الدعوى.   
اخلبري احل�سابي املكلف يف  الدعوى    
علي عبداهلل �سلطان املرزوقي  

اإعالن اإجتماع خربة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   

انذار عديل بالن�سر
رقم   2017/1/5654   

ابو  ،  ميثله بالوكالة / ها�سم  اإماراتي اجلن�سية  املنذر : ال�سيد/ �سيف بن حممد بن عبداهلل ال�سام�سي - 
القا�سم عبداللطيف عبد الغفار ، برقم املحرر )2014/1/132951( 

اللولو هايرب ماركت ومقابل  ، بناية ي�س بزن�س �سنرت مكتب رقم 110 ، خلف  العنوان : دبي - الرب�ساء 1 
اكادميية دبي االمريكية - ت : 044478808 - 0552201058 

املنذر اليه : القريوان للتجارة العامة - �س ذ م م 
العنوان : دبي -الرب�ساء 1 ، بناية ي�س بزن�س �سنرت مكتب رقم )807(  خلف اللولوؤ هايرب ماركت ومقابل 

اكادميية دبي االأمريكية - ت : 055/7922787 
بقيمة  واملقدرة  املوقع  بالعقد  امل��دون  اجلزائي  ال�سرط  مبلغ  كامل  دفع  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  يخطر 
)18.000 درهم( )ثماين ع�سر الف درهم اإماراتي( يف مدة اق�ساها �سهر من تاريخ الن�سر لهذا االنذار بالن�سر 
امل�سروفات  بجميع  الزامه  مع  اليه  املنذر  �سد  الالزمة  القانونية  االج��راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واال 

والر�سوم الق�سائية وفوائد التاأخري واتعاب املحاماة وبدل العطل وال�سرر. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/5651   

املنذر : حممد خمي�س ال�ساعر ال�سويدي 
املنذر اإليه : مطعم كرات�سي بي�ساور دربار - جمهول حمل االقامة 

 12.500 وق���دره  مبلغ  ب�سداد  اليها  امل��ن��ذر  الن���ذار  االن���ذار  ب��ه��ذا  امل��ن��ذر  يتوجه 
قيمة  ميثل  وال���ذي  اخليمة  بنك  على  امل�سحوب   20 رق��م  ال�سيك  قيمة  دره��م 
الدفعة الثانية من بدل االيجار وذلك خالل 30 يوم من تاريخ اعالنكم بهذا 
االنذار ويف حالة عدم االلتزام بذلك ،  ف�سيكون املنذر م�سطرة لالإ�ستمرار يف 
االجراءات القانونية حيالكم ، مع الزامكم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب 

املحاماة ، مع حفظ حقوق املنذر االخرى اأيا ما كانت. 
  الكاتب العدل

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1479
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ خالد ح�سن علي حممد - اإماراتي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ وحيد كا�سف غالم حممد - هندي اجلن�سية يف الرخ�سة 

امل�سماة )خالد ح�سن لتجارة زينة ال�سيارات( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )727958( 
تعديالت اخرى : 

مت تغيري اال�سم التجاري من اال�سم التجاري القدمي )خالد ح�سن لتجارة زينة ال�سيارات( لي�سبح اال�سم 
التجاري اجلديد )باب الريان لتجارة زينة ال�سيارات( - مت تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية ، 

اىلموؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل 
. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

التباع االجراءات القانونية

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

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1472

هندية    ، خان  علي  موناوير  حافظ  خاتون  �ساكريه  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
عن  والتنازل  البيع  يف  ترغبان  اجلن�سية  هندية   ، حممد  الدين  فريد   / وال�سيدة  اجلن�سية 
كامل احل�س�س البالغة )100%( يف )مغ�سلة برج القا�سمية( ، مبوجب رخ�سة رقم )739107( 

وذلك اىل ال�سيد/ حمب اهلل غازي حممد را�سد غازي - بنغالدي�س اجلن�سية  
تعديالت اخرى : - يتنازل �ساحب الرخ�سة اخر. 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
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العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1471
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عبداهلل احمد علي حممد احلمادي - اإماراتي اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 51% وذلك اىل ال�سيد/ حممد عبداخلالق نواب مياه 
- بنغالدي�سي اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة )كافترييا تايلو�س( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب 
رخ�سة رقم )29265(  ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة   تعديالت اخرى :- مت 
تغيري ال�سكل القانوين من )�سركة اعمال مهنية( اىل )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات( ، كما مت 
تغيري اال�سم التجاري من )كافترييا تايلو�س( اىل )مطعم زهرة الزمان( كما مت تغيري الن�ساط 
القانون االحتادي  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  - وعمالبن�س  من )كافترييا( اىل )مطعم( 
رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم 
الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
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  اعالن بالن�سر
املرجع : 1474

باك�ستاين    - حممد  نذر  الرحمن  ف�سل  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف الرخ�سة 
ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  االع�ساب(  لتجارة  )ال�سقر  امل�سماة  التجارية 
امني  ال�سيد/ حممد موبني حممد  اىل  وذلك  رقم )602847(  مبوجب رخ�سة 

- باك�ستاين اجلن�سية. 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة   وعمالبن�س 
2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم 

الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن.
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  اعالن بالن�سر
املرجع : 1478

هندي    - ابراهيم  اوتايل  ابراهيم  كبري  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك ال�سيد/ 
الرولة  اجلن�سية يف )ميدان  اإماراتي   - امل�سافري  كا�سب  بن  �سيف م�سبح  را�سد 

لكمال االج�سام( مبوجب رخ�سة رقم )731660( 
تعديالت : مت تغيري ال�سكل القانوين من وكيل خدمات اىل موؤ�س�سة فردية. 

املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة   وعمالبن�س 
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم 

الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن.
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  اعالن بالن�سر
املرجع : 1470

ريجيت  جوبيناتان  مزهور  كومار  ريجيت  تانكام  ال�سيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
كومار - هندية  اجلن�سية ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك 
اىل ال�سيد/ برا�سانته نيالكاندان كوروب �سومانته مينون �سومانته مى - هندي اجلن�سية 

يف )تك�سا�س لل�سبكات( مبوجب رخ�سة رقم )557986( 
تعديالت : 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل  فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 

االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
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اأخبـار الإمـارات

عرب ور�شة للع�شف الذهني

احتياجات م�شتخدمي خدمة التاأجري الذكي للمركبات دبي” ت�شتطلع  “طرق 
عادل �شاكري: الور�شة �شّمت خمتلف اجلن�شيات ون�شعى لالأف�شل

بال�شراكة مع جمعية االإمارات للحياة الفطرية وبالتعاون مع ال�شندوق العاملي ل�شون الطبيعة

دبي” م�شاهم اأ�شا�شي يف �شندوق وقف البيئة الذي مت اإطالقه  ومياه  “كهرباء 
بالتعاون مع مركز حممد بن را�شد العاملي ال�شت�شارات الوقف والهبة

مت اإطالقه ليحلق فوق جبال كلباء

هيئة البيئة واملحميات الطبيعية بال�شارقة تنجح يف عالج �شقر العو�شق
ت�شدر عن معهد دبي الق�شائي

 ”Emirates Law Business & Practice“ العدد ال�شابع من جملة
يناق�ش قطاع الرعاية ال�شحية 

الق�سائي  دب������ي  م���ع���ه���د  اأع�����ل�����ن 
ع���ن ����س���دور ال���ع���دد ال�����س��اب��ع من 
 Emirates Law جم���ل���ة 
 Business & Practice
االإجنليزية.  ب��ال��ل��غ��ة  ال�������س���ادرة 
اإىل  عموًما  االإ�سدار  هذا  ويهدف 
خمتلف  على  امل�ستثمرين  اإط���الع 
التطورات القانونية واالقت�سادية 
م����ن خالل  االإم�����������ارات،  دول������ة  يف 
الرتكيز على كل ما هو جديد من 

قوانني وحتليالت.
وركز هذا العدد على مناق�سة عدد 
من اجلوانب ذات ال�سلة بالقطاع 
ال�سحي يف دولة االإمارات العربية 
من  العديد  ذل��ك  يف  مب��ا  املتحدة، 
املتعلقة  وال��ت�����س��ري��ع��ات  ال��ق��وان��ني 
ال��ع��دد اجلديد  ب��ال��ق��ط��اع. اف��ت��ت��ح 
الدكتور  القا�سي  ل�سعادة  بكلمة 
جمال ال�سميطي، مدير عام معهد 
فيها  تناول  والتي  الق�سائي،  دبي 
يف  ال�سحية  الرعاية  قطاع  تاريخ 
املتحدة،  العربية  االإم����ارات  دول���ة 
وم������ا ط�������راأ ع���ل���ي���ه م����ن ت����ط����ورات 

متالحقة. 
وزارة  اأن  م���ق���دم���ت���ه���ا  يف  وج�������اء 
ال�����س��ح��ة رك�����زت م��ن��ذ ن�����س��اأت��ه��ا يف 
���س��ب��ع��ي��ن��ي��ات ال���ق���رن امل��ا���س��ي على 
توفري اخلدمات ال�سحية ب�سهولة 
جلميع ال�سكان، مع اإخ�ساع القطاع 
يتم  التي  التنظيمية  للت�سريعات 
املوؤ�س�سات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا 
للجمهور.  اخل��دم��ات  ت��ق��دم  ال��ت��ي 
اخلدمات  وف��رة  اإىل  ا  اأي�سً واأ���س��ار 
احلكومة  وت�����س��ج��ي��ع  ال�����س��ح��ي��ة، 

ل��ق��ط��اع ال�����س��ي��اح��ة ال��ع��الج��ي��ة، ما 
التي  املثلى  القوانني  اإيجاد  يحتم 
حت��ك��م ع��م��ل امل��وؤ���س�����س��ات، وحتفظ 

احلقوق جلميع اأطراف العالقة.
وكانت املقابلة احل�سرية يف العدد 
ال�سابع مع معايل حميد القطامي 
ورئي�س  ال�����س��اب��ق،  ال�����س��ح��ة  وزي����ر 
هيئة  ع��ام  وم��دي��ر  االإدارة  جمل�س 
الغالف  م��و���س��وع  ب��دب��ي،  ال�سحة 
لهذا العدد، ملا ا�ستملت عليه هذه 
االأهمية.  يف  غ���اي���ة  حم�����اور  م���ن 
اإىل  ال��ع��دد  لقاء  واأ���س��ار معاليه يف 
تتبنى  دب���ي  يف  ال�����س��ح��ة  ه��ي��ئ��ة  اأن 
العالقات  لتعزيز  وا�سحة  �سيا�سة 
من كافة �سركائها، والعمل الدائم 

على بناء عالقات جديدة. 
ا على اأن املكانة الدولية  واأكد اأي�سً
تفر�س  دبي  اإم��ارة  اكت�سبتها  التي 
هذه  يف  خا�سة  م�سوؤوليات  عليها 
املنطقة، وحتتم عليها العمل على 
ال���رائ���د كوجهة  م��وق��ع��ه��ا  ت��اأك��ي��د 
واال�ستثمار  ل��ل��ع��ي�����س  خم����ت����ارة 
وال�سياحة وال�سفر. ولهذا ال�سبب، 
كانت هناك حاجة اإىل و�سع نظام 

ل��ل��ت��اأم��ني ال�����س��ح��ي ي�����س��ت��ن��د على 
الوا�سحة،  والت�سريعات  القوانني 
فيه  ت���ع���ام���ل���ت  ال������ذي  ال����وق����ت  يف 
النظام  لتطبيق  بعزمية  احلكومة 

على كافة املواطنني واملقيمني.
“تعترب  ال���ق���ط���ام���ي:  واأ�������س������اف 
االإم�������ارات دول����ة رائ�����دة يف جمال 
ت��ط��وي��ر ال��ق��وان��ني ال�����س��ح��ي��ة، مع 
ل�سياغة  بها  ا  خا�سً نهًجا  اتباعها 
تغطي  التي  املنا�سبة  الت�سريعات 
حياة الفرد وحقوقه وم�سوؤولياته 
وخم��ت��ل��ف ����س���وؤون���ه. ومت���ت���از هذه 
القوانني باملو�سوعية وال�سمولية، 
الأنها مت�س جانًبا مهًما من حياة 
باحل�سبان  االأخ����ذ  م��ع  االإن�������س���ان، 
ط��ب��ي��ع��ة امل��ج��ت��م��ع، وال���ط���رق التي 
احتياجات  لتوفري  الدولة  تتبعها 
الذين ينتمون الأكرث من  ال�سكان 
200 جن�سية من خمتلف االأعراق 
يف  القطامي  والثقافات”.واأثنى 
احلوار على الدور اجلوهري الذي 
من  الق�سائي  دب���ي  معهد  يلعبه 
اإ�سهاماته القيمة يف تطوير  حيث 

القوانني املتخ�س�سة، مبا يف ذلك 
اإىل  م�سرًيا  ال�سحية،  الت�سريعات 
امل��ع��ه��د ق���د جن���ح خ���الل فرتة  اأن 
من  واح���دة  ي�سبح  اأن  يف  قيا�سية 
والتعليمية  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل�����ن�����ارات 
املنطقة،  يف  املتخ�س�سة  والبحثية 
ومركًزا للتميز يف تدريب وتطوير 
العدد  الب�سرية.وا�ستمل  ال��ك��وادر 
ال�����س��اب��ع م��ن امل��ج��ل��ة ع��ل��ى العديد 
من  وك��ان  املهمة،  املو�سوعات  من 
“جرمية  ب��ع��ن��وان  حتقيق  اأب��رزه��ا 
االإلكرتونية  واجل���رائ���م  الغ�س” 
وح����م����اي����ة امل����ع����ل����وم����ات وق����وان����ني 
ال��ط��اق��ة وال�����س��رك��ات وال��ن��ق��ل، مع 
القطاع  متويل  ع��ن  �ساملة  نظرة 
ال�سحي، وكان لالإبداع يف القطاع 
العدد  ه�����ذا  يف  ح�����س��ة  ال�����س��ح��ي 
مت�سل.  م����و�����س����وع  خ������الل  م�����ن 
املو�سوعات  م���ن  ال��ك��ث��ري  وه���ن���اك 
امل��ت��ن��وع��ة ال��ت��ي رك���زت يف جمملها 
ع���ل���ى ال���ق���ط���اع ال�������س���ح���ي، مب����ا يف 
وال�سياحة  ال�سحية  العناية  ذل��ك 

العالجية والتاأمني ال�سحي. 

•• ال�صارقة-الفجر:

واملحميات  البيئة  هيئة  ف��رق  متكنت 
الطبيعية يف ال�سارقة - فرع املنطقة 
اأ�سكال  خمتلف  تقدمي  من  ال�سرقية 
“�سقر  جريح  لطائر  ال��الزم  العالج 
العو�سق”، بعد اأن جنحت يف القب�س 
عليه من اأجل عالجه، ليعاود التحليق 
كلباء.   ج���ب���ال  اأع������ايل  ف����وق  جم������دداً 
ال�سويدي،  �سيف  هنا  �سعادة  واأك���دت 
واملحميات  ال���ب���ي���ئ���ة  ه���ي���ئ���ة  رئ���ي�������س 
اأهمية  ع��ل��ى  ب��ال�����س��ارق��ة،  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
املهددة  واحل��ي��وان��ات  الطيور  حماية 
ب��االن��ق��را���س م��ن اأج���ل احل��ف��اظ على 
الطبيعية،  واحل��ي��اة  احل��ي��وي  التنوع 
روؤي������ة �ساحب  م���ع  وذل�����ك مت��ا���س��ي��اً 
بن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو 
املجل�س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي،  حم��م��د 
االأعلى حاكم ال�سارقة، واهتمام اإمارة 
املنا�سبة  ال��ظ��روف  بتوفري  ال�سارقة 
التي  الكائنات  اأن��واع  خمتلف  لتكاثر 
ت��ع��ك�����س ث������راء ب��ي��ئ��ة وط��ب��ي��ع��ة دول����ة 

االإمارات العربية املتحدة. 
فرع  مدير  النقبي،  ع��واط��ف  وق��ال��ت 
الطبيعية  وامل��ح��م��ي��ات  ال��ب��ي��ئ��ة  هيئة 
الطائر  اإن هذا  ال�سرقية،  املنطقة  يف 
اجل���ري���ح ال�����ذي ي��ح��م��ل ا����س���م �سقر 
منطقة  يف  عليه  العثور  مت  العو�سق، 
حالته  وكانت  كلباء،  مبدينة  �سكنية 
ال��ع��ام��ة ���س��ي��ئ��ة ل��ل��غ��اي��ة، وغ����ري قادر 
ال�����ط�����ريان واحل������رك������ة، حيث  ع���ل���ى 
اإىل  املخت�سة  الهيئة  ف���رق  ت��وج��ه��ت 
مكان وج��وده واأخذته من هناك ومت 
يف  ال��ب��ي��اط��رة  االأط���ب���اء  اإىل  ت�سليمه 

الهيئة ملعاجلته.
ومن  الطري  ع��الج  مت  لقد  وتابعت: 
باإر�ساله  امل��ع��ن��ي��ة  ال���ف���رق  ق��ام��ت  ث���م 
لق�ساء  اجلارحة،  الطيور  مركز  اإىل 
التام،  ال�����س��ف��اء  ح��ت��ى  منا�سبة  ف���رتة 
ك��ي يتم اإط��الق��ه م��ن ج��دي��د ليحلق 
الطائر  ه��ذا  ويوجد  كلباء.  جبال  يف 
حجرية،  اأو  �سخرية  جبال  يف  غالباً 

وزائر  العدد  كثري  عابر  وهو مهاجر 
متكاثرة  جمموعة  وج��ود  مع  �ستوي 
م��ن��ه يف االإم����������ارات، وق����د ع���رث على 
اأزواج متكاثرة منه يف اجلبال وبع�س 
اجلزر ال�سخرية، وب�سورة اأكرث ندرة 
وُت�����س��اَه��د ه��ذه الطيور  امل��ب��اين،  على 
اجلبال  م��ن  متتد  متعددة  بيئات  يف 
الزراعية،  واحل��ق��ول  ال�سحراء،  اإىل 

واملتنزهات، واحلدائق، واملدن.
النوع من ال�سقور على  وينت�سر هذا 

نطاق وا�سع يف اأوروبا واآ�سيا واأفريقيا، 
طيوراً  ال�سمالية  املجموعات  وتعترب 
املناطق  يف  ال�ستاء  تق�سي  مهاجرة، 
امل��م��ت��دة م��ن اجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة اإىل 
ج��ن��وب ���س��رق اآ���س��ي��ا. ومي��ك��ن متييز 
الذكور البالغة من مثيالتها املنتمية 
العلوية  ب���االأج���زاء  ال��ع��و���س��ق  ل��ط��ائ��ر 
للخط  وافتقادها  للحمرة،  ال�ساربة 
وراأ�سها  العري�س،  ال��رم��ادي  االأزرق 
البقع  م����ن  واف������ر  وع������دد  ال����ب����اه����ت، 

ال�������س���وداء ع��ل��ى ال���و����س���اح واالأج�������زاء 
ال��ع��ل��وي��ة م���ن احل��ل��ة ال��ري�����س��ي��ة. اأما 
االإناث من نوعي العو�سق والعوي�سق، 

فهي متطابقة ال�سكل تقريباً.
ل��ل��روؤي��ة ميكن  ال��ق�����س��ري  امل����دى  ويف 
ال�������س���وداء الأنثى  امل��خ��ال��ب  م�����س��اه��دة 
ال��ع��و���س��ق، ف��ي��م��ا ي��ك��ون ل��ه��ا خمالب 
بي�ساء عاجية اأحياناً، وال ُترى طيور 
العو�سق ع��ادة يف اأ���س��راب، اإمن��ا توجد 

منفردة اأو يف اأزواج متكاثرة.

 – واملو�صالت  الطرق  هيئة   ••

جمدي اأبوزيد:

واملوا�سالت،  ال��ط��رق  هيئة  نظمت 
ور����س���ة ع�����س��ف ذه��ن��ي م���ع ع����دد من 
م�ستخدمي مركبات التاأجري الذكي، 
ل���الط���الع ع��ل��ى جت��رب��ت��ه��م م���ع هذه 
اخلدمة التي مت اإطالقها منذ يناير 
املا�سي، والتي تتوافر عرب تطبيقي 

.udriveو ، eKar سركتي�
اإدارة  ���س��اك��ري، م��دي��ر  وق����ال ع����ادل 
مبوؤ�س�سة  امل�����وا������س�����الت  اأن����ظ����م����ة 
امل��وا���س��الت ال��ع��ام��ة يف ال��ه��ي��ئ��ة: اإن 
عددا  �سّمت  الذهني  الع�سف  ور�سة 
التاأجري  خ���دم���ة  م�����س��ت��خ��دم��ي  م���ن 

الذكي من خمتلف اجلن�سيات، متت 
التي  التقنية  الو�سائل  دعوتهم عرب 
حيث  اخلدمة،  لطلب  بها  ا�ستعانوا 
مت التعرف اإىل جتربتهم مع املبادرة 
اأفكارهم  على  واالط���الع  اجل��دي��دة، 
ب�ساأن  وم��الح��ظ��ات��ه��م  وت��ط��ل��ع��ات��ه��م 

تطوير اخلدمة.
باإطالق  تكتفي  ال  الهيئة  اأن  موؤكدا 
بل  للمتعاملني،  م��ت��ط��ورة  خ��دم��ات 
وا�ستبيانات  نقا�سية  ور���س��ا  جت���ري 
تلبية مبادراتها  للوقوف على مدى 
اأن  خا�سة  متعامليها،  الح��ت��ي��اج��ات 
للمركبات  ال��ذك��ي  ال��ت��اأج��ري  خ��دم��ة 
“املدينة  م����ب����ادرة  اإط�������ار  يف  ت����اأت����ي 
حكومتنا  بها  وجهت  التي  الذكي” 

ال��ر���س��ي��دة، ل���ذا ن�����س��ع��ى ل��ل��ت��اأك��د من 
ت����واف����ق اخل����دم����ة م����ع ا����س���رتاط���ات 
اإىل  ال���رام���ي���ة  الذكية”  “املدينة 

حتقيق اإ�سعاد �سكان دبي.

الذكي  التاأجري  اإن خدمة  واأ�ساف: 
املا�سي  ي��ن��اي��ر  يف  اط���الق���ه���ا  م��ن��ذ 
عالية، حيث  اإقبال  حققت معدالت 
األفاً  و277   60 حققت حتى االآن 
رحلة بواقع 49 األفاً و139 �ساعة 
تاأجري، وذلك خالل 7 �سهور فقط 
من وقت تد�سينها عرب التطبيقني 
اإىل  ، م�سريا   udrive و   eKar
اأن اخلدمة تتم دون اال�ستعانة باأي 
املركبة  ت�سلم  ع��ن��د  ب�����س��ري  عن�سر 
واإرجاعها، حيث وفرت الهيئة اأكرث 
من 45 موقعاً يف دبي للح�سول على 
اخلدمة، منها 5 مواقع يف حمطات 
امل�����رتو يف ال���را����س���دي���ة، واالحت������اد، 
التجاري، وابن  وبرجمان، واخلليج 

بطوطة. واأو�سح �ساكري، اأن خدمة 
منها   م��زاي��ا؛  بعدة  تت�سم  ال��ت��اأج��ري، 
حمطات  يف  جم�����اين  وق������ود  ت���وف���ر 
البرتول “اإيبكو، واإينوك”، وتاأمني 
التابعة  جمانية  وم��واق��ف  جم��اين، 
 50 ي��دف��ع  امل�ستخدم  واأن  للهيئة، 
فل�ساً لكل دقيقة عند اإيقاف املركبة 
يف اأي مكان بدبي، وكذلك دفع 40 

فل�ساً لكل دقيقة عند اإرجاع املركبة 
م�ستطرداً  ا�ستخدامها،  موقع  اإىل 
تقت�سر  ال��ذك��ي  التاأجري  خدمة  اأن 
على  واأن  دب���ي،  اإم����ارة  مناطق  على 
الراغبني يف ا�ستخدامها، الت�سجيل 
املذكورين  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ني  ن���ظ���ام  يف 
اإدخال  خالل  من  عليها،  للح�سول 
ورخ�سة  ال���ه���وي���ة،  ب��ط��اق��ة  ب��ي��ان��ات 

االئتمانية،  وال��ب��ط��اق��ة  ال���ق���ي���ادة، 
بطاقة  ال�سخ�س، مع حمل  و�سورة 
اأن�����ه املعني  ل��ل��ت��ح��ق��ق م���ن  ال���ه���وي���ة 
بالت�سجيل يف النظام، واأنه بالن�سبة 
اإدخ���ال بيانات  االإم���ارة عليه  ل��زائ��ر 
دخوله  وت����اأ�����س����رية  ����س���ف���ره،  ج������واز 
ل��ب��ي��ان��ات رخ�سة  اإ���س��اف��ة  ل��ل��دول��ة، 

القيادة والبطاقة االئتمانية.

لت�سغيل  ي��ت��ع��ني  اأن�����ه  اإىل  واأ�����س����ار 
م��رك��ب��ة ال���ت���اأج���ري ال���ذك���ي، اإدخ�����ال 
ال�سخ�سي يف اجلهاز  التعريف  رقم 
املوجود باملركبة، واأنه عند االنتهاء 
اإغالقها  يتم  املركبة  ا�ستخدام  من 
ف����ات����ورة  واأن  ال���ت���ط���ب���ي���ق���ني،  ع����رب 
النظام  للمتعامل عرب  الدفع ت�سل 

االإلكرتوين. 

اإىل حماية  ال��رام��ي��ة  اإط���ار ج��ه��وده��ا  يف 
وتعزيزاً  ودولياً،  والطبيعة حملياً  املناخ 
ب���ني هيئة  ل��ل�����س��راك��ة االإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب��ي وجمعية االإم����ارات 
للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق 
ت�سمل  ال��ت��ي  الطبيعة،   ل�سون  ال��ع��امل��ي 
تطوير برنامج بحوث علمية وتعليمية 
الوطنية  احلديقة  يف  امل��ن��اخ  تغري  ح��ول 
يف حممية وادي الوريعة اجلبلية باإمارة 
كداعم  ال��ه��ي��ئ��ة  اع��ت��م��اد  ال���ف���ج���رية، مت 
ل�سندوق وقف البيئة الذي مت اإطالقه 
بن  حممد  مركز  ب��ني  م�سرتك  بتعاون 
را�سد العاملي ال�ست�سارات الوقف والهبة 
الفطرية  ل��ل��ح��ي��اة  االإم�������ارات  وج��م��ع��ي��ة 
ل�سون  العاملي  ال�سندوق  مع  بالتعاون 

الطبيعة.

تعزيز  اإىل  البيئة  وقف  مبادرة  وتهدف 
البيئية  ال��ربام��ج  باأهمية  ال��ع��ام  ال��وع��ي 
وحتفيز املوؤ�س�سات خا�سًة على امل�ساهمة 
والدرا�سات  امل��ب��ادرات  دعم  يف  املجتمعية 
اأثر  م��ن  ذل��ك  مل��ا يف  البيئية  واالأب���ح���اث 
املجتمع واحلفاظ  تنموي م�ستدام على 
على الطبيعية يف دولة االإمارات العربية 
كهرباء  هيئة  اعتماد  مت  وق��د  املتحدة.  
ا���س��ت��ي��ف��ائ��ه��ا ملتطلبات  ب��ع��د  دب���ي  وم��ي��اه 
والتزامات معايري تقدمي العطاء، حيث 
الهيئة هبة تقدر مبليون درهم  �ستقدم 

اماراتي. 
يركز برنامج البحوث وتغري املناخ التابع 
اآثار تغري املناخ على  للهيئة على درا�سة 
�سّيما  وال  بالدولة  االإيكولوجي  النظام 
والتنوع  العذبة  للمياه  البيئية  النظم 

ال��ب��ي��ول��وج��ي، م���ن خ����الل ���س��ل�����س��ل��ة من 
االأبحاث العلمية اإىل جانب حما�سرات 
واأن�سطة  ح����واري����ة  وج��ل�����س��ات  ن��ظ��ري��ة 
بحثية، عملية وميدانية، باإ�سراف نخبة 
البيئي،  باملجال  املخت�سني  من اخلرباء 
وتوعوية  ثقافية  اأن�����س��ط��ة  اإىل  اإ���س��اف��ة 

متنوعة.
يتيح الربنامج الذي �سيتم تنفيذه على 
الكت�ساب  فر�سة  للم�ساركني  مرحلتني 
حول  وامل��ع��رف��ة  اال�ستق�سائية  اخل���ربة 
اآثار تغري املناخ يف دولة االإمارات العربية 
زيارة   اأول  الهيئة  نظمت  حيث  املتحدة، 
باإمارة  اجلبلية  ال��وري��ع��ة  وادي  ملحمية 
الفجرية يف �سهر اأبريل 2017، �سمت 
واخلريجني  امل��وظ��ف��ني  م���ن  جم��م��وع��ة 
باالإ�سافة  الهيئة،  موظفي  م��ن  اجل��دد 

الهيئة،  يف  ال�سباب  جمل�س  اأع�ساء  اإىل 
اأخرى  بزيارة بحثية  القيام  املقرر  ومن 

خالل �سهر نوفمرب القادم.
الطاير،  حم��م��د  ���س��ع��ي��د  ���س��ع��ادة  وق�����ال 
الع�سو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة 
كهرباء ومياه دبي: تدعم الهيئة جهود 
دولة االإمارات العربية املتحدة مبختلف 
املناخ.  تغري  اآث��ار  من  للحد  موؤ�س�ساتها 
�سيدي  اأع���ل���ن���ه  ال�����ذي  اخل����ري  ع����ام  ويف 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
اهلل،  ال���دول���ة، حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
التي  للوقف  العاملية  امل��ب��ادرات  و�سمن 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سيدي  اأطلقها 
نائب رئي�س  اآل مكتوم  را�سد  حممد بن 
ال�����وزراء حاكم  رئ��ي�����س جمل�س  ال���دول���ة 
دبي، رعاه اهلل، ومن بينها متويل برامج 

نعمل  البيئة،  املحافظة على  اإىل  تهدف 
بيئة  على  للمحافظة  و�سعنا  يف  ما  بكل 
االإنبعاثات  والتقليل من  واآمنة،  نظيفة 
ال�����س��ارة وامل�����س��ب��ب��ة للتغري  ال��ك��رب��ون��ي��ة 
تهدد  حيوية  م�ساألة  ب��ات  ال��ذي  املناخي 

كافة دول العامل . 
واأ����س���اف ���س��ع��ادة ال��ط��اي��ر: ت��ع��د الهيئة 
املبادرة  امل�����س��ارك��ة يف  ال�����س��ب��اق��ني يف  م��ن 
كم�ساهم  اعتمادها  مت  ولهذا  الوقفية، 
يف ���س��ن��دوق وق���ف ال��ب��ي��ئ��ة ال����ذي يعمل 
على تعزيز الوعي العام باأهمية الربامج 
القطاعني  موؤ�س�سات  وحتفيز  البيئية 
العام واخلا�س على امل�ساهمة املجتمعية 
واالأبحاث  والدرا�سات  امل��ب��ادرات  دعم  يف 
البيئية ملا لذلك من اأثر تنموي م�ستدام 

على دولة االإمارات.

م�سطفى  ليلى  ���س��رح��ت  جانبها  وم���ن 
ال���ع���ام جلمعية  امل���دي���ر  ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف، 
وال�سندوق  ال��ربي��ة  ل��ل��ح��ي��اة  االإم������ارات 
العاملي للطبيعة قائلة: »يف �سوء �سراكة 
مع  الفطرية  للحياة  االإم����ارات  جمعية 
وبالتعاون  دب����ي،  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  ه��ي��ئ��ة 

لتطوير  للطبيعة  العاملي  ال�سندوق  مع 
املناخ  تغري  عن  والتعلم  البحث  برنامج 
يف وادي الوريعة، والتقليل من الب�سمة 
الهيئة  تعيني  مت  البيئية،  ال��ك��رب��ون��ي��ة 
كداعم للبيئة تقديراً جلهودها الكبرية 
البيئة،  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  يف  وامل��ت��وا���س��ل��ة 

ال�سريعة  االإ�ستجابة  منهم  مل�سنا  حيث 
واالإيجابية لالإ�ستثمار يف املجال البيئي؛ 
االأخرى  ال�سركات  حت��ذو  اأن  ن��اأم��ل  كما 
الوقف  م����ب����ادرة  ل���دع���م  ال��ه��ي��ئ��ة  ح�����ذو 
املبتكرة والتي مت اإطالقها حلماية اإرثنا 

الطبيعي الغني يف دولتنا«.

•• العني -وام: 

ح�سر معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة 
وت��ن��م��ي��ة امل��ع��رف��ة م�����س��اء ام�����س احل��ف��ل ال���ذي اأق��ام��ت��ه قبيلة 
العوامر مبنا�سبة زفاف اأبنائهم علي اأحمد نا�سر بن دومان 
العامري وعبد اهلل م�سعد عبد اهلل العامري و �سامل مبخوت 
�سامل العامري و ح�سن من�سر بخيت العامري و �سعيد علي 

كرامة العامري.
ال��وق��ن يف  اأق��ي��م بقاعة اح��ت��ف��االت  ال���ذي  و ح�سر احل��ف��ل - 
منطقة العني - ال�سيخ م�سلم بن حم العامري ع�سو املجل�س 
اأعيان القبائل وجمع  اأبوظبي وعدد من  اال�ست�ساري الإمارة 

من اأهايل منطقة الوقن.
تراثية  ب��ف��ق��رات  ال�سعبية  ال��ف��ن��ون  ف���رق  احل��ف��ل  ���س��ارك��ت يف 

احتفاال بهذه املنا�سبة.

نهيان بن مبارك يح�شر العر�ش اجلماعي لقبيلة العوامر يف الوقن
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اقرب  او  امل�سرية  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
������س�����اره   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
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العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2674  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- فالن�سيا لل�سياحة - �س ذ م م وميثله مديرها / معمر خمي�س 
وال�سقق  فندق جلوريا  امل��دع��ي/  ان  االق��ام��ة مبا  اجلعفري جمهول حمل  حممد 
فريد  اح��م��د  حممد  ال��ف��ن��دق/  م��دي��ر  وميثله   - م  م  ذ   - ح��رة  منطقة  الفندقية 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره  -  قد 
)28.284.94 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 
12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 
2017/9/21  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2608  تنفيذ عمايل 
احلرا�سة  وتاأمني  الفاعليات  امن  خدمات  �سيكيورير  ذا  �سده/1-  املنفذ  اىل 
اخل�سو�سية - �س ذ م م جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ طاهر 
ابراهيم عبدالقادر حممود - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
او  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )18354(  به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع 
خزينة املحكمة. باال�سافة اىل مبلغ 1403 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه 
االلتزام  ع��دم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/256  جتاري كلي

عبدالروؤوف  مقبول  حممد   -2 ذ.م.م  العاملية  ال���روؤوف  عبد  عليه/1-�سركة  املدعي  اىل 
ايه   ان  املدعي/�سيتي بنك  ان  ال��روؤوف جمهول حمل االقامة مبا  3- حممد اعجاز عبد 
يوؤديا  بان  والتكافل  بالت�سامن  عليهم  املدعي  ال��زام  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد 
وحتى   2016/9/25 تاريخ  من  والفائدة  دره��م   )10.148.290/92( وق��دره  مبلغ  للمدعي 
متام ال�سداد والزامهما بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة )علما بانه مت تعديل 
الطلبات( وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2017/10/2 ال�ساعة 09.30 �س بالقاعة : 
Ch.2.E.21  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   

اعالن حكم بالن�سر
يف  الدعوى رقم 2017/613 جتاري جزئي 

�سجاد حممد  العجماين 2- حممد  �سلطان جمعه  املدعي عليه/1- يو�سف احمد  اىل 
حنيف ، اخل�سم املدخل/3- �سركة التميت �ستاندر للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهويل 
حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  علي  كا�سف  حممد  املدعي/�سيد  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/6/12 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ �سيد حممد 
�ستاندر  التميت  �سركة/  من  علي  كا�سف  حممد  ال�سريك/�سيد  ب��اخ��راج  علي  كا�سف 
للخدمات الفنية �س.ذ.م - والزمته مب�سروفات الدعوى ورف�ست ما زاد على ذلك من 
من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   . طلبات 
اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
اإخطار عديل بالن�سر 
رقم ) 20756  / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليها : ا�سطوره الطريق ملقاوالت التك�سية واالر�سيات واال�سباغ   .    

درهم   )52،472.02( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 96236/ خ�سو�سي/ ابي�س / ال�سارقة ( من نوع 
) تويوتا ياري�س  _ هات�سباك ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
اإخطار عديل بالن�سر 
رقم ) 21860  / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه: فليوثيدثوكتيل عبدالقادر ب�سري.    

درهم   )10،237.81( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
 ( نوع  ( من  دبي   /  M ) 46169/ خ�سو�سي/  رقم  ال�سيارة  التنفيذية على 
تويوتا كوروال _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
اإخطار عديل بالن�سر 
رقم ) 22301  / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه: وايل �ساه ظاهر ظاهر �ساه.    

درهم   )30،313.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 4295/ خ�سو�سي/ A / عجمان ( من نوع ) 
تويوتا كامري  _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
اإخطار عديل بالن�سر 
رقم ) 21863  / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليها :  ال�سقور االربعه للمقاوالت الفنيه   .    

درهم   )40،632.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 82572/ خ�سو�سي/ 2 / ال�سارقة ( من نوع ) 
مازدا 6  _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
اإخطار عديل بالن�سر 
رقم ) 21857  / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه:  حممد �سليم غالم يا�سني   .    

درهم   )19،716.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 83249/ خ�سو�سي/ ابي�س / ال�سارقة ( من نوع 
) هوندا اكورد  _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )  22297  / 2017 (

امل��نذر :  م�سرف اأبوظبي االإ�سالمي 
املنذر اإليها : االحتاد لتاجري ال�سيارات .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )35،726.45( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل 
االإج�����راءات  الت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإال  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 52148/ خ�سو�سي/ الفئة A / عجمان ( من 
نوع ) تويوتا كوروال 1.6  _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
اإخطار عديل بالن�سر 
رقم ) 22300  / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه:  حممد ا�سرف كونهي حممد .    

درهم   )7،415.00( وق����درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 18951/ خ�سو�سي/ B / عجمان ( من نوع ) 
ني�سان فري�سا  _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
اإخطار عديل بالن�سر 
رقم ) 21862  / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليها :  عائ�سه نويد نويد �ساه   .    

درهم   )25،464.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 65790/ خ�سو�سي/ ابي�س / ال�سارقة ( من نوع 
) ني�سان التيما  2.5_  �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
اإخطار عديل بالن�سر 
رقم ) 21861  / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  نفيد افظل �سري افظل   .    

درهم   )16،310.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 79670/ خ�سو�سي/ 12 / اأبوظبي ( من نوع ) 
تويوتا  كوروال 1.6 _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2016/1/6100 

املنذر  : بنك ابوظبي الوطني - اإماراتي اجلن�سية 
العنوان : اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - اعمار �سكوير - مبنى رقم 3 - طابق رقم 3 

بوكالة املحامي/ عتيبة خلف اأحمد العتيبة 
املنذر اليه : خالد ق�سم ال�سيد ف�سل املويل الريح - �سوداين اجلن�سية - جمهول حمل االقامة 

وواحد  دره��م  وت�سعون  وت�سعة  ومائة  ال��ف  وث��الث��ون  اثنني  دره��م   32.199.01 مبلغ  ب�سداد  ننذركم 
ال�سيارة رقم  اليه لتمويل و�سراء  املنذر واملنذر  القر�س املربمة بني  اتفاقية  املتبقي من قيمة  فل�سا 
البنك  ل�سالح  رهنها  مت  والتي   2014 موديل  النرتا  هيونداي  نوع  من  دبي  خ�سو�سي   E32025
املنذر . وذلك خالل مدة اق�ساها )15( يوم من تاريخ االعالن ، واال �سوف يتخذ املنذر كافة االجراءات 
القانونية حيال حت�سيل الدين املذكور وبيع ال�سيارة املذكورة باملزاد العلني قانونا ، مع حفظ حقنا يف 

املطالبة يف املطالبة بالتعوي�سات املادية واالدبية والفوائد التاأخريية بذات ال�ساأن.
  الكاتب العدل

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
 يف  الق�سية  رقم  2017/919   جتاري جزئي - دبي 

املدعي عليه : �سركة ايتزا بيتزا 
العنوان : اإمارة دبي - ديرة - مردف - مبنى �سيف حممد ال�سام�سي - حمل رقم 17 - هاتف / 
042888192  - نحيطكم علما انه مت انتدابنا خبري ح�سابي بالق�سية اعاله واملرفوعة �سدكم من 
املدعية / ال�سركة العربية االمريكية للتكنولوجيا - ارامتك  - وعليه فانتم مكلفون او من ميثلكم 
قانونا بح�سور اجتماع اخلربة واملقرر عقده يوم االربعاء املوافق 2017/8/30 ال�ساعة الثانية ع�سرة 
ظهرا  - وذلك مبقر مكتبنا يف )دبي - �سارع ابوبكر ال�سديق - مركز حمر عني - بوابة 4 - الطابق 
5BG - 5( - يرجى احل�سور باملوعد واملكان املحدد واإح�سار امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى 
علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�سور فان اخلربة �ستبا�سر اعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة لها 

قانونا  -  لال�ستف�سار االت�سال ب��� / 050-6317417  
اخلبري احل�سابي - ناهد ر�ساد                  

اإعالن للح�سور اأمام اخلربة 
العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   

  اعالن  
املرجع : 1473

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/  يعقوب عبيد غاب�س يعقوب - اإماراتي اجلن�سية - يرغب 
 يف بيع وتنازل كامل ح�س�سه البالغة 100% يف الرخ�سة  "بحر الكورني�س لتجارة العبايات "
رخ�سة جتارية رقم )215977( اىل ال�سيد/ �سهاب مانيامكونات حميد - هندي اجلن�سية - 

وقد مت تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىلموؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات.  
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي  اعرتا�س على ذلك عليه 

اتباع ال�سبل القانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   

 مذكرة تبليغ موعد جل�سة بالن�سر  بورود التقرير  
الرقم  2017/49  جتاري كلي    
اىل املدعي عليه / 1- �سركة كراون كانالين �سبالير - �س م ح 

2- كينث روبرت كراون 3- جويل جيم�س هيبريت 4- �سركة كراون كانالينز جروب 
- �س م ح  -  حيث ان املدعي / باول اندري �سكوت  

ح�سورك  يقت�سي  وعليه    ، كلي  جت���اري   2017/49 رق��م  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
املوافق   اخلمي�س  ي��وم  الثانية  الكلية  التجارية  ال��دائ��رة  اخليمة  راأ���س  حمكمة  اإىل 
ما  وتقدمي   ، ال��دع��وى  على  لالإجابة  وذل��ك  م�ساء  اخلام�سة  ال�ساعة  م   2017/9/7
وكيل عنك يف  اإر���س��ال  اأو  تخلفك عن احل�سور  ودف��وع ويف حالة  بيانات  لديك من 

الوقت املحدد اأعاله فاإن املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى غيابيا بحقك.  
     اأمني ال�سر - حممد جمد الدين حممد

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
  يف الدعوى  رقم 2017/1099  جتاري كلي      

& جا�سم �سيف عبداهلل  املقامة من املدعي / خالد عبداهلل حميد الرحومي املهريي 
حامد العبدويل - �سد املدعي عليهم / الفوز للمقاوالت - �س ذ م م  & مانوج موليكودي 
�سوبرامانيان & راجي�س فايل برامبيل رايف  - نعلن نحن اخلبرية احل�سابية/اليازية 
اأنه مت تعيننا من حمكمة دبي املوقرة لتنفيذ مهمة اخلربة احل�سابية   ، خليفة املري 
املدعي عليهم حل�سور  نعلن  - كما  اعاله  املذكورة  الدعوى  املحكمة يف  الواردة بحكم 
اجتماع اخلربة املقرر له جل�سة يوم الثالثاء  املوافق 2017/8/29 يف متام ال�ساعة 3.30 
ع�سرا وذلك مبقر مكتبنا الكائن بدبي - ديره - بور �سعيد بناية و�سل بزن�س �سنرتال 

- دبي مكتب رقم 702 - فاك�س 2997739 4 971 ، هاتف  2997711 4 971 
خبرية ح�سابية 
اليازية خليفة املري 

 اعالن اجتماع اخلربة

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
 يف الدعوى رقم 2017/1374 جتاري جزئي  

املدعى عليها : نيلدا هالكون اي�سربا 
)العنوان / دبي - هو العنز - بناية حممد عقيل - �سقة رقم 108 - قطعة رقم 532 - 

�س ب 7272 - هاتف رقم 050-51870788(  
يرجى احل�سور اىل اجتماع اخلربة املقرر مبكتب اخلبري امل�سريف  املدون ادناه وذلك 
يف  دفوعكم  لبيان  وذل��ك    2017/8/30 املوافق  �سباحا  العا�سرة  ال�ساعة  االربعاء  يوم 

الدعوى املرفوعة عليكم من قبل بنك ام القيوين الوطني - �س م ع  
رقم  مكتب  االأول  ال��دور   - امل�سيئة  ال�سم�س  بناية   - احل�سابات  لتدقيق  املعرفة  بيت 
 : رق��م  متحرك  هاتف   -  042833622  : رق��م  فاك�س   -  042830100 رق��م  هاتف    ،112

0506516092 - مقابل الطاير لل�سيارات - القرهود / دبي
 اخلبري امل�سريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 64

بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات  

اعالن اجتماع خربة بالن�سر 

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
 مذكرة  اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                       اىل املدعي عليه/ البحر املتو�سط للخدمات الفنية - �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 8/30 /2017    ال�ساعة 15.00  .

باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 
قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل باال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف حالة  تخلفكم 

�سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري )وامرت املحكمة بتق�سري مدة االإعالن( 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 6583/2017/13 
6585/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
عبده حممد بركات  ابراهيم برب�س 
ا�سالم �سعد احمد ا�سماعيل برب�س 

مبلغ املطالبة
16400 درهم + تذكرة العودة 
16400  درهم + تذكرة العودة

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر    

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

لها جل�سة 9/21 /2017    ال�ساعة 8.30  

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

ويف حالة  تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

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

م
1
2

ا�سم املدعي
 حازم �سلطان فندي امام 

حممد عبدال�ستار علي عثمان 

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

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2019  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- علري�سا حممود الهي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
يو ايه �سي ملقاوالت البناء �س.ذ.م.م وميثله: عائ�سة عتيق علي بالل جوهر  قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )103.989 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�ستحقاق  
حتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم 
فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �س  املوافق  2017/9/10   االحد 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2328  جتاري جزئي              

ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  جي�س�س  باجناد  يفيلني   -1  / عليه  املدعي  اىل 
عبداهلل  ع��ب��داهلل حمد  ومي��ث��ل��ه:  �����س.م.ع  ال��وط��ن��ي  القيوين  ام  بنك  امل��دع��ي/ 
عمران العمران ال�سام�سي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   38.235.57( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
املحاماة والفائدة 2.49% �سهرياً من تاريخ 2011/12/20 وحتى ال�سداد التام .  
وحددت لها جل�سة يوم االأحد  املوافق  2017/9/17  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.14
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2331  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- ر�سا �سليم ملك جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع وميثله: عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سام�سي  
مببلغ وقدره )23.529.40 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
2.49% �سهرياً من تاريخ 2017/5/25 وحتى ال�سداد التام .  وحددت لها جل�سة 
 Ch1.C.12 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة    2017/9/18 املوافق   االثنني  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�شعيد بن طحنون يح�شر اأفراح الكتبي وال�شبو�شي
•• العني-وام: 

ح�سر معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون اآل نهيان اأم�س حفل االإ�ستقبال الذي اأقامه �سعادة حياب بن 
الكتبي   اإىل كرمية �سهيل بن مطر بن حاذه  اأجناله » مطر«  الكتبي مبنا�سبة زفاف  مطر بن حاذة 
و«عبداهلل« اإىل كرمية عمري بن حممد باملرو�سد ال�سبو�سي و«�سعيد« اإىل كرمية عبداهلل بن مطر بن 
حاذه الكتبي و زفاف عبدالعزيز �سلطان علي ترمي الكتبي اإىل كرمية �سغري عبداهلل بخيت الكتبي.

كما ح�سر احلفل الذي اأقيم ب�سالة هيلي يف مدينة العني ،ال�سيخ طحنون بن �سعيد بن طحنون اآل 
نهيان وال�سيخ ال�ساعر ماجد بن �سلطان اخلاطري وعدد من ال�سيوخ ووجهاء القبائل وكبار ال�سخ�سيات 
واأبناء  التعاون اخلليجي  وال�سرطة و�سيوف من دول جمل�س  امل�سلحة  القوات  وامل�سوؤولون و�سباط 

واأعيان قبيلتي بني كتب وال�سبو�سي وجمع من املدعوين واملهنئني وزمالء العر�سان.
ت�سمن احلفل م�ساركة فرقة العيالة بعرو�س وفقرات متنوعة من الرتاث ال�سعبي.

�شمن ممار�شات الدوحة امل�شتمرة يف ت�شويه احلقيقة

»االإرهاب.. حقائق و�شواهد«: النظام القطري جّر اخلالف ال�شيا�شي اإىل اأروقة البيت احلرام
حممد احلّمادي: قطر اأحرقت اآخر اأوراقها وكان يفرت�ش بها تقدير »املكرمة ال�شعودية«

د. عايد املناع: الدوحة ت�شّرفت بناًء على توجيه اإيرايّن واخلليج اأقرب لها من دول اأخرى 
د. عبداهلل الع�ّشاف: ال�شعودية �شّدت جميع املنافذ اأمام احلجج الواهية لل�شيا�شة القطرية

ك�����س��ف��ت احل���ل���ق���ة ال�������س���اب���ع���ة من 
حقائق  ب�������رن�������ام�������ج »االإره�������اب.. 
ال�سارقة  و�سواهد« الذي تثّبه قناة 
الف�سائية التابعة ملوؤ�س�سة ال�سارقة 
يوم اخلمي�س من  لالإعالم، م�ساء 
التظّلم  �سيا�سة  ع��ن  اأ���س��ب��وع،  ك��ل 
حكومة  تنتهجها  التي  وال�سكوى 
باملقد�سات  العبث  واآل��ي��ة  ال��دوح��ة، 
االإ���س��الم��ي��ة، وال��ت��ع��ام��ل م��ع ورقة 
احل��ّج، الفري�سة االأك��رب يف الدين 
االإ����س���الم���ي، ك���ورق���ة ���س��غ��ط على 
اململكة  ال�سيما  امل��ق��اط��ع��ة،  ال���دول 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة، وامل�����س��ي يف 
توظيف الدين ببالط ال�سيا�سة يف 
خطوة تك�سف مدى تخّبط الروؤى 
وجّره  ال��دوح��ة  لنظام  ال�سيا�سية 
اأروقة  اإىل  ال�سيا�سية  للخالفات 

بيت اهلل احلرام. 
قدمها  التي  احللقة  وا�ست�سافت 
االإع����الم����ي اإب���راه���ي���م امل���دف���ع كاًل 
م����ن ال���ك���ات���ب حم���م���د احل����م����ادي، 
»االحتاد«  �سحيفة  حترير  رئي�س 

املناع اإىل اأن النظام القطري اأ�ساع 
ي�����س��ت��ف��د من  ث��م��ي��ن��ة ومل  ف��ر���س��ة 
ه��ذه امل��ب��ادرة، اإذ ك��ان م��ن الواجب 
يجعل  واأن  ب��ه��ا،  ي��رّح��ب  اأن  عليه 
امل�ساحلة،  نحو  اأوىل  خطوة  منها 
ل��ك��ن��ه ت�����س��ّرف ب��ه��ذا ال�����س��ك��ل بناًء 
ع��ل��ى ت��وج��ي��ه اإي������رايّن ي�����س��ع��ى اإىل 
اال�ستهانة والت�سكيك باإدارة اململكة 
مُيلى  ال��دوح��ة  اأن  يثبت  ما  للحج، 
عليها �سيا�سياً من اخلارج، م�سيفاً 
اأن النظام القطري ا�ستغّل احلجاج 
متمنياً  �سيا�سية،  اأغرا�س  لتمرير 
اأن  القطريني يف  ال�سا�سة  اأن يفكر 
اإليهم من  اأه���م واأق���رب  اأ���س��ق��اءه��م 

دول اأخرى.
القطري  النظام  اأن  املناع  واأو���س��ح 
لي�ست لديه نّية ح�سنة يف التعامل 
م��ع ه���ذه امل�����س��األ��ة، ول���و ك���ان عك�س 
ذلك لقبل تطّوع ال�سعودية  باإر�سال 
طائرات اخلطوط اجلوية التابعة 
لها لنقل احلجاج من الدوحة اإىل 
اأن  ل���الأزم���ة  اأراد  ل��ك��ن��ه  اأرا���س��ي��ه��ا، 

االأزمة  اآخ���ذاً  املك�سوف  على  يلعب 
اأبعد بح�سب  اخلليجية اإىل ما هو 
ت��و���س��ي��ف��ه، واأن����ه ي��ت��ّج��ه ن��ح��و الال 
اأك���رث،  اإىل االأم������ام  ، وي���ه���رب  ح���ل 
لت�سعيد  عديدة  حم��اوالت  �سمن 
ا�ستغرابه من قيام  االأزم��ة، مبدياً 
الفعل  بهذا  وم�سلمة  عربية  دول��ة 

املحكوم بالف�سل. 
الدوحة  اأن  اإىل  احل��م��ادي  واأ���س��ار 
ت�سيي�س  م�������س���األ���ة  ع���ل���ى  م�������س���ّرة 
على  اأك���رب  ب�سكل  وال�سغط  احل��ج 
والدول  ال�سعودية  العربية  اململكة 
النظام  اأن  م�����وؤك�����داً  امل���ق���اط���ع���ة، 
ال��ق��ط��ري ل��و ك���ان ي��ري��د التجاوب 
ملا  ال�سعودية  املكرمة  م��ع  بالفعل 
ت�سّرف بهذا ال�سكل، لكن ما حدث 
فهو م�سى  ذل��ك متاماً،  هو عك�س 
يف ب��ث اخل����وف ل���دى ال�����س��ع��ب من 
اأداء فري�سة احلج هذا العام، فيما 
عك�ست ت�سريحات وزير اخلارجية 
ال��ق��ط��ري ت��خ��ّب��ط ال����ق����رارات، ومل 
يكن موفقاً فيما اأ�سار اإليه من اأن 

يف االأ�����س����ت����ودي����و، وع�����رب االأق����م����ار 
الدكتور  ال��ك��وي��ت  م��ن  ال�سناعية 
امل��ن��اع، االأك��ادمي��ي والباحث  ع��اي��د 
الدكتور  الريا�س  ومن  ال�سيا�سي، 
االإعالم  اأ�ستاذ  الع�ساف،  اهلل  عبد 
ال�سيا�سي يف جامعة االإمام حممد 
املناورات  عن  للحديث  �سعود،  بن 
لت�سيي�س  ال��دوح��ة  بها  تقوم  التي 
ال�سعائر املقّد�سة، ودوافعها للقيام 
بهذا العمل وغايته، والتاأكيد على 
م��ن خادم  ال�����س��ع��ودي��ة  امل��ك��رم��ة  اأن 
ال�سريفني تدفع باجتاه  احلرمني 
على  املقّد�سة  املنا�سك  اأداء  ت�سهيل 
احل���ّج���اج ال��ق��ط��ري��ني وع����دم خلط 
بال�سيا�سي  ال��دي��ن��ي  امل�����س��ه��د  ه���ذا 

الراهن.  
ويف م�ستّهل احللقة اأو�سح الكاتب 
اخلطوة  اأن  احل�����م�����ادي،  حم���م���د 
ال��ت��ي ات��خ��ذه��ا ن��ظ��ام ال���دوح���ة مل 
الورقة  اإياها  تكن موفقة، معترباً 
االأخ����رية واالأخ���ط���ر ل��ق��ط��ر، الفتاً 
بات  ال���ق���ط���ري  ال���ن���ظ���ام  اأن  اإىل 

الدوحة تريد »�سمانات« ل�سالمات 
احلجاج القطريني، م�سرياً اإىل اأن 
ه����ذا اأم�����ر م�����س��ت��غ��رب مل ن���ع���ده يف 

خليجنا. 
�سحيفة  حت���ري���ر  رئ���ي�������س  وت����اب����ع 
اإدارة  ي�ستطيع  اأح���د  ال  االحت����اد: 
منا�سك فري�سة احلج مثل اململكة 
ال��ع��رب��ي��ة ال�������س���ع���ودي���ة، ك����ون هذا 
مكة  اأه����ل  ع��ل��ى  يقت�سر  امل��و���س��وع 
واجل��زي��رة ال��ع��رب��ي��ة، وم��ا ه��ذه اإال 
اأغرا�ساً  ت��وؤدي  �سيا�سية  مناو�سات 
اآنية، وكان يفرت�س بحكومة قطر 
اأن تقبل الدعوة ال�سعودية وتثّمن 
اأ����س���واأ  ت�����س��ت��غ��ّل��ه  اأن  ال  ج���ه���وده���ا، 
ذاته  الوقت  يف  م�سرياً  ا�ستغالل«، 
اأوراقها  اآخ��ر  اأحرقت  اأن قطر  اإىل 
اأكرب  وه���ذه  وانك�سفت،  امل���الأ  على 
مع  احل��ب��ال  فيها  قطعت  خطيئة 
»بداًل  ب��ال��ق��ول:  ليختم  حميطها، 
من اأن تهرول قطر اإىل اإيران، كان 

يجب اأن تذهب باجتاه الريا�س.
م���ن ج��ان��ب��ه اأ����س���ار ال��دك��ت��ور عايد 

املواطنني  ك��رام��ة  ب��ال��ق��رار مي�����ّس 
وهيبة القيادة. 

القطري  النظام  اأن  الع�ّساف  واأكد 
اإي��ران فقد  اإىل جانب  با�سطفافه 
ال  با�سمها،  ر�سمياً  ن��اط��ق��اً  اأ���س��ب��ح 
اأمر  امل�����س��األ��ة، وه���ذا  �سيما يف ه��ذه 
حرق  اإىل   - و�سفه  ح�سب   - اأدى 
ج�سور احل��ل يف االأزم��ة اخلليجية 
القطري  النظام  قائاًل:  الراهنة، 
االلتفاف  ويحاول  متهالكاً  اأ�سبح 
مم�سكاً  ال�سيا�سية  امل�����س��ائ��ل  ع��ل��ى 
باأي ورقة ميكن اال�ستفادة منها يف 
عملية ال�سغط، وهذه الورقة التي 

ميتلكها �سقطت. 
نظام  اأن  اإىل  ال���ع�������س���اف  واأ������س�����ار 
ال��دوح��ة جل���اأ اإىل ذرائ����ع، واأذرع����ة 
اإعالمية، و�سركات عالقات عامة، 
الإزالة االنطباع عنه من اأنه يكذب 

تبقى م�ستمرة واأن ُيظِهر االآخرين 
- يف اإ�سارة اإىل الدول اخلليجية - 
اأنهم يعرقلون ذهاب احلجاج  على 
العمرة،  منا�سك  الأداء  القطريني 
م�سيفاً اأن قطر تتعامل مع امل�ساألة 
على اأ�سا�س اأنها دولة »مقاِطعة« ال 

»مقاَطعة«.  
واأو�سح الدكتور عبد اهلل الع�ّساف 
اأن اململكة العربية ال�سعودية �سّدت 
جميع املنافذ اأمام احلجج والذرائع 
القطري  ال��ن��ظ��ام  ي��ق��ّدم��ه��ا  ال��ت��ي 
جرائمه  اإخفاء  لي�ستطيع  ل�سعبه، 
ع��ن ال����راأي ال��ع��ام، م�����س��رياً اإىل اأن 
املياه  يف  ال�سيد  ح��اول��ت  ال��دوح��ة 
اأرادت  ال��ت��ي  ه��ذه  بفعلتها  ال��ع��ك��رة 
اململكة  ق���رار  ت�سويه  خاللها  م��ن 
القطريني،  احل��ج��اج  با�ست�سافة 
القبول  اأن  واهية مثل  ذرائ��ع  عرب 

ع��ل��ى ال��ن��ا���س، واأن م���ا ق���ام ب���ه هو 
تغتفر، م�سيفاً  �سيا�سية ال  �سقطة 
اأن ج��رائ��م ال��ن��ظ��ام ال��ق��ط��ري منذ 
20 عاماً يف كّفة، وهذه امل�ساألة يف 

كّفة اأخرى. 
ويك�سف الربنامج، الذي يبث على 
مدار 50 دقيقة، ويعر�س يف متام 
ال�ساعة العا�سرة من م�ساء كل يوم 
ال�سارقة،  قناة  �سا�سة  على  خمي�س 
وحقائق  م�����س��ب��وه��ة،  م��ّل��ف��ات  ع���ن 
ل��ل��م��رة االأوىل  ُت��ع��ر���س  و���س��واه��د 
الدول  تتبعها  التي  االآل��ي��ات  ح��ول 
الداعمة لالإرهاب، الإي�سال الدعم 
واملتطّرفني  االإرهابية  للمنظمات 
من  يتمّكنون  والتي  العامل،  ح��ول 
اإرهابية  عمليات  �سن  من  خاللها 
ت���ك���ون ح�����س��ي��ل��ت��ه��ا ق��ت��ل االأب����ري����اء 

وترويع االآمنني. 

املباين واملتاحف مراكز تعليمية تك�شف اأ�شرار املنطقة لزوارها

»قلب ال�شارقة« يدعم الروؤية الثقافية لالإمارة ويوؤ�شل روابطها التاريخية 
•• ال�صارقة-الفجر:

يعر�س م�سروع تطوير »قلب ال�سارقة«، اأكرب امل�ساريع الرتاثية وال�سياحية 
يف املنطقة واأبرزها، للزوار واملقيمني ثقافة اإمارة ال�سارقة وتاريخها العريق، 
من خالل جمموعة كبرية من املتاحف الثقافية والرتاثية والتاريخية، التي 
توفر نافذة للتعرف على حياة االأجيال ال�سابقة بطريقة مبتكرة، فمعظمها 
متاحف تفاعلية ب�سكل كامل، تتيح لل�سياح واملهتمني االطالع على خمتلف 

اجلوانب املرتبطة مبا�سي املنطقة وتراثها العريق.
واأزقتها  العتيقة  وبيوتها  واأ�سواقها  ال�سارقة  قلب  منطقة  مباين  وتوفر 
املوجودة فيها فر�سة ثمينة للزوار ملعاي�سة اأ�سالة ال�سارقة، والتعرف على 
التاريخية  اأحداثها  واأه��م  فيها،  االجتماعية  القيم  اأب��رز معاملها ومنظومة 
التي مل يقت�سر تاأثريها يف حياة ال�سكان بذلك الوقت فح�سب، بل �سكلت 
اأي�ساً املالمح العريقة لالإمارة، والتي يعك�سها وجود 9 متاحف تعك�س هذا 
الزخم التاريخي، اأبرزها: بيت النابودة، وح�سن ال�سارقة احل�سن، ومتحف 
ال�سعبية،  االأل��ع��اب  وب��ي��ت  ل��ل��رتاث،  ال�����س��ارق��ة  االإ����س���الح، ومتحف  م��در���س��ة 

وغريها.
وتاريخية  تراثية  متاحَف  باعتبارها  املتاحف  هذه  اإىل  ال�سارقة  تنظر  وال 

قراءة  يف  ال���زوار  ي�سارك  حيث  للتعلم،  رئي�سة  م��راك��ز  اأن��ه��ا  على  ب��ل  فقط، 
تفا�سيل ما�سي املنطقة، و�سرب اأغوارها واكت�ساف اأ�سرارها.

وحول اأهمية الدور الذي يلعبه »قلب ال�سارقة« يف تعزيز الواقع احل�ساري، 
قال يو�سف املطوع، مدير م�سروع قلب ال�سارقة: تلعب املتاحف دوراً مهماً 
يف عر�س الكنوز االأثرية والتاريخية وا�ستقطاب الزوار، لكن دورها الفعلي 
اإىل كونها مراكز تعليمية وتثقيفية  ال يتوقف عند هذا االأم��ر، بل يتعداه 
تلهم املهتمني بالتاريخ وال��رتاث، وتقدم نظرة �ساملة عن ما�سينا العريق 
بكل مدلوالته، نرى من خاللها كيف كانت بيوتنا، وكيف عا�ست جمتمعاتنا 
واالعتزاز  االأمم،  بني  مكانتنا  فهم  على  االأم��ر  ه��ذا  وي�ساعدنا  املا�سي،  يف 
مبا�سينا وتراثنا االأ�سيل، وا�ستقراء وجهة م�سريتنا يف امل�ستقبل، لذا جاء 
تطوير م�سروع قلب ال�سارقة يف املنطقة املحيطة باملتاحف، لتعزيز ارتباطنا 

الثقايف باالإمارة، وتاأ�سيل تاريخها العريق.
واأ�ساف املطوع: ت�سكل متاحف منطقة قلب ال�سارقة حلقة و�سل حية الأبناء 
االإمارات تربط بني االأجداد واالآباء الذين عا�سوا على هذه االأر�س واأ�س�سوا 
لنه�ستها ب�سربهم وعزميتهم، وبني واالأبناء الذين يوا�سلون انتهاج هذه 
ال�سرية العطرة لري�سموا مبدادها مالمح النجاح يف امل�ستقبل، اأما بالن�سبة 
يعدان  اللذين  واإرثها،  ال�سارقة  �سكان  لفهم  عنها  اأداة ال غنى  فهي  للزوار 

جزءاً ال يتجزاأ من دولة االإمارات العربية املتحدة، والعامل العربي.
املناطق  ترميم  على  �سروق  والتطوير  لال�ستثمار  ال�سارقة  هيئة  وتعمل 
فنية  مل�سة  ذات  وجهة  لت�سكل  وجتديدها  االإم���ارة  يف  والرتاثية  التاريخية 

حيوية معا�سرة، مع احلفاظ على اأ�سالة ثقافتها التاريخية ب�سكل كامل.
واأ�سار املطوع اإىل اأن املتاحف املتواجدة يف قلب ال�سارقة �سواهد �ساخمة على 
فمتحف  للمنطقة،  والثقايف  واالجتماعي  ال�سيا�سي  امل�سهد  تطور  مراحل 
ح�سن ال�سارقة على �سبيل املثال، ي�ساعدنا على االنتقال اإىل املا�سي للتعرف 
املعا�سر،  التاريخ  ون�سف من  ق��رن  م��دار  على  ال�سارقة  مبنى يف  اأه��م  على 
التزال  اإذ  ال�20،  القرن  منت�سف  حتى  ال�19  القرن  اأوائ��ل  من  وحت��دي��داً 
 ،1823 عام  �ُسّيدت  اأنها  مع  ال�سارقة،  قلب  يف  �ساخمة  التاريخية  القلعة 
وا�ستخدمت مقراً حلكومة ال�سارقة، ومقراً لعائلة القوا�سم، واحتوت على 

�سجن.
واأ�ساف: »اأما متحف مدر�سة االإ�سالح فيحظى ب�سعبية كبرية لدى الطالب 
اليوم، الأنه ي�ساعدهم على اكت�ساف ما كانت عليه احلياة املدر�سية قبل اأكرث 
للتعليم  ر�سمي  معهد  اأول  االإ���س��الح  مدر�سة  كانت  عندما  ع��ام��اً،   80 من 
االألعاب  بيت  اأم��ا  املنطقة،  اأنحاء  جميع  من  الطالب  ي�ستقبل  ال�سارقة  يف 
القدمية  ال�سعبية  االألعاب  و  املا�سي   اإحياء   يف  ب��ارزاً  دوراً  ال�سعبية فيلعب 

وينظم ور�س عمل لالأطفال يف جمال الريا�سات ال�سعبية واالألعاب«.
ال�سارقة  متحف  ُيعترب  ال�سارقة،  قلب  منطقة  مرافق  خمتلف  بني  وم��ن 
االأ�سيل  االإرث  يعر�س  اإذ  االإم���ارة،  اإرث  تكلل  التي  اجلواهر  اأثمن  للرتاث 
والثقافة الرثية الأهل االإمارات و�سكان ال�سارقة عرب العقود املا�سية، ويوؤكد 
على العادات والتقاليد العربية الكرمية، ويزرع قيم التم�سك بها ب�سفتها 

م�سدر اعتزاز وفخر لالأجيال.
ق�سة  �سحر  متيز  التي  املوا�سفات  جميع  املتحف  ميتلك  امل��ط��وع:  واأو���س��ح 
تراثية �ُسردت على مر الع�سور، الأنه يحافظ على عادات ال�سارقة املتميزة 
والفريدة من نوعها، والتي ُت�سّكل م�سدراً مل�ساعر الفخر واالعتزاز ل�سعب 
التعرف  واملواطنني من  واملقيمني،  ال�سياح،  ب��ارزاً ميّكن  االإم��ارات، ومركزاً 

على تقاليد املنطقة.
ومع توطيد زخم م�سروع قلب ال�سارقة، تلعب املتاحف دوراً متنامياً يف توفري 
وت�ستعر�س  االأ�سيل  االإم���ارة  ت��راث  ب��ني  جتمع  نوعها،  م��ن  ف��ري��دة  جتربة 

روايات من تاريخ املنطقة . 
واجلدير بالذكر، اأن للمتاحف دور مهم يف دعم الروؤية الثقافية لالإمارة، 
حيث تعترب رابطاً ثقافياً وطيداً بني االأجيال على مر الزمان، و�سرحاً ثابتاً 

ف. وغنياً يحت�سن ذاكرة املكان وتاريخه امل�سرِّ
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       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1530  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-�سركة املر�ساة للكيماويات ذ.م.م 2- كري�سنا برا�ساد راما جوبا الن 3- جيتا 
راماجوباالن 4- راماديفان راماجوباالن ناير راماجوباالن 5- راجموباالن ناير ام فا�سوديفان 
ناير جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي / بنك برودا وميثله : ح�سن علي مطر الريامي قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره 
املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )4268058.86(
يوم اخلمي�س  لها جل�سة  كفالة.وحددت  املعجل بال  بالنفاذ  و�سمول احلكم  التام  ال�سداد  وحتى 
املوافق 2017/10/5   ال�ساعة 09.30 �س بالقاعة : Ch 2.E.21  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2647  جتاري جزئي              

حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م   العامة  للتجارة  ون�سري  علي   -1  / عليه  املدعي  اىل 
علي  دبي وميثله: ح�سني  فرع  ذ.م.م  ا�س جلف  بيه  يو  املدعي/  ان  االقامة مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي  عبدالرحمن لوتاه  قد 
عليها مببلغ وقدره )323.122.64 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
التام.  وح��ددت لها  ال�سداد  تاريخ اال�ستحقاق  وحتى  �سنوياً من  والفائدة %12 
 Ch1.C.12 جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2017/9/13  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2551  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- الوادي اجلديد ملقاوالت البناء �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
علي  ح�سني  وميثله:  ذ.م.م  امل��ح��دودة  لل�سناعات  بت  ب��ويل  هنيكل  امل��دع��ي/  ان  مبا 
عبدالرحمن لوتاه  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
مببلغ وقدره )195.493 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة %12 
من تاريخ اال�ستحقاق  حتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة  امل��واف��ق  2017/9/27   ي��وم االرب��ع��اء   وح��ددت لها جل�سة 
Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2397  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- عا�سم علي بن حممد عارف جمهول حمل االقامة مبا ان 
���س.م.ع وميثله: عبداهلل حمد عبداهلل عمران  الوطني  القيوين  ام  بنك  املدعي/ 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سام�سي   العمران 
عليه مببلغ وقدره )22.466.58 درهم( وت�سمني املدعى عليه بالر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 2.49% �سهرياً من تاريخ 2011/12/20 وحتى ال�سداد التام 
.  وحددت لها جل�سة يوم االأح��د  املوافق  2017/9/17  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• الفجر - 
خرية ال�صيباين

•• مكة املكرمة -وام:

اأدى �سيوف الرحمن �سالة اأول جمعة 
من �سهر ذي احلجة يف امل�سجد احلرام 
متكاملة  م��ن��ظ��وم��ة  و����س���ط  ام���������س.. 
االأجهزة  وفرتها  التي  اخل��دم��ات  م��ن 
اململكة  يف  احل���ج���اج  ب��خ��دم��ة  امل��ع��ن��ي��ة 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ال�����س��ق��ي��ق��ة ويف 
واالأمان  االأمن  �سادها  اأجواء روحانية 

والراحة واال�ستقرار.
�ساملة  ب���رع���اي���ة  احل����ج����اج  وي���ح���ظ���ى 
حر�ست القطاعات احلكومية واالأهلية 
تنفيذا  ت���وف���ريه���ا  ع���ل���ى  امل���م���ل���ك���ة  يف 
ال�سريفني  احلرمني  خادم  لتوجيهات 
�سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 
بن  �سلمان  ب��ن  حممد  االأم���ري  و�سمو 
ن��ائ��ب رئي�س  ال��ع��ه��د  ع��ب��دال��ع��زي��ز ويل 
جمل�س الوزراء وزير الدفاع ومبتابعة 
خادم  م�ست�سار  الفي�سل  خالد  االأم��ري 
اأم����ري منطقة  ال�����س��ري��ف��ني  احل���رم���ني 
م���ك���ة امل����ك����رم����ة رئ���ي�������س جل���ن���ة احل���ج 
املركزية الذين يحر�سون على حتقيق 
البيت  لقا�سدي  الراحة  �سبل  وتوفري 
احلرام ومتكينهم من اأداء ن�سكهم بكل 

ي�سر واأمان.
و�سهد احلرم املكي منذ ال�سباح الباكر 
توافد احلجاج.. حيث امتالأت اأروقته 
وامتدت  بامل�سلني  و�ساحاته  واأدواره 
�سفوفه اإىل ال�ساحات والطرق املوؤدية 
املعنية  ن��ف��ذت اجل���ه���ات  ف��ي��م��ا  اإل���ي���ه.. 
خ��ط��ط��ه��ا ال���ت���ي اأع���دت���ه���ا ع��ل��ى اأر�����س 
الواقع بكل دقة جمندة كافة اإمكاناتها 
اخلدمات  اأرق������ى  ل��ت��وف��ري  ال��ب�����س��ري��ة 
ب��ال�����س��ورة ال��ت��ي ت��ت��واف��ق م��ع تطلعات 

احلكومة ال�سعودية.
على  خططها  يف  ال��ق��ط��اع��ات  ورك����زت 
الرحمن  ����س���ي���وف  و�����س����ول  مت���ك���ني 
وقا�سدي بيت اهلل احلرام من الو�سول 
اإىل امل�سجد احلرام واخلروج منه بكل 

ي�سر و�سهولة وذلك من خالل التعاون 
والتن�سيق بني الرئا�سة العامة ل�سوؤون 
اأمن  امل�سجدين احلرام والنبوي وقوة 
احلرم واإدارة احل�سود الب�سرية وقوات 
احلج والعمرة حيث ت�سافرت جهودهم 
لتنظيم عملية الدخول واخل��روج من 
واإىل امل�سجد احلرام ومنع اجللو�س يف 

املمرات املوؤدية اإليه.
ل�سوؤون  العامة  الرئا�سة  حر�ست  كما 
امل�سجد احلرام على توفري جميع �سبل 
الراحة لقا�سدي بيت اهلل احلرام داخل 
توفري  م��ن  و�ساحاته  احل���رام  امل�سجد 
م���اء زم���زم وت��وج��ي��ه واإر����س���اد احلجاج 
ال�سحيحة  بالطريقة  ن�سكهم  الأداء 
وا�ستف�ساراتهم  اأ�سئلتهم  على  وال���رد 
املتعلقة  ال��دي��ن��ي��ة  ال���درو����س  وت��ن��ظ��ي��م 
ب��احل��ج واأح���ك���ام���ه وواج���ب���ات���ه واآداب�����ه 
الطواف  عملية  تنظيم  اإىل  اإ���س��اف��ة 
وال�سعي ومراقبتها وتوفري العديد من 
للمحتاجني  باملجان  لل�سعي  العربات 
وتخ�سي�س  ال�����س��ن  وك���ب���ار  وال���ع���ج���زة 
االحتياجات  ل��ذوي  العربات  من  ع��دد 
اخل���ا����س���ة وت��خ�����س��ي�����س مم�����رات لهم 

املحيطة  ال�ساحات  تهيئة  على  ع��الوة 
بامل�سجد احلرام .

امل�ساركة  االأم��ن��ي��ة  القطاعات  ون��ف��ذت 
على  العام  هذا  حلج  االأمنية  اخلطط 
ومراقبتها  امل��روري��ة  احل��رك��ة  تنظيم 
فوري  ب�سكل  االخ��ت��ن��اق��ات  وم��ع��اجل��ة 
ون�سرت العديد من ال�سباط واالأفراد 
والطرق  املكرمة  مكة  اأحياء  يف جميع 
ومنع  احل������رام  امل�����س��ج��د  اإىل  امل����وؤدي����ة 
املركزية  املنطقة  اإىل  املركبات  دخ��ول 
وعدم الوقوف بها لعدم وجود مواقف 

دائمة بها.
ال�سحية  ال�����س��وؤون  م��دي��ري��ة  ووف����رت 
الرعاية  بتوفري  املقد�سة  بالعا�سمة 
احلرام  اهلل  بيت  لقا�سدي  ال�سحية 
من خالل امل�ست�سفيات العامة واملراكز 
ال�سحية املنت�سرة يف جميع اأحياء مكة 
ال�سحية  امل��راك��ز  على  ع��الوة  املكرمة 
داخ�����ل امل�����س��ج��د احل������رام ال���ت���ي تقدم 
ال��ط��ارئ��ة والتي  ل��ل��ح��االت  خ��دم��ات��ه��ا 
احلرام  اهلل  بيت  لقا�سدي  قد حت��دث 
�ساحاته  اأو  احل������رام  امل�����س��ج��د  داخ�����ل 
وتقدمي العالج الالزم لها واإحالة من 

حتتاج حالته للمتابعة اإىل مل�ست�سفيات 
عالجه  ملوا�سلة  املكرمة  مبكة  العامة 
ب��ه��ا.وت��اب��ع��ت ق��وة اأم���ن احل���رم احلالة 
االأم��ن��ي��ة ل��ق��ا���س��دي ب��ي��ت اهلل احل���رام 
و�ساحاته  احل��������رام  امل�������س���ج���د  داخ�������ل 
الرئا�سة  م���ع  وال��ت��ن�����س��ي��ق  وال���ت���ع���اون 
ال��ع��ام��ة ل�������س���وؤون امل�����س��ج��د احل�����رام يف 
�سيوف  وخ��روج  دخ��ول  عملية  تنظيم 
امل�����س��ج��د احل���رام  ال��رح��م��ن م���ن واإىل 
اإىل  املوؤدية  املمرات  يف  اجللو�س  ومنع 
�سحن املطاف ومراقبة احلالة االأمنية 
من خالل انت�سار �سباط واأفراد القوة 
الكامريات  م��ن  ال��ع��دي��د  وم���ن خ���الل 
داخ�����ل امل�����س��ج��د احل������رام ع�����الوة على 
توجيه واإر�ساد احلجاج واملحافظة على 
لذويهم. وت�سليهم  التائهني  االأطفال 
عن  ال�سعودية  االأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
عدد من احلجاج تاأكيدهم اأن ما تقوم 
به اململكة من خدمة للحجاج وت�سخري 
كافة اخلدمات لهم يدل داللة وا�سحة 
وتقديرها  االإ���س��الم��ي��ة  مكانتها  على 
االإ�سالمي..  ال��ع��امل  الأب��ن��اء  وحمبتها 
م�����س��ي��دي��ن مب���ا وف���رت���ه ح��ك��وم��ة خادم 

احلرمني ال�سريفني امللك من خدمات 
واإمكانات بعثت يف نفو�سهم الطماأنينة 

والراحة.
ون���وه احل���اج عبد ال��ع��زي��ز جم��دي من 
واخلدمات  امل��ب��ذول��ة  ب��اجل��ه��ود  م�سر 
واملعتمرين  احلجاج  خلدمة  املتوفرة 
للم�سجد  الكبرية  بالتو�سعات  م�سيدا 
والذي  املطاف  تو�سعة  ومنها  احل��رام 
اململكة  ح��ك��وم��ة  اه���ت���م���ام  ع��ل��ى  ي����دل 

ب�سيوف الرحمن.
واأ����س���اد احل����اج حم��م��د احل�����وراين من 
االأردن بالتنظيمات والت�سهيالت التي 
و�سعت لت�سهيل الدخول واخلروج من 
بالتطور  منوها  احل��رام  امل�سجد  واإىل 
ال��ك��ب��ري ل��ل��م�����س��اري��ع واخل���دم���ات التي 
الفائقة  امل��م��ل��ك��ة وال��ع��ن��اي��ة  ب��ه��ا  ت��ق��وم 
ب��امل�����س��ج��د احل������رام وال���ت���ي ت����دل على 
القيادة  ق��ب��ل  م���ن  ال��ك��ب��ري  االه���ت���م���ام 
ال�����س��ع��ودي��ة ب��ح��ج��اج ب��ي��ت اهلل احل���رام 

ليوؤدوا منا�سكهم بكل ي�سر و�سهولة .
كما اأ�سار احلاج اأحمد �سالح من اليمن 
امل�سجد  داخ�����ل  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ح�����س��ن  اإىل 
اإليه  احلرام و�ساحاته والطرق املوؤدية 
وم��ا يقوم به رج��ال االأم��ن والعاملني 
لراحة  خ��دم��ات  م��ن  احل���رام  بامل�سجد 
قا�سدي بيت اهلل احلرام داعيا اهلل عز 
وجل اأن يجزي حكومة خادم احلرمني 

ال�سريفني خري اجلزاء .
وع������رب احل�������اج ح�������س���ن ب���ل���ق���ا����س���م من 
االأول  بو�سوله  �سعادته  ع��ن  اجل��زائ��ر 
احلج  منا�سك  الأداء  املكرمة  مكة  اإىل 
م���ب���دي���ا اإع����ج����اب����ه ب���ك���اف���ة اخل����دم����ات 
واالجتماعية  وال�����س��ح��ي��ة  االأم���ن���ي���ة 
للم�سجد  اجل��ب��ارة  التو�سعات  وكذلك 
والذي  املطاف  تو�سعة  خا�سة  احل��رام 
���س��ه��ل ال��ك��ث��ري ع��ل��ى ���س��ي��وف الرحمن 
الكبرية  االأع���داد  ا�ستيعاب  خ��الل  من 
منهم موؤكدا اأن ذلك يفرح اأبناء االأمة 

االإ�سالمية وي�سعرهم بالبهجة.

•• كراكا�ص-اأ ف ب:

حذر الرئي�س الفنزويلي نيكوال�س مادورو القوات امل�سلحة 
من انه اذا كان هناك بينهم َمن ت�ساوره اي �سكوك فعليه 
�سرخ  اأي  ان  ال��ف��ور، منّبها اىل  امل�سلحة على  ال��ق��وات  ت��رك 

يح�سل �سي�ستفيد منه ترامب واالمربيالية.
وج����اءت ت�����س��ري��ح��ات م�����ادورو يف ك��ل��م��ة ام����ام ك��ب��ار القادة 
وزير  ب��ادري��ن��و  ف��الدمي��ري  اجل����رنال  وبينهم  الع�سكريني 
قائد  �سيبايو�س،  رمييخو  واجل���رنال  حكومته،  يف  ال��دف��اع 
اال�سرتاتيجية العمالنية، قبل يومني على اجراء مناورات 
تهديدات  مواجهة  يف  ق��وة  كعر�س  اليها  ينظر  ع�سكرية 

الرئي�س االمريكي دونالد ترامب بتحرك ع�سكري. 
ال�سبان  خا�سة  وا�سحني،  نكون  ان  “يجب  م���ادورو  وق��ال 
ال��وط��ن -  ان��ه علينا ر���س ال�سفوف م��ن اج��ل  يف اجلي�س، 
ترك  عليه  �سكوك  ت�ساوره  م��ن  وك��ل  لل�سرخ  لي�س  ال��وق��ت 
القوات امل�سلحة على الفور«.واأ�ساف اما ان توؤيدوا ترامب 
والوطن  امل�سلحة  ال��ق��وات  ت��وؤي��دوا  اأن  واإم��ا  واالمربيالية، 

وتابع فنزويال مل تكن يوما مهددة اىل هذا احلد.
مادورو.  �سد  دامية  تظاهرات  ا�سهر  منذ  فنزويال  ت�سهد 
االقت�سادية  االزم����ة  يف  امل�����س��وؤول��ي��ة  م��ع��ار���س��وه  وي��ح��م��ل��ه 
وي��ط��ال��ب��ون ب��ان��ت��خ��اب��ات م��ب��ك��رة الخ��ت��ي��ار رئ��ي�����س جديد. 

وم�سدر الدعم الرئي�سي ملادورو هو اجلي�س.
ودائما ما ح�ست املعار�سة الفنزويلية اجلي�س على التخلي 
ع��ن م���ادورو. وك��ل م��ا واج��ه��ه الرئي�س معار�سة م��ن رتب 
منخف�سة، مثل تلك التي قام بها �سابطان من�سقان هاجما 
قاعدة ع�سكرية هذا ال�سهر.وخاطب مادورو اجلي�س قائال 
“كونوا م�ستعدين للقتال ب�سرا�سة ... �سد غزو حمتمل” 

كاأننا  “يعاملوننا  وق����ال  امل���ت���ح���دة.  ال����والي����ات  ق��ب��ل  م���ن 
ديكتاتورية«.ومنذ التهديد الذي وجهه ترامب، �سعى نائبه 
مايك بن�س لتخفيف اللهجة قائال خالل جولة يف امريكا 
اىل  �ستعود  الدميوقراطية  ب��اأن  يقني  على  ان��ه  الالتينية 

فنزويال من خالل ال�سغط االقت�سادي والدبلوما�سي.
اعلن  وا���س��ن��ط��ن،  ات��خ��ذه��ا وعينه على  اخ���رى  خ��ط��وة  ويف 
مادورو انه نقل وزير النفط نل�سون مارتينيز وعينه رئي�سا 
وعني  ال��ع��م��الق��ة  احل��ك��وم��ي��ة  الفنزويلية  ال��ن��ف��ط  ل�سركة 
امام  م���ادورو  وق��ال  بينو.  دل  اول��وخ��ي��و  رئي�سها  مكانه  يف 
القادة الع�سكريني انه يف مواجهة فر�س عقوبات امريكية 
بتغيري  اق��وم  ان  ق��ررت  فنزويال  على  حمتملة  م�ستقبلية 

بع�س االدوار. يجب ان نكون م�ستعدين.
وا�سار اىل ان دل بينو الذي تراأ�س �سركة النفط الفنزويلية 
الدول  االتفاقات بني منظمة  كان مهند�س   ،2014 منذ 
امل�سدرة للنفط اوبك والدول غري االع�ساء يف اوبك لدعم 
الذي  ملارتينيز  املتدهورة.وبالن�سبة  اخل��ام  النفط  ا�سعار 
توىل حقيبة وزارة النفط يف يناير 2017، قال مادورو انه 
�سي�سعى اىل زيادة ال�سادرات ال�سينية والرو�سية والهندية 

واملاليزية يف خمتلف م�ساريع �سركة النفط الفنزويلية.
وق�����ال م�������ادورو ن��ح��ن ام�����ام حل��ظ��ة م���ن امل����رون����ة لنواجه 
االن  حتى  املتحدة  الواليات  االقت�سادية.وفر�ست  احلرب 
الذي يقول  م��ادورو  ت�ستهدف مبا�سرة  اقت�سادية  عقوبات 
ب��الده هو  ال��ذي ادى اىل االزم��ة يف  ان االنهيار االقت�ساد 

موؤامرة مدعومة من الواليات املتحدة.
جديدة  اقت�سادية  لعقوبات  بالتح�سري  وا�سنطن  واتهم 
كل  توؤمن  التي  النفطية  ال�سادرات  خلنق  بحري  وح�سار 

عائدات البالد تقريبا من العمالت ال�سعبة.

مادورو يدعو الع�شكريني اىل ر�ش ال�شفوف 

ب�شبب "متويالت قطر":

احلزب الد�شتوري احلر ُيقا�شي حركة النه�شة
•• الفجر – تون�ص - خا�ص

اأّنه اأودع �سكاية لدى    اأعلن احلزب الد�ستوري احلر 
وكيل اجلمهورية باملحكمة االبتدائية بتون�س ت�سّمنت 
طلبا بفتح حتقيق جزائي �سد حزب حركة النه�سة، 
اليها من  ن�سب  البحث يف ما  �سيك�سف عنه  وك��ل من 
�سهادة  اىل  واال�ستماع  قطر  دول��ة  م��ن  متويل  تلّقي 
الديبلوما�سي ال�سابق اأحمد وني�س التي جاءت قاطعة 

مع  الق�سائي  التعاون  اتفاقيات  وتفعيل  املو�سوع  يف 
والكويت  املتحدة  العربية  واالم��ارات  وفرن�سا  �سوريا 

ق�سد اال�ستماع اىل �سهادات ال�سهود االأجانب.
  واأك���د احل���زب يف ب��ي��ان ل��ه اأن ال�سكاية ت��اأت��ي اإث���ر ما 
التزمه رئي�س  اعتربه احلزب ال�سمت الرهيب الذي 
بتاريخ  به  الذي تقدم  الكتابي  الطلب  اأمام  احلكومة 
امل���وؤي���دات  م���ن  ج��م��ل��ة  ���س��ح��ب��ة   2017 ي��ون��ي��و   28
والقرائن اجلدية ق�سد فتح حتقيق يف ملف التمويل 

االأجنبي لالأحزاب.
  وعرّب احلزب الد�ستوري احلر عن ثقته التامة، يف 
اأّن الق�ساء التون�سي لن يّدخر جهدا يف ا�ستعمال كل 
هذا  يف  والتحقيق  للبحث  املتاحة  القانونية  الطرق 
الوطنية  وال�سيادة  تون�س  مناعة  على  اخلطري  امللف 
واالأم����ن ال��ق��وم��ي وال��ت��و���س��ل اإىل ام��اط��ة ال��ل��ث��ام عن 

االأطراف املتدخلة فيه.
  واكد احلزب اأن خطوته تندرج يف اإطار، حر�سه على 

املجهول  ال�سيا�سي  امل���ال  ت��دف��ق  اع��ت��ربه  مل��ا  الت�سدي 
�ساأنه  من  وال��ذي  اأجنبية  جهات  من  واملتاأتي  امل�سدر 
ارتهان القرار ال�سيادي التون�سي، ويف اإطار ال�سعي اىل 
و�سع حد لظاهرة �سراء ذمم الناخبني مّما يعد �سكال 
من ا�سكال تزوير االنتخابات على غرار ما ح�سل يف 
انتخابات 2011 و 2014، ومن باب واجب التنبيه 
لوجود �سبهات توظيف املال اخلارجي املتدفق لتمويل 

االإرهاب و�سبكات الت�سفري اىل بوؤر التوتر.

الباك�ستانية.  ال�سينية  العالقات 
ق����ب����ل ذل���������ك، ك�����ان�����ت ال����ع����الق����ات 
ا�ستعمارية.  ���س��ب��ه  االق��ت�����س��ادي��ة 

تعني  ل��ب��ك��ني،  بالن�سبة  امل�����س��األ��ة     
اإ����س���الح اق��ت�����س��اد ح��ل��ي��ف��ت��ه��ا. ويف 
ال�����س��ن��وات ال��ق��ادم��ة، ���س��رتى النور 

جزئيا:  ���س��رك��ات��ه��ا  وا����س���ت���ث���م���رت 
عامي  ب���ني  دوالر  م��ل��ي��ون   630
فا�سل   2 اأي  و2011،   2005

اخل��ام، مثل  امل��واد  ال�سني  ت�ستورد 
اجللود والغزل القطنية واالأ�سماك 
والنحا�س، وت�سّدر ال�سلع امل�سنعة. 

املجموعات  وا����س���ت���ث���م���رت  االآن. 
دوالر  م��ل��ي��ار  م��ن  اأك����رث  ال�سينية 

العام املا�سي، وهو رقم قيا�سي.

6 باملائة من اإجمايل اال�ستثمارات 
املتحدة  ال��والي��ات  وراء  االأجنبية، 
واالحت�����اد االأوروب�������ي. وت��غ��رّي هذا 

اال�شرتاتيجية االأمريكية يف اأفغان�شتان:

ترامب ين�شى ال�شني يف �شغطه على باك�شتان...!
- هل حقا حتتاج باك�شتان اإىل م�شاعدة وا�شنطن...؟

اال�سرتاتيجية  رك���ائ���ز  ب���ني  م���ن 
التي  اأف��غ��ان�����س��ت��ان  يف  االأم��ري��ك��ي��ة 
ك�����س��ف ع��ن��ه��ا دون����ال����د ت���رام���ب يف 
باك�ستان  اإج���ب���ار  اأغ�����س��ط�����س:   21
لطالبان  م�����س��اع��دت��ه��ا  وق���ف  ع��ل��ى 
و�سبكة �سراج الدين حقاين. ومن 
ذل��ك وال�سغط  خ��الل اجلمع بني 
ال��ع�����س��ك��ري، ت���اأم���ل وا���س��ن��ط��ن يف 
اأك����رث ميال  امل���ت���م���ردون  ي��ك��ون  ان 

للتفاو�س مع كابول.
   وقد لوحت اإدارة ترامب بالتهديد 
تلقت   ،2001 ع���ام  م��ن��ذ  امل�����ايل. 
البالد 20 مليار دوالر كم�ساعدات 
�ستنتهي اإذا مل تتعاون اإ�سالم اآباد. 
ومليارات  م��ل��ي��ارات  م��ن��ح��ن��ا  ل��ق��د 
الدوالرات اىل الباك�ستانيني بينما 
كانوا يوؤوون االرهابيني، يجب ان 
الفور،  على  و�سيتغرّي  ه��ذا،  يتغرّي 
اليوم  يف  ت����رام����ب.  دون����ال����د  ق����ال 
تيلر�سون،  ري��ك�����س  ا����س���ار  ال���ت���ايل، 
اىل ان باك�ستان قد تفقد موقعها 

كحليف من خارج الناتو.
االإ�سالمية مل     لكن اجلمهورية 
تعد تعتمد على الهبة االأمريكية. 
ا�ستثمرت   ،2015 ع����ام  ف��م��ن��ذ 
لبناء  دوالر  م��ل��ي��ار   55 ال�����س��ني 
ال�����ط�����رق ال�������س���ري���ع���ة وال�������س���ك���ك 
احلديدية وميناء يف املياه العميقة 
 ... الكهربائية  للطاقة  وحمطات 
وخطة مار�سال هذه، هي جزء من 
“حزام واحد، طريق واحد” الذي 
احلرير.  طريق  اإحياء  اإىل  يهدف 
وترغب ال�سني يف فتح مقاطعتها 
بربطها  ���س��ي��ن��ج��ي��ان��غ  ال�����س��رق��ي��ة 
وال�سرق  االأف���ري���ق���ي���ة  ب���االأ����س���واق 

اأو�سطية عرب باك�ستان.

مليار من اال�شتثمارات
واحد،  “حزام  م�����س��روع  ان  ي��ذك��ر 
طريق واحد”، هو ثورة �سغرية يف 

م���ن���اط���ق اق���ت�������س���ادي���ة خ���ا����س���ة، اذ 
ت�����س��ت��ث��م��ر جم��م��وع��ات ���س��ي��ن��ي��ة يف 
واملن�سوجات،  والتعدين،  الزراعة، 
وال����ب����رتوك����ي����م����اوي����ات، واحل���دي���د 
وقد   ... وال�����س��ي��اح��ة  وال�������س���ل���ب، 
مّت ال��ك�����س��ف ع���ن ه����ذه اخل��ط��ة يف 
ال�سحف  ن�������س���رت  ع���ن���دم���ا  م���اي���و 
من  م�سّربا  ت��ق��ري��را  الباك�ستانية 
ال�سيني. ويعي�س ما  التنمية  بنك 
بني 20 األف اىل 30 األف مواطن 
بينهم  م���ن  ب��اك�����س��ت��ان،  ���س��ي��ن��ي يف 
م��ه��ن��د���س��ون وا����س���ات���ذة م���ن معهد 
املاندرين  يدّر�سون  كونفو�سيو�س 

يف انحاء البالد.

دعم
م����زدوج: م��ن جهة،  ال�سني  ه��دف 
م��ن��ع حت����ّول ���س��ري��ك��ت��ه��ا اىل ب����وؤرة 
وت�سبح  ال����رادي����ك����ايل،  ل���الإ����س���الم 
ب���ال���ت���ايل م��رج��ع��ا ل��ل��ج��ه��ادي��ني يف 
�سنوات  ث����الث  ق��ب��ل  ���س��ي��ن��ج��ي��ان��غ. 
كان للحزب االإ�سالمي لرتك�ستان، 
اجل  م��ن  ت��ق��ات��ل  م�سلحة  ج��م��اع��ة 
يرتاوح  م��ا  �سينجيانغ،  ا�ستقالل 
يف  م���ق���ات���ل  و300   200 ب�����ني 
القبلية  وزي����ر�����س����ت����ان  م���ن���ط���ق���ة 
االفغانية،  احل����دود  م��ن  ب��ال��ق��رب 
وهو ح�سور يحظى بوجاهة لدى 

�سكان املنطقة.
   وم������ن ن���اح���ي���ة اخ��������رى، ت���ع���ّول 
باك�ستان  على  ال�سينية  احلكومة 
ا�سيا.  يف  ال��ه��ن��د  ���س��ع��ود  مل��واج��ه��ة 
ُتنع�س  اأن  ل��ب��ك��ني  احل���ي���وي  وم���ن 
يف  وُت�سهم  الباك�ستاين  االقت�ساد 

حتديث اأجهزته الع�سكرية.
ق����د يكون  امل���ن���ط���ل���ق،     م����ن ه�����ذا 
جمدي  غ��ري  االأم��ري��ك��ي  ال�سغط 
بيد  ال�����س��ني.  م���ن  م�����س��اع��دة  دون 
خطاب  تلت  التي  ال�ساعات  يف  ان��ه 
دون������ال������د ت������رام������ب، داف��������ع وزي�����ر 
حليفته،  ع��ن  ال�سيني  اخل��ارج��ي��ة 
ال�سراكة  �ستعزز  بكني  ان  م��وؤك��دا 
اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة وت���ع���اون���ه���ا مع 
الدويل  املجتمع  وعلى  باك�ستان.. 
اأن ي��ع��رتف ب��ج��ه��ود ب��اك�����س��ت��ان يف 

مكافحة االإرهاب.
عن لوبوان الفرن�شية

احلجاج يوؤدون �شالة اجلمعة االأوىل من ذي 
احلجة و�شط منظومة متكاملة من اخلدمات

ترامب.. حفظ �سيئا وغابت عنه ا�سياء

وزير خارجية ال�سني يدعم باك�ستان

على باك�ستان ان تختار بني امريكا وطالبان

- تعّول ال�شني على باك�شتان ملواجهة 
�شعود الهند يف ا�شيا

- ت�شعى بكني اىل منع حتّول �شريكتها اىل 
مرجع للجهاديني يف �شينجيانغ

- ترامب يهدد اإ�شالم اأباد بتدابري 
انتقامية اإذا مل توقف م�شاعداتها لطالبان

حتليل اخباري
10



السبت   26   أغسطس    2017  م   -   العـدد  12106  
Saturday  26   August   2017  -  Issue No   12106

قال وزير الدفاع الياباين اإن طوكيو عربت لبكني عن قلقها بعد اأن 
حلقت قاذفات �سينية بالقرب من اأرا�سي اليابان .

وقال الوزير اإيت�سونوري اأونوديرا خالل اإفادة �سحفية دورية ام�س 
طائرات  حتليق  فيها  ن�سجل  التي  االأوىل  امل��رة  ه��ي  ه��ذه  اجلمعة: 
خالل  من  قلقنا  عن  عربنا  وتابع  امل�سار.  ه��ذا  يف  �سينية  ع�سكرية 

القنوات الدبلوما�سية.
وحلقت �ست قاذفات قادمة من بحر ال�سيني ال�سرقي قرب االأرا�سي 
اليابانية يف طريقها اإىل املحيط الهادي. ومل تدخل القاذفات املجال 
�سينية  قاذفات  فيها  ت�سلك  التي  االأوىل  املرة  لكنها  لليابان  اجلوي 

هذا امل�سار.

ام�س  �ستولتنربج  ين�س  االأطل�سي  �سمال  حللف  ال��ع��ام  االأم���ني  ق��ال 
اجلمعة اإن احللف �سرياقب عن كثب التدريبات الع�سكرية يف رو�سيا 

البي�ساء وغرب رو�سيا يف ال�سهر املقبل.
وحث �ستولتنربج رو�سيا على ال�سفافية واحرتام االتفاقيات الدولية 
خالل زيارة اإىل بولندا لتفقد وحدة من قوات التحالف الذي تقوده 

اأمريكا يف �سرق البالد.
بياتا  بولندا  وزراء  رئي�سة  لقائه  بعد  لل�سحفيني  �ستولتنربج  وقال 
اإ�سارة  مازوريك �سيدلو �سرناقب عن كثب م�سار هذه التدريبات يف 

اإىل مناورات زباد الع�سكرية املقررة يف منت�سف �سبتمرب اأيلول.
لقواتها  ت��دري��ب��ات ع�سكرية  اإج���راء  ال���دول احل��ق يف  “لكل  واأ���س��اف 
التزامها  اأي�����س��ا  حت���رتم  اأن  ال����دول  ه���ذه  ع��ل��ى  يتعني  ل��ك��ن  امل�سلحة 

بال�سفافية«.

اجلمعة  اأم�����س  قوله  ي��ل��درمي  علي  ب��ن  تركيا  وزراء  رئي�س  ع��ن  نقل 
حماية  وح��دات  ملقاتلي  املتحدة  الواليات  تقدمه  اإ�سايف  دعم  اأي  اإن 
ال�سعب الكردية ال�سورية �سي�سبب م�سكالت لرتكيا. وقال يلديرمي 
تركيا  اإن  فيتنام  م��ن  ع��ودت��ه  ل��دى  الطائرة  م��ن  على  لل�سحفيني 
تتعاون مع رو�سيا واإيران يف �سوريا ولي�س هناك ما يدعو اإىل اأن تقف 

الواليات املتحدة وتركيا على طريف النقي�س.
ونقل تلفزيون اإن.تي.يف عن يلدرمي قوله “نحن نتحدث عن بلدين 
يدعو  ما  هناك  يكون  اأال  ويجب  االأطل�سي  �سمال  ع�سوين يف حلف 
اأبلغونا به  اإذا ظهر منهم موقف غري ما  لوجود م�سكالت. بالطبع 

ب�ساأن م�ساألة وحدات حماية ال�سعب �ستكون هناك م�سكلة«.
ب�ساأن  خالفاتهما  ب�سبب  ووا�سنطن  اأن��ق��رة  بني  العالقات  وت��وت��رت 
�سوريا حيث ت�سلح الواليات املتحدة وحدات حماية ال�سعب الكردية 
امتدادا  ال��وح��دات  تركيا  وتعترب  االإره���اب���ي.  داع�����س  تنظيم  لقتال 
حلزب العمال الكرد�ستاين املحظور الذي يخو�س متردا �سد الدولة 

الرتكية م�ستمرا ثالثة عقود.
كما اأثارت عملية تدعمها وا�سنطن لطرد تنظيم داع�س من معقله يف 
مدينة الرقة ال�سورية خماوف اأمنية لدى تركيا. وتخ�سى اأنقرة من 
اأن وحدات حماية ال�سعب �ستغري الرتكيبة ال�سكانية للرقة وحذرت 

مرارا من اأنها �سرتد اإن هي واجهت اأي تهديد عرب احلدود.
مدينة  يف  اأخ���رى  عمليات  تنفيذ  تعتزم  ال  تركيا  اأن  ي��ل��درمي  وذك��ر 

عفرين اأو حمافظة اإدلب ب�سوريا.
وهذا ال�سهر قال وزير اخلارجية الرتكي مولود ت�ساوو�س اأوغلو اإن 
رو�سيا تتفهم موقف اأنقرة من الوحدات ب�سكل اأف�سل من الواليات 
املتحدة م�سريا اإىل تزايد اخلالف بني البلدين الع�سوين يف حلف 

االأطل�سي.
نظام  ل�سراء  اتفاق  اإىل  تو�سلت مع مو�سكو  تركيا  اإن  يلدرمي  وقال 
يف  التنفيذية  اللجنة  واإن  اإ�س-400  الرو�سي  ال�ساروخي  ال��دف��اع 

�سناعة الدفاع الرتكية �ستتخذ القرار النهائي بهذا ال�ساأن.

عوا�صم

طوكيو

وار�سو

اأنقرة

تزايد الدول املقاطعة يعك�ش 
انت�شار �شرطان قطر

•• عوا�صم-وكاالت:

دعا خرباء �سيا�سيون الدول العربية واالأفريقية التخاذ مواقف رادعة �سد 
للمنطقة،  الدوحة  تنتهجها  التي  العداء  القطري ومواجهة حالة  النظام 
موؤكدين اأن ارتفاع عدد الدول املقاطعة ل�12 دولة دليل على تو�سيع دائرة 

اخرتاق االرهاب القطري للعديد من الدول االإقليمية.
واأ�سار خرباء اإىل اقتناع الدول مبوقف الرباعي العربي �سد ارهاب قطر، 
ا�ستقرار  زع��زع��ة  يف  ال��دوح��ة  �سلوع  تثبت  دول��ي��ة  دع���اوى  برفع  مطالبني 

املنطقة، وفقاً ل�سحيفة املدينة ال�سعودية.
باأنها  اتهامات  و�سط  ال��دوح��ة،  من  �سفريها  ا�ستدعاء  ق��ررت  ت�ساد  وكانت 
ال�سبب يف زعزعة اال�ستقرار، عن طريق االأرا�سي الليبية، كما �سّكل الربملان 
العراقي جلنة خرباء يف القانون الدويل واجلنائي، بالتن�سيق بني اللجنة 

القانونية يف الربملان، ونقابة املحامني لرفع �سكوى دولية �سد قطر.
وقال رئي�س املنظمة املتحدة الوطنية حلقوق االن�سان امل�ست�سار حممد عبد 
النعيم اإن “نظام الدوحة اأ�سبح ميثل خطراً كبرياً على اأمن وا�ستقرار دول 
املنطقة، داعياً كل الدول العربية واخلليجية لتو�سيع دائرة املقاطعة حتى 

خ�سوع النظام ووقف دعم االإرهاب.
اأ�سار اخلبري اال�سرتاتيجي اللواء حممود من�سور اإىل اإرها�سات ومعطيات 
ت�سري اإىل مهددات خطرية لعر�س النظام القطري، اأبرزها خروج االأ�سوات 
االأزمة  املتع�سفة خا�سة يف  ال�سيا�سات  ا على  اعرتا�سً ال�سارع  اإىل  القطرية 
التي افتعلها النظام بت�سيي�س احلج ورف�س الدعم ال�سعودي ومنع احلجاج 
القطريني، وتو�سع دائرة املقاطعات لت�سمل دول عربية وافريقية، واأ�ساف 
اأنها “كلها خطوات توؤكد اأن النظام القطري ي�سري يف طريق م�سدود نهايته 

وخيمة«.

قتيال يف هجوم مل�شلحني من الروهينغا يف بورما   32

ال�شني تنتقد العقوبات اليابانية املتعلقة بكوريا ال�شمالية

•• رانغون-اأ ف ب:

اعلنت ال�سلطات البورمية مقتل 32 
�سخ�سا على االقل من رجال ال�سرطة 
واف������راد ال��روه��ي��ن��غ��ا ام�������س يف والي���ة 
راخ����ني ب��غ��رب ب���ورم���ا، ب��ع��دم��ا هاجم 
امل�سلمة  االق��ل��ي��ة  ه��ذه  م��ن  م�سلحون 
اعمال  املراكز احلدودية يف  عددا من 

عنف غري م�سبوقة منذ ا�سهر.
واأع���ل���ن ق��ائ��د اجل��ي�����س اجل����رنال مني 
اأون�������غ ه���الي���ن���غ ع���ل���ى ���س��ف��ح��ت��ه على 
موقع في�سبوك ان الع�سكريني ورجال 
ال�سرطة يقاتلون معا �سد االإرهابيني 
 32 مقتل  اىل  م�����س��ريا  ال��ب��ن��غ��ال��ي��ني، 
�سرطيني  وع�سرة  جندي  هم  �سخ�سا 

و21 من الروهينغا.
وتعترب ال�سلطات البورمية الروهينغا 
املجاورة  ي��ن��غ��الد���س  م���ن  م��ه��اج��ري��ن 
وتطلق عليهم ت�سمية “البنغاليني”. 
كلمة  ا������س�����ت�����خ�����دام  حت�����ظ�����ر  وه���������ي 
االغلبية  ذات  ال��ب��الد  يف  “روهينغا” 
ي��ت��م��ت��ع ف��ي��ه��ا رهبان  ال���ت���ي  ال���ب���وذي���ة 
بوذيون متطرفون يعتربون امل�سلمني 

تهديدا، بنفوذ كبري.
اأع���م���ال ال��ع��ن��ف اال����س���د دموية  وه����ي 
التي  الوالية  ا�سهر يف هذه  عدة  منذ 
امل�سلمني  ب��ني  ���س��دي��دا  ت��وت��را  ت�سهد 
وال��ب��وذي��ني.وي��ع��ي�����س يف والي���ة راخني 
االقلية  الروهينغا،  اف���راد  م��ن  اآالف 
امل�سلمة التي يتعر�س افرادها للتمييز 

العمل  م����ن  امل�����ج�����االت  م����ن  ع�����دد  يف 
قيود  وف��ر���س  االب��ت��زاز  اىل  الق�سري 
ع��ل��ى ح��ري��ة حت��رك��ه��م وع���دم متكنهم 
ال�سحية  الرعاية  على  احل�سول  من 
نحو  العمل.وهاجم  و�سوق  والتعليم 
الروهينغا �سباح  150 من متمردي 
اجل��م��ع��ة اك����رث م���ن ع�����س��ري��ن مركزا 
اعلنت  ما  بح�سب  لل�سرطة،  ح��دودي��ا 

حكومة اونغ �سان �سو �سي املدنية.
اكد قائد اجلي�س البورمي ان “املعارك 
املنطقة  ه��ذه  يف  اجلمعة  م�ستمرة” 
بنغالد�س،  مع  احل��دود  على  الواقعة 
يف  ال�سرطة  م��راك��ز  ح��ول  وخ�سو�سا 
�سونغ.  ون��ات  تونغ  غونغ  كيار  قريتي 
على  ا�ستولوا  املهاجمني  ان  واو���س��ح 

ا�سلحة يف عدد من مراكز ال�سرطة.
تلك  ال��ه��ج��م��ات  ���س��ن  ط��ري��ق��ة  وت�سبه 
ا�ستهدفت  ه��ج��م��ات  يف  ات��ب��ع��ت  ال��ت��ي 

مراكز حدودية يف اكتوبر 2016.
موجة  حينذاك  الهجمات  هذه  وتلت 
من  الآالف  ب���ن���غ���الد����س  اىل  ن�������زوح 
�سهادات  ق���دم���وا  ال���ذي���ن  ال��روه��ي��ن��غ��ا 
اجلي�س  ارتكبها  فظائع  ع��ن  م��روع��ة 
ب���ع���د ه������ذه ال���ه���ج���م���ات م����ن ج���رائ���م 
اغت�ساب جماعية اىل عمليات تعذيب 
وجرائم قتل وجمازر.وذكرت م�سادر 
وكالة  ا�سئلة  على  ردا  املكان  يف  امنية 
مراكز  م��ن  العديد  ان  بر�س  فران�س 
للهجوم  ت��ع��ر���س��ت  ال���ت���ي  ال�������س���رط���ة 
بنغالد�س  م��ع  احل���دود  على  اجلمعة 

كانت ال تزال حما�سرة خالل النهار. 
بوتيدونغ  يف  ام���ن���ي  م�������س���وؤول  وق�����ال 
ال�����ق�����ري�����ب�����ة م�������ن م������وق������ع ال����ه����ج����وم 
معقد  “الو�سع  ان  اجل��م��ع��ة  ام�������س 
...الع�سكريون ي�سلون” لتعزيز قوات 
البورمية  احل��ك��وم��ة  االم���ن.وا����س���ارت 
ه���ذه  ت�����زام�����ن  اىل  اجل���م���ع���ة  ام���������س 
النهائي  التقرير  ن�سر  مع  الهجمات 
ل��ل��ج��ن��ة ال��ت��ي ي��ق��وده��ا االأم�����ني العام 
اال�سبق لالأمم املتحدة كويف انان حول 

الو�سع يف والية راخني.
ودعت اللجنة اخلمي�س بورما اىل منح 
الروهينغا  الأقلية  احلقوق  من  املزيد 
واال  ال��ت��ن��ق��ل  ح��ق  خ�سو�سا  امل�سلمة 

فاإنها قد تت�سدد.

•• بكني-وكاالت:

ال�سينية،  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  ب��ا���س��م  م��ت��ح��دث��ة  ذك�����رت 
بقوة  وت��ع��ار���س  را�سية  غ��ري  ب��الده��ا  اأن  اجلمعة،  ام�س 
�سينية  �سركات  على  اليابان  فر�ستها  التي  العقوبات، 
برنامج  دعمهم  م��ن  يزعم  م��ا  ب�سبب  �سيني،  وم��واط��ن 
االأ�سلحة الكوري ال�سمايل.وقالت املتحدثة، هوا �سوينغ، 
خالل موؤمتر �سحايف يف بكني نعار�س بقوة اأي عقوبات 
اإطار قرارات جمل�س االأمن الدويل، ال�سيما تلك  خارج 
اجلانب  نحث  �سينية.واأ�سافت  �سركات  ت�ستهدف  التي 
الياباين على وقف ذلك. اإذا ا�ستمر يف ذلك، فاإنه يجب 

عليه اأن يقبل النتائج.
اليوم  �سابق  اليابانية قد ذكرت يف وقت  كانت احلكومة 
واأفراد  كيانات  على  عقوبات  فر�س  ق��ررت  اأنها  اجلمعة 
ي��دع��م��ون ك���وري���ا ال�����س��م��ال��ي��ة، يف ظ���ل م��واج��ه��ة تهديد 

يانغ.واأ�سافت  ب��ي��ون��غ  ج��ان��ب  م���ن  م��ت��زاي��د  ���س��اروخ��ي 
�سينية  ���س��رك��ات  اأرب����ع  ت�ستهدف  ط��وك��ي��و  اأن  احل��ك��وم��ة 
و���س��رك��ت��ني ن��ام��ي��ب��ي��ت��ني و���س��خ�����س ���س��ي��ن��ي واآخ�����ر كوري 
براجمها  يف  ي��ان��غ  ب��ي��ون��غ  مب�����س��اع��دة  لقيامهم  ���س��م��ايل، 
اأمناء  كبري  البالي�ستية.وقال  وال�����س��اروخ��ي��ة  ال��ن��ووي��ة 
ال�سمالية  كوريا  اإن  �سوجا  يو�سيهيدي  ال��وزراء  جمل�س 
قررنا  ا�ستفزازية.واأ�ساف:  اأعمال  بتنفيذ  م��راراً  قامت 
العمل بتن�سيق وثيق مع الواليات املتحدة واتخذنا تلك 
وا�سنطن.  اتخذته  ملا  انعكا�س  يف  اجل��دي��دة  االإج����راءات 
وكانت الواليات املتحدة قد فر�ست عقوبات يوم الثالثاء 
بالربامج  �سلة  ع��ل��ى  ورو���س��ي��ا  �سينيا  ك��ي��ان��ا   16 ع��ل��ى 
ال�سمالية. لكوريا  البالي�ستية  وال�ساروخية  ال��ن��ووي��ة 
ك��ان جمل�س االأم��ن ال��دويل قد فر�س يف مطلع ال�سهر 
جتاربها  ب�سبب  ال�سمالية  كوريا  على  عقوبات  اجل��اري 

ال�ساروخية.

وزير خارجية اأملانيا يتجاهل 
موجة العداء الرتكية 

•• برلني-وكاالت:

املوجهة  االأخ��رية  العداءات  زيغمار غابرييل،  االأمل��اين،  الداخلية  وزير  ا�ستقبل 
“بيلد”  ت�سريحات ل�سحيفة  بر�سانة.وقال غابرييل، يف  ل�سخ�سه  تركيا  من 
اأجده  التعامل مع ذلك بحرفية، ما  ال�سادرة ام�س اجلمعة: ميكنني  االأملانية 

اأ�سواأ هو اتهام الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان اأملانيا بالنازية.
بفقدان احلجج، م�سيفاً  اإ�سارة  الت�سريحات  تلك  يرى يف  اأن��ه  غابرييل  وذك��ر 
اأنه ال ميكنه لذلك اأخذها على حممل اجلد.يذكر اأن وزير ال�سوؤون االأوروبية 
كورت�س  �سبا�ستيان  النم�ساوي  ونظريه  غابرييل  اتهم   جيليك  عمر  الرتكي 
اأن يو�سي  اإذا كان باإمكانه  بن�سخ خطاب العن�سريني.ورداً على �سوؤال حول ما 
ذلك  قال غابرييل: ال ميكن فعل  تركيا،  بق�ساء عطلة يف  مواطنيه  �سخ�سياً 
لالعتقال  التعر�س  خماطر  اإىل  منه  اإ���س��ارة  يف  وذل��ك  م��رت��اح،  ب�سمري  حالياً 
اأن يدر�س مثل هذا القرار جيداً، وقال: ال  اأن كل فرد عليه  يف تركيا، م�سيفاً 
ميكننا اتخاذ القرار كدولة بالنيابة عن اأحد.يذكر اأن احلكومة االأملانية اأعلنت 
اأعقاب  يف  وذل��ك  اأردوغ����ان،  مع  املعتدلة  ال�سيا�سة  عن  تخليها  �سهر  نحو  قبل 

القب�س على النا�سط احلقوقي االأملاين 
بيرت �ستويترن، و�سدد غابرييل يف ذلك 
احلني اإر�سادات ال�سفر اإىل تركيا وحذر 
ال�سركات االأملانية من اال�ستثمار هناك.
االأملانية  ال��رتك��ي��ة  ال��ع��الق��ات  وت�����س��ه��د 
خلفية  على  اأب��ري��ل  منذ  �سديداً  ت��وت��راً 
قيام برلني مبنع �سا�سة اتراك للرتويج 
ال�سهر  ذات  ال��ذي ج��رى يف  لال�ستفتاء 
الرتكي،  الرئي�س  �سالحيات  لتو�سيع 
ومنع اأنقرة برملانيني املان بزيارة جنود 

املان يف قاعدة اأجنرليك.

اخلارجية الفل�شطينية ُتطالب بحماية قراراتها اخلا�شة باالأق�شى

االإحتالل يف�شل معلمني فل�شطينيني بذريعة "التحري�ش"
•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

اأكد موقع �سحيفة “اإ�سرائيل هيوم” 
مالحقة وزارة التعليم االإ�سرائيلية 
للمعلمني الفل�سطينيني يف مدار�س 
القد�س وباقي مناطق عام 1948، 
12 معلماً  اإج���راءات �سد  وات��خ��ذت 
والتوقيف  الف�سل  بينها  فل�سطينياً 

عن العمل بداعي التحري�س.
ام�����س اجلمعة  ال�����س��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
ومعلمني  م����دراء  ف�سل  ج���رى  اإن���ه 
القد�س  م��دار���س يف مدينة  ع��دة  يف 
الطالب  حتري�س  ب��داع��ي  م��وؤخ��راً، 
اجلي�س  �����س����د  ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ني 
واإ�سرائيل  ب�سكل خا�س  االإ�سرائيلي 
االأن�سطة  بع�س  خالل  من  عموماً، 
التي اأ�سرفوا عليها يف هذه املدار�س، 
م�سهد  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  م���ع���ت���ربة 
متثيلي لطالل يرتدي زي اجلي�س 
االإ�سرائيلي ويطلق النار على طالب 
ب��ي��ت حنينا،  اأخ���ر يف ادح���ى م��دا���س 
االإ�سرائيلي  اجلي�س  �سد  حتري�س 

ومتجيد لل�سهداء الفل�سطينيني.
واأ�سافت ال�سحيفة اأن وزارة التعليم 
ق�سم  خالل  من  تتابع  االإ�سرائيلية 
خا�س فيها ما ت�سفه “التحري�س” 
القد�س  م��دي��ن��ة  امل���دار����س يف  داخ����ل 
والتي تتلقى املوازنات من اإ�سرائيل، 
وكذلك فاأنها تتابع وتالحق هوؤالء 
امل��دار���س وتراقب ما  املعلمني خ��ارج 
ت�سفه التحري�س �سد اإ�سرائيل كي 

تتخذ االإجراءات �سدهم.
اأن عدد من املدار�س التي  ي�سار اإىل 
يدر�س فيها الفل�سطينيون يف مدينة 
القد�س ت�سرف عليها وزارة التعليم 

االإ�سرائيلية، وعدد اآخر ت�سرف عليه 
جانب  اإىل  الفل�سطينية  ال�سلطة 

عدد من املدار�س اخلا�سة.
اخلارجية  وزارة  اأدان�����ت  ذل���ك،  اىل 
اليوم  وامل���غ���رتب���ني  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 
االحتالل  حكومة  ق���رار  اخلمي�س، 
باقتحام  الكني�ست  الأع�ساء  ال�سماح 
من  ابتداًء  املبارك  االأق�سى  امل�سجد 
االأ�سبوع القادم.  وعدت يف بيان لها، 
حماوالت  يف  خطرياً  ت�سعيداً  ذل��ك 
غري  االقتحامات  لتعزيز  االحتالل 
على  االأق�����س��ى  للم�سجد  القانونية 
الزماين،  تق�سيمه  تكري�س  ط��ري��ق 

وا�ستفزازاً مل�ساعر امل�سلمني.
اإق���دام ق��وات االحتالل  اأدان���ت  وكما 
اإدخ�����ال ال��ط��ل��ب��ة والكتب  ع��ل��ى م��ن��ع 
امل�سجد  يف  ال�سرعية  امل��در���س��ة  اإىل 

الكتب  اأن  بحجة  امل��ب��ارك،  االأق�سى 
تعود للمنهاج الفل�سطيني. 

اأي�ساً  اإقدام قوات االحتالل  واأدانت 
بداخلها  التي  املركبة  احتجاز  على 
لنف�س  ال��ت��اب��ع��ة  امل��در���س��ي��ة  ال��ك��ت��ب 
اعتقال  ع��ل��ى  واإق���دام���ه���ا  امل���در����س���ة، 
املدر�س روبني حمي�سن من اأمام باب 
عدوانها  �سياق  يف  وذل��ك  االأ�سباط، 
االأق�سى  امل�����س��ج��د  ع��ل��ى  امل��ت��وا���س��ل 
احلياة  ل�����س��ل  وم����راف����ق����ه  امل����ب����ارك 

الدينية والفل�سطينية فيه.
وحذرت من مغبة وتداعيات جوالت 
العدوان القادمة التي مُتار�سها قوات 
االأق�سى،  امل�����س��ج��د  ���س��د  االإح���ت���الل 
العربي  ال���ع���امل���ني  جم�������دداً  ودع������ت 
واالإ����س���الم���ي ل��ت��ق��دمي ك���ل م���ا يلزم 
لتعزيز �سمود املواطنني املقد�سيني 

يف ال��ق��د���س، ومت��ك��ني دف��اع��ه��م عن 
مالياً  االأق�سى  وامل�سجد  املقد�سات 
وقانونياً و�سيا�سياً واقت�سادياً، وكما 
املخت�سة  االأممية  املنظمات  طالبت 
ويف مقدمتها اليون�سكو للدفاع عن 
قراراتها اخلا�سة بامل�سجد االأق�سى 

وحمايتها. 
وزي���ر احلرب  ه��دد  اآخ���ر،  �سياق  ويف 
ليربمان،  اأف���ي���غ���دور  االإ���س��رائ��ي��ل��ي 
باأن  بينيت،  نفتايل  التعليم  ووزي���ر 
جي�سهم �سيوجه �سربات اإىل �سوريا، 
بزعم �سرب الوجود االإيراين هناك، 
مع  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  االت�����س��االت  واأن 
املتحدة،  وال��والي��ات  رو�سيا  م��ن  ك��ل 
خيار  ع��ن  اإ���س��رائ��ي��ل  تخلي  يعني  ال 
ال��ع��م��ل ب�����س��ك��ل م��ن��ف��رد، يف م���ا دعا 
حكومته  ���س��اب��ق،  اإ�سرائيلي  ج���رنال 

حمراء  خطوطاً  اأ�سماها  ما  لو�سع 
يف �سوريا.

وق����ال وزي����ر احل����رب يف م���وؤمت���ر يف 
اإن  االأردن��ي��ة،  الغد  بح�سب  اأبيب  تل 
اإي�����ران حت����اول ف��ر���س واق����ع جديد 
م����ن ح���ول���ن���ا، م����ن خ������الل ح���را����س 
ي�سمل قواعد  االإيرانية، مبا  الثورة 
ل�سالحي اجلو والبحرية االإيرانيني 
يف �سوريا، وكذلك ميلي�سيات �سيعية 
اأ�سلحة  وانتاج  املرتزقة،  اآالف  ت�سم 
متطورة يف لبنان، اإن اإ�سرائيل لي�س 
ولن  ب��امل��ح��اوالت،  الت�سليم  بنيتها 
متفرجني،  جانباً  بالوقوف  نكتفي 
�سيء  ك��ل  و�سنفعل  نهتم  اإن��ن��ا  وق��ال 
م��ن اأج���ل اأال ي��ك��ون اإي��ران��ي��ون عند 

حدودنا.
حتالف  زع��ي��م  التعليم،  وزي���ر  وق���ال 
الكني�ست،  يف  امل�ستوطنني  اأح����زاب 
نفتايل بينيت، يف مقابلة تلفزيونية، 
ن�سرت على موقع �سحيفة يديعوت 
اأحرنوت االإلكرتوين، يجب اأن يكون 
اأنه يف نهاية املطاف، فحتى  وا�سحاً 
اإىل الواليات املتحدة  حينما نتوجه 

االأمريكية، 
بهذا  ف���اإن���ن���ا  رو����س���ي���ا،  اإىل  واأي�������س���اً 
لي�س  ول���ك���ن  ن����ح����اول جت���ن���ي���ده���م، 
االتكال عليهم، اإن اإ�سرائيل حتتفظ 
لنف�سها باحلق يف الدفاع عن نف�سها 
حدودنا،  عند  االإيرانيني  �سد  حتى 
على  الوقت  ط��وال  مطلعون  ونحن 
اخل��ط��وات اجل��اري��ة هنا، وه��ذا اأحد 
واالأكرث  ح�سا�سية،  االأح����داث  اأك��رث 
نتحدث  نحن  ما  يف  واالآن،  حيوية، 
ميلي�سيات  االإي��ران��ي��ون  ُي��دخ��ل  هنا، 

�سيعية واإيرانية اإىل �سوريا . 

اأحزاب م�شرية تطالب املجتمع الدويل مبوقف �شارم جتاه دعم الدوحة لالإرهاب
•• القاهرة-وام:

طالب روؤ�ساء وقيادات اأحزاب م�سرية املجتمع الدويل 
يف  خا�سة  القطري  النظام  جتاه  �سارم  موقف  باتخاذ 
اإ���س��رار نظامها على دع��م االإره����اب وال��ت��دخ��ل يف  ظ��ل 
ال�سوؤون الداخلية للدول االأخرى وحر�سه على االإ�ساءة 

للعالقة بدول اخلليج وم�سر.
ونقلت وكالة اأنباء ال�سرق االأو�سط عن الدكتور ع�سام 
اأن قطر  تاأكيده  االأح��رار  امل�سريني  رئي�س حزب  خليل 

املحرك الرئي�سي لالإرهاب.

بتمويل  نظامها  ق��ي��ام  على  واأدل����ة  وث��ائ��ق  اإىل  م�سريا 
احلركات االإرهابية يف م�سر وليبيا وثبت تاآمرها على 

ال�سعودية واالإمارات والبحرين.
اإج��راءات فاعلة  ودعا خليل املجتمع الدويل اإىل اتخاذ 
و�سريعة الإنهاء الدعم القطري لالإرهاب الذي ينت�سر 
اأوروبا  خا�سة  العامل  دول  خمتلف  يف  االآخ��ر  تلو  يوما 

وي�سقط ب�سببه ع�سرات ال�سحايا يوميا.
موقف  يقف  اأن  ينبغي  ال  ال��دويل  املجتمع  اأن  م�سيفا 
امل�ساهد يف ظل ظاهرة االإرهاب عابر االأوطان واحلدود 

التي تدعمها قطر يف املنطقة.

والبحرين  واالإم���ارات  وال�سعودية  م�سر  اأن  اإىل  واأ�سار 
كان لهم ال�سبق يف اتخاذ موقف علني يف وجه االإرهاب 

الذي ميار�سه النظام القطري ..
 داعيا املجتمع الدويل اإىل �سرعة اتخاذ االإجراءات التي 
االأ�سود  والتمويل  االإره���اب  خطر  من  ال�سعوب  حتمي 

الذي متار�سه قطر.. 
مطالبا احلكومات بعدم النظر اإىل امل�سالح االقت�سادية 

ال�سيقة على ح�ساب م�ستقبل ال�سعوب واأمنها.
حزب  رئي�س  ن��ائ��ب  اخل���ويل  ح�سام  ق��ال   .. جانبه  م��ن 
قراءة  عن  ويعجز  الزمن  خلف  ي�سري  متيم  اإن  الوفد 

الواقع اأو ا�ست�سراف امل�ستقبل..
على  امل�سالح  تغليب  ع��دم  اإىل  ال��دويل  املجتمع  داعيا   

اأمن واأمان ال�سعوب.
واأ�ساف اأن النظام القطري انف�سل عن �سعبه وم�ساحله 
العربية  ال��دول  �سوؤون  يف  والتدخل  العناد  على  وي�سر 

ويدعم االإرهاب .. 
م�سريا اإىل اأن ا�ستمرار النظام القطري بهذه الطريقة 
ال��دويل لن  �سيقود حتما اإىل عزلة دولية الأن املجتمع 
ي�سمت ط��وي��ال ع��ل��ى امل���وؤام���رات ال��ق��ط��ري��ة واالأم�����وال 

الطائلة التي تنفق لدعم وتدريب االإرهابيني.

ع�سو  اإ�سماعيل  حممد  النائب  ق��ال  ذات���ه..  ال�سياق  يف 
جمل�س النواب اإن نظام الدوحة فقد اأر�سيته ال�سيا�سية 

متاما داخل قطر وعلى امل�ستوى االإقليمي ..
 موؤكدا اأن ال�سمت الدويل جتاه دعم قطر لالإرهاب لن 

ي�ستمر طويال.
امل�سري جتاه  املوقف  االأي��ام تثبت �سحة  اأن  اإىل  واأ�سار 
قطر التي ال تتورع عن دعم االإره��اب وحماوالت اإثارة 
ا�ستقرار  ل��زع��زع��ة  اخل��ل��ي��ج  منطقة  يف  اال���س��ط��راب��ات 
خارجية  وخمططات  اأجندات  تنفيذ  اأجل  من  املنطقة 

وهو ما يعد خيانة للوطن العربي.

اأ�شرتاليا: داع�ش يف 
الفلبني يهدد املنطقة

•• �صيدين-وكاالت:

ذك����ر رئ��ي�����س ال�������وزراء االأ����س���رتايل 
اجلمعة،  ام�س  ترينبول،  مالكومل 
ع��ل��ى تنظيم  ال��ت��غ��ل��ب  ي��ج��ب  اأن�����ه 
جنوبي  م����اراوي  مدينة  يف  داع�����س 
الفلبني، واإال فاإنه ميكن اأن ت�سبح 
جنوب  يف  لداع�س  عا�سمة  املدينة 

�سرق اآ�سيا.
وام��ت��ن��ع ت��رين��ب��ول ع���ن ال����رد على 
مقطع ف��ي��دي��و ج��دي��د، ���س��ادر عن 
باأنها  اأ����س���رتال���ي���ا  ي�����س��ف  داع���������س 
يف  املتحدة  للواليات  حرا�سة  كلب 
هزمية  اأهمية  اأك���د  لكنه  املنطقة، 
يجذب  الأن��ه  الفلبني،  يف  التنظيم 

مقاتلني اأجانب اإىل �سفوفه.
لقناة  ت�سريح  يف  ت��رين��ب��ول  وق���ال 
التي تبث يف  االإذاعية  اإيه دبليو   3
ي�سكل  اأن  امل��ح��ت��م��ل  م��ن  م��ل��ب��ورن: 
املنطقة،  ال���س��ت��ق��رار  ت��ه��دي��داً  ذل���ك 

وبالتايل تهديداً الأ�سرتاليا.
اأ�سرتاليا  اأن  ت��رين��ب��ول  واأ�����س����اف 
���س��ت��وا���س��ل ت���ق���دمي م���ع���ون���ات اإىل 
ذلك  بني  من  الفلبينية  احلكومة 
“بي3  ط��ائ��رت��ا ا���س��ت��ط��الع ط����راز 
اجلي�س  ل���دى  ت��ع��م��الن  اأوريون” 

الفلبيني.

عربي ودويل
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العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5498  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-برايت بيك�سال الدارة الفعاليات �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /اولري�س ار�سن كاجماجن فوزيو  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها)31200 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB173494159AE  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء 
املوافق:2017/9/19 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4555  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سياء الدين وحممد زبري للخدمات الفنية واالنظمة االمنية 
�س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /عدنان عبداحلميد  قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)22910 درهم( وتذكرة عودة 
  MB173733039AE:مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
امل��������واف��������ق:2017/9/20 ال�����س��اع��ة 08.30 �س  وح������ددت ل��ه��ا ج��ل�����س��ة ي����وم االرب����ع����اء 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6855  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ظفر اقبال خلدمات حزم الب�سائع ���س.ذ.م.م  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي /غفران اهلل �سديق اهلل  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)19360  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB170566362AE  وحددت لها 
 ch1.A.2:بالقاعة ال�ساعة 08.30 �س  امل��واف��ق:2017/9/21  جل�سة يوم اخلمي�س 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق���ل،  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7442  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-نيو ال�سبلي للخدمات الفنية �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /�سامل الدين حممد مت�سري علي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)17786  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB175564054AE  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�سة يوم االربعاء املوافق:2017/8/30 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق���ل،  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، مع تق�سري مدة االعالن .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5546  عمايل جزئي
����س.ذ.م.م  جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان املدعي  اىل املدعي عليه / 1-ت��وت��ل بروبرتي 
مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �سي�سون   اوكامبو  /رومنيك 
والر�سوم  دره������م(   3000( مب��ب��ل��غ  ع�����ودة  وت���ذك���رة  دره������م(  وق������دره������ا)21533  ع��م��ال��ي��ة 
الثالثاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    mb174425744ae:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف 
املوافق:2017/9/26 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/7146  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-املن�ساأة احلديثه للتجارة العامة �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /عبداهلل نوري االحر�س  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)79784  عمالية  مب�ستحقات 
ال�سكوى:MB175231087AE/2017  وحددت  والر�سوم وامل�ساريف رقم 
 ch1.A.1:لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2017/9/12 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق���ل،  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7097  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-م��اك الينز للتجاره العامه ���س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /ديفاكاران اجابا كومار كري�سنان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)55810  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
لها  ال�سكوى:mb175439471ae  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.1:بالقاعة ال�ساعة 08.30 �س  امل��واف��ق:2017/9/21  جل�سة يوم اخلمي�س 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق���ل،  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/7858  عمايل جزئي

الرفيع للخياطة الرجالية جمهول حمل االقامة  اىل املدعي عليه / 1-ال��ذوق 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  احمد   م�ستاق  حممد  احمد  /زولفيقار  املدعي  ان  مبا 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )9761 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  mb171491230ae:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   1000(
م�ساءا   15.00 ال�ساعة   2017/8/30 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   ch1.A.1:بالقاعة
اأيام  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

على االأقل ، وامرت بتق�سري مدة االعالن .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6940  عمايل جزئي
������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  ال��ع��ام��ة  ال����رواد للتجارة  امل��دع��ي عليه / 1-���س��ف��وة  اىل 
اأقام  ق��د  ال��ع��اط��ي   امل��دع��ي /ح��م��اده حممد حممد خ�سري عبد  ان  االق��ام��ة مب��ا 
درهم(  املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )28663  الدعوى ومو�سوعها  عليك 
ال�سكوى  وب��ال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف يف  ع���ودة مببلغ وق���دره )1000 دره���م(  وت��ذك��رة 
املوافق  االث���ن���ني  ي���وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت    AE175209100MB:رقم
فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   ch1.A.1:بالقاعة ال�ساعة 08.30 �س   2017/10/2
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6586  عمايل جزئي
جمهول  �����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  املتو�سط  1-ال��ب��ح��ر   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /اح��م��د حممد ع��ب��داهلل اح��م��د ح��م��اد  ق��د اأقام 
 16400( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�������س���اري���ف رقم 
اخلمي�س  ي���وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت    mb174808823ae:ال�سكوى
املوافق 2017/9/21 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/6439  عمايل جزئي

جمهول  �����س.ذ.م.م  واالع����الن  للدعاية  دور  اوت  1-���س��ت��ار   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام  ب��روي��ن حممد مرت�سى خ���ان  ق��د  امل��دع��ي /�ساما  حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
 32077( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )1500 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�������س���اري���ف رقم 
يوم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB174042403AE/2017:ال�سكوى
لذا   ch1.A.2:بالقاعة �س   08.30 ال�ساعة   2017/9/21 امل��واف��ق  اخلمي�س 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7217  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-ب��اث��ي��ن��دا للنقل ������س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي /بهوبيندر �سينغ هانك �سينغ  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   32933( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB175479187AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
 ch1.A.2:بالقاعة ال�ساعة 08.30 �س  املوافق 2017/8/30  االربعاء  يوم  جل�سة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6304  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-دانة للطاقة الكهربائية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /رامي حافظ احمد غو�س  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   80260( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB174747687AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
 ch1.A.5:بالقاعة 08.30 �س  ال�ساعة   2017/9/7 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�سة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/2947  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- تري�س فيوت�سر للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/7/11  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/ار�ساد علي حممد عنايت بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ 
)9.566( درهم وتذكرة عودة ملوطنه عينا او مقابلها نقدا مامل يكن قد التحق بالعمل 
لدى �ساحب عمل اخر والزمتها بامل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه منها ورف�ست 
. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  ما عدا ذلك من طلبات 
ال�سيخ  ال�سمو  با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا االع��الن �سدر  اليوم  اعتبارا من  يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/2750  عمايل  جزئي 
اىل املدعي عليه/1- ابداع امل�ستقبل للطباعه ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/فاروق ح�سني بالل ح�سني نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 
بالزام  ح�سني  ب��الل  ح�سني  ل�سالح/فاروق  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/7/4
املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )9268( درهم وبقيمة تذكرة عودة ملوطنه عينا او 
مقابلها نقدا ما مل يكون قد التحق بالعمل لدى رب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من 
امل�ساريف والر�سوم واعفت املدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . 
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
اآل  �سعيد  بن  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  با�سم �ساحب  االع��الن �سدر  لن�سر هذا 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/4299  عمايل جزئي 

ان  االقامة مبا  ���س.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  للخدمات  ال�سفا  لوؤلوؤة  عليه/1-  املدعي  اىل 
املدعي/حممد �سبل حممد تركي قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بتاريخ 2017/8/23 احلكم التمهيدي التايل:مبثابة ح�سوري وقبل الف�سل يف مو�سوع 
باحالة الدعوى للتحقيق لكي يثبت املدعي بكافة طرق االثبات القانونية ومنها البينة وقرائن 
النفي  عليها  للمدعي  و�سرحت  االقامة  م�ساريف  ب�سداد  قام  بانه  ال�سهود  و�سهادة  االأح��وال 
ال�ساعة:11:30  القا�سي  مبكتب  التحقيق  لبدء  ج��ل�����س��ة:2017/8/30  وح��ددت   ، الطرق  ب��ذات 
النطق  واعتربت  �سهودهم  باح�سار  بذات اجلل�سة و�سرحت لالطراف  ينتهي  ان  �سباحا على 
باحلكم اعالنا لالطراف وكلفت املدعي اعالن املدعي عليها باحلكم عن طريق الن�سر وامرت 
بتق�سري مدة االعالن وارجات الف�سل يف امل�ساريف. وحددت لها املحكمة جل�سة يوم االربعاء 

املوافق:2017/8/30 ال�ساعة:08:30 �س يف مكتب القا�سي. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5186  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سوء الربق لتجارة ادوات االنارة ولوازمها ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي / حممد علي بن حممد املولدي م�سي  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)192423 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
)2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB173316226AE  وحددت 
 ch1.A.1:امل��واف��ق:2017/10/2 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة لها جل�سة يوم االثنني 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  االأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4144  عمايل جزئي

االق��ام��ة مبا  �����س.ذ.م.م جمهول حم��ل  العامه  للتجارة  1-موكتي   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  ان املدعي / ميالين جيناي مونتورتو  قد 
درهم(   3000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(  وق����دره����ا)27.000  عمالية  مب�ستحقات 
ال�ساعة  امل��واف��ق:2017/9/21  اخلمي�س  يوم  جل�سة  لها  .وح��ددت  وامل�ساريف  والر�سوم 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة �س   08.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/7317  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سعيد تاج لالعمال الفنية ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / زين علي مظهر مظهر اقبال  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا)13800 دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )1000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb175494805ae  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�سة يوم االربعاء املوافق:2017/8/30 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، وامرت بتق�سري مدة االعالن .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7309  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جرين �ستيم خلدمات التنظيف جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /م�سطفى �سامي �سامي الدين احمد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )25063 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb175511550ae  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/9/12 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/7553  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�ساهد رم�سان للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  ا�سلم  قد  ا�سلم  ار�سالن  مبا ان املدعي / 
مب�ستحقات عمالية وقدرها)16624 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )800 درهم( 
وبالر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى:AE175710986MB  وحددت لها جل�سة 
لذا   ch1.A.1:بالقاعة م�ساءا   15.00 ال�ساعة  امل��واف��ق:2017/8/28  االثنني  يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، وامرت بتق�سري املدة .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/6634  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-الغوثية لتجارة اال�سماك واملواد الغذائية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي / حممد مرت�سى غالم يا�سني  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا)13176 دره��م( وتذكرة عودة مببلغ وق��دره )800 
لها  وح��ددت    AE174827872MB:ال�سكوى يف  وامل�ساريف  وبالر�سوم  دره��م( 
جل�سة يوم االربعاء املوافق:2017/8/30 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم  م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

�سيكون مبثابة ح�سوري ، وامرت بتق�سري مدة االعالن.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/6503  عمايل  جزئي 
���س.ذ.م.م جمهول حمل  والرق�س  للمو�سيقى  ال  ان  ا�س  بي  املحكوم عليه/1- مركز  اىل 
الدعوى  يف    2017/8/10 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االقامة 
مبلغ  للمدعي  ت���وؤدي  ب��اأن  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  جوجنا  ل�سالح/فاندانا  اع��اله  امل��ذك��ورة 
)10843( درهم وبتذكرة عودة اىل موطنه على الدرجة ال�سياحية عينا او قيمتها نقدا ما 
مل يلتحق بخدمة رب عمل اخر والزمت املدعي عليها باملنا�سب من الر�سوم وامل�سروفات 
واعفت املدعي من ن�سيبه منها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7852  عمايل جزئي
جمهول  ������س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  حممد  1-ع��ب��دال��ق��ادر   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د فهيم حم��م��د اب��راه��ي��م  ق��د اأق����ام عليك 
درهم(   12374( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
ال�سكوى  وب��ال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف يف  ع���ودة مببلغ وق���دره )1000 دره���م(  وت��ذك��رة 
املوافق  االرب���ع���اء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت    AE175713181MB:رقم
فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   ch1.A.1:بالقاعة ال�ساعة 08.30 �س   2017/8/30
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

التاأجيل جاء بعد  اأن هذا     ويبدو 
اليومني  خ����الل  ج����رت  م�������س���اورات 
اجلمهورية  رئي�س  ب��ني  االأخ��ريي��ن 
ورئي�س احلكومة واأدت اإىل مطالبة 
التمعن  احل��ك��وم��ة مب��زي��د  رئ��ي�����س 
ال�سخ�سيات  اخ��ت��ي��ار  يف  وال����رتوي 
املوؤهلة لتحمل امل�سوؤوليات، واحل�سم 
نهائيا يف �سكل التحوير الوزاري اإما 
ي�سمل  متكامال  حت��وي��را  ي��ك��ون  اأن 
اأخرى،  ال�ساغرة ووزارات  ال��وزارات 

اأو جمرد �سد لل�سغور.
ت�سريحات  اىل  وب�����ال�����رج�����وع     
بالتحوير  امل���ع���ن���ي���ة  االأط�������������راف 
يبدو  الت�سريبات،  وبع�س  ال��وزاري 
يو�سف  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  روؤي����ة  اأّن 
ال���وزاري  التحوير  ب�����س��اأن  ال�ساهد 
املرتقب تختلف عن روؤية احلزبنينْ 
ونداء  النه�سة  حركة  الرئي�سيني 

تون�س.
  وت��ف��ي��د ك��وال��ي�����س ال���ّل���ق���اءات التي 
اأج�����راه�����ا ال�������س���اه���د م����ع ع�����دد من 
اأّنه غري را�س  ال�سيا�سّية،  القيادات 

على اأداء بع�س وزراء حكومته.
اأن  اع���الم���ي���ة     وذك�������رت م�������س���در 
حتوير  اإج���راء  اإىل  ي�سعى  ال�ساهد 
وزاري �سامل يتجاوز �سّد ال�سغورات 
والتنمية  واملالية  الرتبية  وزارة  يف 
واال���س��ت��ث��م��ار وال���ت���ع���اون ال�����دويل، 
ب�سبب  بالوقت  م�سغوط  اأّن��ه  غري 

االعداد مليزانية 2018.

ال�شغورات فقط
وك���ان���ت ح��رك��ة ال��ن��ه�����س��ة وال���ن���داء، 
يف  االأغلبّيني  احلزبني  باعتبارهما 
جانب  اىل  ال�����س��ع��ب،  ن���واب  جمل�س 
احل��ك��وم��ة حزب  ال��ث��ال��ث يف  ال�سلع 
افاق تون�س، قد عرّبوا عن مواقف 
ال����ت����ح����وي����ر، حيث  م���ت���ب���اي���ن���ة م�����ن 
عك�س  على  النه�سة،  حركة  اأك���دت 
�سركائها، احلاجة اإىل حتوير وزاري 
جزئي ي�سّد ال�سغورات، خا�سة اأمام 
وا�ستحقاقات  م���واع���ي���د  اق������رتاب 

مهمة.
   وقد دعا املكتب التنفيذي حلركة 
حتوير  اأي  ت��اأج��ي��ل  اىل  ال��ن��ه�����س��ة 
احلكومة  تركيبة  يف  وا���س��ع  وزاري 
املحلية  االن��ت��خ��اب��ات  ب��ع��د  م���ا  اىل 
اأن هناك حاجة  املقبلة موؤكدا على 
جزئي  حت���وي���ر  اج������راء  اىل  ال���ي���وم 
راأ���س عدد  على  ال�سغورات  لت�سديد 

ل�سخ�سيات  ل��ل��ب��الد  وامل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
معرفة  على  تكون  ومقتدرة،  ٌك��ف��اأة 

جيدة بامللفات التي �ستوكل اإليها.
   واو�سح االحت��اد يف بالغ له اأم�س 
ي�����س��م��ن ع���دم  ذل������ك  ان  اجل���م���ع���ة 
وحتقيق  الوقت  من  املزيد  ا�ساعة 
قدرا من اال�ستقرار وهو ما يجعل 
هذه ال�سخ�سيات قادرة على تقدمي 
امللفات احلارقة  االإ�سافة ومعاجلة 
على قاعدة ما احتوته وثيقة اتفاق 
ق���رط���اج وال��ع��ق��د االج��ت��م��اع��ي من 
يت�سن  وال��ت��ي مل  وتوجهات  م��ب��ادئ 
منها  الكثري  جت�سيد  االآن  حد  اإىل 
ع��ل��ى اأر�����س ال���واق���ع مم��ا ت�سبب يف 
خ�������س���ارة ال���ك���ث���ري م����ن ال����وق����ت ويف 

تفاقم امل�ساعب.
   جدير بالذكر اأن حكومة الوحدة 
اأبريل  �سهر  منذ  ت�سهد  ال��وط��ن��ّي��ة 
املا�سي �سغورات يف وزارات الرتبية 
واال�ستثمار  وال��ت��ن��م��ي��ة  وامل���ال���ي���ة 
والتعاون الدويل بعد تقدمي فا�سل 

عبد الكايف ا�ستقالته.
والتباين  اجل������دل  ه�����ذا  ورغ������م     
امل�سكلة  االأح�����زاب  ب��ني  امل���واق���ف  يف 
ل��ه��ا ي��رج��ح امل��راق��ب��ون ف��ر���س��ي��ة ان 
ال��ت�����س��ك��ي��ل احل��ك��وم��ي اجل���دي���د لن 
مي�����س يف ج���وه���ره م���ن ال�������وزارات 
الداخلية،  وزارة  غ���ري  ال�����س��ي��ادي��ة 
مع �سد ال�سغور يف وزارت��ي الرتبية 
ال���دويل  ال��ت��ع��اون  ووزارة  وامل��ال��ي��ة 
والتنمية  اخل���ارج���ي  واال���س��ت��ث��م��ار 
املحلية، مع ف�سل اجرائي للتجارة 
وزارة  واإحل����������اق  ال�������س���ن���اع���ة  ع�����ن 
لت�سبح  االأخ���رية  ب��ال��وزارة  الطاقة 
واملناجم  والطاقة  ال�سناعة  وزارة 
والطاقات املتجددة، وحتافظ وزارة 
وزي����ره����ا، ونف�س  ع��ل��ى  اخل���ارج���ي���ة 
الدفاع  وزارة  اىل  بالن�سبة  ال�سيء 
ووزارة العدل مع التخلي عن وزير 

النقل اأني�س غديرة... 
  اأما ال��وزارات االخرى ف�ستحافظ 
ح�����س��ب ن��ف�����س امل�������س���ادر ع���ل���ى ذات 
اال���س��م��اء رغ���م م���ا اث���ري م���ن جدل 
ح�سب  ويبقى  وزرائ���ه���ا.  اداء  ح��ول 
املالية  وزي��ر  تعيني  املالحظني  كل 
التحوير  يف  امل����ع����ارك  ام  مب���ث���اب���ة 
القادم الأنه الع�سفور النادر ومفتاح 
االزمة  م��ن  للخروج  املفقود  احل��ل 
تعي�سها  التي  اخلانقة  االقت�سادية 

تون�س.

ع��ل��ى وثيقة  ال��ت��وق��ي��ع  م�����س��ارك يف 
قرطاج يف ان ترى ما ت�ساء وتطالب 
مب���ا ت�����س��اء، م��ت��اب��ع��ا ل��ك��ن��ن��ا يف نداء 
تون�س بقدر ما نعي ان املطلوب يف 
التحوير ال��وزاري هو برنامج عمل 
ا�سماء  اأكرث منه  القادمة  للمرحلة 
ان  ن��ق��در  ف��اإن��ن��ا  �سكلية،  ومعطيات 
ي��وج��د يف املوقع  رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة 
ي��راه منا�سبا يف  ما  االأ�سلم الإجن��از 
التحوير احلكومي تقييما وتغيريا 

 .
   واكد ب�سّي�س ان نداء تون�س طالب 
وزاري  ب��ت��ح��وي��ر  ي��ط��ال��ب  والزال 
ع��م��ي��ق، ول��ك��ن ك���ل ذل���ك ي��دخ��ل يف 
ذمة  على  ي�سعها  مقرتحات  �سياق 
ال�ساهد  ي��و���س��ف  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س 
مناق�سته  تتم  مو�سوع  اي�سا  وه��ي 
ويبقى  احل���ك���م  يف  ���س��رك��ائ��ه��م  م���ع 

القرار دوما بيد رئي�س احلكومة
   وختم املكلف بال�سوؤون ال�سيا�سية 
ب���ن���داء ت��ون�����س ب��ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ان 

من الوزرات. 
   كما مت التاأكيد على اأن تقييم اأداء 
اأ���س��ا���س وثيقة  ي��ك��ون على  ال����وزراء 
ق��رط��اج ب��ع��د اج����راء م�����س��اورات مع 
االأطراف املوّقعة عليها من اأحزاب 
وم��ن��ظ��م��ات وف����ق ب����الغ ����س���ادر عن 

احلركة.
با�سم  الر�سمي  الناطق  واأو���س��ح     
احلزب، عماد اخلمريي يف ت�سريح 
املكتب  اج���ت���م���اع  ع���ق���ب  اع����الم����ي 
ي�سمل  اأن  ي��ت��ع��ني  اأن����ه  ال��ت��ن��ف��ي��ذي، 
ت�سديد  اجلزئي  ال��وزاري  التحوير 
م�ستوى  على  احلا�سلة  ال�سغورات 
وزارات الرتبية واملالية واال�ستثمار 
وال���ت���ع���اون ال������دويل خ��ا���س��ة اأم����ام 
وا�ستحقاقات  م���واع���ي���د  اق������رتاب 
مهمة مثل العودة املدر�سية واإعداد 

ميزانية الدولة ل�سنة 2018.
   وق���ال ال��ن��اط��ق ال��ر���س��م��ي يف هذا 
قدمت  النه�سة  حركة  اأن  ال�سدد 
ال�ساهد،  يو�سف  احلكومة  لرئي�س 

م���ق���رتح���ات يف اأ�����س����م����اء ك���ف���ئ���ة يف 
لع�سوية  ت��ر���س��ح��ه��م  جم���االت���ه���ا 
�سرورة  على  التاأكيد  مع  احلكومة 
اأن يتمتع الوزراء بالكفاءة والنزاهة 

ونظافة اليد.
القيادي  ق���ال  ال�����س��ي��اق،  ذات  ويف     
متيل  النه�سة  اأن  العري�س،  علي 
من  ب��دال  ال�سغور  �سّد  مقاربة  اىل 
الوقت  ل�سيق  نظرا  وزاري  حتوير 
�سد  اإىل  احلركة متيل  ان  وا���س��اف 
وزاري��ة ثالث مع  ال�سغور بحقائب 
تغيري وزير اآخر رمبا، دون الك�سف 

عن تفا�سيل اأخرى. 

القرار لل�شاهد
بال�سوؤون  امل��ك��ل��ف  ق���ال  امل��ق��اب��ل،  يف 
ت��ون�����س برهان  ب���ن���داء  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
اأطلقتها  التي  ال��دع��وة  ان  ب�سي�س، 
تعديل  بخ�سو�س  النه�سة  حركة 
يخ�س  م��وق��ف  ه���و  ج��زئ��ي  وزاري 
�سيا�سي  كحزب  حرة  وهي  النه�سة 

من غري املعقول اج��راء حتوير كل 
�سنة تقريبا، ح�سب قولها. 

اآف��اق تون�س  اأن     وبّينت حمجوب، 
وزاري  تعديل  اإج���راء  م��ب��داأ  ي�ساند 
ال�سغورات  ����س���ّد  ي���ت���ج���اوز  ����س���ام���ل 
احل��ا���س��ل��ة، م����وؤّك����دة اّن ح��زب��ه��ا ال 
بوزارات  للم�سا�س  داع  وج��ود  ي��رى 

ال�سيادة. 
تون�س  اف����اق  ح���زب  اأّن    والح��ظ��ت 
اأّن تكون على را�س  ان��ه يجب  ي��رى 
كفاءة  ذات  �سخ�سية  امل��ال��ي��ة  وزارة 
م�سرية  م���ت���ح���زب���ة،  وغ�����ري  ع���ال���ي���ة 
طاقات  يجندون  وزراء  وج���ود  اىل 

وزاراتهم لغايات حزبية بحتة. 
  وي�����س��دد ح���زب اف����اق ت��ون�����س على 
التي  ال�سخ�سيات  تكون  اأّن  �سرورة 
وعلى  متحزبة  غري  تعيينها  �سيقع 

اأن يكون والوؤها الوحيد للدولة.
   واق����رتح احت���اد ارب����اب ال��ع��م��ل اأن 
يقع اإ�سناد احلقائب الوزارية ح�سب 
الظرفية  ال���ره���ان���ات  م�����س��ت��ل��زم��ات 

املرتقب،  ال��وزاري  للتحوير  اأ�سماء 
مبينا اأنه يوؤيد فكرة اإجراء حتوير 

وزاري كبري.

�شامل.. مع ا�شتثناء
تون�س،  اف������اق  ط�����رح  ج���ان���ب���ه،  م����ن 
ال�سريك يف احلكم، موقفا يناق�س 
النه�سة حيث اعترب  موقف حركة 
ال��وزاري غ�ري مرتبط  التحوير  اأّن 
باالنتخابات ولي�س له اأي معنى يف 
بعد  تاأجيله اىل ما  ا���س��رتاط  ح��ال 

االنتخابات.
النيابية  الكتلة  رئي�سة  واع��ت��ربت    
حمجوب،  رمي  تون�س  اف��اق  حل��زب 
اأّن ال��ت��ح��وي��ر ال�����وزاري امل��رت��ق��ب ال 
ال�سغور فقط،  ل�سّد  ان يكون  يجب 
يف  حتوير  اإج���راء  ه��و  املطلوب  الأّن 
العمق يرتبط بوجود خارطة طريق 
وا�سحة حول االإ�سالحات الهيكلية 
بعيدا  القادمة،  لل�سنوات  بالن�سبة 
عن احللول الرتقيعية، معتربة اأّنه 

تون�س  ل��ن��داء  بالن�سبة  االول���وي���ات 
برنامج عمل احلكومة يف  هو  االن 
االقت�سادية  ال��ت��ح��دي��ات  م��واج��ه��ة 

واالجتماعية ال�سعبة.
ال��ت��ن��ف��ي��ذي للنداء  امل��دي��ر     وك����ان 
حافظ قائد ال�سب�سي، التقى رئي�س 
احل��ك��وم��ة و���س��رح ان���ه م��ن املتوقع 
الذي  امل��ن��ت��ظ��ر  ال��ت��ح��وي��ر  ي��ك��ون  اأن 
�سيعلن عنه ال�ساهد جزئيا باعتبار 
ال�����وزارات  م��ن  ع����ددا  �سي�سمل  اأن����ه 

ال�ساغرة فقط.
   واعترب اأن التحوير الوزاري لي�س 
نهاية العامل، م�سددا على اأن هناك 
التحوير  اأه��م من  �سيا�سية  حمطة 

الوزاري وهي االنتخابات البلدية.
اأك��د القيادي بحزب نداء    يف حني 
تون�س �سفيان بن ن�سر، اأنه من حق 
ال�ساهد اإجراء حتوير وزاري اليوم، 
 3 ال��ف��راغ ال��ذي تعرفه  خا�سة م��ع 
وزارات مهمة يف احلكومة، م�سيفا 
من حق االأحزاب ال�سيا�سية اقرتاح 

نداء تون�س: يبقى القرار لل�ساهد

ال�ساهد: تاجيل االعالن عن التحوير

املكتب التنفيذي للنه�سة يرف�س التحوير الوا�سع

افاق تون�س:  ال ل�سد ال�سغور فقط

- نداء تون�ش متم�شك بتحوير وزاري عميق 
ويبقى القرار بيد ال�شاهد ...

- افاق تون�ش مع حتوير �شامل ي�شتثني 
وزارات ال�شيادة

- منظمة اأرباب العمل تدعو اىل تكليف كفاءات و�شخ�شيات قادرة على تقدمي االإ�شافة

- النه�شة تدعو اىل �شد ال�شغورات وتاأجيل اي حتوير وا�شع

تاأجيل االإعالن عنه اإىل ما بعد عيد االأ�شحى:

تون�ش: �شكل التحوير الوزاري حمور خالف...!
جزئي  تــعــديــل  او  حلــكــومــة  ت�شكيل  كــكــل 
املرتقب  التحوير  ي�شلم  مل  تركيبتها،  يطال 
وتباين  اجلدل  اثارة  من  التون�شية  للحكومة 

التعجيل  دون  اخلالف  هذا  حال  ذلك  ومع     
الواقع  ميليه  مــا  رغــم  اخلــطــوة،  با�شتكمال 
ــرورة  ــش ــي مـــن � ــاع ــم ــت ــادي واالج ــش ــ� ــت االق
ام�ش  مطلع  م�شدر  اأكــد  وقــد  اال�شتعجال. 

املواقف ب�شاأنه، وان كان اقل حدة هذه املرة، 
ان  مبا  اأ�شا�شا،  التحوير  �شكل  على  واقت�شر 
وثيقة قرطاج تظل مرجعية العمل احلكومي 

و�شندها ال�شيا�شي.

اجلمعة، اأن رئي�ش احلكومة التون�شية يو�شف 
ال�شاهد �شيوؤجل االإعالن عن التحوير الوزاري 
موفى  مــع  اأي  االأ�ــشــحــى،  عيد  بعد  مــا  اإىل 

االأ�شبوع االأول من �شهر �شبتمرب القادم.

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

حزب الوطنيني الدميقراطيني املوحد يتهم:

حزب املرزوقي م�شوؤول عن اغتيال بلعيد والرباهمي...!
•• الفجر - تون�ص

اعترب حزب الوطنيني الدميقراطيني املوحد 
املرزوقي  املن�سف  املوؤقت  ال�سابق  الرئي�س  اأن 
وحزبه يتحمالن م�سوؤولية اغتيال ال�سهيدين 
حكم  اب���ان  ال��رباه��م��ي  وحم��م��د  بلعيد  �سكري 

الرتويكا.
ب��ي��ان ���س��ادر عنه يف رد على  وق���ال احل���زب يف 

الدميقراطي  للتيار  ال��ع��ام  االم���ني  ت�سريح 
التن�سيق  حزبه  اعتزام  حول  ال�سوا�سي  غ��ازي 
االإرادة يف  تون�س  ح���راك  امل��رزوق��ي  ح��زب  م��ع 
هذا  م��ع  تن�سيق  اي  اإن  ال��ب��ل��دي��ة  االن��ت��خ��اب��ات 
احل�����زب ي��ع��د خ���رق���ا ل���الت���ف���اق احل���ا����س���ل مع 
اجلبهة ال�سعبية باعتباره اأحد االأطراف التي 

ال تتقاطع معها اجلبهة �سيا�سيا.
مع  التن�سيق  اأن  اإىل  ال��وط��د  ح���زب  واأ����س���ار     

احلزب  يجعل  معه  التحالف  اأو  احل���زب  ه��ذا 
مع  ال��ت��زام  اأي  م��ن  ح��ل  يف  ال�سعبية  واجلبهة 

حزب التيار الدميقراطي.
اأن االأم��ني العام للتيار الدميقراطي     يذكر 
كان قد اأكد اأن التيار الدميقراطي �سين�سق مع 
حزب حراك تون�س االإرادة خلو�س االنتخابات 
الدوائر  ببع�س  م�سرتكة  قائمات  يف  البلدية 

االنتخابية.

للجبهة  امل����رك����زي  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و  ل���ك���ن     
ال�سعبية حم�سن النابتي اأكد اأن تن�سيق التيار 
الدميقراطي جزئيا يف االنتخابات البلدية مع 
حزب حراك تون�س االإرادة غري مقبول ويلغي 
االتفاق احلا�سل موؤخرا بني اجلبهة ال�سعبية 
ال�سعب حول  ال��دمي��ق��راط��ي وح��رك��ة  وال��ت��ي��ار 
االنتخابي يف قائمات  اال�ستحقاق  خو�س هذا 

م�سرتكة.
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•• عوا�صم-وكاالت:

بالهجوم  وال��ع��امل  اإ�سبانيا  �سدمت 
بر�سلونه  م���دي���ن���ة  يف  االإره�������اب�������ي 
املا�سي،  اخل��م��ي�����س  ي���وم  ال�����س��ي��اح��ي��ة، 
التي  ال��ب��دائ��ي��ة  الو�سيلة  اإىل  ن��ظ��راً 

متت بها العملية.
�سارع تنظم داع�س الإعالن م�سوؤوليته 
بوا�سطة  مت  وال�����ذي  ال���ه���ج���وم،  ع���ن 
���س��اح��ن��ة ده�����س��ت ع��م��داً م�����س��اة و�سط 
جادة ال�س رامبال�س ال�سهرية و�سط 
ب��ر���س��ل��ون��ة. وق���ت���ل يف ال��ه��ج��وم 14 
�سخ�ساً، وجرح قرابة 100 اآخرين.

اأن  اإىل  كونفريزي�سني  وي�سري موقع 
اإ�سبانيا  وا���س��ت��ه��داف  الهجوم  م��وق��ع 
يعرب عن توجه جديد لداع�س الذي 
ركز اأتباعه حتى االآن على ا�ستهداف 
مبا�سرة  ب�سورة  �ساركت  التي  الدول 
يف ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ع�����س��ك��ري��ة ����س���ده يف 

�سوريا والعراق. 
بح�سب  الت�ساوؤل،  بد من  هنا ال  من 
داع�س  ادع��اء  م�سداقية  عن  امل��وق��ع، 
امل�������س���وؤول���ي���ة ع����ن ال����ه����ج����وم، ومل������اذا 
ا�ستهدفت اإ�سبانيا، وخا�سة اأن دورها 

غري مهم ن�سبياً يف القتال �سده؟

ت�سخيم التهديد
بح�سب املوقع، من ال�سعوبة التحقق 
اإرهابية.  امل�سوؤولية عن هجمات  من 
منخرطة  منظمة  ل��ق��ي��ام  وب��ال��ن��ظ��ر 
العملية من  بتنفيذ  اأعمال عنف،  يف 
منطلق �سعف، ميكن اأن يكون الكذب 
دافعاً من اأجل دعم ال�سورة الغام�سة 
وت�سخيم التهديد. ولكن، كما ي�سري 

املوقع اأي�ساً، يف هذا ال�سياق بالذات، 
تنظيمات  ع��ن  خمتلفاً  داع�����س  يبدو 
ما  اإىل حد  كان �سادقاً  فقد  �سابقة. 

ب�ساأن مزاعمه حول عملياته.
اأ�سرتاليا  يف  ج��رى  م��ا  يعطينا  وق��د 
ليندت  م��ق��ه��ى  يف   2014 ع����ام  يف 
ك����ايف دل���ي���اًل ع��ل��ى ذل�����ك. ف��ق��د زعم 
املجرم اإنه كان يعمل برعاية داع�س. 
ل��ك��ن رغ���م ادع���ائ���ه، ودع���اي���ة الن�سر 

التنظيم  ام��ت��ن��ع  حتقيقها،  امل��ت��وق��ع 
ع���ن ال��ت��ع��ل��ي��ق، ب���ل ن����اأى ب��ن��ف�����س��ه عن 
اأن  يثبت  ال��ن��ه��اي��ة، مل  احل����ادث. ويف 
داع�س كان متورطاً يف ذلك الهجوم. 
وم���ن ���س��اأن ت��ل��ك ال�����س��ي��ا���س��ة، بح�سب 
هدف  ت��خ��دم  اآن  “كونفريزي�سن”، 
وهي  م�سداقيته،  ت��اأك��ي��د  يف  داع�����س 
����س���روري���ة ل��ت��ج��ن��ي��د ع����دد اآخ�����ر من 

االأن�سار.

اإ�سبانيا و�سراع ح�سارات
وبراأي املوقع، يعك�س هجوم بر�سلونة 
باآن العامل ي�سهد  وجهة نظر داع�س 
�سراعاً بني احل�سارات. وقد و�سفت 
م����رتدداً يف  ���س��ري��ك��اً  اإ���س��ب��ان��ي��ا بكونها 

التحالف �سد داع�س. 
وع���و����س���اً ع��ن��ه، اخ���ت���ارت م���دري���د ما 
اأق����ل خطورة،  ب����دور  مي��ك��ن و���س��ف��ه 
لوجي�ستية  م�ساعدات  قدمت  حيث 
ودرب����ت ق����وات ع��راق��ي��ة، ف�����س��اًل عن 
منعها حماوالت بع�س اأن�سار داع�س 
م���ن ال���ذي���ن ن�����س��اأوا يف اإ���س��ب��ان��ي��ا من 

تقدمي الدعم للتنظيم يف اخلارج.
ون���ظ���راً ل���دوره���ا امل���ح���دود ن�����س��ب��ي��اً يف 
باملقارنة مع �سحايا  احلرب، خا�سة 
اآخرين لالإرهاب، كفرن�سا والواليات 

املتحدة،
 لرمبا قاد ذلك لالعتقاد اأن اإ�سبانيا 
لن تكون مدرجة على قائمة اأهداف 

داع�س.
لكن من منطلق رواية ال�سراع التي 
اإ�سبانيا  جت�����س��د  داع�������س،  ي��ع��ت��م��ده��ا 
�سورة اأخرى حل�سارة غربية تخو�س 
االإ�سالمي. وذلك  املجتمع  مع  حرباً 

يرتكها عر�سة لعمليات انتقامية.

•• وا�صنطن-وكاالت:

ك�����س��ف ا���س��ت��ط��الع ام�����س اجل��م��ع��ة اأن 
يخ�سون  االأم���ري���ك���ي���ني  م���ن   68%
دونالد  االأم��ري��ك��ي  الرئي�س  ي��ق��ود  ان 
بلهجته  ح����رب  اإىل  ال���ب���الد  ت���رام���ب 
اأن   71% ي��وؤك��د  بينما  واإج����راءات����ه، 

�سلوكه لي�س املنتظر من رئي�س.
ون�����س��ر اال����س���ت���ط���الع ج��ام��ع��ة ج���ورج 
وا����س���ن���ط���ن ام�������س اجل���م���ع���ة واأج������ري 
ال�����س��ه��ر اجل���اري  13 و17 م��ن  ب��ني 
والتي �سهدت انتقادات حادة لرتامب 
ليمينيني  مظاهرات  ح��ول  لغمو�سه 
العن�سري  ال��ع��ن��ف  ع��ق��ب  م��ت��ط��رف��ني 
مبدينة �سارلوت�سفيل بوالية فرجينيا 
ال�سابقة  االأ�سابيع  وكانت  االأمريكية. 
قد �سهدت ت�سعيد يف اللهجة احلربية 
التي  ال�سمالية  ك��وري��ا  �سد  ل��رتام��ب 
ا�ستمرار  ب�����ال��ن��ريان يف ح��ال  ت��وع��ده��ا 
جت��ارب��ه��ا ال��ن��ووي��ة. واأك���د %68 من 

اال�ستطالع  ���س��م��ل��ه��م  ���س��خ�����س  األ�����ف 
اأنهم يخ�سون اأن توؤدي اأقوال واأعمال 

ترامب اإىل نزاع دويل،
التاأكيد.  ه���ذا   29% رف�����س  بينما   

ترامب  ���س��ل��وك  اأن    71% واأو����س���ح 
املتوقع من رئي�س، بينما رف�س  لي�س 

%27 ذلك. 
ترامب  اإدارة  ع��ل��ى   42% وواف������ق 

بينما  االآن،  حتى  االأب��ي�����س  البيت  يف 
رف�سها 55%. 

رئي�ساً  لي�س  ترامب  اأن   56% واأك��د 
فعااًل، بينما يعتربه %39 كذلك. 

•• عوا�صم-وكاالت:

الهروب  ط��ري��ق  ي��ج��د  “داع�س  ع��ن��وان��ه  ت��ق��ري��ر  يف 
تاميز  فاينن�سال  �سحيفة  اأف��ادت  احلرب”،  لغنائم 
الربيطانية اأن التنظيم ال يزال يجني مليون دوالر 
يومياً من جتارة النفط، على رغم خ�سارته للكثري 

من االأرا�سي التي كان ي�سيطر عليها.
النظام  اىل  النفط  بيع  ���س��ار  االأخ����رية  االأ���س��ه��ر  يف 
اإن  االإم��ام  يقول  اجلمعة،  �سلوات  فخالل  طبيعياً. 
اأ�سخا�س من  ا�ستكى  ثمة فتوى جتيز ذلك، بعدما 
الكثري من  التنظيم خ�سر  اإن  التقرير  . وقال  ذلك 
االأرا�سي التي كان ي�سيطر عليها يف �سوريا والعراق، 
اإال اأنه ما زال قادراً على جني مبالغ طائلة من بيع 
النفط، كما اأنه فر�س عملته اخلا�سة، الفتاً اإىل اأن 
“من اأولويات التنظيم االآن نقل هذه االأموال خارج 

املناطق التي ي�سيطر عليها.
واأكد اأن “التنظيم ي�سيطر على حقول النفط التي 
ٌت�ستهدف من قبل طريان التحالف وا�ستطاع اإبقاء 

خربة  على  معتمداً  وتخزينه  فيها  النفط  ت��دف��ق 
على  التنظيم  عنا�سر  ويعمل  املحليني”.  العمال 
اإبطال الالمركزية يف حقول النفط ونقل املزيد من 
بحياتهم  يخاطرون  ال��ذي��ن  امل�سرتين  اإىل  العمال 

من اأجل احل�سول على النفط.
نظام  ا���س��ت��خ��دم  التنظيم  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  واأ����س���ار 
ول�سراء  امل��ن��ط��ق��ة  يف  االأم�������وال  ل��ت��ح��وي��ل  احل���وال���ة 
واالأ�سمدة  احل��دي��د  م��ث��ل  ال�����س��روري��ة  امل�����س��ت��ل��زم��ات 
احلوالة  نظام  ي�ستخدم  اأنه  كما  للكمبيوتر،  وقطع 
اأمناً  اأك��رث  اإىل مناطق  االأم��وال  مل�ساعدته على نقل 

خارج االأرا�سي التي ي�سيطر عليها حالياً.
كما  ال��ن��ف��ط،  ع���ائ���دات  اأم�����وال  ال��ت��ن��ظ��ي��م  وي�ستثمر 
وامل�سايف خا�سة  العمالت  لت�سريف  ا�سرتى مكاتب 
يف العراق. وال يزال داع�س ي�سيطر على اأكرث حقلني 
اإنتاجا للنفط يف �سوريا هما، العمر والتنك اللذان 
بح�سب  يومياً  نفط  برميل  األ��ف   25 نحو  ينتجان 

التجار والعاملني فيها.
ويقول اأحد التجار اأن “داع�س يجني اأرباحاً جيدة، 

ال�سابق. ورمب���ا �سار  ع��ن  ت��راج��ع  االإن��ت��اج  ك��ان  واإن 
ينتجون  كانوا  �سنتني  قبل  اأك���رث..  مربحاً  الو�سع 
حالياً،  احلالية.  الكميات  اأَ�سعاف  ثالثة  اأو  �سعفي 

انح�سرت اأرا�سيهم كثرياً وكذلك نفقاتهم«.
ويلفت التقرير اإىل اأن بع�س التجار توقعوا انهيار 
جت����ارة ال��ن��ف��ط ع��ن��د داع�������س ب��ع��دم��ا ���س��د التحالف 
التنظيم،  معقل  ���س��وري��ا،  ���س��رق  �سمال  اإىل  ال��ط��رق 
والذي كان �سوقه االأ�سا�سية. ولكن التنظيم �ساعف 
جهوده يف �سوق اأخرى التي ت�سمل التجار القريبني 

من النظام. 
وحت�����اول امل��ن��اط��ق ال��واق��ع��ة حت���ت ���س��ي��ط��رة النظام 
النق�س  ل�سد  النفط  م��ن  اإم����دادات  على  احل�سول 
خ�سو�ساً  معتمدة  الغربية،  العقوبات  عن  الناجم 
الرئي�سي  ال��و���س��ي��ط  اإن  وي��ق��ول جت���ار  اإي�����ران.  ع��ل��ى 
للنظام اأن�ساأ مكتباً يف �سبحة، الواقعة حتت �سيطرة 
بفر�سة  طمعاً  �سبان  يومياً  ي�سطف  وحيث  داع�س 
لقيادة احليتان، اال�سم الذي يطلق على ال�سهاريج، 

مقابل 130 دوالراً للرحلة.

•• �صنغافورة-رويرتز:

اإن��ه��ا عرثت  ام�����س اجلمعة  االأم��ري��ك��ي��ة  البحرية  ق��ال��ت 
مب�����س��اع��دة غ��وا���س��ي م�����س��اة ال��ب��ح��ري��ة ع��ل��ى ج��ث��ة ثانية 
وح������ددت ه��وي��ت��ه��ا ���س��م��ن ع��م��ل��ي��ة ال��ب��ح��ث ع���ن بحارة 
جتارية  ب�سفينة  مدمرة  ت�سادم  ح��ادث  بعد  مفقودين 

قرب �سنغافورة هذا االأ�سبوع.
وكانت عملية بحث واإنقاذ دولية قد بداأت بعد ا�سطدام 
املدمرة جون اإ�س. مكني ب�سفينة جتارية يف منطقة قرب 

�سنغافورة وماليزيا يوم االثنني.

امل��دم��رة هذا  داخ���ل  م��ن  ج��ث��ة  اأول  ال��ب��ح��ري��ة  وانت�سلت 
االأ�سبوع.وقال االأ�سطول ال�سابع االأمريكي يف بيان على 
ومعدات  اآخ���رون  غوا�سون  و�سل  االإل��ك��رتوين  موقعه 
ثمانية  انت�سال  عمليات  ملوا�سلة  الليل  خ��الل  اإ�سافية 
التي  ال�سفينة  مق�سورات  داخ��ل  م��ن  مفقودين  ب��ح��ارة 

غمرتها املياه.
واأم�س االأول اأوقفت البحرية االأمريكية عملية البحث 
داخل  م��ن  اجلثث  انت�سال  جهود  على  لرتكز  واالإن��ق��اذ 
ج�سم ال�سفينة الذي ير�سو يف قاعدة ت�ساجني البحرية 

يف �سنغافورة.

•• ولنجتون-رويرتز:

اأن��ه��ا �سرت�سل ثالثة  ام�����س اجل��م��ع��ة  ن��ي��وزي��ل��ن��دا  اأع��ل��ن��ت 
اأفغان�ستان  اإىل  القتالية  غري  قواتها  اأف��راد  من  اآخرين 
جنديا   13 اإىل  هناك  لقواتها  االإج��م��ايل  العدد  لي�سل 
وذل��ك بعد اأي��ام من اإع��الن ال��والي��ات املتحدة زي��ادة عدد 
حللفائها  ومطالبتها  اأفغان�ستان  يف  االأمريكية  القوات 
دونالد ترامب  االأمريكي  الرئي�س  بحذو حذوها.وك�سف 
يوم االثنني املا�سي عن ا�سرتاتيجيته الإنهاء ال�سراع يف 
واأ�سار  املتحدة ب�سراع مفتوح  الواليات  واألزم  اأفغان�ستان 
اإىل اأنه �سري�سل املزيد من القوات خلو�س اأطول حرب يف 

تاريخ الواليات املتحدة.
وقال م�سوؤولون اأمريكيون اإن ترامب اأقر خططا باإر�سال 
اإىل  االإ�سافية  االأمريكية  ال��ق��وات  من  اآالف  اأرب��ع��ة  نحو 

جانب زهاء 8400 جندي اأمريكي يف اأفغان�ستان حاليا. 
اأن��ه لي�س  االأمريكي جيم�س ماتي�س  ال��دف��اع  وذك��ر وزي��ر 
هناك قرار بعد ب�ساأن اأعداد القوات على وجه التحديد.

واأو�سح ترامب اأنه �سيطلب من حلفائه يف االئتالف دعم 
واملال  القوات  املزيد من  باإر�سال  ا�سرتاتيجيته اجلديدة 

الإنهاء ال�سراع امل�ستمر منذ 16 عاما.
ميت�سيل  مارك  النيوزيلندي  الدفاع  وزير  اإع��الن  وياأتي 
التي تتخذ من كابول مقرا  ق��وات نيوزيلندا  زي��ادة عدد 
االأطل�سي  �سمال  حلف  مطالبة  بعد  جنديا   13 اإىل  لها 

هذا العام باإر�سال املزيد من القوات اإىل اأفغان�ستان.
 .2001 منذ  اأفغان�ستان  يف  موجودة  نيوزيلندا  وق��وات 
اأبقت على  البالد  لكن   2013 وي��رتاج��ع وج��وده��ا منذ 
ال�سباط  لتدريب  االأر����س  على  قواتها  اأف���راد  م��ن  ع��دد 

االأفغان.

•• ميامي-اأ ف ب:

بدات عمليات اإجالء ال�سكان يف عدة مدن من والية تك�سا�س 
اق���رتاب و���س��ول االع�سار  امل��ه��ددة بفي�سانات م��دم��رة م��ع 
هاريف الذي تتعزز قوته وميكن ان يتحول اىل اع�سار كبري 

مع و�سوله الياب�سة �سباح اليوم ال�سبت الباكر.
ويهب االع�سار حاليا مع رياح عاتية ت�سل �سرعتها حتى 
160 ك��ل��م يف ال�����س��اع��ة، ل��ك��ن ه���اريف مي��ك��ن ان ي��ت��ح��ول يف 
القارة  التي �سربت  االعا�سري  ا�سد  اىل  القادمة  ال�ساعات 
12 ع��ام��ا، بح�سب م��رك��ز االع��ا���س��ري يف  االم��ريك��ي��ة منذ 
امل��رك��ز قوة  ل��ي��ل اخلمي�س اىل اجل��م��ع��ة رف���ع  م��ي��ام��ي.ويف 
االع�����س��ار ال���ذي ب���ات ي�سنف يف ال��ف��ئ��ة ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى �سلم 
ق��وة االع�سار  ان تتعزز  امل��رك��ز  م��ن خم�س درج��ات.وت��وق��ع 
على  الثالثة  ال��درج��ة  م��ن  كبريا  اع�����س��ارا  لي�سبح  �سريعا 
كلم   209 �سرعتها  تفوق  ان  ري��اح ميكن  تقدير، مع  اأق��ل 
اأن يكون مميتا عند نقطة  باأنه ميكن  ال�ساعة، حمذرا  يف 
ال�ساعة  نحو  ال�سبت  تك�سا�س  يف  االمريكية  القارة  دخوله 
01،00 بالتوقيت املحلي )06،00 ت غ(. و�سدر حتذير 
م��ن االع�����س��ار ع��ل��ى ام��ت��داد ن��ح��و 500 ك��ل��م م��ن �سواحل 

ال�ساحلية  امل��دي��ن��ة  ب���ورت���الن���د،  ب��ل��دي��ة  ت��ك�����س��ا���س.وق��ال��ت 
بتك�سا�س البالغ عدد �سكانها 17 الف ن�سمة، اإن كل من مل 
يخلوا املكان بعد، نرحو منكم االإ�سراع يف املغادرة، م�سرية 
اعتبارا من  اأكرث �سعوبة خطورة  �ست�سبح  املغادرة  اأن  اإىل 
اخالء  عمليات  الرياح.و�سجلت  قوة  ب�سبب  اجلمعة  �سباح 
مماثلة وا�ستعدادات ملواجهة االع�سار يف بورت ارن�سا�س يف 
حني �سجعت بلدية كوربو�س كري�ستي التي تعد نحو 300 
املدينة لكنها مل جتعل  م��غ��ادرة  االه��ايل على  ن�سمة،  ال��ف 
الفجائية  الفي�سانات  اإلزاميا.وخماطر  االن  حتى  االم��ر 
يتوقع هطول ما ي�سل اىل  املناطق حيث  كبرية يف بع�س 
البحر  مياه  ترتفع  ان  يتوقع  كما  االمطار.  ملم من   76
االم��اك��ن. ومت  بح�سب  ام��ت��ار،  و3و7   1،80 ب��ني  م��ا  اىل 
تابعتني  التدريب من قاعدتني  االف��راد وط��ائ��رات  اج��الء 
وكينغزفيل  كري�ستي  ك��ورب��و���س  يف  االم��ريك��ي��ة  للبحرية 
بوالية تك�سا�س. وتقع القاعدتان على م�سار االع�سار. ومل 
يخطط امل�سوؤولون يف مدينة هيو�سن )2،3 مليون ن�سمة( 
وهي اكرب مدينة مير بها االع�سار والواقعة على بعد 30 
كلم من ال�ساحل، لالإخالء لكنهم يتوقعون هطول امطار 

غزيرة خلم�سة ايام.

انت�شال جثة ثانية من م�شاة البحرية االأمريكية

نيوزيلندا تر�شل ثالثة جنود اآخرين اإىل اأفغان�شتان 

عمليات اإجالء يف تك�شا�ش قبل و�شول االإع�شار 

ترامب لل�شي�شي: حري�شون على ال�شداقة مع م�شر
•• القاهرة-وكاالت:

ذك�����رت و����س���ائ���ل اإع������الم م�����س��ري��ة ر���س��م��ي��ة اأن 
تلقى  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  امل�سري  الرئي�س 
دونالد  االأمريكي  الرئي�س  من  هاتفياً  ات�سااًل 
اأك��د االأخ��ري خالله على ق��وة عالقات  ترامب 
ال�سداقة بني م�سر والواليات املتحدة، واأعرب 
عن حر�سه على موا�سلة تطوير العالقات بني 

البلدين وجتاوز اأية عقبات قد توؤثر عليها.
امل�سرية  االأو���س��ط  ال�سرق  اأنباء  وكالة  وذك��رت 
ال��ر���س��م��ي��ة، اأن ال�����س��ي�����س��ي م���ن ج��ان��ب��ه، اأع���رب 

اأهمية  م��وؤك��داً  ت��رام��ب،  للرئي�س  تقديره  ع��ن 
ا�ستمرار التن�سيق والت�ساور املكثف بني البلدين 
حول كافة املو�سوعات ذات االهتمام امل�سرتك، 
مبا يعزز العالقة اال�سرتاتيجية بني الدولتني 

ويحقق م�سالح ال�سعبني ال�سديقني.
اإع��الن الواليات  اأي��ام من  وياأتي االت�سال بعد 
يف  املخ�س�سة  املبالغ  بع�س  تخفي�س  املتحدة 
اإطار برنامج امل�ساعدات االأمريكية مل�سر، �سواء 
لبع�س مكونات  املبا�سر  التخفي�س  من خالل 
تاأجيل  اأو  ال��ربن��ام��ج،  م��ن  االق��ت�����س��ادي  ال�سق 

�سرف بع�س مكونات ال�سق الع�سكري.

اأ���س��ف��ه��ا ل��ق��رار الواليات  واأع���رب���ت م�����س��ر ع��ن 
يف  امل�سرية،  اخلارجية  وزارة  وقالت  املتحدة، 
بيان اأ�سدرته يوم االأربعاء، تعترب م�سر اأن هذا 
العالقة  لطبيعة  تقدير  �سوء  يعك�س  االإج��راء 
اال�سرتاتيجية التي تربط البلدين على مدار 
عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق 
جتربتها،  وجن��اح  م�سر  ا�ستقرار  دعم  الأهمية 
االقت�سادية  ال���ت���ح���دي���ات  وط��ب��ي��ع��ة  وح���ج���م 
امل�سري، وخلط  ال�سعب  تواجه  التي  واالأمنية 
لالأوراق ب�سكل قد تكون له تداعياته ال�سلبية 
امل�سرية  امل�����س��رتك��ة  امل�����س��ال��ح  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 

االأمريكية .
العربية  م�سر  جمهورية  تقدر  واإذ  واأ�سافت: 
بالت�سديق  اتخاذها  مت  التي  اخلطوة  اأهمية 
امل�ساعدات  ل���ربن���ام���ج  ال����ع����ام  االإط��������ار  ع���ل���ى 
االإدارة  لتعامل  تتطلع  ف��اإن��ه��ا   ،2017 ل��ع��ام 
االإدراك  منطلق  من  الربنامج  مع  االأمريكية 
ال��ك��ام��ل وال��ت��ق��دي��ر ل��الأه��م��ي��ة احل��ي��وي��ة التي 
الدولتني،  م�سالح  لتحقيق  الربنامج  ميثلها 
واحلفاظ على قوة العالقة فيما بينهما، والتي 
تاأ�س�ست دوما علي املبادئ امل�ستقرة يف العالقات 

الدولية واالحرتام املتبادل .

مقتل 34 عن�شرًا من النظام ال�شوري بهجوم لداع�ش يف الرقة

رو�شيا ت�شتغل احلرب ال�شورية لتجربة اأ�شلحتها الفتاكة 
•• عوا�صم-وكاالت:

اجلي�س  اأن  �سحفية  تقارير  اأك���دت 
ال�سورية  احل���رب  ا�ستغل  ال��رو���س��ي 
ل��ت��ج��رب��ة االأ���س��ل��ح��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة التي 

تنتجها مو�سكو.
الرو�سي،  ال��دف��اع  وزي��ر  نائب  واأك���د 
االأنباء  ل��وك��ال��ة  ب��وري�����س��وف،  ي���وري 
اإن��رتف��اك�����س ام�����س االأول  ال��رو���س��ي��ة 
الرو�سي  اجل���ي�������س  اأن  اخل���م���ي�������س، 
قطعة   600 م����ن  اأك�������رث  اخ����ت����رب 
���س��الح وم���ع���دات ع�����س��ك��ري��ة جديدة 
يف ���س��اح��ات ال��ق��ت��ال ب�����س��وري��ا. ومنذ 
ال��غ��ارات اجل��وي��ة الرو�سية  ان��ط��الق 
يف �سوريا ر�سمياً اأواخر عام 2015، 
امل�سلحة  ال������ق������وات  ا����س���ت���خ���دم���ت 
االأ�سلحة  هائاًل من  ع��دداً  الرو�سية 
الفتاكة لتنفيذ �سربات �سد اأهداف 
اإرهابية طالت ع�سرات املدنيني على 
ح���د ����س���واء، وف���ق���اً مل���ا ذك���رت���ه جملة 
الدفاع  وزارة  ويك«.ون�سرت  “نيوز 
ال���رو����س���ي���ة م���ق���ات���الت خم��ت��ل��ف��ة يف 
باأ�سلحة  حمملة  ال�سورية  االأج���واء 
فتاكة، اإ�سافة للمقاتالت البحرية، 
واأطلقت رو�سيا قنابل على ال�سواحل 
ال�سورية من م�سافات قاربت االألف 

ميل بحري من بحر قزوين.
امل�سنعة  الرو�سية  ال�سركة  وق��ال��ت 
وقت  يف  “راتنيك”  ل���الأ����س���ل���ح���ة 
معدات  اإن  االأ�سبوع،  هذا  من  �سابق 
اختبارها يف  قد مت  كبرية  ع�سكرية 
���س��وري��ا، وي��ن��ط��ب��ق ذل���ك ع��ل��ى مئات 

الربية  باأنواعها  اجلديدة  االأ�سلحة 
واجلوية والبحرية وال�ساروخية. 

وف��ي��م��ا ي��اأت��ي ال��ت��دخ��ل ال��رو���س��ي يف 
احل���رب ال�����س��وري��ة ل��وق��ف االإره����اب، 
ودع����م ن��ظ��ام ب�����س��ار االأ�����س����د، ح�سب 
الدفاع  وزارة  اأن  اإال  مو�سكو،  اأق��وال 
�ساحة  با�ستغالل  اعرتفت  الرو�سية 
احلرب لتجربة اأ�سلحتها اجلديدة. 
وقال بوري�سوف، اإن جميع االأ�سلحة 
م��رت على م�سرح احلرب  اجل��دي��دة 
خ�سائ�سها  من  “للتاأكد  ال�سوري، 

واإمكانياتها، وقوتها«.
وب���ن���اء ع��ل��ى ت��ل��ك اخل���ط���وة، عملت 
رو���س��ي��ا ع��ل��ى ال��ت��خ��ل�����س م���ن بع�س 
كونها  �سوريا  يف  املُ��ج��رب��ة  االأ�سلحة 

ال تتطابق مع املوا�سفات الع�سكرية 
اأقوال  بح�سب  املطلوبة،  الرو�سية 

نائب وزير الدفاع الرو�سي.
ب�سوريا  تدخلها  ب��اأن  رو�سيا  وتزعم 
فقط،  اجلوية  العمليات  على  يقوم 
 17 مقتل  ت��وؤك��د  ال��ت��ق��اري��ر  اأن  اإال 
جندياً رو�سياً منذ تدخلها يف احلرب 

ال�سورية اأواخر عام 2015. 
وفاة جنودها  اأ�سباب  مو�سكو  وعزت 
ب�سوريا اإىل اأنهم قتلوا اأثناء قيامهم 
خالل  اأو  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ب��واج��ب��ات��ه��م 
النظام  لقوات  كم�ست�سارين  عملهم 

ال�سوري ب�سكل غري قتايل. 
ميدانيا قتل 34 عن�سراً من قوات 
�سوريا  له يف  وق��وات موالية  النظام 

داع�س  ت��ن��ظ��ي��م  ���س��ن��ه  ه���ج���وم  اإث������ر 
اجلي�س  ك�����ان  م���ن���اط���ق  ال����س���ت���ع���ادة 
الرقة،  حم��اف��ظ��ة  يف  عليها  �سيطر 
ح�سبما اأفاد املر�سد ال�سوري حلقوق 

االإن�سان ام�س اجلمعة.
واأ�سار املر�سد اإىل اأن التنظيم متكن 
مناطق  على  ال�سيطرة  ا�ستعادة  من 
الرقة  ���س��رق حم��اف��ظ��ة  وا���س��ع��ة يف 
وط����رد ق����وات ال��ن��ظ��ام م��ن��ه��ا خالل 

املعارك التي جرت اخلمي�س.
داع�س  ت��ن��ظ��ي��م  ا���س��ت��ع��اد  ذل����ك،  اىل 
ال�سيطرة على عدد من القرى من 
من  ال�سرقي  اجلنوبي  ال��رق��ة  ري��ف 
�سيطرة القوات احلكومية ال�سورية 
اليوم  ل���ه���ا  امل�����وال�����ني  وامل�������س���ل���ح���ني 

اخلمي�س.
حمافظة  يف  حمليون  �سكان  وق���ال 
�سن  داع���������س  “تنظيم  اإن  ال����رق����ة 
ع���ن���د ف���ج���ر ال����ي����وم ه���ج���وم���اً على 
ال�سورية  احلكومية  القوات  مواقع 
وا�ستعاد  الع�سائر،  جي�س  وم�سلحي 
ب����ل����دات وق�������رى ال����ب����و ح����م����د، زور 
العط�سانة،  ال��ع��ل��ي،  ال��غ��امن  ���س��م��ر، 
املقلة، احلمدانية جنوب  احلويجة، 
���س��رق حم��اف��ظ��ة ال��رق��ة ب��ع��د هجوم 
القوات  على  التنظيم  عنا�سر  �سنه 
املوايل  الع�سائر  وجي�س  احلكومية 

لها«.
واأ�ساف ال�سكان اأن “م�سلحي داع�س 
القوات  مواقع  باملدفعية  يق�سفون 
احل���ك���وم���ي���ة وج���ي�������س ال��ع�����س��ائ��ر يف 
بلدة  �سرق  وال�سريدة  اجلبلي  قرية 
ال�سبخة يف ريف الرقة ال�سرقي، واأن 
�سوت انفجار كبري جداً وقع يف بلدة 

الغامن العلي«.
وكانت وكالة اأعماق التابعة لتنظيم 
 57 اأك�����رث م���ن  اأن  اأع���ل���ن���ت  داع�������س 
عن�سراً �سقطوا بني قتيل وجريح يف 
�سفوف القوات احلكومية ال�سورية 
هجوم  بعد  لها  امل��وال��ني  وامل�سلحني 
�سنه �سباح اليوم على اأطراف قرية 
الغامن علي يف ريف الرقة اجلنوبي 
احلكومية  القوات  ال�سرقي.وكانت 
اأبناء  ومب�ساندة جي�س الع�سائر من 
ا�ستعادت  وال���ب���ل���دات  ال���ق���رى  ت��ل��ك 
داع�س  تنظيم  من  عليها  ال�سيطرة 

منت�سف يوليو املا�سي.

مل����اذا يه����اجم داع������ش اإ�ش����بانيا؟

اإىل  �شيجرنا  ترامب  االأمريكيني:  % من  النظام ال�شوري الزبون االأول للتنظيم االإرهابي 68 

عائدات النفط لداع�ش باملاليني رغم انح�شار اأرا�شيه
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املال والأعمال
القاهرة ت�شت�شيف ملتقى اقت�شاديًا عربيًا 

لت�شجيع اال�شتثمار يف ال�شياحة البيئية
•• القاهرة-وام:

ت�ست�سيف القاهرة يف 6 فرباير املقبل فعاليات 
لل�سياحة  االأول  ال��ع��رب��ي  االق��ت�����س��ادي  امللتقى 
املنظمة  ت��ن��ظ��م��ه  ال�����ذي  وامل���ح���م���ي���ات  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
العربية االأوروبية للبيئة بالتعاون مع االحتاد 
العربي للمر�سدين ال�سياحيني برعاية وزارتي 
الدول  وجامعة  امل�سريتني  والبيئة  ال�سياحة 

العربية.

واأو����س���ح امل��ه��ن��د���س ف��ائ��ق خ��ي��اط االأم����ني العام 
للبيئة  االأوروب���ي���ة  العربية  للمنظمة  امل�ساعد 
اال�ستثمار  ت�����س��ج��ي��ع  اإىل  ي���ه���دف  امل��ل��ت��ق��ى  اأن 
املال  راأ����س  جل��ذب  م�سر  يف  البيئية  بال�سياحة 
االقت�سادية  الفر�س  واالأجنبي وعر�س  املحلى 
املقرتحة لتنمية املحميات الطبيعية و�سيانتها 
وبحث توقيع بروتوكوالت واتفاقيات ثنائية يف 
اأحدث  على  والتعرف  البيئية  ال�سياحة  جمال 

الطرق والتقنيات العاملية يف جمال الطاقة..

من  التخل�س  ط���رق  ا���س��ت��ع��را���س  اإىل  اإ���س��اف��ة   
ال�سحي  ال�������س���رف  م���ي���اه  وت����دوي����ر  ال���ن���ف���اي���ات 
وت�سجيع  وامل��ح��م��ي��ات  ال�����س��ي��اح��ي��ة  ب��امل��ن��ت��ج��ع��ات 
العربية  ال���������دول  ب�����ني  ال���ب���ي���ئ���ي���ة  ال�������س���ي���اح���ة 

واالإ�سالمية .
واأ�سار اإىل اأن امللتقى �سي�سهد عر�س وزارة البيئة 
امل�سرية للفر�س االقت�سادية لتنمية املحميات 
الكينية يف هذا  والتجربة  الطبيعية و�سيانتها 

املجال.

حكم ب�شجن نائب رئي�ش �شام�شونغ
•• �صيول-وكاالت:

ام�س  اجل��ن��وب��ي��ة،  ك��وري��ا  يف  حمكمة  ق�ست 
يونغ،  جيه  يل  امل��ل��ي��اردي��ر  ب�سجن  اجل��م��ع��ة، 
العمالقة،  �سام�سونغ  جمموعة  ورث  ال��ذي 

ملدة 5 اأعوام، بتهمة الر�سوة وجنح اأخرى.
واأو�سحت حمكمة �سيوؤول، اأن يل جيه يونغ 
اأُدين بتهم من بينها: االختال�س، والر�سوة، 
و����س���ه���ادة ال������زور، واإخ����ف����اء ال���ع���ائ���دات، غري 

امل�سروعة.
واأ�سافت املحكمة، اأن يل قدم ر�ساوى لرئي�سة 

مقابل  املقربة،  و�سديقتها  ال�سابقة  البالد 
تاأمني الدعم احلكومي للدمج بني �سركتني 
الرجل  متّكن  �سام�سونغ،  ملجموعة  تابعتني 
من خالله من تقوية نفوذه على املجموعة 

العمالقة.
اأ�سدرت  امل��ا���س��ي،  ���س��ب��اط  اأن���ه يف  اإىل  ي�����س��ار 
“يل”  بحق  اعتقال  �سيوؤول مذكرة  حمكمة 
ال����ذي ي�����س��غ��ل م��ن�����س��ب ن��ائ��ب رئ��ي�����س �سركة 
اأول  �سام�سونغ والرئي�س الفعلي لها، ليكون 
بتهم  اعتقال  مذكرة  بحقه  ت�سدر  م�سوؤول 

جنائية يف تاريخ ال�سركة.

بتقدمي  تهمة  اإىل يل  االدع���اء  ووّج���ه فريق 
تلقي  م��ق��اب��ل  ت�����س��وي،  اإىل  وون  م��ل��ي��ار   43

امل�ساعدة من قبل الرئي�سة.
التي  ال�سيا�سية  بالف�سيحة  الق�سية  وتتعلق 
بارك  ال�سابقة  البالد  رئي�سة  ع��زل  اإىل  اأدت 

غوين-هاي قبل اأ�سهر.
واُتهمت �سام�سونغ بتقدمي تربعات ملنظمات 
�سون-�سيل،  ت�����س��وي  ت��دي��ره��ا  رب��ح��ي��ة،  غ��ري 
ال�سديقة املقربة من الرئي�سة غوين-هاي، 
وامتيازات  حكومية  خدمات  تقدمي  مقابل 

لل�سركة

�شركاء التخلي�ش اجلمركي 
براأ�ش اخليمة  يتدربون الكرتونيا 

االإ�شرتليني يتجه لتكبد رابع خ�شارة اأ�شبوعية 

منتجًا م�شجاًل يف الربع االأول 2017  34

درهم  مليون  و64  مبيعات  درهم  مليون   639
�شايف اأرباح جللفار يف الن�شف االول لعام 2017 

ماتريالز هاندلنج ال�شرق االأو�شط يعر�ش اأحدث التقنيات اللوج�شتية بدبي

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

نظمت دائرة اجلمارك براأ�س اخليمة بالتعاون مع هيئة احلكومة االإلكرتونية 
والعمالء  اجلمركي  التخلي�س  �سركات  وكالء  ا�ستهدفت  تن�سيقية  عمل  ور�سة 
ال�سيد  بح�سور  وذل��ك   ، اجلمركية  باخلدمات  عملهم  املرتبط  وامل�ستثمرين 
مروان دوربيني مدير اإدارة ال�سوؤون اجلمركية، واملهند�س ايهاب اجلابري مدير 
ادارة امل�ساريع بهيئة احلكومة االإلكرتونية واالآن�سة خلود الكيبايل مدير م�سروع 
بالهيئة، حيث جرى خالل الور�سة مناق�سة التحول االلكرتوين وم�سروع تطوير 

اخلدمات اجلمركية االإلكرتونية والذكية املقدمة لعمالء اجلمارك.
واملزمع  اجلمركية  اخل��دم��ات  ع��ن  نبذة  الور�سة  خ��الل  دوربيني  م���روان  وق��دم 
حتويلها اإىل خدمات اإلكرتوينة ذكية خالل الفرتة املقبلة  والتي تتيحها الدائرة 
لعمالئها اإ�سافة اإىل الربامج االإلكرتونية امل�ستخدمة يف املعامالت اجلمركية، 
نحو  اجلمركي   العمل  �سري  تعرت�س  التي  العقبات  تذليل  اإىل  الدائرة  و�سعي 

التحول االإلكرتوين والذكي.
واأ�ساد دوربيني بال�سراكة االإ�سرتاتيجية مع  هيئة احلكومة االإلكرتونية التي 
ت�ساهم ب�سكل فعال يف حتقيق توجهات  حكومة االمارة نحو التحول االإلكرتوين 

والذكي وتقدمي خدمات نوعية مميزة لعمالئها.

االلكرتونية  الهيئة  يف  ن��ظ��م  حم��ل��ل  احل��وامت��ة  �سيف  ال�سيد  ا�ستعر�س  ك��م��ا 
اخلدمات التي ت�سعى اجلهتان اىل حتويلها خلدمات الكرتونية وذكية .

 من جهتها اأكدت خلود الكيبايل اأن تنظيم هذه الور�سة ياأتي ا�ستكماال ملبادرة 
اإ�سراك كافة  اأطلقتها هيئة احلكومة االلكرتونية بهدف  التي   ) بكم نرتقي   (
ال�سركاء واملعنيني يف التطوير للخدمات احلكومية �سمانا لتحقيق متطلباتهم 
، كما ياأتي تنظيم الور�سة تتويجاً للقاءات امل�سرتكة بني دائرة اجلمارك والهيئة 
العمالء  بخدمة  اخلا�سة  النظر  وجهات  لتقريب  منهما  �سعياً  االلكرتونية  

وامل�ستثمرين ممن تتالقى م�ساحلهم مع دائرة اجلمارك، 
م�سرية اإىل اأنه مت خالل الور�سة اأخذ االقرتاحات التي قدمها العمالء من اأجل 
جتويد اخلدمات املقدمة لهم والتي ت�سمن حتقيق اأعلى م�ستوى لن�سبة ر�سى 
وال�سعوبات  املعوقات  كافة  تذليل  �سبل  بحث  مت  كما  اجل��م��ارك،  دائ��رة  عمالء 
اجلمركية  للخدمات  تعر�سهم  اأثناء  يواجهونها  والتي  العمالء  تعرت�س  التي 

املتاحة.
واأ�سارت اإىل حر�س مدير عام هيئة احلكومة االإلكرتونية املهند�س اأحمد ال�سياح 
على تو�سيع ال�سراكات مع اجلهات املحلية يف االإمارة ل�سمان اإن�سيابية اخلدمات 
التي تقدمها تلك الدوائر حتت مظلة حكومة االمارة التي ت�سعى جاهدة خلدمة 

عمالئها وتذليل كافة ال�سعوبات واخت�سار اجلهد والوقت لعمالئها .

•• لندن -رويرتز:

بعدما  اجلمعة  ام�����س  االإ�سرتليني  اجلنيه  ا�ستقر 
الدوالر  اأم��ام  �سهرين  يف  م�ستوياته  اأدن��ى  اإىل  ن��زل 
كلمة  امل�ستثمرين  ترقب  م��ع  ال�سابقة،  اجلل�سة  يف 
“البنك  ل��رئ��ي�����س��ة جم��ل�����س االح��ت��ي��اط��ي االحت�����ادي 

املركزي االأمريكي” جانيت يلني يف وقت الحق .
وقبع اال�سرتليني قرب اأدنى م�ستوياته يف اأكرث من 

�سيا�سية  �سبابية  و�سط  ال��ي��ورو،  اأم��ام  �سهور  ع�سرة 
ن�ساط  واآف���اق  ال�سوق  يف  املعنويات  على  �سلبا  توؤثر 
ال�سركات الربيطانية.وا�ستقرت العملة الربيطانية 
دوالر   1.2803 عند  االأم��ري��ك��ي��ة  نظريتها  اأم���ام 
وت��ت��ج��ه ل��ت��ك��ب��د راب����ع خ�����س��ائ��ره��ا االأ���س��ب��وع��ي��ة على 
قبع  املوحدة،  االأوروبية  العملة  مقابل  التوايل.ويف 
 92.37 البالغ  املتدين  امل�ستوى  اال�سرتليني قرب 
بن�س لليورو الذي �سجله يوم االأربعاء، وهو م�ستوى 

مل يالم�سه منذ اأكتوبر ت�سرين االأول 2016.
اأمام  باملئة  خم�سة  م��ن  اأك���رث  اال�سرتليني  وخ�سر 

اليورو منذ منت�سف يوليو متوز.
بدء  م��ع  العملة حت��رك��ات حم���دودة  اأ���س��واق  �سجلت 
هول  جاك�سون  يف  املركزية  للبنوك  �سنوي  موؤمتر 
بوالية وايومنج، والذي �ستتحدث فيه يلني ورئي�س 
البنك املركزي االأوروبي ماريو دراجي يف وقت الحق 

ام�س اجلمعة.

اأ�شهم اأوروبا ترتفع �شباحا وقطاع التجزئة يهبط  الذهب ي�شتقر قبل كلمتي يلني و دراجي 
•• ميالنو-رويرتز:

ارتفعت �سوق االأ�سهم االأوروبية يف التعامالت املبكرة ام�س 
اجلمعة قبل كلمات يلقيها م�سوؤولو البنوك املركزية خالل 
اجتماعهم يف جاك�سون هول بالواليات املتحدة، لكن �سهم 
اأهولد وغريه من اأ�سهم �سركات التجزئة االأوروبية ت�سررت 
اأهولد  �سهم  املناف�سة.وهبط  ب�ساأن  امل��خ��اوف  جت��دد  ج��راء 
العمالقة  اأم���ازون.ك���وم  �سركة  قالت  بعدما  باملئة  خم�سة 
من  جمموعة  اأ�سعار  �ستخف�س  اإنها  االنرتنت  على  للبيع 
املنتجات مع ا�ستكمالها �سفقة ا�ستحواذها على هول فودز 
ال�سوبرماركت  ال��ك��ربى  امل��ت��اج��ر  �سل�سلة  ماركت.وتتمتع 
للواليات  ال�سرقي  ال�ساحل  على  ق��وي  بوجود  الهولندية 

املتحدة.لكن مكا�سب اأ�سهم القطاع املايل وا�ستمرار �سعود 
االندماج  ح��دي��ث  ا���س��ت��م��رار  ظ��ل  يف  كراي�سلر  ف��ي��ات  �سهم 
�ساهمت يف دعم ال�سوق ككل، لريتفع املوؤ�سر �ستوك�س 600 
 0707 ال�ساعة  بحلول  باملئة   0.2 االأوروب���ي���ة  لالأ�سهم 
 100 ت��امي��ز  فاينن�سال  امل��وؤ���س��ر  ج��ري��ن��ت�����س.وزاد  بتوقيت 
الربيطاين بن�سبة 0.2 باملئة اأي�سا.وانخف�س موؤ�سر قطاع 
التجزئة 0.8 باملئة، ليقود القطاعات اخلا�سرة يف املنطقة. 
الفرن�سيتني  وكارفور  كا�سينو  اأ�سهم  تراجعت  القطاع  ويف 
الرتتيب،  على  باملئة  و1.4  باملئة   0.9 الكربى  للمتاجر 
بروفيدنت  �سهم  و�سين�سربي.وقاد  تي�سكو  �سهما  نزل  كما 
 8.2 ب�سعوده  �ستوك�س،  املوؤ�سر  على  الرابحني  فاينن�سال 

باملئة. 

•• بنجالورو-رويرتز:

اجلمعة،  ام�س  يذكر  تغري  دون  الذهب  اأ�سعار  ا�ستقرت 
مع ترقب امل�ستثمرين كلمتي رئي�سة جمل�س االحتياطي 
االحت����ادي )ال��ب��ن��ك امل��رك��زي االأم��ري��ك��ي( ج��ان��ي��ت يلني 
دراج��ي خالل  ماريو  االأوروب���ي  املركزي  البنك  ورئي�س 
هول  جاك�سون  يف  امل��رك��زي��ة  البنوك  م�����س��وؤويل  اجتماع 
بتوقيت   0650 ال�ساعة  املتحدة.وبحلول  ب��ال��والي��ات 
يف  ال��ذه��ب  �سعر  على  ي��ذك��ر  تغري  ي��ط��راأ  مل  جرينت�س 
دوالر   1286.65 عند  لي�ستقر  ال��ف��وري��ة  امل��ع��ام��الت 
يف  باملئة   0.3 نحو  ن��زل  بعدما  )االأون�����س��ة(،  لالأوقية 

االأمريكية  العقود  يف  الذهب  ال�سابقة.وا�ستقر  اجلل�سة 
 1291.80 االأول عند  كانون  دي�سمرب  ت�سليم  االآجلة 
دوالر لالأوقية.ورغم اأنه لي�س من املتوقع اأن تبعث يلني 
النقدية،  ال�سيا�سة  اأو دراجي ر�سائل جديدة بخ�سو�س 
اأي دالئل على  امل�ستثمرون كلمتيهما بحثا عن  يرتقب 

اآفاق ال�سيا�سة النقدية واأ�سعار الفائدة.
ويتاأثر الذهب كثريا بارتفاع اأ�سعار الفائدة الذي يزيد 
من تكلفة الفر�س البديلة ال�سائعة على حائزي املعدن 
الذي ال يدر عائدا بينما يعزز الدوالر.وقال متعاملون 
يحول  اجليو�سيا�سية  امل��خ��اوف  ت�ساعد  اإن  ال�����س��وق  يف 

اأي�سا دون تراجع اأ�سعار الذهب كثريا.

الكويت: احتواء تلوث نفطي 
قاروه جزيرة  " قرب  " ب�شيط 

•• الكويت -وام: 

اأكد ع�سام املرزوق وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء الكويتي احتواء تلوث 
ب�سيط كان قد ر�سد قرب جزيرة قاروه.. وذلك بوا�سطة قارب تابع ل�سركة 

نفط الكويت.
ونقلت وكالة االأنباء الكويتية كونا عن املرزوق قوله” اإنه مل يتم ر�سد اأي 
تلوث اإ�سايف اإثر طلعة جوية تولت م�سح جزر قاروه واأم املرادم وكرب وفيلكا 

وعوهه اإىل راأ�س ال�سبية ».
للبيئة  العامة  الهيئة  اإىل  ورد  ب��الغ  على  بناء  ج��اء  امل�سح  ه��ذا  اأن  واأو���س��ح 
من مركز امل�ساعدة املتبادلة للطوارئ البحرية التابع للمنظمة االإقليمية 
اأم�س  ال��ب��ح��ري��ة  البيئة  حل��م��اي��ة 
بقعة  وج������ود  يف  ا����س���ت���ب���اه  ح�����ول 
زي��ت ر���س��دت ع��ن طريق االأقمار 

ال�سناعية قرب قاروه.
وذكر اأنه مت التن�سيق مع �سركات 
القطاع النفطي واجلهات املعنية 
الت��خ��اذ ك��ل االإج�����راءات الالزمة 
ل��ل��م��ع��اي��ن��ة وال���ت���اأك���د م���ن �سحة 
هذه  الح��ت��واء  والت�سدي  ال��ب��الغ 
الوطنية  اخلطة  وتفعيل  البقعة 

للمكافحة حال ر�سد التلوث.

•• را�ص اخليمة -الفجر

اخلليج  �سركة  اإدارة  جمل�س  واف���ق 
يف  “جلفار”  ال��دوائ��ي��ة  لل�سناعات 
االجتماع الذي عقده اأم�س برئا�سة 
ال�سيخ في�سل بن �سقر القا�سمي يف 
م��ق��ر ال�����س��رك��ة ب��را���س اخل��ي��م��ة على 
لي�سغل وظيفة  كارل  تعيني جريوم 
امل��دي��ر ال��ع��ام ك��م��ا ���س��ادق االجتماع  
من  االأول  لل�سنف  املالية  البيانات 
ال���ك���ربى يف   ال�����س��رك��ة   2017 ع���ام 
ت�سنيع االأدوي��ة  يف ال�سرق االأو�سط 

و�سمال اأفريقيا ، 
وت�����س��م��ن��ت اإي�������رادات ج��ل��ف��ار كربى 
ال�سرق  يف  للدواء  املنتجة  ال�سركات 
مبيعات  افريقيا  و���س��م��ال  االأو���س��ط 
 . بينما  دره���م  م��ل��ي��ون   639 بلغت 
حققت ال�سركة اأرباحاً �سافية بلغت 

64 مليون درهم .
جلفار  اإن  ك������ارل  ج������ريوم  وق��������ال  
اأهدافها  حت��ق��ي��ق  ن��ح��و  االآن  ت�����س��ري 
ال�سوق  2020 للبقاء يف قمة  لعام 
االإق��ل��ي��م��ي��ة، ون��ح��ن ف���خ���ورون جدا 
بداية  منذ  حققناه  ال��ذي  بالنجاح 

العام.
ال�سحة  ب���ي���ان���ات  الأح�������دث  ووف����ق����ا 

اأطلقته  ال��ذي  ال���دواء  ف��اإن   ،IMS
�سنف  ق��د  دن��د���س��ة  ح��دي��ث��اً  ال�سركة 
املنتج رق��م واح��د يف دول��ة االإمارات 
العربية املتحدة يف هذه الفرتة، كما 
يف  مت�سدراً   زال  ال  امليبو  منتج  اأن 

ال�سوق ال�سعودية. 
ال�سركة  وع��الوة على ذلك حافظت 
ع���ل���ى م��ك��ان��ت��ه��ا ال�����رائ�����دة يف دول����ة 
االإمارات العربية املتحدة من خالل 
الثاين  ال��رب��ع  ق��وي يف  حتقيق من��و 

من 2017.
حتقيق  ك����������ارل  ج����������ريام  وت������وق������ع 
من  الثاين  الن�سف  خ��الل  مكا�سب 
ال��ع��ام احل����ايل، واأن ت��زي��د م��ن منو 
االإي���������رادات واالأرب���������اح. خ��ا���س��ة مع 
العامل  املال  راأ�س  االلتزام بتح�سني 
االإنتاجية  اجل���ه���ود  وم���وا����س���ل���ة   ،
لتوفري  ال�����ه�����ادف�����ة  وامل���������ب���������ادرات 

التكاليف.
ال���رغ���م م���ن الظروف  وق�����ال: ع��ل��ى 

اأث������رت ع��ل��ى �سوق  ال�����س��ع��ب��ة ال���ت���ي 
امل�ستح�سرات ال�سيدالنية يف اململكة 
العربية ال�سعودية وو�سع العملة يف 

م�سر، 
ف��ق��د حت��ق��ق��ت ن��ت��ائ��ج ج��ي��دة ، حيث 
اأظ��ه��رت االأ����س���واق ع��الم��ات حت�سن 
خالل الربع الثاين. مع 34 منتجا 
جديدا م�سجال يف الربع االأول من 
2017، وهذا مما يجعلنا  نتفائل 

مب�ستقبل اأف�سل.

اإق��ب��ال ك��ب��ار ال��الع��ب��ني على  “اإن 
ال�سرق  ه���ان���دل���ن���ج  م���ات���ري���ال���ز 
الهائلة  االأو�سط يوؤكد االإمكانات 
ك�سوق  املنطقة  ب��ه��ا  ت��زخ��ر  ال��ت��ي 
رائ�������د مل����ن����اول����ة امل����������واد، وح���ل���ول 
التوريد.  و���س��ل�����س��ل��ة  ال��ت��خ��زي��ن 
ويوا�سل احلدث يف دوره كمن�سة  
���س��ف��ق��ات جتارية  اإب������رام  ت�����س��ه��د 

هامة وعقد �سراكات مثمرة ».
ماتريالز  م���ع���ر����س  وي��ت�����س��م��ن 
هاندلنج ال�سرق االأو�سط 2017 
منتدى  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ن�����س��خ��ة 
���س��ل�����س��ل��ة ال����ت����وري����د واخل����دم����ات 
تفاعلية  قمة  وه��و  اللوج�ستية، 
ه���ذا  امل���ت���خ�������س�������س���ني يف  جت���م���ع 
ونظرائهم  االإق��ل��ي��م��ي  ال���ق���ط���اع 
احلكومية  وال��ه��ي��ئ��ات  ال��دول��ي��ني 
ملناق�سة  ال�������س���ي���ا����س���ات  و����س���ن���اع 
وفر�س  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
يف  اللوج�ستية  للخدمات  النمو 

منطقة ال�سرق االأو�سط.
بفعالية  اأي�����س��ا  احل���دث  و�سيعود 
�سوكية  راف���ع���ات  م�����س��غ��ل  اأف�����س��ل 
فريدة  مناف�سة  وه���ي  ال���ع���ام،  يف 
م�سغلي  اأم����ه����ر  ف��ي��ه��ا  ي��ت��ن��اف�����س 
االإم���ارات  يف  ال�سوكية  ال��راف��ع��ات 
واأكفاأ  اأ���س��رع  اأم��ه��ر،  بلقب  للفوز 
اأك����رب م�����س��غ��ل راف���ع���ة ���س��وك��ي��ة يف 

الدولة.

•• دبي-الفجر:

معر�س  اأك��������رب  م���ن���ظ���م���و  اأك��������د 
القطاع  ل�����س��ن��اع��ة  م��ت��خ�����س�����س 
هاندلنج  “ماتريالز  اللوج�ستي 
ال�سرق االأو�سط على منو تقنيات 
واأنظمة التخزين اجلديدة والتي 
وتقوم  واجل����ه����د،  ال���وق���ت  ت���وف���ر 
ال�����س��رك��ات ب��ا���س��ت��ع��را���س اأح����دث 
بتطبيق  اخل��ا���س��ة  التكنولوجيا 
ت���ق���ن���ي���ة ال������واق������ع االف����رتا�����س����ي 
املعر�س  االأب��ع��اد.ي��ن��ط��ل��ق  ث��الث��ي 
دبي  م����رك����ز  امل���ق���ب���ل يف  ال�������س���ه���ر 
واملعار�س  ل��ل��م��وؤمت��رات  ال����دويل 
مب�ساركة اأهم االأ�سماء وال�سركات 
و�سوف  اللوج�ستية،  لل�سناعات 
التوريد  �سل�سلة  م��دي��رو  ي��ج��رب 
 HTC ب�������ن���ظ���ارات  امل������زودي������ن 
تعمل  اأن  مي��ك��ن  ك��ي��ف    Vive
يف  املختلفة  التكنولوجيات  معا 
امل�ستودعات املوؤمتتة بالكامل مثل 

. الروبوتات واإندا�سرتي 4.0 
التي  “�سوي�سلوغ”،  وتقوم �سركة 
تعد واحدة من اأبرز موردي العامل 
حللول اخلدمات اللوج�ستية التي 
تعتمد على الروبوتات والبيانات ، 
بعر�س ر�سوم الواقع االفرتا�سي 

املتحركة ثالثية االأبعاد. 
املدير  ه���و����س���ر،  دان�����ي�����ال  وق�������ال 

اأك���رب م���ورد يف العامل  داي��ف��وك��و، 
الأنظمة مناولة املواد.

مدير  ك�����را������س،  اأن����������دري  وق�������ال 
احل�������س���اب���ات يف ق�����س��م االأع����م����ال 
ال�سركة  اأن  دايفوكو،  يف  الدولية 
الواقع  ا���س��ت��خ��دام  اأي�����س��ا  ت��ع��ت��زم 
االفرتا�سي يف من�ستها باملعر�س 
ت�سور  من  العمالء  يتمكن  حتى 

االأنظمة االآلية التي يختارونها.
اأهمية  ق��ي��ا���س  ك���را����س: مت  وق���ال 
ال�سنوات  يف  االأمت���ت���ة  م��و���س��وع 
ال�����س��اب��ق��ة مب�����س��ت��وى امل���ف���اج���اآت 
التي حققها مدراء  واالكت�سافات 
ال�سرق االأو�سط حول كيفية اإفادة 

املعدات االآلية الأعمالهم.

التخاذ  وق����ت  اأن�������س���ب  ه���و  االآن   
ال���ق���رارات ال��ت��ج��اري��ة وال���ب���دء يف 

�سراء اأنظمة موؤمتتة جديدة.
ال يزال ا�سم دايفوكو غري معروف 
لدى كثري من املعنيني بال�سناعة 

يف هذه املنطقة،
 لذلك فاإن تعزيز الوعي بالعالمة 
ال���ت���ج���اري���ة ه����و اأح������د اأه���داف���ن���ا 
هاندلنج  ماتريالز  يف  الرئي�سية 

ال�سرق االأو�سط 2017.
 كما اأنني ننوي موا�سلة ا�ستخدام 
من�ستنا كمن�سة تعليمية تت�سمن 
التعليمية  الو�سائل  م��ن  العديد 

امل�ساعدة لفهم اأفكار االأمتتة.
وتعقد الدورة التا�سعة للمعر�س 
فرو�ست  املحللني  ت��ق��دي��ر  و���س��ط 
معدات  �سوق  لنمو  �سوليفان  اآن��د 
التعاون  امل��واد يف جمل�س  مناولة 
املائة  يف   4 ب��ن�����س��ب��ة  اخل��ل��ي��ج��ي 
حيث   ،2020 ع��ام  حتى  �سنويا 
يتوقع اأن ت��رتاوح االإي���رادات بني 

4.8 اإىل 5 مليارات دوالر.
الرئي�س  ب���اول�������س،  اأح���م���د  وق����ال 
مي�سي  ل���������س����رك����ة  ال����ت����ن����ف����ي����ذي 
ف��ران��ك��ف��ورت ال�����س��رق االأو����س���ط، 
للمعر�س:  امل��ن��ظ��م��ة  ال�������س���رك���ة 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة ���س��وي�����س لوج 
ل��ل��ت��خ��زي��ن وال���ت���وزي���ع يف اأوروب�����ا 
الو�سطى وال�سرق االأو�سط،  ميكن 
للزائرين ا�ستك�ساف م�ستودع اآيل 
اأي�سا  ميكنهم  ممتعة،  بطريقة 
ال��ف��ري��دة ب�سكل  جت��رب��ة م���زاي���اه 
�سوف  ه���و����س���ر:  م���ب���ا����س���ر.وت���اب���ع 
االفرتا�سي  الواقع  ر�سوم  تدخل 
املتحركة ثالثية االأبعاد اخلدمة 
م�ستقبال،  ل��ل��ع��م��الء  ال��ف��ع��ل��ي��ة 

وه����ن����اك اأف����ك����ار خم��ت��ل��ف��ة داخ����ل 
ن�سرها يف  كيفية  �سوي�سلوغ حول 

عامل اخلدمات اللوج�ستية.
»ك����م����ا مي���ك���ن ا����س���ت���خ���دام���ه���ا يف 
امل��ب��ي��ع��ات ل��ت��ع��ر���س ل��ل�����س��اري��ن ما 
�ستكون عليه اأنظمتهم امل�ستقبلية 
املوقع،  يف  ت�سغيلها  وع��ن��د  ق��ب��ل 
ملحاكاة  ا����س���ت���خ���دام���ه���ا  ومي���ك���ن 
االأنظمة لتحديد التدفق االأمثل 
خالل  االأداء  مل��راق��ب��ة  اأو  ل��ل��م��واد 

اأوقات الذروة املتوقعة.
ال������روؤى االأخ������رى توفري  »وم�����ن 
العمليات  وت��ت��ب��ع  اإىل  ال��و���س��ول 
العامل،  يف  م��ن�����س��اأة  الأي  احل���ي���ة 
البيانات  ع����ر�����س  ع����ن  ف�������س���ال 

التاريخية لتحاليل اخلطاأ.«
وتعترب ر�سوم الواقع االفرتا�سي 
امل����ت����ح����رك����ة ث����الث����ي����ة االأب������ع������اد 
للم�ستودعات واحدة من ابتكارات 
ال��ع��دي��دة يف معر�س  ���س��وي�����س��ل��وغ 

ال�سرق  ه���ان���دل���ن���ج  م���ات���ري���ال���ز 
امل���ع���ر����س   ،2017 االأو�������س������ط 
للخدمات  امل��خ�����س�����س  ال��ت��ج��اري 
اللوج�ستية، اإدارة �سل�سلة التوريد، 

وال�سحن والب�سائع يف املنطقة. 
وم��ن امل��ق��رر اإق��ام��ة ح��دث االأي���ام 
ال���ث���الث���ة، ال�����ذي ي���ق���ام م����رة كل 
 11 م�����ن  ال�����ف�����رتة  ع�����ام�����ني، يف 
يف   2017 ���س��ب��ت��م��رب   13 اإىل 
للموؤمترات  ال����دويل  دب���ي  م��رك��ز 
وامل��ع��ار���س، مب�����س��ارك��ة اأك���رث من 
دول����ة   21 م����ن  ع���ار����س���ا   130
مي��ث��ل��ون 250 ع��الم��ة جت��اري��ة.
اأي�سا  ���س��وي�����س��ل��وغ  ت��ق��دم  و����س���وف 
 AutoPiQ اجل���دي���د  ح��ل��ه��ا 
، وه����و ح���ل م���وؤمت���ت ق���ائ���م على 
الروبوت لالأ�سياء ال�سغرية، ويعد 
حال مثاليا للتجارة االإلكرتونية، 
اأو  ال�سيدالنية  وامل�ستح�سرات 

لوج�ستيات قطع الغيار.
ويف ���س��ي��اق م��ت�����س��ل، ي�������س���ارك يف 
ال�سرق  ه��ان��دل��ن��ج  “ماتريالز 
�سركات   ”2017 االأو�������س������ط 
متخ�س�سة اأخرى بارزة يف جمال 
كاردك�س،  مثل  التخزين  اأمت��ت��ة 
و  �����س����اف����ر،   SSI غ�������ري�������وراجن، 



السبت   26   أغسطس    2017  م   -   العـدد  12106  
Saturday  26   August   2017  -  Issue No   1210616
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/1709 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- خمزن كر�سنا ملالكها/موكي�س رام�سندا خريا 2- موكي�س 
رام�سند خريا - عن نف�سه وب�سفته مالك خمزن كري�سنا و�سامن للت�سهيالت 
امل�سرفية جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ابوظبي الوطني 
وميثله قانونا/نا�سر احمد خليفة ال�سويدي وميثله:نوال زايد �ساملني ظبيك 
احلو�سني قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بالت�سامن  
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1349948.88( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1484  ا�ستئناف جتاري    

ابراهيمي  ا�سكندر  ���س.ذ.م.م 2- حممود  امل�ستاأنف �سده/ 1- كومرتونك�س  اىل 
�س.ذ.م.م   كومرتونك�س  �سركة  عن  بالتوقيع  واملخول  مدير  ب�سفته   - �سيقلي 
جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف / �سياحان للتجارة ���س.ذ.م.م - ممثلة 
ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف/  قد  دهكردي  �سياحان  نا�سر  ال�سيد/�سهروز  مبديرها 

بالدعوى رقم 2017/26 جتاري كلي بتاريخ:2017/8/2     
�سباحا    10.00 ال�ساعة   2017/9/27 امل��واف��ق  االرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت 
بالقاعة رقم ch2.D.18 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/971  ا�ستئناف مدين    

حمل  جمهول  ح�سانني   عبدالفتاح  عيد  امي��ن   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
ح�سن  وميثله:احمد  حممود  ح�سني  نبال   / امل�ستاأنف  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
حممد ع��ب��داهلل امل��ازم��ي  ق��د ا���س��ت��اأن��ف / احل��ك��م ال�����س��ادر ب��ال��دع��وى رقم 

2017/680 مدين جزئي بتاريخ:2017/7/16     
وحددت لها جل�سه يوم االحد  املوافق 2017/10/1 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/1115 تنفيذ مدين  
�س.ذ.م.م  واحل��دائ��ق  لالحوا�س  امللكية  �سركة  ���س��ده/1-   املنفذ  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/عبداهلل علي عبدالوهاب 
عبداهلل ال�سويدي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
طالب  اىل  دره���م   )44579( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك 
�ستبا�سر االجراءات  املحكمة  .وعليه فان  املحكمة   او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
       اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/128  ا�سكالت عقارية
مو�سوع الق�سية اإ�سكال يف التنفيذ رقم:413/2016 تنفيذ عقاري 

لوقف االجراءات التنفيذية
طالب االإعالن:م�ست�سكل:ماكو جيوفياين فيديل

ذ.م.م  للعقارات  بايتون   - )�سابقا(  ذ.م.م  العامة  للتجاره  اع��الن��ه:ب��اي��ت��ون  املطلوب 
)حاليا(  جمهول حمل االقامة

امل���واف���ق:2017/8/27  االح��د  ي��وم  ق��د حت��ددت جل�سة  بانه  نعلنكم  االع���الن:  مو�سوع 
يتوجب  وال��ت��ي  اع��اله  اال�سكال  يف  للنظر   ch1.B.6:بالقاعة ���س  ال�����س��اع��ة:11:00 
عليكم ح�سورها ويف حالة تخلفكم عن احل�سور �سي�سدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اأثره 

القانوين بحقكم . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/929  ا�ستئناف عمايل    

اىل امل�����س��ت��اأن��ف ���س��ده/ 1- ك��اف��ت��ريي��ا ف���رن وط��اج��ني ������س.ذ.م.م جمهول 
���س��ري��ف  قد  اب��راه��ي��م  امل�ستاأنف / �سعيد ع��ب��داهلل  حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
ع��م��ايل جزئي  رق���م 2017/1190  ب��ال��دع��وى  ال�����س��ادر  ا���س��ت��اأن��ف/ احل��ك��م 

بتاريخ:2017/5/9     
وحددت لها جل�سه يوم االحد  املوافق 2017/9/10 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1793  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-كملجيت �سينغ الهيمبري �سينغ جمهول حمل االقامة مبا ان 
اأقام  قد  ال�سبيعي  عمري  وميثله:امل  ذ.م.م  للتجارة  ال�سبع  البحار  /�سركة  املدعي 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة الزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم فيما 
القانونية بواقع  بينهم بان يوؤدوا للمدعية مبلغ وقدره )200.000( درهم والفائدة 
9% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب 
�س   08.30 ال�ساعة     2017/9/25 املوافق  االثنني  ي��وم  جل�سة  لها  املحاماة.وحددت 
بالقاعة : Ch 1.B.10  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
       اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1085  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- بوتيا كوفال اكاث �سنكارا فارما رجا جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع

يف  ب��ت��اري��خ:2017/8/21  املنعقدة  بجل�ستها  ق��ررت  املحكمة  ب��ان  نعلمكم 
املنتدب  ال�سيد اخلبري  تقرير  بورود  اخطاركم  اعاله  املذكورة  الدعوى 
يف ال���دع���وى وق���د حت����ددت ج��ل�����س��ة ي���وم االث���ن���ني امل������واف������ق:2017/9/11 

ال�ساعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.13 للتعقيب على التقرير.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/2072  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/1- با�سيت علي خان اخرت را�سيد جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/بنك 
ام القيوين الوطني �س.م.ع قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت 
املحكمة  حكمت   - للحكم   2017/8/14 التايل:جلل�سة  التمهيدي  احلكم   2017/8/14 بتاريخ 
مبثابة احل�سوري وقبل الف�سل يف املو�سوع باحالة الدعوى اىل اخلبري امل�سريف املخت�س �ساحب 
الدور يف اجلدول ما مل ي�سمه االطراف خالل ا�سبوع من تاريخ �سدور هذا احلكم وتكون مهمته 
كاالتي:االطالع على ملف الدعوى وم�ستنداتها وما ع�سى ان يقدمه اخل�سوم واالنتقال اىل مقر 
املدعية واملدعي عليها ان لزم االمر واالطالع على املرا�سالت الورقية وااللكرتونية ان وجدت 
ال�سجالت والدفاتر التجارية الورقية وااللكرتونية وحددت امانة خربة وقدرها خم�سة االف 
درهم على ذمة م�ساريف واتعاب اخلبري والزمت املدعي ب�سدادها يف خزانة املحكمة. وحددت لها 

 .ch1.C.12:املحكمة جل�سة يوم االثنني املوافق:2017/9/25 ال�ساعة:08:30 �س يف القاعة
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/1959  جتاري جزئي 

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- ل��ورن��ا �سيكولي�س ف��ي��دل جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ب��ن��ك ام 
املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  اع��اله وعليه  امل��ذك��ورة  الدعوى  اق��ام  ���س.م.ع قد  الوطني  القيوين 
املحكمة  حكمت   - للحكم   2017/8/14 التايل:جلل�سة  التمهيدي  احلكم   2017/8/14 بتاريخ 
مبثابة احل�سوري وقبل الف�سل يف املو�سوع باحالة الدعوى اىل اخلبري امل�سريف املخت�س �ساحب 
الدور يف اجلدول ما مل ي�سمه االطراف خالل ا�سبوع من تاريخ �سدور هذا احلكم وتكون مهمته 
كاالتي:االطالع على ملف الدعوى وم�ستنداتها وما ع�سى ان يقدمه اخل�سوم واالنتقال اىل مقر 
املدعية واملدعي عليها ان لزم االمر واالطالع على املرا�سالت الورقية وااللكرتونية ان وجدت 
ال�سجالت والدفاتر التجارية الورقية وااللكرتونية وحددت امانة خربة وقدرها خم�سة االف 
درهم على ذمة م�ساريف واتعاب اخلبري والزمت املدعي ب�سدادها يف خزانة املحكمة. وحددت لها 

 .ch1.C.12:املحكمة جل�سة يوم االثنني املوافق:2017/9/25 ال�ساعة:08:30 �س يف القاعة
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2450  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ماني�س اندو الل دهوردا جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /بنك 
ام القيوين الوطني �س.م.ع وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )27.135.22( 
�سهريا من:2011/12/20  والفائدة %2.49  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم 
وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/9/18   ال�ساعة 08.30 
�س بالقاعة : Ch 1.C.12  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/2094  جتاري  جزئي 

املدعي/�سركة  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  للتكييف  دبي  �سركة  عليه/1-  املدعي  اىل 
نعلنكم  احلو�سني  ظبيك  �ساملني  زاي��د  وميثله:نوال  املحدودة  العربية  ال�سناعية  اإي��ر  ثريمال 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/8/13  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/
اإير ال�سناعية العربية املحدودة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ  �سركة ثريمال 
ما  او  هلله(  وارب��ع��ني  وواح��د  �سعودي  ري��ال  وع�سرين  وخم�سة  ومائتي  ال��ف  وثمانني  )ت�سعة 
يعادله بالدرهم االماراتي ب�سعر ال�سرف وقت التنفيذ والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
املطالبة الق�سائية احلا�سل يف:2017/3/20 وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�سروفات ومببلغ 
املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري  اتعاب  الف درهم مقابل 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2016/2790  جتاري  جزئي 
اىل املدعي عليه/1- �سالح هادي ح�سني مثنى وميثله:مربوك احمد حممد جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي/موؤ�س�سة زوما بروبريت�س وميثله:ح�سن علي مطر الريامي 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/8/7  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/موؤ�س�سة زوما بروبريت�س بالزام املدعي عليه الثاين ان يوؤدي اىل املدعية 
الق�سائية  املطالبة  تاريخ  �سنويا من  بواقع %9  والفائدة  مبلغ وقدره )95000( درهم 
ومبلغ  بامل�ساريف  الثاين  عليه  املدعي  والزمت  ال�سداد  متام  وحتى  يف:2015/12/15 
لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�سمائة 
با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا االع��الن �سدر  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1528  جتاري كلي

كيتا   -3 �سولنكي  كومار  ديني�س  �سنجاي   -2 ����س.ذ.م.م  جيم�س  1-ب��رام��وك   / عليه  املدعي  اىل 
نكومار ديني�سكومار �سوالنكي 4- اميت كومار ديني�س كومار �سوالنكي جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / بنك برودا وميثله : ح�سن علي مطر الريامي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
وقدره  مبلغ  امل��دع��ي  للبنك  ي�سددوا  ب��ان  والتكافل  بالت�سامن  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
)1.006.490.17( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة 
يوم اخلمي�س  لها جل�سة  كفالة.وحددت  املعجل بال  بالنفاذ  و�سمول احلكم  التام  ال�سداد  وحتى 
املوافق 2017/10/5   ال�ساعة 09.30 �س بالقاعة : Ch 2.E.21  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1540  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-جموهرات اوم �س.ذ.م.م 2- كيتا نكومار ديني�سكومار �سوالنكي 3- �سنجاي 
ديني�س كومار �سولنكي 4-اميت كومار ديني�س كومار �سوالنكي جمهويل حمل االقامة مبا ان 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  الريامي  : ح�سن علي مطر  ب��رودا وميثله  بنك   / املدعي 
وقدره  مبلغ  امل��دع��ي  للبنك  ي�سددوا  ب��ان  والتكافل  بالت�سامن  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
)1.637.209.20( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة 
االثنني  يوم  جل�سة  لها  كفالة.وحددت  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى 
املوافق 2017/10/2   ال�ساعة 09.30 �س بالقاعة : Ch 2.E.21  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1376  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-م��ريا كول جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / بنك 
برودا وميثله : ح�سن علي مطر الريامي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
بالت�سامن والتكافل بان ي�سددوا للبنك املدعي  بالزام املدعي عليهم  املطالبة 
مبلغ وقدره )2179240( درهم والفائدة القانونية عنه بواقع ن�سبة 12% �سنويا 
من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.

وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/10/2   ال�ساعة 09.30 �س بالقاعة 
قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا    Ch 2.E.21  :
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6504  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سركة رايب لتنظيم املعار�س ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /جوليتي ثاي�س دو�س �سانتو�س �سانتوجا وميثله:عبداهلل علي عبدالوهاب 
عبداهلل ال�سويدي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000  وقدرها )42748 
رقم ال�سكوى:mb170503516ae  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
2017/9/19 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/2915  تنفيذ عمايل 

�س.ذ.م.م  لل�سناعة  بي  ار  جي  ان��د  ار�سي  جي  اونيك  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد عثمان حممد ف�سل 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )5651( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  دره��م   )920( مبلغ 
املذكور خالل  بالقرار  التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام  االج��راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/2920  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- رمال ال�سحراء ل�سيانة املباين �س.ذ.م.م جمهول حمل 
قد  الباهت  هنداوي  ا�سماعيل  نوح  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مبا  االقامة 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )23621( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   ر�سوم خلزينة  دره��م   )2564( مبلغ 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/3003  تنفيذ عمايل 

حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  لل�سياحة  ان�سنتف  جلوبال  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام   ق��د  اح��م��د  اجل���واد ح�سن  التنفيذ/امين عبد  ط��ال��ب  ان  االق��ام��ة مب��ا 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
وقدره )58992( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   ر�سوم خلزينة  دره��م   )4300( مبلغ 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/2641  تنفيذ عمايل 
�����س.ذ.م.م  الفنيه  للخدمات  حبيب  وق��ا���س  حممد  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/قمر زمان دل زمان قد اأقام  
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
او خزينة املحكمة باال�سافة اىل  التنفيذ  وق��دره )6933( درهم اىل طالب 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  دره��م   )752( مبلغ 
املذكور خالل  بالقرار  التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام  االج��راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/2914  تنفيذ عمايل 

اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- ب��و���س��ا رام ك��وم��اوت ل��رتك��ي��ب ال��ب��الط �����س.ذ.م.م 
اأقام   قد  مينا  رام  التنفيذ/هريا  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )7672( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل 
مبلغ )789( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/2445 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- عمار حممود جابر 2- يورب كرين للتجارة �س.ذ.م.م  
جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حمزه عثمان احمد بدوي 
وميثله:مو�سى عي�سى مو�سى العامري قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )787430( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/2446 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- جيني روز ملالب�س احلوامل �س.ذ.م.م  جمهويل حمل 
البحرين   - لال�ستثمارات  م��اف  التنفيذ/�سركة  طالب  ان  مبا  االقامة 
الدعوى  اأق���ام عليك  ق��د  ����س.م.ب مقفله ومي��ث��ل��ه:دي��ان��ا حممد ح��م��ادة 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )446712( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأط���م���اأن حم��م��د ب��ن ث��ع��ل��وب الدرعي 
رئي�س احتاد امل�سارعة واجل��ودو على 
الوطني  منتخبنا  ا�ستعدادات  اكتمال 
العامل  بطولة  يف  للم�ساركة  للجودو 
العا�سمة  يف  ���س��ت��ق��ام  ال���ت���ي  امل��ق��ب��ل��ة 
املجرية بوداب�ست اعتبارا من بعد غد 
االثنني 28 اأغ�سط�س احلايل اإىل 3 
 136 املقبل و�سط م�ساركة  �سبتمرب 
دول����ة م��ن خم��ت��ل��ف دول ال��ع��امل من 
دول��ة عربية يف مقدمتهم   11 بينها 
يوا�سل  ال�����ذي  االإم���������ارات  م��ن��ت��خ��ب 
اأن  اإع��داده يف مع�سكر مولدوفيا بعد 
ال��ب��دين يف  االإع�����داد  اخ��ت��ت��م مع�سكر 

بلغاريا .
ات�ساله  رئي�س االحت���اد خ��الل  وح��ث 
ال���ه���ات���ف���ي ب��ن��ا���س��ر ال��ت��م��ي��م��ي اأم����ني 
����س���ن���دوق االحت������اد ال������دويل االأم����ني 
منتخب  بعثة  رئي�س  ل��الحت��اد  ال��ع��ام 
االإم�������ارات ب�����س��رورة امل��ح��اف��ظ��ة على 
و�سدارته  االإم�����ارات  اجل����ودو  �سمعه 
للجودو العربي من خالل الت�سنيف 
االأخري قبل ا�ست�سافة بطولة غراند 
�سالم اأبو ظبي للجودو لعام 2017 
مبدينة  اآي��ب��ي��ك  ب�سالة  ت��ق��ام  وال��ت��ي 

خالل  ظبي  اأب���و  يف  الريا�سية  زاي���د 
القادم  اأكتوبر   28-26 من  الفرتة 
و����س���ط م�����س��ارك��ة ع��امل��ي��ة ك���ب���رية من 

املنتخبات ال�سقيقة وال�سديقة .

الدرعي  ث��ع��ل��وب  ب���ن  واب���ل���غ حم��م��د 
ح�سور  ع��ن  اع��ت��ذاره  ات�ساله  خ��الل 
فعاليات بطولة العامل للجودو املقبلة 
تلبيه للدعوة ال�سخ�سية التي تلقاها 

م��ن امل��ج��ري م��اري��و���س ف��ي��زر رئي�س 
متمنيا  ل���ل���ج���ودو  ال������دويل  االحت������اد 
االإمارات  وملنتخب  النجاح  للبطولة 
املهمة  امل�ساركة  تلك  خ��الل  التوفيق 

، وقد �سمت قائمة منتخب االإمارات 
فيكتور  وه��م  العبني  اأرب��ع��ة  للجودو 
 73 الذي ي�سارك يف مناف�سات حتت 
مناف�سات  يف  وتوما   وميهيل   ، كغم 

مناف�سات  يف  واي��ف��ان  كغم   90 حت��ت 
م�ساركتهم  وت�سب  كغم   100 حتت 
لبطولة  االإع���������داد  ب���رن���ام���ج  ���س��م��ن 
م�ساركة  اأول  ت�سهد  ال��ت��ي  ظبي  اأب���و 

ال��الع��ب حممد  �سودانية م��ن خ��الل 
73 كغم  االأم��ني عمر ويف وزن حتت 
يف  للم�ساركة  الت�سجيل  ويتوا�سل   ،
ت��ل��ك ال��ب��ط��ول��ة ع���رب م��وق��ع االحت���اد 

الدويل للجودو وقد كانت اأول الدول 
بطولة  يف  امل�ساركة  رغبه  اأب��دت  التي 
ك��ون��غ وايرلندا  ه��ون��غ  اأب���و ظبي م��ن 
ويتوا�سل  وطاجيك�ستان   ، ،�سربيا 
ال��ت�����س��ج��ي��ل وف����ق����ا الئ����ح����ة االحت������اد 
ال�����دويل ل��ل��ج��ودو ق��ب��ل ���س��ه��ري��ن من 

موعد انطالقتها .
ا�ستعدادات  اكتملت  اآخ��ر  جانب  م��ن 
واالإدارية  الفنية  االحت��اد  �سكرتارية 
لبدء املو�سم اجلديد اعتبارا من يوم 
ب�سالة  املقبل  �سبتمرب   15 اجلمعة 
اجلديد  ثوبها  يف  الرئي�سية  االحت��اد 
االحت��������اد حتى  م���و����س���م  وي�����س��ت��م��ر   ،
القادم   2018-6-8 اجل��م��ع��ة  ي���وم 
بالتن�سيق مع الن�ساط  الريا�سي على 
م�ستوى الدولة والفعاليات الريا�سية 
العاملية التي تقام يف اأبو ظبي بهدف 
اخلروج مبو�سم حافل ي�سهم يف دعم 
م�����س��رية ال��ل��ع��ب��ة وم���ن خ��الل��ه ميكن 
م�����س��ت��وي��ات الالعبني  ع��ل��ى  ال���وق���وف 
ال�ساعدين والذي ميثل دعما مل�سرية 
اللعبة واملنتخبات الوطنية من خالل 
امل��رح��ل��ة ال���ق���ادم���ة ال��ت��ي خ��ط��ط لها 

االحتاد حتى عام 2020.

منتخ��ب االإم���ارات يوا�ش���ل اإع���داده لبط��ول���ة العال���م يف املج����ر

الألعاب  االفريقي  االحت��اد  رئي�س  مالبوم  كالكابا  حمد  ق��ال 
���س��ت��ق��دم طلبا  اف��ري��ق��ي��ة  ���س��ت دول  م���ن  اإن واح�����دة  ال���ق���وى 
يف  القارة  تاأمل  حيث   2025 يف  العامل  بطولة  ال�ست�سافة 

اإقامة البطولة بها للمرة االأوىل.
وا�ست�سافت دول افريقية بطوالت كبرية �سابقا حيث نظمت 
جنوب افريقيا كاأ�س العامل لكرة القدم 2010 وا�ست�ساف 
املغرب لقاء يف الدوري املا�سي يف العام احلايل كما ا�ست�سافت 

ثالث دول كاأ�س العامل للكريكيت يف 2003.
ا�ست�سافة  يف  ال�����س��اب��ق  ال���ق���ارة  ���س��ج��ل  اأن  م��ال��ب��وم  وي��ع��ت��ق��د 

التي  البطولة  تنظيم  على  �سي�ساعدها  الكبرية  البطوالت 
تقام كل عامني بنجاح.

وقال مالبوم لهيئة االإذاعة الربيطانية بي.بي.�سي نتحدث 
ون��ي��ج��ريي��ا واجل���زائ���ر وم�سر  اف��ري��ق��ي��ا  م��ع كينيا وج��ن��وب 

واملغرب فهذه الدول لديها االإمكانات.
هناك رد فعل اإيجابي من بع�سهم.

كاأ�س  تنظيم  ت�ستطيع  ل��ن  افريقيا  اإن  ق��ال��وا  النا�س  وت��اب��ع 
العامل لكرة القدم لكن يف النهاية كانت بطولة ناجحة.

اأن �سيبا�ستيان كو رئي�س االحتاد الدويل  اإىل  واأ�سار مالبوم 

يوؤيد فكرة تقدم القارة بطلب لتنظيم البطولة.
عاما   66 عمره  البالغ  االف��ري��ق��ي  االحت���اد  رئي�س  واأ���س��اف 

الرئي�س كو يوؤيد فكرة تنظيم القارة لبطولة العامل.
وقال امل�سوؤول الكامريوين اإن دول افريقيا فهمت االآن اأهمية 
البطولة بعد عدم اإبداء رغبة كبرية يف تنظيمها يف املا�سي.

تنظيم  اأن  يعلمون  االآن  منهم  ال��ك��ث��ري  اأن  “اأعتقد  وق���ال 
البطولة �سي�سع الدولة املنظمة على اخلريطة العاملية فيما 
ا�ستفادة من  ال�سهرة والرتويج لل�سياحة لذا فهناك  يخ�س 

تنظيم البطولة. مل يكن هذا هو الو�سع يف املا�سي«.

االأول يف  املركز  ا�ستعاد  الذي  ن��ادال  رافايل  اال�سباين  �سنف 
كارولينا  والت�سيكية  املحرتفني،  العاملي لالعبني  الت�سنيف 
بلي�سكوفا، يف املركز االول لبطولة الواليات املتحدة املفتوحة 
الغراند  الكربى يف  االرب��ع  البطوالت  اخ��ر  امل�سرب  ك��رة  يف 
فال�سينغ  م��الع��ب  ع��ل  تنطلق  وال��ت��ي  احل���ايل  للعام  ���س��الم 

ميدوز االثنني املقبل.
روالن  بطولة  يف  العا�سر  لقبه  اح��رز  ال��ذي  ن���ادال  ويتطلع 
غارو�س، اىل التتويج بثالث لقب له يف البطولة االمريكية 

بعد عامي 2010 و2013.

وجاء الربيطاين اندي موراي يف املركز الثاين وال�سوي�سري 
اىل  ي�سعى  االخ��ري  بان  علما  ثالثا،  فيدرر  روجيه  املخ�سرم 

احراز لقبه الع�سرين الكبري وال�ساد�س يف نيويورك.
يدخالن  وف��ي��درر   2012 ع��ام  باللقب  الفائز  م���وراي  لكن 
غ���م���ار ال��ب��ط��ول��ة وه���م���ا ي��ع��ان��ي��ان م���ن اإ����س���اب���ة، ح��ي��ث غاب 
بطولة وميبلدون ال�سابة يف  منذ  املالعب  الربيطاين عن 
وركه، وفيدرر عن دورة �سين�سيناتي االمريكية قبل ا�سبوعني 

الأوجاع يف ظهره.
راأ�سهم  هام على  اكرث من العب  اىل غياب  اال�سابات  وادت 

�ستاني�سالف  وال�سوي�سري  ديوكوفيت�س  ن��وف��اك  ال�سربي 
فافرينكا.

ويف فئة ال�سيدات، و�سعت بلي�سكوفا، و�سيفة البطولة العامل 
�سيمونا  الرومانية  ج��اءت  حني  يف  االول  املركز  يف  املا�سي، 

هاليب يف املركز الثاين.
 وجاءت اال�سبانية غاربيني موغوروت�سا بطلة وميبلدون يف 

املركز الثالث.
�ست  باللقب  ال��ف��ائ��زة  وليام�س  �سريينا  االم��ريك��ي��ة  وتغيب 

مرات الأنها تنتظر ان ت�سع اول مولود لها.

هوؤالء الذين كانوا يطمحون اإىل 
فقدان يوفنتو�س ل�سَره البطوالت 
بعد 6 األقاب متتالية يف الدوري 
تعّر�سوا  ال��ق��دم  ل��ك��رة  االإي��ط��ايل 
البداية  ب��ع��د  ب��ال��غ��ة  اأم���ل  خليبة 
املو�سم  يف  ل��ي��وف��ن��ت��و���س  ال��رائ��ع��ة 
بالفوز  ا�ستهله  وال���ذي  اجل��دي��د 
3-0 والذي  املثري على كالياري 
لتعوي�س  املنا�سب  الوقت  يف  جاء 
اجل���م���اه���ري ع���ن ال���ه���زمي���ة اأم����ام 

الت�سيو 3-2 يف كاأ�س ال�سوبر.
وعانى يوفنتو�س الذي يلتقي يف 
اليوم  جنوة  م��ع  الثانية  اجل��ول��ة 
ال�����س��ب��ت، م���ن م�����س��رية ���س��ع��ب��ة يف 
اجلديد،  للمو�سم  االإع���داد  ف��رتة 
ول��ك��ن��ه ت��ل��ق��ى ال���دع���م م���ن خالل 
قدوم العب الو�سط بليز ماتويدي 

من �سفوف باري�س �سان جريمان 
ال��ف��رن�����س��ي، وم�����س��ارك��ت��ه م��ن على 

مقاعد البدالء اأمام كالياري.
وقال الفرن�سي الدويل ماتويدي: 
للغاية  ط��م��وح  ن��اد  بالتاأكيد  اإن���ه 
ال����ف����وز، هذا  دائ����ًم����ا يف  وي���رغ���ب 
يلهمني ك�سخ�س مبا اأنني اأمتلك 
��ا ق���درا ه��ائ��ال م��ن الطموح  اأي�����سً

واأرغب يف الفوز يف كل االأوقات.
يت�سم  االأم���ل يف مو�سم  ي��زال  وال 
اإن  اإذ  ق��ائ��ًم��ا  ال�سر�سة  باملناف�سة 
اأغلب املناف�سني ليوفنتو�س بداأوا 

املو�سم ب�سكل قوي.
�سيفه  م�����ع  م�����ي�����الن  وي���ل���ت���ق���ي 
منت�سًيا  االأح������د  ي����وم  ك���ال���ي���اري 
ب��ال��ف��وز ع��ل��ى ك��روت��وين 3-0 يف 

اجلولة االأوىل.

ودعم ميالن �سفوفه ب� 11 العًبا 
ال�سيفية  االن���ت���ق���االت  ف����رتة  يف 
احل����ال����ي����ة حت�����ت ق�����ي�����ادة امل������درب 

فينت�سينزو مونتيال.
النهج  اإن��رت ميالن على  كما �سار 
نف�سه وفاز يف اجلولة االأوىل على 
ا  واأي�سً  0-3 فيورنتينا  �سيفه 
ب���داأ ن��اب��ويل امل��و���س��م ب��ال��ف��وز على 
لدوري  ال�ساعد  فريونا  م�سيفه 

االأ�سواء وال�سهرة 1-3.
كان  املا�سي  املو�سم  و�سيف  روم��ا 
بالفوز  اكتفى  اإذ  اإق��ن��اًع��ا،  االأق���ل 
اأتالنتا بهدف  ملعب  على   0-1

من �سربة حرة.
ويبدو اأن روما ما زال يف مرحلة 
التي  ال��ف��ل�����س��ف��ة  ع���ل���ى  ال���ت���اأق���ل���م 
اإيزيبيو  اجل��دي��د  امل���درب  يتبعها 

دي فران�سي�سكو.
املباراة االأكرث �سخونة يف اجلولة 
ال��ث��ان��ي��ة جت��م��ع ب��ني روم���ا واإنرت 
يقود  اإذ  ال�����س��ب��ت  م�����س��اء  م��ي��الن 
فريقه  �سباليتي  لو�سيانو  امل��درب 
اإن��رت يف مواجهة فريقه  اجلديد 

ال�سابق روما.
وح��اف��ظ ن��اب��ويل ���س��اح��ب املركز 
ال��ث��ال��ث يف امل��و���س��م امل��ا���س��ي على 
ق��وت��ه ال��داف��ع��ة م��ن خ��الل الفوز 
الفرن�سي  ن��ي�����س  م�����س��ي��ف��ه  ع��ل��ى 
ليحجز مقعده يف دور املجموعات 
اأوروب������ا، وي�سعى  اأب��ط��ال  ل����دوري 
املعنويات  الفريق لال�ستفادة من 
امل��رت��ف��ع��ة خ���الل امل��واج��ه��ة اأم���ام 

اأتالنتا يوم االأحد.
وق����ال م��اوري�����س��ي��و ���س��اري مدرب 
اأوروب������ا  اأب���ط���ال  دوري  ن���اب���ويل: 
امل���ك���اف���اأة امل��ن��ا���س��ب��ة ل��ل��ف��ري��ق، يف 
املو�سم املا�سي ح�سدنا 86 نقطة 
ل��ل��ن��ادي، ونحن  يف رق���م ق��ي��ا���س��ي 
بالتاأكيد ن�ستحق امل�ساركة يف هذه 

امل�سابقة .

افريقيا ت�شعى ال�شت�شافة بطولة العامل الألعاب القوى 

نادال وبلي�شكوفا يت�شدران الت�شنيف العاملي للمحرتفني

املناف�شون يرفعون راية التحدي �شد يوفنتو�ش 

يقول هاري كني مهاجم توتنهام هوت�سبري اإن فريقه 
ي�سعى الخ��ت��ب��ار م��واه��ب��ه وق��درات��ه يف م��واج��ه��ة ريال 
اأبطال  اللقب عندما يواجهه يف دوري  مدريد حامل 

اأوروبا لكرة القدم.
واأ�����س����ف����رت ال���ق���رع���ة ع����ن وق����وع 

ت��وت��ن��ه��ام يف جم��م��وع��ة �سعبة 
�ساحب  م��دري��د  ري���ال  ت�سم: 
وبرو�سيا  ال��ع��دي��دة،  االأل���ق���اب 
واأبويل  االأمل������اين،  دورمت���ون���د 
ن���ي���ق���و����س���ي���ا ال����ق����رب�����س����ي، يف 

املجموعة الثامنة.
اأن  اإىل  ك����ني  واأ������س�����ار 

اللندين  ال���ف���ري���ق 
ي�������س���ع���ى الإث�����ب�����ات 

ج������������دارت������������ه يف 
ال�������ب�������ط�������ول�������ة 
االأوروب���������ي���������ة 
ىل  و الأ ا

لالأندية.
وقال املهاجم 
ي  جنليز الإ ا

مل����وق����ع ن���ادي���ه 
على  ال����ر�����س����م����ي 

االإن���رتن���ت: ه��ذه قرعة 
رائعة، ونتوقع اأن تواجه 
االأف�������س���ل يف اأوروب�������ا يف 
اأمر  االأبطال وهو  دوري 

لهذه  ونتطلع  لنا،  مثري 
اإثبات  ون��ري��د  امل��ب��اري��ات، 
االأف�سل،  ���س��د  اأن��ف�����س��ن��ا 
وريال مدريد هو االأف�سل 

يف الوقت احلايل.
املواجهة  اأت��ذك��ر  وت��اب��ع: 
�سد ريال مدريد يف وايت 
هارت لني يف 2011، و 
مدرجات  اأن  م��ن  واث���ق 

مليئة  ���س��ت��ك��ون  ومي��ب��ل��ي 
وهدفنا  باجلماهري… 

الفوز يف كل مباراة، وهذه 
ف��ر���س��ة ج��ي��دة مل��ع��رف��ة اأين 

نحن ومدى تطورنا.
يف   0-5 اإ�سبانيا  بطل  وف���از 

جمموع املباراتني عندما لعب 
يف دور ال� 8 يف 2011.

عاد  امل��ا���س��ي  امل��و���س��م  ويف 
يف  للم�ساركة  ت��وت��ن��ه��ام 
ال���ب���ط���ول���ة االأب���������رز يف 
اأوروب�������ا ب��ع��د غ���ي���اب 5 
ف�سل  ل���ك���ن���ه  �����س����ن����وات، 

يف ع��ب��ور دور امل��ج��م��وع��ات واح��ت��ل امل��رك��ز ال��ث��ال��ث يف 
جمموعته، لكن اإيريك داير العب الو�سط يعتقد اأن 

اخلربة �ست�ساعد الفريق يف الن�سخة احلالية.
وق����ال داي�����ر: ه����ذه جم��م��وع��ة م��ث��رية ل��ل��غ��اي��ة، ومن 
اخلربة التي اكت�سبها الفريق يف العام املا�سي نعلم 
االأبطال،  دوري  يف  �سهلة  مباريات  توجد  ال  اأن��ه 
وطريقتنا �ستجعل املواجهات �سد ريال مدريد 
ودورمتوند، الذي واجهناه يف الدوري االأوروبي 
اأبويل  قبل ع��دة ���س��ن��وات، رائ��ع��ة، وم��واج��ه��ة 

ا. �ستكون �سعبة اأي�سً
واأ�ساف: نحرتم كل مناف�س، 
لدينا  م�����ا  ك�����ل  و����س���ن���ق���دم 
ونحاول الفوز عليه، وهذا 
جلماهرينا،  م��ث��ري  اأم���ر 
وه��ي جمموعة مثرية 
ونتطلع  ل����ل����غ����اي����ة 

خلو�س غمارها.
وتنطلق مباريات 
املجموعات  دور 
�سبتمرب  يف 
امل��������ق��������ب��������ل، 
�سيلعب  و
م  تنها تو
������������س�����������د 
نلي  بري

يف 
ال�����������������دوري 
االإجن�������ل�������ي�������زي 
امل���م���ت���از ي�����وم االأح�����د 

املقبل.

كني واثق من تفوق توتنهام 
على ريال مدريد
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  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/04525/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/04776/2017  �سكني- ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : جرين الند ل�سناعة املنتجات املطاطية - �س ذ م م 
جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : مدينة دبي ال�سناعية - �س ذ م م 
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:

1- وما ي�ستجد من بدل ايجار حتى تاريخ االخالء الفعلي بواقع بدل ايجار �سنوي 
)35.640( درهم  ، الزام املدعي عليها بت�سليم براءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه 

من  خالية  للمدعية  وت�سليمها  امل��وؤج��رة  ال��ع��ني  ب��اخ��الء  عليها  امل��دع��ي  ال���زام   -2
�سواغلها

بها  املطالب  الفرتة  االيجار عن  بدل  للمدعية  ت��وؤدي  بان  املدعي عليها  ال��زام   -3
مببلغ 35.640 اعتبارا من 2015/12/17 وحتى تاريخ 2016/12/16  

4- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
من  ي���وم  ع�سر  خم�سة  خ���الل  احل��ك��م  ه���ذا  بتنفيذ  مكلفون  ان��ك��م  نعلمكم  ل��ذل��ك 
تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ 

االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/06674/2017 / �سكني  

اىل املدعى عليه : نارايانا �سيفاناند راو جاجنا  
مبا اأن املدعي : مايكل فريدريك ايرا�سمو�س    

 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/06674/2017/�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه برد مبلغ التاأمني ال�سابق ا�ستالمه عند بداية التعاقد 
وذلك لرغبة املدعي يف عدم ا�ستالم العقار حيث ان املدعي عليه الذي قام بتوقيع العقد 

معه لي�س املالك للعقار ولي�س له اي �سفة قانونية للتاأجري 
ال�سابق ا�ستالمه عند  ال��زام املدعي عليه برد قيمة �سيك االيجار االول  مطالبة مالية - 
بداية التعاقد وقام ب�سرة وذلك لرغبة املدعي يف عدم ا�ستالم العقار حيث ان املدعي عليه 

الذي قام بتوقيع العقد معه لي�س املالك للعقار ولي�س له اي �سفة قانونية للتاأجري. 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

املوافق  االرب���ع���اء   ي���وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اع��الن��ك��م  الق�سائية  اللجنة  وق����ررت 
2017/9/13  ال�ساعة 2.30م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة اخلام�سة( بالدائرة االإبتدائية 
بتق�سري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  االإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  الن�سر.  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/06482/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : حمد خمي�س جمعه الغوي�س ال�سويدي 

وبرج املدينة للعقارات - �س ذ م م 
 مبا اأن املدعي : �سالون الن�سر الف�سي للرجال - فرع   

املركز بطلب  ام��ام  ايجارات  الدعوى 02/06482/2017 /جت��اري  اأق��ام �سدكم  قد 
الزامكم بالتايل

امل�ستاأجر االوراق الالزمة للت�سريح  مطالبة مالية - تعوي�س ب�سب عدم اعطاء 
ببدء العمل ، مما اأدى ذلك خ�سارة العمل 

املدعي  بت�سليم  )امل��وؤج��ر(  عليه  امل��دع��ي  ال���زام   - م�ستندات  بت�سليم  امل��وؤج��ر  ال���زام 
)امل�ستاأجر( الت�ساريح الالزمة من هيئة الدفاع املدين 

 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 
االربعاء   يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  اإع��ادة  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
اخلام�سة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام��ام  2.30م  ال�ساعة   2017/9/13 املوافق 
ب��ال��دائ��رة االإب��ت��دائ��ي��ة وامل��ن��ع��ق��دة مب��ق��ر م��رك��ز ف�����س امل��ن��ازع��ات االإي��ج��اري��ة لنظر 
الدعوى، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت 

مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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رئي�س  ع��ب��داهلل اخل���وري  اأ���س��اد ح�سني 
جمل�س اإدارة نادي اأبو ظبي لل�سطرجن 
ملهرجان  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س 
اأب�������و ظ���ب���ي ال���������دويل ل���ل�������س���ط���رجن ال���� 
ظبي  اأب������و  ن������ادي  ن��ظ��م��ه  24،الذي 
لل�سطرجن والثقافة موؤخرا حتت رعاية 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�سيخ  �سمو 
رئي�س جمل�س اأبو ظبي الريا�سي اأ�ساد 
بالدعم والرعاية التي وجدها املهرجان 
يف ن�سخته االأخرية وخا�سة من جمل�س 
�سوؤون  ووزارة  ال��ري��ا���س��ي  ظ��ب��ي  اأب�����و 
لل�سياحة  اأب����و ظ��ب��ي  وه��ي��ئ��ة  ال��رئ��ا���س��ة 
والثقافة ونادي تراث االإم��ارات وكافه 
وامل�ساهمة  الراعية  ال�سركات واجلهات 
وكافه  ال�������س���ط���رجن  احت������اد  وج����ه����ود   ،
وفريق  بالدولة  ال�سطرجنية  االأندية 
ظبي  اأب��و  فخر  وفريق  املهرجان  عمل 
املنظمة  اللجنة  واأع�ساء  و  التطوعي 
الوفود  ل��راح��ة  الليايل  �سهروا  ال��ذي��ن 
وكافه و�سائل االإعالم املحلية جلهودها 
ومتابعتها مما �ساهم يف جناح املهرجان 

الذي اأ�ساد به اجلميع مما انعك�س على 
املهرجان  ب��ط��والت  خمتلف  مناف�سات 
خا�سة بطولة االأ�ساتذة التي مل حت�سم 

نتيجتها اإال مع اأخر ثانية من اجلولة 
االأخرية. واأ�ساف لقد اأ�سهمت م�ساركة 
ك���وك���ب���ة وا����س���ع���ة م����ن ال���الع���ب���ني من 

خمتلف القارات واملدار�س ال�سطرجنية 
 ، املختلفة  املهرجان  بطوالت  جن��اح  يف 
وقد كانت لل�سمعة الطيبة التي حظي 

ب��ه��ا امل��ه��رج��ان يف ج��والت��ه امل��ا���س��ي��ة يف 
و�سعتها  ال��ت��ي  ال��ت��وق��ع��ات  ك��ل  تخطى 
امل�ساركة  ب���دل���ي���ل  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 

عدة  م��ن  الوا�سعة  والتغطية  الكبرية 
متخ�س�سة  الكرتونية  ومواقع  قنوات 
و�سهرية يف العامل ، مما اأ�سهم يف ات�ساع 

 ، املنطقة  م�ستوى  على  اللعبة  قاعدة 
املهرجان فر�سة  حيث كانت مناف�سات 
طيبة لالعبي والعبات االإمارات ملزيد 

ال�ستفادة  ،اإ����س���اف���ة  االح���ت���ك���اك  م���ن 
الدوليني  من  املحلي  التحكيم  ك��ادر 
ُقوا يف اإدارة املباريات ب�سكل  الذين ُوِفّ
اإ�سادة من جميع  و كان مكان  متميز 
الذي  ال��ن��ج��اح  و�سيكون   ، امل�����س��ارك��ني 
ح��ظ��ي ب��ه امل��ه��رج��ان امل��ن�����س��رم حافزا 
لالإعداد للن�سخة القادمة التي متثل 
ومرور  الف�سي  باليوبيل  االح��ت��ف��ال 
مهرجان اأبو  انطالقة  على  عام   25
ل��ل�����س��ط��رجن.. واختتم  ال����دويل  ظ��ب��ي 
مهنئا   ت�سريحاته  اخل����وري  ح�سني 
امل�سري  ال��ك��ب��ري  ال������دويل  االأ����س���ت���اذ 
اأمني  با�سم  الدكتور  اأفريقيا  وبطل 
االأ�ساتذة  بطولة  بلقب  لفوزه  �سمري 
ل�سباب  االيجابية  بالنتائج  وم�سيدا 
االإمارات يف املهرجان بقيادة الالعب 
ال��ذه��ب��ي ���س��امل ع��ب��د ال��رح��م��ن الذي 
مهرجانات  يف  امل�ستمر  لتواجده  كان 
م�سيئة  ب�سمة  ال��دول��ي��ة  ظ��ب��ي  اأب����و 
ل�سطرجن  ال��ط��ي��ب��ة  ال�سمعة  عك�ست 

االإمارات .

ت�����س��ه��د امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن بطولة 
بني  مبكرة  قمة  القدم  لكرة  اإيطاليا 
ان���رت م��ي��الن وروم����ا ال��ط��احم��ني اىل 
انهاء �سيطرة يوفنتو�س على االألقاب.

االأوملبي  امللعب  على  روما  وي�ست�سيف 
ميالن،  ان��رت  االيطالية  العا�سمة  يف 
يف اوىل املواجهات الكبرية هذا املو�سم، 
املوا�سم  يوفنتو�س بطل  يف حني يحل 
ال�ستة املا�سية �سيفا على جنوى اليوم 

ال�سبت.
عن  الدفاع  حملة  يوفنتو�س  وا�ستهل 
لقبه بفوز مريح على �سيفه كالياري 
النتيجة  نف�س  وه��ي  نظيفة،  بثالثية 
ان����رت م���ن مواجهته  ب��ه��ا  ال��ت��ي خ����رج 
حقق  ح��ني  يف  فيورنتينا،  م��ع  االوىل 
روما فوزا عاديا على م�سيفه اتاالنتا 

بهدف وحيد.
ان��ه��ى روم���ا امل��و���س��م امل��ا���س��ي يف مركز 
الو�سيف بفارق اربع نقاط فقط خلف 
�سك عن  دون  ويبحث من  يوفنتو�س، 
املهمة  �سعوبة  برغم  انرت  على  الفوز 
خا�سة وان االخري كان نا�سطا جدا يف 

اىل  ب���دروه  ويتطلع  االن��ت��ق��االت  �سوق 
املناف�سة على اللقب.

مل يكن روما مقنعا امام اتاالنتا لكنه 
الثالث  النقاط  ب��اح��راز  االه���م  حقق 
الك�سندر  اجل���دي���د  ل��الع��ب��ه  ب���ه���دف 
�سيتي  ك��والروف االتي من مان�س�سرت 
االن��ك��ل��ي��زي، وي��ري��د االط��م��ئ��ن��ان على 
م�سواره يف الدوري قبل البدء بخو�س 

غمار دوري ابطال اوروبا.
القارية  ال��ب��ط��ول��ة  ال��ق��رع��ة  واوق���ع���ت 
جمموعة  يف  اخلمي�س  �سحبت  ال��ت��ي 
قوية اىل جانب ت�سل�سي بطل انكلرتا 
باخ  وق��ره  اال�سباين  مدريد  واتلتيكو 

االذربيجاين.
يورت  �سكاي  ملحطة  ك����والروف  وق���ال 
جيدا  نلعب  مل  اننا  نعرف  االيطالية 
بثالث  خ��رج��ن��ا  لكننا  ات��االن��ت��ا،  ام����ام 
نقاط ويف هذا الوقت انه االمر االهم 
مواجهة  “نريد  وتابع  لنا”.  بالن�سبة 
نعرف  ممكنة.  جهوزية  باف�سل  ان��رت 
انهم ميلكون فريقا قويا ولي�س العبا 
كل  نعطي  ان  علينا  ويجب  اثنني،  او 

للمباراة  الذين يختارونهم  الالعبني 
اق�سى قدر من االهتمام.

روما  ايقونة  توتي  فران�سي�سكو  وب��دا 
املا�سي  املو�سم  نهاية  يف  اعتزل  ال��ذي 
ال�سابق  ف���ري���ق���ه  ت���ل���ق���ي  م����ن  ح�������ذرا 

اخل�سارة االوىل يف البطولة.
وق���ال ت��وت��ي ل��رادي��و 1 االإي��ط��ايل من 
م��ون��اك��و ح��ي��ث اق��ي��م��ت ق���رع���ة دوري 
فانها  النتيجة،  كانت  مهما  االب��ط��ال 
ان  م�سيفا  ك��ب��رية،  درام����ا  ت�سبب  ل��ن 
بالبطولة  ال���ف���وز  ي���ري���دان  ف��ري��ق��ني 
ي��ل��ت��ق��ي��ان يف وق���ت م��ب��ك��ر. ول��ك��ن��ه من 
امل��ب��ك��ر احل���دي���ث ع���ن امل��ن��اف�����س��ة على 

اللقب.
ي���خ���و����س ي���وف���ن���ت���و����س م����ب����ارات����ه مع 
م�سيفه ج��ن��وى ب��ح��ذر الن��ه ك��ان من 

املنتقل من بايرن ميونيخ بطل املانيا 
منذ البداية. وخ�سر يوفنتو�س نهائي 
امام   2017 اأوروب�������ا  اب���ط���ال  دوري 
1-4، وامام  ري���ال م��دري��د اال���س��ب��اين 
نهائي  يف   3-1 اال���س��ب��اين  ب��ر���س��ل��ون��ة 
مع  ال��ق��رع��ة  اوق��ع��ت��ه  وق���د   .2015
بر�سلونة جمددا، ومعهما اوملبياكو�س 

اليوناين و�سبورتينغ الربتغايل.
االندية  اك����رث  م���ي���الن  وي�����س��ت�����س��ي��ف 
العبا،   11 ب�سم  ل��ل��ت��ع��اق��دات  اج����راء 
كالياري بحثا عن فوزه الثاين بعد ان 
بداأ املو�سم جيدا بفوز بثالثية نظيفة 

على كروتوين.
وانتقلت ملكية ميالن اىل م�ستثمرين 
���س��ي��ن��ي��ني ب��ع��د ق���راب���ة ث���الث���ني عاما 
االيطايل  ال����وزراء  رئي�س  هيمنة  م��ن 

القالئل الذين تغلبوا عليه يف املو�سم 
كبرية  بنتيجة  ا�سقطه  ح��ني  امل��ا���س��ي 

اكتوبر. يف   1-3
تاأكيد  العجوز  ال�سيدة  فريق  وي��ري��د 
اىل  االن��ت��ق��ال  ق��ب��ل  حم��ل��ي��ا  اف�سليته 
ال�ساحة االأوروبية حيث �سقط مرتني 
املوا�سم  يف  االب��ط��ال  دوري  ن��ه��ائ��ي  يف 
انطالقة  وك��ان��ت  االخ�����رية.  ال��ث��الث��ة 
وباولو  ماندوزكيت�س  ماريو  الثالثي 
دي���ب���اال وغ���ون���زال���و ه��ي��غ��واي��ن جيدة 
ب��ت��ن��اوب��ه��م ع��ل��ى ت�����س��ج��ي��ل االه�����داف 
الثالثة امام كالياري اال�سبوع املا�سي، 
وهو ما يعول عليه املدرب ما�سيمليانو 

اليغري لتحقيق الفوز الثاين.
ومن املتوقع ان ي�سرك اليغري اجلناح 
كو�ستا  دوغ��وال���س  اجلديد  الربازيلي 

ال�سابق �سيلفيو برلو�سكوين.
و�سيكون الفوز يف متناول نابويل اي�سا 
عندما ي�ست�سيف اتاالنتا بعد ان تغلب 
على فريونا يف املرحلة االأوىل. وحلق 
ن���اب���ويل ث��ال��ث امل��و���س��م امل��ا���س��ي بدور 
املجموعات يف دوري ابطال اأوروبا بعد 
تغلبه على ني�س الفرن�سي ذهابا وايابا 
القرعة  واوق��ع��ت��ه  الفا�سل،  ال���دور  يف 
مان�س�سرت  م���ع  ���س��ع��ب��ة  جم��م��وع��ة  يف 
�سيتي االإنكليزي وروت��ردام الهولندي 
ويف  االوك�����راين.  دانيت�سك  و���س��اخ��ت��ار 
مع  بينفنتو  ي��ل��ع��ب  امل���ب���اري���ات،  ب��اق��ي 
�سا�سوولو،  م���ع  وت���وري���ن���و  ب��ول��ون��ي��ا، 
مع  وك��روت��وين  الت�سيو،  م��ع  وكييفو 
�سمبدوريا،  م��ع  وفيورنتينا  ف��ريون��ا، 

و�سبال مع اودينيزي.

ب�ساأن  اتفاق  اإىل  التو�سل  يتوقع  ال  اإن��ه  فيتيل  �سيب�ستيان  االأمل���اين  ق��ال 
الكربى  �سباق اجلائزة  االإيطايل، قبل  ف��رياري  جتديد عقده مع فريق 
العامل  بطولة  مناف�سات  �سمن  م��ون��زا  م�سمار  على  امل��ق��رر  االإي��ط��ايل 

ل�سباقات �سيارات فورموال 1.
واأو����س���ح فيتيل، ب��ط��ل ال��ع��امل ال�����س��اب��ق وم��ت�����س��در ال��رتت��ي��ب ال��ع��ام لفئة 
ال�سائقني ببطولة العامل هذا املو�سم، خالل ا�ستعداداته ل�سباق فورموال 
اأقول  املقبل:  االأحد  �سبا-فرانكور�سان  م�سمار  على  املقرر  البلجيكي   1
اأ�سبوعني مقبلني.  اأنباء ب�ساأن التجديد خالل  اأتوقع اأي  اإنني ال  ب�سدق 
اأن ف���رياري ع��ادة م��ا ينتظر �سباق اجل��ائ��زة الكربى  اإىل  جت��در االإ���س��ارة 
االإيطايل لالإعالن عن توقيع العقود اجلديدة، و�سيقام ال�سباق االإيطايل 

هذا املو�سم يف الثالث من �سبتمرب املقبل. ومن املفرت�س اأن ينتهي العقد 
احلايل لفيتيل بنهاية هذا املو�سم، لكن من املتوقع ا�ستمراره يف التناف�س 
ب�����س��ي��ارة ف����رياري م��ن خ���الل ال��ت��ج��دي��د. وي��ت�����س��در فيتيل، ال���ذي انتقل 
متفوقاً  العامل  ببطولة  لل�سائقني  العام  الرتتيب   ،2015 يف  لفرياري 
نقطة.   14 بفارق  مر�سيد�س  �سائق  هاميلتون  لوي�س  الربيطاين  على 
يف   ، �سرنى  �سبا-فرانكور�سان:  م�سمار  يف  ت��واج��ده  خ��الل  فيتيل  وق��ال 
املناق�سات  اأن  اإىل  اأنباء. جتدر االإ�سارة  وقت حمدد �سيجرى الك�سف عن 
اأ�سا�سي حول مدة العقد اجلديد،  يف جتديد عقد فيتيل تتمحور ب�سكل 
وذلك و�سط �سائعات تربط فيتيل باالنتقال اإىل مر�سيد�س، علماً باأن عقد 

هاميلتون مع مر�سيد�س ي�ستمر حتى 2018.

ال�شحافة العاملية تختلف يف �شفقة دميبيلي�شكوك حول م�شتقبل فيتيل مع فرياري

رئي�ش جمل�ش اإدارة نادي اأبو ظبي لل�شطرجن ي�شيد بالدعم والرعاية للمهرجان يف ن�شخته االأخرية 

يوفنتو�ش يف �شيافة جنوى

قم��ة مبك��رة ب�ني انت��ر م�ي��الن وروم�ا يف الكالت�شي��و

ذكرت تقارير اإخبارية عديدة اأن بر�سلونة وبرو�سيا دورمتوند تو�سال التفاق 
ب�ساأن انتقال الالعب الفرن�سي عثمان دميبيلي ل�سفوف البالوغرانا ، واأن 
االإعالن الر�سمي عن ال�سفقة التي بلغت قيمتها 150 مليون يورو، جرى 

ام�س اجلمعة، لي�سبح بذلك اأغلى �سفقة يف تاريخ الرب�سا.
واأ�سارت �سحيفة موندو ديبورتيفو اإىل اأن االجتماع الذي جرى بني الرب�سا 
اأبطال  ب��دوري  املجموعات  دور  قرعة  هام�س  على  موناكو،  يف  ودورمت��ون��د 
ل�5  الكاتالوين  النادي  اأتت بثمارها واأن دميبيلي �سيوقع عقداً مع  اأوروب��ا، 

موا�سم.
واأكد متحدث من بر�سلونة لل�سحيفة الكاتالونية اأن اجتماع موناكو جرى 
ب�سكل جيد جداً، متاماً مثلما اأكد ممثلو النادي االأملاين الذين حتدثوا عن 

اتفاق مبدئي، وفقاً ملوندو ديبورتيفو.
اإذا كان قد مت توقيع  وعلى الرغم من ذلك، مل يوؤكد اي من الطرفني ما 

اتفاق بالفعل اأم ال.
من جانبها، ن�سرت �سحيفة بيلد االأملانية اأن برو�سيا دورمتوند �سيعلن عن 
ال�سفقة ظهر ام�س اجلمعة، بحيث يتم تقدمي الالعب الفرن�سي االأحد اأو 

االإثنني على ملعب كامب نو.
اأما �سحيفة ماركا، فاأبرزت اأن دميبيلي �سي�سبح بذلك اأغلى �سفقة يف تاريخ 
تاريخ كرة  اأغلى �سفقة يف  ي��ورو( وثاين  الكاتالوين )150 مليون  النادي 
�سان جريمان من  باري�س  دفع  ال��ذي  �سيلفا  دا  نيمار  الربازيلي  بعد  القدم 

اأجله 222 مليون يورو، قيمة ال�سرط اجلزائي يف عقده مع الرب�سا. 

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26

تنويه
باال�سارة اىل االعالن ال�سادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 12006 بتاريخ 2017/04/29 
انك  �سمارت  التجاري:  باال�سم   )CN-2053322( التجارية  الرخ�سة  بخ�سو�س 
يف  اخلطاأ  بطريق  ورد  بانه  االقت�سادية  التنمية  دائرة  تنوه  االيل.   احلا�سب  لتجارة 
االعالن امل�سار اليه: تعديل اال�سم التجاري/ �سمارت انك لتجارة احلا�سب االيل اىل/ 

�سمارت انك النظمة االمن وال�سالمة.
باال�سافة اىل التعديالت ال�سابقة.

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  26  اأغ�سط�س 2017 العدد 12106

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك الليايل للمجوهرات )�س.ذ.م.م(
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم 249421         بتاريخ :  28/02/2016م
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م
با�س��م: الليايل للمجوهرات )�س.ذ.م.م(

وعنوانه: حمل ملك مركز اجلمريا بردبي، �س. ب: 39282، دبي، االإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من معادن نفي�سة اأو مطلية بها، غري الواردة يف فئات 
اأخرى، املجوهرات واالأحجار الكرمية، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة.

الواق�عة بالفئة: 14
و�سف العالمة: عبارة عن كلمة " ليايل �سيغنات�سر" باالأحرف العربية بخط مميز باللون االأبي�س يف خلفية 
يف  االأبي�س  باللون  مميز  بخط  الالتينية  باالأحرف   LIALI Signature وكلمة  �سطرين،  يف  �سوداء 

خلفية �سوداء يف �سطرينكما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية   

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

ق�سم العالمات التجارية   

ال�سبت  26  اأغ�سط�س 2017 العدد 12106
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك الليايل للمجوهرات )�س.ذ.م.م(

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 
املودعة حتت رقم 249422         بتاريخ :  28/02/2016م

تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م
با�س��م: الليايل للمجوهرات )�س.ذ.م.م(

وعنوانه: حمل ملك مركز اجلمريا بردبي، �س. ب: 39282، دبي، االإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات جتميع ت�سكيلة من ال�سلع ل�سالح الغري)وال ينطوي على ذلك خدمة النقل( وذلك لتمكني عامة 
املعامالت  اليد، وخدمات  �ساعات  و  املجوهرات  �سراءها عند احلاجة، والتي ت�سمل  و  الزبائن من معاينتها 

التجارية املتعلقة باملجوهرات، حجر كرمي و �ساعات اليد باإ�ستخدام �سبكة االأنرتنت، يف الفئة 35.
الواق�عة بالفئة: 35

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة " ليايل �سيغنات�سر" باالأحرف العربية بخط مميز باللون االأبي�س يف خلفية 
يف  االأبي�س  باللون  مميز  بخط  الالتينية  باالأحرف   LIALI Signature وكلمة  �سطرين،  يف  �سوداء 

خلفية �سوداء يف �سطرينكما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية   

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

ق�سم العالمات التجارية   

ال�سبت  26  اأغ�سط�س 2017 العدد 12106

العدد 12106 بتاريخ 2017/8/26   

  اعالن باإيداع قيمة ايجارية بالن�سر    
يف اأمر العر�س والإيداع رقم 1330 ل�سنة 2017 

املعلن اليه )املوؤجر(/ باكي مينج 
العامة-  للتجارة  �ساموزي  ك��ازا   ال�سيد/  اي��داع من  حيث مت 
املركز  بخزانة  دره���م(  ال��ف   27.300 بقيمة  )�سيك  م   م  ذ  ���س 
 )302( رقم  ا�ستوديو  االيجارية  للقيمة  وفقا  عليكم  لعر�سه 
على االر�س رقم )1-621( مبنطقة ور�سان االوىل وذلك عن 

الفرتة من 2017/7/25 وحتى 2018/7/24 
املكرز مببنى  ملقر  قانونا  او من ميثلكم  فنخطركم للح�سور 

دائرة االرا�سي واالأمالك ال�ستالمه خالل ع�سرة ايام.  
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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الفجر الريا�ضي

من  الثالثة  املرحلة  قمة  ليفربول  يخو�س 
اأم��ام �سيفه  القدم  لكرة  االنكليزي  ال��دوري 
ار���س��ن��ال غ���داً االح���د، على وق��ع ع��ودت��ه اىل 
القدم.  اوروب��ا يف كرة  ابطال  م�سابقة دوري 
البطولة  م��رات يف   5 املتوج  وع��اد ليفربول، 
2005، اىل  اآخرها يف  املرموقة  االأوروب��ي��ة 
مو�سم  منذ  االأوىل  للمرة  املجموعات  دور 
 .2010 منذ  والثانية   ،2015-2014
�سهلة  خام�سة  جمموعة  يف  ليفربول  ووق��ع 
ا�سبيلية  الرو�سي،  مو�سكو  �سبارتاك  �سمت 

اال�سباين، وماريبور ال�سلوفيني.
وراأى حار�سه البلجيكي �سيمون مينيوليه ان 
ا�ستقبال املدفعجية على ملعب انفيلد يجب 
ان يكون مماثال ملا اختربه هوفنهامي االملاين 

منت�سف االأ�سبوع 4-2 يف اياب امللحق 
االم�سيات  تكون  انفيلد  يف  الفا�سل 
مميزة دوما، واأعتقد اننا اظهرنا ما 
مكهرب  اجلو  هنا.  به  القيام  ميكن 
ننتمي اىل  انفيلد، ونحن  وهذا هو 

هذا املكان .
وب����ع����د ت���ع���ادل���ه���م االف���ت���ت���اح���ي مع 
واتفورد، حقق العبو املدرب االملاين 

انت�سارات  ث��الث��ة  ك��ل��وب  ي��ورغ��ن 
متتالية يف جميع امل�سابقات 

ال����ربازي����ل����ي  دون  م�����ن 
ف����ي����ل����ي����ب����ي ك���وت���ي���ن���ي���و 
بر�سلونة  م��ن  امل��ط��ارد 

اال�سباين.
لليفربول  وخ���الف���ا 
ال����������������ذي ي�������������ربز يف 
������س�����ف�����وف�����ه الع����ب����ه 

اجل�������دي�������د امل���������س����ري 
يواجه  �سالح،  حممد 

اأزمة  اللندين  ار���س��ن��ال 
ثقة، بعد قلبه تاأخره اأمام 

ثم  ���س��ع��ب  ف���وز  اىل  لي�سرت 
اال�سبوع  �ستوك  اأم���ام  �سقوطه 

املا�سي.
وك�سفت خ�سارة �ستوك عيوبا يف دفاع 
فريق املدرب الفرن�سي ار�سني فينغر 
ال����ذي ي��خ��و���س م�����س��اب��ق��ة ال����دوري 
هذا  ليغ”  “يوروبا  االوروب���������ي 
الت�سيلي  غ��ي��اب  اأث���ر  فيما  امل��و���س��م، 

ترجمة  على  �سان�سي�س  اليك�سي�س 
الفر�س اإىل اأهداف.

وغاب �سان�سي�س عن بداية املو�سم ب�سبب 
اأن يخو�س  يتوقع  الت�سيلي  لكن  املر�س، 

مباراته االأوىل هذا املو�سم االأحد.
وراأى فينغر انه برغم عدم متديد �سان�سي�س 
�سيكون  املقبل،  ال�سيف  ينتهي  ال��ذي  عقده 
�سعيدا لعودة الالعب املطارد من مان�س�سرت 
�سيتي وت�سل�سي “كان دوما مركزا على عمله، 
يحب لعب كرة القدم وال اأعتقد ان ال�سجيج 

احلا�سل �سي�ستته«.
وبعد اأن فر�س ايقاع املناف�سة باكرا بفوزين 
كبريين على و�ست هام و�سوان�سي -4�سفر، 
�سيتي  لي�سرت  يونايتد  مان�س�سرت  ي�ستقبل 

بطل 2016.
ويخو�س ال�سياطني احلمر املباراة على وقع 
ال�سويدي  املهاجم  م��ع  التعاقد  اع���ادة  ان��ب��اء 
من  يتعافى  ال���ذي  ابراهيموفيت�س  زالت���ان 
ا�سابة قوية بركبته تعر�س لها مع يونايتد 

نهاية املو�سم املا�سي يف الدوري االأوروبي.
وكان ابراهيموفيت�س اف�سل العبي يونايتد 

خمتلف  يف  ه���دف���ا   28( امل���ا����س���ي  امل���و����س���م 
وقاد  ال�������دوري(،  يف   17 ب��ي��ن��ه��ا  امل�����س��اب��ق��ات 
االأندية  راب���ط���ة  ك���اأ����س  اح�����راز  اىل  ف��ري��ق��ه 
زالتان  جهوزية  عدم  وبرغم  املجتمع.  ودرع 
مورينيو  ج��وزي��ه  ال��ربت��غ��ايل  ان  اال  راه��ن��ا، 
اجلديد  مهاجمه  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ب�سكل  ي��ع��ول 
البلجيكي روميلو لوكاكو �ساحب 3 اهداف 

يف مباراتني.
وراأى زالتان انه برغم انتقال املخ�سرم واين 
اأ�سبحنا  ايفرتون  بداياته  فريق  اىل  روين 
الأن��ه ميلك  لوكاكو  م��ع  التعاقد  بعد  اأق���وى 
مزايا خمتلفة عني كمهاجم وعن ماركو�س 
بطل  يونايتد،  متارين  اىل  وع��اد  را�سفورد. 
الدوري 20 مرة رقم قيا�سي، املدافعان لوك 

ماركو�س  واالرجنتيني  �سو 
روخ������و ب���االإ����س���اف���ة اىل 
اأ�سلي  اجل���ن���اح 

ي��������ون��������غ. 
ووق������ع 

اآخرها  م�����رات   3 اوروب�������ا  ب��ط��ل  ي���ون���اي���ت���د، 
دوري  يف  ���س��ه��ل��ة  جم��م��وع��ة  يف   ،2008 يف 
االب���ط���ال ���س��م��ت ب��ن��ف��ي��ك��ا ال���ربت���غ���ايل بطل 
بازل ال�سوي�سري و�س�سكا  و1962،   1961

مو�سكو الرو�سي.
اأم���ا روين ال���ذي اأع��ل��ن اع��ت��زال��ه دول��ي��ا هذا 
اال���س��ب��وع، فيحقق ب����دوره ب��داي��ة ج��ي��دة مع 

ايفرتون، اذ �سجل هدفني يف مباراتني.
اللقب  حامل  ت�سل�سي  على  ايفرتون  ويحل 
الذي حقق فوزا متاأخرا على جاره توتنهام 
ماركو�س  اال���س��ب��اين  ظ��ه��ريه  ب��ه��ديف   1-2
الون�سو، بعد بداية متعرثة �سقط فيها اأمام 

برينلي 3-2.
امل��و���س��م املا�سي  ت��وت��ن��ه��ام و���س��ي��ف  وي��ب��ح��ث 
عندما  ت�سل�سي  اأم��ام  خ�سارته  تعوي�س  عن 
يالقي برينلي، بعد وقوعه يف جمموعة 
مع  االب����ط����ال  دوري  يف  ن����اري����ة 
بطل  اال�سباين  مدريد  ري��ال 
اوروبا 12 مرة وبورو�سيا 

دورمتوند االملاين.
مان�س�سرت  وي�����ح�����ل 
����س���ي���ت���ي اخل���ام�������س 
ع����ل����ى ب�����ورمن�����وث 
باحثا  املتوا�سع، 
ترجمة  ع�����ن 

املزيد من فر�سه اأمام املرمى.
وبرغم �سيطرة رجال املدرب اال�سباين بيب 
-2�سفر  برايتون  مباراتي  على  غ��واردي��وال 
�سيتي مل يرتجمها  ان  اال   ،1-1 وايفرتون 

اىل اهداف وافرة.
وا�ستحوذ الفريق االأزرق امام برايتون على 
14 مرة، وامام  %78 و�سدد  الكرة بن�سبة 

ايفرتون بن�سبة 65 % و�سدد 19 مرة.
�سجل  ال��ذي  �سرتلينغ  رحيم  املهاجم  وق��ال 
ه���دف ال��ت��ع��ادل ام����ام اي��ف��رت��ون ب��ع��د نزوله 
ما  ه��ذا  اأك��رث ح�سما.  نكون  اأن  بديال يجب 

نفتقده.
وعن اكمال املباراة بع�سرة العبني بعد طرد 
كايل ووكر يف نهاية ال�سوط االأول جميل اأن 
بالكرة  ويحتفظون  يرك�سون  ال�سبان  ترى 
ويهاجمون على كل اجلبهات برغم النق�س 
اليوم  يلعب  امل��ب��اري��ات،  ب��اق��ي  ال��ع��ددي. ويف 
ال�سبت نيوكا�سل مع و�ست هام، واتفورد مع 
برايتون، كري�ستال باال�س 
م�������ع �����س����وان���������س����ي 
�سفيلد  ر د ها و
م����������������������������������������ع 
ن  ثمبتو و �سا
و�ست  واالح������د 
ب��روم��ي��ت�����س مع 

�ستوك.

ليفربول-ار�شنال يف قمة املرحلة الثالثة بالربميرليغ

قال نادي و�ست بروميت�س البيون املناف�س يف الدوري 
اجلناح  مع  تعاقد  اأن��ه  القدم  لكرة  املمتاز  االجنليزي 
اال���س��ك��ت��ل��ن��دي ال����دويل ال�����س��اب اأول��ي��ف��ر ب���ريك العب 

اليبزيج االأملاين.
وارت��ب��ط ب��ريك م��ع فريق امل���درب ت��وين بولي�س بعقد 
يف  مباراة   25 يف  م�ساركته  بعد  اأع��وام  خلم�سة  ميتد 
املا�سي مع اليبزيج الذي  املو�سم  االأمل��اين يف  ال��دوري 

حقق املفاجاأة واحتل املركز الثاين بعد البطل بايرن 
ميونيخ.

وكان بريك اأ�سبح اأغلى العب ا�سكتلندي عندما ان�سم 
مقابل  فور�ست  نوتنجهام  قادما من  االأمل��اين  للفريق 
جنيه  مليون   13 بنحو  اإع���الم  و�سائل  ق��درت��ه  مبلغ 
اإ�سرتليني 16.66 مليون دوالر يف اأغ�سط�س اآب من 

العام املا�سي.

اإن و�ست بروميت�س دفع  اإع��الم حملية  وقالت و�سائل 
احل�سول  مقابل  اإ�سرتليني  جنيه  مليون   15 نحو 

على خدمات بريك.
وعن ال�سفقة قال بريك يف بيان اأ�سعر اأنه حان الوقت 
بالن�سبة يل للتطور وامل�ساركة يف املزيد من املباريات.. 
اأداء متميز واأن يكون ا�سمي يف  اأن��ا هنا واأري��د تقدمي 

�سدارة قائمة الفريق.

و�ش��ت بروميت���ش يتع�اق��د مع اجلن��اح 
اال�شكتلن���دي بي���رك 

م��ع ب��ل��وغ��ه ال���� 32 م��ن ع��م��ره، اأك���د جن��م ك���رة القدم 
ق��ادًرا على  اأنه ال يزال  الربتغايل كري�ستيانو رونالدو 
انتزاع  على  نف�سها  بقدرته  ال�سخ�سية  اجلوائز  ح�سد 
االأل����ق����اب يف ال���ب���ط���والت ال��ت��ي ي��خ��و���س��ه��ا م���ع فريقه 

ومنتخب بالده.
وُت����وج رون���ال���دو م�����س��اء اأم�����س االأول ب��ج��ائ��زة االحت���اد 
اأوروبا  يف  الع��ب  الأف�سل  يويفا  القدم  لكرة  االأوروب���ي 
يحرز  التي  الثالثة  امل��رة  لتكون  املا�سي  املو�سم  خ��الل 

فيها هذه اجلائزة يف اأخر 4 �سنوات.
وجاء الفوز باجلائزة ليكون اأف�سل تتويج لرونالدو 
على اأهم عام له مع ريال مدريد االإ�سباين كما تبدو 
اجل��ائ��زة م��وؤ���س��ًرا ق��وًي��ا ع��ل��ى اق����رتاب رون���ال���دو من 
الكرة  بجائزة  الفوز  وهو  مهم  قيا�سي  رقم  معادلة 
اخلام�سة  للمرة  ال��ع��امل  يف  الع��ب  الأف�سل  الذهبية 
العنيد  مناف�سه  حالًيا  ب��ه  ينفرد  ال��ذي  ال��رق��م  وه��و 

االأرجنتيني ليونيل مي�سي.
ورغ��م بلوغه ال��� 32 م��ن ع��م��ره، ال يبدو رون��ال��دو يف 
مرحلة تراجع حقيقي يف م�ستواه على عك�س ما توقعه 

البع�س يف ال�سنوات القليلة املا�سية.
ورغ���م مت��ت��ع رون���ال���دو ب��اإح�����س��ائ��ي��ات اأف�����س��ل يف 

اأداء  ي��ك��ن  ���س��اب��ق��ة، مل  اأخ�����رى  م��وا���س��م 
الالعب حا�سًما يف نتائج ريال مدريد 

مثلما كان يف املو�سم املا�سي.
الذي  بالدور  اليويفا  واع��رتف 
واأهداًفا؛   اأداًء  رون��ال��دو   لعبه 
الفوز  اإىل  مدريد  ري��ال  ليقود 

اأوروب�������ا  اأب����ط����ال  دوري  ب��ل��ق��ب 
للمو�سم الثاين على التوايل.

وُتوج رونالدو هدافا للم�سابقة 
االأوروب���������ي���������ة ال�������س���ه���رية 

اخلام�س  ل���ل���م���و����س���م 
ع������ل������ى ال��������ت��������وايل 

اأداًء  ق�������ّدم  ك���م���ا 
وحا�سًما  راق����ًي����ا 
م����������ع ال������ف������ري������ق 
ال������ن�������������س������ف  يف 

املو�سم  م��ن  ال��ث��اين 
وال�����������������ذي ت������زام������ن 
م����ع ب����داي����ة ال������دور 
للبطولة  ال����ث����اين 

االأوروبية.
رونالدو  وت�سدر 
ق�����ائ�����م�����ة ه�������دايف 
االأب����ط����ال  دوري 
يف املو�سم املا�سي 
 12 ب�����ر������س�����ي�����د 
كما حقق  ه��دًف��ا 
تاريخًيا  اإجناًزا 
 10 ب������اإح������راز 
منها  اأه������داف 
بداية من دور 
وحتى   8 ال������ 
كان  ال��ن��ه��ائ��ي 
م����ن ب��ي��ن��ه��ا 3 

هاتريك  اأهداف 
ك������ل من  اأم������������ام 

ميونخ  ب������اي������رن 
واأتلتيكو  االأمل���اين 
االإ�سباين  م��دري��د 

وه���دف���ان اآخ������ران اأم����ام 
ب��خ��الف هدفني  ب��اي��رن 

اأم���������ام ي���وف���ن���ت���و����س يف 
النهائية  امل�������ب�������اراة 
فاز  والتي  للبطولة 
مدريد  ري����ال  ف��ي��ه��ا 

.1-4
املا�سي  املو�سم  وكان 
االأب���ط���ال  دوري  يف 
رونالدو  مو�سم  ه��و 
خ���الل���ه  اأح����������رز  اإذ 
ال�����������الع�����������ب ل����ق����ب 
التاريخي  ال��ه��داف 
بر�سيد  ل��ل��ب��ط��ول��ة 

اأهداف.  106
د  ر و

يف  اتهموه  الذين  منتقديه  على  عملًيا  بهذا  رون��ال��دو 
املا�سي اأنه ال يتاألق يف املباريات الكبرية.

اإىل مديره  ه��ذا  الكبري يف  بالف�سل  رون��ال��دو  وي��دي��ن 
ال��ف��ن��ي زي���ن ال��دي��ن زي����دان ال����ذي اأ���س��ب��ح اأول مدرب 
اإقناع رونالدو بتوفري بع�س جهده وطاقاته  ينجح يف 
ي�سل  ح��ت��ى  امل��ب��اري��ات  يف  م�����س��ارك��ات��ه  ح��ج��م  وتقلي�س 

االأخرية من املو�سم باأف�سل م�ستوى ل��������ل��������م��������راح��������ل 
ممكن.

وا����س���ت���ف���اد رون����ال����دو 
ك������ث������رًيا م������ن ه����ذا 
الوا�سح  ال��ت��ف��ه��م 

لروؤية زيدان.
التي  املوا�سم،  ويف 
����س���ب���ق���ت امل����و�����س����م 
امل��������ا���������س��������ي، ع�����ان�����ى 
الو�سول  م��ن  رون��ال��دو 
للمراحل االأخرية يف املو�سم 
اأداوؤه مقنًعا  يكن  جمهًدا كما مل 
بالدرجة الكافية يف املباراة النهائية 
االأب��ط��ال بكل م��ن مو�سمي  ل���دوري 
خطف  واإن  و2016   2014
ت�سجيل ركالت  االأ�سواء من خالل 

الرتجيح احلا�سمة.
ن��ه��اي��ة املو�سم  ب��ل��غ  ول��ك��ن رون���ال���دو 
كثرًيا  اأف�������س���ل  مب�����س��ت��وى  امل���ا����س���ي 
وقّدم اأداًء رائًعا قاد به الفريق للقب 

تاريخي.
املو�سم  يف  ج���ه���وده  رون����ال����دو  وَت�����وج 
املا�سي باإحراز جائزة اأف�سل العب 
اأم�������س مثلما  م�����س��اء  اأوروب������ا  يف 
و2016   2014 يف  ح����دث 

ا. اأي�سً
وت���ف���وق رون����ال����دو ب���ه���ذا على 
العنيد  ال��ت��ق��ل��ي��دي  م��ن��اف�����س��ه 
ُت��وج بهذه اجلائزة  ال��ذي  مي�سي 
 2011 مرتني �سابقتني فقط يف 

و2015.
لرونالدو  اجلديد  التحدي  واأ�سبح 
هو تكرار مثل هذا االإجناز يف املو�سم 
�سراًعا  ���س��ي��خ��و���س  ول��ك��ن��ه  امل��ق��ب��ل 
ي�ساعده  وق����د  ال�����س��ن  م���ع  ج���دي���ًدا 

زيدان يف هذا جمدًدا.
واأثبتت االأعوام املا�سية اأن احل�سول 
يرتبط  ال�سخ�سية  اجلوائز  على 
مع  ب���ال���ن���ج���اح  ك���ب���ري  ح����د  اإىل 
ال��ف��ري��ق. وب���دا رون��ال��دو مدرًكا 
لهذا اإذ �سرح لدى ح�سوله على 
اخلمي�س  االأول  اأم�����س  اجل���ائ���زة 
قائاًل: اللعب لريال مدريد اأف�سل 
ال���ع���امل واحل�������س���ول على  ن�����اٍد يف 
فر�سة اللعب على اأعلى امل�ستويات 
وب�سكل ثابت يجعلني اأ�سعر باأنني 
بال�سعادة  اأ���س��ع��ر  ك��م��ا  حم��ظ��وظ 
اآخر.  لعام  الفريق  مع  للتواجد 
وكانت هذه هي املرة االأوىل التي 
يف�سح فيها رونالدو عن رغبته 
يف اال���س��ت��م��رار م��ع ري���ال مدريد 
بعد ما ت��ردد يف االآون��ة االأخرية 
�سفوف  عن  رحيله  اإمكانية  عن 
الفريق ب�سبب م�ساكله مع 
ال�سرائب  �سلطات 

االإ�سبانية.

كري�شتيانو رونالدو يحلم 
باإجناز فردي جديد

جينوبيلي يوقع لعامني اإ�شافيني 
مع �شبريز 

اإ�سافيتني،  �سنتني  �سبريز  انتونيو  �سان  مع  عقده  جينوبيلي  مانو  املخ�سرم  االرجنتيني  جدد 
باحثا عن بقائه مع فريق واحد يف الدوري االأمريكي ملحرتيف كرة ال�سلة ملدة 16 عاما.

ومل يعلن �سبريز عن تفا�سيل ال�سفقة، بيد ان تقارير ا�سارت اىل توقيعه ملدة عامني مقابل 5 
ماليني دوالر امريكي. وقال �سبريز يف بيان “يعلن �سبريز اخلمي�س انه وقع عقدا جديدا مع 

مانو جينوبيلي مل يك�سف عن �سروطه بح�سب �سيا�سة الفريق«.
باركر، �سيخو�س جينوبيلي  الفرن�سي طوين  وامل��وزع  املعتزل تيم دنكان  وعلى غرار اال�سطورة 
مو�سمه ال�ساد�س ع�سر مع �سبريز. و�سارك جينوبيلي يف 69 مباراة املو�سم املا�سي �سجل فيها 

معدل 7،5 نقاط يف املباراة الواحدة.
ومنذ بداية م�سواره مع �سبريز يف 2002، �سارك مرتني يف مباراة كل النجوم اول �ستار ونال 

جائزة اف�سل العب �ساد�س يف مو�سم 2008، كما احرز لقب الدوري املرموق اربع مرات.

غرامة كبرية لواتفورد ب�شبب 
خطاب متويل مزور 

بغرامة  املمتاز  املحلي  ال��دوري  املناف�س يف  واتفورد  ن��ادي  القدم يف اجنلرتا  كرة  �سلطات  عاقب 
مالية كبرية بقيمة 4.3 مليون جنيه اإ�سرتليني )5.51 مليون دوالر( ب�سبب تقدميه خطاب 

متويل مزورا خالل ا�ستحواذ املالك احلايل جينو بوت�سو على النادي يف 2014.
وكان واتفورد �سعد لدوري الدرجة املمتازة االجنليزي يف 2015 واعرتف بارتكاب املخالفة بعد 
توجيه التهمة اإليه يف يونيو حزيران املا�سي ومن ثم خف�ست الرابطة امل�سوؤولة عن مناف�سات 
الدوري االأدنى من الدوري املمتاز العقوبة من 5.7 مليون جنيه اإ�سرتليني ب�سبب تعاون النادي 
الر�سمي على االنرتنت مبجرد تنبيه  الق�سية قال واتفورد عرب موقعه  التحقيقات. وعن  مع 
�سفقات  �سعيد  وعلى  التحقيقات.  مع  وتعاون  ومبا�سرا  �سريعا  فعله  رد  جاء  للق�سية  النادي 
�سبيل  واحد على  ملو�سم  كاريو  اأندريه  تعاقده مع جناح منتخب بريو  واتفورد  اأعلن  الالعبني 

االإعارة من بنفيكا الربتغايل مع اأمكانية حتويل االإعارة اإىل تعاقد دائم يف نهاية املو�سم.



    
تنجو من اإنهيار اأر�شي يخرتق �شيارتها

اأر�سي ناجم  انهيار  بها  اأن دفع  �سيارة حائط منزل بعد  اخرتقت 
وو�سفها  االأ�سبوع  ه��ذا  اأيرلندا  غ��رب  �سمال  اجتاحت  �سيول  عن 

مكتب الطق�س يف البالد باأنها فريدة من نوعها.
ومل ت�سجل خ�سائر ب�سرية ب�سبب االأمطار التي بلغت يف املجمل 80 
ملليمرتا. وانهارت ج�سور وغمرت املياه منازل وحتركت ال�سلطات 
لن�سر قوات دفاع يف املناطق املت�سررة من ال�سيول اعتبارا من اأم�س 
اجلمعة. وكانت بارين كارين، وهي موظفة ا�ستقبال مبن�ساأة طبية 
تعي�س مبقاطعة داجنال يف �سمال البالد، تتناول الطعام مبفردها 
يف مطبخها م�ساء الثالثاء عندما وقع انهيار اأر�سي يف تل جماور 
�سوت  �سمعت  اإنها  الهاتف  عرب  مقابلة  يف  ك��ارين  وقالت  ملنزلها. 

فرقعة عالية "وتداعى املطبخ من حويل.
اأبدا. كان مروعا. كان دويه ياأتي من ناحية اجلبل. مل  اأن�ساه  "لن 

اأعلم ماذا كان هذا".
وهربت كارين عن طريق الت�سلق واخلروج عرب نافذة. ومل تلحق 
بها اإ�سابات. واكت�سفت كارين يف �سوء النهار اأن االنهيار االأر�سي 

قذف ب�سخرة نحو �سيارتها مما دفع بها اإىل داخل املطبخ.
واأظهرت �سور للدمار التقطتها رويرتز يوم اخلمي�س �سيارة كارين 
�سقف  وك��ان  واحل��ط��ام  الطني  م��ن  كومة  اأع��ل��ى  م�ستقرة  الف�سية 

ال�سيارة مالم�سا ل�سقف منزل كارين املكون من طابق واحد.

كالب زرقاء
�سناعية  �سركة  اإغ��الق  الهند،  يف  مومباي  مدينة  �سلطات  اأعلنت 
اإىل  اأدت  املحلي،  النهر  يف  �سارة  نفايات  بطرح  اتهامها  اإث��ر  على 

حتويل لون 11 كلبا اإىل اللون االأزرق.
طرح  ف���اإن  الربيطانية،  "غارديان"  �سحيفة  نقلت  م��ا  وبح�سب 
من  ع���ددا  دف��ع  معاجلتها،  دون  املحلي  امل��دي��ن��ة  نهر  يف  ال��ن��ف��اي��ات 
ال�سكان اإىل تقدمي �سكوى لدى جمل�س ماهارا�ستا ملراقبة التلوث، 

ال�سيما اأن حيوانات كثرية ت�سبح فيه.
زرقاء  لكالب  �سوٌر  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  وانت�سرت 
اللون، وتقول النا�سطة املدافعة عن حقوق احليوان، اآراتي �سوهان 
اإىل  حتول  قد  االأبي�س  الكالب  فرو  نرى  اأن  �سادما  كان  "لقد 
للدفاع عن  تراأ�س خلية  التي  �سوهان  واأ�سافت  بالكامل".  االأزرق 
التلوث  مراقبة  جمل�س  م��ن  طلبت  اأن��ه��ا  مومباي  يف  احل��ي��وان��ات 
اإجراء  وعقب  للبيئة.  امللوثة  ال�سناعات  بع�س  ب�ساأن  ق��رار  اتخاذ 
لن�ساطها  اأن  اكت�سف  بعدما  ال�سركة  باإغالق  املجل�س  قام  حتقيق، 
باالإن�سان  �سارا  ن�ساطها  يعد  مل  اإذ  احليوانات،  ل��ون  تغري  يف  ي��دا 

فقط وبات ينذر بتبعات اأكرث فداحة.

يحرق 80 ببغاء جلاره
النار  اأحدهما  باإ�سرام  اإ�سرائيليني  جارين  بني  خ�سومة  انتهت 
اأفادت  م��ا  بح�سب  ج���اره،  ميلكها  ببغاء  ثمانني  ت�سّم  اأقفا�س  يف 
لوكالة  االإ�سرائيلية  ال�سرطة  با�سم  متحدثة  وق��ال��ت  ال�سرطة. 
مدينة  م��ن  اإ�سرائيلي  بحّق  ات��ه��ام  الئحة  "�ستقّدم  بر�س  فران�س 

ري�سون لت�سيون جنوب تل اأبيب بتهمة اإحراق 80 ببغاء جلاره".
ويبلغ املتهم من العمر �ستني عاما، وقد اأقدم على اإ�سرام النار يف 
اأقفا�س ببغاوات ميلكها م�ستاأجر عنده. ومل تو�سح املتحدثة با�سم 

ال�سرطة طبيعة هذه اخل�سومة.
واأ�سافت اأن النيابة العامة �ستقّدم الئحة اتهامية �سّده يف املحكمة 

املركزية يف مدينة اللد، حيث �سيحاكم.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ما عالقة ن�شاط املخ ب�شغط الدم وقت التوتر؟
النف�سي قد ت�ساعد ذات يوم، االأطباء على  التوتر  اأثناء  التي جترى  الدماغ  اأن فحو�س  اإىل  اأ�سارت درا�سة حديثة 
املخ خالل  لن�ساط  اأن منطا معينا  الباحثون  القلب. ووجد  باأمرا�س  االأك��رث عر�سة لالإ�سابة  االأ�سخا�س  حتديد 
وق��ال بيرت جيانارو�س كبري  ال���دم.  املتوقع يف �سغط  م��ن  اأك��رب  ب��زي��ادة  للتوتر مرتبط  وم��ث��رية  م��واق��ف حمبطة 
القائمني على الدرا�سة بجامعة بيت�سربغ لن�سرة رويرتز هيلث، اإن ارتفاع �سغط الدم خالل فرتات التوتر ميكن اأن 
ينبئ مب�سكالت م�ستقبلية تتعلق بالقلب. و�سارك يف الدرا�سة اجلديدة 157 رجال و153 امراأة ترتاوح اأعمارهم 
بني 30 و51. واأجرى جيانارو�س وزمالوؤه فحو�سا على املخ لهم اأثناء قيا�س �سغط الدم ومراقبة القلب. واأكمل 
امل�ساركون كذلك مهمات تهدف اإىل و�سعهم يف حالة توتر. وقال جيانارو�س جعلنا املهام �سعبة عن ق�سد لريتكبوا 
للم�ساركني  الدم  �سغط  متو�سط  كان  الفحو�س  وقبل  اأخطاء.  يرتكبون  باأنهم  ذكرناهم  ثم  االأخطاء  من  الكثري 
121-73 وهو قريب من الطبيعي. وتابع جيانارو�س بالن�سبة الأغلبهم ارتفع �سغط الدم ومعدل �سربات القلب 
بع�س ال�سيء، لكن ما يهمنا هو الفرق من �سخ�س الآخر. وبالن�سبة للبع�س اأ�سار منط معني لن�ساط املخ اإىل توقع 
اأمناط  اإن  يقولون  االأمريكية  القلب  اأطباء  رابطة  لن�سرة  تقرير  كتبوا يف  الر�سالة  بالقلب، لكن معدي  م�سكالت 
ن�ساط املخ ال متثل �سوى اختالف بن�سبة ع�سرة باملئة يف اال�ستجابة من �سخ�س الآخر. وقال جيانارو�س اإنه ينتظر 
املزيد من النتائج من هذه الدرا�سة، الأن فريق البحث ما زال يراقب امل�ساركني. واأ�ساف �سنبحث ما اإذا كان ن�ساط 

املخ ميكن اأن يتنباأ بتغري يف احتمال تعر�س ال�سخ�س الأمرا�س القلب على مدى عدة �سنوات.
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العثور على رفات عمال يف هرم اأثري 
اآث��ار يعملون على ا�ستك�ساف ما�سي بريو يف فرتة ما  ك�سف موؤخرا علماء 
�سهرة يف  اأق��ل  بف�سل  تتعلق  ملحة  كولومبو�س عن  كري�ستوفر  و�سول  قبل 
تاريخ البلد الواقع يف منطقة جبال االإنديز وهي رفات 16 �سينيا عملوا يف 

بريو قبل اأكرث من مئة عام.
وقالت روك�سانا جوميز كبرية علماء االآثار يف املوقع اأم�س االأول اخلمي�س 
اأنها لعمال موؤقتني مت جلبهم لبريو ليحلوا حمل  اإن اجلثث التي يعتقد 
ا�ستخدم  اللنب  الطوب  من  ه��رم  اأعلى  مدفونة  ُوج��دت  بال�سخرة  العمال 
العمال  اأه��م وجهات  اأح��د  وكانت بريو  االي�سما.  �سعب  قبل  الأول مرة من 
اأمريكا الالتينية يف القرن التا�سع ع�سر وهي �سوق انتع�ست  ال�سينيني يف 
بعد اإلغاء العبودية بالبالد يف 1854. وقالت جوميز اإن ال�سينيني الذين 
التا�سع  القرن  اأواخ��ر  ُدفنوا يف  ليما  بيالفي�ستا يف  بهرم  رفاتهم  عرث على 
ع�سر واأوائل القرن الع�سرين ومن املحتمل اأنهم كانوا يجمعون القطن يف 
مزرعة قريبة يف ظروف �سديدة ال�سعوبة. وقالت وزارة الثقافة يف بريو اإنه 
مل يكن م�سموحا للعمال ال�سينيني ب�سفة عامة بدفن موتاهم يف مقابر 

كاثوليكية يف ليما مما كان يجربهم على ا�ستحداث مواقع دفن.
وكان قد مت يف ال�سابق اكت�ساف رفات عمال �سينيني يف ليما يف هرم اآخر من 

الطوب اللنب يعرف با�سم هواكا�س.

حديقة تقي�ش �شحة احليوانات 
اأكرث  وزن  لقيا�س  �سنويا  تنظمها  فعالية  لندن  حيوان  حديقة  ا�ست�سافت 
االأ�سود حلملها على  األف حيوان حيث جعلت الطعام يتدىل فوق   20 من 

الوقوف وو�سعت موازين اأمام البطاريق لدفعها اإىل ال�سري فوقها.
�سجالت  لتحديث  فر�سة  تعد  التي  والتوثيق،  القيا�س  عملية  وت�ستغرق 

احلديقة، �ساعات كثرية وتتطلب عددا كبريا من احلرا�س.
ويعلق اللحم فوق االأ�سود جلعلها تقف على اأرجلها اخللفية يف حني ي�ستدرج 

احلرا�س البطاريق للموازين بالطعام.
و�ستتبادل حديقة لندن هذه البيانات مع نظرياتها حول العامل.

بتبادل  لندن  �سوؤون احليوانات بحديقة حيوان  م��ارك هابني مدير  وق��ال 
اأنحاء  يف  البيئة  على  احلفاظ  ودع��اة  اأخ��رى  املعلومات مع حدائق حيوان 
العامل �سيكون بو�سعنا ا�ستخدام هذه املعرفة لتقدمي رعاية اأف�سل لالأنواع 

املهددة باالنقرا�س التي ن�سعى جاهدين حلمايتها.
املهددة  االأن��واع  التزام احلديقة بحماية  ومراقبة احليوانات مفيدة لدعم 
حميط  من��و  طريق  ع��ن  احلمل  ر�سد  اأي�سا  ميكنها  ح��ني  يف  باالنقرا�س 
�سوكية يف احلديقة �سنفها  �سلحفاة  املا�سي ولدت  اأيار  اخل�سر. ويف مايو 

االحتاد الدويل للحفاظ على الطبيعة على اأنها مهددة باالنقرا�س.

اأنغام تعّرف جمهورها 
على ابنها عمر

خ�����الل اإح���ي���ائ���ه���ا ح����ف����اًل داخ����ل 
بال�ساحل  ال�سهرية  امل�سارح  اأح��د 
اأنغام  ال��ف��ن��ان��ة  ق��ام��ت  ال�����س��م��ايل، 
للجمهور  ع��م��ر  اب��ن��ه��ا  ب��ت��ق��دمي 
حيث قالت :اأنا عاوزة اأت�سور مع 
عندها  فاعتلى  ج���دا  بحبه  ول���د 
والدته  واحت�سن  امل�سرح  خ�سبة 
ت�سفيق  ح�سد  م��وؤث��ر  م�سهد  يف 

وهتافات اجلمهور.
عمراأ�سافت  ل���  تقدميها  وخ��الل 
عل�سان  مب�سوطة   : قائلة  اأن��غ��ام 
ح�سر النهاردة .. عل�سان بتحايل 
عليه من زمان يح�سريل حفلة. 
معجبيها  اأح��������������د  وف�����������������اج��اأه��ا 
ب�سوؤالها عن جنلها االأ�سغر عبد 
مع   : قائلة  عليه  ل��رتد  الرحمن 

اأ�سحابه .
وك���ان���ت اأن���غ���ام ق���د اأح���ي���ت حفلها 
و���س��ط ح�����س��ور ج��م��اه��ريي كبري 
�سريت  ب�تي  ك��اج��وال  وب��اإط��الل��ة 

و�سروال جينز. 

مقعد الطائرة يفقده 
وزنه  من  كيلو   80

 Slimming فاز رجل بريطاين يف م�سابقة
خ�سارة  من  متكنه  ب�سبب   World Man
اأن  80 كيلوغراما من وزن��ه بعد  اأك��رث من 
كان يزن 160 كيلوغراما، ح�سبما اأفادت به 

�سحيفة ديلي ميل.
ومتكن توين اإي�ستايف، البالغ من العمر 58 
وزنه  من  كيلوغراما   80 فقدان  من  عاما، 
اجل��ل��و���س يف مقعد طائرة  ع��ن  ع��ج��زه  بعد 

ب�سبب وزنه الزائد.
ويقول توين اإنه قرر الذهاب يف رحلة، وبعد 
�سعوده على من الطائرة مل يتمكن موظفو 
ال�سركة من اإجال�سه يف املقعد املخ�س�س له، 
امل�سيفات  ك��رثة حم��اوالت  الرغم من  على 

مل�ساعدة الراكب ال�سخم. 
ت�سببت  احل���ادث���ة  ه���ذه  اأن  ت���وين  وي�����س��ي��ف 
ل��ه ب��ح��رج ���س��دي��د، االأم����ر ال����ذي دف��ع��ه اإىل 
ال���وزن  تخ�سي�س  م�����س��اب��ق��ة  اإىل  االن�����س��م��ام 

.Slimming World Man

يح�شالن على تربئة بعد 21 �شنة يف ال�شجن  
ح�����س��ل زوج�����ان اأم���ريك���ي���ان ���س��ج��ن��ا 21 ع��ام��ا ب��ع��د خطاأ 
َّر،  ق�ُ�س� على  االع��ت��داء  بتهمة  باإدانتهما  ت�سبب  ق�سائي 
على تعوي�س قدره 3،4 ماليني دوالر من والية تك�سا�س. 
عندما  ح�سانة  دور  يف  يعمالن  كيلر  وف���ران  دان  وك���ان 
اتهما عام 1991 يف ق�سية اعتداءات على اأطفال. واتهم 
�سيطانية م��ن خالل  ب��اإق��ام��ة ط��ق��و���س  اأي�����س��ا  ال���زوج���ان 
بعد  ال�سلطات،  واأق��رت  وحيوانات.  ر�سع  اأطفال  تعذيب 
ذلك، باأن ا�ستجواب االأطفال مل يتم بالطريقة املنا�سبة. 
وكانت البالد تعي�س يومها يف اأجواء من اخلوف وتخ�سى 

خ�سو�سا اأن يقع االأطفال �سحية جماعات �سيطانية.
واأق���ر الطبيب، ال��ذي ادع��ى اأن��ه ر�سد اآث���ار اع��ت��داءات يف 

العام 2013، اأنه اأ�ساء تقييم م�سدر اإ�سابات االأطفال.
تتم  اأن����ه مل  اإال   2013 ال��ع��ام  ال���زوج���ني يف  ع��ن  واأف�����رج 

تربئتهم اإال يف يونيو 2017.
ت��ك�����س��ا���س باحل�سول  ال��ق��ان��ون يف والي����ة  ل��ه��م��ا  وي�����س��م��ح 
وراء  �سنة  ك��ل  ع��ن  دوالر  األ���ف   80 ق���دره  تعوي�س  ع��ل��ى 
الق�سبان. وقد ح�سال يف نهاية املطاف على 3،4 ماليني 
كيث  اأو�سح حماميهما  ما  على   ، املا�سي  االأرب��ع��اء  دوالر 

هامبتون. وقال اإنهما �سعيدان.
انهمرت  وقد  اليوم  وال�ستني  ال�سابعة  كيلر  ف��ران  وتبلغ 
عرب  علمت  عندما  الكامريات  اأم��ام  عينيها  من  الدموع 
الهاتف اأن �سلطات الوالية �ستدفع لهما تعوي�سات. بني 
عامي 1991 ومنت�سف العام 2016، دفعت والية تك�سا�س 
تعوي�سات قدرها 93،6 مليون دوالر اإىل �سحايا اأخطاء 

ق�سائية، على ما ذكرت �سحيفة "تك�سا�س تريبيون".

خطابات بخط يد اأين�شتاين للبيع 
من املقرر اأن يتم طرح جمموعة من اخلطابات املكتوبة 
بخط يد عامل الفيزياء األربت اأين�ستاين، للبيع يف مزاد 
مبدينة لو�س اأجنلو�س االأمريكية .  ويف اإحدى الر�سائل 
عن  ن��وب��ل  ب��ج��ائ��زة  ف���وزه  اأين�ستاين  ي��ت��وق��ع   1918 ع���ام 
نظريته الن�سبية، والتي فاز بها بالفعل عام 1921، ويقوم 
يف الر�سالة بح�ساب املبلغ املادي املتوقع من اجلائزة، قائاًل 

اإنها لن تتجاوز ثمانية اآالف فرانك. 
اأحد  اإىل  ب��ع��ث��ه��ا  اأخ�����رى  اأي��ن�����س��ت��اي��ن يف ر���س��ال��ة  وي��ن��ت��ق��د 
االأ�سبق  ال��ربي��ط��اين  ال����وزراء  رئي�س  �سيا�سة  اأ���س��دق��ائ��ه، 
هتلر،  م��ع  ب��ال��ت��ع��ام��ل  يتعلق  ف��ي��م��ا  ت�����س��ام��ربل��ني  نيفيل 
اأي�سا  ال��ف��ائ��دة.  وه��ن��اك ر���س��ال��ة  ب��اأن��ه��ا ع��دمي��ة  وي�سفها 
امل�ساب  اب��ن��ه  ح��ي��ال  قلقه  ع��ن  اأين�ستاين  فيها  ي��ت��ح��دث 
مبر�س الف�سام �سكيت�سوفرينيا.  و�سيتم عر�س الر�سائل 
يف دار مزادات نات دي �ساندرز يف لو�س اأجنلو�س ويتوقع 

اأن ترتاوح قيمتها املادية بني 4500 دوالر و42500 . 

جمل يقطع يد �شاحبه باأ�شنانه
اأن ع�سه جمل يف مزرعته  بعد  امل�ست�سفى  اإىل  نقل رجل 
مبديرية �سولكوف�سكي ب�سواحي مو�سكو. وقال متحدث 
ام�س  ب��ه،  اأدىل  ح��دي��ث  يف  امل��دي��ري��ة  �سرطة  اإدارة  با�سم 
مزرعة  يف  وق��ع  احل��ادث  اإن  الرو�سية،  نوفو�ستي  لوكالة 
لالإبل، حيث اأ�سيب �ساحبها بجروح بعد اأن ع�سه جمل. 
ونقل الرجل اإىل امل�ست�سفى حيث ا�سطر اجلراحون اإىل 
برت ذراعه من املرفق. واأ�ساف املتحدث قائال اإن �سرطة 

املديرية تقوم بالتحقيق يف مالب�سات احلادث. زخارف م�شيئة مت تركيبها ا�شتعدادا ال�شتقبال رواد مهرجان كاباريه فريت للمو�شيقى يف �شارلفيل بفرن�شا.   )ا ف ب(

اأزنافور يكرم بنجمة 
يف ممر هوليوود

�سارل  ال��ف��رن�����س��ي  امل��غ��ن��ي  ح�����س��ل 
اأخ��ريا على جنمة يف ممر  اأزنافور 
هوليوود للم�ساهري تكرميا مل�سرية 
عطاء جتاوزت �سبعني عاما كاأحد 

اأ�سهر فناين فرن�سا.
وباع اأزنافور ، الذي ولد يف باري�س 
الأب���وي���ن م���ن اأرم��ي��ن��ي��ا، اأك����رث من 
100 مليون ا�سطوانة يف 80 دولة. 
الفرن�سي  امل��ك��اف��ئ  ب��اأن��ه  وي��و���س��ف 
فرانك  ال�سهري  االأمريكي  للمغني 
اأم�س  اأزن����اف����ور  وق�����ال  ���س��ي��ن��ات��را. 
مع  بالتكرمي  �سعيد  اإن��ه  اخلمي�س 

وجود حتفظات.
واأ����س���اف يف م��را���س��م ال��ك�����س��ف عن 
التي  "الكلمة  بهوليوود  النجمة 
ميكن اأن اأقولها هي اأنني �سعيد... 
الأننا  بالطبع،  ال��ت��اأث��ر  بع�س  وم��ع 
ب���ع���ي���دون ج����دا ع���ن ب���ل���دي .. عن 
طريقة  ع����ن   .. ع��ي�����س��ي  ط���ري���ق���ة 

ا�ستقبال النا�س يل".
ببيع  الفني  م�سواره  اأزنافور  وب��داأ 
كلماته ومو�سيقاه لنجوم الغناء يف 
وخم�سينيات  اأربعينيات  يف  باري�س 
ال���ق���رن امل��ا���س��ي م��ث��ل اإدي�����ث بياف 
وم����وري���������س ����س���وف���ال���ي���ي���ه و�����س����ارل 
ترينيه. وبعد فرتة ق�سرية برع يف 
و�سجل  العاطفية  االأغ��اين  تقدمي 
�سي  م��ث��ل  اأغ��ن��ي��ات حققت جن��اح��ا 
واإي����ري اأون���ك���ور واأب���ري���ه الم���ور وال 
اأي�سا  اأزن���اف���ور  وي�ستهر  ب��وه��ي��م. 
اأرمينيا خا�سة  بعمله االإن�ساين يف 
بعد زلزال 1998 الذي راح �سحيته 
اأرمينيا  ومنحته  االآالف.  ع�سرات 
يف  واخ���ت���ري   2008 يف  اجل��ن�����س��ي��ة 
2009 �سفريا لها يف �سوي�سرا وهو 

املن�سب الذي ال يزال ي�سغله.

علماء يكافحون البكترييا بالفريو�شات
اخرتع العلماء يف املعهد الرو�سي لالأحياء الكيميائية 
والطب االأ�سا�سي يف مدينة نوفو�سيبري�سك طريقة 

قادرة على مكافحة امليكروبات اخلارقة.
تقتل  فريو�سات  ا�ستخدام  الرو�س  العلماء  واق��رتح 
االإن�سان.  بخاليا  ���س��ررا  تلحق  اأن  دون  اجل��راث��ي��م 
اآكلة اجلراثيم  الفريو�سات  ف��اإن  ذلك  وع��الوة على 
ق����ادرة ع��ل��ى اخ����رتاق غ�����س��اء ال��ب��ك��ت��ريي��ا. ويفرت�س 
امل�سادات  حم��ل  تدريجيا  العقاقري  تلك  حت��ل  اأن 

احليوية.
قام العلماء بفرز فريو�س من �ساأنه مكافحة جرثوم 
بعينه. كما �سكلوا مركبات من اجلراثيم بحيث ال 
يتدخل فريو�س يف عمل االآخر. وقد متكن العلماء 
واآخر  تقليدية،  لبكترييا  اآك��ل  فريو�س  حتديد  من 

يكافح بكترييا جديدة م�سببة االأمرا�س.
الرو�سي  املعهد  يف  احليوية  العلوم  دك��ت��ورة  وقالت 
ل���الأح���ي���اء ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة وال���ط���ب االأ����س���ا����س���ي، نينا 
34 مري�سا م�سابا مبتالزمة القدم  اإن  تيكونوفا، 
الكال�سيكي  ال��ع��الج  ي�ساعدهم  يكن  مل  ال�سكرية 

با�ستخدام امل�سادات احليوية.
للبكترييا  اآكلة  اختيار فريو�سات  العلماء  وا�ستطاع 
هذه  اإدخ���ال  ونتيجة   .31 اأ�سل  من  مري�سا   23 ل� 
م�سبب  على  الق�ساء  مت  اأج�سامهم،  يف  الفريو�سات 
لدرجة  تركيزه  انخف�س  اأو  اأج�سادهم،  يف  امل��ر���س 
مكنت امل�سادات احليوية، التي مل تكن فعالة �سابقا، 

من الق�ساء عليه.
اإيجاد  ي�ستطيعوا  مل  العلماء  اأن  ب��ال��ذك��ر  وج��دي��ر 
كلها.  التقليدية  البكترييا  الأن���واع  اآكلة  فريو�سات 

لذلك مت �سفاء ن�سف املر�سى فقط ب�سكل تام.
اأمرا�س  العلماء خربة جيدة يف عالج  اكت�سب  وقد 
والتهابات  التنا�سلية  وااللتهابات  التنف�سي  اجلهاز 
املقاومة  البكترييا  ت�سببها  التي  اله�سمي  اجلهاز 
للم�سادات احليوية . واأعرب العلماء عن ثقتهم باأن 
 2025 عام  بحلول  الرو�سية  ال�سيدليات  يف  تظهر 
البكترييا،  اآك��ل��ة  ال��ف��ريو���س��ات  على  قائمة  عقاقري 
ي�سمح  التي  الوحيدة  الدولة  هي  رو�سيا  ب��اأن  علما 

فيها باإنتاج وا�ستخدام تلك الفريو�سات ر�سميا.

اميا �شتون...ملكة 
االأناقة باالأ�شود

عرب  لها،  ب�سورة  ملحبيها  �ستون،  اإمي��ا  ال�سهرية  االأمريكية  النجمة  ن�سرت 
خاللها،  من  ظهرت  حيث  االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  اأح��د  على  ح�سابها 

باإطاللة جذابة بف�ستان اأ�سود اأظهر جمالها واأنوثتها اإىل حد كبري.
 ،The Favourite ي�سار اىل اأّن �ستون ت�ستعد حالًيا لت�سوير فيلمها اجلديد
اختارت املالب�س املنا�سبة للدور واالإك�س�سوارات مع خبرية االأزياء، ويعترب هذا 
الفيلم من نوعية اأفالم ال�سرية الذاتية التاريخية، وي�ساركها بطولته مارك 
جاتي�س، را�سيل فايز، واأوليفيا كوملان. وهو من كتابة ديبورا ديفي�س واملخرج 
يورجو�س النثيمو�س. يذكر اأّن اميا قد اأطاحت قائمة جملة فورب�س، الأعلى 

املمثالت اأجرا يف 2017.


