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مقتل 9 يف هجوم لداع�ش �شمال بغداد
تعزيزات كبرية لـميلي�شيا احل�شد يف تلعفر

•• بغداد-وكاالت:

من  كبرية  تعزيزات  و���ص��ول  ع��ن  اأم�����س  ال�صعبي  احل�صد  ميلي�صيا  اأعلنت 
قطعانها وقوات اجلي�س وال�صرطة االحتادية اإىل ق�صاء تلعفر.

وذكر احل�صد يف بيان اأن تعزيزات كبرية و�صلت �صباح اجلمعة، من احل�صد 
للم�صاركة  تلعفر  ق�صاء  نحو  االحت��ادي��ة  وال�����ص��رط��ة  واجل��ي�����س  ال�صعبي 

بعمليات حترير الق�صاء من عنا�صر تنظيم داع�س االإجرامية. 
يذكر اأن امل�صرف العام على اللواء ال�26 يف ميلي�صيا احل�صد ال�صعبي ميثم 
الزيدي اأعلن اأم�س االول اخلمي�س، عن حترك اللواء املدرع باجتاه ق�صاء 

تلعفر غربي نينوى.
اىل ذلك،  لقي �صبعة مدنيني م�صرعهم واثنني من عنا�صر داع�س يف هجوم 
مل�صلحي التنظيم االإرهابي ا�صتهدف منزل �صابط بال�صرطة العراقية غرب 

مدينة كركوك، التي تبعد 250 كلم �صمال العا�صمة بغداد.
واأو�صح م�صدر اأمني اأن م�صلحي التنظيم هاجموا يف وقت مبكر من �صباح 
اجلمعة منزل املقدم فرحان العزاوي، اأحد �صباط مديرية �صرطة منطقة 
الدب�س )40 كم( غرب كركوك، الذي يقيم يف قرية ملحة جنوب الدب�س. 

واأ�صاف اأن الهجوم اأ�صفر عن مقتل ثالثة من اأبناء العزاوي واثنني من 
واأ�صيب  العزاوي  كانا �صيوفاً يف منزل  املدنيني  واثنني من  �صقيقه  اأبناء 

مدنيان يف اأحد املنازل املجاورة بجروح. 
واأ�صار امل�صدر اإىل اأن قوة من الب�صمركة و�صلت اإىل موقع احلادث ومتكنت 
من طرد امل�صلحني وقتل اثنني منهم، فيما فر الباقون اإىل مناطق �صيطرة 

داع�س غرب كركوك.
ويف حادث منف�صل، اأفاد قائمقام الرطبة مبحافظة االأنبار غربي العراق، 
عماد الدليمي، اأم�س اجلمعة، مبقتل ثالثة مدنيني بق�صف نفذته طائرة 

جمهولة على منطقة عكا�صات 420 كلم غرب بغداد.
وقال امل�صدر اإن ثالثة مدنيني من عائلة واحدة قتلوا ام�س بق�صف جوي 
جمهول ا�صتهدف احد املجمعات ال�صكنية التي ي�صيطر عليها تنظيم داع�س 

يف منطقة عكا�صات �صمال الرطبة.

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:30            
الظهر.......    12:26  
الع�رص........   03:58   
املغرب.....   06:54  
الع�صاء......   08:24

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

ع�صرات اجلرحى اليمنيني ي�صلون اىل الهند لتلقي العالج على نفقة االإمارات   )وام(

وزير اخلارجية الفرن�صي خالل موؤمتر �صحفي يف بر�صلونة )ا ف ب(

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون ملك اإ�شبانيا 
ورئي�س وزرائها يف �شحايا حادث بر�شلونة الإرهابي

•• اأبوظبي-وام:

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل برقية تعزية وموا�صاة اإىل جاللة امللك فيليب ال�صاد�س ملك اململكة 
االإ�صبانية يف �صحايا حادث الده�س االإرهابي الذي وقع قي قلب مدينة 

بر�صلونة اأم�س االول واأ�صفر عن مقتل واإ�صابة الع�صرات من االأبرياء.
)التفا�صيل �س2(

ارت���ب���ط  ال���ع���م���ل االن���������ص����اين  يف 
مبنظومة  وتكر�س  زايد  بال�صيخ 

عمل متوا�صلة برعاية خليفة.
بطاقات  ف���خ���ور  ���ص��م��وه:  وق�����ال 
اأب���ن���اء االم������ارات مب��ج��ال العمل 
االإن���������ص����اين وع��م��ل��ه��م ال�������دوؤوب 
الب�صمة  ر���ص��م  ال����ذي  وامل�����ص��ت��م��ر 

وزرع  امل���ح���ت���اج���ني  وج������وه  ع���ل���ى 
الفرح يف قلوبهم.

االإم���ارات واحة  وا���ص��اف �صموه: 
يدها  و����ص���ت���ظ���ل  وع����ط����اء  خ����ري 
مم�����دودة مل������وؤازرة االن�����ص��ان دون 
لن�صر  العمل  و�صتوا�صل  متييز 
اخلري واالأمل وال�صالم.. العمل 

االإن�����ص��اين االم���ارات���ي ���ص��اه��م يف 
رفع املعاناة عن املحتاجني و�صكل 
بارقة اأمل للمنكوبني بعيدا عن 
ال�صيقة  وامل�����ص��ال��ح  االج���ن���دات 
ج�صر   .. االإن���������ص����اين  وال���ع���م���ل 
للمحتاجني  امل��م��ت��د  االم��������ارات 

واملنكوبني.

الهالل الأحمر الإماراتي يقدم م�شاعدات اإغاثية عاجلة للنازحني مبحافظة ال�شالع

بالهند على نفقة الإمارات عالجهم  رحلة  يبداأون  مينيا  جريحا   90
•• نيودلهي-ال�ضالع-وام:

الهند  جمهورية  اإىل  ام�س  و�صل 
العالج  لتلقى  مي��ن��ي��ا  ج��ري��ح��ا   90
على نفقة دول��ة االإم��ارات العربية 
املتحدة.. وذلك تنفيذا لتوجيهات 
خليفة  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
حفظه اهلل و�صاحب ال�صمو ال�صيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
�صمو  ومب��ت��اب��ع��ة  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�صور  ال�صيخ 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
موؤ�ص�صة  رئ��ي�����س  ال��رئ��ا���ص��ة  ���ص��وؤون 
خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال 

االإن�صانية.
الدولة  ����ص���ف���ارة  م���ن  وف����د  وت���اب���ع 
اإج�����راءات و�صول  اإن��ه��اء  يف ال��ه��ن��د 
مقدما  وم��راف��ق��ي��ه��م..  اجل���رح���ى 
الالزمة  الت�صهيالت  جميع  ل��ه��م 
الظروف  ت���وف���ري  ���ص��اأن��ه  م���ن  مب���ا 

النف�صية لهم.
وتتكفل موؤ�ص�صة خليفة بن زايد اآل 
بعالج  االإن�صانية  لالأعمال  نهيان 
هذه الدفعة من اجلرحى اليمنيني 
امل��ت��وا���ص��ل الذي  ال���دع���م  اإط�����ار  يف 
لالأ�صقاء  االإم�����ارات  دول���ة  ت��ق��دم��ه 

للتخفيف من معاناتهم  اليمن  يف 
ظل  يف  ج��ان��ب��ه��م  اإىل  وال�����وق�����وف 
الظروف ال�صعبة التي يواجهونها 
ج����������راء احل����������رب واالن�����ت�����ه�����اك�����ات 
امليلي�صا  ت�صنها  ال��ت��ي  امل��ت��وا���ص��ل��ة 

احلوثية االنقالبية �صدهم.
م���ن ج��ه��ة اخ�����رى ت���وا����ص���ل هيئة 
تقدمي  االإم��ارات��ي  االأحمر  الهالل 
واالإغاثية  االإن�صانية  م�صاعداتها 

مري�س  منطقة  لنازحي  العاجلة 
�صمن  اليمنية  ال�صالع  مبحافظة 

جهودها لدعم ال�صعب اليمني.
اجلهود  اإط��ار  يف  امل�صاعدات  وتاأتي 
احل��ث��ي��ث��ة ال���ت���ي ت��ب��ذل��ه��ا ال���دول���ة 
الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  م��ن  بتوجيهات 
ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف م����ن ح�����دة االأو������ص�����اع 
االإن�صانية التي تع�صف ب�صكان هذه 
املناطق ب�صبب احلرب التي ي�صنها 

االنقالبيون.
���ص��ريت هيئة  ال�������ص���دد..  ه����ذا  ويف 
ال��ه��الل االأح��م��ر االإم���ارات���ي اأم�س 
االول قافلة م�صاعدات غذائية اإىل 
منطقة مري�س مبحافظة ال�صالع 
لنداء حمافظ حمافظة  ا�صتجابة 
اجل��ع��دي الإغاثة  ف�����ص��ل  ال�����ص��ال��ع 
احل������رب يف هذه  م����ن  ال����ن����ازح����ني 

املنطقة.      )التفا�صيل �س2(

�شحايا اعتداءي بر�شلونة ينتمون لـ 35 جن�شية

اإحباط هجمات وا�شعة النطاق يف ا�شبانيا

الن�شرة تعدم قائدًا تابعًا للجي�ش ال�شوري احلر

النظام يق�شف ريف حم�س ويحا�شر داع�س يف البادية
جمل�ش الأمن: نحتاج 2.3 مليار دولر لتلبية احتياجات اليمن

ولد ال�شيخ يطرح مقرتحي حل ب�شاأن ميناء احلديدة 
عدد  قتيل   400 مــن  اأكــر 
�شحايا الفي�شانات يف �شرياليون

•• جنيف- وام: 

الفي�صانات يف  ارتفع عدد �صحايا 
�صرياليون اإىل اأكرث من 400 قتيل 
بينما ما زال اأكرث من 600 اآخرين 

مفقودين .
لالحتاد  ال����ع����ام  االأم�������ني  ق�����ال  و 
الدويل جلمعيتي ال�صليب االأحمر 
اإ���س. �صي  االأحمر احل��اج  والهالل 
يف ت�����ص��ري��ح��ات ل��ل�����ص��ح��ف��ي��ني يف 
اإح�صاء مقتل  اإنه مت ام�س  جنيف 

اأكرث من 400 �صخ�س.
�صرياليون  اأن حكومة  و حذر من 
تواجه  اأفريقيا  غ��رب  يف  الواقعة 
بكثري..  ق���درت���ه���ا  ت��ت��ع��دى  اأزم������ة 
ون��ا���ص��د امل��ج��ت��م��ع ال����دويل تقدمي 

الدعم لها .
ج����راء  ال���ن���ازح���ني  اإن  اأ�����ص����اف  و 
العراء  يف  ي��زال��ون  ال  الفي�صانات 
كافية  م�����الج�����ئ  وج���������ود  ل�����ع�����دم 
ال�صليب  اأن  اإىل  للجميع.. منوها 
لتقدمي  ح��م��ل��ة  �صيطلق  االأح���م���ر 

التربعات يف وقت الحق.

وامل�صلحني  ال���ن���ظ���ام  ق�����وات  ب���ني 
لها من جانب، ومقاتلي  املوالني 
واملقاتلة  االإ���ص��الم��ي��ة  الف�صائل 
م����ن ج���ان���ب اآخ�������ر، ع���ل���ى حم����اور 
�صر�صوح  اأم  م��ن��ط��ق��ة  حم��ي��ط  يف 
الواقعة يف الريف ذاته، دون ورود 
ب�صرية  خ�����ص��ائ��ر  ع���ن  م��ع��ل��وم��ات 

•• نيويورك-وكاالت:

قال �صتيف اأوبراين، وكيل اأمني عام االأمم املتحدة لل�صوؤون 
كافة  من  تالفيها  ميكن  كان  اليمن  يف  املاأ�صاة  االإن�صانية، 

االأطراف.
مع  تتفاقم  اليمن  االإن�صانية يف  املعاناة  اأن  اأوب��راي��ن  وذك��ر 

ا�صتمرار ال�صراع.
ودع��ا اإىل دخ��ول واردات االأغ��ذي��ة واالأدوي����ة وال��وق��ود اإىل 
زادت  اليمن  يف  امل�صلحة  املواجهات  اأن  اإىل  م�صرياً  اليمن، 

بن�صبة 50% موؤخرا.
حمروما  ب���ات  اليمني  ال�صعب  رب���ع  اأن  اأوب���راي���ن  واأو����ص���ح 
ان��ه��ي��ارا كامال يف عمل  البلد يعاين  واأن  ث��اب��ت،  دخ��ل  م��ن 
االإن�صانية يف  اإن خطة اال�صتجابة  العامة. وقال  املوؤ�ص�صات 

اليمن ح�صلت فقط على 39% من التمويل املطلوب.
االحتياجات  لتلبية  دوالر  مليار   2،3 اإىل  نحتاج  واأ���ص��اف: 

االإن�صانية يف اليمن.
ا�صتثنائية حول  اأم�س جل�صة  وعقد جمل�س االأمن الدويل 

اليمن ملناق�صة االأو�صاع ال�صيا�صية واالإن�صانية.
وا�صتمع املجل�س اإىل اإفادة من املبعوث اخلا�س اإىل اليمن، 
اإ�صماعيل ولد ال�صيخ اأحمد، حول جولته االأخرية يف ال�صرق 

االأو�صط.

بدروه قال املبعوث االأممي اإىل اليمن، اإ�صماعيل ولد ال�صيخ 
علي  املخلوع  اليمني  للرئي�س  املوالية  ال��ق��وات  اإن  اأح��م��د، 
�صالح اأطلقت �صواريخ بالي�صتية على االأرا�صي ال�صعودية.

ب�صاأن  االأم����ن  ملجل�س  ا�صتثنائية  جل�صة  خ���الل  واأ����ص���اف، 
اليمن، اإن القوات املوالية ل�صالح ق�صفت اأحياء مدنية يف 

تعز وخلفت خ�صائر ب�صرية.
واأو�صح اأن هناك اإجماعاً اإقليمياً على �صرورة التو�صل حلل 
�صيا�صي لالأزمة يف اليمن. ودعا اإىل حتييد امل�صار االإن�صاين 

يف اليمن عن النزاع ال�صيا�صي.
واعترب اأن اأطراف ال�صراع ي�صيعون الفر�صة تلو االأخرى 

للتو�صل حلل �صيا�صي.
واقرتح املبعوث االأممي خالل اإفادته اأنه ل�صمان ا�صتمرار 

ميناء احلديدة يجب العمل به عرب اإ�صراف جلنة اأممية.
العمل  امل�صوؤولة  االأط��راف  ال�صيخ على  ولد  اق��رتح  كذلك، 

على تخفيف املعاناة يف تعز.
يف  لالعت�صام  اأن�صارها  احلوثي  ميلي�صيات  دعت  ميدانيا 
جميع مداخل �صنعاء احتجاجاً على احتفاالت ينوي حزب 
املخلوع_�صالح اإقامتها يف ذكرى تاأ�صي�صه، وذلك يف موؤ�صر 

على انق�صام كبري و�صط حتالف احلوثي �صالح.
واعتربت ميلي�صيات احلوثي حت�صيدات حزب �صالح املزمعة 

اخلمي�س املقبل موجة ت�صعيد �صدها.

•• بر�ضلونة-اأ ف ب:

قال املتحدث با�صم �صرطة كاتالونيا 
خالل موؤمتر �صحايف اأم�س اجلمعة 
بر�صلونة  اع����ت����داءي  م��ن��ف��ذي  اأن 
ي�صكلون  ك�����ان�����وا  وك����ام����ربي����ل���������س 
جمموعة وكانوا يخططون ل�هجوم 

على نطاق اأو�صع يف اإ�صبانيا.
اأن  ترابريو  لوي�س  جوزيب  واأو�صح 
يجري  ال���ذي  الرئي�صي  ب��ه  امل�صتبه 
ك�����ان يقود  ال���ب���ح���ث ع���ن���ه وال��������ذي 
ال�صاحنة التي ده�صت ع�صرات املارة، 
امل��ه��اج��م��ني الذين  ب���ني  ي���ك���ون  ق���د 
اإىل  ق��ت��ل��وا الح���ق���ا يف ك��ام��ربي��ل�����س 

جنوب غرب بر�صلونة.
هذا  يف  ي�صري  التحقيق  اإن  وت��اب��ع 
االجت����اه، ه��ن��اك  اأك���رث م��ن موؤ�صر، 
ردا  دليل ملمو�س،  لدينا  لي�س  لكن 
على �صوؤال عما اإذا كان ال�صائق قتل، 
ب��ع��دم��ا ك���ان امل��ت��ح��دث اأف����اد يف وقت 
�صابق اأنه مت التعرف اإىل ثالثة من 

امل�صتبه بهم اخلم�صة.
تدر�صها  ال���ت���ي  ال��ف��ر���ص��ي��ة  وق������ال 
“كان  اأن������ه  ال�������ص���رط���ة ح���ال���ي���ا ه����ي 
بع�س  م���ن���ذ  ال���ت���خ���ط���ي���ط  ي����ج����ري 
اأك��رث يف حميط  اأو  الوقت الع��ت��داء 
ذلك املنزل يف الكنار م�صريا اإىل اأن 
املخططني هم من �صمن املجموعة 

التي يتحتم حتديد عدد اأفرادها.

وك��ان ي�صري اىل تفجري وق��ع م�صاء 
الكنار  منزل يف مدينة  االأرب��ع��اء يف 
جنوب  ك���ل���م   200 م�������ص���اف���ة  ع���ل���ى 
اأوقع  اأن��ه  ال�صرطة  قالت  بر�صلونة، 
ق��ت��ي��ال وجن����م ع���ن حم���اول���ة �صنع 
ال�صرطة  واأق����ام����ت  ن��ا���ص��ف��ة.  ع��ب��وة 
من  املجموعة  ه��ذه  ب��ني  “رابطا” 
امل�صتاأجرة  وال�����ص��ي��ارات  االأ���ص��خ��ا���س 
االأربع  وال��ب��ل��دات  ا�صتخدمت  ال��ت��ي 
يف كاتالونيا التي يتمحور التحقيق 
وبر�صلونة  كامربيل�س  وهي  حولها 

واألكنار وريبول.
ويف ريبول، اعتقلت ال�صرطة ثالثة 
املطلوب  �صقيق  بينهم  بهم  م�صتبه 
جاريا،  عنه  البحث  ي���زال  ال  ال���ذي 

واأعلنت اجلمعة على تويرت توقيف 
باأحداث  عالقة  على  راب��ع  �صخ�س 
كامربيل�س  يف  االأخ�����رية  ال�����ص��اع��ات 

وبر�صلونة.
وقال املتحدث كانوا يعدون العتداء 
انفجار  واأت�����اح  اع���ت���داءات.  ع���دة  اأو 
اأو�صع  اع�����ت�����داءات  ت���ف���ادي  األ���ك���ن���ار 

نطاقا.
اأجهزة  اأف�������ادت  اأخ�������رى،  م���ن ج��ه��ة 
الدفاع املدين يف كاتالونيا اأن �صحايا 
االعتداءين ينتمون اإىل 35 جن�صية، 
م�صرية اإىل اأن بني القتلى اإيطاليني 
وقال  وبرتغالية.  وبلجيكية  اثنني 
وزير اخلارجية االأمريكي اأن بينهم 

اأمريكيا واحدا.

ماكسي كير لتوريد العمالة
سرعة في الوصول ودقة في المواعيد
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العاملي  ب��� )ال��ي��وم  ال��ع��امل  يحتفل 
معه  وحتتفل  االإن�صاين(   للعمل 
االأوىل  ب�صفتها  االم����ارات  دول���ة 
ع��امل��ي��ا يف ه���ذا امل���ج���ال وق���د اأكد 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن 
ال����وزراء  رئ��ي�����س جمل�س  ال���دول���ة 
حاكم دبي يف تغريدات على ح�صاب 
اأن  )تويرت(  يف  ال�صخ�صي  �صموه 
االإمارات �صتبقى رائدة وم�صاركة 
الدويل  االن�صاين  للعمل  وداعمة 
.. و�صيبقى اأبناء االإمارات �صفراء 

خري يف كل اأركان الدنيا.
االإن�صاين  العمل  �صموه:  واأ�صاف 
االإم����ارات����ي ه��و ج���زء م��ن��ا .. من 
هو   .. وثقافتنا  وقيمنا  تاريخنا 
جزء ممتد من زايد اخلري وحتى 

يومنا.
م��ن ج��ان��ب��ه اأك���د ���ص��اح��ب ال�صمو 
ال�������ص���ي���خ حم���م���د ب�����ن زاي��������د اآل 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
امل�صلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد 
�صموه  ح�صاب  على  ت��غ��ري��دات  يف 
ال�����ص��خ�����ص��ي ع���ل���ى )ت����وي����رت( اأن 
ونهجها  تاأ�صي�صها  منذ  االإم��ارات 

حممد بن را�شد: الإمارات �شتبقى رائدة للعمل الإن�شاين الدويل .. و�شيبقى اأبناوؤها �شفراء خري يف العامل
حممد بن زايد: نهج الإمارات الإن�شاين ارتبط بال�شيخ زايد وتكر�س مبنظومة عمل متوا�شلة برعاية خليفة

العامل يحتفل بـ )اليوم العاملي للعمل الإن�شاين(  وحتتفل معه المارات

طعن  بعملية  وجرحى  قتيالن 
به  م�شتبه  وتوقيف  فنلندا  يف 

•• هل�ضنكي-اأ ف ب:

قتل �صخ�صان وا�صيب �صتة اخرون 
مدينة  يف  ب�������ص���ك���ني  اع������ت������داء  يف 
بح�صب  اجلمعة،  الفنلندية  توركو 
اطلقت  ان��ه��ا  ق��ال��ت  ال��ت��ي  ال�صرطة 
من  وح��ذرت  به  م�صتبه  على  النار 

وجود اخرين.
ت��ورك��و يف تغريدة  ���ص��رط��ة  وق��ال��ت 
ث��م��ان��ي��ة ���ص��ح��اي��ا يف عملية  ه��ن��اك 
ق��ت��ي��الن و���ص��ت��ة جرحى.  ال��ط��ع��ن، 
واطلقت ال�صرطة النار على م�صتبه 
واعتقلته.  �صاقيه  يف  ا���ص��اب��ت��ه  ب��ه 
وق��ال��ت ق����وات االم����ن ع��ل��ى تويرت 
اآخرين  معتدين  ع��ن  تبحث  ان��ه��ا 

حمتملني.
وك��ت��ب��ت ال�����ص��رط��ة ع��ل��ى ت��وي��رت اأن 
�صاقي  على  النار  اطلقت  ال�صرطة 
�صخ�س ي�صتبه باأنه منفذ اجلرمية 
النا�س  ون���ن�������ص���ح  ت���وق���ي���ف���ه.  ومت 

بتجنب و�صط توركو.
ومل توؤكد ال�صرطة عدد ال�صحايا. 
وذك����ر ت��ل��ف��زي��ون )ي���ل���ي( ال���ع���ام ان 
ال�صرطة اغلقت و�صط توركو، واأن 
���ص��ه��ود ع��ي��ان ق��ال��وا ان��ه��م �صاهدوا 
ا���ص��خ��ا���ص��ا مم��ددي��ن ع��ل��ى االر����س 
املدينة.  م��ن  م��زدح��م��ة  منطقة  يف 
واغ��ل��ق��ت امل��ت��اج��ر اب��واب��ه��ا. وكتب 
رئي�س الوزراء على تويرت احلكومة 

تتابع الو�صع يف توركو عن كثب.

•• عوا�ضم-وكاالت:

الن�صرة قائد لواء  اأعدمت جبهة 
للجي�س  ال��ت��اب��ع  احل����زم  ع��ا���ص��ف��ة 
بتهمة  اخل�����ص��ر،  اأ����ص���ام���ة  احل�����ر، 
بعد  الفرات  درع  لعملية  االنتماء 
اعتقال دام اأكرث من عام يف �صجن 
ت�صليم  ال�صيت، ومت  �صيئ  العقاب 

جّثته لذويه.
وكانت الن�صرة قد اعتقلت اأ�صامة 
اخل�����ص��ر ق��ب��ل ع���ام م��ن م��ن��زل��ه يف 
القريبة من مدينة  قرية كورين 
اأري��ح��ا ب��ري��ف اإدل����ب، ح��ي��ث قوبل 
ب���ردود فعل  اإع����دام اخل�صر  خ��رب 
غا�صبة يف اإدلب ا�صتنكاراً ملا و�صف 
ب��اجل��رمي��ة ب��ح��ق ال���ث���وار االأوائ����ل 

الذين خرجوا �صد نظام االأ�صد.
النظام  ق���وات  ق�صفت  ذل���ك،  اىل 
ال�صوري مناطق يف مدينة تلبي�صة 
الواقعة يف الريف ال�صمايل ملدينة 
ا�صتباكات  دارت  ح��ني  يف  حم�س، 

نتيجة الق�صف واال�صتباكات
واأف����اد امل��ر���ص��د ال�����ص��وري حلقوق 
االإن�صان اأم�س اجلمعة، اأن مناطق 
اأط����راف م��دي��ن��ة دوم���ا بغوطة  يف 
دم�صق ال�صرقية، تعر�صت لق�صف 
حتا�صر  التي  النظام،  ق��وات  م��ن 

الدواع�س يف البادية ال�صورية.

اردوغان  بتدخل  تندد  برلني 
ــة ــي ــان الأمل ــات  ــاب ــخ ــت الن يف 

•• ا�ضطنبول-اأ ف ب:

تدخل الرئي�س الرتكي رجب طيب 
االنتخابات  يف  اجل��م��ع��ة  اردوغ�����ان 
داعيا  امل���ان���ي���ا،  يف  امل��ق��ب��ل��ة  ال��ع��ام��ة 
اىل  امل��ان��ي��ا  يف  املجن�صني  االأت�����راك 
حزب  اىل  اأ����ص���وات���ه���م  م��ن��ح  ع����دم 
مريكل  انغيال  االملانية  امل�صت�صارة 
وح����زب����ني اخ����ري����ن ي�������ص���ارك���ان يف 

حتالفها احلاكم.
ويف ت�صعيد للتوتر مع برلني، قال 
اردوغان ان االملان من اأ�صل تركي 
يجب اأال ي�صوتوا لالحتاد امل�صيحي 
اليه  تنتمي  ال��ذي  ال��دمي��وق��راط��ي 
اال�صرتاكي  ل��ل��ح��زب  وال  م��ريك��ل 
اليه  ينتمي  ال��ذي  ال��دمي��وق��راط��ي 
االأمل����اين �صيغمار  وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 
غابريال وال حلزب اخل�صر، وا�صفا 

هذه االحزاب باأنها عدوة لرتكيا.
وعلى ال��ف��ور، ن��دد وزي��ر اخلارجية 
بت�صريحات  ب����ح����زم  غ����اب����ري����ال 
تدخل  ب����اع����ت����ب����اره����ا   اردوغ�������������ان 

ا�صتثنائي يف �صيادة اأملانيا.

�صوريان يركبان دراجة نارية عند نقطة تفتي�س للنظام بحم�س )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات
غرفة اأبوظبي تبحث تنظيم ملتقى ا�شتثماري اإماراتي فلبيني م�شرتك

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  غرفة  ع��ام  مدير  نائب  القبي�صي  غرير  ع��ب��داهلل  ال�صيد  اأك��د 
ال�����ص��رك��ات وامل��وؤ���ص�����ص��ات الوطنية مع  ال��ت��ع��اون ب��ني  اأه��م��ي��ة زي���ادة  على 
تنفيذ  يف  ع��امل��ي��ة  خ���ربات  متتلك  ال��ت��ي  وخ��ا���ص��ة  الفلبينية  ال�����ص��رك��ات 
يف  خا�صة  ب�صورة  والتعاون  وامل��ج��االت  القطاعات  كافة  يف  امل�صروعات 
اإمكانيات  هناك  اأن  حيث  احل��الل  الغذائية  واملنتجات  االأغ��ذي��ة  قطاع 
اأن ت�صتفيد منها ال�صركات واملوؤ�ص�صات يف  كبرية يف هذا اجلانب ميكن 
البلدين ال�صديقني . واأ�صاد القبي�صي خالل االجتماع الذي عقده مع 
الدولة  لدى  الفلبني  جمهورية  �صفري  فينيغو  جر  كون�صتان�صو  �صعادة 
يرافقه اأريك الينار امل�صت�صار االقت�صادي والتجاري يف ال�صرق االأو�صط 
واأفريقيا . ورحب القبي�صي بتنظيم ملتقى ا�صتثماري اإماراتي فلبيني 

م�صرتك يف بداية �صهر نوفمرب املقبل بهدف التوعية والرتويج للفر�س 
الطبيعية  باالإمكانيات  والتعريف  البلدين  يف  املتاحة  اال�صتثمارية 
واالقت�صادية املتاحة فيهما، كما رحب �صعادته بالزيارة التي �صيقوم بها 
الغذائية واملحا�صيل  املنتجات  املتخ�ص�س يف  الفلبيني  التجاري  الوفد 
الزراعية للدولة يف �صهر نوفمرب املقبل، موؤكداً على اأن الغرفة �صتقوم 
بتوفري كافة الت�صهيالت املمكنة الإجناح هذه الزيارة من خالل ترتيب 
وتنظيم لقاءات مع ال�صركات املتخ�ص�صة يف هذا املجال . من جهته اأكد 
�صعادة كون�صتان�صو اآر فينيغو اأن �صفارة الفلبني تقوم بتوعية ال�صركات 
الفلبينية مبتطلبات �صوق االإمارات واأهميتها واإمكانياتها كونها بوابة 
الأ�صواق منطقة ال�صرق االأو�صط، م�صرياً اإىل اهتمام ال�صركات الفلبينية 
الت�صهيالت  م��ن  واال���ص��ت��ف��ادة  االإم�����ارات  اأ����ص���واق  يف  ت��واج��ده��ا  بتعزيز 

واخلدمات الفريدة واملميزة التي تقدمها وتوفرها .

•• ال�ضالع-وام:

ت��وا���ص��ل ه��ي��ئ��ة ال���ه���الل االأح���م���ر االإم�����ارات�����ي تقدمي 
لنازحي  العاجلة  واالإغ��اث��ي��ة  االإن�����ص��ان��ي��ة  م�صاعداتها 
�صمن  اليمنية  ال�����ص��ال��ع  مب��ح��اف��ظ��ة  م��ري�����س  منطقة 

جهودها لدعم ال�صعب اليمني.
وتاأتي امل�صاعدات يف اإطار اجلهود احلثيثة التي تبذلها 
للتخفيف  ال��ر���ص��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  م��ن  بتوجيهات  ال��دول��ة 
من حدة االأو�صاع االإن�صانية التي تع�صف ب�صكان هذه 

املناطق ب�صبب احلرب التي ي�صنها االنقالبيون.
ويف هذا ال�صدد.. �صريت هيئة الهالل االأحمر االإماراتي 

اأم�س االول قافلة م�صاعدات غذائية اإىل منطقة مري�س 
حمافظة  حمافظ  لنداء  ا�صتجابة  ال�صالع  مبحافظة 
احلرب  من  النازحني  الإغاثة  اجلعدي  ف�صل  ال�صالع 

يف هذه املنطقة.
مثل  متنوعة  غذائية  طرود  على  امل�صاعدات  وا�صتملت 
االأرز وال�صكر والزيت وعلب التمر وذلك يف اإطار حملة 
قرب  مبنا�صبة  االإن�صانية  االإم��ارات��ي  االأح��م��ر  ال��ه��الل 

حلول عيد االأ�صحى املبارك.
واأعرب االأهايل عن �صكرهم وامتنانهم لدولة االإمارات 
 .. املنا�صب  وقتها  يف  ج��اءت  التي  امل�صاعدات  ه��ذه  على 
ت�صيري  االإماراتي يف  االأحمر  الهالل  بجهود  م�صيدين 

القوافل االإن�صانية االإغاثية للمناطق املحتاجة.
توزيع  اال����ص���ت���م���رار يف  ال��ه��ي��ئ��ة  م��ت��ط��وع��ون يف  واأك������د 
املحررة  املحافظات  اأه���ايل  على  الغذائية  امل�����ص��اع��دات 
انطالقا من حر�س دولة االإم��ارات على مد يد العون 

وامل�صاعدة الأبناء هذه املحافظات.
اأ�صاد ف�صل اجلعدي حمافظ ال�صالع بالدور  ب��دوره.. 
ب���ه ه��ي��ئ��ة ال���ه���الل االأحمر  ال��ك��ب��ري ال�����ذي ت�����ص��ط��ل��ع 
املحافظة  يف  ال�صرورية  اخلدمات  لتح�صني  االإماراتي 
واملحافظات االأخرى .. مقدما ال�صكر والتقدير لدولة 
و�صعبا على وقفتها  املتحدة حكومة  العربية  االإم��ارات 

االأ�صيلة مع ال�صعب اليمني يف ظل ظروفه الراهنة.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون ملك اإ�شبانيا 
ورئي�س وزرائها يف �شحايا حادث بر�شلونة الإرهابي

•• اأبوظبي-وام:

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
اهلل » برقية تعزية وموا�صاة اإىل جاللة امللك فيليب ال�صاد�س ملك اململكة 
مدينة  قلب  يف  وق��ع  ال��ذي  االإره��اب��ي  الده�س  ح��ادث  �صحايا  يف  االإ�صبانية 

بر�صلونة اأم�س االأول واأ�صفر عن مقتل واإ�صابة الع�صرات من االأبرياء.
واأعرب �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة يف الربقية عن خال�س تعازيه و�صادق 
واأ�صر  اإ�صبانيا  �صعب  و  وحكومة  ال�صاد�س  فيليب  امللك  جلاللة  موا�صاته 

ال�صحايا يف م�صابهم اجللل .. متمنيا ال�صفاء العاجل للم�صابني.

واأكد �صموه موقف دولة االإمارات العربية املتحدة الثابت و الراف�س لالإرهاب 
بكل �صوره واأ�صكاله ومهما كان م�صدره و الداعي اإىل ر�س ال�صفوف وتوحيد 
اآف��ة خطرية  بو�صفه  عليه  والق�صاء  لدحره  ال��دويل  ال�صعيد  على  اجلهود 

تهدد بنيان املجتمعات و�صالمة االأوطان وحياة مواطنيها وم�صتقبلهم.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
امل�صلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 
اإ�صبانيا يف �صحايا  رئي�صة وزراء  اإىل معايل ماريانو راخوي  تعزية  برقيتي 

هذا العمل االإرهابي اجلبان.

قرية فوق جبال الألب تزرع �شجرة ال�شداقة الإماراتية النم�شاوية

وت���ن���ام���ي اع����داده����م ال�������ص���ن���وي  يف 
م�صيدا  ه��وف��غ��ا���ص��ت��اي��ن  ب���اد  ق��ري��ة 

وال�صداقة  التعاون  اأوا�صر  تعزيز 
ال�صديقني  ال��ب��ل��دي��ن  �صعبي  ب��ني 

ا�صحاب  ل���ق���ائ���ه  خ�����الل  واأع��������رب 
عن  التطوعية  االإماراتية  امل��ب��ادرة 

التابعة لوالية �صالزبوج االحتادية 
يف  ال��ب��ن��اءة  وج��ه��وده��م  النم�صاوية 

املتوا�صلة  التوعوية  باإ�صهاماتهم 
البيئة وال�صياحية يف البلدة.

مثنيا  ال���ب���ل���دي���ن  ق����ي����ادة  ظ����ل  يف 
االمارات  ل�صواح  املميز  باحل�صور 

•• بادهوفغا�ضتاين- النم�ضا-وام:

تفاعل اأهايل بلدة بادهوفغا�صتاين 
مع  النم�صاوية  االأل���ب  جبال  ف��وق 
لل�صواح  الرابعة  التطوعية  املبادرة 
عن  معربني  ال�صنوية  االإماراتيني 

اإعجابهم الكبري بهذه املبادرة.
الغبطة  م�����ص��اع��ر  ع����ن  وت���ع���ب���ريا 
القرية  ق�����ي�����ادات  م����ن  ع�����دد  ق�����ام 
القرية  عمدة  بح�صور  واملواطنني 
بغر�س �صجرة ال�صداقة االماراتية 
النم�صاوية تعبريا مل�صاعر ال�صداقة 
ال�صعبية بني ابناء البلدين وتاأكيدا 
ع��ل��ى اه��ت��م��ام��ات ���ص��ع��ب االم�����ارات 

املتوا�صلة بتنمية البيئة .
عمدة  زيتنغ  فريتز  معايل  واأ���ص��اد 
النم�صاوية  بادهوفغا�صتاين  بلدة 
التطوعية  ال�����ص��ن��وي��ة  ب���امل���ب���ادرات 
البلدة  يف  االإم����ارات����ي����ني  ل��ل�����ص��ي��اح 

اعجابه مببادرات ال�صواح ال�صنوية 
اقامتهم  ومنها  املميزة  ال�صديقة 
واقامتهم  ال��ب��ي��ئ��ة  ل���ي���وم  االوىل 
لفعالية  ال����ت����وايل  ع��ل��ى  ل�����ص��ن��ت��ني 
“معا  �صعار  االإم��ارات��ي حتت  اليوم 
ال�صالم” وال����ذي عرف  اأج���ل  م��ن 
القرية  و�صياح  النم�صاوي  ال�صعب 
ب����ال����ع����ادات وال���ت���ق���ال���ي���د وم���ع���امل 
واأ�صهم  االم���ارات  وتاريخ  النه�صة 
يف االزدي��اد امللحوظ الذي ت�صهده 
االماراتيني  ال�����ص��ي��اح  م��ن  ال��ب��ل��دة 

واخلليجني كذلك.
وعددا  البلدة  عمدة  ال�صواح  وك��رم 
لتعاونهم  ت��ق��دي��را  ق��ي��ادات��ه��ا  م���ن 
فيما  االإم���ارات  �صواح  مع  ال�صنوي 
اقام ال�صواح حفل غداء على �صرف 
ع��م��دة ال��ق��ري��ة وق��ي��ادات��ه��ا يف بيت 
ال�صعر االإماراتية الذي ن�صبوه يف 

القرية.

تكرمي عن�شر من الدفاع املدين بالعني اأنقذ طفال
•• ابوظبي-وام:

املوارد  اإدارة  مدير  ال��دروب��ي  حممد  معاذ  العقيد  ك��ّرم 
ال��دف��اع املدين  العامة، مدير ع��ام  ب����االإدارة  واخل��دم��ات 
ابوظبي باالإنابة، امل�صاعد اول خمي�س عبداهلل ال�صام�صي 
انقاذ طفل  اأ�صهم مع زمالئه يف  ال��ذي  العني  اإدارة  من 
يف  ال��ع��ادم��ة  للمياه  ت�صتخدم  ح��ف��رة  يف  �صقط  م��واط��ن 

منطقة املريفيعية يف مدينة العني.
الدفاع  عنا�صر  ل��دور  تقديراً  بالتكرمي  امل��ب��ادرة  وتاأتي 

اأجل  من  بحياتهم  يخاطرون  الذين  االإن�صاين  امل��دين 
والعطاء  الت�صحية  م��ن  من����اذج  وي��ق��دم��ون  االخ���ري���ن 
ليكون  االأعمال،  االإق��دام يف مثل هذه  وال�صجاعة وروح 
التكرمي حافزاً ال�صتمرار العطاء واالإخال�س والتفاين 
الربامج  ويج�صد  اخلدمات  يطور  ما  ال��واج��ب،  اأداء  يف 

املر�صومة.
وكانت فرق االإنقاذ وباإ�صناد من وحدات �صرطية عملت 
على م�صاعدة الطفل واإخراجه من احلفرة التي تتجاوز 

عمقها 20 مرتا .

ال�شريفي يرتاأ�س اجتماع جلنة 
املوارد الب�شرية ب�شرطة اأبوظبي

•• ابوظبي -وام:

تراأ�س �صعادة اللواء مكتوم علي ال�صريفي، مدير عام �صرطة اأبوظبي اجتماع 
جلنة املوارد الب�صرية، بالقيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي.

�صرطة  يف  وال��ت��ط��وي��ر  التح�صني  ف��ر���س  ا�صتعرا�س  االج��ت��م��اع  خ��الل  ومت 
للموارد  االأمثل  اال�صتثمار  يف  العاملية  املمار�صات  اأف�صل  وتطبيق  اأبوظبي، 
مدير  الكتبي،  باحلبالة  �صامل  عبيد  العميد  االجتماع،  ح�صر  الب�صرية. 
اأمن  قطاع  مدير  احل��م��ادي  احمد  حماد  والعميد  الب�صرية،  امل���وارد  قطاع 

املجتمع، ومدراء االإدارات بقطاع املوارد الب�صرية.

وفد من “حديد الإمارات” يطلع على جتربة الداخلية يف نظام املقرتحات البتكارية
•• ابوظبي-وام: 

 بحث وفد من �صركة “حديد االإمارات” ومركز وزارة الداخلية لالبتكار �صبل تعزيز التعاون والتن�صيق 
وزارة  جتربة  على  الوفد  تعرف  حيث  االبتكارية  املقرتحات  جم��ال  يف  اجلانبني  بني  اخل��ربات  وتبادل 

الداخلية يف جمال نظام املقرتحات املعمول به يف الوزارة.
الب�صرية واخلدمات  امل��وارد  الوفد برئا�صة جا�صم حممد اخلاطري نائب رئي�س  جاء ذلك خالل زيارة 
املقرتحات وعدد من  اإ�صماعيل اخل��وري رئي�س ق�صم  الرائد في�صل  ا�صتمع من  للمركز حيث  بال�صركة 
ال�صباط يف املركز اىل �صرح حول نظام املقرتحات واأ�ص�س تقدميها وت�صنيفها وتقييمها لال�صتفادة منها 
اآلية التحفيز  املوؤ�ص�صي، وعر�س للهيكل التنظيمي للمركز، واآليات العمل، من بينها  يف تطوير العمل 
برت�صيخ  يتعلق  فيما  الداخلية  وزارة  ا�صرتاتيجية  اأه��داف  حتقيق  اإىل  تهدف  والتي  بالنظام  اخلا�صة 

ثقافة االبتكار يف العمل املوؤ�ص�صي. 

الهالل الأحمر الإماراتي يوزع م�شاعدات اإغاثية على ذوي الحتياجات اخلا�شة وال�شر املحتاجة برتمي

الهالل الأحمر الإماراتي يقدم م�شاعدات اإغاثية عاجلة للنازحني مبحافظة ال�شالع

•• ترمي -وام: 

وزع�������ت ه���ي���ئ���ة ال����ه����الل االأح����م����ر 
م�صاعدات  ام���������س،  االإم�������ارات�������ي، 
اإن�������ص���ان���ي���ة واإغ����اث����ي����ة ع���ل���ى ذوي 
االح���ت���ي���اج���ات اخل���ا����ص���ة واال����ص���ر 
املحدود  ال���دخ���ل  ذات  امل��ح��ت��اج��ة 
النويدرة مبديرية ترمي  مبنطقة 
يعانون  والذين  ح�صرموت  بوادي 

ظروفاً اإن�صانية �صعبة.
وت���اأت���ي ه���ذه امل�����ص��اع��دات يف اإط���ار 
تبذلها  ال���ت���ي  اخل���ريي���ة  اجل���ه���ود 
االأهايل  ع��ن  للتخفيف  االإم�����ارات 
من وط��اأة االأزم��ة ب�صبب االأحداث 

التي متر بها البالد.
االأحمر  الهالل  فريق  قائد  واأك��د 
توزيع  ان  بح�صرموت  االإم��ارات��ي 
تاأتي  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل�����ص��اع��دات  ه���ذه 
امل�صاعدات  ل��ربن��ام��ج  ا����ص���ت���م���راراً 
الهيئة  ب��ه  تقوم  ال��ذي  االإن�صانية، 

باالأمل  مكتظة  نائية  مناطق  اإىل 
اإن�صانياً  و�صعاً  فيها  االأ�صر  وتعاين 

ومعي�صياً �صعباً للغاية.

تقدم  ال��ت��ي  القيمة  امل��ع��ون��ات  على 
اأنها  واأك���دوا  امل��ج��االت،  يف خمتلف 
امل��ن��ا���ص��ب، نظراً  وق��ت��ه��ا  ج����اءت يف 

����ص���م���ن ���ص��ل�����ص��ل��ة م�����ن احل���م���الت 
نفذتها يف عموم مناطق ح�صرموت 
�صاحاًل ووادياً، اإ�صافة اإىل و�صولها 

منطقة  اأه����ايل  ع��رب  جانبهم  م��ن 
وتقديرهم  �صكرهم  عن  النويدرة 
لدولة االإمارات، وقيادتها و�صعبها، 

االقت�صادية،  االأو�����ص����اع  ل�����رتدي 
ل��دى عدد  العمل  ف��ر���س  وان��ع��دام 

كبري من االأ�صر.

هزاع بن زايد يدين حادث 
الده�س الإرهابي يف بر�شلونة

•• اأبوظبي-وام:

اأدان �صمو ال�صيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س 
التنفيذي الإمارة اأبوظبي ام�س حادث الده�س االإرهابي الذي 
�صقوط  عن  واأ�صفر  االإ�صبانية  بر�صلونة  مدينة  يف  اأم�س  وقع 

عدد من ال�صحايا ما بني قتيل وجريح.
يوؤكد  بر�صلونة  يف  االآث���م  االإره��اب��ي  الهجوم  اإن  �صموه  وق���ال 
اأن يقف ال��ع��امل متحدا يف وج��ه االإره����اب ..  جم��ددا ���ص��رورة 
اأ�صا�صي يف هذه  االآخ��ر  الت�صامح وقبول  تعزيز قيم  اأن  موؤكدا 

املواجهة.

�شقر بن �شعود القا�شمي يح�شر 
اأفراح ال�شحي واملريخي والظهوري

•• راأ�س اخليمة-وام:

الزفاف  ام�س حفل  القا�صمى  �صعود بن �صقر  ال�صيخ �صقر بن  ح�صر 
اأحمد  جنليه  زف���اف  مبنا�صبة  ال�صحي  دروي�����س  �صعيد  اأق��ام��ه  ال���ذي 
وعبداهلل على كرمية املرحوم جا�صم ح�صن املريخي واملرحوم عبداهلل 

علي الظهوري.
 - راأ����س اخليمة  �صعم يف  - يف منطقة  اأق��ي��م  ال��ذي  كما ح�صر احلفل 
امل�صوؤولني  من  وع��دد  القا�صمي  �صقر  بن  �ص�������لطان  بن  ماجد  ال�صيخ 
االأهل  م��ن  ولفيف  وال��ب��الد  القبائل  ووج��ه��اء  واأع��ي��ان  وال�صخ�صيات 

واالأ�صدقاء.
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امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�صت�صفى املفرق                     5823100
 م�صت�صفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�صيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�صت�صفى توام                         7677444
م�صت�صفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�صت�صفى را�صد                       3371111
م�صت�صفى دبى                          2714444
م�صت�صفى الرباحة                   2710000
م�صت�صفى املكتوم                     2221211         
م�صت�صفى االمل                      3444010
م�صت�صفى الو�صل                    2193000

ال�شارقة 
م�صت�صفى القا�صمى                 5386444
م�صت�صفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�صت�صفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�صت�صفى ام القيوين                7656888
را�ش اخليمة 

م�صت�صفى �صقر                       2223666
م�صت�صفى �صيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�صت�صفى الفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�صت�صفى االأهلى مرد�س         6262666
م�صت�صفى النور                       6139111
امل�صت�صفى االماراتى الفرن�صى 6265722

 دبى
م�صت�صفى ولكري                      2829900
امل�صت�صفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�صت�صفى الدولية  اخلا�صة 2212484

ال�شارقة 
م�صت�صفى الزهراء اخلا�صة     5619999
م�صت�صفى زليخة                      5658866
امل�صت�صفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�صت�صفى امللكى                       5452222

العني
م�صت�صفى الواحة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�صيدلية النور اجلديدة          6264264
�صيدلية الرازى                      6326671
ال�صيدلية االأهلية املركزية     6269545
�صيدلية رميا                          6744214
�صيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�صيدلية م�صفح                      5546674
�صيدلية دار ال�صفاء                 6411299
�صيدلية ابن �صينا -  الدانا بالزا  6669240

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

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

العني
�صيدلية العني                        7655120  
�صيدلية فرح                           7630120 
�صيدلية ال�صالم اجلديدة       7543887

ال�شارقة
�صيدلية م�صافى                      5732221 
�صيدلية حمد                          5582800
�صيدلية مكة                           5656994 
�صيدلية الرازى                      5565262 
�صيدلية نادين                        5733311 
�صيدلية ابن  �صينا الكورني�س  5726885 
�صيدلية ال�صارقة                    5623850 

ام القوين
�صيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

حمدان بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة تواجه التحديات الإن�شانية باملزيد من املبادرات التنموية

احلركة تعود لتقاطع حممد بن �شامل بعد اإ�شالح الإ�شارات ال�شوئية

العربات ت�شدرت قائمة العدد الإجمايل

طرق دبي: 6.6 مليون م�شتخدم للنقل البحري خالل الن�شف الأول للعام اجلاري

•• اأبوظبي-وام:

اأك�����د ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ح���م���دان بن 
احلاكم  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 
هيئة  رئي�س  الظفرة  منطقة  يف 
االإم�������ارات  اأن  االأح����م����ر  ال���ه���الل 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ب��ق��ي��ادة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
“حفظه اهلل” ا�صتطاعت  الدولة 
االإن�صانية  ال��ت��ح��دي��ات  م��واج��ه��ة 
املناطق  م����ن  ع�����دد  يف  ال���راه���ن���ة 
املزيد  بتبني  امللتهبة  واالأق��ال��ي��م 
التنموية  وامل�صاريع  املبادرات  من 
احلياة  حت�صني  يف  ت�صاهم  ال��ت��ي 
املعاناة عن كاهل ال�صحايا  ورفع 
وامل���ت�������������������اأث���ري���ن م�����ن ال�����ك�����وارث 
واالأزم�����ات . م�����ص��ددا ���ص��م��وه على 
دور االإم���ارات امل��ح��وري يف تعزيز 
عامليا  االإن�����ص��اين  العمل  جم��االت 
واالنتقال  م�صامينه  وت��اأ���ص��ي��ل 
ب����ه م����ن جم�����رد ان���ف���ع���ال حلظي 

الدائم على  ، وحر�صها  الب�صرية 
منا�صرة املبادئ االإن�صانية العاملية 
التي جاءت من اأجل خري االإن�صان 
و�صعادته وحقه يف احل�صول على 

احتياجاته االأ�صا�صية .
بن  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو  و���ص��دد 
ت�صريح  يف   - ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د 
ال��ع��امل��ي للعمل  ال���ي���وم  مب��ن��ا���ص��ب��ة 
التا�صع  ي�صادف  ال��ذي  االإن�صاين 
ع�صر من اأغ�صط�س اجلاري - على 
جهودها  بتعزيز  ال��دول��ة  اهتمام 
امل�صي  و  العامل  ح��ول  االإن�صانية 
قدما يف ذات النهج الذي اختطته 
ل�صون الكرامة االإن�صانية ، وقال 
حققته  ال����ذي  االإرث  اإن  ���ص��م��وه 
واملكانة  ال�صدد  االإم���ارات يف هذا 
عليها  ت���ف���ر����س  ت���ب���واأت���ه���ا  ال���ت���ي 
الق�صايا  جت�����اه  اأك������رب  ال���ت���زام���ا 
ع��ل��ى عاتقها  وت�����ص��ع  االإن�����ص��ان��ي��ة 
احلياة  حت�صني  يف  حم��وري��ا  دورا 
ودرء املخاطر عن كاهل ال�صعفاء 

وقال �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد 
اآل نهيان اإن ما يجري حاليا من 
اأزم��ات ونزاعات يف املنطقة ي�صع 
وهيئاتنا  االإن�����ص��ان��ي��ة  منظماتنا 
االإغاثية اأمام حتد كبري ، ي�صتلزم 
وق����ف����ة ق����وي����ة وج�����ه�����ودا ج���ب���ارة 
ظروف  لتوفري  م�صرتك  وع��م��ل 
تلك  يف  للمتاأثرين  اأف�صل  حياة 
تعزيز  اإىل  �صموه  ودع��ا   . املناطق 
و  املنظمات  بني  الت�صامن  اأوج��ه 
املجال  ه��ذا  العاملة يف  ال��وك��االت 
، واإعالء قيم ال�صراكة االإن�صانية 
وال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����ص��ي��ق م���ن اأجل 
حجم  يواكب  وموؤثر  فاعل  عمل 
التي حتيط  التحديات واملخاطر 
�صموه  ونا�صد   ، االأب��ري��اء  ب��ه��وؤالء 
املجتمع ال��دويل لبذل املزيد من 
اجلهود لتنمية املجتمعات االأكرث 
ه�����ص��ا���ص��ة وال���ع���م���ل ����ص���وي���ا ل����درء 
املخاطر املحدقة مباليني الب�صر 

حول العامل.

اأو حدث طارئ  معينة  كارثة  مع 
م�صتدامة  وم�صاريع  ب��رام��ج  اإىل 
اله�صة  امل��ج��ت��م��ع��ات  ت��ل��ب��ي ح��اج��ة 

وال�صعوب الفقرية .
وق����ال ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ح���م���دان بن 
زايد اآل نهيان اإن الدولة اأ�صبحت 
ال�صمو  �صاحب  م��ب��ادرات  بف�صل 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
و�صاحب   ، دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
امل�صلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد 
املبادرات  الإط����الق  مهما  م��رك��زا 
املجال  يف  اخل���الق���ة  االإن�����ص��ان��ي��ة 
االإغاثي والتنموي وح�صد الدعم 
توؤرق  ال��ت��ي  االإن�صانية  للق�صايا 
الكثري من ال�صعوب التي طالتها 
، وجدد  ال���ده���ر وحم��ن��ه  ن���وائ���ب 
�صموه التزام الدولة مب�صوؤولياتها 
االإن�صانية للحد من وطاأة املعاناة 

من االأطفال والن�صاء ، اإىل جانب 
العمليات  ���ص��ري  ع��ل��ى  ت���اأث���ريه���ا 
حتديات  ت��واج��ه  التي  االإن�صانية 
اإعاقة  ت��ت��م��ث��ل يف  اآخ����ر  ن����وع  م���ن 
العراقيل  وو�صع  االإغ��اث��ة  جهود 
اأم�����ام ال��ت��ح��رك��ات امل��ي��دان��ي��ة من 
خ��الل ا�صتهداف ف��رق االإغ��اث��ة و 
احلقل  يف  والعاملني  املتطوعني 

االإن�صاين .
وط���ال���ب ���ص��م��وه ق����وى اخل����ري يف 
االأعمال  هذه  مثل  باإدانة  العامل 
ال����ت����ي ت���ت���ع���ار����س م����ع امل���واث���ي���ق 
الدولية وت�صرب بعر�س احلائط 
االأعراف والبنود املن�صو�س عليها 
واأ�صاف   ، االأممية  االتفاقيات  يف 
امليدانية  التحديات  اإن   : �صموه 
االإن�صاين  ال���ع���م���ل  يف  ال���راه���ن���ة 
باأهدافنا  مت�صكا  اإال  ت��زي��دن��ا  ال 
اأكرث  ، وجتعلنا  النبيلة  ومبادئنا 
ال��ت��زام��ا جت���اه امل�����ص��ت��ه��دف��ني من 

خدماتنا يف كل مكان .

الدولة  جهود  اإىل  �صموه  ون��وه   ،
و  ال��ف��ق��ر  ح���دة  لتقليل  ال��دائ��م��ة 
اجل����وع و ���ص��وء ال��ت��غ��ذي��ة و احلد 
من وطاأة املعاناة يف الدول االأقل 
منوا من خالل توفري متطلبات 
احلياة االأ�صا�صية مل�صتحقيها دون 
عرق  اأو  ل����ون  اأو  جل��ن�����س  مت��ي��ي��ز 
ال��وح��ي��د ه��و احلاجة  ، م��ع��ي��اره��ا 

للدعم و امل�صاعدة .
وق����ال ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ح���م���دان بن 
زايد اآل نهيان اإن االحتفال باليوم 
العاملي للعمل االإن�صاين ياأتي هذا 
ال���ع���ام م��ت��زام��ن��ا م���ع ع����ام اخلري 
باملبادرات  ال��ذي حفل  االإم��ارات��ي 
االإن�صانية  امل��ج��االت  يف  النوعية 
وال��ت��ن��م��وي��ة، ول���ف���ت ���ص��م��وه اإىل 
االإن�صانية  االأو�����ص����اع  ت����ط����ورات 
الراهنة يف عدد من دول املنطقة 
وال��ن��اج��م��ة ع���ن ت�����ص��اع��د وت���رية 
وتداعياتها  والنزاعات  االأح��داث 
واالأبرياء  املدنيني  ال�صكان  على 

االأو�صاع  اأن  ع��ل��ى  ���ص��م��وه  و���ص��دد 
تكون  م��ا  اأح���وج  عامليا  االإن�صانية 
اجلميع  ل���ق���ي���ام  ق���ب���ل  ذي  م�����ن 
من  للحد  م�صوؤولياتهم  بتحمل 
واأ���ص��اف �صموه : يجب  وط��اأت��ه��ا، 
اأن  على القوى اخلرية يف العامل 
ال��ع��امل��ي للعمل  ال��ي��وم  جتعل م��ن 
طيبة  وفر�صة  منا�صبة  االإن�صاين 
حل�صد الطاقات و ت�صافر اجلهود 
ودرء  احلياة  الإن��ق��اذ  االمكانات  و 
امل��خ��اط��ر امل��ح��دق��ة ب��ال��ب�����ص��ري��ة ، 
وو����ص���ع اخل��ط��ط ال��ب��دي��ل��ة ل�صد 
ال���ث���غ���رات ال���ت���ي ق����د ت��ن��ج��م عن 

التحديات االإن�صانية املاثلة .
وح��ي��ا ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ح���م���دان بن 
املتطوعني  جهود  نهيان  اآل  زاي��د 
االإن�صاين  احلقل  يف  العاملني  و 
تفانيهم يف  و  اإخال�صهم  ، مثمنا 
خدمة االإن�صانية رغم املخاطر و 
التحديات التي يتعر�صون لها يف 

بع�س ال�صاحات.

من االأف��راد ، اإىل اأن احل��ادث وقع 
ال�صيطرة  ال�صائقة  فقدان  نتيجة 
لت�صطدم  م��رك��ب��ت��ه��ا  م���ق���ود  ع��ل��ى 
اخلا�س  التحكم  ب�صندوق  بعدها 

واالأ�صغال العامة باالإمارة الإ�صالح 
ال�صندوق  اع���رتى  ال���ذي  ال��ع��ط��ل 
متهيداً لعودة حركة ال�صري واملرور 
ب�صكل ان�صيابي يف الطريق املذكور 

انتقل  وال��ذي  باالإنابة  وال��دوري��ات 
الرائد  برفقة  احل���ادث  موقع  اإىل 
ال��ط��ن��ي��ج��ي رئي�س  ج��ا���ص��م حم��م��د 
ق�صم هند�صة الطرق باالإدارة وعدد 

ال�صرطة  دوري�����ات  ال��ف��ور حت��رك��ت 
الوطني  االإ�����ص����ع����اف  و�����ص����ي����ارات 
ل��ل��م��وق��ع ، ك��م��ا ان��ت��ق��ل ع����دد من 
الفنيني التابعني لدائرة اخلدمات 

باإحدى  ث��م  ال�صوئية  ب��االإ���ص��ارات 
امل���رك���ب���ات ، واأ����ص���ف���ر احل������ادث عن 
ال�صوئية  االإ���ص��ارات  جميع  تعطل 
وعلى   ، ال��ت��ق��اط��ع  ال��ع��م��ل يف  ع���ن 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

اأع��ادت �صرطة م��رور راأ���س اخليمة 
حممد  ال�صيخ  ���ص��ارع  اىل  احل��رك��ة 
اأ�صاب  الذي  العطل  بعد  �صامل  بن 
�صندوق حتكم اال�صارات ال�صوئية 
ب�صبب حادث مروري اأم�س االأول .

اجلن�صية  م�����ن  ام������������راأة  ك�����ان�����ت   
 34 ال��ع��م��ر  االإم���ارات���ي���ة تبلغ م��ن 
ع���ام���اً ا���ص��ط��دم��ت ���ص��ي��ارت��ه��ا مع 
�صارع  ت��ق��اط��ع  يف  اأخ������رى  م��رك��ب��ة 
وت�صبب  ���ص��امل  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ 
احلادث يف اتالف �صندوق التحكم 
لالإ�صارات ال�صوئية  مما ت�صبب يف 

توقف حركة املرور .
اأحمد  ال��ع��ق��ي��د  ذك����ر   ، وت��ف�����ص��ي��اًل 
املرور  اإدارة  م��دي��ر  النقبي  ال�صم 

، كما با�صر اأفراد املرور والدوريات 
ب����اإغ����الق ال���ط���ري���ق ج���زئ���ي���اً ، ومت 
اإىل اجلهات  حتويل ملف احل��ادث 
امل��خ��ت�����ص��ة ال���ص��ت��ك��م��ال االإج������راءات 

القانونية الالزمة .
ال�صائقني  ج��م��ي��ع  ال�������ص���م  ون������وه 
، اإىل توخي  وم�صتخدمي الطريق 
لتعطل  واالنتباه  احليطة واحلذر 
املرورية  ال�صوئية  االإ�صارات  نظام 
حممد  ال�صيخ  ���ص��ارع  تقاطع  على 
بن �صامل واإجراء ال�صيانة الالزمة 
وال�صريعة الإعادة ت�صغيل االإ�صارات 
ال�صوئية من قبل الفنيني بدائرة 
، ودعا  اخلدمات واالأ�صغال العامة 
ال�صائقني اإىل االلتزام بالتوجيهات 
بال�صرعات  وال��ت��ق��ي��د  والتعليمات 

املحددة .

•• هيئة الطرق واملوا�ضالت – 
جمدي اأبوزيد:

واملوا�صالت  الطرق  هيئة  ك�صفت 
عن اأن العدد االإجمايل مل�صتخدمي 
و�صائل النقل البحري التابعة لها، 
بلغ 6 ماليني و638 األفاً و468 
راكباً، وذلك خالل الن�صف االأول 
ت�صدرته  اجل���������اري،  ال����ع����ام  م����ن 
العربات ب� 6 ماليني و251 األفاً 

و358 راكبا.
اآل  يو�صف  اهلل  عبد  ال�صيد  وق��ال 
ملوؤ�ص�صة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  ع��ل��ي، 
اإن  الهيئة:  يف  العامة  املوا�صالت 
و�صائل  م�صتخدمي  ع��دد  و���ص��ول 
ماليني   6 اإىل  ال��ب��ح��ري  ال��ن��ق��ل 
األ��ف��اً و468 راك��ب��اً خالل  و638 
اإقبال  م���دى  ي��ع��ك�����س  ���ص��ه��ور،   6

بني  بجمعها  ات�صامها  حيث  م��ن 
احلا�صر،  وح���داث���ة  امل��ا���ص��ي  روح 
املرتبة  يف  ج��اء  املائي  البا�س  واأن 
و20  األ���ف���اً   243 ب��ع��دد  ال��ث��ان��ي��ة 
راك����ب����اً، ف��ي��م��ا ج����اء »ال����ف����ريي« يف 
األفاً   127 ب��ع��دد  الثالثة  املرتبة 
و385 راكباً، بينما جاء التاك�صي 
ال��راب��ع��ة بعدد  امل��رت��ب��ة  امل���ائ���ي يف 
م�صتخدمني بلغ 16 األفاً و705 
اإن هيئة الطرق  واأ���ص��اف:  رك��اب. 

املتبعة يف هذا املجال. 
واأكد اآل علي، اأن �صاحل اإمارة دبي 
ي�ُعد بيئة جاذبة ال�صتمتاع مرتادي 
و�صائل النقل البحري للعديد من 
����ص���رائ���ح اجل���م���ه���ور، خ��ا���ص��ة فئة 
هذه  لهم  تتيح  حيث  ال�صائحني، 
بديعة  م��ن��اظ��ر  روؤي������ة  ال��و���ص��ائ��ل 
دبي،  �صواحل  ط��ول  على  منت�صرة 
م��ن م��ب��ان اأث��ري��ة وف��ن��ادق فخمة، 
وجمالية  ح�������ص���اري���ة  وم����الم����ح 

الو�صائل،  ه����ذه  ع��ل��ى  اجل���م���ه���ور 
املتوفرة  والراحة  باملتعة  و�صعوره 
فيها، م�صرياً اأن العربات باأنواعها 
واحلديثة«  »ال��ق��دمي��ة  ال��رتاث��ي��ة 
املق�صورة  وذات  وال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة 
االأكرب  بالن�صيب  حظيت  املكيفة، 
م���ن امل���رت���ادي���ن؛ ح��ي��ث ب��ل��غ عدد 
و251  ماليني   6 م�صتخدميها 
ملا متثله  األفاً و358 راكباً، نظراً 
التنقل  يف  واأ����ص���ال���ة  ع���راق���ة  م���ن 

اال�صتفادة  ع��ل��ى  حت��ر���س  ال��ه��ي��ئ��ة 
م��ن جت����ارب ال����دول ال��ت��ي قطعت 
النقل  جم����ال  يف  ك���ب���رياً  ����ص���وط���اً 
البحري، من حيث االط��الع على 
اأح���دث واأرق����ى االأ���ص��ال��ي��ب املتبعة 
البحري  النقل  و�صائل  �صناعة  يف 
اآخرها  ول��ع��ل  ت��ط��وي��ره��ا،  وط���رق 
التي  ال�����روي�����ج،  جت���رب���ة مم��ل��ك��ة 
الدفع  اأنظمة  عن  خالها  تعرفنا 
الطرق  واأف�������ص���ل  ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة، 

وامل���وا����ص���الت ت�����ص��ع��ى دائ����م����اً اإىل 
مل�صتخدمي  ال��راح��ة  �صبل  ت��وف��ري 
و�صائل النقل البحري، وتطويرها 
وتطلعات  اح����ت����ي����اج����ات  ح�������ص���ب 
اجلمهور �صواء للتنقل اأو ال�صياحة، 
ت��ق��دمي ك��ل اخلدمات  ي��ت��م  ح��ي��ث 
لتعزيزها،  ال��الزم��ة  اللوج�صتية 
االأمان،  و�صائل  توفري  ناحية  من 
للتنقل،  خ���ط���وط  وا����ص���ت���ح���داث 
اأن  وغريها من اخلدمات، موؤكداً 

اأم�����واج البحر،   الإم�����ارة دب���ي ع��رب 
امل��ع��ل��م اجل��دي��د قناة  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
دب���ي امل��ائ��ي��ة، مم��ا ي��ح��ق��ق اأه����داف 
رحالتهم على الوجه االأمثل، واأن 
ت�صعى  وامل��وا���ص��الت  الطرق  هيئة 
ا�صرتاتيجية  خطط  لو�صع  دوم��اً 
النقل  ب��و���ص��ائ��ل  ال��ت��ن��ق��ل  ل��ت��ع��زي��ز 
عاملية  م���ع���اي���ري  وف�����ق  ال���ب���ح���ري 
املدن  ع���امل  دب���ي يف  تليق مب��ك��ان��ة 

الع�صرية.    

حاكم عجمان يعزي خادم احلرمني ال�شريفني 
بوفاة الأمري بندر بن فهد اآل �شعود

•• عجمان-وام: 

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي ع�صو املجل�س االأعلى حاكم 
عجمان برقية تعزية وموا�صاة اإىل خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن 
عبد العزيز اآل �صعود عاهل اململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة بوفاة املغفور له 
باإذن اهلل االأمري بندر بن فهد بن �صعد بن عبدالرحمن اآل �صعود. واأعرب �صموه 
ال�صريفني  احلرمني  خ��ادم  اإىل  موا�صاته  و���ص��ادق  تعازيه  بالغ  عن  برقيته  يف 
وعموم اآل �صعود الكرام �صائال املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�صع رحمته 
ومغفرته واأن ي�صكنه ف�صيح جناته. وبعث �صمو ال�صيخ عمار بن حميد النعيمي 

ويل عهد عجمان برقية تعزية مماثلة اإىل خادم احلرمني ال�صريفني.

حاكم راأ�س اخليمة يعزي خادم احلرمني ال�شريفني 
بوفاة الأمري بندر بن فهد اآل �شعود

•• راأ�س اخليمة -وام: 

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن �صقر القا�صمي ع�صو املجل�س االأعلى حاكم راأ�س 
عبد  بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني  خ��ادم احلرمني  اإىل  وموا�صاة  تعزية  برقية  اخليمة 
اآل �صعود عاهل اململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة بوفاة املغفور له باإذن اهلل  العزيز 
االأمري بندر بن فهد بن �صعد بن عبدالرحمن اآل �صعود. واأعرب �صاحب ال�صمو حاكم 
راأ�س اخليمة يف برقيته عن بالغ تعازيه و�صادق موا�صاته اإىل خادم احلرمني ال�صريفني 
وعموم اآل �صعود الكرام �صائال املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�صع رحمته ومغفرته 
واأن ي�صكنه ف�صيح جناته.  كما بعث �صمو ال�صيخ حممد بن �صعود بن �صقر القا�صمي 

ويل عهد راأ�س اخليمة برقية تعزية مماثلة اإىل خادم احلرمني ال�صريفني.

عبد اهلل يو�شف: لدينا دائما خطط تطوير لتلبية احتياجات املجتمع

اقت�شادية راأ�س اخليمة تتفتح كاونرت �شعادة امل�شتهلك الثاين يف احلمرا مول 
•• راأ�س اخليمة -الفجر:

ال�صعادة  بتحقيق  اخليمة  راأ����س  اقت�صادية  ا�صرتاتيجية  اإط���ار  يف 
هذه  وتوفري  امل�صتهلك  حماية  ثقافة  ن�صر  خ��الل  من  امل�صتهلكني 
الدائرة  افتتحت  فلقد  التجارية،  والتجمعات  املراكز  يف  اخلدمات 
امل�صتهلكني  خلدمة  ج��دي��داً  م��رك��زاً  م��ول  حمرا  اإدارة  مع  بالتعاون 
الدائرة  النقبي مدير عام  ال�صايب  د. عبدالرحمن  �صعادة  بح�صور 
من  وع��دد  التجارية  الرقابة  ق�صم  مدير  عليون  عبداهلل  وفي�صل 
وتاأتي  امل��رك��ز.   واإدرة  التجارية  احلماية  ق�صم  وموظفي  م�صوؤويل 
راك  يف  امل�صتهلكني  �صعادة  كاونرت  افتتاح  اإجن��از  بعد  اخلطوة  ه��ذه 
ع��ام اجل���اري، حيث عرب  ب�صهر يونيو م��ن  افتتاحه  ال��ذي مت  م��ول 

معاجلة  ���ص��رع��ة  يف  ر���ص��اه��م  ع��ن  امل�صتهلكني  م��ن   84% ح����وايل 
اإ�صافياً  دافعاً  �صكل  مما  وهو  امل�صتهلك،  بحماية  املتعلقة  ال�صكاوى 
ل��ل��دائ��رة الف��ت��ت��اح امل��ق��ر اجل��دي��د يف احل��م��را م���ول.  واأك����دت فاطمة 
ال�صويدي مديرة ق�صم احلماية التجارية باأن الدائرة قامت بافتتاح 
بعناية  املقرين  موقع  اختيار  مت  حيث  امل�صتهلكني  ل�صعادة  مقرين 
البيع  منافذ  خ��الل  م��ن  املجتمع  ���ص��رائ��ح  الأغ��ل��ب  قريبني  ليكونا 
الكربى ب��االإم��ارة، وم��ن ه��ذا املنطلق وف��رت ال��دائ��رة ه��ذا الكاونرت 
للجوء  احلاجة  دون  امل�صتهلك  من  املبا�صرة  املالحظات  ال�صتقبال 
اأف��راد متدربني ليتم  الدائرة  الرئي�صي للدائرة، وقد وفرت  للمقر 
املر�صية  احللول  تقدمي  �صرعة  ويف  ال�صكاوى  التعامل مع خمتلف 

للم�صتهلك.

فقدان جواز �سفرت
امل��دع��و/ ���ص��الح جعفر   فقد 
ال�صودان    ، حم��م��د  ادري�������س 
رقم  �صفره  ج���واز  اجلن�صية 
يرجى   -  )678826(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
بال�صفارة ال�صودانية او اقرب 

مركز �صرطة باالمارات. 
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العدد 12100 بتاريخ 2017/8/19

اإعــــــــــالن
احلرير  ال�ص�����ادة/�صالون  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للرجال رخ�صة رقم:CN 1032183 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حممد ح�صني حمد �صالح الهاجري %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف علي يو�صف �صيد علي الرفاعي احلو�صني
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12100 بتاريخ 2017/8/19

اإعــــــــــالن
ريا�س  ال�ص�����ادة/كافترييا  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اجلنة رخ�صة رقم:CN 1098931 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة هالل علي حممد عبا�س اخلوري %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف نورة طالل علي احمد الع�صريي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12100 بتاريخ 2017/8/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/جلوبال نت تي بي ايه �س.ذ.م.م 

CN  قد تقدموا الينا بطلب فرع ابوظبي 1 رخ�صة رقم:1501272 

تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�صاحة 0.15*0.40 اىل 1*1

 تعديل ا�صم جتاري من/جلوبال نت تي بي ايه �س.ذ.م.م فرع ابوظبي 1

GLOBAL NET T P A LLC - BRANCH OF ABU DHABI 1

اىل/ فيدال للخدمات ال�صحية �س.ذ.م.م فرع ابوظبي 1 

VIDAL MEDICAL SERVICES LLC - BRANCH OF ABU DHABI 1

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 

حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12100 بتاريخ 2017/8/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صارة للهواتف املتحركة

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1044944 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة خالد فايز اال�صعد %100

تعديل وكيل خدمات/ا�صافة �صلطان حممد ابراهيم �صامل الطنيجي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حامد علي حمد حممد اجلنيبي

تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 2*1
 تعديل ا�صم جتاري من/�صارة للهواتف املتحركة

SARA MOBILE PHONES
اىل/ البا�صا للهواتف املتحركة 

ALBASHA MOBILE PHONE
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12100 بتاريخ 2017/8/19

اإعــــــــــالن
رمي  ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1026773:اخلليج للموا�صي رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة خليفة احمد حممد علي احلمادي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حممد علي مبخوت يعيل املنهايل

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12100 بتاريخ 2017/8/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/م�صبغة هايجني 

براند رخ�صة رقم:CN 2052257 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة خالد فريوز عبداهلل جنار املرزوقي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد عبداهلل النوبي خمي�س احلو�صني
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12100 بتاريخ 2017/8/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/يونيفر�صال 

CN 1086309:العقارية رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�صبوع  خالل  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 12100 بتاريخ 2017/8/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ايغل �صيلد للمقاوالت والنقليات العامة 

رخ�صة رقم:CN 2014489  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممد علي ح�صن باطوق %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف ر�صا حممود حممود ح�صني
�صيلد  ايغل  اىل  العامة  والنقليات  للمقاوالت  �صيلد  ايغل  التجاري/من  اال�صم  تعديل 

للمقاوالت العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�صاحة 0.60*0.40 اىل 1*1

املالك/�صامل خمي�س   4 1 مكتب  A2 ط  ق   34 م  ابوظبي م�صفح  تعديل عنوان/من 
 4 m مكتب  12 طابق  عبداهلل اخلمريي واخرون اىل ابوظبي حممد بن زايد �صرق 

املالك/جا�صم حممد عبدالرحمن عبدالغني
تعديل ن�صاط/حذف نقل املواد العامة بال�صاحنات الثقيلة )4923009(

تعديل ن�صاط/حذف نقل املواد العامة بال�صاحنات اخلفيفة )4923010(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12100 بتاريخ 2017/8/19

اإعــــــــــالن
لت�صليح  ال�ص�����ادة/ا�صيا  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�صيارات رخ�صة رقم:CN 1046502 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة خمي�س علي خمي�س علي البطيني %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف علي خمي�س علي حميد البطيني
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12100 بتاريخ 2017/8/19

اإعــــــــــالن
اجلزيرة  ال�ص�����ادة/مركز  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
لالع�صاب رخ�صة رقم:CN 1019146 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة خالد حممد �صعيد �صالح العامري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف �صعيد �صامل �صعيد �صامل امل�صكري

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12100 بتاريخ 2017/8/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صيدلية جي جي ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1031074 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ال�صيخ حممد بن مكتوم بن جمعه اآل مكتوم %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة تومباي مويدين بوالر احمد حاجي حمي الدين %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صامل �صعود �صعيد �صامل اجلابري

o 2 investment co. l.l.c تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صركة او 2 لال�صتثمار ذ.م.م
تعديل راأ�س املال/من 150000 اىل 600000

تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
 تعديل ا�صم جتاري من/�صيدلية جي جي ذ.م.م

GIGI PHARMACY LLC
اىل/ �صيدلية تومباي ذ.م.م 

THUMBAY PHARMACY LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12100 بتاريخ 2017/8/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/جمموعة يونيف�صت الوطنية لالغذية 

رخ�صة رقم:CN 1198437 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�صاحة null*null اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
 تعديل ا�صم جتاري من/جمموعة يونيف�صت الوطنية لالغذية

UNIVEST NATIONAL FOOD GROUP

اىل/ جمموعة يونيف�صت الوطنية لالغذية ميلكها ال�صيخ هزاع بن طحنون اآل نهيان 
�صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

 UNIVEST NATIONAL FOOD GROUP OWNED BYSHEIKH

 HAZAA BIN THNOON AL NEHAYAN ONE PERSON COMPANY

LLC  - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12100 بتاريخ 2017/8/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/املدر�صة احلديثة 

CN 1005286:لتعليم قيادة ال�صيارات رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة وليد �صامل عبداهلل علي الكندي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف ثابت مطر �صعيد حمد احل�صاين

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12100 بتاريخ 2017/8/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/الدملا�صي 

 CN 2150152:لالزياء الن�صائية  رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 12100 بتاريخ 2017/8/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صالون املق�س ال�صحري للحالقة 

رخ�صة رقم:CN 1104504  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة خمي�س عبيد خمي�س عبداهلل الظاهري %100

تعديل وكيل خدمات/حذف �صوكت �صالح علي �صالح البلو�صي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عبدال�صالم حممد ا�صرف

تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*2.40 اىل 2.40*1
تعديل ا�صم جتاري من/�صالون املق�س ال�صحري للحالقة 
CHARMING SECCORE BARBERSHOP SALON

اىل/ خمبز النماء اليدوي
AL NAMAA MANUAL BAKERY

تعديل ن�صاط/ا�صافة خمبز تنور )4781003(
تعديل ن�صاط/حذف ق�س وت�صفيف ال�صعر واحلالقة للرجال فئة ثالثة )9602101.3(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12100 بتاريخ 2017/8/19

علي واأولده للم�شاريع ال�شناعية ذ م م
يعلن مكتب حار�س و�صركاه لتدقيق احل�صابات )فرع ابوظبي( 
انه مبوجب قرار اجلمعية العمومية الغريعادية املوثق لدى 
كاتب العدل بتاريخ 7/30/ 2017  بالرقم 1703010308 بحل 

وت�صفية �صركة: 
)علي واأولده للم�شاريع ال�شناعية ذ م م( 

مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لدية  من  فعلى 
امل�صفى املعني هاتف رقم 026452666 فاك�س 026454499 �س 
ب  48517 ابوظبي النادي ال�صياحي  بناية �صيف �صياح غامن 

املزروعي طابق ميزانني مكتب رقم 4 .
واح�صار امل�صتندات الثبوتية وذلك خالل مدة اأق�صاها 45 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا االإعالن.

اإعــــــــالن ت�شفيـــــة �شركــــــــة 

منوذج اعالن الن�شر
للمحاماة واال�صت�صارات  املالك: مكتب اجلابري   / الت�صجيل  التجارية عن تقدم وكيل  العالمات  اإدارة  تعلن 

TAQEEF القانونية  طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية :تكييف

املودعة بالرقم :272678     بتاريخ :2017/05/04
با�ص������م :تكييف لتجارة اجهزة التربيد والتكييف ذ.م.م

وعنوانه:االمارات العربية املتحدة - ابوظبي هاتف: 026269050 فاك�س: 02626040 
�صندوق الربيد: 45628 امييل : jabriauh@emirates.net.ae ابوظبي

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:11 مكيفات الهواء اجهزة تربيد الغرف الثالجات املجمدات 
الرطوبة  �صبط  اجهزة  الكهربائية  التجهيزات  الرطوبة  �صبط  اجهزة  الهواء  منقيات  الثلج  �صنع  ماكينات 
باملازوت  العاملة  املدافئ  بالغاز  العاملة  املدافئ  الكهربائية  املباين  اج��واء  لت�صخني  الكهربائية  التجهيزات 
امليكروويف  اف��ران  التهوية  الكهربائية م��راوح  امل��راوح  امل��ارد  املاء  املراجل ماكينات تربيد و�صخ  او  ال�صخانات 

االفران الكهربائية اجهزة االنارة يف الفئة )11(.
و�صف العالمة:عبارة عن كلمة TAQEEF مكتوبة باالحرف الالتينية وعلى ي�صارها ر�صمة على �صكل اربعة 

مربعات منحرفة اال�صالع وا�صفلها كلمة )تكييف( مكتوبة باالحرف العربية.
اال�صرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  19  اأغ�سط�س 2017 العدد 12100

منوذج اعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك: را�صد ح�صن العلكيم

RZ Fashion: طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية  

املودعة بالرقم :275507     بتاريخ :2017/06/21
با�ص������م :را�صد ح�صن العلكيم

وعنوانه:بوابة ابوظبي فيال 38 هاتف: 0506225558 �صندوق الربيد:6257 
امييل: nalsuwaidi2011@gmail.com ابوظبي

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�صكيله من الب�صائع ل�صالح الغري وذلك 
لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�صرائها عند احلاجة )وال ينطوي ذلك على خدمة النقل( وقد تقدم مثل 

هذه اخلدمات من خالل متاجر البيع بالتجزئه مالب�س جاهزة.
RZ داخل �صكل دائري مزخرف وحتته كتبت كلمة  التجارية عبارة عن احلرفني  و�صف العالمة:العالمة 

واال�صود. االبي�س  باللونني  والعالمة   Fashion
اال�صرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  19  اأغ�سط�س 2017 العدد 12100 العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03657/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03413/2017  �سكني- ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �صده : القو�س للمقاوالت  - �س ذ م م 
جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : ح�صن عبداهلل احمد البحري   
ال�صادر ل�صاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�صي باالتي:

1- الزام املدعي عليه باخالء العني املوؤجرة وت�صليمها للمدعي خالية من 
ال�صواغل 

امل�صتحقة عن  الزام املدعي عليه عليها ان توؤدي للمدعي قيمة االجرة   -2
الفرتة من 2016/7/14 وحتى متام االخالء الفعلي بواقع االجرة ال�صنوية 

مبلغ 60000 درهم  
3 - الزام املدعي عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�صة ع�صر يوم من 
تاريخ الن�صر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �صوف يتم 

اتخاذ االجراءات القانونية املنا�صب لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
   اعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/06430/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : عبداهلل حممد جا�صم علي �صكر 

مبا اأن املدعي : �صيف بن حممد بن عبداهلل بن �صيف الدروي�صي ال�صام�صي 
املركز بطلب  ام��ام  ايجارات  الدعوى 02/06430/2017 /جت��اري  اأق��ام �صدكم  قد 

الزامكم بالتايل
مطالبة مالية -  ان املدعي عليه حرر له �صيكني مببلغ اجمايل )32392( درهم 

كقيمة ايجارية وتبني عدم وجود ر�صيد لهم وميتنع عن �صداد مقابلهم 
مطالبة مالية - ان العقد ت�صمن الن�س على غرامة ارتداد كل �صيك مبلغ )1000 

درهم( وقد ارتد عدد )2( �صيك دون �صرف 
مطالبة مالية- الزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ 19500 درهم قيمة ال�صر اجلزائي 

املن�صو�س عليه بالعقد 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

االربعاء  يوم  بجل�صة  للح�صور  بالن�صر  اعالنكم  اع��ادة  الق�صائية  اللجنة  وق��ررت 
ال�صاد�صة(  )اللجنة  الق�صائية  اللجنة  ام��ام  2.30م  ال�صاعة   2017/8/23 املوافق 
بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى 
. فاأنت مكلف  الن�صر  اي��ام من تاريخ  امل�صافة اىل ثالثة  اأم��ر بتق�صري مدة  ، وقد 

باحل�صور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات. 

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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اأخبـار الإمـارات
الفجرية ت�شت�شيف الحتفال باليوم العاملي لل�شباب �شمن »�شيف بالدي 2017«

•• الفجرية -وام:

نظمت الهيئة العامة لرعاية ال�صباب والريا�صة 
مم��ث��ل��ًة ب��ال��ن��ادي ال��ع��ل��م��ي يف ال��ف��ج��رية ومركز 
احتفااًل  مربح  فتيات  ومركز  الفجرية  فتيات 
باليوم العاملي لل�صباب -�صمن الربنامج الوطني 
لالأن�صطة ال�صيفية “�صيف بالدي 2017”- 

حتت �صعار “ال�صباب وبناء ال�صالم”.
ب��ن حمد  ع��ب��داهلل  ال�صيخ  ام�����س  احل��ف��ل  و�صهد 
بن �صيف ال�صرقي رئي�س احتاد االإم��ارات لبناء 
اليماحي ع�صو  اأحمد  و�صعادة حممد  االأج�صام 
املجل�س الوطني االحتادي النائب االأول لرئي�س 

غرفة جتارة و�صناعة الفجرية ونا�صر الزعابي 
والثقافية  ال�����ص��ب��اب��ي��ة  االأن�����ص��ط��ة  اإدارة  م��دي��ر 
والريا�صة  ال�����ص��ب��اب  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة  بالهيئة 
وحممد  ب��الدي  �صيف  لفعاليات  ال��ع��ام  املن�صق 
املال، نائب رئي�س جمعية الفجرية اخلريية اإىل 
جانب ح�صور نخبة من ال�صخ�صيات البارزة يف 

املجال ال�صبابي.
العاملي  ال��ي��وم  ع��ن  ع��ر���ص��ا  االح��ت��ف��ال  وت�صمن 
من  االإم���ارات���ي  ال�����ص��ب��اب  يحققه  وم���ا  لل�صباب 
اإجنازات، كما قدم مركز فتيات الفجرية عر�صاً 
اىل  ا���ص��اف��ة  ال�صدارة”  “وطن  ع��ن��وان  ح��م��ل 
 .. ا�صتثنائي  �صباب   “ ب��ع��ن��وان  ح��واري��ة  جل�صة 

مبنظور ا�صتثنائي لبناء ال�صالم وخدمة الوطن 
نخبة من املتحدثني ا�صتعر�صوا  فيها  “ �صارك 
ال�صباب  فئة  دع��م  يف  الر�صيدة  القيادة  م�صرية 
ب�����االإم�����ارات وال������دور ال�����ذي ت���ق���وم ب���ه اجلهات 
احلكومية واملحلية يف متكني ال�صباب مبختلف 
ال��زع��اب��ي ان  ن��ا���ص��ر  ال�صيد  ال��ق��ط��اع��ات. وق���ال 
اأولت  الهيئة العامة لرعاية ال�صباب والريا�صة 
ال�صباب اهتماماً كبرياً يف ظل توجيهات القيادة 
الر�صيدة اإىل جانب دعم معايل ال�صيخ نهيان بن 
مبارك اآل نهيان، وزير الثقاقة وتنمية املعرفة 
رئي�س الهيئة العامة لرعاية ال�صباب والريا�صة 
اأثبت جدارته يف  االإم��ارات��ي  ال�صباب  اأن  م��وؤك��داً 

املحبة  ن�صر  على  وق��درت��ه  التحديات  مواجهة 
اإىل  يعود  وذل��ك  رح��ال��ه  اأينما حطت  وال�����ص��الم 
وتقاليده  وع��ادات��ه  االإم���ارات���ي  ال�صعب  طبيعة 

االأ�صيلة.
ال��ف��زاري م��دي��ر النادي  اك��د خ��ال��د  م��ن جانبه 
املراكز  ع��ن  نيابة  كلمة  ف��ى  بالفجرية  العلمي 
ال�صبابية يف املنطقة ال�صرقية اأن دولة االإمارات 
اأهمية  ال�صباب  قطاع  اأول��ت  الر�صيدة  بقيادتها 
ومقوماً  التنمية  يف  ركيزة  واعتربتهم  كبرية، 
الربامج  دع����م  ج���ان���ب  اإىل  ل��ل��ن��ج��اح  رئ��ي�����ص��ي��اً 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ه��ادف��ة وحت��ف��ي��زه��م ن��ح��و االإب�����داع 

واالبتكار واملبادرة.

»�شقيا الإمارات« تدعم اجلهود الإن�شانية لدولة الإمارات عرب توفري مياه نقية ملاليني املحرومني حول العامل

البيولوجية  ال��ع��وام��ل  م��ن  امل��ي��اه 
وامللوثات الكيميائية.

�ُصقيا  م���وؤ����ص�������ص���ة  ت����ه����دف  ك���م���ا 
امل���ي���اه  ت����وف����ري  اإىل  االإم��������������ارات 
للمحتاجني  ل��ل�����ص��رب  ال�����ص��احل��ة 
وامل���ن���ك���وب���ني وامل���ح���روم���ني حول 
العامل، وامل�صاهمة يف اإيجاد حلول 
�صح  لق�صية  ومبتكرة  م�صتدامة 
امل���ي���اه ح����ول ال���ع���امل م���ن خالل 
وامل�صاريع  وال��ب��ح��وث  ال��درا���ص��ات 
ال�صم�صية  الطاقة  ت�صتخدم  التي 

يف توفري املياه النقية.
»���ص��ق��ي��ا االإم�������ارات« ال ت��ف��رق بني 
حاجته  ب��ق��در  اإال  واآخ�����ر  اإن�����ص��ان 
املاء وحول مبادرات موؤ�ص�صة  اإىل 
جهود  دع��م  يف  االإم�����ارات«  »�صقيا 
يقول  االإن�صانية،  االإم���ارات  دول��ة 
الطاير،  حم��م��د  ���ص��ع��ي��د  ���ص��ع��ادة 
رئ��ي�����س جم��ل�����س االأم����ن����اء: ت���وؤدي 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة 
حتت قيادة �صيدي �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، 
رئي�س الدولة حفظه اهلل، واأخيه 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ���ص��ي��دي 
اآل مكتوم، رعاه  حممد بن را�صد 
ال�صمو  اأ���ص��ح��اب  واإخ��وان��ه��م  اهلل، 
اأع�������ص���اء امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى حكام 
االإمارات، دوراً رائداً على م�صتوى 
للتحديات  ال��ت�����ص��دي  يف  ال��ع��امل 
ف�صاًل  ال��ب�����ص��ري��ة  ت���واج���ه  ال���ت���ي 
ع��ن ح�����ص��وره��ا ال���ب���ارز يف توفري 

ال�صمو  �صاحب  �صيدي  قال  فكما 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
االإم���������ارات ال  ���ص��ق��ي��ا  رع�����اه اهلل: 
بقدر  اإال  واآخ��ر  اإن�صان  بني  تفرق 
هي  وك��ذل��ك  امل����اء،  اإىل  حاجتهم 
جميع اأعمالنا االإن�صانية يف دولة 
وهي  واح���دة،  ر�صالتها  االإم����ارات 
واملحتاجني  املنكوبني  م�صاعدة 

واملحرومني يف كل العامل .

حــول  م�شتفيد  ــني  ــالي م  8
العامل حتى نهاية 2016

م�صاريع  االإم���ارات«  »�صقيا  نفذت 
الأكرث  نقية  ���ص��رب  م��ي��اه  لتوفري 
م���ن 8 م��الي��ني ���ص��خ�����س يف 19 
دول����ة ح���ول ال���ع���امل ح��ت��ى نهاية 
من  عدد  مع  بالتعاون   ،2016
اخلريية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  ال��ه��ي��ئ��ات 

الرائدة.
االإم�����ارات  �صقيا  م��وؤ���ص�����ص��ة  ت��ن��ف��ذ 
هيئة  م��ع  بالتعاون  م�صروعاتها 
ال����ه����الل االأح�����م�����ر االإم������ارات������ي، 
وم���وؤ����ص�������ص���ة حم���م���د ب����ن را����ص���د 
اخلريية  ل���الأع���م���ال  م��ك��ت��وم  اآل 
واالإن�صانية حتت مظلة »موؤ�ص�صة 
مكتوم  اآل  را�����ص����د  ب����ن  حم���م���د 

العاملية«. 
ح���ي���ث ن���ف���ذت ���ص��ق��ي��ا االإم���������ارات 
واأوغندا  غ��ان��ا  يف  م�صاريع   10
وال�����������ص�����وم�����ال وط���اج���ك�������ص���ت���ان 
وال�صنغال  وم����ايل  وم��وري��ت��ان��ي��ا 

حلملة »الأجلك يا �صومال«
���ص��م��ن ج���ه���وده���ا يف ع����ام اخلري 
ودعماً حلملة »الأجلك يا �صومال« 
الهالل  ه��ي��ئ��ة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
االأحمر االإماراتي، تنفذ موؤ�ص�صة 
�صقيا االإمارات م�صروعني لتوفري 
مياه ال�صرب الأكرث من 90 األف 
بالتعاون  ال�����ص��وم��ال  يف  ن�����ص��م��ة 
ب���ن را�صد  م���ع م��وؤ���ص�����ص��ة حم��م��د 
اخلريية  ل���الأع���م���ال  م��ك��ت��وم  اآل 
امل�صروع  يت�صمن  واالإن�����ص��ان��ي��ة. 
املياه  لتجميع  نقطة  بناء  االأول 
قرب ينابيع املياه اأ�صفل اجلبل يف 
ال�صرق  مبحافظة  اأفوين  مدينة 
مرت   300 ب�صعة  ال�����ص��وم��ال  يف 
ب�صعة  للمياه  وخ���زان���ات  م��ك��ع��ب، 
اإىل  اإ�صافة  مكعب،  مرت   600
توزيع  �صبكة  وا���ص��ت��ب��دال  اإ���ص��الح 
املياه التي تنقل املياه اإىل املدينة 
وي�صهم  ك��ي��ل��وم��رتات.   3 ب��ط��ول 
معاناة  ت���خ���ف���ي���ف  يف  امل���������ص����روع 
املياه  على  احل�����ص��ول  يف  ال�صكان 
ال�صاحلة لل�صرب وتقليل امل�صافة 
على  للح�صول  يقطعونها  ال��ت��ي 
املياه الأغرا�س ال�صرب اأو الري اأو 

�صقي املوا�صي. 
و�صي�صتفيد من هذا امل�صروع نحو 
عدد  ميثلون  �صخ�س  األ��ف   50
�صكان  ع��ن  ف�صاًل  املدينة،  �صكان 

القرى املجاورة.
حفر  ال��ث��اين  امل�����ص��روع  ويت�صمن 

الدعم الالزم وتقدمي امل�صاعدات 
االإن�صانية يف جميع اأرجاء العامل، 
للمجتمعات  ال����ع����ون  ي����د  م����د  و 
الفقرية ودعم التنمية امل�صتدامة، 
جميع  االإم����ارات  دول��ة  فت�صدرت 
امل�صاعدات  تقدمي  العامل يف  دول 
التنموية االإن�صانية للعام 2016 
منظمة  بح�صب  دخلها  اإىل  ن�صبة 

التعاون االقت�صادي والتنمية.
واأ�������ص������اف ����ص���ع���ادت���ه: ن���ل���ت���زم يف 
م��وؤ���ص�����ص��ة ���ص��ق��ي��ا االإم�������ارات التي 
ال�صمو  ���ص��ي��دي ���ص��اح��ب  اأط��ل��ق��ه��ا 
ال�������ص���ي���خ حم���م���د ب����ن را�����ص����د اآل 
مكتوم رعاه اهلل، بتنفيذ اأحد اأهم 
مبادرات حممد  موؤ�ص�صة  اأه��داف 
اأال  العاملية  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن 
واالأمرا�س  الفقر  مكافحة  وه��و 
اإي���ج���اد حلول  االإ����ص���ه���ام يف  ع���رب 
املياه  �ُصّح  مل�صكلة  وجذرية  دائمة 
ح���ول ال��ع��امل م��ن خ���الل البحث 
املياه،  وحتلية  لتنقية  حلول  عن 
املناطق  خ��دم��ة  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
�صح  اأو  اجل��ف��اف  م��ن  تعاين  التي 
وت����وف����ري مياه  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  امل����ي����اه 
با�صتخدام  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ال�������ص���رب 
وتنقية  ح��دي��ث��ة،  تقنية  و���ص��ائ��ل 
الطاقة  با�صتخدام  املياه  وحتلية 
ال�صم�صية، مل�صاعدة املاليني ممن 
ي��ع��ان��ون م��ن ت��ل��وث م��ي��اه ال�صرب 
بني  ت��ف��رق��ة  دون  ال���ع���امل  ح����ول 
ثقافة،  اأو  ديانة  اأو  لون  اأو  جن�س 

بن  موؤ�ص�صة حممد  بالتعاون مع 
را�صد اآل مكتوم لالأعمال اخلريية 

واالإن�صانية يف عام 2016. 
مع  االإم����ارات  �صقيا  تعاونت  كما 
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل 
الإغ��اث��ة ال��ي��م��ن، وو���ص��ل اإجمايل 
اإىل  املبادرة  امل�صتفيدين من  عدد 
اأك����رث م���ن م��ل��ي��ون ���ص��خ�����س وفق 

تقرير الوزارة.

اأبرز امل�شروعات الإن�شانية
واأ�صار ال�صيد حممد عبد الكرمي 
التنفيذي  امل���دي���ر  ال�����ص��ام�����ص��ي، 
»�صقيا  مل����وؤ�����ص���������ص����ة  ب����ال����وك����ال����ة 
االأم�������ارات«: م��ن م�����ص��اري��ع �صقيا 
االإمارات يف عام اخلري، حفر اآبار 
اأفغان�صتان،  م��ن  ك��ل  ارت��وازي��ة يف 
بنغالدي�س،  ب����ن����ني،  ال���ف���ل���ب���ني، 
جيبوتي، تايالند وبوركينا فا�صو. 
امل�صتفيدين  ع��دد  اإج��م��ايل  ويبلغ 
امل��ت��وق��ع م��ن ه���ذه امل�����ص��اري��ع نحو 
122،000 �صخ�س. كما عملت 
على  امل��ي��اه  ت��وزي��ع  على  املوؤ�ص�صة 
ال�صائم يف  اإفطار  امل�صاجد وخيم 
اإمارات الدولة املختلفة بالتعاون 
مع 13 جمعية وموؤ�ص�صة خريية 
رم�صان  ����ص���ه���ر  خ�����الل  حم���ل���ي���ة 

املبارك.

توفري مياه ال�صرب لنحو 90 
األف �صخ�س يف ال�صومال دعماً 

ق���ري���ة طوكيو  يف  ارت�������وازي  ب��ئ��ر 
يف  ال�صفلى  �صبيلي  حمافظة  يف 
مياه  �صيكة  وتركيب  ال�صومال، 
وي�صهم  ك��ه��رب��ائ��ي��ة.  م�صخة  م��ع 
امل�صروع يف ح�صول اأكرث من 40 
النظيفة،  امل��ي��اه  على  ن�صمة  األ��ف 
وت��خ��ف��ي��ف م���ع���ان���اة ال�������ص���ك���ان يف 
ال��ب��ح��ث ع���ن امل���ي���اه، ف�����ص��اًل عن 
احل�����د م����ن ان���ت�������ص���ار االأم����را�����س 

نتيجة �صرب املياه امللوثة.

بقيمة  للمياه  عاملية  جائزة 
مليون دولر اأمريكي

ت�����ص��رف »���ص��ق��ي��ا االإم��������ارات« على 
»ج����ائ����زة حم���م���د ب����ن را�����ص����د اآل 
ل��ل��م��ي��اه« بقيمة  ال��ع��امل��ي��ة  م��ك��ت��وم 
والتي  اأم���ري���ك���ي،  دوالر  م��ل��ي��ون 
ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  اأط��ل��ق��ه��ا 
رعاه  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد 
البحثية  املوؤ�ص�صات  اهلل، لت�صجيع 
جميع  م��ن  واملبتكرين  واالأف����راد 
اأن��ح��اء ال��ع��امل على اإي��ج��اد حلول 
للت�صّدي  وم��ب��ت��ك��رة  م�����ص��ت��دام��ة 
مل�����ص��ك��ل��ة ���ص��ح امل���ي���اه ال��ن��ظ��ي��ف��ة يف 
الطاقة  ب���ا����ص���ت���خ���دام  ال�����ع�����امل، 
وت�صم اجلائزة ثالث  ال�صم�صية. 
املبتكرة،  امل�صاريع  ج��ائ��زة  ف��ئ��ات: 
البحث  يف  االب����ت����ك����ار  وج�����ائ�����زة 
االبتكارات  وج��ائ��زة  وال��ت��ط��وي��ر، 

ال�صابة.
وقال �صاحب ال�صمو لدى اإطالقه 

وعمل  العطاء  قيم  ك��ان��ت  لطاملا 
اخلري مبادئ رئي�صية تنطلق منها 
العربية  االإم������ارات  دول���ة  ر���ص��ال��ة 
املتحدة، حيث متتد اأيادي الدولة 
االأر�س  بقاع  اإىل جميع  البي�صاء 
تخفف معاناة االإن�صان اأينما كان 
ب�صرف النظر عن جن�صه اأو عرقه 
النبيلة  بالقيم  التزاماً  دينه،  اأو 
ت��ن��ب��ع م���ن م���ب���ادئ الدين  ال���ت���ي 
والتقاليد  احل��ن��ي��ف  االإ���ص��الم��ي 
اإطالق  وج��اء  االأ�صيلة.  العربية 
موؤ�ص�صة »�صقيا االإمارات« لي�صكل 
الدولة  م�صرية  يف  مهمة  اإ�صافة 
توؤكد  االإن�صاين،  العمل  يف جمال 
زايد  ال�صيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  ن��ه��ج  اأن 
اهلل  طيب  نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن 
وعلى  م�����ص��ت��م��راأ،  زال  م���ا  ث�����راه، 
دربه توا�صل قيادة دولة االإمارات 

جهودها يف خدمة االإن�صانية.

تاأ�شي�ش »�شقيا الإمارات«
ب��داأت »�صقيا االإم���ارات« يف يونيو 
�صاحب  اأطلقها  كحملة   2014
را�صد  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
الدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
ال�صرب  م��ي��اه  لتوفري  اهلل،  رع���اه 
خل��م�����ص��ة م��الي��ني ���ص��خ�����س حول 
بنجاح  احلملة  واختتمت  العامل، 
كبري بعد اأن جمعت 180 مليون 
تكفي الإجناز  يوماً،  درهم يف 18 
ال�صرب  م��ي��اه  ل��ت��وف��ري  م�����ص��اري��ع 
�صخ�س.  م��الي��ني   7 الأك���رث م��ن 
اأ�����ص����در   ،2015 م�����ار������س  ويف 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حممد 
نائب رئي�س  اآل مكتوم،  را�صد  بن 
ال����وزراء،  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
ب�����ص��ف��ت��ه ح���اك���م���اً الإم���������ارة دب���ي 
 ،2015 ل�صنة   3 رق��م  ال��ق��ان��ون 
االإمارات«  �ُصقيا  »موؤ�ص�صة  باإن�صاء 
للربح  تهدف  ال  عامة  كموؤ�ص�صة 
بال�صخ�صية  امل��وؤ���ص�����ص��ة  وت��ت��م��ت��ع 
القانونية.  واالأهلية  االعتبارية 
كما اأ�صدر �صاحب ال�صمو املر�صوم 
بت�صكيل   2015 ل�صنة   8 رق���م 
�صقيا  م��وؤ���ص�����ص��ة  اأم����ن����اء  جم��ل�����س 
االإمارات، برئا�صة الع�صو املنتدب 
الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء 
عن  ممثل  وع�صوية  دب��ي،  ومياه 
كل من وزارة اخلارجية والتعاون 
االأحمر  ال��ه��الل  وهيئة  ال���دويل، 
ب����ال����دول����ة، وج���ام���ع���ة االإم��������ارات 
املتحدة، وجامعة خليفة  العربية 
للعلوم والتكنولوجيا، اإ�صافة اإىل 
كهرباء  هيئة  عن  اثنني  ممثلني 

ومياه دبي.

اأهداف »�شقيا الإمارات«
ل�صنة   3 رق�����م  ال����ق����ان����ون  ح�����دد 
»�صقيا  موؤ�ص�صة  اأه��داف   2015
مكانة  تعزيز  وت�صمل  االإم����ارات« 
املبادرات  انتهاج  يف  عاملياً  الدولة 
لتح�صني  االإن�صانية  وامل�صاعدات 
للمجتمعات  املعي�صية  ال��ظ��روف 
وحتقيق  وامل���ن���ك���وب���ة،  ال���ف���ق���رية 
وم�صاندة  امل�����ص��ت��دام��ة،  ال��ت��ن��م��ي��ة 
دور املنظمات والهيئات االإن�صانية 
على  قدراتها  وتعزيز  الدولة،  يف 
االإن�صانية  امل�����ص��ت��ج��دات  م��واك��ب��ة 
م�صاركة  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ط��ارئ��ة، 
املياه  توفري  يف  الدولية  اجلهود 
ومكافحة  والنظيفة،  ال�صاحلة 
التي  ب��امل��ي��اه  املت�صلة  االأم���را����س 
وحماية  ال���ب�������ص���ر،  ح���ي���اة  ت���ه���دد 

جائزة حممد بن را�صد اآل مكتوم 
العاملية للمياه: �صنعمل يف املرحلة 
املقبلة يف البحث عن حلول دائمة 
وذلك  املياه،  �صح  مل�صكلة  وجذرية 
ال�صم�صية  ال��ط��اق��ة  ب��ا���ص��ت��خ��دام 
التي حباها اهلل لكوكبنا يف تنقية 
وحتلية وت�صفية املياه يف املناطق 
ال���ع���امل، وندعو  امل��ح��ت��اج��ة ح���ول 
حول  البحثية  املوؤ�ص�صات  جميع 
م�صابقة  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة  ال���ع���امل 
ملن  اأمريكي،  بقيمة مليون دوالر 
م�صتدامة  حلول  اإيجاد  ي�صتطيع 
ورخي�صة ومبتكرة لهذا الغر�س.

يف  دول   8 م����ن  ف���ائ���زي���ن   10
الدورة االأوىل 

بن  مكت������وم  ال��������صيخ  �ص�����مو  كرم 
مكتوم،  اآل  را����ص���د  ب���ن  حم������مد 
�ص���هر  يف  دب������ي  حا�������كم  ن��ائ��ب 
من  فائزين   10 املا�صي،  اإب��ري��ل 
من  االأوىل  ال�����دورة  يف  دول   8

اجلائزة. 
ك��ل��م��ت��ه خ����الل احل���ف���ل، قال  ويف 
اليوم  ال��ط��اي��ر: جن��ت��م��ع  ���ص��ع��ادة 
يف  ال��ف��ائ��زي��ن  املبتكرين  لتكرمي 
ال��دورة االأوىل من جائزة حممد 
العاملية  م���ك���ت���وم  اآل  را�����ص����د  ب����ن 
���ص��ع��دن��ا مب�صتوى  وق���د  ل��ل��م��ي��اه. 
االهتمام وحجم امل�صاركة الوا�صعة 
االبتكارات  وبنوعية  اجل��ائ��زة،  يف 
البحوث  م���راك���ز  ق��دم��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
واملوؤ�ص�صات واالأفراد من خمتلف 
تلقينا  ح���ي���ث  ال�����ع�����امل،  اأن�����ح�����اء 
بلداً   43 م���ن  م�����ص��ارك��ة   138
�صعدنا بحجم  ال��ع��امل، كما  ح��ول 
يف  امل�صاركة  على  ال�صباب  اإق��ب��ال 
االإمارات  دور  يوؤكد  ما  اجل��ائ��زة، 
كمن�صة حمفزة لالبتكار ووجهة 
للمبدعني  وحا�صنة  للمبتكرين 

من جميع اأنحاء العامل.

البحوث والتطوير
ال تقت�صر اأهداف موؤ�ص�صة »�صقيا 
املياه  ت���وف���ري  ع���ل���ى  االإم�����������ارات« 
للمحتاجني  ل��ل�����ص��رب  ال�����ص��احل��ة 
ت�صعى  ب��ل  ال��ع��امل فح�صب،  ح��ول 
البحوث  جهود  خ��الل  من  اأي�صاً 
مبتكرة  حلول  الإيجاد  والتطوير 
املياه  ن����درة  مل�صكلة  وم�����ص��ت��دام��ة 
وت�صعى  ال��ع��امل،  ح���ول  النظيفة 
املياه  تنقية  �صبل  ا�صتك�صاف  اإىل 
ال�صم�صية من  الطاقة  با�صتخدام 
على  املتزايد  الطلب  تلبية  اأج��ل 
التنمية  تعزيز  واالإ�صهام يف  املياه 

امل�صتدامة. 
اأب������رز م�����ص��اري��ع��ه��ا يف هذا  وم����ن 
لتحلية  متنقلة  حم��ط��ة  امل��ج��ال 
العك�صي  التنا�صح  بتقنية  امل��ي��اه 
ال�صم�صية  ال��ط��اق��ة  ب��ا���ص��ت��خ��دام 
ال��ك��ه��رو���ص��وئ��ي��ة ب���ال���ت���ع���اون مع 
وب�صعة  دب��ي،  ومياه  كهرباء  هيئة 
مرت   7.7 اإىل  ت�����ص��ل  اإن��ت��اج��ي��ة 
امل��ح��الة يومياً،  امل��ي��اه  مكعب م��ن 
احتياجات  لتلبية  يكفي  م��ا  اأي 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  ���ص��خ�����س،   1،540
بتقنية  امل����ي����اه  حت���ل���ي���ة  حم���ط���ة 
با�صتخدام  ال��ع��ك�����ص��ي  ال��ت��ن��ا���ص��ح 
الكهرو�صوئية  ال�صم�صية  الطاقة 
مع تخزين الطاقة ب�صعة انتاجية 
م��ك��ع��ب��اً يف  م����رتاً   50 اإىل  ت�����ص��ل 
اليوم، يف جممع حممد بن را�صد 
ال�صم�صية،  ل��ل��ط��اق��ة  م��ك��ت��وم  اآل 
 10،000 اح��ت��ي��اج��ات  ل��ت��ل��ب��ي��ة 

�صخ�س.

العامل حول  دولة   19 يف  املوؤ�ش�شة  م�شروعات  من  م�شتفيد  ماليني   8

توفري مياه ال�شرب لأكرث من 90 األف ن�شمة يف ال�شومال  متا�شيا مع عام اخلري ودعمًا حلملة »لأجلك يا �شومال«

للمياه العاملية  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  جائزة  من  الأوىل  الدورة  يف  فائزين   10

اخليمة  راأ�س  �شرطة  مبعهد  تدريبا  ينهون  منت�شبا   125
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�صهد العقيد حممد �صعيد املهريي مدير معهد تدريب �صرطة راأ�س 
اخليمة، حفل تخريج 6 دورات تدريبية مبعهد تدريب ال�صرطة، 
هي  ال�صرطة،  ومنت�صبات  منت�صبي  من  م�صارك   125 �صملت 
واإجراءات  اأ�صاليب  االأداء، ودورة  اإعداد اخلطط وموؤ�صرات  دورة 
التعامل مع امل�صكالت، ودورة اأ�صاليب االأداء االإيجابي يف العمل، 
ودورة تنمية مهارات القدرات الذاتية والتفوق يف االأداء ، ودورة 
التميز يف االأداء ، ودورة املواد اخلطرة ، حيث تاأتي هذه الدورات 
انطالقاً من منهجية حتديد االحتياجات التدريبية التي تهدف 

كوادر  وج��ود  يحقق  مب��ا  الب�صرية،  امل���وارد  وتطوير  ت��دري��ب  اإىل 
ب�صرية موؤهلة ومدربة قادرة على القيام مبهامها وم�صوؤولياتها 

على اأف�صل وجه.
ال��داخ��ل��ي��ة على  وزارة  امل��ه��ريي، مب���دى ح��ر���س  العقيد  واأ����ص���اد   
اأدائهم،  مب�صتوى  االرت��ق��اء  بهدف  العاملني،  جميع  كفاءة  رف��ع 
اإىل  الهادفة  الإ�صرتاتيجيتها  ال�صرطي، جت�صيداً  العمل  وتطوير 
تاأهيل وتدريب الكوادر الب�صرية لتمكينها من مواكبة املتغريات 
لي�صبحوا  كافة،  املجاالت  يف  العامل  ي�صهدها  التي  وامل�صتجدات 
اأكمل وجه، موؤكداً  املطلوبة وعلى  بال�صورة  العمل  قادرين على 
اأن القيادة العامة ل�صرطة راأ�س اخليمة متمثلة يف معهد تدريب 

ال�صرطة، قد �صعت اإىل �صقل وتطوير مهارات منت�صبيها، بطرح 
املزيد من مثل هذه الدورات يف اإطار اإ�صرتاتيجيتها الرامية اإىل 
منها  املُثلى  اال�صتفادة  لتحقيق  الب�صرية،  امل��وارد  واإب��راز  تطوير 
من  التي  احلديثة  التدريبية  االإ�صرتاتيجيات  اأح��دث  بتطبيق 
مدير  دع��ا  التخريج  ختام  يف  العالية.  االإنتاجية  حتقيق  �صاأنها 
اإىل تطبيق  راأ�����س اخل��ي��م��ة، اخل��ري��ج��ني  ���ص��رط��ة  ت��دري��ب  معهد 
الفائدة  لتحقيق  عملهم،  مواقع  يف  ميدانياً  ال��دورات  مكت�صبات 
املهنية  اجل��ودة  اإىل  الو�صول  غاية  وحتقيق  التدريب  من  املُثلي 
منقطع  وظيفي  متيز  اإىل  الو�صول  لتحقيق  واملطلوبة  املطلقة 

النظري، بانتهاج اأحدث اأ�صاليب التدريب والتطوير.

حاكم عجمان يعزي اأ�شرة عبد احل�شني عبد الر�شا
•• عجمان-وام:

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي ع�صو املجل�س االأعلى حاكم عجمان برقية تعزية 
وموا�صاة اإىل ال�صيخ حممد عبداهلل املبارك ال�صباح وزير الدولة ل�صوؤون جمل�س الوزراء وزير االإعالم 
الكويتي  الفنان  له  املغفور  بوفاة  وذوي��ه  الر�صا  الفقيد عبد احل�صني عبد  واأ�صرة  بالوكالة  الكويتي 
الكبري. و اأعرب �صموه يف برقيته عن خال�س تعازيه وموا�صاته للوزير الكويتي واأ�صرة الفقيد ولل�صعب 
الكويتي ال�صقيق واأ�صرة امل�صرح الكويتي واخلليجي والعربي الذي فقد اأحد رواده بعدما اأثرى ال�صاحة 
امل�صرحية والفنية وترك تاريخا واإرثا فنيا حافال امتد الأكرث من خم�صني عاما �صائال املوىل عز وجل 

اأن يتغمده بوا�صع رحمته واأن ي�صكنه ف�صيح جناته.
الدولة  لوزير  تعزية مماثلة  برقية  النعيمي ويل عهد عجمان  بن حميد  ال�صيخ عمار  �صمو  بعث  و 
ل�صوؤون جمل�س الوزراء وزير االعالم الكويتي بالوكالة و اأ�صرة الفقيد �صائال اهلل العلي القدير اأن 

يتغمده بوا�صع رحمته واأن ي�صكنه ف�صيح جناته.
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العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2012/1583  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه/1- علي ر�صا غالم ر�صا مدير �صركة هارد�صتون انرتنا�صيونال 2-�صركة 
هارد�صتون انرتنا�صيونال للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/

بنك �صادرات ايران وميثله:احمد علي مفتاح �صالح الزعابي نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2013/2/27 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/بنك �صادرات ايران 
املدعي مبلغ وقدره  للم�صرف  يوؤديا  بان  بالت�صامن  املدعي عليها  وبالزام  اال�صباب  لهذه 
)11.90.579.13( درهم ال غري والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ:2012/10/3 وحتى 
احل�صوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  ومقابل  بامل�صاريف  الزامهما  مع  التام  ال�صداد 
قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر 

با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/2263  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  املعمورة للتجارة العامة ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ فينيك�س كونكرت برودكت�س - فرع من وايف ال�صناعية �س.ذ.م.م 
وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
)82030.44( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها 
 Ch 1.C.14 جل�صة يوم االربعاء املوافق 2017/9/6 ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذا 
حالة  ويف  االأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2261  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ار ايه جيه اي للخدمات الفنية ���س.ذ.م.م 2- حممد افتخار حممد 
ناندانان  فيتيل  بادينهارى  ناندانان  /رو�صني  املدعي  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهويل  انور 
وميثله:ريا�س عبداملجيد حممود الكبان قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة ب�صم 
ملف احلجز التحفظي رقم:2017/271 جتاري ملف الدعوى والزام املدعي عليها بدفع مبلغ 
وقدره )100.000( درهم وقيمة ال�صيك مببلغ وقدره )20.000( درهم بواقع 9% من تاريخ 
وحددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  والر�صوم  التام  ال�صداد  وحتى  احلكم  �صدور 
  Ch 1.C.13 : لها جل�صة يوم االربعاء املوافق 2017/9/20 ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/1516  جتاري  جزئي 

�س.ذ.م.م  الفنية  واخل��دم��ات  الت�صميم  العمال  هب  اوت  فيت  عليه/1-  املحكوم  اىل 
جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/8/2 
اوال:بف�صخ عقد  للعقارات - موؤ�ص�صة فردية  املذكورة اعاله ل�صالح/اقرا  الدعوى  يف 
املقاولة املربم بني طريف التداعي وبالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )مائة 
هذا  �صريورة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(  ال��ف  و�صبعني  و�صبعة 
احلكم نهائيا وحتى متام ال�صداد والزمتها بامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / را�صد مطلب 
ب���ن���غ���الدي�������س   ، م����ط����ل����ب 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )611376( رق����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ص���ال 

 050/5211132

فقدان جواز �سفرت
حممد   / امل������دع������و  ف����ق����د 
�صاهني  م����ع����روف  ���ص��ع��ي��ب 
اجلن�صية  ب���ن���غ���الدي�������س   ،
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
يجده  م��ن   )621524(
بتليفون  االت�������ص���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/5211132 

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / حمده �صعيد 
جاد اهلل العجله ، فل�صطني   
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )85596( رق��������������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ص���ال 

 050/4184222

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / عبدول حميد 
باك�صتان     ، ب��خ�����س  رح���ي���م 
�صفره  ج����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )6276171( رق��������م 
ي���������رج���������ى مم�����������ن ي����ع����رث 
بال�صفارة  ت�صليمه  ع��ل��ي��ه 
الباك�صتانية او اقرب مركز 

�صرطة باالمارات. 

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/2555  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- ذا برفي�صيونال ف�صيلتيي�س �صرفي�س �س.ذ.م.م جمهول 
مياه  ادون  مزومدار  اليا�س  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل 
والزامك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق����ام  عليك  ق��د  جم��م��در 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )11023( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة باال�صافة اىل مبلغ )1152( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/2596  تنفيذ عمايل 

اىل امل��ن��ف��ذ ����ص���ده/1- جن��م��ة اجل����داف خل��دم��ات ال�����ص��ف��ن جم��ه��ول حمل 
اأقام   قد  ح�صني  حممد  الرحمن  التنفيذ/مفي�س  طالب  ان  مبا  االقامة 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
وقدره )20572( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�صافة اىل 
مبلغ )1641( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/2855  تنفيذ عمايل 
اىل امل��ن��ف��ذ ����ص���ده/1- حم��م��د ط��ي��ب خل��دم��ات ح���زم ال��ب�����ص��ائ��ع ������س.ذ.م.م 
التنفيذ/كنوار حممد ا�صف كانوار  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
حممد يا�صني قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )12360( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة باال�صافة اىل مبلغ )1044( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/2992  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �صده/1- جبال االطل�س للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/اخرت الزمان قمر الزمان حممد قد اأقام  
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
وقدره )38137( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�صافة اىل 
مبلغ )2869( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

             يف  الدعوى 2017/16  دعاوى م�ستعجلة مدنية
اىل املدعي عليه / 1-�صهاب �صامل احمد عبداهلل املو�صى جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / �صركة املعتمد للمقاوالت �س.ذ.م.م وميثلها قانونا كاظم جمبل عبيد 
وميثله : احمد علي ر�صا ابراهيم البناي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة ب�صفة م�صتعجلة باثبات حالة والر�صوم وامل�صاريف  وحددت لها جل�صة 
بالقاعة:ch1.B.6 لذا  ال�صاعة 11.00 �س  امل��واف��ق:2017/8/22  الثالثاء  يوم 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/2789  تنفيذ عمايل 

����س.ذ.م.م جمهول حمل  البناء  ملقاوالت  تدمر  اف��اق  املنفذ �صده/1-  اىل 
عليك  اأق���ام   ق��د  الرحمن  �صفيق  التنفيذ/مانيك  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
به وقدره  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى 
اىل  ب��اال���ص��اف��ة  املحكمة  خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )15828(
مبلغ )1346( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/608  تنفيذ �سرعي 
اىل املنفذ �صده/1- خالد را�صد خلفان را�صد ال�صام�صي جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/علياء را�صد عي�صى وميثله:حممد احمد �صعيد ال�صعدي 
اع��اله وال��زام��ك تنفيذ احلكم  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام  عليك  ق��د 
ال�صادر يف الطعن رقم:35/2017 احوال �صخ�صية ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)690788( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف من تاريخ اال�صتحقاق.  وعليه فان 
بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   

       اعالن اأمر اأداء بالن�سر
   يف  الدعوى 2015/250  اأمر اأداء

اىل املدعي عليه / 1- �صاجيت زين الدين كاتييل �صلطان بيالي جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي/حميد موداتي بيالكول .

االبتدائية  دب����ي  حم��ك��م��ة  ق�����ررت  ف��ق��د  اأداء  اأم�����ر  ا���ص��ت�����ص��دار  ط��ل��ب   
درهم   )50.500( مبلغ  ب�صداد  عليه  املدعي  اإل���زام  ب��ت��اري��خ:2017/8/27 

للمدعي والر�صوم وامل�صاريف . 
ولكم احلق يف التظلم من االأم��ر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر 

هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات
»الإرهاب.. حقائق و�شواهد« يف�شح العالقة التاريخية للنظام القطري مع الحتالل الإ�شرائيلي

وا�����ص����ت���������ص����اف����ت احل����ل����ق����ة ال���ت���ي 
ق���دم���ه���ا االإع������الم������ي اإب����راه����ي����م 
امل���دف���ع ك����اًل م���ن ����ص���ع���ادة حبيب 
�صحيفة  حترير  رئي�س  ال�صايغ، 
العام  االأم��ني  امل�����ص��وؤول،  »اخلليج« 
ل��الأدب��اء والكتاب  ال��ع��ام  ل��الحت��اد 
ال����ع����رب يف اال�����ص����ت����ودي����و، وع���رب 
حافظ  ال�������ص���ن���اع���ي���ة،  االأق������م������ار 
واملحّلل  ال���ك���ات���ب  ال����ربغ����وث����ي، 
رام  م��ن  الفل�صطيني  ال�����ص��ي��ا���ص��ي 
الباحث  اجلنيد،  اهلل  وعبد  اهلل، 
العا�صمة  من  ال�صيا�صي  واملحلل 
وا�صتعر�س  امل��ن��ام��ة.   البحرينية 
العالقة  تفا�صيل  م�صّور  تقريٌر 
القطري  ال���ن���ظ���ام  ت���رب���ط  ال���ت���ي 
اأّثرت  وكيف  ال�صهيوين،  بالكيان 
الواحد،  ال��ع��رب��ي  ال�����ص��ف  ���ص��ّق  يف 
وت���ع���زي���ز ح����ال����ة االن���ق�������ص���ام بني 
االأ�صقاء الفل�صطينيني، كا�صفاً عن 
التي  واملباحثات  ال��ل��ق��اءات  بع�س 
جرت بني الطرفني، وكان اأبرزها 
زيارة الرئي�س االإ�صرائيلي االأ�صبق 
���ص��م��ع��ون ب��ريي��ز اإىل ال���دوح���ة يف 
اأم����ري  ول�����ق�����اوؤه   2007 ال����ع����ام 
اآل  خليفة  بن  حمد  ال�صابق  قطر 
كّل  اإىل  زي�����ارات  وت��ن��ظ��ي��م  ث����اين، 
من جامعة قطر وقناة اجلزيرة، 
وهو ما القى ا�صتهجاناً كبرياً من 

اأن قطر عملت على دعم  م�صيفاً 
هذه التفرقة مبا يخدم االحتالل 
االإ�صرائيلي، م�صرياً اإىل اأن هناك 
قطرية  وم����ب����ادرات  ت�����ص��ري��ح��ات 
الفل�صطينية  الق�صية  دع��م  ح��ول 
يلم�صوا  مل  الفل�صطينيني  ل��ك��ن 
الواقع ال  اأر���س  اأّي م�صاريع على 
�صيما يف ال�صفة الغربية التي هي 
القطرية.    احل�صابات  خارج  دائماً 
واملحلل  الباحث  اأ�صار  جانبه  من 
اإىل  اجل��ن��ي��د  اهلل  ع��ب��د  ال�صيا�صي 
خ����الل  م�����ن  جن����ح����ت  ق����ط����ر  اأن 
ع�صكرة  يف  اإ�صرائيل  مع  عالقتها 
الثانية،  الفل�صطينية  االنتفا�صة 
واأ�صهمت يف و�صع كّل من حركتي 
مواجهة  يف  ك����ل  وح���م���ا����س  ف���ت���ح 
االأخ�����رى، يف وق���ت ك���ان ي��ج��ب اأن 
ب�صتى  املحّتل  العدو  مواجهة  تتم 
لف�صيل  وبدعمها  لكنها  ال�صبل، 
اأوج���دت ح��ال��ة اقتتال  دون غ��ريه 
الفل�صطينية،  بالق�صية  اأ���ص��ّرت 
اأذهان  يف  ال�صراع  ملّف  وحّجمت 
ال��ع��امل، م���وؤّك���داً يف ال��وق��ت نف�صه 
اأن ما ي�صمى ب�الربيع العربي اأحد 
وامل�صبوهة  االأدوار اخلطرية  هذه 
التي لعبتها.  وفيما يتعّلق بتاأثري 
اخلليجية  االأزم���ة  على  اإ�صرائيل 
هذا  اأن  اجلنيد  اأو���ص��ح  ال��راه��ن��ة، 

امل��ح��اوالت واملخططات  ع��دد م��ن 
وا�صتقرار  اأم���ن  ل�صرب  الفا�صلة 
الوقت  ذات  يف  مو�صحاً  املنطقة، 
التي  الر�صمية  الت�صريحات  اأن 
اإىل وج��ود االأزم��ة اخلليجية  اأدت 
وال��ت��ي ُزع���م اأن��ه��ا م��ف��ربك��ة متثل 
ت��اري��خ��ن��ا ك�صف  يف  م��ه��م��اً  ي���وم���اً 
ك��ل االأم�����ور، وت�����ص��اق��ط��ت ف��ي��ه كل 
االأق���ن���ع���ة، وت��ب��ّي��ن��ت ح��ق��ي��ق��ة هذا 
امل�صروع الذي اأثبت خبث التفكري 
زيف  وك�صف  للدوحة،  ال�صيا�صي 
كل خمططاتها.   من جانبه اأ�صار 
حافظ  ال�صيا�صي  واملحلل  الكاتب 
الربغوثي اإىل اأن النظام القطري 
ا�صتلم �صّدة احلكم عرب انقالب - 
اأم��ري قطر  اإ���ص��ارة اإىل انقالب  يف 
ال�����ص��اب��ق ح��م��د ع��ل��ى وال����ده - كما 
ال��ع��الق��ات مع  ت��ك��ام��ل  ���ص��ع��ى اإىل 
االأمريكي، ومل يكن هذا  اجلانب 
ن�صوء عالقة  دون  ليحدث  االأم��ر 
ب��اع��ت��ب��اره��ا مفتاح  اإ���ص��رائ��ي��ل  م��ع 
البيت االأبي�س، موؤكداً على الدور 
ال��دوح��ة يف  لعبته  ال��ذي  اخلبيث 
الواحد  الفل�صطيني  ال�صف  �صّق 
بدعمها  االن����ق���������ص����ام  واإح�����������داث 
قطاع  يف  ح�صل  ال��ذي  لالنقالب 
الوطنية  ال�����ص��ل��ط��ة  ع���ل���ى  غ������ّزة 
الربغوثي  واأمل����ح  الفل�صطينية.  

الدول العربية. 
�صعادة  اأك���د  حديثه،  م�صتهّل  ويف 
حبيب ال�صايغ اأن قطر لعبت دوراً 
تاريخها  وم��ن  م��ن حجمها  اأك��رب 
يلعب  ومن  املنطقة،  يف  ال�صيا�صي 
�صيتحالف  حجمه  من  اأك��رب  دوراً 
اإ�صرائيل  م���ع  ال  ال�����ص��ي��ط��ان  م���ع 
هذا  على  احل��ف��اظ  بغية  وح�صب، 
خمططاته  يف  وامل�������ص���ي  ال�������دور 
حماولة  اأن  م��ع��ت��رباً  امل�����ص��ب��وه��ة، 
اإ����ص���رائ���ي���ل يف قلب  ق��ط��ر و����ص���ع 

اخلليج متاٍد فا�صح. 
قطر  اأن  اإىل  ال�������ص���اي���غ  واأ������ص�����ار 
التي  ال���ع���الق���ة  اإظ����ه����ار  ت���ع���ّم���دت 
اإ�صرائيل ومل حتاول  تربطها مع 
اإخ���ف���اءه���ا، وم���ا ي��وؤك��د ع��ل��ى ذلك 
االإ�صرائيلي  للرئي�س  دعوتها  هو 
لزيارتها،  برييز  �صمعون  االأ�صبق 
حيوية  م����راف����ق  يف  وال����ت����ج����وال 
واأ�صا�صية مثل جامعة قطر وعقد 
ل��ق��اءات مع طالبها، وزي���ارة قناة 
اجل����زي����رة، ن��اه��ي��ك ع���ن زي�����ارات 
م���ت���ك���ررة ل����ع����دد م����ن ال���ق���ي���ادات 

االإ�صرائيلية االأخرى. 
النظام  اأن  اإىل  ال�����ص��اي��غ  ول��ف��ت 
القطري حاول من خالل عالقته 
مع اإ�صرائيل ر�صم خريطة جديدة 
وج���ود  اإىل  م�������ص���رياً  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة، 

اإىل وجود نوايا لت�صخيم النظام 
ال��ق��ط��ري ع��امل��ي��اً م��ن ق��ب��ل بع�س 
ال��������دول امل�������ص���ت���ف���ي���دة م����ن ذل����ك، 
اأن  على  نف�صه  ال��وق��ت  يف  م��وؤك��داً 
اإىل  يعود  واأن  الدوحة البد  نظام 
اأن  اإىل  م�صرياً  الطبيعي،  حجمه 
ال�����دور امل���ح���وري وال��ك��ب��ري الذي 
�صيا�صي  نظام  اأي  يلعبه  اأن  ميكن 
يف العامل ال مي��ّر عرب بوابة دعم 
االإره�����اب، وال��ت��ح��ال��ف م��ع العدّو، 
وزع��زع��ة اأم���ن وا���ص��ت��ق��رار البالد، 
واإثارة  وهناك،  هنا  التفرقة  وبّث 
واملذهبية،  ال��ط��ائ��ف��ي��ة  ال��ن��ع��رات 
واأ���ص��ل��م��ة ال���واق���ع ال�����ص��ي��ا���ص��ي، بل 
ب��اأط��روح��ات اأخ���رى ب��ع��ي��داً متاماً 
اأبعد  اإىل  ووطنية  النهج  هذا  عن 
حّد، موؤكداً على اأن الدور القطري 
واأ�صار  ب���ان���ت.  واالأوراق  ت��ك�����ّص��ف 
الربغوثي اإىل اأن الدوحة تدّخلت 
بني حما�س واإ�صرائيل فقط، ومل 
ل��ي��ك��ون ل��ه��ا موقفاً  ت��ب��ذل ج��ه��داً 
الفل�صطينية  الق�صية  من  فاعاًل 
النظام  اأن  اإىل  م�������ص���رياً  ك���ك���ل، 
تاريخية  تربطه عالقة  القطري 
امل�صلمني  االإخ�������وان  ج��م��اع��ة  م���ع 
وح��م��ا���س ه���ي ج���زء م��ن��ه��ا، ودعم 
احلركة خدمة مل�صاحلها اخلا�صة 
ه����و م����ا ت�����ص��ع��ى اإل����ي����ه ال����دوح����ة. 

التي تتعّلق بت�صدير الغاز للكيان، 
وم�صاريع االقت�صاد والزراعة بني 
باالقت�صاد  واالإ���ص��رار  اجلانبني، 
فاعل  ب�صكل  واالإ���ص��ه��ام  امل�����ص��ري، 
العربية  ال��ب��الد  يف  امل��ن��اخ  بتهيئة 
حلالة م�صتمرة من الفو�صى من 
خالل �صّخ املال ال�صيا�صي وتعزيز 
الفرقة بني الفرقاء االأ�صقاء، مبا 

يخدم اإ�صرائيل وخمططاتها. 
ويك�صف الربنامج، الذي يبث على 
مدار50 دقيقة، ويعر�س يف متام 

االأمر يكاد يكون م�صتحياًل، كون 
االإدارة  ج��ان��ب��ه��ا  واإىل  اإ���ص��رائ��ي��ل 
االأمريكية تعتربان اأن هذه امل�صاألة 
مت�ّس اأمن اخلليج ككل وهو اأمر ال 
ميكن التفريط فيه اأو اال�صتهانة 
با�صتعرا�س  احللقة  وُخِتمت  ب��ه.  
واقع  اإىل  ت�صري  وحقائق  تقارير 
ال���ع���الق���ة ال���ت���ي جت��م��ع ال���دوح���ة 
دّعمتها  ال�����ص��ه��ي��وين،  ب��ال��ك��ي��ان 
اإىل  ت�صري  ووث��ائ��ق  ب�صور  جميعاً 
ازدهار هذه العالقات، ال�صيما تلك 

ال�صاعة العا�صرة من م�صاء كل يوم 
خمي�س على �صا�صة قناة ال�صارقة، 
م�����ص��ب��وه��ة، وحقائق  م��ّل��ف��ات  ع���ن 
ُت��ع��ر���س ل��ل��م��رة االأوىل  و���ص��واه��د 
الدول  تتبعها  التي  االآليات  حول 
الداعمة لالإرهاب، الإي�صال الدعم 
واملتطّرفني  االإرهابية  للمنظمات 
حول العامل، والتي يتمّكنون من 
اإرهابية  خاللها من �صن عمليات 
االأب���ري���اء  ق��ت��ل  ح�صيلتها  ت��ك��ون 

وترويع االآمنني.

» وثائقي جديد « يك�شف حتول قطر اإىل مركز للتدريب على العبث باأمن الإمارات
••اأبوظبي -وام:

ظهر  ال��دول��ة  يف  التلفزيونية  القنوات  بثته  ج��دي��د-  وثائقي  تقرير  ك�صف 
ام�س- عن حتول الدوحة اإىل » مركز تدريب » على العبث باأمن وا�صتقرار 

االإمارات.. �صمن ملف جديد من » ملفات قطر يف دعم االإرهاب ».
واأورد التقرير املتلفز- الذي امتد لنحو ن�صف �صاعة وحقق ن�صب م�صاهدة 
قيا�صية- اعرتافات عي�صى خليفة ال�صويدي اأحد االأع�صاء ال�صابقني يف تنظيم 
» اجلماعة..  �صورى  ي�صمى »جمل�س  ما  االإرهابي وع�صو  امل�صلمني  االإخ��وان 

ك�صاهد عيان على دعم الدوحة لالإرهاب.
لها  م�صبوهة  ل�منظمات  ال��دوح��ة  تبني  ع��ن  ال�صويدي  اع��رتاف��ات  وك�صفت 
ال�صباب  تدريب  على  تعمل  دولية  باأخرى  مبا�صرة  وغري  مبا�صرة  ارتباطات 
واإتاحتها الأع�صاء  واأمن دولهم  ا�صتقرار  اإماراتيون - على زعزعة  - ومنهم 

التنظيم ال�صري الهاربني ح�صور دورات وملتقيات.
وكان الفتا اأن يبث التقرير مداخلة - بال�صوت وال�صورة - الإحدى ع�صوات 
التنظيم ال�صري وهي هاربة من االإم��ارات خالل اإحدى هذه ال��دورات وهي 
حتر�س على دول��ة االإم��ارات العربية املتحدة ورم��وزه��ا.. داعية اإىل دعم ما 

اأ�صمته تغيري النظام يف االإمارات اأو اإ�صقاطه.
وجزم ال�صويدي باأن و�صول الفارين من االإمارات اإىل الدوحة مل يكن اأمرا 
ع�صوائيا بل مت عرب خطة للطوارئ.. حيث ا�صتقر البع�س منهم هناك.. فيما 
وفرت الدوحة للبع�س االآخر املمر االآمن اإىل دول اأخرى رغم انتهاء فرتات 

�صالحية جوازات �صفرهم.
حممود  امل��دع��و  القطري  على  االإره��اب��ي  التنظيم  يف  ال�صابق  الع�صو  وع��رج 
الأع�صاء  واملعنوي  امل��ادي  الدعم  لتوفري  اأذرع قطر  اأح��د  ال��ذي مثل  اجليدة 
خالل  للتعذيب  بتعر�صه  ادعاءاته  مفندا  الدوحة..  اإىل  الهاربني  التنظيم 
يتلقى خ��دم��ات مم��ت��ازة ويتوا�صل مع  ك��ان  اأن��ه  واأك���د  ف��رتة عقوبته  ق�صائه 

اأهله.. فيما اأتيح له ا�صتقبال ال�صفري القطري لدى الدولة.
ي�صار اإىل اأن املدعو » اجليدة » كان قد اأدين يف ق�صية التنظيم ال�صري وحكم 
عليه بال�صجن 7 �صنوات واالإبعاد عن الدولة بعد ق�صاء فرتة العقوبة. و�صدر 
قرار بالعفو عنه و اإبعاده.. غري اأنه زعم – عقب و�صوله اإىل الدوحة - اأنه 

تعر�س مل�صايقات وحرم من زيارة اأقاربه.
و حتدث ال�صويدي - املدان بال�صجن 10 �صنوات يف ق�صية التنظيم ال�صري 
– عن رحلة ان�صمامه للتنظيم االإرهابي وبداية الغرق يف عام 1989 حيث 
جمل�س  ي�صمى  ما  ع�صوية  ن��ال  حتى  ال�صقوط  رحلة  يف  وت��درج  البيعة  اأدى 
والكتمان  ال�صرية  اأن عمل اجلماعة مبني على  .. مو�صحا  التنظيم  �صورى 

ويتفرع اإىل جلان تربوية واجتماعية واإعالمية والن�صاء وال�صباب.
من  واملمولة  االإره��اب��ي  للتنظيم  مر�صودة  كانت  التي  امليزانية  عن  وك�صف 
ا���ص��رتاك��ات اأع�����ص��ائ��ه وال��ت��ربع��ات وال��ه��ب��ات اإ���ص��اف��ة اإىل ام��ت��الك اجلماعة 
االإ�صالح  جمعية  وا�صفا   .. واأ�صهم  و�صركات  عقارية  ا�صتثمارات  االإرهابية 

املنحلة بحكم القانون باأنها كانت الواجهة االأكرب للتنظيم يف االإمارات .
و ك�صف ال�صويدي- الذي عمل يف قطاع التعليم بقطر منذ العام 2009 – 
.. مو�صحا  التنظيم االإرهابي الأع�صائه  ا�صتقطاب  املكر يف  اأحد مالمح  عن 
اأن  اإال  امل�صتويات-  بكافة  املجتمع  اأف��راد  ا�صتقطاب  كان يعمل على  واإن  اأن��ه- 
بع�س  خ�صو�صية  على  يركز  ال��ذي  النوعي  ب�اال�صتقطاب  ي�صمى  ما  هناك 
الفئات ومنها اأبناء امل�صوؤولني والتجار ووجهاء القبائل الذين يلقون عناية 

خا�صة يف ا�صتقطابهم وتربيتهم .
وحتدث عن فل�صفة التنظيم االإرهابي يف تركيزه على العمل بقطاع التعليم 

بهدف التاأثري على الن�سء ومن ثم ا�صتقطابهم ل�لجماعة االإرهابية.
ويف هذا ال�صدد و اأكد اأن مدر�صة اجلزيرة كانت مملوكة يف تلك الفرتة حلمد 
بن جا�صم رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية القطري ال�صابق .. ملقيا ال�صوء 

على زيارة رئي�س الوزراء االإ�صرائيلي يف هذا الوقت لها.
التنظيم  قبل  م��ن  ا�صتغالله  مت  قطر  يف  م�صكنه  اأن  ع��ن  ال�صويدي  وك�صف 
باالإمارات  ال�صري  التنظيم  تنظيمي مع  اجتماع  القطري يف عقد  االإرهابي 

حتت مظلة ما ي�صمى ب�التتن�صيق اخلليجي.
ويف التفا�صيل .. اأو�صح عي�صى خليفة ال�صويدي اأحد االأع�صاء ال�صابقني يف 
تنظيم االإخوان امل�صلمني االإرهابي وع�صو ما ي�صمى ب�مجل�س �صورى اجلماعة 
اأن عمل اجلماعة االإرهابية اأو تنظيم االإخ��وان االإرهابي يف االإم��ارات- مثله 
ال�صرية  العامل كله- مبني على  ب�االإخوان يف  املتعلقة  التنظيمات  باقي  مثل 

والكتمان واالن�صباط االإداري والهيكلي والرتاتبية يف العمل.
و نوه اإىل اأنه كان هناك مكتب تنفيذي وجمل�س �صورى وجلان واجتماعات 
ب�صري عمل اجلماعة وجلانها، فيما  يتعلق  ق��رارات فيما  �صرية وتتخذ  كلها 
وهناك  واإعالمية  واجتماعية  تربوية  جلان  ،فهناك  متعددة  اللجان  كانت 

جزء خمت�س بالن�صاء وال�صباب وميزانية تدعم هذا الن�صاط.

ميزانية التنظيم .
اأع�صاء  ا�صرتاكات  خ��الل  من  ياأتي  امليزانية  ه��ذه  اأم���وال  جل  اأن  اإىل  ولفت 
التنظيم، اإ�صافة اإىل تربعات وهبات يتم جمعها من اأفراد اجلماعة واأقاربهم 

ومعارفهم .. اإ�صافة اإىل بع�س اال�صتثمارات على هيئة عقارات اأو م�صاركة يف 
�صركات واأ�صهم بع�صها م�صجل باأ�صماء اأفراد من اأع�صاء التنظيم الأن التنظيم 
بحكم  املنحلة  االإ���ص��الح-  للتنظيم هي جمعية  واجهة  واأك��رب  غري مرخ�س 

القانون- وفروعها.. حيث لها اأكرث من فرع.
الذي  االإخ���وان  لتنظيم  الرئي�صية  الواجهات  كانت  ه��ذه   : ال�صويدي  وق��ال 
يطلق عليه اأي�صا دعوة االإ�صالح لكنه يحمل فكر االإخوان امل�صلمني االإرهابي 

العاملي واملتعارف عليه.
واأو�صح اأن التنظيم االإرهابي ين�صط يف ا�صتقطاب اأفراد املجتمع بامل�صتويات 
 « عليه  يطلق  م��ا  وه���و  ال��ف��ئ��ات  لبع�س  خ�صو�صية  ه��ن��اك  اأن  غ��ري   .. ك��اف��ة 
القبائل  اأو  ال��ت��ج��ار  اأو  امل�����ص��وؤول��ني  اأب��ن��اء  ذل��ك  وم��ن   « ال��ن��وع��ي  اال�صتقطاب 
املعروفة.. االأمر الذي و�صفه باأنه ا�صتقطاب له ثقل اأكرث داخل التنظيم .. 

م�صيفا اأن هناك عناية خا�صة يف عملية اال�صتقطاب وعملية الرتبية.
ونوه الع�صو ال�صابق يف التنظيم االإرهابي اإىل اأنه ا�صتمر مع اجلماعة حتى مت 

توقيفه واإحالته اإىل املحاكمة.
ثورات  ي�صمى  ما  مع  وتزامنا  التوقيف  عملية  وقبل  اجلماعة  اأن  مو�صحا 
الربيع العربي- حتركت مع املوجة التي حدثت يف بع�س دول العامل العربي 
م��ع دخول  اخل��ط��اب خ�صو�صا  اأو  احل��دي��ث  ج���راأة يف  ه��ن��اك  اأ���ص��ب��ح  فيما   ..
الكل يكتب ويغرد ويعقب  اأ�صبح  .. حيث  ك��اأداة لذلك  التوا�صل االجتماعي 

دون ان�صباط .

امل�شا�ش بالرموز .
ويف هذا ال�صدد.. اأكد اأن كثريا منهم االإخوان تكلم كالما غري مقبول مي�س 
الدولة ورموزها وكان ذلك جزءا كبريا من هذا املخطط اأعدته جلان ت�صرف 
على هذا العمل االإلكرتوين والعمل االإعالمي �صاحبه حديث مع منظمات 
اأن  يعني  ال��دول��ة.. ما  خ��ارج  اأ�صخا�س من  ال��ع��امل.. مب�صاعدة  احلقوقية يف 

الدخول يف امل�صاألة املحلية البحتة ».
 10 مل��دة  بال�صجن   - التنظيم  اأع�صاء  اأغلب  مثل  حكم-  علي  �صدر   : وق��ال 
ما  عك�س  طبيعي..  االآن  وو�صعي  �صنوات   5 تقريبا  االآن  واأم�صيت  �صنوات 
يثار كثريا يف و�صائل اإعالم من اأن هناك معاملة �صيئة للم�صجونني وتعذيب 

و�صرب واإيذاء.
ويف هذا االإطار اأعرب عن ا�صتغرابه لكل هذه االأمور وتداولها ، جازما باأنها 

غري حقيقية.
منوها اإىل انه يتلقى العالج داخل �صجنه و�صبق واأن مت حتويله اإىل م�صت�صفى 
خمت�س خارج ال�صجن- مثل باقي املواطنني- وكان املراجعون مواطنني ويف 

املكان نف�صه.
م�صيفا كما اأن الطعام املوجود يف ال�صجن اأف�صل مما توقعت من حيث اجلودة 

والتنوع والكمية والنظافة، وال اأدري من اأين ياأتي الكالم عن �صوء خدمات.
وات�صاالت  زي���ارات  ع��رب  باأهله  واملتوا�صلة  ال��دوري��ة  ل��ق��اءات��ه  اإىل  اأ���ص��ار  كما 
هاتفية.. جازما باأن احلديث عن تعذيب اأو �صيء من هذا القبيل هو حم�س 

كذب م�صيفا » يل 5 �صنوات هنا.. ما راأيت �صيئا من هذا اأبدا«.

كذب اجليدة .
وعرج ال�صويدي – يف اعرتافاته- على املدعو حممود عبدالرحمن اجليدة  
الداعمني  واأه��م  االإره��اب��ي  القطري  امل�صلمني  االإخ��وان  اأح��د عنا�صر تنظيم 

املاليني للتنظيم وهو قطري اجلن�صية.
اأو �صنتني.. وكان قريبا مني يف  وقال : ق�صى معنا فرتة نحو �صنة ون�صف 
ال�صجن.. وكان يتلقى نف�س اخلدمات التي نتلقاها.. وما راأينا يف حلظة اأنه 
مت متييزنا .. بالعك�س كانت تقدم له كل اخلدمات التي تقدم له من نظافة 

وزيارات وات�صاالت هاتفية وغريها .
واأ�صاف :  بل كان يتميز علينا با�صتقباله ال�صفري القطري لدى الدولة الذي 

كان يزوره يف حمب�صه.
معربا عن اعتقاده باأن هذا يفند كل االإدعاءات التي قيلت باأن هناك معامالت 

�صيئة له اأو لغريه.
تلفزيون  عرب  اجليدة  للمدعو  ت�صريحات  التقرير  اأورد  ال�صدد،  ه��ذا  ويف 

قطر.. زعم خاللها تعر�صه مل�صايقات وتعذيب.

رحلة الغرق .
اإىل ذل��ك.. وحتت عنوان » رحلة الغرق يف دهاليز الظالم » وا�صل التقرير 
اأع�صاء  اإن��ه قبل توقيفي م��ع بقية  ق��ال  ال��ذي  ال�����ص��وي��دي..  اع��رتاف��ات  �صرد 
التنظيم بعامني.. انتقلت للعمل يف قطر وكان جمايل يف الرتبية والتعليم 

حيث اأ�صرفت على مدار�س خا�صة.
وعلق على ذلك بالقول » معلوم يف قطر اهتمام » االإخ��وان امل�صلمني بقطاع 
التعليم .. حيث كان هناك عدد ال باأ�س به من اأع�صاء التنظيم يعملون به.. 
وهذا وا�صح من فل�صفة االإخوان الرتبوية التي اأنها تهتم بالن�سء الذين تعد 
املدار�س واجلامعات اأكرب حا�صنة لهم، عازيا هذا االهتمام اإىل ن�صر الفكرة 
والتاأثري على الن�سء ومن ثم ا�صتقطابهم ل�لجماعة عندما ي�صلون اإىل ال�صن 

املطلوب.
ويف اإ����ص���ارة اإىل م����اآرب ال��ن��ظ��ام ال��ق��ط��ري م��ن ذل���ك ك��ل��ه ق���ال ق��ب��ل ���ص��ن��وات ، 
وتقريبا 20 �صنة، بداأت عالقات الدوحة باإ�صرائيل ، فيما زار رئي�س الوزراء 
االإ�صرائيلي حينذاك قطر وزار مدر�صة اجلزيرة التي كانت مملوكة لرئي�س 
العالقة  الفرتة.. ما يبني متانة  القطري يف تلك  وزي��ر اخلارجية  ال��وزراء 

بني الطرفني.
واأ���ص��اف : يف ف��رتة وج���ودي يف ق��ط��ر.. ات�صل ب��ي اأح��د امل��دان��ني يف التنظيم 
امل��ف��ت��اح ال�صتخدامها  واأع��ط��ي��ت��ه  �صقتي اخل��ا���ص��ة  ا���ص��ت��خ��دام  ال�����ص��ري ط��ال��ب��ا 
الأكت�صف بعدها اأن �صبب الطلب هو عقد لقاء تنظيمي بني تنظيم االإخوان يف 

االإمارات وتنظيم االإخوان يف قطر.
وقال : �صراحة.. ال اأ�صتغرب عقد مثل هذا اللقاء الأن العالقة موجودة بني 
التنظيمني وقدمية وحتى من خالل موؤ�ص�صة اأكرب وهي التن�صيق اخلليجي 
قريبة  بينهم  والعالقة  املوؤ�ص�صة  كلها موجودة يف هذه  فالتنظيمات هذه   ..
اأنهم  االأم��ر  اكت�صايف-  تاأكد يل - بعد  .. متابعا  اللقاءات  الكثري من  وهناك 

ا�صتغلوا وجودي يف قطر خلدمة اأغرا�س تنظيمية مثل اجتماعات وغريها.

بوابة الهروب.
وحتت عنوان » قطر بوابة الهروب« .. وا�صل ال�صويدي حديثه بالقول »عدت 
من قطر اإىل االإمارات قبل التوقيف بنحو 3 اأ�صهر، فيما غادر بع�س قيادات 
واأع�صاء التنظيم ال�صري مع بدء عمليات التوقيف .. ومنهم من هرب اإىل 

قطر، وبع�صهم هرب اإىل الدوحة ثم اإىل دول اأخرى.
ب��ل ج���زءا م��ن خطة  اأم���را ع�صوائيا  ذل��ك  ذل��ك بقوله » مل يكن  وع��ل��ق على 
للطوارئ مو�صوعه م�صبقا.. الأن تنظيما حمكما مثل االإخ��وان لديه بدائل 
اأو  داخلية  ج��دي��دة  ق��ي��ادة  ت�صكيل  ومنها  قياداته  توقيف  حالة  يف  وخ��ي��ارات 

خارجية ح�صب تقديره لالأمر » .
قطر  اإىل  غ��ادروا  وبالفعل  ع�صوائية..  ولي�صت  منظمة  م�صاألة  هي  م�صيفا 
واملعنوي مبا يف ذلك احل�صول على  امل��ادي  الدعم  الكثري من  تلقوا  وهناك 
املرور االآمن اإىل دول اأخرى رغم اأن جوازات �صفرهم منتهية ما يوؤكد الدعم 
الذي تلقوه يف هذه امل�صاألة.. اإذ من ال�صعب ل�صخ�س اأن يخرج من اأي دولة اأو 

مطار اأو منفذ دون اأن يكون جوازه �صاري املفعول .
موؤكدا اأن البع�س من هوؤالء ال يزال يف قطر فيما نال اآخرون فر�صة العبور 

منها اإىل دول اأخرى ومنها تركيا وبريطانيا وغريهما.

الدعم امل�شبوه.
وبعنوان » الدعم امل�صبوه ».. اأورد التقرير تفا�صيل الدعم القطري ل�الإخوان ، 
حيث قال ال�صويدي بعد هروب االإخوان من االإمارات اإىل قطر .. وفر التنظيم 
القطري اأ�صكاال عديدة من الدعم لهم ماديا ومعنويا وذلك ال�صتقرارهم يف 
تلك الفرتة بقطر ،وفيما كلف املدعو حممود اجليدة بجلب مبالغ مالية من 

االإمارات اإىل هناك لتقدميها اإىل اأع�صاء التنظيم الهاربني.
باملنظمات  ال��دوح��ة  ع��الق��ة  ع��ن  ال�����ص��اب��ق  ال�����ص��ري  التنظيم  ع�صو  وحت���دث 
من  ك��ث��ريا  حتت�صن  قطر  اأن  امل��ع��ل��وم  م��ن  ف��ق��ال  والتحري�صية..  امل�صبوهة 
منظمات املجتمع املدين واأغلبها لها ارتباطات مبا�صرة وغري مبا�صرة، ومنها 

منظمات دولية عاملية غربية .
ال�صباب يف ما  تاأهيل وتدريب  املنظمات..  اأه��داف هذه  اأكرث  اإن من  واأ�صاف 
ي�صمى عمليات التغيري يف دولهم حيث ا�صتغل اأع�صاء من التنظيم االإخواين 
مبا فيه املجموعة الهاربة اإىل قطر يف ح�صور هذه الدورات والتفاعل معها 
.. لكنه يف واق��ع احلال  بالتغيري  التدريب على كيفية ما ي�صمونه  اأج��ل  من 
عملية بلبلة واإثارة لل�صارع يف دول هوؤالء االأفراد«. وقال : بالطبع هذا ملتقى 
ال�صباب.  وكلهم من  اخل��ارج  االإم���ارات ومن  اأنا�س من  لي�س �صغريا ح�صره 
م�صريا اإىل اأن ا�صتهداف هذه الفئة حتديدا يوؤكد اأن هناك اأهدافا اأهمها ما 

ي�صمونه » تغيريات » الذي يعني بب�صاطة البلبلة واالإثارة وعدم اال�صتقرار.

دورات تدريبية.
ال�صباب خا�صة  الذكور من  ال��دورات على  واأ�صاف : مل يقت�صر دخ��ول هذه 
من �صباب االإخوان.. حيث �صهدنا ح�صور فتيات ومنهم املدعوة اآالء �صديق 
التي حتدثت عن اأمور تتعلق ب�صاأن التغيري داخل االإمارات وتدعو اإىل تغيري 

النظام فيها ما يوؤكد حجم التفاعل مع مثل هذه الدورات.
مداخلة   - وال�صورة  – بال�صوت  الوثاقي  التقارير  عر�س  ال�صدد  هذا  ويف 
اإىل  الهاربات  ال�صري  التنظيم  ع�صوات  اإح��دى  وه��ي  �صديق  اآالء  للمدعوة 
�صمته  اإىل حتقيق ما  ال���دورات، تو�صح فيها حاجتها  اإح��دى  اخل��ارج خ��الل 
يتم  كيف  اإقناعهم مب�صاألة  اإىل  االنتقال  ثم  النا�س  اأذه��ان  يف  التغيري  فكرة 

تغيري اأو اإ�صقاط النظام.

منابر الإرهاب.
وحتت عنوان » منابر االإرهاب » اأورد التقرير ما قاله ال�صويدي من اأن الدعم 
املادي واملعنوي الذي تلقاه اأع�صاء التنظيم ال�صري الهاربون اإىل قطر  كان 

الدعم االإعالمي حيث فتحت لهم قناة اجلزيرة �صا�صاتها للظهور .
وعلق على ذلك بالقول : هذا يعني يف راأيي ال�صخ�صي التاأجيج الكبري جدا 
التحري�صية من خالل  بالعمليات  القناة قيامها  املعروف عن هذه  الأن من 

ا�صت�صافة م�صبوهني مطلوبني اإرهابيني .
اأداة كبرية قدمت لهم، وخدمة لهم يخرجوا على منرب  م�صيفا هذه كانت 

اإعالمي.
من  اجلزيرة  تقدمه  ما  حول  ا�صتفهام  عالمات  هناك  اأن  املعلوم  من  وتابع 
دورها  كان  حيث   .. العربية  ب�الثورات  يتعلق  فيما  خ�صو�صا  اإعالمية  م��ادة 
وا�صحا وكبريا جدا حتى من داخل الدول التي �صهدت هذه الثورات.. وهو 

اأمر مريب كما اأن الظهور عربها م�صاألة مريبة اأي�صا.
وتطرق ع�صو �صورى التنظيم االإرهابي اإىل ا�صت�صافة قناة اجلزيرة امل�صبوهة 
الكثري من رجال الدين الذين يح�صون على خراب بع�س الدول ومن ذلك 
دولة  عن  حديثه  �صاءين  وال��ذي  القر�صاوي..  ليو�صف  الدائمة  ا�صت�صافتها 

االإمارات.
القر�صاوي  للمدعو  ت�صريحات  الوثائقي  التقرير  اأورد   .. االإط��ار  هذا  ويف 
يف  الهجوم  يعاود  ب��اأن  متعهدا  االإم���ارات  ورم��وز  قيادة  �صراحة  فيها  هاجم 

حلقات قادمة اأو يف خطبة اجلمعة.
وحذر ال�صويدي من الفتاوى التي تروج عرب اجلزيرة لعموم النا�س والتي لو 
ناق�صها 2 من العلماء الختلفا فيها وتتحدث عن جواز العمليات االنتحارية 

وقتل االآخرين.
معلقا بالقول : ت�صوروا لو تلقف هذا الكالم جاهل .. فمن املمكن اأن يقتل 
اأمه اأو اأباه.. هذا عمل م�صبوه و�صار وخطري وامل�صيبة االأكرب اأن يقال عرب 
االإعالم ويتم تداوله عرب االإنرتنت والهواتف املحمولة ويتم الرتا�صل بهذه 
املقاطع ومتتلئ بها و�صائل التوا�صل االجتماعية.. ما يعني اأن اخلطر �صار 

اأعظم واأعظم .
باملن�صة  و�صفه  ال��ذي  الي��ن  اأون  اإ�صالم  موقع  من�صة  اإىل  ال�صويدي  اأ�صار  و 
التفاعلية ذات االإمكانات والتي يديرها املدعو جا�صم �صلطان م�صوؤول تنظيم 

االإخوان امل�صلمني االإرهابي يف قطر.
و اأعرب ع�صو التنظيم االإرهابي ال�صابق عن ا�صتيائه ال�صديدي ملا �صمعه وراآه 
من حملة اإعالمية �صعواء على دولة االإمارات بطريقة غري م�صبوقة وحديث 
الكذب واالفرتاء واملبالغات مت�صائال عن هدف مثل هذه احلمالت.. وكيف 

ت�صيئ لدولة تعاملت مع قطر بطريقة مليئة باالأخوة واخلري والنعمة. 
“ م��ن دعم  ث��راه  “ طيب اهلل  زاي��د  ال�صيخ  ل��ه  املغفور  م��ا قدمه  اإىل  منوها 
�صيا�صي و معنوي ومادي كبري لدولة قطر االأمر الذي ال ينكره القطريون 

اأنف�صهم.
وتابع : لكن كيف يكون الرد بهذا ال�صكل واالإ�صاءة للدولة والراحل ال�صيخ 
الطرف  اأفنى عمره يف توحيد وجمع وم�صاعدة اجلميع وغ�س  ال��ذي  زاي��د 

عن ادعاءاتهم وتهمهم.
وقال : حقيقة اأنا مذهول جدا من حجم االفرتاءات التي تكال لدولة االإمارات 
من موؤ�ص�صات وو�صائل اإعالم حكومية يف قطر ومواقع وح�صابات اإلكرتونية . 
ويف ال�صياق ذاته.. اأورد التقرير اعرتافات املدعو حمد علي حممد احلمادي 
�صابط املخابرات القطري التي اأكد خاللها اأن االإدارة الرقمية يف املخابرات 
من  وغريهما  ال�صمال  وقنا�س  بوع�صكور  ح�صابي  اأن�صاأت  من  هي  القطرية 
احل�صابات التي ت�صيئ لدولة االإمارات ومهاجمة رموزها وعلى راأ�صهم املغفور 

له ال�صيخ زايد “ طيب اهلل ثراه”.
وعلق ع�صو التنظيم ال�صري ال�صابق يف هذا ال�صدد وقال : مل اأكن اأتخيل اأن 
زايد  ال�صيخ  ال�صكل عن  بهذا  تتحدث  دولة �صديقة  هناك جهة حكومية يف 

حتى �صمعت وراأيت اعرتافات �صابط االأمن القطري وما ذكره .
معربا عن اأمله يف اأن تكف الدوحة عن مثل هذه االأمور .

موقوته  قنبلة  هو  ال��ذي  االإي���راين  القطري  التقارب  على  ال�صويدي  وع��رج 
طهران  ومنها  خارجية  بقوى  ا�صتعانت  ال��دوح��ة  اأن  مو�صحا  املنطقة..  يف 
اأكرث عن منظومة  اأن من �صاأنه �صررها واإبعادها  اأكد  وتركيا.. االأمر الذي 

جمل�س التعاون اخلليجي.. خا�صة على املدى البعيد.
واختتم التقرير بكلمة وجهها االإخواين ال�صابق طلب خاللها من احلكومة 
القطرية اخلروج من املتاهات التي و�صعت نف�صها فيها ومن ثم العمل على 

حل اأزمتها يف اأقرب فر�صة ممكنة قبل اأن تتفاقم.
ي�صار اإىل اأن عي�صى خليفة ال�صويدي ع�صو �صابق يف تنظيم جماعة االإخوان 
على  حا�صل  وه��و  املتحدة..  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف  االإرهابية  امل�صلمني 
يف  والدكتوراة  واملاج�صتري  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  من  البكالوريو�س 

جمال التعليم من اململكة املتحدة.
ثم  �صنوات   9 لنحو  احلكومي  التعليم  بقطاع  اأب��وظ��ب��ي  يف  بالعمل  التحق 
اإىل القطاع اخلا�س والتحق بال�صركة العربية لتطوير التعليم لنحو  اجته 
يف عام 2009 ويلتحق بغريها يف دولة  بها  العمل  ليرتك  اأخرى  �صنوات   7

قطر.
واأدى   1989 االإرهابي عام  امل�صلمني  االإخ��وان  اإىل تنظيم  ال�صويدي  ان�صم 

البيعة له وتدرج فيه حتى اأ�صبح ع�صوا يف جمل�س �صورى التنظيم.

حبيب ال�شايغ: قطر تعّمدت اإظهار العالقة التي تربطها مع اإ�شرائيل ومل حتاول اإخفاءها
حافظ الربغوثي: الدوحة لعبت دورًا خبيثًا يف �شّق ال�شف الفل�شطيني 

الواحد وتعّزيز النق�شام
عبد اهلل اجلنيد: قطر �شعت اإىل ع�شكرة النتفا�شة الفل�شطينية الثانية خدمة لإ�شرائيل

و�شواهد«  حقائق  »الإرهـــاب..  برنامج  من  ال�شاد�شة  احللقة  ك�شفت 
الذي بّثته قناة ال�شارقة الف�شائية التابعة ملوؤ�ش�شة ال�شارقة لالإعالم 
النظام  تربط  التي  العالقة  وخفايا  اأبعاد  عن  اخلمي�ش،  الأول  اأم�ش 
القطري بالكيان ال�شهيوين، م�شتعر�شة �شل�شلة من احلقائق وال�شبهات 
التي حتوم حول طبيعة هذه العالقة، ومدى ال�شتخفاف الذي تبديه 
الدوحة للدول العربية بدعوتها لقيادات هذا الكيان لزيارة اأرا�شيها، 

ومّد ج�شور عالقة م�شبوهة ت�شّر با�شتقرار املنطقة. 
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 اعالن مدعى عليه بالن�سر
اإماراتي - بوكالة  املدعي باحلق املدين : عامر العمر �صامل حممد العمر املن�صوري - 

املحامي / ابراهيم ح�صن ابراهيم املال 
املدعي عليه / جار اهلل بن حممد بن نا�صر اآل جار اهلل - العمل : �صركة ثروة لال�صتثمار 

/ ال�صكن : دبي برج املا�س فيال 6. 
ال��ث��ال��ث��ة( يف الق�صية اجل��زائ��ي��ة رقم  دب���ي االب��ت��دائ��ي��ة )دائ����رة اجل��ن��ح  ق���ررت حمكمة 
2017/81693 م - اإعالن املدعى عليه املذكور بالئحة االدعاء وذلك عن طريق الن�صر، 
حيث اقام املدعي باحلق املدين دعواه املدنية �صد املدعي عليه يطالبه بتعوي�صه موؤقتا 
مببلغ وقدره )20100( درهم ، والق�صية موؤجلة جلل�صة 2017/7/24 م العالنه بالدعوى 

املدنية و�صرحت للمدعية تنفيذه.     
  رئي�ش ق�شم اأو ق�شايا اجلزاء
ماجد عي�شى احلب�شي 

النيابـــة العامـــة 
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    يف الق�سية رقم 2017/1220 جتاري كلي 

ابراهيم   : بوكالة   - اخلارجية  والتجارة  لال�صتثمار  العربي  امل�صرف  من  املرفوعة 
ح�صن ابراهيم املال للمحاماة - �صد : �صاه �صيد اأ�صد اهلل 

باال�صارة اىل كتاب حمكمة دبي االبتدائية املوؤرخ يف 2017/8/16  واملت�صمن تكليفي 
خبريا يف الق�صية املذكورة اعاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع اخلربة يف 
وذلك   - �صباحا   11.00 ال�صاعة    2017/8/27 املوافق  االح��د  ي��وم  امل��ذك��ورة  الق�صية 
على العنوان التايل : مكتب اخلبري/ احمد ماجد لوتاه - الهالل كابيتال - الطابق 
الثالث - مكتب رقم 302 - بناية دبي الوطنية للتامني- مقابل ديرة �صيتي �صنرت- 
بور�صعيد هاتف 2999000-04  - لذا ندعوكم للح�صور يف املوعد املذكور وتقدمي كافة 

مالديكم من م�صتندات ومذكرات  
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
    اعالن ن�سر اجتماع خربة
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 اعـــــــــالن تغيري ا�سم
ا�صحاق حممد خمي�س ح�صني احلمادي - بطلب  املواطن/  تقدم 
اىل حمكمة اأبوظبي االبتدائية  ق�صم التوثيقات بتغيري ا�صمه من 

)ا�صحاق( اىل) ثاين(  
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�صم املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر االعالن.
رو�سة حممد العبيديل - منفذ اإجراءات  

حممد �سامل املن�سوري - قا�سي توثيقات         

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

املرجع : 1426
هندي   - كوالنغارا  حممد  كوالنغارا  الدين  �صم�س  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
امل�صماة /  الرخ�صة  البالغة 100%  يف  البيع والتنازل عن كامل ح�صته  اجلن�صية يرغب يف 
)ا�صتوديو كان( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة ر قم )122185( اىل ال�صيد/ 

�صني كوتايات حمزه كوتايات كوجنو - هندي اجلن�صية 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني 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 : 1422
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ ف�صل �صايف جم�صري با�صا ، باك�صتاين اجلن�صية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  اىل ال�صيد/ �صابز على خان جام�صيد 
تاأ�ص�صت  والتي  امل�صتعمل(  االثاث  لتجارة  املن�صورة  )�صما  يف  اجلن�صية  باك�صتاين   - خان 

باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )724205( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني 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  12100 بتاريخ  2017/8/19   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1423
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ طارق حبيب حبيب احمد - باك�صتاين  اجلن�صية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  اىل ال�صيد/ جنيد عا�صق �صودري عا�صق 
ح�صني - باك�صتاين اجلن�صية - وذلك يف )الطريق املنري لتجارة احلا�صب االآيل( مبوجب 
تعديالت   - بال�صارقة  االقت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )731191( رقم  رخ�صة 

اخرى : ال يوجد. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني 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  12100 بتاريخ  2017/8/19   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1420
اإماراتية    - البلو�صي  حيدر  �صليمان  حممد  �صمريه  ال�صيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ ندمي 
اقبال حممد ظفر - باك�صتاين اجلن�صية يف الرخ�صة امل�صماة )الفن املميز ملقاوالت التك�صية 
تغيري  - مت   )606910( رقم  ال�صارقة مبوجب رخ�صة  باإمارة  تاأ�ص�صت  والديكور(  واالر�صيات 

ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

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  12100 بتاريخ  2017/8/19   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1425
اجلن�صية  اإماراتي    - ال�صحي  حجر  بن  علي  ح�صن  علي  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل الطرف الثاين : حممد 
قمر الزمان قمر العامل - بنغالدي�صي اجلن�صية يف الرخ�صة امل�صماة )الغيل لرتكيب املكيفات 
 : اخرى  تغيريات   )122025( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  والتي  املركزية( 

تغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية لي�صبح موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

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  12100 بتاريخ  2017/8/19   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1421
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ �صمري تايال كاندى �صرييا - هندي اجلن�صية يرغب 
�صميم  الثاين / حممد  الطرف  البالغة 100%  اىل  والتنازل عن كامل ح�صته  البيع  يف 
احمد ح�صني - هندي اجلن�صية يف )مطعم دوار ال�صجعة ( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة 

مبوجب رخ�صة رقم )569247( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني 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  12100 بتاريخ  2017/8/19   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1424
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيدة / رمي حممد وديع ارناوؤوؤط - �صورية  اجلن�صية ترغب 
ف�صل   �صالح  زهره  لل�صيدة/  وذلك    %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
 - لل�صيدات  املرييا  �صالون   / امل�صماة  التجارية  الرخ�صة  اجلن�صية يف  �صودانية   - هارون 

رخ�صة رقم )513730( 
تعديالت اخرى : مت تنازل مالك الرخ�صة ال�صابق ملالكها احلايل. 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني 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  12100 بتاريخ  2017/8/19   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1419
باك�صتاين    ، رنا حممد مو�صى  ا�صف  ال�صيد/ حممد  بان  للجميع  ليكن معلوما 
اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  اىل ال�صيدة/ 
روخ�صنده طاهر ايريك طاهر - باك�صتانية اجلن�صية رخ�صة رقم )723190( با�صم 

/ �صم�س الفجر للخياطة والتطريز  - تعديالت اخرى :- 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة   وعمالبن�س 
2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم 
ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن  اليه بعد  امل�صار  الت�صديق  على االجراء 
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  12100 بتاريخ  2017/8/19   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

 يف  الدعوى رقم 2017/1020  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه/1- مري�صانت �صتار العاملية للتجارة العامة ���س.ذ.م.م 2-حممد علي عبداحل�صني 
ك��دخ��دال��ئ ال����ي����ادراين جم��ه��ول حم���ل االق���ام���ة مب���ا ان امل��دع��ي/ب��ن��ك اخل��ل��ي��ج االول - ف���رع دبي 
اقام  قد  دب��ي  ف��رع   - االول  اخلليج  بنك  امل��دع��ي/  ان  مبا  اهلي  م�صطفى  عبدامللك  وميثله:حممد 
احل�صوري  مبثابة  بتاريخ:2017/8/14  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  وعليه  اعاله  املذكورة  الدعوى 
وقبل الف�صل يف املو�صوع بندب اخلبري امل�صريف املخت�س �صاحب الدور باجلدول مامل يتفق االطراف 
على ت�صميته خالل ا�صبوع من تاريخه تكون مهمته االطالع على اوراقها وم�صتنداتها وما ع�صى ان 
يقدمه له اخل�صوم واالنتقال اىل مقر البنك املدعي لالطالع على ما لديه من م�صتندات وقدرت 
امانة مقدارها 15.000 درهم والزمت املدعي بها ، وحددت لها املحكمة جل�صة يوم االربعاء املوافق 
االمانة وجل�صة  �صداد  القاعة:ch2.E.22 يف حال عدم  ال�صاعة :09:30 �صباحا يف   2017/8/23:

:2017/9/27 يف حال �صدادها وحتى يقدم اخلبري تقريره. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
  اإعالن �سطب قيد

قد  قطر(   : )اجلن�صية  للجرف  االأو�صط  ال�صرق  �صركة  ال�صادة/  ب��اأن  االقت�صاد  وزارة  تعلن 
 - ال�صناعية  م�صفح   : )العنوان  ابوظبي  ام��ارة  يف  ال�صركة  فرع  قيد  �صطب  بطلب  تقدمت 
م�صفح ال�صناعية موؤ�ص�صة االإمارات للخيام قطعة 87 حو�س 10 مكتب 25 ، �س ب : 4118(   

واملقيدة حتت رقم )1799( يف �صجل ال�صركات االأجنبية بالوزارة.
وتنفيذاً الأحكام القانون االحتادي رقم )2( ل�صنة 2015 يف �صاأن ال�صركات التجارية وتعديالته 
اإج��راءات الرتخي�س لفروع  والقرار ال��وزاري رقم )377( ل�صنة 2010م يف �صان اعتماد دليل 

ومكاتب املن�صاآت املوؤ�ص�صة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
يرجى من ال�صادة اأ�صحاب احلق يف االعرتا�س ان يتقدموا باعرتا�صهم اىل الوزارة يف ميعاد 

ال يتجاوز �صهر من تاريخ الن�صر على العنوان التايل:
وزارة القت�شاد

 ادارة الت�شجيل التجاري
 �ش.ب )901( ابوظبي

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/1144   تنفيذ مدين  
حمل  جمهول  ك��ان��ده��اري   �صينك  هارجيف  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام  االقامة مبا ان طالب التنفيذ/اترينتي  �س م ح  ذ م م - قد 
املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1657910( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر 

هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/754   تنفيذ مدين  
االق��ام��ة مبا  ���ص��ده/1- حممد حنيف بطل  جمهول حم��ل  املنفذ  اىل 
علي   : وميثله  م�صطفى  عبداللطيف  �صليم  التنفيذ/زبري  طالب  ان 
ا�صماعيل حممد عبداهلل الزرعوين - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )16047150( درهم 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1257   تنفيذ جتاري  
م   م  ذ  �س   - التجارية  للو�صاطة  اك�صنتيال ميدي�صت  املنفذ �صدهم/1-  اىل 
م   م  ذ  ���س   - اك�صنتيال ميدي�صت لال�صتثمار  م  3-  م  ذ  ���س   - 2-ت���داول م��ي 
جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/كمال تيكواين وميثله : علي 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - الزرعوين  عبداهلل  حممد  ا�صماعيل 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )395875.59( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
يف  الدعوى 2017/967  جتاري كلي    

ال�صادة املدعي عليه االأول / �صلطان حممد علي حممد هالل ال�صحي 
ال�صادة املدعي عليه الثاين / حممد احمد را�صد عبداهلل ال�صوالح ال�صحي 

مبا ان هناك دعوى مرفوعة �صدكم من قبل املدعي / م�صرف ابوظبي اال�صالمي 
اأمام حماكم دبي اأونه مت تعيينا خبريا م�صرفيا بالدعوى مبوجب احلكم ال�صادر به  فاإننا ندعوكم 
حل�صور اجتماع اخلربة بالدعوى �صالفة الذكر  - وذلك يوم 2017/8/24  يف متام ال�صاعة الثانية 
التايل : دبي - حمي�صنة  املالية  - بالعنوان  والن�صف ع�صرا - مبقر مكتبنا انرتا لال�صت�صارات 
- �صارع بريوت - بناية امليزان - الطابق الثالث - مكتب  303 مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة 
ال�صيارات  -  تليفون : 042206899 ، فاك�س : 042206877  يرجى االطالع و اإح�صار كافة ما لديكم 

من م�صتندات واحلر�س على احل�صور  يف املوعد اق�صاه. 
اخلبري املح�سابي وامل�سريف  
    علي را�سد الكيتوب 

  اعالن اجتماع خربة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/5489   

املنذر : بنك ام القيوين الوطني - �س م ع 
املنذر اليهما : 1- �صركة مكباي و�صركاه )مكباي و�صركاه املحدودة(

2- جيتا �صوري�س باي - جمهول حمل االقامة 
ينذ البنك املنذر / املنذر اليهما ب�صرعة �صداد الدين امل�صتحق بذمتهما املالية والبالغ )17.432.071.32 فقط 
�صبعة ع�صر مليونا واربعمائة واثنان وثالثون الفا وواحد و�صبعون درهما واثنان وثالثون فل�صا( م�صافا اليه 
الفائدة االتفاقية مبعدل اليبور �صهر واحد م�صافا اليه فائدة مبعدل 5.5% بحد ادنى 10% �صنويا م�صافا 
اليه فائدة جزائية مبعدل 3% مبعدل فائدة كلي 10% من تاريخ 2016/12/8 وحتى متام ال�صداد وذلك يف 
موعد اق�صاه ثالثني يوما من تاريخ االعالن وفقا لن�س املادة 25 من قانون الرهن التاأميني باإمارة دبي 
امل�صار اليها وانه يف حال عدم ال�صداد حتى انتهاء املدة �صالفه البيان �صيتم اتخاذ كافة االجراءات القانونية 
وفقا لن�س املادة 26 من قانون الرهن التاأميني باإمارة دبي امل�صار اليه مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف 

ومقابل اتعاب املحاماة مع احتفاظ البنك املنذر بكافة حقوقه القانونية والتعاقدية االخرى.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   

انذار عديل بالن�سر
رقم   2017/1/5402   

 ، ال�صيخ  �صنهوري  ال�صيد  احمد  ال�صيد/  التوقيع  - وميثله يف  : عبدالعزيز حممد خان عبداهلل  املنذر 
�صوداين اجلن�صية ، مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل بدبي حتت رقم حمرر )2010/1/75578( 

بتاريخ 2010/6/6 م   - العنوان : دبي - االإمارات العربية املتحدة  - ت : 0553646081 
املنذر اليه : �صيد فوؤاد ر�صاء ها�صمي �صيد ها�صمي - باك�صتاين اجلن�صية 

وعنوانها : دبي - نخلة جمريا - قطعة ار�س رقم 145 - االإمارات العربية املتحدة 
امل�صتحقات  بباقي  االلتزام  مع   )310.000( االيجارية  القيمة  �صداد  ب�صرورة  اليه  املنذر  املنذر  يخطر 
املاء  وت�صوية ح�صاب  املوؤجر  بالعني  ا�صرار حلقت  اي  ا�صالح  مع  بذمته  املرت�صدة  االخ��رى  االيجارية 
والكهرباء واي م�صروفات اخرى حتى تاريخ االخالء التام ، وذلك يف خالل مدة اق�صاها 30 يوما من 
تاريخ ن�صر هذا االنذار ، واال �صوف ي�صطر املنذر التخاذ كافة االجراءات القانونية �صده مبا فيها اقامة 
التقا�صي  وم�صاريف  ر�صوم  بكافة  اليه  املنذر  حتميل  مع   ، االداء  ام��ر  وا�صت�صدار  الق�صائية  الدعوى 

واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
 يف  الدعوى  رقم  2017/1366 مدين جزئي 

باالإ�صارة اىل املو�صوع اعاله يرجى من �صيادتكم عمل اإعالن بالن�صر للمدعو 
رقم  الدعوى  يف  الهند�صية  اخلربة  اجتماع  حل�صور  دديدك  فدران  ال�صيد 
البيانات  الهند�صي ح�صب  وذلك يف مكتب اخلبري  1366/2017 مدين جزئي 
 / B الواردة اأدناه :  املوقع : دبي / الدائرة االقت�صادية / قرية  االعمال / بلوك
طابق اخلام�س / مركز ال�صيخ حمدان لالإبداع واالبتكار / مكتب مملكة االبتكار 
للحلول الهند�صية /مكتب رقم 501 / التوقيت : 2017/8/23 يف متام ال�صاعة 
الثانية ظهرا  - ارقام التوا�صل : املن�صق الهند�صي واالبتكاري / عبدالرحمن 

الري�س / رقم الهاتف املتحرك / 0527878280  
مع حتيات اخلبري الهند�سي 
م . عبدال�سالم احلمادي 

اإعــــــالن بالن�سر لل�سيد)فدران دديدك( 

حل�سور اجتماع اخلربة الهند�سية 

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
  الدعوى  رقم  2017/289   جتاري جزئي - حمكمة ابوظبي       

اىل املدعي عليه / غامن حممد بو عالمه القبي�صي - اإماراتي اجلن�صية - جمهول حمل 
االقامة ، مبا ان املدعي / مطعم وحاتي الفي�صاوي قد اقام �صدكم الدعوى امل�صار اليها 
اعاله ، وحكمت حمكمة ابوظبي االبتدائية املوقرة بتعيني اخلبري احل�صابي �صاحب الدور 
للنظر يف اأمر الدعوى ، وحيث انكم مل حت�صروا جل�صة النطق باحلكم - يتوجب عليكم 
احل�صور اجتماع اخلربة باإمارة ابوظبي - تقاطع �صارعي النجدة والكرتا - خلف احلمرا 
بالزا - بناية برج اليا�صات - اأعلى مطعم كعكولوجي - مكتب اكيومان لتدقيق احل�صابات 
- رقم 1503 - وذلك يوم االربعاء املوافق 2017/8/23 ال�صاعة الواحدة والن�صف ظهرا - 

وتقدمي كافة الوثائق وامل�صتندات التي توؤيد موقفكم يف الدعوى. 
اخلبري احل�سابي

حممد عطيه �ساهني  

اإعالن باحل�سور 
جل�سة خربة ح�سابية 

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2933  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- بريتيف كانديل�صيو غلو  جمهول حمل االقامة مبا 
 : وميثله  م   م  ذ  �س   - اليخوت  لتاأجري  تروبيكال  التنفيذ/  طالب  ان 
اأقام عليك الدعوى  اأحمد احلمادي -  قد  اأبوبكر  عبداللطيف حممد 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )73785( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
اإعالن بالن�سر 

اىل املدعى عليه / 1- حممد علي حممود عبداهلل ، 2- �صالح حممد اخلياط 
نعلمكم بان املدعي / متام ا�صماعيل يون�س يف  الدعوى رقم 2017/4099 دائرة كلي اويل 

قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : 
الزام املدعي عليهما بالت�صامن والتكافل بت�صليم ومتكني املدعي من قطعة االر�س مو�صوع عقد البيع املربم 
و   - املعار�صة  باأي مظهر من مظاهر  للمدعي فيها  والدعوى ومبنع معار�صتهما  التداعي  فيها بني طرفني 
باال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة والق�صاء ب�صحة ونفاذ عقد البيع املربم بني املدعي 
و  بالنا�صرية   710 رقم  االر�س  ملكية  لتج�صيل  بال�صارقة  العقاري  الت�صجيل  خماطبة   ، االول  عليه  واملدعي 

ا�صدار �صند ملكية با�صم املدعي و�صم ملف االمر علىعري�صة احلجز التحفظي رقم 2017/3787  
لذا يقت�صي ح�صورك اأمام مكتب ادارة الدعوى رقم القاعة 6  مبحكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية  �صخ�صيا 
املوافق  وذلك   ، امل�صتندات  كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�صطة  او 
2017/8/23 ، ال�صاعة 8.30 �صباحا ، وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�صار اليها اعاله - بو�صفك مدعي عليه 

ويف حال عدم ح�صوركم �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

اىل املدعي عليه/ علي وف�صان للخدمات الفنية - �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها 

جل�صة 2017/8/30 يف متام ال�صاعة الثامنة والن�صف �صباحا     

وكلفتكم املحكمة باحل�صور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او 
الر�صوم وامل�صاريف   ايام على االقل  باال�صافة اىل  م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالث 

ويف حال تخلفكم �صوف ي�صدر احلكم مبثابة احل�صوري.   
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
 7443/2017/13 
 7444/2017/13
 7445/2017/13
 7446/2017/13
 7447/2017/13
 7448/2017/13

م
1
2
3
4
5
6

ا�صم املدعي
 جمال الدين فوز الدين

دراز علي جهان علي �صيخ 
حممد جانتو حممد خمتار كا

نبري ح�صني 
ربيع اال�صالم 

حممد معتز موال حممد م�صرف موال

مبلغ املطالبة
25403  درهم  +  تذكرة العودة
28203  درهم  +  تذكرة العودة
18208  درهم  +  تذكرة العودة
20039  درهم  +  تذكرة العودة
22689  درهم  +  تذكرة العودة
21300  درهم  +  تذكرة العودة
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اأدانت احلكومة االأردنية ب�صدة احلادث االإرهابي الذي وقع و�صط 
 13 �صحيته  وراح  االأول  ام�س  م�صاء  االإ�صبانية  بر�صلونة  مدينة 

قتيال فيما اأ�صيب الع�صرات.
و���ص��دد ال��دك��ت��ور حم��م��د امل��وم��ن��ي وزي���ر ال��دول��ة ل�����ص��وؤون االإع���الم 
الناطق الر�صمي با�صم احلكومة على اأن هذا احلادث اجلبان يعرب 
االأردن  موقف  جم��ددا   .. ومقرتفيه  االإره���اب  ب�صاعة  حجم  ع��ن 
االإرهابيون  يقرتفها  التي  االإن�صانّية  غري  اجلرائم  جتاه  الثابت 
بحق االأبرياء واالآمنني و�صرورة ت�صافر اجلهود الدولية من اأجل 

حماربة االإرهاب مبختلف اأ�صكاله.
احلادث  تفا�صيل  ت��ت��اب��ع  اإ���ص��ب��ان��ي��ا  ل���دى  اململكة  ���ص��ف��ارة  اأن  واأك����د 

االإرهابي للتحقق من جن�صيات ال�صحايا.

قبل رئي�س الوزراء التون�صي يو�صف ال�صاهد ا�صتقالة وزير املالية 
بالنيابة فا�صل عبد الكايف اأم�س اجلمعة ب�صبب ق�صية ت�صارب يف 
امل�صالح لكنه قال اإنه طلب منه اال�صتمرار يف من�صبه حلني اإيجاد 
تتعر�س  التي  ال�صاهد  بحكومة  مهم  ع�صو  ال��ك��ايف  بديل.وعبد 
يطلبها  للجدل  مثرية  اقت�صادية  اإ���ص��الح��ات  لتنفيذ  ل�صغوط 

مقر�صون دوليون وكذلك خلف�س عجز موازنتها.
حني  اإىل  من�صبه  م��ه��ام  اأداء  ���ص��ي��وا���ص��ل  اإن����ه  ال��ك��ايف  ع��ب��د  وق����ال 
جل�صة  ال��ك��ايف  عبد  وينتظر  مرتقب.  وزاري  تغيري  ع��ن  االإع���الن 
اأيلول.وتت�صمن الدعوى  ا�صتماع ق�صائية يف الرابع من �صبتمرب 
االأجنبية  بالعملة  مدفوعات  الكايف  عبد  على  املقامة  الق�صائية 
الكايف  عبد  وي��رتاأ���س  التون�صية.  اجل��م��ارك  لتحقيقات  خ�صعت 
اجلمارك مبوجب من�صبه كوزير للمالية بالنيابة.ويف وقت �صابق 
هذا االأ�صبوع مت الك�صف عن احلكم على عبد الكايف بدفع غرامة 
احلكم.تاأتي  يف  ال��ك��ايف  عبد  وطعن  التنفيذ،  وق��ف  م��ع  وال�صجن 
لو�صع  تون�س  فيه  ت�صعى  ح�صا�س  توقيت  يف  الكايف  عبد  ا�صتقالة 

اللم�صات النهائية على موازنتها لعام 2018.
اأن  اإن��ه يريد  اإذاع��ة حملية قائال  ا�صتقالته يف  الكايف  واأعلن عبد 
ميثل اأمام الق�صاء كمواطن عادي ال كوزير.وقال الإذاعة موزاييك 
اإف.اإم التون�صية “من ال�صروري اأن متر بالدنا باإ�صالحات موجعة 
اإيجاد حلول  اإعادة الثقة يف االقت�صاد التون�صي على غرار  بهدف 
املنوال  يف  النظر  واإع��ادة  الدعم  وتر�صيد  االجتماعية  لل�صناديق 
وال�صركات  البنوك  بع�س  خ�صخ�صة  نحو  والتوجه  االقت�صادي 

الوطنية وغريها من احللول.

قالت وزارة الدفاع االأمريكية )البنتاجون( اأم�س اجلمعة اإن وزير 
الدفاع جيم ماتي�س �صيزور االأردن وتركيا واأوكرانيا يف وقت الحق 
هذا ال�صهر.و�صوف يبداأ ماتي�س جولته باالأردن حيث �صيلتقي مع 
الواليات  تقوده  ال��ذي  بالتحالف  ع�صو  واالأردن  اهلل.  عبد  امللك 
والعراق.  �صوريا  يف  االإ�صالمية  ال��دول��ة  تنظيم  ويقاتل  املتحدة 

و�صتكون هذه اأول زيارة ملاتي�س اإىل االأردن كوزير للدفاع.
�صمال  حلف  يف  ب��الده  �صريكة  تركيا  اإىل  اأي�صا  ماتي�س  وي�صافر 
الرئي�س  منهم  اأت����راك  م�����ص��وؤول��ني  م��ع  �صيلتقي  حيث  االأط��ل�����ص��ي 
ماتي�س  الوزير  �صيوؤكد  بيان  يف  البنتاجون  اإردوغ��ان.وق��ال  طيب 
الثابت بدعم تركيا كع�صو يف حلف  املتحدة  الواليات  التزام  على 
االأطل�صي و�صريك ا�صرتاتيجي وي�صعى للتعاون ب�صاأن جهود تعزيز 
اال�صتقرار االإقليمي ويبحث عن �صبل مل�صاعدة تركيا يف الت�صدي 
مل��خ��اوف��ه��ا االأم��ن��ي��ة امل�����ص��روع��ة مب���ا يف ذل���ك ق��ت��ال ح���زب العمال 

الكرد�صتاين.
و�صيلتقي ماتي�س يف كييف مع وزير الدفاع االأوك��راين والرئي�س 
جرى  النار  الإط��الق  وقف  ُينتهك  ما  وكثريا  بورو�صينكو.  بيرتو 
وانف�صاليني  احلكومية  ال��ق��وات  ب��ني   2015 يف  اإل��ي��ه  التو�صل 
مدعومني من رو�صيا يف �صرق اأوكرانيا. وتعترب وا�صنطن ال�صراع 

عقبة رئي�صية يف طريق حت�صني العالقات مع مو�صكو.

عوا�ضم

عمان

تون�س

وا�شنطن

مهاجمون من ال�شباب ال�شومالية 
يذبحون 3 بكينيا 

•• مومبا�ضا-رويرتز:

قالت ال�صلطات الكينية ام�س اجلمعة اإن اأفرادا ي�صتبه يف انتمائهم حلركة 
ال�صباب ال�صومالية قطعوا روؤو���س ثالثة رجال على االأقل يف هجوم على 
بلدة كينية بعد �صهر من مقتل ت�صعة اآخرين بالطريقة عينها يف منطقة 

جماورة.
وف�صلوا  ذبحوهم  ا�صمه  عن  الك�صف  ع��دم  طلب  ال�صرطة  يف  م�صدر  وق��ال 

روؤو�صهم عن اأج�صادهم.
وقالت ال�صرطة اإنها عرثت على اأربع جثث يف قرية ماليلي يف منطقة المو 
التقارير  اأن  كيتيو  املنطقة جيلربت  ال�صرطة يف  وذكر مفو�س  ال�صاحلية. 

التي جاءته حتدثت عن ثالث جثث فقط.
وقال لرويرتز عرب الهاتف اأغارت جمموعة من امل�صتبه بهم امل�صلحني على 
ال�صكان املحليني وقتلت ثالثة منهم. والثالثة جميعهم رجال، م�صيفا اأن 

امل�صتبه بهم اأحرقوا منازل قبل اأن يلوذوا بالفرار يف غابة قريبة.
وتابع قائال ال ميكننا التكهن. ولكن بالنظر اإىل هجمات �صابقة واإىل طبيعة 

واأ�صلوب هذا الهجوم، ال ي�صعنا اإال اأن نربطه مبجرمي حركة ال�صباب.
ويف يوليو متوز، ذبح مقاتلون من حركة ال�صباب ت�صعة رجال يف قرى قرب 

ماليلي وقتلوا ثالثة من ال�صرطة يف هجوم اآخر يف املنطقة.

حركة فتح: من ال�شروري اإعادة النظر يف �شيا�شتنا مع اإ�شرائيل

الق�شية الفل�شطينية خارج جدول الجتماعات الإ�شرائيلية مع غوتريي�س

قتيال يف ت�شعيد  80
 احلرب على املخدرات بالفلبني 

ح�شيلة قتلى الفي�شانات يف 
�شرياليون جتاوزت الـ400 

اإ�شرائيل جتمد قانونا ي�شرع البوؤر ال�شتيطانية 

جنوب اأفريقا متنح جري�س موجابي احل�شانة اإردوغان يدعو الأملان الأتراك للت�شويت �شد مريكل 
امل�صيحي واحلزب الدميقراطي اال�صرتاكي وحزب 
االأحزاب  اأدع��م��وا  لرتكيا.  اأع��داء  جميعها  اخل�صر 
ال�صيا�صية التي لي�صت يف عداوة مع تركيا .واأ�صاف 
اأدع���وه���م ل��ع��دم ال��ت�����ص��وي��ت ل��ه��ذه االأح������زاب التي 
واملنافية  العدائية  املواقف  هذه  مثل  يف  انخرطت 
هذه  ليلقنوا  اأدع��وه��م  واأن���ا  تركيا  �صد  ل��الح��رتام 
االق���رتاع  ���ص��ن��ادي��ق  يف  در���ص��ا  ال�صيا�صية  االأح�����زاب 
اأ�صول تركية.  اأملانيا جالية كبرية من  .ويعي�س يف 
 24 اإىل ���ص��ن��ادي��ق االق�����رتاع يف  وي��ت��وج��ه االأمل�����ان 
االنتخابات  مريكل  تخو�س  حيث  اأيلول  �صبتمرب 

مر�صحة للفرتة الرابعة لها يف ال�صلطة.

•• ا�ضطنبول-رويرتز:

قال الرئي�س الرتكي رجب طيب اإردوغان اأم�س اجلمعة 
وحلفاءه  مريكل  اأجنيال  االأملانية  امل�صت�صارة  ح��زب  اإن 
اإىل  اأمل��ان��ي��ا  االأت����راك يف  الناخبني  ودع���ا  اأع����داء لرتكيا 
املقبل.وهذا  ال�صهر  انتخابات  يف  لهم  الت�صويت  ع��دم 
م��ريك��ل وحزب  الإردوغ����ان �صد  االأق���وى  ه��و  الت�صريح 
االحتاد الدميقراطي امل�صيحي الذي تتزعمه مما يو�صح 
حجم اخلالفات املتفاقمة بني احلليفني يف حلف �صمال 
اأدعو  اإردوغ��ان  التجاريني.وقال  وال�صريكني  االأطل�صي 
الدميقراطي  االحت��اد  ح��زب  اأملانيا:  يف  بلدي  اأبناء  كل 

الطعن  تتوقع  اأفريقيا  جنوب  اأن  غري  موجابي،  جري�س 
املحاكم.  اأم���ام  الدبلوما�صية  احل�صانة  منح  ق���رار  على 
واأ�صاف امل�صدر الذي طلب عدم ن�صر ا�صمه “ما �صيحدث 
على االأرجح هو ال�صماح لها بالعودة لوطنها ثم نعلن اأنها 
على  اأح��د  يطعن  اأن  وننتظر  دبلوما�صية  ح�صانة  منحت 

قرارنا«.
واأق�����ر امل�����ص��در ب����ال����راأي ال�����ذي ي��ت��ب��ن��اه م��ع��ظ��م اخل����رباء 
من  لي�س  االأوىل  زمي��ب��اب��وي  �صيدة  اأن  وه��و  القانونيني 
حقها احل�صول على ح�صانة دبلوما�صية الأنها كانت تزور 
اأمام  الطعن  املمكن  من  اإن  وق��ال  للعالج.  اأفريقا  جنوب 

الق�صاء على احل�صانة.

•• جوهان�ضربج-رويرتز:

اأفريقيا تعتزم  اإن جنوب  اأم�س اجلمعة  قال م�صدر حكومي 
منح احل�صانة الدبلوما�صية ل�صيدة زميبابوي االأوىل جري�س 
املالحقة  وت��ف��ادي  لبلدها  ال��ع��ودة  لها  �صيتيح  مم��ا  موجابي 
القانونية فيما يت�صل مبزاعم االعتداء على عار�صة عمرها 
حالة  اأعلنت  اأفريقيا  جنوب  يف  ال�صرطة  عاما.وكانت   20
اإنها  وقالت  الهرب  من  موجابي  ملنع  احل��دود  على  التاأهب 
لن تتلقى معاملة خا�صة بعد اأن اتهمتها العار�صة جابرييال 

اإجنلز ب�صربها بكابل كهرباء.
اإط��الق��ا العتقال  اإن��ه ال جم��ال  ق��ال  امل�صدر احلكومي  لكن 

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

العليا اال�صرائيلية ب�صورة موؤقتة جتميد تطبيق قانون ي�صرع  املحكمة  قررت 
البوؤر اال�صتيطانية الع�صوائية املقامة على اأرا�س فل�صطينية خا�صة يف ال�صفة 

الغربية املحتلة، ردا على التما�س اأ�صحاب االأرا�صي.
وعلى الفور �صجب تيار اليمني االإ�صرائيلي قرار املحكمة الذي قالوا اإنه ي�صعف 
البيت  ح��زب  من  �صموتريت�س  بيزاليل  الكني�صت  ع�صو  ال��ربمل��ان.وق��ال  �صيادة 
تدخل  اإن��ه  نتانياهو  بنيامني  حكومة  يف  امل�صارك  املتطرف  اليميني  اليهودي 

خطري من املحكمة �صد قانون اأ�صدره الكني�صت.
ان  اجلمعة  ب��ر���س  فران�س  وك��ال��ة  عليها  اطلعت  ال��ت��ي  املحكمة  وث��ائ��ق  وتظهر 

القا�صي نيل هندل اأ�صدر اخلمي�س اأمرا احرتازيا بتجميد القانون الذي اأقره 
الكني�صت يف 6 �صباط فرباير وي�صرع باأثر رجعي عددا من البوؤر اال�صتيطانية 
التما�س  على  ردا  ال��ق��رار  االإ�صرائيلية.جاء  احلكومة  من  بقرار  تنب  مل  التي 
وعدد  اأرا�صيها،  على  البوؤر  بنيت هذه  فل�صطينيا  17 جمل�صا حمليا  به  تقدم 
القا�صي هندل  الفل�صطينية واال�صرائيلية.وكتب  من جمعيات حقوق االن�صان 
يف قراره ان امل�صت�صار الق�صائي للحكومة افيخاي ماندلبليت طلب منه اإ�صدار 
القرار.وطلبت املحكمة من الكني�صت ار�صال رده يف 10 اأيلول �صبتمرب على اأن 
يبدي امل�صت�صار الق�صائي للحكومة راأيه القانوين يف 16 ت�صرين االأول اكتوبر.
)اال�صم  وال�صامرة  يهودا  يف  اال�صتيطان  ت�صوية  قانون  با�صم  القانون  يعرف 
املحاوالت  اإح��ب��اط  واإىل  ول��الأب��د  واح���دة  م��رة  الغربية(  لل�صفة  اال�صتيطاين 

الع�صوائية  البوؤر  ي�صرع  ال��ذي  القانون  ه��ذا  باال�صتيطان.لقي  للم�س  املتكررة 
املقامة على اأرا�س فل�صطينية خا�صة، اإدانة دولية.وتعد املجموعة الدولية كل 
�صواء  �صرعية،  الغربية غري  وال�صفة  املحتلة  ال�صرقية  القد�س  امل�صتوطنات يف 
اأجازتها احلكومة ام ال، واال�صتيطان عقبة كاأداء امام عملية ال�صالم. كما حذر 
امل�صوؤولني  القانون يعر�س  ان  افيخاي ماندلبليت من  العام للحكومة  املدعي 
و”ي�صعب  الدولية  اجلنائية  املحكمة  اأم��ام  ق�صائية  ملالحقات  اال�صرائيليني 
الدفاع عنه” اأمام املحكمة العليا.وقال مبعوث االمم املتحدة اخلا�س لعملية 
خطا  جت��اوز  القانون  هذا  ان  مالدينوف  نيكوالي  االو�صط  ال�صرق  يف  ال�صالم 
اأحمر عري�صا.وو�صفت حركة ال�صالم االآن االإ�صرائيلية املناه�صة لال�صتيطان 

القانون باأنه و�صمة عار على الكني�صت.

•• مانيال-رويرتز:

اأن  ام�س اجلمعة  اإع��الم  روي��رتز وو�صائل  �صهود من  ذكر 
ال�صرطة قتلت ما ال يقل عن 13 �صخ�صا يف الليلة الثالثة 
رودريجو  الرئي�س  ي�صنها  التي  احل��رب  يف  الت�صعيد  من 

دوتريتي �صد املخدرات واجلرمية.
االأ�صبوع  ه���ذا  ���ص��اب��ق  وق���ت  يف  ق��ت��ل��وا  �صخ�صا   67 وك���ان 
200 يف م��ان��ي��ال وامل��ن��اط��ق املتاخمة  اأك���رث م��ن  واع��ت��ق��ل 
م�صعى  باأنه  ال�صرطة  و�صفته  فيما  الفلبينية  للعا�صمة 

للحد من املخدرات واجلرمية يف ال�صوارع.
ليني  الرئي�س  نائبة  اإدان����ة  القتل  ح���االت  زي���ادة  واأث����ارت 
روبريدو التي تنتمي حلزب معار�س لدوتريتي. وروبريدو 
الفلبينيني  اآالف  فيها  قتل  التي  للحملة  دائمة  منتقدة 
و�صببت قلقا دوليا منذ تويل دوتريتي ال�صلطة قبل عام 
وو�صفتها باأنها “اأمر ينبغي الغ�صب ب�صاأنه«.وذهب فريق 
ليل  اإىل خم�س مناطق يف مانيال  روي��رتز  مرا�صلني من 
اخلمي�س حيث قتل اأربعة رجال يف تبادل الإطالق النار مع 

�صرطة �صرية.ومنعت ال�صرطة ال�صحفيني من االقرتاب 
من املوقع يف حي كالوكان يف �صمال �صرق العا�صمة لكنهم 
���ص��اه��دوا ث��الث��ة اأك��ي��ا���س للجثث ت��وؤخ��ذ م��ن م��ت��اه��ة من 
اآخر يف كالوكان جثة  االأزقة ال�صيقة. و�صاهدوا يف مكان 
رجل على �صياج حديدي يف حمطة للحافالت.وقتل رجل 
اآخر قرب مكتب بريد مانيال وتويف اأربعة يف م�صت�صفيات 
يف منطقة ماالبون يف ال�صمال وقتل اآخر يف احلال قرب 
مكب �صابق للقمامة يف منطقة كويزون �صيتي املرتامية 
االأط��راف. وذكر تقرير اإذاع��ي اأن ثالثة اآخرين قتلوا يف 
بر�صا�س  قتل  رج��ل  بينهم  اخلمي�س  ليل  اأخ���رى  اأم��اك��ن 
�صيتي  ماريكينا  منطقة  يف  نارية  دراج��ة  على  جمهولني 
يف �صرق مانيال. واأو�صح دوتريتي هذا االأ�صبوع اأنه بارك 
32 جم��رم��ا يف  م��ق��ت��ل  اجل��ي��د  م��ن  اإن  ق��ائ��ال  الت�صعيد 
منطقة �صمايل مانيال واأ�صاف لنقتل 32 اآخرين يوميا. 
.وقال  البلد  ه��ذا  ي�صعف  احل��د مم��ا  م��ن  نتمكن  ف��رمب��ا 
اإنه لن يعفو فح�صب عن ال�صباط الذين قتلوا مرتكبي 

اجلرائم املتعلقة باملخدرات بل �صيقوم برتقيتهم.

•• جنيف-اأ ف ب:

�صحايا  ع���دد  ارت��ف��اع  اأم�����س  االح��م��ر  ال�صليب  اع��ل��ن 
قتيل   400 من  اك��رث  اىل  �صرياليون  يف  الفي�صانات 
600 مفقودين، ووج��ه نداء  بينما ما زال اكرث من 
ل��ت��ق��دمي ت���ربع���ات اىل ه����ذا ال��ب��ل��د ال���واق���ع يف غرب 

افريقيا والذي يفوق حجم الكارثة قدراته.
وقال االمني العام لالحتاد الدويل جلمعيتي ال�صليب 
�صي ل�صحافيني  ا�س  االحمر احلاج  والهالل  االحمر 
يف جنيف اأح�صينا حتى اليوم اكرث من 400 قتيل . 

من جهته، حذر الناطق با�صم مكتب تن�صيق ال�صوؤون 
االن�صانية لالمم املتحدة ين�س لريكي من ان احل�صيلة 

ميكن ان ترتفع.
�صخ�صا   312 م�����ص��رع  اإىل  ح�صيلة  اآخ����ر  واأ����ص���ارت 

و600 مفقود.
ا���س �صي ان �صرياليون  اك��د احل��اج  اأخ���رى،  م��ن جهة 
تواجه اأزمة تفوق قدراتها، ودعا اال�صرة الدولية اىل 

م�صاعدتها.
وقال ان الذين �صردتهم االأمطار واالنهيارات االأر�صية 
يف العا�صمة فريتاون ينامون يف العراء الأنه ال يوجد 

مراكز الإيوائهم جميعهم.
واأو�صح ان ال�صليب االأحمر ال�صرياليوين �صي�صاعف 
�صرورة  موؤكدا  عاجل،  ب�صكل  تربعات  جلمع  نداءاته 
ت�صافر جهود اجلميع ملواجهة االزمة التي جنمت عن 

الكارثة.
�صخ�س   300 م��ن  اك����رث  جثث  اخلم�����ي�س  دف����نت 
القريبة  واترلو  بلدة  التعرف على هوياتهم يف  تعذر 
باي  ارن�صت  �صرياليون  رئي�س  بح�صور  فريتاون  من 
ك���وروم���ا ورئ��ي�����ص��ة ل��ي��ب��ريي��ا امل���ج���اورة ال���ن جون�صون 

�صريليف.
 400 ال�صلطات  ارتفاع احل�صيلة، حفرت  توقع  ومع 
قربا ا�صافيا بالقرب من تلك التي دفن فيها �صحايا 
اآالف �صخ�س يف  وباء ايبوال الذي اودى بحياة اربعة 

�صرياليون يف 2014 و2015.

املتحدة فيه.
اجل����دول  اإن  ال�����ص��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
امل����ه����ن����ي واالج�����ت�����م�����اع�����ات ال���ت���ي 
اإ�صرائيل  يف  غوتريي�س  �صيعقدها 
ت�صريحاته  يف  ذك��ره  عما  تختلف 
االأخرية، حيث قال مكتبه يف بيان 
العام  االأم���ني  اإن  اأي���ام  ���ص��در منذ 
باإ�صرائيل  اجتماعاته  يف  �صريكز 
ع��ل��ى ال��ن��اح��ي��ة ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة وحل 
الفل�صطيني،  االإ�صرائيلي  ال�صراع 
ال  اإ���ص��رائ��ي��ل  اأن  ال��وا���ص��ح  اأن  اإال 
هذه  ط��رح  اأو  مناق�صة  يف  ت��رغ��ب 

الق�صايا االآن.

فتح،  ح���رك���ة  اأك��������دت  ذل������ك،  اىل 
ال�صيا�صة  النظر يف  اإع��ادة  �صرورة 
الفل�صطينية خا�صة مع اإ�صرائيل، 
االإ�صرائيلية  امل��م��ار���ص��ات  ب�����ص��ب��ب 
االأخ������رية، وال��ت��ي ت��ه��دف مل��ن��ع اأي 

تقدم بعملية ال�صالم. 
املركزية  ال��ل��ج��ن��ة  ع�����ص��و  وق������ال 
حل��رك��ة ف��ت��ح، ع���زام االأح���م���د، اإنه 
اإع���ادة النظر يف  ال�����ص��روري  “من 
خا�صة  الفل�صطينية  ال�����ص��ي��ا���ص��ة 
جتاهل  ظ����ل  يف  اإ����ص���رائ���ي���ل،  م����ع 
وتنكره  ال�صالم  لعملية  نتنياهو 

لالتفاقيات املوقعة معه«.

عدم  على  ن�صر  “نحن  واأ���ص��اف: 
الفل�صطينية  املفاو�صات  ا�صتئناف 
وق���ف  ب���ع���د  اإال  االإ�����ص����رائ����ي����ل����ي����ة، 
والتزام  كامل  ب�صكل  اال�صتيطان 

اإ�صرائيل بحل الدولتني«.
م��ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى، اأك���د االأحمد 
الوطني،  املجل�س  ان��ع��ق��اد  اأه��م��ي��ة 
اأ�صماه  مب��ا  مرهوناً  يكون  ال  واأن 
اإىل  م�������ص���رياً  حما�س”،  “فيتو 
الو�صع  تقييم  اإع���ادة  يف  اأهميته، 
الفل�صطيني وخا�صة يف  ال�صيا�صي 
واحلفاظ  اإ�صرائيل،  مع  العالقة 
التحرير  م���ن���ظ���م���ة  ب����ق����اء  ع���ل���ى 

الن�صاب  ف��ق��دان  وع���دم  بعافيتها 
القانوين وال�صيا�صي.

انعقاد املجل�س، قال  وحول موعد 
التنفيذية  “اللجنة  اإن  االأح��م��د، 
انعقاد  م����وع����د  ي����ق����رر  م�����ن  ه�����ي 
اللحظة مل  واأن����ه ح��ت��ى  امل��ج��ل�����س، 
ي���ت���م حت���دي���د ت��ف��ا���ص��ي��ل وت���اري���خ 
انعقاده، وال يجوز الحد احلديث 
�صوى  املجل�س  ان��ع��ق��اد  م��وع��د  ع��ن 

تنفيذية املنظمة«.
يف  دواًل  اأن  االأح�����م�����د،  واأو������ص�����ح 
ط��ل��ي��ع��ت��ه��ا ا���ص��رائ��ي��ل ت�����ص��ع��ى ملنع 
انعقاد املجل�س الوطني، للحيلولة 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ك�صفت �صحيفة “اإ�صرائيل اليوم” 
اجلي�س  م�����ص��وؤويل  ك��ب��ار  اأح����د  اأن 
االإ���ص��رائ��ي��ل��ي ي��ن��وي خ��الل اللقاء 
م��ع االأم���ني ال��ع��ام ل��الأمم املتحدة 
يطرح  اأن  غ��وت��ريي�����س،  اأن��ط��ون��ي��و 
اهلل  ح��زب  اأن�صطة  ت�صاعد  ق�صية 

واإيران. 
واأ�صارت ال�صحيفة اإىل اأن اإ�صرائيل 
تنوي الرتكيز باالأ�صا�س على هذه 
االأن�������ص���ط���ة وع������دم ال���ت���ط���رق اإىل 
الق�صية الفل�صطينية اأو مباحثات 
ال�صالم املجمدة منذ عدة �صنوات. 
لل�صحيفة  م�صوؤول  م�صدر  وق��ال 
اإىل  ����ص���ي�������ص���ل  غ����وت����ريي���������س  اإن 
ال�صهر  ه���ذا  ن��ه��اي��ة  يف  اإ���ص��رائ��ي��ل 
اإ�صرائيل  تعر�س  اأن  املنتظر  ومن 
اأدلة جديدة ومعلومات عن  عليه 
تزايد ن�صاط اإي��ران وحزب اهلل يف 
�صلباً  توؤثر  باتت  ب�صورة  املنطقة 

على ا�صتقرار اإ�صرائيل. 
وك�����ص��ف��ت ال�����ص��ح��ي��ف��ة ع���ن جدول 
اللقاءات التي �صيعقدها غوتريي�س 
مع  �صيلتقي  ح��ي��ث  اأب���ي���ب،  ت��ل  يف 
رئي�س احلكومة بنيامني نتانياهو، 
ليربمان،  اأفيغدور  الدفاع  ووزي��ر 
اأن����ه ���ص��ي��زور رام اهلل  ف�����ص��اًل ع���ن 
يجتمع  اأن  املنتظر  وم���ن  اأي�����ص��اً. 
مع الرئي�س الفل�صطيني، حممود 
اأن يزور قطاع  عبا�س، كما يتوقع 
اأن�صطة االأمم  غزة لالطالع على 

فل�صطينية  دول��������ة  ق����ي����ام  دون 
واإن��ه��اء االح��ت��الل، وع���دم ترميم 
و���ص��ع م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر، وعدم 
اإن��ه��اء االن��ق�����ص��ام وت��ع��زي��ز الوحدة 

الوطنية.
يف غ�����ص��ون ذل����ك، ����ص���ادرت قوات 
االإ�صرائيلي عدد من  من اجلي�س 
التابعة  الفل�صطينية  احل��اف��الت 
ل�صركة التميمي يف مدينة نابل�س 
املحتلة،  ال��غ��رب��ي��ة  ال�صفة  ���ص��م��ال 
بدعوى م�صاعدتها يف التظاهرات 
ونقل  االإ�صرائيلي  االحتالل  �صد 
املتظاهرين اإىل نقاط التما�س يف 

ال�صفة.
وق��ال بيان جلي�س االح��ت��الل: يف 
ال�صامل  االح��ب��اط  م�صاعي  اإط���ار 
�صادرت قوات االأمن هذا االأ�صبوع 
النقل  ل�صركة  تابعة  ح��اف��الت   4
الفل�صطينية التميمي، حيث ُتفّعل 
���ص��رك��ة ال��ت��م��ي��م��ي ح���اف���الت نقل 
للطالب منذ عدة �صنوات، وتقدم 
حما�س،  لنا�صطي  جماًنا  اخلدمة 
باالإ�صافة اىل ذلك، تقدم خدمات 
النقل اىل نقاط االحتكاك واأعمال 

ال�صغب العنيفة .
2015، �صادر اجلي�س  العام  ويف 
االإ���ص��رائ��ي��ل��ي ع����دة ح���اف���الت من 
اأو  ب�صكل  �صاهمت  والتي  ال�صركة 
باآخر يف ن�صاطات فل�صطينية ولكن 
مت اإرجاعها لل�صركة بعد توقيعها 
بعدم  تلتزم من خالله  على عقد 

م�صاندة االإرهاب.
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•• ابوظبي-وام:

الذي  االإره��اب��ي  الده�س  ح���ادث  ال���دويل  االأم��ن��ي  التحالف  اأدان 
ا�صتهدف م�صاء اأم�س االأول اخلمي�س جتمعا لع�صرات االأ�صخا�س 

يف �صاحة ال�س رامبال�س، بو�صط مدينة بر�صلونة االإ�صبانية.
واأك����د ال��ت��ح��ال��ف يف ب��ي��ان��ه ا���ص��ت��ن��ك��اره ب��اأ���ص��د ال��ع��ب��ارات مل��ث��ل هذه 
االعمال االإرهابية والتي تدينها كل االأعراف والتقاليد واالأديان 
ي�صتهدفون  الذين  مرتكبيها  دن��اءة  عن  اال  تعرب  وال  ال�صماوية، 
باأعمالهم االجرامية االأبرياء، في�صتبيحون دماءهم يف دليل اأكيد 

على جترد هوؤالء من القيم االإن�صانية.
و�صدد التحالف يف بيانه على الوقوف مع مملكة ا�صبانيا، الدولة 

الع�صو، حكومة و�صعبا والت�صامن معها يف كافة االإجراءات التي 
تتخذها يف مواجهة هذه االإرهاب مبا ي�صمن احلفاظ على اأمنها 
والتن�صيق  التعا�صد  اإىل  ال��ع��امل  دول  كافة  داع��ي��ا  وا���ص��ت��ق��راره��ا، 
املعلومات  وت��ب��ادل  االأف��ع��ال  ب��ح��زم م��ع مرتكبي ه��ذه  وال��وق��وف 
واالآراء على نحو ي�صهم يف اجتثاث ظاهرة االإره��اب من العامل، 

والوقوف بحزم �صد كل من يدعمه.
العا�صمة  يف  اأعلن  ال��ذي  ال��دويل  االأمني  التحالف  اأن  اإىل  ي�صار 
اجلرمية  مل��واج��ه��ة  دول��ي��ة  عمل  جمموعة  مبثابة  يعد  اأب��وظ��ب��ي 
املنظمة والعابرة للقارات، ي�صم كال من دولة االإم��ارات العربية 
املتحدة، وفرن�صا واإيطاليا وا�صبانيا وال�صنغال ومملكة البحرين 

واململكة املغربية.

اتهام حاكم اإقليم اأفغاينبدء حماكمة القائد ال�شابق لل�شرطة يف مايل 
•• باماكو-اأ ف ب: بالعتداء على اأحد خ�شومه 

بداأت اأم�س حماكمة القائد ال�صابق 
مدينة  يف  االإ���ص��الم��ي��ة  ل��ل�����ص��رط��ة 
غ����او، ���ص��م��ال م����ايل ال����ذي �صيطر 
  2012 ب����ني  ع��ل��ي��ه اجل����ه����ادي����ون 
اجلنايات  حمكمة  اأم��ام  و2013، 
ب���ام���اك���و، يف ح�����ص��ور ع����دد من  يف 

ال�صحايا.
وتوجه اىل عليو حممار توري قائد 
ال�����ص��رط��ة االإ���ص��الم��ي��ة ال�����ص��اب��ق يف 
غاو، الذي اأوقفته القوات امل�صلحة 
تهمة   ،2013 دي�صمرب  يف  املالية 
بال�صرقة  م��ت��ه��م��ني  اأي������دي  ق��ط��ع 

وجلد ن�صاء ال يرتدين احلجاب.
واأع���رب االحت��اد امل��ايل للدفاع عن 

•• مزار ال�رشيف-رويرتز:

يواجه حاكم اإقليم اأفغاين نافذ اتهامات باحتجاز اأحد خ�صومه ال�صيا�صيني 
يف مدينة مزار ال�صريف ب�صمال البالد واالعتداء عليه يف ثاين اتهام بالعنف 
مي�س م�صوؤوال بارزا خالل عام. ونفى عطا حممد نور حاكم والية بلخ اتهاما 
وجهه له ع�صو املجل�س املحلي لالإقليم اآ�صف مهمند باأنه واأوالده اختطفوه 

من مطار مزار ال�صريف واعتدوا عليه.
وقال مهمند لل�صحفيني اإن اأحد اأبناء نور ق�صم اأذنه. وو�صف متحدث با�صم 

نور رواية مهمند باأنها كذب حم�س.
ياأتي هذا بينما ال يزال عبد الر�صيد د�صتم نائب الرئي�س االأفغاين يف تركيا 
وهتك  و�صربه  �صيا�صي  مناف�س  بخطف  رج��ال��ه  اأم��ر  ب��اأن��ه  ات��ه��ام��ات  و�صط 

عر�صه العام املا�صي.
وقد نظم هذا  د�صتم،  �صكلوا حتالفا مع  بارزين  �صيا�صيني  نور �صمن  وكان 

ال�صهر مظاهرة دعا فيها اإىل عودة نائب الرئي�س عودة غري م�صروطة.
للتحقيق  ال�صريف  اإىل مزار  اإن وفدا من احلكومة توجه  نور  وقال مكتب 

يف املزاعم �صده.
اآب عقد مهمند موؤمترا �صحفيا يف كابول انتقد  اأغ�صط�س  ويف التا�صع من 
فيه نور واتهمه بالف�صاد واإدارة �صجون غري ر�صمية. وعندما عاد اإىل مزار 

ال�صريف يوم االثنني قال اإن نور وع�صرات امل�صلحني كانوا يف انتظاره.
وقال مهمند تقدم ابنه وع�س اأذين كما ترون... واأخذ ابنه الثاين يلكمني 

ويركلني ويقول: االآن ميكنك اأن ترى قدر قوتنا.
واأ�صاف اأن نور نف�صه و�صع قدمه على عنقه واتهمه مبحاولة التاآمر على 

حاكم االإقليم.
ونفى مكتب نور رواية مهمند. وقال منري اأحمد فرهد املتحدث با�صم حاكم 
بلخ “نقل مهمند مبا�صرة اإىل ق�صم ال�صرطة ورمبا حدثت االإ�صابات خالل 

اعتقاله... مل يوؤخذ اإىل مقر اإقامة احلاكم«.

الدويل  واالحت���اد  االن�صان  حقوق 
ل���راب���ط���ات ح���ق���وق االن�������ص���ان، عن 
ت�صفر  ان  يف  اخل���م���ي�������س  االم�������ل 
املحاكمة عن حكم يعرتف بحجم 
اقرتفها  التي  اجل��رائ��م  وخ��ط��ورة 

اجلهاديون.
ت�صمل  اال  م��ن  قلقا  اأب��دي��ا  لكنهما 
جرائم  ت���وري  اىل  امل��وج��ه��ة  التهم 
يحاكم  واأن  وال��ت��ع��ذي��ب  احل�����رب 
�صربات  ت���وج���ي���ه  ب�����ص��ب��ب  ف���ق���ط 

وجروح خطرة .
قاعة  يف  ت������وري  حم���اك���م���ة  ب�������داأت 
م��ك��ت��ظ��ة مب��ح��ك��م��ة اال���ص��ت��ئ��ن��اف يف 
باماكو، وفق مرا�صل فران�س بر�س، 
يرتدي  وه��و  املحكمة  قاعة  ودخ��ل 
احل�صور  وح���ي���ا  اب���ي�������س  ج��ل��ب��اب��ا 

بقوله “ال�صالم عليكم«.
وح�������ص���ر اجل���ل�������ص���ة ث���م���ان���ي���ة على 
�صائق  ومنهم  االأق��ل من �صحاياه، 
يتهمه باأنه قطع يده ب�صبب �صرقة 
يقول انه مل يرتكبها.ويف ت�صريح 

الرجل  قال  بر�س،  فران�س  لوكالة 
ال���ذي رف�����س ال��ك�����ص��ف ع��ن هويته 
الأ���ص��ب��اب اأم��ن��ي��ة ان���ا ���ص��ائ��ق. عليو 
العلم اين  اليمنى، مع  ي��دي  قطع 
يقت�س  ان  اأري�����د  ���ص��ي��ئ��ا  اف���ع���ل  مل 
منه القانون .ك��ان ت��وري وهو من 
التوحيد  قياديني حركة  غاو، من 
واجل��ه��اد يف غ���رب اف��ري��ق��ي��ا، وهي 
التي  اجلهادية  املجموعات  اح��دى 
احتلت �صمال مايل يف 2012 قبل 
التي  املناطق  ان تطرد من معظم 
احتلتها بعد تدخل فرن�صا يف يناير 
النا�س يف غاو حتت  2013.وكان 
�صيطرة اجلهاديني يهابون توري، 
ال�����ص��خ��م ال��ب��ن��ي��ة ال���ذي ك���ان يقود 
وكان  بنف�صه.  اأب  البيك  �صيارته 

دول تعر�ش امل�شاعدة على اإ�شبانيا وتعلن ت�شامنها 

تنديد عاملي باإعتداء بر�شلونة ودعوات للوحدة �شد الإرهاب
•• بر�ضلونة-اأ ف ب:

ال��ل��ذان ا�صتهدفا  اث��ار االع��ت��داءان 
ا�صبانيا م�صاء ام�س االأول اخلمي�س 
واديا اىل مقتل 13 �صخ�صا وجرح 
اآخ����ري����ن يف قلب  اك����رث م���ن م��ئ��ة 
�صل�صلة   ، بر�صلونة ويف كامربيل�س 

من االدانات.
اال�صبانية  احلكومة  رئي�س  وكتب 
م��اري��ان��و راخ����وي يف ت��غ��ري��دة على 
تويرت ان “االإرهابيني لن يهزموا 
ابدا �صعبا موحدا يحب احلرية يف 

مواجهة الوح�صية«.
ام������ا ال���ق�������ص���ر امل���ل���ك���ي ف���ق���د كتب 
ال�صاد�س  فيليبي  امل��ل��ك  ع��ن  ن��ق��ال 
ل���ن ي��ره��ب��ون��ن��ا. ك���ل ا���ص��ب��ان��ي��ا هي 
حيث  رامبال  ال  �صوارع  بر�صلونة. 
وق��ع االع��ت��داء �صتعود جم��ددا اىل 

اجلميع.
وع���رب جن���م ك���رة ال���ق���دم يف فريق 
رودنالدو  كري�صتيانو  ريال مدريد 
لالنباء  ال�����ص��دي��د  ا���ص��ت��ن��ك��اره  ع���ن 

القادمة من بر�صلونة«.
ام���ا ال���ربازي���ل���ي ن��ي��م��ار ال����ذي كان 
لكرة  ب��ر���ص��ل��ون��ة  ف���ري���ق  ي��ل��ع��ب يف 
باري�س  اىل  ين�صم  ان  قبل  ال��ق��دم 
املدينة  يف  وع���ا����س  ج���رم���ان  ����ص���ان 
اىل   2013 يونيو  من  اال�صبانية 
على  ف��ك��ت��ب   ،2017 اغ�����ص��ط�����س 
اهلل  “ليوا�صي  تويرت  على  ح�صابه 

كل العائالت«.
وزراء  رئي�صة  م���اي  ت��ريي��زا  اك���دت 
ب��ري��ط��ان��ي��ا ال���ت���ي ���ص��رب��ت��ه��ا عدة 
اع�����ت�����داءات يف اال����ص���ه���ر االخ�����رية 
�صد  ا�صبانيا  مع  “مت�صامنة  انها 

بعد اعتداء بر�صلونة. االرهاب”، 

اع���رب عن  ان  اود  ج����دا،  ال�����ص��ع��ب��ة 
ت�صامننا مع ا�صبانيا.

واك����������د االم����������ني ال������ع������ام ل������الأمم 
انه  غوتريي�س  انطونيو  امل��ت��ح��دة 
بر�صلونة  يف  االع���ت���داءي���ن  ي��دي��ن 
تعازيه  ع���ن  وع����رب  وك��ام��ربي��ل�����س 
ال�������ص���ادق���ة ل���ل���ع���ائ���الت واق����رب����اء 
وكذلك  قتلوا  ال��ذي��ن  اال���ص��خ��ا���س 

ل�صعب وحكومة ا�صبانيا.
العاجل  ال�صفاء  يتمنى  ان��ه  وق���ال 
للجرحى وياأمل يف احالة مرتكبي 
على  الكره  من  النابع  العنف  ه��ذا 
الق�صاء ب�صرعة. وعرب غوتريي�س 
امل��ت��ح��دة مع  ت�����ص��ام��ن االمم  ع���ن 
معركتها  يف  اال�صبانية  احل��ك��وم��ة 

�صد االإرهاب والعنف املتطرف .
االأوروبية  املفو�صية  رئي�س  وكتب 
جان كلود يونكر على تويرت اقدم 
تعازي العميقة لعائالت ال�صحايا 
واق����رب����ائ����ه����م ومل����اري����ان����و راخ�����وي 

ومواطني ا�صبانيا.
ام�����ا رئ���ي�������س ال����ربمل����ان االأوروب��������ي 
دعمه  عن  فعرب  تاجاين  انطونيو 
الكامل لل�صلطات اال�صبانية. وكتب 
على ت��وي��رت ان االحت���اد االوروب���ي 

متحد للدفاع عن ال�صالم .
واك�����د رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س االأوروب������ي 
دون��ال��د ت��و���ص��ك ان ك��ل اوروب����ا مع 
مع  افكارنا  ان  وا���ص��اف  بر�صلونة. 
ال�����ص��ح��اي��ا وال����ذي����ن ط��ال��ه��م هذا 

الهجوم اجلبان على اأبرياء.
�صمال  ال��ع��ام حل��ل��ف  االم���ني  ودان 
على  �صتولتنربغ  ين�س  االطل�صي 
ان  وق��ال  الرهيب.  الهجوم  تويرت 
ونبقى  ا�صيبوا  الذين  مع  افكارنا 

موحدين يف مكافحة االإرهاب.

بر�صلونة ال�صنيع.
وك����ت����ب دي����دي����ي����ه ري�����ن�����درز وزي�����ر 
�صهدت  ال���ت���ي  ب��ل��ج��ي��ك��ا  خ���ارج���ي���ة 
ال���ه���ج���م���ات م����ن قبل،  ع������ددا م����ن 
االإرهابيني  جنون  ان  تويرت  على 
وا�صاف  بر�صلونة.  ي�صرب  القاتل 
نحن مت�صامنون جمددا ونفكر يف 

ال�صحايا واقربائهم.
وقال رئي�س الوزراء الكندي جا�صنت 
ت���رودو يف ت��غ��ري��دة على ت��وي��رت ان 
كندا تدين االع��ت��داء االره��اب��ي يف 
بر�صلونة. افكارنا وتعازينا ودعمنا 

لل�صحايا وا�صرهم.

تويرت  ع��ل��ى  ت���غ���ري���دة  يف  وق���ال���ت 
االعتداء  ���ص��ح��اي��ا  م���ع  “افكارنا 
امل�����������روع ال���������ذي وق��������ع ال������ي������وم يف 
“اململكة  ان  م��وؤك��دة  بر�صلونة”، 
املتحدة مت�صامنة مع ا�صبانيا �صد 

االرهاب«.
دونالد  االم��ريك��ي  الرئي�س  وكتب 
“الواليات  ان  تويرت  على  ترامب 
االرهابي  االع��ت��داء  تدين  املتحدة 
و�صتفعل  ا�صبانيا  يف  بر�صلونة  يف 
مل�صاعدتها.  ����ص���روري  ه���و  م���ا  ك���ل 
واقوياء  �صجعانا  ك��ون��وا  وا���ص��اف 

نحن نحبكم! .

اخلارجية  وزي���ر  اك���د  ذل���ك،  قبيل 
االم���ريك���ي ري��ك�����س ت��ي��ل��ر���ص��ون ان 
�صف  يف  �صتقف  املتحدة  ال��والي��ات 

ا�صبانيا يف التحقيق املقبل.
وعرب الرئي�س الفرن�صي اميانويل 
ت��غ��ري��دة ع��ل��ى تويرت  م���اك���رون يف 
ع��ن ت�����ص��ام��ن ف��رن�����ص��ا م��ع �صحايا 
بر�صلونة.  يف  امل���اأ����ص���اوي  ال��ه��ج��وم 

نبقى متحدين ومنلك الت�صميم.
امل�صت�صارة  ب��ا���ص��م  ال��ن��اط��ق  ودان 
ان��غ��ي��ال م��ريك��ل الهجوم  االأمل��ان��ي��ة 
�صايربت  �صتيفن  وق���ال  ال�����ص��ن��ي��ع. 
نفكر بحزن عميق ب�صحايا هجوم 

يف م��ك��اف��ح��ة ك����ل ق�����وى االره������اب 
االعتداء  وو����ص���ف  هوادة”.  ب���ال 

ب�اجلرمية الوح�صية.
الرتكية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ودان���ت 
يف ب���ي���ان ب���اأك���رب ق����در م���ن احل���زم 
ب��ر���ص��ل��ون��ة. وق��ال��ت نوؤكد  اع���ت���داء 
البقاء  على  ت�صميمنا  جديد  م��ن 
بلد  وه��ي  ا�صبانيا  مع  مت�صامنني 
وتقدمي  ل��رتك��ي��ا،  وحليف  �صديق 

كل امل�صاعدة املمكنة لها.
وعرب وزير اخلارجية الياباين تارو 
لل�صحايا  تعازيه احلارة  كونو عن 
وعائالتهم. وقال يف هذه االوقات 

على  ت���������ص����ي����ربا�����س  ال���ي���ك�������ص���ي�������س 
ال�صعب  م��ع  ت�صامنه  ع��ن  ت��وي��رت 
اللحظات  اال�صباين. وقال يف هذه 
اإىل  افكار اجلميع تتوجه  ال�صعبة 

بر�صلونة.
فالدميري  الرو�صي  الرئي�س  ودع��ا 
لقوى  عاملية  مكافحة  اىل  ب��وت��ني 

االإرهاب.
تعزية  ر����ص���ال���ة  يف  ب���وت���ني  وق������ال 
فيليبي  ا�صبانيا  ملك  اىل  وجهها 
مرة  يوؤكد  حدث  “ما  ان  ال�صاد�س 
بتوحيد  ال��ق��ي��ام  ����ص���رورة  ج��دي��دة 
حقيقي جلهود كل اال�صرة العاملية 

الهولندي  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  وك��ت��ب 
م����ارك روت����ي ع��ل��ى ���ص��ف��ح��ت��ه على 
ف��ي�����ص��ب��وك ان���ه ه��ج��وم ج��ب��ان �صد 

اأبرياء. وحتدث عن يوم ا�صود .
االإيطايل  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  وق���ال 
بر�صلونة  ان  ج��ن��ت��ي��ل��وين  ب���اول���و 
تعر�صت  وال�������ص���دي���ق���ة  ال���رائ���ع���ة 
جانب  اىل  تقف  ايطاليا  لهجوم. 

ال�صلطات املحلية واال�صبانية .
فرن�صي�س فقد عرب عن  البابا  اما 
ق��ل��ق��ه ال��ك��ب��ري م���وؤك���دا وق��وف��ه اىل 

جانب ال�صعب اال�صباين.
اليوناين  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  وع����رب 

•• �ضيول-اأ ف ب:

ب���ع���د ال���ت���ه���دي���دات امل���ت���ب���ادل���ة بني 
كوريا ال�صمالية والواليات املتحدة 
االهتمام  ي��رتك��ز  ن���ووي،  بت�صعيد 
تدريبات  ع��ل��ى  امل��ق��ب��ل  اال����ص���ب���وع 
�صنوية م�صرتكة يف كوريا اجلنوبية 
ميكن ان توؤجج التوتر مرة اأخرى 
بح�صب  الكورية،  اجلزيرة  �صبه  يف 

حمللني.
املا�صي  ال�صهر  يانغ  بيونغ  واج��رت 
بال�صتيني  ل�����ص��اروخ��ني  جت��رب��ت��ني 
ل��ل��ق��ارات، ت��وع��د بعدهما  ع��اب��ري��ن 
ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س 

كوريا ال�صمالية بالنار والغ�صب .
وه�������ددت ب���ي���ون���غ ي���ان���غ ب���ع���د ذلك 
ب��اط��الق ���ص��واري��خ ب��اجت��اه جزيرة 
غ��وام االر����س االم��ريك��ي��ة يف غرب 
ال��ه��ادئ، وه��ي خطة يبدو  املحيط 
كيم  ال�صمايل  الكوري  الرئي�س  ان 
اأرج��اأه��ا ه��ذا اال�صبوع  ج��ون��غ-اون 
ل��ك��ن��ه ح����ذر م���ن اأن���ه���ا ق���د مت�صي 
التالية  اخل���ط���وة  ب��ان��ت��ظ��ار  ق��دم��ا 

لوا�صنطن.
ال�صمالية  كوريا  فعل  رد  و�صيكون 
اولت�صي-حار�س  م����ن����اورات  ع��ل��ى 
احل������ري������ة )اول����ت���������ص����ي ف�����ري�����دوم 
غارديان-يو اف جي( التي تنطلق 
ب��ع غ��د االث��ن��ني حا�صما يف معرفة 

ما �صيح�صل الحقا.
وي�صارك يف املناورات ال�صنوية التي 
ا�صم جرال دافع عن  اطلق عليها 
الغزاة  م��ن  ق��دمي��ة  ك��وري��ة  مملكة 
ع�صكري  الف  خم�صون  ال�صينيني، 

الربوف�صور  ن��ارن��غ  ف��ي��ب��ني  وح����ذر 
معهد  ج�����ام�����ع�����ة  يف  امل�����������ص�����اع�����د 
)ام  للتكنولوجيا  ما�صا�صو�صت�س 
اآي تي( املخت�س يف اال�صرتاتيجية 
اآخ������ر لتلك  ال���ن���ووي���ة م����ن ال����غ����اء 

التدريبات.
بر�س  فران�س  لوكالة  ن��ارن��غ  وق��ال 
االإذعان  مبثابة  الغاوؤها  “�صيكون 
بف�صل  ال�صمايل  ال��ك��وري  للهدف 
كوريا  ب��ني  ا�صفني  ودق  احلليفني 

اجلنوبية والواليات املتحدة«.
ك��ان��غ من  ت�صوي  ق��ال  ناحيته  م��ن 
ال�صيا�صية  للدرا�صات  ا�صان  معهد 
التدريبات  بتلك  قدما  امل�صي  ان 
الكوري  الرئي�س  ل��وع��د  ���ص��روري 
اجلنوبي مون جاي-ان منع احلرب 
باأي ثمن. وا�صاف �صتقول �صيول ان 
التوترات احلالية ت�صتدعي حتالفا 

اكرب وتعاونا ع�صكريا اوثق.
وقالت وزارة اخلارجية االمريكية 
التدريبات يو اف  ان  االأ�صبوع  هذا 
جي وجزء كبري منها حماكاة على 
عام  اىل  ت��ع��ود  وال��ت��ي  الكمبيوتر، 

1976، �صتجرى ح�صب اخلطة.
على  ت��ع��ل��ق  مل  ال���������وزارة  ان  غ����ري 
احتمال تقلي�س تلك التدريبات يف 

م�صعى لتهدئة التوتر.
ومي��ك��ن ل��ل��ح��ل��ي��ف��ني ان ي��ن��ظ��را يف 
يانغ  بيونغ  جت��اه  م�صاحلة  ب���ادرة 
امريكية  ا�صلحة  ا���ص��ت��خ��دام  ب��ع��دم 
القنابل  قاذفات  مثل  ا�صرتاتيجية 
الطائرات،  ح���ام���الت  اأو  ال�����ص��ب��ح 
بح�صب ما قال كو كاب-الربوف�صور 
الكورية  ال����درا�����ص����ات  ج��ام��ع��ة  يف 

•• باري�س-اأ ف ب:

اأج��ل��ي اك���رث م��ن ال���ف م��ه��اج��ر ���ص��ب��اح اأم�����س م��ن خميمات 
بورت-ال-�صابيل  يف  اأ�صابيع  ب�صعة  منذ  عجل  على  اقيمت 
ب�صمال باري�س يف العملية اخلام�صة والثالثني من نوعها 

خالل �صنتني يف العا�صمة الفرن�صية.
�صرطيا   350 ان  ب��ر���س  ف��ران�����س  وك��ال��ة  مرا�صلة  وذك���رت 
جمعوا منذ الفجر وحتت االمطار، املهاجرين املوجودين 
الذين اأتى معظمهم من افغان�صتان وال�صودان وال�صومال 
ال�صوداين  وذك��ر  حافالت.  منت  على  واأجلوهم  واري��رتي��ا، 
علي بعد و�صعه يف �صف االنتظار، مل يقولوا لنا اىل اين 
جلوء  ار���س  فرن�صا  جلمعية  العام  املدير  �صنذهب.واعلن 
بيار هري، ان عددهم كان ع�صية عملية اجلمعة اكرث من 
الف.وذكرت مديريات ال�صرطة واملنطقة الباري�صية يف بيان 
على  كبريا  ت�صكل خطرا  ال�صرعية  املخيمات غري  ان هذه 
على  وكذلك  ال�صحية  واو�صاعهم  فيها  املقيمني  �صالمة 

جريانهم. واكدت ال�صلطات يف بيانها ان هوؤالء اال�صخا�س 
الباري�صية،  املنطقة  يف  ريا�صية  ق��اع��ات  اىل  نقلوا  ال��ذي��ن 
االإدارية  الأو�صاعهم  ومعمق  �صامل  لتدقيق  �صيخ�صعون 
احلكومة  قدمت  الأو�صاعهم.وقد  طبقا  توجيههم  و�صيتم 
يف منت�صف يوليو خطة مهاجرين تت�صمن اكرث من 12 
اجلمعيات  وانتقدتها  اللجوء،  لطالبي  اقامة  مكان  ال��ف 
ويف  ه��دف.  دون  م��ن  ل�صيا�صة  اآخ��ر  تعديال  اإي��اه��ا  معتربة 
“مل  ان��ه  م��اك��رون  اميانويل  الرئي�س  اعلن  يوليو،  اأواخ���ر 
نهاية  قبل  الغابات،  يف  ال�صوارع،  يف  �صخ�س  اي  يريد  يعد 
ال�صرعة  جناح  على  اقامة  اماكن  تاأمني  وطلب  ال�صنة”. 
الإ���ص��ك��ان اجل��م��ي��ع ب��ك��رام��ة.وك��ان م��ن امل��ف��رت���س ان يوؤدي 
افتتاح مركز ا�صتقبال يف �صمال باري�س يف نوفمرب 2016 
)400 �صرير، وايواء 12 الف �صخ�س منذ ذلك احلني(، 
اىل احلوؤول دون اعادة ت�صكل هذا النوع من املخيمات، لكن 
االإجراءات الفريدة من نوعها يف فرن�صا تواجه �صعوبة يف 

ا�صتيعاب الوا�صلني اجلدد بالوترية احلالية.

احلليفني  ب��ني  الكبرية  امل�صرتكة 
للربناجمني  جت��م��ي��ده��ا  م��ق��اب��ل 

النووي وال�صاروخي.
املا�صي  القرن  ت�صعينات  مطلع  يف 
واف���ق���ت ���ص��ي��ول ووا����ص���ن���ط���ن على 
ال���غ���اء مت���اري���ن ك���ان ي��ط��ل��ق عليها 
ي�صمح  اأن  م��ق��اب��ل  ���ص��ب��ريي��ت  ت��ي��م 
النووية  من�صاآته  بتفتي�س  ال�صمال 
ال�صرية. لكن بيونغ يانغ تراجعت 
برناجمها  وا�صتاأنفت  االتفاق  عن 

لتطوير االأ�صلحة.

األ��ف ع�صكري  ك��وري جنوبي و25 
اأم���ريك���ي ي���ج���رون ت��دري��ب��ات على 
حماية كوريا اجلنوبية من هجوم 

كوري �صمايل.
غ���ري ان ب��ي��ون��غ ي��ان��غ ت��ع��ت��رب تلك 
لغزو  ا�صتفزازيا  تدريبا  امل��ن��اورات 
�صنة  كل  وتهدد  الأرا�صيها  حمتمل 

برد ع�صكري قوي.
وقالت كوريا ال�صمالية ان ال�صربة 
تفعيلها  ميكن  لغوام  ال�صاروخية 
بخطوات  وا�صنطن  ق��ي��ام  ح��ال  يف 

م����ت����ه����ورة. وي����ق����ول امل���ح���ل���ل���ون ان 
ت�صبح  ان  مي���ك���ن  ال����ت����دري����ب����ات 
االنفجار.  حت���دث  ال��ت��ي  ال�����ص��رارة 
وقال جيم�س اكتون املدير امل�صارك 
يف برنامج “ال�صيا�صة النووية” يف 
الدويل  لل�صالم  كارنيغي  موؤ�ص�صة 
ت��وؤدي اىل تفعيل هذه  “اأخ�صى ان 
التدريبات  ت���ب���داأ  ع��ن��دم��ا  اخل��ط��ة 

امل�صرتكة«.
با�صتمرار  ال�صمالية  ك��وري��ا  تدعو 
الع�صكرية  ال��ت��دري��ب��ات  وق���ف  اىل 

التدريبات امل�شرتكة توؤجج 
التوتر يف �شبه اجلزيرة الكورية  

اإجالء جديد ملخيمات املهاجرين يف �شمال باري�س 

"التحالف الأمني الدويل" يدين حادث الده�س الإرهابي يف بر�شلونة"داع�س" يتبنى اعتداء بر�شلونة وال�شرطة الإ�شبانية تقتل 5 على �شلة بهجوم اإرهابي ثان
وقع  والتي  كاتالونيا،  باأق�صى  األكانار  اال�صباين يف منطقة  به  امل�صتبه  اعتقل  فيما 
انفجار مبنزل فيها ادى اىل مقتل �صخ�س واحد حيث تعتقد ال�صرطة ان االنفجار 
مرتبط باعتداء بر�صلونة. وفى حادث اخر اعلنت ال�صلطات اال�صبانية الليلة املا�صية 
ان رجال اأمن اأطلقوا النار باجتاه �صيارة اقتحمت نقطة تفتي�س تابعة لل�صرطة يف 
بر�صلونة وده�صت �صرطيني قبل ان تتابع �صريها، ومل يت�صح ما اذا كانت احلادثة 
على عالقة باعتداء بر�صلونة.وذكرت ال�صلطات اال�صبانية ان قتلى اعتداء بر�صلونة 
يتحدرون من 18 جن�صية على االأقل فيما قالت وزارة اخلارجية الفرن�صية يف بيان 
اإن 26 مواطنا فرن�صا اأ�صيبوا بجروح يف هجوم بر�صلونة اأم�س االأول اخلمي�س واإن 

11 منهم حالتهم خطرية.
اىل ذلك اأعلن رئي�س الوزراء االإ�صباين ماريانو راخوي حدادا ر�صميا ملدة ثالثة اأيام 

بعد الهجوم االإرهابي الذى وقع يف بر�صلونة.

•• مدريد -وام: 

ان��ه��ا قتلت خم�صة ج��ن��اة م��زع��وم��ني يف هجوم  ال��ق��وات االأم��ن��ي��ة اال���ص��ب��ان��ي��ة  اأع��ل��ن��ت 
االأول  ام�س  بر�صلونة  يف  م�صابه  هجوم  من  �صاعات  بعد  كامربيل�س،  ببلدة  اإره��اب��ي 
 120 كامربيل�س  هجوم  .ويف  داع�س  تنظيم  وتبناه  جرح  و100  قتيال   13 خلف 
كيلومرتا جنوبي بر�صلونة اأ�صيب �صبعة اأ�صخا�س بينهم �صابط �صرطة فيما حاول 
النار. اأطلقت عليهم  ال�صرطة  اأن  اإال  امل��ارة  �صيارة لده�س عدد من  املهاجمون قيادة 

يزال  االول ال  ام�س  بر�صلونة  اعتداء  �صاحنة  �صائق  ب��اأّن  االإ�صبانية  ال�صرطة  وذك��رت 
اعُتقال،  قد  االع��ت��داء  تورطهما يف  ي�صتبه يف  اآخرين  �صخ�صني  ان  اىل  م�صرية  ف��اّراً 
اي  يكن لدى  واالآخ��ر مغربي ومل  مليلية  ا�صباين مولود يف  احدهما  اأّن  اىل  الفتة 
منهما �صجل جنائي.واو�صحت ان املعتقل املغربي اعتقل يف ريبول ب�صمال كاتالونيا 
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عربي ودويل

اجلي�س الأمريكي يتعهد بالدفاع عن اليابان ال�شليب الأحمر الإيطايل يندد بليبيا حيال املهاجرين
•• روما -اأ ف ب:

نّدد رئي�س ال�صليب االأحمر االإيطايل 
اخلمي�س  ب�����ص��دة  روك���ا  فران�صي�صكو 
ال�صلطات  مب��ن��ع  امل��ت��ح��دة  االأمم  يف 
الليبية املنظمات غري احلكومية من 
االإقليمية  امل��ي��اه  يف  ب��دوري��ات  القيام 
واعترب  م��ه��اج��ري��ن،  الإن��ق��اذ  الليبية 

القرار مناق�صا للقانون الدويل.
اإمكانية  هناك  لي�س  اأن  روك��ا  وراأى 
اإىل  االإن�صانية  امل�����ص��اع��دات  الإي�����ص��ال 
ال�صواحل  ق���ب���ال���ة  ال���دول���ي���ة  امل����ي����اه 
البحرية  ا���ص��ت��ح��داث  م��ن��ذ  ال��ل��ي��ب��ي��ة، 
ال��ل��ي��ب��ي��ة م��ن��ط��ق��ة ال��ب��ح��ث واالإن���ق���اذ 
حتت  اأغ�����ص��ط�����س   10 يف  اجل����دي����دة 
منعت  وق������د  اخل�����ا������س.  اإ�����ص����راف����ه����ا 

اأجنبية  �صفينة  اأي  دخ��ول  ال�صلطات 
الإبعاد �صفن املنظمات غري احلكومية 
مع  بالتواطوؤ  طرابل�س  تتهمها  التي 

�صبكات املهربني.
امل��ن��ط��ق��ة متتّد  اأن  اىل  روك����ا  واأ����ص���ار 
يف  ك����ل����م   100 ي�����ق�����ارب  م�����ا  ع����ل����ى 
انطالقا  املتو�صط  االأب��ي�����س  البحر 
وبالتايل  ال��ل��ي��ب��ي��ة  ال�������ص���واح���ل  م���ن 
الليبية  امل��ي��اه  تتعدى  املنطقة  ه��ذه 
املياه  م��ن  ق�صما  وت�صمل  االإقليمية 
خمالف  القرار  اأن  معتربا  الدولية، 
اجلملة  مراجعة  ال���دويل.  للقانون 

باللغة الفرن�صية
االأمني  لقاء  بعد  لل�صحافيني  وق��ال 
اأنطونيو  امل���ت���ح���دة  ل������الأمم  ال����ع����ام 
ال�صلطات  اىل  متوجها  غ��وت��ريي�����س 

الليبية “كفى! ال ميكنكم منع النا�س 
ب��ال��ي��اأ���س. عليكم خلق  ال�����ص��ع��ور  م��ن 
ممرات اآمنة وتزويد الذين يقررون 

الرحيل باملعلومات الالزمة«.
اأن االحتاد االوروبي  ولفت روكا اإىل 
ا�صتباقية يف هذه  خ��ط��وات  ي��اأخ��ذ  ال 
امل�صاألة” معتربا االأمر ف�صال اأوروبيا. 
وكرامة  اأرواح  ع���ن  “نتكلم  وق����ال 
عن  االأ�صخا�س،  من  االآالف  ع�صرات 

اتفاقية جنيف لالجئني!
االإيطايل  االأح���م���ر  ال�صليب  ي�����ص��ّم 
اأ�صا�صا  يعملون  متطوع  األ��ف   160
االإيطالية. و�صاعد خالل  املرافئ  يف 
 94 االأ�صهر ال�صتة االأوىل من العام 

األف �صخ�س.
واإث�����ر ف��ر���س احل��ظ��ر ال��ل��ي��ب��ي الذي 

اعترب تهديدا وبعد اأيام على اإطالق 
عيارات  ال��ل��ي��ب��ي��ة  ال�����ص��واح��ل  ح��ر���س 
اإغاثة قرب  �صفينة  حتذيرية باجتاه 
ال�������ص���واح���ل، اأع��ل��ن��ت م��ن��ظ��م��ات غري 
ح��ك��وم��ي��ة ع���دي���دة م��ث��ل اأط���ب���اء بال 
حدود و�صي اآي و�صايف ذا ت�صلدرن... 

تعليق عملياتها االإغاثية.
ال��ع��م��ل��ي��ات يف منظمة  رئ��ي�����س  واأك�����د 
�صايف ذا ت�صلدرن روب ماكغيليفراي 
اأن قوارب املهاجرين �صت�صطر للعودة 
ال���ع���دي���د من  ل��ي��ب��ي��ا و���ص��ي��م��وت  اىل 
البحر.  يف  غرقا  وال�صباب  االأط��ف��ال 
و�صل اىل ال�صواحل االإيطالية 600 
وغرق   2014 م��ن��ذ  م��ه��اج��ر  األ����ف 
و�ُصجل  اآخ��ري��ن.  األفا   14 اأك��رث من 
انخفا�س ملحوظ يف عدد املهاجرين 

الوا�صلني اىل ايطاليا هذا ال�صيف، 
مهاجر   13500 ح���واىل  و���ص��ل  اإذ 
 30500 م��ق��اب��ل  ي��ول��ي��و  اأول  م��ن��ذ 
العام  من  نف�صها  الفرتة  يف  مهاجر 

املا�صي.

•• كراكا�س-اأ ف ب:

مقتل  الفنزويلية  ال�صلطات  اعلنت 
اأعمال  37 �صخ�صا على االأقّل جراء 
املوقت  لالعتقال  مركز  داخ��ل  �صغب 
نحو  فنزويال حيث جتمع  يف جنوب 
للمطالبة  معتقلني  اقرباء  من  مئة 

بالتعرف على اجلثث.
امر  اأن��ه  ال��ع��ام  النائب  واأع��ل��ن مكتب 
�صخ�صا   37 وف����اة  يف  حت��ق��ي��ق  ب��ف��ت��ح 
بويرتو  مبدينة  ال��واق��ع  ال�صجن  يف 
اأي����اك����وت���������ص����و يف والي��������ة االم���������ازون 
ب��ال��ق��رب م��ن احل����دود م��ع الربازيل 

وكولومبيا.
غاروال  ليبوريو  الوالية  حاكم  وق��ال 
فران�س  وكالة  مع  هاتفي  ات�صال  يف 
م�صرحة  يف  م��ك��د���ص��ة  اجل��ث��ث  ب��ر���س 
امل�صت�صفى والعائالت تنتظر ان تقوم 
ال��داخ��ل��ي��ة وال��ع��دل بالتعرف  وزارت����ا 

على ال�صحايا وت�صليم جثامينهم.
املحلية  االع������الم  و����ص���ائ���ل  ون�������ص���رت 
االجتماعي  ال��ت��وا���ص��ل  �صبكات  ع��ل��ى 
امام  جتمعت  التي  للعائالت  ���ص��ورا 
الئحة  ن�صر  تنتظر  وه��ي  امل�صت�صفى 

باأ�صماء القتلى.
وك��ان غ��اروال حتدث يف تغريدة على 

ال�صجن  ع���ن جم����زرة داخ����ل  ت��وي��رت 
�صجناء، عند   103 كان ي�صم  ال��ذي 
و����ص���ول وح����دة خ��ا���ص��ة م���ن وزارت����ي 

العدل والداخلية.
اىل  ن��ق��ل��وا  معتقال   61 ان  واو���ص��ح 
بعد احلوادث.  اأخرى  توقيف  مراكز 
وقد متكن احدهم من الفرار خالل 

الفو�صى التي �صادت.
حقوق  عن  للدفاع  منظمتان  وقالت 

االن�صان نافذة اىل احلرية اونا فنتانا 
الفنزويلي  وامل���ر����ص���د  ل���ي���ربت���اد  اال 
هم  ال37  ال��ق��ت��ل��ى  ان  ل��ل��م��ع��ت��ق��ل��ني 
ال�صجناء.واو�صح من�صق منظمة  من 
نييتو  ك��ارل��و���س  ن��اف��ذة اىل احل��ري��ة 
اإن�����ه اأ�����ص����واأ ع�����ص��ي��ان ي�����ص��ه��ده مركز 
بينما  ذلك  وياأتي  املوقت.  لالعتقال 
�صيا�صية  ازم��ة  ا���ص��واأ  فنزويال  ت�صهد 
منذ عقود تخللتها تظاهرات اأ�صفرت 

عن �صقوط 125 قتيال خالل اأربعة 
ان  احل��ري��ة  اىل  ن��اف��ذة  ا�صهر.وقالت 
الف  ل53  تت�صع  ف��ن��زوي��ال  ���ص��ج��ون 
الف   88 ت�صم  كانت  لكنها  �صخ�س 
اآخر  2016.ويعود  معتقل يف نهاية 
ع�����ص��ي��ان يف ���ص��ج��ن يف ف��ن��زوي��ال اىل 
�صخ�صا  �صتون  خالله  وقتل   2013
وج����رح اك���رث م���ن 150 اآخ���ري���ن يف 

�صجن اوريبانا بوالية الرا.

•• طوكيو-اأ ف ب:

اجلرال  االأمريكي  اجلي�س  اأرك��ان  هيئة  رئي�س  �صدد 
ب��ني بالده  ال��ق��وي  التحالف  ام�س على  دان��ف��ورد  ج��و 
اىل  م�صريا  ال�صمالية،  كوريا  اىل  ر�صالة  يف  واليابان 
اأن الواليات املتحدة م�صتعدة للدفاع عن االأرخبيل يف 

حال وقوع اأي هجوم.
التقى دانفورد الذي يزور طوكيو �صمن جولة يقوم 
بها يف اآ�صيا، نظريه الياباين كات�صوتو�صي كاوانو قبل 

لقاء رئي�س احلكومة �صينزو اآبي.
باإطالق  يانغ  بيونغ  تهديد  بعد  التحرك  هذا  وياأتي 
���ص��واري��خ ع��ل��ى ج��زي��رة غ���وام االأم��ريك��ي��ة يف املحيط 

االأطل�صي.
 وهذه ال�صواريخ العابرة للقارات �صتمّر فوق االأرخبيل 

الياباين.

كوريا  اىل  اأو���ص��ح��ن��ا  اأن��ن��ا  “اأعتقد  دان���ف���ورد  و���ص��ّرح 
اأي  ي�صتهدف  هجوم  اأي  اأن  املنطقة  ودول  ال�صمالية 
مّنا )اليابان اأو الواليات املتحدة( يعادل الهجوم �صد 
اإطار  يف  االأهمية  بالغ  االأم���ر  اأن  م�صيفا  البلدين” 

الردع النووي.
اليابان،  اأمن  جتاه  الثابت  االأمريكي  بااللتزام  وذكر 
االأم�����ر ال����ذي اأك���دت���ه ال���والي���ات امل��ت��ح��دة م���ن جديد 
�صفريا  هاغرتي  بيل  تعيينها  بعد  ال�صابق  ال��ي��وم  يف 

امريكيا جديدا لدى طوكيو،
 ب��االإ���ص��اف��ة اىل االج��ت��م��اع ال��رب��اع��ي ال����ذي ع��ق��د يف 

وا�صنطن بني ووزيري خارجية ودفاع البلدين.
ال������رئي�س  تاأك�����يد  “نقدر  جهته  م��ن  اآ�����بي  وق�����ال 
ك�����ل  ب��و���ص�����������������وح و���ص��ع  ت���رام���ب  االأم���ريك���ي دون���ال���د 
بني  التحالف”  ال��ط��اول��ة حل��م��اي��ة  ع��ل��ى  اخل�����������ي��ارات 

البلدين.

ع�شرات القتلى خالل �شغب مبعتقل يف فنزويال 

ليبيا تطالب مبحاكمة حمد بن خليفة للتورط يف مقتل القذايف

�شيناتور اأمريكي: على قطر التوقف عن دعم الإرهاب واإيران خطر اأكرب
•• عوا�ضم-وكاالت:

اأو������ص�����ح ال�������ص���ي���ن���ات���ور االأم���ري���ك���ي 
اأن خادم  ل��ي��ب��ريم��ان  ج��و  ال�����ص��اب��ق 
�صلمان  امللك  ال�صريفني  احلرمني 
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل ���ص��ع��ود ك���ان له 
ال�����دور االأك�����رب واالأه������م يف اإع�����ادة 
اأمام  االأق�صى  امل�صجد  اأب���واب  فتح 
الرئي�س  اأن  اإىل  م�صرياً  امل�صلني، 
دونالد ترامب اختار اململكة لتكون 
ليقول  ي�������زوره،  م�����ص��ل��م  ب��ل��د  اأول 
تغريت  االأم��ور  اإن  العرب  للحلفاء 
واأنهم �صيتلقون الدعم الكامل من 
امل��ت��ح��دة ���ص��د مزعزعي  ال���والي���ات 

اال�صتقرار واالأمن يف املنطقة.
بح�صب  ل���ي���ب���ريم���ان  ج�����و  وق��������ال 
تعيني  اإن  “الريا�س”،  �صحيفة 
االأم�����ري حم��م��د ب���ن ���ص��ل��م��ان ولياً 
�صتحقق  م��ه��م��ة  خ���ط���وة  ل��ل��ع��ه��د 
للمملكة  ال����ت����ق����دم  م����ن  ال���ك���ث���ري 

العربية ال�صعودية واملنطقة.
ترامب  اأن  ال�����ص��ي��ن��ات��ور،  واأ����ص���اف 
�صلفه  ع���ن  ���ص��ي��ا���ص��ت��ه  يف  خم��ت��ل��ف 
واقعياً جتاه  يكن  ال��ذي مل  اأوباما 

تطرف اإيران و�صلوكياتها. 
االأمريكية  ال��ن��ظ��ر  وج��ه��ة  وح����ول 
اتخذتها  ال��ت��ي  االإج�������راءات  جت���اه 
االإرهاب  ملكافحة  ال��داع��ي��ة  ال���دول 
جت�������اه ال����ن����ظ����ام ال����ق����ط����ري ق����ال 
دعمت  ال����دوح����ة  اإن  ل���ي���ب���ريم���ان 
وا�صح  وه��ذا  رادي��ك��ال��ي��ة،  جماعات 
املتحدة  ال��والي��ات  داخ���ل  للجميع 
ترامب  اأن  اإىل  م�صرياً  وخ��ارج��ه��ا، 
فيه  لب�س  ال  وا�صحاً  موقفاً  اتخذ 
قطر  م��ط��ال��ب��اً  الق�صية  ه���ذه  م��ن 

كوريا اجلنوبية والوليات 
املتحدة جتريان تدريبات 
ع�شكرية الأ�شبوع املقبل

•• �ضيئول-وام:

والواليات  اجلنوبية  كوريا  جتري 
تدريبات  االأم����ري����ك����ي����ة  امل���ت���ح���دة 
راف�صني  القادم  اال�صبوع  ع�صكرية 
يخف�صان  ق���د  ب��اأن��ه��م��ا  ال��ت��ك��ه��ن��ات 
حجم التدريبات لتجنب م�صايقة 

كوريا ال�صمالية.
لالأنباء  ي��ون��ه��اب  وك���ال���ة  وذك�����رت 
تدريبات  ان  اجل��ن��وب��ي��ة  ال��ك��وري��ة 
اأول�صي فريدوم جارديان للحليفني 
تبداأ بعد غد االثنني وت�صتمر ملدة 
به كوريا  ن��ددت  ا�صبوعني وه��و ما 
على  طويلة  ف��رتة  منذ  ال�صمالية 

انها تدريبات حرب لغزو ال�صمال.
وق����ال م�����ص��وؤول يف ه��ي��ئ��ة االأرك�����ان 
امل�صرتكة يف كوريا اجلنوبية خالل 
التدريبات  “ان  �صحفي  م��وؤمت��ر 
�صتكون  ال���ع���ام  ل���ه���ذا  ال��ع�����ص��ك��ري��ة 
مم��اث��ل��ة حل��ج��م ال��ت��دري��ب��ات التي 

جرت يف العام املا�صي«.
فريدم جارديان  اأول�صي  وتدريبات 
وتنفذ  القيادة  تدريبات مركز  هي 
مناورات  دون  الكمبيوتر  بوا�صطة 

ميدانية.

اأن  ر�صمية،  حملية  وك���االت  نقلته 
املعت�صم  وجن���ل���ه  ال���ق���ذايف  م��ق��ت��ل 
باهلل بعد اأ�صرهما من قبل القوات 
التابعة للمجل�س االنتقايل ال�صابق، 
ب�صورة  ب��ج��ث��م��ان��ه��م��ا  وال��ت��ن��ك��ي��ل 
وح�صية ودفنهما يف مكان جمهول، 
يعد جرمية حرب مكتملة االأركان، 
وانتهاكا للقانون الدويل االإن�صاين 

ومعاهدات جنيف.
وطالبت اللجنة، املحكمة اجلنائية 
امل�صوؤولية  ب��ت��ح��م��ل  ال����دول����ي����ة، 
فتح  ب�صرورة  الدولية  القانونية 
القذايف  م��ق��ت��ل  ���ص��ام��ل يف  حت��ق��ي��ق 
ب�صكل  م�صوؤولة  باعتبارها  وجنله، 
مبا�صر عن اإ�صدار مذكرة التوقيف 
وامل����الح����ق����ة ل����ل����ق����ذايف، وحت���دي���د 
واالإقليمية  امل��ح��ل��ي��ة  االأط��������راف 
عن  وامل�صوؤولة  املتورطة  والدولية 
مقدمتها  يف  وال��ت��ي  قتله  ج��رمي��ة 

حكومتا قطر وفرن�صا.
واأ����ص���اف���ت ال��ل��ج��ن��ة يف ب��ي��ان��ه��ا، اأن 
هنالك معلومات ت�صري اإىل تورط 
اأم��ريه��ا ال�صابق  دول���ة ق��ط��ر ع��رب 
حمد بن خليفة اآل ثاين، يف مقتل 
اأمر �صخ�صياً قائد  القذايف، بعدما 
ب���االإج���ه���از عليه  ق���وات���ه اخل��ا���ص��ة 
مل��ع��ل��وم��ات خ���ط���رية كانت  ن��ت��ي��ج��ة 
ب���ح���وزة ال���ق���ذايف ع���ن ح��ك��ام دولة 
قطر ودورهم التخريبي، ودعمهم 
واملتطرفة  االإره��اب��ي��ة  للتنظيمات 
واأفغان�صتان  وت�����ص��اد  ال��ن��ي��ج��ر  يف 
وال�������������ص������وم������ال، وحم�����اوالت�����ه�����م 
الهيئات  ودع�����م  ال��ف��و���ص��ي  اإث�������ارة 
وال�صخ�صيات املعار�صة بال�صعودية 

والبحرين و�صوريا واليمن. 

�صلوكيات اإيران اأ�صبحت اأ�صواأ بعد 
االتفاق النووي«.

بو�صوح  ي���رى  “ترامب  واأ����ص���اف 
خطر اإيران، ونالحظ اأن العقبات 
القطاعات  ك��ل  على  تتزايد  ب���داأت 
ترمب  و�����ص����ول  م���ن���ذ  اإي���������ران  يف 
وجود  من  الرغم  وعلى  للرئا�صة، 
والبيت  الكونغر�س  ب��ني  خ��الف��ات 
اأنهما  اإال  االأبي�س على عدة نقاط 
يتفقان على عزل اإيران باملزيد من 

العقوبات«.
اإي��ران دوراً رئي�صياً يف خلق  ولعبت 
الفو�صى يف �صوريا واليمن والعراق، 
مما اأدى النت�صار منظمات اإرهابية 
اأخرى كداع�س والقاعدة وغريهما 
مدافعني  اأنف�صهم  ي�صورون  ممن 
ع�����ن ال�������ص���ن���ة يف ه������ذه ال����ب����ل����دان، 
بح�صب  االأمريكية،  االإدارة  ت�صعى 

ب���وق���ف دع����م االإره��������اب ب�����داًل من 
االإنكار.

�شلمان والأق�شى
وقال ال�صيناتور االأمريكي ال�صابق: 
الدور االأكرب  “كان للملك �صلمان 
واالأهم يف اإعادة فتح اأبواب امل�صجد 

االأق�صى«.
االأهم  اال�صرتاتيجية  اأن  واع��ت��رب 
االأماكن  ت�صيي�س  م��ن  ق��ط��ر  مل��ن��ع 
بال�صغط  اال�صتمرار  هي  املقد�صة، 
عليها للعودة اإىل ر�صدها والتخلي 
االإرهابية،  اجل��م��اع��ات  دع���م  ع���ن 
وع����دم ال���رتاخ���ي يف امل��وق��ف معها 
العبث  ك�����ل  ع�����ن  ت���ت���خ���ل���ى  ح����ت����ى 

القدمي«.

املوقف من اإيران

وح���ول امل��وق��ف م��ني اإي����ران اأو�صح 
“حققنا نقلة هائلة  اأنه  ليبريمان 
اأوباما وترملب، وتعترب  اإدارتي  بني 
ال�صيا�صة اخلارجية هي واحدة من 
على  ط���راأت  ال��ت��ي  التغيريات  اأه���م 
ميلك  حيث  االأمريكية،  ال�صيا�صة 
ت���رام���ب ف��ه��م��اً واق���ع���ي���اً اأك�����رث من 
يكن  ال��ن��ووي، مل  اأوب��ام��ا لالتفاق 
اإيران  واقعياً جت��اه تطرف  اأوب��ام��ا 
ال��ت��ي ك��ان��ت فظيعة  و���ص��ل��وك��ي��ات��ه��ا 
بالن�صبة لل�صعب االإيراين واملنطقة 
من خ��الل دعمها ل��الإره��اب يف كل 
م����ك����ان ح���ي���ث حت�������اول اإي���������ران اأن 
اإمرباطورية  ع��ظ��م��ى  ق���وة  ت��ك��ون 
اأن���ه من  واأوب��ام��ا ظ��ن  املنطقة،  يف 
باإمكانه  ال���ن���ووي  االت���ف���اق  خ���الل 
وق���ف ���ص��ل��وك اإي�����ران ال��ت��و���ص��ع��ي يف 
اأن  اإال  دعم االإره��اب �صد جريانها 

اأمريكيون  م�صوؤولون  هناك  يكون 
هذا  م��ن  خمتلفة  م��واق��ف  لديهم 
اخل���الف اخل��ل��ي��ج��ي، ل��ك��ن ترامب 
ن��ظ��ره متثل  ووج��ه��ة  الرئي�س  ه��و 

املوقف االأمريكي«.

ليبيا
حلقوق  الوطنية  اللجنة  اأع��رب��ت 
ا�صتيائها  ع��ن  ليبيا،  يف  االإن�����ص��ان 
اإزاء  ال�������ص���دي���دي���ن  وا����ص���ت���ن���ك���اره���ا 
بال�صمت  و���ص��ف��ت��ه  م���ا  ا���ص��ت��م��رار 
امل���ري���ب وغ�����س ال���ط���رف م���ن قبل 
حيال  الدولية  اجلنائية  املحكمة 
جرمية قتل العقيد الليبي ال�صابق 
املعت�صم  وجن���ل���ه  ال���ق���ذايف  م��ع��م��ر 
اأوردت������ه �صحيفة  مل��ا  ب���اهلل.ووف���ق���اً 
اأم�س  ال�������ص���ع���ودي���ة،  “الوطن” 
بيان  يف  اللجنة،  اعتربت  اجلمعة، 

اأ�صدقائنا يف املنطقة«.

قطر والإرهاب
واأ�صار ال�صيناتور االأمريكي ال�صابق 
العربية  ال����دول  “حترك  اأن  اإىل 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ب��ق��ي��ادة  االأرب������ع 
على  ال�����ص��وء  لت�صليط  ال�صعودية 
ن�������ص���اط���ات ق���ط���ر امل�������ص���ب���وه���ة كان 
اأن  املهم  وم��ن  ج���داً،  خطوة مهمة 
اأين تقف قطر ومع  نعرف جميعاً 

من«.
“الدوحة دعمت جماعات  واأ�صاف 
رادي��ك��ال��ي��ة وه���ذا وا���ص��ح للجميع 
وخارجها،  املتحدة  الواليات  داخل 
وا�صحاً  م��وق��ف��اً  ات���خ���ذ  وت���رام���ب 
الق�صية  ه����ذه  م���ن  ف��ي��ه  ل��ب�����س  ال 
االإرهاب  دعم  بوقف  قطر  مطالباً 
ب����داًل م���ن االإن����ك����ار، وب��ال��ط��ب��ع قد 

يف  �صيا�صة  “تكون  اإىل  ال�صيناتور 
ال�����ص��رق االأو�����ص����ط م���رتك���زة حول 
اإب�����راز اإي�����ران ك���اأك���رب خ��ط��ر يهدد 
وهذا  وال��ع��امل،  املنطقة  ا���ص��ت��ق��رار 
القاعدة  لي�س تقلياًل من خماطر 
ه����������وؤالء ميكن  ول����ك����ن  وداع�������������س 
احتواوؤهم، وبالفعل حققنا جناحاً 
هائاًل �صد التنظيمات املتطرفة يف 

�صوريا والعراق. 
اأن  “علينا  ل��ي��ب��ريم��ان  ج��و  وت��اب��ع 
ن��ب��ق��ي ع��ي��ون��ن��ا م��ف��ت��وح��ة ق��ب��ل اأن 
اإمرباطورية جديدة  اإيران  ت�صبح 
االأو�صط،  ال�صرق  يف  داع�س  تخلف 
ال�صيا�صة  يف  االأوىل  واخل����ط����وة 
والتي  اليوم  االأمريكية  اخلارجية 
ت��خ��ت��ل��ف ع����ن ع���ه���د اأوب������ام������ا، هي 
حت��دي��د اأع���دائ���ن���ا واأول����ه����م اإي����ران 
جانب  اإىل  وال��وق��وف  وحماربتهم 

•• كركوك-اأ ف ب:

ا�صخا�س  �صبعة  اأم�����س  فجر  جمهولون  م�صلحون  قتل 
من عائلة �صابط يف ال�صرطة يف بلدة واقعة اىل ال�صمال 
الغربي من مدينة كركوك �صمال بغداد، ح�صبما افادت 
برتبة  �صابط  بر�س.وقال  فران�س  وكالة  امنية  م�صادر 
فجر  اقتحموا  م�صلحني  ان  ك��رك��وك  �صرطة  يف  نقيب 
منزل فرحان حمد العزاوي املقدم يف �صرطة االق�صية 
والنواحي وخطفوا �صبعة من افراد عائلته بينهم ثالثة 

من اوالده. 
ا�صتباك مع  ق��وات االم��ن انقذت املقدم بعد  وا�صاف ان 
امل�صلحني، مو�صحا انه عرث على جثث ال�صحايا ال�صبعة 
بينهم االبناء الثالثة واحدهم بعمر 15 عاما مقتولني 

قرية  يف  ال�صابط  منزل  بالر�صا�س.ويقع  ورميا  نحرا 
امللح التابعة لق�صاء الدب�س الواقع اىل ال�صمال الغربي 
بغداد(.وا�صار  �صمال  كلم   240( ك��رك��وك  مدينة  م��ن 
منزل  داخل  �صيارة  بتفجري  امل�صلحني  قيام  اىل  امل�صدر 
ال�صابط مدون ان يوؤدي ذلك اىل وقوع اي �صحايا.ومل 
ال�صابط  لكن  الهجوم  عن  م�صوؤوليتها  جهة  اي  تعلن 
االإرهابي  داع�س  تنظيم  وق��وف  رج��ح  كركك  �صرطة  يف 
كركوك  �صرطة  م��ن  طلعت  حممد  امل��ق��دم  وراءه.واك�����د 
وقوع الهجوم ومقتل ال�صحايا ال�صبعة بينهم ثالثة من 

ابنائه واقرباء اآخرين له.
وت�صهد املناطق القريبة من ق�صاء احلويجة الذي مازال 
ت�صتهدف  م��ت��ك��ررة  ه��ج��م��ات  امل��ت��ط��رف��ني  �صيطرة  حت��ت 

املدنيني وقوات االمن على حد �صواء.

مقتل 7 من عائلة �شابط �شرطة �شمال بغداد 

ترامب يدين “متزيق” التاريخ الأمريكي 
•• وا�ضنطن-اأ ف ب:

�صعوبات  يواجه  الذي  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  يحاول 
حمور  نقل  �صارلوت�صفيل،  ح��وادث  ب�صاأن  ت�صريحاته  بعد  كبرية 
�صحب متاثيل  ق عرب  االمريكي مي��زَّ التاريخ  ان  بتاأكيده  اجل��دل 

�صخ�صيات الواليات اجلنوبية املوؤيدة للعبودية.
م��وق��ف��ا حا�صما يف  ت��غ��ري��دات اخلمي�س  ث���الث  ت��رام��ب يف  وت��ب��ن��ى 
العنف  الواجهة بعد اعمال  ال��ذي ع��اد اىل  ه��ذا اجل��دل احل�صا�س 
يف فريجينيا حيث جتمع موؤيدون لفكرة تفوق البي�س من اجل 
االحتجاج مبدئيا على االعالن عن ازالة متثال للجرال اجلنوبي 
التي  التماثيل  ه��ذه  يف  االمريكيني  بع�س  يل.وي���رى  اي  روب���رت 
اقيمت تكرميا “لكونفدرالية واليات اجلنوب” التي بداأت احلرب 

االهلية خ�صو�صا للدفاع عن العبودية، احتفاء مبا�س عن�صري. 
لكن اآخرين يعتربون ان ازالتها تعني حمو ف�صل كامل من التاريخ 
االمريكي. وجعل املدافعون عن تفوق البي�س هذه الق�صية حمور 
ان  املحزن  التغريدات من  معركتهم.وكتب ترامب يف واح��دة من 
متاثيلنا  �صحب  عرب  ميزقان  العظيم  بلدنا  وثقافة  تاريخ  ن��رى 

ون�صبنا الرائعة ، معتربه هذه اخلطوة غباء.
وك�صف ا�صتطالع للراأي اجري حل�صاب ال�صبكات االإعالمية ان بي 
اآر بي بي ا�س ونيوز اآور ماري�صت  ون�صرت نتائجه اخلمي�س ان نحو 
اثنني من كل ثالثة امريكيني يوؤيدون بقاء التماثيل التي متجد 

�صخ�صيات من واليات اجلنوب املتحدة، يف اماكنها.
ومبعزل عن اجلدل اال�صا�صي، �صاهمت العبارات التي ا�صتخدمها 
اثارة  يف  بها  ل��الإدالء  اختارها  التي  واللحظة  االمريكي  الرئي�س 

انتقادات عديدة مبا يف ذلك من داخل مع�صكره، ت�صتنكر خ�صو�صا 
عدم ادانة املجموعات اليمينية املتطرفة ب�صكل وا�صح.

مقتل  على  اي��ام  خم�صة  بعد  اجلمهوري  احل��زب  اع�صاء  زال  وم��ا 
النازيني  م��وؤي��دي  اح��د  بها  ق��ام  متعمدة  ده�����س  عملية  يف  ام����راأة 

اجلدد، يعربون عن ا�صتيائهم من رد فعل الرئي�س.
ال�صيا�صي  احل��دي��ث  جم���رى  لتغيري  ل��رتام��ب  ال��ف��ر���ص��ة  �صت�صنح 
ويبعد  بالتاريخ  املحمل  الرئا�صي  املقر  ديفيد  كامب  اىل  بتوجهه 
رحلته  يف  و�صريافقه  �صماال.  وا�صنطن  ع��ن  كيلومرت  مئة  نحو 
هذه ب�صفته قائدا للقوات امل�صلحة االمريكية، نائبه مايك بن�س 
ووزير الدفاع جيم ماتي�س وكل فريق االمن القومي، للبحث يف 

اال�صرتاتيجية االمريكية يف افغان�صتان.
وقال رئي�س جلنة ال�صوؤون اخلارجية يف جمل�س ال�صيوخ االمريكي 

بوب كوركر ان ترامب وبعد ق�صية �صارلوت�صفيل مل يظهر �صالبة 
يرتدد  ومل  م��ه��ام��ه.  ملمار�صة  ال�����ص��روري��ة  �صالحياته  بع�س  وال 
عن  التعبري  يف  الوحيد  اال�صود  اجلمهوري  ال�صناتور  �صكون  تيم 
راأيه، قائال ال �صك ان اليومني املا�صيني ا�صعفا ال�صلطة املعنوية 
يف  ال��دمي��وق��راط��ي��ني  زع��ي��م��ة  بيلو�صي  نان�صي  االإدارة.ام�������ا  ل��ه��ذه 
جمل�س النواب، فقد دعت اخلمي�س اىل �صحب متاثيل �صخ�صيات 

كونفدرالية واليات اجلنوب من مبنى الكونغر�س.
الكونفدرالية  لرجال  العنيف  التع�صب  تكرمي  ميكننا  ال  وقالت 
االمر  وو���ص��ل  العريقة.  الكونغر�س  مبنى  الكابيتول  مم��رات  يف 
االلكرتوين  املوقع  يف  الدعوة  اىل  روين  توم  اجلمهوري  بالنائب 
ذي هيل اىل الكف عن تكرمي الق�صية التي كان يدافع عنها هوؤالء 

الرجال.
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املرجع : 1434
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ خان�صتا حممد حممد اف�صل خان - باك�صتاين  اجلن�صية 
)التناغم  امل�صماة  الرخ�صة  البالغة 100%  يف  والتنازل عن كامل ح�صته  البيع  يرغب يف 
زارين  �صلطان  برويز  لل�صيد/  رقم )611774( وذلك  ، ترخي�س  امل�صتعمل  االثاث  لتجارة 
ال�صابق  �صلطان زارين - باك�صتاين اجلن�صية  - تعديالت اخرى : تنازل مالك الرخ�صة 

ملالكها احلايل. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني 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  12100 بتاريخ  2017/8/19   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/891 جتاري كلي                                                

كينج�صتون   ب���اول  2-رت��ي�����ص��ارد  ان��رتن��ا���ص��ون��ال  كنج�صتون  �صركة  عليهما/1-  امل��ح��ك��وم  اىل 
جمهويل حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2017/6/6  يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/  نزار نادر حممد حممد بالزام املدعي عليهما بالت�صامن 
والتكافل فيما بينهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )3.631.550.66( درهم )ثالثة مليون 
والفائدة  الف وخم�صمائة وخم�صون درهم و�صتة و�صتون فل�صا(  و�صتمائة وواحد وثالثون 
بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى ال�صداد التام والزامهما بالر�صوم وامل�صاريف 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/351 ا�ستئناف مدين                                                
اىل املحكوم عليه/1- �صاهد خان اجار خان  جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
)والد  خ��ان  بهادر  ل�صالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2017/7/5 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها 
ويف  �صكال  اال�صتئنافني  بقبول   - خ��ان  ب��اه��ادار  خ��ان  امل��ت��ويف/دال��ري  ورث��ة  م��ن  املتويف(/ب�صفته 
وذلك  به  ق�صى  فيما  امل�صتاأنف  احلكم  بتعديل   2016/323 رقم  اال�صتئناف  اوال يف  مو�صوعهما 
بالزام امل�صتاأنفة فيما ق�صي به وذلك بالزام امل�صتاأنفه وامل�صتاأنفه �صده الثاين بالت�صامم باأداء 
امل�صروفات  من  باملنا�صب  �صدهم  امل�صتاأنف  والزمت  ذلك  عدا  فيما  وبتاأييده  به  املق�صى  املبلغ 
اال�صتئناف  مو�صوع  يف   : ثانيا   - التاأمني.  ورم�صادرة  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومبلغ 
رقم 2016/351 برف�صه والزمت املت�صاأنفني مب�صروفاته و مبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ومب�صادرة التاأمني.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/1760 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- �صوبر �صتار لتجارة قطع غيار ال�صيارات - �س ذ م م  جمهول حمل 
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2017/7/5  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�صالح/ يف تاير اند رابر ليمتد : بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ خم�صة و�صتني الف واربعمائة وخم�صة ع�صر  دوالر امريكي او  ما يعادله بالدرهم 
االإماراتي ب�صعر ال�صرف وقت التنفيذ والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة 
بامل�صروفات ومببلغ  ال�صداد والزمتها  الق�صائية احلا�صل يف 2017/5/17 وحتى متام 
قابال لال�صتئناف خالل  املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري  اتعاب  دره��م مقابل  الف 
ال�صمو  با�صم �صاحب  التايل لن�صر هذا االعالن �صدر  اليوم  ثالثني يوما اعتبارا من 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/629 جتاري كلي                                              
اىل املدعي عليه/1- جموهرات اطل�س -�س ذ م م  2-راما�صندران ماتيكارا موتيدات 3- انديرا 
راما�صندران  جمهويل حمل  راما�صندران  ام  ام  �صريكانت   -4 راما�صاندران  ام  ام  راما�صاندران 
االقامة مبا اأن املدعي / البنك االهلي الكويتي - �س م ك وميثله : احمد �صعيد �صامل بن هزمي 
ال�صويدي - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2017/5/29 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�صالح/ البنك االهلي الكويتي  �س م ك - بالزام املدعي عليهم بان يوؤدوا للبنك املدعي 
درهما  و�صبعون  وواح��د  وت�صعمائة  الفا  واربعون  وارب��ع  واربعمائة  �صبعة وع�صرون مليونا  مبلغ 
وثالثة واربعون فل�صا و 9% �صنويا من تاريخ املطالبة يف 2017/3/21 حتى متام ال�صداد والزمت 
املدعي عليهم بامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�صوري قابال 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/381   عقاري كلي                 
اىل املدعي عليه / 1- �صركة جمموعة ار�س �صم�س االإمارات - ذ م م - �صابقا - �صركة 
ان�صاء للخدمات - ذ م م - حاليا  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ حممد ريحان 
مري�صنت وميثله : خالد حممد �صعيد بوج�صيم قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة  بندب خبري هند�صي واخر ح�صابي تكون مهمتهما بيان الفارق بني امل�صاحة 
وموا�صفات  ال��وح��دة  ح��ال��ة  وب��ي��ان  ال��ت��اأخ��ري  م��دة  وب��ي��ان  ال�صافية  وامل�صاحة  املباعة 
ت�صطيبها مع الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها 
جل�صة يوم االثنني  املوافق  2017/8/28  ال�صاعة 11.00 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1764  مدين  جزئي              
االقامة  حمل  جمهول  قناوي   دروي�س  عبدالعزيز  1-حممد   / عليه  املدعي  اىل 
مب��ا ان امل��دع��ي/ ع��ب��داهلل احمد ع��ب��داهلل ح�صن ال ع��ل��ي   ق��د اأق���ام عليك الدعوى 
املدعي عليه مببلغ وقدره )149000 درهم( والر�صوم  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها 
ال�صداد  وحتى  اال�صتحقاق  تاريخ   من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف 
ال��ت��ام.  وح��ددت لها جل�صة ي��وم االرب��ع��اء  امل��واف��ق  2017/8/23  ال�صاعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/230 عقاري كلي 
اىل املدعي عليه / 1- مينك بروبارتي انرتبراي�صز 2- دبي غري�صي لال�صتثمارات العقارية 
ليمتد وميثلها املدعي عليها االوىل 3- �صاميون جون ايفر�صت جمهويل حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ فيا�صي�صالف ايجوروف قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بتثبيت ملكية 
العقار املبيع )املحل( الكائن اإمارة دبي - املدينة العاملية - حي اليونان )ا�س - 6 ، ال 12( - 
املوؤرخة 2008/12/1  بينهم  املربمه  التفاهم  ونفاذ مذكرة  بالق�صاء ب�صحة  للمدعي وذلك 
�صند البيع احلا�صل بني طرفيه والر�صوم وامل�صايف واالتعاب .. )جميع الطلبات مو�صحة 
تف�صيليا يف �صحيفة الدعوى(.  وحددت لها جل�صة يوم االثنني  املوافق  2017/8/28  ال�صاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�صور  11.00 �س بالقاعة 
اأيام على االأقل  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1619  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- حمد حممد ابراهيم عبيد اهلل  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ بنك دبي التجاري - �س م ع وميثله : عبا�س م�صتت فندي املالكي 
-  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة  بثبوت و�صحة احلجز التحفظي 
واتعاب  وامل�صاريف  بالر�صوم  عليهم  املدعي  ال��زام  مع  جت��اري   2017/343 رقم 
املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم االربعاء  املوافق  2017/9/6  ال�صاعة 9.30 �س 
بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1083  جتاري كلي               

 اىل املدعي عليه / 1- �صركة �صهرب للتجارة - �س ذ م م  2- وحيد فتح اله مرادي �صهرب
3- متني للكمبيوتر - �س ذ م م 4- على على اكرب نيك رو�س متني - جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ بنك �صادرات ايران - الفرع الرئي�صي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�صامن مببلغ وقدره )12614088.40 درهم( 
من   %15 بواقع  االتفاقية  التاأخريية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم 
تاريخ اال�صتحقاق احلا�صل يف 2017/2/9 وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة يوم 
االربعاء  املوافق  2017/9/13  ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف 
م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1619  جتاري كلي               

امل��دع��ي عليه / 1-ف���وزي جبار الزم  2-اح��م��د ف��وزي الزم - جمهويل  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك دبي التجاري - �س م ع وميثله : عبا�س 
م�صتت فندي املالكي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة  بثبوت 
املدعي عليهم  ال��زام  التحفظي رقم 2017/343 جتاري مع  و�صحة احلجز 
االربعاء    ي��وم  لها جل�صة  امل��ح��ام��اة.   وح��ددت  وات��ع��اب  وامل�صاريف  بالر�صوم 
املوافق  2017/9/6   ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1642  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-�صركة مبينا للتجارة العامة - ذ م م 2- حممد ر�صا �صم�س اله ايزدبني 
/ عن نف�صه وب�صفته مديرا ل�صركة مبينا للتجارة العامة - ذ م م   جمهويل حمل االقامة 
: احمد علي مفتاح �صالح  الرئي�صي وميثله  اي��ران -الفرع  املدعي/ بنك �صادرات  ان  مبا 
بالت�صامن  املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأقام عليك  - قد  الزعابي 
والتكافل مببلغ وقدره )9131839.69 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة واتعاب 
لها  التام.   وح��ددت  ال�صداد  اال�صتحقاق وحتى  تاريخ  �صنويا من    %15 والفائدة  املحاماة 
Ch2.E.21 لذا  جل�صة يوم اخلمي�س  املوافق  2017/9/14  ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل )علما بان مت احالة الدعوى اىل 

املحكمة التجارية الكلية(. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/387  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �صدهما/1-حممد علي عبدالرحمن مري احمدي 2-ح�صني ن�صري دركاه زاده  جمهويل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�صركة فالكن �صيتي اوف وندرز - �س ذ م م وميثله : هاين رجب 
مو�صى عبداهلل اجل�صمي -  نعلنكم باحلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2016/148 عقاري كلي يوم االثنني 
بتاريخ  2016/6/27  باعتباره �صندا تنفيذيا وذلك : 1- بالزامكم ب�صداد مبلغ وقدره )729263( درهم 
والفائدة القانونية بواقع 9% حتى متام ال�صداد وت�صليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 
15 يوم من تاريخ ن�صر هذا االع��الن  2- بف�صخ العقد املربم بني املدعية )�صركة فالكن �صيتي اوف 
وندورز �س ذ م م ( واملدعي عليهما )ح�صني ن�صري دركاه زاده وحممد علي عبدالرحمن مري احمدي( 
املوؤرخ يف 2008/4/9 م عن الوحدة العقارية فيال رقم )  WR07-07( الكائنة مب�صروع )فالكون 
�صيتي اوف وندورز(.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 

رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/467  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �صدهما/1-�صامر حممد حممد 2- مادونا مارى دايلي  جمهول حمل االقامة 
ذ م م وميثله : هاين رجب مو�صى  التنفيذ/فالكن �صتى اوف ون��دورز - �س  مبا ان طالب 
يوم  كلي  عقاري   2015/16 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�صادر  باحلكم  نعلنكم   - اجل�صمي  عبداهلل 
مبلغ  ب�صداد  بالزامكم   -1 وذل��ك  تنفيذيا  �صندا  باعتباره    2015/7/14 بتاريخ   الثالثاء  
وقدره )301115( درهم وت�صليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من 
تاريخ ن�صر هذا االعالن  2- بالزام املدعي عليهما با�صتالم وحدة التداعي والزامهما باتخاذ 
اج��راءات ت�صجيلها با�صمائها لدى  دائرة االرا�صي واالم��الك لعدم وجود �صفة وم�صلحة 
لها يف املطالبة بتلك الطلبات.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 

رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2409   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- اأملا�س على ثنوي مفتاح  جمهول حمل االقامة مبا ان 
�صعيد  غامن  خلفان   : وميثله  اال�صالمي  ال�صارقة  التنفيذ/م�صرف  طالب 
خلفان الكعبي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
احلجز  وتثبيت  وب�صحة  دره���م   )155120( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع 
التحفظي على ال�صيارة رقم وال�صادرة به االمر رقم 116/2016 جتاري  اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2488  تنفيذ عمايل 
م قدميا / ميربي فر�س  م  ذ   - البناء  مل��واد  ال�صراي  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/ مايا  ان طالب  م   جمهول حمل االقامة مبا  م  ذ  ا�صتور -  ف��ود 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك  جلو�صكوفا -  قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )214792( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. باال�صافة اىل مبلغ 10739 درهم ر�صوم خلزينة املحكمة. وعليه 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام  فان املحكمة �صتبا�صر االج��راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                       اىل املدعي عليه/ الر�صا لتجارة مواد البناء - �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�صة 2017/9/11  ال�صاعة 8:30  

وكلفتكم املحكمة باحل�صور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او 
الر�صوم وامل�صاريف   ايام على االقل  باال�صافة اىل  م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالث 

ويف حال تخلفكم �صوف ي�صدر احلكم مبثابة احل�صوري. 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
 2577/2017/13 
 2571/2017/13
 2605/2017/13

م
1
2
3

ا�صم املدعي
 حميد خان جول ا�صلم خان

ر�صوالجان جول خاجان 
تاج حممد حمي�س جول 

مبلغ املطالبة
51075 درهم +  تذكرة العودة
63116 درهم +  تذكرة العودة
48667 درهم +  تذكرة العودة

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
 مذكرة  اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                       اىل املدعي عليه/ �صهاب اجلزيرة لالن�صاءات - �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�صة 2017/8/23 يف متام ال�صاعة الثالثة ظهرا 

وكلفتكم املحكمة باحل�صور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل  باال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف  

ويف حال تخلفكم �صوف ي�صدر احلكم مبثابة احل�صوري. 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
 6621/2017/13 
6622/2017/13

م
1
2

ا�صم املدعي
 �صومون ابو الكالم

جاكري ح�صني نور احمد 

مبلغ املطالبة
16328 درهم + تذكرة العودة 
18047 درهم + تذكرة العودة

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
 اإعالن بالن�سر

اإمارة دبي- دائرة حماكم دبي  
حمكمة  الحوال ال�سخ�سية 

اعالن تغيري ا�سم
ت��ق��دم ال�����ص��ي��د/ع��م��ري ع��ب��داهلل ع��و���س ع��ل��ي ال��ن��ي��ادي ، اإماراتي 
من  ا�صمه  تغيري  بطلب  ال�صرعية  دب��ي  حمكمة  اإىل  اجلن�صية 
عمري عبداهلل عو�س علي النيادي اإىل عمر عبداهلل عو�س علي 
املحكمة  ايل  به  يتقدم  ان  اع��رتا���س  لديه  وعلى من   - النيادي 

املذكورة خالل �صهر من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ق�سم خدمات الحوال ال�سخ�سية

حماكم دبي

    دائرة حماكم دبي
العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1424

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ حممد حمد فهد �صهيل القحطاين - اإماراتي اجلن�صية يرغب يف البيع  والتنازل عن 
كامل ح�صته البالغة 51%  وذلك اىل ال�صيد/ عبدالكرمي حممد رحمه حميد ال�صام�صي - اإماراتي اجلن�صية كما يرغب 
ال�صيد/ معني ابراهيم احلاج مو�صى - فل�صطيني اجلن�صية يف  البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 25% وذلك اىل 
ال�صيد : عبدالكرمي حممد رحمه حميد  ال�صام�صي - اإماراتي اجلن�صية كما يرغب ال�صيد/ ابراهيم معني احلاج مو�صى 
- فل�صطيني  اجلن�صية يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )24%( وذلك اىل ال�صيد/ عبدالكرمي حممد  رحمه 
حميد ال�صام�صي - اإماراتي اجلن�صية يف الرخ�صة امل�صماة )املوقع ملقاوالت البناء - ذ م م( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة 
مبوجب رخ�صة رقم )122009(  - تغيريات اخرى : تغيري ال�صكل القانوين من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل موؤ�ص�صة 

فردية - تغيري اال�صم التجاري من )املوقع ملقاوالت البناء - ذ م م ( لي�صبح )املوقع ملقاوالت البناء (   
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى 
ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني 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  12100 بتاريخ  2017/8/19   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1437
ترغب  اجلن�صية  اإماراتي    - االمريي  علي  دادي  حممد  احمد  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�صيد/ �صنجيدة عبدالرحمن عبدالروؤوف -  البالغة 51%  اىل  البيع والتنازل عن كامل ح�صته  يف 
اإماراتية اجلن�صية كما يرغب الطرف الثاين / رامي�س �صاندرا مارنايل - هندي اجلن�صية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )49%( اىل ال�صيد/ عبداملجيد حممد عبدالقادر مانيكوت - 
هندي اجلن�صية يف الرخ�صة امل�صماة �صوبر ماركت النجوم اجلميلة ذ م م والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة 

مبوجب رخ�صة جتارية رقم )729826( و�صجل جتاري رقم )162119( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب 
العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد 
الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني 

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  12100 بتاريخ  2017/8/19   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1436

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ حممد يو�صف جابر ال علي - اإماراتي  اجلن�صية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  اىل ال�صيد/ عبداهلل عبدالرحمن عبدالرحمن 
- باك�صتاين اجلن�صية يف الرخ�صة )البحر االزرق خلياطة املالب�س الن�صائية( تاأ�ص�صت باإمارة 
من  القانوين  ال�صكل  تغيري  مت   : اخرى  تعديالت   )725443( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة 

موؤ�ص�صة فردية اىل موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

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  12100 بتاريخ  2017/8/19   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1438

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ هادي حممد غازي - فل�صطيني  اجلن�صية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ �صلطان علي احمد �صيف احمد 
باإمارة  تاأ�ص�صت  والتي  بلودان(  امل�صماة )كافترييا  الرخ�صة  اإماراتي اجلن�صية يف   - الطنيجي 
القانوين من  ال�صكل  تغيري   -  : اخرى  تغيريات   - رقم )514098(  ال�صارقة مبوجب رخ�صة 

موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات اىلموؤ�ص�صة فردية . 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

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  12100 بتاريخ  2017/8/19   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1435

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ عبداهلل ح�صن حممد علي الهويل - اإماراتي اجلن�صية 
اللحوم(   لتجارة  )امل�صار  يف    %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
مبوجب رخ�صة رقم )615274( وذلك اىل ال�صيد/ حممد ا�صحاق احمد بخ�س - باك�صتاين 
اجلن�صية - تعديالت اخرى: تنازل �صاحب الرخ�صة اىل اخر ، وتغري ال�صكل القانوين 

من )موؤ�ص�صة فردية ( اىل )وكيل خدمات( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني 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



السبت   19   أغسطس    2017  م   -   العـدد  12100  
Saturday  19   August   2017  -  Issue No   12100

13

عربي ودويل

 •• وا�ضنطن-وكاالت:

يف  ريغان  رونالد  الراحل  االأمريكي  الرئي�س  جنل  ريغان  مايكل  ت�صاءل 
ال  لالبتزاز  اخل�صوع  اأن  نتعلم  اأمل  ف��ري��دوم،  اإي���ران  موقع  ن�صره  مقال 
اإىل  ذهبا  اللذين  ال�صعيفني  وفرن�صا  بريطانيا  ب�زعيمي  مذكراً  ينجح؟، 
اأجل  من  ت�صيكو�صلوفاكيا  عن  لهتلر  فعلياً  وتنازال   1938 عام  ميونيخ 
ك�صب فرتة ق�صرية من ال�صالم قبل اأن تنخرط اأوروب��ا وبقية العامل يف 
احل��رب. وق��ال: اأحت��دث عن اأح��دث �صفقاتنا مع الرو�س واإي��ران وكوريا 

ال�صمالية. 
الرتا�صي  �صيا�صة  ب�صبب  اليوم  ال�صمالية  كوريا  مع  م�صكلة  نواجه  ق��ال: 
ال�صيوعي  ال��ف��ردو���س  ذل��ك  يحكمون  ال��ذي��ن  ال�صفاحني  ح��ي��ال  امل�صتمرة 
مع  الرتا�صي  �صيا�صة  يف  بداأنا  اأننا  يتذكرون  ال  النا�س  ومعظم  اجلائع. 
الرئي�س  �صعر  عندما  الت�صعينيات  يف  ال�صمالية  لكوريا  الديكتاتوريني 

االأمريكي ال�صابق جيمي كارتر اأنه ال يزال بحاجة كي يلعب دوراً كو�صيط 
االأمريكي  الرئي�س  كارتر من خلف ظهر  ال�صالم. وذهب  اأجل  عاملي من 
حل�صول  ح���داً  ت�صع  �صفقة  ع��ل��ى  ال��ت��ف��او���س  اإىل  كلينتون  ب��ي��ل  اآن����ذاك 
الكوريني  ال��ق��ادة  ووع���د  ال��ن��ووي��ة.  االأ�صلحة  على  ال�صماليني  ال��ك��وري��ني 
وافقوا  اإذا  امل�صاعدات  دوالر من  مليارات  وبخم�صة  ال�صماليني مبفاعلني 
على �صفقة لنزع �صالحهم النووي، وكلينتون الذي مل يكن يريد اإحراج 
مل  احلال  وبطبيعة  ال�صفقة.  على  وافق  ال�صابق،  الدميقراطي  الرئي�س 
وعودهم.  لنق�س  �صاعة   24 م��ن  اأك���رث  ال�صماليني  ال��ك��وري��ني  ي�صتغرق 
وروؤ�صائنا  ال��ن��ووي  برناجمهم  يف  ال�صماليون  الكوريون  يعمل  وم���ذذاك، 

يعتمدون �صيا�صة الرتا�صي. 

ا�شرت�شاء اآيات اهلل
وت�صاءل: اأتذكرون اإيران وبرناجمها النووي؟ وتذكروا كيف اأن الرئي�س 

باراك اأوباما وكل من مييل اإىل الي�صار قد ان�صغل يف حماولة ا�صرت�صاء 
اآيات اهلل؟ وماذا كانت النتيجة؟ وقال اأوباما لالإيرانيني: ال نريديكم اأن 
حت�صلوا على االأ�صلحة النووية اليوم، لكن ذلك �صيكون مقبواًل بعد 20 

عاماً من االآن. 

الرتا�شي مع رو�شيا 
ت�صاعدان  اللتني  ال�صمالية  وكوريا  اإي��ران  اليوم  اأمريكا  تواجه  واأ�صاف: 
�صيا�صة  انتهت  كيف  نن�صى  ال  ودع��ون��ا  ال��ن��ووي��ة.  براجمهما  يف  بع�صهما 

الرتا�صي مع رو�صيا. 
الذي  ال�صاروخي  الدفاع  نظام  اأوب��ام��ا  الرئي�س  األغى   ،2009 ع��ام  ففي 
، اجتاح   2014 اإدارة بو�س قد اقرتحت ن�صره يف بولندا. ويف عام  كانت 
اجلي�س الرو�صي اأوكرانيا وباتت رو�صيا ال�صديق االأف�صل للنظام ال�صوري 

ومزودته بال�صالح. 

مرحلة غليان
ال�صمالية مما  اأمريكا هي يف مرحلة غليان مع كوريا  اأن  ريغان  والحظ 
يجعل العامل خميفاً جداً. وناأمل يف اأن يكون لدينا اأ�صخا�س يف املنا�صب 
النا�س  اإن  امل�����ص��ار.  ع��ن  ينحرفوا  ال  واأن  ال�صليمة  ال��ق��رارات  يتخذوا  ك��ي 
ميدحون دوماً والدي لربحه احلرب الباردة من دون احلاجة اإىل طلقة 
تفجر العامل. لكنه كان قادراً على اإحلاق الهزمية ب”اإمرباطورية ال�صر 
اأن ترد  ال�صوفيات من دون  الديبلوما�صية الأنه كان يتعامل مع  بوا�صطة 

كلمة الرتا�صي يف قامو�صه.
 واأ�صاف: مع ممار�صتنا الديبلوما�صية، يجب اأن نبداأ يف ن�صر اأنظمة للدفاع 
ال�صاروخي يف مناطق ال يحبها الرو�س وال�صينيون، مثل كوريا اجلنوبية. 
وبالن�صبة اإىل الرئي�س ترامب، فاإنه يف حاجة اإىل االإقالع عن بناء جدار 
حدودي والبدء يف ن�صر نظام للدفاع ال�صاروخي يحمينا من القوى املارقة 

التي حولها اأ�صحاب �صيا�صة الرتا�صي عندنا اإىل قوى عاملية.   

•• لندن-اأ ف ب:

باتت احلواجز اال�صمنتية وال�صواتر 
امل�صتخدمة  الو�صائل  اآخر  الرملية 
يف  الرئي�صية  االوروب���ي���ة  امل���دن  يف 
اطار ال�صعي ملنع اعتداءات الده�س 
بال�صيارات التي جتتاح القارة منذ 

عام.
با�صتخدام  اع��ت��داءي��ن  اخ���ر  وب��ع��د 
بر�صلونة  يف  ال���و����ص���ي���ل���ة  ه�������ذه 
يحذر  اال�صبانيتني،  وكامربيل�س 
الهجمات  اأن منع هذه  خرباء من 
ال���ت���ي ت��ع��ت��م��د ع���ل���ى ال���ق���ل���ي���ل من 
اهدافا  وت�صتهدف  التكنولوجيا 

�صهلة يبدو م�صتحيال.
و�صع  اأن  ترى  البلدان  بع�س  لكن 
وتعزيز  الطرق  عوائق على جانب 
املناطق  يف  االأم���ن  عنا�صر  ت��واج��د 
املزدحمة واالأماكن البارزة يف املدن 
يعدان و�صيلة لتقليل خماطر هذه 

الهجمات.

وهذه بع�ش النماذج:
اأمنية  ح����واج����ز  ُو����ص���ع���ت  ل����ن����دن: 
ع���ل���ى اأر����ص���ف���ة ث���الث���ة ج�������ص���ور يف 
حزيران/يونيو  يف  ل��ن��دن  و���ص��ط 
اأيام من ده�س ثالثة  الفائت، بعد 
نا�صفة  احزمة  يرتدون  مهاجمني 

مزيفة للمارة على ج�صر لندن.
وقتل ثمانية ا�صخا�س يف الهجوم، 
وال���ذي ج��اء بعد هجوم مماثل يف 
اذار/مار�س ده�س فيه رجل بع�س 
وي�صتمن�صرت  ج�����ص��ر  ع��ل��ى  امل�����ص��اة 
امل��وت �صرطيا  اأن يطعن حتى  قبل 
غ�����ري م�������ص���ل���ح ي���ح���ر����س ال����ربمل����ان 

الربيطاين.
وات���خ���ذت اج�����راءات مم��اث��ل��ة حول 

وت���اب���ع اأن����ه م���ن امل�����ص��ت��ح��ي��ل ف�صل 
احتمالية  مل��ن��ع  وال�����ص��ي��ارات  امل�����ص��اة 
حدوث اعتداء. ميكننا فقط تقليل 

املخاطر.
م�صوؤولون  اأو������ص�����ح  ب���روك�������ص���ل: 
اأو����ص���وا بو�صع  اأن���ه���م  ب��ل��ج��ي��ك��ي��ون 
ح����واج����ز خ���ر����ص���ان���ي���ة واج���������راءات 
ال�صهلة  االه���داف  حلماية  اأخ���رى 
للم�صاة،  الكبرية  التجمعات  مثل 
باري�س  اع���ت���داءات  منذ  خ�صو�صا 
نوفمرب  ال���ث���اين  ت�����ص��ري��ن   13 يف 
2015.وقال ناطق با�صم ال�صرطة 
ت�صمل  ال��وق��ائ��ي��ة  االج�������راءات  اإن 
الواحدة  ت��زن  رملية  �صواتر  و�صع 
حواجز  ون�صب  واح���دا  طنا  منها 
خر�صانية يف املدينة، التي تعر�صت 
لثالثة اعتداءات انتحارية من�صقة 

يف 22 اذار مار�س 2016.
����ص���ت���وك���ه���ومل: و����ص���ع���ت ح���واج���ز 
خر�صانية على �صكل ا�صود يف �صوارع 
العا�صمة  يف  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  امل�������ص���اة 
�صاحنة  ده�صت  اأن  بعد  ال�صويدية 
يف  مكتظ  حم��ل  خ���ارج  مت�صوقني 
اىل  ادى  ما  الفائت  ابريل  ني�صان 
بينهم  ا���ص��خ��ا���س  خ��م�����ص��ة  م��ق��ت��ل 

طفلة عمرها 11 عاما.
دروتنينغاتان  يف  ال��ه��ج��وم  ووق����ع 
وه�����و ط���ري���ق ل��ل��م�����ص��اة م��ك��ت��ظ يف 
�صتوكهومل،  ال�صويدية  العا�صمة 
االن بع�س  ال�صلطات  اقامت  حيث 

ال�صواتر من الغرانيت.
ي��ت��م و����ص���ع نحو  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
40 ا�صدا خر�صانيا ا�صافيا، لكنها 
�صتكون اثقل اإذ �صيبلغ وزن الواحد 
منها ثالثة اأطنان مقارنة ب��900 
اخلر�صاين  ل���ال����ص���د  ك���ي���ل���وغ���رام 

احلايل.

برلني.
امام  ا�صمنتية  ح��واج��ز  و���ص��ع  ومت 
بع�س اال�صواق يف هذا الوقت لكنها 

�صرعان ما اأٌزيلت.
يف  اخلمي�س  هجمات  وق���وع  وف���ور 
ا�صبانيا، اأ�صار لورينز كافيري وزير 
ميكلينبورغ  مقاطعة  يف  الداخلية 
�صرورة  اإىل  ب��وم��ريان��ي��ا  وي�����ص��رتن 
املزيد من احلواجز حلماية  و�صع 

مناطق امل�صاة.
امل�صتحيل  �صبه  من  باأنه  اأق��ر  لكنه 

منع هذا النوع من الهجمات.
بع�س  يف  خر�صانية  كتل  وو�صعت 
يف  الرئي�صية  امليالد  اعياد  ا���ص��واق 

النم�صا بعد هجوم برلني.
لكن الناطق با�صم وزارة الداخلية 
قال  ك����ارل-ه����اي����ن����ز  ال���ن���م�������ص���اوي���ة 
منع  اإن  ب���ر����س  ف���ران�������س  ل���وك���ال���ة 

اخلطر يعد وهما.

هجوم  ب���ع���د  امل���ل���ك���ي���ة  ال���ق�������ص���ور 
قبل  �صوقا  ا�صتهدف  ال��ذي  برلني 
امل��ي��الد يف كانون  اح��ت��ف��االت ع��ي��د 
االأول دي�صمرب 2016 والذي قتل 

فيه 12 �صخ�صا.
ق�صر  ح��ول  االآن  ال�����ص��وارع  وتغلق 
ب��اك��ن��غ��ه��ام خ���الل م��را���ص��م تبديل 
حر�س ال�صرف، والتي جتذب انتباه 

ح�صود ال�صياح با�صتمرار.
كما و�صعت حواجز ا�صمنتية حول 
امللكة  اقامة  مقر  ويند�صور،  ق�صر 

خارج لندن.
وه����ن����اك ح����واج����ز ح�����ول ال���ربمل���ان 

واملباين احلكومية منذ �صنني.
ت��ع��ر���ص��ت ف��رن�����ص��ا لعدة  ف��رن�����ص��ا: 
الده�س  اع���ت���داءات ج��ه��ادي��ة ع��رب 
بال�صيارات منذ اأن اقدم رجل يقود 
�صاحنة على ده�س ح�صد من النا�س 
يف مدينة ني�س يف 14 متوز/يوليو 

 86 مقتل  اىل  ادى  م��ا   ،2016
�صخ�صا و�صقوط 400 جريح.

وحاليا يتم و�صع حواجز ا�صمنتية 
ع��ن��د مداخل  ب��ا���ص��ت��م��رار  م��وؤق��ت��ة 
على  الكبرية”،  “التجمعات 
ال�صانزلزيه  ج��ادة  يف  امل��ث��ال  �صبيل 
�صرتا�صبورغ  م��دي��ن��ة  م���رك���ز  ويف 
التاريخي، ح�صب ما تقول ال�صرطة 

الفرن�صية.
اأم����ا ب��ال��ن�����ص��ب��ة مل��ن��ط��ق��ة امل�����ص��اة عل 
باري�س،  يف  ال�����ص��ني  ن��ه��ر  ���ص��ف��اف 
ف��ح��ت��ى وق�����ت ق���ري���ب ك�����ان هناك 
لل�صماح  ال�صيارات  لدخول  منافذ 
مل������رور ����ص���ي���ارات ال�����ط�����وارئ، لكن 
�صيارات  االن  تغلقها  املنافذ  ه��ذه 

ال�صرطة.
االج������������راءات  ت���������زال  ب�����رل�����ني: ال 
املانيا حمدودة  املتخذة يف  االأمنية 
رغ��م هجوم �صوق اع��ي��اد امل��ي��الد يف 

••كامربيل�س-اأ ف ب:

اأنهى ماركل اأرتابيه عمله كنادل يف اأحد مطاعم كامربيل�س 
نارية.  طلقات  �صمع  عندما  مثلجات  ليتناول  وخرج  اأم�س 
فبعد اعتداء بر�صلونة تعّر�س �صاطئ كاتالونيا اىل اعتداء 

ارهابي ثان يف ا�صبانيا يف اأقل من 24 �صاعة.
وي�����روي ال�����ص��اب ال��ع�����ص��ري��ن��ي ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س بعد 
�صاعات قليلة من املاأ�صاة اأنه “بني منت�صف الليل وال�صاعة 
طلقات  �صمعنا  عندما  ال�صاطئ  على  نتنزه  كنا   ،00،30

اعتقدنا اأنها ا�صهم نارية لكنها كانت عيارات نارية«.
وكامربيل�س منطقة ا�صبانية �صاحلية ت�صم 33 األف ن�صمة 
120 كلم  املنع�س. وهي تقع على بعد  ومعروفة ب�صيفها 

بجنوب بر�صلونة، يف �صمال �صرق ا�صبانيا.
االإرهابيني  ان  ك��ات��ال��ون��ي��ا  ���ص��رط��ة  ب��ا���ص��م  م��ت��ح��دث  وق����ال 
وده�صوا  ايه-3  اودي  �صيارة  يتنقلون يف  كانوا  املفرت�صني 
يتواجهوا مع  ان  قبل  اال�صخا�س  ع��ددا من  يبدو  ما  على 
عملية  عندها  لتبداأ  االإقليمية  كاتالونيا  ل�صرطة  دوري��ة 
ده�صت  عندما  و�صرطي  �صتة مدنيني  .وج��رح  ن��ار  اإط��الق 
هذا  يف  كامربيل�س  �صاطئ  على  امل�صاة  من  ع��دًدا  ال�صّيارة 
على  تغريدة  يف  اال�صعاف  ادارة  ال�صياحي.وكتبت  املنتجع 
تويرت ان احد اجلرحى يف حالة حرجة. واأك��دت ال�صرطة 
�صابق  وق��ت  يف  اأعلنت  فيما  اخلم�صة  ال�صيارة  رك��اب  مقتل 

اأما  ف��ورا  قتلوا  املفرت�صني  االرهابيني  بني  من  اأرب��ع��ة  اأن 
اخلام�س فتويف بعد دقائق متاأثرا بجروحه.يف املدينة التي 
يروى  الليل،  من  متاأخر  وق��ت  يف  مروحية  فوقها  حلقت 
ح�صن وهو فرن�صي يبلغ 49 عاما يح�صن ابنه بني ذراعيه، 
لل�صحافيني كنا على مدخل املرفاأ يف مطعم ن�صاهد فرقة 
اأخرى  ب�صيارة  �صيارة  ا�صطدمت  عندما  تعزف،  مو�صيقية 
ت�صكته  اأن  قبل  ذل��ك  تنقلب.قال  اأن  قبل  لل�صرطة  تابعة 
�صريا  م��ارك  خ��وان  اآخ��ر  عيان  �صاهد  القلقة.وذكر  زوجته 
�صالينا�س الذي يعمل كنادل يف مطعم ا�صتخدم ملجاأ ليليا 
و�صراخ  ن��اري��ة  طلقات  �صمع  اأن���ه  امل��اأ���ص��اة  على  لل�صاهدين 
منفذي  اإن  قيل  وا���ص��اف  ال�صاطئ.  على  بنف�صي  ورم��ي��ت 
الهجوم من عمري.واأ�صار ال�صاب ماركل اىل انه راأى �صيدة 
اأن  اإال  الراأ�س.  بر�صا�صة يف  اأ�صيبت  اأن  بعد  قتلت  اأجنبية 
االعتداء.  يف  قتيل  اي  �صقوط  ع��ن  تتحدث  مل  ال�صلطات 
وقال راأيت قتيلني اآخرين يبدو اأنهما كانا رهابيني الأنهما 
كانا يرتديان حزامني نا�صفني.وبعد �صاعات على االعتداء 
االإرهابي،  داع�س  تنظيم  تبناه  وال��ذي  بر�صلونة  يف  االأول 
���ص��ه��دت ك��ام��ربي��ل�����س ح���ال���ة ت���اأه���ب ع��ن��دم��ا ك���ان���ت تبحث 
ال�صرطة عن �صائق ال�صاحنة الذي قتل 13 �صخ�صا وجرح 
اأكرث من مئة اآخرين يف عملية ده�س.و�صددت رئي�صة بلدية 
على  م��وؤمت��ر �صحايف   خ��الل  م��ي��ن��دوزا،  كامي  كامربيل�س 

�صرعة وكفاءة �صرطة كاتالونيا.

•• باري�س-اأ ف ب:

ج����رح 26 ف��رن�����ص��ي��ا ب��ي��ن��ه��م 11 ا���ص��اب��ات��ه��م خ��ط��رية يف 
االعتداء الذي �صرب قلب بر�صلونة وتبناه تنظيم داع�س 
االإرهابي ح�صبما اعلن وزير اخلارجية الفرن�صي جان ايف 
لودريان يف بيان. وعرب لودريان عن حزنه العميق واعلن 
ال�صحايا  ليزور  بر�صلونة  اىل  اجلمعة  نهار  �صيتوجه  انه 
الفرن�صيني لهذا العمل اجلبان ويوؤكد دعم فرن�صا لل�صعب 
الفرن�صي  الداخلية  وزير  وحتدث  ا�صبانيا.  يف  وال�صلطات 
جريار كولومب الإذاعة “ار تي ال” من جهته عن “عدد 
اكرب من امل�صابني بجروح خطرية قد ي�صل اىل نحو 17 
الفرن�صية  ال�صلطات  ان  كولومب  اخ��رى �صرح  .من جهة 
يف  ا�صبانيا  اع��ت��داءي  ملنفذي  �صالت  اي  حاليا  تر�صد  مل 

فرن�صا.

وقال “ال نعتقد ان هناك �صالت. يف وقت ما حتدثنا عن 
���ص��ارك��وا يف ه��ذا االع��ت��داء. اطلعنا  ي��ك��ون��وا  ق��د  فرن�صيني 
معا على كل امللفات وال احد معروفا يتطابق مع االفراد 
ده�س  عمليتا  ووق��ع��ت  ا�صبانيا”.  يف  ب��االع��ت��داء  املعنيني 
بفارق �صاعات اخلمي�س يف منطقة كاتالونيا ب�صمال �صرق 
اإ�صبانيا.وادت عملية الده�س االأوىل اىل �صقوط 13 قتيال 
وح��واىل مئة جريح على ج��ادة ال رامبال املكتظة يف قلب 

بر�صلونة ال�صياحي.
ان  تويرت  على  ح�صابها  على  اال�صبانية  ال�صرطة  وق��ال��ت 

ال�صحايا ينتمون اىل 18 جن�صية.
�صّيارة  ده�صت  عندما  و�صرطي  �صتة مدنيني  الحقا، جرح 
املنتجع  ه��ذا  يف  كامربيل�س  �صاطئ  على  امل�صاة  م��ن  ع���دًدا 
الذين  ال�صيارة اخلم�صة  ال�صرطة ركاب  ال�صياحي. وقتلت 

كان بع�صهم يرتدون احزمة نا�صفة، ح�صب ال�صرطة.

ال�صوري ب�صار االأ�صد.

هجوم كا�شح
يف  اإدل��ب  على  ال�صيطرة  وتتزامن 
ال�صورية مع  تهدد احلكومة  وقت 
حلفائها الرو�س واالإيرانيني ب�صن 
وي�صري  اإدل���ب.  على  كا�صح  ه��ج��وم 
�صمن  املحافظة  ل��دخ��ول  املرا�صل 
االتفاق  مت  ا�صتباك  ف�س  منطقة 
�صمن  م������اي������و)اأي������ار(  يف  ع��ل��ي��ه��ا 
���ص��الم ج���رت، مبوافقة  حم��ادث��ات 
ف�صائل  ب�����ني  امل����ت����ح����دة،  االأمم 
ال�صورية.  واحل��ك��وم��ة  م��ع��ار���ص��ة 
ول��ك��ن اإدل����ب غ���دت م��رت��ع��اً الآالف 
من اأ�صد خ�صوم االأ�صد، ممن نقل 
ع���دد ك��ب��ري م��ن��ه��م اإل��ي��ه��ا يف اإط���ار 
العامني  خ��الل  ج��رت،  م�صاحلات 
�صورية  م���ن���اط���ق  يف  االأخ�����ريي�����ن 

اأخرى.
جبهة  تنظيم  اإن  ب��ول�����س  وي��ق��ول 
الن�صرة، وهو معروف اأي�صاً با�صم 

وب��ح�����ص��ب امل��را���ص��ل، ���ص��اد ن���وع من 
التنظيمني  ب��ني  م�صلحة  حتالف 
ال���ل���ذي���ن ح��ك��م��ا امل��ح��اف��ظ��ة حلني 
عندما  امل����ا�����ص����ي،  ال�������ص���ه���ر  ح���ت���ى 
واأدت  بينهما  التوترات  ت�صاعدت 
نهاية  ويف  م���ف���ت���وح���ة.  مل���واج���ه���ة 
يوليو) مت��وز(، طِرد اأح��رار ال�صام 
م��ن كامل اأرا���ص��ي اإدل���ب، م��ا مكن 
الن�صرة من ال�صيطرة الكلية على 

املحافظة.
ومل ي�صيع التنظيم وقتاً يف فر�س 
اأي  الوليدة، فمنع ت�صكيل  �صلطته 
تنظيم معار�س جديد يف املنطقة، 
وحظر بيع منتجات التبغ يف اإطار 

تو�صيع تطبيق �صلطته املت�صددة.

نقاط توا�شل
اإغاثة  جماعات  اإن  بول�س  ويقول 
حتارب  ف�صائل  وداع��م��و  اإن�صانية 
اأحرار  مع  �صابقاً  توا�صلوا  االأ�صد 
اأدارت  حم��ل��ي��ة  وجم��ال�����س  ال�����ص��ام 

•• وا�ضنطن-وكاالت:

اأعربت هيئات اإغاثة عن خماوفها 
من اأن تكون م�صاعدات اإن�صانية قد 
ب��داأت جتد طريقها اإىل جمموعة 
اإرهابية بعدما �صيطرت على اإدلب 
احل��دود مع  �صوريا على  �صمال  يف 

تركيا.
مرا�صل  ب����ول���������س،  ن���ب���ي���ه  وك����ت����ب 
اأجن���ل�������س تاميز  ل���و����س  ���ص��ح��ي��ف��ة 
لتنظيم  االأخ������رية  ال�����ص��ي��ط��رة  اأن 
متطرف على حمافظة اإدلب �صكل 
ودول  امل��ت��ح��دة  ل��ل��والي��ات  مع�صلة 
اإن�صانية  م�صاعدات  تر�صل  اأخ��رى، 
معار�صة  ل��ف�����ص��ائ��ل  وع�����ص��ك��ري��ة 
حتارب احلكومة ال�صورية، معترباً 
امل�صاعدات  ت��وف��ري  ي�صتحيل  اأن����ه 
جبهة  اإىل  و���ص��ول��ه��ا  دون  ح��ال��ي��اً 
للقاعدة  ���ص��اب��ق  ف����رع  ال���ن�������ص���رة، 
احلكومة  وت���ع���ت���ربه  ����ص���وري���ا  يف 

االأمريكية تنظيماً اإرهابياً.
امل��را���ص��ل، م��ن �صاأن  ول��ك��ن، بح�صب 
كارثة  ي�صبب  اأن  امل�صاعدات  وق��ف 
مبليوين  يقدر  ما  و�صط  اإن�صانية 
اإدل��ب، ويعرقل  م��دين يقيمون يف 
الرئي�س  بنظام  امل�صاعي لالإطاحة 

القمامة  وجمع  الكهرباء  خدمات 
االأ�صا�صية،  اخلدمات  من  و�صواها 
يومها  وق���ال  امل�����ص��اع��دات.  لتوزيع 
االإغاثة  ملنظمات  الن�صرة  تنظيم 
فقط  م��ع��ه  يعملوا  اأن  عليهم  اإن 
اال�صتقاللية  ���ص��م��ان  اأج�����ل  م���ن 

واحليادية.

جماعات مدنية
الن�صرة،  جبهة  با�صم  ناطق  وق��ال 
لقاء  ال���دي���ن جم���اه���د، يف  ع���م���اد 
اأج�������ري ي�����وم االأرب�����ع�����اء االأخ������ري، 
نهاية  يف  ���ص��ي�����ص��ل��م،  ال��ت��ن��ظ��ي��م  اإن 
اإىل جماعات  املنطقة  اإدارة  االأمر، 
كان  اإذا  ما  يذكر  لكنه مل  مدنية. 
اأم  حالية،  حملية  جمال�س  ه�وؤالء 
كيانات م�صتحدثة. لكن عدداً من 
اأعربوا  الغربية  االإغاثة  م�صوؤويل 
ي�صطروا  اأن  م���ن  خ�صيتهم  ع���ن 
ل���ل���ت���ع���ام���ل م�����ع احل�����ك�����ام اجل�����دد 

للمحافظة.
اإغاثة لدى منظمة  واأب��دى عامل 
من  خ�صيته  حكومية  غري  غربية 
ت��ق��وي�����س ب���رام���ج االإغ����اث����ة، ومن 
حملية  جمال�س  مع  التوا�صل  اأن 

اأ�صبح فجاأة غري جمٍد.

بالتعاون  جن��ح  ع��ن��دم��ا   ،2015
اآخر،  مت�صدد  اإ�صالمي  تنظيم  مع 
اأحرار ال�صام، يف دحر قوات موالية 
معرب  على  ال�صيطرة  ث��م  ل��الأ���ص��د 

باب الهوى احلدودي الذي يربط 
ماليني  وي���در  ب��رتك��ي��ا،  املحافظة 
الدوالرات �صهرياً، يف �صورة ر�صوم 

جمركية، ل�صالح اجلهاديني. 

القوات  ال�صتئ�صال  هجوماَ  ي�صن 
امل���ع���ار����ص���ة امل���ت���ط���رف���ة وامل���ع���ادي���ة 

للحكومة.
اإدل��ب يف عام  وقد برز التنظيم يف 

من  ا�صتثني  ال�صام،  حترير  هيئة 
املحادثات، لذا هو لي�س جزءاً من 
�صيطرته  ت�صكل  ولرمبا  ال�صفقة. 
ع��ل��ى اإدل������ب ذري���ع���ة ل���الأ����ص���د لكي 

�شيا�شات ا�شرت�شاء فا�شلة

�شفقات اأمريكا مع اإيران ورو�شيا وكوريا ال�شمالية

حواجز ا�شمنتية و�شواتر رملية 

اأوروبا حتاول منع اعتداءات الده�س بال�شيارات  
كامربيل�س ال�شبانية تنه�س بعد ليلة ذعر

جريحًا فرن�شيا يف اعتداء بر�شلونة   26

من �شاأن وقف الإغاثة اأن ي�شبب كارثة اإن�شانية 

اإدلب يف قب�شة جبهة الن�شرة.. امل�شاعدات الإن�شانية يف خطر

م�شت�شارة لالأ�شد: احلرب تقرتب من نهايتها
•• بريوت-رويرتز:

اإن  االأ���ص��د  ب�صار  ال�صوري  الرئي�س  م�صت�صارة  �صعبان  بثينة  قالت 
توقف  نهايتها مع  �صنوات تقرتب من  �صت  امل�صتمرة منذ  احلرب 
ب���اأن تواجه  وت��ع��ه��دت  امل��ع��ار���ص��ة،  اأج��ن��ب��ي��ة ع��ن دع���م مقاتلي  دول 
اأو  احلكومة اأي وجود غري �صرعي على اأر�صنا �صواء كان اأمريكيا 
تركيا.واأ�صافت اأن تنظيم �صوريا ملعر�س دم�صق الدويل الأول مرة 
منذ اندالع احلرب له داللة وا�صحة. وقالت عودة معر�س دم�صق 
الدويل يف هذا التوقيت واالإقبال اجلماهريي والدويل له رمزية 
كبرية ويوجه ر�صالة باأن احلرب انتهت واالإره��اب اندحر واأننا يف 

بداية الطريق نحو اإعادة االإعمار .
اإيران  من  مدعومني  ومقاتلني  الرو�صي  اجلو  �صالح  ومب�صاعدة 

املاأهول  البالد  غ��رب  اأن��ح��اء  معظم  على  �صيطرتها  دم�صق  ع��ززت 
بال�صكان. وهي تتحرك االآن �صرقا �صوب منطقة دير الزور قرب 
لقناة  تعليقات  يف  الرئي�س  م�صت�صارة  العراقية.وقالت  احل���دود 
ال�صورية  العربية  الوكالة  نقلتها  اللبنانية  التلفزيونية  امليادين 
لالأنباء اإن احلرب، التي اأودت بحياة مئات االآالف، و�صلت املرحلة 
مقاتلي  دعمت  التي  اخلارجية  ال��ق��وى  تغيري  م��ع  النهائية  قبل 
املعار�صة ل�صيا�صاتها.واأنهى الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب دعم 
وكالة املخابرات االأمريكية املركزية جلماعات املعار�صة التي تقاتل 
الإ�صقاط االأ�صد. وحولت تركيا، اأحد داعمي املعار�صة الرئي�صيني، 
اأولويتها عن االإطاحة باالأ�صد �صعيا الإ�صالح عالقاتها مع رو�صيا 

واحلد من التو�صع الكردي قرب حدودها.
اأي وجود غري  وقالت بثينة �صعبان كما دحرنا االإره��اب �صنحارب 

�صرعي على اأر�صنا �صواء كانت الواليات املتحدة اأو تركيا، وهذا من 
وبالطريقة  املنا�صب  الوقت  يف  �صنواجهها  التي  التحديات  �صمن 

املنا�صبة .
وت�����ص��اع��د ق����وات اأم��ري��ك��ي��ة م��ت��م��رك��زة يف ���ص��م��ال ���ص��وري��ا مقاتلني 
يقودهم االأكراد لطرد تنظيم داع�س االإرهابي من مدينة الرقة. 
قرب  �صوريا  �صرق  بجنوب  ال�صحراء  اأي�صا حامية يف  ولوا�صنطن 
املعار�صة  لتدريب مقاتلي  العراق  ا�صرتاتيجي مع  معرب حدودي 

على حماربة التنظيم املت�صدد.
وقالت م�صت�صارة الرئي�س ال�صوري معر�س دم�صق الدويل ومعر�س 
واأ�صافت  ال�صراع.  يف  حتققت  قد  االنعطافة  اأن  ي��وؤك��دان  الكتاب 
ال�صوري  العربي  اجلي�س  فر�صه  وق��د  فعال  حا�صل  “التحول  اأن 

وحلفاوؤه منذ حترير حلب من االإرهاب«.
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العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7584  عمايل جزئي
جمهول  �����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  وف�صان  1-ع��ل��ي   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام  قد  �صيخ   الدين  نفي�س  �صيخ  /كهوكون  املدعي  ان  مبا  االقامة  حمل 
 26943( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�صتحقات  ومو�صوعها  الدعوى  عليك 
ع���ودة مببلغ )2000 دره����م( وال��ر���ص��وم وامل�����ص��اري��ف رقم  دره����م( وت���ذك���رة 
ال�صكوى:mb175600247ae  وحددت لها جل�صة يوم االثنني املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة ���س   08.30 ال�صاعة   2017/8/28
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/6547  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ال�صرقية الكربى للتجارة العامة ���س.ذ.م.م جمهول 
اأقام  حمل االقامة مبا ان املدعي /حممد ا�صماعيل ا�صماعيل احل��ادق  قد 
 49173( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�صتحقات  ومو�صوعها  الدعوى  عليك 
او ما يقابلها مبلغ وق��دره )2000 دره��م( والر�صوم  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م( 
وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB174698201AE  وحددت لها جل�صة 
 ch1.A.1:يوم الثالثاء املوافق 2017/9/19 ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4842  عمايل جزئي
ان  امل��دع��ي عليه / 1-ك��وي��ن��ز هولدينجر جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا  اىل 
ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ريبيلو   ج��وزي��ف  /كليفورد  امل��دع��ي 
عودة  وت���ذك���رة  دره����م(   96761( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�صتحقات  امل��ط��ال��ب��ة 
رقم  امل���ح���ام���اة  وات����ع����اب  وامل�������ص���اري���ف  وال���ر����ص���وم  دره������م(  مب��ب��ل��غ )3000 
ال�صكوى:mb173379834ae  وحددت لها جل�صة يوم االثنني املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة ���س   08.30 ال�صاعة   2017/9/11
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1928  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�صماء ملقاوالت انظمة التكيف �س.ذ.م.م 2- �صماء ملقاوالت انظمة الغاز 
ذ.م.م جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي /يا�صر يو�صف حممد الفكي وميثله:را�صد 
املطالبة مب�صتحقات  الدعوى ومو�صوعها  اأقام عليك  الزبادي  قد  �صعيد �صيف  �صيف 
والر�صوم  دره���م(   2000( مببلغ  �صفر  ع���وده  �صامل  دره���م(   90600( وق��دره��ا  عمالية 
  MB168747906AE/2017:ال�صكوى رق��م  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�����ص��اري��ف 
�س   08.30 ال�������ص���اع���ة   2017/9/4 امل�����واف�����ق  االث����ن����ني  ي�����وم  ج��ل�����ص��ة  ل���ه���ا  وح��������ددت 
بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1874  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�صماء ملقاوالت انظمة التكييف �س.ذ.م.م 2- �صماء ملقاوالت انظمة 
احلمداين  حممد  خليفة  /ا�صامة  املدعي  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهويل  ذ.م.م  الغاز 
وميثله:را�صد �صيف �صعيد �صيف الزبادي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )255.000 درهم( �صامل تذكرة عودة بقيمة )2000 درهم( 
  MB169217856AE/2017:والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة رقم ال�صكوى
 ch1.A.1:وحددت لها جل�صة يوم االثنني املوافق 2017/9/4 ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7470  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-جن��م��ة م�����ص��ن��دم ل��ل��خ��دم��ات ال��ف��ن��ي��ة جم��ه��ول حمل 
االقامة مبا ان املدعي /�صجاد ح�صني ف�صل ح�صني  قد اأقام عليك الدعوى 
وتذكرة  درهم(   13733( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها 
بالنفاذ  احلكم  و�صمول  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  دره���م(   2000( مببلغ  ع��ودة 
املعجل بال كفالة رقم ال�صكوى:MB175480790AE  وحددت لها 
جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2017/8/22 ال�صاعة 08.30 �س مبكتب القا�صي 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/6062  عمايل جزئي

جمهول  ����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  تايجر  1-ا�صيان   / عليه  املدعي  اىل 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ازاد ان�����ص��اري خور�صيد ان�����ص��اري  ق��د اأقام 
 14840( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�صتحقات  ومو�صوعها  الدعوى  عليك 
ع���ودة مببلغ )2000 دره����م( وال��ر���ص��وم وامل�����ص��اري��ف رقم  دره����م( وت���ذك���رة 
ال�صكوى:mb173880214ae  وحددت لها جل�صة يوم االربعاء املوافق 
مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.1:بالقاعة م�صاءا   15.00 ال�صاعة   2017/8/23
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6427  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-تي اي ا�س ا�س �س.م.ح جمهول حمل االقامة مبا ان 
ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �صيمبي   �صيفا�صارانا  /ا�صوك  املدعي 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )136278 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
)3000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف  واتعاب املحاماة  وحددت لها جل�صة يوم 
الثالثاء املوافق 2017/9/19 ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4387  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-خري الن�صاء احمد لكي املالب�س جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /جورو برا�صاد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )9831 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )800 
  AE173516021MB:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  وبالر�صوم  دره��م( 
ال�صاعة 08.30 �س  امل��واف��ق 2017/8/28  االث��ن��ني   ي��وم  لها جل�صة  وح��ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5470  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بي او ار ئي للتجارة العامة �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / �صاتيانارايانا مورتي كاتي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
مب�صتحقات عمالية وق��دره��ا)14.329.7 دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB174153706AE  وحددت لها جل�صة 
لذا   ch1.A.2:بالقاعة م�صاءا   15.00 ال�صاعة  امل��واف��ق:2017/8/23  االربعاء  يوم 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري ، وامرت بتق�صري مدة االعالن .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/7497  عمايل جزئي

�����س.ذ.م.م  جمهول حمل  الداخلي  للت�صميم  / 1-ام��ب��اك��ت اجن��ل  امل��دع��ي عليه  اىل 
االقامة مبا ان املدعي / فا�صاديف بريبال  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
مب�صتحقات عمالية وقدرها)14919 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( والر�صوم 
لها  وحددت    mb175643470ae:ال�صكوى رقم  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  
جل�صة يوم االربعاء املوافق:2017/8/23 ال�صاعة 08.30 �س مبكتب القا�صي لذا فاأنت 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري ، وامرت املحكمة بتق�صري مدة االعالن .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4691  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مطعم اله��وري جيت جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / 
�صلمان �صليم حممد �صليم  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات 
عمالية وقدرها)9066 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف  
رقم ال�صكوى:MB169223107AE/2017  وحددت لها جل�صة يوم االربعاء 
املوافق:2017/8/23 ال�صاعة 08.30 �س مبكتب القا�صي لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 
اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري 

، وامرت املحكمة بتق�صري مدة االعالن .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7785  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-نيو ال�صبلي للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /حممد كليم اهلل اأبوالكالم  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   17526( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
  MB175820184AE:2000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى(
وحددت لها جل�صة يوم االربعاء املوافق 2017/8/23 ال�صاعة 08.30 �س مبكتب 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  القا�صي لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل 

، وامرت بتق�صري مدة االعالن.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/3278  عمايل  جزئي 

نعلنكم  االقامة  ���س.ذ.م.م جمهول حمل  اك�صل بال�صت  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/7/16 يف الدعوى املذكورة 
باأن  عليها  املدعى  بالزام  رانا�صينعهى  كومار  برا�صاد  ل�صالح/�صو�صيتا  اع��اله 
توؤدي للمدعي مبلغ )19600 درهم( وبتذكرة العودة لوطنه عينا او نقدا ما مل 
يلتحق بخدمة �صاحب عمل اخر عند تنفيذ هذا احلكم وبالر�صوم وامل�صاريف 
اعتبارا من  . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 
اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/4792  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- جرين �صيجنال للخدمات الفنية جمهول حمل االقامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/7/26 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�صالح/�صيد حممد حممد دين بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )7373.70 
درهم( وتذكرة العودة اىل وطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق 
بخدمة �صاحب عمل اخر والزمتها باملنا�صب من امل�صروفات واعفت املدعي من ن�صيبه 
قابال لال�صتئناف  . حكما مبثابة احل�صوري  ذلك من طلبات  ما عدا  ورف�صت  فيها 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5825  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ديفوكرافت�س للحلول �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / حممد عثمان جوين ليدو مياه  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
درهم(  ع��وده مببلغ )3000  وت��ذك��رة  دره��م(  وق��دره��ا)23984  مب�صتحقات عمالية 
  mb174534102ae:ال�صكوى رق��م  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم 
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����ص��ة ي����وم االث���ن���ني امل��������واف��������ق:2017/9/25 ال�����ص��اع��ة 08.30 �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2892  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- القائد لالأمن وال�صالمة - �س ذ م م   جمهول حمل 
اأقام  االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ غنى حممد زهري البقاعي   قد 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )50292( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باال�صافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���ص��وم  دره���م   3721 مبلغ  اىل 
بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �صتبا�صر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2662  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- هيما�صكو انرتنا�صيونال - ذ م م   جمهول حمل 
اأقام  قد    - احمد  علي  عبداخلالق  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )16071( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باال�صافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���ص��وم  دره���م   1331 مبلغ  اىل 
بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �صتبا�صر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2987  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- نياز ر�صول للخدمات الفنية - �س ذ م م    جمهول 
اأقام  حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ غالم رزاق اهلل ديتا   قد 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )10373( وق���دره  ب��ه 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�صوم  دره��م   947 مبلغ  اىل  باال�صافة 
املحكمة �صتبا�صر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2553  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- جليننت ل�صبكات االت�صال - �س ذ م م   جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ جم�صيد ح�صني ح�صني ميان   قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )34746( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باال�صافة 
اىل مبلغ 2863 درهم ر�صوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2725  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- ادم كون�صولتينج   جمهول حمل االقامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ جينيلني قوريجريو الديني�س   قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)29869( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باال�صافة اىل 
مبلغ 2292 درهم ر�صوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2408   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- �صركة بابوالر لتجارة مواد البناء - ذ م م 2-ان�صار 
اهلل عبدالقادر �صاحب  جمهويل  3-عنايت  الدين �صاحب  احمد حمي 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/م�صرف ال�صارقة اال�صالمي وميثله 
: خلفان غامن �صعيد خلفان الكعبي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )488915.33( درهم 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2365   تنفيذ جتاري  
ال�صويدي  جمهول  عبيد قطامي  اإبراهيم حممد  املنفذ �صده/1-  اىل 
التنفيذ/م�صرف الهالل )�صركة م�صاهمة  حمل االقامة مبا ان طالب 
عامة( وميثله : نا�صر مال اهلل حممد غامن - قد اأقام عليك الدعوى 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )26143.96(
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1562   تنفيذ جتاري  
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املال والأعمال
هجوم بر�شلونة ينال من اأ�شهم �شركات ال�شفر 

•• لندن-رويرتز:

اأ�صهم �صركات ال�صفر االأوروبية تراجعا  تراجعت 
ح����ادا يف امل��ع��ام��الت امل��ب��ك��رة ام�����س اجل��م��ع��ة بهد 
ويف  ال�صياحية  بر�صلونة  م��دي��ن��ة  يف  دام  ه��ج��وم 
اإدارة الرئي�س  امل�صتثمرين ب�صاأن  ظل تنامي قلق 

االأمريكي دونالد ترامب.
جرينت�س  ب��ت��وق��ي��ت   0725 ال�����ص��اع��ة  وب��ح��ل��ول 
 0.9 االأوروب���ي   600 �صتوك�س  املوؤ�صر  انخف�س 
القيادية  االأ���ص��ه��م  م��وؤ���ص��ر  ف��ق��د  ح���ني  ب��امل��ئ��ة يف 
مبنطقة اليورو واحدا باملئة اإثر خ�صائر لالأ�صهم 

االآ�صيوية واالأمريكية الليلة املا�صية.
وال���رتف���ي���ه خ�صائر  ال�����ص��ف��ر  اأ����ص���ه���م  وت�������ص���درت 
 1.4 القطاع  م����وؤ�صر  وانخف������س  القطاع�����ات 
االأ�صواأ  الطريان هي  �صركات  اأ�صهم  وكانت  باملئة 

اأداء.
وهبطت اأ�صهم اإيزي جت وريان اير واآي.ايه.جي، 
الربيطانية،  اجلوية  للخطوط  املالكة  ال�صركة 

ولوفتهانزا بني 2.3 و3.2 باملئة.
اآينا  امل���ط���ارات اال���ص��ب��ان��ي��ة  ���ص��رك��ة  وت��راج��ع �صهم 
اأم�����س اخلمي�س الذي  ب��ع��د ه��ج��وم  ب��امل��ئ��ة  اث��ن��ني 

اأودى بحياة 13 �صخ�صا.

الني يرتفع مع تعكر الأجواء ب�شوق الأ�شهم 
•• لندن-رويرتز:

ت�صدر الني حركة العمالت الرئي�صية ام�س 
مقابل  اأخ���رى  باملئة  ن�صفا  ليزيد  اجلمعة 
�صوق  تقييمات  ب�����ص��اأن  ق��ل��ق  و���ص��ط  ال����دوالر 
االأ���ص��ه��م وم�����ص��ت��ق��ب��ل م��وج��ة ���ص��ع��ود عاملية 

م�صتمرة منذ ثماين �صنوات.
تكبدها  التي  خ�صائره  ك��ل  ال��ي��ورو  وا���ص��رتد 
بالبنك  ال�����ص��ي��ا���ص��ات  ���ص��ن��اع  ح����ذر  اأن  ب��ع��د 
املركزي االأوروب��ي من �صعود جامح للعملة 
ال��ب��ن��ك ال�صهر  يف حم�����ص��ر وق��ائ��ع اج��ت��م��اع 

 1.1748 اإىل  باملئة   0.2 لريتفع  املا�صي 
دوالر.

0718 بتوقيت جرينت�س  وبحلول ال�صاعة 
ين   109.04 اإىل  باملئة   0.5 ال��ني  ارتفع 
 0.2 ال����دوالر  م��وؤ���ص��ر  وانخف�س  ل��ل��دوالر. 

باملئة اإىل 93.472.
وي�صهد الني اإقباال يف اأوق��ات اأزم��ات ال�صوق 
امل�صتثمرين  ب���اأن  ال��ت��وق��ع��ات  منها  الأ���ص��ب��اب 
املطاف  ن��ه��اي��ة  ���ص��ي��ق��وم��ون يف  ال��ي��اب��ان��ي��ني 
ا�صتمرت  اإذا  اخل��ارج��ي��ة  اأ�صولهم  بتحويل 

ا�صطرابات ال�صوق.

ارتفاع اأ�شعار املنازل اجلديدة بال�شني يف يوليو اأكرب نزوح عن الأ�شهم بعد تهديد ترامب لكوريا

نيكي ي�شجل اأقل م�شتوى
 يف 3 اأ�شهر ون�شف 

مع بدء ت�شغيل م�شفاة جديدة 

واردات فيتنام النفطية تبلغ م�شتوى قيا�شيا 

•• لندن-رويرتز:

اأمريكا  اأوف  بنك  بيانات  اأظهرت 
اأن  اجلمعة  اأم�����س  لين�س  م��ريي��ل 
التحذيرات التي اأطلقها الرئي�س 
ب�صب  ترامب  دون��ال��د  االأمريكي 
ال�����ن�����ار وال���غ�������ص���ب ع���ل���ى ك���وري���ا 
نزوح  اأك��رب  اأعقبها  قد  ال�صمالية 

عن االأ�صهم يف ع�صرة اأ�صابيع.
االأ�صبوعية،  ال��ب��ي��ان��ات  واأظ��ه��رت 
ال��ت��ي ت��ر���ص��د ت��دف��ق��ات االأم�����وال 
على مدار اأ�صبوع من االأربعاء اإىل 
�صحبوا  امل�صتثمرين  اأن  االأرب��ع��اء، 
�صناديق  م��ن  دوالر  م��ل��ي��ار   1.3
اخلارجات  مت��رك��ز  م���ع  االأ���ص��ه��م 
اإىل االث��ن��ني بعد  م��ن اخل��م��ي�����س 
الواليات  ب��ني  ال��ت��وت��رات  ت�صاعد 

املتحدة وكوريا ال�صمالية.
ت����رام����ب ردا  ك����ان����ت حت�����ذي�����رات 
ال�صمالية  ك��وري��ا  ت��ه��دي��دات  على 
اليابان  ف���وق  ���ص��واري��خ  ب��اإط��الق 
جزيرة  م��ن  قريبة  منطقة  نحو 
ج������وام االأم���ري���ك���ي���ة ال���واق���ع���ة يف 
اأ�صواق  وف��ق��دت  ال��ه��ادي.  املحيط 
تريليون  ن��ح��و  ال��ع��امل��ي��ة  االأ���ص��ه��م 

دوالر عقب تهديد ترامب.
اإن  اأم����ري����ك����ا  اأوف  ب���ن���ك  وق�������ال 
ما  اإىل  اجت����ه����وا  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن 
ي���ع���ت���ربون���ه م���������الذات اآم�����ن�����ة يف 
ال�صندات التي جذبت 3.5 مليار 

النا�صئة اأول نزوح يف 29 اأ�صبوعا 
بلغ  م��ت��وا���ص��ع  ب��ح��ج��م  ك����ان  واإن 
100 مليون دوالر يف حني جرى 
من  دوالر  م��ل��ي��ار   2.3 ���ص��ح��ب 
العوائد  ذات  ال�صندات  �صناديق 
املرتفعة يف اأكرب تدفقات خارجة 

يف نحو �صتة اأ�صهر.
يف�صلون  امل�����ص��ت��ث��م��رون  زال  وم���ا 
واليابانية،  االأوروب���ي���ة  االأ���ص��ه��م 
دوالر  مليون   500 جذبت  التي 
و 2.5 مليار دوالر على الرتتيب 
خ��الل االأ���ص��ب��وع، يف ح��ني جذبت 
ال���ي���اب���ان اأك�����رب ت��دف��ق��ات يف 20 

اأ�صبوعا.

النا�صئة  االأ�صواق  اأ�صهم  و�صجلت 
 22 يف  خ����ارج����ة  ت���دف���ق���ات  اأول 
مليار   1.6 ل��ت��خ�����ص��ر  اأ����ص���ب���وع���ا 
ال��ذي ع��زف فيه  دوالر يف الوقت 
عالية  االأ���ص��ول  ع��ن  امل�صتثمرون 
اإم.اإ����س. موؤ�صر  واأن��ه��ى  املخاطر. 
النا�صئة  االأ�صواق  الأ�صهم  �صي.اآي 
 2.3 منخف�صا  املا�صي  االأ�صبوع 
له  اأ���ص��ب��وع��ي  اأداء  اأ���ص��واأ  يف  باملئة 
االأول مع  ك��ان��ون  دي�����ص��م��رب  م��ن��ذ 
انخفا�س االأ�صواق االآ�صيوية مثل 
على  ي��زي��د  مب��ا  اجلنوبية  ك��وري��ا 

ثالثة باملئة.
االأ�صواق  دي��ون  �صناديق  و�صهدت 

التي  ال��ث��م��ي��ن��ة  وامل����ع����ادن  دوالر، 
ا�صتقطبت 500 مليون دوالر يف 
ع�صرة  يف  ت�صجلها  تدفقات  اأك��رب 
الذهب  ت��داول  ويجرى  اأ�صابيع. 
حاليا عند اأعلى م�صتوى يف ت�صعة 

اأ�صهر.
االأمريكية  االأ����ص���ه���م  وت�������ص���درت 
التي  االأ����ص���ه���م  ق���ائ���م���ة  جم������ددا 
لعمليات  االأك���رب  ال��ع��بء  حتملت 
البيع وبقيمة بلغت اأربعة مليارات 
دوالر. وانخف�س موؤ�صر �صتاندرد 
اآند بورز 500 بن�صبة 1.4 باملئة 
اأك��رب هبوط  املا�صي يف  االأ���ص��ب��وع 

منذ مار�س اآذار.

•• بكني-رويرتز:

ارت����ف����ع م���ت���و����ص���ط اأ�����ص����ع����ار امل���ن���ازل 
رئي�صية  م��دي��ن��ة   70 يف  اجل���دي���دة 
يوليو متوز  باملئة يف   0.4 بال�صني 
وذلك  ال�����ص��اب��ق  ال�صهر  م��ع  م��ق��ارن��ة 
باملئة   0.7 بلغ  ت��ب��اط��وؤ م��ن من��و  يف 
و����ص���ط جهود  ح����زي����ران  ي��ون��ي��و  يف 
جماح  لكبح  ال�صيا�صات  �صناع  م��ن 

ال�صوق.
اأ�صعار  تكون  ع��ام  قبل  بها  ومقارنة 

 9.7 ارتفعت  ق��د  امل��ن��ازل اجل��دي��دة 
باملئة يف يوليو متوز يف تباطوؤ اأي�صا 
باملئة   10.2 ن�����ص��ب��ت��ه��ا  زي�����ادة  م���ن 
تفيده  ح�صبما  ح���زي���ران  ي��ون��ي��و  يف 
واقع  من  روي��رتز  اأجرتها  ح�صابات 
الوطني  امل��ك��ت��ب  اأ����ص���دره���ا  ب��ي��ان��ات 

لالإح�صاءات اأم�س اجلمعة.
اجلديدة  املنازل  اأ�صعار  وانخف�صت 
متوز  يوليو  يف  باملئة   0.1 بكني  يف 
0.4 باملئة يف  اأك��رب بلغ  بعد هبوط 

يونيو حزيران.

وا�صتقرت االأ�صعار يف �صنغهاي بينما 
ال�صهر  ع��ن  ب��امل��ئ��ة   0.2 انخف�صت 

ال�صابق يف �صنت�صن.
حملتها  التنظيمية  اجل��ه��ات  كثفت 
اأواخر  منذ  العقارية  امل�صاربة  على 
االإجراءات  �صددت  اآذار حيث  مار�س 
مدينة   20 ع�����ن  ي���ق���ل  ال  م�����ا  يف 
اأف�صى  االأ�صعار مما  الحتواء �صعود 
القطاع  يف  م��ت��وا���ص��ع  ت��ب��اط��وؤ  اإىل 

العقاري.
العقاري  اال���ص��ت��ث��م��ار  من���و  واأظ���ه���ر 

موؤ�صرات اإجهاد بالفعل حيث تراجع 
يوليو متوز عنه  باملئة يف   4.8 اإىل 
باملئة   7.9 م���ع  م��ق��ارن��ة  ع���ام  ق��ب��ل 
حل�صابات  وف��ق��ا  ح��زي��ران  يونيو  يف 
روي����������رتز امل���ب���ن���ي���ة ع����ل����ى االأرق����������ام 

الر�صمية.
يفقد  اأن  كثريون  حمللون  ويتوقع 
القطاع مزيدا من الزخم يف الن�صف 
الثاين من ال�صنة يف مواجهة ت�صديد 
ر�صمية  وحملة  النقدية  ال�صيا�صة 

لتقلي�س اال�صتدانة.

اير النفط حائر بني تراجع الأ�شواق وموؤ�شرات على �شح املعرو�س  مبحادثات  طرفا  لي�شت  احلكومة  الأملانية":  "القت�شاد 
•• �ضنغافورة-رويرتز:

تغري  دون  النفط  اأ�صعار  ا�صتقرت 

يذكر ام�س اجلمعة حيث جتاذبها 
بيع وا�صع النطاق يف �صتى االأ�صواق 
تدريجي  ����ص���ح  ع���ل���ى  وم����وؤ�����ص����رات 

الإمدادات اخلام.
بتوقيت   0711 ال�������ص���اع���ة  ويف 
االآجلة  العقود  ارتفعت  جرينت�س 

ت�صعة  برنت  العاملي  القيا�س  خلام 
ال�صابق  االإغ���������الق  ع����ن  ����ص���ن���ت���ات 
للربميل  دوالر   51.12 لت�صجل 
ب���اجت���اه تراجع  زال�����ت  م���ا  ل��ك��ن��ه��ا 

اأ�صبوعي بنحو اثنني باملئة.
االأمريكي  اخل���ام  ع��ق��ود  وارت��ف��ع��ت 
ثمانية  ال��و���ص��ي��ط  ت��ك�����ص��ا���س  غ���رب 
دوالر   47.17 اإىل  ����ص���ن���ت���ات 
ت�����راجع  �ص�����وب  لك����نها  لل�����ربميل 
الث�����الثة  يتج�����اوز  اأ�صب������وعي 

باملئة.
وطاأة  حتت  النفط  اأ�صعار  وتعاين 
ت���راج���ع اأ����ص���واق امل����ال ع��م��وم��ا مبا 
االأمريكية  االأ���ص��ه��م  اأ����ص���واق  فيها 
ت�����ص��ه��د عزوف  ال��ت��ي  واالآ����ص���ي���وي���ة 
امل�صتثمرين و�صط �صكوك متزايدة 
يف قدرة الرئي�س االأمريكي دونالد 
برناجمه  ت��ن��ف��ي��ذ  ع���ل���ى  ت����رام����ب 
االق��ت�����ص��ادي وه���و م���ا ي�����وازن اأثر 
املعرو�س  ����ص���ح  ع���ل���ى  م����وؤ�����ص����رات 

باأ�صواق اخلام.

•• برلني-رويرتز:

االقت�صاد  وزارة  با�صم  متحدث  ق��ال 
احلكومة  اإن  اجلمعة  ام�����س  االأمل��ان��ي��ة 
ببيع  املتعلقة  املحادثات  يف  ت�صارك  ال 
اأ�صول �صركة الطريان االأملانية املفل�صة 
اير برلني م�صيفا اأنه ال يوجد موعد 

نهائي الإبرام اتفاق بني ال�صركات.
وزير  دعا  اأن  بعد  الت�صريحات  ج��اءت 
�صركة  دوب���ري���ن���ت  األ��ك�����ص��ن��در  ال��ن��ق��ل 
اإىل  ال�صوق،  تت�صدر  التي  لوفتهانزا، 
���ص��راء ج���زء رئ��ي�����ص��ي م��ن اأ����ص���ول اير 
ب���رل���ني، ث����اين اأك�����رب ���ص��رك��ة ط���ريان 
اإىل  بحاجة  اأمل��ان��ي��ا  اإن  ق��ائ��ال  اأمل��ان��ي��ة، 
�صركة وطنية عمالقة يف جمال النقل 

اجلوي الدويل
امل��ت��ح��دث ك��ورب��ي��ن��ي��ان فاجر  وق�����ال 
برلني  يف  ���ص��ح��ف��ي  م����وؤمت����ر  خ�����الل 
احلكومة  االآن.  ت��ت��ف��او���س  ال�����ص��رك��ات 
ل��ي�����ص��ت ع��ل��ى ط���اول���ة امل��ف��او���ص��ات وال 

ت�صارك بالتوجيه.

تف�صلها  نتيجة  توجد  ال  اأنه  واأ�صاف 
احلكومة االأملانية ملفاو�صات اير برلني 
واأن االأمر االآن بيد ال�صركات امل�صاركة 
الإيجاد حل.وقال املتحدث با�صم وزارة 
االق��ت�����ص��اد اإن���ه ال ي��وج��د اإط����ار زمني 
قيمته  البالغة  التج�صريي  للقر�س 
مليون   176( ي����ورو  م��ل��ي��ون   150

اير  اإىل  احلكومة  م��ن  امل��ق��دم  دوالر( 
برلني. 

املبلغ  اأن يكون  الهدف هو  اأن  واأو�صح 
م�صتدام  ح����ل  اإي����ج����اد  حل����ني  ك���اف���ي���ا 
القر�س  احلكومة  ومعقول.ومنحت 
مبوا�صلة  ب���رل���ني  الي����ر  ت�����ص��م��ح  ك���ي 
اأ�صهر  مل���دة ث��الث��ة  ت�����ص��ي��ري رح��الت��ه��ا 

وحل��م��اي��ة وظ��ائ��ف 7200 ع��ام��ل يف 
املتحدث  املفاو�صات.وقال  اأثناء  اأملانيا 
وزي����رة  اإن  االق���ت�������ص���اد  وزارة  ب��ا���ص��م 
االقت�صاد بريجيته ت�صيربيز اأو�صحت 
اأك��رث من  تتقدم  اأن هناك حاجة الأن 
���ص��رك��ة ط���ريان ب��ع��رو���س الي���ر برلني 

الأ�صباب تتعلق بحماية املناف�صة.

•• �ضنغافورة-رويرتز:

النفط  م��ن  فيتنام  واردات  ترتفع 
يف  قيا�صية  م�����ص��ت��وي��ات  اإىل  اخل���ام 
تكرير  زي������ادة  م���ع  اآب  اأغ�����ص��ط�����س 
الذي  الوقت  يف  البالد  يف  ال��وق��ود 
من  املحلي  االإن��ت��اج  فيه  ينخف�س 
اأول  اآب  اأغ�صط�س  النفط.و�صيكون 
���ص��ه��ر ع��ل��ى االإط�����الق ت�����ص��ب��ح فيه 
ف��ي��ت��ن��ام م�����ص��ت��وردا ���ص��اف��ي��ا للنفط 
من  �صحن  ب��ي��ان��ات  بح�صب  اخل���ام 
اأي����ك����ون ومع  ت���وم�������ص���ون روي�������رتز 
ا���ص��ت��م��رار ه����ذا االجت�����اه ال���ع���ام يف 
ال���وق���ت الذي  امل��ق��ب��ل��ة يف  االأ���ص��ه��ر 
تزيد فيه الطاقة التكريرية للبلد 

الواقع يف جنوب �صرق اآ�صيا.
ا�صترياد  على  الطلب  زي���ادة  ت��اأت��ي 
النفط يف الوقت الذي ت�صتعد فيه 
الفيتنامية  ���ص��ون  جن��ه��ي  م�صفاة 
 200 الت�صغيلية  طاقتها  البالغة 
األ�����ف ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا، وه����ي ثاين 
الإنتاج  ال��ب��الد،  يف  نفطية  م�صفاة 
والبنزين  امل�����ص��ال  ال���ب���رتول  غ����از 
وال����دي����زل وال���ك���ريو����ص���ني ووق����ود 
املحلي  ل��ال���ص��ت��ه��الك  ال���ط���ائ���رات 
تبداأ  اأن  املرجح  وم��ن  االأ�صا�س.  يف 

اأوائ������ل  يف  اأو  ال����ع����ام  ه�����ذا  ال���ع���م���ل 
.2018

وم����ع رك�����ود االإن����ت����اج امل��ح��ل��ي من 
النفط، يقول جتار اإن فيتنام التي 
يزيد عدد �صكانها على 90 مليون 
ن�صمة وينمو اقت�صادها �صتة باملئة 
النفط  من  واردتها  �صتزيد  �صنويا 

اخلام تدريجيا.
رويرتز  توم�صون  ب��ي��ان��ات  وتظهر 

•• طوكيو-رويرتز:

م�صتوياتها يف ثالثة  اأدن��ى  اإىل  اليابانية  االأ�صهم  تراجعت 
اأ�صهر ون�صف ام�س اجلمعة وانخف�صت لالأ�صبوع اخلام�س 
وهبوط  االأمريكية  ال�صوق  بخ�صائر  متاأثرة  التوايل  على 
الدوالر يف ظل تنامي ال�صكوك ب�صاأن قدرة الرئي�س دونالد 
االقت�صادي  النمو  لتعزيز  �صيا�صات  يف  امل�صي  على  ترامب 
عند  باملئة   1.2 منخف�صا  نيكي  املوؤ�صر  االأمريكي.واأغلق 
ال��ث��اين من  ل��ه منذ  اإق��ف��ال  اأدن���ى  19470.41 نقطة يف 
االأ�صبوع  م��دار  على  باملئة   1.3 املوؤ�صر  وفقد  اأي���ار.  مايو 

موا�صال خ�صائره لالأ�صبوع اخلام�س على التوايل.
موا�صال  ين   109.31 اإىل  باملئة   0.3 ال��دوالر  وتراجع 

االنخفا�س بعد اأن هبط 0.6 باملئة اأم�س اخلمي�س.
ليفقد  بال�صعف  امل��ال��ي��ة  وال�����ص��رك��ات  ال��ب��ن��وك  اأداء  وات�����ص��م 
التاأمني  قطاع  وموؤ�صر  باملئة   1.4 البنوك  قطاع  موؤ�صر 

1.9 باملئة.
املالية  ي��و.اف.ج��ي��ه  ميت�صوبي�صي  جمموعة  �صهم  وه���وى 
 2.6 للتاأمني  القاب�صة  دي  ان��د  ت��ي  و�صهم  باملئة  اث��ن��ني 
باملئة   1.1 االأو�صع نطاقا  توبك�س  املوؤ�صر  باملئة.وانخف�س 

اإىل 1597.36 نقطة.

نحو  �صت�صتورد  فيتنام  اأن  اأي��ك��ون 
100 األف برميل يوميا من اخلام 
ثالث  م��نت  على  اآب  اأغ�صط�س  يف 
ناقالت مقارنة مع �صادرات بواقع 
70 األف برميل يوميا. ومن املقرر 
امل��ح��م��ل��ة على  ال�������واردات  ت��ب��ل��غ  اأن 
اأيلول  �صبتمرب  يف  الناقالت  م��نت 

م�صتويات مماثلة.
وت��ظ��ل ط��ل��ب��ي��ات ف��ي��ت��ن��ام حم���دودة 

م���ق���ارن���ة م���ع اأك�����رب م�����ص��رتي��ني يف 
اللذان  والهند  ال�صني  وهما  اآ�صيا 
ي�����ص��ت��وردان ن��ح��و ث��م��ان��ي��ة ماليني 
واأربعة ماليني برميل يوميا على 

الرتتيب.
ومت���ل���ك ك����ل م����ن ����ص���رك���ة ب����رتول 
اإدمييت�صو  و�صركة  العاملية  الكويت 
يف  باملئة   35.1 اليابانية  كو�صان 
حتوز  بينما  �صون  جنهي   م�صفاة 

للدولة  امل���م���ل���وك���ة  ف��ي��ت��ن��ام  ب�����رتو 
ميت�صوي  ومت���ل���ك  ب��امل��ئ��ة   25.1

للكيماويات اليابانية 4.7 باملئة.
اخلام  للنفط  م��ورد  اأول  والكويت 
اإىل امل�صفاة اجلديدة حيث �صرت�صل 
اآب  اأغ�صط�س  يف  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��وين 
ع��ل��ى م��نت ن��اق��ل��ة ع��م��الق��ة. وقال 
ال��ك��وي��ت��ي يف يوليو  ال��ن��ف��ط  وزي����ر 
اإن���ه ي��ت��وق��ع اإر����ص���ال �صحنات  مت���وز 

منتظمة اإىل فيتنام.
اأن بروناي  ال�صحن  وتظهر بيانات 
ب��رم��ي��ل من  األ�����ف   500 اأر����ص���ل���ت 
ال�صهر  ه����ذا  ف��ي��ت��ن��ام  اإىل  ن��ف��ط��ه��ا 
اأن  املقرر  ناقلتني.ومن  منت  على 
تتجه ثالث ناقالت حتمل مليون 
االأذربيجاين  ال��ن��ف��ط  م��ن  ب��رم��ي��ل 
اأي���ل���ول. ���ص��ب��ت��م��رب  يف  ف��ي��ت��ن��ام  اإىل 

النفط  م��ن  فيتنام  اإن��ت��اج  وارت��ف��ع 
اإىل الذروة يف اأوائل القرن احلادي 
 400 نحو  بلغ  عندما  والع�صرين 
وت�صتك�صف  ي��وم��ي��ا.  ب��رم��ي��ل  األ����ف 
جديدة  نفط  حقول  حاليا  البالد 
ال�صني  ب��ب��ح��ر  ���ص��ت��ى  م��ن��اط��ق  يف 
االكت�صافات  ه���ذه  ل��ك��ن  اجل��ن��وب��ي 
ب�صبب  كثرية  لتعطيالت  تعر�صت 

النزاعات مع ال�صني.
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العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6925  عمايل جزئي
���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان  اىل املدعي عليه / 1-ا�صتوديو العواطف 
املدعي /�صاري�صما اندريا دولو كا�صينو  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   39115( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
لها  وح���ددت    MB175312772AE:ال�صكوى رق��م  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم 
 ch1.A.2:جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2017/9/12 ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7352  عمايل جزئي
�س.ذ.م.م  لوج�صتك�س  اك�صربي�س  اك�صي�س  ال  اك�س  1-اي��ه   / عليه  املدعي  اىل 
جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ف��خ��ر زم���ان حممد ي��ون�����س  ق��د اأقام 
 28175( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ص���وم وامل�������ص���اري���ف رقم 
االثنني  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB175331050AE:ال�صكوى
املوافق 2017/8/28 ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4894  عمايل جزئي
ان  ����س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا  ان��رتي��ورز  املدعي عليه / 1-هايتك  اىل 
املدعي / بيرت �صرييان تاراييل ابراهام  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
مب�صتحقات عمالية وق��دره��ا)188.613 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
لها  وح���ددت    MB173948057AE:ال�صكوى رق��م  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم 
 ch1.A.5:امل��واف��ق:2017/9/11 ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة جل�صة يوم االثنني 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7551  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-توكل ملقاوالت البناء �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / �صانكار اروموجام  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات 
عمالية وق��دره��ا)6481 دره��م( وتذكرة عودة مببلغ وق��دره )800 دره��م( والر�صوم 
يوم  جل�صة  لها  وح��ددت    AE175634133MB:ال�صكوى رق��م  وامل�صاريف 
الثالثاء املوافق:2017/8/22 ال�صاعة 15.00 م�صاءا بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 
فاأن  االأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري ، وامرت بتق�صري املدة .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5539  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�صركة ذي ترافيل ماركت  . ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / زبري احمد خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات 
والر�صوم  دره���م(   3000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(  وق����دره����ا)84625  عمالية 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة رقم ال�صكوى:mb173837404ae  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�صة يوم اخلمي�س املوافق:2017/9/14 ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5960  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حممد �صاهد �صليم للخدمات الفنية �س.ذ.م.م  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي / حممد بالل �صتار حافظ عبدال�صتار  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها)26.818.4 درهم( وتذكرة عودة 
 MB172087618AE:مببلغ )2000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى
امل��واف��ق:2017/8/24 ال�صاعة 08.30 �س مبكتب  وح��ددت لها جل�صة يوم اخلمي�س 
القا�صي لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6140  عمايل جزئي
���س.ذ.م.م  جمهول حمل  اىل املدعي عليه / 1-احمد العدواين للخدمات الفنية 
الدعوى  اأق��ام عليك  �صليمان  قد  �صليمان حممد  املدعي / عرفة  ان  االقامة مبا 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها)48.968 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB171489403AE:ال�صكوى رق��م  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   2000(
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����ص��ة ي���وم اخل��م��ي�����س امل�������واف�������ق:2017/9/14 ال�����ص��اع��ة 08.30 �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5089  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ال�صنافر لتنظيف املباين  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
املطالبة مب�صتحقات  الدعوى ومو�صوعها  اأقام عليك  ا�صماعيل ميا  قد  / ميزان 
والر�صوم  دره���م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(  وق����دره����ا)37422  عمالية 
يوم  جل�صة  لها  وح��ددت    MB173186971AE:ال�صكوى رق��م  وامل�صاريف 
فاأنت  لذا   ch1.A.1:بالقاعة �س   08.30 ال�صاعة  امل��واف��ق:2017/9/25  االثنني 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 
فاأن  االأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5351  عمايل جزئي

جمهول  ������س.ذ.م.م   ال�صيدات  لتجميل  اي  ال  اي  1-���ص��ال��ون   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي / مارينا بولدت  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
 800( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)11500  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:mb172801427ae  وحددت لها 
لذا  القا�صي  08.30 �س مبكتب  ال�صاعة  امل��واف��ق:2017/8/23  االربعاء  يوم  جل�صة 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6577  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-كيه ات�س ايه لل�صحن �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / مو�صى عبدالكرمي الرفاعي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
درهم(  ع��ودة مببلغ )2000  وت��ذك��رة  دره��م(  وق��دره��ا)95000  مب�صتحقات عمالية 
لها  وح���ددت    MB175007425AE:ال�صكوى رق��م  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم 
 ch1.A.1:امل��واف��ق:2017/9/25 ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة جل�صة يوم االثنني 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/7662  عمايل جزئي

املدعي / ان  املدعي عليه / 1-اجلهد لل�صحن جمهول حمل االقامة مبا  اىل 
املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ح�صنني   حممد  احمد  زي�صان 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )16099 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
لها  وح��ددت    mb170156219ae:ال�صكوى رق��م  وامل�صاريف  والر�صوم 
القا�صي  مبكتب  �س   08.30 ال�صاعة   2017/8/22 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�صة 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7769  عمايل جزئي
امل��دع��ي / ب���ارك جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان  امل��دع��ي عليه / 1-�صبيد  اىل 

ديلربيت �صينغ جور�صاران �صينغ  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )15631 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( 
  MB175718719AE/2017:ال�صكوى رق��م  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم 
�س   08.30 ال�����ص��اع��ة   2017/8/23 امل��واف��ق  االرب���ع���اء  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت 
بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7848  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�صالون نت�صنت للتجميل جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /تيجي�صت اييلى ميكوريا  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )7792 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )1200 
  AE175711385MB:رقم ال�صكوى  يف  وامل�صاريف  وبالر�صوم  دره��م( 
وحددت لها جل�صة يوم االربعاء املوافق 2017/8/23 ال�صاعة 08.30 �س مبكتب 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  القا�صي لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل 

وامرت املحكمة بتق�صري مدة االعالن.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/1696  عمايل  جزئي 

بان  نعلنكم  االق��ام��ة  اب����راء للحفالت جم��ه��ول حم��ل  ع��ل��ي��ه/1-  امل��ح��ك��وم  اىل 
املذكورة  ال��دع��وى  يف   2017/6/22 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة 
اعاله ل�صالح/ماري�صيل تينرتو كانيتي بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية 
مبلغ )26.737 درهم( وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل تلتحق 
حكما   . امل�صاريف  من  واملنا�صب  احلكم  تنفيذ  عند  عمل  رب  بخدمة  املدعية 
اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة 
التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/4267  عمايل  جزئي 

���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة  العامة  املحكوم عليه/1- جبال االطل�س للتجارة  اىل 
املنعقدة بتاريخ 2017/7/27 يف الدعوى املذكورة  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها 
للمدعية مبلغ  ت���وؤدي  ب��اأن  امل��دع��ى عليها  ب��ال��زام  ب���راديل  امي��ا  ل�صالح/كري�صتي  اع��اله 
التحقت  قد  تكن  م��امل  نقدا  مقابلها  او  عينا  لوطنها  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   40.000(
املدعية  واع��ف��ت  امل�صروفات  م��ن  باملنا�صب  والزمتها  اخ��ر  عمل  �صاحب  ل��دى  بالعمل 
قابال  . حكما مبثابة احل�صوري  ذل��ك من طلبات  ع��دا  ما  ورف�صت  منها  ن�صيبها  من 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/2298  عمايل  جزئي 
���س.ذ.م.م جمهول حمل  املعامالت  �صمارت وي خلدمات متابعة  املحكوم عليه/1-  اىل 
الدعوى  بتاريخ 2017/7/10 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�صتها  بان  نعلنكم  االقامة 
املذكورة اعاله ل�صالح/حممود ابراهيم ابو�صيف حممد بالزام املدعى عليها باأن توؤدي 
للمدعي مبلغا مقداره )14.867 دره��م( وتذكرة ع��ودة  اىل موطنه عينا على الدرجة 
ال�صياحية او قيمتها نقدا ما مل يلتحق بخدمة رب عمل اخر والزمت املدعي من ن�صيبه 
منها ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل 
ال�صمو  با�صم �صاحب  االع��الن �صدر  لن�صر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  ثالثني 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3438  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-توا�صي غورميت كاترينغ ���س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / عزيز احلق نور احمد قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
درهم(  ع��ودة مببلغ )2000  وت��ذك��رة  دره��م(  وق��دره��ا)36914  مب�صتحقات عمالية 
لها  وح���ددت    MB171760700AE:ال�صكوى رق��م  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم 
 ch1.A.5:امل��واف��ق:2017/9/11 ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة جل�صة يوم االثنني 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5433  عمايل جزئي
اىل جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي /يعقوب م�صيح �صلطان م�صيح  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )20942 
دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ وق���دره )800 دره���م( وب��ال��ر���ص��وم وامل�����ص��اري��ف يف 
الثالثاء  يوم  لها جل�صة  وح��ددت    AE173514902MB:رقم ال�صكوى 
املوافق 2017/8/22 ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7160  عمايل جزئي
جمهول  �����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  خالد  ان��د  1-���ص��ك��ور   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��ود عبا�س حممد ن��زي��ر  ق��د اأق���ام عليك 
 22555.25( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�صتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ص���وم وامل�������ص���اري���ف رقم 
االربعاء  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB174758199AE:ال�صكوى
املوافق 2017/8/30 ال�صاعة 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�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5383  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ليبانيز تي�صت للوجبات ال�صريعة �س.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي /جينيفر جاديان ريكو  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )34107 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:mb171373018ae  وحددت 
لها جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2017/9/7 ال�صاعة 08.30 �س مبكتب القا�صي 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7237  عمايل جزئي
������س.ذ.م.م  وال��دي��ك��ور  امل��ب��اين  ل�صيانة  ال��ف�����ص��اء  1-���ص��ه��م   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جم��ه��ول حم���ل االق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /ع���ب���دال���رب ���ص��دي��ق اهلل  ق���د اأق����ام 
 12879( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ص���وم وامل�������ص���اري���ف رقم 
املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�صة  ال�صكوى:mb176306322ae  وحددت 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة م�صاءا   15.00 ال�صاعة   2017/8/22
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7442  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ن���ي���و ال�����ص��ب��ل��ي ل��ل��خ��دم��ات ال��ف��ن��ي��ة ��������س.ذ.م.م جمهول 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /���ص��امل ال��دي��ن حم��م��د مت�صري ع��ل��ي  ق��د اأقام 
 17786( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ص���وم وامل�������ص���اري���ف رقم 
ال�صكوى:MB175564054AE  وحددت لها جل�صة يوم االربعاء املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة م�صاءا   15.00 ال�صاعة   2017/8/23
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/2827  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- مودرن ارابي�صك للمقاوالت �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة نعلنكم 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2017/7/23 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
ل�صالح/ا�صامة علي حممد علي بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )اربعة ع�صر 
الف و�صتة وخم�صون درهما( وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت 
واعفت  امل�صروفات  باملنا�صب من  والزمتها  اخر  بخدمة �صاحب عمل  التحق  قد  التنفيذ 
املدعي من ن�صيبه فيها ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�صوري قابال 
التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم  اليوم  لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12100 بتاريخ  2017/8/19   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/2758  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- يف اي بي اك�صربي�س �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
اأق��ام  عليك  التنفيذ/حممد عبداملالك رجب �صاهني قد  ان طالب  مبا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  باال�صافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )13557(
مبلغ )1135( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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مناف�صات  ال�صبت  ال��ي��وم  ت�صتاأنف 
م����ه����رج����ان اأب���������و ظ����ب����ي ال�������دويل 
لل�صطرجن لعام 2017 يف جولتها 
التي  الراحة  يوم  ب�صبب  اخلام�صة 
اأم�����س اجلمعة  ���ص��ه��ده��ا امل��ه��رج��ان 
دو�صت  ب��ف��ن��دق  ت��ت��وا���ص��ل  وال���ت���ي 
ثاين يف اأبو ظبي حتت رعاية �صمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�صيخ 
الريا�صي  ظبي  اأبو  جمل�س  رئي�س 
واإ�صراف نادي اأبو ظبي لل�صطرجن 
وال��ث��ق��اف��ة ���ص��م��ن ف��ع��ال��ي��ات )عام 
اخلري2017 ( والتي تختتم يوم 
الذي  النجاح  بعد  املقبل  االأرب��ع��اء 
ا�صتثمارا  ال��ع��ام  م��ه��رج��ان  ���ص��ه��ده 
لدعم ورعاية وزارة �صوؤون الرئا�صة 
للعام الثاين على التوايل ك�صريك 

ا�صرتاتيجي يف احلدث.
اجلولة  م���ب���اري���ات  ����ص���ه���دت  وق�����د 
ال���راب���ع���ة م���ن ب��ط��ول��ة االأ����ص���ات���ذة 
���ص��م��ن ب��ط��والت ال��ن�����ص��خ��ة ال���� 24 
ال�صدارة  ت��ق��ل�����س  امل���ه���رج���ان  م���ن 
ال��ت��ن��ازيل خلتام  ال��ع��د  ب���داأ  اأن  بعد 
امل��ه��رج��ان ب�����ص��دارة 6 الع��ب��ني مع 
ختام مباريات اجلولة الرابعة التي 
امل�صري  اأفريقيا  بطل  فوز  �صهدت 
الرو�صي  الالعب  على  اأم��ني  با�صم 
كرييل �صتوباك بعد مباراة �صهدت 
46 نقلة والتي �صيطر فيها با�صم 
تفوق  على  وح�صل  نقلة   16 بعد 
�صيطرته  ب��ع��ده��ا  ا���ص��ت��غ��ل  م��ع��ق��ول 
الو�صط  م��ن  ك��اف��ي��ة  م�صاحة  ع��ل��ى 
و�صط حرية مطلقة من قطعه مما 

اأجرب خ�صمه على اال�صت�صالم.
ال�صويدي  ا���ص��ت��ط��اع  امل��ن��اف�����ص��ة  ويف 
اأندر�صون ماد�س من حتقيق الفوز 
ع��ل��ى ال��الع��ب االأوك������راين فيتايل 
برند�صكي بعد 53 نقلة يف مباراة 
من طرف واحد مل يكن فيها اأداء 
االأوك�������راين م��ق��ن��ع��اً ومل ي��وف��ق يف 
اختيار نقالت دفاعية ت�صد هجوم 
اأ�����ص����اف نقطة  ال�����ذي  اأن����در�����ص����ون 
االنفراد  �صباق  يف  لر�صيده  مهمة 
بال�صدارة وباأقل جهد ..اأما الالعب 
فقد  بانت�صوليا  ليفان  رج��ي  اجل��و 
االأمل���اين  ال��الع��ب  جن��ح يف تخطى 
وقد  نقلة   58 بعد  وجن��ر  ديني�س 
�صيطر التعادل على معظم املباراة 
والتي  حت��دي��داً   50 النقل  وح��ت��ى 

���ص��ك��ل��ت ع��الم��ة ف���ارق���ة ب��ع��د خطاأ 
ارتكبه  النقالت  ح�صاب  يف  مت�صرع 
االأمل��اين مل ي�صمد بعدها  الالعب 
العددي  ل��ل��ت��ف��وق  ن���ظ���راً  ط���وي���اًل 
يف ال��ق��ط��ع ل�����ص��ال��ح اجل����ورج����ي.. 
اأي�صا  ب��ط��ول��ة االأ���ص��ات��ذة  و���ص��ه��دت 
الك�صندر  ال�����ص��رب��ي  ال��الع��ب  ف���وز 
ان����دي����ج ع���ل���ى ال����الع����ب االإي�������راين 
اإح�صان قائم مقامي بعد 61 نقلة 
والت�صاوي  ال��ت��وازن  ظ��ل  اأن  بعد   ،
النقلة  حتى  امل��ب��اراة  على  ي�صيطر 
اإح�صان  ف��ي��ه��ا  ارت��ك��ب  وال��ت��ي   45
متركز  يف  اإ����ص���رتات���ي���ج���ي���ة  ه���ف���وة 
جنوده والتي كانت كفيلة بخ�صارته 

للمباراة .
بيت�صازد  ل��وك��ا  ال���الع���ب  ف����از  ك��م��ا 

الرو�صي  ال��الع��ب  على  -ج��ورج��ي��ا 
ف���ال���ريي ����ص���ف���ريي���دوف ب��ع��د 57 
نقلة ، وقد ات�صمت املباراة بالتعادل 
والتي   ،51 ال��ن��ق��ل��ة  ح��ت��ى  امل��ط��ل��ق 
خ�����ص��ر ف��ي��ه��ا ف���ال���ريي ج��ن��دي كان 
كافياً للدخول يف نهاية خا�صرة غري 
بعدها  لي�صطر  للتعوي�س  قابلة 
الوحيد  الالعب  وهو  لال�صت�صالم 
من  البي�صاء  بالقطع  خ�صر  ال��ذي 
مباريات  وت�صهد  املقدمة..  العبي 
يجمع  ال��ذي  املرتقب  اللقاء  اليوم 
على الطاولة االأوىل امل�صري با�صم 
اأمني مع ال�صربي الك�صندر انديج 
ويلعب لوكا بيت�صازده مع اأندر�صون 
مع  دياك  بوجدان  ويتقابل  ماد�س 

ليفان بنت�صوليا.

و�صهدت البطولة املفتوحة �صدارة 
ن��ق��اط من   4 بر�صيد  الع��ب��ني   9
اأربعة جوالت دون تعادل اأو خ�صارة 
بينهم  ف��ي��م��ا  االإث������ارة  ل��ل��ت��وا���ص��ل   ،
املقبلة  االرت��ب��اط  ف��ك  جولة  حتى 
البطل  معامل  لتت�صح  بينهم  فيما 
وال���������ص����دارة ال���ت���ي ي��ع��ت��ل��ي��ه��ا بطل 
�صباب االإمارات لل�صطرجن اإبراهيم 
ماماك�صو  م��ي��ت��ال  ي��ل��ي��ه  ���ص��ل��ط��ان 
بوري�صا  وك��ي��ت��ان  م��اج��ي��زان  ونيكل 
والالعبان  ال��ه��ن��د  م��ن  وث��الث��ت��ه��م 
بابازاده  وخ��ازار  عبدولييف  ال�صاد 
�صوريا  راف����ع  اأذرب���ي���ج���ان وحم��م��د 
ورام��ز �صمري م�صر و�صيد كابودي 
م��ن اإي�����ران وارم����ل اب��و���ص��ي��ج��و من 
اليوم  ج���ول���ة  يف  وت�����ربز  ال��ف��ل��ب��ني 

م�����ب�����اراة اإب����راه����ي����م ����ص���ل���ط���ان مع 
الفلبيني اأرمل ابو�صيجو .

اقرتب  فقد  النا�صئني  بطولة  اأم��ا 
مع  ف��ي��ه��ا  االأوىل  امل����راك����ز  ح�����ص��م 
ال�����ص��اد���ص��ة والتي  ان��ت��ه��اء اجل���ول���ة 
بر�صيد  العبني  ثالثة  يت�صدرها 
خ��م�����س ن��ق��اط ون�����ص��ف ل��ك��ل منهم 
لوؤي  االأردين  م��ق��دم��ت��ه��م  ويف   ..

�صمري ، وخازار بابازاده اأذربيجان، 
والكندي عدنان حبيب ، ويف م�صوار 
8 الع��ب��ني بر�صيد  امل��ط��اردة جن��د 

خم�س نقاط لكل منهم .
احلا�صمة  ال���ي���وم  ج���ول���ة  وت�����ص��ه��د 
االذربجي  م��ع  �صمري  ل��وؤي  م��ب��اراة 
خ���ازار ب���اب���ازاده، وال��ك��ن��دي عدنان 

حبيب مع كيزبيك امبيتوف.

اجلهوزية  اىل  للو�صول  ال��زم��ن  اندوني�صيا  ت�صابق 
اال�صيوية  االلعاب  دورة  ال�صت�صافة  ا�صتعدادا  التامة 
جاكرتا  مدينتي  يف  االن  من  عام  بعد  ع�صرة  الثامنة 

وباملبانغ. 
ويف موقع للبناء يف و�صط العا�صمة، يحاول مئات من 
و���ص��ط اجل��راف��ات واك��ي��ا���س اال�صمنت حتويل  ال��ع��م��ال 

االلعاب اال�صيوية يف اندوني�صيا اىل واقع.
اغ�صط�س   18 يف  مت��ام��ا  ع���ام  ب��ع��د  االل��ع��اب  وتنطلق 
2018 وت�صتمر حتى 2 �صبتمرب، وي�صارك فيها نحو 
ا�صيوية  دول���ة   45 م��ن  وريا�صية  ريا�صي  االف   10

�صيتناف�صون يف 39 لعبة.
ريا�صي  ح��دث  اك��رب  ث��اين  اال�صيوية  االل��ع��اب  وتعترب 
االوملبية  االألعاب  دورة  بعد  العامل  يف  االلعاب  متعدد 

ال�صيفية.
الذي  الريا�صي  كارنو  بونغ  جيلورا  جممع  ويخ�صع 
���ص��ي��د ق��ب��ل اك���رث م���ن ن�����ص��ف ق���رن وي��ح��ت�����ص��ن حفلي 
ال�صلة  وك��رة  القدم  ك��رة  ومناف�صات  واخلتام  االفتتاح 
وك���رة امل�����ص��رب وال��ك��رة ال��ط��ائ��رة وال��ق��و���س وال�صهم، 

لعملية جتديد جذرية.
لكن امل�صوؤول عن امللعب الرئي�صي يف املجمع، ويكراما 
واردان��ا، قال موؤخرا لفران�س بر�س انه ال يزال هناك 

الكثري من الوقت الإنهاء العمل.
جهدنا  ق�صارى  “�صنبذل  املجمع  م��ن  واردان����ا  وق���ال 
الإجن����از ال��ع��م��ل يف االط����ار ال��زم��ن��ي امل��ح��دد. ومبجرد 
الوقت  ه��ن��اك مت�صعا م��ن  ف���ان  ال��ع��ق��د،  م���دة  ان��ت��ه��اء 

للتح�صري لالألعاب اال�صيوية ب�صكل اكرب«.
جاهزة  لتكون  الزمن  مع  �صباقا  اندوني�صيا  وواجهت 
ا�صندت  ان  بعد  ع�����ص��رة،  الثامنة  اال�صيوية  ل��الأل��ع��اب 
اين�صيون  ا���ص��ي��اد  ه��ام�����س  ع��ل��ى  اال���ص��ت�����ص��اف��ة  اإل��ي��ه��ا 
ان�صحاب فيتنام من  اثر   2014 بكوريا اجلنوبية يف 
اال�صت�صافة ب�صبب م�صاكل مالية، اي انها ح�صلت على 
اربع �صنوات فقط لال�صتعداد بدال من �صت �صنوات كما 

درجت العادة.
اال�صيوية  االل��ع��اب  اندوني�صيا  ا�صت�صافت  ان  و�صبق 

من  العديد  اىل  وبالن�صبة  ج��اك��رت��ا،  يف   1962 ع��ام 
مثالية  فر�صة  �صتكون  االل��ع��اب  ف��ان  االندوني�صيني، 
الريا�صي، ف�صال  الإظهار براعة البالد على ال�صعيد 
يف  النا�صئة  االقت�صادات  من  باعتبارها  مكانتها  عن 

العامل.
ي�صرف  ال���ذي  اال���ص��ي��وي  االومل��ب��ي  املجل�س  وف���د  ل��ك��ن 
ع��ل��ى االل���ع���اب ح���ذر يف زي����ارة ل��ه اىل ان��دون��ي�����ص��ي��ا يف 
مار�س املا�صي من ان البالد تواجه حتديات �صخمة، 
املعنية  الهيئات  التن�صيق بني  واث��ار خماوف من عدم 
واجهزة  املن�صاآت  بناء  مواقع  مثل  لالألعاب  ب��االإع��داد 

االنارة وال�صوت.
كما اثار مراقبون من املجل�س االوملبي اال�صيوي ا�صئلة 
من  النقل  وحركة  الريا�صيني،  قرية  مالءمة  ح��ول 

واىل املالعب يف مدينة تعاين من االزدحام املروري.
رابيد  ما�س  قطار  نظام  يكون  ل��ن  اأخ���رى،  نك�صة  ويف 
ترانزيت ال�صهري يف جاكرتا جاهزا قبل عام 2019، 
ما يعني اأنه �صيتعني على امل�صجعني التنقل يف ال�صوارع 
املزدحمة عرب �صيارات االأجرة اأو الدراجات النارية اأو 

اإمام  االندوني�صي  الريا�صة  وزي��ر  ان  بيد  احل��اف��الت. 
اال�صادة  يجب  ان��ه  قائال  االنتقادات  على  رد  ن��ه��راوي 

ببالده ال�صت�صافة االلعاب يف هذه الفرتة الق�صرية.
ان  ال��واق��ع، عليهم  ب��ر���س يف  لفران�س  ن��ه��راوي  وق���ال 
اال�صيوية،  االأل��ع��اب  انقذت  الأنها  اندوني�صيا  ي�صكروا 

م�صريا اىل ان وترية االعداد وا�صحة للعيان.
يف  ريا�صي  جممع  اك��رب  يف  االآالت  �صجيج  خلف  لكن 
ان  ال�����ص��واه��د على  م��ن  الكثري  ه��ن��اك  لي�س  ج��اك��رت��ا، 
املدينة ب�صدد ا�صت�صافة اول دورة العاب ا�صيوية منذ 
50 عاما، فالت�صويق لهذا احلدث غائب ب�صكل وا�صح، 
مليون   300 تبلغ  �صخمة  ميزانية  من  الرغم  على 
دوالر، والتوعية بني ال�صكان حمدودة جدا ان مل تكن 
بر�س  فران�س  لوكالة  ري�صانديكا  لينغار  وقال  غائبة. 
مكتمل  غ��ري  ملعب  م��ن  بالقرب  حافلة  ينتظر  وه��و 
اندوني�صيا  ان  اع��رف  اك��ن  “مل  ب��ول  لل�صوفت  البناء 
اتابع  م��ا  ن����ادرا   ، اال���ص��ي��وي��ة  االأل���ع���اب  �صت�صت�صيفها 
يف  امل�صوؤولون  تطرق  كما  ال�صحف«.  اق��راأ  او  االخبار 
اللجنة الطبية ومكافحة املن�صطات يف املجل�س االوملبي 

اال�صيوي يف زيارة اىل اندوني�صيا مطلع ال�صهر احلايل 
�صكن  مقر  �صيكون  ال��ذي  ال�صكني  املجمع  م�صاألة  اىل 

الريا�صيني.
وت��ظ��ه��ر اخل���ط���ة ال��رئ��ي�����ص��ي��ة ل��ل��م��ج��م��ع امل����وؤل����ف من 
انه على  االن�صاء،  تزال قيد  ثمانية مباين �صخمة ال 
اىل  للو�صول  احل��ر  يف  طويل  ممر  عبور  الريا�صيني 

حمطات النقل.
جيغاثي�صان  ال���ط���ب���ي���ة  ال���ل���ج���ن���ة  رئ���ي�������س  واع�����ت�����رب 
مانيكافا�صاغام ان الريا�صيني �صيبذلون جهودا حتى 
قبل ان يبداأوا مناف�صاتهم بقوله “انها م�صكلة كبرية 

و�صيكون هناك العديد من ال�صكاوى«.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ك��ل ع��الم��ات اال���ص��ت��ف��ه��ام، �صيعلن 
م�صاء  ر�صميا  وي����دودو  ج��وك��و  االن��دون��ي�����ص��ي  الرئي�س 
ال��ت��ن��ازيل قبل ع��ام على االن��ط��الق، يف  ال��ع��د  اجلمعة 
اأك���رث من  �صكانه  ع���دد  يبلغ  لبلد  ك��ب��ري  ف��خ��ر  حل��ظ��ة 

�صخ�س. مليون   250
املنظمة  اللجنة  رئي�س  نائب  بروتو  ديوا  واكد غاتوت 
ال�صحيح:  ال��ط��ري��ق  على  ت�صري  االم���ور  ان  ل��الأل��ع��اب 
زلنا  املن�صاآت، ولكن ال  باأن هناك م�صاكل يف  اعتقد  ال 
اب��رام �صفقات مع الرعاة والحقا حتديد  بحاجة اىل 
دون  م��ن  نعمل  ان��ن��ا  ال��ت��ذاك��ر.  كاأ�صعار  االم���ور  بع�س 

توقف، االمر جمرد م�صاألة وقت، وهو ق�صري جدا. 
باملبانغ  يف  تقدما  اكرث  لالألعاب  اال�صتعدادات  وتبدو 
جنوب جزيرة �صومطرة والتي ا�صت�صافت دورة العاب 
جنوب �صرق ا�صيا يف 2011، اذ ان الق�صم االكرب من 
البنى التحتية الالزمة ال�صتقبال الريا�صيني والزوار 
ما  جتنب  على  يحر�صون  املنظمني  لكن  جاهزا.  بات 
االإقليمية من ف�صائح  االألعاب  ا�صت�صافة  حدث لدى 
ف�صاد كبرية وتاأخري يف املوا�صالت وعدم اكتمال البنى 
التحتية والتدافع املميت يف نهائي م�صابقة كرة القدم. 
وا�صت�صافت باملبانغ بنجاح بطولة ا�صيا للرتياتلون يف 
ال��ع��ام احل���ايل، وت��ب��دو منهمكة ببناء  وق��ت �صابق م��ن 
الريا�صية  املدينة  اىل  املدينة  مطار  من  حديد  �صكة 

الرئي�صية فيها.

الفجر الريا�ضي
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ا�شتئناف مناف�شات مهرجان اأبوظبي الدويل 
لل�شطرجن لعام 2017 

اندوني�شيا ت�شابق الزمن ل�شت�شافة الألعاب الآ�شيوية

»اليوم، ال ن�صتطيع احلديث عن الريا�صة”. ت�صدرت هذه العبارة 
ال�صحافة الريا�صية يف ا�صبانيا التي رف�صت اثارة املوا�صيع املف�صلة 
لديها اأم�س غداة االعتداءات التي هزت مدينة بر�صلونة ومقاطعة 

كاتالونيا واوقعت 13 قتيال على االقل واكرث من 100 جريح.
“ماركا” االكرث انت�صارا  ومل تت�صمن ال�صفحة االوىل ل�صحيفة 
انتقال مهم، وامنا  او خربا عن  ا�صبانيا، �صورة لريال مدريد  يف 
على  االوروب��ي��ة  ال�صحافة  تناقلته  م��ا  و�صطها  ويف  بي�صاء  بقيت 
�صفحاتها االأوىل حول هذه االعتداءات التي تبناها تنظيم داع�س 

االإرهابي .
وترافق �صعار ال�صحيفة املدريدية مع �صريط ا�صود الذي يعرب عن 
ديبورتيفو”  “�صبورت” و”موندو  �صحيفتي  غ��رار  على  احل��داد، 
هي  واح���دة  كلمة  االخ���رية  وكتبت  بر�صلونة،  يف  ت�صدران  اللتني 

“الهلع” مع �صورة ل�صارع رامبال�س يف احلي ال�صياحي املخ�ص�س 
للم�صاة حيث اخرتقت اخلمي�س �صيارة فان اجلموع فيه.

“االمل”  كلمة  العا�صمة  يف  “اآ�س” ال�����ص��ادرة  �صحيفة  واخ��ت��ارت 
اال�صود،  اىل  املعتاد  االحمر  من  �صعارها  ل��ون  وبدلت  لها  عنوانا 
كما اوردت على �صفحتها االوىل تغريدات ال�صخ�صيات الريا�صية 
على و�صائل التوا�صل االجتماعية بعد االعتداءات ومنها ما كتبه 
وجريارد  م��دري��د  ري���ال  مهاجم  رون��ال��دو  كري�صتيانو  ال��ربت��غ��ايل 

بيكيه مدافع بر�صلونة.
يوم  ال�صحيفة يف  افتتاحية  ريناليو يف  الفريدو  اآ�س  وكتب مدير 
انه  ريا�صية.  �صحيفة  من  ن�صخة  اع��داد  ج��دا  ال�صعب  من  كهذا، 

الأمر �صيء ال بل عبثي.
ال��ن��وع م��ن االم���ور، حمتويات �صحيفة  واأ���ص��اف يف مواجهة ه��ذا 

ت�صبح  هجومية،  غري  مناق�صات  مو�صوع  ع��ادة  هي  التي  ريا�صية 
تفاهات غري مقبولة.

من جهتها، جتراأت �صبورت، ال�صحيفة االخرى الوا�صعة االنت�صار 
هو  الكاتالونية  باللهجة  عنوان  ا�صتخدام  على  اال�صبانية،  باللغة 
اأقوياء وهو عبارة  توت�س يونيت�س فيم فورت�صا ومعناه معا نكون 

عن جملة مقتطعة من ن�صيد نادي بر�صلونة لكرة القدم.
الريا�صية يف �صفحاتها  ال�صحف  ركزت  االعتداءات،  وبرغم هذه 
انطالق  مع  �صيما  ال  الراهنة،  الريا�صية  االخبار  على  الداخلية 
املو�صم اجلديد لدوري كرة القدم نهاية اال�صبوع احلايل وطواف 

ا�صبانيا للدراجات الهوائية.
وبعيدا عن اهتماماتها املعتادة، خ�ص�صت �صحيفتا ماركا وموندو 

ديبورتيفو العديد من ال�صفحات الداخلية لهذه االعتداءات.

اعتـــداء بر�شلونـــة حديـــث ال�شحـــف الريا�شيــــة 

دميبيلي يتعر�س اىل انتقادات جديدة 
القدم  لكرة  االمل��اين  دورمتوند  بورو�صيا  الفرن�صي عثماين دميبيلي العب  تعر�س 
اىل انتقادات جديدة من زمالئه ال �صيما غونزالو كا�صرتو، ب�صبب غيابه ملدة اأ�صبوع 

عن تدريبات الفريق وانتظار انتقاله اىل بر�صلونة اال�صباين.
انه  ووا�صح  عال  ب�صوت  �صنقول  لكننا  داخليا، م�صيفا  هذا  �صنعالج  كا�صرتو  وق��ال 
اذا  دورمتوند  مدافع  وا�صاف  بالفريق.  ي�صر  �صلوكه  وان  بذلك  القيام  ميكننا  ال 
كان بامكان الالعب القول: لن اتدرب بعد االن الن فريقا اآخر يريدين، فان ذلك 
�صقراطي�س  اليوناين  االخ��ر  دورمت��ون��د  م��داف��ع  وك��ان  ال��ق��دم.  لكرة  قاتال  �صيكون 
دورمتوند  وقرر  حمرتف.  كالعب  يت�صرف  باأن  دميبيلي  ن�صح  بابا�صتاثوبولو�س 
عام  حتى  بعقد  معه  واملرتبط  عاما   20 البالغ  الفرن�صي  اإيقاف  املا�صي  االأ�صبوع 
بداية باإيقافه حتى االإثنني،  وعاقبه  التمارين.  عن  غيابه  ب�صبب  وذلك   ،2021
االأول  ال��دور  يف  ريال�صينغن-اآرلن  ه��واة  �صد  ال�صبت  مباراة  يف  امل�صاركة  حرمه  ما 
من كاأ�س املانيا والتي ح�صمها فريق املدرب الهولندي بيرت بو�س -4�صفر بف�صل 
ثالثية للغابوين بيار-اميرييك اوباميانغ. اإال ان النادي قرر االأحد متديد االيقاف 
حتى اإ�صعار اآخر، يف ظل التقارير عن �صعي متوا�صل من بر�صلونة ل�صمه دميبيلي، 

وتاأكيد م�صوؤولني يف النادي الكاتالوين ان اجناز هذه ال�صفقة بات قريبا.
ويلتقي دورمتوند ال�صبت مع فولف�صبورغ يف املرحلة االوىل من الدوري االملاين.

جرمان  �صان  باري�س  اىل  نيمار  الربازيلي  انتقال  تعوي�س  اىل  بر�صلونة  وي�صعى 
يف  م�����ص��وؤول  واأك���د  ي���ورو.  مليون   222 اىل  و�صلت  قيا�صية  �صفقة  يف  الفرن�صي 
نادي بر�صلونة االق��رتاب من �صم دميبيلي واي�صا الربازيلي فيليبي كوتينيو من 

ليفربول االنكليزي.

 اإيقاف الرو�شية بياتيخ 4 �شنوات
بياتيخ العبة  اآنا  الرو�صية  اإيقاف  كا�س  الريا�صي  التحكيم  اأعلنت حمكمة 
ال��وث��ب��ة ال��ث��الث��ي��ة اأرب����ع ���ص��ن��وات وجت��ري��ده��ا م��ن ب��رون��زي��ة ب��ط��ول��ة العامل 

.2007
وتبداأ عقوبة اإيقاف بياتيخ فعليا من 15 دي�صمرب 2016، تاريخ ايقافها 

ب�صكل موقت.
وخ�صرت بياتيخ اي�صا امليدالية الربونزية التي احرزتها يف بطولة العامل 
والكوؤو�س  االألقاب  جميع  وكذلك  اليابانية،  او�صاكا  مدينة  يف   2007
واملكافاآت التي ح�صلت عليها بني 6 يوليو 2013 و15 دي�صمرب 2016.

ومن �صخرية الريا�صة ان بياتيخ ح�صلت على برونزية 2007 بعد جتريد 
امليدالية  متنح  وق��د  عينه،  لل�صبب  منها  ديفيتزي  خري�صوبيي  اليونانية 

لل�صلوفينية ماريا �صي�صتاك التي حلت خام�صة حينذاك.
الرو�صي  االحت����اد  ع�صوية  تعليق  ظ��ل  يف  بياتيخ  ح��ال��ة  يف  ك��ا���س  ون��ظ��رت 
الألعاب القوى منذ نوفمرب 2015 على خلفية ف�صيحة التن�صط املمنهج 
واملدعوم من احلكومة الرو�صية التي ك�صف عنها املحقق الكندي ريت�صارد 

ماكالرين.
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اع��ت��م��د حم��م��د ب��ن ث��ع��ل��وب ال���درع���ي رئ��ي�����س احتاد 
والتنظيمية  الفنية  ال��ل��وائ��ح  واجل����ودو  امل�����ص��ارع��ة 
املقبل  للمو�صم2018-2017  اجلودو  لبطوالت 
متمنيا التوفيق لكافه االأندية امل�صاركة مبا ي�صهم يف 
ارتفاع امل�صتوى الفني وتعود الفائدة على املنتخبات 
الوطنية، وقد ا�صرتطت اللوائح يف �صدرها �صرورة 
الت�صجيل للح�صول على ع�صوية االحتاد للمو�صم 
الت�صجيل  ل�����ص��روط  وف��ق��ا  ال��ت��ج��دي��د  اأو   ، اجل��دي��د 
الالعبني  كل  ت�صجيل  التاأكيد على  ، مع  اجلديدة 
لهم  يكفل  مما  االعتماد  بطاقات  على  وح�صولهم 
اللعب وفقا لل�صروط اخلا�صة مب�صاركة الالعبني 
ك��م��ا ���ص��م��ل��ت ال���ل���وائ���ح امل����درب����ني ال���ذي���ن ي�صرتط 

لهم  تكفل  التي  الع�صوية  بطاقات  على  ح�صولهم 
م��راف��ق��ه ف��رق��ه��م خ���الل ال��ب��ط��والت ال��ت��ي ينظمها 

االحتاد .
اجلودو  م�صابقات  كافه  البطوالت  الئحة  و�صملت 
الالعبني  ع���دد  ح��ي��ث  م��ن  االحت����اد  ينظمها  ال��ت��ي 
بوقت  امل�صجلني  الالعبني  اأ���ص��م��اء  اإر���ص��ال  ب�صرط 
مبكر وفقا للجدول الزمني لبطوالت االحتاد مع 
�صرورة التقيد باملواليد الذين ت�صمح لهم الالئحة 
باللعب �صمن الفئات العمرية ، وال يجوز امل�صاركة 
املواليد  �صمن  ال��الع��ب  ي��ك��ون  مل  اإذا  ف��ئ��ة  اأي  يف 
مت  اإذا  اإال  املناف�صة،  ل�صروط،  لهم  وفقا  امل�صموح 
ال�����ص��روط اخلا�صة بكل بطولة  ذل��ك يف  ذك��ر غ��ري 

نف�س  يف  ف��ري��ق��ني  متثيل  الع���ب  الأي  ،وال  ي�صمح 
املو�صم.

و���ص��م��ل��ت ال��الئ��ح��ة ال��ب��ط��والت ال��غ��ري م���درج���ة يف 
ال��الئ��ح��ة وال���ت���ي ���ص��ي��ت��م حت��دي��ده��ا ���ص��م��ن ر�صالة 
الدعوة للبطولة املعنية وحتديد �صروطها، وهناك 
بطولة الكاتا التي �صيتم حتديد فئاتها و�صروطها 

قبل البطولة ب�صهر تقريبا  من موعد اإقامتها .
العمرية  الفئات  حتديد  الفنية  الالئحة  و�صملت 
ال�صاعدين  لالعبني  اجلن�صني  م��ن  م�صابقة  لكل 

وفئة الرجال فوق 21 �صنة.
تبداأ  والتي  املختلفة  املناف�صات  اأوزان  ت�صمنت  كما 
 100 ف��وق  اإىل  ل��ل��رباع��م،  كغم   30 ب���وزن حت��ت 

ك���غ���م..  وح������ددت ال���الئ���ح���ة ����ص���روط امل�����ص��ارك��ة يف 
ب��ط��ول��ة ك��اأ���س االحت����اد يف اف��ت��ت��اح م��و���ص��م اجل���ودو 
اأب��و ظبي  الرئي�صية يف  ب�صالة االحت��اد  تقام  والتي 
(،والتي  اخلري2017  ع��ام  )ب��ط��ول��ة  �صعار  حت��ت 
حتدد لها يوم اجلمعة 22 �صبتمرب املقبل بدال من 
ال�صوبر يف  التن�صيق مع مباراة  9/15 بهدف  يوم 
اليوم  نف�س  يف  تقام  ال��ك��روي،وال��ت��ي  املو�صم  افتتاح 

مما ي�صمن التغطية االإعالمية للمنا�صبتني.
املو�صم اجلديد تنظيم دورة حلكام  وحددت الئحة 
-14 بال�صارقة يوم اجلمعة  والتي تنعقد  اجل��ودو 

10 القادم ، بعدها تتجه كل اجلهود الإجناح تنظيم 
للجودو  �صالم  اأبو ظبي غراند  بطولة  وا�صت�صافة 

اأكتوبر   28-26 م��ن  ال��ف��رتة  ت��ق��ام خ��الل  وال��ت��ي 
اآيبيك مبدينة زايد الريا�صية  اأرينا  القادم ب�صالة 
املنتخبات  م��ن  كبرية  م�صاركة  و�صط  ظبي  اأب��و  يف 
 11-3 اجلمعة  ي��وم  الن�صاط  ي�صتاأنف  اأن  على   ،
للجودو  ال��ي��اب��اين  ال�صفري  ك��اأ���س  ب��ط��ول��ة  ب��اإق��ام��ة 
ب�صالة االحتاد الرئي�صية والتي ت�صهد م�صاركة فئة 
17 �صنة ، والتي تاأتي يف  ال�صباب والنا�صئني حتت 
نطاق اال�صتعدادات لدوري اآيبيك للفرق والفردي 
 17 يوم   م��ن  اع��ت��ب��ارا  مناف�صاتها  تنطلق  وال��ت��ي 
نوفمرب القادم ، وي�صتمر الن�صاط حتى الثامن من 
اجلودو  ملو�صم  م�صكا  �صيكون  ال��ذي   2018 يونيو 

باإقامة اختبارات الرتفيع حلكام اجلودو .

اخلا�س  ل��الأومل��ب��ي��اد  االإقليمية  الرئا�صة  اأعلنت 
الدوىل اأم�س اجلمعة من خالل مقرها الرئي�س 
ال�صنوى  الج��ت��م��اع��ه��ا  ع��ق��ده��ا  ع���ن  ب��ال��ق��اه��رة 
اأي���ام  ث��الث��ة  م���دى  2017،وعلى  ل��ع��ام  االأول 
براأ�صه  بالقاهرة،  اأغ�صط�س   25 23وحتى  من 
االإقليمي  الرئي�س  الوهاب  عبد  اأمي��ن  املهند�س 
التنفيذى  ال��رئ��ي�����س  وي���ل���ري  ب��ي��رت  وب��ح�����ص��ور 
باأبو  �صتقام  ال��ت��ى  ال�صيفية  ال��ع��امل��ي��ة  ل��الأل��ع��اب 
ظبى مار�س 2019 ، وتاأتى اأهمية االجتماعات 
ملجموعة املو�صوعات التى �صوف تتناولها واأبرزها 
االألعاب االإقليمية التا�صعه التى �صتقام باأبو ظبى 
2018 ، واالحتفال باليوبيل الذهبى لالأوملبياد 
ال�صيفية  العاملية  واالل��ع��اب   ،  2018 اخل��ا���س 

االجتماعات  يف  ي�����ص��ارك    .  2019 ظ��ب��ى  ب��اأب��و 
الريا�صة  ق���ط���اع  ع�����ام  م���دي���ر  ن���ا����ص���ر  حم���م���د 
واالأل����ع����اب، د. ع��م��اد حم��ي��ي ال���دي���ن م��دي��ر عام 
عام  مدير  الفويل  �صريف  والتدريب،  الريا�صة 
االألعاب وامل�صابقات،نيبال فتوين مدير املبادرات، 
 ، الب�صرية  وامل����وارد  امل��وازن��ة  م��دي��ر  يعقوب  مها 
رغدة م�صطفى مدير املنح واالإعتماد القانوين، 

ونهله �صاكر املدير االإداري، نهى جاب اهلل مدير 
ال�����ص��ن��اوي م��دي��ر الربنامج  االإت�����ص��االت، ول��ي��ل��ة 
االت�صاالت  م��دي��ر  االب��را���ص��ى  وك��رمي��ه  ال�صحى 
االإ�صتقبال  موظفي  من  وكال  ال�صراكة   وتنمية 

الالعبني دينا جالل، وحممد جاب اهلل
طريق  خريطة  و�صع  االجتماعات  وتتناولت     
للتعاون بني الرئا�صة االإقليمية واللجنه املنظمه 

لالألعاب العاملية ال�صيفية  فيما يتعلق باالألعاب 
2018 والتى �صوف ي�صارك  االإقليمية التا�صعه 
ف��ي��ه��ا ج��م��ي��ع ب��رام��ج امل��ن��ط��ق��ة  اىل ج��ان��ب فرق 
م��ن ال�����ص��ت م��ن��اط��ق  ال��ع��امل االخ�����رى،  وي�صهد 
االج��ت��م��اع��ات ا���ص��ت��ع��را���س جم��م��وع��ه ال�����دورات 
التدريبية اخلا�صة  باإعداد كبريى املدربني فى 8 
ريا�صات لالن�صمام اىل اللجان الفنية اخلا�صة 

بالريا�صات ال22 التى ت�صهدها االألعاب العاملية 
عام 2017 ، واقامة 8 دورات اخرى عام 2018 
االهمية  �صديدة  دورات  ارب��ع  اقامة  جانب  اىل   ،
واملبادرات   ، الريا�صي  واملدير   ، الوطني  للمدير 
وال�صباب  ال�����ص��ح��ى  ال���ربن���ام���ج  ت�����ص��م��ل  وال���ت���ى 
 . ، والت�صويق  واالإع����الم  وال��ع��ائ��الت  وامل���دار����س 
وت�صعى اإقامة هذه الدورات اىل م�صاعفة اأعداد  

اأبو  العربية فى  ال��دول  امل�صاركني من  الالعبني 
فى  ال�صابقة  مب�صاركتها  مقارنه   2019 ظبى 
االألعاب  الإق��ام��ة  ن��ظ��را   2015 اجنلو�س  ل��و���س 
فى  املنطقة  �صاركت   حيث   ، املنطقة  دول  باأحد 
 ، ال��ق��وى  ال��ع��اب   ، ال�صباحة  ،ه��ى  ري��ا���ص��ة   16
البولينج   ، البوت�صي   ، ال�صلة   ، الطائرة  الري�صة 
، ك��رة ق��دم ، اجلولف ،  ، ال��دراج��ات ، الفرو�صية 
ك��رة ي��د ، رف��ع االث��ق��ال ، التزلج على ع��ج��الت ، 
تن�س طاوله ، تن�س اأر�صي ، تراثليون و باإجمايل 
عدد  يقل  اأال  املتوقع  من  حيث   ، العبا    443
امل�صاركني من املنطقة اىل الف العب والعبة من 
بني  7000 العبا ي�صاركون من ال� 177 دولة  

االأع�صاء يف االأوملبياد اخلا�س الدويل . 

اعتماد اللوائح الفنية والتنظيمية لبطولت اجلودو للمو�شم 2018-2017

اأعلن جنم كرة ال�صلة اللبنانية فادي اخلطيب اعتزاله الدويل غداة اإق�صاء 
لبنان  ي�صت�صيفها  والتي  ال�29  اآ�صيا  كاأ�س  بطولة  من  االأرز  رج��ال  منتخب 

حتى االأحد املقبل.
 ، ان�صتغرام  االجتماعي  التوا�صل  موقع  يف  �صفحته  على  اخلطيب  وكتب 
اأن اللقب الوحيد الذي مل اأمتكن من الفوز  قائاًل: �صتبقى ح�صرة يف قلبي 
هذه  يف  �صاركت  ال�صبب  ول��ه��ذا  للمنتخبات،  اأ�صيا  ك��اأ���س  ه��و  م�صريتي  يف  ب��ه 
البطولة وخ�صر لبنان يف ربع نهائي كاأ�س ا�صيا بخ�صارته االأربعاء امام ايران 

.80-70
وتابع “كان هديف الفوز بلقبها كي يراين اأوالدي واأنا ارفع الكاأ�س االأغلى على 
قلبي. نحن نتعّلم دائًما من اأخطائنا ولهذا ال�صبب نعود لنقف على قدمينا. 
يف  جمهور  اأف�صل  اأم��ام  الدولية  مبارياتي  اآخ��ر  األعب  اأنني  بال�صعادة  اأ�صعر 

للمنتخب  اللعب  �صنة من   20 الفخر يف خالل  كان م�صدر  وال��ذي  العامل، 
اللبناين”. ويعد اخلطيب اأحد اأبرز الوجوه الريا�صية يف لبنان يف العقدين 
اأن  قبل  �صنة،   15 بعمر  الريا�صي  النادي  ب��داأ م�صريته مع  االأخريين، وهو 
يلفت اأنظار م�صوؤويل الغرمي التقليدي احلكمة فوقع معه بعد �صنتني وح�صد 
معه األقابا حملية عديدة بينها لقد الدوري اللبناين 7 مرات وبطولة اآ�صيا 

لالأندية 3 مرات وبطولة االأندية العربية مرتني.
وبطولة  و2015   2009 لبنان  بطولة  لقب  اي�صا  الريا�صي  مع  واح��رز 
العرب 2009 و2010 وبطولة االأندية اال�صيوية 2011 ، ومع ال�صانفيل 

بطولة لبنان 2012.
و�صرياك�صي  وهومنتمن  وعم�صيت  وبلو�صتارز  ال�صوري  االحت��اد  يف  لعب  كما 

االأوكراين وفو�صان لونغ اليونز وفوجيان �صتورجيونز ال�صينيني.

العامل مرتني،  كاأ�س  للتاأهل اىل  لبنان  ال��دويل، قاد اخلطيب  امل�صتوى  على 
يف 2002 يف انديانا بولي�س بالواليات املتحدة، ويف 2006 باليابان �صارك 
واىل   ، دع��وة  بطاقة  مبوجب   2010 ع��ام  برتكيا  ال��ع��امل  بطولة  يف  لبنان 
 2005  ،2001 م��رات  الثاين ثالث  املركز  اآ�صيا  بطولة  م�صاركات عدة يف 

و2007 وغرب اآ�صيا وتوج بلقب كاأ�س �صتانكوفيت�س 2010.
وي��ع��د اخل��ط��ي��ب ال��الع��ب ال��ع��رب��ي ال��وح��ي��د ال���ذي ح��ج��ز م��ك��ان��اً ب��ني اأف�صل 
 ،2002 ال��ع��امل  ببطولة  ع��ا���ص��را  ح��ل  ح��ي��ث  ال��ع��امل  ب��ط��والت  امل�صجلني يف 
وثامنا يف بطولة 2006 مبعدل 18،8 نقطة يف املباراة خلف جنوم الدوري 
االأمريكي للمحرتفني وال�صيني ياو مينغ 25،3 واالأملاين ديرك نوفيت�صكي 
والبورتوريكيني ايوزو وارويو 21،2   21،3 غا�صول  باو  واال�صباين   23،2

واالأمريكيني كارميلو انطوين 19،8 ودواين وايد 19،2.

النجــم اللبنانـــي فادي اخلطيـــب يعتـــزل دوليــــًا 

بح�شور الرئي�ش التنفيذي لالألعاب العاملية باأبو ظبي 2019

القاهرة ت�شهد اجتماعا هاما للرئا�شة الإقليمية لالأوملبياد اخلا�س الدويل  
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الفجر الريا�ضي

�صيحاول االأملاين يورغن كلوب التعوي�س على ح�صاب �صيفه 
ك��ري�����ص��ت��ال ب���اال����س، ف��ي��م��ا ي��ح��ل ار���ص��ن��ال ���ص��ي��ف��ا ث��ق��ي��ال على 
من  الثانية  املرحلة  افتتاح  يف  ال�صبت  اليوم  باال�س  كري�صتال 

الدوري االإنكليزي لكرة القدم.
وفرط ليفربول بفوز كان يف متناوله يف املرحلة االوىل بعد 
3-2 بهدف  57 على م�صيفه واتفورد  ان تقدم يف الدقيقة 
للم�صري حممد �صالح املنتقل حديثا اىل �صفوفه من روما 
3-3 يف  التعادل  االر����س  ي��درك �صاحب  ان  قبل  االي��ط��ايل، 

الدقيقة الثالثة من الوقت بدل ال�صائع.
من جانبه، حقق ار�صنال فوزا ب�صق النف�س على بطل 2016 
كان  ان  بعد   3-4 اي�صا  االأخ���رية  الدقائق  يف  �صيتي  لي�صرت 

متخلفا 2-3 حتى الدقيقة 83.
واكد كلوب انه �صيزج باملدافع االي�صر اندرو روبرت�صون املنتقل 
من هال �صيتي الذي هبط اىل الدرجة االأوىل، يف اول جتربة 
بعد ان غاب عن اللقاء االفتتاحي، معربا عن �صعادته ب�صمه 

اىل �صفوف فريق احلمر.
وقد ي�صبح روبرت�صون اخليار االول لكلوب يف هذا املركز الذي 
�صغله لفرتة طويلة املدافع اال�صباين الربتو مورينيو، وقال 
املدرب االملاين عنه ع�صية املباراة كل �صيء على ما يرام معه. 
لقد طور نف�صه كثريا وتاأقلم ب�صكل �صريع. انه بالفعل العب 

جيد.
عليه  املبكر احلكم  ال�صحيح. من  الطريق  على  ان��ه  واأ���ص��اف 
ب�صكل ن��ه��ائ��ي الن���ه ان�����ص��م ال��ي��ن��ا م��ن��ذ ف���رتة ق�����ص��رية وتاأقلم 

ب�صرعة مع ا�صلوب لعبنا.
ويعول كلوب على عودة املهاجم الدويل دانيال �صتاريدج بعد 
�صفائه من ا�صابة حلقت به خالل ا�صتعدادات الفريق للمو�صم 
الو�صط  الع���ب  غ��ي��اب  يف  امل���ب���اراة  �صيخو�س  ل��ك��ن��ه  اجل���دي���د، 

بر�صلونة  م��ن  املطلوب  كوتينيو  فيليبي  ال��ربازي��ل��ي 
اال���ص��ب��اين وال����ذي ال ي���زال ي��ع��اين م��ن ا���ص��اب��ة يف 

الظهر.
كثريا  يتدرب  لي�س جاهزا. مل  “فيليبي  وق��ال 
ي��زال مع  ان��ه ال  �صيء جديدا بخ�صو�صه.  وال 
ال��الع��ب��ني امل�����ص��اب��ني وال ن��ع��رف ب��دق��ة متى 

�صيعاود اللعب«.
���ص��ي��ح��اول ك��ري�����ص��ت��ال باال�س  ب�����دوره، 

الهولندي  امل������درب  ب��ق��ي��ادة 
ب������ور  دي  ف��������ران��������ك 

ت��������ك��������رار ال�����ف�����وز 
ليفربول  ع��ل��ى 

وح�������������������ص���������د 
ث����الث  اول 

بعد  ن��ق��اط 
�����ص����ق����وط����ه 
امل���ف���اج���ىء 
ار�صه  على 
ام���������������������������ام 
ال���������واف���������د 
اجل�������دي�������د 

�صفيلد  ر د ها
بثالثية  ت���������اون 

نظيفة.
وارد  ح����وي����ل  امل�����داف�����ع  وع���ك�������س 
“نهاية  ب��ال��ق��ول  الت�صميم  ه��ذا 
اال�صبوع املا�صي مل تكن منا�صبة 
املباريات  يف  �صنحاول  لكننا  لنا، 

باأننا  اع���ت���ق���د  امل��ت��ب��ق��ي��ة.  ال�37 
ليفربول  ه���ن���اك  اىل  ن���ذه���ب 

بثقة كبرية ونحن ن�صتطيع 
حققناه  قد  كنا  ما  حتقيق 
النقاط  وخ���ط���ف  ����ص���اب���ق���ا 

الثالث«.
الر�صنال  الفرن�صي  امل���درب  وي��ب��دو 

را�صيا  يكن  مل  ال��ذي  فينغر  ار�صني 
املدفعجية  ف����ري����ق  اداء  ع�����ن 

مقتنعا  االوىل،  امل����ب����اراة  يف 
م�صيفه  على  الفوز  بتحقيق 
املدرب  بقيادة  �صيتي  �صتوك 

مارك هيوز.
خلدمات  ف��ي��ن��غ��ر  و���ص��ي��ف��ت��ق��د 

اليك�صي�س  الت�صيلي  امل��ه��اج��م 
باري�س  م��ن  املطلوب  �صان�صيز 
���ص��ان ج��رم��ان ال��ف��رن�����ص��ي لكن 
جمهوال،  ي�������زال  ال  م�������ص���ريه 

يف  ا�صابة  من  تعافيه  لعدم 
ع�صالت البطن.

ويرف�س فينغر التخلي 
ع�����ن ����ص���ان�������ص���ي���ز ال�����ذي 
نهاية  يف  ع��ق��ده  ينتهي 
امل�����و������ص�����م ع����ل����ى غ������رار 

االملاين م�صعود اوزيل واليك�س اوك�صاليد ت�صامربلني.
بني  نختار  ان  علينا  ال�صدد  ه��ذا  يف  الفرن�صي  امل���درب  وق��ال 
الفاعلية على ار�س امللعب واملنفعة املالية، ويف معظم االحيان 
هو  وه��ذا  جيدا  يكون  و�صط  ح��ل  اىل  التو�صل  با�صتطاعتنا 

االف�صل.
واو�صح لكن يف مثل هذه احلالة، اعتقد بان االولوية بالن�صبة 

ايل تكمن يف ترجيح كفة الفائدة الريا�صية.
ويركز فينغر يف الوقت احلا�صر على املباراة �صد �صتوك الذي 
الفوز  وحتقيق  �صفر1-،  ايفرتون  ام��ام  االأول  اللقاء  خ�صر 

الثاين على التوايل.
املا�صي  مايو  اأي���ار  يف  حقق  ار�صنال  وك��ان 

فوزه االول على �صتوك يف �صابع رحلة 
 ، ���ص��ت��ادي��وم  بريطانيا  ملعب  اىل 
االنت�صار  ه��ذا  فينغر  وا�صتذكر 
بالقول حققنا فوزا مقنعا هناك 

وهو �صيكون مبثابة منارة لنا.
وا�صاف “حققنا نتيجة طيبة هناك 
على  نركز  ان  وعلينا  املا�صي  املو�صم 

�صجال  ميلك  �صتوك  االم���ر.  ه��ذا 
ج���ي���دا ع��ل��ى ار����ص���ه ���ص��د فرق 
عدة وانا مقتنع باأننا اذا لعبنا 
���ص��ن��م��ل��ك فر�صة  ب�����ص��ك��ل ج��ي��د 

كبرية يف حتقيق الفوز.
���ص��ي��ح��اول هيوز  م���ن ج���ان���ب���ه، 
�صدمة  م���ن  رج���ال���ه  ان��ت�����ص��ال 
االنتقال  قبل  االوىل  اخل�صارة 
البيون  ب��روم��ي��ت�����س  و���ص��ت  اىل 

مان�ص�صرت  ا���ص��ت��ق��ب��ال  ث���م 
على  ي����ون����اي����ت����د 

ار���ص��ه يف امل��رح��ل��ت��ني امل��ق��ب��ل��ت��ني. و���ص��ي��دف��ع ه��ي��وز مبهاجمه 
اال�صباين خي�صي الذي انتقل املو�صم املا�صي من ريال مدريد 
يف  نف�صه  فر�س  ي�صتطيع  ان  دون  ج��رم��ان  �صان  باري�س  اىل 
ت�صكيلة املدرب الربتغايل ليوناردو جاردمي فاآثر االنتقال اىل 
�صتوك �صيتي. وقال الالعب “اريد ان اعمل بق�صوة وم�صاعدة 
الفريق. اخرتت �صتوك النه فريق يرغب بان يكرب ويفر�س 
امل�صابقات  يف  امل�صاركة  اىل  االنتقال  اج��ل  من  حمليا  نف�صه 
باأننا منلك الالعبني الذين ي�صتطيعون  االوروبية، واعتقد 

حتقيق هذه االهداف«.
مان�ص�صرت  فريقه  مار�صيال  انطوين  الفرن�صي  املهاجم  حذر 
يونايتد الذي يفتتح املرحلة يف �صيافة �صوان�صي �صيتي، من 
مغبة االفراط بفرحة االنت�صار االول والكبري على و�صت 

هام برباعية بي�صاء.
امل��ث��ري للجدل  ال��ربت��غ��ايل  امل���درب  ب��ق��ي��ادة  وك���ان يونايتد 
جوزيه �صاحب اكرب عدد من التعادالت 15 تعادال واحد 
ابريل  يف  ت��راف��ورد  اول���د  ملعبه  على  �صوان�صي  م��ع  منها 

وانهى املو�صم املا�صي يف املركز ال�صاد�س.
ل���ك���ن م���وري���ن���ي���و ي����راه����ن ع���ل���ى ال���ل���ق���ب هذا 
املال  من  كثريا  النادي  انفاق  بعد  املو�صم 
ويف  املميزين  الالعبني  و�صم عدد من 
املحلية  القيا�صية  ال�صفقة  املقدمة 
روميلو  البلجيكي  �صم  اجل  من 
ل��وك��اك��و م��ن اي��ف��رت��ون والتي 
مليون   75 اىل  و����ص���ل���ت 
 96( ا�صرتليني  جنيه 
مليون دوالر(، ف�صال 
ع����ن �����ص����راء الع���ب 
ال�صربي  ال��و���ص��ط 
ماتيت�س  ن��ي��م��ان��ي��ا 
لقاء  ت�����ص��ل�����ص��ي  م����ن 

40 مليون جنيه.
م�صجل  مار�صيال  وقال 
الثالث يف مرمى  الهدف 
و���ص��ت ب��ع��د ان ن���زل بديال 
الهدفني  ل���وك���اك���و  ���ص��ج��ل 
والفرن�صي  االول����������ني 
الهدف  بوغبا  ب��ول 
“كفريق،  ال��راب��ع، 
ن�������ب�������ح�������ث  مل 
ب���������ص����ك����ل خ����ا�����س 
االه�������������داف  يف 
املو�صم،  ل���ه���ذا 
ل���ك���ن ال���ه���دف 

ال���رئ���ي�������ص���ي 
حتقيق  ه����و 

من  امل������زي������د 
االألقاب .

واأ����ص���اف هذا 
اليه  �صعينا  ما 
املا�صي  ال����ع����ام 
�صنحاول  وم�����ا 
حت����ق����ي����ق����ه ه�����ذا 

العام .
ال�صبت  اليوم  ويلعب 
�صاوثمبتون  اي���������ص����ا 
يونايتد،  ه���ام  و���ص��ت  م��ع 
�����ص����ي����ت����ي مع  ول�����ي�����������ص�����رت 
ب����راي����ت����ون، وب���رين���ل���ي مع 
البيون،  ب��روم��ي��ت�����س  و���ص��ت 
وب�����ورمن�����وث م����ع وات����ف����ورد، 
مع  هادر�صفيلد  االح���د  وغ���دا 
الو�صيف  وتوتنهام  نيوكا�صل، 
ال��ب��ط��ل يف قمة  ت�����ص��ل�����ص��ي  م���ع 
التي تختتم االثنني  املرحلة 
بلقاء مان�ص�صرت �صيتي مع 

ايفرتون.

مان�ش�شرت يونايتد يواجه �شوان�شي �شيتي ولي�شرت مع برايتون 

كلوب ي�شعى للتعوي�س وار�شنال �شيفا على �شتوك  
ي�صعى يوفنتو�س الذي بلغ نهائي دوري ابطال اأوروب��ا مرتني يف االأع��وام الثالثة املا�صية، اىل احراز 

لقبه ال�صابع تواليا يف الدوري االإيطايل لكرة القدم يف املو�صم اجلديد الذي ينطلق هذا االأ�صبوع.
املدرب ما�صيميليانو  املر�صحة لو�صع حد ل�صيطرة العبي  الفرق  ياأتي نظرة على  يف ما 

األيغري، والتي يتقدمها ميالن املعزز ال�صفوف.
ال�صنة،  �صابق من هذه  انتقال ملكيته اىل م�صتثمرين �صينيني يف وقت  منذ 
ال�صيفية  االنتقاالت  �صوق  يف  كبري  ب�صكل  ون�صط  ميالن،  هوية  تغريت 
ال�صابق  يوفنتو�س  م��داف��ع  مقدمها  يف  ب���ارزة  باأ�صماء  ت�صكيلته  لتعزيز 

ليوناردو بونوت�صي بهدف اإحراز الدوري املحلي على االقل.
النجم  م��ون��ت��ي��ال  فينت�صنزو  امل����درب  ���ص��م  ب��ون��وت�����ص��ي،  اىل  وب��االإ���ص��اف��ة 
على  احل�صول  م��ن  واق���رتب  ب��ورت��و،  �صيلفا  ان��دري��ه  ال�صاعد  الربتغايل 
خدمات املهاجم الكرواتي نيكوال كالينيت�س من فيورنتينا، كما �صي�صتعيد 

الفرن�صي مباي نيانغ من واتفورد بعد اإعارته املو�صم املا�صي.
و�صي�صيف التعاقد مع االرجنتيني لوكا�س بيليا من الت�صيو من �صالبة 
خ��ط و�صط م��ي��الن، ا�صافة اىل وج��ود امل��وه��وب ال��رتك��ي ه��اك��ان جالهان 
اوغلو القادم حديثا من باير ليفركوزن االملاين لزيادة فعالية خط الهجوم، 
خطا  بونوت�صي  و�صيقود  كي�صي.  فرانك  البنية  القوي  العاجي  واملهاجم 
والقادم  انطونيلي  ولوكا  رومانيويل  األي�صو  جانب  اىل  جديدا  دفاعيا 
اجلديد ال�صوي�صري الدويل ريكاردو رودريغيز. يذكر ان حار�س مرمى 
ميالن املتاألق جانلويجي دوناروما قرر البقاء يف �صفوف فريقه بعد 

توقيعه عقدا جديدا.
الهولندي  مدربه  ميكث  مل  حيث  �صيئا  مو�صما  ميالن  انرت  عا�س 
85 يوما وحل  الفني �صوى  راأ���س اجلهاز  فرانك دي بور على 
اأواخر  ب���دوره  ي��غ��ادر  ان  قبل  ب��ي��ويل  �صتيفانو  منه  ب��دال 
وتراجعه  ال��ف��ري��ق  م�صتوى  ت��ده��ور  م��ع  امل��و���ص��م، 
اىل املركز ال�صابع يف الرتتيب، وي�صرف 
لوت�صانو  حاليا  تدريبه  على 
���ص��ب��ال��ي��ت��ي ال���ق���ادم من 
وتعاقد  روم�����ا. 
ال�����������������ن�����������������ادي 
م��������ع امل�������داف�������ع 
ال�����������ص�����ل�����وف�����اك�����ي 
�صكرينيار،  م���ي���الن 
فيورنتينا  و�صط  والعبي 
ماتيا�س في�صينو واال�صباين بورخا فالريو، والظهري الربازيلي دالربت 
االي�صر  اجل��ن��اح  م�صري  االن  ح��ت��ى  يح�صم  ومل  ال��ف��رن�����ص��ي.  ني�س  م��ن 
الكرواتي ايفان بريي�صيت�س يف ظل اهتمام كبري من مان�ص�صرت يونايتد 
لكن الفريقني مل يتو�صال اىل اتفاق. وحقق الفريق نتائج ايجابية يف 
مبارياته اال�صتعدادية ففاز على ليون الفرن�صي وت�صل�صي االنكليزي 
وبايرن ميونيخ االملاين. ال يزال نابويل يحلم بتكرار فرتته الذهبية 
بقيادة النجم االرجنتيني دييغو ارماندو مارادونا اواخر الثمانينات 
املحلي  باللقب  ت��وج  عندما  املا�صي  القرن  من  الت�صعينات  ومطلع 
البولندي  ل��ه��داف��ه  خ�صارته  رغ��م  وع��ل��ى  و1990.   1987 ع��ام��ي 
اأف�صل  ن��اب��ويل  ق��دم  ال��ف��ائ��ت،  امل��و���ص��م  اأرك��ادي��و���س ميليت�س يف مطلع 

العرو�س الهجومية بف�صل تاألق مهاجمه البلجيكي دراي�س مرتنز.
لكن خالفا ليوفنتو�س، ال ت�صتطيع ت�صكيلة نابويل املحاربة على اكرث 
من جبهة، وال �صك انه يف حال جناح الفريق االيطايل يف تخطي ني�س 
الفرن�صي يف امللحق املوؤهل اىل دوري ابطال اوروبا تقدم ذهابا على ملعبه 
�صفوف  بتعزيز  اإدارت���ه  ���ص��اري  ماوريت�صيو  م��درب��ه  �صيطالب  -2�صفر، 
الفريق، علما بانه اكتفى بالتعاقد مع املدافع نيكوال مك�صيموفيت�س من 

تورينو والعب الو�صط ماركو روغ من دينامو زغرب الكرواتي.
�صيفتح روما �صفحة جديدة بعد اعتزال قائده الرمز فران�صي�صكو توتي 
اأربعني عاما. وكان توتي بقي وفيا لناديه منذ  نهاية املو�صم املا�صي عن 
خطواته االوىل معه عام 1993. ويدخل روما يف املجهول بقيادة مدربه 
بعد  �صباليتي  بدال من  الذي عني  فران�صي�صكو  دي  اأوزيبيو  ال�صابق  والعبه 
نادي  م�صجعي  ان  اال  املا�صية  املوا�صم  يف  �صا�صوولو  مع  الفتة  نتائج  حقق  ان 
العا�صمة بداأوا ي�صككون يف قدراته ال �صيما بعد خ�صارة الفريق القا�صية 
1-4 ودي��ا. وكان الظهري االمين الهولندي ريك  اأم��ام �صلتا فيغو 
فيينورد  م��ن  ق��ادم��ا  �صفوفه  اىل  املن�صمني  اأب���رز  ك��ار���ص��دورب 
واأح��رز دي فران�صي�صكو  ي��ورو.  14 مليون  روت���ردام مقابل 

لقب الدوري كالعب مع روما عام 2001.

ميالن املتجدد ي�شعى لك�شر 
هيمنة يوفنتو�س 

القدم  لكرة  االنكليزي  البيون  بروميت�س  و�صت  مدرب  اكد 
رف�����س عر�صا من  ن��ادي��ه  ان  ام�����س اجلمعة  بولي�س  ط��وين 
االيرلندي  ال���دويل  ال��دف��اع  قلب  ل�صم  �صيتي  مان�ص�صرت 

جوين ايفانز.
وقال بولي�س يف موؤمتر �صحايف خم�ص�س ملباراة فريقه مع 

برينلي املقررة اليوم ال�صبت “قدموا عر�صا ورف�صناه«.
�صيتي عر�س  ان  اىل  الربيطانية  االع��الم  و�صائل  وا���ص��ارت 
18 مليون جنيه ا�صرتليني )نحو 23 مليون دوالر( ل�صم 

الالعب البالغ من العمر 29 عاما.
“ال نرغب ببيع جوين  وتابع بولي�س يف ت�صريح متناق�س 

وال نحتاج اىل بيعه”، م�صيفا “يجب ان يكون عر�صا جيدا 
جدا«.

املنا�صب.  بال�صعر  للبيع  هو  العب  كل  باأن  “اعتقد  واأو�صح 
�صيكون من اجلنون القول ان فريقا مثل و�صت بروميت�س 

لن يبيع الالعب اذا عر�س احد االأندية مبلغا كبريا«.
الدوري  لقب  يونايتد  مان�ص�صرت  م��ع  اح���رز  اي��ف��ان��ز  وك���ان 
االنكليزي ث��الث م���رات، وك��اأ���س ال��راب��ط��ة م��رت��ني، قبل ان 
ينتقل اىل و�صت بروميت�س عام 2015، وعني قائدا لالأخري 

يف يوليو بعد رحيل دارن فليت�صر اىل �صتوك �صيتي.
تعزيز  �صيتي عن  بيب غوارديوال مدرب  اال�صباين  ويبحث 

م��رك��ز ق��ل��ب ال���دف���اع، وم���ع االجت�����اه ل��ع��دم االع��ت��م��اد على 
كل  امل����درب  ل���دى  يبقى  ف��ان��ه  م��ان��غ��اال،  ال��ي��اك��ي��م  الفرن�صي 
وقائد  اوتامندي  نيكوال�س  واالرجنتيني  �صتونز  جون  من 
لعنة  الذي يعاين من  فن�صنت كومباين  البلجيكي  الفريق 

اال�صابات املتكررة.
ا�صرتليني  مليون جنيه   200 من  اك��رث  �صيتي  انفق  وق��د 
ل�����ص��م الع��ب��ني ا���ص��ت��ع��دادا ل��ل��م��و���ص��م اجل���دي���د، ف��ت��ع��اق��د مع 
ثالثة مدافعني هم كايل ووكر والفرن�صي بنجامان مندي 
وال��ربازي��ل��ي دان��ي��ل��و، والع���ب ال��و���ص��ط ال��ربت��غ��ايل برناردو 

�صيلفا، واحلار�س الدويل الربازيلي ايدر�صون مورايي�س.

و�شت بروميت�س يرف�س عر�س يونايتد ل�شم ايفانز 



    
عري�س يق�شي ليلة الدخلة م�شجوًنا

حتول زفاف عراقي ينحدر من املو�صل اإىل ق�صية راأي عام ب�صبب 
اأحد  اعتقاله من قبل القوات االأمنية بعد دخوله على زوجته يف 

فنادق العا�صمة بغداد.
 17 قبل  خلف  ح�صني  علي  العري�س  غرفة  اأمنية  ق��وة  واقتحمت 
ا�صم  م��ع  ا�صمه  ت�صابه  ب��داع��ي  ال�صرطة  مركز  اإىل  لتقتاده  ي��وًم��ا 

�صخ�س اآخر مطلوب للق�صاء.
وبح�صب و�صائل اإعالم حملية، فاإن وزير الداخلية قا�صم االأعرجي، 
ما زال يالحق الق�صية التي اأثارت لغًطا وا�صًعا يف ال�صارع العراقي، 
ة اأن  لكنه لغاية االآن مل يح�صمها ب�صبب تقاطع ال�صالحيات خا�صً
العري�س من اأهايل املو�صل ما يعني ح�صم الق�صية يف نينوى التي 

تعاين ارتباًكا يف الق�صايا االإدارية.
يف  ا�صتدعته  اأمنًية  ق��ًوة  ف��اإن  علي،  العري�س  ح��ادث  مالب�صات  ويف 
فندق املن�صور ميليا، بعد وقت قليل من �صعوده لغرفته التي كان 
من املقرر اأن يق�صي ليلة زفافه فيها، لكنه رف�س ترك زوجته حتى 
و�صل خاله ال�صاعة 3 فجًرا اإىل الفندق لينقل العرو�س اإىل اأهلها، 
فيما قام رجال االأمن بنقل العري�س اإىل مركز �صرطة ال�صاحلية، 
من  املقربني  ال�صباط  اأح��د  ويوؤكد  هناك.  حمتجًزا  م��ازال  حيث 
وزير الداخلية، اأن الوزارة تعتزم خالل االأيام القادمة، وبعد اإكمال 
على  له  جديد  زف��اف  حفل  اإقامة  العري�س،  ال�صاب  �صراح  اإط��الق 

ح�صاب الوزارة، موؤكًدا اأن ترتيبات احلفل واحلجز جارية.

توقف قلبه 40 دقيقة وجنا
اأنقذ فريق طبي يف م�صت�صفى االأن�صار احلكومي يف املدينة املنورة 
يف اململكة العربية ال�صعودية، مري�صاً يف العقد اخلام�س من عمره 

اأ�صيب بنوبة قلبية، توقف على اإثرها قلبه وجهازه التنف�صي.
باإجراء  الطبي  الفريق  ق��ام  ال�صعودية،  عكاظ  �صحيفة  وبح�صب 
االإنعا�س القلبي الرئوي للمري�س با�صتخدام ال�صدمات الكهربائية 
التي ا�صتمرت نحو 40 دقيقة، يف واحدة من اأطول حاالت االإنعا�س 

القلبي على االإطالق.
بعودة  االأط��ب��اء  ف��وج��ئ  امل��ري�����س، حيث  االإل��ه��ي��ة  العناية  واأن��ق��ذت 
نب�صات قلب املري�س، ليو�صع حتت املراقبة بالعناية املركزة، حيث 

اأفاد االأطباء اأن حالته يف حت�صن م�صتمر.

لبوؤة تعانق �شابا اأنقذها
للبوؤة  فيديو  لقطات  االجتماعي،  التوا�صل  مواقع  على  انت�صرت 

وهي تعانق بحرارة نا�صطا بيئيا كان قد اأنقذها عند والدتها. 
مقطع  يف  ريت�صارد�صون،  كيفن  افريقي  اجلنوب  النا�صط  ي�صاهد 
الفيديو، وهو يقف يف املاء بينما تقفز لبوؤة عمالقة باجتاهه من 

بني اأع�صاب من الق�صب فيما يبدو اأنه هجوم على مفرت�س. 
ريت�صارد�صون قد  كان  �صبلني  اإح��دى  -وه��ي  اللبوؤة  اأن  ات�صح  لكن 

اأنقذهما عندما رف�صتهما والدتهما- تريد يف الواقع معانقته. 
لغة غري منطوقة للحديث مع ميغ  اإن لديه  ريت�صارد�صون  وقال 

واأميي وهما اللبوؤتان اللتان اأنقذهما. 
اأن��ه ف�صل،  واأك��د  اأمهما تخلت عنهما يف حفرة.  اأن  واأ�صاف كيفن 

بدال من و�صعهما يف قف�س، اأن مينحهما فر�صة حلياة اأف�صل. 
للحياة  حممية  يف  وو�صعهما  القف�س  م��ن  اإخراجهما  ق��رر  ل��ذا، 

الربية مع حيوانات اأخرى. 

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة  

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

- فاك�س: 4488436 املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

هذا النظام الغذائي يجذب الن�شاء اإىل الرجال
اأجرى باحثون من جامعة ماكواري يف اأ�صرتاليا درا�صة �صغرية اختربوا فيها الوجبات الغذائية حلوايل 43 رجاًل.
وا�صتخدم العلماء اختبار اللون لالأطعمة احلمراء، وال�صفراء، والربتقالية لقيا�س الوجبات الغذائية التي يتناولها 
امل�صاركون، وفًقا ل�صحيفة ديلي مريور الربيطانية. بعد ذلك، طلبوا من الرجال ممار�صة التدريبات بعد ارتداء 

قمي�س نظيف من القطن غري املعطر، وطلبوا من 9 ن�صاء ا�صتن�صاق رائحتهم.
وكان البحث قاطًعا، فقد ف�صلت الن�صاء الرجال الذين تناولوا الوجبات الغذائية التي حتتوي على ن�صبة عالية من 

الفاكهة واخل�صراوات على اأولئك الذين تناولوا الكثري من الكربوهيدرات املكررة.
وقال اإيان �صتيفن، اأ�صتاذ التطور وعلم الوراثة وعلم النف�س يف جامعة ماكواري يف اأ�صرتاليا: لقد عرفنا لفرتة من 

الوقت اأن الرائحة هي عن�صر مهم من عنا�صر اجلاذبية، خا�صة بالن�صبة للن�صاء. 
واأ�صاف : وجدت الن�صاء اأ�صا�ًصا اأن الرجال الذين ياأكلون املزيد من اخل�صراوات لهم رائحة اأجمل.

ولكن الربوفي�صور �صتيفن لي�س املوؤلف االأول الذي يكتب عن العالقة بني النظام الغذائي والرائحة واجلاذبية.
وت�صري العديد من الدرا�صات االأخرى، مبا يف ذلك عدد من التجارب من عامل االأنرثوبولوجيا يف جامعة ت�صارلز 
ا اإىل اأن الغذاء له تاأثري على كيفية جاذبية الن�صاء للرجال. فمن املحتمل اأن تكون الرائحة موؤ�صًرا قوًيا على  اأي�صً

ال�صحة، حيث تريد املراأة رجاًل قوًيا �صاحًلا، لذا فاإن تناول الكثري من الفاكهة واخل�صراوات اأمر جيد.
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ملاذا يتناول املر�شى بي�س الديدان ؟
بلع  املناعي، يف  اجل��ه��از  ا�صطرابات  م��ن مر�صى  ال��ع��امل  ح��ول  االآالف  ب��داأ 
بي�س الديدان ال�صريطية الطفيلية، بعدما و�صفها اأطباء اأملانيون باملُعاجلة 
الذئبة اجللدي  وداء  اله�صمية،  واال�صطرابات  والربو،  االأمعاء  اللتهابات 

واحل�صا�صية، ومر�س كرون، والت�صلب املتعدد.
اإن  املتحدة  الواليات  من  وت�صدر  العلمية   ”Discover“ جملة  وقالت 
اأملانيا قد تكون اأول دولة يف العامل ُت�صّرع هذا العالج املثري للجدل، والذي 

اأطلقت عليه ا�صم عالج الديدان الطفيلية.
واأ�صافت املجلة اأن العالج ينطوي على عدوى طفيلية متعمدة، تقمع نظام 
املناعة املفرط ملجموعة من االلتهابات واال�صطرابات يف اجل�صم، والتي ُيعد 

عالجها �صئياًل.
ويدر�س املكتب االحتادي حلماية امل�صتهلك و�صالمة االأغذية يف اأملانيا حالياً 
ال�صماح ال�صتخدام طفيليات من نوع ديدان “م�صلكة” للعالج، حيث ي�صيب 
هذا النوع عادًة اخلنازير، وُيعد ق�صري العمر يف الب�صر، ما من �صاأنه اأن ُيقلل 

من خطر االآثار اجلانبية.
�صكل  ا�صتخدامها، ف�صُت�صنع ديدان م�صلكة على  املوافقة على  ويف حال مت 

�صائل يحتوي على بي�س الديدان، و�صيو�صف كمكون غذائي.
ب��ال��دي��دان ك���دواء قيد  ال��ع��الج  ال��غ��ذاء وال����دواء االأم��ري��ك��ي��ة  اإدارة  و�صنفت 
الدرا�صة، اأما املك�صيك فت�صتخدمه عياداتها اخلا�صة يف العالج، كما واأقرت 
ويو�صون  ال�صخ�صي،  ا�صتخدامه  من  خ��رباء  وُيحذر  ا�صتخدامه.  تايالند 
با�صتخدام العالج بالديدان مع اإ�صراف طبي، وذلك لر�صد تفاعل العالج 

مع املر�س بعناية، ولتجنب حدوث اأي اآثار جانبية حادة.

ك�شوف ال�شم�س ت�شبب بخ�شائر بـ700 مليون دولر 
ُي�صاف ك�صوف ال�صم�س الكلي االأ�صبوع املقبل اإىل قائمة من االأمور التي تلهي 
العاملني عن العمل مما يكبد ال�صركات االأمريكية خ�صائر يف االإنتاج مبئات 
االأمريكيون خ�صائر يف  العمل  اأ�صحاب  و�صيتكبد  ال��دوالرات.  املاليني من 
االإنتاج تقدر بنحو 694 مليون دوالر جراء 20 دقيقة تقريبا تقدر موؤ�ص�صة 
ت�صالنجر جراي اآند كري�صما�س اأن العاملني �صيقتطعوها من يوم عملهم يف 
يوم االثنني 21 اأغ�صط�س اآب للقيام واخلروج من مكاتبهم ملتابعة الك�صوف 
الذي �صي�صتغرق دقيقتني ون�صف دقيقة تقريبا. وقال اندي ت�صالنجر نائب 
رئي�س املوؤ�ص�صة التي تتخذ من �صيكاجو مقرا لها اإن 20 دقيقة هو تقدير 
اأط��ول من  وقتا  ي�صتغرقون  قد  النا�س  كثريا من  اأن  اإىل  متحفظ م�صريا 
اأخذ  حتى  اأو  اخلا�صة  الروؤية  نظارات  اأو  التل�صكوب  اأجهزة  ليجهزوا  ذلك 
عطلة يف ذلك اليوم. واأ�صاف هناك عدد قليل جدا من النا�س لن يخرجوا 
عندما تكون هناك ظاهرة �صماوية حتدث فوق روؤو�صهم. وقدر ت�صالنجر 

عدد العاملني يف ذلك اليوم بنحو 87 مليون �صخ�س.

في�شبوك يخترب حمتوى اإخباري 
ح�شب اهتمام امل�شتخدم 

حاليا  ف��ي�����ص��ب��وك  م���وق���ع  ي��خ��ت��رب 
خا�صية توفر روابط للمو�صوعات 
واالأخ�������ب�������ار ح�������ص���ب اه����ت����م����ام كل 
توا�صل  ال��ذي  الوقت  م�صتخدم يف 
ف��ي��ه ال�����ص��رك��ة ال��ب��ح��ث ع���ن طرق 
يق�صيه  ال�������ذي  ال����وق����ت  ل�����زي�����ادة 
اأك�����رب موقع  امل�����ص��ت��خ��دم��ون ع��ل��ى 

للتوا�صل االجتماعي يف العامل.
"املو�صوع  خا�صية  املوقع  ويخترب 
املميز" على خدمة موجز االأخبار، 

اخلدمة االأ�صا�صية يف في�صبوك.
اخلا�صية  اأن  ف��ي�����ص��ب��وك  واأك��������د 
امل�صتخدمني  مل�����ص��اع��دة  ُم�����ص��م��م��ة 
الداخلة  املحتويات  اكت�صاف  على 
وتدخل  اه��ت��م��ام��ات��ه��م.  ن��ط��اق  يف 
ال�����ص��رك��ة ال��ت��ع��دي��الت دائ���م���ا على 
خ��دم��ة م��وج��ز االأخ���ب���ار. وتخ�صع 
التعديالت املحتملة لفح�س دقيق 

قبل اأن تدخلها ب�صورة ر�صمية.
االأخبار  م��وج��ز  خ��دم��ة  وتت�صمن 
اأ�صدقاء  ين�صرها  التي  املحتويات 
بالرتتيب  وتعر�س  امل�صتخدمني 
وف��ق��ا خل��وارزم��ي��ة ح��ل��ول ح�صابية 
وكذلك  في�صبوك  مب��وق��ع  خا�صة 
اإع��الن��ات وم��ن�����ص��ورات من  تعر�س 
اإعجابه  امل�صتخدم  اأب��دى  �صفحات 
ت���ق���دمي حمتوى  وان����ط����وى  ب���ه���ا. 
بالن�صبة  م�����ص��اع��ب  ع��ل��ى  اإخ���ب���اري 
االنتخابات  ف��ق��ب��ل  ل��ف��ي�����ص��ب��وك. 
م�صتخدمو  ت��ع��ر���س  االأم���ري���ك���ي���ة 
امل���وق���ع ل��ت��ق��اري��ر زائ���ف���ة ت��ق��ول اإن 
املر�صح  اأي������د  ف��رن�����ص��ي�����س  ال���ب���اب���ا 
ترامب  دونالد  اآن��ذاك  اجلمهوري 
ع��ل��ى جثة  ع���رثت  ال�����ص��ل��ط��ات  واأن 
ي��ح��ق��ق يف ق�صية  احت�����ادي  ع��م��ي��ل 
الدميقراطية  باملر�صحة  متعلقة 

هيالري كلينتون.

�شاطئ يلفظ اأ�شالء 
ب�شرية

ي�صهد اإقليم تزنيت املغربي، ا�صتنفاًرا اأمنًيا منذ 
�صيدي  �صاطئ  يف  ب�صرية  اأع�����ص��اء  على  ال��ع��ث��ور 

مو�صى التابع للمنطقة.
وقالت م�صادر حملية اإن البحر لفظ خالل 24 
�صاعة املا�صية اأطراًفا اآدمية مقطعة، فتم العثور 
يف البداية على يد مقطوعة على م�صتوى الكتف 
والكوعني، وبعدها ب�صاعات ُعرث على اأ�صالء من 

اجلزء العلوي جل�صد ب�صري.
امل�صت�صفى اجلهوي احل�صن  اإىل  وُنقلت االأ�صالء 
اإذا  م��ا  االآن  اأك��ادي��ر، وال يعرف حتى  ال��ث��اين يف 

كانت االأطراف تعود لرجل اأو امراأة.
الواقعة،  اأن��ه مت فتح حتقيق يف  امل�صادر  واأك��دت 
معطيات  لك�صف  الطبي  الت�صريح  على  يعتمد 
م���ه���م���ة ل���ل���ت���ع���رف ع���ل���ى ال�����ص��ح��ي��ة وح�����ل لغز 

اجلرمية.

ترتك ر�شيعها ميوت وتاأخذ قيلولة   
غرب  يف  العمر  من  ع�صر  التا�صع  ال�صهر  يف  طفل  ق�صى 
يف  وح��ي��دا  ط���وال  ���ص��اع��ات  وال��دت��ه  تركته  بعدما  النم�صا 
اأعلنت  م��ا  بح�صب  ال��راح��ة،  م��ن  ق�صطا  لتاأخذ  �صيارتها 

ال�صرطة ام�س االأول اخلمي�س. 
17 عاما، للمحققني  وقالت الوالدة، البالغة من العمر 
�صبات  ك��ان يغط يف  ال��ذي  الطفل  اأن توقظ  ت�صاأ  اإنها مل 
عميق بعد رحلة طويلة، فرتكته يف ال�صيارة وذهبت لتاأخذ 
ال�صيارة، وجدته قد  اإىل  ا�صتيقظت وع��ادت  وملا  قيلولة.  
فارق احلياة.  وقع هذا احلادث يف نينزينغ غرب النم�صا، 
حيث بلغت احلرارة ثالثني درجة .  واأظهر ت�صريح اجلثة 

اأن الوفاة ناجمة عن التعر�س املفرط لل�صم�س. 
وفتح حتقيق بحق الوالدة بتهمة القتل ب�صبب االإهمال. 

مات متم�شكًا بهاتفه اجلوال 
وثق الفنان ال�صعودي فايز املالكي، حادث مرور ب�صع ق�صى 
فيه �صخ�س كان يقود �صيارته عندما ارتطم بخلفية �صاحنة 
ي��رت��ب��ط با�صتخدام  ال��ط��ري��ق ذات���ه يف ح���ادث  ك��ب��رية ع��ل��ى 
فيديو  مقطع  يف  ويظهر  ال��ق��ي��ادة.  اأث��ن��اء  اجل���وال  الهاتف 
�صوره املالكي لطريق يف مدينة الريا�س، ال�صيارة من نوع 
“كاديالك” وقد ا�صطدمت بال�صاحنة من اخللف ودخلت 
املالكي  وي��ق��ول  ال��ف��ور.  على  حتفه  �صائقها  ليلقى  اأ�صفلها 
ان�صغال  اإن احلادث وقع على طريق مكة بالريا�س ب�صبب 
ال�صائق بهاتفه اجلوال قبل اأن يقوم بت�صوير ال�صائق ميتاً 
حم�صوراً  ظ��ل  حيث  اجل���وال،  وب��ي��ده  �صيارته  كر�صي  على 
حلني متكن رجال الدفاع املدين من ا�صتخراج جثته. ووجد 
التوا�صل االجتماعي يف  الفيديو تداواًل الفتاً على مواقع 
ا�صتخدام  لعدم  متكررة  ودع��وات  ن�صائح  و�صط  ال�صعودية 
الهاتف اجلوال اأثناء قيادة ال�صيارة يف بلد ي�صجل معدالت 

وفيات واإ�صابات مرتفعة عاملياً ب�صبب حوادث ال�صري.

ل�شو�س ي�شرقون حيوانات من حديقة
حتقق ال�صلطات يف فنزويال يف �صرقة حيوانات من حديقة 
يكون  اأن  مرجحة  البالد،  غ��رب  يف  زوليا  بوالية  حيوان 
الدافع وراء اجلرمية هو اأكل هذه احليوانات يف عالمة 
اأخرى على تفاقم اأزمة اجلوع يف الدولة التي تواجه نق�صا 
اإن  ال�صرطة،  الغذائية. وقال م�صوؤول يف  امل��واد  مزمنا يف 
الل�صو�س �صرقوا اثنني من حيوانات البقري ذي الياقة- 
وهي ف�صيلة ثدييات ت�صبه اخلنازير- يف مطلع االأ�صبوع 
من حديقة حيوان زوليا يف مدينة ماراكايبو على مقربة 
من احلدود الكولومبية. وقال لوي�س مورالي�س امل�صوؤول 
اأنه �صرقا  الوطنية لل�صحفيني ما نفرت�صه  ال�صرطة  يف 
يف  اال���ص��رتاك��ي  االقت�صاد  انهيار  واأدى  اأكلهما.  بغر�س 
البالد اإىل نق�س حاد يف املواد الغذائية، مما �صبب انت�صار 
حاالت �صوء التغذية ودفع املاليني للبحث عن الطعام يف 
اأي مكان مبا يف ذلك حاويات القمامة ومكبات النفايات.

وعزا الرئي�س نيكوال�س مادورو النق�س يف املواد الغذائية 
والطرق  ال�صوارع  اأغلقت  التي  املعار�صة  مظاهرات  اإىل 
الرئي�صية، ف�صال عن “حرب اقت�صادية” ي�صنها خ�صومه 
مب�صاعدة وا�صنطن. لكن مدير حديقة احليوان ليوناردو 
يف  وقعت  التي  احل��ي��وان��ات  �صرقة  موجة  اإن  ق��ال  نونيز، 
ت�صعى  خم���درات  ع�صابات  تدبري  م��ن  املا�صية  االأ�صابيع 

لبيع احليوانات. امراأة تلتقط �شورة �شيلفي مع بناتها يف �شاطئ اأنكول بجاكرتا، حيث حتتفل اإندوني�شيا بعيدها الوطني الـ 72. )ا ف ب(

ا�شتبعاد املوؤامرة يف 
مقتل الأمرية ديانا

الفر�صيات  ع���������ص����رات  ط����رح����ت 
ديانا قبل  الليدي  لتف�صري م�صرع 
ب���اري�������س. لكن  ع�����ص��ري��ن ع���ام���ا يف 
منذ ذلك احلني اأكد حتقيقان انه 
ح���ادث �صري ع���ادي، وه��و م��ا عادت 
موؤخرا  ن�صرت  معلومات  ل��ت��وؤك��ده 
التي كانت  املر�صيد�س  �صيارة  حول 

تقلها.
يف الدقيقة 26 بعد منت�صف الليل 
�صيارة  �صدمت  اأغ�صط�س،   31 يف 
الليموزين التي كانت تقل االأمرية 
ديانا العامود الثالث ع�صر يف نفق 
اأملا يف الدائرة الثامنة من باري�س. 
الفايد  دودي  عماد  �صديقها  ت��ويف 
الفور،  على  ب��ول  ه��ري  وال�صائق 
مل  �صاعات.  بعد  االأم��رية  وتوفيت 
���ص��وى حار�صها  ي��ن��ج م��ن احل����ادث 

ال�صخ�صي تريفور ريز-جونز.
وا�صتبعد املحققون فر�صية طرحها 
امل�صري  امل���ل���ي���اردي���ر  دودي  وال�����د 
حم��م��د ال��ف��اي��د ب���وج���ود م���وؤام���رة 
الربيطانية  اال�صتخبارات  حاكتها 
باإيعاز من االأمري فيليب زوج امللكة 

اإليزابيث الثانية.
ف��ت��ح��ت ال��ن��ي��اب��ة ال��ف��رن�����ص��ي��ة على 
واتهم  احل����ادث  يف  حتقيقا  ال��ف��ور 
ال��ذي��ن ك��ان��وا يتعقبون  امل�����ص��ورون 
اإىل  و�صولها  منذ  و�صديقها  ديانا 
باري�س اعتقاداً باأن ت�صرفاتهم هي 
القيادة  اإىل  ال�����ص��ائ��ق  دف��ع��ت  ال��ت��ي 
ت�صعة منهم  ب�صرعة هائلة. خ�صع 
لال�صتجواب وكذلك �صائق دراجة. 
اإىل  التحقيق  �صنتني، خل�س  وبعد 
ع��دم كفاية االأدل���ة، وه��و ما اأكدته 

حمكمة التمييز يف �صنة 2002.

الأخبار برايل.. تخاطب املكفوفني 
اأك��رث من ثالثة ماليني  يف م�صر، حيث يتلم�س 
كفيف طريقهم للتعلم والثقافة و�صط غابة من 
املعوقات، �صدرت جملة تخاطب املكفوفني بلغتهم 

بل وتوفر لهم فر�س عمل باملجال ال�صحفي.
يقول اأحمد املراغي رئي�س حترير جملة االأخبار 
برايل ال�صادرة عن موؤ�ص�صة اأخبار ام�س "الطريق 
مل ي��ك��ن م��ف��رو���ص��ا ب����ال����ورود ل��ك��ن��ن��ا ت��غ��ل��ب��ن��ا على 
ال�صعاب واملعوقات التي واجهتنا بحكم اأن الفكرة 
جديدة وغري م�صبوقة يف �صوق ال�صحافة مب�صر 

حتى �صدر العدد االأول يف مار�س املا�صي .
اإ�صدار  ع��ن  امل�صوؤولة  الر�صمية  اجلهة  وي�صيف 
اأول  اأم��ام  منده�صة  وقفت  ال�صحفي  الرتخي�س 
جميع  بب�صاطة  الأن  لها  اأر���ص��ل��ن��اه  جتريبي  ع��دد 
اأوراق املجلة كانت بي�صاء نا�صعة لي�س بها �صوى 
املحررين  اأح��د  اإر���ص��ال  علينا  ب��ارزة فتعني  نقاط 
اإر����ص���ال ن�����ص��خ��ة مطبوعة  ل���ق���راءة امل��ح��ت��وى ث���م 

تقليدية.
ق��ائ��ال : توفري  ل���روي���رتز  ومي�����ص��ي يف ح��دي��ث��ه 
مع  �صراكة  فاأقمنا  �صهال،  يكن  مل  اأي�صا  متويل 
العاملة يف م�صر وجنحنا يف جذب  البنوك  اأح��د 
بع�س االإعالنات. وكلما تخطينا عقبة زاد اإمياننا 
مبا نفعل، وحتم�صنا اأكرث ملوا�صلة امل�صروع الذي 
للمكفوفني  وم��ع��رف��ي��ة  ث��ق��اف��ي��ة  ح��اج��ة  ي��ل��ب��ي  ال 
فح�صب بل يوفر فر�س عمل وتدريب ملن تخرج 

منهم يف كليات واأق�صام االإعالم .
وجملة االأخبار برايل �صاملة عامة ت�صم خمتلف 
وبها  وال�صيا�صية  وال��ف��ن��ي��ة  ال��ري��ا���ص��ي��ة  االأق�����ص��ام 
خم��ت��ل��ف ف��ن��ون ال�����ص��ح��اف��ة م���ن حت��ق��ي��ق وح����وار 
م��ن نحو ع�صرة  ف��ري��ق عملها  وي��ت��ك��ون  واأخ���ب���ار. 
حمررين جميعهم من املكفوفني، ميلك بع�صهم 
خ����ربات ���ص��اب��ق��ة ب��ال��ع��م��ل ال�����ص��ح��ف��ي ف��ي��م��ا وجد 

البع�س االآخر فر�صته االأوىل يف املجلة.

�شويفت تتربع ل�شحايا الإعتداءات
نف�صها  الذي قطعته على  بالعهد  �صويفت  تيلور  االأمريكية  البوب  اأوفت جنمة 
يف  االأ���ص��ب��وع  ه��ذا  ف��وزه��ا  عقب  االع��ت��داءات  �صحايا  ت�صاعد  جماعات  مب�صاعدة 
ق�صية حتر�س رفعتها يف كولورادو �صد من�صق االأغاين ديفيد مولر. وتربعت 

مغنية فريل�س البالغة من العمر 27 عاما يوم االأربعاء مبا و�صفه م�صوؤولون 
بالتوعية  املهتمة  االأمريكية  ه��ارت  جويفول  ملوؤ�ص�صة  �صخي  ت��ربع  ب��اأن��ه 

بق�صايا العنف اجلن�صي ودعم �صحايا االعتداءات .  وقالت املوؤ�ص�صة يف 
بيان " تت�صرف جويفول هارت باأن تعرتف تيلور �صويفت بعملها نيابة 
يف خدمة الناجني من العنف املنزيل واالعتداء اجلن�صي واالعتداء على 
االأطفال". وقالت جنمة البوب يف �صهادة لها بخ�صو�س واقعة التحر�س 
اأ�صواتهن.  اإ�صماع  على  االأخ��ري��ات  الن�صاء  ت�صاعد  اأن  اأرادت  اإنها  بها 

وقالت اإنها �صتتربع ملنظمات ت�صاعد �صحايا االعتداء اجلن�صي على 
الدفاع عن اأنف�صهم. وقالت مايلي اإم.زامبوتو املديرة التنفيذية 

ملوؤ�ص�صة جويفول هارت لهافنجتون بو�صت اإن تربع �صويفت 
للغاية" ولكنها مل تك�صف عن قيمة التربع. "�صخي 


