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�أبوظبي  "�لطو�رئ و�ل�شالمة �لعامة" ب�شرطة 
تكمل جاهزيتها للعام �لدر��شي �جلديد

 •• اأبوظبي - وام: 
جاهزيتها  �أب��وظ��ب��ي  ب�شرطة  �لعامة  و�ل�شالمة  �ل��ط��و�رئ  مديرية  �أكملت 
وقال  �ملعد�ت.  باأحدث  �ملجهزة  �لدر��شي �جلديد من خالل مركباتها  للعام 
�إبر�هيم �لعامري مدير مديرية �لطو�رئ و�ل�شالمة �لعامة  �لعقيد حممد 
و�لإطفاء  �لإ�شعاف  �لأطفال يف جمالت  لتوعية  مبادرة  �شتنفذ  �ملديرية  �أن 
و�لإنقاذ و�إجر�ء�ت �ل�شالمة �لعامة با�شتخد�م �لبتكار و�لإبد�ع يف �إطار حملة 

�شرطة �أبوظبي حتت �شعار "يف �شالمتكم �شعادتنا".     )�لتفا�شيل �ص2(

�ل�شحة توؤكد �شالمة وجودة دو�ء »بروفني« 
 •• دبي-وام:

دو�ء بروفني  �ملجتمع �شالمة وماأمونية وج��ودة  �ل�شحة ووقاية  وز�رة  �أك��دت 
�ملرخ�ص يف دولة �لإمار�ت كم�شاد لالإلتهاب وم�شكن لالآلم وخاف�ص حلر�رة 
لالأطفال وخلوه من �أية حتذير�ت طبية. وقال �لدكتور �أمني ح�شني �لأمريي 
�لعليا  �للجنة  رئي�ص  و�لرت�خي�ص  �لعامة  �ل�شحة  ل�شيا�شة  �مل�شاعد  �لوكيل 
لليقظة �لدو�ئية بالدولة يف ت�شريح له �أم�ص بهذ� �خل�شو�ص �أن �ملن�شور �لذي 
يتم تد�وله ب�شكل و��شع عرب ر�شائل و�شائل �لتو��شل �لجتماعي حول �حتو�ء 

دو�ء بروفني على رقائق �لألومنيوم غري �شحيح               )�لتفا�شيل �ص3(

مواقــيت ال�صالة
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�حتد�م �لن�شقاق و�ل�شر�ع بني �حلوثيني و �ملخلوع �شالح وحت�شيد �لقو�ت ل�شد�م كبري

مو��شلة ق�شف �شو�حي دم�شق من قبل قو�ت �لنظام

�ملبعوث �لأممي غ�شان �شالمة خالل موؤمتر �شحايف

�لنه�شة تثبت موقعها وت�شاند حكومة �ل�شاهد 2

قرقا�ش: �لتخبط �أ�شبح مالزمًا 
و�شفة لدبلوما�شية �لدوحة 

•• اأبوظبي- الفجر:  

�خلارجية،  لل�شوؤون  �ل��دول��ة  وزي��ر  قرقا�ص  �أن���ور  �لدكتور  معايل  وج��ه 
�أم�ص، �ل�شكر للكويت و�أمريها �ل�شيخ �شباح �لأحمد �جلابر �ل�شباح على 
�أزم��ة قطر وحميطها �خلليجي  به نحو معاجلة  �لذي يقومان  �جلهد 
على  �أم�����ص  ن�شرها  ت��غ��ري��د�ت  �شل�شلة  يف  معاليه،  و�أ���ش��اف  �لطبيعي.  
�شفحته على موقع »تويرت«، �أن »�لتخبط �أ�شبح مالزماً و�شفة ل�شيا�شة 
�لدولة  و�أك��د وزي��ر  �ل��ت��ط��ور�ت«.   �لتعامل مع  �ل��دوح��ة يف  ودبلوما�شية 
�لأزم��ة وهي  �لأ�شا�ص حلل  �لركن   13 »�ملطالب  �أن  لل�شوؤون �خلارجية 
�لدوحة. وت�شريحات  �لثقة يف  �شيا�شات م�شرة و�نعد�م  ح�شيلة تر�كم 
�أمري �لكويت، �أياً كانت �لقر�ءة، �أكدت مركزيتها«.  و�أو�شح معايل �لوزير 
دبلوما�شي وحركته  �لأزم��ة  �أن حل  �لأول  �ليوم  �أك��د منذ  »�لتحالف  �أن 
�لرتويج  ور�ء  موقفها  وه�شا�شة  �لدوحة  فزع  �ل�شيادية.  حقوقه  �شمن 
�أن  »قلقي  قائاًل  تغريد�ته  معاليه  وختم  �لع�شكري«.   �خليار  لأوه���ام 
و�لرتّدد  �لقر�ر  م�شادر  بتعدد  �خل��رّية  �لكويت  جهود  تقو�ص  �لدوحة 
و�لرت�جع. �حلكمة مطلوبة خلروج قطر من ماأزقها و�إ�شاعة �لفر�ص 

يف غري �شاحلها«. 
 ومل ت��ب��ل��غ ب����اأي �إخ���ط���ار ب��ه��ذ� �خل�����ش��و���ص م��ن ه��ي��ئ��ة �ل�����دو�ء و�لغذ�ء 
�لأمريكية و�لهيئة �لأوربية للدو�ء و�لهيئة �لأ�شرت�لية للدو�ء .. لفتا 
�إىل �أنه مت �لتو��شل مع �ل�شركة �مل�شنعة و�لتي �أكدت بدورها عدم �شحة 

•• اأبوظبي-وام:

�أ����ش���درت ك��ل م��ن دول����ة �لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة 
�لبحرين  ومم��ل��ك��ة  �ل�����ش��ع��ودي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة  و�مل��م��ل��ك��ة 
وجمهورية م�شر �لعربية بياناً م�شرتكاً ب�شاأن �لأزمة 

مع قطر، يف ما يلي ن�شه: 
»تعلن كل من دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ململكة 
�ل��ب��ح��ري��ن وجمهورية  �ل�����ش��ع��ودي��ة ومم��ل��ك��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
دولة  �أم���ري  �شمو  و���ش��اط��ة  ت��ق��در  �أن��ه��ا  �لعربية  م�شر 
�ل�شلطة  لإع��ادة  �مل�شكورة  وجهوده  �ل�شقيقة  �لكويت 
��شتعد�د  عن  �أعلنه  وما  �ل�شو�ب  ج��ادة  �إىل  �لقطرية 
و�ل�شتعد�د  �لثالثة ع�شر  باملطالب  قطر لالعرت�ف 
�أن �حلو�ر حول تنفيذ  و�أنها توؤكد  للتفاو�ص حولها، 
تاأ�شف  كما  ���ش��روط،  �أي  ي�شبقه  ل  �أن  يجب  �ملطالب 
�لدول �لأربع ملا قاله �أمري �لكويت عن جناح �لو�شاطة 
�خليار  �أن  على  ت�شدد  �إذ  �لع�شكري..  �لتدخل  بوقف 
�ل��ع�����ش��ك��ري مل ول���ن ي��ك��ون م��ط��روح��اً ب����اأي ح���ال و�أن 
�لأزمة مع قطر لي�شت خالفاً خليجياً فح�شب، لكنها 

مع عديد من �لدول �لعربية و�لإ�شالمية �لتي �أعلنت 
لالإرهاب،  ودعمها  �لقطرية  �لتدخالت  من  موقفها 
�أج��م��ع مل تتمكن من  �ل��ع��امل  �أخ���رى كثرية يف  ودول 
�شاأنها  يف  �ل��ق��ط��ري  �لتغلغل  ب�شبب  موقفها  �إع���الن 
�لد�خلي مما جعلها تخ�شى من عو�قب ذلك خ�شو�شاً 
و�حت�شان  �لنقالبات  دعم  �لقطرية يف  �ل�شو�بق  مع 
ومتويل �لإرهاب و�لفكر �ملتطرف، وخطاب �لكر�هية.  
�إن ت�شريحات وزير �خلارجية �لقطري بعد ت�شريح 
�شمو �أم���ري �ل��ك��وي��ت ت��وؤك��د رف�����ص ق��ط��ر ل��ل��ح��و�ر �إل 
�لتي �تخذتها �لدول �لأربع  �ملقاطعة  �إج��ر�ء�ت  برفع 
وو�شعه  و�شيادي  ق��ان��وين  ب�شكل  م�شاحلها  حلماية 
يف  قطر  جدية  ع��دم  ي��وؤك��د  للحو�ر  م�شبقة  ل�شروط 
�حلو�ر ومكافحة ومتويل �لإرهاب و�لتدخل يف �ل�شاأن 

�لد�خلي للدول. 
وتثمن �لدول �لأربع موقف فخامة �لرئي�ص �لأمريكي 
�لوحيد  �ل�شبيل  �أن  �حل��ازم  وتاأكيده  تر�مب  دون��ال��د 
�لإرهاب  �لأزم��ة هو �شرورة وقف دعم ومتويل  حلل 

وعدم رغبته بحل �لأزمة مامل يتحقق ذلك«. 

مقتل الع�شرات من امللي�شيات وتدمري مواقعهم يف حلج

�شر�ع �النقالبيني يحتدم وتعزيز�ت حوثية مل�شقط ر�أ�ش �شالح
•• عوا�صم-وكاالت:

�أم�ص  �حل��وث��ي،  ميلي�شيا  �أر���ش��ل��ت 
�إىل  ع�شكرية  ت��ع��زي��ز�ت  �جلمعة، 
م��دي��ري��ة ���ش��ن��ح��ان م�����ش��ق��ط ر�أ����ص 
�ملخلوع  �ليمني  �لرئي�ص  وقبيلة 
ع���ل���ي ع����ب����د�هلل ����ش���ال���ح، وب������د�أت 
بالنت�شار يف �ملكان. وفق ما �أفادت 

م�شادر مينية.
�لتعزيز�ت  �إن  �مل�������ش���ادر  وق���ال���ت 
و�إن  ك��ب��رية،  �شنحان  �إىل  �ملر�شلة 
ق�������و�ت ع����دي����دة مت����رك����زت ق���رب 
#رمية_ و  #�شبوة  مع�شكري 

حميد .
�حل��وث��ي��ني عززو�  �أن  �أك����دت  ك��م��ا 
�ملديرية،  م��ن��اط��ق  يف  م�����ش��ل��ح��ني 
�شنحان  ق��ب��ي��ل��ة  حت�����رك  خ�����ش��ي��ة 
مل�������ش���ان���دة ����ش���ال���ح. ف��ي��م��ا ذك����رت 
���ش��ال��ح وجه  �أن  �أخ�����رى  م�����ش��ادر 
�شنعاء  ط����وق  ق��ب��ائ��ل  ب��ا���ش��ت��ن��ف��ار 
�مل�شاندة له، كما مت تعزيز وحد�ت 

ع�شكرية تابعة له.
وك���ان���ت �خل���الف���ات ����ش��ت��دت بني 
منذ  و�شالح  �حلوثي  ميلي�شيات 
�أ����ش���ب���وع���ني، وب��ل��غ��ت �أوج����ه����ا مع 
�حلوثيني  �ل����ق����ادة  �أح�����د  �إع������الن 
�أيدينا  متناول  يف  ب��ات  �شالح  �أن 

بينهم  �لنقالبيني،  م��ن  م�شلحاً 
قياد�ت ميد�نية يف معارك ب�شمال 

�ليمن.
�ل��وط��ن��ي يف بيان  وق����ال �جل��ي�����ص 
�شحفي، �إن �ملعارك �لتي �شهدتها 
�أ�شبوع قتل  �لقتال خالل  جبهات 
فيها �أكرث من 145 من م�شلحي 

�حلوثي.
و�أكد �جلي�ص على �شقوط حوثيني 
يف خمتلف �جلبهات منذ �جلمعة 
يف  �شقطو�   75 بينهم  �مل��ا���ش��ي��ة، 
م��ي��دي )ت��اب��ع��ة مل��ح��اف��ظ��ة حجة، 
���ش��م��ال غ�����رب( خ����الل حم����اولت 
�حلوثي،  ع��ن��ا���ش��ر  م��ن  م�شتمرة 
ل���ش��ت��ع��ادة م��و�ق��ع �أح��ك��م �جلي�ص 

�لوطني �شيطرته عليها موؤخر�ً.
هذ� وقامت قو�ت �جلي�ص �ليمني 
م�شاء  م����ن  م���ت���اأخ���رة  ����ش���اع���ة  يف 
�خلمي�ص، بق�شف مو�قع لعنا�شر 
من ميلي�شيا �حلوثي غرب مدينة 

كر�ص مبحافظة حلج.
وق������ال م�������ش���در يف ق����ي����ادة ق����و�ت 
�لغد،  ع����دن  ل�����ش��ح��ي��ف��ة  �جل��ي�����ص 
مو�قع  ق�شفت  �جلي�ص  ق��و�ت  �إن 
مديرية  م��رك��ز  غ��رب  للميلي�شيا 
�ن��ف��ج��ار�ت يف  ك��ر���ص. و�شمع دوي 

�ملو�قع �مل�شتهدفة بالق�شف.

�أن قر�ر  �أن��ب��اء عن  ت��رددت  بعدما 
�عتقاله �تخذ، ويبقى �لتوقيت.

ظهرت  �خل��الف��ات  تلك  �أن  يذكر 
�أغ�شط�ص   24 منذ  جلية  ب�شورة 
تظاهرة  �إىل  ����ش���ال���ح  دع�����ا  ي�����وم 
يف ���ش��ن��ع��اء، لإح���ي���اء �ل���ذك���رى �ل� 
)�ملوؤمتر  ح��زب��ه  ل��ت��اأ���ش��ي�����ص   35

�ل�شعبي(.

�لتظاهرة،  من  قليلة  �أي��ام  وبعيد 
ملي�شيا  يف  ب�������ارز  ق����ي����ادي  �أك�������د 
�أن  ن����اري����ة  ر����ش���ال���ة  �حل����وث����ي، يف 
لنقالب  ي��ح�����ش��ر  ك�����ان  ����ش���ال���ح، 
عليهم يف �لعا�شمة �شنعاء، يف 24 
ع�شو  و�عترب  �ملا�شي.  �أغ�شط�ص 
�ملكتب �ل�شيا�شي جلماعة �حلوثي، 
حممد �لبخيتي، �أن �لفعالية كان 

بهدف  لل�شاحات  �ل��ن��زول  هدفها 
�حتجاجية  باعت�شامات  �ل��ق��ي��ام 
وهذ� ما كان خمططا له بالفعل 
�لأمنية  لالإجر�ء�ت  �تخاذنا  لول 

�ملنا�شبة لإف�شالها.
�لوطني  �جلي�ص  �أعلن  ذل��ك،  �ىل 
للحكومة  �مل������������و�يل  �ل����ي����م����ن����ي 
 140 م��ن  �أك��رث  مقتل  �ل�شرعية 

تون�س: حكومة ال�شاهد 2 .. حكومة حرب...!

 دعم مكانة �لند�ء.. �لنه�شة تثّبت موقعها.. و�ال�شتنجاد بوزر�ء بن علي 

املبعوث الأممي اىل ليبيا يحذر من فو�شى الو�شاطة 
�الأمم �ملتحدة تعتزم ن�شر قو�ت �شالم بالعا�شمة �لليبية

•• روما-رويرتز:

حذرت �لأمم �ملتحدة من فو�شى �لتدخالت يف �لنز�ع �لليبي، يف �لوقت 
�لأزمة  �لدولية على تعزيز دوره��ا جم��دد�ً يف  �ملنظمة  �ل��ذي تعمل فيه 
�لليبية. وقال �ملبعوث �لأممي �جلديد �خلا�ص بليبيا غ�شان �شالمة، يف 
�إن م�شاعي  مقابلة مع �شحيفة فيلت �لأملانية �ل�شادرة، �ليوم �جلمعة، 
و�أ�شاف  وغ��ريه��ا.  ودول  منظمات  �لأط���ر�ف  كافة  م��ن  ت��اأت��ي  �لو�شاطة 
�شت  �أعينهم  �أم��ام  يجدون  عندما  بالرتباك  ي�شابون  �لليبيون  �شالمة 
�أو �شبع عمليات خمتلفة. �لكثري من �لطهاة لن ي�شاعدو� د�ئماً يف طهي 
طعام �شهي. و�أكد �أنه رغم كافة �لنو�ق�ص فاإن �لأمم �ملتحدة هي �لأف�شل 
�أخرى"،  ومنظمات  ب��دول  مقارنة  �لو�شاطة  ب��دور  لالإيفاء  ����ش��ت��ع��د�د�ً 
مو�شحاً �أن "�لأمم �ملتحدة تو�شع تو�جدها يف ليبيا مع مر�عاة �لو�شع 

�لأمني هناك، بغر�ص �لقرت�ب باأكرب قدر ممكن من �ملو�طنني.
جنديا  وقال غ�شان �شالمة �إن �ملنظمة �لدولية تعتزم �إر�شال نحو 250 
نيباليا حلفظ �ل�شالم �إىل ليبيا حلماية قاعدتها هناك يف �إطار خطة 

لإعادة عملياتها �إىل �لبالد.
�ملتحدة لعمليات  �مل�شاعد لالأمم  �لعام  �لأم��ني  وقال جان بيري ل كرو� 
ت�شم  �أن  �مل��رج��ح  م��ن  �إن  جنيف  يف  �شحفية  �إف����ادة  يف  �ل�����ش��الم  ح��ف��ظ 
�لوحدة �لع�شكرية نحو 150 فرد�. و�أ�شاف ل كرو� للتاأكد من حماية 
�شتتاألف  حماية  وح��دة  هناك  �شتكون  طر�بل�ص  يف  ن�شرهم  مع  زمالئنا 
�أفر�د ع�شكريني من �لأمم �ملتحدة من نيبال. وقال  �أ�شا�شي من  ب�شكل 
�شالمة ل�شحيفة ل �شتامبا �لإيطالية �إنه ميكن ن�شر ما يزيد قليال عن 

�ملقبلة. �لأ�شابيع  يف  �ل�شالم(  حلفظ  250)جنديا 

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

ل غالب ول مغلوب، هذ� ما يبدو 
على �شطح �لتحوير �لوز�ري �لذي 
�شهدته تون�ص �ذ حافظ �لتحوير 
�ل�شيا�شي  �ل��ت��و�زن  على  �ل���وز�ري 
�ل��ق��ائ��م ب��ني ك��ب��ار �ل��ف��رق��اء، ومل 
ي��خ��رج رئ��ي�����ص �حل��ك��وم��ة يو�شف 
�لمتحان  م��ن  خ��ا���ش��ر�  �ل�����ش��اه��د 
نيل  وب��ات  و�جهه،  �ل��ذي  �لع�شري 

�لثقة من �لربملان حم�شوما.
وقد قرر مكتب �لربملان �لتون�شي 
�لقادم  عقد جل�شة عامة �لثنني 
يو�شف  حل���ك���وم���ة  �ل���ث���ق���ة  مل���ن���ح 
خالل  ت���ق���رر  ك���م���ا   2 �ل�������ش���اه���د 
�أع�شاء  على  �لت�شويت  �لجتماع 

حكومة �ل�شاهد ع�شو� ع�شو�.
بعد  ج��اء  �جلل�شة  عقد  �أن  يذكر 
�ل��ط��ل��ب �ل����ذي ك���ان ق��د ت��ق��دم به 
�ل�شاهد  يو�شف  �حلكومة  رئي�ص 
ملكتب �ملجل�ص عقب �لعالن عن 

�لرتكيبة �حلكومية �جلديدة.

لكل  �لربملانية  �لكتل  �أعلنت  وقد 
�لنه�شة  تون�ص وحركة  ند�ء  من 
ع���ن منحهم  �ل��وط��ن��ي��ة  و�ل��ك��ت��ل��ة 
�ل�شاهد  ي��و���ش��ف  �ل��ث��ق��ة حل��ك��وم��ة 
�لعامة  �جلل�شة  خ��الل  �جل��دي��دة 
�لقادم،  ل��ي��وم �لث��ن��ني  �مل��ربجم��ة 
يف ح��ني م��از�ل��ت ع��دد م��ن �لكتل 
�لربملانية تدر�ص موقفها �لنهائي 

من �لتحوير.
�ل�شعبية  �جلبهة  ق���ّررت  ح��ني  يف 
�ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة عدم  و�ل���ك���ت���ل���ة 
للت�شكيلة  �أ����ش���و�ت���ه���م  م��ن��ح��ه��ا 
�أّجل  فيما  �جل��دي��دة،  �حلكومية 
�إىل  �لنهائي  موقفه  تون�ص  �آف��اق 
�لوطني  جمل�شه  �جتماع  بعد  ما 
�لحد.        )�لتفا�شيل �ص11(
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تعزيزات رو�شية اإىل دير الزور وق�شف على �شرقي دم�شق

رو�شيا تعلن مقتل وزير حرب د�ع�ش يف �شوريا
•• عوا�صم-وكاالت:

�أعلنت رو�شيا، �أم�ص �جلمعة، �أنها 
قتلت عدد�ً من كبار �لقياديني يف 
تنظيم د�ع�����ص �لإره��اب��ي يف غارة 
باأنه  يعرف  من  بينهم  �شوريا  يف 
»�أم��ري« دير �ل��زور و»وزي��ر حرب« 
�لوليات  كانت  �ل��ل��ذ�ن  �لتنظيم 
�مل��ت��ح��دة ح���ددت م��ك��اف��اأة للقب�ص 

عليهما. 
وقالت وز�رة �لدفاع �لرو�شية، يف 
»في�شبوك«  ن�شر على موقع  بيان 
نفذها  دق��ي��ق��ة  ���ش��رب��ة  »ن��ت��ي��ج��ة 
���ش��الح �جل��و �ل��رو���ش��ي يف حميط 
م��دي��ن��ة دي����ر �ل������زور ع��ل��ى مركز 
ق���ي���ادة وم���رك���ز �ت�������ش���الت، قتل 
تنظيم  م��ن  مقاتاًل  �أرب��ع��ني  نحو 

د�ع�ص«. 
»بح�شب  �ل������������وز�رة  و�أ������ش�����اف�����ت 
�لقتلى  ب��ني  م���وؤك���دة،  م��ع��ل��وم��ات 
�أرب�������ع�������ة ق�����ي�����ادي�����ني م���ي���د�ن���ي���ني 
موؤثرين �أحدهم �أمري دير �لزور 
و�أ�شافت  �ل�شمايل«.  حممد  �أب��و 
�ل���وز�رة �أن غ��ول م��ر�د حليموف، 
وه���و م���ن ط��اج��ي��ك�����ش��ت��ان و»وزي����ر 
�لإرهابي  �ل��ت��ن��ظ��ي��م  يف  �حل�����رب« 

تعر�ص »لإ�شابة قاتلة«. 
مطلع  �ملتطرف  �لتنظيم  و���ش��دد 
�لعام �حلايل ح�شاره على مدينة 

دير �ل��زور، بعد متكنه من ف�شل 
�لنظام  ق����و�ت  ���ش��ي��ط��رة  م��ن��اط��ق 
ق�شم  �إىل  غ���رب���ه���ا  يف  �ل�������ش���وري 
���ش��م��ايل مت ك�����ش��ر �حل�����ش��ار عنه 
�ل���ث���الث���اء، و�آخ�����ر ج��ن��وب��ي ي�شم 

�ملطار ما ز�ل حما�شر�ً. 
وك���ان���ت م��ع��ل��وم��ات حت���دث���ت من 
ق��ب��ل ع��ن م��ق��ت��ل ح��ل��ي��م��وف، لكن 
�لطاجيك�شتانية  �لد�خلية  وز�رة 
�إنها غري ق��ادرة على تاأكيد  قالت 
�لوز�رة  با�شم  ناطق  وق��ال  موته. 
»ن���ع���م���ل م����ع زم���الئ���ن���ا �ل����رو�����ص 
تتمتع  معلومات  على  للح�شول 

بال�شدقية«. 
�لأمن  �أج��ه��زة  با�شم  ناطقا  لكن 
�لرجل  �إن  ق��ال  طاجيك�شتان  يف 

�ملرة«.  هذه  فعاًل  قتل  يكون  »قد 
و�أ�شاف »نقوم بالتحقق من هذه 

�ملعلومات«.
هذ� وو�شلت �إىل مدينة دير �لزور 
ع�شكرية  م�����ش��اع��د�ت  �ل�����ش��وري��ة 
�لنظام  ق�������و�ت  ل����دع����م  رو����ش���ي���ة 
�ل�شوري، يف معركتها مع م�شلحي 

تنظيم د�ع�ص �لإرهابي.
�إع����الم����ي مقرب  وق�����ال م�����ش��در 
�ل�شورية:  �حلكومية  �لقو�ت  من 
�أر�شلت �لقو�ت �لرو�شية يف قاعدة 
مبحافظة  �لع�شكرية  حميميم 
ع�شكرية  م�����ش��اع��د�ت  �ل��الذق��ي��ة، 
ل��ل��ق��و�ت �حل��ك��وم��ي��ة م��وؤل��ف��ة من 
ور�جمات  رو���ش��ي  ج��ن��دي   300
و�شلت  متنقلة  وج�شور  �شو�ريخ 

137 جنوب  �إىل مقر �للو�ء  بر�ً 
غ���رب م��دي��ن��ة دي���ر �ل�����زور، وذلك 
ل����دع����م �ل�����ق�����و�ت �حل���ك���وم���ي���ة يف 
على  �ل�شيطرة  ����ش��ت��ع��ادة  معركة 
ط��ري��ق دي��ر �ل����زور- ت��دم��ر، وفك 
�حل�����ش��ار ع���ن م��ط��ار دي���ر �ل���زور 
�لع�شكري �لذي يحا�شره عنا�شر 

د�ع�ص.
�ل�شتباكات  جت����ددت  ذل����ك،  �ىل 
�لنظام ومقاتلي فيلق  ق��و�ت  بني 
�لرحمن يف حي جوبر �لدم�شقي، 
�ل�شرقية  �لأط����ر�ف  عند  �ل��و�ق��ع 

للعا�شمة دم�شق. 
و�أف����اد �مل��ر���ش��د �ل�����ش��وري حلقوق 
تر�فقت  �ل�شتباكات  �أن  �لإن�شان 
�أطلقتها  ب�����ش��و�ري��خ  ق�����ش��ف  م���ع 
دون  �ملنطقة،  على  �لنظام  ق��و�ت 
خ�شائر  ع����ن  م���ع���ل���وم���ات  ورود 
�ل�شوري  �مل��ر���ش��د  وك���ان  ب�شرية. 
حلقوق �لإن�شان ن�شر يف �ل�شاعات 
ق�شفت  �لنظام  ق��و�ت  �أن  �لفائتة 
بعدة �شو�ريخ يعتقد �أنها من نوع 
�أر�ص �أر�ص، مناطق يف حي جوبر 
�لطر�ف  يف  �ل��و�ق��ع��ة  �لدم�شقي 
مع  ت��ر�ف��ق  للعا�شمة،  �ل�شرقية 
ق�شف قو�ت �لنظام بعدة قذ�ئف 
ومناطق  �حل���ي،  يف  مناطق  على 
�أخرى يف بلدة عني ترما بالغوطة 

�ل�شرقية. 

ينت�شر  �ل��ل��ب��ن��اين  �جل��ي�����ش 
�ل�شرقية �حل��دود  طول  على 

•• بريوت-رويرتز:

�لعماد  �للبناين  �جلي�ص  ق��ائ��د  ق��ال 
�لركن جوزيف عون، �أم�ص �جلمعة، 
على  �شينت�شر  �للبناين  �جلي�ص  �إن 
للبالد  �ل�����ش��رق��ي��ة  �حل�������دود  ط�����ول 
هناك  و�شيظل  �شوريا،  م��ع  باأكملها 
ب��ع��د �أن ����ش��ت��ع��اد يف �لآون����ة �لأخ���رية 
مقاتلي  من  مناطق  على  �ل�شيطرة 
تنظيم د�ع�ص. وبد� �أن �لت�شريحات 
�هلل  ح��زب  ميلي�شيا  قالته  م��ا  ت��وؤك��د 
�لإرهابية، باأنها �شت�شلم نقاطاً كانت 
ت�����ش��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه��ا ع��ل��ى �حل�����دود �إىل 
وق��ال عون خالل  �للبناين.  �جلي�ص 
مر��شم �إحياء ذكرى جنود لبنانيني 
�للبناين  �جلي�ص  �لتنظيم:  قتلهم 
�شينت�شر على طول �حلدود �ل�شرقية 
حل��م��اي��ة �لأر���������ص. و�ن���ت���ه���ى هجوم 
بان�شحاب  �مل��ا���ش��ي  �ل�شهر  للجي�ص 
�لإرهابيني من �آخر معقل لهم على 
ط��ول �حل���دود يف �إط���ار �ت��ف��اق وقف 
�إطالق نار.  وحارب �جلي�ص �ل�شوري 
ب�شكل  �لإرهابية  �هلل  حزب  ميلي�شيا 
�ل�شوري.  �جل���ان���ب  ع��ل��ى  م��ن��ف�����ش��ل 
وقال �لأمني �لعام مللي�شيا حزب �هلل 
ح�شن ن�شر �هلل يف يوليو)متوز(، �إنه 
�شيكون م�شتعد�ً لت�شليم �أر��ص حتت 
ذلك.  �جل��ي�����ص  ط��ل��ب  �إذ�  ���ش��ي��ط��رت��ه 
وق��ادت ميلي�شيا ح��زب �هلل حملة يف 
لطرد  �ل�شهر  ذلك  يف  ذ�تها  �ملنطقة 
م��ق��ات��ل��ي ج��ب��ه��ة �ل��ن�����ش��رة م���ن �آخر 

معقل لها على طول �حلدود.

�أل��ف  و270  قتيل   1000
الج�����يء م���ن �ل��روه��ي��ن��غ��ا

•• �صيول-اأ ف ب:

�أع��ل��ن��ت م�����ش��وؤول��ة ك��ب��رية يف �لمم 
�ملتحدة �أم�ص لوكالة فر�ن�ص بر�ص 
�لعنف  �أعمال  �شحايا  ح�شيلة  �ن 
ت�شكنها  �ل���ت���ي  ر�خ�����ني  ولي�����ة  يف 
�مل�شلمة  �ل��روه��ي��ن��غ��ا  م��ن  غ��ال��ب��ي��ة 
�للف  تتجاوز  بورما قد  غ��رب  يف 

قتيل.
وق���ال���ت ي��ان��غ��ي يل م���ق���ررة �لمم 
�لن�شان  حلقوق  �خلا�شة  �ملتحدة 
يف ب���ورم���ا ق���د ي��ك��ون ح����و�ىل �لف 
م�شرعهم،  لقو�  �أك��رث  �و  �شخ�ص 
م���ا ي�����ش��ك��ل ���ش��ع��ف��ي �ل���رق���م �لذي 

�أعلنته �حلكومة �لبورمية.
و��شافت يل يف �ملقابلة �لتي جرت 
يف ج��ام��ع��ة ���ش��ون��غ��ك��ي��ون��غ��ك��و�ن يف 
�شيول حيث تلقي حما�شر�ت رمبا 
�لقتلى من �جلانبني لكن �لغالبية 
�لروهينغا.  م����ن  ه����م  �ل����ك����ربى 
وتابعت �عتقد �نها �شتكون �حدى 
�أ�شو�أ �لكو�رث �لتي ي�شهدها �لعامل 
وب����ورم����ا يف �ل�������ش���ن���و�ت �لخ�����رية. 
و�أعلنت �لمم �ملتحدة �جلمعة �ن 
معظمهم  لج��ئ  �ل��ف   270 نحو 
من �لروهينغا فرو� �ىل بنغالد�ص 

منذ 25 �آب �غ�شط�ص �ملا�شي.
�لالجئني  ع����دد  ي��رت��ف��ع  وب���ذل���ك 
منذ  ب���ن���غ���الد����ص  يف  �ل���روه���ي���ن���غ���ا 
ت�شرين  يف  �لعنف  �ع��م��ال  �ن���دلع 
 357 �ىل  �مل��ا���ش��ي  �ك��ت��وب��ر  �لأول 
�لف لجئ. وفر هوؤلء من �أعمال 
�لعنف �لتي ت�شهدها ولية ر�خني 
متمردون  �شن  منذ  ب��ورم��ا  بغرب 
�ر�كان  روهينغا  �ن��ق��اذ  جي�ص  م��ن 
لل�شرطة  م���ر�ك���ز  ���ش��د  ه��ج��م��ات 

دفاعا عن حقوق هذه �لقلية.

�لدول �الأربع: �حلو�ر مع قطر 
يجب �أن ال ت�شبقه �أي �شروط

مهامها  تختتم  �خلري  ز�يد  قو�فل 
�مل�شرية �ل��ق��رى  يف  �الإن�شانية 

•• القاهرة - وام:

�ختتمت قو�فل ز�يد �خلري 
مهامها �لإن�شانية يف �لقرى 
�مل�������ش���ري���ة مب���ن���ا����ش���ب���ة ع���ام 
�لعالج  �خل��ري حيث قدمت 
طفل  �آلف  �أرب������ع������ة  �ىل 
من  نخبة  ب��اإ���ش��ر�ف  وم�شن 
ك��ب��ار �لأط���ب���اء �لإم���ار�ت���ني 

و�مل�شريني �ملتطوعني.
�لإن�شانية  �مل���ب���ادرة  ج����اءت 
�لعطاء  ز�ي��د  بني  بالتعاون 
د�ر �لرب وموؤ�ش�شة  وجمعية 
ب���ي���ت �ل���������ش����ارق����ة �خل�����ريي 
�مل�شت�شفيات  وجم���م���وع���ة 
ومركز  �لأمل��ان��ي��ة  �ل�شعودية 
�لم��ار�ت للتطوع يف منوذج 
�لإن�����ش��اين يف  للعمل  مم��ي��ز 
�لطبية  �لإغ���اث���ة  جم����الت 

�لتخ�ش�شية �لتطوعية. 
)�لتفا�شيل �ص2(
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اأخبـار الإمـارات

ق��و�فل ز�ي��د �ل�خري ت�ختتم مه�امه�ا �الإن�ش�اني�ة يف �ل�قرى �مل��شرية
•• القاهرة - وام:

�خ���ت���ت���م���ت ق����و�ف����ل ز�ي�������د �خل���ري 
�لقرى  يف  �لإن�������ش���ان���ي���ة  م��ه��ام��ه��ا 
�مل�����ش��ري��ة مب��ن��ا���ش��ب��ة ع����ام �خلري 
�أربعة  �ىل  �ل���ع���الج  ق��دم��ت  ح��ي��ث 
باإ�شر�ف نخبة  �آلف طفل وم�شن 
�لإمار�تيني  �لأط���ب���اء  ك��ب��ار  م���ن 

و�مل�شريني �ملتطوعني.
بالتعاون  �لإن�شانية  �ملبادرة  جاءت 
بني ز�يد �لعطاء وجمعية د�ر �لرب 
�خلريي  �ل�شارقة  بيت  وموؤ�ش�شة 
�ل�شعودية  �مل�شت�شفيات  وجمموعة 
للتطوع  �لمار�ت  �لأملانية ومركز 
�لإن�شاين  للعمل  مميز  من��وذج  يف 
�لطبية  �لإغ������اث������ة  جم�������الت  يف 

�لتخ�ش�شية �لتطوعية.
�لمار�ت  متطوعني  عمل  وي��اأت��ي 

�لعياد�ت  يف  �لن�����ش��ان��ي��ة  �خل��دم��ة 
�ملتنقلة و�مل�شت�شفيات �ملتحركة.

�لمار�تي  �لفريق  عمل  �ن  وق��ال 
يف  �لم�����ار�ت«  »ملتطوعني  �لطبي 
عالج  ��شتطاع  �مل�شرية  �ل�شاحة 
خالل  م���ن  �مل��ر���ش��ى  م���ن  �للف 
ق��اف��ل��ة طبية   60 ع���ن  ي���زي���د  م���ا 
و�لذي  �مل�����ش��ري��ة  �ل��ق��رى  ملختلف 
�لقيادة  لتوجيهات  ��شتجابة  ياأتي 
�ن�شانية  مبادر�ت  بتبني  �حلكيمة 
مبادرة  �إط����ار  ويف  �خل���ري  ع���ام  يف 
�مل��ل��ي��ون��ي��ة لعالج  �ل��ع��ط��اء  ح��م��ل��ة 
تعترب  �ل��ت��ي  وم�شن  طفل  مليون 
م�شتوى  على  نوعها  م��ن  �لأوىل 
 17 يف  ��شتطاعت  و�ل��ت��ي  �ل��ع��امل 
بر�شالتها  �ل���و����ش���ول  م����ن  ���ش��ن��ة 
خمتلف  يف  للماليني  �لن�شانية 
دول �لعامل �نطالقا من �لمار�ت 

برئا�شة  �مل�������ش���ري���ة  �ل�������ش���اح���ة  يف 
�لدكتور  �لم��ار�ت��ي  �لقلب  ج��ر�ح 
للمهام  ��شتكمال  �ل�شامري  ع��ادل 
�لعطاء  ز�ي����د  مل���ب���ادرة  �لن�����ش��ان��ي��ة 
خ������الل �ل���������ش����ن����و�ت �مل���ا����ش���ي���ة يف 
خمتلف دول �لعامل و�لتي ��شتفاد 
ماليني  �شتة  ع��ن  ي��زي��د  م��ا  منها 

طفل وم�شن.
ع�����م�����ر�ن حممد  �����ش����ع����ادة  و�أك���������د 
�لعمل  ف����ري����ق  ع�������ش���و  ع�����ب�����د�هلل 
ز�ي��د �خل��ري رئي�ص قطاع  لقو�فل 
د�ر  جمعية  يف  �خل��ريي��ة  �مل�شاريع 
�ل��رب �ن �لم����ار�ت ت��ويل �لرب�مج 
�لن�شانية �هتماما كبري�.. م�شري� 
نقلة  �شت�شهد  �لقادمة  �ملرحلة  �ن 
نوعية يف جمال �لعطاء �لإن�شاين 
��شتقطاب  خ�����الل  م����ن  �ل���ط���ب���ي 
�لطباء وتدريبهم ومتكينهم من 

و�لردن  وم���������ش����ر  و�ل�������������ش������ود�ن 
وهايتي  وتنز�نيا  ولبنان  و�شوريا 
وموؤخر�  وت��ن��ز�ن��ي��ا  و�ن��دون��ي�����ش��ي��ا 

�ل�شومال.
�لفعالة  �مل�����ش��ارك��ة  �أه��م��ي��ة  و�ك����د 
للكو�در �لطبية �ل�شابة يف �ملبادرة 
تقدمه  مل��ا  �لتطوعية  �لن�����ش��ان��ي��ة 
من منوذج مميز للعمل �لتطوعي 
�لعامل  �ن  �ىل  ..م�شري�  �لن�شاين 
يف  ب��ال��ري��ادة  ل���الإم���ار�ت  �شي�شهد 
�لن�شانية  �لطبية  �لغاثة  جمال 
ح��ي��ث ت��ق��دم �مل���ب���ادرة ف��ر���ش��ة غري 
�لتخ�ش�شي  ل��ل��ت��ط��وع  م�����ش��ب��وق��ة 
للتطوع  و�مل���م���ر����ش���ني  ل���الأط���ب���اء 
�ملر�شى  ح��ي��اة  لإن��ق��اذ  بخرب�تهم 
�لعامل  دول  خمتلف  يف  �مل��ع��وزي��ن 
بغ�ص �لنظر عن �للون �و �جلن�ص 

�و �للون �و �لديانة.

»دبي �خلريية« توزع كوبونات قرطا�شية على 2000 طالب بقيمة 660 �ألف درهم
•• دبي -وام:

وزع��������ت ج���م���ع���ي���ة دب������ي �خل���ريي���ة 
و�حلقائب  �لقرطا�شية  ك��وب��ون��ات 
من   2000 ع����ل����ى  �مل����در�����ش����ي����ة 
�مل�شتفيدين  و�ل��ط��ال��ب��ات  �لطلبة 
للعام  �ل��ق��رط��ا���ش��ي��ة  م�����ش��روع  م���ن 
بينهم   2018-2017 �لدر��شي 
�إجمالية  وبتكلفة  يتيما   250

بلغت 660 �ألف درهم.
تنفيذ  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ت �جل��م��ع��ي��ة 
�لدر��شي  �لعام  بدء  قبيل  �مل�شروع 
م�شاعدة  ب���ه���دف  ك���اف���ي���ة  ب���ف���رتة 
�ل����ن����و�ح����ي  ج���م���ي���ع  �ل����ط����ل����ب����ة يف 
�لأ�شر ودعم  و�لتخفيف عن كاهل 

ومو�د  �لقرطا�شية  �شر�ء  كوبونات 
��شتعد�د  �مل��ك��ت��ب��ات  م���ن  �ل���در�����ش���ة 
للمو�شم �لدر��شي �ملقبل بالإ�شافة 
�ىل تقدمي قيمة �لكفالة و�لعيدية 
وك�����ش��وة �ل��ع��ي��د. وق����ال �أم����ني �شر 
توزيع  �إن  �خل��ريي��ة  دب���ي  جمعية 
�شمن  ت��اأت��ي  �ملدر�شية  �ل��ك��وب��ون��ات 
�جلمعية  وم���������ش����اري����ع  ب������ر�م������ج 
ل�شر�ء  �جل��م��ع��ي��ة  ت��ق��دم��ه��ا  �ل���ت���ي 
�مل�شتلزمات �ملدر�شية مع بد�ية كل 
رفع  منها يف  م�شاهمة  در��شي  عام 
�لأ�شر  منها  ت��ع��اين  �ل��ت��ي  �لأع��ب��اء 
�لأيتام  و�أ���ش��ر  و�ملتعففة  �ملحتاجة 

حمدودة �لدخل.
ولفت �إىل �أن هذ� �مل�شروع له دوره 

�ل��دخ��ل وتعدد  يف ظ��ل حم��دودي��ة 
مطالب �لعي�ص �لكرمي.

ك�����وب�����ون  ق����ي����م����ة  �ن  و�أ����������ش���������اف 
�ل��ق��رط��ا���ش��ي��ة �ل���و�ح���د ب��ل��غ��ت هذ� 
 100 200 درهم بدل من  �لعام 
يت�شنى  �مل��ا���ش��ي حتى  �ل��ع��ام  دره���م 
للطالب �شر�ء �حتياجاته �لالزمة 
وبلغت  �ل����در������ش����ي..  �ل���ع���ام  ل���ب���دء 
للكوبونات  �لج���م���ال���ي���ة  �ل��ق��ي��م��ة 
�ملوزعة 400 �لف درهم بالإ�شافة 
قيمة  دره���������م  �ل�������ف   260 �ىل 
 2000 �مل���وزع���ة ع��ل��ى  �حل��ق��ائ��ب 
�ملر�حل  مبختلف  وط��ال��ب��ه  ط��ال��ب 

�لدر��شية.
و�أ�شار �إىل �أن �لتوزيع �شمل طالب 

�أب��ن��ائ��ه��ا مب��ا ي��ح��ت��اج��ون �إل��ي��ه من 
طو�ل  وقرطا�شية  مدر�شية  �أدو�ت 
�أح��م��د حممد  �ل��ع��ام. وق��ال �شعادة 
دبي  بجمعية  �ل�شر  �أم���ني  م�شمار 
�لقرطا�شية  م�شروع  �إن  �خل��ريي��ة 
�ل���ذي ت��ق��دم م��ن خ��الل��ه �جلمعية 
للطلبة  �ل�������ش���ن���وي���ة  م�����ش��اع��دت��ه��ا 
�حتياجاتهم  ل�����ش��ر�ء  و�ل��ط��ال��ب��ات 
مكتبة  مع  بالتعاون  يتم  �ملدر�شية 
دبي للتوزيع حيث تعمل �جلمعية 
لكل  �ملدر�شية  �ل��ل��و�زم  توفري  على 
�أب��ن��اء �لأ���ش��ر �ملتعففة  ط��ال��ب م��ن 
وحمدودة �لدخل لرفع هذ� �لعبء 
ت�شكل  �لتي  �لأ�شر  ه��ذه  كاهل  عن 
م�شافا  عبئا  �ملدر�شية  �مل�شاريف 

من  �مل�شتفيدة  �حل���الت  وطالبات 
يف  �لعام  لهذ�  �مل��د�ر���ص  م�شاعد�ت 
مو�شحا  و�لن�شاء  �ل��رج��ال  ق�شمي 
�أن تطبيق �جلمعية فكرة �لكوبون 
�مل���در����ش���ي ي��ع��ط��ي �ل��ط��ال��ب حرية 
وم�شتلزماته  لأدو�ت������ه  �لخ��ت��ي��ار 
ورغبته  ح��اج��ت��ه  ح�شب  �مل��در���ش��ي��ة 

وو�شعه �ملادي.
�لأيتام  ر�ع���ت  �جلمعية  �أن  وذك���ر 
بتوزيع  ق��ب��ل��ه��ا  م����ن  �مل���ك���ف���ول���ني 
كوبونات �لقرطا�شية عليهم �إ�شافة 

�إىل 250 حقيبة مدر�شية.
وم�شاعدة  ك��ف��ال��ة  �أن  �ىل  م�����ش��ري� 
�لأيتام من �أهم �لرب�مج �لرئي�شية 
بطاقات  ت�����ش��م��ل  ح��ي��ث  للجمعية 

�ل��ط��الب و�ل��ط��ال��ب��ات �ل��ك��ث��ري من 
�ملدر�شية  �حلقائب  على  �لنفقات 

�لطالبية  �مل�������ش���اري���ع  م���ع  �مل��ك��م��ل 
�أمور  �أول��ي��اء  �لأخ��رى حيث يتكبد 

و�ل����ق����رط����ا�����ش����ي����ة وغ������ريه������ا من 
م�شتلزمات �ملد�ر�ص.

»�لطو�رئ و�ل�شالمة �لعامة« ب�شرطة �أبوظبي تكمل جاهزيتها للعام �لدر��شي �جلديد
•• اأبوظبي - وام: 

�أكملت مديرية �لطو�رئ و�ل�شالمة 
�لعامة ب�شرطة �أبوظبي جاهزيتها 
للعام �لدر��شي �جلديد من خالل 
مركباتها �ملجهزة باأحدث �ملعد�ت. 
�إبر�هيم  حم��م��د  �ل��ع��ق��ي��د  وق�����ال 
�لعامري مدير مديرية �لطو�رئ 
�ملديرية  �أن  �ل��ع��ام��ة  و�ل�����ش��الم��ة 
�لأطفال  لتوعية  م��ب��ادرة  �شتنفذ 
و�لإطفاء  �لإ���ش��ع��اف  جم����الت  يف 
�ل�شالمة  و�إج����������ر�ء�ت  و�لإن�����ق�����اذ 
�ل����ع����ام����ة ب���ا����ش���ت���خ���د�م �لب���ت���ك���ار 
�إط����ار ح��م��ل��ة �شرطة  و�لإب������د�ع يف 
�أبوظبي حتت �شعار »يف �شالمتكم 
�شعادتنا«. و�أ�شاف �أن �ملبادرة تركز 
�لإطفائي   « دوري����ات  ت��وف��ري  ع��ل��ى 
و�مل�شعف و�ملنقذ �ل�شغري« لتوعية 
�لأطفال وتعزيز �ل�شمعة �ملوؤ�ش�شية 

�جلمهور  وثقة  �أبوظبي  ل�شرطة 
تدريبي  ب��رن��ام��ج  وف��ق  بخدماتها 
�لطو�رئ  ثقافة  لتعزيز  متكامل 
�أن���ه مت  ل��دى �لأط���ف���ال.. مو�شحا 
�لأطفال  تنا�شب  م��ع��د�ت  جتهيز 
م����ن خ�����الل دوري��������ات �لإط���ف���ائ���ي 
و�أكد  �ل�شغري.  و�مل��ن��ق��ذ  و�مل�شعف 

وتنفيذ عمليات �لإنقاذ.
�لتوعوية  �ل�����رب�م�����ج  �أن  ي���ذك���ر 
ت����دخ����ل ����ش���م���ن م���ن���ظ���وم���ة عمل 

متكني  يف  ت�����ش��ه��م  �ل���ت���وع���ي���ة  �أن 
�ملتدربني من �لقدرة على �لتعامل 
�لإ�شعافات  وتقدمي  �حل��و�دث  مع 

�إن���ق���اذ ح��ي��اة �ل���ش��خ��ا���ص عند  يف 
�حلو�دث  يف  لالإ�شابات  تعر�شهم 
�ل�شحية  �ل��ظ��روف  م��ع  و�لتعامل 

�أبوظبي يف جمال خدمات  �شرطة 
�لإ�شعافات  ثقافة  ون�شر  �لإ�شعاف 
�لأولية بني لالأطفال لتكون �شببا 

و�شول  حلني  للم�شابني  �لالزمة 
و�لت�شرف  �لإ�����ش����ع����اف  ط����و�ق����م 
�لأمثل يف حو�دث �حلر�ئق و�لغرق 

�مل��ف��اج��ئ��ة �ل��ت��ي ت�����ش��ت��دع��ي �إج����ر�ء 
�لإ����ش���ع���اف���ات �لأول����ي����ة ع��ل��ى وجه 

�ل�شرعة.

»م�رك�ز ج�نيف ل�حقوق �الن�ش�ان« ي�دعو ملك�اف�حة �ل�تطرف ب�ال�تعليم
•• جنيف-وام:

�أكد معايل �لدكتور حنيف ح�شن �لقا�شم رئي�ص مركز جنيف حلقوق 
�ل��دويل �شهد تقدما كبري� يف  �أن �ملجتمع  �لعاملي  �لإن�شان و�حل��و�ر 
�لق�شاء على �لأمية �إل �أن ما يقرب من 750 مليون بالغا و264 
مليون من �لأطفال يف جميع �أنحاء �لعامل ل يز�لون �أميني.. د�عيا 
�لإن�شان  حقوق  تكفل  �لتي  �لآمنة  �لتعلم  بيئات  تهيئة  وج��وب  �إىل 
�لأ�شا�شية لي�ص على �شعيد حق �لتعلم فح�شب بل ما يعزز �لندماج 

�لتكنولوجيات  �إدخ����ال  �أن  �لقا�شم  وق���ال  و�لن��ف��ت��اح.  �لج��ت��م��اع��ي 
و�لثقافات  �ل�شعوب  تقريب  �إىل  �أدت   - �لعوملة  ظ��ل  يف   - �لرقمية 
و�نه بف�شل �شبكة �لإنرتنت فاإن �لبيئات �لتعليمية مل تعد تقت�شر 
على �لف�شول �لدر��شية �أو على �ملد�ر�ص و�جلامعات كما �أن �لطالب 
�ملعلومات  تكنولوجيا  تتيحه  م��ا  ب��اأح��دث  ي�شتعينون  ب��ات��و�  �ل��ي��وم 
�لو�شائل  خالل  من  �ملعرفة  و�كت�شاب  �لتعلم  على  قدر�تهم  لزيادة 
�لإلكرتونية. و�أ�شاف �أن �ل�شباب �لعربي �ليوم بحاجة �إىل رفدهم 
بالتفكري �لنقدي �إىل جانب �لتعلم و�لكتابة وذلك لتجنب �لتطرف 

�لذ�تي �إذ �أ�شبح �ل�شباب عر�شة لهذ� �ملر�ص �لجتماعي �لذي بات 
يتز�يد من خالل �نت�شار �لإنرتنت وو�شائل �لتو��شل �لجتماعي.

جاء ذلك مبنا�شبة حلول »�ليوم �لعاملي ملحو �لأمية« �لذي يحتفل 
ب��ه هذ�  ب��ه يف �ل��ث��ام��ن م��ن �شبتمرب م��ن ك��ل ع���ام ويحتفل  �ل��ع��امل 
�لعام حتت �شعار »حمو �لأمية يف عامل رقمي«. وت�شري �إح�شائيات 
�أن معدل �لإملام بالقر�ءة و�لكتابة يف  �ليون�شكو يف هذ� �ل�شياق �إىل 
�لعامل يبلغ �لآن 91 % بعد �أن كان يبلغ 79 % يف عام 1980.. 
حاليا  و�لكتابة  ب��ال��ق��ر�ءة  �لإمل���ام  معدل  يبلغ  �لعربية  �ملنطقة  ويف 

عام  يف   %  64 ب�  مقارنة  �ملعدل  ه��ذ�  �رت��ف��اع  يعني  ما   %  86
دور�  �ل�شياق  ه��ذ�  يف  �إت��خ��ذت  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أن  يذكر   .1980
�لرثوة  يف  �ل�شتثمار  خ��الل  من  �لأم��ي��ة  على  �لق�شاء  يف  ملحوظا 
�شرطا  باعتبارها  �لتكنولوجيا  �إىل  و�شولها  وت�شهيل  �لب�شرية 
�أ�شا�شيا للمجتمع �لقائم على �ملعرفة. كما �أنها �أ�شهمت يف �حلد من 
�لر�دعة  �لقو�نني  �شن  خالل  من  �لإنرتنت  على  �لتطرف  ظاهرة 
ع�شرية  بلغة  �لدر��شية  �ملناهج  تعزيز  جانب  �إىل  �ملجتمع  وتوعية 

تخاطب �جليل �جلديد.

حممد بن ر��شد يعزي يف �ملرحوم 
خليفة حممد حارب �لفالحي

•• دبي-وام:

قدم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم 
�أم�ص  �لعز�ء يف وفاة �ملرحوم خليفة حممد حارب �لفالحي. فقد قام �شموه  دبي )رع��اه �هلل( و�جب 
ير�فقه �شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة يف دبي بزيارة خيمة �لعز�ء 
�إخو�ن  �إىل  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �أع��رب �شاحب  دب��ي حيث  �ل�شفا يف  يف منطقة 
و�أجنال �لفقيد عن �شادق عز�ئه ومو��شاته ر�جيا �هلل تبارك وتعاىل �ن يتغمده بو��شع رحمته ور�شو�نه 

وي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم �أهله وذويه جميل �ل�شرب وح�شن �لعز�ء. �إنا هلل و�إنا �ليه ر�جعون.
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م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�شيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�شيدلية �لأهلية �ملركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية د�ر �ل�شفاء                 6411299
�شيدلية �بن �شينا -  �لد�نا بالز�  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية �ملدينة                       7468424
�شيدلية �لمار�ت                    7474900
�شيدلية �لأم                           7429006

دبى 
�شيدلية �ملدينة                       2240566 
�شيدلية �جلامعة                    3967335 
�شيدلية �لأحتاد                      3935619

�شيدلية �بن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جر�ند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية �لعني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية �ل�شالم �جلديدة       7543887

ال�شارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية �لر�زى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية �بن  �شينا �لكورني�ص  5726885 
�شيدلية �ل�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
�لمار�ت                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

�شعيد بن طحنون يح�شر 
�أفر�ح �لنعيمي يف �لعني

•• العني-وام:

ح�شر معايل �ل�شيخ �شعيد بن طحنون �آل نهيان حفل �ل�شتقبال �لذي �أقامه 
�إىل  �لرحمن  عبد  جنله  زف��اف  مبنا�شبة  �لنعيمي  حاف�ص  علي  �شعيد  �ل�شيد 
�أقيم  �ل��ذي  �حلفل  ح�شر  كما  �لنعيمي.  نهيل  �شعيد  حممد  �ل�شيد  كرمية 
ب�شالة �لظاهر يف منطقة �لعني عدد من وجهاء �لقبائل وكبار �ل�شخ�شيات 
جمل�ص  دول  من  و�شيوف  و�ل�شرطة  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  و�شباط  و�مل�شوؤولني 
�لعري�ص. وت�شمن  �لتعاون �خلليجي وجمع من �ملدعوين و�ملهنئني وزمالء 
�حلفل م�شاركة فرقة �لعيالة بعرو�ص وفقر�ت متنوعة من �لرت�ث �ل�شعبي.

�أكرث من 47 دولة وجالية توؤكد م�شاركتها فى �لدورة �لثانية  مل�شابقة �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك �لدولية للقر�آن �لكرمي
���ش��رح �لأ���ش��ت��اذ �ل��دك��ت��ور حم��م��د ع��ب��د�ل��رح��ي��م �شلطان 
�لدولية  دب���ي  جل��ائ��زة  �ملنظمة  �للجنة  ع�شو  �ل��ع��ل��م��اء 
ل��ل��ق��ر�آن �ل��ك��رمي رئ��ي�����ص وح����دة �ل���در�����ش���ات  و�لبحوث 
ورئي�ص وحدة �مل�شابقات باأن جائزة دبي �لدولية للقر�آن 
دولة   47 م��ن  �أك���رث  م��و�ف��ق��ة  �لآن  تلقت حتى  �ل��ك��رمي 
وج��ال��ي��ة م�شلمة ح���ول �ل��ع��امل ل��ل��م�����ش��ارك��ة ف��ى �ل����دورة 
�لدولية  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  مل�شابقة  �لثانية 
 –  12 من  �لفرتة  فى  �إقامتها  �ملقرر  �لكرمي   للقر�آن 
�إّن هذ� �لعدد يعترب موؤ�شر�  24 نوفمرب �ملقبل، وقال: 

�مل�شاركة فى هذه  �ل��دول على  �إيجابيا على حر�ص هذه 
�مل�شابقة قبل موعد مبكر من �نطالقتها، و�لعدد قابل 
للزيادة خالل �لفرتة �لقادمة خا�شة بعد �لنجاح �ملتميز 
�لذي حققته �لدورة �لأوىل للم�شابقة فى �لعام �ملا�شي، 
و�جلاليات  �ل��دول  من  �شهدتها  �لتى  �لكبرية  و�مل�شاركة 
�ل�شيخة  �لإم����ار�ت  �أم  �شمو  بت�شريف  وت��ّوج��ت  �مل�شلمة، 
و���ش��ط ح�شور  م��ب��ارك للحفل �خل��ت��ام��ي  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 

ر�شمي وجمهور غفري.
و�أ�شاف �لدكتور �شلطان �لعلماء: �أن �جلائزة قد فرغت 

�لقائمة  وتت�شمن  �لدولية  �لتحكيم  جلنة  �ختيار  من 
و3  للم�شابقة  �لنهائّية  للت�شفيات  دوليني  حمكمني   6
و�شول  بعد  يجرى  �ل��ذى  �ملبدئي  لالختبار  حمكمني 
للتاأكد من حفظها وعتماد  �لدولة  �أر���ص  �إىل  �ملت�شابقة 
لالأ�شو�ت  حمكمني  و3  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة،  للمرحلة  ت��اأه��ل��ه��ا 
�أح�شن  م�شابقة  يف  �مل�شاركة  �لأ���ش��و�ت  �أج��م��ل  لختيار 
�لأ�شو�ت وتكرميها فى حفل خا�ص قبل �حلفل �لنهائي 
فتحت  قد  للجائزة  �ملنظمة  �للجنة  وكانت  للم�شابقة، 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  ملر�شحة  �مل�شاركة  ب��اب 

�شبكة  على  موقعها  عرب  للم�شابقة  �لثانية  �ل���دورة  فى 
حتمل  �أن  بينها  م��ن  �ل�����ش��روط  بع�ص  وف���ق  �لإن���رتن���ت 
يف  ع��ام��ا   25 ع��ن  لي��زي��د عمرها  و�أن  �ل��دول��ة  جن�شية 
�لكرمي  للقر�آن  حافظة  تكون  و�أن    ،2017-12-31
كامال مع �لتجويد و�شتقوم �جلائزة بعقد دورة تدريبية 
بد�ية  م��ع  �لختيار  عليهن  �شيقع  �ل��الت��ي  للمر�شحات 
يف  �مل�شابقة  بد�ية  حتى  �ل��دورة  وت�شتمر  �شبتمرب  �شهر 
نوفمرب 2017م، علًما باأّن �آخر يوم لتلقي �لرت�شيحات 

ي�شادف �خلمي�ص �ملو�فق 2017-09-14 .

�نطالق فعاليات �ملوؤمتر �الإمار�تي �لدويل �لثاين للطب �لنووي
•• دبي-وام:

�أعمال  دب����ي  يف  �أم�������ص  �ن��ط��ل��ق��ت   
�مل��وؤمت��ر �لإم��ار�ت��ي �ل��دويل �لثاين 
للطب �لنووي و�لت�شوير �جلزيئي 
بالنظائر  و�ل��ت�����ش��خ��ي�����ص  ل��ل��ع��الج 
�مل�شعة لالأمر��ص �لذي يعد �لأول 
ن��وع��ه ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل�شرق  م���ن 
�لأو�شط وغرب �آ�شيا باعتباره �أكرب 
و�لت�شوير  �ل��ن��ووي  للطب  جتمع 

�لبوزيرتوين.
�ف��ت��ت��ح �مل���وؤمت���ر ن��ي��اب��ة ع���ن معايل 
رئي�ص  �ل��ق��ط��ام��ي  ح��م��ي��د حم��م��د 
هيئة  ع���ام  م��دي��ر  �لإد�رة  جمل�ص 
بن  �أح��م��د  �لدكتور  بدبي  �ل�شحة 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع  �مل���دي���ر  ك��ل��ب��ان 

خدمات �مل�شت�شفيات .
وي�شارك يف �ملوؤمتر - �لذي �شي�شتمر 
ثالثة �أيام مبكتبة ر��شد �لطبية - 
للطب  �لآ�شيوية  �ل��ر�ب��ط��ة  رئي�ص 
هاتاز�و�  ج���ون  �ل��دك��ت��ور  �ل���ن���ووي 
�لأطباء و�ملتخ�ش�شني  ونخبة من 
كلبان  �ب��ن  �ل��دك��ت��ور  و��شتعر�ص   .
للموؤمتر  خالل كلمته �لفتتاحية 

و�ملوؤ�ش�شات  و�لأط����ب����اء  �خل�����رب�ء 
�ل�شحية و�لعلمية �ملتخ�ش�شة.

�لذي  �ل���ر�ئ���د  �ل�����دور  �إىل  و�أ����ش���ار 
ميكن �أن تقوم بها �ملر�كز �لبحثية 
ل�شتخال�ص  �لعلمية  و�ملنظمات 
�ل���ت���ج���ارب �ل���ت���ي ت�����ش��ت��ه��دف �حلد 
و�لوقاية  �لأم���ر�����ص  �ن��ت�����ش��ار  م��ن 
دور  �ىل  لف��ت��ا   .. وع��الج��ه��ا  منها 

من خاللها للو�شول �ىل جمتمع 
�أكرث �شحة و�شعادة.

بتول  �لدكتورة  قالت  جانبها  من 
رئي�شة  �ل��ب��ل��و���ش��ي  ب���ت���ول  ع��ي�����ش��ى 
مب�شت�شفى  �ل���ن���ووي  �ل��ط��ب  ق�����ش��م 
�ملوؤمتر  �إن  �مل���وؤمت���ر  رئ��ي�����ش��ة  دب���ي 
�لنووي  �لطب  ق�شم  ينظمه  �ل��ذي 
مب�����ش��ت�����ش��ف��ى دب�����ي ب���ال���ت���ع���اون مع 

�لتحديات �ل�شحية �لتي يو�جهها 
مبا�شر  ب�شكل  توؤثر  و�لتي  �لعامل 
يف م�شرية مناء �ل�شعوب وقدر�تها 
و�لتقدم  �ل��ت��ط��ور  م��و����ش��ل��ة  ع��ل��ى 
باأمر��ص  منها  يتعلق  م��ا  خ��ا���ش��ة 
معدلت  تفاقمت  �لتي  �ل�شرطان 
�ل�شنو�ت  خ�����الل  ب���ه���ا  �لإ�����ش����اب����ة 
�أمام  �أك��رب  �لأخ��رية لت�شكل حتديا 

ه���ي���ئ���ة �ل���������ش����ح����ة ب�����دب�����ي ل���دع���م 
�مل���وؤمت���ر�ت �ل��ع��ل��م��ي��ة �إدر�ك������ا منها 
منظومة  ت���ع���زي���ز  يف  لأه���م���ي���ت���ه���ا 
و�لعالج  و�ل���وق���اي���ة  �ل��ت�����ش��خ��ي�����ص 
و�لتجارب  �خل��رب�ت  وتبادل  ونقل 
و�ملعرفة �لعلمية وهو �لأمر �لذي 
يعد جزء� رئي�شا من �شيا�شة �لهيئة 
ت�شعى  �لتي  وبر�جمها  وخططها 

و�لتقنيات  �لتكنولوجيا  موؤ�ش�شات 
�أكرث  و���ش��ائ��ل  ت��وف��ري  �ل��ط��ب��ي��ة يف 
حتى  �لت�شخي�ص  لعمليات  تطور� 
و�لت�شوير  �ل��ن��ووي  للطب  �أ�شبح 
و�لت�شخي�ص  ل��ل��ع��الج  �جل���زي���ئ���ي 
بالنظائر �مل�شعة دوره �لأ�شا�شي يف 

�لأمر��ص �ل�شرطانية.
�ل���ذي توليه  و�أك���د على �له��ت��م��ام 

�شيناق�ص  �ل��ط��ب��ي  �ل��ت��ع��ل��ي��م  �إد�رة 
�أحدث  15 حم��ا���ش��رة  م��ن خ���الل 
جمال  يف  �ل���ع���امل���ي���ة  �مل�������ش���ت���ج���د�ت 
�لعالج بالنظائر �مل�شعة با�شتخد�م 
�لت�شوير �لبوزيرتوين و�لدر��شات 
�ل��ع��امل��ي��ة يف هذ�  و�ل���ربوت���وك���ولت 
�مل�شعة  بالنظائر  و�ل��ع��الج  �مل��ج��ال 

لالأمر��ص �ل�شرطانية.

�ل��شحة ت�وؤك�د �ش�الم��ة وج��ودة دو�ء »ب�روف�ني« 
•• دبي-وام:

ووق���اي���ة  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة  �أك�������دت   
�مل���ج���ت���م���ع �����ش����الم����ة وم����اأم����ون����ي����ة 
وج���ودة دو�ء ب��روف��ني �مل��رخ�����ص يف 
لالإلتهاب  كم�شاد  �لإم���ار�ت  دول��ة 
حلر�رة  وخاف�ص  ل���الآلم  وم�شكن 
لالأطفال وخلوه من �أية حتذير�ت 
طبية. وقال �لدكتور �أمني ح�شني 
ل�شيا�شة  �مل�شاعد  �لوكيل  �لأم��ريي 
�ل�شحة �لعامة و�لرت�خي�ص رئي�ص 
�لدو�ئية  لليقظة  �لعليا  �للجنة 
بهذ�  �أم�ص  له  ت�شريح  بالدولة يف 
يتم  �ل��ذي  �ملن�شور  �أن  �خل�شو�ص 
ر�شائل  ع��رب  و����ش��ع  ب�شكل  ت��د�ول��ه 
�لتو��شل �لجتماعي حول  و�شائل 
رقائق  على  ب��روف��ني  دو�ء  �ح��ت��و�ء 
�لأل����وم����ن����ي����وم غ����ري ���ش��ح��ي��ح ومل 
�أي حت��ذي��ر�ت من  �ل����وز�رة  ت�شدر 
تبلغ  �ل��ع��ق��ار ومل  ه���ذ�  ����ش��ت��ع��م��ال 
من  �خل�شو�ص  بهذ�  �إخ��ط��ار  ب��اأي 
�لأمريكية  و�ل��غ��ذ�ء  �ل����دو�ء  هيئة 
و�لهيئة  للدو�ء  �لأورب��ي��ة  و�لهيئة 
�لأ�شرت�لية للدو�ء .. لفتا �إىل �أنه 
�مل�شنعة  �ل�شركة  مع  �لتو��شل  مت 
و�ل��ت��ي �أك���دت ب��دوره��ا ع��دم �شحة 

هذه �ل�شائعات .
باأنه  ي��ع��رف  ب��روف��ني  �أن  و�أو����ش���ح 

يحتوي  ل  ل����ش���ت���ريوي���دي  دو�ء 
على كورتيزون حيث يعرف علميا 
وي�شرف  �لإي���ب���وب���روف���ني  ب���اإ����ش���م 
ب����دون و���ش��ف��ة ط��ب��ي��ة وه���و م�شاد 
�لأ�شنان  لآلم  ي�شتخدم  لالإلتهاب 
و�ملفا�شل و�ل�شد�ع كما �أنه م�شكن 
 « �شر�ب  ويتو�جد منه  عام ح��ر�رة 
ب��روف��ني » ل��الأط��ف��ال وي���اأت���ي على 
ب��ج��رع��ات متعددة  �أق���ر�����ص  ���ش��ك��ل 
 600 �أو  م��غ  �أو400  200مغ   «
مغ ». ونبه �لأمريي �أفر�د �ملجتمع 
�ل�شائعات  ه���ذه  م��ث��ل  ت����د�ول  ب����اأن 
بدون ��شتقاء �ملعلومة من �مل�شادر 
خطرية  �نعكا�شات  لها  �لر�شمية 
ع���ل���ى �مل���ج���ت���م���ع وي�������ش���ب���ب �ل���ف���زع 
ما  �ملر�شى  �شريحة  ل��دى  وخا�شة 
�لدو�ء  تناول  عن  توقفهم  ي�شبب 

ت����د�ول  ع����دم  �إىل  �لأف��������ر�د  ودع�����ا 
�لتي يتم تد�ولها  �ل�شائعات  ون�شر 
�لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  عرب 
و�لعودة �إىل وز�رة �ل�شحة ووقاية 
�ل�شحية  و�ل����ه����ي����ئ����ات  �مل���ج���ت���م���ع 
�ملعلومات  لأخ��ذ  �لدولة  يف  �ملعنية 
�لر�شمية بخ�شو�ص �أي �شاأن طبي 
طبية  حت��ذي��ر�ت  و�أي  �أدوي����ة  و�أي 

لالأدوية و�لو�شائل �لطبية.
و�أكد �لأمريي �أن وعي �أفر�د �ملجتمع 
يف  �مل�شللة  بال�شائعات  �ل��دول��ة  يف 
و�مل�شتح�شر�ت  �لأدوي�������ة  جم����ال 
�ل��ط��ب��ي��ة ي��ع��زز ج��ه��ود �ل�������وز�رة يف 
�ل�شحية  �خلدمات  �أف�شل  تقدمي 
رغبة  ح���ال  يف  �أن����ه  �إىل  م��ن��وه��ا   ..
�جلمهور �لتاأكد من �أية معلومات 
�ل�شحية  �ملنتجات  �شالمة  تخ�ص 

�ل�شحية  �لرب�مج  م�شد�قية  على 
و�لأدوي���������ة �مل�����ش��ت��خ��دم��ة يف دول���ة 
�لإم�����ار�ت .. م��وؤك��د� ق��ي��ام �ل���وز�رة 
عينات  ب��ف��ح�����ص  روت���ي���ن���ي  ب�����ش��ك��ل 

دون  �لدو�ئية  �جلرعات  تعديل  �أو 
�لرجوع ملمار�شي �لرعاية �ل�شحية 
وي��ق��ل��ل م��ن ث��ق��ة �مل��ري�����ص بنوعية 
�شلبا  وي��وؤث��ر  �مل�شتخدمة  �لأدوي����ة 

خمترب  يف  �لأدوي����ة  م��ن  ع�شو�ئية 
و�لأبحاث  �لنوعية  �جل��ودة  �شبط 
و�لأبحاث  للتقنية  دب��ي  جممع  يف 

�لطبية.

و�لتعاميم  �ل����دول����ة  يف  �مل�����ش��ج��ل��ة 
عليهم  ي���ج���ب  ع���ن���ه���ا  �ل�����������ش�����ادرة 
�لتو��شل مع وز�رة �ل�شحة ووقاية 
�للكرتوين  �لربيد  عرب  �ملجتمع 
�أو   pv@moh.gov.ae
م���ن خ���الل �ل���ر�ب���ط �لإل���ك���رتوين 
http:// »ط����م����ن����ي«  خل����دم����ة 
www .moh .gov .ae/
ar/Services/Pages/

 TaminiService.aspx

فقدان �سهادةاأ�سهم
)�إمار�تي  خ��وري  ح�شني  �هلل  عبد  �لعزيز  عبد  �ل�شيد/  يعلن 
�جلن�شية( عن فقد�ن �شهادة �أ�شهم �شادرة من �شركة )�ل�شفوة 
 5.000.000 �ملالية �ل�شالمية �ص م خ(  )بعدد  للخدمات 
رقم   )008( �ل�����ش��ه��ادة  رق��م  ���ش��ه��م(   مليون  )خم�شة   ) �شهم 
�مل�شاهم )8(  على من يجدها برجاء ت�شليمها لل�شركة �ملذكورة 

�عاله �و �لت�شال على رقم 0569887776  م�شكور�

فقدان جواز �سفرت
ح���ي���ات   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
�ثيوبيا   ، �ح���م���د  حم��م��د 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )3808190( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/5201233

فقدان جواز �سفرت
�شاه  ك����رم  �مل���دع���و /  ف��ق��د 
ز�د حممد خان ، باك�شتان 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )5148552( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/2624888

فقدان جواز �سفرت
جويلني   / �مل����دع����و  ف���ق���د 
�ولرتي كو�شيب ، �لفلبني 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )2325273( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 055/8427851

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د �مل���دع���و /ك��ل��ي��م �هلل 
باك�شتان   ، �ف�شل  حممد 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )2740612( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/1222752
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العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بقالة �شالل �ل�شام

رخ�شة رقم:CN 1131298 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ح�شني �حمد عبد�هلل �بر�هيم �لبلو�شي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد حنيفا �يد� كافيل بور�يك
تعديل وكيل خدمات

حذف ع�شق حممد مرزوق مانع مانع �لحبابي
فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمطة على كيفك 

CN 2026304:لغ�شيل �ل�شيار�ت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حمد حممد مطر هويدن �ل�شام�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حمب جان علي مرجان

تعديل وكيل خدمات
حذف خالد �شامل مبارك �شعيد �لظاهري

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9

اإعــــــــــالن
بلقي�ص  �ل�ش�����ادة/مطعم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ليمني رخ�شة رقم:CN 1104588 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة وليد عبا�ص عثمان علو�ن %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبا�ص عثمان علو�ن غامن �حلربي
فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة �لنجمة �لوطنية 

CN 1114534:للتجارة و�ل�شتري�د ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شيف �شلطان �شيف مانع �ل�شام�شي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد �شلطان �شيف مانع �ل�شام�شي

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شركة �لنموذجية ل�شيانة �ملباين ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1019870 قد تقدمو� �لينا بطلب

 E.T.A. ASCON �ص.ذ.م.م  �لقاب�شة  ��شكون  �يه  تي  �ل�شركاء/�ي  ن�شب  تعديل 

HOLDING LLC من 99% �ىل %99.67

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

ALMAJAL GROUP CO. LLC شافة �شركة جمموعة �ملجال ذ.م.م��

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

E.T.A. ASCON GROUP LLC حذف جمموعة �ي.تي.�يه. ��شكون �ص.ذ.م.م

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ليد- �ل�شت�شاريون  للتطوير و�د�رة 

�لعقار�ت ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1182207 قد تقدمو� �لينا بطلب
 AL NAHDHA INVESTMENTS تعديل ن�شب �ل�شركاء/�لنه�شة لال�شتثمار ذ.م.م

LLC من 20% �ىل %40

تعديل ن�شب �ل�شركاء/منري ذيب حيدر من 20% �ىل %30
تعديل ن�شب �ل�شركاء

فاين تات�ص للتجارة �لعامة fine touch general trading من 20% �ىل %30
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

CAPITAL INVESTMENT LLC حذف كابيتل �نفي�شتمنت ذ.م.م
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/عابد�لرحمن للمقاولت و�د�رة �لعقار�ت 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:1140052 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/جا�شم حممد عبد�هلل دمل من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ جا�شم حممد عبد�هلل دمل من 51% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عابد �لرحمن �شالت مياه

تعديل لوحة �لإعالن/�جمايل من م�شاحة 0.20*0.40 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�ص �لو�حد ذ.م.م

 تعديل ��شم جتاري من/عابد�لرحمن للمقاولت و�د�رة �لعقار�ت ذ.م.م
ABIDURAHMAN CONTRACTING & REALSTATE MANAGEMENT LLC

�ىل/ دي�شتني هوم للمقاولت و�د�رة �لعقار�ت - �شركة �ل�شخ�ص �لو�حد ذ.م.م 
 DESTINY HOME CONTRACTING & REALESTATE MANAGEMENT

SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ديتيلز فور ويلن�ص

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1137333 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شمه نا�شر حممد علي �لنوي�ص من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �شمه نا�شر حممد علي �لنوي�ص من 100% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ب�شام �شامح ر�شيد %49

تعديل ر��ص �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لإعالن/�جمايل من م�شاحة 0.15*0.30 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
 تعديل ��شم جتاري من/ديتيلز فور ويلن�ص

DETAILS FOR WELLNESS
�ىل/ ديتيلز فور ويلن�ص ذ.م.م 

DETAILS FOR WELLNESS LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/دير �لزور لعمال �جلب�ص

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1099208 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة مو�شى �شامل خلفان �شعيد نا�شر �لهطايل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شامل خلفان �شعيد نا�شر �لهطايل
تعديل لوحة �لإعالن/�جمايل من م�شاحة 0.50*0.20 �ىل 3.50*0.60

 تعديل ��شم جتاري من/دير �لزور لعمال �جلب�ص
DEIR AL ZZOR GYPSUM WORKS

�ىل/ كال�شك �ر�ص للديكور 
CLASSIC ARCH DECORATION

تعديل عنو�ن/من �بوظبي م�شفح �ل�شناعية م 26 ق 52 مكتب رقم 10 �ملالك/�شركة 
�شنار للمقاولت �لعامة ذ.م.م �ىل �بوظبي �ل�شهامة �ل�شهامة ق 87 حمل رقم 9 51079 

51079 �شامل هالل �شامل
تعديل ن�شاط/��شافة �عمال تنفيذ �لت�شميم �لد�خلي )�لديكور( )4330015(

تعديل ن�شاط/حذف �عمال �جلب�ص )4330010(
تعديل ن�شاط/حذف �عمال �لطالء و�لدهانات للمباين )4330003(

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جزيرة �ملها للمقاولت �لعامة ذ.م.م

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1093425 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد طالب غفون ح�شني �حلارثي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف غفون طالب غفون ح�شني �حلارثي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد�هلل طالب غفون ح�شني �حلارثي

تعديل لوحة �لإعالن/�جمايل من م�شاحة 0.5*0.3 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�ص �لو�حد ذ.م.م

 تعديل ��شم جتاري من/جزيرة �ملها للمقاولت �لعامة ذ.م.م
JAZEERA AL MAHA GENERAL CONTRACTING LLC

�ىل/ جزيرة �ملها للمقاولت �لعامة - �شركة �ل�شخ�ص �لو�حد ذ.م.م 
JAZEERA AL MAHA GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9

الغاء اإعالن �شابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�ص �لرخ�شة 
جللب  �ل�شالم  �لتجاري  بال�شم   CN رقم:1508968 
�لرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  �لعاملة  �ليدي 

و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقاً.
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ما�شرتو 

CN 1184984:للمقاولت �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/كيوب  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 2203503:للزهور و�لهد�يا رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

CN 1123384:مر�يا للنقليات �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9

مركز �ورما �الوركيد للتجميل- ذ م م
و�خلا�ص  عادية  �لغري  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  على  بناء 
�لوركيد  �ورما  )مركز  �أعاله  �ملذكورة  �ل�شركة  بت�شفية 
للتجميل - ذ م م( يعلن �مل�شفى / مكتب �لهاملي-حما�شبون 
له  من  فكل  �عاله  �ملذكورة  �ل�شركة  ت�شفية  عن  قانونيون 
�لتقدم  عليه  �عاله  �ملذكورة  �ل�شركة  على  حقوق  �أو  مطالبة 
مبطالبته مع �مل�شتند�ت �ملوؤيدة لذلك �إىل �مل�شفى، وذلك خالل 
�لدو�م �لر�شمي وملدة 45 يوماً من تاريخ �لإعالن، وكل من مل 
باملطالبة.   حقه  ي�شقط  بالإعالن  �ملحددة  �ملدة  خالل  يتقدم 
تليفون �مل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�ص 6210478 /02، �بوظبى 
�شارع ز�يد �لثاين بناية �لعني للزجاج �لطابق )6( �شقة )17( 

مكتب �لهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون. 

�إع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9

ز�كوم لال�شت�شار�ت �الد�رية- ذ م م
و�خلا�ص  عادية  �لغري  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  على  بناء 
بت�شفية �ل�شركة �ملذكورة �أعاله )ز�كوم لال�شت�شار�ت �لد�رية 
- ذ م م( يعلن �مل�شفى / مكتب �لهاملي-حما�شبون قانونيون 
�أو  مطالبة  له  من  فكل  �عاله  �ملذكورة  �ل�شركة  ت�شفية  عن 
مبطالبته  �لتقدم  عليه  �عاله  �ملذكورة  �ل�شركة  على  حقوق 
�إىل �مل�شفى، وذلك خالل �لدو�م  مع �مل�شتند�ت �ملوؤيدة لذلك 
�لر�شمي وملدة 45 يوماً من تاريخ �لإعالن، وكل من مل يتقدم 

خالل �ملدة �ملحددة بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة.
 تليفون �مل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�ص 6210478 /02، �بوظبى 
�شارع ز�يد �لثاين بناية �لعني للزجاج �لطابق )6( �شقة )17( 

مكتب �لهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون. 

�إع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9

اإعــــــــــالن
�ملباين  �ل�ش�����ادة/�شركة �شناعة  �لتنمية �لقت�شادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1114974 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة خليفة �شيف �شعيد �شيف �لنعيمي %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حمد �شيف حمد �شالح �لظاهري
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شيوف 

�لعربية لقطع غيار �ل�شيار�ت �جلديدة
 رخ�شة رقم:CN 1357984 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملخلب 

�لذهبي لتقليم �لنخيل و�ل�شجار
 رخ�شة رقم:CN 1928510 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

منوذج اعالن الن�شر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�ملالك:خالد هالل خمي�ص �بر�هيم �ملازمي 
Le Chapeau: طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم :276885     بتاريخ : 2017/07/22
با�ش������م :خالد هالل خمي�ص �بر�هيم �ملازمي

وعنو�نه:�ل�شارقة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة �ص.ب:21131 �ل�شارقة هاتف: 0503999404
khalmazmi@outlook.com :لربيد �للكرتوين� 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43 خدمات توفري �لطعمة و�مل�شروبات.
H على  �لالتينية وحرف  باللغة   LE CHAPEAU كلمة  �لعالمة:�لعالمة عبارة عن  و�شف 
�شكل ع�شا وبجانبة �شارب يف �لعلى قبعه ويف �ل�شفل FUN WITH THE TASTE باللغة 

�لالتينية
�ل�شرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  9  �سبتمرب 2017 العدد 12116
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اأخبـار الإمـارات
ويل عهد �لفجرية يح�شر حفل 

زفاف خالد �مل�شماري يف م�شايف
•• الفجرية-وام:

�أقامه �ملو�طن   ح�شر �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية حفل �لزفاف �لذي 
حممد عبيد �شيف �مل�شماري يف م�شايف بالفجرية مبنا�شبة زو�ج جنله خالد.

و �أعرب �أهايل �لعري�ص عن �شعادتهم مب�شاركة �شمو ويل عهد �لفجرية �أفر�حهم و�لتي توؤكد �هتمامه 
و رعايته ل�شباب �لإمارة يف كل �ملحافل و�ملنا�شبات.

�أعيان  و  �مل�شوؤولني  و عدد من  �لفجرية  �لزحمي مدير مكتب ويل عهد  �شامل  �شعادة  ح�شر �حلفل 
�لإمارة وجمع غفري من �أهل و�أقارب �لعري�ص و�ملدعوين.

دعا »واجب التطوعي« اىل ال�شتفادة من اخلربات ال�شابقة

خليفة بن حممد ي�شيد بدعم خليفة وحممد بن ز�يد و�أد�ء موؤ�ش�شات ز�يد وخليفة �خلريية يف يوم �لعمل �خلريي
�أث���ن���ى �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن حممد 
�لرئي�ص  ن���ه���ي���ان  �آل  خ����ال����د  ب����ن 
�لتطوعي  و�ج��ب  لفريق  �لفخري 
و�لإهتمام  �لدعم  على  �أبوظبي  يف 
�لكبري �لالحمدود للعمل �خلريي 
�لدولة  م�شتوى  ع��ل��ى  وت�شجيعه 
�شاحب  ي��ول��ي��ه  �ل�����ذي   ، و�ل���ع���امل 
�ل�شمو رئي�ص �لدولة �ل�شيخ خليفة 
ن��ه��ي��ان - حفظه �هلل  �ل  ز�ي���د  ب��ن 
�ل�شيخ  �ل�شمو  -  و�شاحب  تعاىل 
حم��م��د ب���ن ز�ي�����د �ل ن��ه��ي��ان ويل 
�لعلى  �لقائد  نائب  �بوظبي  عهد 
�هلل  -  حفظه  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��و�ت 
تعاىل - و�إخو�نهم ��شحاب �ل�شمو 

حكام �لمار�ت .

�لتطوعي  و�ج��ب  لفريق  �لفخري 
�ل����دويل  �ل���ي���وم  �أن   : �أب���وظ���ب���ي  يف 
 ،2017 ل���ع���ام  �خل�����ريي  ل��ل��ع��م��ل 
�ل�شوء  لت�شليط  ف��ر���ش��ة  ي�����ش��ك��ل 
موؤ�ش�شات  دور  زي��ادة  �إمكانية  على 
وج���م���ع���ي���ات �ل���ع���م���ل �خل�������ريي يف 
�لق�شاء على �لفقر يف جميع �أنحاء 
�لعامل ، كما تعد دعوة لتفعيل �أد�ء 
�لنظر  و�أع��ادة  �خلريية  �ملوؤ�ش�شات 
 ، وبر�جمها  وقيمها  مفاهيمها  يف 
�لخرين  و�حتياجات  يتو�فق  مبا 
و�ل�شتد�مة  �لع�شر  بروح  و�لعمل 
�مل�شاعدة  باأن تقدمي  �شموه  ونّوه   ،
متاأ�شل يف روح �أبناء �لوطن ، وهو 
�لتي  �لإ���ش��الم،  تعاليم  يتو�فق مع 

�ملغفور  ملوؤ�ش�شة  �لكربى  �خلريية 
له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
ل��الأع��م��ال �خل��ريي��ة و�لن�����ش��ان��ي��ة ، 

و�أث��ن��ى على ري���ادة دول���ة �لإم����ار�ت 
�لنهو�ص  يف  ع����امل����ي����اً،  ومت���ي���زه���ا 
بق�شايا �لعمل �خلريي، وذلك وفق 
للموؤ�ش�شات  �لعاملي  �لعطاء  موؤ�شر 
�لعاملة يف �ل�شاأن �خلريي، �ل�شادر 
عام 2016، �لذي يتم من خالله 
قيا�ص �لأن�شطة �خلريية يف 140 
مثال  يكفينا  ���ش��م��وه  وق���ال  دول����ة. 
هذ� �لعام 2017 �لذي �أطلق عليه 
�شاحب �ل�شمو رئي�ص �لدولة )عام 
�خلري( ليحفز �حلا�شر و�مل�شتدمي 
ملوؤ�ش�شات  �خل��ريي��ة  �لأن�شطة  م��ن 
�ل��ق��ط��اع��ات من  �ل��دول��ة وخمتلف 
�لتفاعل �خل�شب يف ميد�ن �خلري 
�جلهود  على  �شموه  و�أث��ن��ى  كما   .

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وموؤ�ش�شة 
خليفة بن ز�يد لالأعمال �خلريية 
موؤ�ش�شات  وب��ق��ي��ة   ، و�لن�����ش��ان��ي��ة 
�أ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ �لتي �متد 
ع��ل��ى م�شتوى  �خل����ريي  ع��ط��اوؤه��ا 
�شموه  ، وم�شري�  �لدولة وخارجها 
لهيئة  �ل���ش��ت��ث��ن��ائ��ي  �جل���ه���د  �ىل 
�لإمار�تي برئا�شة  �لهالل �لحمر 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل �حل��اك��م يف منطقة 
ن�شاطها  ت�شاعف  وك��ي��ف  �ل��ظ��ف��رة 
لتن�شر  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا  م��ن��ذ  �خل����ريي 
�أرجاء  �لإم��ار�ت��ي يف جميع  �خل��ري 
بن  خليفة  �ل�شيخ  و�أك��د   . �ملعمورة 
حممد بن خالد �آل نهيان �لرئي�ص 

�مل����الي����ني م����ن �ل���ف���ق���ر م����ن خالل 
�ملوؤ�ش�شات �لدولية �ملعتمدة .

ودعا �شموه فريق و�جب �لتطوعي 
�ملزيد  ت���ق���دمي  �ىل  �أب���وظ���ب���ي  يف 

يلتزم �مل�شلمون مبوجبها بفري�شة 
�لزكاة ، لفتاً �إىل �أن دولة �لإمار�ت 
قدمت �لكثري من �لتربعات �ملالية 
لإنقاذ  �ل��دول��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ع���رب 

م��ن �مل���ب���ادر�ت �ل��ت��ي ت��دع��م �لعمل 
م����ن جهود  م�����ش��ت��ف��ي��دة  �خل������ريي 
وخ���������رب�ت �مل����وؤ�����ش���������ش����ات و�ل����ف����رق 

�خلريية �لقائمة .

»�شرطة �لظفرة« ت�شتقبل �حلجاج بالهد�يا يف منفذ �لغويفات

مرور �ل�شارقة توؤكد جاهزيتها ال�شتقبال �لعام �لدر��شي �جلديد

•• اأبوظبي -وام: 

�أبوظبي  ب�شرطة  �ل��ظ��ف��رة  ���ش��رط��ة  م��دي��ري��ة  ��شتقبلت 
�أد�ء �ملنا�شك  �حلجاج يف منفذ �لغويفات �حلدودي بعد 
يف �لأر��شي �ملقد�شة وقدمت �لهد�يا لهم وللم�شافرين 
�ل��ت��ه��اين ل��ه��م ب�شالمة �ل��ع��ودة وذلك  ب���ر� ت��ع��ب��ري� ع��ن 
�شمن مبادر�تها �ملجتمعية وحر�شها على �لتو��شل مع 

�جلمهور.
وعرب �حلجيج و�مل�شافرون بر� عن بالغ �ل�شكر و�لتقدير 

�لرعاية  ت��وف��ري  ع��ل��ى ج��ه��وده��ا يف  �أب��وظ��ب��ي  ل�����ش��رط��ة 
و�خلدمات �ل�شرطية لت�شهيل عبورهم.

مديرية  م��دي��ر  �خلييلي  �شعيد  �شهيل  �لعميد  وق���ال 
�ملديرية  �أطلقتها  �ل��ت��ي  �لفعالية  �إن  �ل��ظ��ف��رة  �شرطة 
حتت �شعار« نكون �أينما يريدنا �جلمهور لتقدمي ما هو 
متوقع منا« تهدف �إىل معايدة �حلجاج و�مل�شافرين بر� 
بتقدمي �لتهاين لهم على �شالمة �لعودة على نحو يعزز 
بال�شرطة من خالل م�شاركتهم يف  �ملجتمع  ور�شا  ثقة 

خمتلف �ملنا�شبات و�لفعاليات.

•• ال�صارقة-وام:

 �أكدت �إد�رة �ملرور و�لدوريات ب�شرطة 
�ل�شارقة �كتمال ��شتعد�د�تها ل�شتقبال 
�لعام �لدر��شي �جلديد �لذي يبد�أ يوم 
غ��د �لأح����د م��ن خ���الل �ل��رتك��ي��ز على 
م��ن �حلو�دث  �ل��ط��رق وخلوها  ه��دوء 
�لدر��شي  �ل���ع���ام  ���ش��ف��و  ت��ع��ك��ر  �ل���ت���ي 
�لإن�شابية على  �أكرب قدر من  وتاأمني 

طرق �لإمارة.
�لنقبي  �لر�ئد حممد ع��الي  و�أو���ش��ح 
�أن��ه مت  �إد�رة �مل��رور و�ل��دوري��ات  مدير 
جميع  قبل  من  متكاملة  خطة  و�شع 
�لطرق  حركة  ملر�قبة  �لإد�رة  �أق�شام 
و�نت�شار دوريات �لجناد على م�شتوى 
�ل�شباحية  �لفرتة  �ل�شارقة يف  مدينة 
من خ��الل وج��ود 79 دوري��ة مرورية 
جت�����وب ط���رق���ه���ا وب��ع�����ش��ه��ا ث���اب���ت يف 
يف  ك��ث��اف��ة  ت�شهد  �ل��ت��ي  �مل��و�ق��ع  بع�ص 
ع��دد �مل��رك��ب��ات و�حل��اف��الت م��ا ي�شهم 
يف و����ش���ول �ل��ط��ل��ب��ة و�حل���اف���الت �إىل 

�ملطلوب  بال�شكل  و�جلامعات  �ملد�ر�ص 
و�لختناقات  �حل������و�دث  م���ن  وي��ق��ل��ل 
�مل����رور  �إد�رة  م��دي��ر  ودع����ا  �مل����روري����ة. 
و�لدوريات �أولياء �أمور �لطلبة �لذين 
يقومون بتو�شيل �أبنائهم �إىل �ملد�ر�ص 

�لل�����ت�����ز�م ب���ق���و�ع���د �ل�������ش���ري و�مل������رور 
لنزول  �ملخ�ش�شة  �ملو�قف  و��شتخد�م 
�لع�شو�ئي  �ل��وق��وف  وجتنب  �ل��ط��الب 
ل����الزدح����ام وع���رق���ل���ة حركة  �مل�����ش��ب��ب 

�ل�شري .. متمنيا �ل�شالمة للجميع.

حممد عمر�ن �ل�شام�شي يتفقد مقري كليات �لتقنية يف دبي و�ل�شارقة

مرور �لفجرية يطلق �حلملة �لف�شلية �لر�بعة »�شالم����ة �لط���الب �أم������ان���ة«

•• دبي-وام:

عمر�ن  حم���م���د  م���ع���ايل  ت��ف��ق��د   
كليات  جم��م��ع  رئ��ي�����ص  �ل�شام�شي 
كليات  م��ق��ر  �ل���ع���ل���ي���ا..  �ل��ت��ق��ن��ي��ة 
يف  و�ل��ط��ال��ب��ات  للطالب  �لتقنية 

دبي و�ل�شارقة .
�لكليات  طلبة  م��ع��ال��ي��ه  �ل��ت��ق��ى  و 
خ���ا����ش���ة �جل������دد م��ن��ه��م وحت����دث 
�جلديدة  �ل����روؤي����ة  ح����ول  �إل���ي���ه���م 
وحر�ص  �ل��ث��اين  �جل��ي��ل  للكليات 
ع��ل��ى �ل����ش���ت���م���اع لآر�ئ����ه����م و�أي����ة 
ل���دي���ه���م مب����ا يدعم  �ح���ت���ي���اج���ات 
لهم  وي�شمن  �لتعليمي  �أد�ءه����م 

حتقيق جتربة تعليمية متميزة.
�لزيار�ت  خ��الل  �ل�شام�شي  ر�ف��ق 
عبد�للطيف  �لدكتور  �لتفقدية 
�ل�����ش��ام�����ش��ي م��دي��ر جم��م��ع كليات 
مدر�ء  م��ن  وع��دد  �لعليا  �لتقنية 
�لهيئتني  و�أع���������ش����اء  �ل���ك���ل���ي���ات 

�لإد�رية و�لأكادميية.
�لعليا  �لتقنية  كليات  �أن  �أو�شح  و 
�لقيادة  روؤي���ة  حتقيق  على  تعمل 
�لكفاء�ت  �إع�����د�د  ع���رب  �حل��ك��ي��م��ة 
من  وذل���ك  للم�شتقبل  �ل��وط��ن��ي��ة 
خ�������الل �ل����ت����غ����ي����ري�ت �جل����ذري����ة 
نفذتها  �لتي  �لتطوير  وعمليات 
�جليل  �جلديدة  روؤيتها  لتحقيق 
�ملقبلة  �خلم�ص  لل�شنو�ت  �لثاين 
ترمي  و�ل��ت��ي   2021-2017

و�ل����ت����دري����ب �ل��ع��م��ل��ي و�مل����ه����ار�ت 
وهو  �لطالب  ليتخرج  �لوظيفية 
و�آخرى  �أك��ادمي��ي��ة  �شهادة  يحمل 
�حرت�فية متخ�ش�شة معرتفا بها 
�لأول  �خل��ي��ار  يجعله  مم��ا  ع��امل��ي��ا 
يتم  ذلك  ولتحقيق  �لعمل  ل�شوق 
�لرتكيز على ��شتقطاب �لكفاء�ت 
�لعملية  �خل��ربة  ذ�ت  �لتدري�شية 
من  حم��ف��زة  تعليم  بيئة  وت��وف��ري 
خالل تطوير �ملر�فق وتعزيز بيئة 
تقدمي  وكذلك  و�لبتكار  �لب��د�ع 
مناهج وتخ�ش�شات متنوعة تلبي 
وتوطيد  �لعمل  ���ش��وق  متطلبات 
�ل�����ش��ر�ك��ة م���ع خمتلف  ع���الق���ات 

ومهنيا  �أكادمييا  �لطلبة  لتمكني 
وخريجة  خ����ري����ج  ل���ك���ل  ل���ي���ك���ون 
�لتخرج  ع��ق��ب  وظ��ي��ف��ي��ة  ف��ر���ش��ة 
�ل�شرت�تيجي  �لهدف  يحقق  مبا 
بالو�شول �إىل ن�شبة 100 باملائة 
بحلول  �خل��ري��ج��ني  ت��وظ��ي��ف  يف 

�لعام 2021.
و �أ����ش���اف م��ع��ايل �ل�����ش��ام�����ش��ي �إن 
ت���ك���ون من  ت�����ش��ع��ى لأن  �ل��ك��ل��ي��ات 
�لعايل  �لتعليم  موؤ�ش�شات  �أف�شل 
�لتي تقدم تعليما تطبيقيا نوعيا 
ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل وذل������ك م����ن خالل 
تعليمي  من���وذج  بتقدمي  متيزها 
يجمع ما بني �لدر��شة �لأكادميية 

موؤ�ش�شات �لعمل و�ل�شناعة.
�لوطنية  �ل��ط��م��وح��ات  �أن  �أك���د  و 
عالية  �لطلبة  يف  و�ل��ث��ق��ة  ك��ب��رية 
ل���ي���ق���ودو� ع��م��ل��ي��ات �ل��ت��ط��وي��ر يف 
بناء  يف  و�مل���������ش����ارك����ة  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل 
�لقت�شاد �ملعريف وعليهم باملقابل 
�لتعليمية  �ل��ف��ر���ش��ة  ����ش��ت��ث��م��ار 
�لتقنية  ك��ل��ي��ات  يف  �لح���رت�ف���ي���ة 
�جلاد  �لأد�ء  على  يحر�شو�  و�أن 
مو�قعهم  ل���ي���اأخ���ذو�  و�لل�����ت�����ز�م 
ويكونو�  �لعمل  �شوق  يف  ب��ج��د�رة 
ليوؤكدو�  للمجتمع  نوعية  �إ�شافة 
�مل�����ش��رية �ل���ر�ئ���دة ل��ل��ك��ل��ي��ات �لتي 
رف��دت على م��د�ر 29 عاما �شوق 

خريج  �أل�����ف   72 ب��ن��ح��و  �ل��ع��م��ل 
�ملجالت  خم��ت��ل��ف  يف  وخ���ري���ج���ة 
معايل  وث���م���ن  و�ل��ت��خ�����ش�����ش��ات. 
ج��ه��ود ف��ري��ق ع��م��ل �ل��ك��ل��ي��ات على 
�مل�����ش��ت��وي��ات ك��اف��ة وح��ر���ش��ه على 
لتحقيق  و�ملخل�ص  �جل��اد  �لعمل 
�ل��روؤي��ة �جل��دي��دة و�ث����ر�ء �حلياة 
�لطالبية مبا �شينعك�ص م�شتقبال 
على �ملخرجات �لتعليمية للكليات 
مب��خ��ت��ل��ف ف����روع����ه����ا ب����ال����دول����ة. 
و ح���ر����ص م���ع���ال���ي���ه ع���ل���ى زي�����ارة 
مبختلف  �ل���در�����ش���ي���ة  �ل��ف�����ش��ول 
و�لعلوم  �لهند�شية  �لتخ�ش�شات 
�ملعلومات  وت���ق���ن���ي���ة  �ل�������ش���ح���ي���ة 
وطلبة �ل�شنة �لتاأ�شي�شية و��شتمع 
لآر�ئهم و�حتياجاتهم �لأكادميية 
جناحهم  ل���دع���م  و�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 

�لأكادميي .
�حليوية  �ملر�فق  خمتلف  تفقد  و 
�حلياة  ت���دع���م  �ل���ت���ي  ب��ال��ك��ل��ي��ات 
�ملبذولة  �جلهود  وتابع  �لطالبية 
�لتطوير  خ��ط��ط  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
و�ملر�فق  �مل���ب���اين  يف  و�ل��ت��ح�����ش��ني 
�جلديدة  �ل��روؤي��ة  حتقيق  لتعزيز 
�ل��ع��دي��د من  خ���الل  م��ن  للكليات 
�لتي تركز على �جلانب  �ملبادر�ت 
ت���ن���م���ي���ة م����ه����ار�ت  �لح����������رت�يف و 
بالإ�شافة  و�لإب����������د�ع  �لب���ت���ك���ار 
بريادة  �خل��ا���ش��ة  �مل����ب����ادر�ت  �ىل 

�لأعمال.

•• الفجرية-الفجر:

و�ل���دوري���ات  �مل����رور  �إد�رة  �أط��ل��ق��ت 
�لفجرية  ل�شرطة  �لعامة  بالقيادة 
فعاليات و�أن�شطة �حلملة �لف�شلية 
)�شالمة  ����ش���ع���ار  حت����ت  �ل����ر�ب����ع����ة 
�ل�شهر  م��ط��ل��ع  �أم����ان����ة(  �ل���ط���الب 
دي�شمرب  ���ش��ه��ر  ول��ن��ه��اي��ة  �جل�����اري 
�خلطة  ���ش��م��ن  وذل�����ك   ،2017
�لت�شغيلية لوز�رة �لد�خلية وقطاع 
ل�شرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة  يف  �مل���رور 

�لفجرية. 
�لتوعية  �إىل  �حل���م���ل���ة  ت����ه����دف 
وتعزيز  و�لإر������ش�����اد�ت  ب��ال��ق��و�ع��د 
لتخاذ  �مل��روري��ة  �ل�شالمة  مفهوم 
ك����اف����ة  �ل����ت����د�ب����ري و�لإج������������ر�ء�ت 

�خللفية للمركبة و�إر�شاد�ت �شعود 
�حلافلة �ملدر�شية و�ك�شاب �لأطفال 
�ملعرفة بالإ�شار�ت �ملرورية وحثهم 
على  للمحافظة  بها  �لتقيد  على 
�مل���ق���دم �شالح  و�أف������اد  ���ش��الم��ت��ه��م. 

�لوقائية  لتاأمني �شالمة �لطالب 
يف �ملد�ر�ص من خالل �لدور �لكبري 
�ملتكاملة  �مل��ن��ظ��وم��ة  تلعبه  �ل����ذي 
ل��ل�����ش��الم��ة �مل����روري����ة �مل��ت��م��ث��ل��ة يف 
و�لهيئات  و�مل�����در������ش�����ة  �لأ�������ش������رة 
وم�شريف  و�لإد�ري����������ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
و�شائقي �حلافالت �ملدر�شية وكافة 
�لبيئة  ب��ت��وف��ري  �مل��ع��ن��ي��ة  �جل���ه���ات 

�لآمنة لطلبة �ملد�ر�ص.
تنمية  �إىل  �حل��م��ل��ة  ت���ه���دف  ك��م��ا 
ل����دى طلبة  �ل�����ش��ل��وك �لي���ج���اب���ي 
�مل�����د�ر������ص يف �ل���ت���ع���رف ع���ل���ى �أه����م 
من  تقيهم  �لتي  �ملرورية  �لقو�عد 
�لآمن  كالعبور  �لطريق  خم��اط��ر 
لعبور  �مل��خ�����ش�����ش��ة  �لأم����اك����ن  م���ن 
�ملقاعد  يف  �جل��ل��و���ص  و�آد�ب  �مل�����ش��اة 

نائب  �لظنحاين  ع��ب��د�هلل  حممد 
مدير �إد�رة �ملرور و�لدوريات �أهمية 
�ت��خ��اذ ك��اف��ة �ل���ش��ت��ع��د�د�ت للعام 
�لدر��شي �جلديد متا�شياً مع روؤية 
�أكرث  لت�شبح  وتطلعاتها  �ل��دول��ة 
ل��الأط��ف��ال يف �لعامل  و�أم���ان���اً  �أم��ن��اً 
�لد�خلية  وز�رة  جلهود  وتطبيقاً 
�لفجرية  ل�شرطة  �لعامة  و�لقيادة 
�أن�شطتها  ت��و���ش��ي��ع  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة 
لطالب  �لالزمة  �لتوعية  لتقدمي 
�لأخطار  م��ن  حلمايتهم  �مل��د�ر���ص 
ت��ه��دده��م ول��ت��ح��ق��ي��ق نه�شة  �ل��ت��ي 
�لوعي  و�عية يف جم��ال  جمتمعية 

�ملروري و�لأمني.
�ل��ن��ق��ي��ب حم��م��د ح�شن  و�أو�����ش����ح 
�لتوعية  ف�����رع  م���دي���ر  �ل���ب�������ش���ري 

و�لإع��الم �مل��روري �أن دور �لتوعية 
جيل  �إع�����د�د  �إىل  ي�شعى  �مل���روري���ة 
مروري قادر على تطبيق مفاهيم 
�ل�شالمة �ملرورية للمحافظة على 
�لطريق  خم���اط���ر  م���ن  ���ش��الم��ت��ه 
وم�شببات �حلو�دث �ملروري ، وذكر 
�لرب�مج  �أه����م  �ل��ب�����ش��ري  �ل��ن��ق��ي��ب 
دور  لتفعيل  �ملختلفة  �ل��ت��وع��وي��ة 
و�لثقافة  �ل��وع��ي  ن�شر  يف  �حلملة 
وتقدمي  �مل��د�ر���ص  لطلبة  �مل��روري��ة 
نقاط  ع��رب  و�لإر����ش���اد�ت  �لن�شائح 
�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ملختلفة  �لتوعية 
�لن�شية  �ل��ر���ش��ائ��ل  ع��رب  �ل��ت��وع��ي��ة 
�لجتماعي  �ل��ت��و����ش��ل  وو����ش���ائ���ل 
�لتوعوية  �مل���ح���ا����ش���ر�ت  وت���ق���دمي 

وتوزيع �لربو�شور�ت و�لكتيبات.
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 اإعادة اإعالن بالن�سر 

 2017/211 جتاري كلي   
�ىل �ملدعي عليه/ جمعة �شنقور فريوز �شعد بلو�شي - �جلن�شية / �لإمار�ت 

حيث �ن �ملدعي / بنك ر�أ�ص �خليمة �لوطني - �ص م ع  قد �قام �لدعوى �حلقوقية 2017/211 جتاري كلي �شد �ملدعي عليه  
- وملا �شنورده فيما بعد/ وملا تر�ه حمكمتكم  �ملوقرة  عفو� ، نطلب :  �ول / �لت�شريح بت�شجيل دعو�نا �ملاثلة وحتديد 
�قرب جل�شة ممكنة لنظر مو�شوعها و�إعالن �ملدعي عليه ب�شورة من لئحتها وتاريخ �ول جل�شة لنظر مو�شوعها  - 
ثانيا/ �لق�شاء ب�شحة وتثبيت �حلجز �لتحفظي �ل�شادر مبوجب �لمر على عري�شة رقم 2017/11641 حجز حتفظي 
جتاري - بحدود �ملبلغ �ملطالب به �ل�شادر عن مقام قا�شي �لأمور �مل�شتعجلة يف  ر�أ�ص �خليمة �ملوقر  -  ثالثا / �لق�شاء 
بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للبنك �ملدعي قيمة مبلغ وقدره )1.294.753.85( درهم )مليون ومئتني و�ربعة وت�شعني 
�لف و�شبعمائة وثالثة وخم�شني درهم وخم�شة وثمانون فل�ص( بال�شافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ 
�تعاب  �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل  �لق�شاء بالز�م �ملدعي عليه بكافة  �ل�شد�د.  ر�بعا /  �ملطالبة �لق�شائية وحتى متام 
�ل�شاعة  �لربعاء 2017/9/13  �ملو�فق  �لدعوى  �إد�رة  ر�أ���ص �خليمة مكتب  يقت�شي ح�شورك �ىل حمكمة  �ملحاماة. مما 

�لتا�شعة �شباحا وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع. حرر بتاريخ : 2017/9/6
 مدير اإدارة الدعوى
معاذ احمد العمو�ش  

 حكومة  را�ش اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 1519
�إمار�تي  �جلن�شية يرغب   ، ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ علي حممد �شعد علي �ملهري 
حممد  �حمد  علياء  �ل�شيدة/  �ىل  وذلك    %100 �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف 
�شلطان - �إمار�تية �جلن�شية يف �لرخ�شة �مل�شماة )�لتر�ب لت�شميم وخياطة �لعبايات و�ملالب�ص 
�لن�شائية( تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )564071( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية بال�شارقة - تعديالت �خرى : ل يوجد. 
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��ص  �ي  لديه  فمن  �لعالن  هذ�  تاريخ  من  ��شبوعني  بعد  �ليه  �مل�شار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
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
�ملرجع : 1520

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ ليند� عا�شم يا�شني �لعمري ، �ردنية  �جلن�شية ترغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شتها �لبالغة 100%  يف )حلو ولذيذ للحلويات( تاأ�ش�شت 
باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )740119( وذلك �ىل �ل�شيد/ �شمري �شبحي ح�شن 

�لعي�شوي - �ردين �جلن�شية 
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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 اعـــــــالن       

�ملرجع  2017/737 ك.ع.ت
�ل�شيد/  عجمان   و�لت�شديقات-  �لعدل  �لكاتب  ب��اد�رة  �لعدل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  تقدم 
 : يت�شمن  حمرر  علي  �لت�شديق  طلب  بريطانيا    : ،�جلن�شية  �شايف  حممد  فيا�ص 
و�ملرخ�شة من  م(  م  ذ   - �لبناء  ملقاولت  با�شم )فيا�ص حممد  �لتجاري  �ملحل  تنازل 
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف عجمان حتت رقم �مللف : 71286  و�مل�شجل لدى غرفة 
جتارة و�شناعة عجمان  �ىل �ل�شيد/ نازيبي خان حممد ، �جلن�شية : �لإمار�ت ،  ليكن 
معلوما بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على  �لتوقيعات ذوي �ل�شاأن يف 

�ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�سادية- عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان
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 اعالن ن�سرا        

�إىل �ملدعي عليه /حممد ر�فت حممد 
ومقرها مدينة خور فكان وذلك حيث �أن �ملدعي/ �نور �بر�هيم �لرئي�شي 

قد �أقام �شدكم دعوى �يجارية بالرقم 2017/87  تنفيذ لدى جلنة ف�ص  
�ملنازعات �ليجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�شي ح�شوركم �شخ�شيا 
�أو وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم �أو تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف مدة 15 يوم من 
تاريخ �لإعالن . ويف حالة تخلفكم عن �حل�شور �أو عدم �إر�شال وكيل عنكم 

يف �لوقت �ملحدد فاإن �للجنة �شوف تقوم بنظر �لدعوى يف غيابكم
جلنة ف�ش املنازعات اليجارية 
قلم التنفيذ 

 المارات العربية املتحدة
 حكومة ال�سارقة

  بلدية مدينة خورفكان
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يف  الدعوى 2017/1865  جتاري جزئي

�شد �ملدعي عليها : خديجة �حمد حممد عبد�هلل �ملال   
�ملقامة من : �لبنك �لعربي - �ص م ع 

مبا �ن هناك دعوى مقامة �شدكم مبحكمة دبي �لبتد�ئية حتت رقم : 2017/1865  جتاري 
جزئي ، وحيث �نه مت ندبنا خبري�  م�شرفيا يف �لدعوى �ملذكورة �عاله فاننا وعمال باحكام 
حل�شور  ندعوكم   ، �ملحاكم  �م��ام  �خل��ربة  �عمال  بخ�شو�ص  م   1992 ل�شنة  �لثبات  قانون 
�ملو�شح  �لعنو�ن  �جتماع خربة  �و من ميثلكم قانونا و�ل��ذي �شيعقد يف مقر مكتبنا على 
�دناه وذلك يوم �خلمي�ص  �ملو�فق 2017/9/14  يف متام �ل�شاعة 00 : 12 ظهر� ،  ويرجى 

منكم �ح�شار كافة �مل�شتند�ت �ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم لالجتماع  
دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، �لطابق �لر�بع 

هاتف : 2527888-04 � فاك�ص : 04-2698876
اخلبري احل�سابي وامل�سريف  
حممد �سعيد ال�سريف 

 اجتماع خربة
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 اعـــــــالن       

 : خ��ورف��ك��ان   و�لت�شديقات-  �ل��ع��دل  �لكاتب  ب���اد�رة  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  تقدم 
�ل�شيد/ �شالح حممد بولن ، �جلن�شية : باك�شتان ، وطلبا �لت�شديق على حمرر 
�لتك�شية و�لر�شيات  �لتوفيق ملقاولت  باب  �لتجاري  �ل�شم  يت�شمن )تنازل(  يف 
و�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف  �ل�شارقة رخ�شة جتارية رقم 734762 
�ل�شيد/  �لتنمية �لقت�شادية بخورفكان.  �ىل  د�ئرة  بتاريخ 2015/5/14  �ل�شادر 
حممد عبدو�ص �شمد �شويف مياه ، �جلن�شية : بنغالدي�ص - ليكن معلوما للجميع 
بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن 

يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   

 اعـــــــالن       
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان  : �ل�شيد/ 
حممد رحمة كوهي عبد�لرحمن ، �جلن�شية : �لإمار�ت - وطلب �لت�شديق على حمرر 
، ن�شاط  �لبالغة 100% يف �ل�شم �لتجاري بقالة �لعي�شى  يت�شمن )تنازل( يف ح�شته 
�لرخ�شة بقالة ، و�ملرخ�ص من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف خورفكان رخ�شة جتارية 
رقم 140469 �ل�شادر بتاريخ 1985/1/6 يف د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بخورفكان �ىل 
بان  للجميع  معلوما  ليكن  بنغالدي�ص    : �جلن�شية   ، مياه  ناننو  حممد  نور  �ل�شيد/ 
يف  �ل�شاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم  خورفكان  مدينة  يف  �لعدل  �لكاتب 

�ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
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   املنازعة رقم 2017/282 نزاع تعيني خربة جتاري - دبي

�ملتنازع �شده �لثاين �ل�شيد/ خالد علي ح�شني �لعامري 
�ملتنازع �شده �لثالث �ل�شيدة / ماريا �شتيفن ديكروز 

نحيطكم علما �أنه مت �نتد�بنا خبري ح�شابي بالق�شية �أعاله و�ملرفوعة �شدكم من �ل�شيد/ مارك 
�يد� جوزيف فان لوفريين - �ملتنازع - وعليه فاأنتم مكلفني �أو من ميثلكم قانونا بح�شور �جتماع 
�خلربة �ملقرر عقده يوم �لثنني  �ملو�فق 2017/9/18  وذلك يف متام �ل�شاعة �حلادية ع�شرة �شباحا، 
وذلك مبكتب �خلبري �ملنتدب �لكائن : دبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - منطقة �خلليج �لتجاري - �شارع 
�ل�شعادة - بالقرب من حمطة مرتو �خلليج �لتجاري ومقابل فندق جي د�بليو ماريوت ماركيز - 
بناية �لربي�شم  - مكتب 805 ، يرجى �حل�شور باملوعد و�ملكان �ملحددين و�ح�شار �مل�شتند�ت �ملوؤيدة 
باأنه يف حالة تخلفكم عن �حل�شور فان �خلربة �شتبا�شر �عمالها وفقا  لدفاعكم بالدعوى  علما 

لل�شالحيات �ملخولة لها قانونا.  لالإ�شتف�شار �لإت�شال ب 044341111 
اخلبري احل�سابي 
احمد علي احلو�سني        قيد رقم : 83

اعالن بالن�سر 
للح�سور اأمام اخلربة
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   يف الدعوى رقم 2017/390 مدين كلي دبي 

�ملدعي عليه �لأول / لوكيني ناز�ري �لفي�ص 
نحيطكم علما �أنه مت �نتد�بنا خبري ح�شابي بالق�شية �أعاله و�ملرفوعة �شدكم من/ �شركة كباب 
رولز - �ص م م   وعليه فاأنتم مكلفني �أو من ميثلكم قانونا بح�شور �جتماع �خلربة �ملقرر عقده يوم 
�لأربعاء �ملو�فق 2017/9/20  �ل�شاعة �لثانية ع�شر و�لن�شف ظهر� وذلك مبكتب �خلبري �ملنتدب 
�لكائن - دبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - مقابل حمطة مرتو �خلليج �لتجاري - بجانب �منيات )1( 
- بناية بري�شم - مكتب رقم )805(  - يرجى �حل�شور باملوعد و�ملكان �ملحدد و�ح�شار �مل�شتند�ت 
�ملوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما باأنه يف حالة تخلفكم عن �حل�شور فان �خلربة �شتبا�شر �عمالها 

وفقا لل�شالحيات �ملخولة لها قانونا. لالإ�شتف�شار �لإت�شال ب 044341111
اخلبري احل�سابي
حممد �سعيد ال�سبلي  
 رقم القيد : 135 

 اعالن بالن�سر
للح�سور اأمام اخلربة
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 اإعالن حل�سور اجتماع اخلربة احل�سابية

يف الدعوى رقم 190 ل�سنة 2017 جتاري كلي - العني
�ملدعي عليه : حممد نور �لكرب �ملتويف �مني �حلق 

�لعني  �ل�شادر من حمكمة  �جتماع �خل��ربة �حل�شابية مبوجب �حلكم  �إع��الن حل�شور 
�لبتد�ئية وذلكت يوم �لحد �ملو�فق 2017/9/17 يف متام �ل�شاعة �حلادية ع�شر ظهر� 
لبيان دفوعكم يف �لدعوى �ملرفوعة من عبد�لكرمي حممد �دم جز�بي �لبلو�شي  وذلك 
مبقر �شوؤون �خلرب�ء - �لعني - على �لعنو�ن �لتايل :-  مدينة �لعني - �جليمي - �شارع 
حد�ن بن حممد - �مام كارفور �جليمي - مبنى �ملحكمة �جلديد - �لطابق �لول ، هاتف 
متحرك رقم : 050/5271043 ، هاتف رقم : 2999555-04 ، فاك�ص رقم : 04-2999333 

- ويف حالة عدم �حل�شور �شتتم �جر�ء�ت �خلربة �أ�شول   
خبري ح�سابي 
اأمين اأحمد ح�سن - قيد رقم 438 

اإعالن اجتماع خربة بالن�سر
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بالدعوى رقم )2016/1470( ا�ستئناف جتاري - دبي 

�مل�شتاأنف �شدهم/ �شركة عربية ديرة  لالأ�شا�شات - ذ م م - �وبتيمو ليمتد ذ م م منطقة حرة - �يه 
جي �وبتيمو ليمتد ذ م م  منطقة حرة 

�ع��اله و�ملرفوعة �شدكم  بالق�شية  �نتد�بنا جلنة مكونة من ثالث خ��رب�ء  �أن��ه مت  نحيطكم علما 
�و من ميثلكم قانونا  ، وعليه فانتم مكلفني  �ل�شيد ح�شن  �مل�شتاأنف / طارق حممد  و�خرين من 
، وذلك  �لو�حدة و�لن�شف ظهر�  �ل�شاعة  �ملو�فق 2017/9/25  �للجنة يوم �لثنني  �مام  باحل�شور 
مبكتب ع�شو �للجنة �ملنتدبة �لكائن - �إمارة دبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - مقابل حمطة مرتو �خلليج 
�لتجاري - بجو�ر برج �منيات و�ن - برج بري�شم - �لطابق �لثامن - مكتب 805 ،  يرجى �حل�شور 
باملوعد و�ملكان �ملحدد و�ح�شار �مل�شتند�ت �ملوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما باأنه يف حالة تخلفكم عن 

�حل�شور فان �خلربة �شتبا�شر �عمالها وفقا لل�شالحيات �ملخولة لها قانونا.
لالإ�شتف�شار �لإت�شال ب 04/4341111 

ع�سو اللجنة اخلبري احل�سابي
 حممد �سعيد ال�سبلي  

مذكرة اإعالن بالن�سر  للح�سور 
اأمام اخلربة 
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 يف الدعوى رقم 2017/1158  جتاري جزئي 

�ملدعى عليها : �شوز�ن �أكرم حممد مطر 
)�لعنو�ن : �إمارة دبي - �ملمزر - ديره - منطقة �لق�شي�ص - بناية �لزيروين - �شقة رقم 2 
- بالقرب من مركز دبي لل�شياقة تعمل لدى �ملدر�شة �لأهلية �خلريية بدبي - هاتف رقم 
6607377-052(  -  يرجى �حل�شور �ىل �جتماع �خلربة �ملقرر مبكتب �خلبري �مل�شريف  
�ملدون �دناه وذلك  يوم �لثالثاء �ل�شاعة �لثانية ع�شره ظهر� �ملو�فق 2017/9/12  وذلك 
لبيان دفوعكم يف �لدعوى �ملرفوعة عليكم من قبل بنك م�شر - فرع دبي - بيت �ملعرفة 
لتدقيق �حل�شابات - بناية �ل�شم�ص �مل�شيئة - �لدور �لأول مكتب رقم 112،  هاتف رقم 
042830100 - فاك�ص رقم : 042833622 - هاتف متحرك رقم : 0506516092 - مقابل 

�لطاير لل�شيار�ت - �لقرهود / دبي
 اخلبري امل�سريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 64

بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات  

اعالن اجتماع خربة بالن�سر 
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الدعوى 2017/484  جتاري كلي    

جلنة �خلربة : يو�شف طاهر �خلاجه و�أحمد بهجت 
�ملدعي / فادمي فيدروف 

�ملدعي عليهم : 1- �يفان بو�شر نيكوف 2-مارينا �شالتالوف و�آخر�ن  
�أعاله و �ملرفوعة من فادمي  مت ندبنا جلنة خرب�ء م�شرفيا وتقنيا يف �لدعوى �ملذكورة 
حل�شور  ندعوكم  وعليه    ، �شالتالوف  مارينا   -2 نيكوف  بو�شر  �يفان   -1 �شد  فيدروف 
�جتماع �خلربة  �و من ميثلكم قانونا و�لذي �شيعقد يف مقر مكتب �خلبري �مل�شريف يو�شف 
طاهر �خلاجة  على �لعنو�ن �ملو�شح �دناه وذلك يوم �لثنني  �ملو�فق 2017/9/11  يف متام 
�ل�شاعة 12.00 ظهر� ،  ويرجى منكم �ح�شار كافة �مل�شتند�ت �ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند 
ح�شوركم لالجتماع - دبي - مركز حمر عني ، بو�بة رقم : 4 ،  �لطابق �لول مكتب رقم : 

17B1 - هاتف : 2681400-04 � فاك�ص : 04-2681300
عن جلنة اخلرباء - يو�سف اخلاجه - خبري ح�سابي وم�سريف  

 اجتماع خربة 
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   

 اإعالن حكم بالن�سر    
 2017/120 جتاري كلي 

�ملدعي / بنك ر�أ�ص �لوطني - �جلن�شية ،  �لعنو�ن : �لإمار�ت - دبي - �خلليج �لتجاري - �بر�ج رجال �لعمال 
- برج ��شبكت - ط 12 - رقم �لهاتف : 9710508116113+ 

�ىل �ملدعي عليه/ يو�شف غريب حممود �ل حممود ، �جلن�شية : �لإمار�ت ، �لعنو�ن : �لإمار�ت ، دبي - �حلمرية 
- خلف �شنت�شري مول - فيال رقم 1 - �ص ب : 80326 ، رقم �لهاتف : 9710506900888+ 

يرجى �لحاطة باأن �ملحكمة �أ�شدرت بحقك وبتاريخ 2017/8/22  �حلكم �لتايل: 
حكمت �ملحكمة / �ول ب�شحة وثبوت �حلجز �لتحفظي �ل�شادر يف �لأمر على عري�شة رقم 6845/2017 

ثانيا �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي ب�شفته مبلغ 2463129.04 درهما ) �ثنان مليون و�ربعمائة وثالثة 
و�شتون �لف ومائة وت�شعة وع�شرون درهم و�ربعة فل�شات( و�لفائدة بو�قع 5% �شنويا من تاريخ �قامة �لدعوى 
يف 2017/5/4 وحتى �ل�شد�د �لتام و�لز�مه بالر�شوم و�مل�شاريف و 100 درهم مقابل �تعاب حماماة ورف�شت ما 

عد� ذلك من طلبات. 
حكما قابال لال�شتئناف خالل ثالثون يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لالإعالن به ، وبانق�شاء هذ� �مليعاد دون 

�لطعن على �حلكم �مل�شار �إليه فاإن �ملحكمة �شوف تتخذ �لإجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه
 رئي�ش ق�سم الت�سجيل 

 حكومة  را�ش اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
اإعالن بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/2180 الدائرة املدنية اجلزئية الثانية         
�ىل �ملدعى عليه : خالد عبد�هلل علي عنرب �آل علي 

نعلمك بان �ملدعي / بنك �أم �لقيوين - �ص م ع 
�أعاله  �ملذكورة  �لدعوى  رفعت  قد  �لثانية  �جلزئية  �ملدنية  �لد�ئرة   2017/2180 رقم  �لدعوى  يف 

تطالب فيها : 
�لز�م �ملدعي عليه باد�ء مبلغ وقدره 107.824.12  درهم )مائة و�شبعة وثمامنائة و�ربعة وع�شرون 
�شنويا   %2 �لتاأخريية  �لفائدة  جانب  �ىل  �شنويا   %12 �لقانونية  و�لفائدة  فل�شا(  ع�شر  و�ثنا  �لفا 
باإجمايل فائدة 14% من تاريخ �ل�شتحقاق �حلا�شل يف 2016/12/25 وحتى �ل�شد�د �لتام ، و�لز�مه 

بالر�شوم و�مل�شروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
بتاريخ  �ل�شارقة �لحتادية �لبتد�ئية  �لدعوى مبحكمة  �د�رة  �مام مكتب  �نتم مكلفون باحل�شور 

2017/9/17  ، وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكورة رقمها �أعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
حترير� : 2017/8/29 

 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   

اإعالن بالن�سر
رقم 2017/6082   

�ملنذر : موؤ�ش�شة �أرنكو للعقار�ت 
�ملنذر �ليه : جلوبال بل�ص م�شيرني تريدجن - �ص ذ م م 

�ملو�شوع : - 
ينذر �ملنذر / �ملنذر �ليه ب�شد�د مبلغ 12567 درهم و�ملرت�شد بذمته من �لقيمة 
، و�ل �شي�شطر  �ليجارية ، وذلك يف موعد �ق�شاه 30 يوما من تاريخ �لن�شر 
باخالء  و�ملطالبة   ، حقه  له  حتفظ  �لتي  �لقانونية  �لج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر 
�لعقار طبقا لن�ص �ملادة )1/25( من �لقانون رقم 26 ل�شنة 2007 و�عتبار� �لعقد 

منتهيا من تلقاء نف�شه ، ورفع �لدعوى �ملو�شوعية. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/6104   

�ملنذر : بنك دبي �لتجاري 
�ملنذر �ليهم : 1- هارف�شت �شوبر ماركت - �ص ذ م م  2-بافيل زهد�نوف - مدير 

3- مبارك علي مبارك �لهمامي �ملن�شوري - �شريك )جمهويل حمل �لقامة(
ير�شل �ملنذر هذ� �لنذ�ر �ىل �ملنذر �ليه لنذ�ره ب�شد�د �مل�شتحقات �ليجارية �لغري مدفوعة 
و�ملبالغ جر�ء �لفرتة �لتي تلت �نتهاء �لعقد �ملرت�شدة بذمة �ملنذر �ليه يف خالل 30 يوم وهي 
�إ�شافة   ، تاريخ 2017/8/1  ، ولغاية  تاريخ 2017/4/1  : مبلغ/708333/درهم من  كالتايل 
ملا ي�شتحق من بدل �إيجار وحتى تاريخ �لتخلية �لفعلي �ملرتتب بذمتكم ، نتيجة ��شغالكم 
 ، �لعائدة للمنذرة و�ملوؤجرة من قبله ل�شاحلكم  �لبناية  �مليز�نني( يف  )�لطابق �لر��شي + 
و�ل �شن�شطر �آ�شفني لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية يف مو�جهتكم لخالء �ل�شقة �ملذكورة مع 

حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من �لر�شوم و�مل�شاريف. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   

اإعالن بالن�سر
رقم 2017/5478   

�ملنذر : موؤ�ش�شة �أرنكو للعقار�ت 
�ملنذر �ليه : �أي �ي�ص تي تيليكوم - �ص ذ م م  

�مل��و���ش��وع : -  ي��ن��ذر �مل��ن��ذرة / �مل��ن��ذر �ل��ي��ه ب�����ش��د�د مبلغ وق����دره  28179 درهم 
خالل  وذل��ك    2017/9/30 لغاية    ، �ليجارية  �لقيمة  من  بذمته  و�ملرت�شد 
موعد �ق�شاه ثالثون يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لنذ�ر ، و�ل �شت�شطر �ملنذرة 
، و�ملطالبة  �لتي حتفظ لها حقها  �لقانونية �لالزمة  �إتخاذ �لج���ر�ء�ت    �إىل 
 2007 ل�شنة   26 رق��م  �ل��ق��ان��ون  م��ن   )1/25( �مل���ادة  لن�ص  طبقا  �لعقار  ب��اخ��الء 

و�عتبار� �لعقد منتهيا من تلقاء نف�شه ، ورفع �لدعوى �ملو�شوعية. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/6085   

�ملنذر : بي �م دبليو �لبطحاء للتمويل م�شاهمة خا�شة 
بوكالة �ملحامي/ عبد�حلكيم حبيب من�شور بن حرز 

�ملنذر �ليه : تيك �شولو�شنز خلدمات �لفنية - �ص ذ م م 
�لعنو�ن : جمهول حمل �لقامة 

بالنيابة عن موكلنا نخطركم ب�شد�د مبلغ قر�ص �ل�شيارة و�لبالغ قدره )371.611.25( درهم 
مرت�شدة يف ذمتكم وم�شتحقة �ل�شد�د فيما يتعلق ب�شر�ء �شيارة X635i �شبورت )بي �م دبليو( 
- لذ� نكلفكم ب�شد�د مبلغ قر�ص �ل�شيارة وقدره  371.611.25 درهم و�لرباح �ملرت�شدة خالل 
�شبعة �يام و�ل �شوف ن�شطر �ىل �تخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �شدكم مبا فيها ��شتعادة 

�ل�شيارة وبيعها باملز�د و�لتعوي�شات و�لفائدة مع ت�شمينكم �لر�شوم و�مل�شاريف.  
  الكاتب العدل

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
  اعالن حل�سور اجلل�سة امام حمكمة ال�سارقة الحتادية ال�ستئنافية  

  يف ال�ستئناف رقم  2017/1110 جتاري ن�سرا    
بناء علي طلب مكتب �د�رة �لدعوى يف حمكمة �ل�شارقة �لحتادية �ل�شتئنافية 

�إىل �مل�شتاأنف �شده /�أميد حبيب �هلل كربي كرد - �إير�ين �جلن�شية 
�قام �مل�شتاأنف / بنك �أم �لقيوين �لوطني - �ص م ع 

�ل�شتئناف رقم )2017/1110( جتاري 
)�لد�ئرة  �ل�شتئنافية  �لحت��ادي��ة  �ل�شارقة  حمكمة  �م��ام  باحل�شور  مكلف  �ن��ت 
 3 �لقاعة رقم  �ل�شاعة 9.30 يف  يوم �لثنني يف متام  و�لتجارية �لوىل(  �ملدنية 
�ملو�فق 2017/9/11  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جو�بية 
على �ل�شتئناف مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلكت للنظر يف �ل�شتئناف �ملذكورة 

رقمه �أعاله بو�شفك م�شتاأنف �شده - حرر بتاريخ : 2017/8/7 
مكتب ادارة الدعوى        

  وزارة العدل
حمكمة ال�سارقة  الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   

اعالن جمموعة اعالن بالن�سر      
                          �ىل �ملنفذ �شدها: �شمارت مان ملقاولت �لبناء - �ص ذ م م   مبا �ن طالبي 
�لتنفيذ �قامو� �لتنفيذ�ت �لعمالية �ملو�شحة بالك�شف �دناه- وذلك للز�مك ب�شد�د �ملبالغ 
�لجر�ء�ت  �شتتخذ  �ملحكمة  فان  وعليه  �لتبليغ  تاريخ  يوما من   )15( به خالل  �ملو�شحة 

�لتنفيذية بحكم يف حال عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور.

 ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�شم �لتنفيذ�ملبلغ �ملنفذ به  رقم �لتنفيذ
4413 درهم
3671 درهم
4144 درهم
4449 درهم
4416 درهم
4449 درهم

 900 درهم
900 درهم
900 درهم
900 درهم
920 درهم
920 درهم

�جلهة طالبة �لتنفيذ 
  فيدهبان �شاندر� �شينغ

ر�كي�ص باتيل 
�شاندر�ما كومار جوند

�شاجناي �شينغ
�شانوج كومار ياد�ف

نان دلل �شارما 

2017/2842  تنفيذ عمايل
2017/2841  تنفيذ عمايل
2017/2840  تنفيذ عمايل
2017/2839  تنفيذ عمايل
2017/2865  تنفيذ عمايل
2017/2864  تنفيذ عمايل

م
1
2
3
4
5
6

 
 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   

اعالن جمموعة اعالن بالن�سر      
                          �ىل �ملنفذ �شدها : �شمارت مان ملقاولت �لبناء - �ص ذ م م   مبا �ن طالبي 
�لتنفيذ �قامو� �لتنفيذ�ت �لعمالية �ملو�شحة بالك�شف �دناه- وذلك للز�مك ب�شد�د �ملبالغ 
�لجر�ء�ت  �شتتخذ  �ملحكمة  فان  وعليه  �لتبليغ  تاريخ  يوما من   )15( به خالل  �ملو�شحة 

�لتنفيذية بحكم يف حال عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور.

 ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�شم �لتنفيذ�ملبلغ �ملنفذ به  رقم �لتنفيذ
4144 درهم
4113 درهم
3456 درهم
4969 درهم
4196 درهم
4287 درهم

 920 درهم
920 درهم
900 درهم
900 درهم
900 درهم
920 درهم

�جلهة طالبة �لتنفيذ 
 دير�ج كومار �شارما

�شاهد �ن�شاري 
ر�مو بر�جاباتي 

جاناك بانديت ر�م �شيفاك بانديت 
فيجاي بر�تاب �شاوهان �شور�ت 

جاجدي�ص فولت�شاند في�شو �كارما 

2017/2863  تنفيذ عمايل
2017/2862  تنفيذ عمايل
2017/2813  تنفيذ عمايل
2017/2822  تنفيذ عمايل
2017/2823  تنفيذ عمايل
2017/2814  تنفيذ عمايل

م
1
2
3
4
5
6

 
 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   

اعالن جمموعة اعالن بالن�سر      
                      �ىل �ملنفذ �شدها :  �ملندب ملقاولت �لبناء - �ص ذ م م   

وذلك للز�مك  �دن��اه-  بالك�شف  �ملو�شحة  �لتنفيذ�ت  �قامو�  �لتنفيذ  �ن طالبي  مبا 
�ملحكمة  فان  وعليه  �لتبليغ  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  به  �ملو�شحة  �ملبالغ  ب�شد�د 

�شتتخذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحكم يف حال عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور.

 ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�شم �لتنفيذ �ملبلغ �ملنفذ به  رقم �لتنفيذ
964 درهم

5587 درهم

10612 درهم

7617 درهم 

�جلهة طالبة �لتنفيذ 
حممد رب �ملحمد 

حبري �ل�شديقر
�شري مودون تاروين 

 2017/3123
تنفيذ عمايل

 2017/3120
تنفيذ عمايل

م
1

2
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اأخبـار الإمـارات
�الإمار�ت تقدم 150 مليون دوالر لدعم خطة 

�لتنمية و�ال�شتثمار يف ت�شاد
•• اأبوظبي-وام:

مليون   150 بقيمة  م�شاهمة  ت��ق��دمي  ع��ن  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �أع��ل��ن��ت 
ل��دع��م خطة  �أب��وظ��ب��ي للتنمية  �أم��ري��ك��ي م��ن خ��الل ���ش��ن��دوق  دولر 
�لتي  �لكلمة  ذلك خالل  . جاء  ت�شاد  �ل�شاملة يف جمهورية  �لتنمية 
رئي�ص  دول��ة  وزي��ر  �جلابر  �أحمد  بن  �شلطان  �لدكتور  معايل  �ألقاها 
عقد  �ل��ذي  ت�شاد(  و�ل�شتثمار يف  )�لتنمية  م��وؤمت��ر  �ل��دول��ة يف  وف��د 

8 �شبتمرب  �إىل   6 باري�ص خالل �لفرتة من  �لفرن�شية  �لعا�شمة  يف 
�جلاري.

وتر�أ�ص �ملوؤمتر فخامة �إدري�ص ديبي رئي�ص جمهورية ت�شاد بح�شور 
و�لبنوك  �ل����دول  ومم��ث��ل��ي  روؤ����ش���اء  م��ن  وع���دد  فرن�شا  وزر�ء  رئ��ي�����ص 
لدعم  وذل��ك  �لدولية  و�ملنظمات  و�ل�شتثمارية  �لدولية  �لتنموية 
جهود  ودع���م   2021  -  2017 ل��الأع��و�م  لت�شاد  �لوطنية  �خل��ط��ة 

وخطط ت�شاد �لتنموية ومكافحة �لتطرف و�لرهاب. 

�شمن برنامج )ر�شالة ( الذي تنظمه هيئة كهرباء و مياه دبي 

»�شقيا �الإمار�ت« توفر مياه �شاحلة لل�شرب الأكرث من 45,000 ن�شمة يف طاجيك�شتان

»جمل�ش متعاملي طرق دبي« يبحث تطوير �خلدمات مع �جلهات �لعاملة يف قطاع �لنقل �ملدر�شي
بحث جمل�ص متعاملي هيئة �لطرق 
دب��ي، خالل جل�شته  و�ملو��شالت يف 
�جلهات  م��ع  م���وؤخ���ر�،  نظمها  �ل��ت��ي 
�ملدر�شي،  �لنقل  ق��ط��اع  يف  �لعاملة 
�لتي  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �خل�����دم�����ات  ب���اق���ة 
ت��ق��دم��ه��ا �ل��ه��ي��ئ��ة وذل���ك م��ن خالل 
وتقدمي  و�لأف�����ك�����ار  �لآر�ء  ت���ب���ادل 
ت�شهم  �شاأنها  من  �لتي  �ملقرتحات، 
لتحقيق  �ل��ع��م��ل  �آل���ي���ة  ت��ط��وي��ر  يف 

�مل�شلحة �لعامة. 
ت���ر�أ����ص �جل��ل�����ش��ة، �ل��ت��ي �ن��ع��ق��دت يف  
مبنطقة  �لعامة  �مل��و����ش��الت  مبنى 
�ل�����ش��ي��د حم��م��د عبيد  �مل��ح��ي�����ش��ن��ة، 
�مل�������ال، ع�������ش���و جم���ل�������ص �مل���دي���ري���ن 
هيئة  يف  �ملتعاملني  جمل�ص  رئي�ص 
�أحمد  بح�شور  و�ملو��شالت  �لطرق 
حمبوب، مدير �إد�رة تنفيذي خدمة 
�ملتعاملني، وحممد �لظهوري، مدير 
موؤ�ش�شة  يف  �مل��در���ش��ي  �ل��ن��ق��ل  �إد�رة 
�جلهات  ومم���ث���ل���ي  دب������ي،  ت���اك�������ش���ي 
�ملدر�شي،  �لنقل  جم��ال  يف  �لعاملة 

�حلافالت  يف  �مل��ت��وف��رة  �ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة 
�ملدر�شية كافة، حيث يق�شي �لطلبة 
�حلافالت  م��ن  ع��ل��ى  دق��ي��ق��ة   90
لذلك،  و�أن��ه  و�إيابا،  ذهابا  �ملدر�شية 
�ل�شتغالل  ع���ل���ى  �ل���ع���م���ل  ي���ج���ب 
�لأم���ث���ل ل��وق��ت �ل��ط��ل��ب��ة وه���م على 
من �حلافالت �ملدر�شية يف رحلتي 
�ل��ذه��اب و�لإي����اب يوميا وذل��ك من 
خ���الل ع��ر���ص ه���ذه �ل���رب�م���ج على 
�ل�����ش��ا���ش��ات �ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة �مل��ت��وف��رة يف 
متنوعة  ت��ك��ون  �أن  على  �حل��اف��الت، 
وت���ت���ن���اول ���ش��ت��ى م���ن���اح���ي �حل���ي���اة. 
�لثقافية، �لأدبية، �لعلمية، �لدينية 
جمالت  م��ن  وغ��ريه��ا  و�جلغر�فية 

�حلياة �لأخرى. 
�أفكار  م���ن  ع�����دد�  �مل��ج��ل�����ص  وت��ل��ق��ى 
خرج  بعدها  �حل�شور،  ومقرتحات 
�ملجل�ص بعدد من �لتو�شيات �لقّيمة 
�لتطبيقات  ومر�جعة  در����ش��ة  منها 
�ملدر�شي  �لنقل  خ��دم��ات  يف  �لذكية 
وخا�شة توفري معلومات �إلكرتونية 

وعدد من موظفي �لهيئة. 
ومديري  مب�����ش��وؤويل  �مل���ال  ورح����ب 
�ل�����ش��رك��ات و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ع��ام��ل��ة يف 
و�إد�ر�ت  �مل���در����ش���ي  �ل��ن��ق��ل  جم����ال 
�لأم�����ور، موؤكد�  و�أول���ي���اء  �مل���د�ر����ص 
�لهتمام  ع��ل��ى  �جل��ل�����ش��ة  ب���د�ي���ة  يف 
وب�شكل  �لهيئة  قيادة  من  �ملتو��شل 
و�أن  �مل��در���ش��ي،  �لنقل  بقطاع  كبري 
وع��ق��د جل�شات  تنظيم  م��ن  �ل��ه��دف 
جم��ل�����ص �مل��ت��ع��ام��ل��ني ه���و �لط����الع 
خدمات  م�����ش��ت��وى  �إىل  و�ل���ت���ع���رف 
بهدف  للمتعاملني  �ملقدمة  �لهيئة 
�ملقّدمة  حت�شني وتطوير �خلدمات 
يف ه��ذ� �مل��ج��ال لإ���ش��ع��اد �ل��ن��ا���ص من 
خمتلف �شر�ئح �ملجتمع وهي �لغاية 
غايات  م��ن  �لثالثة  �ل�شرت�تيجية 

�لهيئة �لثماين.
تطبيق  على  بالعمل  �مل��ال  و�أو���ش��ى 
تثقيفية  ب���ر�م���ج  ل��ع��ر���ص  م���ب���ادرة 
بالإ�شافة  و�شل�ص،  مب�ّشط  باأ�شلوب 
�ل�شا�شات  على  ترفيهية  بر�مج  �إىل 

وم�شاريع  و�ل��ب��ح��وث  �ل���در�����ش���ات 
با�شتخد�م  �ل��ن��ق��ي��ة  �مل���ي���اه  ت��وف��ري 
على  ت��اأك��ي��د�ً  �ل�شم�شية،  �ل��ط��اق��ة 
حر�ص دولة �لإمار�ت على �مل�شاركة 
�لفاعلة يف �إيجاد حلول للتحديات 
�لإن�شاين.  �ملجتمع  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي 

هيئة  تنظمه  �ل��ذي  طاجيك�شتان، 
بالتعاون مع  دب��ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء 
حممد  وموؤ�ش�شة  �لإم����ار�ت  �شقيا 
لالأعمال  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�خل���ريي���ة و�لإن�������ش���ان���ي���ة، يف �إط����ار 
ج����ه����وده����ا ل���ت���ح���ق���ي���ق �أه����د�ف����ه����ا 

توفري   يف  �ملتمثلة  �ل�شرت�تيجية 
للمحتاجني  لل�شرب  مياه �شاحلة 
و�مل����ح����روم����ني حول  و�مل���ن���ك���وب���ني 
�لعامل، و�مل�شاهمة يف �إيجاد حلول 
�شح  لق�شية  ومبتكرة  م�شتد�مة 
�مل���ي���اه ح����ول �ل����ع����امل، م���ن خالل 

�لإم����ار�ت،  �شقيا  موؤ�ش�شة  د�شنت 
م��وؤ���ش�����ش��ة مبادر�ت  م��ظ��ل��ة   حت���ت 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم �لعاملية، 
م�شروعاً تنموياً م�شتد�ماً لتوفري 
من  لأك��رث  �لنظيفة  �ل�شرب  مياه 
جمهورية  يف  ن�����ش��م��ة   45،000
�إطار  يف  ذل��ك  ج��اء  طاجيك�شتان. 
برنامج  يف  �مل���وؤ����ش�������ش���ة  م�������ش���ارك���ة 
�أطلقته هيئة  �ل��ذي  »ر�شالة خري« 
بال�شر�كة  دب����ي  وم���ي���اه  ك���ه���رب���اء 
�شقيا  م���وؤ����ش�������ش���ة  م����ع  و�ل����ت����ع����اون 
�لإم�������ار�ت وم��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د بن 
ر��شد �آل مكتوم لالأعمال �خلريية 
�أعمال  تنفيذ  بهدف  و�لإن�شانية، 
خارج  وم�شتد�مة  تنموية  �إن�شانية 

�لدولة.
�مل�شروع �فتتاح بئر �رتو�زية  �شمل 
ج���دي���دة ي��ب��ل��غ ع��م��ق��ه��ا ن��ح��و 70 
مرت�ً يف �إحدى �ملناطق �لنائية يف 
طاجيك�شتان، وتفقد حمطة مياه 
طاجيك�شتان،  يف  �لإم�����ار�ت  �شقيا 

�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ���ش��ي��دي  ق���و�ع���ده 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، 
رع���اه �هلل، ه��و يف �إح����د�ث ف��رق يف 
�أو  ح��ي��اة جمتمع  �أو  �إن�����ش��ان  ح��ي��اة 

م�شرية وطن.
م�شروع  يعك�ص  �ل��ط��اي��ر:  و�أو���ش��ح 
�ل��ب��ئ��ر �جل����دي����دة، �شمن  �إن�������ش���اء 
»ر�شالة  برنامج  وفعاليات  �أن�شطة 
�ملعاين  ط��اج��ي��ك�����ش��ت��ان،  يف  خ����ري« 
و�حل�شارية  �لإن�����ش��ان��ي��ة  و�ل��ق��ي��م 
�ل�شامية، وليوؤكد �شرينا على نهج 
�لإمار�ت،  �لر�شيدة لدولة  �لقيادة 
�أبنائها  ن��ف��و���ص  يف  غ��ر���ش��ت  �ل��ت��ي 
ح����ب �خل�����ري و�ل����ع����ط����اء و�إ����ش���ع���اد 
�لنا�ص. و�شوف نو��شل �لعمل على 
�مل�شوؤولية  مفهوم  وتر�شيخ  ن�شر 
�ملجتمعية، ودعم �ملنظومة �ملتكاملة 
يف  �لتطوعي  للعمل  و�مل�����ش��ت��د�م��ة 
�إعالء  �إىل جانب  �لإم����ار�ت،  دول��ة 
قيمة �لتطوع و�لتالحم �ملجتمعي 
بني �ملوظفني و�أفر�د �ملجتمع. من 

وهي �إحدى �مل�شاريع �لتي نفذتها 
�ملوؤ�ش�شة عام 2015، وت�شم بئر�ً 
وتوفر  م��رت�ً   70 بعمق  �رت��و�زي��ة 
من  لأك��رث  �لنظيفة  �ل�شرب  مياه 

ن�شمة.   15،000
وقال �شعادة �شعيد حممد �لطاير، 
رئي�ص جمل�ص �أمناء موؤ�ش�شة �شقيا 
�لإم��ار�ت: متا�شياً مع �أهد�ف عام 
�شيدي  �إعالن  مع  �خلري، وتز�مناً 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�لدولة،  رئ��ي�����ص  ن��ه��ي��ان،  �آل  ز�ي����د 
ز�يد«،  »ع��ام   2018 �هلل،  حفظه 
�شيدي  ل��ت��وج��ي��ه��ات  و�����ش���ت���ج���اب���ًة 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�ص �لدولة 
رئي�ص جمل�ص �ل��وزر�ء حاكم دبي، 
رعاه �هلل، للعمل على دعم �لتنمية 
�مل�شتد�مة، حر�شت موؤ�ش�شة �شقيا 
�لفعالة  �مل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى  �لإم�����ار�ت 
برنامج  ح��م��الت  �أوىل  تنفيذ  يف 
ر�شالة خري �لإن�شاين يف جمهورية 

و�أ�����ش����اف ���ش��ع��ادت��ه: ن��ح��ر���ص من 
خالل م�شاريع توفري مياه �ل�شرب 
حول  و�ملحتاجة  �لنائية  للمناطق 
دولة  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  �إىل  �ل���ع���امل 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، ومتابعة 
�لت�شدي  يف  عاملياً  �ل��ر�ئ��د  دوره���ا 
�لب�شرية،  تو�جه  �لتي  للتحديات 
ف�����ش��اًل ع���ن ح�����ش��وره��ا �ل���ب���ارز يف 
وتقدمي  �ل������الزم  �ل���دع���م  ت���وف���ري 
�مل�����ش��اع��د�ت �لإن�����ش��ان��ي��ة، وم���د يد 
�لفقرية ودعم  للمجتمعات  �لعون 
جميع  يف  �مل�������ش���ت���د�م���ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�أرج����اء �ل��ع��امل، �لأم����ر �ل���ذي �أدى 
�لإم����ار�ت جميع  دول��ة  ت�شدر  �إىل 
�مل�شاعد�ت  تقدمي  يف  �ل��ع��امل  دول 
�لتنموية �لإن�شانية للعام 2016 
منظمة  بح�شب  دخلها  �إىل  ن�شبة 
و�لتنمية،  �لق��ت�����ش��ادي  �ل��ت��ع��اون 
�لإم���ار�ت ت�شع  دول��ة  �أن  يوؤكد  ما 
�أولوياتها،  ر�أ������ص  ع��ل��ى  �لإن�������ش���ان 
�أر�شى  ك��م��ا  �حلقيقي  �خل���ري  و�أن 

ج��ه��ت��ه، ق���ال حم��م��د ع��ب��د �لكرمي 
�ملدير�لتنفيذي  �ل�������ش���ام�������ش���ي، 
�لإمار�ت،  �شقيا  ملوؤ�ش�شة  بالوكالة 
خالل  م���ن  ت��ل��ت��زم،  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  �إن 
�مل�شتد�مة  �مل�������ش���روع���ات  �إط������الق 
و�لتنموية يف جميع �أنحاء �لعامل، 
�أه��د�ف موؤ�ش�شة  �أه��م  بتنفيذ �أح��د 
م�����ب�����ادر�ت حم���م���د ب����ن ر������ش����د �آل 
مكتوم �لعاملية، �ملتمثل يف مكافحة 
�لفقر و�لأمر��ص عرب �مل�شاهمة يف 
�إيجاد حلول د�ئمة وجذرية مل�شكلة 
بلغ عدد  �ل�����ش��رب. وق��د  م��ي��اه  �شح 
�شقيا  م�شروعات  من  �مل�شتفيدين 
 2016 ن��ه��اي��ة  �لإم���������ار�ت ح��ت��ى 
8 م��الي��ني �شخ�ص يف  م��ن  �أك����رث 
بالتعاون  �لعامل،  حول  دولة   19
و�ملوؤ�ش�شات  �لهيئات  من  ع��دد  مع 
�إط��ار �لتز�م  �ل��ر�ئ��دة، يف  �خلريية 
�لتوجيهات  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  �مل���وؤ����ش�������ش���ة 
�حلكيمة للقيادة �لر�شيدة لتعزيز 

�لعمل يف �ملجال �لإن�شاين.

ع��دم ت��اأّخ��ر و���ش��ول وع���ودة �لطلبة 
�لت�شغيلية  �لتكاليف  من  وللتقليل 

و�ملالية للحافالت.  
و��شتجابة لطلب من �أولياء �لأمور، 
ومر�جعة  ب��در����ش��ة  �ملجل�ص  �أو���ش��ى 
�لنقل  ت�����ش��ي��ري  خ����دم����ات  �أوق����������ات 
�ملد�ر�ص  �ىل  �مل��ن��ازل  م��ن  �مل��در���ش��ي 
وت��ع��دي��ل م��و�ع��ي��د رح���الت �لذهاب 
�ملعدلت  �ىل  و�ل���و����ش���ول  و�ل���ع���ودة 

وتثقيفية  توعوية  تدريبية  دور�ت 
�لنقل  ح��اف��الت  وم�����ش��ريف  ل�شائقي 
�لطلبة  مع  �لتعامل  حول  �ملدر�شي 
باأ�شلوب ح�شاري وكل ح�شب �ملر�حل 
مع  �لتعامل  �أ�شلوب  ويف  �لتعليمية 
�أولياء �لأمور بهدف �إ�شعادهم ورفع 

م�شتوى ر�شاهم. 
مرئي  عر�ص  تقدمي  �للقاء  تخّلل 
موؤ�ش�شة  تقدمها  �ل��ت��ي  ل��ل��خ��دم��ات 

بهدف  دقيقة   40 �لبالغة  �لعاملية 
�إ�شافة  للوقت،  �لأمثل  �ل�شتغالل 
مهام  ع��ل��ى  �ل���رق���اب���ة  ت�����ش��دي��د  �إىل 
�مل�����ش��رف��ني و�ل�����ش��ائ��ق��ني و�إ�����ش����د�ر 
قيامهم  ب����ع����دم  ي���و����ش���ي  ت�������ش���ري���ع 
�لتنّقل  �أث���ن���اء  ل��ل��ط��ل��ب��ة  ب���الإ����ش���اءة 
حالة  يف  و�إن�����ذ�ره�����م  وخم��ال��ف��ت��ه��م 
�ملجل�ص  �أو�شى  ولذ�  �لإ�شاءة،  ثبوت 
بعقد  دب���ي  ت��اك�����ش��ي  م��وؤ���ش�����ش��ة  �إد�رة 

ملتابعة خروج  �لأم��ور  ذكية لأول��ي��اء 
�أب��ن��ائ��ه��م وب��ن��ات��ه��م م���ن �ل��ب��ي��ت �إىل 
�حلافلة �ملدر�شية وبالعك�ص بناء على 
رغبة �أولياء �لأمور يف متابعتهم من 
خالل �لهو�تف �لذكية و�لكامري�ت 
وكذلك  �حل����اف����الت،  يف  �مل���ت���وف���رة 
��شتغالل  ب��در����ش��ة  �ملجل�ص  �أو���ش��ى 
لنفق  �ملدر�شي  �لنقل  �إد�رة  حافالت 
ل�شمان  وذل��ك  �ملطار من �جلهتني 

تقدمي  على  �مل�شرفة  دب���ي،  تاك�شي 
�ملدر�شي  �ل��ن��ق��ل  خ���دم���ات  وت���وف���ري 
و�ملو��شالت يف  �لطرق  �شمن مهام 
�ملعلومات  �لعر�ص  �لهيئة، وت�شمن 
عن �لقو�نني و�لأنظمة و�لإجر�ء�ت 
ب���الإ����ش���اف���ة �إىل  �مل���ت���ب���ع���ة ح����ال����ي����اً، 
�لتطبيقات  خ���دم���ات  دور  ت��ف��ع��ي��ل 
�لإلكرتونية و�لذكية يف دعم قطاع 

خدمات �لنقل �ملدر�شي.
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العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/3180  عمايل  جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- �خلط �لذهبي لتجارة �ملعادن �ص.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
�لدعوى  يف   2017/8/16 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
�ملذكورة �عاله ل�شالح/ف�شل رحمن في�ص �لرحمن بالز�م �ملدعى عليها باأن توؤدي 
للمدعي مبلغا وقدره )6.066( درهم وتذكرة �لعودة �ىل موطنه عينا على �لدرجة 
�ل�شياحية �و قيمتها نقد� ما مل يلتحق بخدمة رب عمل �خر و�لزمت �ملدعي عليها 
ما  ورف�شت  منها  ن�شيبه  من  �ملدعي  و�عفت  و�مل�شروفات  �لر�شوم  من  باملنا�شب 
عد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/2482  عمايل  جزئي 

جمهول  �����ص.ذ.م.م  �ل�شتهالكي  علم  ���ش��ادر  حممد  متجر  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/8/15 يف 
�ملدعى  بالز�م  �حمد خان حاجي �شمد خان  ل�شالح/نور  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )9932( درهم وتذكرة عودة �ىل وطنه عينا �و ما 
�لتحق بخدمة �شاحب عمل �خر  يقابلها نقد� مببلغ 2000 دره��م ما مل يكن قد 
�ملنا�شب من �مل�شاريف و�عفت �ملدعي من ن�شيبه فيها ورف�شت ما عد�  و�لزمتها 
ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  �لع��الن  ه��ذ�  لن�شر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار� 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/2595  عمايل  جزئي 
حمل  جمهول  �����ص.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  يا�شني  ع��دن��ان  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
يف   2017/7/25 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لق��ام��ة 
�لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/رحمن جاويد حممد جاويد بالز�م �ملدعى عليها 
�و مقابلها  ع��ودة ملوطنه عينا  دره��م وتذكرة  للمدعي مبلغ )11.221(  ت��وؤدي  ب��اأن 
نقد� ما مل يكن قد �لتحق بالعمل لدى �شاحب عمل �خر و�لزمتها باملنا�شب من 
�مل�شروفات و�عفت �ملدعي من ن�شيبه منها ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات . حكما 
مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5650  عمايل جزئي
���ص.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا  �ملدعي عليه / 1-مثيما للتكنولوجيا  �ىل 
�ن �ملدعي /بيجو ر�جافان كاباد�ن قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
درهم   )1000( وتذكرة عودة مببلغ  درهم(  وقدرها)22200  مب�شتحقات عمالية 
لها  وح��ددت    MB172926947AE:ل�شكوى� رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
 ch1.A.5:جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق:2017/9/25 �ل�شاعة 08.30 �ص بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
�أيام على �لأقل، ويف حالة  مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5619  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�شريف حيدر لنقل �لركاب باحلافالت �ملوؤجرة �ص.ذ.م.م جمهول 
�أق���ام عليك �لدعوى  حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /حممد ب�شري حممد �ك��رب ق��د 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)46762 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB173671787AE:ل�شكوى� رق��م  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره��م   )2000(
�ل�����ش��اع��ة 08.30 �ص  �مل��������و�ف��������ق:2017/9/18  ي����وم �لث���ن���ني  ل��ه��ا ج��ل�����ش��ة  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على 

�لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4911  عمايل جزئي

�ن  ���ص.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا  للنقليات  �ملدعي عليه / 1-باتيال  �ىل 
�ملدعي /حممد عمر�ن عبد�حلميد قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
درهم   )2000( وتذكرة عودة مببلغ  درهم(  وقدرها)26706  مب�شتحقات عمالية 
لها  وح��ددت    MB173372727AE:ل�شكوى� رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
�لقا�شي  مبكتب  �ص   08.30 �ل�شاعة  �مل���و�ف���ق:2017/9/28  �خلمي�ص  ي��وم  جل�شة 
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
�أيام على �لأقل، ويف حالة  مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4441  عمايل جزئي
���ص.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا  �ملدعي عليه / 1-مثيما للتكنولوجيا  �ىل 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �كر�مى  /عبد�لو�حد  �ملدعي  �ن 
درهم   )1000( وتذكرة عودة مببلغ  درهم(  وقدرها)27050  مب�شتحقات عمالية 
لها  وح���ددت    mb172926670ae:ل�شكوى� رق��م  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم 
 ch1.A.5:جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق:2017/10/3 �ل�شاعة 08.30 �ص بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
�أيام على �لأقل، ويف حالة  مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7593  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�م �ت�ص �شي للمقاولت �ص.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /ندمي �كرم حممد �كرم قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
درهم   )2000( وتذكرة عودة مببلغ  درهم(  وقدرها)20963  مب�شتحقات عمالية 
لها  وح���ددت    mb175872309ae:ل�شكوى� رق��م  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم 
�لقا�شي  مبكتب  �ص   08.30 �ل�شاعة  �مل���و�ف���ق:2017/9/28  �خلمي�ص  ي��وم  جل�شة 
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
�أيام على �لأقل، ويف حالة  مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4666  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�شافانا هومز للعقار�ت جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/�رلني �وليفيا تريي�شا كور�شار�جو وميثله:حممد حممود علي حممود �ملرزوقي 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)28572 
درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف  وحددت لها جل�شة 
يوم �خلمي�ص �ملو�فق:2017/9/14 �ل�شاعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.5 لذ� 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت 
�أيام على �لأقل، ويف حالة  مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/124  عمايل كلي

�ىل �خل�شم �ملدخل / 1-�لريامي للزجاج و�لملنيوم �ص.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
�أقام عليك �لدعوى  مبا �ن �ملدعي /باليكال فاليا فيتيل عبد�لرحمن حممد قد 
عودة  وتذكرة  درهم(   977666( وقدرها  عمالية  �ملطالبة مب�شتحقات  ومو�شوعها 
مببلغ    )2000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت    mb170522778ae:ل�شكوى� رق��م  �لتام  �ل�شد�د 
�لثالثاء �ملو�فق 2017/9/19 �ل�شاعة 09.30 �ص بالقاعة:ch2.E.22 لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7391  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-و�ريف غروب �نرتنا�شيونال م.د.م.�ص جمهول حمل �لقامة 
عليك  �أق���ام  ق��د  عبد�للطيف خ�شري  �حل��م��ي��دي حممد  �مل��دع��ي /حم��م��د  �ن  مب��ا 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )97213 درهم( وتذكرة 
عودة مببلغ   وق��دره )2000 دره��م( و�لر�شوم و�مل�شاريف  وح��ددت لها جل�شة يوم 
فاأنت  لذ�   ch1.A.5:بالقاعة 08.30 �ص  �ل�شاعة   2017/9/21 �ملو�فق  �خلمي�ص 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/8230  عمايل جزئي

���ص.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا  �ىل �ملدعي عليه / 1-ربا�ص للتجارة �لعامة 
�ن �ملدعي /حممد �شامي حممد علي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   17822( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت    MB176276385AE:ل�شكوى� رق��م  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم 
 ch1.A.2:جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2017/9/11 �ل�شاعة 15.00 م�شاء� بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5360  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�للم�شات �لذهبية ل�شناعة �لث��اث ���ص.ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /حممد ر�شيد فرركان قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
 800( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   24483( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:mb173863053ae  وحددت لها 
 ch1.A.5:جل�شة يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2017/9/21 �ل�شاعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/7373  عمايل جزئي

جمهول  ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  �نرتنا�شيونال  كي  ����ص  1-ج��ي   / عليه  �ملدعي  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /مرت�شى �ر�شيو�ل قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )93620 درهم( وتذكرة عودة �و ما يقابلها مبلغ 
  MB17546208AE:وقدره )2000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى
مبكتب  �ص   08.30 �ل�شاعة   2017/9/18 �مل��و�ف��ق  �لثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
�لقا�شي لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4730  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�شيفيل �رك ملقاولت �لبناء �ص.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /رحيم ��شرف حممد ��شرف قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)45115 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:MB170907342AE  وحددت 
لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق:2017/9/11 �ل�شاعة 08.30 �ص مبكتب �لقا�شي 
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
�أيام على �لأقل، ويف حالة  مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/7160  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�شكور �ند خالد للخدمات �لفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
�لدعوى ومو�شوعها  عليك  �أق��ام  قد  نزير  عبا�ص حممد  �ملدعي /حممود  �ن  مبا 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)22555.25 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:MB174758199AE  وحددت لها 
 ch1.A.2:مل��و�ف��ق:2017/10/2 �ل�شاعة 08.30 �ص بالقاعة� جل�شة يوم �لثنني 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �لأق��ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/6088   

�ملنذر : بي �م دبليو �لبطحاء للتمويل )�ص . م . خ( 
بوكالة �ملحامي/ عبد�حلكيم حبيب من�شور بن حرز 

�ملنذر �ليه : بونام جورو�ر� �شريف  
�لعنو�ن : جمهول حمل �لقامة 

ب��ال��ن��ي��اب��ة ع���ن م��وك��ل��ن��ا ن��خ��ط��رك��م ب�����ش��د�د ب��اق��ي م��ب��ل��غ ق��ر���ص �ل�����ش��ي��ارة و�ل��ب��ال��غ قدره 
�شيارة  ب�شر�ء  يتعلق  فيما  �ل�شد�د  وم�شتحقة  ذمتكم  يف  مرت�شدة  دره��م   )264.007.45(
وقدره   �ل�شيارة  قر�ص  مبلغ  باقي  ب�شد�د  نكلفكم  لذ�   - دبليو(  �م  )بي  �شبورت   X635i
�تخاذ  �ىل  ن�شطر  �شوف  و�ل  �ي��ام  �شبعة  خ��الل  �ملرت�شدة  و�لرب���اح  دره��م   264.007.45
كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �شدكم مبا فيها ��شتعادة �ل�شيارة وبيعها باملز�د و�لتعوي�شات 

و�لفائدة مع ت�شمينكم �لر�شوم و�مل�شاريف.  
  الكاتب العدل

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
 اإعالن بالن�سر 

حمكمة  الحوال ال�سخ�سية 
اعالن بالن�سر - طلب ا�سهاد ح�سر ارث رقم 2017/880

�إىل كل من يدعي �إرثا �أو حقا يف تركة �ملتويف / ريا�ص جوزيف كال�ص 
- �جلن�شية لبنان - �ن يتقدم �ىل حمكمة �لحو�ل �ل�شخ�شية بدبي 
مع �إح�شار كافة �لور�ق و�مل�شتند�ت �لر�شمية �ملتعلقة بذلك خالل 

فرتة  30 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
ق�سم خدمات الحوال ال�سخ�سية

حماكم دبي

    دائرة حماكم دبي
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 1529

يرغب  �جلن�شية  �إمار�تي   - �لتميمي  �ملحمود  حممد  علي  �شامل  �شلطان  �ل�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100%  يف �لرخ�شة �مل�شماة )و�و للحلويات( مبوجب رخ�شة رقم 

)628616( وذلك �ىل �ل�شيد/ علي �شامل علي حممد �ملحمود - �إمار�تي �جلن�شية 
تغيري �لن�شاط �لتجاري من )�شناعة �حللويات �ل�شكرية ، �شناعة �حللويات من �لكاكاو �ل�شيكولته( لي�شبح 
باملو�د  متوين  خدمات   - وجبات  �عد�د   - �جلاهزة  بالوجبات  تزويد  )تعهد�ت  �جلديد  �لتجاري   �لن�شاط 

�لغذ�ئية( - تغيري �ل�شم �لتجاري من )و�و للحلويات ( لي�شبح �ل�شم �لتجاري �جلديد )نون للتموين( 
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل 
. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من 
لتباع  �ملذكورة  �لعدل  �لكاتب  مكتب  مر�جعة  عليه  ذلك  حيال  �عرت��ص  �ي  لديه  فمن  �لعالن  هذ�  تاريخ 

�لجر�ء�ت �لقانونية

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

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 1522
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ حممد ماهر عبد�هلل علي - م�شري �جلن�شية يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100%  يف �لرخ�شة �لتجارية �مل�شماة )�شالون 
 )740039( رقم  رخ�شة  مبوجب  �ل�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  و�لتي  لل�شيد�ت(  �جلمال  كوخ 

وذلك �ىل �ل�شيدة/ ن�شوى عمر قر ب�شيوين - �شود�نية �جلن�شية 
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 

�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 1524
يرغب  �جلن�شية  هندية   جيفاناند�م-  ر�جاريتينام  �ل�شيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�مل�شماة ور�شة  �لتجارية  �لرخ�شة  �لبالغة 100%  يف  و�لتنازل عن كامل ح�شته  �لبيع  يف 
�يو� ل�شيانة �ل�شيار�ت - رخ�شة رقم 508692 - وذلك �ىل �ل�شيد/ لل �شتيو�ن فرناندو 

�مباجاهج - �شريالنكي �جلن�شية 
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 1527
باك�شتاين  �جلن�شية   - �شاجد فهيم حممد فهيم  �ل�شيد/ حممد  بان  ليكن معلوما للجميع 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته  يف �لرتخي�ص �لتجارية :- �شالون �ملهند للحالقة 
 - �شيال  �شافعي  حممد  �شافعي  حممد  نا�شر  لل�شيد/  وذلك   728942 جتاري  ترخي�ص   -

باك�شتاين �جلن�شية ، حيث مت تنازل �شاحب �لرخ�شة 
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��ص  �ي  لديه  فمن  �لعالن  هذ�  تاريخ  من  ��شبوعني  بعد  �ليه  �مل�شار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/1857  جتاري جزئي                               

�ميك�ص  �مل��دع��ي/  �ن  �لق��ام��ة مبا  - طاهر حممد حممد جعفر جمهول حمل   1/ عليه  �ملدعي  �ىل 
)�ل�شرق �لو�شط( �ص م ب )م( فرع دبي - قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاله وعليه نعلنكم باأن �ملحكمة 
حكمت بتاريخ  2017/8/14  �حلكم �لتمهيدي �لتايل : حكمت �ملحكمة  مبثابة �حل�شوري وقبل �لف�شل 
يف �ملو�شوع بندب �خلبري �مل�شريف �شاحب �ل��دور باجلدول - وتكون مهمته كالآتي: - �لط��الع على 
ملف �لدعوى و�مل�شتند�ت �ملقدمة فيها وما ع�شى �ن يقدمه �خل�شوم - �لنتقال ملقر�ت طريف �لدعوى 
�لورقية  �لتجارية  و�لدفاتر  �ل�شجالت  وج��دت  �ن  و�للكرتونية  �لورقية  �ملر��شالت   على  و�لط��الع 
و�للكرتونية �ملنتظمة لبيان عالقة �لو�قع بني طريف �لدعوى وبيان نوع �ملعامالت �لتي ربطت طريف 
�لدعوى و�شندها و�شببها وما  ترتب عليها وبيان ما �ذ� كان طريف �لدعوى قد �وفيا بالتز�ماتهما فيها 
من عدمه وبيان �ملرت�شدة يف  ذمة �ملدعي عليه �ن وجد و�لزمت �ملدعي باإيد�ع مبلغ �شبعة �لف درهم 
خزينة �ملحكمة كاأمانة خربة. وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم �لثنني  �ملو�فق 2017/9/25  �ل�شاعة 30 

 Ch1.C.13 8 �شباحا يف �لقاعة :

رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/1553  ا�ستئناف جتاري   

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1-عبد�هلل �شامل بال�شود مبارك حميد بال�شود  
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /�شركة �لتنمية للخدمات - �ص 
ذ م م   قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم   2016/107  
جتاري كلي بتاريخ 2017/4/10 وحددت لها جل�شه يوم �لربعاء �ملو�فق 
 ch2.D.16 رق��م  بالقاعة  �شباحا    10.00 �ل�شاعة   2017/10/18
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه 

�شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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بد�أ �حلزب �ل�شرت�كي �حلاكم يف �لنم�شا حملته �لنتخابية ��شتعد�د� 
خلو�ص �لنتخابات �لربملانية �ملبكرة �ملقرر عقدها يف منت�شف �شهر 

�كتوبر �لقادم.
�أوىل  كرين  كري�شتيان  �مل�شت�شار  �لنم�شاوي  �ل��وزر�ء  رئي�ص  و��شتهل 
خالله  ح��ذر  جر�ت�ص  مدينة  يف  مو�شع  لقاء  بعقد  �حلملة  �أن�شطة 
حزب  ي��ق��وده  ح��ك��وم��ي  لتحالف  ج��دي��دة  ن�شخة  ت�شكيل  م��ن  ب�����ش��دة 
ودعا  �ملت�شدد..  �ليميني  �حل��ري��ة  ح��زب  م��ع  ب��الئ��ت��الف  �ملحافظني 
وجه  يف  للوقوف  �ل���ش��رت�ك��ي  �حل��زب  م��ع  �لت�شامن  �إىل  �لناخبني 

�لتحالف �جلديد.
و�شدد �مل�شت�شار �لنم�شاوي على �لنتماء لأوروبا و�لعامل و�لإن�شانية 
و�لبعد  �لآخ��ر  وم�شاعدة  �لت�شامن  باأهمية  �لتامة  قناعته  م��وؤك��د� 
�إ�شارة �إىل موقف �حلزب �حلاكم �ملتعاطف مع �أزمة  عن �لأنانية يف 

�لالجئني.
وكان �مل�شت�شار كري�شتيان كرين �أعلن قبل يومني عن توجه �حلزب 
باملركز  فوزه  �ملعار�شة يف حال عدم  �إىل مقاعد  �حلاكم  �ل�شرت�كي 

�لأول يف �لنتخابات.
ل  جديدة  �ئتالفية  حكومة  لت�شكيل  مفاو�شات  يف  �لدخول  ر�ف�شا 
�لرئي�شي  يقودها �حلزب �ل�شرت�كي يف ظل تفوق حظوظ مناف�شه 

حزب �ل�شعب �ملحافظ يف جميع ��شتطالعات �لر�أي.

�ل�شاحل  قبالة  ه��ز  مدمر  زل���ز�ل  �إث��ر  م�شرعهم  �شخ�شا   15 لقي 
�لأول  �أم�����ص  ي��وم  م��ن  متاأخر  وق��ت  يف  للمك�شيك  �لغربي  �جلنوبي 
�خلمي�ص وهو �لزلز�ل �لذي و�شفه �لرئي�ص �ملك�شيكي �إنريكي بينيا 

نييتو باأنه �لأعنف �لذي ت�شهده بالده منذ ما يقرب من قرن.
م�شاركته  قبيل  لل�شحفيني  ت�شريحات  يف  �ملك�شيكي  �لرئي�ص  وق��ال 
�إن ع�شرة  �لكو�رث  للوقاية من  �لوطني  �ملركز  �جتماع ط��ارئ يف  يف 
�أ�شخا�ص قتلو� يف ولية �أوك�شاكا وثالثة يف ولية ت�شيابا�ص و�ثنني 

يف ولية تابا�شكو.
وذكرت هيئة �مل�شح �جليولوجي �لأمريكية �أن مركز �لزلز�ل كان على 
 69.7 ت�شيابا�ص وعلى عمق  87 كيلومرت� من ولي��ة  بعد ح��و�ىل 

كيلومرت .
هناك  �إن  �ل��ه��ادئ  �ملحيط  يف  ت�شونامي  م��ن  �لتحذير  م��رك��ز  وق���ال 
�إمكانية حدوث �أمو�ج يتجاوز �رتفاعها ثالثة �أمتار عن �ملد �لطبيعي 
دول  �إىل مرت يف  �رتفاعها  و�أم��و�ج ي�شل  �ملك�شيك  �شاحل  على طول 
�أمريكا �لو�شطى وجزر غرب �ملحيط �لهادئ مثل فيجي ونيوزيلند�.

و�شعر �شكان �لعا�شمة مك�شيكو �شيتي �لو�قعة على بعد حو�ىل �ألف 
�إىل  �ملتمايلة  �مل��ب��اين  م��ن  �خلائفون  �ل�شكان  وف��ر  بالهزة  كيلومرت 

�ل�شو�رع .

بعد  �لإره���اب  مكافحة  يف  باك�شتان  جهود  عن  �أم�ص  �ل�شني  د�فعت 
�باد  ��شالم  �ىل  تر�مب  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�ص  وجهها  �نتقاد�ت 
متهما �إياها باإيو�ء م�شلحني ي�شنون هجمات �شد �لقو�ت �لأمريكية 
و�لف��غ��ان��ي��ة. و�أع��ل��ن وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �ل�شيني و�ن���غ ي��ي �ن حكومة 
باك�شتان و�شعبها قدما ت�شحيات كبرية يف �ملعركة �شد �لرهاب ومثل 

هذه �جلهود و�لت�شحيات بادية للجميع. 
تقر  و�أن  �لع��رت�ف بذلك...  �لدولية  �ل�شرة  �ن على  �لوزير  وتابع 

بجهود باك�شتان بطريقة مالئمة .
جاءت �لت�شريحات خالل موؤمتر �شحايف يف بكني �إثر لقاء بني و�نغ 

ونظريه �لباك�شتاين خو�جا حممد �آ�شف.
��شرت�تيجية بالده حول  �إعالنه  باك�شتان خالل  �تهم  وكان تر�مب 
�فغان�شتان �ل�شهر �ملا�شي، باأنها “مالذ لعمالء �لفو�شى” ملمحا �ىل 

تعديل �شريع على م�شتوى �لعالقات لكن دون �أن يعطي تفا�شيل.
يف �أع���ق���اب ت�����ش��ري��ح��ات ت���ر�م���ب ح���ذر وزي����ر �خل��ارج��ي��ة �لمريكي 
كحليف  و�شعها  تخ�شر  �ن  ميكن  باك�شتان  �ن  من  تيلر�شون  ريك�ص 
�لمريكية  �لع�شكرية  �مل�شاعد�ت  و�ن  �ملتحدة  للوليات  ��شرت�تيجي 

لها ميكن �ن تتوقف.

عوا�صم

فيينا

بكني

مك�سيكو �سيتي

»�لتعاون �الإ�شالمي« تطالب �ملجتمع �لدويل 
بالتحرك ملنع �الإبادة �جلماعية للروهينغيا

•• جدة -وام:

�لإبادة  ملنع  بالتحرك  �ل��دويل  �ملجتمع  �لإ�شالمي  �لتعاون  طالبت منظمة 
�جلماعية ل�شعب �لروهينغيا. وطالبت �ملنظمة �لحتاد �لأوروبي ووكالت 
يف  �لروهينغيا  �شعب  معاناة  من  للتخفيف  �إج��ر�ء�ت  �تخاذ  �ملتحدة  �لأمم 
�لعام  �لأم��ني  �لعثيمني  �أحمد  بن  يو�شف  �لدكتور  معايل  ودع��ا  ميامنار. 
لل�شيا�شة  �لعليا  �ملفو�شة  �إىل  بعثها-  ر�شائل  �لإ�شالمي يف  �لتعاون  ملنظمة 
�لأوروب��ي فيديريكا موغرييني و�ىل مفو�ص  بالحتاد  و�لأم��ن  �خلارجية 
و�ىل  �حل�شني  رع��د  زي��د  �لأم���ري  �لإن�����ش��ان  حلقوق  �ل�شامي  �ملتحدة  �لأمم 
�إىل  غ��ر�ن��دي-  فيليبو  �لالجئني  ل�شوؤون  �ل�شامي  �ملتحدة  �لأمم  مفو�ص 

�تخاذ خطو�ت حا�شمة لإنهاء �لأزمة �لقائمة يف ولية ر�خني.
�ملجتمع  �إىل  �شوتها  �شمت  �لإ���ش��الم��ي  �لتعاون  منظمة  �أن  جم��دد�  و�أك���د 
�أهد�ف  لكنها  ر�خ��ني  ولي��ة  تو�شيات جلنة  تنفيذ  �إىل  �لدعوة  �ل��دويل يف 

بعيدة �ملدى بينما هناك حاجة عاجلة وفورية للتدخل �إنقاذ� لالأرو�ح.
�مل�شاعدة  لتقدمي  ��شتعد�دها  ع��ن  �لإ���ش��الم��ي  �ل��ت��ع��اون  منظمة  و�أع��رب��ت 
�لعنف  لدو�مة  حد  و�شع  �إىل  ميامنار  حكومة  دعوتها  جم��ددة  �لإن�شانية 
مل�شاألة  د�ئ���م  ح��ل  �إي��ج��اد  و�إىل  �لروهينغيا  ل�شعب  �لال�إن�شانية  و�ملعاملة 

و�شعهم �لقانوين.
و�أكدت �أنه منذ عام 2014 د�أبت منظمة �لتعاون �لإ�شالمي على �لتحذير 
من �أنه �إذ� ��شتمرت حكومة ميامنار يف تدمري �ملنازل وقتل �ملدنيني �لأبرياء 
و�إهانة �ل�شكان كافة من دون �أن تتوفر لهم �أي فر�ص للجوء �إىل �لعد�لة 

فاإن ذلك �شيجد �أر�شية خ�شبة لتجنيد �لعنا�شر �ملتطرفة.

اإ�شرائيل متنع زوجة مروان الربغوثي من زيارته 

�الإحتالل يخطر بهدم 11 منزاًل �شمال �ل�شفة

اجلي�س الليبي ينهي العمليات الع�شكرية يف بنغازي قريبا

�لبعثة �الأممية تعتزم �لعودة �ىل ليبيا يف �أكتوبر

�ل�شني تطالب فرن�شا بالتو�شط يف �الأزمة �لكورية 

تدمري م�شتودعات لد�ع�ش يف �حلويجة�إ�شر�ئيل تفتح �لطريق ملحاكمة زوجة نتانياهو 
•• بغداد-وكاالت:

“�لطري�ن  �أن  �جل��م��ع��ة،  �أم�����ص  ع��ر�ق��ي،  ب��ي��ان ع�شكري  �أف���اد 
��شتهدفت  جوية  �شربات  نفذ  �ل���دويل  و�لتحالف  �حل��رب��ي 
ق�����ش��اء �حل��وي��ج��ة ج��ن��وب غربي  د�ع�����ص يف  م��و�ق��ع لتنظيم 
كركوك )250 كيلومرت� �شمايل بغد�د(«. وذكر بيان خللية 
“�شقور  �أن  �مل�شرتكة  �لعمليات  ق��ي��ادة  يف  �حل��رب��ي  �لإع���الم 
�شربات  ن��ف��ذو�  �ل���دويل  �لتحالف  وط���ري�ن  �ل�شجعان  �جل��و 
جوية، �شباح �م�ص �جلمعة، د�خل مدينة �حلويجة ��شتهدفت 
�أماكن تفخيخ وخمازن لأ�شلحة ع�شابات د�ع�ص �لإرهابية«. 
تدمري  �أ�شفرت عن  �جلوية  “�ل�شربات  �أن  �خللية  و�أ�شافت 

وحرق �أماكن �لتفخيخ و�مل�شتودعات وقتل �لع�شر�ت منهم«.

•• رام اهلل-وكاالت:

�أخ���������ط���������رت ق������������و�ت �لح������ت������الل 
�جلمعة،  �أم�����ص  فجر  �لإ�شر�ئيلي 
ع����������دد�ً م�����ن �ل���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ني يف 
بهدم  قلقيلية  ���ش��رق  ج��ي��ت  ق��ري��ة 

منازلهم.
يف  وحملية  �أمنية  م�شادر  وذك��رت 
�أن قو�ت �لحتالل �شلمت  �لقرية، 
�لقرية  �أه��ايل  من  فل�شطينياً   11
مت  و�أن��ه  منازلهم،  بهدم  �إخطار�ت 
�جلاري  �ل�شهر  �ل�27 من  حتديد 
�مل��ح��ك��م��ة للنظر  م���وع���د�ً جل��ل�����ش��ة 
يف �ع��رت����ش��ات �لأه���ايل �ل��ذي��ن مت 

�خطارهم بالهدم. 
م����ن ج���ه���ة �خ�������رى، ق���ال���ت زوج����ة 
�ل���ق���ي���ادي يف ح���رك���ة ف��ت��ح م����رو�ن 
��شر�ئيل  لدى  �ملحكوم  �لربغوثي 
ب���ال�������ش���ج���ن �رب��������ع م�������وؤب�������د�ت، �ن 
�بلغتها  �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �ل�����ش��ل��ط��ات 
مب��ن��ع��ه��ا م���ن زي����ارت����ه ح��ت��ى �لعام 

.2019
وق��ال��ت ف���دوى �ل��ربغ��وث��ي لوكالة 
�إد�رة �شجن  �إن  فر�ن�ص بر�ص �م�ص 
�بلغتها بد�ية  هد�رمي �ل�شر�ئيلي 
هذ� �ل�شهر يف �أثناء توجهها لزيارة 
تعليمات  ع��ل��ى  “بناء  �أن����ه  زوج��ه��ا 
حتى  لزوجتك  زيارتك  مينع  عليا 

�لعام 2019«.
ح�شلت  �لربغوثي  ف��دوى  وق��ال��ت 
م��ن خالل  ل��ل��زي��ارة  ت�شريح  ع��ل��ى 
�ىل  وت��وج��ه��ت  �لح���م���ر،  �ل�شليب 
��شر�ئيل  د�خ�����ل  ه������د�رمي  ���ش��ج��ن 
و�شمحو� يل باملرور عرب �حلو�جز، 

خطف 19 �شخ�شا يف 
جنوب �شرق نيجرييا 

•• بورت هاركورت-اأ ف ب:

�أعلنت �ل�شرطة �م�ص �ن م�شلحني 
خطفو� 19 �شخ�شا كانو� ي�شتقلون 
حافلة بعد �عرت��شها قرب مدينة 
�لكبرية  �لنفطية  ه��ارك��ورت  ب��ورت 
ن��ي��ج��ريي��ا، بعد  ����ش���رق  يف ج���ن���وب 
جمموعة من عمليات �خلطف يف 

�لأ�شابيع �لأخرية.
وقال منادي �وموين �ملتحدث با�شم 
عنا�شر  �ن  ري��ف��رز،  ولي���ة  �شرطة 
عن  �لف���ر�ج  م��ن  متكنو�  �ل�شرطة 
12 م��ن �مل��خ��ط��وف��ني م��ن��ذ ح�شل 

�لهجوم، �خلمي�ص.
لل�شحافيني  �وم�������وين  و������ش����اف 
ت��و����ش��ل مت�شيط  �لأم����ن  ق���وى  �ن 
�لدغ������������ال �ل�����ت�����ي �ق����ت����ي����د �إل���ي���ه���ا 

�ملخطوفون.
وك������ان������ت ه��������ذه �حل�����اف�����ل�����ة �ل���ت���ي 
للنقل  ري��ف��زر  ���ش��رك��ة  ت�شتثمرها 
ومنهم  �شخ�شا   19 تنقل  �ل��ع��ام، 
فر�ن�ص  لوكالة  ق��ال  كما  �ل�شائق، 
�لذي  �ل�شائق  �شوكودومبي،  بر�ص 

يعمل لل�شركة نف�شها.
و����ش��اف �ن �حل��اف��ل��ة ك��ان��ت توؤمن 
هاركورت  ب����ورت  ب��ني  �مل��و����ش��الت 
و�وي���������ري، ع��ا���ش��م��ة ولي������ة �إمي����و 
�عرت�شها  ع����ن����دم����ا  �مل�������ج�������اورة، 

�مل�شلحون.
وهذ� هو �حلادث �لر�بع من نوعه 
نيجرييا  ���ش��رق  ج��ن��وب  يف  يح�شل 

خالل �شهرين.
وكان م�شلحون خطفو� 112 ر�كبا 
من حافلة قرب بورت هاركورت يف 
خم�شة  ومت���ك���ن  �غ�����ش��ط�����ص،   28

�آخرون من �لفر�ر.

�عتقل  ����ش���ه���ري���ن.  زي����ارت����ني  �ىل 
�لربغوثي يف �لعام 2002، وحكم 
��شافة  �أربع مر�ت  �ملوؤبد  بال�شجن 
قيادة  ب��ت��ه��م��ة  ع���ام���ا،  �أرب���ع���ني  �ىل 
��شتهدفت  م�����ش��ل��ح��ة  جم���م���وع���ات 
�أهد�فا ��شر�ئيلية يف �لعام 2000 

.2002-
�ىل ذل�����ك، ����ش��ت��ق��ب��ل ���ش��ف��ري دول���ة 
لدى  �ل��د�ئ��م  ومندوبها  فل�شطني 
�ل��ع��رب��ي��ة جمال  �ل������دول  ج��ام��ع��ة 
�جلمعة،  �م�����ص  ف��ج��ر  �ل�����ش��وب��ك��ي، 
حجاج مكرمة �أ�شر �ل�شهد�ء �لذين 
�أم�ص  فجر  �لقاهرة  مطار  و�شلو� 

بعد �أد�ء منا�شك �حلج.

غري �نهم منعوين من �لزيارة.
�ملنع غ��ري م�شبوق  ه��ذ�  �ن  وق��ال��ت 
موؤ�ش�شات  �ىل  ���ش��ت��ت��وج��ه  و�إن����ه����ا 
�مكانية  يف  ل���ل���ب���ح���ث  ح���ق���وق���ي���ة 

مو�جهته.
�إن��ه��ا مل  وق��ال��ت ف��دوى �لربغوثي 
تتمكن من زيارة زوجها منذ �شتة 

�شهور.
�إ�شر�با عن  قاد مرو�ن �لربغوثي 
�ل�شر�ئيلية  �ل�شجون  يف  �لطعام 
�����ش����ارك ف���ي���ه م���ئ���ات �مل��ع��ت��ق��ل��ني يف 
من  لك��رث  و��شتمر  �ملا�شي  �بريل 
�أرب����ع����ني ي���وم���ا، وك�����ان م���ن �شمن 
�مل��ط��ال��ب رف��ع ع��دد م���ر�ت �لزيارة 

بال�شكر  �ل�شوبكي  �ل�شفري   وتوجه 
�ل�شي�شي  �لفتاح  عبد  �لرئي�ص  �إىل 
�مل�شرية،  �لأمنية  �لقياد�ت  وكافة 
�لتي �شّهلت مهمة و�شول �حلجيج 
�شالة  ت  وخ�ش�شّ �لفل�شطينيني 
ل�شتقبال  �لقاهرة  مبطار  خا�شة 

حجاج فل�شطني.
على  �ل�شوبكي  �ل�شفري  �أث��ن��ى  كما 
ل��ن��ق��ل حجاج  �مل���ع���دة  �ل���رتت���ي���ب���ات 
�إىل معرب رف��ح �لربي،  قطاع غ��زة 
على  بالت�شهيل  �لتعليمات  وع��ل��ى 
و�شولهم  ح��ت��ى  �حل��ج��ي��ج  م��وك��ب 
مرور�ً  �لفل�شطينية  �لأر����ش��ي  �إىل 

بج�شر �ل�شالم.

•• بكني-اأ ف ب:

ط���ل���ب �ل���رئ���ي�������ص �ل�����ش��ي��ن��ي �شي 
مع  ه��ات��ف��ي  �ت�����ش��ال  يف  جينبينغ 
ن����ظ����ريه �ل���ف���رن�������ش���ي �مي���ان���وي���ل 
م������اك������رون �أم�����������ص م�����ن ب���اري�������ص 
�مل�����ش��اه��م��ة يف ت��ه��دئ��ة �ل��و���ش��ع يف 
بعدما  �ل�شمالية،  �لكورية  �لزمة 

�ل�شالح  �إخالء �شبه �جلزيرة من 
�لنووي.

وقال �ن �مل�شاألة �لكورية �ل�شمالية 
بو�شائل  �ل  حت����ل  �ن  مي���ك���ن  ل 

�شلمية، عري �حلو�ر و�مل�شاور�ت.
ماكرون  �ن  �لليزيه  ق�شر  وق��ال 
و�شي ذكر� باإد�نة �ل�شرة �لدولية 
لال�شتفز�ز�ت �لكورية �ل�شمالية. 

وق���ال���ت �ل��رئ��ا���ش��ة �ل��ف��رن�����ش��ي��ة �ن 
�ل�شيني  ل��ن��ظ��ريه  �ك���د  م���اك���رون 
ت�شتدعي  �ل���ش��ت��ف��ز�ز�ت  ه���ذه  �ن 
���ش��غ��وط��ا ج����دي����دة م����ن �ل����ش���رة 
يانغ  بيونغ  �إع��ادة  بهدف  �لدولية 
ت�شعيد  وجت��ن��ب  �مل��ف��او���ش��ات  �ىل 

خطري.
وت�����ش��ع��ى �ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة �ىل 

�لع�شكري  �خل���ي���ار  �ن  �خل��م��ي�����ص 
بعد  �ل�������ش���م���ال���ي���ة  ك�����وري�����ا  �����ش����د 
لي�ص  �لأخ���رية  �لنووية  جتربتها 
وق��ال يف موؤمتر �شحايف  حمتما. 
�شباح  �ل�شيخ  �ل��ك��وي��ت  �أم���ري  م��ع 
�لتحرك  �ن  �ل�������ش���ب���اح  �لح����م����د 
�لع�شكري �شيكون بالتاأكيد خيار�. 
ب���الإم���ك���ان جت��ن��ب��ه؟ ل �شيء  ه���ل 

حمتما.
�جليد  م����ن  ����ش���ي���ك���ون  و�أ�������ش������اف 
معترب�  �آخ���ر،  خيار  �ىل  �لتو�شل 
�خليار  �ىل  �لم���ر  و���ش��ل  �ذ�  �ن���ه 
حزينا  يوما  ف�شيكون  �لع�شكري 

جد� لكوريا �ل�شمالية.
وكانت كوريا �ل�شمالية �علنت �نها 
�ختربت قنبلة هيدروجينية. لكن 

�ل��رئ��ي�����ص �لم��ريك��ي دونالد  �أك���د 
�خليار  جتنب  يف�شل  �نه  تر�مب 

�لع�شكري �شد بيونغ يانغ.
ونقلت قناة �لتلفزيون �حلكومية 
على  “�شي �شي تي يف”  �ل�شينية 
�لتو��شل  م��و�ق��ع  على  ح�شاباتها 
�لرئي�ص  ت�شريحات  �لجتماعي 
بكني  �ن  ق�����ال  �ل������ذي  �ل�����ش��ي��ن��ي 
ب�شفتها  فرن�شا  ت��وؤدي  �أن  “تاأمل 
ع�����ش��و� د�ئ���م���ا يف جم��ل�����ص �لأم���ن 
�لدويل، دور� بناء لتهدئة �لو�شع 
يف �مللف  و�ع���ادة �ط��الق �حلو�ر” 

�لكوري �ل�شمايل.
وكما قال قبل �شاعات للم�شت�شارة 
�لأمل���ان���ي���ة �ن��غ��ي��ال م���ريك���ل، كرر 
يف  ب��الده  رغبة  �ل�شيني  �لرئي�ص 

كوريا  ع��ل��ى  نفطي  ح��ظ��ر  ف��ر���ص 
من  ���ش��ادر�ت��ه��ا  وع��ل��ى  �ل�شمالية 
�لزعيم  ����ش��ول  وجتميد  �لن�شيج 
على  و�ل���ع���م���ل  �ون  ج���ون���غ  ك���ي���م 
حجب حتويالت �لعمال �لكوريني 
على  رد�  �ل���ع���امل  يف  �ل�����ش��م��ال��ي��ني 
�لتي  �ل�شاد�شة  �لنووية  �لتجربة 
وفق  �لح���د،  يانغ  بيونغ  �جرتها 
مندوبي  على  وزع  ق���ر�ر  م�����ش��روع 
�لدول �ل�15 �لع�شاء يف جمل�ص 

�لمن �لدويل.
���ش��ي وم���اك���رون مل يتطرقا  ل��ك��ن 
على  عقوبات  فر�ص  �مكانية  �ىل 
�لن�ص  ح�شب  �ل�����ش��م��ال��ي��ة،  ك��وري��ا 

�لذي ن�شره �لتلفزيون.
وك����ان �ل��رئ��ي�����ص �لم���ريك���ي �علن 

م�شوؤول يف �لإد�رة �لمريكية قال 
زلنا  طالبا عدم ك�شف هويته، ما 
�لذي  ت��ق��ي��ي��م �لخ���ت���ب���ار  يف ط����ور 
و�أ�شاف حتى  يانغ.  بيونغ  �جرته 
�لآن ل �شيء يناق�ص رو�ية كوريا 
�ل�����ش��م��ال��ي��ة ل��ك��ن��ن��ا ل من��ل��ك ر�أي����ا 

حا�شما بعد.

وق���������ال �ل�������ش���ف���ري �ل�������ش���وب���ك���ي يف 
�لقاهرة  مب���ط���ار  ل���ه  ت�����ش��ري��ح��ات 
�ل�شفارة  �لتن�شيق بني  �أن  �ل��دويل، 
�مل�شرية  و�ل�شلطات  �لفل�شطينية 
ك����ان ع��ل��ى �أع���ل���ى م�����ش��ت��وى، وق���ام 
�لعقبات،  بتذليل  �مل�شري  �جلانب 
عبد  �لرئي�ص  �شكر  ف��اإن  هنا  وم��ن 
�مل�شري  و�جلي�ص  �ل�شي�شي  �لفتاح 
و�لأجهزة �لأمنية �مل�شرية و�جب.

وب��ل��غ ع���دد �حل��ج��اج م��ك��رم��ة �أ�شر 
و�شلو�  �لذين  و�جلرحى  �ل�شهد�ء 
كما  ح���اج،  خم�شمائة  �ل��ي��وم  ف��ج��ر 
ب��اق��ي �حل��ج��اج على  �شيتم و���ش��ول 

مد�ر �لأيام �لقادمة.

دولر يف مقري �إقامة �لزوجني �لر�شمي و�خلا�ص.
بامكانها  �ن  �أي�شا  �أبلغت  نتانياهو  �ل�شيدة  “�ن  �لبيان  وتابع 
�إط���ار جل�شة  �لق�شية يف  ه��ذه  �ل��ع��ام يف  �ل��ن��ائ��ب  �أم���ام  �لطعن 

��شتماع قبل �تخاذ قر�ر نهائي بتقدميها للمحاكمة«.
�ىل  و�ل�شتماع  �لدل��ة  در����ش��ة  بعد  ق��ر�ره  �لعام  �لنائب  �تخذ 
�جلهات �لقانونية �ملخت�شة وبعد تو�شية �ملدعي �لعام للدولة 

ومدعي عام منطقة �لقد�ص.
وتنفي �شارة نتانياهو با�شتمر�ر �ل�شبهات �ملن�شوبة لها.

وب��ل��غ �ل��ن��ائ��ب �ل��ع��ام ع���زر� ���ش��اي��دروف ن��ائ��ب م��دي��ر ع��ام مكتب 
رئي�ص �حلكومة �مكانية تقدمي لئحة �تهام �شده يف �لق�شية 
نف�شها، بعد جل�شة ��شتماع. وعلق نتانياهو على �شفحته على 

•• القد�ص املحتلة-اأ ف ب:
ذكرت وز�رة �لعدل �لإ�شر�ئيلية �أم�ص �ن �شارة نتانياهو زوجة 
رئي�ص �لوزر�ء �ل�شر�ئيلي بنيامني نتانياهو �أبلغت ر�شميا �نه 
من �ملمكن �ن حتال �إىل �ملحاكمة ب�شبب �شوء ��شتخد�م �لمو�ل 
�ل��ع��ام��ة. وق���ال ب��ي��ان ل���ل���وز�رة �ن �ل��ن��ائ��ب �ل��ع��ام �أب��ل��غ حمامي 
�ل�شيدة �شارة نتانياهو زوجة رئي�ص �لوزر�ء �نه يدر�ص �مكانية 
�شخ�شية  منافع  على  ح�شولها  ب�شبب  للمحاكمة  تقدميها 
وذلك بالحتيال و��شاءة �لئتمان يف ق�شية طلب وجبات طعام 
رئي�ص  مكتب  ميز�نية  من  عليها  �أنفقت  خا�شة  مل��اآدب  ثمينة 
�ألف   102 نحو  �ي  �شاقل  �ل��ف   359 نحو  بلغت  �حلكومة 

موقع �لتو��شل �لجتماعي “في�شبوك” �ن “�لدعاء�ت �شد 
زوجته �شخيفة و�شيتم تفنيدها«.

���ش��ج��اع��ة وم�شتقيمة،  �م�����ر�أة  ب��اأن��ه��ا  ���ش��ارة  وو���ش��ف زوج��ت��ه 
وتقوم  ��شبوعيا  �لأطفال  وتعالج  نف�شية  كاأخ�شائية  وتعمل 
�ل�شرطان  مر�شى  �ط��ف��ال  مل�شاعدة  كبري  وق��ت  بتخ�شي�ص 

و�لناجني من �ملحرقة و�جلنود �لذين لي�ص لهم عائالت.
وقال نتنياهو �ن “�لرتفاع �حلاد يف نفقات �لطعام ت�شخمت 
فجاأة وباأعجوبة خالل فرتة وجود �شاهد �لدولة �شد �شارة 
لكنه  �أب  مبثابة  �عتربناه  �ل��ذي  نفتايل  ميني  �ملنزل  مدير 
�رتكب هذه �ملخالفات و�نخف�شت  �لذي  جمرم وك��اذب وهو 

�لنفقات بعد مغادرته«.

حتى  �لد�شتور  على  �ل�شتفتاء  ق��ان��ون  ب��اإع��د�د  �ل��ن��و�ب 
يتمكن �ل�شعب �لليبي من ت�شحيح �لو�شع �لر�هن. 

غ�شان  ليبيا  �ىل  �ملتحدة  �لأمم  م��وف��د  ع��رب  ذل���ك،  �ىل 
�شالمة عن �أمله يف عودة بعثة �ملنظمة �لدولية �ىل هذ� 
�لبلد يف �كتوبر بعد �ن�شحابها يف 2014 ب�شبب �عمل 

�لعنف.
وقال �شالمة ل�شحيفة دي فيلت �لملانية �نه من و�جبنا 
ممكنا  ذل��ك  يكون  �ن  م��ا  �لنا�ص  م��ن  بالقرب  نكون  �ن 
مل�شاندتهم وم�شاعدتهم. لذلك نريد من جديد �أن نعزز 
وجودنا وبالتاأكيد مع ��شتمر�ر مر�قبة �لو�شع �لمني.

بجزء  جديد  من  �لقيام  من  نتمكن  �ن  “�آمل  و����ش��اف 
����ش��ا���ش��ي م���ن ن�����ش��اط��ات��ن��ا يف ل��ي��ب��ي��ا �ع��ت��ب��ار� م���ن مطلع 

�كتوبر.

•• عوا�صم-وكاالت:

�أكدت �لقو�ت �خلا�شة �ل�شاعقة باجلي�ص �لليبي �لتابع 
يف  �لع�شكرية  �لعمليات  �أن  �مل��ن��ت��خ��ب،  �ل��ن��و�ب  ملجل�ص 

بنغازي �شرقي �لبالد �شارفت على �لنتهاء.
وقال �لناطق با�شم قو�ت �ل�شاعقة، �لعقيد ميلود �لزوي، 
ملوقع بو�بة �لو�شط �لإخباري، �أنه مل يبق �إل �شارع و�حد 

وتنتهي �لعمليات �لع�شكرية يف مدينة بنغازي.
باتو�  �لإرهابية  �لتنظيمات  عنا�شر  �أن  �ل��زوي  و�أ�شاف 
حما�شرين يف م�شاحة �شيقة جّد�ً، ومل يبَق لهم �شوى 
�أن  �إىل  لف��ت��اً  �أنف�شهم،  ت�شليم  �أو  �جلي�ص  ق���و�ت  ق��ت��ال 

�ملنطقة ت�شهد ��شتباكات بالأ�شلحة �خلفيفة فقط.
�لألغام  ب�شبب  بحذر  تتقدم  �ل�شاعقة  ق��و�ت  �أن  وتابع 
�لأر�شية، وتتعامل مع �لقنا�شة �لذين يعتلون �لعمار�ت 
�ل��ف��ن��دق �لبلدي،  �مل���ب���اين مب��ح��ي��ط  �ل�����ش��ك��ن��ي��ة وب��ع�����ص 

ويتح�شنون بالأدو�ر �ل�شفلية للمباين.
�لوطني،  �لوفاق  �لرئا�شي حلكومة  �ملجل�ص  رئي�ص  قال 
فائز �ل�شر�ج، �إن �لذهاب �إىل �لنتخابات خيار م�شتبعد 
يف �لفرتة �خلالية، م�شدد�ً على �شرورة و�شع جمموعة 
�إىل  �ل��ذه��اب  قبل  �ل�شاأن  بهذ�  �خلا�شة  �ل�شو�بط  من 

�لنتخابات.
�أُذيع  و�أ�شار �ل�شر�ج خالل لقاء مع قناة ليبيا �لر�شمية 
�لرئا�شي  �ملجل�ص  �أن  �إىل  �خلمي�ص،  �لأول  �م�ص  م�شاء 
�لأجو�ء  لتهيئة  �لوطنية  �مل�شاحلة  حتقيق  على  يعمل 
�لبالد،  يف  �لتنمية  عجلة  لدفع  منا�شبة  بيئة  و�إي��ج��اد 
�ملَخرج  مي��ث��ل  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  �لت���ف���اق  تطبيق  �أن  م���وؤك���د�ً 
�لوحيد �ملتاح يف �لوقت �لر�هن، بح�شب ما ذكرته بو�بة 

�لو�شط.
�أن عدم �شمان �للتز�م بنتائج  وذكر �ل�شر�ج يف حديثه 
تو�فر  ���ش��رورة  �إىل  منبهاً  �لبع�ص،  يقلق  �لن��ت��خ��اب��ات 
�شمانات حملية ودولية لتكون نتائج �لنتخابات ملزمة 
ذلك من  على  �لعمل  �شرورة  على  �شدد  لكنه  للجميع، 

�أجل �خلروج من �لأزمة �حلالية يف �لبالد.
�ملبادر�ت  ك��رثة  �أن  �إىل  �لرئا�شي  �ملجل�ص  رئي�ص  ون��ب��ه 
�لعملية  ت��رب��ك  �ل��ب��الد  يف  �لأزم����ة  لت�شوية  �مل��ط��روح��ة 
�ل�شيا�شية �أكرث وتعرقل حماولت �مل�شي قدماَ، موؤكد�ً 
�لعملية  �إح��ي��اء  و�إع����ادة  لدفع  �جل��ه��ود  توحيد  ���ش��رورة 

�ل�شيا�شية �ملتعرثة يف �لبالد.
وع���ن ل��ق��ائ��ه �مل�����ش��ري ح��ف��رت يف ب��اري�����ص ي���وم 25 يوليو 
�أن  م��وؤك��د�ً  �لفرن�شية،  باجلهود  �ل�شر�ج  �أ���ش��اد  �ملا�شي، 
�أجو�ء �للقاء كانت �إيجابية وبناءة م�شيد�ً كذلك بجهود 
�أزمتها، وخ�ص  ليبيا على تخطي  مل�شاعدة  دول �جل��و�ر 

بالذكر كاًل من م�شر و�جلز�ئر وتون�ص.
و�أ�شاف �ل�شر�ج �أن ما مت يف باري�ص كانت هناك قو��شم 
تعديل  ���ش��رورة  �حل��دي��ث على  وك���ان  ك��ث��رية،  م�شرتكة 
�ن��ت��خ��اب��ات، لكن بعدها مت  �إج���ر�ء  �لت��ف��اق حتى ميكن 
م�شروع �لد�شتور من قبل �لهيئة �لتاأ�شي�شية، لكن �أرى 
�لنظر عن حمتوى  �إيجابية بغ�ص  �أن ما حدث خطوة 
�لد�شتور و�لأج��و�ء �لتي جرى خاللها �لت�شويت عليه 

مت ب�شاأنه للمحاكم. بالرغم من �لطعون �لتي ق�دِّ
ورف�ص �ل�شر�ج �لدخول يف جدلية �لقانون حول �شرعية 
�لبالد،  يف  �ل��ر�ه��ن  �ل��و�ق��ع  ظل  يف  �ل�شيا�شية  �لأج�شام 
لإعادة  �لليبي  �ل�شعب  �إىل  �لعودة  �شرورة  على  م�شدد�ً 
تنظيم �حلياة �ل�شيا�شية، من خالل �شرورة قيام جمل�ص 

 250 �ل�����ش��روري قبل ذل��ك ن�شر نحو  �ن��ه م��ن  وت��اب��ع 
ج��ن��دي��ا ت��اب��ع��ني ل����الأمم �مل��ت��ح��دة ل�����ش��م��ان �م���ن طاقم 

�لبعثة.
�لدبلوما�شية غادرت بعثة �لمم  �لبعثات  وكغريها من 
�لعنف.  ت�شاعد  مو�جهة  يف   2014 يف  ليبيا  �ملتحدة 
ومت��رك��زت م��ن��ذ ذل���ك �حل���ني يف ت��ون�����ص ل��ك��ن ع���دد� من 

�ع�شائها يزورون ليبيا يف مهمات با�شتمر�ر.
و����ش���رح ���ش��الم��ة �ن����ه ق��ل��ق ع��ل��ى �ل��و���ش��ع يف خميمات 
�ن  ميكن  �ملخيمات  ه��ذه  �ن  “�عتقد  وق��ال  �لالجئني. 
ت�شبح �كرث �ن�شانية”، م�شري� �ىل �ن “�حلياة �ليومية” 

فيها “يجب �ن تتغري جذريا«.
�ل���ث���ورة �لتي  �ل��ف��و���ش��ى م��ن��ذ  وت�����ش��ه��د ليبيا ح��ال��ة م��ن 

�أطاحت �لزعيم معمر �لقذ�يف يف 2011.
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حو�دث �لبحرية �الأمريكية ناجمة عن نق�ش �لتدريب �ل�شلطات �الأ�شرت�لية جتمع 26 �ألف �شالح ناري 
•• �صيدين-اأ ف ب:

�أعلنت �ل�شلطات �لأ�شرت�لية �م�ص جمع حو�ىل 26 �ألف �شالح ناري 
��شرت�لية لتجنب وقوع  �ملتفجر�ت من �شكان بلدة  و146 كلغ من 

هذه �لأ�شلحة بني �أيدي ع�شابات �إجر�مية و�شبكات جهادية.
و�أ�شدرت ولية نيو�شاوث ويلز �لتي ت�شّم مدينة �شيدين، عفو� عاما 
عن كل �شخ�ص ي�شلم متفجر�ت �ىل �ل�شرطة، متعهدة بعدم �جر�ء 

�أي حتقيق مع هوؤلء.
�شرطة مكافحة  �أعلنت  �لأ�شلحة،  لت�شليم  �ملتاحة  �ملدة  �نتهاء  وبعد 
�لإرهاب يف هذه �لولية جناح �لعملية. و�شّرح رئي�ص جهاز مكافحة 
�لرهاب يف �لولية ميك ويلي�ص مت ت�شليم جمموعة كبرية ومنوعة 

وبالإ�شافة  �لكثري.  يبقى  لكن  �أ�شهر،  �ملتفجر�ت خالل خم�شة  من 
20 كلغ من  م��ن  �أك���رث  ت�شليم  �مل��ت��ف��ج��ر�ت، مت  م��ن  كلغ   146 �ىل 

�لبودرة و�آلف �ل�شو�عق و�لفتائل.
و�أعلن وزير �لعدل �ل�شرت�يل مايكل كينان �أن �حلكومة �ل�شرت�لية 
وهو  �لنارية،  �لأ�شلحة  لت�شليم  �لوطني  �مل�شتوى  على  ن��د�ء  وجهت 
�شالحا   25999 بجمع  �شمح  �ل��ذي  عاما   20 منذ  �لأول  �ل��ن��د�ء 
�إ�شافية. وتقدر  �أ�شابيع  منذ يونيو. وي�شتمّر هذ� �لعفو ملدة ثالثة 
ب260  �لبالد  يف  �ل�شرعية  غري  �لنارية  �لأ�شلحة  ع��دد  �حلكومة 
�شبتمرب  منذ  ��شرت�ليا  يف  �ع��ت��د�ء   13 �ل�شلطات  و�أح��ب��ط��ت  �أل��ف��ا. 
يف  �شيدين  يف  مقهى  بينها  �ع��ت��د�ء�ت  �لبالد  �شهدت  لكن   .2014

دي�شمرب 2014، �لذي قتل خالله �ثنان من �لرهائن.

••  وا�صنطن-اأ ف ب:

حذرت هيئة حما�شبة حكومية من �ن �شفن �لبحرية �لأمريكية �ملتمركزة 
يف �خلارج تو�جه �شل�شلة من �مل�شاكل �لتي تعر�شها للمخاطر وتوؤثر على 
تعر�شت  د�ميني  بحريني  حادثني  �عقاب  يف  وذل��ك  �لع�شكرية،  �جلهوزية 

لهما تلك �ل�شفن.
فوق  تعمل  �ل�شفن  ط��و�ق��م  �ن  �ىل  �حلكومية  �ملحا�شبة  مكتب  وت��و���ش��ل 
طاقتها ول حت�شل على �لتدريب �لكايف، كما �ن �عمال �ل�شيانة �ل�شرورية 
�لر��شية  �ل�شفن  على  خا�ص  ب�شكل  �مل�شكالت  وتظهر  �أوقاتها.  يف  تنجز  ل 
يف �ليابان، حيث يتمركز �ل�شطول �ل�شابع �لتابع ل�شالح �لبحرية، وحيث 
تنطلق �ل�شفن من يوكو�شوكا و�شا�شيبو يف مهمات �شرورية يف بحر �ل�شني 
�جلنوبي وقبالة �شبه �جلزية �لكورية. وقال جون بندلتون �ملدير يف مكتب 

�ملحا�شبة وجهت �لبحرية حتذير�ت منذ بع�ص �لوقت بانها تتحرك بخطى 
غري م�شتد�مة. حتقيقنا �أكد تلك �ل�شعوبات.

�ل�شهر �ملا�شي ��شطدمت �ملدمرة �لمريكية جون ��ص ماكني بناقلة نفط 
فيما كانت يف طريقها �ىل �شنغافورة، مما ت�شبب بفقد�ن 10 بحارة و��شابة 

5 �آخرين بجروح و�إحد�ث فجوة كبرية يف هيكل �ملدمرة.
ويف يونيو ��شطدمت �ملدمرة �لمريكية فيتزجري�لد ب�شفينة �شحن ترفع 
علم �لفيليبني قبالة �شو�حل �ليابان، مما ت�شبب مبقتل �شبعة بحارة، و�دى 

�ىل �إجر�ء�ت تاأديبية بحق �لعديد من �ل�شباط.
�ملا�شي غرقت  �لعام. ففي يناير  ووقع حادثان لو ي�شفر� عن �شحايا هذ� 
مايو  ويف  �ليابان،  يف  قاعدتها  ق��رب  �نتيتام  �لأمريكية  �حلربية  �ل�شفينة 
ب�شفينة �شيد كورية  ت�شامبلني  �ل�شفينة �حلربية ليك  ��شطدمت  �ملا�شي 

جنوبية.

و��شت�شافت كاًل من �لعميد �أحمد 
�لقيادة  با�شم  �ملتحدث  �مل�شماري، 
حّل  �لذي  �لليبي،  للجي�ص  �لعامة 
�ل�شطناعية  �لأق��م��ار  عرب  �شيفاً 
�لقاهرة،  �مل�شرية  �لعا�شمة  م��ن 
�ملتقاعد،  �لعميد  �ل�شتوديو  ومن 
مو�شى �لقالب، �لباحث �ل�شت�شاري 

يف مركز �ل�شرق للبحوث بدبي.
مقدمة  يف  م�شّور  تقرير  وت��ن��اول 
�حل���ل���ق���ة �أ����ش���م���اء ع�����دد م����ن �أب�����رز 
�لليبية  �لإره���اب���ي���ة  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات 
وترعاها،  �لدوحة  حتت�شنها  �لتي 
مو�شحاً دورهم �مل�شبوه يف زعزعة 
تناول  ك���م���ا  �مل���ن���ط���ق���ة،  �����ش���ت���ق���ر�ر 
�أهم �لعمليات �لنتحارية  �لتقرير 
�لأ�شماء  ذ�ت  �إىل  �أ�����ش����ارت  �ل���ت���ي 
قطر  حتت�شنها  �ل��ت��ي  �مل�����ش��ب��وه��ة 
لعبتها  �لتي  �لأدو�ر  ق��ذ�رة  وم��دى 
�لعربية  �ل���ب���الد  ج���ّر  يف  �ل���دوح���ة 

نحو �خلر�ب. 
�مل�����ش��م��اري يف  �أح��م��د  و�أك���د �لعميد 
بد�ية حديثه �أن �لدور �لذي تلعبه 
�شارخاً  م��ث��اًل  يعد  ليبيا  يف  قطر 
�لدوحة  �أن  م��و���ش��ح��اً  ل��ل��ت��خ��ري��ب، 
ك��اف��ة مناحي  ت��دم��ري  �إىل  ع��م��دت 
خ��الل جملة  ليبيا، من  �حلياة يف 
من �خلطط و�لرب�مج �لتخريبية، 
�لرئي�ص  ع��ه��د  م��ن��ذ  ب������د�أت  �ل���ت���ي 

�أذرعها  ب�شط  ب��ه��دف  �لتكفريية، 
على مفا�شل �لدولة �لليبية. 

�لدوحة  ن��ظ��ام  �أن  �ل���ق���الب  و�أك�����د 
�أ�شهم يف تدمري حلم �ل�شعب �لليبي 
�نتهجت قطر  و�أخذه بعيد�ً، حيث 
هذ� �لطريق لعتبار�ت و�رتباطات 
تتو�فق  خبيثة،  �إقليمية  �شيا�شية 
�لإير�نية  �لتوجهات  مع  جميعها 
�إىل  �ل��دخ��ول  مفهوم  تتبنى  �ل��ت��ي 
�ل���ب���الد و�ل��ع��ب��ث مب��ق��در�ت��ه��ا من 
خ����الل �إح�������د�ث �ل��ف��و���ش��ى وع���دم 
دوٌر  �أن�����ه  �إىل  لف���ت���اً  �ل����ش���ت���ق���ر�ر، 
م�����ش��رتك ل��ع��ب��ت��ه ق��ط��ر ن��ي��اب��ة عن 
�مل�شي  يف  تنتهجه  وماز�لت  �إي��ر�ن 

بتخريب دول �لإقليم. 
ويك�شف �لربنامج، �لذي يبث على 
مد�ر 50 دقيقة، ويعر�ص يف متام 
�ل�شاعة �لعا�شرة من م�شاء كل يوم 
�ل�شارقة،  قناة  �شا�شة  على  خمي�ص 
وحقائق  م�����ش��ب��وه��ة،  م��ّل��ف��ات  ع���ن 
ل��ل��م��رة �لأوىل  ُت��ع��ر���ص  و���ش��و�ه��د 
�لدول  تتبعها  �لتي  �لآل��ي��ات  ح��ول 
�لد�عمة لالإرهاب، لإي�شال �لدعم 
و�ملتطّرفني  �لإرهابية  للمنظمات 
من  يتمّكنون  و�لتي  �لعامل،  ح��ول 
�إرهابية  عمليات  �شن  من  خاللها 
ت���ك���ون ح�����ش��ي��ل��ت��ه��ا ق��ت��ل �لأب����ري����اء 

وترويع �لآمنني. 

�لع�شر�ت  ع��ل��ى  ب��ال�����ش��الح  �ع��ت��دت 
�نتهاكات  و�رت���ك���ب���ت  �لأ�����ش����ر  م���ن 
�ملتحدة  �لأمم  م��ط��ال��ب��اً  و����ش��ع��ة، 
لوقف  بالتدخل  �لدويل  و�ملجتمع 
�لنتهاكات �شد �ملدنيني، وحماكمة 
�لنقالبيني كمجرمي حرب.  من 
�إىل  �حل��وث��ي��ون  عمد  ثانية،  جهة 
�لفا�شدة  �لتحري�شية  �لأفكار  زرع 
�ليمنيني عرب  �لأط��ف��ال  يف عقول 
لهم  خم�ش�شة  وجم��الت  ق�ش�ص 
و�ملذهبية  �لطائفية  �إىل  تدعوهم 
مدرو�شة  ب��ط��ري��ق��ة  �لإي����ر�ن����ي����ة، 
ج�������ذ�ب�������ة، خم����اط����ب����ني ع����و�ط����ف 
ظل  يف  يفتقرون  �لذين  �لأط��ف��ال 
يخفف  م���ا  �إىل  �ل��ق��ائ��م��ة  �حل����رب 
ع���ن���ه���م، ف���ك���ان���ت ت���ل���ك �مل���ج���الت 
�خلبيثة �لتي حتمل ��شم “جهاد”، 
و�لتي �أ�شدرو� منها ثمانية �أعد�د 
متخذين م�شت�شارين من ميلي�شيا 
و�إي����������ر�ن،  �ل���ل���ب���ن���اين  �هلل  ح������زب 

لل�شيطرة على عقول �لأطفال.

�ل���ق���ّذ�يف، و�شملت  �ل�����ش��اب��ق م��ع��ّم��ر 
لوكربي  ح��ادث��ة  مثل  ق�شايا  ع��دة 
قيادة  يف  و�إ�شهامها   ،1988 ع��ام 
�مل�����ش��احل��ة ب���ني ج��م��اع��ة �لإخ�����و�ن 
�لقذ�يف،  �لإ�شالم  و�شيف  �مل�شلمني 
حيث حر�شت قطر على �إخر�جهم 
من �ل�شجون، بعد تلك �لتفاقية، 
ل���ت���ب���د�أ ح���ال���ة م���ن �ل���ه���رج و�مل����رج 
بعد  فيما  حت���ّول  �ل���ذي  �ل�شيا�شي 

�إىل فو�شى. 
و�أو�شح �مل�شماري �أن �لدوحة �شعت 
�ل���ط���اول���ة ع��ل��ى روؤو������ص  �إىل ق��ل��ب 
خالل  م��ن  �لليبيني،  �ل�شيا�شيني 
�لتي  �ل�شعبية  �لطموحات  �إي��ق��اف 

�لبالد، ومن  بناء دميوقر�طية يف 
خالل هذه �ملظلة ت�شللت �إىل د�خل 
ليبيا، و��شتغلت مقدر�تها ونهبتها، 
وت����ع����ّم����دت خ���ل���خ���ل���ة �ل����ش���ت���ق���ر�ر 
وعاثت  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي،  �لج��ت��م��اع��ي 
�لبالد  و�شع  يف  و�أ�شهمت  ف�����ش��اد�ً، 
�إىل  م�شري�ً  �حلروب”،  خ��ّط  على 
�أر�شيف  ���ش��رق  �ل���دوح���ة  ن��ظ��ام  �أن 
خمابر�ت �لقّذ�يف بالكامل، ووّظفه 
يف ب��رن��ام��ج ي��خ��دم �أج��ن��دة حتالفه 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي م���ع ج��م��اع��ة �لإخ�����و�ن 
مع  �مل�شبوهة  وعالقاته  �مل�شلمني، 
تنظيم “د�ع�ص” �لإرهابي، وبع�ص 
للحركات  �ملو�لية  �لليبية  �لقبائل 

�ل�شعب  ج��ان��ب  �إىل  ق��ات��ل��ن��ا  “لقد 
ونعلم  �لإره��اب��ي��ة،  �جلماعات  تلك 
�أي�����ن ذه���ب���ت �لأ����ش���ل���ح���ة، ح��ي��ث مل 
�أي  �لليبي  �لوطني  �جلي�ص  ي�شل 
دول��ة قطر،  قطعة �شالح من قبل 
�إرهابية،  ج��م��اع��ات  �إىل  ذه��ب��ت  ب��ل 
�ل�شر�ع  يف  ت���وّرط���ه���ا  ي��ث��ب��ت  م����ا 

�لد�خلي”.
�لدوحة  ن��ظ��ام  �مل�����ش��م��اري  و�ت���ه���م 
بقيامه ب�شل�شلة �غتيالت �شيا�شية 
�لنظام  “نّتهم  ق���ائ���اًل:  ل��ي��ب��ي��ا  يف 
�لقطري بجميع عمليات �لغتيال 
ع�شكرية  رم��وز  لها  تعّر�شت  �لتي 
رئي�ص  �غ��ت��ي��ال  بينها  م��ن  ل��ي��ب��ي��ة، 

�شيا�شة  حلياة  �لو�شول  �إىل  �شعت 
�لنظام  ����ش���ق���وط  ب���ع���د  م�����ش��ت��ق��رة 
تاأ�شي�ص  يف  وم�����ش��ي��ه��ا  �ل�������ش���اب���ق، 
تخّولها  �لبالد  يف  �إرهابية  قاعدة 
�ل��ت��ح��ّك��م مب�����ش��ري �ل���دول���ة، ونهب 
خ���ري�ت���ه���ا وم���ق���در�ت���ه���ا، و����ش���وًل 
خمازن  يف  �لأ���ش��ل��ح��ة  تكدي�ص  �إىل 
�جلماعات �مل�شبوهة، م�شري�ً �إىل �أن 
�لطائر�ت �لع�شكرية و�ملدنية �لتي 
�نطلقت من مطار�ت قطر و�شّبت 
حمّملة  ك��ان��ت  ليبيا،  يف  حمولتها 
بالذخائر و�لأ�شلحة، وذهبت ب�شكل 
مبا�شر �إىل �جلماعات �لإرهابية ل 
قائاًل:  �لليبي،  �لوطني  للجي�ص 

�أك��رب من  تبحث عن دور حم��ورّي 
ح��ج��م��ه��ا، ل��ي��ك��ون ل��ه��ا ت��اأث��ري على 
�أن  م�شيفاً  �ملنطقة،  يف  �ل�شيا�شة 
عدة  يف  ف�شلت  �ل��ق��ط��ري��ة  �ل��دول��ة 
كونها  �حل��ي��اة،  يف  �أ�شا�شية  حم��اور 
م�شروع  �أي  ت��ق��ّدم  �أن  ت�شتطع  مل 
ث���ق���ايّف �إن�������ش���ايّن ن��ه�����ش��وّي، ميكن 
�لكويتي  بامل�شروع  ن�شبهه  �أن  لنا 
على  ر�ئ���دة  كنماذج  �لإم���ار�ت���ي،  �أو 
�شعيد �لثقافة و�لتنمية �لب�شرية. 
“��شتغّلت قطر  �ل��ق��الب:  و�أ���ش��اف 
�ملظلة �لدولية �شبه �لقانونية �لتي 
ب��اجت��اه حم����اولت عديدة  م�����ش��ت 
لإ�شقاط نظام معّمر �لقذ�يف بغية 

�لأرك��ان �ل�شابق �للو�ء عبد �لفتاح 
�أن  م��و���ش��ح��اً  ورفاقه”،  ي��ون�����ص 
�إز�حة  م��ن  �لأك���رب  �مل�شتفيد  قطر 
�ل�شخ�شيات �لوطنية من طريقها، 
ولها دور و��شح يف هذه �لغتيالت 
و�إخ����ف����اء  �خ���ت���ط���اف  ج����ان����ب  �إىل 
وحماربة رموز ع�شكرية و�شيا�شية 

وطنية. 
�ملتقاعد  �لعميد  �أ�شار  جانبه،  من 
مو�شى �لقالب، �إىل �أن هنالك عّدة 
ع��و�م��ل دف��ع��ت ن��ظ��ام �ل��دوح��ة �إىل 
وتدمريي  تخريبي  طريق  �شلوك 
ل��ي�����ص يف ل��ي��ب��ي��ا وح�������ش���ب، ب����ل يف 
�لإقليم باأكمله، لفتاً �إىل �أن قطر 

•• لو�ص اجنلي�ص-اأ ف ب:

وجهت حمكمة ��شتئناف �شان فرن�شي�شكو �شربة جديدة 
�إد�رة  عن  و�ل�شادر  للجدل  �ملثري  �لهجرة  مر�شوم  �ىل 
دونالد تر�مب، �إذ �شمحت بدخول بع�ص �لالجئني �ىل 

�لأر��شي �لأمريكية.
ملحكمة  ق���ر�ر�  فرن�شي�شكو  ���ش��ان  حمكمة  ق�شاة  و�أك����ّد 
ويقول  �لمريكية  �لد�رة  ��شتاأنفته  �لفدر�لية  ه��او�ي 
�لذين  �لالجئني  ي�شتثني  �ن  �لهجرة يجب  �ن مر�شوم 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  وك��ال��ة يف  م��ن  ر�شمي  ت��اأم��ني  لديهم 

تتعهد باأخذهم على عاتقها.
وبالتايل، ميكن �ن يفتح �لقر�ر �لطريق لدخول حو�ىل 
24 �لف لجئ متت �ملو�فقة على طلبات �للجوء �لتي 
دخول  رف�ص  �ن  �ل�شتئناف  حمكمة  وتعترب  قدموها. 
در�ص  يف  �لتعمق  بعد  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �ىل  �لالجئني 
للخطر  يعر�شهم  �ن  ميكن  عليها،  و�ملو�فقة  طلباتهم 

ويت�شبب ب “�شرر” للوكالت �ملتخ�ش�شة.
�كد  ي��ول��ي��و،  �لعليا يف  �ملحكمة  ق��ررت��ه  م��ا  غ���ر�ر  وع��ل��ى 
�لق�شاة �لثالثة يف كاليفورنيا، من جهة �خرى، �شرورة 
�در�ج �لجد�د و�لحفاد �ملتحدرين من �لبلد�ن �مل�شلمة 
�لقربى  �شالت  يف  �لهجرة،  مبر�شوم  �مل�شتهدفة  �ل�شتة 

�لتي ميكن �ن تتيح دخول �لوليات �ملتحدة.
تقدم  ل  �لد�رة  �ن  �ىل  �ل���ش��ت��ئ��ن��اف  حمكمة  و�أ����ش���ارت 
تف�شري� مقنعا حول ملاذ� تعترب زوجة �لب �شلة قريبة، 
و�لعم  و�حلفيد  �جل��د  على  �أي�شا  ذل��ك  ينطبق  ل  فلم 

�لعدل  وز�رة  وردت  �ل��ع��م؟.  �ب��ن  �أو  �لأخ  و�ب���ن  و�ل��ع��م��ة 
بالقول  �لمريكية،  �ل�شحافة  ن�شرته  ببيان  �لمريكية 
بحق  ل���الع���رت�ف  �ل��ع��ل��ي��ا  �مل��ح��ك��م��ة  �ىل  �لن  “�شنعود 

�ل�شلطة �لتنفيذية يف حماية �لأمة«.
وي����ربر دون���ال���د ت��ر�م��ب م��ر���ش��وم �ل��ه��ج��رة ب��ال��ق��ول �نه 
�شروري ملكافحة �لرهاب. ويوؤكد خ�شومه �نه متييزي 

�شد �مل�شلمني.
و�أبدى �ملجل�ص �لوطني �لمريكي-�لير�ين ترحيبه يف 
�لأخري لإد�رة  �ملر�شوم  بالإرتياح لأن  ن�شعر  بيان. وقال 
تر�مب لف�شل �لعائالت قد مني بالف�شل، م�شري� �ىل �ن 
�ملحكمة �لعليا �شتدر�ص يف 10 �كتوبر، د�شتورية �ملر�شوم 

�ملعادي للم�شلمني.
بتطبيق  يونيو   30 يف  �لعليا  �ملحكمة  حكماء  و�شمح 
بلد�ن  �شتة  رع��اي��ا  ي�شتهدف  �ل���ذي  ل��ل��م��ر���ش��وم  ج��زئ��ي 
و�ل�شومال  و�ل�����ش��ود�ن  و�ي����ر�ن  وليبيا  ���ش��وري��ا  م�شلمة 
و�ليمن ولجئي �لعامل �جمع، با�شتثناء ز�ئرين ميكنهم 
يف  ك��ي��ان  �و  ب�شخ�ص  ج��ي��دة  “عالقة  وج���ود  يثبتو�  �ن 

�لوليات �ملتحدة.
�إل  �ملبا�شرة  �لأ���ش��رة  تر�مب يف مفهوم  �د�رة  ت��درج  ومل 
�ل��و�ل��د�ن و�لأزو�ج و�لأط��ف��ال و�لأب��ن��اء و�لبنات  �لأه���ل 

�لر��شد�ت، و�ل�شهار و�أبناء �لأ�شقاء.
�لتي  �لوليات �لمريكية  �ح��دى  ه��او�ي،  وكانت ولي��ة 
ن�شخته  منذ  �ل��ه��ج��رة  مل��ر���ش��وم  �لق�شاء  �م���ام  تت�شدى 
�لفدر�يل  �لقا�شي  �مام  �شكوى  رفعت  يناير،  �لوىل يف 

ديريك و�ط�شون.

�الإ�شتئناف �الأمريكية ت�شمح بدخول بع�ش �لالجئني

�أثناء  �ع��رتف  �شوعي  �أحمد  نبيل 
�لتحقيق باأن �مليلي�شيات �لنقالبية 
�لأطفال  ع�����ش��ر�ت  م��ع  �ختطفته 
�شر�ص  مديرية  منطقة  �شوق  من 
بالقوة  و�قتادته  حجة،  مبحافظة 
تدريب  دون  �ل��ق��ت��ال  ج��ب��ه��ات  �إىل 

ودون علم �أهله �أو مو�فقتهم.
يف ���ش��ي��اق م��ت�����ش��ل، دف���ع���ت ق���و�ت 
�جل���ي�������ص �ل����وط����ن����ي و�ل���ت���ح���ال���ف 
�ل���ع���رب���ي ب���ت���ع���زي���ز�ت ك���ب���رية �إىل 
�ملخا،  ملديرية  �ملتاخمة  �جلبهات 
ملعركة  �ل�����ش����ت����ع����د�د�ت  �إط�������ار  يف 
حت��ري��ر �حل��دي��دة ومب��ا تبقى من 
�أخ���رى،  م��ن جهة  ت��ع��ز.  حمافظة 
و�لتاأهيل  �مل��ع��ل��وم��ات  م��رك��ز  �أد�ن 
حما�شرة  �أم�ص،  �لإن�شان  حلقوق 
�مليلي�شيات �لنقالبية لقرية خور 
مبديرية �ل�شباب �لتابعة ملحافظة 
تعز، و�قتحامها حتت كثافة نارية 

وتهجري �أبنائها.
وذكر �ملركز يف بيان �أن �مليلي�شيات 

يف  �مل��ت��ف��ج��ر�ت  لت�شنيع  ي�شتخدم 
ب����و�دي ح�شرموت  ت���رمي  م��دي��ن��ة 

جنوب �شرق �ليمن.
ل�شحيفة  �أم����ن����ي  م�������ش���در  وق������ال 
عن  �أ���ش��ف��رت  �لعملية  �إن  ع��ك��اظ، 
لل�شوت  ك���امت���ة  �أ���ش��ل��ح��ة  ���ش��ب��ط 
وم���ت���ف���ج���ر�ت ووث�����ائ�����ق، وق���و�ئ���م 
ب��اأ���ش��م��اء م�����ش��وؤول��ني مي��ن��ي��ني كان 
يح�شر  �لإره��������اب��������ي  �ل���ت���ن���ظ���ي���م 
لغتيالهم، م�شيفاً �أن عن�شر�ً من 
�لتنظيم �لإرهابي قتل يف �لعملية 

و�أ�شيب �آخر.
م���ن ج��ان��ب �آخ�����ر، ك�����ش��ف مو�طن 
�جلي�ص  �أي�������دي  يف  ���ش��ق��ط  مي���ن���ي 
�شفوف  يف  قتاله  �أث��ن��اء  �ل��وط��ن��ي، 
ميدي،  مب���دي���ري���ة  �لن���ق���الب���ي���ني 
قيام �مليلي�شيات �لنقالبية باإجبار 
�شفوفها  يف  �لقتال  على  �لأ���ش��رى 

حتت تهديد �ل�شالح.
�لع�شكرية  �ملنطقة  ق��ي��ادة  وذك���رت 
�لأ�شري  �أن  لها،  بيان  يف  �خلام�شة 

•• عوا�صم-وكاالت:

بد�أت ميلي�شيا �حلوثي �لتخطيط 
لإز�ح�������ة ح��ل��ي��ف��ه��م �مل���خ���ل���وع علي 
ع��ب��د�هلل ���ش��ال��ح م��ن رئ��ا���ش��ة حزب 
�ملوؤمتر �ل�شعبي �لعام، بهدف عزل 
�ملوؤمتر،  يف  �أن�������ش���اره  ع���ن  ���ش��ال��ح 
�لعودة  يف  �أطماعه  على  و�لق�شاء 
ب�شكل  جن��ل��ه  �أو  ه��و  �ل�شلطة  �إىل 

نهائي.
وك�شفت م�شادر مطلعة يف �شنعاء 
ي�شغطون  ب������د�أو�  �حل��وث��ي��ني  �أن 
ليتوىل عارف �لزوكا رئا�شة حزب 
يعتقدون  لأنهم  �ل�شعبي،  �ملوؤمتر 
�مل��وؤمت��ر �شوف  �أن م��غ��ادرة ���ش��ال��ح 
قيادته  �ح�����ت�����و�ء  م�����ن  مي���ك���ن���ه���م 
قر�ره،  على  و�ل�شيطرة  �جل��دي��دة 
�ملخلوع  بغياب  �إل  ذل��ك  يتم  ول��ن 
�لقر�ر  ي��ن��ازع��ه��م  �أن  ي��ري��د  �ل���ذي 
�ل�شيا�شي، وي�شر على وجود �شر�كة 
فعلية بني حزبه و�حلوثيني، وفقاً 

ل�شحيفة �لريا�ص �ل�شعودية. 
�ل��ذي يفكرون  �لثاين  �لبديل  �أم��ا 
ب����ال����دف����ع ب�����ه ل����ق����ي����ادت����ه �حل�����زب 
ه���و �ل���ل���و�ء ي��ح��ي��ى �ل�����ش��ام��ي �أحد 
�شغل  �أن  و�شبق  �مل��وؤمت��ر،  موؤ�ش�شي 
رئا�شة  منها  �حل���زب،  يف  منا�شب 
�للجنة �لتنظيمية ود�ئرة �لرقابة 

�حلزبية.
وي���ع���د �ل�������ش���ام���ي، م����ن �ل���ق���ي���اد�ت 
ويعمل  �حل����وث����ي����ة،  �ل���ع�������ش���ك���ري���ة 
للقو�ت  �لأع��ل��ى  للقائد  م�شت�شار�ً 

�مل�شلحة يف حكومة �لنقالب.
ويرى �حلوثيون �أن بقاء عالقتهم 
ولي�ص �شالح،  �مل��وؤمت��ر،  ح��زب  م��ع 
�إىل  حلاجتهم  ن��ظ��ر�ً  مهماً،  �أم���ر�ً 
�ل����ذي يوفره  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  �ل��غ��ط��اء 
�مل����وؤمت����ر لن���ق���الب���ه���م م����ن خالل 
وج�������وده يف ح���ك���وم���ة �لن����ق����الب، 
وك����ذ� �م��ت��الك��ه ع�����دد�ً ك���ب���ري�ً من 
�أع�شاء �لربملان �ملنق�شم بني موؤيد 

ومعار�ص لالنقالب.

�ملخلوع  م���غ���ادرة  �أن  وي��ع��ت��ق��دون 
�شيجنبهم  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  �مل�������ش���ه���د 
معه  �مل�شلحة  �ملو�جهات  �شيناريو 
عليهم  ي�شهل  وبالتايل  و�أن�شاره، 

�لتهام �حلزب وقر�ره.
يدر�شه  �ل�����ذي  �لأخ������ري  و�خل���ي���ار 
�حل��وث��ي��ون ه��و ح��ل ح��زب �ملوؤمتر 
�ل�����ش��ع��ب��ي �ل���ع���ام، وه����ذ� م���ا يف�شر 
تفعيل  ع��ل��ى  �ل��ك��ب��ري  �إ����ش���ر�ره���م 
�أن دعا  �ل���ط���و�رئ، و���ش��ب��ق  ق��ان��ون 
�لأن�شطة  �إل���غ���اء  �إىل  �حل��وث��ي��ون 
�حل����زب����ي����ة حت����ت م������ربر �حل������رب، 
وه��اج��م �حل��وث��ي��ون ب�����ش��دة �شالح 
تفعيل  باإعاقة  و�تهموهما  وحزبه 
قانون �لطو�رئ. �ىل ذلك، �أحبطت 
حمافظة  يف  �لأم���ن���ي���ة  �لأج����ه����زة 
خمططاً  �ل��ي��م��ن��ي��ة  ح�������ش���رم���وت 
م�شوؤولني  على  لالعتد�ء  �إرهابياً 
قو�ت  نفذتها  عملية  يف  مينيني، 
لعنا�شر  ت��اب��ع  مبنى  على  خا�شة 
م���ن ت��ن��ظ��ي��م �ل��ق��اع��دة �لإره���اب���ي، 

�الإرهاب.. حقائق و�شو�هد يك�شف حقيقة عبث �لنظام �لقطري يف ليبيا
الطائرات القطرية اأو�شلت ال�شالح اإىل امللي�شيات الإرهابية يف ليبيا 

قوات ال�شرعية حتبط خمطط اإرهابي يف ح�شرموت

�حلوثيون يخططون الإز�حة �ملخلوع عن رئا�شة حزبه

�لعميد �أحمد �مل�شماري: �لدوحة م�شوؤولة عن عمليات �الغتيال �لتي وقعت لرموز ع�شكرية ليبية 
العميد املتقاعد مو�شى القالب: قطر مل تقّدم اأي م�شروع اإن�شايّن اأو ثقايّف و�شيا�شاتها جمّرد خيالت 

من ثورة اإىل فو�شى... قّطر ترتك ب�شمة الدّم على ال�شارع الليبي 
•• ال�صارقة-الفجر:

برنامج  مــن  الثامنة  احللقة  تناولت 
التي  و�شواهد”  حقائق  “الإرهاب.. 
الف�شائية  ال�شارقة  قناة  على  عر�شت 
لالإعالم،  ال�شارقة  ملوؤ�ش�شة  التابعة 
الدور  )اخلمي�س(،  الأول  اأم�س  م�شاء 
زعزعة  يف  وامل�شبوه  اخلبيث  القطري 
ــتــقــرار يف لــيــبــيــا، وجــــّر الــبــالد  ــش ال�
اجلماعات  دعـــم  عــرب  الــفــو�ــشــى  اإىل 
عن  ف�شاًل  والعتاد،  بال�شالح  املتطرفة 
اأطلقت  بارزين،  لإرهابيني  احت�شانها 

اأيدهم، وفتحت اأمامهم حرية احلركة 
وجتهيز  تدريب  اإىل  اإ�شافة  والتنّقل، 
ال�شراع  لتاأجيج  الإرهابية،  العنا�شر 
قوى  عــّدة  ثــراه  على  ت�شارعت  بلد  يف 
ال�شنوات  ع�شرات  اإعادته  يف  اأ�شهمت 
الطبيعية،  خرياته  ناهبة  الوراء،  اإىل 
ومتخّذة منه م�شرحًا للعبث با�شتقراره 

وبا�شتقرار البالد املجاورة الأخرى. 
وتطرقت احللقة التي قّدمها الإعالمي 
النقاط  ـــرز  اأب اإىل  املــدفــع،  اإبــراهــيــم 
املتعلقة بنهج العبث القطري يف ال�شارع 

الليبي..
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   يف حني ق��ّررت �جلبهة �ل�شعبية 
و�لكتلة �لدميقر�طية عدم منحها 
�حلكومية  للت�شكيلة  �أ���ش��و�ت��ه��م 
�آف��اق تون�ص  �أّج��ل  �جل��دي��دة، فيما 
موقفه �لنهائي �إىل ما بعد �جتماع 

جمل�شه �لوطني �لحد.
   ن��ف�����ص �مل���وق���ف �ت���خ���ذه �لحت����اد 
م�شروع  وح�����زب  �حل�����ّر  �ل���وط���ن���ي 
ت���ون�������ص �ل�����ذي�����ن ����ش���ي���ع���ل���ن���ان عن 
مكاتبهما  �جتماع  بعد  موقفهما 

�ل�شيا�شية.

ح�شور ن�شائي �شعيف
  وك����ان رئ��ي�����ص �حل��ك��وم��ة يو�شف 
�ملا�شي  �ل�شاهد قد ح�شم �لربعاء 
حكومته  ت�شكيلة  تعديل  م�شاألة 
�ل��وز�ري بعد  �لتحوير  و�أعلن عن 
�لباجي  �ل��رئ��ي�����ص  ع��ل��ى  ع��ر���ش��ه 
من  م��ار�ط��ون  بعد  �ل�شب�شي  قائد 
�مل��ق��رتح��ات من  �مل�����ش��اور�ت وتلقي 
�لأحز�ب �ل�شيا�شية و�إجر�ء لقاء�ت 

مع ممثلي �ملنظمات �لوطنية.
�لن�شائي  �حل�شور  ن�شبة  وتعد      
يف حكومة �ل�شاهد �شعيفة مقارنة 
بثقل �ملر�أة يف جل �مليادين، و�ي�شا 
�ل���ب���اج���ي قائد  �ل��رئ��ي�����ص  ب���وع���ود 
�حلكومة  رئي�ص  وقبله  �ل�شب�شي 
ب��ت��ع��زي��ز ح�شور  �ل�����ش��اه��د  ي��و���ش��ف 
�لقر�ر  م���ر�ك���ز  ج��م��ي��ع  يف  �مل�������ر�أة 

وخ�شو�شا منها �حلكومية.
يو�شف  حكومة  تركيبة  وت�شم     
�ل�شاهد �جلديدة �لتي تتكون من 
43 ع�شو� بني وزر�ء وكتاب دولة 
�للومي  ���ش��ل��م��ى  ه���ن  وزي������ر�ت   3،
ووزيرة  �ل�شياحة  وزي���رة  �ل��رق��ي��ق 
�مل������ر�أة ن��زي��ه��ة �ل��ع��ب��ي��دي ووزي�����رة 
جمدولني  و�ل�����ش��ب��اب  �ل��ري��ا���ش��ة 
�ل�شارين �ىل جانب 3 كاتبات دولة 
هن �شارة رجب كاتبة دولة للنقل 
و�ل�����ش��ي��دة �ل��ون��ي�����ش��ي ك��ات��ب��ة دولة 
و�ملبادرة  �ملهني  بالتكوين  مكلفة 
ب��ال�����ش��ي��خ كاتبة  �خل��ا���ش��ة و���ش��ن��ي��ة 

دولة لدى وزير �ل�شحة.
     ومل يكن هذ� �لتحوير �لوز�ري 
�ملالية  ل���وز�ر�ت  �شغور  �شد  جم��رد 
و�لرتبية و�لتنمية بل كان حتوير� 
وت�شمن  وز�رة   13 �شمل  و����ش��ع��ا 
و�أ�شبحت  دول����ة  ك��ت��اب   7 خ��ط��ط 
بذلك �لرتكيبة �حلكومية تتكون 

من 28 وزير� و15 كاتب دولة.
   ول��ع��ل �أه���م م��ا ي��الح��ظ يف هذ� 
�ل��ت��ح��وي��ر �جل��زئ��ي �أن����ه ق��د �شمل 
�لد�خلية  وه��م��ا  ���ش��ي��ادة  وز�رت������ي 

�أن ح�شيلة  �ل�شب�شي،  حافظ قائد 
دليل  “�أكرب  �حل��ك��وم��ي  �لتحوير 
عافيته  ��شرتجع  �حل��زب  �أن  على 
و�أثبت خل�شومه �أنه �شيبقى �لقوة 
�ل�شيا�شية �لوىل يف �لبالد وحزب 

�لأغلبية«.
�ل�شب�شي يف تدوينة     وق��ال قائد 
�خلا�شة  ���ش��ف��ح��ت��ه  ع��ل��ى  ن�����ش��ره��ا 
مبوقع في�شبوك، “�إن روؤيتنا لهذ� 
كانت  �لعميق  �ل����وز�ري  �لتحوير 
تندرج �شمن فهمنا لل�شروط �لتي 
�لنجاعة  لفائدة  تتوفر  �أن  ينبغي 
�لعمل  يف  و�لن�����ش��ج��ام  و�لفاعلية 
م�شلحة  ي���خ���دم  مب���ا  �حل���ك���وم���ي 
�ل�شعب و�نتظار�ته قبل �أي تقدير 

مل�شلحة �أ�شخا�ص �أو �أحز�ب.
�أي�شا ل ميكن و�قعيا �إجناز   لكن 
هذه �ملهام دون �للتز�م باختيار�ت 
�ل�شعب �لتي عرب عنها يف �نتخابات 
ثقتها  و�أع���ط���ت   2014 �أك��ت��وب��ر 
حل��رك��ة ن����د�ء ت��ون�����ص ك��ح��زب �ول 
ف��ائ��ز يف �لن��ت��خ��اب��ات مب��ا يقت�شي 
�ل�شعبية  �لإر�دة  ه����ذه  �ح������رت�م 
�لدميقر�طية  �لعملية  و�ح����رت�م 

وعدم �لقفز عليها…«.
   و�أ�شاف �ل�شب�شي �لبن �أن �لند�ء 
�ل�شا�شي  �ل���رق���م  �أ���ش��ب��ح  و�ل���ي���وم 
�ملعادلة  يف  �ل���ف���ق���ري  و�ل����ع����م����ود 

�ل�شيا�شية و�ل�شتقر�ر.
   و�أكد �أن �لند�ء يعمل �ليوم عرب 
موقعه يف �لربملان و�شلب حكومة 
�ل��وح��دة �ل��وط��ن��ي��ة لإن��ق��اذ �لبالد 
و�لف�شاد  و�لإره��������اب  �ل��ف��ق��ر  م���ن 
�لآلة  لإرج���اع  وكذلك  و�لتق�شيم، 
�لّتقدم  عجلة  ولدفع  �لقت�شادية 
وتعزيز �ل�شتقر�ر و�لّدميقر�طية 

ومو�جهة �لتحّديات.
�لعام  �ع��ت��رب �لأم�����ني      يف ح���ني 
�ل�شابي  للحزب �جلمهوري ع�شام 
يفرز  مل  �ل�������وز�ري  �ل��ت��ح��وي��ر  �أن 
�أو منهزمني بل �شاهم  منت�شرين 
�حلكومة  رئي�ص  مكانة  تعزيز  يف 
ي��و���ش��ف �ل�����ش��اه��د �ل���ذي جن��ح وفق 
م���ن جميع  �لإف�������الت  ت��ع��ب��ريه يف 
عليه  م��ور���ش��ت  �ل��ت��ي  �ل�شغوطات 

خالل �لفرتة �ملا�شية.
��شتطاع  �ل�����ش��اه��د  �أّن  و�أ����ش���اف     
على  ق���ادر  حكومي  ف��ري��ق  تكوين 
�أن  �إىل  م�شري�  بان�شجام،  �لعمل 
ي��ك��م��ن يف قدرة  �لأب�����رز  �ل��ت��ح��دي 
هذ� �لفريق على �إنعا�ص �لقت�شاد 
�لبالد وفق  وحّل خمتلف م�شاكل 

قوله.

م��ن��ظ��وم��ة ح��ك��م ج���دي���دة متتلك 
م�����ش��روع��ا وط��ن��ّي��ا وروؤي����ة و��شحة 
قوّية  ���ش��ي��ا���ش��ّي��ة  و�إر�دة  ل��الإن��ق��اذ، 
يف  �شعبّية  وم�����ش��روع��ي��ة  ل���الإجن���از 
���ش��وء ب��ر�جم��ه��ا وخ��ي��ار�ت��ه��ا، على 

حد ن�ص �لبيان.
   و�شددت على �أن �لبالد ل حتتاج 
ينتقل  وز�ري  حت��وي��ر  جم���ّرد  �إىل 
وز�رة  م��ن  فا�شل  وزي���ر  مبقت�شاه 
على  فيه  يحافظ  �أو  �أخ���رى،  �إىل 
�أن�شار هذ�  م��ن  لأّن���ه  فا�شد  وزي��ر 
�شاأنه  م���ن  مب���ا  ذ�ك،  �أو  �ل���ّط���رف 
�لبالد  �أزم����ة  تعميق  يف  ي��زي��د  �أن 
�مل��ج��ه��ول، وفق  �إىل  ب��ه��ا  و�ل���دف���ع 

تقديرها.
�أخ��������������رى، ج������ددت    م������ن ج����ه����ة 
�لد�عي  موقفها  �ل�شعبية  �جلبهة 
رئا�شية  �ن��ت��خ��اب��ات  �إج���������ر�ء  �إىل 
�ل�شماح  ق�شد  مبّكرة،  وت�شريعّية 
ّ��ع��ب ب��ت��غ��ي��ري �لأو������ش�����اع عن  ل��ل�����ش���
ط��ري��ق �لن��ت��خ��اب��ات، ح�����ش��ب ن�ص 

�لبيان.

النداء يتعافى
   م�����ن ج����ان����ب����ه، �ع����ت����رب �مل���دي���ر 
تون�ص  ن������د�ء  حل�����زب  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 

و�ل�����دف�����اع ح���ي���ث مت ت��ع��ي��ني �آم����ر 
�حلر�ص �لوطني لطفي بر�هم على 
ر�أ�ص وز�رة �لد�خلية يف حني وقعت 
�عادة تعيني عبد �لكرمي �لزبيدي 
�لوطني  �ل���دف���اع  وز�رة  ق��ي��ادة  يف 
فيما حافظ كل من وزير �ل�شوؤون 
�جلهيناوي  خ��م��ي�����ص  �خل���ارج���ي���ة 
ووزير �لعدل غازي �جلريبي على 
حركة  مطالبة  رغ��م  من�شبيهما 
�جلريبي.      ب��ت��غ��ي��ري  ت��ون�����ص  ن�����د�ء 
�جلديدة  �لرتكيبة  يف  و�مل��الح��ظ 
حلكومة يو�شف �ل�شاهد، �أن �ملدير 
تون�ص  ن�����د�ء  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي حل���رك���ة 
ح��اف��ظ ق��ائ��د �ل�����ش��ب�����ش��ي ق���د جنح 
�لند�ء يف �حلكومة  يف دعم مكانة 
وك���ث���ف م����ن ع�����دد �ل���ن���د�ئ���ي���ني يف 

ت�شكيلة �حلكومة.
ت��و���ّش��ع متثيليتها  ع���دم      ورغ����م 
حركة  �أن  �ل  �حلكومة  تركيبة  يف 
�لنه�شة جنحت يف �ملحافظة على 
وز�ر�ت ذ�ت �خت�شا�شات �قت�شادية 
وث��ب��ت��ت �ل��ق��ي��ادي ب��احل��رك��ة ر�شا 
م�شت�شار  م��ن�����ش��ب  يف  �ل�����ش��ع��ي��دي 
لدى  �لق��ت�����ش��ادي  بال�شاأن  مكلف 
عماد  ثبتت  كما  �حلكومة  رئي�ص 
وُع��ني على  �حلمامي يف �حلكومة 

�لوطنية  �ل�����وح�����دة  ح���ك���وم���ة  يف 
على  �ملوقعة  �لوطنية  و�ملنظمات 
بالت�شاور  قام  �لتي  قرطاج  وثيقة 
معها �أن حكومة �لوحدة �لوطنية 
�لقادمة  �ل����ف����رتة  يف  “�شتكون 
و�شتو��شل  ح��رب  حكومة  مبثابة 
باحلرب  �مل����ع����ارك  ن��ف�����ص  خ���و����ص 
ع��ل��ى �لره�����اب و�ل��ف�����ش��اد و�حلرب 
�لبطالة  ���ش��د  �لتنمية  �ج���ل  م��ن 
و�لتفاوت �جل��ه��وي«.    ولفت �إىل 
�ن �لجتماع �لذي عقده �لثالثاء 
وثيقة  على  �ملوقعة  �لط���ر�ف  مع 
مالمح  تقدمي  خالله  مت  قرطاج 
�لربنامج �لقت�شادي و�لجتماعي 
�فق  �لوطنية يف  �لوحدة  حلكومة 
منهجية  ب��اع��ت��م��اد   2020 ���ش��ن��ة 
�لرزنامة  ه��ذه  لتحقيق  ت�شاركية 

وفق برنامج م�شبوط.

النه�شة ت�شاند.. 
ال�شعبية ترف�س

�ل�شيا�شية  �لأح����ز�ب  فعل  ردود     

عني  فيما  �ل�����ش��ن��اع��ة  وز�رة  ر�أ�����ص 
زياد �لعذ�ري وزير� للتنمية.

     ول�شد �ل�شغور يف كل من وز�رتي 
يو�شف  ��شتنجد  و�ملالية،  �لرتبية 
وزر�ء  م����ن  ب����وزي����ري����ن  �ل�������ش���اه���د 
�لعابدين  زي���ن  �ل�����ش��اب��ق  �ل��رئ��ي�����ص 
ب���ن ع��ل��ي وه���م���ا ح����امت ب���ن �شامل 
من  �ل�شتفادة  �آمال  �شلغوم  ور�شا 
�لتعليم  جم�����الت  يف  جت��ارب��ه��م��ا 

و�لقت�شاد.

حكومة حرب
    �ل��ع��ن��و�ن �ل���ذي ق��ّدم��ه �ل�شاهد 
“حكومة  كان  �جلديدة  لرتكيبته 
�لإره�������اب  ع���ل���ى  ح�����رب   ... ح�����رب 
وحرب على �لف�شاد” ومن �ملنتظر 
�لف�شاد  ع��ل��ى  �حل�����رب  ت�����ش��ه��د  �أن 
�أف�����ش��ل يف ظّل  ن�����ش��ق��ا  و�لره�������اب 
وجود تناغم وتن�شيق بني �ملوؤ�ش�شة 
�لأمنية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ة  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
وموؤ�ش�شة �لق�شاء.    وقال يو�شف 
�ل�شاهد �إنه �أكد لالأحز�ب �مل�شاركة 

حلكومة يو�شف �ل�شاهد �جلديدة، 
ت��رى فيها حكومة حرب  لأن��ه��ا ل 
و�لإرهاب،  و�لبطالة  �لف�شاد  على 
بل حكومة حرب على قوت غالبية 
وفق  �لتون�شي وم�شاحله،  �ل�ّشعب 
�أ�شدرته  ب���ي���ان  ن�����ص  يف  ورد  م���ا 

�جلبهة.
    و�ع��ت��ربت �جلبهة �ل�شعبية، يف 
�شوى  ل��ي�����ص  �ل��ت��ح��وي��ر  �أن  ب��ي��ان��ه��ا 
�إع��������ادة ت����وزي����ع ل��ل��ح��ق��ائ��ب د�خ����ل 
مت�ّشك  يف  �حل�����اك�����م،  �لئ�����ت�����الف 
�حلزبية  �مل��ح��ا���ش�����ش��ة  مب��ن��ط��ق 
�للذين  �لغنيمة،  وعقلية  �ل�شّيقة 
�حلكومات  ت�شكيل  طريقة  َحَكما 
 2014 �نتخابات  منذ  �ملتعاقبة 
�أد�ء  لتقييم  ت��ام  غ��ي��اب  ظ��ل  ويف   ،

�حلكومة و�أع�شائها.
�إىل  ت��ون�����ص حت��ت��اج  �أن  و�أك������دت     
و�قت�شادية  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  خ����ي����ار�ت 
وحلول  ج�����دي�����دة،  و�ج���ت���م���اع���ي���ة 
�����ش���ت���ث���ن���ائ���ي���ة مل����ع����اجل����ة �أزم����ت����ه����ا 
�مل��ت��ف��اق��م��ة، وه���و �أم����ر ي��ح��ت��اج �إىل 

ع��ل��ى ه���ذ� �ل��ت��ح��وي��ر، �ل����ذي طال 
�نتظاره و��شال �لكثري من �حلرب، 
�ل�شيا�شي  �لتموقع  بتباين  تباينت 

و�ليديولوجي لتلك �لحز�ب.
    �لناطق �لر�شمي حل��زب حركة 
�ل��ن��ه�����ش��ة ع���م���اد �خل����م����ريي، �أك���د 
�لوز�ري  �لت�شكيل  يدعمون  �نهم 
�جل���دي���د ب���اع���ت���ب���اره ح���اف���ظ على 
�لوطنية،  �لوحدة  حكومة  ��شا�ص 
�حلكومية  �لرتكيبة  �ن  م�شيفا 
حركة  وم�����ش��ان��دة  ب��دع��م  �شتحظى 

�لنه�شة.
رئي�ص  دع����ا  �ل�����ش��ي��اق،  ه����ذ�     ويف 
�لغنو�شي  ر����ش��د  �لنه�شة  ح��رك��ة 
�إىل منح  �ل��ربمل��ان��ي��ة  ك��ت��ل��ة ح��زب��ه 
�لثقة �ىل �ع�شاء �حلكومة �جلدد 
حركة  رئي�ص  وك��ان  ��شتثناء.   بال 
مبا�شرة  بالكتلة  �جتمع  �لنه�شة 
�ل�شاهد عن �لرتكيبة  �ع��الن  �إث��ر 

�حلكومية �جلديدة.
�جلبهة  �ع���ل���ن���ت  �مل����ق����اب����ل،  يف     
�أن���ه���ا ل���ن مت��ن��ح ثقتها  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة، 

�ل�شاهد:�شكلت حكومة حرب �لنه�شة تثبت موقعها وت�شاند حكومة �ل�شاهد 2

مكانة  دعم 
�ل��ن��د�ء.. 
�ل��ن��ه�����ش��ة 
ت����ث����ّب����ت 
 . . قعها مو
و�ال�شتنجاد 
ب�������وزر�ء

ب����ن ع��ل��ي 

عامة  جل�شة 
ل���ل���رمل���ان 
�الث����ن����ني 
�ل����ق����ادم 
�لثقة  ملنح 
حل���ك���وم���ة 
ي���و����ش���ف 
 2 �ل�شاهد 

�ل�شب�شي �لبن : �لند�ء ك�شب معركة �لتحوير

مكتب �لربملان.. �لثنني جل�شة منح �لثقة

�جلبهة �ل�شعبية لن متنح ثقتها للحكومة �جلديدة

ال�شب�شي البن: التحوير الوزاري اأكرب دليل على ا�شرتجاع نداء تون�س عافيته

اجلبهة ال�شعبية توؤكد اأنها لن متنح ثقتها للحكومة اجلديدة

بعد التحوير الوزاري:
تون�ش: حكومة �ل�شاهد 2 .. حكومة حرب...!

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

   ل غالب ول مغلوب، هذا ما يبدو على �شطح التحوير 
التحوير  حافظ  اذ  تون�س  �شهدته  الــذي  الـــوزاري 
كبار  بني  القائم  ال�شيا�شي  الــتــوازن  على  الـــوزاري 

الت�شويت على اأع�شاء حكومة ال�شاهد ع�شوا ع�شوا.   
كان  الــذي  الطلب  بعد  جاء  اجلل�شة  عقد  اأن  يذكر 
ملكتب  ال�شاهد  يو�شف  احلكومة  رئي�س  به  تقدم  قد 
احلكومية  الرتكيبة  عــن  العـــالن  عقب  املجل�س 
اجلديدة.    وقد اأعلنت الكتل الربملانية لكل من نداء 

الفرقاء، ومل يخرج رئي�س احلكومة يو�شف ال�شاهد 
خا�شرا من المتحان الع�شري الذي واجهه، وبات نيل 
الثقة من الربملان حم�شوما.  وقد قرر مكتب الربملان 
التون�شي عقد جل�شة عامة الثنني القادم ملنح الثقة 
حلكومة يو�شف ال�شاهد 2 كما تقرر خالل الجتماع 

تون�س وحركة النه�شة والكتلة الوطنية عن منحهم 
خالل  اجلــديــدة  ال�شاهد  يو�شف  حلكومة  الثقة 
يف  القادم،  الثنني  ليوم  املربجمة  العامة  اجلل�شة 
حني مازالت عدد من الكتل الربملانية تدر�س موقفها 

النهائي من التحوير.

�حلزب �جلمهوري: �لتحوير �لوز�ري عزز مكانة �ل�شاهد



السبت   9   سبتمبر    2017  م   -   العـدد  12116  
Saturday  9   September   2017  -  Issue No   1211612

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/3268  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �شده/1- حممد ��شلم حق نو�ز لل�شحن �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/حممد قمر �حل�شن علي حممد قد �أقام  
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )9368( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�شافة �ىل 
مبلغ )854( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/3199  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شيتي �شربيت للخدمات �لفنية ���ص.ذ.م.م جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بو�شانا �ودى قد �أقام  عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )11433( 
�و خزينة �ملحكمة بال�شافة �ىل مبلغ )986(  �لتنفيذ  درهم �ىل طالب 
�لجر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/3134  تنفيذ عمايل 
�لقامة  ����ص.ذ.م.م جمهول حمل  للتجارة  �لم��ني  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�أق��ام  عليك  مبا �ن طالب �لتنفيذ/هانوماندلو فيمولو�د� �جناياه قد 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ىل  ب��ال���ش��اف��ة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )9507(
مبلغ )888( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/3210  تنفيذ عمايل 
����ص.ذ.م.م جمهول حمل  �ب�شريون  ���ش��ده/1- مطعم ومقهى  �ملنفذ  �ىل 
�أقام   قد  �بر�هيم  ر�شو�ن  فتحي  �لتنفيذ/�يهاب  طالب  �ن  مبا  �لقامة 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
�ملحكمة بال�شافة  �و خزينة  �لتنفيذ  وقدره )15580( درهم �ىل طالب 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره��م   )1304( مبلغ  �ىل 
بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �شتبا�شر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/3216  تنفيذ عمايل 
حمل  جمهول  �لعقارية  للو�شاطة  ج��ر�ن��د  �وب���ال  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�شارلني فلوري�ص بارديتو قد �أقام  عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ىل  بال�شافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )11850(
مبلغ )785( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/3198  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �شده/1- يف �ي بي �ك�شربي�ص �ص.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/�حمد �شمري حممد م�شعد قد �أقام  عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )6800( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�شافة �ىل مبلغ )1120( 
�لجر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/2986  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شايرب جام للتجارة  �ص.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
�أق��ام  عليك  كابرر� قد  �شام�شون  �لتنفيذ/مارك جوزيف  �ن طالب  مبا 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ىل  بال�شافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )17232(
مبلغ )1427( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/3264  تنفيذ عمايل 
حمل  جم��ه��ول  �����ص.ذ.م.م  �لفنية  لالعمال  م���ارت  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�أقام   ق��د  ح��م��دون  بكري  �ح��م��د  �لتنفيذ/�شعبان  ط��ال��ب  �ن  �لق��ام��ة مب��ا 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )6560( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�شافة �ىل 
مبلغ )741( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/3167  تنفيذ عمايل 
�لب�شائع  وتفريغ  حتميل  خلدمات  �شاجد  حممد  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�قبال  �لتنفيذ/نا�شر  طالب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �����ص.ذ.م.م 
حممد دين قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )8837( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة بال�شافة �ىل مبلغ )845( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/3184  تنفيذ عمايل 
جمهول  �����ص.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  ن��ور  ني�شار  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�فتخار �حمد �شاكر قد �أقام  عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ىل  ب��ال���ش��اف��ة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )5920(
مبلغ )699( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/3192  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ ���ش��ده/1- �مل��خ��ت��ار ل��ت��ج��ارة �مل��ع��ادن ������ص.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
عليك  �أق���ام   ق��د  نبى  و�يل حممد  �لتنفيذ/ر�ج  �ن طالب  �لق��ام��ة مب��ا 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ىل  ب��ال���ش��اف��ة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )6020(
مبلغ )704( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7153  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�لر�بطة �لعاملية للتجارة �لعامة �ص.ذ.م.م - فرع دبي جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /فيبني في�شو�كومار قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )69120 درهم( وتذكرة عودة مببلغ    )1000 
  MB175167153AE/2017:ل�شكوى� رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم( 
مبكتب  �ص   08.30 �ل�شاعة   2017/9/18 �مل��و�ف��ق  �لثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
�لقا�شي لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/2847  عمايل  جزئي 

�ىل �ملحكوم عليه/1- جلوبال بزن�ص �شرفي�شز فور برودكا�شت �ند �يفنتز منطقة 
حرة ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/فر��ص نزيه �لفريح نعلنكم بان 
�ملذكورة �عاله  �لدعوى  بتاريخ 2017/6/15 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
توؤدي  ب��اأن  عليها  �ملدعى  ب��ال��ز�م  �حل�شوري  مبثابة  �لفريح  نزيه  ل�شالح/فر��ص 
للمدعي مبلغ )223.573( درهم وتذكرة عودة ملوطنه عينا �و مقابلها نقد� ما مل 
يكن قد �لتحق بالعمل لدى �شاحب عمل �خر و�لزمتها باملنا�شب من �مل�شروفات 
. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم 
�لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن 

�شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5544  عمايل جزئي

���ص.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة  �لعامة  �ملدعي عليه / 1-لونغ و�ي للتجارة  �ىل 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  قد  �بوبكر  باكات  /�نفار  �ملدعي  �ن  مبا 
درهم  ع��ودة مببلغ )2000(  وت��ذك��رة  دره��م(  وق��دره��ا)82750  مب�شتحقات عمالية 
و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:mb172939811ae  وحددت لها جل�شة 
يوم �لثنني �ملو�فق  2017/9/25 �ل�شاعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.5 لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�شور 
فاأن  �لأق��ل، ويف حالة تخلفك  �أي��ام على  م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3723  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-ماركة يف �ي بي للتجارة �لعامة �ص.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
�لدعوى  �أق��ام عليك  �ملدعي /�شعد حممد ع�شمت عبد�للطيف عطيه قد  �ن  مبا 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)71524 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB172090086AE:ل�شكوى� رق��م  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   )2000(
�ل�����ش��اع��ة 08.30 �ص  �مل���������و�ف���������ق:2017/9/17  ي����وم �لح�����د  ل��ه��ا ج��ل�����ش��ة  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على 

�لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/8092  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�شهريار �لطاف لل�شحن �ص.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /حممد �يوب قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات 
و�لر�شوم  دره���م   )2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(  وق����دره����ا)16600  عمالية 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت    MB176235347AE:ل�شكوى� رق��م  و�مل�شاريف 
�لثنني �ملو�فق:2017/9/11 �ل�شاعة 15.00 م�شاء� بالقاعة:ch1.A.1 لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�شور 
فاأن  �لأق��ل، ويف حالة تخلفك  �أي��ام على  م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري ، و�مرت بتق�شري �ملده .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/3265  تنفيذ عمايل 
حمل  جم��ه��ول  �����ص.ذ.م.م  �لفنية  لالعمال  م���ارت  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/عبد�حلميد حممود ر�شو�ن عمر قد �أقام  
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )6560( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�شافة �ىل 
مبلغ )741( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/3286  تنفيذ عمايل 
جمهول  �����ص.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  ف���اروق  دينا  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/نا�شر حممد �بو�لغيث عبد�لقادر 
و�لز�مك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام  عليك  مريغني قد 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )7800( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة بال�شافة �ىل مبلغ )799( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/2967  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �شده/1- تريبل �شتار لالعمال �لفنية جمهول حمل �لقامة 
عليك  �أق���ام   ق��د  �لق�شالن  حممود  عقاد  �لتنفيذ/جمال  طالب  �ن  مب��ا 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ىل  ب��ال���ش��اف��ة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )2850(
مبلغ )548( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/3099  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �شده/1- �ف ��ص �شي للتجارة �لعامة �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
عليك  �أق��ام   قد  ليت�شيكاندي  نلو  �لتنفيذ/رفيق  �ن طالب  �لقامة مبا 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ىل  بال�شافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )63616(
مبلغ )4666( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/3193  تنفيذ عمايل 
�لثقيلة  بال�شاحنات  �ل��ع��ام��ة  �مل���و�د  لنقل  زي��د  ���ش��ده/1-�أب��و  �ملنفذ  �ىل 
���ص.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�كرب علي خان 
حكيم جول قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )3267( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة بال�شافة �ىل مبلغ )584( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/3107  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �شده/1- طاهر بن ني�شر للخدمات �لفنية �ص.ذ.م.م جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/حممد رم�شان حممد ح�شني قد 
�أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )5533( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�شافة 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره���م   )696( مبلغ  �ىل 
بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �شتبا�شر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/3202  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �شده/1- بن حم نورث �و�شن للم�شاعد ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/طارق نزير �شودري نزير �حمد قد �أقام  
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
�ملحكمة بال�شافة  �و خزينة  �لتنفيذ  وقدره )34268( درهم �ىل طالب 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره��م   )2620( مبلغ  �ىل 
بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �شتبا�شر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/3006  تنفيذ عمايل 
����ص.ذ.م.م جمهول حمل  �لعامة  للتجارة  �لطل�ص  ���ش��ده/1- جبال  �ملنفذ  �ىل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بالجي بادرينات بامبابور �شرينيفا�ص فادير�ج 
بامبور فادير�جا ر�و قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )199599( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
�ملحكمة بال�شافة �ىل مبلغ )20400( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
�أهلية بوتفليقة حلكم �جلز�ئر مو�شوع جدل جديد  

�مل�شت�شارة  ��شطرت  فرب�ير،  يف  �لبالد.  خ��ارج  ر�شمية  رح��الت 
�لملانية �نغيال مريكل �ىل �إرجاء زيارة �ىل �جلز�ئر يف �للحظة 
�لأخرية. وقدر مر�قبون موؤخر� �ن �لرئي�ص �لفرن�شي �جلديد 
�جلز�ئر  �ىل  �ملرتقبة  بزيارته  بعد  يقم  مل  ماكرون  �ميانويل 
�ن  �مل��ق��ال  معدو  وق��ال  ��شتقباله.  على  ق��ادر  غ��ري  نظريه  لن 
�ملقربني من �لرئي�ص يوؤكدون با�شتمر�ر �نه ل يز�ل يتمتع بكل 
�إ�شارة  2019!، يف  بعد  ملمار�شة �حلكم حتى �ىل ما  �لقدر�ت 
مل  �ننا  �إل  خام�شة،  لولية  بالرت�شح  �ملعلنة  �لرئي�ص  نية  �ىل 

نعد نرى �و ن�شمع �لرئي�ص �أبد� تقريبا.
وظهر بوتفليقة �ملتو�ري عن �لنظار منذ مطلع �لعام، لع�شر�ت 
�لثو�ين �لربعاء على �لتلفزيون �لر�شمي خالل جل�شة ملجل�ص 
بح�شور  ملفا  ببطء  يقلب  وه��و  �لوجه  جامد  وب��د�  �ل���وزر�ء. 

�ع�����ش��اء �حل��ك��وم��ة �جل���دي���دة وث���م وه���و ج��ال�����ص ب��ني �ل����وزر�ء 
�لو�قفني للتقاط “�ل�شورة �جلماعية” �لتقليدية.

ب�شبب  �ل��وه��ن  م��ن  ي��ع��اين  بوتفليقة  �ن  �ملحللني  بع�ص  ي��رى 
تقدمه يف �ل�شن وعو�قب �جللطة لكنه ل يز�ل يتمتع بقدر�ته 

�لعقلية ويو��شل ممار�شة �حلكم.
و�أعيد �طالق �جلدل حول �ل�شغور يف �ل�شلطة يف �غ�شط�ص �إثر 
�قالة رئي�ص �ل��وزر�ء عبد �ملجيد تبون بعد تعيينه قبل ثالثة 
�أ�شهر فقط، يف ما �عتربه بع�ص �ملعار�شني حماولة من جهة 

ما ل�شتغالل �شعف رئي�ص �لدولة.
�أث���ارت �متعا�ص  ت��ز�ل خافتة  �إل �ن ع��ودة �جل��دل ول��و �نها ل 
رئي�شي جمل�شي �ل�شعب و�لأمة �للذين تدخال �لثنني �ملا�شي 

للدفاع عن �لرئي�ص عند ��شتئناف جل�شات �لربملان.

•• اجلزائر-اأ ف ب:

�شحة  �أن  يعتربون  جز�ئريني  ومثقفني  جامعيني  �شتة  �شم 
مهامه  مبو��شلة  له  ت�شمح  ل  بوتفليقة  �لعزيز  عبد  �لرئي�ص 
�أجل  �أ�شابيع من  ن��د�ء�ت ُوجهت منذ  �أ�شو�تهم �ىل  �لرئا�شية، 
بن�شاط مفرط  يتمتع  بوتفليقة  كان  �ن  وبعد  �لرئي�ص.  �إقالة 
�لعام  يف  �أ�شيب   ،1999 �لعام  يف  �لوىل  للمرة  �نتخابه  عند 
2013 بجلطة دماغية �أثرت على قدرته يف �لنطق و�حلركة.
وتدور تكهنات عدة حول و�شعه �ل�شحي، �إل �نها مل حتل دون 
�إعادة �نتخابه لولية رئا�شية ر�بعة يف 2014 لي�شبح �لرئي�ص 

�لذي ي�شغل من�شبه لأطول مدة يف تاريخ �لبالد.
طالب  بالفرن�شية  �لناطقة  �لوطن  �شحيفة  ن�شرته  مقال  يف 

علماء �لجتماع حممد هناد وعي�شى قادري ورتيبة حاج مو�شى 
و�ل�شحايف  فوليد  بن  و�لكاتب م�شطفى  و�مل��وؤرخ دحو جربال 

�شريف رزقي بانتخابات رئا�شية مبكرة يف �ل�شهر �ملقبلة.
�لد�شتوري  �ملجل�ص  قبال  دعت  �لنرتنت  على  عري�شة  وكانت 
مهامه  �لرئي�ص  �أد�ء  دون  يحول  �ل��ذي  �ملانع  من  �لتثّبت  �ىل 
 102 �لف�شل  ذل��ك  على  ين�ص  كما  �ل�شحية،  ظروفه  ب�شبب 
من �لد�شتور. كما �نطلقت يف �أو�خر �غ�شط�ص �ملا�شي حملة يف 

هذ� �ل�شدد ت�شدرها حزب �جليل �جلديد �ملعار�ص.
تدهور  يف  للرئي�ص  �ل�شحي  �ل��و���ش��ع  �ن  �مل��ق��ال  موقعو  وق���ال 
م�����ش��ت��م��ر. و�ل���دل���ي���ل ع��ل��ى ذل����ك �ن����ه مل ي��ع��د مي���ار����ص مهامه 
�لد�شتورية ب�شكل فعال ومتو��شل و�شفاف، فهو مل يعد قادر� 
على ��شتقبال نظر�ئه �لأجانب ب�شكل لئق كما �نه ل يقوم باي 

•• �صيول-اأ ف ب:

�لمم  يف  كبرية  م�شوؤولة  �أعلنت 
فر�ن�ص  ل��وك��ال��ة  �أم�������ص  �مل��ت��ح��دة 
�أعمال  �شحايا  ح�شيلة  �ن  بر�ص 
�لتي  ر�خ������ني  ولي������ة  يف  �ل���ع���ن���ف 
�لروهينغا  م��ن  غالبية  ت�شكنها 
�مل�شلمة يف غرب بورما قد تتجاوز 

�للف قتيل.
وق��ال��ت ي��ان��غ��ي يل م��ق��ررة �لمم 
�ملتحدة �خلا�شة حلقوق �لن�شان 
يف ب��ورم��ا ق��د ي��ك��ون ح���و�ىل �لف 
م�شرعهم،  لقو�  �أك��رث  �و  �شخ�ص 
م���ا ي�����ش��ك��ل ���ش��ع��ف��ي �ل���رق���م �لذي 

�أعلنته �حلكومة �لبورمية.
�لتي  �مل���ق���اب���ل���ة  يف  يل  و�����ش���اف���ت 
�شونغكيونغكو�ن  جامعة  يف  جرت 
حما�شر�ت  تلقي  حيث  �شيول  يف 
�جلانبني  م����ن  �ل���ق���ت���ل���ى  “رمبا 
ل��ك��ن �ل��غ��ال��ب��ي��ة �ل���ك���ربى ه���م من 

�لروهينغا«.
�شتكون  �ن���ه���ا  “�عتقد  وت���اب���ع���ت 
�لتي  �ل������ك������و�رث  �أ�������ش������و�أ  �ح�������دى 
ي�������ش���ه���ده���ا �ل�����ع�����امل وب������ورم������ا يف 

�ل�شنو�ت �لخرية«.
و�أعلنت �لمم �ملتحدة �جلمعة �ن 
�ل��ف لج��ئ معظمهم   270 نحو 
من �لروهينغا فرو� �ىل بنغالد�ص 

منذ 25 �غ�شط�ص �ملا�شي.
�لالجئني  ع���دد  ي��رت��ف��ع  وب���ذل���ك 
منذ  ب���ن���غ���الد����ص  يف  �ل���روه���ي���ن���غ���ا 
�كتوبر  يف  �لعنف  �ع��م��ال  �ن���دلع 

�ذ� كنتم ت��ف��رون حت��ت �مل��ط��ر من 
كيف  �أ�شلحة  يحملون  �أ�شخا�ص 
ب��الم��ك��ان �ن ت�����ش��رم��و� �ل��ن��ار يف 

منزلكم؟.
وت���ع���ر����ش���ت م�����ش��ت�����ش��ارة �ل���دول���ة 
���ش��و ت�شي  ����ش���ان  �ون�����غ  ب���ورم���ا  يف 
�ل�شرة  م���ن  ���ش��دي��دة  لن���ت���ق���اد�ت 
�ل��دول��ي��ة ب�����ش��ب��ب �إد�رت����ه����ا لزمة 

�لروهينغا.
وحثت يل �شو ت�شي حائزة جائزة 
 1991 ن��وب��ل ل��ل�����ش��الم يف �ل��ع��ام 
على �ن تثبت للعامل �نها نا�شلت 

من �أجل بورما حرة وم�شتقلة.
وتابعت عليها �ن تبدي مزيد� من 

�لتعاطف مع كل �شكان بورما.
وم�شت تقول ما نن�شاه هو �نها يف 
�ل�شيا�شة.  متتهن  �م��ر�أة  �ل�شا�ص 
يتوقع �لنا�ص منها �ن تكون �شلطة 
وما  �شيا�شية  لكنها  عليا  معنوية 
�ل�شيا�شيني؟  �ىل  بالن�شبة  �لأه��م 

�ن يعاد �نتخابهم.
منحي  �ن  ب��د  ل  بالقول  وختمت 
م�����ن ذ�ك����رت����ن����ا ������ش�����ورة �أ�����ش����رية 
ج�شدتها  �ل��ت��ي  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة 

ل�شنو�ت.
�مل�شلمة  �أقلية �لروهينغا  تتعر�ص 
ل��ل��ت��م��ي��ي��ز يف ب���ورم���ا �ل���ب���وذي���ة يف 
غ��ال��ب��ي��ت��ه��ا، و�ل��ت��ي حت��رم��ه��م من 
مهاجرين  وتعتربهم  �جلن�شية 
بنغالد�ص،  م���ن  ���ش��رع��ي��ني  غ���ري 
حتى ولو �أنهم مقيمون يف �لبالد 

منذ عدة �أجيال.

�ملا�شي �ىل 357 �لف لجئ.
وفر هوؤلء من �أعمال �لعنف �لتي 
ت�شهدها ولية ر�خني بغرب بورما 
م��ن��ذ ���ش��ن م��ت��م��ردون م���ن جي�ص 
�نقاذ روهينغا �ر�كان هجمات �شد 
مر�كز لل�شرطة دفاعا عن حقوق 

هذه �لقلية.
و�شار معظمهم لأيام وتقول �لأمم 

حم��اول��ة �ل��ه��رب م��ن �مل���ع���ارك يف 
ولية ر�خني. وقال �شهود عيان �ن 
قرى باأ�شرها �حرقت منذ �ن �شن 
متمردون من �لروهينغا هجمات 
يف 25 �غ�شط�ص مما ت�شبب ب�شن 

حملة ع�شكرية و��شعة.
�لبورمي منذ ذلك  و�شن �جلي�ص 
�حلني حملة على نطاق و��شع يف 

ي��ع��ان��ون من  �ن كثريين  �مل��ت��ح��دة 
ما�شة  وبحاجة  و�لن��ه��اك  �ملر�ص 

لالإيو�ء و�لغذ�ء �ملاء.
�ملا�شيني  �ل���ش��ب��وع��ني  يف  وع���رب 
164 �ألف �شخ�ص غالبيتهم من 
خميمات  �ىل  �لروهينغا  �ملدنيني 

مكتظة ��شا�شا يف بنغالد�ص.
�ثناء  �آخ�����رون م�����ش��رع��ه��م  ول��ق��ي 

�لهندو�ص و16 من بوذيي ر�خني 
يف �ملعارك.

لكن يل قالت لوكالة فر�ن�ص بر�ص 
�لحتمال كبري يف �ن تكون �لأرقام 
خمف�شة. و��شافت �ملوؤ�شف �إننا ل 
ن�شتطيع تاأكيد ذلك دون �إمكانية 

�لو�شول �ىل منطقة �لنز�ع.
وق���ال���ت �ل�����ش��ل��ط��ات �ل��ب��ورم��ي��ة يف 

ح�����ش��ي��ل��ة م��ع��دل��ة �خل��م��ي�����ص، �ن 
�لروهينغا  م���ن���ازل  م���ن   6600
و201 من منازل غري �مل�شلمني، 
�أحرقت و�شويت بالر�ص منذ 25 

�غ�شط�ص.
تاأكيد�ت  ح��ول  �شكوكا  و�أب���دت يل 
�ل�شلطات �لبورمية بان �لروهينغا 
تقول  وم�شت  بيوتهم.  يحرقون 

و�لنائية  �ل��ف��ق��رية  �ملنطقة  ه���ذه 
و�لتي �أوقعت بح�شب قو�ت �لمن 
ما جممله 432 قتيال من بينهم 

387 �إرهابيا.
و�أك����دت �ل�����ش��ل��ط��ات �ل��ب��ورم��ي��ة �أن 
ع��ن�����ش��ر� من   15 �ل��ق��ت��ل��ى  ب����ني 
ق��و�ت �لم��ن وثالثني مدنيا هم 
من  و�شبعة  �لروهينغا  من  �شبعة 

•• بريوت-وكاالت:

�لعماد  �للبناين  قائد �جلي�ص  قال 
�ل���رك���ن ج���وزي���ف ع����ون �م�������ص �إن 
على  �شينت�شر  �ل��ل��ب��ن��اين  �جل��ي�����ص 
للبالد  �ل�����ش��رق��ي��ة  �حل�����دود  ط����ول 
هناك  و�شيظل  �شوريا  مع  باأكملها 
�لأخرية  �لآون��ة  يف  ��شتعاد  �أن  بعد 
�ل�شيطرة على مناطق من مقاتلي 

تنظيم د�ع�ص �لإرهابي.
وق���ال ع���ون خ���الل م��ر����ش��م �إحياء 
قتلهم  ل��ب��ن��ان��ي��ني  ج���ن���ود  ذك������رى 
�لتنظيم �جلي�ص �للبناين �شينت�شر 
�ل�شرقية  �حل��������دود  ط������ول  ع���ل���ى 

حلماية �لأر�ص.
�ل�شهر  ل��ل��ج��ي�����ص  ه���ج���وم  و�ن��ت��ه��ى 
من  �ملت�شددين  بان�شحاب  �ملا�شي 
�آخر معقل لهم على طول �حلدود 
يف �إط���ار �ت��ف��اق وق��ف �إط���الق نار. 
وح����ارب �جل��ي�����ص �ل�����ش��وري وحزب 
�هلل �ملت�شددين ب�شكل منف�شل على 

�جلانب �ل�شوري.
وتر�قب بعثة موؤقتة تابعة لالأمم 
�ملتحدة حدود لبنان �جلنوبية مع 

�إ�شر�ئيل.
و�شيع لبنان �أم�ص ع�شرة ع�شكريني 
قتلهم تنظيم د�ع�ص �لإرهابي بعد 
���ش��ن��و�ت من  ث���الث  ق��ب��ل  خطفهم 
بلدة حدودية مع �شوريا، تز�مناً مع 

ح�شاب  ع��ل��ى  �ل�����ش��ي��ق��ة  �مل�����ش��ال��ح 
م�شلحة �لوطن و�ل�شعب.

�لعماد جوزف  قائد �جلي�ص  وق��ال 
عون يف كلمة �لقاها خالل �لت�شييع 
�لإرهاب  على  بالنت�شار  فرحتنا 

تبقى حزينة بغياب �لع�شكريني.
و�شدد �أن لن نن�شى ولن ي�شهى عن 
�ل�شرطانية  �لإره���اب  خاليا  بالنا 
�ل���ن���ائ���م���ة �ل����ت����ي ق����د ت�����ش��ع��ى �ىل 
�لن����ت����ق����ام ل���ه���زمي���ت���ه���ا وط����رده����ا 

مبختلف �لأ�شاليب.
تعود �جلثامني لثمانية ع�شكريني 
تنظيم  ل����دى  خم��ط��وف��ني  ك���ان���و� 
 2014 �غ�����ش��ط�����ص  د�ع�������ص م��ن��ذ 
ت��وف��ر �ي م��ع��ل��وم��ات عن  م��ن دون 
م�شريهم. �ما �جلثتني �لباقيتني 
�شبق  �ح���د�ه���م���ا جل���ن���دي  ف��ت��ع��ود 
قتله  �ع���ل���ن  �ن  د�ع���������ص  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
رفاقه  م��ع  خطفه  على  �شهر  بعد 
�لتنظيم  ق��ت��ل��ه  جل��ن��دي  و�ل��ث��ان��ي��ة 
خالل قيامه مبهمة ع�شكرية، وفق 

م�شدر ع�شكري.
و�ثر معارك عنيفة يف بلدة عر�شال 
�حلدودية يف �لعام 2014، خطف 
�ل��ت��ن��ظ��ي��م وج��ب��ه��ة �ل��ن�����ش��رة 30 
ع�شكريا، �فرجت �لأخرية يف �لعام 
بعدما  م��ن��ه��م   16 ع���ن   2015
�عدمت �أربعة وتويف خام�ص متاأثر� 

با�شابته.

�عالن حد�د عام يف �لبالد و�إقفال 
ر�شمي لالإد�ر�ت و�ملوؤ�ش�شات.

�لقتلى  �لع�شكريني  �هايل  و�شارك 
يف مر��شم �لت�شييع �لر�شمية �لتي 
وز�رة  ب���اح���ة  يف  ���ش��ب��اح��اً  �ق��ي��م��ت 
�ل����دف����اع يف �ل������ريزة ق����رب ب���ريوت 
وقائد  �لثالثة  �ل��روؤ���ش��اء  بح�شور 
�حلزن  م��ن  �ج���و�ء  و�شط  �جلي�ص، 

و�لتاأثر.

و�علنت رئا�شة �حلكومة يوم حد�د 
�لد�ر�ت  ك���اف���ة  و�أق���ف���ل���ت  ر���ش��م��ي 
�ملوؤ�ش�شات  وم���ع���ظ���م  �ل���ر����ش���م���ي���ة 
�خلا�شة. وخلت �ل�شو�رع �لرئي�شية 

يف بريوت من �لزحمة �ملعتادة.
مي�شال  �للبناين  �لرئي�ص  وو���ش��ع 
نعو�ص  ع����ل����ى  �لو������ش�����م�����ة  ع��������ون 
�ىل  �للبنانيني  د�عياً  �لع�شكريني، 
مت��ت��ني وح��دت��ه��م �ل��وط��ن��ي��ة، ونبذ 

وقال و�لد �حد �لع�شكريني ح�شني 
�ملتحدثني  �ب��رز  وك��ان من  يو�شف، 
ب���ا����ش���م �ه������ايل �ل��ع�����ش��ك��ري��ني منذ 
يف   ،2014 �لعام  �شيف  خطفهم 
ت�شريح لوكالة فر�ن�ص بر�ص على 
�شخ�ص  �أكرث من  �لت�شييع  هام�ص 
ي�شاعدونا  �ن..  ق�����ادرون  وط����رف 
كل  لنحا�شب  �حلقيقة  ك�شف  على 

�ن�شان ظلم �لع�شكريني.

�ملدينة  �ملوجودة يف غرب  �لحياء 
وعلى �ملطار �لع�شكري.

�لعام  م��ط��ل��ع  �ل��ت��ن��ظ��ي��م  و�����ش����دد 
�حلايل ح�شاره على �ملدينة، بعد 
متكنه من ف�شل مناطق �شيطرة 
�جلي�ص يف غربها �إىل ق�شم �شمايل 
�لثالثاء،  عنه  �حل�شار  ك�شر  مت 
و�آخر جنوبي ي�شم �ملطار ما ز�ل 

حما�شر�ً.
وك���ان���ت م��ع��ل��وم��ات حت���دث���ت من 
ق��ب��ل ع���ن م��ق��ت��ل ح��ل��ي��م��وف، لكن 
�لطاجيك�شتانية  �لد�خلية  وز�رة 
قالت �نه������ا غري قادرة على تاأكيد 

موته. 
�ل��وز�رة لوكالة  وقال ناطق با�شم 
فر�ن�ص بر�ص “نعمل مع زمالئنا 
معلومات  على  للح�شول  �لرو�ص 

تتمتع بال�شدقية«.
لكن ناطقا با�شم �جهزة �لمن يف 
بر�ص  لفر�ن�ص  ق��ال  طاجيك�شتان 

وي�����ش��ي��ط��ر �ل��ت��ن��ظ��ي��م م��ن��ذ �شيف 
2014 ع��ل��ى �ج����ز�ء و����ش��ع��ة من 
�ل��زور وعلى �شتني  دي��ر  حمافظة 
يف �مل��ئ��ة م���ن م��دي��ن��ة دي���ر �ل����زور، 
بقية  على  �جلي�ص  ي�شيطر  فيما 

270 األف من الروهينغا فروا اىل بنغالدي�س خالل اأ�شبوعني 

ح�شيلة �شحايا �لعنف يف بورما تتجاوز 1000 قتيل 

لبنان ي�شيع 10 ع�شكريني قتلهم داع�س 

�جلي�ش �للبناين ينت�شر على طول �حلدود �ل�شرقية 

مادورو يتهم رئي�ش �لرملان �لفنزويلي باخليانة رو�شيا تعلن مقتل وزير حرب د�ع�ش يف �شوريا 

حتليل: تر�مب قد ي�شطر لردع كوريا �ل�شمالية 

�ل�شمايل.  �ب��و حممد  �ل���زور  دي��ر 
و����ش��اف��ت �ل�����وز�رة �ن غ���ول مر�د 
حليموف وهو من طاجيك�شتان و 
وزي��ر �حل��رب يف �لتنظيم تعر�ص 

لإ�شابة قاتلة.

•• مو�صكو-اأ ف ب:

�أع��ل��ن��ت رو���ش��ي��ا �أم�����ص �ن��ه��ا قتلت 
ع������دد� م����ن ك���ب���ار �ل���ق���ي���ادي���ني يف 
�لإره��اب��ي يف غارة  د�ع�����ص  تنظيم 
يف �شوريا بينهم �أمري دير �لزور و 
وزير حرب �لتنظيم �للذين كانت 
مكافاأة  ح��ددت  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 

للقب�ص عليهما.
�لرو�شية  �ل���دف���اع  وز�رة  وق���ال���ت 
في�شبوك  ع���ل���ى  ن�������ش���ر  ب����ي����ان  يف 
نفذها  دقيق�������ة  �شرب������ة  نتيجة 
���ش��الح �جل���و �ل��رو���ش��ي يف حميط 
م��دي��ن��ة دي���ر �ل���ت���زور ع��ل��ى مركز 
قت�������ل  �ت�����ش��الت،  وم��رك��ز  ق��ي��ادة 
تنظيم  م��ن  مقاتال  �رب��ع��ني  نحو 

د�ع�ص.
و�أ�شافت �لوز�رة بح�شب معلومات 
موؤكدة، بني �لقتلى �ربعة قياديني 
�مري  �حدهم  موؤثرين  ميد�نيني 

فعال  قتل  يكون  “قد  �ل��رج��ل  �ن 
هذه �ملرة”. 

و��شاف “نقوم بالتحقق من هذه 
�ملعلومات«.

وك��ان��ت �ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة حددت 
م���ك���اف���اأة ق���دره���ا ث���الث���ة ماليني 
تقود  م��ع��ل��وم��ات  ي��ق��دم  مل��ن  دولر 

�ىل توقيف حليموف.
وقالت مو�شكو �ن طائر�ت حربية 
“خارقة  قنابل  �أ�شقطت  رو���ش��ي��ة 
�ملقاتلني  ع��ل��ى  للتح�شينات” 
عندما كانو� جمتمعني قرب دير 
�ل�����زور مل��ن��اق�����ش��ة �ل����رد ع��ل��ى تقدم 
�جلي�ص �ل�شوري. ومتكنت �لقو�ت 
�ل�����ش��وري��ة ب��دع��م م��ن رو���ش��ي��ا من 
ك�شر ح�شار فر�شه تنظيم د�ع�ص 
على �أجز�ء من �ملدينة يقيم فيها 
وتتو�جد  �ملدنيني  �آلف  ع�شر�ت 
م��ن��ذ مطلع  �ل��ن��ظ��ام،  ق���و�ت  فيها 

.2015

•• كراكا�ص-اأ ف ب:

�ت��ه��م �ل��رئ��ي�����ص �ل��ف��ن��زوي��ل��ي ن��ي��ك��ول���ص م����ادورو باخليانة 
�لتي  �لوحيدة  �ملوؤ�ش�شة  �لربملان  رئي�ص  بورغي�ص  خوليو 

ت�شيطر عليها �ملعار�شة يف هذ� �لبلد، ب�شبب 
قيامه بجولة للح�شول على دعم دويل �شد 

كر�كا�ص.
�ل��ت��ق��ى �خل��م��ي�����ص رئي�شة  ب��ورغ��ي�����ص  وك����ان 
�ل�������وزر�ء �ل��ربي��ط��ان��ي��ة ت���ريي���ز� م����اي �لتي 
�لتقى  وك���ان  “�لثابت”.  دعمها  ل��ه  �ك���دت 
�لرئي�ص  �لوروب�������ي�������ة  ج���ول���ت���ه  �ط�������ار  يف 
ثم  �لث��ن��ني  م��اك��رون  �مي��ان��وي��ل  �لفرن�شي 
�ل�شبانية ماريانو ر�خوي  رئي�ص �حلكومة 
�لثالثاء و�مل�شت�شارة �لملانية �نغيال مريكل 
�لربعاء. وقال مادورو يف خطاب يف �جلمعية 
ما  ل��دي يف  ف��رق  “ل  �جل��دي��دة  �لتاأ�شي�شية 

�نكلرت�، يف فنزويال هناك ق�شاء.  �و ملكة  قالته مريكل 
و��شنطن«.  �و  �و مدريد  لندن  �و�م��ر من  نتلقى  ل  نحن 
و��شاف مادورو يف خطابه �مام �ع�شاء �جلمعية �لتاأ�شي�شية 
تياره  �ىل  جميعهم  ينتمي  �شخ�شا   545 عددهم  �لبالغ 
�لذي  ت�شافيز  هوغو  �لر�حل  �لرئي�ص  �ىل  ن�شبة  �لت�شايف 
بورغي�ص يجب  �ن   2013 �ىل   1999 �لبالد من  حكم 

•• وا�صنطن-رويرتز:

قد يجد �لرئي�ص �لأمريكي دونالد تر�مب، مثل �أ�شالفه، 
�أنه ل ميكن لأي مفاو�شات ول �شغط �قت�شادي وع�شكري 
برناجمها  ع��ن  �لتخلي  على  �ل�شمالية  ك��وري��ا  يجرب  �أن 
�شوى  خيار  لديها  لي�ص  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  و�أن  �ل��ن��ووي، 
جوجن  كيم  �ل�شمالية  كوريا  زعيم  وردع  �حتو�ئه  حماولة 

�أون عن ��شتخد�م �شالح نووي.
�ل�شاد�ص  �ل���ن���ووي  �خ��ت��ب��اره��ا  �ل�����ش��م��ال��ي��ة  ك��وري��ا  و�أج�����رت 
و�لأقوى يف �لثاين من �شبتمرب �أيلول وو�شفته باأنه قنبلة 

ليحملها  م�شممة  متقدمة  هيدروجينية 
ت�����ش��ع��ي��د كبري  �مل������دى يف  ب��ع��ي��د  �����ش����اروخ 

للمو�جهة مع �لوليات �ملتحدة وحلفائها.
مناق�شة  �أم��ري��ك��ي��ون  م�����ش��وؤول��ون  ورف�������ص 
لكنهم  �لعمليات،  م�شتوى  على  �لتخطيط 
ل�شربة  قائمة  توجد خطة  ل  ب��اأن��ه  �أق���رو� 
�أن متنع هجوما م�شاد� من  وقائية ميكن 
كوريا �ل�شمالية �لتي لديها �آلف من قطع 

�ملدفعية و�ل�شو�ريخ �ملوجهة نحو �شول.
ويف �عرت�ف �شمني باأن �خليار�ت �لع�شكرية 
�أف�شل  يف  م�شت�شاغة  غ��ري  �ل�����ش��م��ال  ���ش��د 
�لأحو�ل ومكلفة يف �أ�شو�أ �لأحو�ل �أبلغ وزير 

�لدفاع �لأمريكي جيم ماتي�ص �ل�شحفيني �لأ�شبوع �ملا�شي 
باأن معني �حللول �لدبلوما�شية ل ين�شب.

ويعتقد م�شوؤولون �أمريكيون و�آ�شيويون �أن من �ل�شروري 
�ل�شغوط  م����ن  �مل����زي����د  ومم���ار����ش���ة  م���ف���او����ش���ات  �إج��������ر�ء 
على  �لإج����ر�ء�ت  ه��ذه  ب��اأن  يعرتفون  لكنهم  �لقت�شادية، 
و�ل�شاروخية  �لنووية  �ل��رب�م��ج  جماح  تكبح  ل��ن  �لأرج���ح 

�لتي تعتربها كوريا �ل�شمالية �شرورية لبقائها.
وي����رتك ذل���ك و����ش��ن��ط��ن وح��ل��ف��اءه��ا يف ك��وري��ا �جلنوبية 
�أم��ام �شوؤ�ل مقلق وهو هل هناك  �أخ��رى  و�ليابان و�أماكن 
�أي طريقة للتعاي�ص مع كوريا �ل�شمالية �مل�شلحة نوويا مع 

�حتو�ئها وردعها عن ��شتخد�م هذه �لأ�شلحة �لنووية؟
�ل�شوؤ�ل يف موؤمتر �شحفي  �لرد على هذ�  ورف�ص تر�مب 
��شرت�تيجيته  عن  يك�شف  لن  �ن��ه  قائال  �خلمي�ص،  �أم�ص 

�ن يحاكم بتهمة خيانة �لوطن، وهي جرمية يعاقب عليها 
عاما.  ثالثني  �ىل  ت�شل  �ن  ميكن  ملدة  بال�شجن  �لقانون 
�لمريكي  �لرئي�ص  مع  بالتاآمر  بورغي�ص  م���ادورو  و�تهم 
دونالد تر�مب �لذي فر�ص موؤخر� عقوبات قا�شية جديدة 
على كر�كا�ص. وقال �ن تر�مب وبورغي�ص 
�قت�شاد  ���ش��د  ع��امل��ي��ة  ح��م��ل��ة  م��ت��ح��د�ن يف 
فنزويال. وقالت ترييز� ماي يف بيان �شدر 
�د�نة  ع��ن  نكف  مل  بورغي�ص  لقائها  بعد 
حت��رك��ات �حل��ك��وم��ة �ل��ف��ن��زوي��ل��ي��ة وتقدمي 

دعم ثابت للجمعية �لوطنية. 
و�أ�شافت �ن �جتماع �ليوم هو موؤ�شر و��شح 
�ىل �ن �ململكة �ملتحدة �شتو��شل �لعمل مع 
�شركائها �لدوليني لل�شغط على �ل�شلطات 
�لتوتر.   خ��ف�����ص  �ج����ل  م���ن  �ل��ف��ن��زوي��ل��ي��ة 
وت��اب��ع��ت م���اي �دع���و م��ن ج��دي��د �حلكومة 
�ل���ع���م���ل ع���ل���ى �ح�����رت�م  �ل���ف���ن���زوي���ل���ي���ة �ىل 
�ل�شلطات  بني  و�لف�شل  �لقانون  و�شيادة  �لن�شان  حقوق 
�حلكومة  و�ن��ت��ق��دت  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة.  �ملوؤ�ش�شات  ون��ز�ه��ة 
خورغي  �خلارجية  وزير  وكتب  �للقاء.  ب�شدة  �لفنزويلية 
�رياز� يف تغريدة على تويرت “ندين �نحياز رئي�شة �لوزر�ء 
�حلو�ر  يرف�شون  �ل��ذي��ن  �ىل  م��اي  ت��ريي��ز�  �لربيطانية 

و�ل�شالم يف فنزويال«. 

“يوما حزينا للغاية”  �لتفاو�شية علنا. وذكر �نه �شيكون 
لكوريا �ل�شمالية �إذ� ح�شم �جلي�ص �لأمريكي هذه �مل�شاألة.

وقال تر�مب �لعمل �لع�شكري �شيكون بالتاأكيد خيار�.. هل 
هو حتمي؟ ل �شيء حتمي.

��شمه  ن�شر  تر�مب طلب عدم  �إد�رة  م�شوؤول كبري يف  قال 
�إنه لي�ص و��شحا ما �إذ� كان منوذج �لردع �لذي ��شتخدمته 
�إب����ان �حلرب  �ل�����ش��اب��ق  �ل�شوفيتي  �لحت����اد  م��ع  و����ش��ن��ط��ن 
�ل���ب���اردة مي��ك��ن �أن ي��ط��ب��ق ع��ل��ى دول����ة م��ارق��ة م��ث��ل كوريا 
�ل�شمالية م�شيفا ل �أظن �أن �لرئي�ص يريد �ملجازفة بهذ� 

�خل�شو�ص.
بعد  �ل�����ش��ح��ف��ي��ني  �إىل  م��ت��ح��دث��ا  و�أ�����ش����اف 
“ي�شاورنا  ب��ق��ل��ي��ل  ت����ر�م����ب  ت�����ش��ري��ح��ات 
كوريا  ردع  ي��ت�����ش��ن��ى  �أل  م���ن  ع��م��ي��ق  ق��ل��ق 

�ل�شمالية«.
ومن بني �خليار�ت �لأمريكية لتعزيز قدرة 
�ملقرر منذ  �لتحديث  �ل��ردع  و��شنطن على 
�لأمريكية  �ل��ن��ووي��ة  ل��ل��ق��وة  ط��وي��ل��ة  ف���رتة 
�ملتقادمة �لتي من �شاأنها �أن ت�شمن تدمري 
�أطلقت �شاروخا نوويا  �إذ�  كوريا �ل�شمالية 
باجتاه �لوليات �ملتحدة �أو قاعدة ع�شكرية 

�أمريكية �أو �ليابان �أو كوريا �جلنوبية.
وه���ن���اك خ��ي��ار �آخ����ر وه���و ���ش��خ م��زي��د من 
�لأمريكية،  �ل�����ش��اروخ��ي��ة  �ل���دف���اع���ات  يف  �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت 
ول�شيما �لختبار و�لبحوث وتطوير �لتقنيات �لتي ميكن 

�أن تت�شدى لعدد كبري من �ل�شو�ريخ �لقادمة.
�أن تتجنب �خلطوتان  �ل�����ش��روري  م��ن  �إن  وي��ق��ول خ��رب�ء 

تاأجيج �شباق ت�شلح جديد مع بكني ومو�شكو.
ومن �لعو�مل �لأخرى �لتي توؤثر على �ملخططني يف وز�رة 
تقليدي  ل�شر�ع  ��شتعد�دهم  مدى  هو  �لبنتاجون  �لدفاع 
و�لعر�ق  �أفغان�شتان  يف  �حل��رب  م��ن  عاما   16 بعد  كبري 

و�شوريا و�أماكن �أخرى.
ومل ي�شدر �أي موؤ�شر من �لبيت �لأبي�ص، �لذي �أبدى فتور� 
ح�شابات  �ل�شغط  يغري  �أن  وي��اأم��ل  �ملحادثات  فكرة  جت��اه 
با�شرت�تيجية  ل��ل��ق��ب��ول  م�شتعد  �أن����ه  ع��ل��ى  ب��ي��وجن��ي��اجن، 

�حتو�ء.
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تر�جع �الأ�شهم �الأوروبية يف بد�ية �لتعامالت�لنفط يرتفع و�شط هبوط حاد يف �الإنتاج �الأمريكي بفعل �الأعا�شري
•• لندن- وام:

تر�جعت �لأ�شهم �لأوروبية يف م�شتهل �لتعامالت �م�ص على م�شتوى جميع 
�لقطاعات و�لبور�شات �لرئي�شية مع تو��شل تاأثر �شهية �مل�شتثمرين لأ�شهم 

�ملنطقة �شلبا جر�ء �شعود �لعملة �لأوروبية �ليورو .
�لفرن�شي   40 وك��اك  باملائة   0.1 بن�شبة  �لأمل��اين  د�ك�ص  �ملوؤ�شر  فقد هبط 
تاميز  وفاينن�شال  باملائة   0.1 �لإ���ش��ب��اين  �إك�����ص  ي.ب����ي.�إي.  و  باملائة   0.3

100 �لربيطاين 0.2 باملئة .
�ملوؤ�شر  و�نخف�ص   .. طفيفا  تر�جعا  ميالنو  بور�شة  موؤ�شر  �شجل  فيما 

�شتوك�ص 600 لالأ�شهم �لأوروبية �لأو�شع نطاقا 0.3 باملائة.
�خل�شائر  متتالية من  �أرب��ع جل�شات  �أعقاب  يف  �لأوروب��ي��ة  �لبنوك  و�شجلت 

�رتفاعا طفيفا بعدما �رتفع موؤ�شر �لقطاع 0.2 باملائة.

�ل�شكوك �لوطنية يوم 9 �شبتمرب، 
يف فندق جمري� �أبر�ج �لإمار�ت ويف 

معر�ص �شيتي �شكيب جلوبال.

م���ن ن��وع��ه ���ش��ي��ك��ون م��ت��اح��اً فقط 
للذين �شيح�شرون حفل �لإطالق 
�شركة  �شتقيمه  �ل���ذي  �حل�����ش��ري 

•• دبي-الفجر: 

�لوطنية،  �ل�شكوك  �شركة  تعتزم 
�لعقارية  ذر�ع�����ه�����ا  خ�����الل  وم�����ن 
»�ل���وط���ن���ي���ة �ل���ع���ق���اري���ة«، �إط�����الق 
فلل  ت�شمل  و�لتي  �لثالثة  �ملرحلة 
�يدين  وم���ب���ن���ى  ف���ل���وري�������ص  ك���ا����ش���ا 
يف  �ل�شكنية  لل�شقق  �ب��ارمت��ن��ت�����ص 
جممع جرين كوميونيتي يف موتور 
���ش��ي��ت��ي يف ح��ف��ل خ��ا���ص ���ش��ي��ق��ام يف 
فندق جمري� �أبر�ج �لإمار�ت، �ليوم 
�ل�شاعة  م��ن  �جل����اري،  �شبتمرب   9
�لعا�شرة  وح��ت��ى  �شباحاً  �لعا�شرة 
�مل�شروع  �إط�����الق  و���ش��ي��ت��م  م�����ش��اًء. 
ف��ع��ال��ي��ات معر�ص  ���ش��م��ن  �أي�������ش���ا 
�شيتي �شكيب جلوبال 2017، �لذي 
�ل��ف��رتة من  �أب��و�ب��ه خ��الل  �شيفتح 
من  �جل���اري،  �شبتمرب   13 �إىل   11
�ل�����ش��اع��ة �ل��ع��ا���ش��رة ���ش��ب��اح��اً وحتى 
�ل�شابعة م�شاًء مبجمع �ملعار�ص يف 

مركز دبي �لتجاري �لعاملي. 
مل�����وت�����ور  �ل����ت���������ش����وي����ت  مت  وق���������د 
للعي�ص  ك��اأف�����ش��ل جم��ت��م��ع  ���ش��ي��ت��ي 

�شركة  و�إد�رة  دب���ي  يف  و�لأم�����الك 
�و�ردز �نرتنا�شيونال �لعاملية.

دفع  بخطة  �مل�شرتين  و�شيحظى 
يتم طرحها  نوعها مل  فريدة من 
من قبل يف �ل�شوق �لمار�تي حيث 
فقط،  �ملئة  يف   10 بدفع  �شيقومو� 
خ���الل م��رح��ل��ة �إن�����ش��اء �ل��ف��ل��ل مما 
مرة  ولأول  للم�شرتين  �شي�شمح 
عو�ئد  حتقيق  �ل��ع��ق��ار�ت  قطاع  يف 
�لعامل،  يف  �لأع��ل��ى  تعترب  عقارية 
وت�شتحق �ل�90 يف �ملئة �ملتبقية من 
�لدفعات خالل ع�شر �شنو�ت، على 
�أق�شاط �شهرية بعد �لت�شليم  �شكل 
�ملقبل  �لعام  من  �لأخ��ري  �لربع  يف 

 .2018
�شايف  من  �مل�شتثمرون  و�شي�شتفيد 
ور�شوم  �ل�����ش��ن��وي  �لإي����ج����ار  ع��ائ��د 
خ���دم���ات ���ش��ن��وي��ة جم��ان��ي��ة مل����دة 5 
�شنو�ت وكذلك دفع 2 يف �ملئة فقط 
ر�شوم �لت�شجيل يف د�ئرة �لأر��شي 
و�لمالك بدل من 4 يف �ملئة، حيث 

�شيقوم �ملطور بدفع �لباقي.
و�لفريد  �ملبتكر  �ل��ع��ر���ص  ه��ذ�  �إن 

د�خ������ل دب�����ي وف���ق���ا مل�����ش��ح �أج���رت���ه 
 Fla tRev iews .com
�ل�شكان  م��ن   2000 م��ن  �أك���رث  �شم 
�ملقيمني يف �لمارة. وبو�شفها �أحد 
�أرق���ى �مل�����ش��اري��ع �ل��ع��ق��اري��ة يف دبي، 
تقدم موتور �شيتي لدبي و�لإمار�ت 
و�ملنطقة و�ملجتمع �لدويل مزيجاً 
و�ل�شتجمام  �لرتفيه  من  متنوعاً 
و�حد  مكان  يف  و�لطعام  و�لتعليم 

فريد بت�شميمه.
وقال حممد قا�شم �لعلي، �لرئي�ص 
�ل�شكوك  ل�������ش���رك���ة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
�ل�شكوك  ت�����ش��ت��ك��م��ل  �ل���وط���ن���ي���ة: 
�ل�شتثمارية  خ��ط��ت��ه��ا  �ل��وط��ن��ي��ة 
يف �ل��ع��ق��ار�ت د�خ��ل �ل��دول��ة �إمياناً 
منها مب�شرية �لتنمية �لجتماعية 
و�لقت�شادية �لتي تتبناها �لقيادة 
�حلكيمة لالإمارة يف توفري �أف�شل 

مقومات �حلياة �لكرمية. 
ويعترب جممع »جرين كوميونيتي 
م���ن م��دي��ن��ة موتور  ج�����زء�ً م��ه��م��اً 
يوفر  فهو  بالتنوع،  �لغنية  �شيتي 
بيئة  يف  ل���ل���ح���ي���اة  ف�����ري�����د�ً  من���ط���اً 

و�ل�شكينة،  �ل��ه��دوء  مت��ن��ح  �لأول، 
للتخزين،  م�����ش��اح��ة  �إىل  �إ����ش���اف���ة 
و�لتي قلما نر�ها يف �ملنازل حاليا. 
على  �لأر�شي  �لطابق  ي�شتمل  كما 
�أما  للخادمة.  غرفة غ�شل وغرفة 
�لعلوي فتحتوي  ت�شاميم �لطابق 
على غرفة عائلية ف�شيحة وثالث 
غرف  جميع  وت�شتمل  ن��وم.  غ��رف 
�ل���ن���وم ع��ل��ى ح���م���ام و������ش����ع، فيما 
�خلز�ئن متوفرة يف كل مكان. ومت 
ملركبتني  تت�شع  مو�قف  تخ�شي�ص 
وح��دي��ق��ة يف �جل����زء �خل��ل��ف��ي من 
�مل�����ن�����زل ل���ال����ش���ت���م���ت���اع ب���اجل���م���ال 

�خلارجي.
�أبارمتنت�ص  �إي�����دن  م��ب��ن��ى  وي�����ش��م 
معقولة،  باأ�شعار  فاخرة  �شقة   136
�ل�شتوديوهات،  م��ن  خ��ي��ار�ت  م��ع 
وغرفة نوم و�حدة و�شقق بغرفتي 
وطعام  معي�شة  غ���رف  ت�شم  ن���وم، 
�مل���ب���ن���ى مبوقع  ي��ت��م��ت��ع  و������ش����ع����ة. 
قريبة  م�شافة  على  ��شرت�تيجي 
م�����ن حم�������الت �ل���������ش����وب����رم����ارك����ت 
و�لعديد  و�مل��د�ر���ص  و�ل�شيدليات 

من  ن�شبياً  خالية  و�شحية،  �آم��ن��ة 
�مل�شاحات  ت�شكل  حيث  �ل�����ش��ي��ار�ت، 
يف  �لأ���ش��ا���ش��ي  �لعن�شر  �خل�����ش��ر�ء 
�ل�����ذي مينحه  �ل���رخ���اء و�ل�������ش���الم 

�ملجمع وينفرد به.
�ملرحلة  ت�شتمل  �ل��ع��ل��ي:  و�أ����ش���اف 
3 م���ن ج��ري��ن ك��وم��ي��ون��ي��ت��ي على 
فاخرة،  �شكنية  و�شقق  و��شعة  فلل 
�جلودة  مقايي�ص  ب��اأع��ل��ى  �شممت 
وذ�ت طابع عملي و�أنيق يف �لوقت 
ن���ف�������ش���ه، ي����ح����اك����ي من�����ط �حل����ي����اة 
�ل��ع�����ش��ري��ة �ل���ت���ي ي��ح��ل��م ب���ه���ا �أي 

م�شتثمر.
ف��ل��وري�����ص على  ك��ا���ش��ا  ف��ل��ل  ت�شتمل 
يجعلها  مم�����ا  ف���ق���ط  ف���ي���ال   137
فر�شة فريدة من نوعها وح�شرية 

لال�شتثمار. 
وت��ت��وف��ر �ل��ف��ل��ل م���ع خ���ي���ار�ت من 
ث����الث غ����رف و�أرب�������ع غ����رف ن���وم. 
وي�����ش��م �ل��ط��اب��ق �لأر����ش���ي م��ن كل 
منزل �شالة ��شتقبال كبرية وغرف 
بالكامل  م���زودة  ومطابخ  معي�شة 
�لطر�ز  م��ن  وت�����ش��ط��ي��ب��ات  ب�����اأدو�ت 

م��ن �مل��ت��اج��ر. وع����الوة ع��ل��ى ذلك، 
لديها  �شيكون  �ل�شقق  جميع  ف��اإن 
للقاطنني  و�ف��رة  �شيار�ت  مو�قف 
�ملبنى  �إد�رة  و���ش��ت��ت��م  و�ل����������زو�ر. 
هاربور  ���ش��رك��ة  ق��ب��ل  م��ن  �ل�شكني 
ع��ل��ى جائزة  ل��ل��ع��ق��ار�ت، �حل���ائ���زة 
يف  �ل��ع��ق��ار�ت  لإد�رة  �شركة  �ف�شل 
�لمار�ت وتعود �أ�شول �ل�شركة �ىل 
دبي  يف  �حل��ايل  ومقرها  �أ�شرت�ليا 

منذ عام 2007.
و�شقق  فلوري�ص  كا�شا  فلل  وتوفر 
قيمة  �ل�شكنية  �أبارمتنت�ص  �إي���دن 
لت�شميمها  ن����ظ����ر�ً  ����ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
�جلودة  معايري  باأعلى  وت�شييدها 
ي��ج��ع��ل��ه��ا متاحة  م���ا  و�ل���ف���خ���ام���ة، 
على  �لجتماعية  �ل��ف��ئ��ات  جلميع 
�خ��ت��الف م��ي��ز�ن��ي��ات��ه��ا خ��ا���ش��ًة مع 
�ملنتهي  �لإي�����ج�����ار  ن���ظ���ام  ت���وف���ري 
نوعه  م����ن  �ل���ف���ري���د  ب��ال��ت��م��ل��ي��ك 
منتج  �أف�شل  جائزة  على  و�حلائز 
مت��وي��ل ع��ق��اري يف ج��و�ئ��ز �خلليج 
�ل��ت��ي مت   2017 ل��ع��ام  �ل��ع��ق��اري��ة 
حت����ت ������ش����ر�ف د�ئ�������رة �لأر������ش����ي 

�إىل  ب��امل��ئ��ة   0.6 �ل��ب��الدي��وم  و���ش��ع��د 
يتجه  لكنه  ل��الأوق��ي��ة،  دولر�   961
لتكبد �أول خ�شارة �أ�شبوعية يف �شبعة 

�أ�شابيع.
�إىل  ب���امل���ئ���ة   0.3 �ل���ب���الت���ني  وز�د 
بلغ  بعدما  لالأوقية  دولر�   1018
منذ  م�شتوياته  �أعلى  �شابق  وق��ت  يف 

مار�ص �آذ�ر.

لم�ص يف وقت �شابق �أدنى م�شتوياته 
منذ يناير كانون �لثاين 2015.

وتعر�شت �لعملة �لأمريكية ل�شغوط 
���ش��ن��د�ت �خلز�نة  ن����زول ع���و�ئ���د  م���ع 
�لطويلة �لأجل �إىل �أدنى م�شتوى يف 
ع�شرة �أ�شهر، �إذ �أدت بيانات �لوظائف 
من  و�مل��خ��اوف  �ل�شعيفة  �لأمريكية 
�إرم��ا وه��اريف على  تاأثري �لإع�شارين 

حتفيز  �إىل  �ل��ع��امل  يف  �قت�شاد  �أك��رب 
�لطلب على �أدو�ت �لدين �حلكومية.

�لأخرى،  �لنفي�شة  �ملعادن  بني  وم��ن 
�إىل  ب��امل��ئ��ة   0.4 �ل��ف�����ش��ة  �رت���ف���ع���ت 
بعدما  ل���الأوق���ي���ة،  دولر   18.15
لم�����ش��ت يف وق���ت ���ش��اب��ق �م�����ص �أعلى 
�أبريل  م��ن��ت�����ش��ف  م��ن��ذ  م�����ش��ت��وي��ات��ه��ا 
ني�شان عند 18.20 دولر لالأوقية.

»�ل�شكوك �لوطنية« تطلق �ملرحلة �لثالثة من »موتور �شيتي« »جرين كوميونيتي«

وبحلول �ل�شاعة 0606 بتوقيت غرينت�ص بلغ �شعر خام غرب تك�شا�ص 
�لو�شيط �لأمريكي يف �لعقود �لآجلة 49.15 دولر للربميل، بزيادة 

خم�شة �شنتات عن �شعر �لت�شوية �ل�شابقة.
و�رتفع خام �لقيا�ص �لعاملي مزيج برنت يف �لعقود �لآجلة 24 �شنتاً �إىل 
54.73 دولر للربميل، ليظل قريباً من ذروة �ليوم �جلمعة �لبالغة 

54.79 دولر للربميل، وهو �أعلى م�شتوياته منذ �أبريل ني�شان.
قبل  �ملك�شيك  خليج  على  �لأمريكي  �ل�شاحل  ه��اريف  �لإع�شار  و�شرب 
�أ�شبوعني، وهبطت �أ�شعار �خلام يف �لبد�ية ب�شبب تعطل نحو ربع قطاع 
على  �لطلب  خف�ص  مما  �لعا�شفة،  ج��ر�ء  �لبالد  يف  �ل�شخم  �لتكرير 

�لنفط �خلام.
لكن عمليات معاجلة �خلام تعود مع تعايف قطاع �لتكرير تدريجياً.

•• وا�صنطن-رويرتز:

�رتفعت �أ�شعار �لنفط �م�ص �جلمعة مع ت�شرر �إنتاج �خلام 
�ملتوقع،  من  �أك��رث  ه��اريف  �لإع�شار  من  �لأمريكي 
�لعا�شفة  ف��ي��ه  ت��ت��ج��ه  �ل����ذي  �ل���وق���ت  ويف 
فلوريد�  ���ش��وب  �إرم�����ا  �لأك�����رب 
مبزيد  وت���ن���ذر 
م�����������������������������ن 
لتعطل  �
ل�����ق�����ط�����اع 
�لبرتول.

�لطاقة  معلومات  �إد�رة  قالت  �إذ  �لنفط،  �إنتاج  على  �أي�شاً  ه��اريف  و�أث��ر 
�لأمريكية �إن �إنتاج �خلام بالوليات �ملتحدة �نخف�ص نحو ثمانية باملئة، 

من 9.5 مليون برميل يومياً �إىل 8.8 مليون برميل يومياً.
وقال �ملركز �لوطني لالأعا�شري �لأمريكي �إن �إرما ل يز�ل �إع�شار�ً من 
�لفئة �خلام�شة، وت�شاحبه رياح ب�شرعة 160-185 ميال يف �ل�شاعة 

260-295 كيلومرت� يف �ل�شاعة.
�إرم���ا، يتجه �لإع�����ش��ار ه��وزي��ه �شوب ج��زر ل��ي��و�رد بالبحر  �أع��ق��اب  ويف 
 120 ب�شرعة  رياح  وت�شاحبه  �إرم��ا،  �لإع�شار  دمرها  و�لتي  �لكاريبي 

مياًل يف �ل�شاعة 195 كيلومرت� يف �ل�شاعة.
�ملك�شيكي على خليج  �ل�شاحل  كاتيا من �شرب  �لعا�شفة  �ق��رت�ب  ومع 

�ملك�شيك، تكون هناك ثالثة �أعا�شري كبرية تن�شط حالياً يف �ملنطقة.

�شهيل �ملزروعي ي�شتعر�ش �شيا�شة �الإمار�ت للطاقة 2050 مبنتدى يف كاز�خ�شتان 
•• اأ�صتانا-وام:

 ��شتعر�ص معايل �شهيل فرج فار�ص 
�ل���ط���اق���ة جتربة  �مل����زروع����ي وزي�����ر 
�لدولة  ���ش��ي��ا���ش��ة  ر���ش��م  يف  �ل������وز�رة 
خ���الل  وذل�������ك   2050 ل���ل���ط���اق���ة 
�لرئي�شية  �جل��ل�����ش��ة  يف  م�����ش��ارك��ت��ه 
للطاقة  ك����از�خ���������ش����ت����ان  مل����ن����ت����دى 
 Kazenergy ع�����ش��ر  �حل�����ادي 

.Euroasia IX 2017
�ل�شديدة  ب��ال��روؤي��ة  معاليه  و�أ���ش��اد 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 
ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة حفظه 
�هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�ص  �آل م��ك��ت��وم  ب��ن ر����ش��د 
�ل����دول����ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص �ل������وزر�ء 
و�لرعاية  �هلل”  رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 
�ل�شيخ  �ل�شمو  يوليها �شاحب  �لتي 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
لللقو�ت �مل�شلحة لقطاع �لطاقة يف 
�لإمار�ت. وقال معاليه يف �جلل�شة - 
�لتي ح�شرها بخيتجان �شاغينتايف 
�إنه  �لكاز�خ�شتاين -  �لوزر�ء  رئي�ص 
�أن �لم����ار�ت تعد  �ل��رغ��م م��ن  على 
�إحدى �أكرب �لدول �مل�شدرة للنفط 
يف �لعامل �إل �أنها تاأتي �أي�شا �شمن 

للطاقة  �لعامل  يف  �لد�عمني  �أك��رب 
�خل�������ش���ر�ء و�مل���ت���ج���ددة م���ن خالل 
هذ�  لإنتاج  �مل�شاريع  �أكرب  �إطالقها 

�لنوع من �لطاقة يف �لعامل.
�لإمار�ت  ��شرت�تيجية  �إن  و�أ���ش��اف 
 50% ت���ول���ي���د  ت��ت��ب��ن��ى   2050
م��ن �ل��ط��اق��ة م��ن م�����ش��ادر خ�شر�ء 
مو�شحا �أن دولة �لإمار�ت �شت�شبح 
يف  �ل���ع���امل  يف  �لأوىل  �ل������دول  م���ن 
جم�������ال ت���خ���ف���ي�������ص �ل����ش���ت���ه���الك 
�أكد  وث��ق��اف��ة �حل���ف���اظ ع��ل��ي��ه��ا.. و 
ت�شتطيع  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ه���ذه  �أن 
توفري 700 مليار درهم يف جمال 

�لطاقة.
�إ�شرت�تيجية  �أن  �إىل  معاليه  ون��وه 
�لإم������ار�ت و���ش��ع��ت ب��ال�����ش��ر�ك��ة بني 
جميع �ملوؤ�ش�شات �لعاملة يف �لقطاع 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل����دول����ة مب���ا فيها 
�أن  �إىل  و�أ�����ش����ار  �خل���ا����ص  �ل���ق���ط���اع 
رفع  �شت�شتهدف  �جلديدة  �مل�شاريع 
�أف�شل  و��شتخد�م  �ملحطات  ك��ف��اءة 
�ل��ت��ق��ن��ي��ات �حل��دي��ث��ة يف �لن���ت���اج و 

�لنقل و �لتوزيع.
�شارك يف �جلل�شة �حلو�رية معايل 
�لطاقة  وزي��ر  بوزومباييف  ك��ان��ات 
يف جمهورية كاز�خ�شتان وعدد من 

�مل�شئولني من دول خمتلفة. 

�لذهب ي�شعد الأعلى م�شتوى بدعم نزول �لدوالر 
•• وا�صنطن-رويرتز:

�أع��ل��ى م�شتوياته  �إىل  �ل��ذه��ب  �رت��ف��ع 
�أك��رث من عام �م�ص مع �نخفا�ص  يف 
�أ�شعف  بيانات  ���ش��دور  بعد  �ل���دولر 
من �ملتوقع عن �لوظائف �لأمريكية 
وم���ع ت�����ش��اع��د �ل��ت��وت��ر ب�����ش��اأن كوريا 
�ل�����ش��م��ال��ي��ة �ل����ذي ع���زز �ل��ط��ل��ب على 

�لأ�شول �لآمنة.
بتوقيت   0723 �ل�����ش��اع��ة  وب��ح��ل��ول 
�ملعامالت  يف  �ل��ذه��ب  ز�د  جرينت�ص 
�لفورية 0.4 باملئة �إىل 1352.91 

دولر لالأوقية -�لأون�شة. 
وب���ل���غ �ل����ذه����ب يف وق�����ت ����ش���اب���ق من 
�أع����ل����ى م�������ش���ت���وي���ات���ه منذ  �جل���ل�������ش���ة 

�أغ�شط�ص �آب �لعام �ملا�شي.
و���ش��ع��د �مل���ع���دن �لأ����ش���ف���ر �أك����رث من 
�لأ�شبوع  ب���د�ي���ة  م��ن��ذ  ب��امل��ئ��ة  �ث��ن��ني 
مكا�شبه  ث���ال���ث  ل��ت�����ش��ج��ي��ل  م��ت��ج��ه��ا 

�لأ�شبوعية.
و�رتفع �لذهب يف �لعقود �لأمريكية 
�لأول  كانون  دي�شمرب  ت�شليم  �لآجلة 
دولر   1359.50 �إىل  باملئة   0.7

لالأوقية.
وتر�جع موؤ�شر �لدولر، �لذي يقي�ص 
�أمام �شلة من  �أد�ء �لعملة �لأمريكية 
باملئة   0.5 رئ��ي�����ش��ي��ة،  ع��م��الت  ���ش��ت 
91.177 �م�ص �جلمعة بعدما  �إىل 

هبوط و�رد�ت �ل�شني من �لنفط �خلام يف �أغ�شط�ش 
•• بكني-رويرتز:

3.4 باملئة يف  �أن و�رد�ت �ل�شني من �لنفط �خلام �رتفعت  �أظهرت بيانات �م�ص 
م�شتوياتها  لأدن��ى  نزلت  لكنها  ع��ام،  قبل  �ل�شهر  نف�ص  مع  مقارنة  �آب  �أغ�شط�ص 
لأعمال  �مل�شتقلة  �مل�شايف  بع�ص  �إغ��الق  مع  �لثاين،  كانون  يناير  منذ  �ل�شهرية 
جتريها  �ل��ت��ي  �لتفتي�ص  عمليات  م��ن  م��وج��ة  و���ش��ط  �مل��ت��وق��ع  م��ن  �أط���ول  �شيانة 
�لعامة  �لإد�رة  بيانات  و�أ�شارت  �لبيئية.  باملعايري  �للتز�م  �حلكومة للتحقق من 
�آب،  �أغ�شط�ص  33.98 مليون طن من �خلام يف  �أن �ل�شني ��شتوردت  للجمارك 
�أو ثمانية ماليني برميل يوميا. وبلغت �ل��و�رد�ت يف يوليو متوز 8.18 مليون 
برميل يوميا. وز�دت و�رد�ت �لأ�شهر �لثمانية �لأوىل من �لعام 12.2 باملئة على 
�أ�شا�ص �شنوي �إىل 281.05 مليون طن �أو 8.44 مليون برميل يوميا. و�أظهرت 
�لبيانات �أي�شا �رتفاع �شادر�ت �ل�شني من �لوقود �ملكرر 24 باملئة �إىل 4.6 مليون 
طن يف �أغ�شط�ص �آب مقارنة مع م�شتو�ها قبل عام. وز�دت �ل�شادر�ت من 4.55 
و�رد�ت  �لت�شدير. ومنت  �رتفاع هو�م�ص  بدعم من  يوليو متوز،  مليون طن يف 
�لوقود �ملكرر 35.1 باملئة يف �أغ�شط�ص �آب على �أ�شا�ص �شنوي �إىل 2.73 مليون 
طن. و�رتفعت و�رد�ت �لغاز �لطبيعي 69.5 باملئة على �أ�شا�ص �شنوي يف �أغ�شط�ص 

�آب �إىل 5.66 مليون طن، �نخفا�شا من 5.75 مليون طن يف يوليو متوز.

تر�جع �لفائ�ش �لتجاري �الأملاين يف يوليو 
•• برلني-رويرتز:

�أظهرت بيانات ن�شرت �م�ص �جلمعة �أن �لو�رد�ت �لأملانية منت بوترية �أ�شرع كثري� 
�أكرب  يف  �لتجاري  �لفائ�ص  تقل�ص  �إىل  �أدى  يوليو مت��وز، مما  �ل�شادر�ت يف  من 
ز�دت  �ل�شادر�ت  �أن  �لحت��ادي  �لإح�شاء  بيانات مكتب  و�أ�شارت  �أوروب��ي.  �قت�شاد 
�أ�شا�ص �شهري وفقا للبيانات �ملعدلة يف �شوء �لعو�مل �ملو�شمية،  0.2 باملئة على 
��شتطالع  �لتوقعات يف  دون  �ملعدلن  وج��اء  باملئة.   2.2 �ل���و�رد�ت  �رتفعت  بينما 
 2.8 و�ل���و�رد�ت  باملئة   1.25 �ل�شادر�ت  �إىل منو  �أ�شارت  و�لتي  روي��رتز  �أجرته 
باملئة. و�نخف�ص �لفائ�ص �لتجاري �ملعدل يف �شوء �لعو�مل �ملو�شمية �إىل 19.5 
حزير�ن.   يونيو  يف  ي��ورو  مليار   21.2 م��ن  دولر  مليار   23.55 ي��ورو  مليار 
�لبالغ  روي��رتز  ��شتطالع  �لتوقعات يف  دون متو�شط  يوليو متوز  ق��ر�ءة  وج��اءت 

مليار يورو.  20.3

�ليورو ي�شعد الأعلى م�شتوى يف عامني ون�شف  �الأ�شهم �ليابانية تهبط مع تاأهب �مل�شتثمرين لعطلة
•• لندن-رويرتز:

�أع��ل��ى م�شتوى  �إىل  �ل��ي��ورو  �رت��ف��ع 
يف عامني ون�شف �لعام �م�ص رغم 
�لأوروبي  �ملركزي  �لبنك  تعليقات 
�لتي مل تردع �ملر�هنني على �رتفاع 
�ل���ي���ورو ب��ال�����ش��وق و�ل���ذي���ن ع���ززو� 
مر�هناتهم على �أن �لعملة �ملوحدة 
تظل دون قيمتها �حلقيقية بوجه 

عام مقابل �لعمالت �ملناف�شة.
تقرير  يف  دع���م���ا  �ل����ي����ورو  ووج������د 
م�شوؤويل  �أن  ع��ن  روي���رتز  ن�شرته 
متفقني  ك���ان���و�  �مل����رك����زي  �ل��ب��ن��ك 

بوجه عام على �أن �خلطوة �لقادمة 
هي خف�ص م�شرتياتهم لل�شند�ت، 
وهو ما دفع عو�ئد �ل�شند�ت �أي�شا 

لالرتفاع.
�شعف  ي�������ش���ري  ع�����ام�����ة،  وب�������ش���ف���ة 
مناف�شيه  مقابل  جم���دد�  �ل���دولر 
خ���الل �لأرب�����ع و�ل��ع�����ش��ري��ن �شاعة 
دفع  ق���وة  ه��ن��اك  �أن  �إىل  �مل��ا���ش��ي��ة 

جديدة تدعم �رتفاع �ليورو.
وقبع �ليورو عند 1.2067 دولر 
بعد �أن �رتفع �إىل 1.2092 دولر 
�أعلى  �مل��ب��ك��رة وه���و  �ل��ت��ع��ام��الت  يف 
م�شتوى له منذ يناير كانون �لأول 

2015. وربح �ليورو نحو 15 يف 
�ملئة منذ بد�ية �لعام وهو �لأف�شل 
�لع�شر  �ل�����دول  ع��م��الت  ب���ني  �أد�ء 

�لكربى منذ بد�ية 2017.
�لذي  �ل����دولر،  م��وؤ���ش��ر  و�نخف�ص 
يقي�ص �أد�ء �لعملة �لأمريكية �أمام 
رئي�شية،  ع��م��الت  ���ش��ت  م���ن  ���ش��ل��ة 
 91.11 �إىل  �ملئة  يف   0.6 بن�شبة 
بعد �نخفا�شه �إىل 91.011 وهو 
كانون  يناير  منذ  م�شتوياته  �أدن��ى 
�لثاين 2015 ويتجه �شوب تكبد 
�أكرب خ�شارة �أ�شبوعية له يف ثالثة 

�أ�شهر ون�شف �ل�شهر.

•• طوكيو -رويرتز:

�أربعة  يف  م�شتوياتها  �أدن��ى  �إىل  �ليابانية  �لأ�شهم  نزلت 
��شتقر  بينما  �جلمعة،  �م�ص  �لتعامالت  ختام  يف  �أ�شهر 
�ملوؤ�شر توبك�ص تقريبا مع �إحجام �مل�شتثمرين عن �ل�شر�ء 
�ل�شمالية �شاروخا  كوريا  �أن تطلق  و�شط خم��اوف من 

جديد� �ليوم �ل�شبت �حتفال بذكرى تاأ�شي�شها.
0.6 ب��امل��ئ��ة �إىل  �مل���وؤ����ش���ر ن��ي��ك��ي �ل��ق��ي��ا���ش��ي  و�ن��خ��ف�����ص 
19274.82 نقطة، م�شجال �أدنى م�شتوى �إغالق له 
منذ 28 �أبريل ني�شان. وتر�جع �ملوؤ�شر توبك�ص �لأو�شع 
نطاقا 0.3 باملئة لينهي �ليوم عند 1593.54 نقطة. 
وعلى مدى �لأ�شبوع خ�شر �ملوؤ�شر نيكي 2.1 باملئة بينما 

نزل توبك�ص 1.6 باملئة.
ب�شاأن  �لتوتر�ت  ج��ر�ء  �شلبا  �ليابانية  �لأ�شهم  وت��اأث��رت 

عقب  و�ل�شاروخية،  �ل��ن��ووي��ة  �ل�شمالية  ك��وري��ا  ب��ر�م��ج 
�إطالقها �شاروخا يف 29 �أغ�شط�ص �آب و�إجر�ئها جتربة 

نووية يف �لثالث من �شبتمرب �أيلول.
وكانت �مل�شاألة �لأكرث �إثارة للجدل يف �ل�شوق هي ما قد 
جتاربها  �شوء  يف  �ل�شبت،  غ��د�  �ل�شمالية  كوريا  تفعله 

�ل�شاروخية �لتي �أجرتها يف عطالتها �ملهمة من قبل.
�لناجت  لنمو  تعديال  كبري  ح��د  �إىل  �ل�����ش��وق  وجت��اه��ل��ت 
�ملحلي �لإجمايل لليابان يف �لربع �لثاين. وكان تعديل 
�لنمو �ل�شنوي باخلف�ص �إىل 2.5 باملئة يف �لربع �لثاين 
�إىل حد  �لأولية متوقعا  �لتقدير�ت  باملئة يف  �أربعة  من 
تعديل  يف  �مل�شتخدمة  �ل��ب��ي��ان��ات  �أظ��ه��رت  بعدما  كبري 
يف  �لر�أ�شمايل  �لإنفاق  منو  تباطوؤ  �ملحلي  �لناجت  �أرق��ام 
مع  مقارنة  حزير�ن  ويونيو  ني�شان  �أبريل  بني  �لفرتة 

�لربع �ل�شابق.

وزير النفط الفنزويلي:

 �ملخزونات ما ز�لت مرتفعة للغاية 
•• اأ�صتانة-رويرتز:

قال وزير �لنفط �لفنزويلي �يولوخيو ديل بينو �م�ص �جلمعة �إن خمزونات �لنفط 
�لعاملية ل تز�ل مرتفعة للغاية، وحث �أوبك ومنتجني �آخرين على مر�جعة �تفاقهم 
�لعاملي خلف�ص �لإنتاج من �أجل دعم �لقطاع. وقال ديل بينو خالل موؤمتر للطاقة 
و�لتنمية،  �لقت�شادي  �لتعاون  منظمة  بدول  �لنفط  خمزونات  �إن  قاز�خ�شتان  يف 
عن  برميل  مليون   300 تزيد  ز�ل��ت  ما  برميل،  مليار�ت  ثالثة  نحو  تبلغ  �لتي 
�مل�شتوى �لذي يعتربه متو�زنا وطبيعيا. وقال تلك �لثالثمئة مليون برميل �شتوؤثر 
على �لتكهنات يف �ل�شوق... �إنه م�شتوى �ملخزونات ما ز�ل مرتفعا جد�. وحث ديل 
ليبيا ونيجرييا من  �ملمنوحة لدول مثل  �لإعفاء�ت  �لنظر يف  �ملنتجني على  بينو 
�تفاق خف�ص �لإنتاج وتاأثري تلك �لإعفاء�ت على �ل�شوق. وقال ديل بينو �إنه �شيبحث 
�لأمر مع نظر�ئه يف رو�شيا و�ل�شرق �لأو�شط يف �مل�شتقبل �لقريب. وقال �إن وزيري 

�لنفط �لليبي و�لنيجريي ي�شتعد�ن حل�شور �جتماع وز�ري يف فيينا هذ� �ل�شهر.

املال والأعمال
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املال والأعمال
�نخفا�ش �شعر �شرف �لدوالر �الأمريكي مقابل �لروبل �لرو�شي

•• مو�صكو-وام: 

�لروبل  مقابل  �لأم��ري��ك��ي  �ل����دولر  ���ش��رف  �شعر  �نخف�ص 
56.89 روبل لأول  �لرو�شي �م�ص يف بور�شة مو�شكو �ىل 

مرة منذ عدة �أ�شهر.
و�رتفع �شعر �شرف �ليورو مبقد�ر 16 كوبيك لي�شل �إىل 
68.56 روبل. و�رتفع موؤ�شر بور�شة مو�شكو عند �فتتاح 
 %  0.3 بن�شبة  �ملالية  ل���الأور�ق  �شوق مو�شكو  �ل��ت��د�ول يف 
 2015.45 وب��ل��غ  �ل�شابقة  �ل��ت��د�ول  جل�شة  م��ع  م��ق��ارن��ة 
�إىل  % وو�شل   0.5 بن�شبة  رت�ص  موؤ�شر  و�رت��ف��ع  نقطة.. 

م�شتوى 1115.75 نقطة.

�جلز�ئر ت�شرتي 250 �ألف 
طن من �لقمح �ل�شلد 
•• باري�ص-هامبورج-رويرتز:

�م�ص �جلمعة  �أوروبيون  قال جتار 
ل��ل��ح��ب��وب يف  �مل��ه��ن��ي  �ل����دي����و�ن  �إن 
�ألف   250 نحو  ��شرتى  �جل��ز�ئ��ر 
طن من �لقمح �ل�شلد يف مناق�شة 

�أغلقت يوم �لأربعاء �ملا�شي.
طلبت  �ملناق�شة  �أن  �لتجار  وذك���ر 
لكن  من�شاأ،  �أي  م��ن  �لقمح  ت��وري��د 
من  �مل�شرتيات  توريد  �ملرجح  من 
�مل��ك�����ش��ي��ك يف �لأ����ش���ا����ص، وق����د يتم 

توريد بع�ص �لكمية من كند�.
�شر�ء  �إىل  �ل��ت��ج��ار  ب��ع�����ص  و�أ����ش���ار 
�ل��ق��م��ح �ل�����ش��ل��د ب�����ش��ع��ر ي��ق��ل عن 
تكلفة  �شامال  للطن  دولر�   290
�إن  بع�شهم  ق���ال  بينما  �ل�����ش��ح��ن، 
دولر�   285 ي��ق��ارب  رمب��ا  �ل�شعر 
للطن �شامال تكلفة �ل�شحن. لكن 
هناك تقدير�ت �أخرى �أي�شا ت�شري 
لأ�شعار �أعلى تتجاوز 295 دولر� 

للطن �شاملة تكلفة �ل�شحن.

رئي�ش رو�شنفت: �لنفط يرتفع بفعل تر�جع �لدوالر 
•• مو�صكو-رويرتز:

قال �إيجور �شيت�شن �لرئي�ص �لتنفيذي ل�شركة رو�شنفت، �أكرب منتج 
للنفط يف رو�شيا، لوكالة تا�ص لالأنباء �إن �ملحرك �لرئي�شي لرتفاع 
�لعامليني  �ملنتجني  جهود  ولي�شت  �ل���دولر  تر�جع  هو  �خل��ام  �أ�شعار 

خلف�ص �لإنتاج.
�أكرث م�شوؤويل قطاع �لطاقة نفوذ� يف  �لوكالة عن �شيت�شن،  ونقلت 
من  �ل�شخري  �لنفط  منتجي  يدعمون  �لأمريكيون  قوله  رو�شيا، 

خالل �نخفا�ص قيمة �لدولر.
بل هو  �ل�شوق،  تاأثري على  له  لي�ص  �أوب��ك  �تفاق  �أن  �أعتقد  و�أ���ش��اف 

تاأثري �نخفا�ص قيمة �لدولر.

و�تفقت منظمة �لبلد�ن �مل�شدرة للبرتول وبع�ص �ملنتجني خارجها 
من بينهم رو�شيا على خف�ص �لإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا 
�آذ�ر �ملقبل، يف م�شعى لتقلي�ص خمزونات �لنفط  حتى نهاية مار�ص 

�لعاملية ودعم �لأ�شعار.
وفيما يتعلق مبا �إن كان �ملنتجون �شيقررون متديد فرتة �خلف�ص، 
�شتتخذ  �أوبك  �أكرب منتجي  �ل�شعودية  �إن  تا�ص  �شيت�شن لوكالة  قال 
�أر�مكو  ���ش��رك��ة  لإدر�ج  خططها  ع��ل��ى  ب��ن��اء  �لأرج�����ح  ع��ل��ى  ق���ر�ره���ا 

�ل�شعودية �لنفطية.
و�أ�شاف �إذ� م�شو� قدما يف �لإدر�ج، �شيهتمون بارتفاع �لأ�شعار ومن 
�ملرجح �أن ي�شجعو� �شركاءهم يف �أوبك على متديده. و�إن مل مي�شو� 

�شيقل �هتمامهم.

وفد �الإمار�ت يختتم م�شاركته �لناجحة يف �إك�شبو �ل�شني و �لدول �لعربية 

�شدور كتاب »�لت�شنيف �لعقاري يف �ملفهوم �لعاملي« ل�شبط �ل�شوق �لعقاري يف �الإمار�ت و�لعامل

غد�ة دعوة �إىل �إعادة بناء �أوروبا .. ماكرون يبحث يف �ال�شتثمار يف �ليونان 

�لرت�ث.
و�كد ماكرون، وزير �لقت�شاد �ل�شابق، �إن خ�شارة �لحتاد �لأوروبي �شتكون 
قوية  �وروب��ا  �أن  معترب�  و�لتاريخي،  �ل�شيا�شي  �لنتحار  ��شكال  من  �شكال 
فقط ميكنها حماية مو�طنيها من �لتهديد�ت �لعابرة للحدود مثل �لتغري 

�ملناخي و�لإرهاب.

وكان ماكرون ��شتند يف كالمه عن �وروبا �خلمي�ص �ىل رمزين يف �ليونان: 
مبنى �لكروبول �لتاريخي و�أزمة �لدين، وقال مل �أخرت �ليونان بال�شدفة 
�م�ص  �لك�شي ت�شيرب��ص  �ليوناين  �ل��وزر�ء  دول��ة. و�علن رئي�ص  زي��ارة  لأول 
�جلمعة يف �ليوم �لثاين من زيارة ماكرون �ىل �أثينا �ن �لرئي�ص �لفرن�شي 
عن  متحدثا  �ليونان،  مع  �لقت�شادية  �ل�شالت  بتطوير  رغبته  عن  عرب 

فر�شة لال�شتثمار ل يجوز تفويتها.
برونو  �لقت�شاد  وزي��ر  ي�شم  وف��د  م��ع  �ليونان  �لفرن�شي  �لرئي�ص  وي���زور 

لومري وروؤ�شاء حو�ىل �ربعني �شركة فرن�شية.
وقال �خلمي�ص يف خطاب �ألقاه قبالة �لبارثينون، رمز �لدميوقر�طية، ماذ� 
فعلنا بدميوقر�طيتنا، ماذ� فعلنا ب�شيادتنا؟ �ليوم �ل�شيادة و�لدميوقر�طية 

و�لثقة يف خطر.
�وروبا  تاأ�شي�ص  �لقوة لإع��ادة  �ن ن�شتعيد جماعيا  �ريد  �ليوم  “م�شاء  وتابع 

بدء� بدر��شة نقدية بال �ي تنازلت، لهذه �ل�شنو�ت �لخرية«.
وتابع �أوحينا للجميع باأنه ميكننا �لعي�ص يف �أثينا كما يف برلني. وهذ� لي�ص 
�شحيحا، �ل�شعب �ليوناين هو �لذي دفع �لثمن. وقبل �شاعات من خطابه، 
عرب ماكرون عن موقف فريد بانتقاده �للجوء �ىل �شندوق �لنقد �لدويل 
خلطة �نقاذ �ليونان، معرب� عن ��شفه لغياب �لثقة �ملتبادل بني �لأوروبيني 

�لذي �دى �ىل طلب �مل�شاعدة من موؤ�ش�شة نقدية.
وعرب عن �لمل يف �أل يقوم �شندوق �لنقد �لدويل باإ�شافة �شروط �إ�شافية 

على برنامج �إ�شالحات �ليونان �لذي ينتهي يف �غ�شط�ص 2018. وحتدث 
بني  للنقا�شات  �لأح��ي��ان  بع�ص  يف  �مل��ز�ج��ي  �لطابع  ع��ن  �ل�شخرية  ببع�ص 

�لتكنوقر�ط حول هذ� �لبلد.
وبني �لإ�شالحات �لتي �شيقرتحها �لرئي�ص �لفرن�شي بحلول نهاية �لعام، 
ل��دع��م ه��ذ� �ل��ط��م��وح �جل��ن��وين �ملتمثل يف �ل��رغ��ب��ة يف �أوروب����ا �ق���وى، تبني 
ميز�نية ملنطقة �ليورو وبرملان لها. ودعا �ىل تر�شيح لو�ئح عابرة للحدود 

لالنتخابات �لوروبية �ملقبلة �لتي �شتجرى يف 2019.
وياأمل ماكرون �ن تتم قبل ذلك م�شاورة �ل�شعوب �لأوروبية خالل �لن�شف 
وما ز�لت مالمح هذ� �لنقا�ص �لت�شاوري غري و��شحة،  �لول من 2018. 
لكن ماكرون ينوي عر�شه على �شركائه �لوروبيني يف �لأ�شابيع �ملقبلة بعد 

�لنتخابات �لت�شريعية �لملانية �لتي �شتجرى يف 24 �شبتمرب.
وبد� ت�شيرب��ص �لذي بد�أت بالده تخرج من �لزمة بعد �نكما�ص د�م ت�شع 
جتاوز�  �للذ�ن  وت�شيرب��ص  وماكرون  �شيفه.  لت�شريحات  مرتاحا  �شنو�ت، 
�لطابع �لر�شمي للقاء يف بع�ص �لأحيان من بني ��شغر �لقادة �لوروبيني 

�شنا.
وقال ماكرون متوجها �ىل �ليونانيني �شتبقى فرن�شا �ىل جانبكم يف �لوقات 

�ل�شعبة كما يف �لفرح لأن طموحنا هو �ن نكون مب�شتوى تاريخ كل منا.
�وروبا،  بناء  لإع��ادة  �لقوة  �إيجاد  علينا  �لختيار  ميكنه  جيلنا  �ن  و�أ���ش��اف 
ع��ن هذ�  �ل��دف��اع  ينبغي  ت��اري��خ��ا وم�����ش��ري�...  “نت�شارك  �ن��ه  م�����ش��دد� على 

•• اثينا-اأ ف ب:

�ث��ي��ن��ا حم��ادث��ات حول  �ل��رئ��ي�����ص �لفرن�شي �مي��ان��وي��ل م��اك��رون يف  ي��ج��ري 
دعا  �لتي  �ليونان  يف  �جلديدة  و�لتقنيات  �لتحتية  �لبنى  يف  �ل�شتثمار�ت 

منها �ىل �إعادة بناء �لحتاد �لأوروبي.

•• نينغ�صيا – ال�صني-وام:

موؤمتر  �إىل  �ل���دول���ة  وف���د  �خ��ت��ت��م 
و�لدول  �ل�شني  �ك�شبو  وم��ع��ر���ص 
م�شاركته  �أم�����ص   2017 �لعربية 
�ل��ذي �نطلث  �لناجحة يف �حل��دث 
�جلاري  �شبتمرب  م��ن  �ل�شاد�ص  يف 
مبدينة  �أي��������ام  ث����الث����ة  و�����ش���ت���م���ر 
ين�شو�ن عا�شمة مقاطعة نينغ�شيا 

�شمال غرب �ل�شني.
�شعادة جمعة  �ل��دول��ة  ت��ر�أ���ص وف��د 
حممد �لكيت وكيل وز�رة �لقت�شاد 
�لتجارة �خلارجية  �مل�شاعد لقطاع 
�مل�شوؤولني  ك��ب��ار  م��ن  ع���دد�  و���ش��م 

�حلكوميني ورجال �لأعمال.
�لكيت  حممد  جمعة  �شعادة  وق��ام 
�لأول  �م�ص  �لوفد  �أع�شاء  ير�فقه 
ب��ج��ول��ة ت��ف��ق��دي��ة ���ش��م��ل��ت خمتلف 
معر�ص  يف  �مل�������ش���ارك���ة  �لأج���ن���ح���ة 

�إك�شبو �ل�شني و�لدول �لعربية.
و�طلع �شعادته و�لوفد �ملر�فق على 
وز�ر  �ملتاحة  �ل�شتثمارية  �لفر�ص 
جناح �لإمار�ت �مل�شارك يف �ملعر�ص 
�أع����د�د كبرية  ت��و�ف��د  و�ل���ذي �شهد 
م��ن �ل�����زو�ر ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �لبيئة 
�ل�شتثمارية �جلاذبة �لتي توفرها 
مق�شد�  م��ن��ه��ا  وج��ع��ل��ت  �ل����دول����ة 
�ل�شركات  م���ن  ل��ل��ع��دي��د  رئ��ي�����ش��ي��ا 

�لعاملية �ملرموقة.
�إن دول���ة �لإم�����ار�ت حر�شت  وق���ال 
�مل�شتوى  رفيع  بوفد  �مل�شاركة  على 
يف هذ� �حلدث �لعاملي تاأكيد� على 
�لعالقات  يف  �مل�����ش��ت��م��ر  �ل��ت��ن��ام��ي 
ل���ش��ي��م��ا �لق���ت�������ش���ادي���ة م��ن��ه��ا مع 
�لتي  �ل�شعبية  �ل�شني  جمهورية 
لدولة  جت��اري  �شريك  �أه��م  تعترب 
�لإم�����ار�ت وف��ق��ا لإح�����ش��اء�ت �لعام 
�لدولة  �أن  �إىل  لف��ت��ا   .. �مل��ا���ش��ي 
كاأهم  �لأويل  �مل���رت���ب���ة  يف  ت����اأت����ي 
�ل�شينية  ل���ل�������ش���ادر�ت  م�����ش��ت��ق��ب��ل 
وت�شتحوذ على ح��و�يل ثلث  عربيا 

�حللقات  م���ن  �ل���ع���دي���د  وت�����ش��م��ن 
�مل�شرتكة  و�ل���ل���ق���اء�ت  �ل��ن��ق��ا���ش��ي��ة 
�لتعاون  ت��ع��زي��ز  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي 

�مل�شرتك.
ياأتي عقد “ �إك�شبو �ل�شني و�لدول 
�لعربية” يف ظل عالقة �ل�شد�قة 
�ل��وث��ي��ق��ة و�ل�����ش��ر�ك��ة �ل��ق��وي��ة �لتي 
�لعربي  و�ل���ع���امل  �ل�����ش��ني  ت���رب���ط 
�ملتاحة  �ل���ه���ائ���ل���ة  و�لإم����ك����ان����ي����ات 
يف  �جلانبني  ب��ني  �لتعاون  لتعزيز 
ظل مبادرة �حلز�م و�لطريق �لتي 
�إح��ي��اء ط��ري��ق �حلرير  ت��ه��دف �إىل 
بناء  طريق  عن  �لقدمي  �لتجاري 
�لتحتية  �لبنية  �شبكة �شخمة من 
و�إفريقيا  �آ�شيا  ق��ار�ت  بني  للربط 

و�أوروبا.
ن��ظ��م��ت �حل����دث ح��ك��وم��ة منطقة 
نينغ�شيا حتت رعاية جمل�ص �لدولة 
وز�رة  م���ع  وب���ال���ت���ع���اون  �ل�����ش��ي��ن��ي 
لتنمية  �ل�شيني  و�ملجل�ص  �لتجارة 
�ل���دول���ي���ة وم��ث��ل من�شة  �ل���ت���ج���ارة 
على  �لو�قعة  للدول  ��شرت�تيجية 
�حلو�ر�ت  لإج���ر�ء  �حل��ري��ر  طريق 
رف����ي����ع����ة �مل���������ش����ت����وى و�ل����ت����و������ش����ل 
�لقت�شادي  و�ل��ت��ع��اون  �ل�شيا�شي 
�لثقايف  و�ل����ت����ب����ادل  و�ل����ت����ج����اري 
لتبادل  كونه ج�شر�  �إىل  بالإ�شافة 
�ملحلية  �ملوؤ�ش�شات  ب��ني  �ملعلومات 
ومناطق  و�مل�������دن  �مل���ق���اط���ع���ات  يف 
�حلكم �لذ�تي �ل�شينية من ناحية 
من  و�لإ�شالمية  �لعربية  و�ل��دول 
�أنه يوفر  ناحية �أخرى ف�شال عن 
��شت�شارية جتارية للغرف  خدمات 
و�ل�شركات  �لتجارية  و�جلمعيات 

�لكربى.
و�����ش����ه����د �حل���������دث ����ش���ل�������ش���ل���ة من 
�ن�����ش��وت حت��ت خم�شة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
للتعاون  رئ���ي�������ش���ي���ة  م����و������ش����ي����ع 
وه���ى �ل�����ش��ل��ع و�ل��ب�����ش��ائ��ع وجت���ارة 
�لتكنولوجي  و�ل��ت��ع��اون  �خل��دم��ات 

و�ل�شتثماري و�ل�شياحي.

�شغف بال�شتثمار يف �لدولة.
خربا�ص  م����ب����ارك  ���ش��ع��ي��د  �أك������د  و 
و�لتخطيط  �ل�شرت�تيجية  مدير 
�لقت�شاد  لتطوير  دب��ي  م��رك��ز  يف 
�لإ�شالمي �أن �ملعر�ص وفر �لعديد 
من �لفر�ص �ل�شتثمارية �مل�شرتكة 
ب�����ني �ل�������ش���ني وخم���ت���ل���ف �ل������دول 

�لعربية .
�شركة   - حم��م��د  م��ي��ث��اء  ق���ال���ت  و 
بروج “�أدنوك” �إن معر�ص �ك�شبو 
�ل�شني و�لدول �لعربية �أتاح للدول 
ف��ر���ش��ة م��ث��ال��ي��ة لتعزيز  �مل�����ش��ارك��ة 
�ل�شني و�شكل  م��ع  �ل��ت��ع��اون  �أوج���ه 
لقت�شاد  ل��ل��رتوي��ج  ج��ي��دة  من�شة 

�لدولة �ملتنامي.
- حديد  �ل��ب�����ش��ر  �أ����ش���ار حم��م��د  و 
�أك�شبو  �أن معر�ص  �إىل  �لإم��ار�ت - 
�ل�������ش���ني و�ل��������دول �ل���ع���رب���ي���ة كان 
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى خمتلف  م��ن��ا���ش��ب��ة 
�ل��ع��رب��ي��ة وكذلك  �ل����دول  ث��ق��اف��ات 
�ل�شعبية  �ل�شني  جمهورية  ثقافة 

�خلرب�ت  ل��ت��ب��ادل  م��ث��ال��ي��ة  من�شة 
و�لرتويج لقت�شاد دولة �لإمار�ت 
�لذي ي�شهد معدلت منو مرتفعة 
 .. وح�شارتنا  بثقافتنا  و�لتعريف 
خمتلف  م�شاركة  �أن  �إىل  م�شرية 
�ملعر�ص  ه���ذ�  �ل��ع��رب��ي��ة يف  �ل����دول 
�أوجه  لبحث  مثالية  فر�شة  ق��دم 
�ل�شني  وجمهورية  بينها  �لتعاون 

�ل�شعبية.
�شاملني  ب��ن  خليفة  حم��م��د  ق���ال  و 
جتارة  غ��رف��ة  �إد�رة  جمل�ص  ع�شو 
قدم  �ملعر�ص  �إن  عجمان  و�شناعة 
�لتطور  ع��ل��ى  ل����الإط����الع  ف��ر���ش��ة 
�ل�شني  جمهورية  يف  �لقت�شادي 
�لتعاون  �أوج����ه  وب��ح��ث  و�ل�شعبية 
م�شري�   .. �لبلدين  ب��ني  �مل�����ش��رتك 
�إىل �أن مت خالل �ملعر�ص �لتعريف 
و�لفر�شة  �لدولة  �قت�شاد  بتنامي 
ل�شيما  بها  �مل��ت��اح��ة  �ل�شتثمارية 
�إم�������ارة ع��ج��م��ان ول���ق���اء ع����دد من 
لديها  �ل���ذي  �ل�شينية  �ل�����ش��رك��ات 

�ل��ع��رب��ي��ة عامة  �ل�����ش��ني و�ل������دول 
�لإم��ار�ت خا�شة..  و�ل�شني ودولة 
م�شري� �إىل �أن �حلدث وفر من�شة 
دولة  باقت�شاد  للتعريف  مثالية 
�لتعاون  �أوج�����ه  وب��ح��ث  �لإم�������ار�ت 

بينمختلف �لدول �مل�شاركة.
رئي�ص  ����ش��م��اع��ي��ل  ي��و���ش��ف  ق����ال  و 
بن  �شعود  ملوؤ�ش�شة  �لعليا  �للجنة 
�ل�شباب  م�����ش��اري��ع  ل��ت��ن��م��ي��ة  ���ش��ق��ر 
لتعزيز  م��ن��رب�  ي��ع��د  �مل��ع��ر���ص  �إن 
�أوج��������ه �ل����ت����ع����اون �مل���������ش����رتك بني 
�لعربية  �ل���دول  وخمتلف  �ل�شني 
 .. �لإم������ار�ت  دول����ة  مقدمتها  ويف 
يف  �لدولة  م�شاركة  �أن  �إىل  م�شري� 
تنامي  �لعاملي جت�شد  �حل��دث  هذ� 
�ل���ع���الق���ات �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة بني 

�ل�شني ودولة �لإمار�ت.
�لظاهري  حممد  �شارة  و�أو�شحت 
– �شركة برتول �أبوظبي �لوطنية 
�أك�شبو  م���ع���ر����ص  �أن   - �أدن���������وك 
�ل�������ش���ني و�ل��������دول �ل���ع���رب���ي���ة وفر 

�لعربية  ل��ل��دول  �ل�شني  ���ش��ادر�ت 
�ملرتبة  يف  وحت���ل   %  31 بن�شبة 
�إجمايل  حيث  م��ن  عربيا  �لثانية 
�ل�شعودية  بعد  �خلارجية  �لتجارة 
 %  24 ن�شبته  م�شتحوذة على ما 
�ل�شينية  �ل��ت��ج��ارة �خل��ارج��ي��ة  م��ن 

�لعربية خالل عام 2016.
و �أك�������د ع������دد م����ن �أع���������ش����اء وف���د 
�لدولة يف ت�شريحات لوكالة �أنباء 
�خلتامي  �ل��ي��وم  يف  و�م  �لإم������ار�ت 
�إك�شبو  م��ع��ر���ص  �أه��م��ي��ة  ل��ل��ح��دث 
ودوره يف  �لعربية  و�ل��دول  �ل�شني 
�لإمار�ت  دول��ة  لقت�شاد  �ل��رتوي��ج 
�لفر�شة  ع���ن  و�ل��ب��ح��ث  �مل��ت��ن��ام��ي 

�ل�شتثمارية �لر�ئدة يف �ل�شني.
نا�شر  بن  عي�شى  قال  جانبه  فمن 
رئي�ص  �ل�شركال  عبد�للطيف  ب��ن 
عبد�للطيف  ب��ن  ن��ا���ش��ر  موؤ�ش�شة 
�ل�شركال �إن معر�ص �أك�شبو �ل�شني 
�ل�شر�كة  ج�شد  �ل��ع��رب��ي��ة  و�ل����دول 
بني  �لعالقات  يف  �لكبري  و�لتطور 

•• اأبوظبي- الفجر:

عنو�ن  حتت  �لعامري  مبارك  �لعقاري  للخبري  جديدة  كتاب  م��وؤخ��ر�ً  �شدر 
ت�شنيف  ���ش��رورة  يك�شف  و�ل���ذي   ، �لعاملي”  فاملفهوم  �ل��ع��ق��اري  “�لت�شنيف 
يتم  حتى  �لعامل  دول  �أو  �ملتحدة  �لعربية  �لم���ار�ت  دول��ة  يف  �شو�ء  �لعقار�ت 
�شبط �ل�شوق ويزيد دقة موؤ�شر �لإيجار�ت ب�شكل عام . ويرى �لكاتب مبارك 
ح��ول جميع  دقيقة  ب��اأرق��ام  �ملوؤ�شر  دع��م  �شي�شهم يف  �لكتاب  ه��ذ�  �أن  �لعامري 
عقار�ت �ل�شوق �لإمار�تي و�لعاملي، ويوؤ�ش�ص �لكتاب �أي�شاً لتكون هناك قاعدة 
بيانات متكاملة لكل مبني وو�شع متو�شط �شعر للقيمة �لإيجارية للوحد�ت 
�ل�شكنية.  ويرى �لكاتب �أن �لت�شنيف �لعقاري �شي�شهل �حل�شول علي تقييمات 
تف�شيلية ح�شب �ملو��شفات و�ملقايي�ص �لعاملية ل�شهولة �لتقييم �ل�شريع يف هذ� 
و�لذي  �لعامري  مبارك  للخبري  �لثالث  �لإ�شد�ر  �لكتاب  هذ�  ويعد  �ملجال. 
ف�شول   4 �إيل  �لكتاب  تق�شم  ومت  بالت�شنيف  �خلا�شة  جو�نب  كافة  يغطي 
�لعقاري،  �ل��ت��اأم��ني  �ل��ث��اين  �لف�شل  �ل��ع��ق��اري،  �لتقييم  �لأول  �لف�شل  وه��ي: 
�لف�شل �لثالث �لتمويل �لعقاري ،�لف�شل �لر�بع �لت�شنيف �لعقاري . ويعترب 
هذ� �لكتاب �لذي �شدر باللغتني �لعربية و�لجنليزية فريد�ً من نوعه ويهم 
فقط  �شاعة  خالل  �لعقار  تقييم  عملية  بت�شهيل  يعنى  �أن��ه  خا�شة   ، �جلميع 
�شو�ء من حيث  �لتمويل �أو �لتاأمني �أو �ل�شر�ء �أو �لبيع �أو �لإيجار�ت، ويخدم 
جميع �لأطياف يف �ملجتمع وكذلك يقدم خدمات جليلة للموؤ�ش�شات �حلكومية 

و�لبنوك و�شركات �لتمويل و�شركات �لتاأمني يف هذ� �ملجال.

 �لطلب �لعاملي على �ل�شحن 

�جلوي يرتفع يف يوليو
•• جنيف-الفجر: 

ك�شف �لحت��اد �ل��دويل للنقل �جلوي عن �أح��دث بيانات �ل�شحن �جلوي �لعاملي 
 ،FTK و�لتي �أظهرت �رتفاع �لطلب، �لذي يقا�ص بطن �ل�شحن لكل كيلومرت
بن�شبة %11.4 يف يوليو 2017 باملقارنة مع نف�ص �لفرتة من �لعام �ملا�شي.  
وتعترب هذه �ملرة �لر�بعة خالل خم�شة �أ�شهر �لتي ت�شهد �رتفاعاً كبري�ً، وياأتي 
�لنمو �ل�شنوي ل�شهر يوليو يف �لطلب �أعلى بحو�يل �أربع مر�ت من معدل �لنمو 
بطن  تقا�ص  �لتي  �ل�شحن  �شعة  �شجلت  كما   .3.1% و�ل��ب��ال��غ  �شنو�ت  لع�شر 
%3.7 يف  بن�شبة  �شنوياً  AFTK من��و�ً  �لو�حد  �لكيلومرت  �ملتاح يف  �ل�شحن 
يوليو 2017. وي�شتمر �لنمو يف �لطلب بالتفوق على �لنمو يف �ل�شعة وهو ما 
وين�شجم  للقطاع.  �مل��ايل  و�لأد�ء  �جلوية  �خلطوط  عو�ئد  على  �إيجاباً  ينعك�ص 
�لنمو �لقوي يف �لطلب على �ل�شحن �جلوي مع حت�شن �أحو�ل �لتجارة �لعاملية 
ذلك،  ومع  بالأعمال،  �لثقة  موؤ�شر�ت  وتعزيز  �لت�شدير  طلبات  ن�شبة  و�رتفاع 
�ل�شحن �جل��وي م��ن بلوغ  �ق���رت�ب من��و �لطلب على  ت��دل على  توجد ع��الم��ات 
ذروته. من جهتها جاءت كميات �ل�شحن �جلوي �ملعدلة مو�شمياً دون تغيري يف 
يونيو بينما تر�جعت يف يوليو، كما ��شتقرت ن�شبة �ملخزون �إىل �ملبيعات عاملياً. 
وغالباً ما ي�شهد �ل�شحن �جلوي ن�شاطاً يف �لطلب يف بد�ية �ملنحنى �لقت�شادي 
�ل�شاعد مع �شعي �ل�شركات لتجديد خمزونها ب�شرعة، ويرت�جع هذ� �لن�شاط 
مع تعديل �ملخزون مع م�شتويات �لطلب �جلديدة. وقال �ألك�شاندر دو جونياك 
�أد�ء  متيز  �جل���وي:  للنقل  �جل��وي  ل��الحت��اد  �لتنفيذي  و�لرئي�ص  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر 
�ل�شحن �جلوي  وج��اء منو  كبري،  بالقوة مع حتقيق  يوليو  �جل��وي يف  �ل�شحن 
�أ�شرع وت��ريًة من �لطلب على �ل�شفر �جل��وي. رغم  لل�شهر �لثالث على �لتو�يل 
بقاء �لتوقعات للفرتة �ملتبقية من �لعام �إيجابيًة �إل �أنه توجد موؤ�شر�ت تدل على 

�أن فرتة �لنمو �ملتكرر قد تقرتب من ذروتها.

�الأ�شهم �الأوروبية تفتح 
منخف�شة مع �رتفاع �ليورو 

•• لندن-رويرتز:

تر�جعت �لأ�شهم �لأوروبية يف م�شتهل �لتعامالت �م�ص على م�شتوى جميع 
�لقطاعات و�لبور�شات �لرئي�شية، دون �أن تتلقى دعما من جل�شات �لتد�ول 
�آ�شيا وول �شرتيت، مع ��شتمر�ر تاأثر �شهية �مل�شتثمرين لأ�شهم  �لهادئة يف 
0.1 باملئة  �ملوؤ�شر د�ك�ص �لأمل��اين  �ملنطقة �شلبا جر�ء �شعود �ليورو. ونزل 
باملئة   0.1 �لإ�شباين  و�آي.ب��ي.�إي.�إك�����ص  باملئة   0.3 �لفرن�شي   40 وك��اك 
0.2 باملئة، كما �شجل موؤ�شر بور�شة  100 �لربيطاين  وفاينن�شال تاميز 
ميالنو تر�جعا طفيفا. و�نخف�ص �ملوؤ�شر �شتوك�ص 600 لالأ�شهم �لأوروبية 
�لأو�شع نطاقا 0.3 باملئة. وبعد �أربع جل�شات متتالية من �خل�شائر، �شجلت 

�لبنوك �لأوروبية �رتفاعا طفيفا، �إذ �رتفع موؤ�شر �لقطاع 0.2 باملئة.
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العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/416  عقاري كلي
جلوبال  تنميات   -2 �مل��دخ��ل/  �خل�شم  ليمتد،  ج��روب  1-تنميات   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
م�شيب  علي  /مهر  �ملدعي  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهويل  ذ.م.م  �لعقاري  للتطوير 
خريي وميثله:ح�شن علي مطر �لريامي  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
بالت�شامن  عليهم  �ملدعي  و�ل��ز�م  �لتد�عي  طريف  بني  �ملربمة  �حلجز  ��شتمارة  بف�شخ 
تاريخ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  و�ل��ف��ائ��دة  دره���م   )3.794.802( وق���دره  مبلغ  ب��رد  و�ل��ت��ك��اف��ل 
لها  وح��ددت  �ملحاماة.  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �ل�شتحقاق 
جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2017/9/24 �ل�شاعة 09.30 �ص بالقاعة : Ch 1.B.8  لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1562  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- ميك�ص للو�شاطة �لعقارية �ص.ذ.م.م 2- جميل ع�شام قبالوي 
 - �لنزهة  و�شفن  �ل��ق��و�رب  لتاجري  روي��ال  �ملدعي/  �ن  �لقامة مبا  جمهول حمل 
�ص.ذ.م.م وميثله:حممد �حمد حممد عبد�هلل قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما مببلغ وقدره )840.000( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف 
وحتى  يف:2017/3/4  �ل�شيك  ��شتحقاق  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  �لتام  �ل�شد�د 
Ch 2.E.22 لذ� فاأنت  �لثنني �ملو�فق 2017/9/25 �ل�شاعة 9.30 �ص بالقاعة 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1868  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- رويال �ربيان فودز �ص.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  م.م.ح  تريدينج  �شريجيزي  �مل��دع��ي/  �ن 
و�لر�شوم  دره��م   )3564468.47( وق��دره  مببلغ  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى 
�ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2017/10/16 �ل�شاعة 9.30 
�ص بالقاعة Ch 2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2016/1427  جتاري  كلي 

�ىل �ملحكوم عليه/1- ��شدود للتجاره �لعامه ذ.م.م 2- �شنديب كومار �كرو�ل جمهويل 
 2017/4/27 ب��ت��اري��خ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لق��ام��ة  حم��ل 
عليهما  �ملدعي  بالز�م  ���ص.م.ع  �لتجاري  دبي  ل�شالح/بنك  �ع��اله  �ملذكورة  �لدعوى  يف 
مليونا  ع�شر  �شتة  مبلغ  �ملدعي  للبنك  ي��وؤدي��ا  ب��ان  بينهما  فيما  و�لتكافل  بالت�شامن 
�لف وت�شعمائة و�شتة وخم�شون درهما و�ثني ع�شر فل�شا(  و�ربعمائة وت�شعة وثمانون 
و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ قيد �لنز�ع �حلا�شل يف:2016/5/3 حتى 
�ل�شد�د �لتام و�لزمت �ملدعي عليهما �مل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . 
حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
�آل  �شعيد  بن  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  با�شم �شاحب  �لع��الن �شدر  لن�شر هذ� 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/1502  جتاري  جزئي 

�ىل �ملدعي عليه/1- �يوجينيو لوباتينكو جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/حممد 
فهر عبد�لرحمن كالو وميثله:عبد�لرحمن عمر عبد�هلل خمري نعلنكم بان �ملحكمة 
ل�شالح/ �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف   2017/6/18 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت 
)ثمانية  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م  كالو  عبد�لرحمن  فهر  حممد 
و�ربعني �لف درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �ل�شتحقاق �حلا�شل 
مقابل  دره��م  �ل��ف  ومببلغ  بامل�شروفات  و�لزمته  �ل�شد�د  مت��ام  وحتى  يف:2016/8/10 
�تعاب �ملحاماة ورف�شت ما عد� ذلك . حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/2714  جتاري جزئي
�ن  �لق��ام��ة مب��ا  �ت��اج جمهول حم��ل  توديتو  �شامبات   -1  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�ملدعي/ م�شرف �لهالل �ص.م.ع وميثله:علي ��شماعيل �بر�هيم �جلرمن قد 
وقدره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام 
�حلكم  و�شمول  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره��م   )32.285.90(
بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2017/9/18 
�ل�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل   .
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/2879  جتاري جزئي

�ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  كورتي�ص  ديلو  كا�شبا  �ل��دوي��ن   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
ع��ب��د�هلل عمر�ن  �����ص.م.ع ومي��ث��ل��ه:ع��ب��د�هلل حمد  �ل��وط��ن��ي  �لقيوين  �م  بنك  �مل��دع��ي/ 
عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �أقام عليك  قد  �ل�شام�شي  �لعمر�ن 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   )25.880.95( وق��دره  مببلغ 
2.49% �شهريا من:2011/12/20 وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال 
كفالة.   وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2017/9/28 �ل�شاعة 8.30 �ص بالقاعة 
Ch 1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل   .
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/2761  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- نظام بابو كونت�شو كونت�شو جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
���ص.م.ع وميثله:عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن  �لوطني  �لقيوين  �م  بنك  �ملدعي/ 
�لعمر�ن �ل�شام�شي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه 
مببلغ وقدره )23.447.63( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
2.49% �شهريا من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام.   وحددت لها جل�شة يوم 
�خلمي�ص �ملو�فق 2017/9/28 �ل�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.14 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل   .
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/2767  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- ي�شود�ص �روكيا دو�ص جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
�لعمر�ن  ���ص.م.ع وميثله:عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن  �لوطني  �لقيوين  �م  بنك 
�ل�شام�شي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ 
وقدره )37.713.87( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة %2.49 
يوم  لها جل�شة  وح���ددت  �ل���ت���ام.    �ل�����ش��د�د  وح��ت��ى  �ل�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن  �شهريا 
�لثنني �ملو�فق 2017/10/2 �ل�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.13 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل   .
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/2836  جتاري جزئي
�ف�شل   -2 ����ص.ن.م.م  �ملكتبية  �لدو�ت  لتجارة  ب��ول  رد  �شركة   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
�شركة  �مل��دع��ي/  �ن  �لق��ام��ة مبا  ب��وز�ك��ار� حممد م�شطفى جمهويل حمل  بيليكوث 
�خلليج للتمويل �ص م خ  وميثله : منى �حمد عبد�لعزيز يو�شف �ل�شباغ قد �أقام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن و�لت�شامم مببلغ وقدره 
 %21 �لتاأخريية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم   )189053.20(
من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.   
 Ch وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2017/10/19 �ل�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
C.13.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل   .
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/428  جتاري  جزئي 
���ص.ذ.م.م 2- �شركة �ك�شنتيال ميدي�شت للو�شاطة  �ىل �ملحكوم عليه/1- تد�ول مي 
حمل  جمهويل  ذ.م.م  لال�شتثمار  ميدي�شت  �ك�شنتيال  �شركة   -3 ذ.م.م  �لتجارية 
يف   2017/4/27 ب��ت��اري��خ  �مل��ن��ع��ق��دة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب���ان  نعلنكم  �لق��ام��ة 
�لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/�لينا كري�شتينا �شو بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن 
فيما بينهم باد�ء مبلغ يعادل )25.346( دول �مريكي بالدرهم �لمار�تي للمدعية 
�مل�شاريف  �لتام و�لزمتهم  �ل�شد�د  م���ن:2016/8/23 وحتى  �لتاأخري  وفائدة 9% عن 
و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/411  عقاري كلي

Emirates D 1 Limited جمهويل حمل  �ملدعي عليه / 1-�ميربت�ص دي 1 ليمتد   �ىل 
�أق��ام عليك  �لقامة مبا �ن �ملدعي / نايجل بيرت نايت وميثله : ح�شن علي مطر �لريامي قد 
�ملدعي  وب��ال��ز�م  �مل����وؤرخ����ة:2007/9/25  �حلجز  ��شتمارة  بف�شخ  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
من   %12 بو�قع  و�لفائدة  دره��م   )1.478.861( وق��دره  مبلغ  ب��رد  و�لتكافل  بالت�شامن  عليهما 
تاريخ:2011/3/20 من تاريخ �خر �شد�د وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2017/9/14   
�أو من ميثلك قانونيا  Ch 1.B.8  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور  �ل�شاعة 11.00 �ص بالقاعة : 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل 

، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/350  عقاري  كلي 
�ىل �ملدعي عليه/1- دير�ج �ند �ي�شت كو�شت ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/
ماري �أونا مك كالفريتى عن نف�شها وب�شفتها �ملو�شي لها وو�شية تركة زوجها �ملرحوم/

مايكل جري�رد مك كالفريتى قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بتاريخ 2017/8/27 �حلكم �لتمهيدي �لتايل بندب �خلبري �لهند�شي �ملخت�ص �شاحب 
�لدور من �ملقيدين بجدول خرب�ء �ملحكمة لالطالع على �ور�ق �لدعوى وم�شتند�تها وما 
ع�شى �ن يقدم �ليه من م�شتند�ت ولبحث ما ورد باحلكم �لتمهيدي وقدرت على ذمة �تعاب 
وم�شاريف �جلهة �ملنتدبة �مانة مقد�رها ع�شرين �لف درهم و�لزمت �ملدعية �يد�عها خز�نة 
�لمانة  �شد�د  عدم  حالة  يف  بحالتها  �لدعوى  لنظر  جل�شة:2017/9/12  وح��ددت  �ملحكمة 
، وح��ددت لها �ملحكمة  ي��ودع �خلبري تقريره  �ل�شد�د وحتى  وح��ل�����ش��ة:2017/9/26 يف حالة 

 .ch1.B.8:جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق:2017/9/12 �ل�شاعة:09:30 �شباحا يف �لقاعة
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/454  عقاري كلي                 

�ىل �ملدعي عليه / 1- بركا�ص ميثو �ومت �شاند�ين 2-�شركة �شكر �هلل للتجارة �لعامة - �ص 
�شركة م�شاهمة عامة   - للتمويل  �م��الك  �مل��دع��ي/  �ن  �لق��ام��ة مبا  م م  جمهويل حمل  ذ 
وميثله : عبد�للطيف حممد �أبوبكر �حمد �حلمادي -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�لوحدة مو�شوع  بت�شليم  �ملدعي عليه  و�ل��ز�م  �لج��ارة ومالحقها  �تفاقية  بف�شخ  �ملطالبة  
ب�شد�د  و�لز�مهما  �لعقاري  �لقيد  ��شارة  و�لغاء  �حليازة  ورد  �ل�شو�غل  من  خالية  �لدعوى 
مبلغ وقدره )356.874.20 درهم( مع �لتعوي�ص عن �ل�شر�ر و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل 
�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء   �ملو�فق  2017/9/12  �ل�شاعة 9.30 �ص 
بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1165  احوال نف�ش م�سلمني                 

�ىل �ملدعي عليه / 1-حممد ظريف حممد علي - جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ل��دع��وى ومو�شوعها  تطليق  �أق��ام عليك  تب�شم منري �حمد خ��ان - قد  �مل��دع��ي/ 
لل�شرر و�لهجر وت�شليم �ملدعية موؤخر �شد�قها ونفقة �لعدة ونفقة �ملتعه ونفقة 
زوجية ونفقة بنوة من  تاريخ �نقطاعه عن �لتفاق و�ثبات ح�شانة و�جرة ح�شانة 
ونفقة بنوة وتوفري م�شكن ح�شانة وتوفري خادمة ودفع �جرتها وحتمل م�شاريف 
��شتقد�مها ودف��ع مبلغ وق��دره  105.000 دره��م.  وح��ددت لها جل�شة يوم �لثنني  
�ملو�فق 2017/9/25 �ل�شاعة 8.30 �ص بالقاعة رقم )3(  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   

)رقم  �جلن�شية  م�شري  �شيف-  حممد  �ل�شيد  حممد  �شيد  �ل�شيد/  يعلن 
�إىل  منه  �ملمنوحة  �لوكالة  �إلغاء  عن   )784198840485985 �لهوية 

1- عماد حممود عبا�ص �حمد-م�شري �جلن�شية
1- مرمي حممد عبيد حممد �لنعيمي- �مار�تية �جلن�شية 

رقم �لوكالة : )1501020150( تاريخ �لت�شديق 2015/08/31 لدى 
�لكاتب �لعدل بد�ئرة �لق�شاء – يف �بوظبي حيث �إنني قررت �إلغائها وعدم 
قيام �لوكيلني با�شتعمال �لوكالة نهائيا بعد تاريخ �لإلغاء 2017/09/07  

كما نحذر من �لتعامل معهما بالوكالة نهائيا حتى
ل يقع �جلميع حتت م�شوؤولية �لقانون

اإلغـــــــــــاء وكالــــــــــــة 

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/2558 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شدهم/1- يور �شوي�ص لل�شحن �ص.ذ.م.م 2- ��شد خان �شرفار�ج خان 
)ح�شب �لرخ�شة( - ��شد خان �شرفار �ز خان )ح�شب �لقامة( جمهويل حمل 
م.د.م.�ص   - & �نريجي  مارين  �لتنفيذ/�نرتنا�شيونال  طالب  �ن  مبا  �لقامة 
�ملذكورة �عاله  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  وميثله:روكز جورج حبيقه  قد 
�لتنفيذ �و  �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1296431( درهم �ىل طالب  و�لز�مك بدفع 
�لتنفيذية بحقك يف  خزينة �ملحكمة   وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت 
حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/669 تنفيذ مدين
�ىل �ملنفذ �شدهم/1- لوجفريت ميدل �ي�شت �ص.ذ.م.م 2- �ل �م ��ص لوجي�شتيك ميدل 
�ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهويل  �يا�ص  يو�شف  كومايل   -3 ����ص.م.ح  �شريفي�شي�ص  �ي�شت 
طالب �لتنفيذ/�لحتاد �لوطني - �شركة �ل�شمان �لعامة لل�شرق �لدنى وميثله:�شمري 
�ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  كنعان   حليم 
�ملنفذ به وقدره )1648929( درهم بالت�شامن  �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة ، 
�ملوقع  رق���م:9/2016 مدين  �ل�شادر يف �لمر على عري�شة  �لتحفظي  وبتثبيت �حلجز 
على ح�شابات �ملدعي عليها لدى �لبنك �لعربي �ملتحد وبنك �خلليجي فرن�شا يف حدود 
�ملبلغ �ملحكوم به.وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/1032 تنفيذ مدين
ذ.م.م جمهول  �ل��ع��ق��اري��ة  د�م����اك  ���ش��رك��ة  ���ش��ده��م/1-  �مل��ن��ف��ذ  �ىل 
دبابنه  عي�شى  �شامي  �لتنفيذ/�شمري  طالب  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ل�شايغ   نا�شر  ح�شن  وميثله:مع�شومة 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
)464130( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .وعليه فان 
�ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/2898  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �شده/1- موؤ�ش�شة بانيا�ص للمالب�ص �جلاهزة )فرع( - موؤ�ش�شة 
فردية جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ماريجان نيكول�ص 
و�لز�مك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام  عليك  قد  �شوريانو 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )15951( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة بال�شافة �ىل مبلغ )1337( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/450  تظلم جتاري

�ىل �ملتظلم �شده / 1-فاين د�ينينج ميدل �ي�شت ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملتظلم / �ل�شركة �لعربية �لمريكية للتكنولوجيا - �ر�متك وميثله:منى �حمد 
عبد�لعزيز يو�شف �ل�شباغ قد �أقام عليكم �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�شوعه تظلم 
و�لر�شوم  جت��اري  حتفظي  حجز   483/2016 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لقر�ر  من 
و�مل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/9/20   �ل�شاعة 08.30 
قانونيا  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذ�    Ch 1.B.6  : بالقاعة  �ص 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام 

على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   

       اعالن اأمر اأداء بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/308  اأمر اأداء

�ىل �ملدعي عليه / 1- حممد عثمان مزمل �شالح جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/هتان بن ح�شن بن ح�شن رم�شان وميثله:ر��شد �شلطان 

ر��شد �شلطان �لكيتوب �لنعيمي .
�لبتد�ئية  دب����ي  حم��ك��م��ة  ق�����ررت  ف��ق��د  �أد�ء  �أم�����ر  ����ش��ت�����ش��د�ر  ط��ل��ب   
درهم   )168000( مبلغ  ب�شد�د  عليه  �مل��دع��ي  �إل���ز�م  ب���ت���اري���خ:2017/8/3 
للمدعي و�لر�شوم و�مل�شاريف .  ولكم �حلق يف �لتظلم من �لأمر خالل 

15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1199  ا�ستئناف عمايل    

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- نيكولي بالتونوف  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�مل�شتاأنف / رينو لتجاره �لعطور و�أدو�ت �لتجميل �ص.ذ.م.م وميثله:�شالح 
ح�شن حم��م��د م��ب��ا���ش��ري  ق��د ����ش��ت��اأن��ف/ �حل��ك��م �ل�����ش��ادر ب��ال��دع��وى رقم 

2016/4844 عمايل جزئي بتاريخ:2017/6/14     
وحددت لها جل�شه يوم �لثنني  �ملو�فق 2017/10/2 �ل�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/726  ا�ستئناف جتاري 
�ىل �ملدعي عليه/1- �شركة �ك�شنتيال تد�ول �ل�شرق �لو�شط 2- �ك�شنتيال ميدي�شت للو�شاطة �لتجارية 
�لتجارية  للو�شاطة  ميدي�شت  �ك�شنتيال   -4 ����ص.ذ.م.م  لال�شتثمار  ميدي�شت  �ك�شنتيال   -3 ����ص.ذ.م.م 
���ص.ذ.م.م )فرع( جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنفة/ر��شيلي كري�شتني �ن ديفاكار�ن قد �قامت 
وقبل    -2 �شكال  �ل�شتئناف  بقبول  �لتايل:1-  �لتمهيدي  �ملحكمة �حلكم  �ملذكور وحكمت  �ل�شتئناف 
�لف�شل يف مو�شوع �ل�شتئناف بندب خبري حما�شبي متخ�ش�ص من ��شحاب �لدور باجلدول خبري� يف 
�لدعوى وذلك لالطالع على �ور�ق �لدعوى وم�شتند�تها وما يقدم �ليه من �لطرفني خالل �عمال 
�ملبالغ  وبيان  بينهما  �مل��ربم  �لتعاقد  و�شروط  �لطرفني  بني  �لعالقة  م�شمون  لبحث  وذل��ك  �خل��ربة 
�شدهم  للم�شتاأنف  دفعها  و�شبب  ثبوتها  فر�ص  على  �شدهم  للم�شتاأنف  �مل�شتاأنفة  قبل  من  �ملدفوعة 
�ملبالغ  بيان  ثم  وم��ن  �لثبوت  فر�ص  على  �لم���و�ل  تلك  عن  �مل�شتاأنفة  ت�شتحقها  �لتي  �لرب���اح  وبيان 
�مل�شتاأنف �شدهم للم�شتاأنفة وبالنتيجة ت�شفية �حل�شاب بني �لطرفني، وحددت لها  �مل�شتحقة بذمة 

 .ch2.E.23:ملحكمة جل�شة يوم �لحد �ملو�فق:2017/9/17 �ل�شاعة:10:00 �شباحا يف �لقاعة�
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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تعد �ملرحلة �لر�بعة من �لدوري �لإنكليزي لكرة �لقدم مبو�جهة حما�شية �ليوم �ل�شبت بني 
مطلع  �لفريقان  يقدمه  �ل��ذي  �لهجومي  �لأد�ء  ظل  يف  ليفربول،  و�شيفه  �شيتي  مان�ش�شرت 
�ملو�شم. لكن �ملدربني �ل�شباين جو�شيب غور�ديول �شيتي و�لأملاين يورغن كلوب �شيو�جهان 
وياأمل  و�لقاب.  �يجابية  نتائج  �ىل  �جلميلة  فريقيهما  عرو�شه  ترجمة  �شغط  �ملو�شم  هذ� 
 7 �ملدربان يف ��شتعادة لعبيهما �لرتكيز بعد �نتهاء نافذة ت�شفيات كاأ�ص �لعامل، �ذ ميلكان 
نقاط من 3 مباريات بفارق نقطتني عن مان�ش�شرت يونايتد �ملت�شدر و�لذي يحل على �شتوك 
�شيتي. وترتكز �لنظار على لعب و�شط ليفربول �لرب�زيلي كوتينيو �لذي عاد �خلمي�ص �ىل 
متارين فريقه، بعد تعرث �نتقاله �ىل بر�شلونة �ل�شباين، بعدما ذكر �لخري �ن ليفربول طلب 

200 مليون يورو للتخلي عنه.
�و  حمليا  �حل���ايل  �مل��و���ش��م  مطلع  منذ  ليفربول  �شفوف  يف  م��ب��ار�ة  �ي  كوتينيو  يخ�ص  مل 

قاريا، لكنه �لتحق يف �شفوف منتخب بالده و�شارك �حتياطيا يف �ملبار�تني �شد �لكو�دور 
وكولومبيا �شمن ت�شفيات كاأ�ص �لعامل يف رو�شيا 2018.

كما يتوقع �ن ي�شتهل لعب و�شط ليفربول �جلديد �أليك�ص-�وك�شاليد ت�شامربلين 
م�شو�ره بعد �نتقاله من �ر�شنال مقابل 45،1 مليون دولر.

وتردد �ن ت�شامربلين رف�ص عرو�شا من ت�شل�شي و�لبقاء مع �ر�شنال بر�تب 
�أعلى، باحثا عن �حل�شول على موقع يف�شله يف خط و�شط ليفربول، بدل 

من مركز �لظهري �لذي �شغله يف �ل�شهر �ملا�شية مع �ر�شنال.
على  يحر�ص  وكيف  �شغفه  ت��رى  ت�شامربلين  ق��ال  �جل��دي��د،  م��درب��ه  وع��ن 

�للعبة. ما لفتني عالقته بالالعبني، كيف ين�شج عالقته بهم د�خل وخارج 
�ر�ص �مللعب.. هذ� هائل وي�شكل ��شافة عندما تتطلع للتقدم.

وكان  �لم��ر  ه��ذ�  �لهمني  �للعب.  طريقة  هناك  ث��م  وت��اب��ع 
يكن  مل  �ذ�  قدومي  يف  لأ�شعر ��شا�شيا  �لأول،  �ل�شبب 

ب���������������اأن ه������ذ� 
ه������و �مل����ك����ان 
�ملنا�شب يل.

�مل���ق���اب���ل،  يف 
�شيتي  ع��������رف 

ن�����ه�����اي�����ة م�����ب�����اري�����ات 
در�م��ي��ة ه��ذ� �مل��و���ش��م، فبعد 

ت�����ش��ج��ي��ل��ه ه����دف����ني م���ت���اأخ���ري���ن �م����ام 
بر�يتون �فتتاحا، عادل له رحيم �شرتلينغ يف �خر 8 دقائق �مام 

بدل  �لوقت  من  �ل�شابعة  �لدقيقة  يف  وي�شجل  �شرتلينغ  يعود  �ن  قبل  �يفرتون،  �شيفه 
�ل�شائع هدف �لفوز على بورمنوث ثم يطرد ب�شبب �حتفاله �لز�ئد ليغيب عن مو�جهة 

ليفربول.
وكان �شيتي �لكرث �نفاقا يف �وروبا يف فرتة �لنتقالت 289،51 مليون دولر، ل بل كان 
ر�غبا بانفاق �ملزيد قبل ف�شله ب�شم �لت�شيلي �لك�شي�ص �شان�شي�ص من �ر�شنال مقابل نحو 

78 مليون دولر.
وقال �لظهري �لفرن�شي بنجامان مندي �لقادم من موناكو مبار�ة ليفربول كبرية. �تطلع 
خلو�ص �ملبار�ة �لأوىل على ملعبنا. جئت �ىل �لدوري �لنكليزي خلو�ص مباريات من هذ� 

�لعيار.
ويف مبار�ة ثانية، ياأمل مان�ش�شرت يونايتد يف �حلفاظ على �شباكه �لنظيفة عندما يحل 
على �شتوك �حلادي ع�شر �لذي ي�شرف عليه هد�ف يونايتد �ل�شابق �لويلزي مارك هيوز. 
وحقق لعبو �ملدرب جوزيه مورينيو ثالثة �نت�شار�ت متتالية حتى �لن على و�شت هام 

و�شو�نزي ولي�شرت.
ومل يفز �ل�شياطني �حلمر على ملعب بيت 365 منذ ��شتالم 

و�شطه  وق���ال لع���ب   .2013 م��ه��ام��ه يف  ه��ي��وز 
“�لربمريليغ  ه���ريي���ر�  �ن���دي���ر  �ل����ش���ب���اين 

طويلة جد� و�ي فريق ميكنه �لفوز عليك. 
�لن �شنو�جه �شتوك ومنذ �ربع �شنو�ت مل 

نفز هنا.. لقد كانت بد�ية مو�شم جيدة لكن 
ل ميكننا �لرت�خي.

ومع �غالق باب �لنتقالت �ل�شيفية، قد ي�شارك 
�لت�شيلي �لك�شي�ص �شان�شي�ص ��شا�شيا مرة مع �ر�شنال 

عندما ي�شتقبل بورمنوث �ل�شبت، بعد تعرث �نتقاله �ىل �شيتي.

و�شيكون �ر�شنال باأم�ص �حلاجة خلدمات مهاجمه �لبالغ 28 عاما بعد خ�شارتني متتاليتني 
من �شتوك �شيتي وليفربول �شفر-4. ور�أى �لفرن�شي �ر�شني فينغر مدرب �ر�شنال �خلمي�ص 
�ملرحلة  يف  وت��ربز  �لذهنية«.  �لك�شي�ص  حالة  ب�شاأن  لدي  �شك  “ل  ذهنيا  جاهز  �شان�شي�ص  �ن 
��شافية من  فاعلية  �لخري يف  �ل�شبت، حيث يرغب  �يفرتون  توتنهام مع م�شيفه  مو�جهة 
لعبه �لي�شلندي �جلديد غيلفي �شيغورد�شون �ملنتقل من �شو�نزي مقابل �شفقة هائلة 58 
وياأمل مدرب  �لأخ��رية �شفر-2.  ت�شل�شي  �د�ء عادي خالل خ�شارة  بعد  مليون دولر، وذلك 
توتنهام  �ل�شابق  لفريقه  �شيغورد�شون  مو�جهة  ت�شكل  �ن  كومان  رونالد  �لهولندي  �يفرتون 
�شمال  فريق  �شباك  �ىل  �لهجومي  �لو�شط  لعب  لو�شول  ��شافيا  حافز�   ،2014-2012
لندن. وبعد �نتقاله �ىل ت�شل�شي حامل �للقب، يتوقع �ن يو�جه لعب �لو�شط د�ين درينكو�تر 
 ،2016 لقب  حامل  درينكو�تر،  و�شار  �ل�شابق.  ملعبه  يف  �لأوىل  �مل��ب��ار�ة  يف  لي�شرت  فريقه 
�ىل  بالن�شمام  كانتي  نغولو  �لفرن�شي  �لو�شط  لعب  �ل�شابق  زميله  خطى  على 
نار  معمودية  �شتكون  ��شا�شيا،  ��شر�كه  وبحال  �لعا�شمة.  غرب  فريق  ت�شكيلة 
لدرينكو�تر، يف ظل �حتمال �ر�حة �ملدرب �لإيطايل �نطونيو كونتي لبع�ص 
لعبيه قبل مو�جهات دوري �بطال �وروبا �لأ�شبوع �ملقبل. ويف باقي �ملباريات، 
يلعب �ل�شبت �شاوثمبتون مع و�تفورد، وبر�يتون مع و�شت 
بال�ص،  كري�شتال  مع  برينلي  و�لح��د  بروميت�ص، 
و�شت  و�لث��ن��ني  نيوكا�شل،  م��ع  �شو�نزي 

هام مع هادر�شفيلد.

يونايتد �شيفا على �شتوك وار�شنال ي�شتقبل بورمنوث  

قمة منتظرة بني مان�ش�شرت �شيتي وليفربول

تتويج “�أمن  �ملنافذ” يف �شرطة �أبوظبي
 ببطولة درع “�لقائد �لعام” لل�شباحة

�لرميثي  خلفان  حممد  �للو�ء  معايل   برعاية 
ُتّوج فريق   ، �أب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  �ل��ع��ام  �ل��ق��ائ��د    ،
“قطاع  �شوؤون �لأمن و�ملنافذ” باملركز �لأول يف 
�ملجموع �لعام لبطولة �ل�شباحة، �شمن  بطولت 
يف  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  “لالألعاب  �ل��ع��ام  “�لقائد  درع 
و�لتي   ،  2018  _  2017 �لريا�شي  �ملو�شم 
بجزيرة  �أبوظبي،  نيويورك  جامعة  يف  �أقيمت 
جميع  من  �شباحا   89 ومب�شاركة  �ل�شعديات، 
مركز  �لبطولة   ونظم  �ل�شرطية،  �لقطاعات 
�ل��رتب��ي��ة �ل��ري��ا���ش��ي��ة �ل�����ش��رط��ي��ة، ب��ال��ت��ع��اون مع 

�للجنة �لعليا �لريا�شية يف �شرطة �أبوظبي.
نائب  �ل�شام�شي  بطي  خليفة  �لعميد  و�أ���ش��اد   
�للجنة  رئي�ص  و�خل��دم��ات  �ملالية  قطاع  مدير 
�لعليا �لريا�شية، خالل تتويجه �لفرق �لفائزة 
�مل�شاركني   من منت�شبي  �لتناف�ص بني  ب��روح   ،
�ل��ق��ط��اع��ات يف ���ش��رط��ة �أب��وظ��ب��ي، م��و���ش��ح��اً  �ن 
�مل��ح��ب��ة و�لعالقات  �أو�����ش���ر  ت��ع��زز  �ل��ب��ط��ولت  

لر�شالة  جت�شيد�ً   �ملت�شابقني،  ب��ني  �ملجتمعية 
على  ب�العمل  �أبوظبي،  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة 
ب��دن��ي��اً و�شحياً  �ل��ع��ال��ي��ة و�ل��د�ئ��م��ة  �جل��اه��زي��ة 
ور�شالتهم  و�جبهم  ل��ي��وؤدو�  �ملنت�شبني  جلميع 

بكفاءة عالية.
نيويورك  جامعة  دعم  على  �ل�شام�شي،  و�أثنى، 
�لريا�شية  �ملر�فق  وتوفري  للبطولة،  �أبوظبي 
يف حرمها �جلامعي، وتوفري كل �ل�شبل لإجناح 
�لقيادة  �شر�كتها وتعاونها مع  �لبطولة، �شمن 

�لعامة ل�شرطة �أبوظبي.
 و�أ����ش���ار، �ل��ع��ق��ي��د حم��م��د ع��ل��ي �مل��ه��ريي مدير 
مركز �لرتبية �لريا�شية �ل�شرطية، �إىل �أهمية 
�شرطة  ملنت�شبي  �لريا�شية  �لأن�شطة  ممار�شة 
�أبوظبي، م�شري�ً �إىل  دور  �لريا�شة يف �لإعد�د 
ملنت�شبي ومنت�شبات  �لبدين و�لذهني و�لنف�شي 
�ل�شرطة، مما يحقق �أد�ء �أرقى وكفاءة �أعلى يف 

تنفيذ �ملهام �ملوكلة �إليهم.

وفيما حقق فريق قطاع  �شوؤون �لأمن و�ملنافذ 
�ملركز �لأول يف �ملجموع �لعام، جاء قطاع �ملو�رد 
�ملهام  قطاع  و�حتل  �لثاين،  �ملركز  يف  �لب�شرية 
متقاربة  مناف�شة  بعد  �لثالث  �مل��رك��ز  �خلا�شة 

بني خمتلف �لقطاعات �ل�شرطية.
وت�شمنت �لبطولة م�شافات: 50 و 100مرت 
على  �شباحة  مرت   100 و  و50  ح��رة،  �شباحة 
�ل�شدر، و 50 و 100 مرت �شباحة على �لظهر، 
�إ�شافة �إىل  50 مرت �شباحة حرة تتابع رباعي، 

متنوع. تتابع  مرت  و 50 
ح�����ش��ر ف��ع��ال��ي��ات �ل���ب���ط���ول���ة، �ل��ع��ق��ي��د حممد 
�لريا�شية  �لرتبية  مركز  مدير  �ملهريي  علي 
�ل�شرطية، و�ملقدم ع�شام عبد�هلل �آل علي نائب 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  ت��ي��ت  �مل���رك���ز، و ج���ون  م��دي��ر 
ل�شركة متكني �ملمثل �حلكومي لإمارة �أبوظبي 
نائب  بلوم  �ل��ف��رد  و�ل��دك��ت��ور  �جلامعة،  مل�شروع 

رئي�ص جامعة نيويورك �أبوظبي.

ملعب توتنهام �جلديد ميتلك خ�شائ�ش فريدة  باخ يرف�ش �لتعليق على �شر�ء �أ�شو�ت يف ريو 
�أكد رئي�ص �للجنة �لوملبية �لدولية �لملاين توما�ص باخ �م�ص �لأول �خلمي�ص 
�نه من �ملبكر �لتعليق على �ل�شكوك حول عملية �شر�ء �ل�شو�ت ملنح مدينة 
تتابع  �ملنظمة  �ن  �ىل  م�شري�   ،2016 �وملبياد  ��شت�شافة  �لرب�زيلية  ري��و 
�لمر عن كثب. وقال باخ لدى و�شوله �ىل ليما عا�شمة �لبريو �خلمي�ص 
�لتعليق.  لأو�ن���ه  �ل�شابق  من  �ن��ه  �تهامات،  توجد  ل  �حلا�شر،  �لوقت  “يف 
نحن نتابع �لق�شية عن كثب«. وت�شهد ليما �لربعاء �جتماعا للدورة 131 
�برمته  �ل��ذي  �لت��ف��اق  على  للت�شويت  �لدولية  �لوملبية  �للجنة  لأع�شاء 
�لمريكية  �جنلي�ص  لو�ص  ومدينة  باري�ص  �لفرن�شية  �لعا�شمة  مع  �للجنة 
و2028   2024 �ل�شيفية يف  �لوملبية  �للعاب  دورت��ي  ��شت�شافة  ملنحهما 
على �لتو�يل. وفتحت �ل�شلطات �لرب�زيلية حتقيقا يف عملية ر�شوة لأع�شاء 

يف �للجنة �لأوملبية �لدولية ل�شمان منح ريو ��شت�شافة �للعاب يف 2016.
ونفذت �ل�شرطة �لرب�زيلية يف وقت مبكر �شباح �لثالثاء، عمليات دهم يف 11 
موقعا، �شمن حتقيق يف �شر�ء �أ�شو�ت لختيار ريو من قبل �للجنة �لوملبية 
�لدولية كمدينة م�شيفة لأوملبياد 2016، موؤكدة �نها حتقق يف �شبكة ف�شاد 
لوبلون  �ىل ح�شول مد�همات يف �شاحية  “غلوبو”  �شبكة  و�أ�شارت  دولية. 
نوزمان  كارلو�ص  �لرب�زيلية  �لوملبية  �للجنة  رئي�ص  منزل  حيث  �لر�قية 
�لذي كان رئي�ص ملف تر�شيح �ملدينة. و�شبق لفرن�شا فتح حتقيق مماثل عرب 
�ملتعلقة  �لر�شوة  �لتدقيق يف عمليات  �لتي تعمل على  �ملالية  �لعامة  �لنيابة 
مبنح ��شت�شافة �أوملبياد 2016، و�لذي مت �لت�شويت عليه يف �جتماع للجنة 

�لدولية يف كوبنهاغن يف �لثاين من �أكتوبر 2009.

توتنهام  لنادي  �جلديد  �مللعب  �أن  �ملمتاز  �لنكليزي  �ل��دوري  ر�بطة  �أعلنت 
�للندين �لذي يت�شع ل�61 �لف متفرج، �شيحظى باأول �أر�شية ملعب كرة قدم 
قابلة لل�شحب. وكان رئي�ص نادي �شمال لندن د�نيال ليفي قد �شرح يف وقت 
�شابق �أنه متحم�ص ل�شت�شافة فريق لكرة �لقدم �لمريكية من لندن. وبناء 
��شطناعية  �أر�شية  �لقدم وحتتها  لكرة  ع�شبية  �أر�شية  هناك  �شيكون  عليه، 

من �أجل كرة �لقدم �لأمريكية.
وكان توتنهام قد عقد �شر�كة لع�شر �شنو�ت �شتمكنه من ��شت�شافة مبار�تني 

�شنويا على �أر�شه يف كرة �لقدم �لمريكية.
و�شتكون �لأر�شية �لع�شبية فوق �ل�شطناعية �ملعرتف بها من قبل �لدوري 

�لمريكي لكرة �لقدم و�شتق�شم �ىل ثالثة �أق�شام.
وبح�شب بيان �شادر عن �لنادي �للندين، فاإن �لر�شية �لع�شبية �لقابلة لل�شحب 

كليا �شيتم ��شتخد�مها لكرة �لقدم، يف حني �أن �لر�شية �ل�شطناعية حتتها 
�شيتم ��شتعمالها من �أجل مباريات كرة �لقدم �لمريكية، �حلفالت �لغنائية 

وجمموعة من �ملنا�شبات �لأخرى، وذلك من �أجل حماية �لر�شيتني.
ويتطلع توتنهام لالنتقال �ىل �مللعب �جلديد يف بد�ية �ملو�شم �ملقبل، علما �نه 
يخو�ص حاليا �ملباريات على �أر�شه على ملعب وميبلي �ل�شهري، منتظر� �نهاء 
و�ي��ت هارت  بناوؤه �ىل جانب ملعب  �ل��ذي يتم  �مل�شتقبلي  �ل�شغال يف ملعبه 
لين �لقدمي. و�عرب ليفي ل�شبكة �ي ��ص بي �ن �لمريكية يف �لعام �ملا�شي 
عن حتم�شه �لكبري مل�شاهدة مباريات كرة قدم �مريكية على �مللعب �جلديد 
د�ئما يف  فريقا  �أن متلك  �ل��دوري  ر�بطة  فيها  تريد  �ىل مرحلة  و�شلنا  �ذ� 
لندن، هذ� �مللعب ميكنه حرفيا �أن ي�شبح، بغ�ص �لنظر عن �لفريق، ملعبه 

و�شي�شعر �أنه ي�شتاأجر ملعب توتنهام.

حت��ت��ف��ل ���ش��رك��ة ف����ري�ري خ���الل ع��ط��ل��ة ن��ه��اي��ة �ل�شبوع 
�شعر  تاأ�شي�شها فيما قد ي�شل  �شبعني عاما على  مب��رور 
بع�ص �شيار�تها �ىل ماليني �لدولر�ت يف مز�د�ت علنية 

وحتتل مر�كز متقدمة على حلبات �لعامل.
�شمال  �يام من �لحتفالت يف  �إقامة ثالثة  �ملقرر  ومن 
�يطاليا مبنا�شبة هذه �لذكرى. فتجتمع �جلمعة حو�ىل 
500 �شيارة يف ميالنو وتتنقل منها �ىل مودينا و�شول 
�ىل م��ه��د م���ارك���ة �حل�����ش��ان �جل���ام���ح م���ع م��دع��وي��ن مت 

�نتقاوؤهم بعناية.
ب�شوؤون  �ملتخ�ش�ص  �مل���وؤرخ  فريجي�ص  باتري�ص  ويو�شح 
�ل�شيار�ت لوكالة فر�ن�ص بر�ص فري�ري ماركة ��شطورية 
متتلك �شجال �شاطعا يف حلبات �شباقات �ل�شرعة وت�شكل 

قمة �ل�شيارة �لريا�شية.
ب�شبب  �شيما  ول  ف��ري�ري  �شيارة  يف  �شحر  ثمة  وي�شيف 
هديرها �ملميز ف�شال عن �ن �متالك ف��ري�ري هو جزء 

من �للعبة.
ه���ذه �ل��ق�����ش��ة �ل��ف��ري��دة م���ن ن��وع��ه��ا يف ت���اري���خ �شناعة 
�حل�شان  ظهر  عندما   1929 �ل��ع��ام  ب���د�أت  �ل�����ش��ي��ار�ت 
�لثالثي  �لي��ط��ايل  �لعلم  يعلوه  �ل��ذي  �ل�شهري  �جلامح 
�لألو�ن للمرة �لوىل على �شيار�ت �شباق �لفا روميو �لتي 

كان �حد �شائقيها �نزو فري�ري.
وخرجت �ول �شيارة فري�ري وكانت من طر�ز 125 ��ص 
من م�شنع مار�نيلو على م�شافة قريبة من مودينا بعد 
�حلرب �لعاملية �لثانية �لعام 1947 وكانت وليدة �فكار 

�نزو فري�ري.
حل�شان  �شغري  جم�شم  ����ص   125 �شيارة  على  وو���ش��ع 
يف  �ليطايل  �لطيار  بار�كا  لفر�ن�شيك�شو  تكرميا  ��شود 
كان  �ل��ذي  �لعاملية �لوىل  �شرب �لبطال خالل �حل��رب 

ي�شعه على طائرته.
وروى �نزو فري�ري يف �حد �ليام �ن و�لدة �لطيار �لذي 
قتل خالل �ملعارك يف �لعام 1918 قالت يل يوما: �شع 
ع��ل��ى �ل��ي��ات��ك �حل�����ش��ان �جل��ام��ح �ل���ذي ك���ان ي�شتخدمه 
جنلي. فهو �شيجلب لك �حلظ مو�شحا �نه ��شاف �إليه 
�خللفية �ل�شفر�ء للتذكري بالو�ن م�شقط ر�أ�شه مودينا.
�لذ�كرة  يف  نف�شها  �شريعا  ف����ري�ري  ���ش��ي��ار�ت  وف��ر���ش��ت 

�جلماعية.
�ل�شخا�ص  من  بقلة  حم�شورة  �ل�شيار�ت  هذه  �ن  �ل 
�لقادرين على دفع مبلغ ير�وح بني 150 �لف يورو 
و�كرث من مليون يف ��شد�ر�ت خا�شة. وينبغي �ي�شا 
�لتحلي بال�شرب لمتالك �شيارة كهذه. فقد ك�شف 
�ملا�شي  �لعام  ماركيونه  �شريجيو  �ل�شركة  رئي�ص 
�نه ينبغي �لنتظار ثالث �شنو�ت للح�شول على 

“فري�ري 488«.
وقد ��شتقلت �ملاركة عن فيات كر�ي�شلر نهاية 
يف  مطروحة  ��شهمها  وباتت   2015 �لعام 
ت�شجل  وهي  ونيويورك  ميالنو  بور�شتي 
 3،1 �عمالها  رق��م  بلغ  �ذ  مم��ت��ازة  نتائج 
مليار�ت يورو يف �لعام 2016 يف مقابل 
فيما  فقط،  �شيارة   8014 ت�شليم 

�ىل  لت�شل   %  38 بن�شبة  �ل�شافية  �رب��اح��ه��ا  �رتفعت 
400 مليون يورو. وي�شري كارلو �لربتو كارنافاله مافه 
�ن  ميالنو  يف  بوكوين  جامعة  يف  �ل�شرت�تيجيا  ��شتاذ 
�ملاركة توفر “نوعية فائقة من �لعمل �ل�شناعي �حلريف 

يرت�فق مع تو��شل وثيق مع �لزبائن.
زب��ائ��ن��ه��ا من  م��ط��ال��ب  �در�ج  “فهي جن��ح��ت يف  وي��و���ش��ح 
مع  ي��ت��و�ف��ق  مب��ا  لديها  �لت�شنيع  �آل��ي��ات  تطويع  خ��الل 
ط��ل��ب��ات �ل��زب��ون م��ن م��ق��ود وم��ق��اع��د “. وه���ي ت�شتقبل 
مل�شتهم  ��شافة  ليتمكنو� من  �مل�شانع  �لزبائن يف  ه��وؤلء 

�خلا�شة.
“فري�ري”  �شيارة  �متالك  �ن  �جلامعي  �ل�شتاذ  ويقول 
ينبغي �ن ياأتي “عن جد�رة”، مو�شحا “ينبغي �ن يكون 
�ملرء جزء� من هذ� �لنادي فثمة �لكثري من �لو�شوليني 
من �لثرياء �جلدد �لذين يريدون دخول هذ� �لنادي �ل 

�نه ينظر �ليهم بالت�شكيك«.
ويوؤكد باتري�ص فريجي�ص �ن فري�ري كانت فعال ماركة 
�مل���رء �ن يكون  ع��ل��ى  ���ش��غ��وف��ني. وك���ان ينبغي  ����ش��خ��ا���ص 
�شغوفا جد� �ذ� كانت ت�شاب باأعطال على �لدو�م مع �ن 

�لنا�ص كانو� ل يك�شفون عن ذلك.
�ذ  �لن  �ل�شيء  بع�ص  تغري  �لو�شع  �ن  �مل���وؤرخ  وي�شيف 
�ملي�شورين  �لبوهيميني  ل��ل��ب��ورج��و�زي��ني  م��ارك��ة  ب��ات��ت 

�لذين يقومون با�شتثمار.
وقد يحط هذ� �لو�شع من قدر �لهالة �ملحيطة بفري�ري. 
فري�ري  ن��وع  م��ن  م��ز�د  يف  تباع  �شيارة  �غلى  تبقى  لكن 
بيعت  وق��د   .1957 للعام  تعود  �شكاللييتي  ����ص   335

مطلع �لعام 2016 ب�شعر 32 مليون دولر يف باري�ص.
وعلى �حللبات كذلك، ل تز�ل فري�ري وهي �قدم فريق 
يف �شباقات �لفورمول و�حد، حتتل �ل�شد�رة. ومبنا�شبة 
يوؤهلها  نف�شها يف موقع  ف��ري�ري  70 عاما جتد  م��رور 

�لأملاين  مع  لل�شائقني  �لعامل  ببطولة  للفوز 
مع  ي��ت��ن��اف�����ص  �ل����ذي  ف��ي��ت��ل  �شيب�شتيان 

لوي�ص  �لربيطياين  �شائق مر�شيدي�ص 
هاملتون �ملت�شدر.

68 مو�شما  ومتتلك ف��ري�ري بعد 
�لفورمول  �شباقات  يف  خا�شته 

فوز  مع  ر�ئعا  �شجال  �ل��و�ح��د 
�شباق   228 ب  ���ش��ائ��ق��ي��ه��ا 

و�شعودهم  ك��ربى  ج��ائ��زة 
�لتتويح  م���ن�������ش���ة  �ىل 

و�حر�زها  م���رة،   721
بطولة  يف  ل��ق��ب��ا   16

لل�شانعني  �ل����ع����امل 
و15 لقبا لل�شائقني 
. وكان �خر �شائقيها 
باللقب  �ل��ف��ائ��زي��ن 
ر�ي��ك��ون��ني يف  كيمي 

�لعام 2007.

فري�ري حتتفل ب�70 عاما على تاأ�شي�شها 
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نادي يوفنتو�ص،  �ليغري كتيبة  �ملدرب ما�شيميليانو  يخترب 
�م��ام �شيفه كييفو  �ملا�شية،  �ل�شتة  �لع��و�م  �للقب يف  حامل 
فريونا، �ليوم �ل�شبت يف �فتتاح �ملرحلة �لثالثة من �لدوري 

على  �ملقبل  �لثالثاء  حلوله  قبل  �لقدم،  لكرة  �لإي��ط��ايل 
دوري  من  �لوىل  �جلولة  قمة  يف  �ل�شباين  بر�شلونة 

�بطال �وروبا.
�لقارية  �مل�شابقة  ودع  �ل��ذي  بر�شلونة  مو�جهة  وقبل 
�لوىل �ملو�شم �ملا�شي على يد يوفنتو�ص يف ربع �لنهائي، 
يتعني عليه تخطي عقبة كييفو �ملتو��شع �منا �لثابت 

فنيا.
�ملر�شحني للحفاظ على  �قوى  ويعد يوفنتو�ص من 

لقبه، يف ظل �لرت�شانة �لقوية �لتي ميلكها �ليغري 
ويبلغ جمموع رو�تبها �شنويا 164 مليون يورو 
يورو  مليون   18 مقابل  دولر(  مليون   197(

فقط لالعبي كييفو.
ديلو  غازيتا  ل  �شحيفة  در����ش��ة  �ىل  و��شتناد� 

رو�تب  �جمايل  فان  �خلمي�ص،  ن�شرتها  �شبورت 
�ندية �لدوري �ليطايل �رتفعت هذ� �ملو�شم من 

ي��ورو، وياأتي يوفنتو�ص  955 مليون  927 �ىل 
يف �ملقدمة برو�تب ت�شل �ىل 164 مليونا مقابل 

117 مليالن و91 لروما و82 لنرت و81 لنابويل 
و62 لالت�شيو.

وي��درك م��درب كييفو رولن���دو م��ار�ن متاما ما ينتظره 
ت��ع��رف مت��ام��ا �نك  ت��ذه��ب �ىل ه��ن��اك  “عندما  ت��وري��ن��و  يف 
�ي�شا  لكن  تنمو  �شتجعلك  جميلة  معاناة  لكنها  �شتعاين، 

تدفعهم على �ملعاناة«.
ويعود �ىل ت�شكيلة فريق �ل�شيدة �لعجوز، وهو �حد خم�شة 
�لو�شط �لملاين  فرق حققت فوزين من مبار�تني، لعب 
جورجيو  مد�فعه  يفتقد  �ليغري  لكن  خ�شرية.  �شامي 
�شاقه خالل تو�جده مع منتخب  بربلة  �مل�شاب  كييليني 
�ىل  بال�شافة   ،2018 مونديال  ت�شفيات  يف  �يطاليا 
زميله �ملخ�شرم �ندريا بارت�شايل، فيما قد يخلد �ملهاجم 
طويلة  رحلة  بعد  �لر�حة  �ىل  ديبال  باولو  �لرجنتيني 

�ىل �مريكا �جلنوبية.
د�نييلي  �لدفاعي  بالثنائي  �ل��زج  �ىل  �ليغري  يلجاأ  وق��د 
روغاين و�ملغربي مهدي بنعطية، فيما قد يكون �لملاين 
بنديكت هوفيدي�ص خيار� ��شافيا، ويريد �لقادم ماتيا دي 
ت�شيليو فر�ص نف�شه يف �لت�شكيلة بعدما لعب �شابقا حتت 

��شر�ف �ليغري يف ميالن.
وقال دي ت�شيليو كان هاما يل �لعمل جمدد� مع �ليغري 

�لذي �ظهر ثقة كبرية بي يف ميالن.
�ل�شبت لن تكون �شهلة، كييفو فريق منظم  وتابع مبار�ة 
نفكر  بعدها  �لنقاط،  بذهنية جلب  نلعب  �ن  ج��د�. يجب 

يف مبار�ة بر�شلونة.
روم���ا لن��ط��الق م�شو�ره  ي�شتعد  ي��وف��ن��ت��و���ص،  غ���ر�ر  وع��ل��ى 

�لوروبي �مام �شيفه �تلتيكو مدريد �ل�شباين عندما يحل 
على �شمبدوريا �شريك �ل�شد�رة �ل�شبت.

فوز  �ي  �لعا�شمة  ف��ري��ق  يحقق  ومل 
يف مبار�تني، لكنه قدم �د�ء هجوميا 
قويا �شد �نرت قبل �ن يفقد تقدمه 
و�يقاعه يف �خر ن�شف �شاعة 

ويخ�شر 1-3.
وي���خ���ت���ت���م 

نابويل �لقوي �ملرحلة غد� �لحد على �ر�ص بولونيا �لثامن، 
قبل رحلة طويلة �ىل �وكر�نيا ملو�جهة �شاختار د�نيت�شك يف 

دوري �لبطال.
�نت�شارين  �شاحب  م��ي��الن،  م��ب��ار�ة  على  �لن��ظ��ار  وت��رتك��ز 
�ربع  وكالياري، مع م�شيفه لت�شيو �شاحب  كروتوين  على 

نقاط.
ويحوم �ل�شك حول م�شاركة لعب و�شط ميالن �لرجنتيني 
منتخب  مع  �مل�شاركة  من  بالعودة  تاأخره  بعد  بيليا  لوكا�ص 
بالده يف ت�شفيات �ملونديال برغم �نه مل ي�شارك �ي دقيقة 

يف مو�جهة فنزويال.
لوكاتيلي  مبانويل  مونتيال  فينت�شنزو  �مل���درب  يدفع  وق��د 
كي�شييه  ف��ر�ن��ك  �لعاجي  جانب  �ىل  ليلعب  بيليا  م��ن  ب��دل 
على  هجوميا  مونتيال  ي��ع��ول  كما  مونتوليفو.  وري���ك���اردو 
باتريك كوتروين و�ل�شباين �شو�شو، وميلك خيار�ت �أخرى 
مثل �لرتكي هاكان جالهان �أوغلو وفابيو بوريني وجاكومو 

بونافنتور�.
 200 و�نفق ميالن مع مالكيه �ل�شينيني �جلدد �كرث من 

مليون يورو ل�شتعادة �جماده �ل�شابقة.
�ل��ذي حقق بد�ية جيدة ب�شت نقاط كاملة،  �ن��رت  �م��ا ج��اره 
في�شت�شيف �شبال �ل�شاعد و�لذي حقق �نطالقة لفتة باربع 

نقاط من مبار�تني.
ويف باقي �ملباريات، يلعب غد� �لحد �تالنتا مع �شا�شوولو، 
كالياري مع كروتوين، فريونا مع فيورنتينا، �ودينيزي مع 

جنوى وبينيفنتو مع تورينو.

�لرم�شى  لتحدي  �لدولية  دب��ي  بطولة  مناف�شات  �ل�شبت  �ليوم  تنطلق 
�لتي ينظمها نادي رحالة �لإم��ار�ت بالتعاون مع جمل�ص دبي �لريا�شي 

حتت �شعار “من دبي �إىل �لعامل«.
على  للم�شي  نوعها  م��ن  �لأوىل  تعد  �لتي   - �لبطولة  مناف�شات  وت��ق��ام 
�لرمال �ل�شاخنة - يف حديقة م�شرف يف دبي وميتد �ل�شباق مل�شافة 200 

مرت مي�شي خالله �مل�شاركون على �لرمال �ل�شاخنة حفاة �لأقد�م.
وي�شمح لكل م�شارك �ل�شرت�حة �أثناء �ل�شباق حيث تتوفر نقاط ��شرت�حة 
�ل�شرت�حة  وقت  و�شيكون  �مل�شار  طول  على  �أمتار   10 كل  للمت�شابقني 
حم�شوبا من �لزمن �لأ�شلي لل�شباق على �أن يفوز �ملت�شابق �لذي يحقق 
�لذي يجري  �مل�شارك  ��شتبعاد  يتم  �ل�شباق فيما  �أقل زمن ممكن لإنهاء 

يف �ل�شباق.
رئي�ص  �لإم���ار�ت  رحالة  رئي�ص  جم��رن  �ل�شيخ  بن  حممد  عو�ص  وتوقع 
مهرجان �لرحالة �لعاملي �أن تكون �مل�شاركة قيا�شية نظر� لالإقبال �لكبري 
من قبل �ملو�طنني و�ملقيمني و�ل�شياح على �لت�شجيل خالل �لأيام �ملا�شية 
يف هذ� �حل��دث �ل��ذي يعرف �لعامل على ت��ر�ث �لإم��ار�ت وحياة �لأجد�د 

و�لأجو�ء �لتي عا�شو� فيها يف ظل ق�شوة �لطبيعة �ل�شحر�وية.
و�أكد �كتمال كافة �لتجهيز�ت ل�شتقبال �جلمهور و�مل�شاركني يف �لبطولة 
و��شتعد�د جلان �لتحكيم لإد�رة �ملناف�شات باأحدث تقنيات �ملر�قبة وح�شاب 
مبوقع  �شيتو�جد  �ل���ذي  �ملتكامل  �لطبي  و�ل��ف��ري��ق  و�لتوقيت  �ل��ن��ق��اط 
�حلدث للحفاظ على �شالمة �مل�شاركني وتقدمي �لدعم �لطبي لأي حالة 

ف�شال عن �إجر�ء فحو�شات طبية على �ملتناف�شني قبل وبعد �ل�شباق.
على  وق��ائ��ي��ة  �إج�����ر�ء�ت  �شتطبق  �أن��ه��ا  �ملنظمة  �للجنة  �أع��ل��ن��ت  ذل��ك  �إىل 
و�إل���ز�م  طبيا  لئ��ق  غ��ري  ي��ك��ون  �شخ�ص  �أي  ��شتبعاد  و�شيتم  �مل�����ش��ارك��ني 
بكرثة  �ملياه  و�شرب  �ل�شم�ص  �أ�شعة  من  �لو�قية  �لقبعات  لب�ص  �مل�شاركني 
�لطبية  �للجنة  �أو���ش��ت  فيما  �ل�شباق  �أث��ن��اء  �ملبللة  �ملنا�شف  و��شتعمال 
�لر�غبني يف �مل�شاركة ب�شرب �ملاء ب�شكل م�شتمر قبل �مل�شي و�أثناء �ل�شباق 
وبعده وعدم �لتوقف عن �شرب �ملاء حتى �إذ� �شعر �مل�شارك بالرتو�ء وذلك 

لتجنب �لإ�شابة باأي �آثار من �ل�شم�ص.
�أمر��ص  �أو  لديهم ح�شا�شية  �أمام من  �مل�شاركة  �ملنظمة  �للجنة  وحظرت 
متنعهم م��ن ذل���ك وه���م م��ن م��ر���ش��ى �ل�����ش��ك��ري وق�����ش��ور �ل��ق��ل��ب ونق�ص 

من  وغريها  �جللد  ت�شلب  مثل  جلدية  �أمر��ص  لديهم  وممن  �لرتوية 
�لأمر��ص �لتي قد تعر�ص م�شابيها �إىل �شربة �شم�ص و�شيكون على جميع 
�لر�غبني يف �مل�شاركة �إجر�ء �لفحو�شات �لطبية �لالزمة لإثبات قدرتهم 

�لبدنية على �مل�شاركة وتكون �مل�شاركة على م�شوؤوليتهم �ل�شخ�شية.
�إط��الق حدث جديد من  يذكر �ن �لهدف من تنظيم هذه �لبطولة هو 
�لريا�شية ف�شال عن  نوعه باعتباره منوذجا مبتكر� ومتميز� لل�شياحة 

�إبر�ز �لقدر�ت �لبدنية وقوة �لتحمل للم�شاركني.
وتعد �لرم�شى من �لريا�شات �لرت�ثية �لتي لها فو�ئد �شحية متعددة 
مما  �جل�شم  يف  �ل��ز�ئ��دة  �لكهربائية  �ل�شحنات  تفريغ  على  تعمل  حيث 

ي�شاهم يف عالج �لأمر��ص �ملزمنة.

نابويل يف �شيافة بولونيا قبل مواجهة �شختار 

يوفنتو�ش يلتقي كييفو ��شتعد�دً� ملعركة بر�شلونة 

�نط�الق مناف�ش�ات بط�ول�ة دب�ي �لدولي�ة لتح�دي �لرم�ش���ى

�ن�شم �لفرن�شي زين �لدين زيد�ن مدرب ريال مدريد 
�ل�شباين بطل �وروب��ا �ىل لئحة �ملطالبني بتقلي�ص 
�ن  معترب�  �لقدم،  كرة  يف  �ل�شيفية  �لنتقالت  فرتة 
�لبطولت،  �ن��ط��الق  قبل  يتوقف  �أن  يجب  �مل��رك��ات��و 
على غر�ر ما ح�شل �م�ص �لأول �خلمي�ص يف �لدوري 

�لنكليزي لكرة �لقدم.
وقال زيد�ن يف موؤمتر �شحايف “�أو�فق على �لمر 

يتوقف  �ن  يجب  �لنا�ص.  من  �لكثري  مثل  عينه 
�ملركاتو عندما ينطلق �لدوري. هذ� موؤكد«.
وت���اب���ع “ل مي��ك��ن��ن��ا ت��غ��ي��ري �ل��ف��ري��ق خالل 
�مل�������ش���اب���ق���ة، ه�����ذ� م����ا �ع���ت���ق���ده وه�����و ر�أي 
�ل���ك���ث���ريي���ن«. و����ش���وت���ت �ن����دي����ة �ل������دوري 
قر�ر  مل�شلحة  �خلمي�ص  �ملمتاز  �لنكليزي 
�ق���ف���ال ب����اب �لن���ت���ق���الت �ل�����ش��ي��ف��ي��ة قبل 

�نطالق مو�شم 2019-2018.
تعاقد�ت  �ي  �ج����ر�ء  ل��الأن��دي��ة  ي�شمح  ول���ن 
غرينيت�ص  بتوقيت   16،00 �ل�شاعة  بعد 

من نهار �خلمي�ص �لذي 
ي�������ش���ب���ق �ن���ط���الق 

�لبطولة.

و�نتهت فرتة �لنتقالت يف �نكلرت� يف 31 �غ�شط�ص 
�ملا�شي، �ي بعد �نطالق مناف�شات �لدوري، و�لذي بد�أ 

هذ� �ملو�شم قبل ثالثة ��شابيع من هذ� �ملوعد.
�ل�شلوفيني  �لوروب�������ي  �لحت�����اد  رئ��ي�����ص  �ع����رب  ك��م��ا 
�ل��ك�����ش��ن��در ت�����ش��ي��ف��ريي��ن ع���ن دع���م���ه ل��ت��ق�����ش��ري فرتة 
�لنتقالت بقوله �لأربعاء �ملا�شي “من وجهة نظري، 
�لالعبون  ي��ب��د�أ  �ن  ج��ي��د�  لي�ص 
ل����ن����اد م���ع���ني م�����ع �ن���ط���الق 
وي�شبحون مع  �لبطولة، 
�قفال  ل����دى  �آخ�����ر  ن����اد 
ب�������اب �لن�����ت�����ق�����الت. 
ث����م����ة �ل����ك����ث����ري من 
لفرتة  �ليقني  ع��دم 
ط����وي����ل����ة. ول����ذل����ك 
�ن  �ق��������ول  �ن  �ود 
ب������اب �لن����ت����ق����الت 
ي��ك��ون طويال  ق���د 
و�وؤي��������������������������������������د 

تق�شريه«.

زيد�ن يطالب باإقفال باب 
�النتقاالت �ل�شيفية 

�ملناف�ص  �شيتي  �شتوك  م���درب  ه��ي��وز  م���ارك  ق��ال 
�م�ص  �لقدم  لكرة  �ملمتاز  �لإجنليزي  �ل��دوري  يف 
�شيغيب عن مو�جهة  �شوكرو�ص  ر�ي��ان  �لقائد  �إن 
يونايتد غد�  مان�ش�شرت  �أم��ام  �أر�شه  �لفريق على 

�ل�شبت ب�شبب �إ�شابة يف ظهره.
و�أ�شيب �ملد�فع، �لذي وقع عقد� جديد� ملدة �أربع 
ظهره  يف  �إ�شابته  عقب  �ملا�شي  �لأ�شبوع  �شنو�ت 
لفرتة طويلة من �ملو�شم �ملا�شي، يف ظهره خالل 

�لتدريبات. 
وقال هيوز يف موؤمتر �شحفي “�لإ�شابة �لوحيدة 
�شوكرو�ص  لر�يان  لالأ�شف  لدينا  �لتي  و�لكبرية 
�ملرجح غيابه  �لتدريب ومن  �أ�شيب خالل  �لذي 

�ل�شابقة  كالإ�شابات  »لي�شت  �ل��ي��وم.  م��ب��ار�ة  ع��ن 
يف ف��ق��ر�ت �ل��ظ��ه��ر ل��ك��ن ه���ذه �مل���رة �لأم����ر يتعلق 
بالأربطة �ملحيطة بالظهر و�شننتظر حتى ت�شتقر 
حالته. هذ� من �شوء �حلظ لأنه بد�أ �ملو�شم ب�شكل 

جيد حقا«.
�لدوري  مت�شدر  مو�جهة  عن  �أي�شا  يغيب  وق��د 
�ملمتاز �لكامريوين �إيريك مك�شيم �شوبو موتينج 
خالل  �خللفية  �لفخذ  ع�شالت  يف  �إ�شابته  بعد 
�لعديد  يعاين  بينما  ب��الده  منتخب  مع  تو�جده 

من لعبي �لفريق من كدمات خفيفة.
يف  �شتوك  ملعب  على  �لفوز  يونايتد  يحقق  ومل 
2013 لكنه يت�شدر  �أبريل ني�شان  �لدوري منذ 

�نت�شار�ت  ث��الث��ة  حقق  �أن  بعد  حاليا  �مل�شابقة 
متتالية �أحرز خاللها ع�شرة �أهد�ف دون �أن تهتز 

�شباكه وح�شل �لعالمة �لكاملة.
�إيفرتون  �أم��ام  فريقه  خ�شر  �ل��ذي  هيوز  و�أ�شاف 
بروميت�ص  و�شت  وتعادل مع  �ر�شنال  وتفوق على 
يونايتد  “يتفوق  مباريات  ث��الث  �أول  يف  �لبيون 
ب�شكل  �لفريق  ي���وؤدي  حاليا.  �لأن��دي��ة  كافة  على 
ر�ئ����ع. »و�ج��ه��ن��ا نف�ص �مل��وق��ف �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي مع 
ي��و����ش��ل م�شريته  ل��ك��ن��ه مل  ���ش��ي��ت��ي  م��ان�����ش�����ش��رت 
يونايتد  م��ان�����ش�����ش��رت  ت�����ش��ك��ي��ل��ة  ل��ك��ن  �ل��ن��اج��ح��ة. 
�حلالية يف غاية �لقوة و�لفريق يوؤدي ب�شكل ر�ئع 

حاليا وهو ما يعجب جماهريه وي�شعدها«.  

�شوكرو�ش يغيب عن مو�جهة يونايتد لالإ�شابة 

العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
اعالن اأمر اأداء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/122   امر اداء    
�ملن�شوري   غالب  مطر  �شعيد  �حمد    -1  : عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
جم���ه���ول حم���ل �لق����ام����ة مب���ا �ن ط���ال���ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/ ف����اروق 
�مر  ��شت�شد�ر  طلب    - �مل��رزوق��ي  ح�شن  حممد  عبد�لرحمن 
  2017/4/2 بتاريخ   �لبتد�ئية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  فقد  �د�ء 
للمدعي  دره���م   1970000 مبلغ  ب�����ش��د�د  عليه  �مل��دع��ى  �ل����ز�م 

و�لر�شوم و�مل�شاريف.
رئي�ش الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1874  عمايل جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- �شماء ملقاولت �نظمة �لتكييف - �ص ذ م م  2-�شماء ملقاولت 
�نظمة �لغاز - ذ م م - جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ ��شامة خليفة حممد 
�لدعوى  �أق��ام عليك  قد   - �ل��زب��ادي  �شيف  �شعيد  �شيف  ر��شد   : �حلمد�ين وميثله 
وقدره  مبلغ  �مل��دع��ي��ة  �ىل  ت���وؤدي  ب���اأن  عليها  �مل��دع��ي  �ل���ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها 
)255000 درهم( مع �ملطالبة بقيمة تذكرة �لعودة �ىل موطنه بقيمة 2000 درهم 
و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لثنني  �ملو�فق  
2017/9/11  �ل�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1928  عمايل جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- �شماء ملقاولت �نظمة �لتكييف - �ص ذ م م  2-�شماء ملقاولت 
�نظمة �لغاز - ذ م م - جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ يا�شر يو�شف حممد 
�لدعوى  عليك  �أق���ام  ق��د   - �ل��زب��ادي  �شيف  �شعيد  �شيف  ر����ش��د   : وميثله  �ل��ف��ك��ي  
ومو�شوعها �ملطالبة �لز�م �ملدعي عليها باأن توؤدي �ىل �ملدعية مبلغ وقدره )90600 
درهم( مع �ملطالبة بقيمة تذكرة �لعودة �ىل موطنه بقيمة 2000 درهم و�لر�شوم 
و�مل�����ش��اري��ف وم��ق��اب��ل �ت��ع��اب �مل��ح��ام��اة. وح����ددت ل��ه��ا جل�شة ي���وم �لث��ن��ني  �ملو�فق  
2017/9/11  �ل�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2797   جتاري جزئي              

حمل  جم��ه��ول   - ل  بنكا  ختيكوند  ك��وم��ار  رف��ي��ج��ن��در�   -1  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ �ميك�ص )�ل�شرق �لو���ش��ط( -  �ص م ب )م( ف��رع دب��ي -  
�ملدعي عليه مببلغ وقدره  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  قد 
�لقانونية   و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   22.796.28(
12% من تاريخ  �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء  
�ملو�فق  2017/9/19  �ل�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.14 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

 
•• العني - الفجر

يعترب قائد فريق �لعني، عمر عبد�لرحمن �لأكرث �شهرة وجنومية يف عامل 
كرة �لقدم حالياً على �ل�شعيد �ملحلي و�خلليجي و�لقاري ويرى �ملر�قبون 
�أنه �لنجم �لوحيد على م�شتوى �ملنطقة �لقادر على �لظهور �مل�شرف با�شم 
باإمكانيات �لالعب  �لكرة �خلليجية يف �أقوى �لدوريات �لأوروبية، قيا�شاً 

�لعالية وعقليته �لحرت�فية �لر�ئعة.
ومنذ �أن ��شتقدمه �لعني يف �ل�شاد�شة ع�شرة من عمره ظل �لنادي يتلقى 
�شيتي  باملان  م��رور�ً  �لإ�شباين  باإ�شبانيول  بد�ية  ل�شمه  �أوروب��ي��ة  عرو�شاً 
و�أر�شنال �لإجنليزيني وغريهما من �أندية كبرية يف دوريات عاملية �شهرية 

و�شوًل لعر�ص ني�ص �لفرن�شي.
وموؤ�ش�شة  �لعيناوية  �لفرحة  ب�شانع  �ل�شهري  عموري  م�شرية  وحتت�شد 
غري  �شخ�شية  ب��اإجن��از�ت  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لقدم  ك��رة  فنون  يف  �ملتعة  مدر�شة 

م�شبوقة وتهاوت عدة �أرقام قيا�شية �أمام �إمكانيات �لالعب �ل�شتثنائية.
�أمام  �ملقبلة  �لفريق  مو�جهة  يف  جديدة  �أرق��ام��اً  يحقق  �أن  �ملنتظر  وم��ن 

�لهالل �ل�شعودي بدوري �أبطال �آ�شيا. 
�شرية ذ�تية

مو�شم  يف  �ل��ع��ني  ن���ادي  م��ع  �ل��ك��روي  م�����ش��و�ره  عبد�لرحمن  عمر  ��شتهل 
�لنادي �ل�شنية بد�ية من حتت 15 و16  بفرق  وتدرج   2007-2006
�لأول  �لفريق  �إىل  �شمه  �شايفر  وينفرد  �لأمل��اين  �مل��درب  ق��رر  �شنة، حتى 

�آنذ�ك، بعد �أن �شاهده يف بطولة �لعني �لدولية حتت 17 �شنة 2009.
وح�شل “عموري” على جملة من �لألقاب �ل�شخ�شية يف مقدمتها جائزة 
�أف�شل لعب يف قارة �آ�شيا باأ�شرها يف عام 2016 عندما حل فريقه و�شيفاً 
�أف�شل لعب يف م�شابقة دوري  �لعام ح�شل على لقب  للبطل، ويف نف�ص 
�ختيار �شحيفة  عليه  وقع  �إذ  بجملة من �جلو�ئز  وتوج كذلك  �لأبطال، 
2010 وكذلك جائزة  �مل�شرية كاأف�شل لعب عربي �شاعد يف  �لأه��ر�م 
ملو�شم  �شنة   17 حتت  للنا�شئني  �لدولية  �لعني  بطولة  يف  لع��ب  �أف�شل 
و2015-  2013-2012 مو�شمي  يف  ح�شد  كما   .2009-2008
2016 لقب �أف�شل لعب مب�شابقة دوري �خلليج �لعربي، بالإ�شافة �إىل 
لقب �أف�شل لعب و�عد وفقاً ل�شتفتاء جريدة �حلدث �لريا�شي �للبنانية، 
ف�شاًل عن ح�شوله على جائزة �أف�شل لعب �شاعد يف دوري �ملحرتفني 
و2010-  2010-2009 مو�شمي  يف  �لحت����اد  ج��ري��دة  ��شتفتاء  يف 
2011 و�أف�شل لعب يف بطولة كاأ�ص �خلليج 2013 �لتي نظمتها دولة 
��شتفتاء جريدة �لأهر�م  �ل�شقيقة، و�أف�شل لعب عربي ح�شب  �لبحرين 
�مل�شرية 2015، كما ح�شل على لقب �أف�شل ريا�شي عربي لعام 2015 
�ملغرب، ومت  �لذهبي”، يف  “مار�ص  �لر�بعة، من حفل جو�ئز  �لن�شخة  يف 
�أف�شل لعب  لقب  للح�شول على  �لآ�شيوي  تر�شيح عموري من �لحت��اد 

�آ�شيوي يف نف�ص �لعام. 
�إجناز�ت غري عادية

وعلى م�شتوى نادي �لعني و�ملنتخبات �لوطنية ح�شد مع �لزعيم بطولة 
�ل�شمو رئي�ص  �ل��دوري ثالث مر�ت و�ل�شوبر ثالث مر�ت وكاأ�ص �شاحب 
�لدولة “حفظه �هلل” مرتني وكاأ�ص �ل�شوبر �لإمار�تي �ملغربي مرة و�حدة 

وكاأ�ص �ت�شالت مرة و�حدة.
 2010 �ملنتخب فح�شل على كاأ�ص �خلليج للمنتخبات �لأوملبية  �أما مع 
وف�شية �لألعاب �لآ�شيوية 2010 ثم كاأ�ص �آ�شيا 2011 وكان �أحد �أهم 
وبطولة   ،.2012 لندن  لأوملبياد  �لوطني  منتخبنا  ق��ادت  �لتي  �لركائز 

�خلليج 2013.
 

جنومية ا�شتثنائية
وقعت  حيث  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شات  من  �لعديد  عموري  جنومية  لفتت  كما 
معه �شركة نايكي للم�شتلزمات �لريا�شية عقد�ً يف �أبريل 2013 مل يتم 
�ت�شالت  �آخر مع موؤ�ش�شة  رعاية  �إىل جانب عقد  تفا�شيله،  �لك�شف عن 
للعالمة �لتجارية ويكون �لوجه �لإعالمي للموؤ�ش�شة يف  لي�شبح �شفري�ً 
�لقدم  لكرة  �لوطني  �ملنتخب  و�لت�شويقية. وظهر جنم  �لعامة  حمالتها 
�لأم��ام��ي للعبة بالي  �ل��غ��الف  �ل��ع��ني، عمر ع��ب��د�ل��رح��م��ن، على  ون���ادي 
�شتي�شن )PES 2016(، �إىل جانب �لالعب �لرب�زيلي نيمار، و�لتي مت 
طرحها ر�شمياً يف �لأ�شو�ق 17 �شبتمرب 2016 يف دول جمل�ص �لتعاون 
�خلليجي وم�شر ودول �مل�شرق.لي�شبح �أول لعب عربي يظهر على غالف 
و�لتي حتظيت  �لعامل،  �لإلكرتونية يف  �لفيديو  �ألعاب  �أ�شهر  و�ح��دة من 
��شتعر��شية  فقر�ت  �لعني  فريق  جنم  وق��دم  �ملنطقة.  يف  ر�ئ��دة  مبكانة 
�شان  وباري�ص  �شابقاً  بر�شلونة  فريق  جن��م  م��ع  تدريبية  ح�ش�ص  خ��الل 

جريمان حالياً نيمار، وعدد من جنوم كرة �لقدم �لعامليني.
وظل عموري يعرب عن فخره و�عتز�زه يف جملة من �ملنا�شبات و�للقاء�ت 

�ل�شحافية، بانتمائه لفريق نادي �لعني.  
 

اأكرث جاهزية
فريق  وقائد  �لوطني  منتخبنا  لعب  عبد�لرحمن،  عمر  �ل��دويل  طماأن 
و�لتي  �إ�شابته  و�شع  على  و�لعيناوية  �لإمار�تية  �جلماهري  �لعني،  نادي 
ك���ان ق��د ت��ع��ر���ص ل��ه��ا يف م��و�ج��ه��ة �إي����اب رب���ع ن��ه��ائ��ي �آ���ش��ي��ا �م���ام �لهالل، 
مو�شحاً: �أكدت �لتقارير �لطبية �لتي خ�شعت لها يف بر�شلونة �لإ�شبانية 
�أخري�ً �أن بر�مج �لعالج و�لتاأهيل تتطلب ع�شرة �أيام من �أجل �لعودة من 

�لإ�شابة، بيد �أن طبيب �لفريق بالنادي، قرر تعزيز بر�مج �لتاأهيل من 
خالل زيادة تلك �لفرتة حتى �أعود �إىل �شفوف �لزعيم يف �أف�شل 

حالت �جلاهزية.
مبار�تني  �أخ��ر  ع��ن  غيابه  ح��ول  ���ش��وؤ�ل  على  وتعليقاً 
�ل�شعودية  �أم���ام  �لت�شفيات  مرحلة  يف  �ملنتخب  م��ع 
و�لعر�ق، قال: �حلقيقة كنت �أمتنى �لتو�جد �شمن 
�ل���دول���ي���ة م���ع زم���الئ���ي لع���ب���ي �ملنتخب  �ل��ق��ائ��م��ة 

يخو�شها  �ل��ت��ي  �مل��و�ج��ه��ات  جميع  لأن  �ل��وط��ن��ي، 
�ملنتخب ترتبط با�شم �لدولة ورفع علم �لإمار�ت 
عالياً يف �ملحافل �لدولية كما كنت �أمتنى �لعمل 

�حلبيبة يف  دولتنا  با�شم  �مل�شرف  �لظهور  معهم يف 
بطولة  لأق���وى  �ملوؤهلة  �لت�شفيات  �أب���رز  م��ن  و�ح���دة 

�إن قلت لكم باأنني  �أذيع �شر�ً  يف �لعامل ولن 
�مل�شاركة ولكن قدر  لعدم  ل�شت �شعيد�ً 

�هلل وم����ا ����ش���اء ف��ع��ل و�حل���م���د هلل 
على كل حال و�أمتنى �مل�شاركة 

�لدولية  �ل�شتحقاقات  يف 
�لقادمة للمنتخب.

و�أكمل:  قدم لعبو 
�أد�ًء  �مل���ن���ت���خ���ب 

م�������ش���رف���اً �أم�����ام 
�مل������ن������ت������خ������ب 
�ل�����������ش�����ع�����ودي 

�ل�������������ش������ق������ي������ق 
على  وك���������ان���������و� 

�ل��ت��ح��دي وعند  ق���در 
ح�����ش��ن �ل��ظ��ن، �لأم����ر �ل����ذي قادهم 

�لثالث  �ل��ن��ق��اط  ل��ل��ف��وز وح�����ش��د 
�ملو�جهة  ويف  ق��وي  مناف�ص  �أم��ام 

�أمام �لعر�ق تاأثر قلياًل  �لثانية 
بالغيابات �إذ �فتقد جلهود عدة 

لعبني �أ�شا�شيني.
���ش��وؤ�ل ح��ول �شبب  على  ورد�ً 
خالل  �ملنتخب  ت��اأه��ل  ع���دم 
�لت�شفيات برغم �أنه ميتلك 

و�لإمكانيات  �مل��ع��ط��ي��ات  ك��ل 
�ملونديال،  �إىل  ت��وؤه��ل��ه  �ل��ت��ي 

�أف�شل  ل  ���ش��خ�����ش��ي��اً  ق�������ال: 
�حل��دي��ث ح���ول �لأ���ش��ب��اب غري 
يفر�ص  �ل��ق��دم  ك��رة  منطق  �أن 

ع��ل��ي��ك �ح�����رت�م �مل��ن��اف�����ص لأنك 
جت��د �أح��ي��ان��اً ف��رق��اً �أق���وى و�أخرى 

�أف�����ش��ل ج��اه��زي��ة و�ل��ع��ك�����ص، �لأم���ر 
كل  م��ع  �ل��ت��ع��ام��ل  عليك  يحتم  �ل���ذي 

لإمكانياتك  �ملنا�شب  بالتوظيف  خ�شم 
حتى تتمكن من �خلروج باأف�شل �لنتائج 

�ملنتخب  �فتقدها  ب�شيطة  تفا�شيل  وهناك 
يف �لتعامل مع كل مبار�ة على حده.  

عودة دوغال�س
ورد�ً على �شوؤ�ل حول عودة �لرب�زيلي دوغال�ص 
�حلقيقة  ق��ال:  �لفريق،  قائمة  �إىل  د�ينفري�ص 
�ملهاجمني  ن��وع��ي��ة  م���ن  د�ي��ن��ف��ري�����ص  دوغ���ال����ص 
�لذين ميتلكون �إمكانيات تهديفية ر�ئعة يتمناها 

كل مدرب �أو �شانع لعب على �مل�شتطيل �لأخ�شر 
ب��ظ��روف �شعبة يف �ملرحلة  �ل��الع��ب  ورمب���ا م��ر 

�لنتقاد�ت  م���ن  م���وج���ة  ���ش��اح��ب��ت��ه��ا  �مل��ا���ش��ي��ة 
�لالذعة ولكنه يف مبار�ة �لهالل قدم مردود�ً 
ر�ئعاً حظي بتقدير �جلميع حيث �أظهر روحاً 
قتالية عالية حتى و�ن مل ي�شجل، فقط كان 

�لالعب يف حاجة �إىل �شيء من �لتوفيق يف تلك 
�ملو�جهة و�أمتنى �لتوفيق للجميع على تقدمي 
وتطلعات  ط��م��وح��ات  م��ع  يت�شق  �ل���ذي  �لأد�ء 

حمبي هذ� �لكيان �لكبري.

 قوة هجومية

ر�أي��ه ك�شانع للعب حول وج��ود مهاجمني �ثنني  ويف رده على �شوؤ�ل عن 
�أن وجود مهاجمني يف �لقائمة  بدًل من و�حد يف �لت�شكيلة، قال: �ملوؤكد 
�ملبار�ة  �أك��رث يف  �أه���د�ف  �لأك��رب لإح���ر�ز  �ل��د�ف��ع  �لفريق  �لأ�شا�شية مينح 
تعوي�ص مهاجمني  على  �لقادر  �ملهاجم  �لقدم  كرة  يف  �أحياناً  ولكن جتد 
�مل�شتطيل  على  بع�شهما  ي�شاعد�ن  �ملهاجمني  �أن  بيد  �لأر���ص  على  �ثنني 
�لأخ�شر فعندما يتحرك �لأول يتحرر �لثاين من �لرقابة �أو يجد �مل�شاحة 

�لتي متكنه من �إحد�ث �خلطورة على مرمى �ملناف�ص. 
�لبطاقة �لآ�شيوية

وحول مو�جهة �لهالل �ل�شعودي يف ربع �لنهائي، قال: �أعتقد �أن �لو�قع 
و�لهالل  و�لعني  �لقوية،  �ملو�جهات  د�ئ��م��اً  �لكبرية  �لفرق  على  يفر�ص 
�أن يلتقيا يف �لن�شخة  فريقني كبريين وكان لبد لهما 
كان  �ن  �لأب��ط��ال  دوري  م�شابقة  م��ن  �حل��ال��ي��ة 
ذلك يف ربع �لنهائي �أو ن�شف �لنهائي 
و�قع  �أم��ر  �لفريقني  ومو�جهة 

ومفرو�ص على �لزعيمني.
وع�������ن ن���ت���ي���ج���ة م�����ب�����ار�ة 
�لنهائي  رب�����ع  ذه������اب 
و�لهالل  �ل��ع��ني  ب��ني 
و�ل����������ت����������ي �ن�����ت�����ه�����ت 
�ل�شلبي  ب���ال���ت���ع���ادل 
قال:  �أه�������د�ف،  ب����دون 
عليها  �نتهت  �لتي  �لنتيجة 
كما  جيدة  كانت  �ملو�جهة 
بعد  ذك������رت  و�أن  ���ش��ب��ق 
قيا�شاً  وذل������ك  �مل�����ب�����ار�ة 
مبعايري �جلاهزية ما بني 
�لفريقني، �إذ دخل �لهالل 
�ملو�جهة مكتمل �ل�شفوف 
�أي  �أف�����ش��ل  ج��اه��زي��ة  ويف 
ر�شميتني  م��ب��ار�ت��ني  بعد 
حيث  مت��ام��اً  عك�شنا  على 
ك���ان���ت ت��ل��ك �مل����ب����ار�ة هي 
للعني  �لأوىل  �لر�شمية 
�إىل  بالإ�شافة  �ملو�شم  يف 
�لظروف �لتي متثلت يف 
عامل �لطرد بعد مرور 
65 دقيقة تقريباً من 

ركلة �لبد�ية. 
زور�ن ماميت�ص

وز�د: �شخ�شياً 
�أن  �أع���ت���ق���د 
�لفريق قدم 
جيدة  م���ب���ار�ة 
يف ظروف �شعبة 
�لر�شا  بلغة  حتدثنا  و�إذ� 
متاماً  ر�����ش���ي���اً  ف����اأج����دين 
عن مردود �لفريق ويف 
�ملدرب  �أن  �ع��ت��ق��ادي 
�أف�شل  ���ش��ي��ع��ت��م��د 
�لأ�������ش������ال������ي������ب 
لتكتيكية  �
�شتقود  �لتي 
�لفريق �إىل 
�ل��ع��ودة من 
�ل����ري����ا�����ص 
لنتيجة  با
�لإي����ج����اب����ي����ة 
وب���������������دورن���������������ا 
على  �����ش����ن����ع����م����ل 
�لتوجيهات  تنفيذ 
�ل���ف���ن���ي���ة ب���ال�������ش���ورة 
كبرية  وثقتنا  �ملطلوبة 
�مل�������درب  �إم����ك����ان����ي����ات  يف 
وم�����ق�����درت�����ه ع����ل����ى و����ش���ع 
�خلطة �ملنا�شبة لتحقيق 
ه���دف���ن���ا �مل���ت���م���ث���ل يف 
ببطاقة  �ل����ع����ودة 
�إىل  �ل������ت������اأه������ل 
نهائي  ن�����ش��ف 
�آ���������ش��������ي��������ا م����ن 

�لريا�ص.
 

لغة التوقعات
وعن توقعاته لنتيجة �لإياب يف �لريا�ص خ�شو�شاً بعد �أن �شجلت 
باأول  �لفريقني  مو�جهات  تاريخ  يف  جديد�ً  رقماً  �لذهاب  مبار�ة 
تعادل لهما يف دوري �لأبطال، قال: �ملوؤكد �أن كرة �لقدم ل تعرتف 

�أن ت�شتند �إىل تاريخ نتائج مباريات �ملتناف�شني  بلغة �لتوقعات ول ميكن 
بقدر ما تكافئ �لفريق �لأقوى و�لأف�شل على �لأر�ص، بيد �أننا ذ�هبون �إىل 
�لريا�ص �ل�شعودية من �أجل �لعودة ببطاقة �لتاأهل �إىل ن�شف �لنهائي يف 
�لبطولة �لآ�شيوية وندرك جيد�ً �أن �ملناف�ص فريق قوي لذلك مهمتنا لن 
تكون �شهلة و�شنعمل على �إظهار �أف�شل ما لدينا من �أجل حتقيق هدفنا. 

املهمة ال�شعبة
وحول �ملناف�شة على لقب �لدوري يف �ملو�شم �لكروي �جلديد، قال: �ملوؤكد 
�أن مهمتنا لن تكون �شهلة لأن كافة �لأندية كثفت من جهودها للمناف�شة 
بقوة على �للقب يف �ملو�شم �حلايل من خالل ��شتقد�م لعبني مو�طنني 
�لفيفا  �أي��ام  �لتوقف  و�أن��ه خالل فرتة  �شو�ء خ�شو�شاً  و�أجانب، على حد 
�شيلتحق نحو �لت�شعة لعبني دوليني ب�شفوف �ملنتخب �لأمر �لذي يوؤثر 
على �لفريق ولكننا �شنعمل على �إظهار �أف�شل ما لدينا من �أجل حتقيق 

هدفنا. 

عرو�س اأوروبية
ورد�ً على �شوؤ�ل حول �أهم عر�ص �أوروبي تلقاه عموري بد�ية من �إ�شبانيول 
و�أر�شنال  �شيتي  مب��ان  م���رور�ً  عمره  م��ن  ع�شرة  �ل�شاد�شة  يف  ك��ان  عندما 
�أن جميع �لعرو�ص �لتي  �أعتقد  وغريهما و�شوًل لني�ص �لفرن�شي، قال: 
تلقيتها كانت ذ�ت �أهمية كبرية بالن�شبة يل ولن �أذيع �شر�ً �إن قلت لكم باأن 
طموحي �للعب يف م�شابقة دوري �أبطال �أوروبا لأن �لالعب يف مثل تلك 
�مل�شابقة ل ميثل نف�شه بقدر ما ميثل دولته و�أتطلع �إىل تقدمي �مل�شتوى 
�لذي ي�شرف دولة �لإم��ار�ت يف و�حدة من �أهم �مل�شابقات على �مل�شتويني 

�لعاملي �لأوروبي لالأندية وعر�ص ني�ص.
وعن �هتمام �ل�شحف �لهولندية �لتي حر�شت بع�شها على و�شع معايري 
�ملقارنة بعد �أن �ختار ني�ص �لنجم �لهولندي �شنايدر يف قائمة �لبدلء يف 
حال تعرث �ملفاو�شات مع عموري، قال: معايري �ملقارنة هنا غري منطقة 
لأن �شنايدر لعب كبري وحقق �إجناز�ت ر�ئعة ولعب ملنتخب بالده �أكرث 
من مائة مبار�ة دولية �شخ�شياً �أت�شرف كثري�ً باهتمام �ل�شحف �لهولندية 

و�أمتنى �لو�شول �إىل مكانة �شنايدر.
وحول �أكرث �لعرو�ص �لأوروبية �لتي يعتقد �أنها جاءت يف توقيت منا�شب 
�أعتقد عر�ص نادي ني�ص، لأن �لفريق  �أوروب��ا، قال:  لالنتقال و�للعب يف 
كان قريباً من �لتاأهل لدوري �لأبطال من خالل �للعب يف �ملحلق، بعد �أن 
�أنه  حل ثالثاً على خريطة جدول ترتيب بطولة �لدوري �لفرن�شي، بيد 
مل يتاأهل و�أحمد �هلل كثري�ً على كل حال ود�ئماً �شاأكون عند رهن �إ�شارة 

�لعني �لكيان �ل�شامخ وتوجيهات �إد�رته �لعليا. 

طموحات اآ�شيوية
�لأبطال:  دوري  لقب  عبد�لرحمن حول طموحاته يف ح�شد  وقال عمر 
يل  �لن�شبة  �شخ�شي  طموح  �لزعيم  م��ع  �آ�شيا  �أب��ط��ال  دوري  لقب  �إح���ر�ز 
وهدف �أ�شعى لتحقيقه مع زمالئي �لالعبني و�أعتقد �أننا حالياً قريبون 

من حتقيق هدفنا ول عالقة لهذ� �لأمر باحرت�يف يف �أوروبا.
�إليه،  �أن ينتمي  وتعليقاً على �شوؤ�ل حول �لدوري �لأوروب��ي �لذي يف�شل 

قال: �أعتقد �أن �لدوري �لإ�شباين يتنا�شب مع �إمكانياتي. 

املوقع الر�شمي
�لنهائي  ربع  �إي��اب  يف  �لآ�شيوية  �لقمة  ملبار�ة  �مل�شاحبة  �لفعاليات  وحول 
لنادي  �لر�شمي  �ملوقع  �فتتاح  فكرة  �أن  �ملوؤكد  ق��ال:  و�لهالل،  �لعني  بني 
�لذي  و�ل��ن��ادي  �ل��دول��ة  م�شتوى  على  �لكبرية  �ل�شعبية  �شاحب  �ل��ع��ني، 
كانت  �لآ�شيوية  و�لقارة  �ملنطقة  ميتلك قاعدة جماهريية على �شعيدي 
ر�ئعة خ�شو�شاً و�أن �لفتتاح تز�من مع �فتتاح �ملو�شم مبو�جهة �لزعيمني 
و�أعتقد �أن �ملوقع يت�شق مع طموحات حمبي هذ� �لكيان �لريا�شي �ل�شامخ 

و�شيكون م�شدر �إعجاب للجميع باإذن �هلل �لعلي �لقدير.   

ر�شالة للجماهري
�أمتنى  ق��ائ��اًل:  حديثه،  ختام  يف  �لعني  جلماهري  ر�شالة  ع��م��وري  ووج��ه 
وجميع  و�ح��د  رق��م  �لالعب  لأنكم  �لفريق  مباريات  جميع  يف  تو�جدكم 
وجودكم  لأن  �لنتائج  كانت  مهما  �ملثالية  �مل�شاندة  ينتظرون  �لالعبني 
�لعني  �أن لعبي  و�ملوؤكد  �لنتائج  �أف�شل  �لقوي لتحقيق  �لد�فع  مينحهم 
لن يق�شرو� يف و�جبهم جتاه �ل�شعار و�أمتنى �لتوفيق للفريق يف �ملو�شم 

�حلايل.

عموري يطمئن اجلماهري قبل مواجهة الهالل

هدفنا �لعودة م�ن �لريا�ش ببطاقة �لتاأهل �الآ�شيوية
زوران مدرب ا�شتثنائي ومقارنتي ب�شنايدر غري منطقية

وكند�  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  م��ن  مدينة   41 تقدمت 
�لعامل  كاأ�ص  نهائيات  و�ملك�شيك بطلبات ل�شت�شافة 

2026 لكرة �لقدم، بح�شب ما ذكر م�شوؤولون .
�لثالث حظوظا  �ل��دول  �مل�شرتك بني  �مللف  وميلك 
�ملغرب،  مو�جهة  يف  �لنهائيات،  ل�شت�شافة  كبرية 

�لوحيد �لذي تقدم حتى �لن بطلب �ل�شت�شافة.
�شان  ف�شل  بعد  للمدن  �لنهاية  �لالئحة  ح�شم  ومت 

دييغو وغرين باي وكالغاري يف تقدمي طلباتها.
يف  مدينة  و25   20 ب��ني  �مل�����ش��رتك  �مل��ل��ف  و�شيقدم 
�لقدم  لكرة  �ل��دويل  �لحت��اد  �ىل  �لنهائية  �لن�شخة 

م�شيفة  م��دي��ن��ة   12 ب����دوره  �شيختار  �ل���ذي  فيفا 
 48 ت�شم  �لوىل  �شتكون  بطولة  يف  �لأرج���ح،  على 

منتخبا.
وقال جون كري�شتيك �ملدير �لتنفيذي للملف نحن 
لناحية  خ�شو�شا  تلقيناها،  �لتي  بالطلبات  �شعد�ء 

�لتز�م كل مدينة جتاه �لبتكار و�ل�شتد�مة.
�ل�شتفادة  ف�شيتم  �ختيارها،  يتم  لن  �لتي  �ملدن  �ما 

منها كمقار للمنتخبات بح�شب ما �أ�شاف �لبيان.
وقال م�شوؤولو �مللف �ن �لوليات �ملتحدة �شت�شت�شيف 
60 مبار�ة من �لنهائيات مقابل 10 لكل من كند� 

و�ملك�شيك.
�ملباريات بدء� من  وت�شت�شيف �لوليات �ملتحدة كل 

�لدور ربع �لنهائي.
وت�شمل �ملالعب قيد �لنظر يف �لوليات �ملتحدة عدة 
من�شاآت ��شتقبلت نهائيات 1994 بينها روز بول يف 

با�شادينا.
وم���ن ب��اق��ي �مل��الع��ب ه��ن��اك م��ل��ع��ب ل��و���ص �جنلي�ص 
وملعب  مفرتج  �لف  ل�105  يت�شع  �ل��ذي  �جلديد 
“�ي تي �ند تي” يف �رلينغتون، تك�شا�ص مقر فريق 

د�ل�ص كاوبويز.

مدينة مر�شحة ال�شت�شافة مونديال 2026   41 �لفيفا يفتح �إجر�ًء تاأديبيًا بحق ديلي �آيل 
�أعلن �لحتاد �لدويل لكرة �لقدم فيفا �أم�ص �نه فتح �إجر�ء تاأديبيا 
ب��ع��د ح��رك��ة �ل���ش��ب��ع �ل��ت��ي ق���ام ب��ه��ا لع���ب و���ش��ط ت��وت��ن��ه��ام �لدويل 
يف  �ملا�شي  �لثنني  �شلوفاكيا  �شد  �مل��ب��ار�ة  يف  �آيل  ديلي  �لنكليزي 

ت�شفيات كاأ�ص �لعامل.
بعد  فتح  ت��اأدي��ب��ي��ا  �ج���ر�ء  �ن  “نوؤكد  �لفيفا  با�شم  �مل��ت��ح��دث  وق���ال 
يف  �لتفا�شيل  م��ن  �مل��زي��د  ��شافة  ميكننا  ل  ب��اأن��ه  �بلغكم  �حل��ادث��ة. 
�لوقت �حلايل«. و�شوهد �آيل يقوم بحركة باأ�شبعه يف �لدقيقة 77 
من �ملبار�ة �لتي فازت فيها �نكلرت� على �شلوفاكيا 2-1 على ملعب 
وميبلي، لكنه ��شار �ىل �نه كان ميازح زميله كايل ووكر و�نها لي�شت 

حركة موجهة �شد �حلكم.
�لتو��شل  �شبكات  على  و��شع  نطاق  على  فيديو  مقاطع  و�نت�شرت 

غاريث  �لنكليزي  �ملنتخب  م���درب  لكن  �آيل،  حل��رك��ة  �لجتماعي 
د�ف��ع مدرب  �همية ما ح�شل. كما  �مل��ب��ار�ة من  بعد  �شاوثغيت قلل 
توتنهام �لرجنتيني ماوري�شيو بوكيتينو �خلمي�ص عن لعبه بقوله 
كبرية.  ق�شية  لي�شت  ولكنها  ر�ئ��ع��ة  ح��رك��ة  لي�شت  �ن��ه��ا  “�شحيح 
�شتكون  �نها  �عتقد  ول  �لفريق  يف  زميله  مع  للحظة  مزحة  كانت 
فيها  يدخل  �لتي  �لوىل  �مل��رة  ولي�شت  ولنا«.  للفيفا  كبرية  ق�شية 
فقد  �لناري،  مز�جه  ب�شبب  �لكروية  �ل�شلطات  مع  م�شاكل  يف  �يل 
ياكوب  كالوديو  �لبيون  بروميت�ص  و�شت  لع��ب  لكمه  ب�شبب  غ��اب 
فرب�ير  يف  ط��رد  كما   ،2016-2015 مو�شم  �ملمتاز  �ل���دوري  يف 
�ملا�شي من �ملبار�ة �شد غنت �لبلجيكي يف بطولة �لدوري �لوروبي 

لرتكابه خطاأ خطري� �شد �لالعب بري�شت ديجايغريي.



    
طول �لقامة مرتبط بتخرث �لدم

م��ا �ل��ع��الق��ة �ل��ت��ي ت��رب��ط ب��ني ط���و�ل �ل��ق��ام��ة و�ل��ت��ع��ر���ص لبع�ص 
�شويدية حديثة  در����ش��ة  م��و���ش��وع  �شكل  �ل�����ش��وؤ�ل  �لأم��ر����ص؟ه��ذ� 
تو�شلت �إىل نتائج قد تبدو غري معروفة لدى �لكثريين. فما هي 

ياترى؟
�أو�شح باحثون من �ل�شويد �أن �لأ�شخا�ص طو�ل �لقامة معر�شون 
�أك���رث ل��الإ���ش��اب��ة مب��ر���ص �خل��ث��ار، �ل���ذي ينتج ع��ن جتلط �ل���دم يف 
�ل�شر�يني و�لأوردة، وفق ما �أوردت جملة �أمر��ص �لدورة �لدموية 

�شريطولي�شن كارديوفا�شكول جيننيتك�ص.
و�أ���ش��ار �ل��ب��اح��ث��ون يف در����ش��ت��ه��م �ل��ت��ي ���ش��درت �لأرب���ع���اء �مل��ا���ش��ي 6 
�شبتمرب �أن �لنتائج �لتي تو�شلو� �إليها عرب حتليل عملي، ُتظهر �أن 
خطر �ن�شد�د �لأوردة جر�ء وجود تخرث دموي متنقل، يزد�د لدى 

�لرجال و�لن�شاء �أ�شحاب �لقامة �لطويلة.
�ل��دم عندما تتكون خ��رثة يف وع��اء دم��وي غالبا ما  وين�شاأ جتلط 
يكون وريد�، وميكن �أن توؤدي هذه �خلرثة يف حال تكونها يف �لرئة 
�إىل �ملوت. و�أفاد �مل�شرف على �لدر��شة، بينجت ت�شولر، من جامعة 
�لدر��شة  نتائج  ت��اأك��د  ح��ال  يف  �أن��ه  �ل�شويدية  ماملو  مبدينة  لوند 
عمليا، فالبد من �إعطاء طول �جل�شم م�شتقبال نف�ص �أهمية وزن 

�جل�شم عند تقييم مدى خطر �لإ�شابة بتخرث �لدم.
بع�ص  ت��ظ��ه��ره��ا  �ل��ت��ي  �لأوىل،  �مل����رة  لي�شت  �أن����ه  ب��ال��ذك��ر،  ج��دي��د 
من  �شل�شلة  عن  �مل�شوؤولية  يف  ي�شارك  �جل�شم  طول  �أن  �لدر��شات 
�لأمر��ص، �إذ  يف �ل�شنة �ملا�شية، تو�شل باحثون من �ملركز �لأملاين، 
�أ�شحاب  �أن  ه��ارف��اد،  يف  �ل��ع��ام��ة  �ل�شحة  وكلية  �ل�شكر  لأب��ح��اث 
�لأج�شام �لطويلة معر�شون �أكرث خلطر �لإ�شابة باأمر��ص �لقلب، 

و�لدورة �لدموية، و�ل�شرطان �أي�شا.

ر�شد �نفجارين قويني يف �ل�شم�ش
�أم�ص �لأول، كان ثانيهما �لأقوى  وقع �نفجار�ن �شم�شيان قويان، 
منذ بدء هذه �لدورة من ن�شاط �ل�شم�ص يف دي�شمرب 2008، على 

ما �أعلنت وكالة �لف�شاء �لأمريكية )نا�شا(.
ه����ذه �لإ����ش���ع���اع���ات �ل����ق����ادرة، ع��ل��ى �ل���ت���اأث���ري ع��ل��ى ع��م��ل �لأق���م���ار 
�ملو�قع على  و�أنظمة حتديد  �ملخ�ش�شة لالت�شالت  �ل�شطناعية 
�لكهربائي من  �لتوزيع  �أنظمة  �إىل  �إ�شافة  ��ص  بي.  �لأر���ص جي. 
خالل بلوغ �لغالف �جلوي �لعلوي لالأر�ص، مت ر�شدها وت�شويرها 
�لتابع  �وب��زرف��ت��وري  ديناميك�ص  ���ش��ولر  �ل�شطناعي  �لقمر  م��ن 
لوكالة �لف�شاء �لأمريكية عند �ل�شاعة 09،10 بتوقيت غرينيت�ص 

و12،02 ت غ على �لتو�يل.
هذه  �أدت  �لف�شائية،  �جل��وي��ة  �لأر���ش��اد  ت��وق��ع��ات  م��رك��ز  وبح�شب 
�لعالية  �لر�ديوية  �لت�شالت  تعطيل  �إىل  �ل�شم�شية  �لنفجار�ت 
�لرتدد خالل �شاعة جلهة �لأر�ص يف مو�جهة �ل�شم�ص �إ�شافة �إىل 

�لت�شالت على تردد منخف�ص �مل�شتخدمة يف �ملالحة.
فيها  وق��ع  �ل�شم�ص  م��ن  نا�شطة  منطقة  يف  �لن��ف��ج��ار�ن  وح�شل 

�نفجار �شم�شي متو�شط �لقوة يف �لر�بع من �شبتمرب �جلاري.
دي�شمرب  يف  �نطلقت  �ل��ت��ي  �حل��ال��ي��ة،  �ل�شم�شية  �ل����دورة  وت�شجل 
�لطريق  يفتح  ما  �ل�شم�ص  ن�شاط  قوة  يف  و��شحا  تر�جعا   ،2008
�أمام ما يعرف باحلد �لأدنى للطاقة �ل�شم�شية. وت�شتمر �لدور�ت 

�ل�شم�شية يف �ملعدل 11 عاما.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

قلم يك�شف �ل�شرطان خالل 10 ثو�ن 
طور علماء م�شبار� يدويا �شغري� بحجم قلم قادر� على ر�شد خاليا �شرطانية يف �أن�شجة خالل ع�شر ثو�ن، ما ي�شمح 

للجر�حني باأن يعرفو� يف �لوقت �حلقيقي ما �إذ� كانو� ��شتاأ�شلو� �لورم برمته. 
و�شع  يف  �نتكا�شة  ح�شول  بخطر  �جلر�حية  �لعمليات  بعد  م��وج��ودة  تبقى  �شرطانية  خاليا  بقايا  تت�شبب  وق��د 

�ملري�ص. 
وحاليا، حتتاج �أكرثية �ملخترب�ت �أياما عدة لتحديد ما �إذ� كانت بع�ص �خلاليا �ل�شرطانية ل تز�ل موجودة يف عينات 
م�شتخرجة خالل �لعملية، على ما يو�شح مبتكرو هذ� �مل�شبار �جلديد �مل�شمى ماك�شبيك بن �لذي عر�شت تفا�شيله 

يف جملة �شاين�ص تر�ن�شالي�شنل ميدي�شني. 
وت�شمح هذه �لأد�ة با�شتخر�ج جزيئات مياه موجودة يف �خلاليا من خالل ��شتخر�ج كمية �شئيلة للغاية تبلغ 10 

% من حجم قطرة ماء.  ميكرولرت �أي ما يقرب من 20 
و�أو�شح هوؤلء �لباحثون، ومعهم مهند�ص من جامعة تك�شا�ص يف مدينة �و�شن، �أن هذه �جلزيئات تنقل بو��شطة 

�أنبوب مرن �إىل مطياف يحت�شب �لكتل �جلزيئية �ملختلفة يف �لعينة ويحدد وجود خاليا �شرطانية. 
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�ل�شويد تريد طرد "�أكر الجئة يف �لعامل"
ما ز�لت ق�شية �لالجئة �لأفغانية �مل�شنة �لتي تبلغ من �لعمر 106 �أعو�م 
بانتظار �لقر�ر �لنهائي للمحكمة. لكن �شلطات �لهجرة �ل�شويدية ترف�ص 

�لعرت�ف بلجوئها وهي مهددة بالرتحيل �إىل بلدها �أفغان�شتان.
رحلة  بعد   ،2015 �شنة  يف  �ل�شويد  �إىل  وعائلتها  �أوزبيكي  بيبيهال  و�شلت 
يف  وم��رت  طالبان.  حركة  من  هرباً  كرد�شتان  �شمال  �لقندوز  من  طويلة 
�لبلقان باجتاه  �شلكت طريق  �إي��ر�ن وتركيا، ومن ثم  �ل�شاقة عرب  رحلتها 
2015 يف مركز  �أوروب��ا. و�شفها �ل�شحفيون �لذين �لتقو� بها �شنة  �شمال 

�للجوء باأوباتوفاك بكرو�تيا، باأنها "�أكرب لجئة يف �لعامل".
عائلة  من  �ملقدمة  �للجوء  طلبات  رف�شت  قد  �ل�شويدية  �ل�شلطات  كانت 
بيبيهال يف �شهر دي�شمرب �ملا�شي، غري �أنه مل يتم �لبت بق�شيتها حينذ�ك. 
ويف �شهر مايو �ملا�شي قررت �ل�شلطات �ل�شويدية رف�ص طلب جلوئها �أي�شاً. 

وتعر�شت بيبيهال ل�شكتة قلبية فور �شماعها �خلرب.
تبلغ بيبيهال من �لعمر 106 �أعو�م، ح�شب عائلتها، وتعي�ص حالياً يف مدينة 
بينهم  م��ن  عائلتها،  م��ن  �آخ��ر  �شخ�شاً   11 م��ع  �ل�شغرية  �ل�شويدية  هوفا 
�أحفادها و�أبنها موماد �هلل. و��شطر �بنها موماد �هلل )68 عاماً( يف بع�ص 
�لأحيان �إىل حمل و�لدته على ظهره �أثناء رحلة �للجوء �لطويلة و�ل�شاقة 
�أمر��ص، منها عدم �لروؤية  �إىل �ل�شويد. وتعاين بيبيهال من عدة  و�شوًل 
ب�شورة جيدة وعدم �لقدرة على �لكالم وهي طريحة �لفر��ص �أغلب �لوقت. 
�ل�شلطات �ل�شويدية من جانبها قالت ل� DW �إنها لن تطرد بيبيهال قبل 
�لبت �لنهائي بق�شيتها من قبل �ملحاكم، موؤكدة يف �لوقت نف�شه �أن �لتقدم 
�ل�شلطات يف  �للجوء. وتقرر  بالعمر وحده ل ي�شكل م��ربر�ً لإعطائها حق 

مثل هذه �حلالت ح�شب �لعمر و�حلالة �ل�شحية و�لظروف يف �لبلد �لأم.

قفزة يف طلبات �الأمريكيني للح�شول على �جلن�شية �الأملانية
�أظهرت بيانات وز�رة �خلارجية �لأملانية �أن قن�شلياتها يف �لوليات �ملتحدة 
�شهدت قفزة و��شحة يف طلبات �حل�شول على �جلن�شية منذ نوفمرب ت�شرين 

�لثاين 2016 وهو �ل�شهر �لذي �نتخب فيه دونالد تر�مب رئي�شا.
ويعلن �لعدد �لإجمايل لطلبات �حل�شول على �جلن�شية، مبا فيها تلك �لتي 
يقدمها مو�طنون �أمريكيون مقيمون بالفعل يف �أملانيا، على �أ�شا�ص �شنوي. 
وم���ن غ��ري �مل��ت��وق��ع �إع����الن �ل��ب��ي��ان��ات �خل��ا���ش��ة ب��ال��ع��ام �حل���ايل ق��ب��ل �شيف 

.2018
فيها  مبا  �خل��ارج  يف  �ملقدمة  �ملو�طنة  طلبات  �لأملانية  �لقن�شليات  وتتلقى 

تلك �لتي يقدمها �أملان �شابقون جردو� من �جلن�شية خالل �لعهد �لنازي.
�خل�شر  ح��زب  من  ر�شمي  طلب  على  رد�  �لأملانية  �لد�خلية  وز�رة  وقالت 
"ت�شهد مكاتب �حلكومة �لأملانية يف �لوليات �ملتحدة حاليا زيادة و��شحة 

يف �ل�شتف�شار�ت �لقانونية �ملت�شلة بق�شايا �ملو�طنة".

�شركات �خلمور ت�شلل 
�مل�شتهلكني ب�شاأن خماطرها 
�شناعة  ب���������اأن  در��������ش������ة  �أف������������ادت 
�لإن���ك���ار  �إىل  ت��ل��ج��اأ  �ل��ك��ح��ول��ي��ات 
و�لت�شويه و�لإلهاء لت�شليل �لنا�ص 
ب�شاأن خماطر �لإ�شابة بال�شرطان 
و�أنها  �مل�شروبات  هذه  تناول  جر�ء 
كثري� ما ت�شتخدم �أ�شاليب مماثلة 

للتي ت�شتخدمها �شناعة �لتبغ.
وذكرت �لدر��شة �لتي قادها علماء 
�لعامة  ل��ل�����ش��ح��ة  ل���ن���دن  ك��ل��ي��ة  يف 
�إن  �ل�شويدي  كارولين�شكا  ومعهد 
غالبا  ت��ق��دم  �ل��ك��ح��ول��ي��ات  �شناعة 
و�ل�شرطان  �لكحول  بني  �لعالقة 
�أنها بالغة �لتعقيد مما يعني  على 
�أن�����ه ل ي���وج���د دل���ي���ل و�����ش���ح على 

وجود ر�بط ثابت.
من  �أن  �ل�������در���������ش�������ة  ووج�������������دت 
�إنكار  �لأخ�����رى  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
دون  �ل��ق��ول  �أو  ع��الق��ة  �أي  وج����ود 
حت��ري �ل��دق��ة �أن���ه ل ي��وج��د خطر 
وقالت  �ل�شر�ب.  يف  �لع��ت��د�ل  من 
�أي�شا  ت�شعى  �ل�شناعة  �إن  �لدر��شة 
�إىل ذك��ر ن��ط��اق و����ش��ع م��ن عو�مل 
�خلطر �لفعلية و�ملحتملة �لأخرى 
لتقدمي  م�����ش��ع��ى  يف  ل���الإ����ش���اب���ة 
�ل��ك��ح��ول��ي��ات ع��ل��ى �أن��ه��ا و�ح���د من 

عو�مل عديدة.
وح���ل���ل �ل���ف���ري���ق �ل���ب���ح���ث���ي �ل����ذي 
�أع������������د �ل�������در���������ش�������ة م����ع����ل����وم����ات 
�ملو�قع  ع��ل��ى  ب��ال�����ش��رط��ان  ت��ت��ع��ل��ق 
�خلا�شة  و�ل��وث��ائ��ق  �لإل��ك��رتون��ي��ة 
ل�شناعة  م���وؤ����ش�������ش���ة   30 ب���ن���ح���و 
بني  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  يف  �لكحوليات 
ودي�شمرب   2016 �أي��ل��ول  �شبتمرب 

كانون �لثاين 2016.

وفاة بيري بريج �شريك �شان لور�ن 
�أعلنت موؤ�ش�شة بيري بريج  �م�ص وفاة مالكها 
رجل �لأعمال �لفرن�شي �ملعروف ور�عي �لفن 
عن عمر بلغ 86 عاما وذلك بعد رحلة طويلة 
مل�شمم  �شريكا  ب��ريج  بيري  وك���ان  �مل��ر���ص.  م��ع 
�شان  �إي��ف  �ل��ر�ح��ل  �ل�شهري  �لفرن�شي  �لأزي���اء 
ل����ور�ن و�أ���ش�����ش��ا م��ع��ا ب��ي��ت �لأزي�����اء �ل�شهري يف 
باري�ص عام 1961. وتويف بريج �ليوم يف بيته 
جنوب  يف  بروفان�ص  دي  رمي��ي  �شان  مبنطقة 
�أزياء  بيت  �أد�ر  �ل��ذي  ب��ريج،  ك��ان  كما  فرن�شا. 
�إيف �شان لور�ن حتى عام 2002، مولعا بالفن 

وجامعا لالأعمال �لفنية وعا�شقا لالأوبر�.
ويف عام 1994 �أ�ش�ص بريج، وهو مد�فع قدمي 
�لتربعات  جلمع  جمعية  �ملثليني،  حقوق  عن 
وعالج  ملكافحة  �ملخ�ش�شة  �لأب��ح��اث  لإج���ر�ء 

مر�ص نق�ص �ملناعة �ملكت�شب �لإيدز.
ك��م��ا �أن�����ه م���ن ب���ني م��وؤ���ش�����ش��ي جم��ل��ة كورييه 
وجملة  �لفرن�شية  �لأ�شبوعية  �نرتنا�شيونال 
ي�شرف  �ل��ذي  للمجل�ص  ورئي�شا  تيتو  �ملثليني 
من  و�ح���د�  باعتباره  م��ون��د  ل��و  �شحيفة  على 

�أ�شحاب �لأ�شهم �لرئي�شيني بها.

يخدع �شحافة �لعامل ل�شنو�ت ب�شور م�شروقة   
خد�ع  مارتين�ص  �إدو�ردو  يدعى  بر�زيلي  م�شور  ��شتطاع 
�أنه  �أدعى  �أ�شهر �لأ�شماء يف �لإع��الم �لعاملي ب�شور  بع�ص 
�لتقطها يف مناطق �ل�شر�عات، حتى �أن جمالت ووكالت 
مرموقة كانت تتعامل معه ومل تعرف حقيقته. فما هي 

ق�شته وكيف �كت�شف خد�عه؟
�كت�شاب  م��ن  مارتين�ص  �إدو�ردو  ي��دع��ى  ب��ر�زي��ل��ي  متكن 
�شهرة عاملية كبرية بعد ن�شره �شور�ً قال �إنه �لتقطها من 
وغ��زة. و�شل عدد  و�شوريا  �لعر�ق  �ل�شر�عات يف  مناطق 
 120 �إن�شتغر�م �إىل �أكرث من  متابعي ح�شابه على موقع 

�ألف �شخ�ص، كما نقل موقع بيتا بيك�شل.
تعر�ص  �إن��ه  ع��ام��اً،   32 �لعمر  من  �لبالغ  �إدو�ردو،  يقول 
�شرطان  على  و�نت�شر  طفاًل  ك��ان  عندما  �ملعاملة  ل�شوء 
�لدم �للوكيميا، وقرر �أن يغري حياته بالكامل و�أن يجوب 
و��شتطاعت  �ملتحدة.،  ل��الأمم  كم�شور  يعمل  و�أن  �لعامل 
�خلربة �لتي �كت�شبها من خالل عمله كم�شور مع �لأمم 
�لإن�شانية  �ملعاناة  على  �لتعرف  على  ت�شاعده  �أن  �ملتحدة 
يف بع�ص مناطق �ل�شر�ع �لأك��رث خطورة يف �لعامل، كما 
ذكر يف مقابلة �شابقة. حتى �أن �أعماله �ملفرت�شة جنحت 
يف �لظهور يف عدة وك��الت ت�شوير دولية مرموقة، مثل 
جورنال  ���ش��رتي��ت  وول  و���ش��ح��ي��ف��ة   Getty Images
وفاي�ص وبي بي �شي بر�زيل، نقاًل عن موقع بي بي �شي 

�لإنكليزي.
ك�م�شور  ل�����ش��ن��و�ت  �ل��ع��م��ل  م���ن  �إدو�ردو  مت��ك��ن  وب���ه���ذ�، 
و�أج����رى م��ق��اب��الت �شحفية حت��دث فيها عن  حم���رتف، 
عن  �لإنكليزي  �شي  بي  بي  موقع  ونقل  �ملفرت�ص.  عمله 
�إدو�ردو يف حو�ر �أجر�ه مع جملة ريكاونت يف �شهر �أكتوبر 
2016: "مرة كنت يف �لعر�ق لت�شوير �ل�شر�ع فيه، ومن 
ثم توقفت لأ�شاعد طفل �أ�شيب بقنبلة مولوتوف. رميت 

�لكامري� و�شاعدته للخروج من منطقة �ل�شر�ع.

�إطار�ت �شيار�ت تعيد حلام نف�شها
�شخ�ص  وف��اة  يف  �ل�شيارة  �إط��ار  �نفجار  يت�شبب  ما  كثري�ً 
ما، �أو حتول رحلة مع �لأ�شرة و�لأ�شدقاء �إىل نقمة، بعد 
ت�شرر �إطار�ت �ل�شيارة يف مناطق قد تكون معزولة. غري 
�أن علماء تو�شلو� �إىل �كت�شاف ُو�شف ب�الخرت�ق �لعلمي 

فما هو ذلك يا ترى؟
تو�شل علماء من جامعة هارفارد �لأمريكية �إىل تطوير 
�إط��ار�ت من �ملطاط ميكنها �إع��ادة حلام نف�شها ذ�تياً عند 
�ل��ق��ي��ادة.  و�أو���ش��ح فريق  �أث��ن��اء  ���ش��رخ  �أو  ب��خ��رق  �إ�شابتها 
و�لعلوم  للهند�شة  بول�شن  ج��ون  كلية  يف  �لباحثني  م��ن 
�لتطبيقية �لتابعة جلامعة هارفارد �أن هذ� �ملطاط �لهجني 
ُيحدث �شقوقاً �شغرية للغاية عند �لتعر�ص ل�شغط كبري، 
عو�ص �لت�شققات �لكبرية �ملعتادة يف �لإطار�ت �لتقليدية. 
�ل�شغرية  �ل�شقوق  ه��ذه  تو�شيل  يتم  �ل�شياق،  نف�ص  ويف 
توزيعه  وتعيد  �ل�شغط  بامت�شا�ص  تقوم  �ألياف  بجد�ئل 
على كامل �لإط��ار، ما يحول دون حدوث كارثة حمتملة 
�أثناء �ل�شري.  ومبجرد زو�ل  نتيجة �نفجار �لإطار متاماً 
�ل�شغط يعيد �ملطاط �لهجني ت�شكيل نف�شه و�شد �ل�شقوق 
ذ�ت���ي���اً. وق���د مت��ك��ن �ل��ع��ل��م��اء م��ن حتقيق ه���ذ� �لخ���رت�ق 
�لعلمي عرب مزج �لبوليمر�ت �لتي ت�شكل �ملطاط بطريقة 

خمتلفة مل تكن ممكنة قبل �لآن. عار�شة تقدم عر�شًا لالأزياء من جمموعة كالفن كالين خالل اأ�شبوع املو�شة يف نيويورك. )ا ف ب(

مريكل: كنت 
�أغ�ش يف �ملدر�شة 
�أف�شحت �مل�شت�شارة �لأملانية �أجنيال 
م��ريك��ل، �م�����ص �جل��م��ع��ة، ع��ن �شر 

يرجع تاريخه �إىل طفولتها. 
فقد �عرتفت مريكل، �أمام تالميذ 
يف �ملرحلة �لبتد�ئية خالل �إطالق 
باأنها  �لكتب،  برج  �لقر�ءة  م�شروع 
ح�ش�ص  يف  �أح���ي���ان���اً  ت��غ�����ص  ك���ان���ت 

�ملطالعة.
ن�شطر  ك���ن���ا  م�����ريك�����ل:  وق�����ال�����ت 
كبرية،  ك��ت��ب  ل���ق���ر�ءة  �مل��ا���ش��ي  يف 
و�أحياناً كنا نت�شارك يف قر�ءة كتاب 
ب��اأن يقر�أ  �ل��ع��بء، وذل��ك  لتخفيف 
�لكتاب،  من  �لأول  �لن�شف  �أحدنا 
وي��ق��ر�أ �لآخ���ر �لن�شف �ل��ث��اين، ثم 
ن��ت�����ش��ارك يف م���ا ����ش��ت��وع��ب��ن��اه من 
�أن يحني  �جلزء �لذي قر�أناه قبل 
�ملدر�ص  فيه  ي�شاألنا  �ل���ذي  �مل��وع��د 

عما قر�أناه.
و�أ�شافت مريكل، نا�شحة �لأطفال 
�ل����ق����ر�ءة: لكنكم  �ل��غ�����ص يف  ب��ع��دم 

تقر�أون بد�فع �ل�شتمتاع.
�لكتب  �أب������ر�ج  م�����ش��روع  �إط�����ار  ويف 
�ل��در����ش��ي �جل���دي���د، يعتزم  ل��ل��ع��ام 
�ملرحلة  يف  ت��ل��م��ي��ذ   1400 ن��ح��و 
ب���رج �لكتب  �لب��ت��د�ئ��ي��ة م��ط��ال��ع��ة 
مبدينة  ياكوبيكري�شه  كني�شة  يف 
يعني  ه��ذ�  �لأمل��ان��ي��ة.  �شرت�ل�شوند 
 7 نحو  ل��ق��ر�ءة  �شي�شطرون  �أن��ه��م 
�آلف كتاب. ومت و�شع هذه �لكتب 
بع�شها  ف���وق  م��رت����ش��ة  ب��ط��ري��ق��ة 
�لبع�ص لتبدو على هيئة برج يبلغ 

�رتفاعه نحو 68 مرت�ً.

�لعمل يف �لتنظيف �أخطر على �لرجال
خل�شت در��شة علمية �إىل �أن �لرجال �لذين يعملون 
يف �لتنظيف ميوتون �أبكر من �لن�شاء �لعامالت يف 
نف�ص �ملجال، و�أن �لعمل يف �لتنظيف يعر�ص �شحة 
وه��ل هذ�  ذل��ك؟  �أ�شباب  ما  لكن  للخطر.  �لرجال 

ُحجة للرجال كي ل يعملو� يف تنظيف منازلهم؟
�حلرة  بروك�شل  جامعة  �أج��رت��ه��ا  در����ش��ة  خل�شت 
�إىل �أن �لتنظيف لدى �لرجال �أخطر منه مقارنة 
بالن�شاء، بل ويزيد من خطر �لوفاة لديهم. وطبق 
�أ�شخا�ص  على  �لبلجيكية  �جلامعة  يف  �لباحثون 
يعملون يف مهنة �لتنظيف، �شو�ء يف منازل خا�شة 
�أو يف �شركات �شناعية، مبا يف ذلك تنظيف �لغبار 
�ل��رط��ب��ة و��شتخد�م  �ل��ف��ط��ري و�لأم��اك��ن  و�ل��ع��ف��ن 
مو�د تنظيف كيميائية �عتيادية يف �ملنازل. ووجدت 
�لتنظيف  حقل  يف  �لعاملني  �ل��رج��ال  �أن  �لدر��شة 
�ملائة  يف   65 بن�شبة  �ل���وف���اة  خ��ط��ر  ل��دي��ه��م  ي����زد�د 
ما  بح�شب  �ملكاتب،  يف  �لعاملني  بالرجال  مقارنة 
نقلت �لإذ�ع��ة �لبلجيكية عن �لباحثة يف �جلامعة 
�لبلجيكية لور� فان دين بوريه. فيما يزد�د خطر 

�لتنظيف  �لعامالت يف جمال  �لن�شاء  لدى  �لوفاة 
مب���ق���د�ر 16يف �مل���ائ���ة ف��ق��ط. ب��ي��د �أن����ه ل��ي�����ص من 
يف  �مل�شتخدمة  �لكيميائية  �مل��و�د  كانت  �إن  �لو��شح 
�ملنظفات �لعتيادية هي �لتي ُيلقى عليها �للوم يف 
ذلك. وما ز�ل ذلك يتطلب �ملزيد من �لبحث. لكن 
�لتنظيف  م��و�د  �إن  تقول  بوريه  دي��ن  ف��ان  �لباحثة 
��شتخد�م  طريقة  �إن  ب��ل  خ��ط��ر�ً،  ت�شكل  ل  نف�شها 
هذه �ملو�د هي �لتي رمبا ت�شكل �خلطر، مثاًل عند 
مزج مو�د تنظيف مبو�د �أخرى، وهذ� ما قد يف�شر 
�رتفاع خطر �لوفاة لدى �لرجال. ومن �ملفارقة �أن 
�لبحث �جلامعي وجد �أن �لعاملني – �شو�ء�ً �أكانو� 
رجاًل �أو ن�شاًء - يف تنظيف �ل�شقق و�ملنازل �خلا�شة 
و�لعامالت يف  �لعاملني  للخطر من  �أكرث عر�شة 
عر�شة  �أك��رث  �أنهم  حيث  من  و�ل�شركات،  �مل�شانع 
�لرئوية  �لأوعية  �ن�شد�د  مثل  باأمر��ص  لالإ�شابة 
و�لأوعية  �لقلب  �أم��ر����ص  و�أي�شاً  �لرئة  و�شرطان 
�لدموية كذلك، بح�شب ما نقل موقع �أوغ�شبورغر 

�ألغيماينه �لإلكرتوين �لأملاين.

لور�ن�ش ت�شخر من �لتعليقات على ماذر! 
تتجاهل جنيفر لور�ن�ص رد �لفعل �حلاد جتاه �أحدث �أفالمها ماذر! �لذي قوبل با�شتهجان وهتافات مع 
بدء عر�شه هذ� �لأ�شبوع وت�شبب يف �نق�شام �لنقاد �إىل مع�شكرين �أحدهما ملحبي �لفيلم و�لآخر لكارهيه. 
ويف �لفيلم، وهو فيلم رعب من �إخر�ج د�رين �أرونوف�شكي، تظهر لور�ن�ص �لتي �شبق لها �حل�شول على 
جائزة �أو�شكار يف دور �شابة حامل تنهار حياتها عندما ي�شل �شيوف غري مدعوين �إىل منزل ريفي منعزل 

تعي�ص فيه مع زوجها.
�إث��ارة ��شتعال �لنري�ن يف ج�شد لور�ن�ص و�جن��ر�ف قلب ب�شري يف مياه  وتت�شمن بع�ص �مل�شاهد �لأكرث 
�ملرحا�ص. وعقب �لعر�ص �لعاملي �لأول للفيلم مبهرجان �لبندقية �ل�شينمائي قالت لور�ن�ص لل�شحفيني 

لدى طرح �لفيلم يف لندن يوم �لأربعاء "�لنا�ص ما بني حمب له �أو كاره له ب�شدة و�أعتقد �أن 
هذ� لطيف جد�.. وكاأن �أحد� مل يخرج منه مرتدد� يف ر�أيه. و�أنا �أحب ذلك". ويبد�أ عر�ص 

�لفيلم يف دور �ل�شينما حول �لعامل �لأ�شبوع �ملقبل.
وو�شف �أوين جليربمان، �لناقد �ل�شينمائي مبجلة فاريتي، �لفيلم باأنه كابو�ص باروكي 

ل يعرب عن �شيء �إل نف�شه يف �إ�شارة �إىل �أ�شلوب �لفن �لباروكي �لذي يت�شم بالغر�بة.
باأنه  نيويورك ماجازين فقد و�شفه  �ل�شينمائي مبجلة  �لناقد  �إدل�شتني  ديفيد  �أما 

"عظيم وفيه مبالغة يف تفخيم �لذ�ت" يف نف�ص �لوقت.


