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تنفيذا لتوجيهات القيادة الر�شيدة لتلبية احتياجات الأ�شقاء يف اليمن 
�صفينة م�صاعدات اإماراتية ت�صل املكال 
وعلى متنها 14 األف طن مواد غذائية

•• املكال-وام:

املكال  ميناء  اىل  اأم�س  اإماراتية  اإن�سانية  م�ساعدات  �سفينة  و�سلت 
املتنوعة  الإغ��اث��ي��ة  امل����واد  م��ن  ط��ن  األ���ف   14 متنها  وع��ل��ى  اليمني 
املقدمة من هيئة الهالل الأحمر الإماراتي لدعم الأو�ساع الإن�سانية 

مبحافظة ح�سرموت.
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  ف��ري��ق  امل�����س��اف��ري رئي�س  ع��ب��داهلل  وق���ال 
بح�سرموت ان هذه ال�سحنة تاأتي امتدادا للج�سر البحري الإغاثي 
التي و�سعت  الذي تنفذه دولة الم��ارات عرب هيئة الهالل الأحمر 
يف اأجندتها حزمة من امل�ساريع الإغاثية ، موؤكدا حر�س الهيئة على 
تقدمي الدعم الإغاثي والن�ساين للمواطنني اليمنيني خالل الأزمة 
لتقدمي  الر�سيدة  القيادة  لتوجيهات  تنفيذا  بالدهم  بها  متر  التي 
كل ما من �ساأنه اأن يلبي احتياجات الأ�سقاء يف اليمن من امل�ساعدات 

الإغاثية والتنموية لدعم الأمن الغذائي باملحافظة .
باملحافظات  وفرقها  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهالل  هيئة  حر�س  واأك��د 
الإن�سانية والإغاثية مل�ستحقيها من  امل�ساعدات  اي�سال  اليمنية على 
الأ�سر الفقرية واملحتاجة ..م�سريا اإىل اأن هذه ال�سحنة من امل�ساعدات 
من �ساأنها اأن تدعم ب�سكل كبري اجلهود الإغاثية التي تبذلها الهيئة 
وقد عرب  اليمنية.  ال�ساحة  على  الإن�سانية  املعاناة  تفاقم  للحد من 
عدد من الهايل عن تقديرهم للجهود الإغاثية التي تقوم بها دولة 
الإمارات ب�سكل م�ستمر لإي�سال امل�ساعدات الغذائية اىل م�ستحقيها.
مطلع  املكال  ميناء  اإىل  و�سلت  ق��د  اإم��ارات��ي��ة  �سحن  �سفينة  وك��ان��ت 
ال�سهر املا�سي حاملة على متنها حافالت مقدمة من الهيئة لدعم 

قطاعات خمتلفة يف عدد من املحافظات اليمنية املحررة.
)التفا�سيل �س3(

•• فيينا- القاهرة -وام :

ملناه�سة  العاملية  احلملة  لق��ت 
التمويل القطري لالإرهاب التي 
انطلقت اأم�س يف عدد من عوا�سم 
وباري�س  لندن  اهمها  الأوروب��ي��ة 
وب���ون جت��اوب��ا لف��ت��ا من  وفيينا 
الجتماعية  ال���ف���ئ���ات  خم��ت��ل��ف 
الذين عربوا بعد اطالعهم على 
�سباب  قبل  من  امل��وزع��ة  الوثائق 
احلملة عن رف�سهم لكافة اأ�سكال 
الره����اب وط��ال��ب��وا ال��ت�����س��دي له 
على  تت�سرت  التي  ال���دول  ووق��ف 
العنا�سر الرهابية وتقدم الدعم 
احلملة  �سباب  وق��ام  لهم.  وامل���ال 
والبو�سرتات  ال��ب��ي��ان��ات  ب��ت��وزي��ع 
بعدد  وغريها  الفيديو  واأ�سرطة 
من اللغات الوروبية التي تك�سف 
التمويل  وال����وق����ائ����ع  ب�����الرق�����ام 
الذي  العاملي  لالرهاب  القطري 
ت�سرر منه الأبرياء من املدنيني 

يف خمتلف دول العامل.
 وكانت احلملة انطلقت ال�سبوع 
امام  باعت�سام  فيينا  من  املا�سي 
�سعبي  بجهد  وه��ي  قطر  �سفارة 
الن على  ح��ت��ى  وع��م��ل��ت  ف����ردي 
واليمن  اأملانيا  يف  لها  ف��روع  فتح 
وليبيا واململكة املتحدة و�سوي�سرا 

التنظيمات  م��ع  ال��ت�����س��اه��ل  ع��ل��ى 
الإرهابية.

على �سعيد مت�سل اأعلن الفريق 
هيئة  رئ����ي���������س  مم���ي�������س  م����ه����اب 
املنطقة  ورئ��ي�����س  ال�سوي�س  ق��ن��اة 
املنطقة  اأن  للقناة  القت�سادية 
التابعة  وامل����وان����ئ  الق��ت�����س��ادي��ة 
لها ملتزمة بتنفيذ ق��رارات منع 

املدن  ج��م��ي��ع  يف  و���س��ت��ت��وا���س��ل   ..
التاأثري لدفع قطر  الغربية ذات 
واحلكمة  العقل  اإىل  لالمتثال 

بوقف متويلها لالإرهاب.
وتهدف احلملة اىل ف�سح �سلوك 
من  العديد  يف  القطري  النظام 
تو�سيح  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ال���ب���ل���دان 
ال�����ذي يرتتب  ال������دور اخل���ط���ري 

ال�سفن القطرية من املرور فيها 
الأمن  ع��ل��ى  ح��ر���س��ا  دخ��ول��ه��ا  اأو 
�سوء  يف  وذل��ك  امل�سري  القومي 
قطع العالقات الدبلوما�سية مع 

قطر .
واأك��د ممي�س - يف ت�سريحات له 
اأم�س- اأن اأي قرارات �سادرة من 
الدولة امل�سرية ب�ساأن هذا الأمر 
ي�سري على جميع املوانئ التابعة 
للمنطقة القت�سادية لأنها مياه 
اإقليمية حتكمها الدولة امل�سرية 
عدمه  م����ن  ال�������س���ف���ن  م�������رور  يف 
قناة  على  الأم���ر  ي�سري  ل  لكن 

ال�سوي�س .
لتفاقية  وف��ق��ا  اأن����ه  اإىل  واأ����س���ار 
 1869 ل�سنة  الق�سطنطينية 
فاإن هيئة قناة ال�سوي�س ملتزمة 
التي  ال����دول����ي����ة  ب���الت���ف���اق���ي���ات 
وقعت عليها م�سر حيث اإن قناة 
عاملي  مالحي  جم��رى  ال�سوي�س 
اأم������ام حركة  اإغ����الق����ه  ي���ج���وز  ل 

ال�سفن العابرة.
ون����وه اإل����ى اأن ال�سف����ن القطري����ة 
لي�ست  امل��ن��ط��ق��ة  امل������ارة مب���وان���ئ 
ح���ام���الت ب�����س��ائ��ع ك��ب��رية ولكن 
بقناة  امل��الح��ي  باملجرى  م��ا مي��ر 
ال�سوي�س هي �سفن غاز ول ميكن 

منع عبورها.

مواقــيت ال�صالة
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ات�ساع خارطة حملة مناه�سة دعم قطر لالإرهاب يف العامل

القوات العراقية توا�سل تطهري اأحياء املو�سل من اإرهابيي داع�س 

عامل ترامب.. النكفاء على الذات

ترامب وبوتني يت�سافحان لأول مرة على هام�س قمة الع�سرين
اخلليل من اأقدم مدن العامل اأ�سبحت ر�سميا من الرتاث العاملي

التنظيم الإرهابي ينتقم من املدنيني يف املو�شل 

داع�س ي�صتعد لهجوم معاك�س يف الرقة
•• عوا�صم-وكاالت:

ق��ال��ت م�����س��ادر اأم��ن��ي��ة اأم�������س اإن 
مت�سددي تنظيم داع�س الإرهابي 
املو�سل  ج��ن��وب��ي  ق��ري��ة  ه��اج��م��وا 
الأ�سخا�س  م���ن  ع�����ددا  وق���ت���ل���وا 
على  اأنهم  رغ��م  �سحفيان  بينهم 
الأخ���ري  معقلهم  خ�����س��ارة  و���س��ك 
هجوم  م����واج����ه����ة  يف  ب���امل���دي���ن���ة 

اجلي�س العراقي.
الإمام  ق��ري��ة  ال��ه��ج��وم على  وب���دا 
وهو  الت�ستيت  م��ن  ن��وع��ا  غ��رب��ي 
اأ�سلوب حرب ع�سابات من املتوقع 
اأن تركز عليه داع�س مع ا�ستعادة 
ال��ق��وات ال��ع��راق��ي��ة امل��دع��وم��ة من 
على  ال�سيطرة  املتحدة  الوليات 
املت�سدد  التنظيم  اجتاحها  م��دن 

يف هجوم خاطف عام 2014.
وقالت م�سادر اأمنية اإن مت�سددي 
الإمام  ق��ري��ة  اإىل  ت�سللوا  داع�����س 
غ����رب����ي ال����ت����ي ت���ب���ع���د ن���ح���و 70 
من  اجل�����ن�����وب  اإىل  ك���ي���ل���وم���رتا 

اأطلقها  ال��ت��ي  ال���ه���اون  وق���ذائ���ف 
املر�سد  ب���ح�������س���ب  امل����ت����ط����رف����ون 

ال�سوري حلقوق الإن�سان.
ودخ����������ل����������ت ق�����������������وات �������س������وري������ا 
الدميوقراطية الرقة القدمية يف 
وقت �سابق هذا ال�سبوع مدعومة 
بقيادة  ال��دويل  للتحالف  بغارات 
ثغرتني  ف��ت��ح  اإىل  اأدت  اأم��ريك��ي��ة 
يف ج���دار ال��راف��ق��ة ال���ذي يحيط 
�سوريا  ق����وات  اأن  ب��امل��دي��ن��ة.غ��ري 
ال���دمي���وق���راط���ي���ة وع��ن��ا���س��ر من 
قوات النخبة ال�سورية التي ت�سم 
ع���رب���ا، ح��ق��ق��وا تقدما  م��ق��ات��ل��ني 
التاريخي  احل�����ي  يف  حم��������دودا 
املر�سد  م��دي��ر  وق����ال  ل��ل��م��دي��ن��ة، 
رامي عبد الرحمن تنظيم داع�س 
املفخخة  ال�������س���ي���ارات  ي�����س��ت��خ��دم 
ل�سن  والقنا�سة  الهاون  وقذائف 
املدينة  داخ�����ل  م��ع��اك�����س  ه���ج���وم 
القدمية يف حماولة ل�سن هجوم 
معاك�س يف الرقة ل�ستعادة املواقع 

التي خ�سرها �سابقا .

املو�سل على ال�سفة الغربية لنهر 
دجلة م�ساء يوم الأربعاء من جيب 
�سيطرتهم  حت��ت  ي��زال  ل  �سغري 

للنهر. ال�����س��رق��ي��ة  ال�����س��ف��ة  ع��ل��ى 
امل�سلحة  الف�سائل  وت�سعى  ه��ذا 
امل��دع��وم��ة م��ن ال��ولي��ات املتحدة 

لتحقيق تقدم يف مواجهة تنظيم 
�سوريا و�سط  الإره��اب��ي يف  داع�س 
املفخخة  ال�����س��ي��ارات  م��ن  م��وج��ة 

العامل اأمام ثالثة �شيناريوهات كربى:

برونو تريتراي�س: كل طوابق ال�صرح الدويل تداعت...!

ترامب وبوتني يلتقيان وجها لوجه لأول مرة

قمة الـ20 تقر خطة عمل لتعزيز مكافحة الإرهاب
اإ�شرائيل تهاجم القرار....و�شهيد يف ال�شفة

اليون�صكو تن�صف اخلليل وتدرجها بالرتاث العاملي

•• الفجر – خرية ال�صيباين

القومية واجلهاد  ع��ودة  يف ع�سر 
يف  اليوم،  املا�سي،  اأ�سبح  املعومل، 
ك��ل م��ك��ان م��ع ك��ل امل�����س��اع��ر التي 
تريتراي�س  ب��رون��و  كتب  يغذيها، 
التاريخ  انتقام  الأخ��ري،  كتابه  يف 
لهذا  وبالن�سبة  ج��اك��وب.  اأودي����ل 
ال�سيا�سية  اجلغرافيا  يف  اخلبري 
واملدير امل�ساعد ملوؤ�س�سة الأبحاث 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، ب���ات م��ن املفيد 
ان  م�����س��ى  وق�����ت  اأي  م����ن  اأك������ر 
العقل. بعني  املا�سي  اإىل  "ننظر 

"انتقام"  ع���ن  ت��ت��ح��دث��ون  *مل�����اذا 
التاريخ؟.

- ان جمموعة من الظواهر تعيد 
الأحداث  قلب  اىل  الأمم  ما�سي 
ف�سل  اأدى  وقد  الراهنة.  العاملية 
الليربالية  ون��ق��د  ال���س��رتاك��ي��ة 
والعوملة  ال��ت��ق��دم  م���ن  واخل�����وف 
والقومية.  ال�سعبوية  جن��اح  اإىل 
"ما�س  ت��رت��ك��زان ع��ل��ى  ف��ك��رت��ان 

•• هامربوغ-وكاالت:

بقمة  املتواجدون  الزعماء  اأق��رت 
ال� 20 قادة املنعقدة يف هامبورغ 

خطة لتعزيز مكافة الإرهاب.
ك���م���ا اأع���ل���ن���ت رئ���ي�������س���ة ال��������وزراء 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة، ت���ريي���زا م����اي، اأن 
لإقناع  القمة  يف  ي�سعون  ال��ق��ادة 
ال���رئ���ي�������س الأم������ريك������ي، دون���ال���د 
اتفاقية  اإىل  بالن�سمام  ت��رم��ب، 

باري�س 2015 للمناخ.
وال���ت���ق���ى ال���رئ���ي�������س الأم���ري���ك���ي، 
الرو�سي،  نظريه  ترامب،  دونالد 
ف��الدمي��ري ب��وت��ني، لأول م���رة يف 

قمة جمموعة الع�سرين.
م�ستهل  يف  ال��زع��ي��م��ان  وت�����س��اف��ح 
مدينة  يف  ت����ق����ام  ال����ت����ي  ال���ق���م���ة 
هامبورغ الأملانية، ومن املقرر اأن 

يعقدا اجتماعا يف وقت لحق . 
وك������ان الث����ن����ان ق����د اأع����رب����ا عن 
العالقات  اإ����س���الح  يف  رغ��ب��ت��ه��م��ا 
التي ت�سررت من جراء  الثنائية 
اإ�سافة  واأوكرانيا،  �سوريا  اأزمتي 
رو����س���ي���ا يف  ت���دخ���ل  م����زاع����م  اإىل 
ال�سنة  الأم��ري��ك��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات 

•• عوا�صم-وكاالت:

 37 فل�سطيني  ���س��اب  ا�ست�سهد 
عاما من بلدة اخل�سر فجر اأم�س 
جراء  بها  اأ�سيب  بجراح  متاأثرا 
ده�����س��ه ب�����س��ي��ارة م�����س��ت��وط��ن على 
بيت  غ��رب   60 اللتفايف  ال�سارع 

حلم يف ال�سفة الغربية املحتلة.
فل�سطينية  اأمنية  م�سادر  وقالت 
وهو  للده�س  تعر�س  ال�ساب  اأن 
ي�����س��ت��ق��ل دراج���ت���ه ال���ن���اري���ة قرب 
ال�سارع  بجانب  الن��ف��اق  منطقة 
القهوة  ي��ب��ي��ع  وه�����و  الل����ت����ف����ايف 

وال�ساي لتاأمني قوت حياته.
منظمة  اأعلنت  ذل��ك،  غ�سون  يف 
والثقافة  للرتبية  املتحدة  المم 
البلدة  اأم�س  )يون�سكو(  والعلوم 
"منطقة  اخل��ل��ي��ل  يف  ال���ق���دمي���ة 
حممية" ب�سفتها موقعا "يتمتع 
وذلك  ا�ستثنائية"،  عاملية  بقيمة 
اثار  ����س���ري  ت�����س��وي��ت  اأع���ق���اب  يف 
وترحيبا  ا�����س����رائ����ي����ل  غ�������س���ب 

فل�سطينيا.
البلدة  ال���ي���ون�������س���ك���و  وادرج����������ت 

م�سرق"  "م�ستقبل  م�سرق" بدل 
ذاك:  او  ل��ه��ذا  خمتلفة  ب��ع��واق��ب 
ف�������اإن الجت���������اه هو  ال�����غ�����رب،  يف 
رو�سيا،  ويف  ال��ك��ب��ري؛  ل��الن��غ��الق 
متاما،  العك�س  وال�سني،  وتركيا، 
ه��ن��اك رغ��ب��ة يف ازاح�����ة احل����دود 
الإمربيالية  اأ�سكال  من  �سكل  يف 

اجلديدة. ففي كل مكان يتف�ّسى 
كما  املا�سي.  عظمة  اإىل  احلنني 
نالحظ تطور خطاب مغال حول 
وقد  الليربايل"،  النظام  "نهاية 
�سبق ان قيل مثل هذا يف ال�سنوات 
2002-2003، يف عهد بو�س.
)التفا�سيل �س10(

املا�سية.
اختيار  اإن  م���را����س���ل���ون  وي����ق����ول 
امل�ست�سارة الأملانية، اأنغيال مريكل، 
�سناعة  معقل  ه��ام��ب��ورغ  مدينة 
يف  الواقعة  الفائقة  التكنولوجيا 
���س��م��ال ال��ب��الد لح��ت�����س��ان القمة 
الحتجاجات  اأن  لإظ��ه��ار  ي�سعى 
الوا�سعة ميكن الت�ساهل معها يف 

اإطار دميقراطية مفتوحة.
 19 الع�سرين  قمة  يف  وي�����س��ارك 
بلدا متقدما وناميا على ال�سواء، 

اإ�سافة اإىل الحتاد الأوروبي.
مناه�سون  حم��ت��ج��ون  واأ�����س����رم 

�سيارات  يف  ال���ن���ار  ل��ل��راأ���س��م��ال��ي��ة 
وح��واج��ز ط��رق وح��اوي��ات قمامة 
واألواح خ�سبية فيما اجتمع زعماء 
جمموعة الع�سرين للم�ساركة يف 
�سمال  يف  هامبورج  مبدينة  قمة 

اأملانيا.
اأع����م����ال  اإن  ال�������س���رط���ة  وق����ال����ت 
ال���ع���ن���ف ال����ت����ي ان����دل����ع����ت خ���الل 
اأم�س  ا���س��ت��م��رت ح��ت��ى  م�����س��ريات 
اجل��م��ع��ة. وم���زق حم��ت��ج��ون اأطر 
الكندي  ال��وف��د  ���س��ي��ارات  اإح����دى 
قن�سلية  ن��واف��ذ  وحطموا  للقمة 

منغوليا.

القدمية يف اخلليل على لئحتني 
العاملي  ال���������رتاث  لئ����ح����ة  ه���م���ا 

ولئحة الرتاث املهدد.
يف  اخلليل  ادراج  م�ساألة  وك��ان��ت 
ال��ع��امل��ي مو�سوع  ال����رتاث  لئ��ح��ة 
ال�سرائيليني  بني  مواجهة حادة 

والفل�سطينيني.
الت�سويت،  نتيجة  اع���الن  وف���ور 
اخل������ارج������ي������ة  وزارة  ق�������ال�������ت 
الفل�سطينية ان ت�سويت اليون�سكو 
ي�سكل "جناحا ملعركة دبلوما�سية 
خا�ستها فل�سطني على اجلبهات 

ال�سغوطات  م��واج��ه��ة  يف  ك��اف��ة، 
على  والم��ريي��ك��ي��ة  ال�سرائيلية 
الدول الع�ساء  وف�سال و�سقوطا 

مدويا ل�سرائيل".
من جهتها، قالت وزارة اخلارجية 
ال�سرائيلية ان قرار جلنة الرتاث 
العاملي لليون�سكو هو و�سمة عار. 
اخلارجية  با�سم  ال��ن��اط��ق  وك��ت��ب 
ال�سرائيلية اميانويل نح�سون يف 
قرار  ان  الت�سويت  بعيد  تغريدة 
"و�سمة  اخلليل  حول  اليون�سكو 
عار. هذه املنظمة التي ل اهمية 

اجلي�ش امل�شري يحبط هجوما اإرهابيا ويقتل 40 تكفرييا
الإمارات تدين الهجومني الإرهابيني يف �صمال �صيناء 

•• عوا�ص-وام، والوكاالت: 

ا�ستهدفا حاجزا  اللذين  الإرهابيني  الهجومني  ب�سدة  الإم��ارات  دانت دولة 
ع�سكريا مبنطقة الربث جنوب رفح ب�سمال �سيناء امل�سرية.

اأم�����س، ت�سامن دولة  بيان  ال���دويل، يف  وال��ت��ع��اون  واأك���دت وزارة اخل��ارج��ي��ة 
يف  جانبها  اإىل  ووقوفها  ال�سقيقة  العربية  م�سر  جمهورية  مع  الإم���ارات 
م��ع م�سر  نقف  ال����وزارة  وق��ال��ت  الإج��رام��ي اخلبيث.  العمل  ه��ذا  مواجهة 
الإرهابية  العملية  هذه  وا�سفة  والإره���اب،  التطرف  �سد  وال�سعب  الدولة 

باأنها جرمية جديدة ت�ساف اإىل ال�سجل الأ�سود لالإرهاب والإرهابيني.   
اأج��ل اجتثاث هذه  ال��وق��وف �سفا واح���دا م��ن  اإىل  ال��ع��امل كافة  ودع��ت دول 
الآفة اخلطرية التي تهدف اإىل تدمري املجتمعات ون�سر الفو�سى وبث روح 

ال�سراع والفرقة بني اأبناء الوطن الواحد.
اأحبطت ه��ذا الهجوم  ال��ت��ي  امل�سرية  الأم���ن  ق���وات  ب���دور  ال����وزارة  واأ���س��ادت 
الإرهابي حيث متكن اجلي�س امل�سري من تدمري عدد من العربات وت�سفية 
�سيناء.  �سمال  ع�سكرية  تفتي�س  نقطة  هاجموا  الذين  امل�سلحني  من  ع��دد 
الإم����ارات مل�سر قيادة  ت��ع��ازي دول��ة  ال����وزارة، يف ختام بيانها، ع��ن  واأع��رب��ت 
وحكومة و�سعبا ولذوي ال�سحايا ومتنياتها بال�سفاء العاجل للجرحى. هذا 
ومتكنت عنا�سر قوات اجلي�س امل�سري من ت�سفية 40 تكفرييا على الأقل 
حماولتها  خالل  امل�سلحة  الإرهابية  للعنا�سر  تابعة  �سيارات  �ست  وتدمري 
ا�ستهداف اإحدى النقاط الأمنية برفح.  ونقلت وكالة اأنباء ال�سرق الأو�سط 
القانون  اإنفاذ  قوات  اأن  اأم�س،  له  بيان  الع�سكري، يف  املتحدث  امل�سرية عن 
على  التكفريية  للعنا�سر  اإره��اب��ي  هجوم  اإحباط  يف  جنحت  �سيناء  ب�سمال 
بع�س نقاط التمركز جنوب رفح واأ�سفر عن مقتل اأكر من 40 تكفريىا 
اإح���دى النقاط  اإىل تعر�س ق���وات  ال��ب��ي��ان  ���س��ي��ارات.  واأ���س��ار  وت��دم��ري �ست 
اأبطال  فردا من   26 واإ�سابة  ا�ست�سهاد  نتج عنها  لنفجار عربات مفخخة 
القوات امل�سلحة امل�سرية.  واأ�ساف بيان للجي�س نقلته وكالة رويرتز لالأنباء 
»جنحت قوات اإنفاذ القانون ب�سمال �سيناء يف اإحباط هجوم اإرهابي للعنا�سر 
التكفريية على بع�س نقاط التمركز جنوب رفح واأ�سفر )ذلك( عن مقتل 

اأكر من 40 فرداً تكفريياً وتدمري �ست عربات«. 

جتاوب كبري مع حملة مناه�شة التمويل القطري لالإرهاب  

م�صر تغلق املنطقة القت�صادية و موانئ قناة ال�صوي�س يف وجه ال�صفن القطرية  

هولندا ترف�ش ا�شتقبال نائب رئي�ش وزراء تركيا
الأمم املتحدة: حقوقيون معتقلون يف تركيا معر�صون للتعذيب 

•• عوا�صم-وكاالت:

اإقليمية  مديرة  اإن  اجلمعة  اأم�س  املتحدة  الأمم  با�سم  متحدثة  قالت 
األقي القب�س عليهم يف  ملنظمة العفو الدولية ون�سطاء حقوقيني كبار 

تركيا هذا الأ�سبوع معر�سون ب�سدة للتعذيب.
اإي�سر مديرة منظمة العفو الدولية والآخ��رون م�سجونون ملدة  واإيديل 
القب�س  األقي  بعدما  اإرهابي  تنظيم  اإىل  بان�سمامهم  لال�ستباه  اأ�سبوع 
جنوبي  اآدا  ب��ي��وك  ب��ج��زي��رة  ف��ن��دق  يف  تدريبية  عمل  ور���س��ة  م��ن  عليهم 
املفو�س  با�سم  متحدثة  وه��ي  ثرو�سيل  اإل��ي��زاب��ي��ث  وق��ال��ت  ا�سطنبول. 
دوري��ة بجنيف نحن  اإف���ادة  الإن�سان يف  املتحدة حلقوق  ل��الأمم  الأع��ل��ى 
عن  املدافعني  واحتجاز  التع�سفية  العتقالت  كل  ب�ساأن  للغاية  قلقون 

حقوق الإن�سان يف تركيا.
واأ�سافت نخ�سى اأنهم الآن معر�سون ب�سدة للتعذيب وغريه من اأ�سكال 
املعاملة القا�سية والالاإن�سانية املهينة يف اإ�سارة اإىل الن�سطاء احلقوقيني 
�سويدي  والآخ���ر  اأمل��اين  اأحدهما  اأجنبيني  وم��درب��ني  الثمانية  الأت���راك 

األقي القب�س عليهم جميعا هذا الأ�سبوع.
بدورها اأعلنت احلكومة الهولندية اأم�س اجلمعة اأن نائب رئي�س الوزراء 
للم�ساركة يف  لي�س مو�سع ترحيب يف هولندا  توركي�س  الرتكي طغرل 
حدث يحيي خالله الأتراك املقيمون يف البالد ذكرى حماولة انقالب 
العام املا�سي. وتدهورت العالقات بني البلدين احلليفني يف حلف �سمال 
انتخاباتها  ع�سية  هولندا  منعت  عندما  اآذار  مار�س  يف  ب�سدة  الأطل�سي 
املقيمني يف  ل��الأت��راك  م��ن احل��دي��ث يف جتمعات  اأت����راك  وزراء  ال��ع��ام��ة 

هولندا معللة ذلك مبخاوف اأمنية.
واتهم الرئي�س الرتكي رجب طيب اإردوغان، الذي اأراد ت�سجيع الأتراك 
اأوروب��ا على دعم خططه يف ا�ستفتاء على زي��ادة �سالحياته، هولندا  يف 
باأنها  ال��ب��الد  خارجيته  وزي���ر  وو���س��ف  م��وز  جمهورية  مثل  بالت�سرف 

عا�سمة الفا�سية.
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اأخبـار الإمـارات
اللجنة الع�صكرية املنظمة ملعر�س دبي للطريان 

الول اجتماعها  تعقد   2017
•• دبي-وام:

اأوىل   2017 ل��ل��ط��ريان  دب���ي  مل��ع��ر���س  املنظمة  الع�سكرية  اللجنة  ع��ق��دت 
ال�سيد  اهلل  عبد  طيار  رك��ن  اللواء  �سعادة  برئا�سة  الأول  اأم�س  اجتماعاتها 

الها�سمي املدير التنفيذي للجنة الع�سكرية املنظمة.
م�ساعد  البلو�سي  �سالح  اإ�سحاق  طيار  ركن  اللواء  من  كل  الجتماع  ح�سر 
املدير التنفيذي ل�سوؤون العمليات والعميد ح�سن حممد ال�سيباين م�ساعد 
املدير التنفيذي لل�سوؤون الإدارية وروؤ�ساء اللجان الفرعية للجنة الع�سكرية 

املنظمة للمعر�س.
مي�سيل  �سعادة  للطريان ح�سرت  دبي  ملعر�س  املنظمة  ال�سركة  ومن جانب 
اإيرو�سبي�س  اأكزيبي�سنز  اأن��د  فريز  ل�سركة  التنفيذية  املديرة  اأكيليغني  فان 

التي اأ�سارت اإىل اأن دورة هذا العام �ستك�سف عن تكنولوجيات حديثة.
واأكد �سعادة اللواء ركن طيار عبد اهلل ال�سيد الها�سمي املدير التنفيذي للجنة 
نوعها  من  فريدة  �ستكون  العام  هذا  دورة  اأن  للمعر�س  املنظمة  الع�سكرية 
احلديثة  التكنولوجيا  من  العديد  طياته  يف  حتمل  اإذ  الزوايا  خمتلف  من 

واملتطورة التي تعد باإمكانيات هائلة يف اجلانبني الع�سكري واملدين.

�صرطة اأبوظبي: 1000 درهم خمالفة »للف�صوليني« مبواقع احلوادث 
•• اأبوظبي-وام:

ل�سرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  دع����ت 
اأبوظبي قائدي املركبات واجلمهور 
الطريق  اإف�������س���اح  ������س�����رورة   اإىل 
ل�سيارات الإ�سعاف والدفاع املدين 
احل����وادث  م���واق���ع  اإىل  ل��ل��و���س��ول 
من  حم��������ذرة   ، م���ه���ام���ه���ا  لأداء 
ت��ط��ب��ي��ق خم��ال��ف��ة ع��رق��ل��ة حركة 
احلوادث  اثناء  »التجمهر«  ال�سري 
1000 درهم للحد من  وقيمتها 
الع�سوائي  وال���وق���وف  ال��ت��ج��م��ه��ر 
اأماكن  يف  الطرق  على  للمركبات 
امل����روري����ة ومنع  وق�����وع احل������وادث 
اأماكن  يف  امل���روري���ة  الخ��ت��ن��اق��ات 

وقوع احلادث.
القبي�سي  ع��ب��داهلل  ال���رائ���د  وق����ال 

ل�سنة   21 الحت���������ادي  وامل���������رور 
الوزاريني  وال���ق���راري���ن   1995
 2017 ل�����س��ن��ة   178 و   177
ال�سبط  واج����راءات  ق��واع��د  ب�ساأن 

املروري.      
واأ�سار اإىل اأن هناك بع�س احلوادث 
التي تقع نتيجة اإ�سراع الف�سوليني 
يف  بالوقوف  املركبات  قائدي  من 
اأماكن احلوادث والف�سوليني من 
املختلفة  ال��ط��رق��ات  بعبور  امل�����س��اة 
اإىل مواقع احل��وادث، غافلني عن 
ح��رك��ة امل���رك���ب���ات مم���ا ي�����وؤدي اإىل 

تعر�سهم اإىل حوادث الده�س.
احل����د من  اأن خم��ال��ف��ة  واأو�����س����ح 
الوقوف يف اأماكن احلوادث تهدف 
ل�سيارات  ال���ط���ري���ق  اإف�������س���اح  اىل 
الإ�سعاف والدفاع املدين للو�سول 

م����دي����ر ف������رع ال�������س���ب���ط امل�������روري 
مبديرية املرور والدوريات بقطاع 
تطبيق  ان  امل���رك���زي���ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
تعديالت  ت�سمنتها  املخالفة  هذه 
الالئحة التنفيذية لقانون ال�سري 

واإن��ق��اذ الأرواح وال���ذى ه��و حمور 
وال�سعاف  الن��ق��اذ  مركبات  عمل 
امل����دين الذين  ال���دف���اع  وم��رك��ب��ات 
الو�سول  طاقتهم  بكل  ي��ح��اول��ون 
امل���روري���ة  م���واق���ع احل�������وادث  اىل 
ب��ال�����س��رع��ة امل��ط��ل��وب��ة وب������دون اأي 

عرقلة مرورية .
وحذر الرائد القبي�سي الف�سوليني 
اأماكن  بت�سوير  ي��ق��وم��ون  ال��ذي��ن 
احلوادث املرورية وامل�سابني ون�سر 
تلك ال�سور على مواقع التوا�سل 
يعر�سون  ان��ه��م  م��ن  الج��ت��م��اع��ي 
القانونية  ل��ل��م�����س��اءل��ة  ان��ف�����س��ه��م 
امل�سابني  خ�سو�سية  ان��ت��ه��اك  يف 
ون�سح  احل��وادث  بتلك  واملتاأثرين 
اجل����م����ه����ور ب���ت���ق���دمي امل�������س���اع���دة 
خالل  م��ن  للم�سابني  الن�سانية 

اجلهود  وتعطيل  التجمهر  ع��دم 
امل����ب����ذول����ة يف ع���م���ل���ي���ات الن����ق����اذ 
وال�سعاف وتخطيط احلوادث .   

�سالمتهم  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��ا  احل����ادث 
و�سالمة م�ستخدمي الطريق ودعا 
م�سوؤوليتهم  حتمل  اىل  اجلميع 

بامل�ساهمة  اجل���م���ه���ور  وط����ال����ب 
الي���ج���اب���ي���ة م���ن خ����الل الل���ت���زام 
امل���رور يف موقع  رج��ال  بتوجيهات 

يف ه���ذا اخل�����س��و���س ح��ف��اظ��ا على 
م�سالح الخرين وعدم الت�سبب يف 

حوادث اأخرى ل حتمد عقباها.

جمال�س الداخلية تناق�س »جتديد العطاء » و« الت�صلح بالعلم «
•• عجمان -الفجر:

اخلمي�س  غ��داً  ُتعقد  والتي  الداخلية  جمال�س  تناق�س 
مو�سوع »جتديد العطاء » املحور الثاين من املوا�سيع 
 ،2017 العام  لهذا  املجال�س  تناق�سها  التي  الثمانية 
ملناق�سة  ال��ق��ادم  الح���د  ي���وم  جم��ال�����س  ُخ�س�ست  فيما 
اأهمية  على  للتاأكيد   « بالعلم  الت�سلح   « الثالث  املحور 
العلم واملعرفة يف ا�ستدامة م�سرية التنمية احل�سارية 
ملناق�سة  ل��ل�����س��ب��اب  جم��ل�����س  ع��ق��د  وي���ت���م  ال����دول����ة،  يف 
ي���وم الثنني. ال��ع��ط��اء يف ع��ج��م��ان   م��و���س��وع جت��دي��د 
اأجيال   « بعنوان  ال��ع��ام  لهذا  الداخلية  جمال�س  ت��اأت��ي 
من  م��و���س��وع��ات��ه��ا  م�ستلهمة   « احل�����س��ارة  ت�����س��ت��اأن��ف 
ك��ل��م��ة ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن را����س���د اآل 

ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم، 
»ا�ستئناف  ب��ع��ن��وان  ال��ق��م��ة احل��ك��وم��ي��ة  دب���ي، يف  ح��اك��م 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وكلمة  احل�����س��ارة« 
زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبو ظبي نائب القائد الأعلى 
امل�ستقبل«. امل�سلحة يف جمل�س �سموه »لأجيال   للقوات 
اإعالميون  اإدارات���ه���ا  ي��ت��وىل  ال��ت��ي  املجال�س  وتت�سمن 
بالإدارة  الأمني  الإع��الم  اإدارة  مع  بالتن�سيق  حمليون 
العامة لالإ�سناد الأمني بوزارة الداخلية،  42  جمل�ساً 
ال�سباب  لفئة  و7  للن�ساء،  و7  ل��ل��رج��ال،   28 منها 
الإيجابي،  ال��ت��غ��ي��ري  ح����ول  م��و���س��وع��ات   8 وت��ن��اق�����س 
وجتديد  امل�ستحيل،  وحت���دي  والإي��ج��اب��ي��ة،  وال��ت��ف��اوؤل 
والت�سامح،  وال��ت�����س��ح��ي��ة  ب��ال��ع��ل��م،  وال��ت�����س��ل��ح  ال��ع��ط��اء، 

وتنظيم الوقت.

من اأ�شحاب ال�شوابق

�صرطة راأ�س اخليمة ت�صبط 4 ل�صو�س من اجلن�صية العربية 
•• راأ�ص اخليمة – الفجر

ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  مت��ك��ن��ت 
التحريات  اإدارة   - اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
م���ن �سبط  امل��ب��اح��ث اجل��ن��ائ��ي��ة  و 
عربية  جن�سية  من  اأ�سخا�س   )4(
 )21000( ���س��رق��ة  م���ن  مت��ك��ن��وا 
املحال  اإح�������دى  م����ن  دره������م  األ������ف 
ا�سرتجاع  و  ب���الإم���ارة،  ال��ت��ج��اري��ة 
اأق��ل م��ن )24(  امل�����س��روق يف  املبلغ 
الق�سية  تفا�سيل  وت��ع��ود   ، �ساعة 
بح�سب ما �سرح بها �سعادة العميد 
اإدارة  مدير  منخ�س  علي  اهلل  عبد 
اجلنائية  وامل���ب���اح���ث  ال���ت���ح���ري���ات 
الذي اأو�سح باأنه ورد بالغ من اأحد 
امل��ح��ال ال��ت��ج��اري��ة ب���الإم���ارة يفيد 

ال���ق���ي���ادات ت�سعى  م��ط��ل��ب جل��م��ي��ع 
اإ�سرتاتيجية وزارة  لتحقيقه، وفق 
الداخلية، وزيادة ن�سبة �سعور اأفراد 

املجتمع بالأمن. 
و  التحريات  اإدارة  مدير  ك��رر  كما 
امل��ب��اح��ث اجل��ن��ائ��ي��ة ب�����س��رط��ة راأ�س 
اأ�سحاب  كافة  منا�سدته  اخليمة، 
ال�����س��رك��ات و امل���ح���ال ال��ت��ج��اري��ة و 
املكاتب املختلفة اإىل �سرورة اتخاذ 
ال��ت��داب��ري الأم��ن��ي��ة اخلا�سة  ك��اف��ة 
باأمن و�سالمة حمالتهم و التاأكد 
من اإقفال الأبواب باإحكام، وكذلك 
ع���دم ت���رك اأي���ة م��ب��ال��غ م��ال��ي��ة بعد 
اإي��داع��ه��ا يف  و  العمل  ف��رتة  انتهاء 
ي��ك��ون��وا عر�سة  ل��ك��ي ل   ، ال��ب��ن��وك 
�سعفاء  ق��ب��ل  م��ن  لل�سرقة  �سهلة 

اأح�����د الأ����س���خ���ا����س امل���ت���ورط���ني يف 
اإحدى  جن�سية  من  وه��و  ال�سرقة، 
ال��������دول ال���ع���رب���ي���ة، و ي���ق���ط���ن يف 
اإم�����ارة جم�����اورة، وب��ع��د اأخ����ذ كافة 
�سبطه  مت  القانونية،  الإج����راءات 
ومبواجهته و من خالل التحقيق 
مبلغ  ب�سرقة  بقيامة  اأق��ر  املبدئي 
)21000( األف درهم من خزينة 
اأ�سخا�س  ث��الث��ة  امل��ح��ل،مب��ع��اون��ة 
وعليه  جن�سيته،  نف�س  من  اآخرين 
اأن مت  اإىل  مت ر�سدهم ومتابعتهم 
باإمارة  ال�سقق  اإح��دى  يف  �سبطهم 
وبالتدقيق عليهم تبني   ، جم��اورة 
باأنهم جميعاً من اأ�سحاب ال�سوابق 
بحقهم  اأح��ك��ام  ���س��دور  �سابقاً  ومت 
اإبعادهم  ومت  ���س��رق��ات  ق�����س��اي��ا  يف 

بالنتقال  و  ل��ل�����س��رق��ة،  ب��ت��ع��ر���س��ه 
اآث��ار ك�سر  ملوقع املحل تبني وج��ود 
بعرة  و  اخل���ل���ف���ي  ل���ل���ب���اب  وخ���ل���ع 
بالإ�سافة  املحا�سبة  �سندوق  اأدراج 
على  وال�ستيالء  اخلزنة  فتح  اإىل 
ك���ان بداخلها  ال����ذي  امل����ايل  امل��ب��ل��غ 
ح�سيلة  دره���م   )21000( وه���و 
مبيعات الليلة ال�سابقة بح�سب ما 

اأفاد به م�سئول املحل. 
و  التحريات  اإدارة  مدير  واأ���س��اف 
على  وب��ن��اء  اأن���ه  اجلنائية  املباحث 
ت�سكيل  مت  الأول�����ي�����ة،  امل���ع���ط���ي���ات 
ف���رق  و   ، ب���ح���ث وحت�������ري  ف����ري����ق 
جمع  طريق  وع��ن  ميدانية،  عمل 
املعلومات و ال�ستدللت، وتكثيف 
هوية  اإىل  التو�سل  مت  التحريات 

اأرا�����س����ي ال���دول���ة ب��ع��د تنفيذ  ع���ن 
العقوبة، اإل اأنهم عادوا مرة اأخرى 
اإىل الدولة بطريقة غري م�سروعة 
جرائمهم  مم���ار����س���ة  ل����ي����ع����اودوا 
اإحالتهم  مت  عليه  وب��ن��اًء  ال�سابقة، 
املخت�سة  للجهات  امل�سبوطات  مع 
ل����س���ت���ك���م���ال ب����اق����ي الإج������������راءات 
العميد  واأ�ساد  بحقهم.   القانونية 
الكبري  بالتعاون  منخ�س  اهلل  عبد 
العامة  ال����ق����ي����ادة  اأب�����دت�����ه  ال�������ذي 
ل�سرطة عجمان– اإدارة التحريات 
و املباحث اجلنائية، لدورهم املميز 
يف  ال�سريع  و  الكبري  لتعاونهم  و 
�سبط املتورطني يف الق�سية، وهذا 
دليل على اأن الهدف ال�سرتاتيجي 
ن��ح��و ت��ع��زي��ز الأم����ن و الأم�����ان هو 

بالتعاون  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  ب�����س��رط��ة 
م��ع ه��ي��ئ��ة امل�����وارد ال��ع��ام��ة لتنفيذ 
على  م��ف��اج��اأة  تفتي�سية  ح��م��الت 
للتاأكد  املن�ساآت  و  التجارية  املحال 

ال��ن��ف��و���س، و ال��ع��م��ل ع��ل��ى الإب����الغ 
ف����وراً ع��ن اأي���ة ت�����س��رف��ات ق��د تثري 
ال�سك و الريبة. وقد وجه العميد 
الرتاخي�س  ف��رع  منخ�س  عبداهلل 

من مدى التزامهم بتطبيق نظام 
ح���م���اي���ة، وف��اع��ل��ي��ة ال���ك���ام���ريات و 
لديهم،  املوجودة  الت�سجيل  اأجهزة 

للمحافظة على اأمن املن�ساآت. 

الإمارات تدين العتداء 
الإرهابي يف القطيف

•• ابوظبي -وام:

اأمن  اأدان��ت دولة الإم��ارات ب�سدة العتداء الإرهابي الذي ا�ستهدف دوري��ة 
القطيف  حمافظة  يف  امل�����س��ورة  ح��ي  يف  الأم���ن  حلفظ  مهامها  اأداء  اأث��ن��اء 

باململكة العربية ال�سعودية.
واأعربت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف بيان لها عن �سجبها وا�ستنكارها 
ال�سديد لهذا احلادث الإرهابي.. موؤكدة موقف الإمارات الثابت والراف�س 

لالإرهاب بكل �سوره وا�سكاله.
ودعت اىل تكاتف جهود املجتمع الدويل يف مواجهة هذه الظاهرة والت�سدي 

لها باعتبارها ظاهرة عاملية تهدد الأمن وال�ستقرار الدوليني.
كما اأعربت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل عن خال�س التعازي حلكومة 
هذه  ج��راء  ال�سهيد  ول��ذوي  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  اململكة  وال�سعب 

اجلرمية النكراء.. متمنية ال�سفاء العاجل للم�سابني.

قن�صل الدولة يف لو�س اأجنلو�س ي�صتلم جائزة عامل التكنولوجيا املعلومات ل�صرطة دبي ومبادرة »اأقدر«
•• �صان فران�صي�صكو-وام:

للدولة  العام  القن�سل  ال�سبو�سي  �سعادة عبداهلل  ت�سلم   
يف لو�س اأجنلو�س جائزتني نيابة عن �سرطة دبي وعن 
برنامج  اأقدر وذلك خالل احلفل الذي نظمته منظمة 
وادي ال�سيليكون يف مدينة �سان فران�سي�سكو بالوليات 

املتحدة الأمريكية.
ب����الإدارة  دب���ي ممثلة  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  وك��ان��ت 
العامة للخدمات الذكية فازت بجائزة عامل تكنولوجيا 
يف  الذهبية   »IT World Awards« املعلومات 
التوايل  على  الثاين  للعام  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
اإح��دى اأكرب اجلوائز العاملية يف جمال  - التي تعد من 
خلدمات  ا�ستخدام  اأف�سل  فئة  عن   - املعلومات  تقنية 
التعليم  جم���ال  يف  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا  وت��ط��ب��ي��ق��ات 
اجلنائي  التحقيق  مب�سروع  امل�ساركة  طريق  عن  وذل��ك 

التكنولوجيا  م��رك��ز  ق��ب��ل  م���ن  وامل���ط���ور  الف���رتا����س���ي 
الف��رتا���س��ي��ة ب�����س��رط��ة دب����ي. ك��م��ا ف���از ب��رن��ام��ج خليفة 
 2017 لعام  الذهبية  باجلائزة  اأقدر  الطالب  لتمكني 
نظري  املجتمعية  امل�سوؤولية  يف  العام  موؤ�س�سة  فئة  عن 
التوعوية  للر�سائل  وجذابة  مبتكرة  اأ�ساليب  ا�ستخدام 
الألعاب  مب��ب��ادرة  امل�ساركة  طريق  عن  وذل��ك  للمجتمع 
برنامج  م��ب��ادرات  اح��دى  وه��ي  التوعوية  اللكرتونية 
خ��ل��ي��ف��ة. وت���ه���دف اجل���ائ���زة اإىل ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن يف 
جمال تقدمي اأف�سل اخلدمات يف تقنية املعلومات وفق 
العمالء  ور���س��ا  واخل��دم��ات  وامل��ن��ت��ج��ات  الأداء  معايري 
وفرق العمل يف املجال التقني. �سارك يف اجلائزة كربى 
و   Epson و Samsungو Dell « ال�سركات مثل
املتحدة  الوليات  ا�سافة اىل م�ساركات من   «  Cisco
وكندا  وفرن�سا  وامل��ان��ي��ا  وك��وري��ا  و�سوي�سرا  الأم��ري��ك��ي��ة 

والت�سيك والهند.
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امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

عجمان
�سيدلية عجمان                     7446031 
�سيدلية مكة                           7446343 
�سيدلية املدينة                       7468424
�سيدلية المارات                    7474900
�سيدلية الأم                           7429006

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

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

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

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

»طرق دبي« توفر خدمة خط احلافالت الدائري بديال حلني انتهاء �صيانة �صارع نايف 
•• دبي-الفجر:

ال���ع���ام���ة يف ه��ي��ئ��ة الطرق  امل���وا����س���الت  ت��ط��ل��ق م��وؤ���س�����س��ة 
النقل  يوليو اجل��اري خدمة   08 اعتبارا من  واملوا�سالت 
احتياجات  تلبية  بهدف  للحافالت  ال��دائ��ري  اخل��ط  ع��رب 
ركاب احلافالت العامة يف �سارع نايف، الذي �سيتم اإغالقه 
ب�سبب  وذل��ك  املذكور  التاريخ  من  اعتبارا  كامل  �سهر  ملدة 

املبا�سرة بتنفيذ اأعمال ال�سيانة يف هذا ال�سارع. 
التخطيط  اإدارة  مدير  الها�سمي،  بكر  اأب��و  حممد  واأو�سح 
هيئة  يف  العامة  املوا�سالت  موؤ�س�سة  يف  الأع��م��ال  وتطوير 

اإط��الق هذه اخلدمة  الهدف من  اأن  واملوا�سالت،  الطرق 
املتاأثرين  العامة  احل��اف��الت  رك��اب  احتياجات  ت��اأم��ني  ه��و 
خدمة  تعليق  �سيتم  حيث  نايف  ل�سارع  امل��وؤق��ت  ب��الإغ��الق 
جميع خ��ط��وط احل���اف���الت، ال��ت��ي ت��خ��دم ك���اًل م��ن موقف 
2 ، مما ا�ستلزم  2 وموقف تقاطع برج نهار  تقاطع نايف 
ت��وف��ري خ��دم��ة دائ��ري��ة م��وؤق��ت��ة ب��دي��ل��ة ل�سمان ���س��ري هذه 
اأعمال ال�سيانة. حيث ينطلق اخلط  اخلدمة حتى انتهاء 
ب��احل��اف��الت م��ن حم��ط��ة م���رتو الحتاد  ال���دائ���ري للنقل 
م��روراً بحديقة نايف ثم موقف تقاطع نايف )1( مروراً 
مبوقف تقاطع برج نهار )1( اإىل موقف النخل ثم العودة 

اإىل حمطة مرتو الحتاد، حيث ي�ستطيع ركاب احلافالت 
حمطة  م��ن  امل��وؤق��ت��ة  البديلة  اخل��ط��وط  ا�ستخدام  العامة 
مرتو الحتاد لي�سلوا لوجهاتهم، واأن خدمة النقل البديلة 
واملوؤقتة عرب اخلط الدائري �ستكون بزمن تقاطر مقداره 
اأن  حيث  اليوم.  فرتة  خالل  م�ستمر  ب�سكل  دقيقة   )15(
لن  املتاأثرة  باملواقف  متر  التي  املتاأثرة،  اخلطوط  جميع 
ب�سبب  نايف  �سارع  اإغ��الق  املواقف طيلة فرتة  تلك  تخدم 

اأعمال ال�سيانة.
العامة من  احل��اف��الت  رك��اب  ع��دد  ي�سل  الها�سمي:  وق��ال 
م�ستخدم  األ���ف   394 اإىل  امل��ت��اأث��رة  امل��واق��ف  م�ستخدمي 

راك��ب يوميا ً. ونظراً  األ��ف   13 اأك��ر من  �سهريا ً مبعدل 
للعدد الكبري من الركاب امل�ستخدمني لهذا اخلط، توجب 
احتياجات  لتلبية  ال���ف���وري  ال��ب��دي��ل  ت��اأم��ني  ال��ه��ي��ئ��ة  ع��ل��ى 

اجلمهور من م�ستخدمي احلافالت العامة. 
وختم مدير اإدارة التخطيط وتطوير الأعمال يف موؤ�س�سة 
الطرق  هيئة  اه��ت��م��ام  على  بالتاأكيد  ال��ع��ام��ة  امل��وا���س��الت 
واملوا�سالت مبرونة �سبكة النقل اجلماعي يف دبي، والتو�سع 
فيها مبا ُي�سِعُد اجلمهور ويوفر لهم �سبل الراحة و�سهولة 
التنقل وهذا ما تهدف اإليه روؤية هيئة الطرق واملوا�سالت 

من خالل تقدمي تنقل اآمن و�سهل للجميع. 

من خالل تعزيز دعمها ملبادرة »عام اخلري« 

م�صت�صفى يونيفري�صال تكرم جنوم الإعالم الإماراتي تقديرًا لدورهم املميز يف املجتمع
�شبري نيليكود: تخ�شي�ش مليون دولر للمر�شي الغري قادرين على العالج مواكبة لعام اخلري

حمد احلو�شني : نحن جميعا بحاجة اإىل تكملة اجلهود التي تبذلها احلكومة
•• اأبوظبي: رم�صان عطا

لن�سر املبادرة النبيلة لرئي�س دولة 
�سمو  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم�����ارات 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ 
يونيفري�سال  م�ست�سفى  نظمت   ،
ح���ف���ل ت����ك����رمي ل���ن���ج���وم الإع�������الم 
الإم��������ارات��������ي  ت����ق����دي����را ل����دوره����م 
واإ�سهاماتهم املميزة يف املجتمع ويف 

دعمهم ملبادرة عام اخلري

امل�شوؤولية الجتماعية
نيليكود،  ���س��ب��ري  ال���دك���ت���ور  ق�����ال 
الإدارة   جمل�س  رئي�س  و  املوؤ�س�س 
يف م�����س��ت�����س��ف��ى ي��ون��ي��ف��ر���س��ال، اإن���ه 
اأن يكون مثال  ف��رد  لكل  املهم  من 
القيام  اأهمية  ويغر�س  به  يحتذى 
حولنا  من  للنا�س  خريية  باأعمال 

من اأجل جمتمع اأف�سل. 
ون�����ح�����ن ن�����ك�����رم جن�������وم الإع���������الم 
الإماراتيني الذين لعبوا دورا هاما 
يف ن�سر الر�سالة اإىل املجتمع للقيام 
على  ت�سجعهم  خريية  مب�ساهمات 
وخدمة  ال���ع���ط���اء  ث���ق���اف���ة  ف���ر����س 
الأمة من خالل الأعمال النبيلة. 
الإماراتية  الإع��الم  و�سائل  وكانت 
اخلري«  ع��ام   « يف  مثاليا  دورا  لها 

التطوع، وخدمة الأم��ة«. ويف هذه 
جميع  م��ن  ال��ن��ا���س  نحث  املنا�سبة 
اجلن�سيات  من مواطنني ومقيمني 
يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
ع��ل��ى ال��ت��ع��ه��د ب��دع��م م���ب���ادرة عام 
اخل�����ري ه�����ذه م����ن خ�����الل تقدمي 
ال��ربام��ج وال���س��رتات��ي��ج��ي��ات التي 

تعود بالنفع على املجتمع ككل
ويف نهاية احلفل اعلن �سبري على 
دولر  مليون  مبلغ  امل�ست�سفي  منح 

موا�سلة  على  ن�سجعهم  اأن  ون���ود 
ه���ذه ال���ب���ادرة ط����وال ال��ع��ام وحتى 

نهاية الوقت
يونيفري�سال  م�ست�سفى  يف  ن��ح��ن 
ن����رك����ز ع����ل����ى ال�����رك�����ائ�����ز ال����ث����الث 
لنا  ق����دم����ه����ا  ال����ت����ي  ال���رئ���ي�������س���ي���ة 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ 
لل�سركات،  الجتماعية  »امل�سوؤولية 

ومقيم  م�����واط�����ن  ك�����ل  ل����ت����زوي����د 
�سلمية.  وبيئة  للعي�س  اآم��ن  مكان 
ال��ت��م��ا���س��ك القوي  ل��دي��ن��ا  وم��ث��ل��م��ا 
ب��ني خم��ت��ل��ف امل��ج��ت��م��ع��ات يف دولة 
يجب  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات 
متا�سك  اأي�������س���ا  ل��دي��ن��ا  ي���ك���ون  اأن 
واملبادرين  ال��ق��ي��ادي��ني  م���ن  ق���وي 
ال��ذي��ن �سيقودون زم��ام الم���ور يف 
يف  امل�ساهمة  على  النا�س  ت�سجيع 

جمتمعهم.

ل��ل��م��ر���س��ي ال���غ���ري ق����ادري����ن على 
العالج مواكبتا لعام اخلري .

متا�سك قوي
احلو�سني،  حمد  ال�سيد  واأ���س��اف 
م�ست�سفى  يف  ال��ع��م��ل��ي��ات  م���دي���ر 
الأ�سا�سية  القيمة  اأن  يونيفري�سال 
اإم���ارات���ي ه��ي خدمة  لكل م��واط��ن 
بحاجة  ج��م��ي��ع��ا  ون���ح���ن  الأم��������ة. 
تبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  تكملة  اإىل 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  حكومة 

هو  يونيفري�سال  م�ست�سفى  ويعد 
التخ�س�سات  م��ت��ع��ددة  م�ست�سفى 
التخ�س�سية  ال��رع��اي��ة  جم���ال  يف 
م���ع اخل����ربة ال��ط��ب��ي��ة، وال���ق���درات 
املر�سى  ورع����اي����ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
الطبيني  امل���ه���ن���ي���ني  ال���رح���ي���م���ة. 
اموهوبني  اجل��ن�����س��ي��ات  م��ت��ع��ددي 
حياة  ت���ق���دمي  يف  اخل������ربة   وذوي 
نهج فريق  العافية من خالل  من 

م�ست�سفى  التخ�س�سات.  م��ت��ع��دد 
يونيفري�سال متخ�س�س يف حالت 
واجلراحية  ال��ط��ب��ي��ة  ال����ط����وارئ 
واإج�����راء عمليات  امل��خ��اط��ر  ع��ال��ي��ة 
واملراجعة.ويف  امل��ت��ك��ررة  م��ع��ق��دة، 
�سحة  اأن  ن���وؤم���ن  ي��ون��ي��ف��ري���س��ال، 
الأ�سرة،  �سحة  ت��ك��ون  �سخ�س  ك��ل 
الإن�سانية  و����س���ح���ة  وامل���ج���ت���م���ع، 

جمعاء.

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ جان�سلر لدارة املرافق ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1800704  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/علي را�سد �سعيد خلفان احل�ساين من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ علي را�سد �سعيد خلفان احل�ساين من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد اجلزويل حممد ال�سيخ

تعديل را�س املال/من 150000 اىل 0
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية
 تعديل ا�سم جتاري من/جان�سلر لدارة املرافق ذ.م.م   

CHANCELLOR FACILITIES MANAGEMNT LLC
اىل/ جان�سلر لدارة املرافق 

CHANCELLOR FACILITIES MANAGEMNT
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د امل��دع��و / ان���دري���و دال 

اجلن�سية  ام��ري��ك��ا   ، �سميث 

رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -

من   )506045119(

يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم 056/2835679 

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / دو�ست حممد 

باك�ستان   ، حم���م���د  اظ������ل 

اجلن�سية - جواز �سفره رقم 

يجده  م���ن   )155342(

عليه الت�سال بتليفون رقم 

 056/8153790

�صفينة م�صاعدات اإماراتية ت�صل املكال وعلى متنها 14 األف طن مواد غذائية
•• املكال-وام:

ميناء  اىل  اليوم  اإماراتية  اإن�سانية  م�ساعدات  �سفينة  و�سلت 
امل��واد الإغاثية  األف طن من   14 اليمني وعلى متنها  املكال 
لدعم  الإماراتي  الأحمر  الهالل  هيئة  من  املقدمة  املتنوعة 

الأو�ساع الإن�سانية مبحافظة ح�سرموت.
وق�����ال ع���ب���داهلل امل�����س��اف��ري رئ��ي�����س ف���ري���ق ال���ه���الل الأحمر 
الإماراتي بح�سرموت ان هذه ال�سحنة تاأتي امتدادا للج�سر 
ال��ب��ح��ري الإغ���اث���ي ال���ذي ت��ن��ف��ذه دول���ة الم�����ارات ع��رب هيئة 
الهالل الأحمر التي و�سعت يف اأجندتها حزمة من امل�ساريع 
الإغاثية ، موؤكدا حر�س الهيئة على تقدمي الدعم الإغاثي 
والن�ساين للمواطنني اليمنيني خالل الأزمة التي متر بها 
ما  كل  لتقدمي  الر�سيدة  القيادة  لتوجيهات  تنفيذا  بالدهم 
من �ساأنه اأن يلبي احتياجات الأ�سقاء يف اليمن من امل�ساعدات 

الإغاثية والتنموية لدعم الأمن الغذائي باملحافظة .
واأك�����د ح��ر���س ه��ي��ئ��ة ال���ه���الل الأح���م���ر الإم����ارات����ي وفرقها 
الإن�سانية  امل�����س��اع��دات  اي�����س��ال  ع��ل��ى  اليمنية  ب��امل��ح��اف��ظ��ات 
والإغاثية مل�ستحقيها من الأ�سر الفقرية واملحتاجة ..م�سريا 
اإىل اأن هذه ال�سحنة من امل�ساعدات من �ساأنها اأن تدعم ب�سكل 
كبري اجلهود الإغاثية التي تبذلها الهيئة للحد من تفاقم 
من  عدد  عرب  وقد  اليمنية.  ال�ساحة  على  الإن�سانية  املعاناة 
الهايل عن تقديرهم للجهود الإغاثية التي تقوم بها دولة 
اىل  الغذائية  امل�ساعدات  لإي�����س��ال  م�ستمر  ب�سكل  الإم����ارات 

م�ستحقيها.
املكال  ميناء  اإىل  و�سلت  ق��د  اإم��ارات��ي��ة  �سحن  �سفينة  وك��ان��ت 
مقدمة  ح��اف��الت  متنها  على  حاملة  املا�سي  ال�سهر  مطلع 
املحافظات  من  ع��دد  يف  خمتلفة  قطاعات  لدعم  الهيئة  من 

اليمنية املحررة.
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العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ را�سد الزعابي لعمال ال�سباغ

رخ�سة رقم:CN 1928246  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*2.60 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/را�سد الزعابي لعمال ال�سباغ   
RASHED ALZAABI PAINTING WORKS

اىل/ منجرة را�سد ح�سن الزعابي 
RASHED HASAAN ALZAABI CARPENTRY

الكندي علي  املالك/را�سد م�سبح   66 ق   1/32 م  ابوظبي م�سفح  تعديل عنوان/من 
املرر حمل رقم 3 اىل ابوظبي امل�سفح م 32-1 ق 66 ور�سة W8 43528 43582 دائرة 

بلدية ابوظبي واخرون
تعديل ن�ساط/ا�سافة منجرة )ور�س النجارة( )1622007(

تعديل ن�ساط/حذف اعمال الطالء والدهانات للمباين )4330003(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ بركان ميوني�سونز �سي�ستمز 

ذ.م.م - فرع رخ�سة رقم:CN 1161483  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 4*2 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/بركان ميوني�سونز �سي�ستمز ذ.م.م - فرع   
BURKAN MUNITIONS SYSTEMS LLC - BRANCH

اىل/ بارج للذخائر ذ.م.م - فرع 
BARIJ MUNITIONS LLC branch

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

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

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8

اإعــــــــــالن
المارات  ال�س�����ادة/اجنحة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1173442:للنقليات العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ح�سني عبداهلل احمد ال�سفي املح�سار %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف خالد عبداهلل را�سد م�سلم املعمري

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

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

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/نود لت�سميم وا�ست�سافة 

 CN 1268187:مواقع النرتنت ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة مروان احمد احمد احلمد %24

تعديل ن�سب ال�سركاء
جناة حممد حممود ماهل من 49% اىل %25

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

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

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بورا كلني خلدمات 

 CN 1193675:املباين ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة امانديب �سينغ جيل موهان �سينغ جيل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف موهان �سينغ جيل

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

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

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8

اإعــــــــــالن
العاملية  ال�س�����ادة/امداد  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1553520:للو�ساطة التجارية رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ح�سني عبداهلل احمد ال�سفي املح�سار %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف خالد عبداهلل را�سد م�سلم املعمري

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

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

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل ربيعه لت�سليح 

 CN 1014048:كهرباء ال�سيارات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عائ�سة ابتا�سو اليهندرو %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف نادر عبيد ابراهيم خلفان الزعابي

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

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

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ماريا العقارية ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1558311  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

MARYA GROUP INVETMENTS LLC ا�سافة جمموعة ماريا لال�ستثمار ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

MARYA HOLDING GROUP LLC ا�سافة جمموعة ماريا القاب�سة ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

 MARYA FOR DEVELOPMENT حذف ماريا للتطوير وال�ستثمار العقاري ذ.م.م
AND REAL ESTATE INVESTMENT LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف ات�س ايه ام جي للعقارات ذ.م.م

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

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

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ليربتي 

انرتنا�سيونال لل�سياحة �س.ذ.م.م - فرع ابوظبي 1
رخ�سة رقم:CN 2242708 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه 

املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ برامي فور للخدمات البرتولية ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1024534  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سامي لطيف عالوي املرزوقي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سامي لطيف عالوي املرزوقي من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف هاري�س مايا �سنكر دايف

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

 تعديل ا�سم جتاري من/برامي فور للخدمات البرتولية ذ.م.م   
PRIME FOUR PETROLEUM SERVICES LLC

اىل/ برامي فور للخدمات البرتولية 
PRIME FOUR PETROLEUM SERVICES

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

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

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8

اإعــــــــــالن
ذ.م.م  لالنظمة  ال�س�����ادة/ال�ستاذ  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1014722  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء

روي جاكوب جاكوب بوتيابارامبيل ديفا�سيا جاكوب من 49% اىل %25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة جويل اليزابيث روى %24

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

القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8

اريدو لل�صيانة والديكور- ذ.م.م
املنعقدة  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  مبوجب 
بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق   2017/07/05 تاريخ  يف 
1703009485 يعلن امل�سفي ا�سورن�س للتدقيق واملحا�سبة عن 

حل وت�سفية �سركة)اريدو لل�سيانة والديكور - ذ.م.م(
فعلى من لدية اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم به اإىل مكتب 
امل�سفى املعني هاتف رقم 026264006 فاك�س 026264007 �س 
ب  107750 ابوظبي النادي ال�سياحي بناية نورة ماجد حممد 
الفطيم الطابق 10 مكتب رقم 1  م�سطحبا معه كافة الأوراق 
وامل�ستندات الثبوتية وذلك خالل مدة اأق�ساها 45 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن

اإعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كراج مبارك حمد العامري لت�سليح ال�سيارات 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1125991  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*5 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/كراج مبارك حمد العامري لت�سليح ال�سيارات ذ.م.م  
MUBARAK HAMAD AL AMERI CAR REPAIR GARAGE LLC

اىل/ �سركة مبارك حمد العامري لبيع قطع ال�سيارات امل�ستعملة ذ.م.م 
MUBARAK HAMAD AL AMERI USTI SPARE PARTS LLC

تعديل عنوان/Building Owner Name من بناية/ �سهيل حممد باحلطم العامري 
واآخرون اىل بناية �سعيد �سهيل طاهي الرا�سدي
Shop من اىل UNIT TYPE/تعديل عنوان

تعديل ن�ساط/ا�سافة جتارة قطع الغيار امل�ستعملة لل�سيارات )4530003(
تعديل ن�ساط/حذف ا�سالح ميكانيكي للمركبات )4520003(

تعديل ن�ساط/حذف ا�سالح كهرباء ال�سيارات )4520005(
القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

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

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/برايت وول لل�سيانة العامة والتنظيف الداخلي 

رخ�سة رقم:CN 1967879  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*5 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/برايت وول لل�سيانة العامة والتنظيف الداخلي  
BRIGHT WALL GENERAL MAINTENANCE AND INTERIOR CLEANING

اىل/ درمي بال�س للحدادة والنجارة واملقاولت العامة
DREAM PALACE BLACKSMITH AND CARPENTRY AND GENERAL CONTRACTING
تعديل عنوان/Building Owner Name من بناية/ حمد �سباع �سعيد غامن النعيمي واآخرون 

اىل بناية ال�سيخ را�سد بن خليفة بن �سعيد واخرين
Floor من اىل UNIT TYPE/تعديل عنوان

تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(
تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال النجارة امل�سلحة )4390004(

تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال حديد الت�سليح )4390005(
تعديل ن�ساط/حذف �سيانة املباين )4329901(

تعديل ن�ساط/حذف خدمات التنظيف الداخلية للمباين وامل�ساكن )8121001(
تعديل ن�ساط/حذف مقاولت تركيب انظمة التكييف والتهوية وتربيد الهواء و�سيانتها )4322005(

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

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

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8

اوركيد للهدايا - ذ م م
احل�سابات  لتدقيق  احلبيب  عبد  مريال  مكتب  يعلن 
وال�ست�سارات الداريه انه مبوجب قرار اجتماع اجلمعية 

العمومية غري العادية ال�سادر بتاريخ 2017/07/04
 بحل وت�سفية �سركة  اوركيد للهدايا - ذ م م

اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى 
فاك�س   026716055 رقم  هاتف  املعني  امل�سفى  مكتب 
ال�سياحي  بالنادي  ابوظبي   53181 �س.ب   026716054
رقم  مكتب   )4( الطابق  اجلنيبي  عبداهلل  �سعيد  بناية 
)403( واإح�سار امل�ستندات الثبوتيه، وذلك خالل مدة 

اأق�ساها 45 يوما من تاريخ هذا العالن.

اإعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8
بهذا يعلن الكاتب العدل بدائرة الق�ساء اأبوظبي-بوحدة غرفة 
جتارة ابوظبي باأن ال�سادة )دار املعرفة لال�ستثمار التجاري-
مملوكة لتبارك لال�ستثمار التجاري-�سركة ال�سخ�س الواحد 
ذ.م.م وذا �سيفينتي ايت للتجارة العامة ملالكها عبد اهلل املرر 
ابوظبي  امارة  يف  م�سجلة  ذ.م.م(  الواحد  ال�سخ�س  �سركة 
مارينا  الكورني�س  ابوظبي-�سارع   ،112612 ب  �س  وعنوانها 
فيال رقم A 18  قد تقدموا اإلينا بطلب ت�سديق عقد رهن 
جتاري ل�سالح ال�سادة/ م�سرف الهالل �س.م.خ( وذلك مقابل 

رهن: )ا�سول ثابتة عبارة عن ا�سهم(.
واعماًل للفقرة 5 من املادة 14 من القانون رقم 4 ل�سنة 2013 
ب�ساأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، فاإنه مبرور اأربعة ع�سر يوماً 
العدل  الكاتب  فاإن  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  الأقل  على 

�سيقوم بتوثيق هذا العقد بناًء على طلب اأ�سحاب ال�ساأن.
الكاتب العدل

اعالن رهن جتاري

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

CN 1161563:جنم البداع للعقارات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه 

املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ الفا كري لل�سيانة العامة وت�سليح 

املكيفات ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 2344893  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حمد عبداهلل حممد ال�سام�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حمد عبداهلل ال�سام�سي
تعديل ن�سب ال�سركاء/حذف �ساجي بالييل بالن

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

 تعديل ا�سم جتاري من/الفا كري لل�سيانة العامة وت�سليح املكيفات ذ.م.م   
ALPHA CARE GENERAL MAINTENANCE & AC REPAIR LLC

اىل/ الفا كري لل�سيانة العامة وت�سليح املكيفات 
ALPHA CARE GENERAL MAINTENANCE & AC REPAIR

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8

اإعــــــــــالن
لالزهار  ال�س�����ادة/اجنوانا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 2100722  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سعيد �سلطان �سيف �سلطان النيادي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد علي حميد �سعيد ال�ساعدي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8

اإعــــــــــالن
كرك  ال�س�����ادة/كافترييا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1955629:العيناوي �ساورما وكباب رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة طارق جابر حممد داد البلو�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد عبداهلل حممد املطوع البلو�سي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات
�صعيد بن طحنون يح�صر اأفراح 

الدرعي يف العني
•• العني-وام:

ح�سر معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون اآل نهيان حفل الإ�ستقبال الذي اأقامه �سعود عبداهلل الدرعي 
مبنا�سبة زفاف جنله من�سور اإىل كرمية حممد حمود الدرعي.

كما ح�سر احلفل الذي اأقيم مبركز العني للموؤمترات يف اخلبي�سي عدد من ال�سيوخ ووجهاء القبائل 
وكبار ال�سخ�سيات وامل�سوؤولني و�سباط القوات امل�سلحة وال�سرطة و�سيوف من دول جمل�س التعاون 

اخلليجي وجمع من املدعوين واملهنئني وزمالء العري�س.

م�صت�صفى راأ�س اخليمة يجري جراحة الغ�صروف البديل ملواطن اأمريكي
•• راأ�ص اخليمة – الفجر

املواطن  اخليمة  راأ����س  م�ست�سفى 
البالغ  اأن��ت��وين  تري�سي  الأم��ري��ك��ي 
من العمر 45 عاماً يف حالة طارئة، 
اأمل �سديد  ي��ع��اين م��ن  ك���ان  ح��ي��ث 
اأعلى ذراع��ه اليمنى، مع   وخ��در يف 
�سعور بالتنميل يف الذراع باأكملها. 
اآلم يف  ك��ان يعاين م��ن  ب��اأّن��ه  علماً 
وكان  �سنني،   8 الأمي��ن منذ  كتفه 
اأن  ع��ل��ى  ���س��اب��ق��اً  ت�سخي�سه  مت  ق��د 
ريا�سية،  اإ�سابة  ناجمة عن  اآلم��ه 
ما جعله يعتمد على م�سكنات الأمل 
العالج  وجل�سات  اليدوي  والعالج 
الفيزيائي دون اأي فائدة ملمو�سة، 
ما �سّعب على اأنتوين – وهو معّلم 
يف اإح��دى مدار�س راأ���س اخليمة - 
النحو  على  املهنية  مهامه  ت��اأدي��ة 
�ساءت  اأن  بعد  ول�سّيما  امل��ط��ل��وب، 
اخل�سوع  ي��ق��رر  جعله  م��ا  ح��ال��ت��ه، 
للتدخل الطبي يف م�ست�سفى راأ�س 

اخليمة.
الت�سوير  ن��ت��ي��ج��ة  اأظ���ه���رت  ح��ي��ث 
بالرنني املغناطي�سي اإ�سابة اأنتوين 
املف�سلي  الفقرات  التهاب  مبر�س 

اأي ���س��ع��ف و����س���م���ور يف  ال��ع��ن��ق��ي، 
الأمر  ال��ع��ن��ق،  وغ�ساريف  ف��ق��رات 
ان���زلق  اأو  ف��ت��ق  اإىل  ي����وؤدي  ال����ذي 
ال���غ�������س���روف. ل���ي���ح���ال ب���ع���د ذلك 
الطبيب  تينكو ج��وز،  اإىلال��دك��ت��ور 
يف  الع�سبية  اجلراحة  يف  املخت�س 
والذي  اخل��ي��م��ة،  راأ�����س  م�ست�سفى 
اإج���راء ج��راح��ة الغ�سروف  اق��رتح 
هذه  لتكون  البديل.  ال�سطناعي 
فيها  ي�����س��ه��د  ال���ت���ي  الأوىل  امل�����رة 
هذا  م��ن  عملية  اإج���راء  امل�ست�سفى 

النوع.
بالقول:  ج�����وز  ال���دك���ت���ور  وع����ّل����ق 
تتقهقر  ال�������س���ن  يف  ال���ت���ق���ّدم  م����ع 
النخاعية  والغ�ساريف  ال��ف��ق��رات 
للجفاف  وت���ت���ع���ّر����س  ال���رق���ب���ة  يف 
مر�س  اإىل  يف�سي  م��ا  والتقّل�س، 
يدعى  وال���ذي  العظمي،  الف�سال 
املف�سلي  الفقرات  بالتهاب  اأي�ساً 
العنقي. ويف هذه احلالة قد يوؤدي 
�سمور الفقرات اإىل ت�سققات فيها، 
وب���ال���ت���ايل ي��ت�����س��ب��ب يف ان���ت���ف���اخ يف 
الغ�ساريف على م�ستويني، وي�سّكل 
ال�سوكي  ال���ن���خ���اع  ع���ل���ى  ���س��غ��ط��اً 
وامل�سارات الع�سبية، وعندها يغدو 

اأمرا�س  اأي  وج����ود  ع���ن  ال��ك�����س��ف 
اأخ����رى حم��ت��م��ل��ة، وه���و اأم���ر ل بد 

منه لتحقيق نتيجة جديدة.
الفقرات  ال��ت��ه��اب  م��ر���س  يت�سف 
امل��ف�����س��ل��ي ال��ع��ن��ق��ي ب��ك��ون��ه عدمي 
اآلم  اأن  غ��ري  ع��م��وم��اً،  الأع���را����س 
ال��ع��ن��ق يعتربان  ال��رق��ب��ة وت�����س��ّل��ب 
عالمة هاّمة قد تدل على الإ�سابة 
به، وقد يوؤدي يف احلالت ال�سديدة 
اإىل خدر وتنميل يف الذراعني، لذا 
معاينة  ب���اإج���راء  الأط���ب���اء  ين�سح 
باأعرا�س  ال�����س��ع��ور  ع��ن��د  ف���وري���ة 
ك��ه��ذه، م��ع العلم ب���اأن ال��ت��اأخ��ر عن 
املنا�سب  ال��وق��ت  يف  امل��ر���س  ع���الج 
قد يف�سي اإىل اأ�سرار دائمة توؤثر 
نواحي احلياة.  على خمتلف  �سلباً 
وتعّد الفرتة العمرية بني 30 اإىل 
الأكر عر�سة لالإ�سابة  �سنة   50

بانزلق الغ�ساريف.
وم���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ال��دك��ت��ور ر�سا 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  ����س���دي���ق���ي، 
للرعاية  ال��ع��رب��ي��ة  ’املجموعة  ل���� 
التنفيذي  وامل�����دي�����ر  ال�سحية‘ 
»ن�سعر  اخل��ي��م��ة:  راأ�����س  مل�ست�سفى 
ب���������س����رور ع���������ارم ع����ن����دم����ا ُي����ق����دم 

الإ�سابة مبر�س تاآكل الغ�ساريف. 
اأن فرتة  ك��ل��ه  ذل����ك  م���ن  والأه�������م 
النقاهة ق�سرية للغاية، لدرجة اأن 
ال�سيد اأنتوين متّكن من امل�سي بعد 
للعمل  �ساعات قليلة من خ�سوعه 
اجلراحي، ولكن ل بد من الإ�سارة 
ال�سليم  ال��ت��ح��دي��د  �����س����رورة  اإىل 
خ�سوعه  ب���ع���د  امل���ري�������س  حل���ال���ة 
اأجل  وذلك من  الدقيقة  للمعاينة 

ال��ت��دخ��ل اجل���راح���ي خ���ي���اراً ل بد 
منه.

ال��دك��ت��ور ج����وز: اخرتنا  واأ����س���اف 
ج����راح����ة  ع���م���ل���ي���ة  اإىل  ال����ل����ج����وء 
البديل،  ال�سطناعي  الغ�سروف 
وذل���ك ب���دًل م��ن اع��ت��م��اد املنهجية 
التي تقوم على جراحة  التقليدية 
الرقبة  ف��ق��رات  وحل���ام  ا�ستئ�سال 
اإزال���ة  ت��ن��ط��وي ع��ل��ى  العليا وال��ت��ي 

اإذ  بالكامل  املت�سررة  الغ�ساريف 
الرقبة  ب��ت��ح��ري��ك  الأوىل  ت�����س��م��ح 
لل�سفاء،  التماثل  بعد  كامل  ب�سكل 
ف�����س��اًل ع��ن ك��ون��ه��ا ل حت��ت��اج لأي 
باأي  تت�سبب  ول  ع��ظ��م��ي  تطعيم 
����س���رر ل��ل��ف��ق��رات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، ول 
للرقبة  دع���ام���ة  ارت�������داء  ت��ت��ط��ل��ب 
العملية،  ب���ع���د  ط���وي���ل���ة  ل����ف����رتة 
احتمال  م��ن  احل��د  اإىل  بالإ�سافة 

جديدة  حت��دي��ات  على  م�ست�سفانا 
ك���م���ا هو  وي���ن���ج���ح يف جت������اوزه������ا، 
اإذ كانت  التحدي؛  ه��ذا  احل��ال مع 
ن�سهد فيها  التي  الأوىل  املرة  هذه 
الغ�سروف  جراحة  عملية  اإج���راء 
اأّود  ال���س��ط��ن��اع��ي ال���ب���دي���ل،  ل����ذا 
طاقمنا  اأع�������س���اء  ج��م��ي��ع  ت��ه��ن��ئ��ة 
الطبي على الإجن��از الذي حقّقوه 
يف التعامل مع هذه احلالة املعّقدة 

بكل جناح.

اأن��ت��وين ع��ن جزيل  واأع���رب ال�سيد 
م�ست�سفى  لفريق  و�سكره  امتنانه 
جهودهم  ب��ف�����س��ل  اخل��ي��م��ة  راأ�������س 
اعتدُت  لقد  ق���ال:  حيث  ال��ك��ب��رية، 
�سنوات   8 مل����دة  الأمل  ه����ذا  ع��ل��ى 
احلياة  طعم  ن�سيت  اأّن��ن��ي  ل��درج��ة 
كبري  بامتنان  اأ�سعر  والآن  دون���ه، 
لكونهم  وف��ري��ق��ه  ج����وز  ل��ل��دك��ت��ور 
بال  ح��ي��اة  عي�س  فر�سة  منحوين 

اأمل من جديد.

»طرق دبي« تطرح مبادرة اإمكانية متلُّك لوحات الأرقام امل�صروفة غري اململوكة �شمن مبادرة » جل�شة مع القا�شي«

رئي�س املحكمة التجارية يف حماكم دبي يعقد ور�صة بعنوان 
» تقرير البنك الدويل« ملوظفي اإدارة الق�صايا املدنية

•• دبي-الفجر:

واملوا�سالت  ال��ط��رق  هيئة  اأع��ل��ن��ت 
عن اإطالق مبادرة ت�سمح باإمكانية 
امل�سروفة  الأرق�����ام  ل��وح��ات  مت��ّل��ك 
غري اململوكة )الأرقام امل�سجلة على 
مركباتهم اأو حمفوظة يف ملفاتهم 
نقدا   25% دف���ع  ب��ع��د  امل����روري����ة( 
الرقم،  مت��ُل��ك  قيمة  اإج��م��ايل  م��ن 
وتق�سيط الباقي على ثالث دفعات 
ال�سداد  ف����رتة  ت��ت��ع��دى  ل  ب��ح��ي��ث 
اخلا�سة  املالية  اأو  امليالدية  ال�سنة 
املبنى  يف  وذل������ك  ال����دف����ع،  ب���ف���رتة 
الرئي�سي للهيئة، مبكتب اخلدمات 
املالية – الطابق الأر�سي – هاتف 
042902711. وتخت�س املبادرة 

•• دبي –الفجر:

ال����ق����ا�����س����ي حممد  �����س����ع����ادة  ع����ق����د 
التجارية  املحكمة  رئي�س  ال�سبو�سي 
يف حم��اك��م دب���ي ور���س��ة ع��م��ل �سمن 
م����ب����ادرة ج��ل�����س��ة م���ع ال��ق��ا���س��ي مع 
املدنية  ال��ق�����س��اي��ا  اإدارة  م��وظ��ف��ي 

عنوانها تقرير البنك الدويل. 
حممد  القا�سي  �سعادة  ا���س��ار  حيث 
ال�����س��ب��و���س��ي خ���الل ال��ور���س��ة  تعزيز 
العربية  الإم���������ارات  دول�����ة  م��رت��ب��ة 
املحكمة  مت��ث��ل��ه��ا  وال���ت���ي  امل���ت���ح���دة، 
حمور  يف  دب��ي  حماكم  يف  التجارية 
�سهولة  ت��ق��ري��ر  يف  ال���ع���ق���ود  اإن����ف����اذ 
مم���ار����س���ة الأع�����م�����ال ال���������س����ادر عن 
ما  ا�ستعر�س  ك��م��ا  ال����دويل،  ال��ب��ن��ك 
ق��دم��ت��ه امل��ح��اك��م ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني من 
خدمات تطويرية اإلكرتونية وذكية 
وم�����ا ق���ام���ت ب����ه م����ن حت�����س��ي��ن��ات يف 
العمليات  وج���ودة  والتكلفة  ال��وق��ت 
البنك  تقرير  اأن  حيث  الق�سائية، 
الدويل يركز على مدى فعالية بيئة 

بتناف�سية  الرت��ق��اء  ج��ه��ود  اأك���رب يف 
حيث  العاملية،  التقارير  يف  ال��دول��ة 
تتكامل جهود القطاع احلكومي مع 
القطاع اخلا�س لتوفري وجهة تكون 
الختيار الأول عامليًّا لأداء الأعمال، 
جتتمع فيها البنية التحتية املتطورة 
امل���وارد  م��ع  ��ا  وت��ك��ن��ول��وج��يًّ ت�سريعيًّا 
بيئة  يف  املبدعة  واملعرفية  الب�سرية 
اأعلى م�ستويات جودة احلياة.  توفر 
وهذا التقرير يعد �سهادة عاملية على 
تناف�سية وري���ادة دول��ة الإم����ارات يف 
العاملية  ومكانتها  الق�سائي  القطاع 
تطوًرا  الأك�����ر  ال�����دول  م�����س��اف  يف 
واإبداًعا، ون�سيد بجهود فريق العمل 
يف دعم تناف�سية الإم��ارات التي نتج 
عنها القفزة القيا�سية التي حققتها 
العقود  اإنفاذ  موؤ�سر  دبي يف  حماكم 

�سعادة  وا�ساف  الدولة.  يف  الأعمال 
يتم  التقييم  منهجية  اأن  ال�سبو�سي 
ت��وؤث��ر يف  10 م��راح��ل  ق��ي��ا���س  فيها 
ال��ت��ج��اري، منذ  ال��ع��م��ل  ح��ي��اة  دورة 
اإغ��الق��ه، وق��د مت  ب��دا امل�سروع حتى 
اختيار اإمارة دبي لأجراء ال�ستبيان 
العامل  م��دن  اأك���رب  باعتبارها  فيها 
من حيث تنوع الن�ساط القت�سادي، 
وت�ستند نتيجة التناف�سية يف حمور 
اإنفاذ العقود يف تقرير البنك الدويل 
على عاملني اأ�سا�سيني، هما: اعتماد 
ال�سادرة عن  والإح�ساءات  البيانات 
حماكم دبي، وا�ستطالع اآراء ال�سركاء 
املحاماة  م��ك��ات��ب  م���ن  امل��ح��اك��م  م���ع 
هذا  وم��ن  القانونية،  وال�ست�سارات 
املنطلق ن�سدد على فر�سة موؤ�س�سات 
ل��ل��ن��ه��و���س بدور  ال��ق��ط��اع اخل���ا����س 

مراتب   103 التقدم  يف  واملتمثلة 
و  اإقليميًّا  الأول  امل��رك��ز  اإىل  لت�سل 
18 عاملياً. وجدير بالذكر اأنه كلما 
واملراتب  الأداء  يف  ال��دول��ة  تقدمت 
التحديات و�سعوبة  ازدادت  العاملية، 
اأمامنا  لهذا  ال��ري��ادة،  على  احلفاظ 
على  للمحافظة  ال��ع��م��ل  م��ن  ك��ث��ري 
امل��ت��ق��دم��ة وحتقيق  ال���دول���ة  م��راك��ز 
اجلهود  ك����ل  و����س���ن���ب���ذل  الأف���������س����ل، 
التح�سينات  ون���ب���ت���ك���ر  امل���ط���ل���وب���ة 
املحاكم  عمل  يف  ال��ري��ادة  ل�ستمرار 
املعنية  اجل����ه����ات  ك����ل  م����ع  ون���ع���م���ل 
لالرتقاء مبكانة الإمارات على نحو 
دائم وم�ستمر بنف�س الروح والعزمية 
التي بداأ بها الآباء املوؤ�س�سون بهدف 
اأن حتوز الدولة مكاًنا على خريطة 

اأكر دول العامل تناف�سية. 

و����س���داد ب��اق��ي ال��ق��ي��م��ة ع��ل��ى ثالثة 
�سدادها  ت��اري��خ  يتجاوز  ل  اأق�����س��اط 
امل��ال��ي��ة، حيث  اأو  امل��ي��الدي��ة  ال�����س��ن��ة 
ي��ت��م مت��ل��ك ال���رق���م ع��ن��د دف����ع اأول 
الطلب  ملقدم  تتيح  ولكن ل  ق�سط، 
اإل  ال��رق��م  يف  ال��ت�����س��رف  �سالحية 
بالكامل  امل��ال��ي��ة  القيمة  دف���ع  ب��ع��د 
امل��ذك��ورة، �سعياً منا  ال��ف��رتة  خ��الل 
حجر  لأن��ه��م  متعاملينا،  لإر����س���اء 
الأ�سا�س يف ا�سرتاتيجية الهيئة من 
احتياجاتهم  حتقيق  ت�سهيل  حيث 

بال�سكل الأمثل لراحتهم.
املبادرة  ه���ذه  اأن  امل����رزوق����ي،  واأك�����د 
على  العمل  يف  الهيئة  نهج  تعك�س 
ال�سرتاتيجية  ال���غ���اي���ة  جت�����س��ي��د 
ال���ث���ال���ث���ة »اإ�����س����ع����اد ال����ن����ا�����س«، عرب 

بالأكواد القدمية A،B،C. وتاأتي 
يف اإطار رفع معدل ر�سى املتعاملني، 
ال�سرتاتيجية  ل��ل��غ��اي��ة  وحت��ق��ي��ق��ا 
وا�ستجابة  النا�س«،  »اإ�سعاد  الثالثة 

لتطلعاتهم واحتياجاتهم.
وقال ال�سيد �سلطان املرزوقي، مدير 
مبوؤ�س�سة  املركبات  ترخي�س  اإدارة 
هذه   اإن  ال��ه��ي��ئ��ة:  يف  ال��رتخ��ي�����س 
الرئي�سي  املبنى  �ستتوفر يف  املبادرة 
حيث  وامل��وا���س��الت  ال��ط��رق  لهيئة 
تتيح للراغبني يف امتالك اأرقامهم 
حتى ي�ستطيعون الت�سرف يف هذه 
دون  م��ن��ح��ه��ا  اأو  ببيعها  ال��ل��وح��ات 
ع���ائ���ق ق����ان����وين، وذل�����ك ����س���رط اأن 
نقدا   25% الرقم  �ساحب  يدفع 
الرقم،  لتملك  املقررة  القيمة  من 

اأف�سل املمار�سات يف تقدمي  اتباعنا 
خدماتنا، ملواكبة توجهات حكومتنا 
اإمارة دبي  الرامية جلعل  الر�سيدة 

مكاناً جديرا بالعي�س فيه.    
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�ساأن العالمات التجارية.
ال�سرتاطات: بدون

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  8  يوليو 2017 العدد 12064

اإعالن جتديد 
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم املحامي/ عبا�س احلواي 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م: 96427
با�س������م : باتريك�س للتجارة )�س ذ م م( 
وعنوان����ه:  : �س ب 34254، دبي، اأ ع م.

وامل�سجلة حتت رقم:      )93439(     بتاريخ: 2009/02/23
انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلم��اية يف : 2017/06/21
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�س عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية.
ال�سرتاطات: بدون

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  8  يوليو 2017 العدد 12064

اإعالن جتديد 
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم املحامي/ عبا�س احلواي 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م: 96426
با�س������م : باتريك�س للتجارة )�س ذ م م( 
وعنوان����ه:  : �س ب 34254، دبي، اأ ع م.

وامل�سجلة حتت رقم:      )93444(     بتاريخ: 2009/02/23
انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلم��اية يف : 2017/06/21
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�س عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية.
ال�سرتاطات: بدون

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  8  يوليو 2017 العدد 12064

اإعالن جتديد 
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم املحامي/ عبا�س احلواي 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م: 96430
با�س������م : باي فو كو، ليمتد

تايبه  ب��ارك  تكنولوجي  زي، ين هو  زهو  �سارع   ،77 رقم  الثالث،  الطابق   : وعنوان����ه:  
11493، تايوان، جمهورية كوريا، ،  هاتف: 26586899 2 886    فاك�س: 26592588 2 886، 

BESTFULL&MS11.HIN.NET :بريد اإلكرتوين
وامل�سجلة حتت رقم:      )105704(     بتاريخ: 2010/07/6

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلم��اية يف : 2017/06/21

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�س عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية.
ال�سرتاطات: بدون

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  8  يوليو 2017 العدد 12064

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: كافترييا بيوند برجر
beyond burger: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

OMNS/NM/OP : بتاريخ     OSNUMV: املودعة بالرقم
با�س������م :كافترييا بيوند برجر

 MRMOMNTRTT :وعنوانه:ع�سارج بدع بن عمار هاتف
امييل :hasan_almashhor@hotmail.com العني

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:QP خدمات املطاعم واحلانات لتقدمي الطعام 
وال�سراب الغري كحويل.

و�سف العالمة:دائرة ب�سكل برجر وفيها R جنوم مع خطوط متقطعة حولها. 
ال�س��رتاطات :احلماية للعالمة يف جمملها والتنازل عن الكلمات Burger  ، Beyond كل على 

حدة يف الو�سع العادي.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )PM(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  8  يوليو 2017 العدد 12064

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / ف�سل الرحمن 

ب���اك�������س���ت���ان   ، ج��������ان  ك��������رم 

اجلن�سية - جواز �سفره رقم 

يجده  من   )8800301(

عليه الت�سال بتليفون رقم 

 056/1081168

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سفري ال�سحراء لت�سليح 

CN 1142032:الطارات وتبديل الزيوت ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جمد علي العبداهلل %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة را�سد حميد �سعيد �سامل الدرعي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبيد �سلطان عبداهلل عبيد الدرعي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف جمد علي العبداهلل
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5242  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ج�����واد ن��ا���س��ر ل��ل��خ��دم��ات ال��ف��ن��ي��ة ��������س.ذ.م.م جمهول 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /���س��ال��ح ال��زم��ان ل��ي��اق��ت ع��ل��ي ���س��اب��ر  ق��د اأقام 
 7053( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )1000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�������س���اري���ف رقم 
يوم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB171493501AE/2017:ال�سكوى
لذا   ch1.A.1:بالقاعة م�ساءا   15.00 ال�ساعة   2017/7/10 املوافق  الثنني 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4272  عمايل جزئي

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ف���ا����س���ت ل��ي��ن��ك ل��ت��اأج��ري امل���ع���دات ال��ث��ق��ي��ل��ة �������س.ذ.م.م 
اأقام  امل��دع��ي /حم��م��د ح�سني عبدالعزيز  ق��د  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
 27.908( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�������س���اري���ف رقم 
الثالثاء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB172994980AE:ال�سكوى
املوافق 2017/7/18 ال�ساعة:08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4292  عمايل جزئي

املركبات  ت�سجيل  خل��دم��ات  كيه  دبليو  �سي  1-بالتينيوم   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
بامينتوان   امل��دع��ي /ج���ون مانغيو  ان  الق��ام��ة مب��ا  ������س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
وامل�ساريف رقم  والر�سوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000   53514(
اخلمي�س  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB172999874AE:ال�سكوى
املوافق 2017/7/27 ال�ساعة:08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4994  عمايل جزئي

�����س.ذ.م.م  الب�سائع  ح���زم  وخ��دم��ات  للنقل  1-ال�����س��ع��دي��ة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /منت خ��ان حكيم ك��ل  ق��د اأق���ام عليك 
 18.207.7( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�������س���اري���ف رقم 
اخلمي�س  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB173860997AE:ال�سكوى
املوافق 2017/7/20 ال�ساعة:08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3079  عمايل جزئي
ان  الق��ام��ة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  انترييرز  1-بيتوتي   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي /حممد �سفيق حممد طارق  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   67599( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB170069330AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
 ch1.A.2:بالقاعة ال�ساعة 08.30 �س  املوافق 2017/7/12  الربعاء  يوم  جل�سة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5631  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ليليز اند لفندر لتجارة الزهور جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /ارونا �سانتا داناجنايا رانياتابنديج  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )23041 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB172035428AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/7/27 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب القا�سي لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/8679  عمايل جزئي 

اىل املدعي عليه/1-اجمل لتجارة ادوات ومعدات احلالقة �س.ذ.م.م فرع دبي جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/مروان حممد �سربي ابراهيم نعلنكم بان املحكمة حكمت 
ل�سالح/مروان  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/5/17 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها 
الف  )ع�سرون  مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  ابراهيم  �سربي  حممد 
يكن وقت  ما مل  نقدا  قيمتها  او  اىل موطنه  العودة  وتذكرة  درهما(  واربعون  و�سبعة 
التنفيذ قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت 
املدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2703  عمايل جزئي

�����س.ذ.م.م جمهول  امل��دع��ي عليه / 1-ا����س ج��ي ب�ست خل��دم��ات مكافحة احل�����س��رات  اىل 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /ع��م��ر ف����واز ���س��ال��ي��ك��ان��دي ب��ي��دي��ك��اي��ي��ل  ق��د اأق����ام عليك 
اج���م���ايل)51866  مبلغ  وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����وده مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���زام���ه���ا ب��ال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف رقم 
الثالثاء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB170442131AE:ال�سكوىالعمالية
املوافق:2017/7/11 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2017/573  عمايل جزئي 
اىل املدعي عليه/1-م�سنع روزا للمفرو�سات �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/�سيد حممد �سيد �سفيق الرحمان نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
املنعقدة بتاريخ 2017/4/11  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/�سيد حممد �سيد 
درهم(   25.631( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  الرحمان  �سفيق 
لدى  بالعمل  التحق  ق��د  يكن  مل  م��ا  نقدا  مقابلها  او  عينا  ملوطنه  ع��ودة  وت��ذك��رة 
ن�سيبه  من  املدعي  واعفت  امل�سروفات  من  باملنا�سب  والزمتها  اخر  عمل  �ساحب 
منها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/890  عمايل جزئي

- موؤ�س�سه  احل��را���س��ة  ان��رتن��ا���س��ي��ون��ال خل���دم���ات  / 1-ري��ن��ج��ر���س  ع��ل��ي��ه  امل���دع���ي  اىل 
مون�سي  حممد  الدين  جا�سم  /حممد  املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  فردية 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  م��ي��اه  
رقم  وامل�����س��اري��ف  وال���ر����س���وم  دره�����م(  ع����وده مب��ب��ل��غ )2000  وت���ذك���رة  دره�����م(   48510(
اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت    MB168810009AE/2017:ال�سكوى
اأو  امل��واف��ق:2017/7/20 ال�ساعة 8.30 �س مبكتب القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5325  عمايل جزئي

���س.ذ.م.م جمهول حمل  البنية  اوجيبيني حلرا�سة  املدعي عليه / 1-هارتلي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /يولوجيون افان�س او�سيفو  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 2000( وتذكرة عوده مببلغ  دره��م(   16683( وقدرها  املطالبة مب�ستحقات عمالية 
وحددت    MB174334580AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
 ch1.A.2:لها جل�سة يوم الحد املوافق:2017/7/16 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4754  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-بونو خلدمات التنظيف جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  /�سوكت علي خان لياقت علي خان  قد 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )14.493.8 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB173392162AE  وحددت لها جل�سة 
يوم الربعاء املوافق:2017/7/12 ال�ساعة 8.30 �س مبكتب القا�سي لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون 

مبثابة ح�سوري ، وامرت املحكمة بتق�سري مدة العالن.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2017/2402  عمايل جزئي 
اىل املدعي عليه/1-الريامي للزجاج واللومنيوم �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املحكمة  ب��ان  نعلنكم  املازمي  عبداهلل  حممد  ح�سن  وميثله:احمد  ب��ارام��ال  املدعي/جميد 
ل�سالح/جميد  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    2017/5/4 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
القانونية  والفائدة  درهم(  للمدعي مبلغ )56915  توؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  بارامال 
الف�سل  ع��ن  التعوي�س  ع��دا  م��ا  ال�سداد  املطالبة وحتى مت��ام  ت��اري��خ  م��ن  �سنويا   %9 ب��واق��ع 
التع�سفي فتحت�سب من تاريخ �سريورة الق�ساء به نهائيا والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات 
واعفت املدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري 
الع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2719  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-الندى والنور ملقاولت البناء �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  مبا ان املدعي /�سديق حممد �سديق �سادق  قد 
 2000( وتذكرة عوده مببلغ  دره��م(   19300( وقدرها  املطالبة مب�ستحقات عمالية 
  mb171303809ae/2017:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
وح������ددت ل��ه��ا ج��ل�����س��ة ي����وم اخل��م��ي�����س امل��������واف��������ق:2017/7/13 ال�����س��اع��ة 8.30 �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2781  عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-ه��ات��ي��ك ان��رتي��ورز ������س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان املدعي 
اأق����ام عليك الدعوى  امل���ازم���ي  ق��د  /لت��ه��ي�����س ك���ايل ومي��ث��ل��ه:اح��م��د ح�سن حم��م��د ع��ب��داهلل 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   63319( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�سداد 
الحد  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB170707658EA/2017:ال�سكوى رق��م  التام 
املوافق:2017/7/23 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
للمحكمة قبل اجلل�سة  او م�ستندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/359  عقاري كلي

دبي  /بنك  املدعي  ان  القامة مبا  اقبال جمهول حمل  علي  عبا�س  / 1-حممد  عليه  املدعي  اىل 
ال�سالمي )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله:عبا�س نا�سر علي نا�سر احلواي قد اأقام عليك الدعوى 
والزامه  واملتنازع �سده  املتنازع  بالتملك بني  املنتهية  اتفاقية الجارة  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها 
املبالغ  يف  العجز  عن  تعوي�سا   )280.900( وق��دره  مبلغ  و�سداد  الدعوى  مو�سوع  العقار  بت�سليم 
ونعلمكم  كفالة  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  امل�سلمة 
اخت�سا�سها  بعدم  ال��دع��وى:27/2017 عقاري جزئي  ب��ت��اري��خ:2017/5/30 يف  املحكمة حكمت  بان 
وحددت  لنظرها  الكلية  العقارية  املحكمة  اىل  بحالتها  باحالتها  وام���رت  ال��دع��وى  بنظر  قيميا 
ال�ساعة  املوافق 2017/7/16    الحد  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  الدعوى.  لنظر  جل�سة:2017/7/16 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch 1.B.8  : بالقاعة  �س   09.30

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3079  عمايل جزئي
ان  القامة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  للمقاولت  املدعي عليه / 1-كوك�س  اىل 
املدعي /حممد بابول مياه حممد ت�ساند ديوان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )11073 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB174040619AE  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/7/17 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5287  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-هايت�س ايجل لالعمال الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د  امل��دع��ي /علي رحمن �سمروز خ��ان   ان  مب��ا 
وتذكرة عودة مببلغ )2000  درهم(  وقدرها )8.500  املطالبة مب�ستحقات عمالية 
ال�سكوى:MB173143722AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/7/12 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب القا�سي لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/7815  عمايل جزئي 

اىل املدعي عليه/1-�سوبر ماركت ريت براي�س �س.ذ.م.م فرع دبي جمهول حمل القامة 
بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  دمييرتوفا  يوليانوفا  املدعي/كري�ستني  ان  مبا 
املذكورة اعاله ل�سالح/كري�ستني يوليانوفا  املنعقدة بتاريخ 2017/2/28  يف الدعوى 
دمييرتوفا بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )48000 درهم( وبتذكرة العودة 
الر�سوم  من  وباملنا�سب  اخر  عمل  �ساحب  بخدمة  تلتحق  مامل  نقدا  او  عينا  لوطنها 
وامل�ساريف واعفت املدعية منها ورف�ست عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 
با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4148  عمايل جزئي

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ت��ام��ب��ي�����س ���س��ت��ودي��و ��������س.ذ.م.م جم��ه��ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان 
املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د  اح��م��د   /ار���س��الن احمد حممد  امل��دع��ي 
مب�ستحقات عمالية وقدرها)62349 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1500 درهم( والر�سوم 
الثنني  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    mb173665448ae:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف 
املوافق:2017/7/24 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5514  عمايل جزئي
ان  القامة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  بيتزا  ايتزا  املدعي عليه / 1-مطعم  اىل 
مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  باتيا   /�سانكار  املدعي 
والر�سوم  دره���م(   1000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   17894( وق��دره��ا  عمالية 
يوم  جل�سة  لها  وح���ددت    mb173678079ae:ال�سكوى رق��م  وامل�����س��اري��ف 
الربعاء املوافق 2017/7/12 ال�ساعة 15.00 م�ساًء بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/8672  عمايل جزئي 

اىل املدعي عليه/1-هيما�سكو انرتنا�سيونال للخدمات �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/هارون الر�سيد او هيداهلل نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 
املدعي  بالزام  او هيداهلل  الر�سيد  املذكورة اعاله ل�سالح/هارون  الدعوى  2017/4/13  يف 
عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )13.184 درهم( وتذكرة عودة ملوطنه عينا او مقابلها نقدا ما 
مل يكن قد التحق بالعمل لدى �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت 
قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذلك  ماعدا  ورف�ست  منه  ن�سيبه  من  املدعي 
با�سم  الع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�ستئناف خالل ثالثني 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/554  عمايل جزئي

املدعي / ان  القامة مبا  لل�سحن جمهول حمل  1-�سم�س اجلزيرة   / عليه  املدعي  اىل 
غالم اكرب بري بخ�س  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره����م(   2000( مببلغ  ع���وده  وت���ذك���رة  دره����م(  وق����دره����ا)11202 
اخلمي�س  ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح������ددت    MB167845856AE:ال�سكوى رق����م 
املوافق:2017/7/27 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4661  عمايل جزئي

�����س.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  للخدمات  ني�سر  ب��ن  / 1-ط��اه��ر  عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق���ام عليك الدعوى  امل��دع��ي /حم��م��د  رم�سان حممد ح�سني  ق��د  الق��ام��ة مب��ا ان 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)13592 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB171994391AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   2000(
مبكتب  ���س   8.30 ال�ساعة  امل����واف����ق:2017/7/12  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

ورق�س  النارية  بالألعاب  ال�سمالية  كوريا  عا�سمة  �سماء  ا�سيئت 
�سكانها احتفال باإطالق تاريخي ل�ساروخ عابر للقارات.

وجتمع اآلف ال�سكان وامل�سوؤولني ال�سيا�سيني والع�سكريني حل�سور 
عر�س اللعاب النارية حول برج يبلغ ارتفاعه 170 مرتا.

بفخر  نحتفل  �سونغ  اي��ل  كيم  �ساحة  يف  علقت  لفتة  على  وكتب 
بالإطالق الناجح لل�ساروخ البال�ستي العابر للقارات، اكرب اجناز 

يف تاريخ جمهوريتنا.
وقالت وكالة انباء كوريا ال�سمالية ان اخلطباء هناأوا بحرارة علماء 

الدفاع الوطني لنهم وجهوا �سفعة لالمربيالية المريكية.
ا�ستفزاز  ادنى  المريكيون  المربياليون  ارتكب  اذا  انه  واأ�سافت 
ع�سكري” �سد كوريا ال�سمالية فان اجلي�س �سيظهر للعامل كيف 

تتحول الرا�سي المريكية اىل رماد.
ومنذ تويل الزعيم كيم يونغ اون احلكم يف نهاية 2011، �سرعت 
كوريا ال�سمالية ب�سكل كبري تطوير براجمها النووية وال�ساروخية 

رغم منعها من املجتمع الدويل. 
�ساروخ  الم��ريك��ي،  الوطني  العيد  ذك���رى  يف  ال��ث��الث��اء  واطلقت 
اىل  ي�سل  ان  ميكن  م���داه  ان  خ���رباء  ق��ال  ال���ذي  هوا�سونغ-14 

ثمانية اآلف كلم وميكنه بالتايل �سرب ال�سكا او هاواي.
حتقيق  م��ن  ال�سمالية  ك��وري��ا  التكنولوجي  النجاح  ه��ذا  وي��ق��رب 
لالأرا�سي  ن��ووي��ة  �سربة  توجيه  على  ال��ق��درة  يف  املتمثل  هدفها 

المريكية.
يف  ال�ساروخ  اط��الق  ان  الثالثاء  ال�سمايل  ال��ك��وري  الزعيم  واأك��د 
الرابع من متوز يوليو كان هدية لالأوغاد المريكيني يف عيدهم 

الوطني.
وبعد ال�ستماع اىل اخلطابات انخرط رجال ارتدوا بدلت وربطات 

عنق ون�ساء باللبا�س التقليدي يف الرق�س.
النووية  براجمها  تطوير  ت��ربر  التي  ال�سمالية  ك��وري��ا  وتخ�سع 
كوريا  امريكي يف  و500 جندي  الف   28 بانت�سار  وال�ساروخية 

اجلنوبية، للعديد من العقوبات الدولية.

اندفع ال�سكان يف و�سط الفيليبني خارج منازلهم ليل اجلمعة خوفا 
من ه��زات ارت��دادي��ة تلت ال��زل��زال ال��ذي اأوق��ع قتيلني و72 جريحا 

بح�سب ال�سلطات.
جتاري  مبنى  يف  عالقني  �سخ�سا   13 ان��ق��اذ  م��ن  امل�سعفون  ومتكن 
انهار جزئيا نتيجة الزلزال بقوة 6،5 درجات يف كانانغا على جزيرة 

ليتي.
اأغلقت  بينما  اجلمعة  مناطق  ث��الث  يف  الكهرباء  انقطاع  وا�ستمر 
املدار�س يف ليتي ابوابها اىل ان تنتهي ال�سلطات من تقييم ال�سرار.

ال�سكان  ان  امل��دين  ال��دف��اع  با�سم  املحلي  املتحدث  ل��وز  بيبلز  و�سرح 
الرتدادية بع�سهم يف حالة  بالهزات  �سعروا  اندفعوا خارجا عندما 
ذعر بينما حافظ اآخرون على الهدوء لأننا نظمنا تدريبات حماكاة 

�سابقا وباتوا يعلمون ما عليهم القيام به يف حالة وقوع كارثة .
اح�ساء  بعد  قتيلني  �سقوط  جديدة  ح�سيلة  يف  ال�سلطات  واأعلنت 

�سابة يف ال18 قتلت بانهيار ركام يف مدينة اورموك.
وكانت فرق الغاثة انت�سلت جثة من حتت النقا�س يف مدينة كانانغا 
القريبة من مركز الزلزال، بح�سب ما اأعلن نائب بلدية املدينة ايلمر 
كوديا لوكالة فران�س بر�س. وقع الزلزال على عمق 6 كلم وم�سافة 
12 كلم من مدينة اورموك على جزيرة ليتي. واأ�سار املعهد يف وقت 

�سابق اىل ان قوة الزلزال بلغت 6،9 درجات.
ليتي من ج��راء مرور  ك��ربى من جزيرة  اأج���زاء  ان ت�سررت  و�سبق 

الع�سار القوي هايان يف ت�سرين الثاين نوفمرب 2013.
تاكلوبان  مدينة  يف  كبري  خ��راب  اىل  اآن���ذاك  ت�سونامي  ام���واج  وادت 

ومناطق حميطة بها مت�سببة مبقتل او فقدان 7350 �سخ�سا.

عوا�صم

بيونغ يانغ

مانيال

رجل من اأوهايو يقر
 مبحاولته دعم داع�س

•• وا�صنطن-رويرتز:

اأق��ر بالذنب يف  اأوه��اي��و  اإن رج��ال من ولي��ة  العدل الأمريكية  قالت وزارة 
حماولته تقدمي الدعم املادي لتنظيم داع�س الإرهابي .

األقي  كولومبو�س  من  دانيلز  ترافي�س  اآرون  اأن  بيان  يف  ال���وزارة  واأ�سافت 
القب�س عليه يف ال�سابع من نوفمرب ت�سرين الثاين لدى حماولته مغادرة 

املدينة لل�سفر اإىل ليبيا من اأجل الن�سمام للتنظيم املت�سدد.
250 دولرا يف يناير كانون  اأر�سل  اأنه  وجاء يف دعوى جنائية �سد دانيلز 
ال��ث��اين 2016 لأح���د عنا�سر داع�����س وع��رب ع��ن ال��ت��زام��ه ب��اجل��ه��اد خارج 

البالد.
اأبو  اأو  ه��ارون حممد  با�سم  اأي�سا  ال��ذي يعرف  دانيلز،  اإن  وق��ال م�سوؤولون 
الأم��ري��ك��ي��ة يف كولومبو�س  اأم���ام املحكمة اجل��زئ��ي��ة  ب��ال��ذن��ب  اأق���ر  ي��و���س��ف، 

ويواجه حكما بال�سجن ي�سل اإىل 20 عاما اإذا اأدين.
وقال املدعي بنجامني جال�سمان يف بيان “هذه الق�سية تظهر اإىل اأي مدى 

ميكن لالأن�سطة الإرهابية يف اخلارج اأن ت�سل اإىل جمتمعاتنا املحلية«.
ال��دف��اع عن  ي��ت��وىل  ال���ذي  امل��ح��ام��ي  ومل يت�سن احل�����س��ول على تعليق م��ن 

دانيلز.
يف  عليه  القب�س  ال�سلطات  تلقي  م��ن  اأح���دث  اعتقاله  وق��ت  دانيلز  وك���ان 
الوليات املتحدة فيما يت�سل باتهامات بالتخطيط لالن�سمام اأو م�ساعدة 

تنظيم داع�س الذي ترتكز اأن�سطته يف �سوريا والعراق.

جتاوب كبري مع احلملة العاملية ملناه�صة التمويل القطري لالإرهاب  

مقهى يف احلي الأرمني يف حلب يعيد احلياة اىل �صكانه 

الأردن يدين الهجمات الإرهابية �صد اجلي�س امل�صري 
ج����انب م�س����ر ال�سقيق�������ة يف مواجه������ة الإره������اب، ورف�سه�����ا جمي����ع اأ�سك�����ال 
م�سر  ام�����ن  زعزعة  ت�سته����دف  التي  التخ�����ريبية  والإعم�����ال  التط�����رف 

وا�س������تقرارها.
التي  ال��ظ��الم  ق��وى  مل��واج��ه��ة  ال���دويل على تكثيف اجل��ه��ود  وح�����س املجتمع 
ت�ستبيح الآمنني يف كل مكان يف املنطقة والعامل واجتثاثه من جذوره ل�سيما 

بعد النجاحات التي تتحقق يف دحره وهزميته.
وكان اجلي�س امل�سري اعلن يف بيان مقتل اأو اإ�سابة 26 من عنا�سره اجلمعة 
يف هجمات ا�ستخدمت يف بع�سها �سيارات مفخخة �سد حواجز عدة يف �سمال 

�سبه جزيرة �سيناء.
واأكد اجلي�س انه قتل اربعني م�سلحا يف مواجهات مع م�سلحني متطرفني يف 

املنطقة التي يوجد فيها وكر للفرع امل�سري لتنظيم داع�س الإرهابي.

•• عمان-اأ ف ب:

دانت احلكومة الردنية ب�سدة اأم�س الهجمات الإرهابية اجلبانة التي 
امل�سري يف هجمات  اف��راد اجلي�س  26 من  ا�سابة  اأو  اأدت اىل مقتل 
ا�ستخدمت يف بع�سها �سيارات مفخخة �سد حواجز عدة يف �سمال �سبه 

جزيرة �سيناء.
الر�سمي  الناطق  املومني، وزير الدولة ل�سوؤون الإع��الم  واأكد حممد 
عنا�سر  لقيام  ال�سديدين  وا�ستنكاره  الأردن  اإدان���ة  احلكومة  با�سم 
بهذه  م��ن��ددا  امل�سريني  واجلي�س  الأم���ن  رج���ال  با�ستهداف  اإره��اب��ي��ة 

الهجمات الإرهابية اجلبانة.
امل��م��ل��ك��ة اىل  ب��ر���س ن�سخة ع��ن وق���وف  ب��ي��ان تلقت ف��ران�����س  وع���رب يف 

توقيف 29 ي�صتبه بانتمائهم لداع�س يف تركيا
و�سهدت تركيا منذ عامني اعتداءات دامية ن�سبت اىل او تبناها تنظيم 
داع�س لكن الرا�سي الرتكية مل ت�سهد اي اعتداء للمتطرفني منذ �ستة 
ا�سهر.وذكرت و�سائل اعالم تركية ان ال�سرطة الرتكية اوقفت الربعاء 
�ستة عنا�سر ينتمون على الرجح اىل تنظيم داع�س، لال�ستباه يف انهم 
كانوا على و�سك تنفيذ اعتداء على م�سرية ي�سارك فيها الف املعار�سني 
للرئي�س رجب طيب اردوغان.وقالت حرييت ان اخللية التي مت تفكيكها 
اجلمعة كانت تعمل على نقل م�سلحني اجانب اىل مناطق النزاع. ومل 

تو�سح وجهة هوؤلء امل�سلحني املتطرفني وهل هي �سوريا او العراق.
ومتثل تركيا ممر املتطرفني خ�سو�سا الوروبيني املف�سل اىل مناطق 
ت�سيطر عليها تنظيمات جهادية يف �سوريا، لكن تكثيف عمليات ال�سرطة 

الرتكية على احلدود عقد و�سولهم اىل وجهتهم.

•• ا�صطنبول-اأ ف ب:

اوقفت �سرطة مكافحة الإره��اب يف ا�سطنبول اأم�س 29 �سخ�سا 
يعدون  وكانوا  الإره��اب��ي  داع�س  تنظيم  يف  اأع�ساء  باأنهم  ي�ستبه 

لعتداء كبري، كما ذكرت و�سائل اإعالم تركية. 
اوقفوا  الذين  بهم  امل�ستبه  بني  ان  دوغ��ان  النباء  وكالة  وذك��رت 
22 اجنبيا مو�سحة انه مت  املتزامنة،  خالل عدد من العمليات 

�سبط العديد من الأجهزة اللكرتونية وقطعة �سالح ناري.
وقالت �سحيفة حرييت ان املوقوفني ال29 وبينهم العديد ممن 
قاتلوا يف مناطق نزاعات، هم اع�ساء خلية واحدة كانت حت�سر 

لرتكاب اعتداء كبري.

•• حلب-اأ ف ب:

ل تزال تالني مينا�سيان ترجتف 
ع���ن���د دخ���ول���ه���ا م���ق���ه���ى ال����ن����ادي 
الرم��ن��ي يف ح��ي امل��ي��دان يف حلب 
م��ت��ذك��رة ال�����س��واري��خ ال��ت��ي كانت 
على  الواقع  املبنى  على  تت�ساقط 
للمدينة  ال�����س��اب��ق  ال��ت��م��ا���س  خ��ط 
ال�سوري  اجلي�س  ا�ستعادها  التي 

بالكامل قبل �ستة اأ�سهر.
وه����ذا امل��ق��ه��ى ال����ذي اأغ���ل���ق على 

مدى اأربعة اعوام، 
اأع����اد ف��ت��ح اأب���واب���ه ل��ل��م��رة الوىل 
اأث��ار �سرور  يف حزيران يونيو، ما 
�سكان امليدان، ابرز حي اأرمني يف 
بني  ال��واق��ع  املقهى  ويف  امل��دي��ن��ة. 
النادي الرمني وكني�سة القدي�س 
الزبائن  �سحكات  حلت  كريكور، 
واأ�����س����وات الأط����ف����ال حم���ل دوي 

املتفجرات.
يف  ع�سو  وه���ي  مينا�سيان  ت��ق��ول 

النادي اإنه حلم ان اكون هنا.
من  البالغة  امل���راأة  ه��ذه  وت�سيف 
تنظر  وه�����ي  ع���ام���ا   50 ال���ع���م���ر 
الرنجيلة  يدخنون  الزبائن  اىل 
واآخرون يحت�سون م�سروب العرق 
اآت���ي اىل  م��رة  ك��ل  “يف  التقليدي 

هنا، ل ا�سدق عيناي«.
ورغم انه فتح ابوابه يف 2007، 
بدء  م��ن  فقط  �سنوات  اأرب���ع  قبل 
����س���وري���ا، ا���س��ب��ح هذا  احل�����رب يف 
�سريعة  ف��رتة  يف  ال�سعبي  املقهى 
امليدان لن  ل�سكان  املف�سل  املكان 
الهواء  يف  واأقيم  وا�سعة  م�ساحته 

الطلق.
دي�����ك�����ور امل���ق���ه���ى ب�������س���ي���ط ج�����دا، 

ف������ال������ك������را�������س������ي وال����������ط����������اولت 
بال�ستيكية.

اذا  قلنا  بتاأثر  مينا�سيان  وتقول 
عدنا نفتح املقهى،

م�سيفة  �سريجعون،  النا�س  كل   
كلنا عائلة واحدة هنا.

الطوائف  املتعددة  املدينة  وحلب 
كانت ت�سم اأكرب عدد من الرمن 
150 الف �سخ�س  يف �سوريا مع 
بح�سب  األ���ف���ا   350 ا����س���ل  م���ن 
اخلبري املتخ�س�س ب�سوؤون �سوريا 

فابري�س بالن�س.
ل��ك��ن م���ع احل�����رب امل���دم���رة التي 
العام  يف  ح��ل��ب  ان��ق�����س��ام  اىل  اأدت 
املجموعة  ه��ذه  تعد  مل   ،2012
تعد ال نحو ع�سرة الف �سخ�س. 
او  اأرم��ي��ن��ي��ا  اىل  ف���روا  غالبيتهم 

لبنان املجاور او اوروبا والوليات 
املتحدة للفئة املي�سورة منهم.

الق�سم  ال���واق���ع يف  امل���ي���دان  وح���ي 
الغربي من حلب الذي كان حتت 
ال��ن��ظ��ام خ���الل معركة  ���س��ي��ط��رة 

ال�سيطرة على املدينة، 
مقاتلي  قبل  لق�سف من  تعر�س 
البا�سا  ب�ستان  ح��ي  يف  امل��ع��ار���س��ة 

املجاور.
ا�ستمرت  التي  مينا�سيان  وقالت 
يف ارت��ي��اد ال��ن��ادي الرم��ن��ي رغم 
ي��وم��ا �سقط فيه  ات��ذك��ر  احل���رب 
ح���واىل اأرب��ع��ني ���س��اروخ��ا حملي 

ال�سنع يف هذا املكان.
ا�ستعادت  ح���ل���ب،  ح����رب  وخ�����الل 
باإ�سناد  ال�����س��وري  ال��ن��ظ��ام  ق����وات 
جوي الحياء ال�سرقية يف املدينة 

ل�سيطرة  خ��ا���س��ع��ة  ك���ان���ت  ال���ت���ي 
 2012 م��ن��ذ  امل��ع��ار���س��ة  ف�سائل 
ول تزال مدمرة رغم مرور �ستة 

اأ�سهر على انتهاء املعارك.
يطلقون  املعار�سة  م�سلحو  وك��ان 
ال�سنع  ���س��واري��خ حم��ل��ي��ة  اي�����س��ا 
اخلا�سع  ال��غ��رب��ي  ال��ق�����س��م  ع��ل��ى 

ل�سيطرة النظام.
على مدى اأربع �سنوات كان امليدان 
العائالت  ك��ث��ري م��ن  ���س��ب��ه خ����ال، 
مينا�سيان  ت�����س��ي��ف  ك��م��ا  غ�����ادرت 

التي دمر منزلها.
وف�����رت اب��ن��ت��ه��ا م���ع ع��ائ��ل��ت��ه��ا اىل 
ي��ري��ف��ان ح��ي��ث ي��ع��م��ل زوج���ه���ا يف 
لكنهم عادوا  امل��ج��وه��رات،  جم��ال 

اليوم.
اأم���ا زوج��ه��ا ال���ذي يبيع اط���ارات 

على  حمله  فتح  فاأعاد  ال�سيارات 
غرار غالبية املحالت يف امليدان.

لكن حفنة �سغرية من العائالت 
فقط عادت اىل احلي بعد انتهاء 

املعركة.
ال�سنان  طبيب  يقول  جهته  من 
من  البالغ  قهوجيان  ه��اروت��ي��ون 
بقي  وال������ذي  ع���ام���ا   57 ال��ع��م��ر 
ل��ك��ن عائلته جل���اأت اىل  يف ح��ل��ب 

لبنان، 
الأيام  املقهى  فتح  اع���ادة  م��ع  ان��ه 

احللوة عادت .
ال��ذي عمد  الرجل  ه��ذا  وي�سيف 
�سابقا اىل معاينة بع�س اجلرحى 
اأر�سلت  ال��ن��ادي  اىل  نقلوا  ال��ذي��ن 
لكي  اب��ن��ت��ي  اىل  للمقهى  ���س��ورة 

ا�سجعها على العودة.

وي����ق����ول ه������ذا امل���ق���ه���ى ه����و رم���ز 
�سمودنا يف حلب.

الرئة  تعترب  كانت  التي  حلب  يف 
القت�سادية للبالد، بداأت مناطق 
اأخرى ترتدي رمزية كربى اي�سا 

تعود اىل احلياة الطبيعية.
ال�سهرية،  ح��ل��ب  ق��ل��ع��ة  وت��ب��ق��ى 
الواقع يف  البارز  ال�سياحي  املوقع 
القلب التاريخي للمدينة، موقعا 

ع�سكريا.
لكن على اأ�سفل هذه القلعة التي 
تعود اىل القرون الو�سطى ومتت 
اع���اد مقهى فتح  ان��ارت��ه��ا م�����س��اء، 
الوىل  للمرة  ا�سبوع  قبل  ابوابه 

منذ العام 2012.
املقهى  مدير  ازم���وز  ب�سري  وق��ال 
حني كنت اأرى �سور القلعة كانت 
�سعادتي ل  اليوم  تنهمر،  دموعي 

تو�سف.
ويف امل��دي��ن��ة رم��ز اآخ���ر ه��و �ساحة 
نقطة تالقي  اجلابري  اهلل  �سعد 
�سكان حلب يف و�سط املدينة التي 

ل تزال حتمل اآثار العنف.
قبل  الكهرباء  اليها  اأعيدت  فقد 

اأ�سبوع اي�سا،
ال�سكان.  جم������ددا  اج����ت����ذب  م����ا   
املوظف  ال��داع��وق  حممد  ويقول 
عاما   37 ال���ع���م���ر  م����ن  ال���ب���ال���غ 
يكن  م��ع عائلته مل  وال���ذي ج��اء 
اأح���د ي��ج��روؤ على امل���رور م��ن هنا 

خالل احلرب. 
امام  يلعبون  اأطفال  ك��ان  وحوله 
ال��ت��ي ن�سبت منذ  امل��ي��اه  ن��واف��ري 

زمن. 
ال�ساحة كانت رمزا، كل  وي�سيف 

احللبيني كانوا ياأتون اىل هنا.

•• فيينا-وام :

ملناه�سة  ال��ع��امل��ي��ة  احل��م��ل��ة  لق���ت 
التي  ل��الإره��اب  القطري  التمويل 
انطلقت اأم�س يف عدد من عوا�سم 
وباري�س  ل��ن��دن  اه��م��ه��ا  الأوروب���ي���ة 
وف��ي��ي��ن��ا وب�����ون جت���اوب���ا لف���ت���ا من 
الجتماعية  ال����ف����ئ����ات  خم���ت���ل���ف 
على  اطالعهم  بعد  ع��ربوا  الذين 
ال��وث��ائ��ق امل���وزع���ة م��ن ق��ب��ل �سباب 
اأ�سكال  لكافة  احلملة عن رف�سهم 
الره������اب وط���ال���ب���وا ال��ت�����س��دي له 
على  تت�سرت  ال��ت��ي  ال����دول  ووق����ف 
الدعم  وتقدم  الإرهابية  العنا�سر 

واملال لهم. 
وقام �سباب احلملة بتوزيع البيانات 
الفيديو  واأ���س��رط��ة  وال��ب��و���س��رتات 
وغريها بعدد من اللغات الوروبية 
والوقائع  ب���الأرق���ام  تك�سف  ال��ت��ي 
التمويل القطري لالإرهاب العاملي 
ال����ذي ت�����س��رر م��ن��ه الأب����ري����اء من 
العامل.  دول  خمتلف  يف  امل��دن��ي��ني 
ال�سبوع  انطلقت  احلملة  وك��ان��ت 
امام  باعت�سام  فيينا  م��ن  امل��ا���س��ي 
���س��ف��ارة ق��ط��ر وه���ي ب��ج��ه��د �سعبي 
فردي وعملت حتى الن على فتح 
وليبيا  واليمن  اأملانيا  لها يف  ف��روع 
وامل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة و���س��وي�����س��را .. 
و�ستتوا�سل يف جميع املدن الغربية 
التاأثري لدفع قطر لالمتثال  ذات 
اإىل العقل واحلكمة بوقف متويلها 

لالإرهاب.
�سلوك  ف�سح  اىل  احلملة  وتهدف 
ال��ن��ظ��ام ال��ق��ط��ري يف ال��ع��دي��د من 
تو�سيح  ع���ل���ى  ال���ع���م���ل  ال����ب����ل����دان 
يرتتب  ال�������ذي  اخل����ط����ري  ال��������دور 
التنظيمات  م���ع  ال��ت�����س��اه��ل  ع��ل��ى 

الإرهابية.
امليدانية  ال��ت��ح��رك��ات  ه���ذة  وت���اأت���ي 
املنظمات  م��ع  حم��ك��م  تن�سيق  ب��ع��د 
العاملة �سد الإرهاب على م�ستوى 

العامل.
وك����ان ن�����س��ط��اء م��ن ع���دد م��ن دول 
من  �سعوبها  ت��ع��اين  ال��ت��ي  ال��ع��امل 

الإرهاب العاملي د�سنوا يف العا�سمة 
املا�سي  ال�سبوع  فيينا  النم�ساوية 
ملناه�سة  ال����ع����امل����ي����ة  “احلملة 
التمويل القطري لالإرهاب” التي 
�سيتم خاللها رفع دعاوى ق�سائية 
الدوحة  م���ن  ت��ع��وي�����س��ات  وط���ل���ب 
نتيجة  �سحايا  وق���وع  يف  لت�سببها 

متويلها لالإرهاب.
واأو�سح الن�سطاء يف بيان التاأ�سي�س 
مناه�سة  اإىل  ت��ه��دف  احل��م��ل��ة  اأن 
التمويل القطري لالإرهاب العاملي 
واملمار�سات املتطرفة من تنظيمات 
مولتها  ال������ع������امل  يف  اإره������اب������ي������ة 

ق��ط��ر وق��دم��ت ل��ه��ا ال��دع��م امل���ادي 
يف  قياداتها  ويعي�س  واللوج�ستي 

الدوحة.
وقال البيان اأن احلملة �ستت�سدى 
التي  والكراهية  التطرف  خلطاب 
ثقافة  اإع��الم��ي��ا �سد  ع��ززت��ه قطر 
خمتلف  بني  والت�سامح  التعددية 
التي  والدينية  الإثنية  اجلماعات 
بذلك  منتهكة  ال��ع��امل  يف  تعي�س 
الإن�سان  حلقوق  العاملي  الإع���الن 
وكل املواثيق واملعاهدات الأممية.

على  �سرتكز  احلملة  اأن  واأ���س��اف 
الإرهاب  ملحاربة  الدولية  اجلهود 

والتطرف العنيف عالوة على اإنتاج 
برامج اإعالمية وتثقيفية وتنظيم 
دول���ي���ة خ��ا���س��ة مبحافل  اأن�����س��ط��ة 
ب�سكل  وغ����ريه����ا  امل���ت���ح���دة  الأمم 
الجتماعي  الأث����ر  ت��و���س��ح  مكثف 
والتطرف  ل�����الإره�����اب  وال���ث���ق���ايف 
املجتمع  ع��ل��ى  ق��ط��ر  م���ن  امل���م���ول 
العاملي وكيف ميكن مواجهتهما. 

واأو�����س����ح ال���ب���ي���ان ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي اأن 
امل�سورة  ال��ت��ق��اري��ر  �ستعد  احلملة 
ال��ت��ي �ستعر�س  وامل��وث��ق��ة وغ��ريه��ا 
اأ�سخا�س  ع����ن  م����وؤمل����ة  ق�����س�����س��ا 
م�����ن عنف  ع����ان����ت  وجم����م����وع����ات 

من  امل��م��ول��ة  املتطرفة  اجل��م��اع��ات 
ع��دد من  تنظيم  ع��ن  قطر ف�سال 
والثقافية  احلقوقية  الن�ساطات 
مبوا�سيع  املتعلقة  والج��ت��م��اع��ي��ة 
منظمات  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  احل��م��ل��ة 
الإرهاب  تناه�س  دولية  ومبادرات 

العاملي.
اأحد  اأن  التاأ�سي�سي  ال��ب��ي��ان  واأك����د 
اأهم اأهداف احلملة هو ن�سر ثقافة 
التنوع والتعدد والت�سامح وال�سالم 
والتطرف  التع�سب  م��واج��ه��ة  يف 
اللذين انت�سرا يف ال�سنوات الأخرية 

بفعل التمويل القطري.

الأمم املتحدة تاأ�صف لنهيار حمادثات قرب�س
•• كران مونتانا-رويرتز:

توحيد  اإع�������ادة  حم����ادث����ات  ان����ه����ارت 
جزيرة قرب�س املق�سمة و�سط غ�سب 
ال�ساعات  يف  ل���الت���ه���ام���ات  وت����ب����ادل 
يف  اجلمعة  اأم�����س  �سباح  م��ن  الأوىل 
الآم���ال  عليها  ع��ق��دت  عملية  خ��ت��ام 

الأكرب منذ اأجيال حلل ال�سراع.
وق���ال الأم���ني ال��ع��ام ل���الأمم املتحدة 
موؤمتر  يف  ج���وت���ريي�������س  اأن���ط���ون���ي���و 
�سحفي بعد جل�سة ختامية عا�سفة 
باأن  اأب��ل��غ��ك��م  اأن  ب�����س��دة  “يوؤ�سفني 
ال��رغ��م م��ن الل���ت���زام ال�سديد  ع��ل��ى 
وامل�����س��ارك��ة ال��ق��وي��ة م��ن ك��ل الوفود 

والأطراف املختلفة... اختتم موؤمتر 
قرب�س دون التو�سل لتفاق«.

وميثل النهيار ذروة درامية لعملية 
اأك��ر م��ن عامني وكانت  ب���داأت قبل 
تو�سف على نطاق وا�سع باأنها اأف�سل 
تق�سيم  التوحيد منذ  فر�سة لإعادة 
اليونانيني  القبار�سة  بني  اجلزيرة 

والقبار�سة الأتراك عام 1974.
وك����������ان ج����وت����ريي���������س و������س�����ل ي����وم 
القبار�سة  رئي�س  ليحث  اخلمي�س 
اأنا�ستا�سياد�س  نيكو�س  اليونانيني 
وزعيم القبار�سة الأتراك م�سطفى 
لتفاق  ال���ت���و����س���ل  ع���ل���ى  اأق���ي���ن���ج���ي 
الواقعة يف  لإع���ادة توحيد اجل��زي��رة 

العقبات  على  التغلب  يف  اجل��ان��ب��ني 
اإن  دب��ل��وم��ا���س��ي��ون  الأخ������رية.وق������ال 
ت��رك��ي��ا مل ت��ق��دم ع��ل��ى م���ا ي��ب��دو ما 
ير�سي القبار�سة اليونانيني الذين 
بالكامل  ق��وات��ه��ا  ان�سحاب  ي��ري��دون 
القبار�سة  اأن  رغ����م  اجل���زي���رة  م���ن 
ا�ستعدادهم  اأب���������دوا  ال���ي���ون���ان���ي���ني 
مبطالب  تت�سل  ت���ن���ازلت  ل��ت��ق��دمي 
القبار�سة الأتراك اخلا�سة برئا�سة 

دورية وق�سايا اأخرى رئي�سية.
املفاو�سات  من  قريب  م�سدر  وق��ال 
اإن جوتريي�س اأعلن توقف املحادثات 
املحلي  بالتوقيت  �سباحا  الثانية  يف 
ب���ع���د ج��ل�����س��ة ح���ام���ي���ة ت���ع���ال���ت فيها 

ونظريه اليوناين نيكو�س كوتزيا�س 
كران  ال�����س��الم يف منتجع  حم��ادث��ات 

مونتانا ال�سوي�سري منذ اأ�سبوع.
وق���ال ت�����س��اوو���س اأوغ��ل��و ع��رب تويرت 
اإن هذه النتيجة ت�سري اإىل ا�ستحالة 
الأمم  اإط��ار  ت�سوية يف  اإىل  الو�سول 

املتحدة.
واأ�����س����اف ل ف���ائ���دة م���ن الإ�����س����رار 
اليونانيون  القبار�سة  عليها.وحمل 
امل�سوؤولية عن انهيار املحادثات على 
اأن  املقرر  وم��ن  الأت���راك.  القبار�سة 
التنقيب  اليونانيون  القبار�سة  يبداأ 
عن الغاز قبالة اجلزيرة يف الأ�سابيع 

القادمة وهو ما ترف�سه تركيا.

ات�سل  بينما  املتو�سط  البحر  �سرق 
ال��رئ��ي�����س الأم���ري���ك���ي مايك  ن���ائ���ب 
لقتنا�س  ليدعوهما  هاتفيا  بن�س 
وف�سلت  التاريخية.  الفر�سة  ه��ذه 
اجلهود الدبلوما�سية لإعادة توحيد 
عندما   1974 ع���ام  م��ن��ذ  ق��رب���س 
اإثر  ال��رتك��ي اجل��زي��رة  غ��زا اجلي�س 
انقالب القبار�سة اليونانيني الذين 
كانوا يطالبون بتوحيد اجلزيرة مع 
التي  امل��ح��ادث��ات  ال��ي��ون��ان.وت��ع��رت 
الألب  ج��ب��ال  يف  اأ���س��ب��وع��ا  ا�ستغرقت 
الأمم  و�سفتها  وال��ت��ي  ال�سوي�سرية 
فر�سة”  “اأف�سل  ب��اأن��ه��ا  امل��ت��ح��دة 
ف�سل  ب��ع��د  وذل���ك  لت��ف��اق،  للتو�سل 

اأ�سوات امل�ساركني. 
مل  “لالأ�سف...  ج��وت��ريي�����س  وق����ال 
املوؤمتر  اإن���ه���اء  ومت  الت���ف���اق  يت�سن 
دون احتمال للو�سول اإىل حل لهذه 
امل�سكلة امل�ستمرة منذ فرتة طويلة«.

اأنه  وم�����س��ى ق��ائ��ال : ه���ذا ل ي��ع��ن��ي 
ل مي��ك��ن ���س��ي��اغ��ة م���ب���ادرات اأخ���رى 

للتعامل مع م�سكلة قرب�س.
وام���ت���ن���ع ع���ن ذك����ر اأ����س���ب���اب حم���ددة 
لنهيار املحادثات لكنه قال اإن هناك 
هوة وا�سعة بني الوفدين يف عدد من 
اخلارجية  وزي���ر  ال��ق�����س��اي��ا.وحت��دث 
عن  اأوغلو  ت�ساوو�س  مولود  الرتكي 
الوزير  ويح�سر  خمتلفة.  خ��ي��ارات 
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دره������م( وت����ذك����رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )800 دره������م( وال���ر����س���وم وامل�������س���اري���ف رقم 
يوم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB172354412AE/2017:ال�سكوى
الربعاء املوافق 2017/7/26 ال�ساعة 08.30 �س  بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2017/846  عمايل جزئي 

املحكمة  ب��ان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  الفرنايو  عليه/1-مطعم  املحكوم  اىل 
ل�سالح/ اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف    2017/6/1 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت 

توؤدي للمدعي مبلغ )21700(  بان  املدعي عليها  بالزام  را�سد حممود حممد زمان 
وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة 
�ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه فيها 
ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3128  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-بز لينك للت�سويق جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات  /�سالح ادامو عليو  قد 
والر�سوم  دره��م(   1000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   6933( وقدرها  عمالية 
لها  ال�سكوى:MB171521376AE/2017  وحددت  رقم  وامل�ساريف 
 ch1.A.2:بالقاعة ال�ساعة 8.30 �س  امل��واف��ق:2017/7/9  جل�سة يوم الحد 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3415  عمايل جزئي
�����س.ذ.م.م  وامل�����س��اك��ن  امل��ب��اين  امل��دع��ي عليه / 1-امل���ا����س خل��دم��ات تنظيف  اىل 
جم��ه��ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /را���س��ي��ل رف��ي��ق ال����س���الم  ق���د اأق���ام 
 60828( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�������س���اري���ف رقم 
املوافق  الربعاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت    mb171365216ae:ال�سكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.A.5:بالقاعة ����س    08.30 ال�����س��اع��ة   2017/7/26
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4595  عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-ت��وح��ي��د ا���س��ل��م ل��ل��خ��دم��ات ال��ف��ن��ي��ه �������س.ذ.م.م جمهول 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /���س��ك��ي��ل اح��م��د ادب����ول واح����د  ق��د اأق����ام عليك 
ال����دع����وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )24200 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�������س���اري���ف رقم 
املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�سة  ال�سكوى:mb173186025ae  وحددت 
2017/8/1 ال�ساعة 08.30 �س  بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3297  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-بو�سا رام كوماوت لرتكيب البالط ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /هريا رام مينا  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   11474( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB171531145AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
امل��واف��ق:2017/7/9 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا  جل�سة يوم الحد 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، وامرت بتق�سري مدة العالن  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4751  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-كلثوم دوري�س لتجارة ال�سماك �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  عبداملجيد   ريا�س  /حممد  املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )15.000 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB172959070AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
لها جل�سة يوم الربعاء املوافق:2017/7/12 ال�ساعة 8.30 �س مبكتب القا�سي لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، وامرت املحكمة بتق�سري مدة العالن  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/2165  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1-ايدر�س �سوبر خلدمات التنظيف �س.ذ.م.م جمهول 
اأقام   حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/روميون توما�س توما�س  قد 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة بال�سافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )15486( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )1270( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1633  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1-اخلط الزرق ملقاولت البناء �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/يو�سف لل مياه  قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )12742( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )1093( 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1931  تنفيذ عمايل 
طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ب��ارك  �سده/1-�سبيد  املنفذ  اىل 
الدعوى  عليك  اأق����ام   ق��د  م��ري   ح�سن  م��ري  ح�سن  اهلل  التنفيذ/امني 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1690( 
او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )900(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

اعالن قرار بالتنفيذ 
    يف الدعوى رقم 2016/3121  تنفيذ عمايل 

الفنية  ل���ل���خ���دم���ات  خ�����ان  �����س����ده/1-اجم����د  امل���ن���ف���ذ  اىل 
التنفيذ/ ان طالب  ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
حممد �سعيب با�ساه �سري  قررت حمكمة دبي البتدائية 
بتاريخ:2017/7/5 اخطاركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد 

يف ذمتكم وقدره )13394( درهم. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1843  تنفيذ عمايل 
جمهول  �����س.ذ.م.م  الفنية  خل��دم��ات  النوبي  ���س��ده/1-خ��ال��د  املنفذ  اىل 
ي��ار حممد خان   خ��ان  احمد  التنفيذ/مري  ان طالب  القامة مبا  حمل 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )10582(  به  املنفذ 
فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  دره��م   )942( مبلغ  اىل  بال�سافة 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/2136  تنفيذ عمايل 
ال��رب��ي��ع جم��ه��ول حمل  تنظيف جن��وم  ���س��ده/1-خ��دم��ات  املنفذ  اىل 
الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/م��اده��و ك��وج��ي��ال  ق��د اأق����ام  عليك 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )7148( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   ر�سوم خلزينة  دره��م   )900( مبلغ  اىل 
�ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1932  تنفيذ عمايل 
ل��ل��م��ق��اولت ذ.م.م جمهول  ك���ازي  دي���را  امل��ن��ف��ذ ���س��ده/1-���س��رك��ة  اىل 
التنفيذ/خان �ساحب من�سور علي  قد  حمل القامة مبا ان طالب 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام  عليك الدعوى 
املنفذ به وقدره )3800( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�سافة اىل مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1906  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1-�سركة قرقا�س خلدمات التاأمني �س.ذ.م.م - مكتب 
التنفيذ/بيبني موهانان  اداري جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك  موهان  قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )3800( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )900( مبلغ  اىل  بال�سافة  املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 
اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1828  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1-اخلط الزرق ملقاولت البناء �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد م�سلم الدين جا�سم الدين  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )9663( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/2034  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1-ال�سدرة للنقل وخدمات حزم الب�سائع جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد عديل حممد افتخار �سيخ  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )7593( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/2084  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1-عني املها للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/حممد عابد حممد رزق  قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )14005( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )1182( 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1826  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جريت ديلز للخدمات الفنية جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /ع�سام حمفوظ حممد ح�سان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   3000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   96872( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
  mb170106849ae:ال�سكوى رق��م  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����س��ة ي����وم اخل��م��ي�����س امل�������واف�������ق:2017/7/27 ال�����س��اع��ة 8.30 �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/117  ا�ستئناف عقاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- جان هويجرماثي�سني جمهول حمل القامة مبا 
ا�سماعيل  زادة وميثله:علي  نواب  �سيد ح�سن  ر�سا  / حميد  امل�ستاأنف  ان 
رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  ق��د  اجل��رم��ن   ابراهيم 

2012/928 عقاري كلي     
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2017/7/12 ال�ساعة 17.30 م�ساًء  
بالقاعة رقم ch1.B.8 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
                  يف  الدعوى 2017/263  ا�ستئناف احوال �سخ�سية ومواريث    

ايه �سرينا جمهول حمل القامة مبا  امل�ستاأنف �سده/ 1- رو�سالينا  اىل 
البلو�سي وميثله:ابراهيم علي  �سبيل علي ح�سني  امل�ستاأنف /عبداهلل  ان 
كرم حممد خوري  قد ا�ستاأنف القرار/ ال�سادر بالدعوى رقم 2016/880 

احوال نف�س م�سلمني بتاريخ:2017/3/30     
 10.00 ال�ساعة   2017/7/13 امل��واف��ق  اخلمي�س   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   )14( رق��م  بالقاعة  �سباحا  

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/255  تظلم جتاري

القامة  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  لالزياء  ال�سدر  1-بيت   / �سده  املتظلم  اىل 
مبا ان املتظلم / م�سرف الهالل )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله:نا�سر مال 
اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من  اهلل حممد غامن قد 
والر�سوم  جت��اري  حتفظي  حجز   190/2017 رق��م  الدعوى  يف  ال�سادر  القرار 
ال�ساعة     2017/7/19 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت  وامل�ساريف. 
08.30 �س بالقاعة : Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2016/254  تظلم جتاري

ويهال جمهول حمل  دا�س  �سيتال  / 1-بهاجوان بوجناواين  املتظلم �سده  اىل 
القامة مبا ان املتظلم / م�سرف الهالل )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله:نا�سر 
مال اهلل حممد غامن قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من 
القرار ال�سادر يف الدعوى رقم 361/2017 امر على عري�سة جتاري والر�سوم 
وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/7/19   ال�ساعة 08.30 
�س بالقاعة : Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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م�صوؤول ياباين يقر باإرتكاب هفوة ب�صاأن كوريا ال�صمالية
•• طوكيو-اأ ف ب:

اعرتف رئي�س الهيئة النووية اليابانية �سوني�سي تاناكا بارتكابه خطاأ عندما قال 
ان لدى كوريا ال�سمالية م�سلحة اأكرب يف اإطالق �ساروخ ي�ستهدف قلب طوكيو 
النووية. التنظيمية  الهيئة  اأ���س��ارت  ما  ح�سب  نووية،  حمطة  على  اإطالقه  من 
�سالمة  م�سوؤول عن  اأك��رب  اأن  بر�س  فران�س  لوكالة  الهيئة  با�سم  و�سرح متحدث 
املواقع النووية اليابانية �سارك اخلمي�س يف جل�سة تبادل وجهات النظر مع �سكان 
حمافظة فوكوي حيث توجد عدة مفاعالت نووية من بينها اثنني )تاكاهاما 3 
و4( تتم اعادة ت�سغيلها.و�سئل تاناكا عن التدابري املتخذة ملواجهة خطر �سقوط 
�ساروخ قد تطلقه كوريا ال�سمالية يف جوار املن�ساآت النووية يف اليابان. فاأجاب ل 
اأعرف امل�ستوى التقني الذي بلغته كوريا ال�سمالية ول اذا لدى �سواريخها درجة 

واأ�ساف ممازحا  ا�ستهداف حمطة نووية �سغرية.  دقة عالية بحيث تتمكن من 
اأنه من الأف�سل ا�سقاطه على قلب طوكيو، ح�سب ما  اأظن  “اذا الأم��ر يعود يل 
جيجي  ال�سحافة  ووكالتي  كاي”  ات�س  “ان  الر�سمي  الياباين  التلفزيون  ذك��ر 
املن�ساآت النووية؟  “اذا كنا قادمني على حرب، ملاذا نطرح م�ساألة  وكيودو. و�ساأل 
القريبة  اليابان  الوحيدة«.وتخ�سى  امل�سكلة  تكون  لن  احلالة  هذه  يف  اأن  اأعتقد 
ن�سبيا من كوريا ال�سمالية، اأن تكون هدفا يف احد اليام لنظام بيونغ يانغ الذي 
يخترب �سواريخ ب�سكل م�ستمر. واآخرها كان �ساروخا بال�ستيا عابرا للقارات كما 
و�سفته كوريا ال�سمالية واأكدت ذلك الوليات املتحدة، وقد اأطلق الثالثاء و�سقط 
يف بحر اليابان )غرب الأرخبيل(، بعد اأن حلق ل40 دقيقة وبلغ ذروته على ارتفاع 
2500 كلم.وتدعو احلكومة اليابانية رعاياها يف كل مرة اىل التيقظ والتقيد 

بالتعليمات يف حال �سقوط اأي �ساروخ على الأرا�سي اليابانية.

•• هامبورغ-اأ ف ب:

التقي الرئي�سان الرو�سي فالدمري 
بوتني والأمريكي دونالد ترامب 
هام�س  على  الأوىل  للمرة  اأم�س 
قمة جمموعة الع�سرين يف املانيا 
بني  مواجهات  و�سط  تعقد  التي 

ال�سرطة ومتظاهرين.
الرئي�سان وتبادل ب�سع  وت�سافح 
يف  عمل  جل�سة  ب��دء  قبل  كلمات 
هامبورغ مع باقي قادة جمموعة 

الع�سرين.
وع�سية انعقاد هذه القمة املثقلة 
بالن�سبة اىل وا�سنطن بالرهانات 
هامبورغ،  يف  وامل��ح��ل��ي��ة  ال��دول��ي��ة 
املواجهة حيث ندد  اختار ترامب 
بال�سلوك  ب��ول��ن��دا  يف  اخل��م��ي�����س 
ت�سلكه  ال��ذي  لال�ستقرار  املزعزع 

رو�سيا.
و�سي�سكل اجتماع بوتني وترامب 
اه����م حل���ظ���ات ه����ذه القمة  اح����د 
املجموعة  اع�����س��اء  ب��ني  امل��ت��وت��رة 
������س�����وارع ه���ام���ب���ورغ  واي���������س����ا يف 
ح���ي���ث ان���دل���ع���ت م���واج���ه���ات بني 

متظاهرين وقوات المن.
وق�����ب�����ل ب������داي������ة ال����ق����م����ة وق���ع���ت 
املتظاهرين  اآلف  بني  مواجهات 
الع�سرين  ملجموعة  املناه�سني 
جرحى  ع���دة  خملفة  وال�����س��رط��ة 
م�����س��اء اخل��م��ي�����س ب��ي��ن��ه��م 111 
���س��رط��ي��ا ا���س��اب��ات��ه��م ط��ف��ي��ف��ة يف 
حني حتدث حمتجون عن وقوع 

ال��ق��م��ة م��وا���س��ي��ع ���س��ع��ب��ة اخرى 
مثل املناخ والتجارة.

التي  املتحدة  الوليات  جتد  وقد 
املناخ بباري�س،  خرجت عن اتفاق 
نف�سها وحيدة يف مواجهة اجلميع 
اذا لوحت بنزعة رئي�سها احلمائية 
و�سد  امل��ع��ادن  ب�ساأن  ال�سني  �سد 
املانيا ب�ساأن قطاع ال�سيارات.وقال 
زهو  ال�سيني  املالية  وزي��ر  نائب 
غوانغياو انه ياأمل يف التو�سل اىل 
بالتبادل  التم�سك  ب�ساأن  ت��واف��ق 
املانيا  ال��ف��ولذ و�سد  احل��ر ح��ول 
ب�����س��اأن ق��ط��اع ال�����س��ي��ارات. واكدت 
الوفود  بني  املباحثات  ان  مريكل 
ب�����س��اأن امل��ن��اخ ل��ن ت��ك��ون �سهلة يف 
ب�ساأن  تخمني  اي  راف�سة  الواقع 
اح��ت��م��ال ال��ت��و���س��ل اىل ت�����س��وي��ة.

التي  المل��ان��ي��ة  امل�ست�سارة  وت���رى 
ت�سهد عالقتها توترا مع ترامب، 
ال���ث���اب���ت مع  ال��ت��ح��ال��ف  ان زم����ن 
الوليات املتحدة قد وىل، وتدعو 

اىل �سحوة اوروبية.
م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال رئ��ي�����س ال�����وزراء 
“�سنقول  ترودو  جا�سنت  الكندي 
ل����رتام����ب ان���ن���ا ن��ع��ت��ق��د ان�����ه من 
ال�سا�سي ان يتحمل دورا ا�سا�سيا 
املناخي  ل��ل��ت��غ��ري  ال���ت�������س���دي  يف 
حني  يف  وظائف”،  ولأح��������داث 
بريطانيا  وزراء  رئ��ي�����س��ة  ق��ال��ت 
ان��ه من  ت��ريي��زا م��اي انها تعتقد 
املمكن ان تن�سم وا�سنطن جمددا 

لتفاق باري�س.

الثاين  امل�����س��وؤول  م��ن جهته، وع��د 
كابيلو  دي���و����س���دادو  ال�����س��ل��ط��ة  يف 
اخل���م���ي�������س ب�������اأن ي���ع���ي���د، ب���ع���د ان 
حمل  التاأ�سي�سية  اجلمعية  حت��ل 
�سور  رف������ع  احل���������ايل،  ال�����ربمل�����ان 
ت�سافيز  ه��وغ��و  ال�سابق  الرئي�س 
نزعتها  التي   )2013-1999(

املعار�سة.
يحظى  زال  م����ا  ان�����ه  ل����و  وح���ت���ى 
مادورو  يتعر�س  اجل��ي�����س،  ب��دع��م 
يف  �سعبيته  وت��راج��ع��ت  لل�سغوط 
النتقادات  ال��ي��ه  ووج��ه��ت  ال��ب��الد 
املدعية  بل�سان  فريقه  ل��دى  حتى 
ال��ع��ام��ة ل��وي��زا اورت��ي��غ��ا ال��ت��ي قد 
عما  اقالتها  العليا  املحكمة  تقرر 

قريب.
لتحدي  ج�����دي�����د  م�����وؤ������س�����ر  ويف 
احلكومة، منعت اورتيغا اخلمي�س 
املحامية كاترين هارينغتون التي 
الت�سافيزي  ال��ت��ي��ار  اىل  ت��ن��ت��م��ي 
للمدعية  نائبة  ال��ث��الث��اء  وعينت 
وهي مدعوة للحلول حملها اذا ما 
اأقيلت، من دخول النيابة العامة.

بينهم  امل�������س���اب���ني  م����ن  ال���ع���دي���د 
بع�سهم اإ�ساباتهم جدية.

بهدف  ال���ت���ظ���اه���رات  ا���س��ت��وؤن��ف��ت 
مقر  اىل  ال��وف��ود  و�سول  تعطيل 
اح�����راق  امل���ح�������س���ن. ومت  ال���ق���م���ة 
لل�سرطة  خ�����س��و���س��ا  �����س����ي����ارات 
من  جمموعة  ال�سرطة  وف��رق��ت 
خراطيم  ب��ا���س��ت��خ��دام  امل��ح��ت��ج��ني 
للدموع.  امل�����س��ي��ل  وال���غ���از  امل���ي���اه 
الوفود  ب��ع�����س  و����س���ول  وت��ع��ط��ل 

لفرتة.

يونيو  ح���زي���ران   18 يف  ���س��وري��ة 
بداعي انها هددت حليفا كرديا. 

وق������ال ت��ي��ل��ر���س��ون اخل��م��ي�����س ان 
وا���س��ن��ط��ن ع��ل��ى ا���س��ت��ع��داد لبحث 
امكانية ار�ساء اآليات م�سرتكة مع 
�سوريا  ا�ستقرار  اج��ل  من  رو�سيا 
الت�سعيد  خف�س  مناطق  وبينها 
للم�ساعدة  م��ن�����س��ق  و”توزيع 

الن�سانية«.
وع�����������������الوة ع������ل������ى ال����ق���������س����اي����ا 
الدبلوما�سية من املقرر ان تبحث 

خالفات بني البلدين، ما يخ�سره 
اأكر من بوتني.

ال�سعبية  م�ستويات  ادن��ى  يف  فهو 
يف ا�ستطالعات الراأي يف الوليات 
املتحدة. و�سيكون عليه ان يعتمد 
دفع  مل��ح��اول��ة  ال�سليمة  ال��ل��ه��ج��ة 
التي  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  ال���ع���الق���ات 
اوب��ام��ا، لكن دون  توترت يف عهد 
او  بال�سعف  باتهامه  يجازف  ان 

مبحاباة الرئي�س الرو�سي.
ي��ث��ري ���س��ك��ل ال��ل��ق��اء الق�����رب اىل 

ت���رام���ب وبوتني  ل��ق��اء  و���س��ي��ك��ون 
مو�سع متابعة دقيقة.

�سويل  دي�����ري�����ك  امل���ح���ل���ل  وق�������ال 
كالهما يجد �سهولة يف ال�سخرية 
بينهما  ���س��ي��ج��ري  وم����ا  وامل��������زاح  
عالقتهما  الأرج���ح  على  �سيحدد 

يف امل�ستقبل.
ل���دى ال��رئ��ي�����س الم���ريك���ي الذي 
ث����م تراجع  ب���ب���وت���ني  ا�����س����اد  ك�����ان 
عالقات  ح�����ول  ال�������س���ك���وك  ازاء 
و�سل�سلة  وم��و���س��ك��و  اع���وان���ه  ب��ني 

ماكفول  م���اي���ك���ل  م���و����س���ك���و  يف 
ب�����وت�����ني ي���ح���ب���ذ الج����ت����م����اع����ات 
البيت  ان  يعني  ه��ذا  امل��ح�����س��ورة. 
الب���ي�������س ت����رك ل��ل��ك��رم��ل��ني امر 
ام����الء ق��واع��د الج��ت��م��اع مبديا 
ا���س��ف��ه ل��غ��ي��اب م�����س��ت�����س��اري��ن كان 
الطباع  من  التخفيف  باإمكانهم 
الق�سايا  ل��رتام��ب.وم��ن  املتقلبة 
�سوريا  يف  الو�سع  �ستبحث  التي 
منذ  القائم  ال�سديد  التوتر  بعد 
ا�����س����ق����اط الم����ريك����ي����ني ط���ائ���رة 

من  الكثري  ان��ف��راد،  على  اجتماع 
ال�سئلة ان مل يكن الرتياب.

ول��ن ي��راف��ق ت��رام��ب ���س��وى وزير 
تيلر�سون  ري���ك�������س  اخل����ارج����ي����ة 
وم����رتج����م، ب��ح�����س��ب م�������س���در يف 

البيت البي�س.
وقال املحلل توما�س رايت كالهما 
بال جتربة يف ال�سيا�سة اخلارجية. 
كان يجب ان يرافقهما حمرتف 

يف مواجهة بوتني.
ال�سابق  المريكي  ال�سفري  وق��ال 

•• باري�ص-اأ ف ب:

اأجلت �سرطة باري�س اأم�س اأكر من 
الفي مهاجر يقيمون يف خميمات 
اأيام  املدينة، قبل  ع�سوائية ب�سمال 
قليلة على تقدمي احلكومة خطة 

للمهاجرين.
و�سملت عملية الإخالء التي جرت 
يعي�سون  مهاجرين  نقل  ب�سال�سة، 
يف اأو�ساع بائ�سة حول مركز اإغاثة 
نوفمرب  ال��ث��اين  ت�سرين  يف  اأق��ي��م 
ب�����ورت دو ل  امل���ا����س���ي يف م��ن��ط��ق��ة 

�سابيل. 
ال�ساعة  ب��ع��ي��د  ال��ع��م��ل��ي��ة  وب�������داأت 

الرابعة بتوقيت غرينيت�س.
ال�سرطة  مديرية  العملية  ونفذت 
اإيل-دو-فران�س  منطقة  ومديرية 

من مركز الغاثة يف “بورت دو ل 
با�ستمرار  تتو�سع  كانت  �سابيل”، 
من  مزرية  حياتية  ظ��روف  و�سط 
الناحية ال�سحية ومبا ت�سببه من 

توترات اجتماعية.
ونددت اجلمعيات القلقة على حياة 
املعي�سية  ب��ال��ظ��روف  امل��ه��اج��ري��ن، 
التحتية  البنية  وغ��ي��اب  البائ�سة 

ال�سحية.
ت�سرين  اف��ت��ت��ح يف  ال����ذي  وامل��خ��ي��م 
الثاين نوفمرب املا�سي مببادرة من 
ال�سرتاكية  باري�س  بلدية  رئي�سة 
ال��غ��ر���س منه  ك���ان  ه��ي��دال��غ��و،  اآن 
ت�سكل  لإع�����ادة  لت�سكل  ح��د  و���س��ع 

املخيمات البائ�سة يف العا�سمة.
واأ���س��ب��ح��ت ب��اري�����س ن��ق��ط��ة جتمع 
للمهاجرين بعد اإغالق “الدغال” 

“2500 �سخ�س  الج��الء �سملت 
يف  اإي����واوؤه����م  �سيتم  القل”  ع��ل��ى 
فيها  “يتواجد  ري��ا���س��ي��ة  ق���اع���ات 
وو�سل  متطوع”.  م��ئ��ة  ح�����واىل 
ميالت الفغاين البالغ من العمر 
19 عاما قبل �سهرين اإىل باري�س 

ومعه حقيبة ظهر فقط. 
علمنا  بر�س  فران�س  لوكالة  وق��ال 
اأم�س اأن �سيئا ما �سيحدث. �سرنكب 
فنادق  اإىل  و���س��ن��ن��ق��ل  احل����اف����الت 
اأي���ن لكن هذا  اأع���رف  وم��راك��ز. ل 
تكن جيدة.  احل��ي��اة هنا مل  ج��ي��د. 

كنت اأنام قرب الطريق ال�سريع .
وع��م��ل��ي��ة الخ�������الء اجل���م���ع���ة هي 
باري�س منذ  والثالثني يف  الرابعة 
اذ  ان��ت��ظ��اره��ا  وق���د ط���ال   .2015
بالقرب  اأقيمت  التي  املخيمات  اأن 

اكتوبر  الأول  ت�سرين  يف  كاليه  يف 
امل��ا���س��ي، امل��خ��ي��م ال��ع�����س��وائ��ي الذي 
املهاجرين  اآلف  فيه  يعي�س  ك��ان 
الآلف على اأمل ت�سلق �ساحنات اأو 

قطارات للدخول اإىل بريطانيا.
وزي����ر  ي���ع���ر����س  اأن  امل����ق����رر  وم�����ن 
الداخلية الفرن�سي بعد ب�سعة اأيام 
املتعلقة  الإج��راءات  اأمام احلكومة 
ب��ال��ل��ج��وء وب���وق���ف ال���ه���ج���رة غري 

ال�سرعية.
اأوروبا  على  املهاجرين  تدفق  وبداأ 
على  ي����رتك����ز  وك�������ان   2015 يف 
ال���ي���ون���ان ح��ي��ث ك����ان ي�����س��ل مئات 
من  غالبيتهم  ال���س��خ��ا���س  الف 
ال��ف��اري��ن م��ن احل���رب وال��ف��ق��ر من 
بعد  واأفغان�ستان،  الأو�سط  ال�سرق 

عبورهم تركيا.

واملكتب الفرن�سي للهجرة والدمج، 
فران�س  باري�س وجمعيتي  ومدينة 

تري دازيل واميايو�س.
ملديرية  م�������س���رتك  ب����ي����ان  وق�������ال 
ال�سرطة و�سلطات ايل-دو-فران�س، 
حل  املهاجرين  على  �سيعر�س  اإن��ه 
اإق��ام��ة م��وؤق��ت. و���س��دد البيان على 
متثل  ال�سرعية  غري  املخيمات  اأن 
خماطر مهمة على الأمن وال�سحة 

ل�سكان املخيم واملواطنني.
حافلة  �ستني  ال�سلطات  وخ�س�ست 
يف  اأخ���ري���ن  م��وق��ع��ني  اإىل  لنقلهم 
اإىل  وخ�����س��و���س��ا  ب��اري�����س،  منطقة 
اأ�سبحت  مل��دار���س  ريا�سية  ق��اع��ات 

متاحة خالل العطلة.
وقال فرن�سوا رافييه الأمني العام 
عملية  ان  اإيل-دو-فران�س  لدائرة 

•• هونغ كونغ-اأ ف ب:

اجلمعة  لياونينغ  ال�سينية  ال��ط��ائ��رات  حاملة  و�سلت 
بعد  للقوة  ا�ستعرا�س  كونغ يف  الأوىل اىل هونغ  للمرة 
اقل من اأ�سبوع على زيارة الرئي�س ال�سيني �سي جيبينغ 
الذكرى  يف  ال�سابقة  الربيطانية  امل�ستعمرة  ه��ذه  اىل 
الدفاع  وزارة  ال�����س��ني.وك��ان��ت  اىل  لعودتها  الع�سرين 
يبلغ طولها  التي  الطائرات  ان حاملة  اعلنت  ال�سينية 
305 امتار ووزنها 50 الف طن، و�سلت اىل هونغ كونغ 
07،30 بالتوقيت املحلي )23،30 ت غ  نحو ال�ساعة 
اخلمي�س( يف مهمة تدريب روتينية.ويندرج توقفها يف 
هونغ كونغ اي�سا يف اطار الحتفال بالذكرى الع�سرين 
لدخول جي�س التحرير ال�سعبي اىل هونغ كونغ خالل 
اعادتها، كما قال املتحدث با�سم وزارة الدفاع وو كيان.
وكان الرئي�س ال�سيني حذر اثناء زيارته هونغ كونغ من 
اي حماولة “غري مقبولة” للم�سا�س ب�سيادة بكني كما 
حذر من التيار الداعي اىل الدميوقراطية.ويف حتذير 
املطالبني  النا�سطني  م��ن  ج��دي��د  جليل  ي��ب��دو  م��ا  على 
ب��ا���س��ت��ق��الل ه��ون��غ ك��ون��غ، حذر  امل�����س��ري وح��ت��ى  بتقرير 
الرئي�س ال�سيني من ان اي م�سا�س ب�سيادة ال�سني على 

و�سول  احمر.واثار  خلط  جت��اوزا  �سيعترب  كونغ  هونغ 
ال�سيني،  ال�سمايل  القليم  ا�سم  حتمل  التي  لياونينغ 
يف  طوابري  يف  وقفوا  الذين  كونغ  هونغ  �سكان  ف�سول 
حاملة  ل��زي��ارة  ت��ذاك��ر  على  للح�سول  الأخ����رية  الأي����ام 
معهم  ت�سوير  اآلت  حمل  من  منعوا  لكنهم  الطائرات 
ال��زي��ارة.ومل تدع و�سائل الإع��الم الجنبية  خالل هذه 
اىل تغطية احلدث. وفر�س حظر موقت للتحليق فوق 
املنطقة التي تر�سو فيها حاملة الطائرات بالقرب من 
ج�سر ت�سينغ ما. وي�سهد بحر ال�سني اجلنوبي حوادث 
ب�سبب  والمريكية  ال�سينية  البحريتني  بني  متكررة 
ال�سني ودول جماورة  بال�سيادة على جزر بني  مطالب 
الحتاد  يف  بنيت  لوا�سنطن.ولياونينغ  حليفة  بع�سها 
ال�سوفياتي وا�سرتتها ال�سني. وقد و�سعت يف اخلدمة 
الطائرات  حاملة  2012.و�سلكت  �سبتمرب  اأي��ل��ول  يف 
قناة لما التي تف�سل اجلزيرة التي حتمل ال�سم نف�سه 
ان  قبل  �سكنية  باحياء  م���رورا  كونغ  هونغ  ج��زي��رة  ع��ن 
وذكرت  �سمال.  ي��ي  ت�سينغ  ج��زي��رة  م��ن  بالقرب  تر�سو 
مدمرتني  ان  الر�سمية  اجل��دي��دة  ال�سني  ان��ب��اء  وك��ال��ة 
ي�ساهد على  ال��ت��ي  ال��ط��ائ��رة،  ت��راف��ق حاملة  وف��رق��اط��ة 

ج�سرها مطاردات من نوع “جي-15” ومروحيتان.

رف�س تنظيم انتخابات عامة، اىل 
 30 يف  تاأ�سي�سية  جمعية  انتخاب 
متوز يوليو، لتحل يف وقت لحق 
عليه  تهيمن  الذي  الربملان  حمل 
الذي  م���ادورو  وط��ال��ب  املعار�سة. 
ي��ت��ح��دث يف غ��وي��ان��ا )جنوب  ك���ان 
مليون   2،8 ف���ن���زوي���ال(،  ����س���رق 
موظف يف انحاء البالد، بامل�ساركة 

يف هذا النتخاب.
القطاعات  اأح���د  ك���ان  “اذا  وق���ال 
ال���ف موظف   15 ي�����س��م  ال��ع��ام��ة 
الفا   15 ال  ه�����وؤلء  ع��ل��ى  ي��ت��ع��ني 
عذر.  اي  دون  م��ن  ي�����س��وت��وا،  ان 
فلنذهب جميعا لنتخاب اجلمعية 
والوزارات  املوؤ�س�سات  التاأ�سي�سية، 

واملحافظات والبلديات«.
انتقدت نقابات يف 2016 �سرف 
وقعوا  لأن���ه���م  م��وظ��ف��ا   1250

عري�سة رفعها ائتالف املعار�سة.

التي  البالد  يف  الوحيدة  املوؤ�س�سة 
ت�سيطر عليها املعار�سة.

ديفيد  امل���ع���ار����س  ال���ع���م���دة  واك�����د 
اىل  ال�����ن�����زول  ان  ���س��م��ولن�����س��ك��ي 
مزيد  على  اليوم  ينطوي  ال�سارع 

من املعاين بعد اقتحام الربملان.
نواب بجروح لدى  �سبعة  وا�سيب 
احتجز  ال�����ذي  ال���ربمل���ان  اق��ت��ح��ام 
نائب و�سحايف   300 فيه حواىل 

طوال ت�سع �ساعات.
الرئي�س  الع�����ت�����داء  ه�����ذا  ودان 
مادورو الذي وعد باجراء حتقيق، 
والحت�������اد الوروب�������ي وال����ولي����ات 
الدول  ومنظمة  وفرن�سا  املتحدة 
الم�����ريك�����ي�����ة. وط�����ل�����ب الحت�������اد 
الوروب��ي اخلمي�س من احلكومة 
�سالمة”  “�سمان  ال��ف��ن��زوي��ل��ي��ة 

نوابها.
ودع���ا ال��رئ��ي�����س ال��ف��ن��زوي��ل��ي الذي 

•• كراكا�ص-اأ ف ب:

فنزويال  يف  التظاهرات  ا�ستمرت 
التي تخللتها مواجهات بني قوات 
الم���ن وم��ت��ظ��اه��ري امل��ع��ار���س��ة يف 
�سنه  ال��ذي  الهجوم  بعد  كراكا�س 
موؤيدون  نا�سطون  ال��ربمل��ان  على 

للرئي�س نيكول�س مادورو.
ويف خطوة حتدت فيها احلكومة، 
فنزويال  العامة يف  النائبة  منعت 
ل��وي��زا اورت��ي��غ��ا ال��ت��ي مت���ردت على 
نيكول�س  ال����س���رتاك���ي  ال��رئ��ي�����س 
م���������ادورو، حم���ام���ي���ة ت��ن��ت��م��ي اىل 
ال��ت��ي��ار ال��ت�����س��ايف، م��ن دخ���ول مقر 
املحامية  وه���ذه  ال��ع��ام��ة.  النيابة 
للنائبة  ن��ائ��ب��ة  ال���ث���الث���اء  ع��ي��ن��ت 
اذا  حملها  حت��ل  ان  على  ال��ع��ام��ة، 

ما اأقيلت.
املتهمة  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ح��ك��م��ة  وك���ان���ت 
ب����خ����دم����ة م���������س����ال����ح احل����ك����وم����ة 
اخلمي�س  ه���دف���ا  ال�����س����رتاك����ي����ة، 
ل��ل��م��ت��ظ��اه��ري��ن ال���ذي���ن م���ا زال����وا 
اعمال  رغ�����م  ع���ل���ى  م�����س��ت��ن��ف��ري��ن 

العنف املحيطة بتظاهراتهم. 
الن  العنف حتى  اعمال  وا�سفرت 
خالل  ق��ت��ي��ال   91 ����س���ق���وط  ع����ن 

ثالثة ا�سهر.
القت�سادية  الزم��ة  خلفية  وعلى 
املتظاهرون  زال  م���ا  ال��ع��م��ي��ق��ة، 
الرئي�س  ب��ا���س��ت��ق��ال��ة  ي���ط���ال���ب���ون 

مادورو.
اخلمي�س  امل���ت���ظ���اه���رون  وح������اول 
املحكمة  م���ب���ن���ى  اىل  ال����و�����س����ول 
ال��ع��ل��ي��ا، ل��ك��ن��ه��م م��ن��ع��وا م���ن قبل 
تفرقوا  ث����م  ال�������س���رط���ة  ع��ن��ا���س��ر 

بوا�سطة  ك�����راك�����ا������س  �����س����رق  يف 
ال��غ��از امل�����س��ي��ل ل��ل��دم��وع. ولحقت 
حتى  النا�سطني  بع�س  ال�سرطة 
املركز  �سامبيل”  “ايل  داخ�����ل 
العا�سمة  يف  الرئي�سي  ال��ت��ج��اري 

الفنزويلية.
ال�سخا�س  ع��دد كبري من  وت��اأث��ر 
بالغازات  وم�سنون  اطفال  بينهم 
امل�����س��ي��ل��ة ل���ل���دم���وع واأغ����م����ي على 
مرا�سل  ذك��ر  كما  منهم،  البع�س 
وتلقى  ب���ر����س.  ف���ران�������س  ل���وك���ال���ة 
 17 45 �سخ�سا بالإجمال منهم 
طفال م�ساعدة اجهزة الطوارىء 
رامون موكا�سو  قال  كما  الطبية، 
عمدة حي �ساكاو الذي يعد معقل 
ونظمت  ك���راك���ا����س.  يف  امل��ع��ار���س��ة 
ه���ذه ال��ت��ظ��اه��رة اجل���دي���دة غداة 
ق��ي��ام ان�����س��ار ل��ل��رئ��ي�����س م�����ادورو، 
للربملان،  عنيفة  اق��ت��ح��ام  بعملية 

بوتني وترامب يلتقيان على هام�ش قمة الـ20 

ال�صرطة الأملانية تفرق تظاهرات جديدة يف هامبورغ

ا�صتمرار تظاهرات فنزويال غداة هجوم الربملان حاملة طائرات �صينية تر�صو يف هوجن كوجن 

اإجالء 2000 مهاجر من الع�صوائيات يف باري�س

هولندا: نائب رئي�س وزراء تركيا غري مرحب به
•• اأم�صرتدام-رويرتز:

اأعلنت احلكومة الهولندية اأم�س اجلمعة اأن نائب رئي�س الوزراء الرتكي طغرل توركي�س لي�س مو�سع 
ترحيب يف هولندا للم�ساركة يف حدث يحيي خالله الأتراك املقيمون يف البالد ذكرى حماولة انقالب 
العام املا�سي. وجاء يف بيان لوزارة ال�سوؤون اخلارجية اأن ح�سور توركي�س اأو اأي ع�سو اآخر باحلكومة 

الرتكية لي�س مرغوبا فيه “نظرا للظروف الراهنة يف العالقات الثنائية بني بلدينا«.
وحاول �سباط يف اجلي�س الإطاحة بالرئي�س رجب طيب اإردوغان يف يوليو متوز املا�سي يف حماولة 
انقالب ف�سلت �سريعا. واتهم اإردوغان حلفاء غربيني اأوروبيني بالتقاع�س عن دعم حكومته بال�سرعة 
الكافية يف اأعقاب ذلك. وقبيل النتخابات العامة الهولندية يف مار�س اآذار، والتي برزت فيها امل�ساعر 
املناه�سة للهجرة، اأبدت احلكومة عدم ترحيب بوزراء اأتراك اأرادوا دخول هولندا للرتويج لال�ستفتاء 

على تو�سيع �سالحيات الرئي�س بني اجلالية الرتكية. ومع هذا جاء وزير تركي فطردته احلكومة.
وقال البيان اإن القرار نتيجة طبيعية لأحداث مار�س.

تركيا  اتفاق مع  2016 مبوجب  الأزم��ة يف  وتراجعت 
يت�سمن وقف العبور غري ال�سرعي.

وجتددت حماولت املهاجرين غري ال�سرعيني هذا العام 
برتكيز على عبور البحر من �سواحل ليبيا اإىل اإيطاليا، 
م��ن��ط��ق��ة جنوب  م���ن  واف���دي���ن  رئ��ي�����س��ي  ب�����س��ك��ل  لت�سمل 

ال�سحراء الإفريقية.
وتعهد وزراء خارجية دول الحتاد الأوروب��ي اخلمي�س، 
نحو  ا�ستقبلت  التي  اإيطاليا  مل�ساعدة  بدعم خطة عمل 
 2017 ي��ن��اي��ر  ال��ث��اين  ك��ان��ون  م��ن��ذ  األ���ف �سخ�س   85

وتقول اأنها تخطت قدرتها.
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ال�شطرابات  ن�شف  *كيف    
الكونية التي نعي�شها؟

“ع�سر  يف  ن��ع��ي�����س  ن���ح���ن   -    
ن�ستخدم  ح���ت���ى  القطيعة”، 
م�سطلحا رائجا، لأن كل عالماتنا 
- لي�س فقط اجليو�سيا�سية، ولكن 
والثقافية  الق��ت�����س��ادي��ة  اأي�����س��ا 
تتحرك،   -  ... وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
تقدير  يف  دائ���م���ا  ن��ب��ال��غ  ول��ك��ن��ن��ا 

تكّهنّية النظام القدمي. 
“وهم ال�ستقرار  اأ�سمي هذا  واأنا 
هذا  ي���ك���ن  امل  رجعي”.  ب����اأث����ر 
ه����و الن����ط����ب����اع ال�������س���ائ���د مل����ا كنا 
الباردة!  احل����رب  خ���الل  نعي�سه 
ط���واب���ق  ج���م���ي���ع  اأن  احل���ق���ي���ق���ة، 
وقت  يف  تداعت  الدولية  البناية 
لعام  الأط����������راف  ت���ع���دد  واح�������د: 
الغربية  وال��ت��ح��ال��ف��ات   ،1945
حرمة  وم��ب��ادئ  اخلم�سينات،  يف 
احل���������دود، وع������دم ����س���م اأرا�����س����ي 
ال����غ����ري ب����ال����ق����وة، ال����ت����ي ت���ع���ززت 
منت�سف  يف  واملمار�سة  بالقانون 
التجارة  وحت���ري���ر  ال�����س��ب��ع��ي��ن��ات، 
اأن  ميكن  التي  والعوملة،  الدولية 
نن�سبها اىل الت�سعينات، والتدخل 
الليربايل كدعم للقانون الدويل، 
العقد  يف  جم�����ده  ع�����رف  ال������ذي 

التايل.
  

على  الــفــو�ــشــى،  هـــذه  *يف   
اأن  ميكن  ا�شتقرار  نقاط  اي 

نعول؟
   - تظل جميع املوؤ�س�سات الكربى 
�سندوق  املتحدة،  الأمم  قائمة: 
الدويل،  والبنك  ال���دويل،  النقد 
وم��ن��ظ��م��ة الأم������ن وال���ت���ع���اون يف 
الأطل�سي،  �سمال  وحلف  اأوروب���ا، 
جميع  الأوروب���������������ي.  والحت����������اد 
الت���ف���اق���ات امل���ت���ع���ددة الأط������راف 
اأي  مُي��ّزق  الرئي�سية �سامدة: مل 
ات��ف��اق جت���اري ج���اري ب��ه العمل، 
ملراقبة  الرئي�سية  الل��ي��ات  وك��ل 
اأخطر الأ�سلحة، خا�سة الأ�سلحة 
النووية، ل تزال موجودة. ويبدو 
اأك��ر دق��ة احلديث  يل ان��ه يكون 
ع���ن ت���وّق���ف ت��ط��وي��ر وت��ع��زي��ز ما 
والعوملة.  الط�����راف  م��ت��ع��دد  ه��و 
القوى  تناف�س  �سعيد  ع��ل��ى  ام���ا 

ان نخ�سى حادثا  باإمكاننا  اأوروب��ا 
خطريا ...

اأخ���رى ميكن  تاريخية  اإح��ال��ة     
اأف�سل  ف��ه��م  ع��ل��ى  ت�����س��اع��دن��ا  اأن 
للحا�سر: انها العودة اإىل الو�سع 

الطبيعي. 
كان  م���ا  اإىل  ���س��ي��ع��ود  ال���ع���امل  ان 
عليه حتى عام 1945: املناف�سة 
انها  الكال�سيكية.  اجليو�سيا�سية 
روؤي���ة ج��ذاب��ة ف��ك��ري��ا، وه��ي تعني 
 1990-1945 ال����ف����رتة  اأن 
كانت حادثة تاريخية عابرة، تلك 
امل�سوؤولني  بع�س  يتبّناها  ال��ت��ي 

الأمريكيني.
  

اعادة  هو  التاريخ  ان  *مبــا   
اأبدية، هل ميكننا توّقع حال 

العامل يف ع�شرين عاما؟
اعادة  اأتخيل  اأن  اأ�ستطيع  ل   -    
توزيع القوى العظمى. لن يكون 
هناك حتالف بني رو�سيا وال�سني 
التكتيكي:  ال���ت���ع���اون  م���ن  اأب���ع���د 
بينهما،  تتعار�س  الأ�سياء  عديد 
الثقة.  انعدام  اإىل  بهما  ت��وؤدي  اأو 
انقالب  اأو  ك��ب��ري  ����س���راع  ف��ق��ط 
�سيا�سي �سخم يف مو�سكو اأو بكني 

ميكن اأن يغرّي املعطى.
التقرير  اإىل  ا�ستندنا  م��ا  واإذا     
ملجل�س  الأخ��������ري  ال����س���ت�������س���رايف 
القومي المريكي،  ال�ستخبارات 
طبعته  م���ق���دم���ة  ك���ت���ب���ُت  ال�������ذي 
ن��ف��ك��ر يف  اأن  ال��ف��رن�����س��ي��ة، مي��ك��ن 
كبرية.  �سيناريوهات  ميتا  ثالثة 

الأول عامل من اجلزر، 
ترامب،  ع����امل  اأ���س��م��ي��ه  وال������ذي 
اأي ع���امل الن��ك��ف��اء ع��ل��ى ال���ذات. 
النفوذ،  م��ن��اط��ق  ع���امل  وال���ث���اين، 
عامل  ي�����س��م��ى  ان  مي���ك���ن  ال������ذي 
املناف�سة  ع������امل  وه������و  ب�����وت�����ني، 

اجليو�سيا�سية املذكورة اأعاله. 
واأخريا ال�سيناريو الأكر ابتكارا، 
ع��امل اجل��م��اع��ات، اأي ع��امل حمو 
وال�سركات  امل���دن  ل�سالح  ال���دول 

وال�سبكات ... عامل بيل غيت�س.
 2030 ع���ام  ال��ع��امل  اأن  اأت���وق���ع   

�سيكون مزيجا من الثالثة.
 ------------------------

عن ليبريا�شيون الفرن�شية

ت�سعى  وه������ي  ال�����غ�����رب.  ح�������س���اب 
اأوروب������ا  وت��ق�����س��ي��م  ال���ت���اأث���ري  اإىل 
اأيديولوجية  ول��ه��ا  و�سيلة.  ب���اأي 
الت�سلط  م��ن  خلطة  ت��ق��رتح��ه��ا: 
ال�سيا�سي والنحدار الجتماعي، 
“القيم  اإىل  ت�ستند  اأن��ه��ا  ت��زع��م 

احلقيقية” لأوروبا.
معركة  ل��ه��ا  بالن�سبة  وب��ال��ت��ايل   
يزال  ك���ان ل  وان  ح��ت��ى  ���س��ام��ل��ة، 
الأحيان  التعاون ممكنا يف بع�س 

ملواجهة تهديدات م�سرتكة.
رو�سيا  ال����ن����واح����ي،  ب��ع�����س  يف     
ب���وت���ني ه����ي اأك������ر خ����ط����ورة من 
كان  ال���ذي  ال�سوفياتي،  الحت���اد 
ق��وة بحكم الم��ر ال��واق��ع، يدافع 
اأي  عن  وممتنعا  مكت�سباته،  عن 

ا�ستفزاز كبري. 
تت�سرف  ك���ي���ف  ن�����رى  وع���ن���دم���ا 
ال��رو���س��ي��ة ع��ل��ى م�سارف  ال��ق��وات 

جمل�س  يف  ال���دائ���م���ة  ال��ع�����س��وي��ة 
انها  النووية -  واأ�سلحتها  الأمن، 
ان  غ��ري  ال��ع��امل.  يف  تر�سانة  اول 
�سوى  ت��ع��د  مل  الع�سكرية  ال��ق��وة 
ظ��ل م��ا ك��ان��ت عليه ق��وة الحتاد 
ال�������س���وف���ي���ات���ي. وخ�������س���و����س���ا، ان 
ال�سلطة  يف  ب���وت���ني،  ف���الدمي���ري 
لأكر من خم�سة ع�سر عاما، مل 
التغلب  يف  راغ��ب  غري  اأو  يتمكن 
على نقطتي ال�سعف الرئي�سيتني 
ت�سدير  رهن  اقت�ساد  البالد:  يف 
و�سيخوخة  وال������غ������از،  ال���ن���ف���ط 

ال�سكان، وهم يف �سحة �سيئة.
  

اليونانية  ـــــة  الأزم ـــع  *م   
اأن  اعتقدنا  والربيك�شيت، 
ان  ميكن  فهل  انهارت.  اأوروبا 

تنه�ش جمددا؟
اأوروب���������ا  ع����الق����ة  م�������س���ك���ل���ة   -    

املتحدة  الوليات  تبقى  العظمى، 
ب��ل��د لديه  ي��وج��د  ال��ق��م��ة اذ ل  يف 
مثل هذه القدرة على ن�سر القوة 
ال�سبكة  ه���ذه  وم��ث��ل  الع�سكرية، 
م��ن ال��ق��واع��د ال��دائ��م��ة، والعديد 

من احللفاء.
تتقدمان،  وال�������س���ني  رو����س���ي���ا     
ولكنهما قزمان تقت�سر قدرتهما 
ع��ل��ى ال��ف��ع��ل يف حم��ي��ط��ه��م��ا. ل 
الوقت  نف�س  يف  لها  دول��ة  توجد 
على  وال��ق��درة  الطبيعية،  امل���وارد 
البتكار، والقابلية على دمج ذاك 
البتكار يف جهاز الإنتاج. ل يوجد 
ق���وة اجلاذبية  ن��ف�����س  ل��دي��ه  ب��ل��د 
اأو الهجرة، كل هذا مع  الثقافية 
موقع جغرايف متميز. ال ان هذا 
ل ينتق�س من الثورة القت�سادية 
الهائلة التي �سكلت انتقال ال�سني 
ال�سلع  م���ن  ال���ع���دي���د  اإن����ت����اج  اىل 

�سعود  م���ن  ول  ال���س��ت��ه��الك��ي��ة، 
الهند ال�ساروخي، ول من اإقالع 
ج��زء م��ن اأف��ري��ق��ي��ا. ول��ك��ن علينا 
ال�سيا�سية  اجل��غ��راف��ي��ا  ن���رى  األ 
مبفردات لعبة حم�سلتها �سفر: 
يطردون  ل  ي�����س��ل��ون  ال���ذي���ن  ان 
العامل  ب��ال�����س��رورة احل��ا���س��ري��ن. 
لي�س لعبة تنقل اأو رقعة �سطرجن 
ك����ب����رية. ب���ال���ط���ب���ع، اأم����ري����ك����ا يف 
لبع�س  ولها،  النكما�س،  مرحلة 
الوقت، وجها اأقل جاذبية! ولكن 
ل ن�ستطيع اأن نقول اإنها اأ�سبحت 
ع�سكريا  تتدخل  ان��ه��ا  ان��ع��زال��ي��ة. 

اأكر من عهد اأوباما ...
  

قوة  تقدير  يف  نبالغ  *األ   
رو�سيا؟

   رو�سيا مظهر خ��ادع وم�سلل.. 
مت�����ل�����ك ورق�������ت�������ني راب�����ح�����ت�����ني: 

وترامب،  ال��ربي��ك�����س��ي��ت  ع��ن  ن��ت��ج 
فر�سة  �سيكون  ه��ذا  اأن  واأع��ت��ق��د 
للتقّدم ب�سرط عدم تكرار اأخطاء 
كبرية  م�ساريع  و���س��ع   - امل��ا���س��ي 
خ��ارق��ة ل��ل��ع��ادة دون ال��ذه��اب اىل 
اخر منطقها: اليورو دون تقارب 
�سنغن  الق��ت�����س��ادي��ة،  ال�سيا�سات 
للحدود  حقيقية  م��راق��ب��ة  دون 

اخلارجية...
   

عودة  عن  الكثري  قيل  *لقد 
ـــاردة، هــل هذا  ـــب احلــــرب ال

منا�شب حقا؟
ط����وي����ال عن  ام���ت���ن���ع���ت  ل����ق����د   -
ا�ستخدام هذا الت�سبيه، وهو يبدو 

يل اليوم اأقل تع�ّسفا. 
فقد ان��خ��رط��ت رو���س��ي��ا ب��وت��ني يف 
م�������س���روع ان��ت��ق��ام��ي، ي���ه���دف اإىل 
ا����س���ت���ع���ادة جم���ده���ا ال���غ���اب���ر على 

ال�سنوات  يف  ُط���رح���ت  ب��ال��ت��اري��خ 
اأرادت  اأول،  بطريقتني.  الأخ��رية 
بعد  م��ا  ت��ك��ون طليعة  ان  اوروب����ا 
ال���ت���اري���خ، ول��ك��ن��ه��ا ت��ع��ل��م��ت، على 
التاريخ مل ينته. ثم  اأن  ح�سابها، 
التاريخ”  م��ن  “تخرج  اأن  خافت 
اليورو  اأزمة  تراُبط  رّجها  حلظة 
رد  ولكن  والإره���اب.  واملهاجرين 
اأي�سا  وه��ن��ا  مده�سا.  ك��ان  فعلها 
امل�سروع  ه��ذا  ق��درة  تقدير  ن�سيء 

على ال�سمود وقوته ال�سيا�سية.
    لقد فزت يف العديد من الرهانات 
�سد  ال��ي��ون��ان��ي��ة  الأزم�����ة  ذروة  يف 
واأمريكيني  بريطانيني  اأ�سدقاء 
يعتقدون اأن اليورو لن يخرج من 

اأزمته ...
 وك��م��ا ه��و احل����ال دائ���م���ا، اأوروب����ا 
تتقدم من خالل الأزمات. اليوم، 
تواجه حتديا جديدا: ذاك الذي 

عامل ترامب.. النكفاء على الذات

العامل لي�س رقعة �سطرجن

لن يتحالفا ال تكتيكيا

اوروبا تتقدم يف الزماتتريي�سيا�س يقرا كف العاملرو�سيا بوتني اخطر من الحتاد ال�سوفياتي

- يف بع�س النواحي، رو�صيا بوتني اأكرث خطورة من الحتاد ال�صوفياتي

- كما هو احلال دائما، اأوروبا تتقدم من خالل الأزمات

- ل ن�صتطيع القول اإن امريكا اأ�صبحت انعزالية فهي تتدخل ع�صكريا اأكرث من عهد اأوباما

- يف كل مكان من العامل يتف�شى احلنني اإىل عظمة املا�شي
- لن يكون هناك حتالف بني رو�شيا وال�شني اأبعد 

من التعاون التكتيكي
- ال�شعبوية والقومية فكرتان ترتكزان على 

م�شرق"  "م�شتقبل  م�شرق" بدل  "ما�ش 

العامل اأمام ثالثة �شيناريوهات كربى:

برونو تريتراي�س: كل طوابق ال�صرح الدويل تداعت...!
•• الفجر – خرية ال�صيباين

املا�شي،  اأ�شبح  املعومل،  واجلهاد  القومية  عــودة  ع�شر  يف 
اليوم، يف كل مكان مع كل امل�شاعر التي يغذيها، كتب برونو 
تريتراي�ش يف كتابه الأخري، انتقام التاريخ اأوديل جاكوب. 

ال�شرتاكية  ف�شل  اأدى  وقد  الراهنة.  العاملية  ــداث  الأح
جناح  اإىل  والعوملة  التقدم  من  واخلــوف  الليربالية  ونقد 
ال�شعبوية والقومية. فكرتان ترتكزان على “ما�ش م�شرق” 
او ذاك: يف  لهذا  “م�شتقبل م�شرق” بعواقب خمتلفة  بدل 
الغرب، فاإن الجتاه هو لالنغالق الكبري؛ ويف رو�شيا، وتركيا، 

واملدير  ال�شيا�شية  اجلغرافيا  يف  اخلبري  لهذا  وبالن�شبة 
املفيد  من  بات  ال�شرتاتيجية،  الأبحاث  ملوؤ�ش�شة  امل�شاعد 

اأكرث من اأي وقت م�شى ان “ننظر اإىل املا�شي بعني العقل«.
  ملاذا تتحدثون عن “انتقام” التاريخ؟

   - ان جمموعة من الظواهر تعيد ما�شي الأمم اىل قلب 

يف  احلدود  ازاحة  يف  رغبة  هناك  متاما،  العك�ش  وال�شني، 
�شكل من اأ�شكال الإمربيالية اجلديدة. ففي كل مكان يتف�ّشى 
احلنني اإىل عظمة املا�شي. كما نالحظ تطور خطاب مغال 
مثل  قيل  ان  �شبق  وقد  الليربايل”،  النظام  “نهاية  حول 

هذا يف ال�شنوات 2002-2003، يف عهد بو�ش ...
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عربي ودويل
داع�س يقتل �صحافيني عراقيني جنوب املو�صل 

•• بغداد-اأ ف ب:

�سحافيني  الإره��اب��ي  داع�����س  تنظيم  قتل 
عراقيني يعمالن لقناة هنا �سالح الدين 
للقناة  بيان  وفق  املو�سل،  قرية جنوب  يف 

ام�س اجلمعة.
وت�سلل عنا�سر من تنظيم داع�س اإىل قرية 
اإم����ام غ��رب��ي يف وق���ت ���س��اب��ق م��ن الأ�سبوع 
اأج��������زاء منها  احل������ايل و����س���ي���ط���روا ع���ل���ى 
تخو�س فيها القوات الأمنية حاليا معارك 

لطردهم، بح�سب ما اأكد م�سوؤولون.

واأعلنت القناة يف بيانها “ا�ست�سهاد الزميل 
املرا�سل يف قناة هنا  الدليمي  ه��زاع  ح��رب 
املحطة  نف�س  وامل�����س��ور يف  ال��دي��ن،  �سالح 

�سوؤدد الدوري” يف قرية اإمام غربي. 
اآخ��ر من  اأن �سحافيا  اإىل  القناة  واأ���س��ارت 
موظفيها ما زال حما�سرا يف القرية مع 

جثتي زميليه.
الداخلية  وزارة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  واأك�����د 
���س��ع��د م���ع���ن مقتل  ال���ع���م���ي���د  ال���ع���راق���ي���ة 
اآخرين  اإىل  القرية، م�سريا  �سحافيني يف 
حم��ا���س��ري��ن داخ����ل م��ن��زل م��ع ق����وات من 

ال�سرطة.
القوات  يف�سالن  فقط  منزلني  اإن  وق��ال 
املجموعة  اإىل  ال���و����س���ول  ع���ن  الأم���ن���ي���ة 
املحا�سرة، لكن التاأخري يف الو�سول اإليهم 
ه��و ت��واج��د قنا�سني م��ن داع�����س يف بع�س 

البيوت.
وياأتي مقتل هذين ال�سحافيني بعد اأكر 
من اأ�سبوعني على مقتل ثالثة �سحافيني 
واإ�سابة اآخر بجروح، جراء انفجار لغم يف 
ا�ستعادة  ملعارك  تغطيتهم  خالل  املو�سل، 

املدينة من تنظيم داع�س .

ال�صجن 4 �صنوات ون�صف ل�صيني بعد مقالت تتحدث عن القمع العنيف حلركة املطالبة بالدميوقراطية 
•• بكني-اأ ف ب:

لأربع  بال�سجن  اجل��م��ع��ة  ام�����س  �سيني  ع��ل��ى  ح��ك��م 
عن  تتحدث  مقالت  ب�سبب  ال�سنة  ون�سف  �سنوات 
القمع العنيف حلركة املطالبة بالدميوقراطية يف 
�ساحة تيان امنني يف 1989، الق�سية املحرمة يف 

ال�سني، كما اعلن حماميه.
م�سنع  يف  �سابق  عامل  وه��و  �ساومينغ  ليون  وك��ان 
روى جتربته  بعدما   2015 م��اي��و  اأي���ار  يف  اوق���ف 
اخباري  ال��ك��رتوين  موقع  على  التظاهرات  خ��الل 

باللغة ال�سينية متمركز يف الوليات املتحدة.

بر�س  فران�س  لوكالة  كوميينغ  وو  حماميه  وق��ال 
حكمت  كانتون  يف  املتو�سطة  ال�سعبية  املحكمة  ان 
ون�سف  �سنوات  اربع  بال�سجن  موكله  على  اجلمعة 

ال�سنة. 
واأو�سح انه ادين بالتحري�س على التمرد، مو�سحا 
النرتنت  ع��ل��ى  ن�����س��رت  م���ق���الت  ه���ي  الأدل�������ة  ان 
�سيتقدم  انه  املحامي  .واك��د  باحلدث  ليذكر  كتبها 
ال�سني  ليو.وتقوم  على  ال�سادر  للحكم  با�ستئناف 
احل��ري�����س��ة ع��ل��ى خ��ن��ق ك���ل ج����دل ح����ول احل����وادث 
املرتبطة بتظاهرات تيان امنني يف بكني يف 1989، 

بفر�س رقابة على نا�سطني او تعتقلهم.

وكان اجلي�س �سحق بال�سالح احلركة التي قام بها 
الف�ساد  ال�سهر �سد  طالب تظاهروا ل�سهر ون�سف 
ول��ل��م��ك��ال��ب��ة ب��ان��ف��ت��اح دمي���وق���راط���ي. وا���س��ف��ر قمع 
احلركة عن �سقوط مئات القتلى ان مل يكن اآلف. 
وتوجه ليو �ساومينغ يف تلك الفرتة اىل العا�سمة 

ال�سينية للم�ساركة يف التظاهرات.
وقال وليام ين الباحث املتخ�س�س ب�سوؤون ال�سني 
ويجب  راأي  �سجني  ان��ه  الدولية  العفو  منظمة  يف 
الإف��راج عنه ف��ورا وبال �سروط، معتربا ان الذنب 
ممار�سته  هو  �ساومينغ  ليو  ارتكبه  ال��ذي  الوحيد 

ال�سرعية حلرية التعبري.

••الفجر - 
خرية ال�صيباين

   بينما توا�سل الأحزاب ال�سعبوية 
يف اإي��ط��ال��ي��ا، دع���م وت��غ��ذي��ة موجة 
وتت�ساعد  ل��الأج��ان��ب،  ال��ك��راه��ي��ة 
الإيطالية  الإع����الم  و���س��ائ��ل  ن���ربة 
جتاه املهاجرين درجة اأعلى، اأطلق 
الداخلية  وزي����ر  م��ي��ن��ي��ت��ي،  م��ارك��و 

حتديا لأوروبا.
ريجيو  يف  ُول��������د  ال��������ذي  ه������ذا     
ك���الب���ري���ا، 61 ع���ام���ا، وامل���ج���از يف 
ال��ف��ل�����س��ف��ة، وال���ع�������س���و ال����ب����ارز يف 
احلزب الدميقراطي، اخذ بجدّية 
ق�����س��وى ال��و���س��ع امل��ث��ري ل��ل��ق��ل��ق يف 
تدفقا متزايدا  تواجه  التي  ب��الده 
للمهاجرين. ويرغب هذا اخلبري 
يف الق�سايا الأمنية، يف دفع اأوروبا 
يقول  ف���ه���و  م�������س���رتك.  ح����ل  اإىل 
ب�����س��راح��ة اأن����ه م���ن امل��ه��م ج���دا اأن 
املوؤ�س�سة  ال���ث���الث  ال�����دول  ت��ت��ق��دم 
واأملانيا  فرن�سا  الأوروب��ي،  لالحتاد 
واإيطاليا، بعر�س موقف م�سرتك 

يف قّمة تالني. 
   وي�سيف اأن فكرة مدونة �سلوك 

للمنظمات غري احلكومية العاملة 
يف البحر الأبي�س املتو�سط مفيدة، 
اأنها  ال��ب��داي��ة  ي��و���س��ح م��ن  ان���ه  اإل 
لي�ست �سوى خطوة اأوىل، ويتحّتم، 
اأوروبا  تعيد  ان  نظره،  وجهة  من 

اكت�ساف اأخالق امل�سوؤولية.
ل��ن ير�سى م��ارك��و مينيتي  اذن،     
الودية  بالت�سريحات  م�ستقبال 
اإغالق  ي�ساحبها  ج��وف��اء،  ولكنها 
الو�سع يبعث  اأن  احل��دود. �سحيح 
ب�سيطة:  وامل��ع��اي��ن��ة  ال��ق��ل��ق،  ع��ل��ى 
مليون   6 ف��ا���س��ل   60( اي��ط��ال��ي��ا 

دفع  ما  للبالد،  ال�سرقي  بال�سمال 
على  الطريق  اىل قطع  الالجئني 
ح��اف��الت ق��ادم��ة ب��واف��دي��ن جدد! 
وُيقّدر ب� 6 ماليني، عدد الأفارقة 
ال���ذي���ن ي��ن��ت��ظ��رون ال���ه���ج���رة اإىل 

اأوروبا.

دعم الحتاد الأوروبي
    يف اجتماعهم يف تالني اخلمي�س، 
الحت�������اد  داخ����ل����ي����ة  وزراء  دّع��������م 
املقدمة  ال��ع��م��ل  خ��ط��ة  الأوروب�������ي 
املفو�سية  ط���رف  م��ن  ا�ستعجالّيا 

قلق �شيا�شي
    وك���ان م��ارك��و مينيتي ق��د هدد 
ب���اإغ���الق امل���وان���ئ الإي��ط��ال��ي��ة امام 
احلكومية  غ���ري  امل��ن��ظ��م��ات  ���س��ف��ن 
�سمان  م�����ع  الي����ط����ال����ي����ة،  غ�����ري 
لرحلتهم  ال�سرورية  امل�ستلزمات 
فرن�سا،  الأ���س��ل��ي��ة،  ب���الده���م  اإىل 
اأملانيا اأو بريطانيا ... تهديد يبدو 

اأنه على ا�ستعداد لتج�سيمه.
الإن�ساين،  البعد  وراء  ما  ولكن     
اي�������س���ا يف فكر  ب���ال���ت���اأك���ي���د  ه���ن���اك 
مينيتي، املعروف باأنه رجل �سارم، 

األ����ف  وم�ساحتها301  ����س���اك���ن، 
كيلومرت مربع، 7548 كيلومرت 
من ال�سواحل( �سهدت و�سول 85 
قادمني  اأرا�سيها  على  يائ�سا  األ��ف 
من ليبيا، بزيادة قدرها 15 باملائة 
فقط  ونحن   2016 بعام  مقارنة 
املنا�سب  يف بداية ال�سيف، الف�سل 

للعبور.
   وقد مت ا�ستقبال هوؤلء املهاجرين 
وفرزهم يف نقاط �ساخنة مزدحمة 
الو�سع درجة من  بلغ  ا�سال. وقد 
املراكز  تلك  يف  والكارثية  البوؤ�س 

موؤمتر �سحفي.
   ول��ئ��ن مل ي��ت��م الع����الن ع��ن اي 
اج����راء ج��دي��د اخل��م��ي�����س ح��ي��ث ان 
الطابع غري الر�سمي لالجتماع ل 
ي�ستدعي نتائج ر�سمية، فان الدول 
التي  ال��ع��م��ل  اي����دت خ��ط��ة   28 ال 
بعد  الأوروب��ي��ة  املفو�سية  قدمتها 
بباري�س بني  اج��ت��م��اع  م��ن  ي��وم��ني 

فرن�سا واملانيا وايطاليا.
“على  ال����وزي����ر ال����س���ت���وين  وق�����ال 
و�سرنا  وا�سحا  الم���ر  ب��ات  الق���ل 

نعرف اين نتجه«.

مل�ساعدة اإيطاليا، التي باتت عاجزة 
املهاجرين  و���س��ول  م��ن  ومرتعبة 
تعد  ومل  �سواحلها  ع��ل��ى  امل�ستمر 

تتحمل عبء الالجئني وحدها.
  كان هناك اعرتاف بالق�سية التي 
اإي��ط��ال��ي��ا، رح���ب ماركو  ط��رح��ت��ه��ا 

مينيتي.
لي�ست وح��ده��ا ولن  اإي��ط��ال��ي��ا  اإن    
وعد   ، م��ن��ف��ردة  للت�سرف  ت�سطر 
اأنفيلت،  اأندر�س  الإ�ستوين  الوزير 
الرئا�سة  ب�������الده  ت����ت����وىل  ال�������ذي 
الدورية لالحتاد الوروبي، خالل 

ايطاليا  ان  ان��ت��خ��اب��ي:  ان�����س��غ��ال 
يف   2018 رب����ي����ع  يف  ����س���ت�������س���ّوت 
�سر�سة،  تلوح  ت�سريعية  انتخابات 
وميكن ملو�سوع الهجرة ان يح�سم 

نتائج تلك النتخابات.
  ح���زب���ان ���س��ع��ب��وي��ان، واح�����د من 
ال��ي��م��ني امل��ت��ط��رف، والأخ����ر اأقرب 
ال�سمال،  )راب����ط����ة  ال���ي�������س���ار  اىل 
وحركة خم�سة جنوم بزعامة بيبي 
معادتهما  علنا  ُيبديان  غريللو(، 
لالأجانب، وي�ساندان �سعارات مثل 
يتحّملون،  الإي��ط��ال��ي��ون  ي��ع��د  مل 
كفى    ، اأفريقيا  ث��م  اأول،  اإيطاليا 

لإمالءات بروك�سل...«.
املراقبني،  ب��ع�����س  ي�����س��ت��ب��ع��د  ول    
�سعود يف افق عام 2018، حكومة 
ومناه�سة  ���س��ع��ب��وي��ة  اإي���ط���ال���ي���ة 
ال�سمال  راب���ط���ة  ب��ق��ي��ادة  لأوروب������ا 
حكومة  جن�����وم،  خ��م�����س��ة  وح���رك���ة 
التعاطي  ي�ستع�سي  دمي��اغ��وج��ي��ة 
بالن�سبة  الأوىل  و���س��ت��ك��ون  م��ع��ه��ا، 

لإيطاليا، ولكن اأي�سا لأوروبا.
-------------------------

ــور  ــات ــرف ــش ــ� عـــن لـــونـــوفـــال اوب
الفرن�شية

 اأمام تدفقهم وتقاع�ش ال�شركاء:

اإيطاليا: الهجرة ج�صر حلكومة �صعبوية مناه�صة لأوروبا...!
- اإيطاليا تنجح يف احل�شول على خطة عمل لالحتاد الأوروبي

وزير الداخلية اليطايل يك�سب الرهانوزراء داخلية اوروبا يدعمون ايطالياتدفق املهاجرين يربك ايطاليا

- �شهدت ايطاليا و�شول 85 األف مهاجر بزيادة 
قدرها 15 باملائة مقارنة بعام 2016

- ميكن ملو�شوع الهجرة ان يح�شم نتائج النتخابات 
الت�شريعية القادمة

- ما يقدر ب 6 ماليني عدد الأفارقة الذين 
ينتظرون اأن يهاجروا اإىل اأوروبا.

- روما تهدد باإغالق املوانئ الإيطالية امام �شفن 
املنظمات غري احلكومية غري الإيطالية

ورو�سيا  تركيا  بني  اإليه  التو�سل 
حمادثات  م���ن  ك���ج���زء  واإي��������ران، 
اأ�ستانة، لإن�ساء اأربع مناطق “منع 
اإحداها يف اإدلب. ومن  ا�ستباك”، 
دوراً  تلعب  اأن  املناطق  تلك  �ساأن 
ال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن بع�س  ك���ب���رياً يف 

اأعباء تركيا املتعلقة بالجئني. 
واأه�����م ط���ري���ق ي���ق���ود ن��ح��و اإدل����ب 
�سيمر عرب عفرين، التي ي�سيطر 
عليها اأكراد برعاية رو�سية. ولذا 
اأوحت زيارة اأخرية قام بها بريت 
وا�سنطن  م��ب��ع��وث  م���اك���غ���ورك، 
اإىل  داع�س،  اخلا�س للحرب �سد 
اأنقرة، من اأجل البحث عن �سبل 
تركيا  ا�سطدام حمتمل بني  ملنع 
والأك���راد يف عفرين ما قد يكون 
املعركة  ع��ل��ى  ���س��ل��ب��ي��ة  ت��ب��ع��ات  ل���ه 

لتحرير الرقة. 

تعاون �شمني
وت���ل���ف���ت ن���ا����س���ي ل���ق���ي���ام ن�����وع من 
تركيا  ب���ني  ال�����س��م��ن��ي  ال���ت���ع���اون 
�سريح  كنقل  قبل،  من  والأك���راد 
مناطق  ع��ن  بعيداأ  ���س��اه  �سليمان 

�سيطر عليها داع�س.
 ولكن، اليوم، تبدو اأنقرة م�سممة 
اإن�������س���اء منطقة  م��ع��ار���س��ة  ع��ل��ى 
حدودها  ط��ول  على  متتد  كردية 

اجلنوبية نحو املتو�سط. 

نقطتان هامتان
ب����د من  ال���ك���ات���ب���ة، ل  وب���ح�������س���ب 
ب��ع��ني الع��ت��ب��ار نقطتني  الأخ�����ذ 

•• عوا�صم-وكاالت:

اأو�سك تنظيم داع�س على الزوال 
للمنطقة  ك��اب��و���س��اً  ���س��ك��ل  ب��ع��دم��ا 
ومع   .2014 ع���ام  ���س��ي��ف  م��ن��ذ 
تراجع هذا العدو امل�سرتك لعدد 
اأن  م��ن الأط����راف، م��ن الطبيعي 
�سراعات  ال�����س��ط��ح  ع��ل��ى  ت��ظ��ه��ر 

ومناف�سات بني هوؤلء. 
نا�سي،  ���س��ي��ل��ني  ب��ح�����س��ب  ول���ك���ن، 
ك����ات����ب����ة ع����م����ود ����س���ي���ا����س���ي ل����دى 
اأن  امل��ق��ل��ق  “حريت”،  �سحيفة 
اأي�������اً م����ن اأول����ئ����ك ال���الع���ب���ني مل 
طرد  بعد  احلقيقي  هدفه  يحدد 
ب�����س��اأن مرحلة  داع�������س، وخ��ا���س��ة 
ولن  �سوريا.  يف  التنظيم  بعد  ما 
م�ساحلهم  حتقيق  �سهاًل  ي��ك��ون 

املت�ساربة. 

وجهات نظر
املوقف  يعك�س  ن��ا���س��ي،  وب��ح�����س��ب 
الأمريكية  الإدارة  من  الغام�س 
�سمن  النظر  وجهات  يف  ت�سارباً 
ال�سرق  حيال  الأمريكية  الإدارة 
الأو����س���ط. وب��ن��ظ��رة ���س��ري��ع��ة اإىل 
ال�سادرة  املتناق�سة  الت�سريحات 
ترامب  دون����ال����د  ال���رئ���ي�������س  ع����ن 
وفريق عمله، ي�سعب ا�ستنتاج ما 
املتحدة راغبة  الوليات  اإذا كانت 
الع�سكري  بوجودها  بالحتفاظ 
داع�س،  م��ن  ���س��وري��ا  تطهري  ب��ع��د 
واأي نوع من الرتكيبة ال�سيا�سية 
تناق�س، والأه��م من كل ذلك، ما 

قرار  ي����وؤدي  اأن  اأن���ق���رة  وت��خ�����س��ى 
جي،  ب����ي  واي  ت�����س��ل��ي��ح  ت����رام����ب 
الع�سكرية  الإجن��ازات  ف�ساًل عن 
الأخ�������رية ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا ق���وات 
ق�سد(،   ( الدميوقراطية  �سوريا 
ل���ت���م���ه���ي���د ال����ط����ري����ق ل�����الأك�����راد 
طرفاً  ي�سبحوا  لأن  ال�����س��وري��ني 
امل�ستقبل  يف  كلمته  ل��ه  م�سروعاً 

ال�سيا�سي ل�سوريا. 
تركيا  تتقارب  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 
م��ن ج��دي��د م��ع رو���س��ي��ا لتحقيق 
تلبيها  مل  ال�����ت�����ي  م���ط���ال���ب���ه���ا 

وا�سنطن. 

اأربعة مناطق اآمنة
اأمكن  ال��ك��ات��ب��ة لت���ف���اق  وت�����س��ري 

وقبل اأيام، اأ�سارت منافذ اإعالمية 
مع  تركيا  اأجرتها  حمادثات  اإىل 
رو���س��ي��ا م��ن اأج���ل اإط����الق عملية 
مع  احل��دود  عرب  ثانية  ع�سكرية 
اأبي�س  تل  منطقة  ت�سمل  �سوريا 
ومدينة  الع�سكرية  منغ  وق��اع��دة 

عفرين. 

اإخفاق
وت��ل��ف��ت ن��ا���س��ي ل��ف�����س��ل ت��رك��ي��ا يف 
باإنهاء  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  اإق��ن��اع 
حماية  وح��������دات  م����ع  ت���ع���اون���ه���ا 
ب��ي ج��ي يف  ال��ك��ردي واي  ال�سعب 
امتداداً  تعتربها  وال��ت��ي  ���س��وري��ا، 
حل���زب ال��ع��م��ال ال��ك��رد���س��ت��اين بي 

كي كي. 

للم�سي  الإدارة  ا���س��ت��ع��داد  م��دى 
قدماً يف حتقيق اأهدافها. 

تطورات متالحقة
ويف وقت ت�سري فيه الكاتبة لقيام 

تعاون اإيراين �
النظام  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  رو����س���ي   
ال�������س���وري، م��ن��ذ ان������دلع احل���رب 
اإىل  ت��ل��ف��ت  ����س���وري���ا،  الأه���ل���ي���ة يف 
املوقف  يف  م��ت��الح��ق��ة  ت����ط����ورات 

الرتكي طوال تلك املرحلة. 
وال���ي���وم ت���رك���ز ت��رك��ي��ا ع��ل��ى منع 
اإن�������س���اء ك���ي���ان ك�����ردي ع��ل��ى طول 
احلدود،  اأ�سيق  ويف  اأو،  ح��دوده��ا 
ي�سيطر  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  لتحديد 

عليها الأكراد. 

املوقف الأمريكي الغام�ش يعك�ش ت�شاربًا يف وجهات النظر

تركيا ت�صتعد حلرب جديدة يف �صوريا... بتواطوؤ رو�صي 
ه��ام��ت��ني، واأول��ه��م��ا م���دى �سماح 
احلر)  ال�����س��وري  للجي�س  رو�سيا 
تركياً  امل����دع����وم  اإي(  اإ�������س  اإف 
معار�سة  جلهة  وخا�سة  للتقدم، 
ب�سار  الرئي�س  لنظام  اإي  اإ���س  اإف 
الأ����س���د. وث����اين الأم���ري���ن ي�سري 
ل��ق��ي��ام ع��الق��ة ودي����ة ب��ني رو�سيا 
والأكراد ل تقل دفئاً عن مثيلتها 
ب���ني اأم��ري��ك��ا والأك�������راد. والأه����م 
كي  بي  اإىل  رو�سيا  تنظر  ل  منه، 
اإرهابية،  منظمة  ب��اع��ت��ب��اره  ك��ي 
ا�ست�سافة مكتب خا�س  وتوا�سل 
ب���اجل���ن���اح ال�����س��ي��ا���س��ي ل������واي بي 
ج��ي، واأ���س��رت على دع��وة الأكراد 
جنيف  حم��ادث��ات  اإىل  ال�سوريني 

حول �سوريا. 

قيمة ا�شرتاتيجية
تفا�سيل  ب��ع��د  تت�سح  مل  وف��ي��م��ا 
اأن��ق��رة ومو�سكو  ب��ني  امل��ف��او���س��ات 
يف ما يتعلق بعملية عرب احلدود، 
الناتو  يف  ع�����س��و  ا���س��ت��م��ال��ة  ف����اإن 
ا�سرتاتيجية  ق��ي��م��ة  ل��ه  ���س��ت��ك��ون 

بالن�سبة لرو�سيا. 
وتقول الكاتبة اإنه نظراً اإىل كلفة 

العملية الع�سكرية املحتملة، 
ا�سرتاتيجية  و����س���ع  ع����دم  ف�����اإن 
عن  ف�ساًل  العملية،  م��ن  خ���روج 
ت��غ��ي��ري ال���ت���ح���ال���ف���ات ي���ث���ري قلق 
ف�ساًل  اأنقرة،  يف  ال�سيا�سة  �سناع 
اإبعاد تركيا عن  عن اخل�سية من 
مب�ستقبل  اخل��ا���س��ة  امل��ف��او���س��ات 

�سوريا ال�سيا�سي. 

ال�صني تندد بتحليق قاذفتني 
اأمريكيتني فوق بحرها

•• بكني-رويرتز:

حرية  ات��خ��اذ  ت��ع��ار���س  ال�سني  اإن  اأم�����س  ال�سينية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ق��ال��ت 
اأمريكيتان  قاذفتان  حلقت  بعدما  وذلك  باأمنها  لالإ�سرار  ذريعة  التحليق 
با�سم  املتحدث  �سوانغ  قنغ  املتنازع عليه.واأدىل  ال�سني اجلنوبي  فوق بحر 
اجلو  ���س��الح  ي��وم��ي��ة.وك��ان  �سحفية  اإف����ادة  خ���الل  بالت�سريحات  ال�����وزارة 
الأمريكي قال يف بيان اأم�س اإن قاذفتني اأمريكيتني حلقتا فوق بحر ال�سني 
اجلنوبي للتاأكيد على احلق يف اعتبار املنطقة مياها دولية رغم مطالبات 

ال�سني بال�سيادة على معظم املمر املائي املزدحم.
وقبل حتليقهما تدربت القاذفتان وهما من طراز )بي-1بي( مع طائرات 
يابانية مقاتلة يف بحر ال�سني ال�سرقي املجاور وذلك يف اأول مناورات ليلية 
على الإطالق بني القوتني.ياأتي الن�ساط الع�سكري الأمريكي و�سط توتر 
بعيد  �ساروخا  ط��ورت  اإنها  ال�سمالية  كوريا  قالت  بعدما  باملنطقة  حمتدم 
املدى ميكنه تهديد الوليات املتحدة.وترغب وا�سنطن يف اأن تبذل ال�سني 
املزيد من اجلهود لل�سغط على بيوجنياجن حتى توقف اأبحاثها يف جمال 

ال�سواريخ والقنابل النووية.

�صركات تدير حمطات نووية يف 
اأمريكا تتعر�س للقر�صنة 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

ت��ع��ر���س��ت ���س��رك��ات ت��دي��ر حم��ط��ات ن��ووي��ة يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة لقر�سنة 
اأعلى،  ان��ذار  م�ستوى  تفعيل  اىل  اأدى  الأخ��رية مما  الأ�سهر  معلوماتية يف 
لل�سلطات  تقرير  ع��ن  نقال  ت��امي��ز  ن��ي��وي��ورك  �سحيفة  اأوردت  م��ا  بح�سب 
ويونيو  م��اي��و  ب��ني  وق��ع��ت  ال��ه��ج��م��ات  ان  ال�سحيفة  الم��ريك��ي��ة.وت��اب��ع��ت 
تدير  التي  ال��ن��ووي  للت�سغيل  كريك  وول��ف  �سركة  خ�سو�سا  وا�ستهدفت 
لوزارة  تقرير  يف  ج��اء  ما  بح�سب  وذل��ك  كن�سا�س،  ولي��ة  يف  نووية  حمطة 

المن الداخلي بتاريخ 28 يونيو ح�سلت ال�سحيفة على ن�سخة منه.
واأ�سافت ان القرا�سنة مل يتمكنوا من اخرتاق الأنظمة الت�سغيلية واأكدت 
�سبكة  التي تعر�ست للهجوم منف�سلة عن  ال�سبكة  ان  �سركة وولف كريك 
املحطة النووية.ومل يذكر التقرير ما اذا كانت الهجمات مرتبطة بعمليات 

جت�س�س �سناعي او مبحاولة لحلاق اأ�سرار باملحطات النووية.
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العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/1693 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- عطا املنان جعفر حممود ال�سريف  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ح�سن العبدويل للمحاماة وال�ست�سارات 
القانونية وميثله:ح�سن عبداهلل حممد العبدويل قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )15585( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/300 تنفيذ �سرعي
حمل  جمهول  عبدالرحمن   حممد  علي  جا�سم  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأق���ام عليك  ق��د  ���س��راج  ر���س��وان  التنفيذ/�سكينه  ان طالب  الق��ام��ة مب��ا 
يف  ال�سادر  احلكم  لتنفيذ  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  م�سلمني  نف�س  اح���وال  رق�����م:28/2017  ال��دع��وى 
وقدره )20722( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف من تاريخ ال�ستحقاق.   
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2016/201 تنفيذ عقاري
ان  اوروك���ي  جمهول حمل الق��ام��ة مبا  املنفذ ���س��ده/1- فينتان جوزيف  اىل 
طالب التنفيذ/بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق الو�سط املحدودة وميثله:احمد 
ح�سن رم�سان ال علي قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2017/6/6 اعالنكم 
ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها )4303359.28( درهم يف ملف التنفيذ اعاله وال 
بيع العقار حمل الرهن واحلجز )حق املنفعة - املنطقة:جممع دبي لال�ستثمار 
امل�ساحة:801.15 مرت   - البلدية:598-1002  - رقم  الر���س:357  - رقم  الول 

مربع - رقم املبنى:120 - خالل 30 يوم من تاريخ العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

        يف الدعوى رقم 2016/95 بيع عقار مرهون
ان  املنفذ �سده/1- افجيت �سالوجا جوريا�سان �سينغ  جمهول حمل القامة مبا  اىل 

طالب التنفيذ/بنك را�س اخليمة الوطني �س.م.ع  وميثله:موزة عبيد ربيع اخلظر.
املطالبة  قيمة  ل�سداد  اعالنكم  ب��ت��اري��خ:2017/6/28  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
اعاله  التنفيذ  ملف  يف  التبليغ  تاريخ  من  �سهر  خ��الل  دره��م   )3.795.427( وق��دره��ا 
واإل ب��ي��ع ال��ع��ق��ار حم��ل ال��ره��ن ب��ط��ري��ق امل���زاي���دة وف��ق��ا ل��ن�����س امل����ادة 295 م��ن قانون 
الجراءات املدنية )نوع العقار:�سقة �سكنية - املنطقة:برج خليفة - رقم الر�س:168 
- رقم املبنى:4 - ا�سم املبنى:لوفت�س تي وي�ست - رقم العقار:802 - رقم الطابق:8 - 

امل�ساحة:1491 قدم مربع (
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/292  ا�ستئناف عمايل    

�س.ذ.م.م   اي�ست  ميدل  �سبورت  م��وت��ور  ه��ام��ان   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / ايرينا باملازوفا  قد ا�ستاأنف/ احلكم 
ال�سادر بالدعوى رقم 2016/8124 عمايل جزئي بتاريخ:2017/2/19     

وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2017/7/23 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/75  تظلم مدين

اىل املتظلم �سده / 1-يل قرطاج �سكري �سيل �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املتظلم / ملك حممد ا�سفاق ملك حممد يون�س قد اأقام عليكم التظلم املذكور 
اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف المر على عري�سة رقم 2017/321 
والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/7/18   ال�ساعة 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch 1.B.6  : بالقاعة  �س   11.00
قبل اجلل�سة  للمحكمة  او م�ستندات  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

       اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/63  ا�سكالت مدنية

مو�سوع الق�سية اإ�سكال يف التنفيذ رقم:2016/1627 تنفيذ مدين
 لوقف الجراءات التنفيذية

طالب الإعالن:م�ست�سكل:�سحر احلياة لتجارة اللعاب �س.م.م
املطلوب اعالنه:امل�ست�سكل �سده:1 من�سور عبداله �سجاعي، جمهول حمل القامة

مو�سوع العالن:
ال�ساعة:11:00 �س  امل��واف��ق:2017/7/11  الثالثاء  بانه قد حتددت جل�سة يوم  نعلنكم 
بالقاعة:ch1.B.6 للنظر يف ال�سكال اعاله والتي يتوجب عليكم ح�سورها ويف حالة 

تخلفكم عن احل�سور �سي�سدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اأثره القانوين بحقكم . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1921  تنفيذ عمايل 
ال��ع��ق��اري��ة جم��ه��ول حمل  �����س����ده/1-روؤى احل��ي��اة للو�ساطة  امل��ن��ف��ذ  اىل 
اأقام   قد  ري�س   ايلجي  جالدي�س  التنفيذ/جايل  طالب  ان  مبا  القامة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )9000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/1205 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- يو�سف حممد زم��ان احمد ال علي  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/فيدور مور ا�سوف وميثله:روؤيا عبداهلل 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  العو�سي  حممد 
طالب  اىل  دره���م   )5124475( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك 
الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/397 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سدهما/1- او�سن انريجي لتجارة الديزل )ذات م�سوؤولية حمدودة( 
2- حممد ح�سري بولكال علي حممد بولكال جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/�سركة اوفر �سيز انريجي �س.ذ.م.م وميثلها/ال�سيخ �سعيد عبيد 
بن وميثله:موزة عبيد ربيع اخلظر قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة 
املنفذ به وقدره )74137639.63( درهم بالتكافل  املبلغ  اعاله والزامكم بدفع 
والت�سامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15  الج��راءات 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/2068  تنفيذ عمايل 
���س.ذ.م.م جمهول  الفنية  املنفذ �سده/1-اليجنت هاندز للخدمات  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد ار�سد فايز  قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  ب��ال���س��اف��ة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )7355(
مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2017/531 تنفيذ مدين  

القامة  حمل  جمهول  اي�ست   ميدل  �سده/1-مكوينز  املنفذ  اىل 
عليك  اأق����ام  ق��د  ال����ريا   جيلجو  التنفيذ/ايفيلني  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
به  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى 
 -2 املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )32422( وق��دره 
ف�سخ التفاقية املربمه بني الطرفني.وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/1822 تنفيذ جتاري
���س.ذ.م.م جمهول حمل  اىل املنفذ �سده/1- الغرير لالن�ساءات املنيوم 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/فار اي�ست املنيوم وورك�س كومباين ليمتد 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الريامي  مطر  علي  وميثله:ح�سن 
وق��دره )2111842.97(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/415  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-  �سركة املي�سور للتجارة العامة ���س.ذ.م.م 2- زرعوين برتوليوم م.م.ح 3- 
عارف احمد حممد علي الزرعوين جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/بنك م�سر فرع دبي 
وميثله:بدر حممد علي القرق قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم 
بالت�سامن والتكافل والت�سامم فيما بينهم ان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ وقدره )19.551.327.61 
تاريخ  م��ن  �سنويا   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  �سهريا   %1 ب��واق��ع  ت��اخ��ري  ع��ائ��د  م��ع  دره���م( 
ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة 
Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف  بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �س  املوافق  2017/7/19    يوم الربعاء 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1121  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-  عي�سى النوبي �سامل )�سامن( جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/م�سرف 
عليك  اأق��ام  قد  ال�سالمي  را�سد  جابر  حممد  را�سد  وميثله:جابر  ����س.م.ع  ال�سالمي  الم���ارات 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل بان يوؤديا للمدعي مبلغ 
وقدره )1013478.63 درهم( والزام املدعي عليهما بالغرامة التاأخريية بواقع 9% وذلك اعتبارا 
من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة 
يوم اخلمي�س املوافق  2017/7/20   ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2017/245  جتاري كلي 

اىل املدعي عليه/1-رويالتي برتوليوم للتجارة �س.م.ح 2- امباير انرجي �س.م.ح جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/�سركة فايف او�سنز م.م.ح وميثلها ال�سيد/هاين كوثر هاين 
 ... بتاريخ  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  اعاله وعليه  املذكورة  الدعوى  اقام  قد  الدجيلي 
املحا�سبي  اخلبري  بندب  وامل�ساريف  املو�سوع  يف  الف�سل  التايل:قبل  التمهيدي  احلكم 
ت��اري��خ احلكم خبريا  ا�سبوع م��ن  ب��اجل��دول م��امل ي�سمه الط���راف خ��الل  ال���دور  �ساحب 
له  يقدمه  ان  ع�سى  وم��ا  وم�ستنداتها  اوراق��ه��ا  على  الط���الع  مهمته  تكون  ال��دع��وى  يف 
ا�سول  من  لديها  ما  على  لالطالع  عليها  املدعي  ال�سركة  مقر  اىل  والنتقال  اخل�سوم 
امل�ستندات وقدر امانة ع�سر الف درهم على ذمة م�ساريف واتعاب اخلبري الزامت املدعية 
املوافق:2017/7/12  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  املحكمة  لها  وح��ددت  املحكمة  خزينة  ايداعها 

 .ch2.E.22:ال�ساعة:09:30 �سباحا يف القاعة
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2161  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- �سركة هروني�س فوري�س �س.ذ.م.م 2- بولي�سروني�س �سبريوبولو�س 
�س.م.ع  ال�سالمي  الم��ارات  املدعي/م�سرف  ان  القامة مبا  - �سامن جمهول حمل 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  وميثله:جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي قد 
املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )366.950.26 درهم(  والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة 
لذا   Ch 1.C.14 بالقاعة  ���س   8.30 ال�ساعة    2017/7/19 امل��واف��ق   الرب��ع��اء  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2017/840  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه/1-مدثر علي بن كوثر علي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك اخلليج الول - فرع 
دبي قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2017/7/5 احلكم التمهيدي 
التايل:حكمت املحكمة بندب اخلبري امل�سريف املخت�س �ساحب الدور باجلدول خبريا يف هذه الدعوى تكون 
اليه اخل�سمان من ا�سول غري  مهمته بعد الط��الع على ملف الدعوى وم�ستنداتها وما ع�سى ان يقدمه 
او الكرتونية والنتقال اىل  او �سور غري جمحودة للعقود واملرا�سالت واي حم��ررات اخرى ورقية  منكرة 
مقر املدعية لالطالع على دفاترها التجارية املنتظمة امل�ستخرج منها ك�سوف احل�ساب وامل�ستملة على القيود 
اليها  ت�ستند  التي  الدعوى  املالية مو�سوع  املعاملة  ماهية  لبيان  الدعوى  بالطلبات يف  اخلا�سة  احل�سابية 
املدعية يف طلباته مع بيان ما اذا كان املدعي عليه قد ت�سلم او ا�ستخدم التمويل النا�سىء عنها ومدى وفائه 
بالتزاماته العقدية املرتتبة على ذلك وما اذا كان له اقرارات كتابية بالدين املرتتب عليه وقدرت مبلغ �ستة 
الف درهم امانة م�سروفات واتعاب اخلبري كلفت املدعي ب�سدادها يف خزينة املحكمة ، وحددت لها املحكمة 

 .ch1.C.14:جل�سة يوم الربعاء املوافق:2017/7/12 ال�ساعة:8:30 �سباحا يف القاعة
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1940  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  دايكوتك �س.ذ.م.م 2- �سيد ح�سن نقوي �سيد طاهر نقوي جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ اجلوزاء ملواد البناء وميثلها/كايربات بوناكال جاني�س بابو 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام  وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�سني قد 
املدعي عليهم ب�سداد مبلغ وقدره )171.633 درهم( بال�سافة اىل الفائدة التاأخريية بواقع 
12% �سنويا من تاريخ املطالبة احلا�سل يف:2017/7/4 وحتى ال�سداد التام مع الزامهما 
املوافق   الربعاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.   اتعاب  ومقابل  وامل�سروفات  بالر�سوم 
2017/7/19   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1934  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  ام ايه بي انترييرز ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
اجلوزاء ملواد البناء وميثلها/كايربات بوناكال جاني�س بابو وميثله:خالد كلندر عبداهلل 
بالزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ  اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  ح�سني قد 
�سنويا من  التاأخريية بواقع %12  الفائدة  وقدره )374.795.00 درهم( بال�سافة اىل 
وامل�سروفات  والر�سوم  التام  ال�سداد  وحتى  يف:2017/1/1  احلا�سل  ال�ستحقاق  تاريخ 
ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق  2017/7/19   ال�ساعة 
اأو من ميثلك قانونيا  Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة  8.30 �س 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1651  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  فريد احمد �سعيد العويلي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
�سيدر لتاأجري ال�سيارات �س.ذ.م.م ومتثلها مديرتها/غادة احمد ال�سقيف قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها �سم ملف النزاع رقم:254 لن�سة 2017 نزاع جتاري املطالبة بالزام 
املدعي عليه مببلغ وقدره )7000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2017/7/11   
اأو من ميثلك  Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/189  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-�سويوت هولدينغ ليمتد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /
عبداهلل احدي وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�سني قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
درهم   )588926.09( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  وب��ال��زام  التفاقيات  بف�سخ  املطالبة 
وب��ال���س��اف��ة اىل ال��ف��ائ��دة ال��ق��ان��ون��ي��ه ب��واق��ع 12% م��ن ت��اري��خ الجن����از امل��ت��ف��ق عليه 
يف:2011/11/31 وحتى ال�سداد التام والزامه بالر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماه. 
بالقاعة :  ال�ساعة 09.30 �س  املوافق 2017/7/11    الثالثاء  وح��ددت لها جل�سة يوم 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  Ch 1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1879  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-�سيتي �سكيب للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
�سركة ع�سام قباين و�سركاه لالن�ساءات وال�سيانة ذ.م.م )فرع دبي( وميثلها املدير العام/ 
ربيع حممد ح�سن وميثله:  باهلل  املعتز  - وينوب عنه/  الدين احل�سن احمد  حامت �سالح 
علي ابراهيم حممد احلمادي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليها بان 
توؤدي للمدعيه مبلغ 59.662.00 درهم بال�سافة اىل الفوائد وقدرها 9% من تاريخ املطالبد 
الثالثاء  يوم  لها جل�سة  املحاماة.  وحددت  اتعاب  وامل�ساريف ومقابل  والر�سوم  الق�سائيد 
Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �س  املوافق 2017/7/11 
او م�ستندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2017/284  جتاري جزئي 

املدعي/ ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  ريجينا  عليه/1-با�ستا  املدعي  اىل 
العو�سي  حممد  عبداهلل  روؤي��ا  وميثله:  ���س.ذ.م.م  الغذائية  لل�سناعات  الرابية  �سركة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/4/12 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/�سركة الرابية لل�سناعات الغذائية �س.ذ.م.م بالزام املدعي عليها الوىل 
بان توؤدي للمدعية مبلغ اربعة وخم�سني الف ومائه واربعة وثالثني درهم والفائدة 
القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2016/3/30 وحتى متام ال�سداد 
والزمتها بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 
با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   
اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1074  جتاري كلي              
مونديان  �سهيل   -2 ����س.ذ.م.م  اللكرتونيات  لتجارة  1-امللم�س   / عليهما  املدعي  اىل 
����س.ذ.م.م وميثله:  تيليكوم  اك�سيوم  امل��دع��ي/  ان  الق��ام��ة مبا  ب��وراي��ل جمهويل حمل 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  م�سحار  بن  عبيد  خمي�س  مهري  احمد 
واتعاب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   729620( وق���دره  مببلغ  عليهما  امل��دع��ى  ب��ال��زام 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاد 
ال�ساعة 9.30  املوافق 2017/7/24  املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  �س بالقاعة 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2035  جتاري جزئي              

كو�سي  اليك�س   -2 ����س.ذ.م.م  ال�سمنتي  الطابوق  ل�سناعة  1-ابيك�س   / عليه  املدعي  اىل 
3- ب��ادم��ا ن��اب��ان جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ امل���رياث ل��ت��ج��ارة ال�ساحنات 
توما�س  بوليموتيل  توما�س  ج��ورج  مديرها  وميثلها  ���س.ذ.م.م  الغيار  وقطع  امل�ستعمله 
املدعية مبلغا  ي��وؤدوا اىل  ب��اأن  املدعي عليهم  ال��زام  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد 
الدعوى  رفع  تاريخ  من  اعتباراً   %9 بن�سبة  القانونية  والفائدة  )10036دره���م(  مقداره 
وحتى متام ال�سداد تعوي�سا للمدعية عن حرمانها من ا�ستغالل ذلك مبلغ يف اعمالها 
التجارية.  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/7/11 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.13

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1832  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-رويال خلف للمقاولت جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ نيو تارجت للخدمات الفنية �س.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى 
والر�سوم  دره��م   23.832 وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  ال��زام  ومو�سوعها 
و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى   2016 مايو  من   %9 والفائده  وامل�ساريف 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 
مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة   2017/8/9
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2053  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-ممتاز ح�سني جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
�سيد ويل خان عبدالكرمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
والر�سوم  درهم  ب�سداد مبلغ 33.076  املدعى عليه  بالزام  المر  با�سدار 
 2017/7/13 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت  وامل�����س��اري��ف.  
ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1553  مدين جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-حممد ب�سري اتيكال بافا انيكال جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ ليلى بوثانبيديكايل انايل ابو ناداكال بي او ب�سفتها من ورثة روبي�س 
عبدال�سالم )والدته( وميثله: هاين رجب مو�سى عبداهلل اجل�سمي قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة املدعى عليه بالت�سامن والت�سامم مببلغ 250.000 
درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد 
املحاماه.   واتعاب  وامل�ساريف  الر�سوم  ب�سداد  والت�سامم  بالت�سامن  وال��زام  التام 
بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة   2017/7/11 املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1336  مدين جزئي              

اىل املدعي عليهما / 1-فابيان ادولف كون�سي�سو 2- معني حممد منري جمهويل 
الدعوى  عليك  اأق����ام  ق��د  ايهنات�سينكا  ي��ول��ي��ا  امل��دع��ي/  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما مببلغ وقدره )24500 درهم( ووقف 
�سرف ال�سيكات مببلغ 48750 والر�سوم وامل�ساريف و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بال كفالة .  وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/7/31 ال�ساعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1384  مدين جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-�سكاي كوم اك�سربي�س �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ راكان بن �سليمان بن نا�سر الع�ساف قد اأقام عليك الدعوى 
 - دره��م   50000 وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
وامل�ساريف  والر�سوم  نقدا  الماراتي  بالدرهم  يعادلها  ما  او  �سعودي  ريال 
والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام .  وحددت لها جل�سة يوم 
Ch1.B.10 لذا  الثنني املوافق 2017/7/24 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2017/133  عقاري كلي 

اىل املدعي عليه/1-�سركة فينو�س انرتنا�سيونال هولدينك ليميتد جمهول حمل القامة 
املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  توا�سويل  زاده  عبا�س  املدعي/حامد  ان  مبا 
اول:  توا�سويل  زادة  عبا�س  ل�سالح/حامد  اعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2017/5/21 بتاريخ 
بان  عليها  املدعى  وبالزام   2008/11/6 واملوؤرخة  الدعوى  مو�سوع  البيع  اتفاقية  بانف�ساخ 
ترد للمدعى مبلغ 742.425.00 درهم والفائدة على ذلك املبلغ بواقع 9% �سنوياً اعتباراً من 
تاريخ املطالبه احلا�سل يف 2017/2/7 وحتى ال�سداد التام والزمت املدعى عليها بالر�سوم 
وامل�ساريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماه. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1456  مدين جزئي              
اىل املدعي عليهما / 1-مامان كيتا 2- الفي�س كونالك تيال جمهويل حمل 
القامة مبا ان املدعي/ وليد كاظم فا�سل اجننابي قد اأقام عليك الدعوى 
درهم   150000 وق��دره  مببلغ  عليهما  املدعى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماه والفائده 9% من تاريخ املطالبه وحتى 
ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفاله .  وحددت لها جل�سة 
 Ch2.D.18 يوم الثنني املوافق 2017/7/17 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

اعالن جمموعة اعالن بالن�سر
                      اىل املنفذ �سدها: واي��دوول لالن�ساءات �س ذ م م مبا ان طالبي 
ب�سداد  لل��زام��ك  وذل��ك  ادن���اه-  بالك�سف  املو�سحة  التنفيذات  اق��ام��وا  التنفيذ 
املحكمة  ف��ان  وعليه  التبليغ  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  به  املو�سحة  املبالغ 

�ستتخذ الجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور.

 ق�سم التنفيذ العمايل  

ر�سم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
1101 درهم

1069 درهم

13077 درهم

12730 درهم

اجلهة طالبة التنفيذ 

 �سديق بي كي جا�سم بي كي 

حكمت علي كرمي علي

 2017/1925
تنفيذ عمايل

 2015/1924
تنفيذ عمايل

م
1

2

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    

   اىل املدعي عليه/مارت لالعمال الفنية �س.ذ.م.م  نعلنكم باأن املدعيني 
جل�سة  ل��ه��ا  املحكمة  وح����ددت  اأدن����اه  امل���ذك���ورة  العمالية  ال���دع���اوي  عليكم  اق��ام��وا  ق��د 

2017/7/17   ال�ساعة 15.00 .

لذا فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات 
ايام على القل ويف حالة تخلفكم فان احلكم  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث 

�سيكون مبثابة ح�سوري.

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
5312/2017/13
5313/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
�سعبان احمد بكري حمدون

عبداحلميد حممود ر�سوان عمر

مبلغ املطالبة
15217 درهم + تذكرة العودة 
15217 درهم + تذكرة العودة

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                       اىل املدعي عليه/توحيد ا�سلم للخدمات الفنية �س.ذ.م.م  جمهول حمل 
القامة نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت 

املحكمة لها جل�سة 2017/7/27 ال�ساعة 8:30  

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�سور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
اىل  بال�سافة  الق��ل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

الر�سوم وامل�ساريف ويف حالة تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري .
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
4596/2017/13
4597/2017/13
4598/2017/13

م
1
2
3

ا�سم املدعي
حممد ممتاز رم�سان

عبداجلبار منظور احمد
مريزا وحيد بابج مريزا غلفام بايج

مبلغ املطالبة
27200 درهم + تذكرة العودة
24200 درهم + تذكرة العودة 
24200درهم + تذكرة العودة

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
حمكمة  اىل  بطلب  ابرانودين  بولجن  جيني  املواطنة/  تقدمت 
اأبوظبي البتدائية- ق�سم التوثيقات بتغيري ا�سمها من )جيني(

املذكور  الق�سم  اىل  به  يتقدم  اعرتا�س  لديه  فمن  مرمي(  اىل) 
خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر العالن .

�سيخة ال�سحي                           حممد �سامل املن�سوري 

 رئي�س وحدة التوثيق العام                       قا�سي توثيقات

 يف املنطقة الو�سطى 

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

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   
اإنذار عديل رقم الت�سديق 2017/17598  

/ من�سور  املحامي  بوكالة  املطار  �سارع   - دي��رة   - دبي  اإم��ارة    : العنوان  ال�سالمي  ابوظبي  : م�سرف  املنذر 
عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب الوكالة حم�سر الت�سديق رقم 2016/1/156025 تاريخ 2016/7/24 
وميثله يف التوقيع / بالل بن ابراهيم جميلي مبوجب التفوي�س رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 

- حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : عامر احمد حممد احمد �سوداين اجلن�سية 

امارة را�س اخليمة النخيل ابراج الدانه هاتف: 05043258585
املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )44.276.16( درهم 

بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا الخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )44.276.16( 
درهم قيمة املرت�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة ب�ساأن متويل ال�سيارة رقم 

)64359/خ�سو�سي/10/ابوظبي( من نوع )ني�سان �سني 1.5 - رمادي( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. 
لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )44.276.16( درهم الينا ب�سفتنا وكالء 
عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا الخطار وال �سوف 
ن�سطر ا�سفني لتخاذ اجراءات بيع ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     
ا�سم ال�سركة:  مطعم جريمن اك�شربي�ش  �ش.ذ.م.م

ذات  القانوين:  ال�سكل  منخول   - برجمان  مركز  ملم   I3/0013 رق��م  حمل  العنوان: 
 1088256 التجاري:  بال�سجل  القيد  رقم    664073 الرخ�سة:  رقم  م�سوؤولية حم��دودة. 
ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
وعلى من  بتاريخ  2017/05/23  دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق    2017/05/17
لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني الكتبي وم�شاركوه حما�شبون 
قانونيون العنوان: مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي القوز 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً    04-3215356 فاك�س:   04-3215355 هاتف     - الوىل 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
ا�سم امل�سفي/الكتبي وم�شاركوه حما�شبون قانونيون

العنوان: مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي القوز 
الوىل-  هاتف  3215355-04 فاك�س: 3215356-04  مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية 
مطعم جريمن اك�شربي�ش  �ش.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2017/05/17 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   2017/05/23 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   
اإعالن بيع عقار بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/658  تنفيذ عقاري              
طالب التنفيذ: بنك الإم��ارات دبي الوطني �س م ع . عنوانه : اإمارة دبي ديرة �سارع بني يا�س بجوار غرفة 
 Aliyar جتارة و�سناعة  دبي املنفذ �سده : اي�سوار اأموريتي ويال يود ابريومال . عنوانه: �سركة اليار ذ.م.م
L.L.C الكائن مقرها منطقة القوز ال�سناعية الثالثة �سارع رقم 318 م�ستودع مالك عبد الكرمي حممد 
بو خ�سم بجوار مركز باحل�سا لتعليم قيادة ال�سيارات 043405313 . اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2017-7-19 
اأدناه  اأو�سافة  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجري  احل��ال  اقت�سي  اأن  التالية  الثالث  الأي��ام  ويف  م�ساء   5 ال�ساعة 
http://www. . لدى اجلهة التي انيط بها البيع �سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

emiratesauction.ae   وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل  عن 20% من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه اإيداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل الأيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم 
اأو�ساف املمتلكات نوع العقار:  باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة . وفيما يلي بيان 
اأر�س وما عليها من بناء . رقم الأر�س: 2911. املنطقة : الثنية الرابعة : امل�ساحة 255.01 مرت مربع واملقدرة 

قيمتها ب 2.500.000 . مالحظة: يدفع املبلغ فورا.                            رئي�ش ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

اإعالن بالن�سر        
   رقم 2017/4266                

 : الو�سل ت  ���س��ارع  الثانية  – ال�سفا  �سقيم  اأم  دب��ي منطقة  ب��ر  ال��ع��ن��وان   اأح��م��د احل��ب��ت��ور.  �سلطان  امل��ن��ذر: 
043941444 هاتف 0501116448 بوكالة  عمرو اأحمد عبدالغني مرعي رقم 2017-1-9450  بتاريخ 12 يناير 
الرحمن  عبد  ال�سيد-  ملالكها  فردية  موؤ�س�سة  العامة  للتجارة  دميا�س   : اإليه  املنذر  موؤجر.  ب�سفته    2017
بن عبد الكرمي بن عبد الرحمن اخل�سريي �سعودي اجلن�سية هاتف رقم 0096655636888. 0555550025. 
التجاري بجوار فندق  الفعل برج احلبتور  �سارع  العنوان: دبي مر�سي دبي  043998320  ب�سفته م�ستاأجر. 
احلبتور جراند الطابق التا�سع مكتب 904 . العني مكتب رقم 904 الطابق التا�سع بناية برج احلبتور التجاري 
بجوار فندق احلبتور جراند رقم الأر�س  0-71 رقم البلدية 392.276 رقم مكاين : 1258775701. املو�سوع: 
املنذرة مبوجب هذا الإخطار تخطر املنذر اإليه مبا يلي: 1- �سداد املبلغ اليجاري امل�ستحق ال�سداد للمنذرة 
والبالغ قيمته 50.176 درهم وذلك مبهلة اأق�ساها 30 يوم من تاريخ ويف العدم اإخالء العني املذكورة  اأعاله 
وف�سخ العقد طبقا لن�س املادة 25 فقرة اأ من قانون الإيجارات. 2- وبخالف ذلك �سوف ي�سطر املنذر اأ�سفا 
والر�سوم  امل�ستحقة  اليجارات  بكافة  للمطالبة  بدبي  اليجارية  املنازعات  ف�س  جلنة  اإىل  املو�سوع  لإحالة 

وامل�سروفات واأتعاب املحاماة و حفظ كامل حقوق املنذر الأخرى بكل حتفظ . 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 94

ليكن مع معلوما للجميع باأن ال�سيده/ فاطمة  مطر علي ال�سام�سي – اإماراتية 
اجلن�سية تنازلت عن كامل ح�ستها البالغة 100% يف ملك الطريق للنقل اخلا�س 
القت�سادية  التنمية  دائ��رة  من   622461 برقم  واملرخ�سة  باحلافالت  للركاب 
بال�سارقة وذلك اإىل ال�سيد / عبد احلميد حممد عبداهلل احلمادي – اإماراتي 
اجلن�سية . وعمال بن�س املادة 14 فقرة 5 من القانون الحتادي رقم 4 ل�سنة 2013 
يف �ساأن ذ الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سى هذا الإعالن للعلم واإنه �سوف يتم 
اأ�سبوعني من تاريخ هذا الإع��الن فمن  اإليه بعد  الت�سديق على الإج��راء امل�سار 

لديه اأي اعرتا�س على ذلك  عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك 
الكاتب العدل بال�شارقة 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1181

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد جا�سم �سيف علي �سيف ال�سام�سي اإماراتي اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 51% اإىل ال�سيد – وليد ح�سن يو�سف 
– نا�سر ح�سن جمعه  ال�سيد  واإىل  بن�سبة %50  – اإم��ارات��ي اجلن�سية  حامت احلو�سني 
اأحمد اآل علي – اإماراتي اجلن�سية بن�سبة 1% ويتنازل ال�سيد- ريجي يونا�سال جاكوب 
هندي اجلن�سية عن كامل ح�سته البالغة 49% اإىل ال�سيد – نا�سر ح�سن جمعه اأحمد اآل 
علي اإماراتي اجلن�سية يف مطبعة ال�سعد  ذ.م.م مبوجب رخ�سة رقم 527703 تعديالت: 
وعمال بن�س املادة 14 من القانون الحتادي رقم 4 ل�سنة 2013 يف �ساأن الكاتب العدل . 
فقد اقت�سى ن�سر هذا الإعالن للعلم واإنه �سوف يتم امل�سادقة على الإجراء امل�سار اإليه 

بعد اأ�سبوعني من تاريخ هذا الإعالن .
مكتب الكاتب العدل 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1180
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد- يو�سف �سيف حممد را�سد املقبايل اإماراتي اجلن�سية يرغب يف البيع 
طور  اأحمد  فيا�س  زوج��ة  ط��ور  فيا�س  – بلقي�س  وال�سيدة   %  51 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل 
باك�ستانية اجلن�سية ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 24% وال�سيد- اأح�سن ر�سا طور 
فيا�س اأحمد طور – باك�ستاين اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 25% اإىل 
ال�سيد – هيثم احللو بلجيكا اجلن�سية وذلك يف اأح�سن طور لتجارة قطع غيار ال�سيارات ذ م م تاأ�س�ست 
باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 624597 . تعديالت اأخرى : - مت تغيري ال�سكل القانوين لل�سركة 
من �سركة ذات م�سئولية حمدودة اإىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات. – مت تغيري الأ�سم التجاري من 
اأح�سن طور لتجارة قطع غيار ال�سيارات ذم م اإىل الأ�سم اجلديد هيثم احللو لتجارة  الأ�سم القدمي 
قطع غيار ال�سيارات. وعمال بن�س  املادة 14 فقرة 5 من القانون الحتادي رقم 4 ل�سنة 2013 يف �ساأن 
الكاتب العدل فقد اقت�سي ن�سر هذا الإعالن للعلم واأنه �سوف يتم الت�سديق على الإجراء امل�سار اإليه 
بعد ا�سبوعني من تاريخ  هذا الإعالن فمن لديه اأي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكور لإتباع الإجراءات القانونية .
الكاتب العدل - اجنازات ال�شناعية 13 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1179

اإماراتي اجلن�سية   ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد - �ساري �سامل حممد بن �سنة الكتبي 
فينول  �ستاني�سالو�س   – وال�سيد   51 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
البالغة %25  كامل ح�سته  التنازل عن  بيع  – هندي اجلن�سية  يرغب يف  فينول  الفون�س 
وال�سيد جو�سيف فينول بن الفون�س فينول هندي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن 
اإماراتي  الرياي�سة  �سليمان  اأحمد  �سليمان عبد اهلل  ال�سيد-  اإىل  البالغة %24  كامل ح�سته 
– وذلك يف  – بنغايل اجلن�سية  – حممد اختار ف��اروق غالم م�سطفي  اجلن�سية وال�سيد 
الخت�سا�س للمقاولت الفنية ذ م م تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب ر�سة رقم 566449 . 
تعديالت اخرى: ل يوجد. وعمال بن�س  املادة 14 فقرة 5 من القانون الحتادي رقم 4 ل�سنة 
2013 يف �ساأن الكاتب العدل فقد اقت�سي ن�سر هذا الإعالن للعلم واأنه �سوف يتم الت�سديق 
على الإجراء امل�سار اإليه بعد ا�سبوعني من تاريخ  هذا الإعالن فمن لديه اأي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لإتباع الإجراءات القانونية .
الكاتب العدل - اجنازات ال�شناعية 13 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1178

اإماراتية  اأحمد علي ح�سن احلو�سني  – منى  ال�سيد  باأن  ليكن معلوما للجميع 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% يف الرخ�سة 
مهنية امل�سماة الإماراتية لت�سميم الأزياء رخ�سة رقم 534160 وذلك اإىل ال�سيدة 

كرمية خ�سري ثجيل اخلفاجة – عراقية اجلن�سية 
بن�سبة 100% . وعمال بن�س  املادة 14 فقرة 5 من القانون الحتادي رقم 4 ل�سنة 
2013 يف �ساأن الكاتب العدل فقد اقت�سي ن�سر هذا الإعالن للعلم واأنه �سوف يتم 
الت�سديق على الإج��راء امل�سار اإليه بعد ا�سبوعني من تاريخ  هذا الإعالن فمن 
لديه اأي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لإتباع 

الإجراءات القانونية .
الكاتب العدل  

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1176

– هندي  الوي�سيو�س  الوي�سيو�س  – بن�سان  ال�سيد  ب��اأن  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته يف الرتخي�س التجارية باب 
العزرة ملقاولت النجارة امل�سلحة ترخي�س جتاري 741817 وذلك لل�سيد – �سابو 
فياكولم بابو هندية اجلن�سية حيث تنازل �ساحب الرخ�سة . وعمال بن�س  املادة 
14 فقرة 5 من القانون الحتادي رقم 4 ل�سنة 2013 يف �ساأن الكاتب العدل فقد 
اقت�سي ن�سر هذا الإع��الن للعلم واأن��ه �سوف يتم الت�سديق على الإج��راء امل�سار 

اإليه بعد ا�سبوعني من تاريخ  هذا الإعالن.
مكتب الكاتب العدل

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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•• دبي-الفجر:

املياه  تكنولوجيا  م��ع��ر���س  ر���ّس��خ   
"ويتيك�س"  وال��ب��ي��ئ��ة  وال���ط���اق���ة 
2017 الذي تنظمه هيئة كهرباء 
ب��ت��وج��ي��ه��ات �ساحب  دب����ي  وم���ي���اه 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را�سد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
ال�سيخ  �سمو  "رعاه اهلل" وبرعاية 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمدان 
حاكم دبي وزير املالية رئي�س هيئة 
كهرباء ومياه دبي، مكانته العاملية 
املتخ�س�سة  املعار�س  اأك��رب  ك��اأح��د 
موعداً  املعر�س  وب���ات  ال��ع��امل.  يف 
�سنوياً ترتقبه املوؤ�س�سات واملنظمات 
املتخ�س�سة  وال�سركات  والهيئات 
يف قطاعات الطاقة واملياه والبيئة 
من املنطقة والعامل لطرح حلولها 

ومنتجاتها اخل�سراء.
معر�س  ي���ق���ام  اأن  امل����ق����رر  وم�����ن 
مظلة  حتت   2017 "ويتيك�س" 
الأ�سبوع  م����ن  ال���راب���ع���ة  ال��������دورة 
الأخ�������س���ر، ل��ي��ت��زام��ن م���ع ال����دورة 
الدويل  دب��ي  معر�س  م��ن  الثانية 
للطاقة ال�سم�سية، والدورة الرابعة 
لالقت�ساد  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  م���ن 
ت�سهد  ال��ت��ي   ،2017 الأخ�������س���ر 
80 متحدث  اأك���ر م��ن  م�����س��ارك��ة 
خمتلف  يف  ال����ع����امل  اأن�����ح�����اء  م����ن 
جمالت القت�ساد الأخ�سر واملدن 

املعر�س  ويعقد  والبتكار.  الذكية 
على مدار ثالث اأيام يف مركز دبي 
واملعار�س،  ل��ل��م��وؤمت��رات  ال����دويل 
اأكتوبر   25 اإىل   23 م��ن  وذل���ك 

.2017
 1999 ان��ط��الق��ه يف ع���ام  وم��ن��ذ 
كمعر�س لتقنيات اإدارة املياه، تطور 
مت�سارع،  ب�سكل  ويتيك�س  معر�س 
اإ�سافة   2001 ع���ام  يف  مت  ح��ي��ث 
قطاع الطاقة، لتقوم بعدها هيئة 
كهرباء ومياه دبي يف عام 2004 
لي�سمل  ال���ق���ط���اع  ه�����ذا  ب��ت��و���س��ي��ع 
النفايات،  واإدارة  البيئة  جم��الت 
ومن ثم الأبنية اخل�سراء، وحلول 
اأك�سيد  ثاين  غاز  انبعاثات  خف�س 
مت  وق�����د   .2008 يف  ال���ك���رب���ون 
جمالت  اإ���س��اف��ة   2012 ع���ام  يف 
وال���ف���ح���م �سمن  وال����غ����از  ال��ن��ف��ط 
ال��وق��ود الأح���ف���وري التابع  ق��ط��اع 

الأعمال  و����س���رك���اء  احل��ك��وم��ي��ني، 
امل���ح���ت���م���ل���ني، وامل�����س��ت��ه��ل��ك��ني من 

القطاعني العام واخلا�س.
وقال �سعادة �سعيد حممد الطاير، 
الع�سو املنتدب الرئي�س التنفيذي 
رئي�س  دب��ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة 
ويتيك�س:  م���ع���ر����س  وم���وؤ����س�������س 
الوا�سحة  الروؤية  املعر�س  يج�سد 
التي  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية  مل��ف��ه��وم 
�ساحب  �سيدي  مالحمها  اأر���س��ى 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را�سد 
اأطلق  ال��ذي  اهلل،  رع��اه  اآل مكتوم، 
دبي  ا�سرتاتيجية   2015 ع��ام  يف 

اإ�سافة  ذل����ك  وت���ب���ع  ل��ل��م��ع��ر���س، 
ال�سم�سية"  للطاقة  دبي  "معر�س 
معر�س  ك��اأك��رب   ،"2016 ع��ام  يف 
عاملي متخ�س�س يف قطاع الطاقة 

ال�سم�سية يف املنطقة.
وي�سم معر�س ويتيك�س جمموعة 
املتعلقة  الأن�����س��ط��ة  م���ن  م��ت��ن��وع��ة 
املاء والطاقة، وحماية  با�ستهالك 
والأبنية  النفايات،  واإدارة  البيئة، 
اآخ����ر  اإىل  اإ�����س����اف����ة  اخل���������س����راء، 
احل��ل��ول امل��ت��ط��ورة ال��ت��ي ت�سهم يف 
اأك�سيد  ثاين  غاز  انبعاثات  خف�س 
املعر�س  ي���وف���ر  ك���م���ا  ال����ك����رب����ون. 

ي�ساهم  النظيفة وتطبيقاتها، مبا 
يف دع����م ج���ه���ود حت���وي���ل دب����ي اإىل 
النظيفة  ل��ل��ط��اق��ة  ع���امل���ي  م���رك���ز 

والقت�ساد الأخ�سر.
ويتيك�س  ي�ساهم  �سعادته:  اأ�ساف 
يف ت��ع��زي��ز ف���ر����س ال�������س���راك���ة بني 
بهدف  واخلا�س  العام  القطاعني 
املتجددة،  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  تطوير 
عالقات  وب��ن��اء  م�سادرها  وتنويع 
اأح���دث  تعتمد  ق��وي��ة  ا���س��ت��ث��م��اري��ة 
م�ساريع  ل��دع��م  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ع��اي��ري 
النظيفة، وحتفيز  وحلول الطاقة 
البتكار وتهيئة الإمكانات املالئمة 

بهدف   2050 النظيفة  للطاقة 
من  دب��ي  طاقة  م��ن   7% توفري 
بحلول  النظيفة  الطاقة  م�سادر 
بحلول  و25%   ،2020 ع����ام 
عام 2030، و%75 بحلول عام 

  .2050
رائدة  من�سة  ويتيك�س  ب���ات  وق���د 
املنطقة  جت�����ارب  ع��ل��ى  ل���الط���الع 
التقنيات  وا���س��ت��ع��را���س  وال���ع���امل، 
التقنيات  واأب���������رز  الح����الل����ي����ة، 
ا�ستهالك  ل���رت����س���ي���د  امل����ت����ط����ورة 
الطاقة واملياه، وجمالت البحوث 
بالطاقة  امل��رت��ب��ط��ة  وال���ت���ط���وي���ر 

للم�ستثمرين  ف����ري����دة  ف���ر����س���ة 
والرعاة لبناء العالقات التجارية، 
وتعزيز فر�س الأعمال، والجتماع 
القرار  و�سناع  ال�سركات  اأب��رز  مع 
ب��ل��دان ال��ع��امل �سمن  م��ن خمتلف 
املعر�س  وي���وف���ر  واح�����دة.  م��ن�����س��ة 
م��ن�����س��ة ف���ري���دة ل���الأع���م���ال، حيث 
التقنيات  ا���س��ت��ع��را���س  ع��ل��ى  ي��رك��ز 
بقطاعات  امل���ت���ع���ل���ق���ة  امل���ت���ق���دم���ة 
امل��ي��اه وال��ط��اق��ة وال��ب��ي��ئ��ة، وي�سكل 
اخلرباء  اأف�سل  يحت�سن  ملتقى 
احللول،  وم��زودي  واملتخ�س�سني، 
القرار  و����س���ن���اع  وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن، 

ملواكبة  وال��ق��درات  الطاقات  لبناء 
لقت�ساد  امل�ستقبلية  الحتياجات 
اأخ�سر يعتمد على خف�س الب�سمة 
املناخ  ق�سايا  وم��راع��اة  الكربونية 
وحتقيق كفاءة ا�ستهالك الطاقة.

ال��ط��اي��ر بالقول:  ���س��ع��ادة  واخ��ت��ت��م 
ن��ت��وج��ه ب��ال�����س��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر اىل 
والرعاة  ال�سرتاتيجيني،  الرعاة 
الذهبيني  وال���رع���اة  البالتينيني 
والرعاة العالميني لهذا احلدث 
القت�سادي الهام وكافة املوؤ�س�سات 
بارزاً  داع��م��اً  تعد  التي  العالمية 

للمعر�س. 

�صام�صونغ تتوقع اأرباحا قيا�صية يف الربع الثاين 

اليابان تزيد طاقة التخزين لأرامكو ال�صعودية 30 % 
•• طوكيو-رويرتز:

اليابانية  ال��ت��ج��ارة  وزارة  ق��ال��ت 
اليابان  اإن حكومة  ام�س اجلمعة 
ت�ستعد لزيادة طاقة تخزين اخلام 
اأرامكو  ل�����س��رك��ة  ت��ق��ر���س��ه��ا  ال��ت��ي 
ال�سعودية اململوكة للدولة وذلك 

بن�سبة 30 باملئة هذا ال�سيف.
اأكرب  ال�سعودية،  ذل��ك  �سي�ساعد 
على  ال���ع���امل،  يف  للنفط  م�����س��در 
�سمال  يف  ب��ع��م��الئ��ه��ا  الح��ت��ف��اظ 
واأ�سعار  عاملية  تخمة  و�سط  اآ�سيا 

منخف�سة ن�سبيا.
اتفقتا  وال�سعودية  اليابان  كانت 

مبقاطعة اأوكيناوا.
اخلام  ال�سعودية  اأرام��ك��و  ت��خ��زن 
�سباط  ف��رباي��ر  اأوك��ي��ن��اوا منذ  يف 
وت�ستخدم  مقابل  دون   2011
واليابان  ال�سني  لتزويد  املن�ساأة 
وك�����وري�����ا اجل���ن���وب���ي���ة واآخ�����ري�����ن 
اأك����رب �سوق  ب��ال��ن��ف��ط. وال���ي���اب���ان 

للخام ال�سعودي.
مع  مماثل  ات��ف��اق  اليابان  ول��دى 
الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  �سركة 
اأدن�������������وك ت�������س���ت���ط���ي���ع الأخ���������رية 
مب��وج��ب��ه ت��خ��زي��ن م���ا ي�����س��ل اإىل 
مليون  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون   6.29
النفطي  كيريي  مبرفاأ  كيلولرت 

املا�سي  الأول  ت�سرين  اأكتوبر  يف 
ع��ل��ى زي�����ادة ط��اق��ة ال��ت��خ��زي��ن يف 
ج��زي��رة اأوك���ي���ن���اوا ب��ج��ن��وب غرب 
اإىل  برميل  مليون   1.9 اليابان 
8.2 مليون برميل )1.3 مليون 
 2017 �سيف  بحلول  كيلولرت( 
ح�����س��ب��م��ا ق�����ال م�������س���وؤول ب������وزارة 
وال�سناعة  وال��ت��ج��ارة  الق��ت�����س��اد 
زمنيا  ج������دول  ي���ذك���ر  اأن  دون 
ال�سهاريج  ل��ت��د���س��ني  تف�سيليا 

اجلديدة.
واأ�ساف امل�سوؤول اأن العمل يجري 
حاليا لتجهيز ال�سعة اجلديدة يف 
اأوروم���ا  مبدينة  تخزين  من�ساأة 

اليابان  ب��ج��ن��وب  ك��اج��و���س��ي��م��ا  يف 
وزارة  م�سوؤول  وقال  مقابل.  دون 
ت�ستخدم  ل  اأدن����وك  اإن  ال��ت��ج��ارة 
لالأغرا�س  ال��ت��خ��زي��ن  م�����س��ت��ودع 

التجارية.
ت��ع��ام��ل ال���ي���اب���ان ال��ن��ف��ط اخل���ام 
ال����ذي ت��خ��زن��ه اأرام����ك����و واأدن�����وك 
كاحتياطيات �سبه حكومية حيث 
حت�سب ن�سفه �سمن احتياطيات 
اخلام الوطنية. ويف مقابل توفري 
اليابان  ف���اإن  ال��ت��خ��زي��ن  م�����س��اح��ة 
ال�سحب من  اأولوية  حت�سل على 

املخزونات يف حالت الطوارئ.
ويتعني على اأرامكو واأدنوك ملء 

ن�����س��ف ال�����س��ع��ة ال��ت��خ��زي��ن��ي��ة على 
الأقل طوال الوقت.

اتفاقات  اأج����ل  ال��ي��اب��ان  وم�����ددت 
ال��ت��خ��زي��ن م���ن اأرام���ك���و واأدن�����وك 
الأول  كانون  دي�سمرب  نهاية  اإىل 

.2019
وخ����زن����ت ال�������س���رك���ت���ان اإج����م����ايل 
كيلولرت )10.5  مليون   1.67
ابريل  نهاية  يف  ب��رم��ي��ل(  مليون 
بيانات  ت��ظ��ه��ره  ح�سبما  ن��ي�����س��ان 
يعادل  م���ا  وه����و  ال���ت���ج���ارة  وزارة 
التي  امل�ساحة  من  باملئة   83.5
ل��ه��م��ا وفقا  ال���ي���اب���ان  ت��ق��ر���س��ه��ا 

حل�سابات رويرتز.

•• �صيول-اأ ف ب:

اأع�����ل�����ن�����ت ������س�����رك�����ة ����س���ام�������س���ون���غ 
الكرتونيك�س اأم�س اأنها تتوقع زيادة 
كبرية يف اأرباحها بن�سبة %72 يف 
الربع الثاين من العام يف ما ي�سكل 
رقما قيا�سيا بعد اأن جتاوزت ازمة 
�سحب هواتف بف�سل ارتفاع اأ�سعار 
رق��اق��ات ال���ذاك���رة وت��زاي��د الطلب 

على الهواتف الذكية.
التكنولوجيا  ����س���رك���ة  وق���������درت 
ت�سجل  ان  اجل���ن���وب���ي���ة  ال���ك���وري���ة 
ابريل- لفرتة  الت�سغيلية  اأرباحها 
 12،1( ون  تريليون   14 يونيو 
ب8،14  م��ق��ارن��ة  دولر(  م��ل��ي��ار 

تريليون ون قبل عام.
ال�سركة  جت���ع���ل  الرق���������ام  وه������ذه 
اأك���ر رب��ح��ي��ة يف ت��ل��ك ال��ف��رتة عن 
اآب�������ل الأم�����ريك�����ي�����ة، حيث  ����س���رك���ة 
بقيمة  اأرب����اح����ا  امل��ح��ل��ل��ون  ي��ت��وق��ع 
اأكرب  هذه  و�ستكون  مليار.   10،6
ل�سام�سونغ  ربعية  ت�سغيلية  اأرب���اح 
ون  ت��ري��ل��ي��ون  ال10،1  ت��ت��خ��ط��ى 
التي �سجلتها يف الربع الثالث من 

.2013
وا����س���ت���ف���ادت ���س��ام�����س��ون��غ ع��ل��ى ما 
وال�سعار  الطلب،  تزايد  يبدو من 
�سبه  وناند  درام  لرقائق  املرتفعة 
ف�سيحة  جت�����اوز  ب��ع��د  امل���و����س���ل���ة، 
���س��ح��ب ه���وات���ف غ��الك�����س��ي نوت7 
نائب  امل���ا����س���ي وحم���اك���م���ة  ال����ع����ام 
رئي�س جمل�س ادارتها املوقوف يل 

كلم   70( ب��ي��ون��غ��ت��اي��ك  وم�����س��ن��ع 
جنوب �سيول(هو الأكرب يف العامل، 
وب��داأ م��وؤخ��را عمليات الن��ت��اج بعد 
الكرتونيك�س  �سام�سونغ  انفقت  اأن 
ال�سنتني  يف  ون  تريليون   15،6

املا�سيتني لبنائه.
تو�سيع  اأي�����س��ا  ال�����س��رك��ة  وت��ع��ت��زم 
مدينة  "ناند" يف  الرقائق  م�سنع 
الطلب  ل��ت��ل��ب��ي��ة  ال�����س��ي��ن��ي��ة  ���س��ي��ان 
امل�ستخدمة  الرقائق  على  املتزايد 

يف منتجات التخزين.
ال���ذك���ي���ة  ال�����ه�����وات�����ف  ق����ط����اع  ويف 
نف�سها  �سام�سونغ  جت��د  م��ا  ك��ث��ريا 
�سينيني  مناف�سني  من  حما�سرة 
الأ�سعار  اأ���س��واق  يف  حجما  اأ���س��غ��ر 
قبل  وم��ن  واملتو�سطة،  املنخف�سة 
اآب���ل، يف  �سركة  م��ن  امل�سنع  اآي��ف��ون 

فئة الأ�سعار املرتفعة.
غري اأن ال�سركة متكنت من ت�سجيل 
اأرباح هائلة ويعود ذلك جزئيا اإىل 
لي�س  امل�ستخدمة  ال��رق��ائ��ق  ���س��وق 
ف��ق��ط يف ه���وات���ف ���س��ام�����س��ون��غ، بل 
ل��دى ���س��رك��ات ال��ك��رتون��ي��ات كربى 

بينها اآبل.
وتعر�ست ال�سركة لف�سيحة اأ�سرت 
كبري  ع���دد  ���س��ح��ب  ب��ع��د  ب�سمعتها 
جدا من هواتف غالك�سي نوت7، 

ب�سبب خطر انفجار البطاريات.
والأجهزة اجلديدة املعدلة -مزودة 
ب���ب���ط���اري���ات اأق�����ل ط���اق���ة ب��ق��ل��ي��ل - 
اأ�سواق  يف  اجلمعة  للبيع  ط��رح��ت 

كوريا اجلنوبية.

وال�����س��ا���س��ات وال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة - 
يعتقد اأنها حققت نتيجة جيدة. 

وا�ساف هذا اأداء اأف�سل من املتوقع 
. توقع املحللون اأن ت�ستمر ال�سركة 
يف ت�سجيل عائدات قوية هذا العام. 
�سيونغ-ريول  ك��ون  الباحث  وق��ال 
تقرير  يف  �سيكوريتيز  دونغبو  من 
ت�سجيل  �ست�ستمر يف  �سام�سونغ  اإن 
من  باأكر  ف�سلية  ت�سغيلية  اأرب��اح 
الن�سف  خ��الل  ون  تريليون   13

الثاين من العام.
ت�سغيلية  اأرب������اح  ت�����س��ج��ي��ل  وت���وق���ع 
�سنوية مبقدار 50 تريليون ون يف 
2017، اأي اأكر ب70 باملئة عن 

العام املا�سي.

جاي-يونغ، بتهمة الف�ساد.
القوية  املبيعات  اأن  املحللون  وقال 
غالك�سي  اجلديد  الذكي  لهاتفها 
اإ�س8 وازدياد الطلب على منتجات 
اوليد املرنة وارتفاع اأ�سعار �سا�سات 
الرب����اح  ���س��اع��ف��ت  دي"  ���س��ي  "ال 

اأي�سا.
اأداء  ع����ن  ���س��ام�����س��ون��غ  ت��ع��ل��ن  ول 
ن�سر  ح��ت��ى  منف�سلة  ال��ق��ط��اع��ات 
وقت  يف  لالأرباح  النهائي  التقرير 

لحق هذا ال�سهر.
غري اأن غريغ روه من �سركة "ات�س 
ام �سي انف�ستمنت �سيكيوريتيز" قال 
"القطاعات  بر�س  فران�س  لوكالة 
الثالثة جميعها - �سبه املو�سالت 

اإن قطاع الرقائق يقود  وقال كون 
قطاعي  اأن  ك��م��ا  ال���ك���ل���ي،  الأداء 
ال�سا�سات والهواتف الذكية يحقق 

نتيجة جيدة.
تراجعت  �سام�سونغ  اأ�سهم  اأن  غري 
بن�سبة %0،25 يف ال�ساعة الأوىل 
عمليات  يف  ���س��ي��ول  يف  للتعامالت 

البيع جلني الأرباح.
الرائدة يف ت�سنيع  ال�سركة  وقالت 
الذاكرة  ورق��ائ��ق  الذكية  الهواتف 
هذا ال�سبوع اإنها �ست�ستثمر 20،4 
 2021 ب���ح���ل���ول  ون  ت���ري���ل���ي���ون 
الرقائق  من�ساآت  وتطوير  لتو�سيع 
يف مدينتي بيونغتايك وهوا�سيونغ 

بكوريا اجلنوبية.

تباطوؤ �صادرات القمح الفرن�صي يف مايو 
•• باري�ص-رويرتز:

اأظهرت بيانات جمركية ام�س اجلمعة اأن اإجمايل 
�سادرات القمح اللني الفرن�سي اإىل خارج الحتاد 
مايو  يف  طنا  و261  األفا   459 بلغ  الأوروب���ي 
م�ستوى  اأع��ل��ى  ع��ن  ح���اد  بانخفا�س  وذل���ك  اأي����ار 

للمو�سم امل�سجل ال�سهر ال�سابق.
و���س��ه��دت فرن�سا ارت��ف��اع��ا يف ����س���ادرات ال��ق��م��ح يف 
اأب��ري��ل ني�سان ب��دع��م م��ن ج��اذب��ي��ة الأ���س��ع��ار لكن 

ارتفاع اليورو �ساهم يف تباطوؤ الطلب اخلارجي.

�سادرات  فاإن  اأي��ار  مايو  �سادرات  وباإ�سافة حجم 
القمح اللني الفرن�سي منذ بدء مو�سم 2016-

مليون   4.53 تبلغ  متوز  يوليو  اأول  يف   2017
طن بانخفا�س 60 باملئة مقارنة مع نف�س الفرتة 

من 2016-2015.
الفرن�سية  ال�سادرات  يف  احل��اد  النخفا�س  وك��ان 
فرن�سا  �سجلت  اأن  بعد  وا�سع  نطاق  على  متوقعا 
وهي اأكرب منتج للقمح يف الحتاد الأوروبي اأ�سواأ 

ح�ساد يف ثالثة عقود.
من  ط��ن��ا  األ��ف��ا و455   225 ف��رن�����س��ا  و����س���درت 

الأوروب����ي  الحت���اد  خ���ارج  م�سرتين  اإىل  ال�سعري 
يف مايو اأيار. 

وهيمن على حجم ال�سادرات ال�سهرية كمية بلغت 
األفا و597 طنا اجتهت اإىل ال�سعودية يف   184

ا�ستمرار للمبيعات املتجهة اإىل اململكة.
�سادرات  م�������جموع  اأن  اأظه�����رت  الب������يانات  ل����كن 
الأوروبي  الحتاد  م����سرتين خارج  اإىل  ال�س�������عري 
مقارنة  باملئة   50 انخف�س   2017-2016 يف 
2.27 مليون  ليبلغ  ع��ام  قبل  ال��ف��رتة  نف�س  م��ع 

طن.

النفط يهبط 2 % بفعل ا�صتمرار تخمة املعرو�س 

تركيا ت�صيطر على 1000 �صركة بعد حماولة النقالب 

•• لندن-رويرتز:

ت��راج��ع��ت اأ���س��ع��ار ال��ن��ف��ط اأك���ر م��ن اث��ن��ني ب��امل��ئ��ة اأم�س 
الأمريكي  للخام  الآجلة  العقود  انخفا�س  مع  اجلمعة 
عن 45 دولرا للربميل بفعل اأنباء زيادة اإنتاج الوليات 
اأي�سا  اأوبك  اإنتاج  املتحدة وعقب تقارير �سابقة بارتفاع 

اإىل اأعلى م�ستوياته لعام 2017.
وبحلول ال�ساعة 0929 بتوقيت جرينت�س كانت العقود 
 1.07 منخف�سة  برنت  العاملي  القيا�س  خل��ام  الآج��ل��ة 
دولر مبا يعادل 2.2 باملئة اإىل 47.04 دولر للربميل 
بعد اأن نزلت اإىل 46.75 دولر وهو اأ�سعف م�ستوى له 

يف اأكر من اأ�سبوع.
الو�سيط  تك�سا�س  الأمريكي غرب  وهبطت عقود اخلام 
دولر   44.40 اإىل  ب��امل��ئ��ة   2.5 اأو  دولر   1.12
هو  دولر   44.20 للجل�سة  م�ستوى  واأدن��ى  للربميل. 

الأقل يف اأ�سبوع اأي�سا.
وقال اأويل هان�سن حملل اأ�سواق ال�سلع الأولية يف بنك 
اإث��ر موجة �سعود قوي   . �ساك�سو نلحظ بع�س احل��رية 
فاإن  املدينة  املراكز  بتغطية  كانت مدفوعة يف معظمها 
ف�سل برنت جمددا يف اخرتاق اخلم�سني دولرا يف وقت 
�سابق هذا الأ�سبوع يفتح �سهية الباعة من جديد لدفعه 

لالنخفا�س.

•• ا�صطنبول-رويرتز:

قال نور الدين جانيكلي نائب رئي�س 
اإن  اأم�����س اجلمعة  ال��رتك��ي  ال����وزراء 
اأو  ���س��ي��ط��رت  ب�����الده  ال�����س��ل��ط��ات يف 
يبلغ  �سركة   965 يف  م��دراء  عينت 
نحو  ال�����س��ن��وي��ة  مبيعاتها  اإج���م���ايل 
مليارات  )�ستة  لرية  مليار   21.9
دولر( خالل اثني ع�سر �سهرا منذ 
حم��اول��ة الن��ق��الب ال��ت��ي وق��ع��ت يف 

يوليو متوز 2016.
ومبوجب حالة الطوارئ املفرو�سة 
ال�سلطات  ت�سيطر  الن��ق��الب،  بعد 
امل�ستبه  ال�����س��رك��ات  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ة 
يف اأن ل��ه��ا ���س��الت ب��اأت��ب��اع ف��ت��ح اهلل 
ك��ول��ن، ال��داع��ي��ة الإ���س��الم��ي املقيم 
ال��ولي��ات املتحدة وال��ذي حتمله  يف 
امل���������س����وؤول����ي����ة يف حم���اول���ة  اأن�����ق�����رة 

النقالب الع�سكري الفا�سلة.
مكتوب  ب���ي���ان  يف  ج��ان��ي��ك��ل��ي  وق�����ال 

 965 ع��دده��ا  البالغ  ال�سركات  اإن 
الإداري����ة  ال�سيطرة  حت��ت  ال��واق��ع��ة 
ل��ل��ح��ك��وم��ة، وال���ت���ي ت��ع��م��ل م���ن 43 
يبلغ  ت���رك���ي���ا،  اأن����ح����اء  حم��اف��ظ��ة يف 
41 مليار  ن��ح��و  اأ���س��ول��ه��ا  اإج��م��ايل 
لرية )11.3 مليار دولر( وتوظف 

�سخ�سا. و357  األفا   46
و�سيطرت تركيا على بنك و�سركات 
�سناعية و�سركات اإعالمية يف اإطار 
باأن  املتهمة  ال�����س��رك��ات  ع��ل��ى  حملة 
لها �سالت مع كولن. وينفي كولن 

التورط يف املحاولة النقالبية.
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املال والأعمال

و�شط غياب اإجنازات ملمو�شة

الإقت�صاد الأمريكي ي�صوبه الغمو�س يف عهد ترامب 

لوك�صمبوغ تناف�س لإجتذاب ال�صركات من بريطانيا 

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ال�صيني 3 مليارات دولر

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

دونالد  الأم��ريك��ي  الرئي�س  يوؤكد 
يف  �سركائه  يلتقي  ال���ذي  ت��رام��ب 
املانيا  يف  ال��ع�����س��ري��ن  جم���م���وع���ة 
على ق��درت��ه يف اع��ط��اء دف��ع كبري 
لالقت�ساد الأمريكي لكن التفاوؤل 
يف  يخبو  ب���داأ  انتخابه  ت��ال  ال���ذي 

غياب اجنازات ملمو�سة.
يوا�سل القت�ساد الأمريكي الذي 
�سنوات  ثماين  منذ  حت�سنا  ي�سهد 
تقدما متوا�سعا كما كان عليه يف 
ال�سنة الخرية من ولية الرئي�س 

ال�سابق باراك اوباما.
وك��ان ت��رام��ب �سدد خ��الل حملته 
النتخابية على قدرته يف ت�سريع 
%4 لكن م�ست�ساريه  النمو حتى 
اىل  �سريعا  الن�سبة  ه��ذه  خف�سوا 
المريكي  ال��ن��م��و  وك�����ان   .3%
لكن  املا�سي  العام   2،1% �سجل 

تعهدت  ان  ب��ع��د  وذل���ك  للتنفيذ، 
ث��اب��ت��ا ب3%  ت��رام��ب من���وا  ادارة 

اعتبارا من العام 2019.
الكونغر�س  م��وازن��ة  خف�ست  كما 
للعام   2،1% اىل  ت���وق���ع���ات���ه���ا 

احلايل.
ت�سجل  ال��ب��ط��ال��ة  ن�����س��ب��ة  ان  م���ع 
اأدنى  ي�سكل  م��ا  يف   4،3% ن�سبة 
م�ستوى منذ 16 عاما، لكن ذلك 
النمو  ت�سارع  من  احلد  �ساأنه  من 
اأو  الت�سخم  ارت��ف��اع  م��ع خم��اط��ر 
اليد  لتعزيز  الهجرة  اىل  اللجوء 
العاملة لكن ذلك ل يندرج �سمن 

م�ساريع ادارة ترامب.
�سعوبات  تواجه  ال�سركات  وب��داأت 

يف �سغل منا�سب موؤهلة.
الكاملة،  �سبه  العمالة  ورغم هذه 

فان الرواتب مل ت�سهد اأي زيادة.
معهد  من  غاغنون  ج��وزف  يقول 
ان  ال���دويل  لالقت�ساد  بيرت�سون 

و�سجلت ال�سهم امل�سرفية حت�سنا 
اي�سا بعد الوعود بتخفيف القيود 
املالية التي اعتمدتها احلكومة يف 

اأعقاب الزمة املالية.
هذه  م��ن  م�ستفيدا  ت��رام��ب  وب���دا 
كتب  فقد  اليجابية.  ال��ت��ط��ورات 
ع��ل��ى ت��وي��رت الأ����س���واق امل��ال��ي��ة مل 
امل�ستوى  ه����ذا  مب��ث��ل  اأب������دا  ت��ك��ن 
ت�سجل  مل  وال���ب���ط���ال���ة  امل���رت���ف���ع 
منذ  املتدنية  امل�ستويات  مثل هذه 
�سنوات الأجور �سرتتفع وقاعدتنا 

اأكر ثباتا من اأي وقت.
يف  م��ت��خ�����س�����س��ني  خ�����رباء  ان  اإل 
القت�ساد يقولون ان الرئي�س منذ 
قبل  البي�س  البيت  اىل  و�سوله 
�ستة اأ�سهر، مل يحقق �سوى نتائج 
حمدودة: فخطة ال�ستثمارات يف 
البنى التحتية وا�سالح ال�سرائب 
بينما  امل�سودة  مرحلة  يف  ت��زال  ل 
ال�����س��ح��ي الذي  ال��ن��ظ��ام  ا����س���الح 

 1،4% تتجاوز  مل  الن�سبة  ه��ذه 
ال���ع���ام  م�����ن  الول  ال���ف�������س���ل  يف 

احلايل.
وت���ع���ه���د ال���رئ���ي�������س اجل���م���ه���وري 
اي�������س���ا ب���ت���ع���دي���الت وا����س���ع���ة على 
���س��ع��ي��د ال�������س���رائ���ب وا����س���الح���ا 
هائلة  ونفقات  ال�سحي  للتاأمني 
كبرية  ومراجعة  التحتية  للبنى 

للت�سريعات.
على  ايجابيا  ال��وع��ود  تلك  اأث���رت 
ال�����س����واق امل��ال��ي��ة وارت���ف���ع���ت ثقة 
امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني ع���ل���ى غ������رار ارب�����اب 
م�����س��ت��وي��ات غري  امل��وؤ���س�����س��ات اىل 
يف  امل��ال��ي��ة  الزم����ة  م��ن��ذ  م�سبوقة 

العام 2008.
ارتفع  الرئا�سية،  النتخابات  منذ 
 ،17،2% ج���ون���ز  داو  م���وؤ����س���ر 
 "500 "ا�س اند بي  بينما موؤ�سر 
وموؤ�سر  ب13،7%  حت�����س��ن  يف 

نا�سداك يتقدم ب18،4%.

ت���اأم���ني  اق����ت����ط����اع����ات يف  ي�������س���م���ل 
ال�����س��ري��ح��ة الك���ر ف��ق��را ميديك 

ايد ل يزال عالقا يف الكونغر�س.
الدويل  النقد  ���س��ن��دوق  وخف�س 
موؤخرا توقعاته للنمو يف الوليات 
تفا�سيل  اأي  غ���ي���اب  يف  امل���ت���ح���دة 
القت�سادي  التحفيز  مقرتحات 
بعد ان كان يتوقع ت�سريعا يف منو 

القت�ساد الول يف العامل.
ال�سكوك  اإزاء  ال�����س��ن��دوق  وراج���ع 
املتعلقة باإجراءات القت�ساد الكلي 
 ، املقبلة  الأ�سهر  يف  �ستطبق  التي 
ت��وق��ع��ات��ه ل��ل��ن��م��و ل��ل��ع��ام احل���ايل 
مقابل  يف   2،1% اىل  و2018 

تباعا. و2،5%   2،3%
وت����اب����ع ال�������س���ن���دوق ان�����ه ح���ت���ى يف 
للتحفيز  مثالية  �سيا�سية  ظروف 
على  �سيكون  املحتمل  النمو  ف��ان 
الأرج�����ح اق���ل مم��ا ي��ق��ول م�سروع 
اأط���ول  وق��ت��ا  و�سيتطلب  امل���وازن���ة 

•• لوك�صمبورغ-اأ ف ب:

ب���ع���د ع�����ام م����ن ا����س���ت���ف���ت���اء خ����روج 
امل���م���ل���ك���ة امل����ت����ح����دة م�����ن الحت������اد 
يف  لوكم�سبورغ  جنحت  الأوروب���ي، 
التاأمني  ���س��رك��ات  ك���ربى  اج��ت��ذاب 
النغلو�ساك�سونية يف اطار املناف�سة 
ب����ني امل����راك����ز امل���ال���ي���ة الأوروب�����ي�����ة 

الكبرية.
واع��ل��ن��ت ���س��رك��ة ال��ت��اأم��ني ليربتي 
�سبي�سياليتي ماركت الثالثاء نقل 
دوقية  اىل  ان�����س��ط��ت��ه��ا  م���ن  ق�����س��م 

لوك�سمبورغ.
تختار  �����س����رك����ة  ������س�����اد������س  وه��������ي 
جي  اآي  اي�����ه  ب���ع���د  ل���وك�������س���م���ب���ورغ 
وار  غلوبال  ام  واف  وهي�سكوك�س 
ا���س اي��ه و�سي ان اي��ه ه���اردي، منذ 

ال�ستفتاء الربيطاين.
م���اك���ي���ل مدير  ن���ي���ك���ول����س  وق������ال 

املايل  ال��ط��اب��ع  ذات  امل��وؤ���س�����س��ات  ان 
�سيكون مقرها يف لوك�سمبورغ.

البنك  م����ق����ر  امل����دي����ن����ة  وت���������س����م 
الوروب���������ي ل��ال���س��ت��ث��م��ار ودي������وان 
امل����ح����ا�����س����ب����ة الوروب���������������ي واآل�����ي�����ة 
ان  ويتوقع  الوروب��ي��ة.  ال�ستقرار 
ال�سلطة  مقر  ب�ساأن  القرار  ي�سدر 

امل�سرفية الأوروبية يف اكتوبر.
اهم مركز  ولوك�سمبورغ هي ثاين 
م���ايل اوروب����ي ب��ع��د ل��ن��دن. وتركز 
ايه"  اي�����ه  "ايه  ت�����س��ن��ي��ف��ه��ا  ع���ل���ى 
الت�سنيف  وك�����الت  م��ع��ظ��م  ل����دى 
الئتماين وعلى ن�سبة دين �سيادي 
ناجتها  م����ن  ب���امل���ئ���ة   22،1 م����ن 
 2016 ب��ل��غ يف  الج���م���ايل ومن����و 
املعهد  بح�سب  ب��امل��ئ��ة،   3،7 ن�سبة 

الوطني لالإح�ساء.
ليك�س  لوك�سمبورغ  ق�سية  وب��ع��د 
 2014 نوفمرب  يف  تفجرت  التي 

بي ام جي.
ت�سدر  اىل  ال����ت����ق����ري����ر  وا�������س������ار 
نقل  وج������ه������ات  ل���وك���م�������س���م���ب���ورغ 
ايرلندا  ام�����ام  ب��ع��ي��دا  الأن�������س���ط���ة 

واأملانيا وهولندا.
وق����ال ت�����س��ارل��ز دو م��ار���س��ي��ل��ي من 
�سومان بربوك�سل  موؤ�س�سة روبرت 
"لدي �سعور باننا ن�سمع يف الكثري 
من الحيان يف و�سائل العالم عن 
وفرانكفورت،  ب��اري�����س  ب��ني  ���س��ب��اق 
ولوك�سمبورغ  دب���ل���ن  ان  ح���ني  يف 
ميلكان اي�سا اوراقا رابحة" يف هذا 

ال�سياق.
واو�سح ان ال�سهرة العاملية لل�ساحة 
ميزة  ت�سكل  بلوك�سمبورغ  امل��ال��ي��ة 
ا�سافة اىل موقعها املركزي و�سط 
ن�ساط  ووج������ود  ال����ي����ورو  م��ن��ط��ق��ة 
ام����وال م��ت��ط��ور وم���رون���ة يف  ادارة 
العديد من  ووج��ود  العمل  جم��ال 

فاينن�س  ف��ور  لوك�سمبورغ  وك��ال��ة 
امل��ك��ل��ف ت��ط��وي��ر ه���ذا امل��رك��ز املايل 
اأعلنت  ب���ر����س  ف���ران�������س  ل���وك���ال���ة 
����س���رك���ات ال���ت���اأم���ني ال���ك���ب���رية هذه 
لوك�سمبورغ  اىل  بالقدوم  ق��راره��ا 
لعملياتها بعد بريك�ست مع ان�سطة 

مل تكن لدينا.
مالية  وزي���ر  غرامينيا  ب��ي��ار  ل��ك��ن 
المر  يتعلق  ل  ق��ال  لوك�سمبورغ 
بناءة  م��ق��ارب��ة  اىل  داع���ي���ا  ب�����س��ب��اق 
وبرغماتية للوك�سمبورغ يف عملية 
ان��ت��ق��ال ���س��رك��ات م��ن م��دي��ن��ة املال 

بلندن منذ عام.
وقال ان من اعتقدوا ان املوؤ�س�سات 
املالية �ستغلق ابوابها يف لندن لنقل 
اخرى  اماكن  اىل  املوظفني  اآلف 

كانوا خمطئني.
من  ق�سم  نقل  �سركة   21 واعلنت 
ان�سطتها، بح�سب تقرير ملكتب كي 

املوؤ�س�سات الوروبية.
اىل  امل����ح����ل����ل  ا������س�����ار  امل����ق����اب����ل  يف 
البنية  م�������س���ت���وى  يف  حم�����دودي�����ة 
التحتية لل�سوق وطاقة ال�ستقبال 
عن  تقل  وجاذبية  امل�ساكن  وا�سعار 

احلوا�سر الكبرية.
وت��ط��م��ح ل��وك�����س��م��ب��ورغ اي�����س��ا اىل 
امل�سرفية  ال�����س��ل��ط��ة  ا����س���ت���ق���ب���ال 
الوروب���ي���ة ال��ت��ي ت��ع��ت��رب يف حمط 
فرنكفورت  مواجهة  ويف  انظارها. 
لوك�سمبورغ  تركز  وب��راغ  وباري�س 
اوروبية  ك��ع��ا���س��م��ة  و���س��ع��ه��ا  ع��ل��ى 
امل����ع����اه����دات اىل  ب���ه���ا يف  م���ع���رتف 

جانب بروك�سل و�سرتا�سبورغ.
و����س���دد غ��رام��ي��ن��ي��ا ع��ل��ى ان ق���رار 
 1965 ابريل  ني�سان  الثامن من 
ح�����ول م���ق���ر م���وؤ����س�������س���ات الحت�����اد 
الأوروب���ي ال��ذي ذك��رت به معاهدة 
اىل  ي�����س��ري   1997 ام���������س����رتدام 

•• بكني-رويرتز:

من  ال�����س��ني  اح��ت��ي��اط��ي��ات  زادت 
النقد الأجنبي يف يونيو حزيران 
وذل������ك ل��ل�����س��ه��ر اخل���ام�������س على 
التوايل، لكن بقدر اأقل بقليل من 
نزوح  تراجع  مع  ال�سوق،  توقعات 
الأم�����وال يف ظ��ل ت�سديد  روؤو������س 
�سعود  م���وج���ة  وت���وق���ف  ال���ق���ي���ود 

الدولر.
ثالثة  الح���ت���ي���اط���ي���ات  وزادت 
حزيران  يونيو  يف  دولر  مليارات 
3.057 تريليون دولر بعد  اإىل 
يف  دولر  م��ل��ي��ار   24 ارت��ف��ع��ت  اأن 

مايو اأيار.
وهذه هي املرة الأوىل التي تزيد 
اأ�سهر  فيها الحتياطيات خلم�سة 
حزيران  ي��ون��ي��و  م��ن��ذ  م��ت��ت��ال��ي��ة 

.2014
ا�ستطلعت  اق���ت�������س���ادي���ون  ك������ان 
ارتفاع  ت��وق��ع��وا  اآراءه�����م  روي����رتز 
�ستة  الأج���ن���ب���ي���ة  الح���ت���ي���اط���ي���ات 
 3.06 اإىل  دولر  م�����ل�����ي�����ارات 

تريليون يف يونيو حزيران.
القيود  �����س����ددت  ال�������س���ني  ك���ان���ت 
خارج  الأم����وال  روؤو�����س  نقل  على 
ال��ب��الد يف الأ���س��ه��ر الأخ�����رية مع 
�سعيها لدعم اليوان وكبح تراجع 

احتياطياتها الأجنبية.
وت���راج���ع���ت الح���ت���ي���اط���ي���ات نحو 
املا�سي  العام  دولر  مليار   320
اليوان هبط رغم ذلك نحو  لكن 
6.5 باملئة مقابل الدولر يف اأكرب 
انخفا�س �سنوي له منذ 1994.

احتياطيات  ق��ي��م��ة  وت����راج����ع����ت 
 73.585 اإىل  ال�سينية  الذهب 

)البنك  ال�����س��ي��ن��ي  ال�����س��ع��ب  ب��ن��ك 
املركزي(.

يونيو  ن���ه���اي���ة  يف  دولر  م���ل���ي���ار 
75.004 مليار يف  حزيران من 

اأظهرته  ح�سبما  اأي��ار  مايو  نهاية 
امل��ن�����س��ورة ع��ل��ى موقع  ال��ب��ي��ان��ات 

اع�ساء  ل���ف���ت  ي���ون���ي���و  ح�����زي�����ران 
تفاوؤل  ان  اىل  امل��رك��زي  امل�����س��رف 
تراجع  الم���ريك���ي���ني  امل��ت��ع��ه��دي��ن 
ال�سكوك  ب�����س��ب��ب  ال�����س��يء  ب��ع�����س 
حول خطط ترامب لإعادة اطالق 

القت�ساد.
م�سوؤول  ف���ي���وري  ت��ي��م��وث��ي  وق����ال 
ن�ساط  ام" ح��ول  ا���س  "اآي  موؤ�سر 

ي���زال يعك�س  و���س��ع الق��ت�����س��اد ل 
اإرث التح�سن خالل عهد اوباما.

ي��ت��غ��ري �سيء  وت���اب���ع غ��اغ��ن��ون مل 
ما  على  ال���س��واق  رك���زت  اذ  فعليا 

ميكن اأن يح�سل.
خ���الل اجل��ل�����س��ة الخ�����رية للجنة 
لالحتياطي  ال���ت���اب���ع���ة  امل����ال����ي����ة 
اوا�سط  يف  الم���ريك���ي  ال���ف���درايل 

ان  ال����س���ب���وع اىل  ه����ذا  امل�����س��ان��ع 
التي  وال���������س����دم����ات  ال���غ���م���و����س 
ي���وج���ه���ه���ا ت�����رام�����ب ل���ل���ت���ب���ادلت 
بظاللها  تلقي  الدولية  التجارية 

على اآفاق النمو.
"هذا  ب����ال����ق����ول  ف����ي����وري  وخ����ت����م 
ق���ط���اع  ي�������س���ج���ع  ل  ال����غ����م����و�����س 

العمال".

م��ن��ذ ���س��ن��وات ق��ل��ي��ل��ة ب�����داأت تركز 
املالية  مثل  القطاعات  بع�س  على 
والبيئية  وال���س��الم��ي��ة  ال�سينية 
توفر  التي  ال�سركات  اي�سا  ولكن 

حلول دفع رقمية فينتيك.

�سريبية  اتفاقات  عن  الك�سف  مع 
لوك�سمبورغ  يف  املالية  الدارة  بني 
و�سركات متعددة اجلن�سيات، تريد 
بتنويع  ت��ن��ه�����س  ان  ل��وك��م�����س��ب��ورغ 

اقت�سادها وقطاعها املايل.

وبالتوازي مع ذلك يحافظ مركز 
ا�سا�سياته  على  امل��ايل  لوك�سمبورغ 
ال�ستثمارية  ال�������س���ن���ادي���ق  وه�����ي 
ال����������روات  وادارة  وال������ت������اأم������ني 

والن�سطة املالية.

الذهب يرتاجع ويتجه لأكرب خ�صارة اأ�صبوعية يف �صهرين 
•• وا�صنطن-رويرتز:

اأكرب  ال��ذه��ب ام�����س اجل��م��ع��ة ليتجه ���س��وب  ت��راج��ع 
خ�سارة اأ�سبوعية له يف �سهرين مع �سعي امل�ستثمرين 
واأدوات  الأم��ري��ك��ي  ل���ل���دولر  الأع���ل���ى  ال��ع��وائ��د  وراء 
اخل���زان���ة ق��ب��ي��ل ب��ي��ان��ات ال��وظ��ائ��ف الأم��ري��ك��ي��ة غري 

الزراعية التي ت�سدر يف وقت لحق .
انخف�س  جرينت�س  بتوقيت   0706 ال�����س��اع��ة  ويف 
 1221.76 ال�سعر الفوري للذهب 0.2 باملئة اإىل 

دولر لالأوقية )الأون�سة(. 

وفقد املعدن 1.6 باملئة هذا الأ�سبوع ليتحرك باجتاه 
املنتهي يف  الأ�سبوع  منذ  له  اأ�سبوعي  انخفا�س  اأكرب 

اخلام�س من مايو اأيار.
وهبطت عقود الذهب الأمريكية ت�سليم اأغ�سط�س اآب 

لالأوقية. دولر   1221.30 اإىل  باملئة   0.2
اإدوارد ماير املحلل لدة انتل اف.�سي �ستون يف  وقال 
مذكرة "ي�سارونا بع�س القلق اإزاء قدرة الذهب على 
التما�سك ونتوقع بع�س ال�سعف وبخا�سة اإذا اأوقدت 
اأرقام الوظائف الأمريكية اليوم �سرارة طفرة جديدة 

يف العوائد الأمريكية."

ونزلت الف�سة 0.6 باملئة يف املعامالت الفورية اإىل 
 4.2 منخف�س  وامل��ع��دن  ل��الأوق��ي��ة.  دولر   15.90

باملئة على مدى الأ�سبوع.
يف املقابل ارتفع البالديوم 0.3 باملئة اإىل 837.25 
م�ستوياته  اأدن������ى  ���س��ج��ل  اأن  ب��ع��د  ل���الأوق���ي���ة  دولر 
ال��ث��اين م��ن يونيو ح��زي��ران يف وق��ت �سابق من  منذ 

اجلل�سة.
وانخف�س البالتني 0.2 باملئة اإىل 903.70 دولر 
لالأوقية لتبلغ خ�سائره نحو اثنني باملئة منذ بداية 

الأ�سبوع.

الأ�صهم الأوروبية تبحث عن اأر�صية بعد تراجعها 
•• ميالنو-رويرتز:

تراجعت الأ�سهم الأوروبية يف املعامالت املبكرة ام�س اجلمعة لكنها ب�سدد اإنهاء الأ�سبوع م�ستقرة مع بحث ال�سوق عن اأر�سية 
اإثر تراجعات ناجتة عن توقعات لت�سديد ال�سيا�سة النقدية.

اأ�سبوعا الذي �سجله يف اجلل�سة   11 اأدنى م�ستوى يف  0.2 باملئة لكنه ظل فوق  600 الأوروب��ي  وانخف�س املوؤ�سر �ستوك�س 
ال�سابقة بعد اأن اأظهرت وقائع اجتماع البنك املركزي الأوروبي اأن �سناع ال�سيا�سات مبنطقة اليورو اأبقوا الباب مفتوحا لإلغاء 

تعهد البنك ب�سراء ال�سندات.
 100 اأ�سابيع متتالية. وهبط املوؤ�سر فاينن�سال تاميز  اإثر خ�سائر لأربعة  0.1 باملئة منذ بداية الأ�سبوع  واملوؤ�سر منخف�س 
لالأ�سهم القيادية الربيطانية 0.2 باملئة متاأثرا بانخفا�س اأ�سعار النفط اخلام. وهبط موؤ�سر قطاع النفط والغاز، الأ�سواأ اأداء 
بني القطاعات هذا العام، 0.9 باملئة مت�سدرا خ�سائر اليوم. وهبط �سهم كارفور 3.3 باملئة ليمنى باأ�سد اخل�سائر على املوؤ�سر 

�ستوك�س بعد نتائج غري مبهرة لثاين اأكرب �سركة جتزئة يف العامل.

زيادة قوية للناجت ال�صناعي الأملاين يف مايو 

الدولر ي�صجل اأعلى �صعر مقابل الني 

اأبطاأ منو لأ�صعار املنازل الربيطانية يف 4 �صنوات 

•• برلني-رويرتز:

الأملاين  ال�سناعي  الإنتاج  ارتفاع  ام�س  بيانات  اأظهرت 
اأك���ر م��ن امل��ت��وق��ع يف م��اي��و اأي����ار م��ع��ززا ال��ت��وق��ع��ات باأن 
الربع  اأوروب��ي يف  اقت�ساد  باأكرب  النمو  �ستدعم  امل�سانع 

الثاين من ال�سنة.
واأو�سحت الأرقام ال�سادرة عن وزارة القت�ساد الأملانية 
الرتفاع  موا�سال  باملئة   1.2 ال�سناعي  الناجت  �سعود 
متو�سط  وم���ت���ج���اوزا  ال���ت���وايل  ع��ل��ى  اخل��ام�����س  لل�سهر 
التوقعات يف ا�ستطالع اأجرته رويرتز والذي كان لزيادة 

ن�سبتها 0.3 باملئة.
اإنتاج  وارت��ف��اع  الطاقة  اإن��ت��اج  يف  ب��زي��ادة  ال�سعود  تدعم 

امل�سانع من ال�سلع الراأ�سمالية وال�ستهالكية.
اإىل  ني�سان بخف�س طفيف  ابريل  ق��راءة  تعديل  وتقرر 
زيادة ن�سبتها 0.7 باملئة بدل من 0.8 باملئة يف التقدير 

ال�سابق.
الطلب  اأن  اأظهرت  اخلمي�س  اأم�س  ُن�سرت  بيانات  كانت 
الأجنبي القوي رفع طلبيات التوريد ال�سناعية يف مايو 
اأيار لكن بدرجة اأقل من املتوقع. غري اأن وزارة القت�ساد 

قالت اإنها تتوقع اأن يوا�سل القطاع ك�سب الزخم.

•• لندن-رويرتز:

مقاب  اأ�سابيع  �سبعة  يف  م�ستوياته  اأعلى  ال��دولر  �سجل 
املركزي م�سرتياته  اليابان  بنك  زاد  اأن  بعد  اأم�س  الني 
النقدي  التي�سري  يف  ليتو�سع  احلكومية  ال�سندات  من 
الأخرى  الرئي�سية  املركزية  البنوك  فيه  تتجه  وقت  يف 

�سوب الت�سديد.
وحتركت معظم العمالت يف نطاقات �سيقة قبيل بيانات 
 1230 ال�ساعة  يف  ت�سدر  التي  الأمريكية  الوظائف 

بتوقيت جرينت�س.

اليابانية  العملة  مقابل  باملئة  ن�سفا  ال���دولر  وارت��ف��ع 
 16 منذ  ل��ه  �سعر  اأق���وى  يف  ي��ن   113.835 لي�سجل 

مايو اأيار.
وقال بنك اليابان اإنه �سي�سرتي قدرا غري حمدود من 
املحلية  الفائدة  اأ�سعار  جماح  لكبح  �سعيه  مع  ال�سندات 
ال�سندات  اأ���س��ع��ار  ت��راج��ع  بفعل  ارت��ف��اع��ا  ���س��ه��دت  ال��ت��ي 

بالأ�سواق املتقدمة.
1.1420 دولر غري بعيد بذلك  وا�ستقر اليورو عند 
الذي  دولر   1.1445 �سهرا   14 يف  �سعر  اأع��ل��ى  ع��ن 

لم�سه الأ�سبوع املا�سي.

•• لندن-رويرتز:

قالت هاليفاك�س للرهن العقاري اإن 
اأ�سعار املنازل الربيطانية زادت دون 
الأ�سهر  يف  الق��ت�����س��ادي��ني  ت��وق��ع��ات 
ال����ث����الث����ة ح���ت���ى ي���ون���ي���و ح����زي����ران 
ب��اأب��ط��اأ وت��رية �سنوية لها  وارت��ف��ع��ت 
اأرب���ع �سنوات م��ع تاأثر  اأك��ر م��ن  يف 
�سلبا  للم�ستهلكني  املالية  الأو���س��اع 

من جراء ت�سارع الت�سخم.
وقالت هاليفاك�س اأم�س اإن متو�سط 
على  ب��امل��ئ��ة   2.6 زاد  امل���ن���زل  ���س��ع��ر 
اأ�سا�س �سنوي يف تلك الفرتة مقارنة 

مع زيادة 3.3 باملئة يف مايو اأيار.
ا�ستطالع  يف  القت�ساديون  وت��وق��ع 

اأجرته رويرتز زيادة 3.1 باملئة.
الربيطانية  الإ�سكان  �سوق  تباطاأت 

يونيو  ت�سويت  م��ن��ذ  ح���ادا  ت��ب��اط��وؤا 
ل�سالح  املا�سي  ال��ع��ام  م��ن  ح��زي��ران 
الن�����س��ح��اب م��ن الحت����اد الأوروب����ي 
ح��ي��ث ك���ان���ت الأ����س���ع���ار ت���زي���د نحو 

ع�سرة باملئة �سنويا وقتها.

فح�سب  ح�������زي�������ران  ي����ون����ي����و  ويف 
باملئة  الأ����س���ع���ار واح�����دا  ان��خ��ف�����س��ت 
ك��ان متو�سط  اأي���ار بينما  ع��ن م��اي��و 
اأن  روي���رتز  ا�ستطالع  يف  التوقعات 

تزيد 0.2 باملئة.

بوتني: نوا�صل التعاون لتحقيق 
التناغم باأ�صواق الطاقة 

•• هامبورج-رويرتز:

موا�سلة  تنوي  رو�سيا  اإن  اأم�����س  بوتني  ف��الدمي��ري  ال��رو���س��ي  الرئي�س  ق��ال 
التعاون مع الدول الأخرى لتحقيق التناغم باأ�سواق الطاقة العاملية واحلد 
ومنتجون  للبرتول  امل�سدرة  البلدان  منظمة  كانت  الأ�سعار.  تقلبات  من 
اآخرون بقيادة رو�سيا قد اتفقوا على خف�س اإنتاج النفط حوايل 1.8 مليون 

برميل يوميا من يناير كانون الثاين لكبح املخزونات ودعم الأ�سعار. 
وي�ستمر التفاق حتى مار�س اآذار 2018.

واأ�ساف بوتني متحدثا خالل اجتماع غري ر�سمي لدول جمموعة بريك�س 
يف هامبورج حيث ُتعقد قمة جمموعة الع�سرين اأن مو�سكو تنظر اإىل اتفاق 

باري�س ب�ساأن تغري املناخ كاأ�سا�س للتعاون طويل املدى.
بابرام  ي�سمح  زال  ما  الوقت  اأن  يعتقد  اإن��ه  املا�سي  ال�سهر  ق��ال  بوتني  ك��ان 
اإنه  ترامب  دون��ال��د  الأمريكي  الرئي�س  ق��ول  رغ��م  املناخ  تغري  ب�ساأن  اتفاق 
�سين�سحب من اتفاق باري�س. ورو�سيا من الدول املوقعة على اتفاق باري�س 

لكنها مل ت�سدق عليه ب�سكل نهائي بعد.
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     
ا�سم ال�سركة:  املوارد الذهبية للتجارة  �ش.ذ.م.م

ال�سكل  التجاري  املركز   - العقاري  العنوان: حمل رقم 604 ملك لوناك�س�س لال�ستثمار 
القانوين: ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة: 244350  رقم القيد بال�سجل التجاري: 
48063 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل 
التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
وعلى من  بتاريخ  2016/12/05  دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق    2016/12/05
لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني الكتبي وم�شاركوه حما�شبون 
قانونيون العنوان: مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي القوز 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً    04-3215356 فاك�س:   04-3215355 هاتف     - الوىل 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
ا�سم امل�سفي/الكتبي وم�شاركوه حما�شبون قانونيون

العنوان: مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي القوز 
الوىل-  هاتف  3215355-04 فاك�س: 3215356-04  مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية 
املوارد الذهبية للتجارة  �ش.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
 2016/12/05 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2016/12/05
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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اعادة حكم متهيدي بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/150  عقاري كلي              
اأن  الإقامة مبا  ليمتد جمهول حمل  ا�س بي يف ون  انف�ستمنتز  بي دي  املدعي عليه 1 جي  اإىل 
الدعوى  اأق��ام  قد  ايفان  �سابيلنكوف  فيكتور  وميثلها  ليمتد  �سيمفوين  انف�ستمنت   – املدعي 
التايل  التمهيدي  بتاريخ 11-6-2017 احلكم  املحكمة حكمت  باأن  نعلنكم  اأعاله وعليه  املذكوره 
وقبل الف�سل يف مو�سوع الدعوى بندب اخلبري الهند�سي �ساحب الدور يف خرباء اجلدول تكون 
مهمته بعد الطالع على اأوراق الدعويني وم�ستنداتهما وما ع�سى اأن يقدمه له اخل�سوم منها 
اأتعاب  ذمة  دره��م على  الف  اأمانة مقدارها ع�سرون  وق��درت  التمهيدي  باحلكم  ورد  ما  ولبحث 
اخلبري  اإع���الن  ال��دع��وى  اإدارة  مكتب  وع��ل��ى  املحكمة  خزينة  ب�سدادها  املدعية  وت��ل��زم  اخل��ب��ري 
مببا�سرة املاأمورية فور اإيداع الأمانة وحددت جل�سة 20-6-2017 لنظر الدعوى بحالتها يف حالة 
املحكمة  التقرير وح��ددت لها  ول��ورود  الأمانة وجل�سة 16-7-2016 يف حالة �سدادها  عدم �سداد 

 ch 1.B.8 جل�سة يوم الثالثاء املوافق 20-6-2017 ال�ساعة 9:30 �سباحا يف القاعة
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

اعادة حكم بالن�سر        
   يف  الدعوى 2011/1688  جتاري كلي              

اإىل املحكوم عليهم 1- فاريان انرتنا�سونال للتجارة العامة �س م ح 2- كاظم ح�سني فرخ 3-غالم ر�سا نا�سر 
�سركة   6 �سامي  تامبو  مانيان  �سوبرا  �سامي  تامبو   -5 ح  م  م  انرتايراي�سل  ت��ردجن  اي�ست  ميدل   4- اأ���س��دي 
كالك�سي انرتنا�سيونال اأوفر�سيز ليمتد 7- ح�سن اكرب رجب علي بناء جمهويل حمل الإقامة . نعنلكم باأن 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 9-7-2012 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�سالح بنك ملي ايران اأول: 
 3.912.846.83 وق��دره  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدوا  باأن  بالت�سامن  والثالث  والثاين  الأويل  عليهما  املدعي  بالزام 
ثالثة ماليني وت�سعمائة واأثني ع�سر الف وثمامنائة و�ستة واأربعون درهما ثالثة وثمانون فل�سا . على اأن 
يت�سامن معهم املدعي عليهما الرابعة واخلام�س يف حدود مبلغ مائتي و�سبعة درهم ويت�سامن معهم املدعي 
عليهما ال�ساد�سة وال�سابع يف حدود مبلغ ثالثة ماليني درهم . ثانيا: الزام املدعي عليهم بالفائدة القانونية 
التام. ثالثا: الزام  امللتزم به من  تاريخ 11-4-2011 وحتى ال�سداد  املبلغ  بواقع 9% بالت�سامن كال بح�سب 
املدعي عليهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك ممن طلبات حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا الإعالن . �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلي علنا 
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر        

   رقم  2017/4255                

زان��ادو للتطوير  اإليه:  املنذرة  – اخلليفة جميلة   ال�سيدة  املنذر:  
العقاري  �س ذ. م  لذلك املنذرة تنبه على املنذر اإليه بالأتي: تنذر 
املنذرة املنذر اإليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره 599.099 درهم وديا 
ويف حالة عدم ال�سداد وديا �سوف ت�سطر املنذرة اإىل اللجوء ملحاكم 
املبلغ والر�سوم وامل�ساريف  دبي  للمطالبة بف�سخ العقد وا�سرتداد 

ومقابل اتعاب املحاماة  والفائدة القانونية بواقع %12 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

انذار عديل بالن�سر        
   رقم  2017/4254                

ت���اون �سنرت  اإل��ي��ه:  امل��ن��ذرة  – اخلليفة جميلة   ال�����س��ي��دة  امل���ن���ذر:  
ماجنمنت ليمتد  لذلك املنذرة تنبه على املنذر اإليه بالأتي: تنذر 
املنذرة املنذر اإليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره 599.099 درهم وديا 
ويف حالة عدم ال�سداد وديا �سوف ت�سطر املنذرة اإىل اللجوء ملحاكم 
املبلغ والر�سوم وامل�ساريف  دبي  للمطالبة بف�سخ العقد وا�سرتداد 

ومقابل اتعاب املحاماة  والفائدة القانونية بواقع %12 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 1177
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد بن�سان الوي�سيو�س الوي�سيو�س هندي اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته يف الرتخي�س التجارية ركن العزرة 
– �سابو  ال�سيد  وذل��ك   741810 جت��اري  ترخي�س  والأر�سيات  التك�سية  ملقاولت 

فياكولم بابو – هندي اجلن�سية حيث مت تنازل �ساحب الرخ�سة .
وعمال بن�س  املادة 14 فقرة 5 من القانون الحتادي رقم 4 ل�سنة 2013 يف �ساأن 
الت�سديق  واأن��ه �سوف يتم  الإع��الن للعلم  العدل فقد اقت�سي ن�سر هذا  الكاتب 

على الإجراء امل�سار اإليه بعد ا�سبوعني من تاريخ  هذا الإعالن .
مكتب الكاتب العدل

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1175

اجلن�سية   بنغايل  �سديقي  الدين  غيا�س  – حممد  ال�سيد  ب��اأن  للجميع  معلوما  ليكن 
– فروك  ال�سيد  اإىل  وذل��ك   %70 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
اأحمد �سديق اأحمد بنغايل اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة ور�سة الربوة لت�سليح كهرباء 
وعادم ال�سيارات تاأ�س�ست باإمرة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 212247 تعديالت اأخرى: 
ل يوجد  وعمال بن�س  امل��ادة 14 فقرة 5 من القانون الحت��ادي رقم 4 ل�سنة 2013 يف 
�ساأن الكاتب العدل فقد اقت�سي ن�سر هذا الإعالن للعلم واأنه �سوف يتم الت�سديق على 
الإجراء امل�سار اإليه بعد اأ�سبوعني من تاريخ  هذا الإعالن فمن لديه اأي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لإتباع الإجراءات القانونية .
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وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 1174
– الهند  احل��ق  نفي�س  ���س��ودري  – �ساحله  ال�سيدة  ب��اأن  للجميع  ليكن معلوما 
ال�سركة  يف   %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية 
ريتز لقطع غيار ال�سيارات مبوجب الرخ�سة رقم 119597 وذلك اإىل ال�سيد -1 ك 
م نفي�س احلق �سودري بنغالدي�س اجلن�سية . وعمال بن�س  املادة 14 فقرة 5 من 
القانون الحتادي رقم 4 ل�سنة 2013 يف �ساأن الكاتب العدل فقد اقت�سي ن�سر هذا 
الإعالن للعلم واأنه �سوف يتم الت�سديق على الإجراء امل�سار اإليه بعد ا�سبوعني 
من تاريخ  هذا الإعالن فمن لديه اأي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكور لإتباع الإجراءات القانونية .
الكاتب العدل 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   
    يف الدعوى رقم 2017/140    جتاري كلي العني

املرفوعة من – حممد �سايل �سليمان �سد1 ليجي�س كولييل  2- ا�سوكان 
باأنه  نفيدكم  كوبار.  ا�سوك  كي�سافان   4 ال�سديق-  ابوبكر   -3 كولنجارا 
ت��ق��رر ع��ق��د اج��ت��م��اع اخل���ربة يف ال��دع��وى امل���ذك���ورة اأع����اله وذل���ك يف يوم 
وذل����ك مبكتب  ع�����س��را  ال��راب��ع��ة  ال�����س��اع��ة   2017-7-10 امل���واف���ق  الث��ن��ني 
ال���دوري هاتف  – خلف حمم�سة  ال��زه��راء  – ���س��ارع  بال�سارقة  اخل��ب��ري 
اأو  الدعوى  اأط��راف  ح�سور  يرجي  وعليه   0504812673/0569549541:
م�سطحبني  املحددين  واملكان  املوعد  يف  الدعوى  اأط��راف  من  كل  وكيل 

معكم كافة الأوراق وامل�ستندات التي تتعلق بالدعوى املذكورة.

اعالن اجتماع خربة بالن�سر

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

اإىل املدعي عليها – �سركة بيت الب�سرى للمقاولت العامة باأبوظبي 
اأننا قد مت  اأب��و ظبي حيث  بالدعوى رقم 9006/2017 جت��اري جزئي 
املوافق  انتدابنا خبري هند�سي بالدعوى فقد مت حتدي يوم الأربعاء 
12-7-2017 ال�ساعة الثامنة �سباحا موعدا لالجتماع واملعانية باملوقع 
بال�سيد/  اخلا�سة  خليفة  مبدينة  الكائنة  بالفيال  العمل  لكم  التابع 
عبد اهلل م�سعل ثم النتقال لباقي املواقع اخلا�سة  بكم مبدينة خليفة 
ومدينة حممد بن زايد واملذكورة بالدعوى ويف حال عدم ح�سوركم اأو 

وكيل قانوين عنكم �سيتم املبا�سرة باملهمة املوكلة لنا .
خبري مهند�ش – حممد فريد عبد احلميد �شاهني

اعالن بالن�سر

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02822/2017 جتاري   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/00921/2017  جتاري- ايجارات بالن�سر

اإىل املنفذ �سده : ديكور وم فور �سرياميك اند ديزاين �س ذ م م جمهول حمل 
اف��ت��اب اعجاز  اف��ت��اب �سيخ  – اوراجن��زي��ب  ت��ق��دم ط��ال��ب التنفيذ  الإق��ام��ة حيث 
ال�سادر ل�ساحله احلكم يف الدعوى املذكورة  اأعاله والقا�سي بالتي: 1- الزام 
املدعي عليها مبا ي�ستجد من قيمة ايجارية اعتبارا من تاريخ 16-6-2016 حتى 
بالزام  الفعلي بواقع مبلغ وقدرهم 49680 درهم كاأجرة �سنوية  الإخ��الء  تاريخ 
املدعي عليها بت�سليم املدعي براءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه دبي. 2- بالزام 
املدعي عليها باإخالء العني املوؤجرة مو�سوع الدعوى وت�سليمها خالية للمدعي 
3- بالزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدرهم 49680 درهم  كقيمة ايجارية للفرتة 
بامل�سروفات  املدعي عليها  ال��زام   -4  . تاريخ 16-6-2015 حتى 2016-6-15  من 
ثانيا يف الدعوي املتقابلة رقم 1595 ل�سنة 2017 برف�سها والزامها بامل�سروفات. 
من  يوما  ع�سر  خم�سة  خالل  احلكم  هذا  بتنفيذ  مكلفون   اإنكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ 

الجراءات القانونية املنا�سبة لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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  اعالن ح�سور املدعى عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/04650/2017 �سكني
اإىل املدعي عليه : اك�سيل انتريير�س �س ذ.م م مبا اأن املدعي : الرمل الأبي�س لإدارة العقارات 
اإلزامكم  املركز بطلب  اأمام  اإيجارات  اأقام �سدكم الدعوى 02/04650/2017 �سكني  ذ م م قد 
بالتايل : مطالبة مالية اإلزام املدعي عليه مبا ي�ستجد من اأجرة حتى تاريخ الإخالء التام. 
اإخالء عقار اأن املدعي عليه ميتنع عن �سداد الأجرة للماأجور لفرتة من 1-11-2016 وحتى 
25-5-2017 فرت�سد بذمته مبلغ 23238 درهم وميتنع عن �سداده رغم اإخطاره بال�سداد  اأو 
الإخالء بالن�سر يف 24-4-2017 رقم الأر�س 621-1 . مطالبة مالية اأنه تر�سد بذمة املدعي 
عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 1-11-2016 وحتى 25-5-2017 رغم اخطاره بالن�سر 
الزام   . التام  الإخ��الء  تاريخ  اأج��رة حتى  من  ي�ستجد  وم��ا  ال�سداد  عن  يف2017-4-24 ميتنع 
اأن امل�ستاأجر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه ولبد من تطهري  بت�سليم م�ستندات 
املاأجور من تلك اللتزامات ليمكن اإعادة النتفاع به . مطالبة مالية الزام املدعي عليه بر�سوم 
وم�ساريف الدعوى. وقررت اللجنة الق�سائية اإعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الثالثاء 
املوافق 11-7-2017 ال�ساعة  2:30 م اأمام اللجنة الق�سائية اللجنة الرابعة بالدائرة البتدائي 
واملنعقدة مبقر مركز ف�س ملنازعات اليجارية لنظر الدعوى وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة 
اإىل ثالثة اأيام من تاريخ الن�سر.فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميتلك قانونا وتقدمي مالديكم 

من دفاع وم�ستندات يتم اإ�سدار هذه الوثيقة الكرتونيا ول تتطلب اأي ختم اأو توقيع. 
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 اإعادة اعالن ح�سور املدعى عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/04647/2017 �سكني
اإىل املدعي عليه: جوكر برودك�سنز مبا اأن املدعي: الرمل الأبي�س لإدارة العقارات �س ذ م م 
قد اأقام �سدكم الدعوى 02.04647.2017 �سكني اإيجارات اأمام املركز بطلب اإلزامكم بالتايل 
املدعي  اأن  عقار  اإخالء  التام.   الإخالء  تاريخ  حتى  اأجرة  من  ي�ستجد  ما  مالية  – مطالبة 
عليه ميتنع عن  �سداد الأج��رة للماأجور للفرتة من 9-2-2017 وحتى 25-5-2017 فرت�سد 
بذمته مبلغ 14771 درهم وميتنع عن �سداده رغم اإخطاره بال�سداد اأو الإخالء بالن�سر يف 26-

4-2017 رقم الأر�س 591.0 . – مطالبة مالية – ما ي�ستجد من اأجرة حتى تاريخ الإخالء 
الأج��رة للماأجور للفرتة  من 2-9- املدعي عليه ميتنع عن �سداد  اأن  – اإخ��الء عقار  التام. 
2017 وحتى 25-5-2017 رغم اإخطاره بالن�سر يف 26-4-2017 ميتنع من ال�سداد وما ي�ستجد 
امللزم بقيمة  امل�ستاأجر هو  اأن  اإل��زام بت�سليم م�ستندات   . التام  اأج��رة حتى تاريخ الإخ��الء  من 
ا�ستهالك الكهرباء واملياه ولبد من تطهري املاأجور من تلك اللتزامات ليمكن اإعادة النتفاع 
به . مطالبة مالية اإلزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. وقررت اللجنة الق�سائية 
اإعادة اإعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الثالثاء املوافق 11-7-2017 ال�ساعة  2:30 اأمام 
املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�س  البتدائية  بالدائرة  الرابعة  اللجنة  الق�سائية  اللجنة 
الن�سر.  تاريخ  اأي��ام من  اإىل ثالثة  امل�سافة  بتق�سري مدة  اأمر  الدعوى وقد  لنظر  اليجارية 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي مالديكم من دفاع وم�ستندات. يتم اإ�سدار 

هذه الوثيقة الكرتونيا ول تتطلب اأي ختم اأو توقيع. 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8   

  اعالن حكم ن�سر

اعالن حكم غيابي يف الدعوى   02/04607/2017 جتاري
املحكوم له طالب الإعالن – �سركة دانية لالإدارة وال�ست�سارات العقارية  
ذ.م .م العنوان الرب�ساء 1 بناية دو�سلدورف املكتب رقم 04.4472444.703 
م  م  ذ  �س  لل�سحن  ولكري  اإعالنه  املطلوب  عليه  املحكوم   055.1908882
العنوان دبي الكرامة بناية نار�سكو على قطعة الأر�س رقم 0-379 املكتب 
رقم : M05 منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة  12-6-2017 حكمت اللجنة 
املوؤجرة وت�سليمها  العني  باإخالء  املدعي  عليه  الزام  مبثابة احل�سوري 
ب�سداد مبلغ وقدرهم  املدعي عليها  اإل��زام  ال�سواغل  للمدعي خالية من 
44780 درهم قيمة ال�سيكات املرجتعة الزام املدعي عليها بامل�سروفات . 
وحيث اأن القانون قد الزم باإعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه 
عدم  ح��ال��ة  نهائي  لي�سبح  متهيدا  باحلكم  نعلنكم  ل��ذل��ك  الطعن  م��ن 

الطعن عليه يف املواعد القانونية . 
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  اعالن حكم ن�سر

اعالن حكم غيابي يف الدعوى   02/04021/2017 جتاري
املحكوم  له طالب الإعالن �سركة دانية لالإدارة وال�ست�سارات العقارية 
  04.4472444.703 املكتب  دو���س��ل��دورف  بناية   1 الرب�ساء  العنوان  م  م  ذ 
�س  الكمبيوتر  لتجارة  اأم��ك��و   – املطلوب  عليه  املحكوم   055.1908882
رقم:  الأر����س  نار�سكو على قطعة  بناية  الكرامة  دب��ي    : العنوان  م  م  ذ 
 2017-5-28 بجل�سة  ال�سادر  احلكم  منطوق    S-3  : رق��م  املحل   379-0
حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري اإلزام املدعي عليها ب�سداد بدل اليجار 
املتاأخر من تاريخ امتداد عقد اليجار ال�سابق 22-3-2016 بواقع الأجرة 
وحتى  فل�سا  وثمانون  وث��الث  واربعمائة  الفا  �ستة   6.433.83 ال�سهرية 
7-10-2016 الزام املدعي عليها بدفع ر�سوم وم�ساريف الدعوى . وحيث 
الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من  باإعالن احلكم  الزم  القانون قد  اأن 
الطعن لذلك نعلنكم باحلكم متهيدا لي�سبح نهائي حالة عدم الطعن 

عليه يف املواعيد القانونية . 
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  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02377/2017 جتاري   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/00997/2017  جتاري- ايجارات بالن�سر

طالب  تقدم  حيث  الإق��ام��ة   حم��ل  جمهول  للعقارات  ال��رب���س  �سده  املنفذ  اإىل 
ل�ساحله  ال�سادر  م  م  ذ.  العقارية  وال�ست�سارات  ل���الإدارة  دانية  �سركة  التنفيذ 
اأجرة  ا�ستجد من  بالأتي: 1- وما  والقا�سي  اأع��اله  املذكورة  الدعوى  احلكم يف 
من تاريخ 29-1-2017 وحتى تاريخ الإخالء الفعلي بواقع 98770 درهم �سنويا 
العني حمل  باإخالء  املدعي  عليها  بالزام  اللجنة مبثابة احل�سوري  2- حكمت 
الدعوى وت�سليمها خالية من ال�سواغل. 3- مع الزامها باأن توؤدي للمدعي مبلغ 
اأج��رة من تاريخ الإخ��الء الفعلي بواقع  ا�ستجد من  وقدرهم 69065 درهم وما 
الكهرباء  ب��راءة ذمة عن خدمات  �سهادة  والزامها  بتقدمي  �سنويا  98770 درهم 
ومع ر�سوم وم�ساريف الدعوى 4- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم اإنكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ 
اتخاذ  يتم  ���س��وف  املبينة  املهلة  خ��الل  التنفيذ  ع��ن  امتناعكم  ح��ال  ويف  الن�سر 

الإجراءات القانونية املنا�سبة لتنفيذه. 
 ادارة تنفيذ الحكام
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تنويه
بال�سارة اىل العالن ال�سادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 12020 بتاريخ 2017/5/15 
ابوظبي  التجاري/رمي  بال�سم   )CN-1143527( التجارية  الرخ�سة  بخ�سو�س 
للمقاولت العامة ذ.م.م تنوه دائرة التنمية القت�سادية بانه ورد خطاأ يف العالن امل�سار 
العامة  للمقاولت  ابوظبي  ا�سم جتاري من/ رمي  تعديل  انه جاري:  وال�سحيح  اليه 

ذ.م.م اىل رمي ابوظبي للمقاولت العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�سكل القانوين من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد.

بال�سافة اىل التعديالت ال�سابقة
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا الجراء مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل 14 يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق 

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

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون مطر الكعبي 

للحالقة رخ�سة رقم:CN 1121343 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة علي خمي�س علي �سعيد الكعبي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف مطر عبيد جمعه حممد الكعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8

اإعــــــــــالن
الغواين  ال�س�����ادة/خياط  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1107068 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة علي خمي�س علي �سعيد الكعبي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف مطر عبيد جمعه حممد الكعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12064 بتاريخ 2017/7/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مغ�سلة �ساين دري�س 

رخ�سة رقم:CN 1995332 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة يو�سف حممد عبيد �سامل الكثريي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف جعفر عمر عبداهلل مهري الكثريي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

لإعالناتكم يف 
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الفجر الريا�ضي

الثقايف  احل��م��ري��ة  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  اأف�����رد 
الرامية  بخطته  ملحوظا  اهتماما  الريا�سي 
الريا�سات  كافة  تاأهيل لعبيه يف  اإىل موا�سلة 
وم��ن��ه��ا ب��ي��ن��ه��ا ك����رة ال���ق���دم والأن�����س��ط��ة املائية 
ال�سنية  واملراحل  الفردية واجلماعية  والألعاب 
ا�ستعدادا للمو�سم الريا�سي 7102 _ 8102 
امل�ساركة  النادي  ف��رق  تعك�س  اأن  على  والتاأكيد 
التي  املكانة  واخل��ارج��ي��ة  املحلية  البطولت  يف 
املجالت  �ستى  يف  الإماراتية  الريا�سة  حققتها 
وما بلغته الريا�سة يف اإمارة ال�سارقة من تقدم 
وت��ط��ور يف ظ��ل م��ا ي��ول��ي��ه ن���ادي احل��م��ري��ة من 

عناية وتقدير واهتمام وو�سول للمن�سات .

تراأ�س الجتماع الذي عقد مبقر نادي احلمرية 
م�ساء اأم�س الأول وهو الجتماع الأول للمو�سم 
عبيد  ج��م��ع��ة    7102/8102 ال���ري���ا����س���ي 
ال�سام�سي  وح�سره �سامل غامن ال�سام�سي نائب 
واأع�ساء  احل��م��ري��ة  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
مدير  ال�����س��رو���س  وم����اأم����ون  الإدارة  جم��ل�����س 

النادي.
ويف بداية الجتماع رفع جمعه ال�سام�سي اأ�سمى 
اأي�����ات ال��ت��ق��دي��ر مل��ق��ام ح�����س��رة ���س��اح��ب ال�سمو 
القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 
ال�سارقة  حاكم  لالحتاد  الأعلى  املجل�س  ع�سو 
_ حفظه اهلل ورع��اه _ على رعايته الكرمية 

اإمارة ال�سارقة  ودعمه الالحمدود للريا�سة يف 
وم���ا ي��ول��ي��ه ���س��م��وه م���ن م��ت��اب��ع��ة دائ���م���ة لنادي 
النجاحات  م���ن  ع����زز  ال�����ذي  الأم�����ر  احل��م��ري��ة 
الفردية  ال���ري���ا����س���ات  خم��ت��ل��ف  يف  ال���ك���ب���رية 
الأن�سطة  يف  الن�ساط  ع��ن  ف�سال  واجل��م��اع��ي��ة 

الثقافية واملجتمعية .
النادي  اإدارة  جمل�س  اأع�����س��اء  ال�سام�سي  ودع���ا 
ال���ن���ادي ودعم  اإىل م��وا���س��ل��ة ج��ه��ده��م خل��دم��ة 
ال��ن��م��و وال���ت���ط���ور ال���ري���ا����س���ي وال���ث���ق���ايف ال���ذي 
اأن بزغ ا�سم  حتقق طيلة ال�سنوات ال�سابقة بعد 
النادي يف كافة امليادين الريا�سية �سواء املحليه 
دور  اأه��م��ي��ة  على  واأك���د   . وال��ع��امل��ي��ة  والإقليمية 

والكوادر  والفنية  الإداري��ة  والأجهزة  الالعبني 
الوظيفية يف موا�سلة �سناعة النجاح والو�سول 
ن���ادي  ا����س���م  ب����ات  اإىل  ال��ت��ت��وي��ج  م��ن��ا���س��ات  اإىل 
احلمرية دائم التكرار بها م�سريا اإىل اأن النادي 
على  للحفاظ  وخرباته  اإمكاناته  كافة  �سي�سع 
اإ�ستعرا�س  جرى  بعدها  امل�سرف.  امل�ستوى  هذا 
الدائمة  والفرق  اللجان  خمتلف  اإ���س��ت��ع��دادات 
املقبل  وماليا  للمو�سم  وفنيا  اإداري��ا  الريا�سية 
ال�سيفي  امللتقى  م�ستجدات  لآخ���ر  ب��الإ���س��اف��ة 
لهذا العام. كما ومت الإطالع على ما مت اإدراجه 
م���ن ب��ع�����س الإ����س���اف���ات ع��ل��ى م���وؤ����س���رات الداء 
اإدارية  الت�سغيلية وفق مناذج وتقارير  للخطط 

وفنية وفق اأف�سل املعايري لر�سد كافة املنجزات 
اللجان  لكافة  التح�سني  وفر�س  القوة  ونقاط 
وال���ف���رق ال��ري��ا���س��ي��ة ل��ت��ح��ق��ق ج��م��ل��ة الأه�����داف 
جمل�س  اأع�ساء  وتناول  للنادي.  الإ�سرتاتيجة 
النادي  يوليه  م��ا  اإىل  الج��ت��م��اع  خ��الل  الإدارة 
من وطيد ال�سلة من اأعمال ترنو اإىل الهتمام 
املباين  �سيانة  يف  املتعلقة  امليدانية  ب��الع��م��ال 
امل��الع��ب  وا�ستكمال  ت��اأه��ي��ل  واإع�����ادة  وامل��ن�����س��اآت 
املرافق  بع�س  يف  التو�سعة  اأع��م��ال  على   العمل 
واملرتددين  املنت�سبني  كافة  لإ�ستقبال  اإ�ستعدادا 
لكافة  املنا�سبة  البيئة  للنادي  و�سمان  توفري 
والجتماعية.  والثقافية  ال��ري��ا���س��ة  ال��ربام��ج 

ال�سباب  احلمرية  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  دع��ا  كما 
لفعاليات  والنت�ساب  الإن�سمام  اإىل  والفتيات 
ملتقى احلمرية ال�سيفي والذي ينظمه النادي 
ل��ل��ع��ام ال��ث��ال��ث وال��ع�����س��رون ع��ل��ى ال��ت��وايل مبقر 
النادي يف منطقة احلمرية باإمارة ال�سارقة �سمن 
الهادفة  وال��ربام��ج  ال�سيفي  الن�ساط  فعاليات 
لالأن�سطة  الوطني  ال��ربن��ام��ج  يت�سمنها  ال��ت��ي 
بالتعاون   7102 ب����الدي  ���س��ي��ف   ���� ال�سيفية 
والريا�سة  ال�سباب  لرعاية  العامة  الهيئة  مع 
ال�سارقة  بحكومة  الريا�سي  ال�سارقة  وجمل�س 
7102/70/90م  ب��ني  ال��واق��ع��ة  ال��ف��رتة  يف 

ولغاية 7102/80/01م.

اأفرد خططا لتاأهيل الالعبني ورفع كفاءة املرافق الريا�شية 

جمل�س اإدارة نادي احلمرية الريا�صي ي�صتعر�س جاهزيته للمو�صم الريا�صي 2017_2018

الدراج لينجن يح�شد جائزة الروح الهجومية يف املرحلة ال�شاد�شة من جولة فرن�شا

الدراج الرنويجي من فريق الإمارات يقدم اأداء مبهرًا �صمن املجموعة املتقدمة خالل 210 كم

اأبدى فريق باري�س �سان جريمان الفرن�سي ا�ستعداده لدفع اأكرب مبلغ 
يدفعه اأي فريق اآخر ل�سم املوهبة الفرن�سية ال�ساب كليان مبابي خالل 

فرتة النتقالت ال�سيفية احلالية.
عاًما   18 العمر  البالغ من  مبابي  �سم  ك��ربى يف  ف��رق  ع��دة  وترغب 
وقاد  املا�سي،  املو�سم  موناكو  برفقة  مميز  مو�سم  ن�سف  ق��ّدم  وال��ذي 
الدوري  بلقب  والفوز  اأوروب���ا  اأبطال  دوري  نهائي  ن�سف  اإىل  الفريق 

الفرن�سي.
رئي�س  نا�سر اخلليفي  لقاء جمع  اإعالمية عن  تقارير  وحتدثت عدة 
الفريق الباري�سي مع عائلة كليان مبابي ناق�سوا خالله اإمكانية �سمه 

الالعب وقّدم رجل الأعمال القطري وعوًدا مبنحه اأجًرا كبرًيا.

ومل يقدم فريق باري�س �سان جريمان اأي عر�س لفريق موناكو ولكنه 
الإم��ارة حول جنمه  يتلقاه فريق  اأك��رب عر�س  ا�ستعداده لدفع  اأب��دى 
ال�ساب وينتظر املبلغ الذي ير�سى عليه املزاد املفتوح من الفرق املناف�سة 

لدفعه.
املناف�س الأبرز لباري�س �سان جريمان على  ويبقى فريق ريال مدريد 
الفريق  م��درب  زي��دان  الدين  زي��ن  الفرن�سي  لكون  مبابي  كليان  �سم 
بالربتغايل  اإعجابه  دائًما  اأب��دى  كما  موناكو  لنجم  مثاًل  يعد  امللكي 
كري�ستيانو رونالدو وفريق ريال مدريد الذي كان قريًبا من التعاقد 

معه حني كان عمره 14 عاًما.
ل عدم بيع كليان مبابي لفريق فرن�سي ويف�سل بيعه  لكن موناكو يف�سّ

الأغلى  العر�س  انتظار  يف  ق��وي  �سراع  و�سيدور  فرن�سا  خ��ارج  لفريق 
ل�سم النجم ال�ساب والذي قد يتجاوز 135 مليون يورو كاأغلى �سفقة 

يف التاريخ.
ودخل نادي يوفنتو�س الإيطايل �سباق التعاقد مع الالعب الفرن�سي 

كيليان مبابي، مهاجم موناكو الفرن�سي.
ا  عر�سً يجهز  يوفنتو�س  اأن  الكتالونية  �سبورت  �سحيفة  واأو���س��ح��ت 

�سخًما للتعاقد مع مبابي الذي يبلغ من العمر 18 عاًما فقط.
واأو�سحت ال�سحيفة اأن املدير التنفيذي ليوفنتو�س، جو�سيب ماروتا، 
واملدير الريا�سي فابيو باراتيت�سي، يدر�سان اإمكانية التعاقد مع مبابي، 

بعد اقرتاب ح�سم �سفقة فيديريكو بريناردي�سكي لعب فيورنتينا.

اأن تعاقد يوفنتو�س مع مبابي لن يكون �سهاًل،  اأكدت  لكن ال�سحيفة 
املو�سم  تاألق  ال��ذي  الالعب  ب�سم  واآر�سنال  ري��ال مدريد  يف ظل رغبة 

املا�سي.
وكانت تقارير اإجنليزية اأو�سحت اأن اآر�سنال تقّدم بعر�س قيمته 142 

مليون يورو للح�سول على خدمات مبابي.
و�سجل مبابي 26 هدًفا و�سنع 14 يف 44 مباراة مع موناكو املو�سم 
املا�سي، لي�سهم يف تتويجه بلقب الدوري الفرن�سي وال�سعود اإىل ن�سف 

نهائي دوري اأبطال اأوروبا.
وي�سعى فريق ال�سيدة العجوز اإىل تعزيز �سفوفه على اأمل الظفر بلقب 

دوري اأبطال اأوروبا، بعد اأن خ�سر النهائي مرتني يف اآخر 3 اأعوام.

�صان جريمان م�صتعد جلعل مبابي اأغلى لعب يف التاريخ

عر�ساً  لي��ن��ج��ن  �ستيك  ف��ي��ج��ارد  الإم������ارات  ف��ري��ق  دراج  ق���دم 
فرن�سا،  ج��ول��ة  م��ن  ال�ساد�سة  امل��رح��ل��ة  خ��الل  م��ب��ه��راً  هجومياً 
ليفوز بجائزة اأف�سل دراج مهاجم لهذه املرحلة، والتي �ستمكنه 
وقاد  املقبلة.  املرحلة  املميز خ��الل  الأح��م��ر  امل��ئ��زر  ارت���داء  م��ن 
ي�سارك لأول  وال��ذي  التقدم،  املتخ�س�س يف  الرنويجي  ال��دراج 
متكونة  متقدمة  جمموعة  فرن�سا،  جولة  يف  م�سريته  يف  مرة 
 210� ال�سباق مل�سافة جتاوزت  اإىل مقدمة  من ثالثة دراجني 
3 كم  اآخر  اأن بقية الدراجني متكنوا من جتاوزهم يف  اإل  كم، 

من ال�سباق.
وقد واجه الدراجون حرارة مرتفعة تزيد عن 30 درجة مئوية 
الفرن�سية،  ت��روا  مدينة  يف  انتهت  والتي  املرحلة،  ه��ذه  خ��الل 
ومتكن الدراج مار�سيل كيتل من فريق كويك-�ستيب فلورز من 
ال�سباق  نهاية  قبيل  �سريعة  انطالقة  بعد  املرحلة  بهذه  الفوز 

لتكون هذه ثاين مرحلة يفوز بها خالل هذه اجلولة.
الذي  لينجن  ال���دراج  ق��ال  امل��رح��ل��ة،  ع��ن  حديثه  معر�س  ويف 
كان اأطول الدراجني الثالثة قامة �سمن املجموعة املتقدمة: 
كانت هذه املرحلة �سعبة كونها م�سطحة ب�سكل �سبه كامل. كان 
املتقدمة �ستظل يف  اأن جمموعتنا  اأن ن�سدق  ال�سعب جداً  من 
اأكرب  جناحاً  اأحقق  اأن  اأم��ل  ل��دي  ال�سباق.  نهاية  حتى  املقدمة 
خ��الل امل��راح��ل الأخ���رى م��ن اجل��ول��ة، وال��ت��ي ت�سم منحدرات 
اأك��ر من اأي اأح��د اآخ��ر يف  اأك��رب من ه��ذه. لقد واجهت ري��اح��اً 
هذا ال�سباق، لكنني متكنت من احلفاظ على و�سع جيد ب�سبب 
اأنني متتعت  اإىل جانب  كولناغو،  ط��راز  لدراجتي من  قيادتي 

بلياقة عالية، لقد كان يوماً جيداًّ.
املتخ�س�سني  للدراجني  جديدة  فر�سة  ال�سابعة  املرحلة  وتعد 
وتت�سمن  كم   213،5 م�سافة  على  متتد  اإذ  ال�سرعة،  ب�سباق 
“تروا”، حيث  املتقدمة مدينة  واح��داً. تغادر املجموعة  ت�سلقاً 
متجهني  الدراجني  من  جمموعة  تقدم  الأغلب  على  �سن�سهد 

نحو “نوي �سان جورج”. 
املتقدمة خالل اجلزء  املجموعة  اأن ترتاجع  املمكن  ولكن من 
كم   50 م�سافة  وال��ذي ميتد على  ال�سرعة  �سباق  الأخ��ري من 

ومن املتوقع اأن ميثل حتدياً بالن�سبة اإىل الدراجني.
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ت��و���س��ل ال��ع��م��الق الأمل������اين ديرك 
فريقه  م��ع  ات��ف��اق  اىل  نوفيت�سكي 
عقده  لتمديد  مافريك�س  دال����س 
مو�سمه  ب��ال��ت��ايل  ل��ي��خ��و���س  م��ع��ه 
الأم�����ريك�����ي  ال����������دوري  يف  ال�20 

للمحرتفني يف كرة ال�سلة.
واو�������س������ح ب����ي����ان ل�����ن�����ادي دال��������س 
ن��وف��ي��ت�����س��ك��ي )39  ان  م��اف��ري��ك�����س 
ع����ام����ا( ���س��ي�����س��ب��ح ث�����اين لع�����ب يف 
ال��دوري الأم��ريك��ي يخو�س  تاريخ 
لو�س  ا���س��ط��ورة  بعد  مو�سما   20
اجنلي�س ليكرز كوبي براينت الذي 

اعتزل يف نهاية املو�سم املا�سي.
امريكية يف  اع��الم  و�سائل  وذك��رت 
وقت �سابق اخلمي�س ان نوفيت�سكي 
مل��دة عامني  )2،13 م( وق��ع عقدا 

مقابل 10 ماليني دولر.
“اي ا�س بي ان” ان  وذك��رت �سبكة 
مع  ات��ف��اق  اىل  ت��و���س��ل  مافريك�س 
الخري  ان  اىل  م�سرية  نوفيت�سكي 
الذي  العقد  يف  بند  تفعيل  رف�س 
كان يربطه بالنادي املو�سم املا�سي 
25 مليون  والذي يخوله تقا�سي 

دولر هذا املو�سم.
بت�سحيات  ق���ام  نوفيت�سكي  وك���ان 
املا�سي  امل����و�����س����م  ك����ب����رية  م���ال���ي���ة 
م�ساعدة  اأج��ل  من  عقده  لتجديد 
لعبني  م��ع  التعاقد  على  ال��ف��ري��ق 
جدد فوافق على عر�س بقيمة 50 
مليون دولر ملو�سمني. ومل تختلف 
احل�����ال ه����ذا امل���و����س���م ح��ي��ث واف���ق 
العمالق الملاين على التمديد ملدة 
مو�سمني مقابل 10 ماليني دولر 
مع امكانية ملافريك�س بف�سخ العقد 

العام املقبل.
واف��������ق على  ن���وف���ي���ت�������س���ك���ي  وك��������ان 
ال�������س���ن���وي عام  ت��خ��ف��ي�����س رات����ب����ه 
مع  ع��ق��ده  م���دد  ع��ن��دم��ا   2014
وقبل  م��وا���س��م.   3 اىل  مافريك�س 
ن��وف��ي��ت�����س��ك��ي ت��ق��ا���س��ي م��ب��ل��غ 30 
الثالث  ال�سنوات  مليون دولر عن 

اي بانخفا�س وا�سح يف اجره حيث 
ح�سل يف 2010 على 80 مليون 
دولر عن 4 اعوام )اي 20 مليونا 

يف العام الواحد(.
ومل يتم الك�سف عن تفا�سيل العقد 
واف�����س��ل لع���ب يف  مافريك�س  ب��ني 

تاريخه.
ابريل  يف  اع��ل��ن  نوفيت�سكي  وك���ان 
امل��ا���س��ي ان���ه ي��رغ��ب يف ال��ب��ق��اء مع 
واحدا  مو�سما  مافريك�س  دال����س 

على الأقل.
 14،2 م��ع��دل  نوفيت�سكي  و�سجل 
نقطة يف 54 مباراة املو�سم املا�سي 
ل���ه م���ع الفريق  وه����و اق����ل م���ع���دل 
-1998 معه  الول  مو�سمه  منذ 

 8.2 معدله  بلغ  عندما   1999
نقطة يف املباراة الواحدة.

وغاب نوفيت�سكي عن 23 من اول 
املو�سم  ه��ذا  لفريقه  م��ب��اراة   29
وتر  امل��ت��ك��ررة يف  الإ���س��اب��ات  ب�سبب 

اخيل.
يف  م���رة   13 نوفيت�سكي  و����س���ارك 

قيا�سي(  )رق��م  النجوم  كل  م��ب��اراة 
-2000 متتالية  م��رة   12 بينها 

يف  لع��ب  اف�سل  اختري   .2012
 ،2007-2006 مو�سم  ال��دوري 
ثم اف�سل لعب يف الدوار النهائية 
باللقب  ت���وج  ع��ن��دم��ا   2011 ع���ام 
ح�ساب  على  مافريك�س  دال���س  مع 
النهائي،  ال�����دور  يف  ه��ي��ت  م��ي��ام��ي 
امام  النهائي  الدور  وثاأر خل�سارته 

الخري عام 2006.
م�سجل  �ساد�س  نوفيت�سكي  وا�سبح 
الأم�����ريك�����ي  ال����������دوري  ت�����اري�����خ  يف 
ل��ل��م��ح��رتف��ني ب��ب��ل��وغ��ه ح��اج��ز 30 
املا�سي. وبلغ  الف نقطة يف مار�س 
الن  حتى  نوفيت�سكي  ن��ق��اط  ع��دد 
اف�سل  لي�سبح  نقطة   30260

هداف اجنبي يف الدوري.
قائمة  اىل  ن��وف��ي��ت�����س��ك��ي  وان�������س���م 
م�����ن ����س���ت لع����ب����ني اأ����س���ط���وري���ني 
األ��ف نقطة   30 م��ن  اأك��ر  �سجلوا 
يف ال����دوري الم���ريك���ي، ه��م كرمي 
نقطة،   38387 اجل����ب����ار  ع���ب���د 

كوبي   ،36928 م����ال����ون  ك������ارل 
33643، مايكل جوردان  برانيت 
ت�سامبريلين  وويلت   ،32292

.)31419(
اف�سل  ب���ات  نوفيت�سكي  ان  ي��ذك��ر 
ه��داف يف تاريخ دال���س مافريك�س 
رولن�����دو  م��ت��خ��ط��ي��ا   2008 ع����ام 

بالكمان.
بلوغ  يف  مافريك�س  دال����س  وف�سل 
حيث  املو�سم  هذا  النهائية  الدوار 
املركز  يف  امل��ن��ت��ظ��م  امل���و����س���م  ان���ه���ى 
ال�سرقية  باملنطقة  ع�سر  احل���ادي 

بر�سيد 33 فوزا و49 خ�سارة.
اعتزاله  اع��ل��ن  ن��وف��ي��ت�����س��ك��ي  وك����ان 
الثاين  ك���ان���ون  ال�����دويل يف  ال��ل��ع��ب 
يناير 2016 بعدما خا�س 153 
�سجل  امل��ان��ي��ا  منتخب  م��ع  م���ب���اراة 

فيها 3045 نقطة.
�سباط  يف  ال��دول��ي��ة  بدايته  وك��ان��ت 
فرباير 1997، وقاد املنتخب اىل 
يف  العامل  بطولة  يف  الثالث  املركز 
 ،2002 ع����ام  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات 

وامل��رك��ز ال��ث��اين يف ب��ط��ول��ة اأوروب����ا 
بانه  علما  2005 يف �سربيا،  ع��ام 
اختري اف�سل لعب يف البطولتني.

وكانت املباراة الخرية لنوفيت�سكي 
بطولة  يف  المل������اين  امل��ن��ت��خ��ب  م���ع 
ا�سبانيا  ام���ام   2015 ع��ام  اوروب����ا 
اأيلول  م��ن  ال��ع��ا���س��ر  يف   77-76
�سبتمرب املا�سي وخرجت من الدور 

الول للبطولة الوروبية.
هداف  اف�سل  نوفيت�سكي  واخ��ت��ري 
 2001 يف ب��ط��ول��ة اوروب�����ا اع����وام 

و2005 و2007.
فين�س  املخ�سرم  انتقل  جهته،  من 
�سفوف  اىل  ع���ام���ا(   40( ك���ارت���ر 
�ساكرامنتو كينغز ملدة مو�سم واحد 
بح�سب  دولر  م��الي��ني   8 م��ق��اب��ل 

تقارير �سحافية امريكية.
ويلعب كارتر الذي كان حرا عقب 
انتهاء عقده مع ممفي�س غريزلري، 
ال�������دوري  يف  م���و����س���م���ا   19 م���ن���ذ 
المريكي حيث هو الالعب الكرب 

�سنا.
وب���داأ ك��ارت��ر م�����س��واره م��ع تورونتو 
رابتورز حيث نال معه لقب اف�سل 
لعب واعد عام 1999، ثم انتقل 
اىل ن��ي��وج��ريزي ن��ت�����س واورلن�����دو 
ودال�س  �سنز  وفينيك�س  ماجيك 
مافريك�س قبل اللتحاق مبمفي�س 

غريزلري عام 2014.
لكارتر  ال��ت��ه��دي��ف��ي  امل���ع���دل  وب���ل���غ 
امل��و���س��م امل��ا���س��ي 8 ن��ق��اط م��ع 3،1 
يف  دقيقة   24،6 معدل  يف  متابعة 
امل��ب��اراة ال��واح��دة، علما ب��ان معدله 
يف م�����س��واره الح���رتايف يف الدوري 
 4،6 ن��ق��ط��ة،   18،2 ج����دا:  م��ث��ري 

متابعة و3،3 متريرة حا�سمة.
يف  نقطة   24555 كارتر  و�سجل 
ان ينجح  الم��ريك��ي دون  ال���دوري 
يف التتويج بلقبه، وتوج مع منتخب 
عام  �سيدين  اوملبياد  بذهبية  بالده 

.2000

فو�صى يف بطولتي اأفريقيا بعد اإيقاف ال�صودان
ال��ق��دم )فيفا(  ل��ك��رة  ال���دويل  ال���ذي فر�سه الحت���اد  الإي��ق��اف  ت�سبب 
على الحتاد ال�سوداين يف فو�سى باجلولة الأخرية من مباريات دور 
مباريات   3 الآن  األغيت  اإذ  لالأندية  اأفريقيا  بطولتي  يف  املجموعات 

حا�سمة ومت ا�ستبعاد الأندية ال�سودانية.
وياأتي اإيقاف الحتاد ال�سوداين لأجل غري م�سمى ب�سبب مزاعم حول 
التي  للقيادة  الق�سري  الطرد  وبعد  �سوؤونه  يف  حكومي  تدخل  وج��ود 

يعرتف بها فيفا من مقر الحتاد يف اخلرطوم.
الو�سول  اأج��ل  م��ن  يونيو  نهاية  حتى  لل�سودان  مهلة  فيفا  واأع��ط��ى 
اأنه يدير  لت�سوية بني الطرفني املتنازعني واللذين يزعم كل منهما 
الف�سل يف  اإن  اليوم اجلمعة،  فيفا  وق��ال  البالد  القدم يف  ك��رة  احت��اد 
متلك  وكلها  ال�سودانية،  الأندية  اأن  يعني  وهذا  لالإيقاف.  اأدى  ذلك 
وكاأ�س  اأفريقيا  اأب��ط��ال  دوري  يف  الثمانية  ل��دور  الو�سول  يف  فر�سة 

الأخرية  مبارياتها  خو�س  من  ممنوعة  اأ�سبحت  الأفريقي،  الحت��اد 
يف دور امل��ج��م��وع��ات. ومب��وج��ب ال��ق��رار اأك���د الحت���اد الأف��ري��ق��ي لكرة 
قطبا  ويلعب  البطولتني.  م��ن  ال�سودانية  الأن��دي��ة  ا�ستبعاد  ال��ق��دم 
اخلرطوم الهالل واملريخ يف املجموعة نف�سها يف دوري الأبطال وكان 
اليوم اجلمعة، لكن مباراتيهما �سد  الثمانية  التاأهل لدور  بو�سعهما 
النجم ال�ساحلي التون�سي وفريوفياريو بريا املوزامبيقي مت اإلغائهما 
ال��ت��ايل. وك��ان هالل  ل��ل��دور  املناف�سني  الناديني  ت��اأه��ل  م��ا يعني  وه��و 
الأبي�س، مفاجاأة كاأ�س الحتاد الأفريقي والذي �سمن بالفعل التاأهل 
دور  الأخ��رية يف  زامبيا خلو�س مباراته  يف  م��وج��وداً  الثمانية،  ل��دور 
املجموعات �سد زي�سكو يونايتد بعد غد الأح��د، وهي مواجهة كانت 
هالل  وا�ستبعد  الثالثة،  املجموعة  يف  الأول  املركز  �ساحب  �ستحدد 
الأبي�س اأي�ساً من البطولة. كما تعني العقوبة اأن الحتاد الأفريقي 

�ستارز  بالتينم  ملواجهة  حكام  عن  �سريعاً  البحث  عليه  القدم  لكرة 
الحتاد  كاأ�س  يف  �سوازيالند  من  �سوالوز  ومبابان  اأفريقي  اجلنوب 
ي�ستطيع  لن  ال�سوداين  التحكيم  طاقم  لأن  ال�سبت،  اليوم  الأفريقي 
�سد  �سارمة  م��واق��ف  يتخذ  ال��ذي  فيفا،  وي��رغ��ب  اللقاء.  اإدارة  الآن 
معت�سم  اإع��ادة  يف  الأع�ساء،  الحت���ادات  �سوؤون  يف  احلكومي  التدخل 
العدل  املا�سي قررت وزارة  ال�سوداين. وال�سهر  جعفر لقيادة الحتاد 
ال�سودانية اإبعاده عن املن�سب وطردت ال�سرطة اأع�ساء جمل�س اإدارته 

من مقر الحتاد ليحل حمله عبد الرحمن �سر اخلتم.
وقال فيفا يف بيان: “�سيتم رفع الإيقاف فقط مبجرد اإلغاء مر�سوم 
اإعادة  م��ع   2017 يونيو  م��ن  ال��ث��اين  يف  ال�سادر  ال��ع��دل  وزارة  وكيل 
جعفر  معت�سم  ال��دك��ت��ور  ورئي�سه  ال�����س��وداين  الحت���اد  اإدارة  جمل�س 

ملواقعهم«.

اأه��دى احت��اد الإم��ارات لألعاب القوى امليدالية 
القوى اىل �سمو  اآ�سيا لألعاب  الف�سية لبطولة 
الحتاد  رئي�سة  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�سيخة 
الن�سائي العام الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية 
الأع���ل���ى لالأمومة  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س��ة  الأ����س���ري���ة 
“ ت��ق��دي��را وتثمينا  “ اأم الم����ارات  وال��ط��ف��ول��ة 
ب�سفة  الماراتية  للمراأة  الدائم  �سموها  لدعم 

عامة وللريا�سة الماراتية خا�سة..

�سعيد  حممد  علياء  الإماراتية  العداءة  وكانت 
احتلت املركز الثاين يف �سباق 5000 مرت جري 
ال�21  الآ�سيوية  للبطولة  الفتتاحي  اليوم  يف 
ب��ه��ان��ب�����س��وار الهندية  وامل��ق��ام��ة ح��ال��ي��ا مب��دي��ن��ة 
10 يوليو اجل��اري بعد مناف�سة  وت�ستمر حتى 
قوية مع �سبع ع��داءات هن الأب��رز بالعامل بعد 
 15.59.59 ق��دره  امل�سافة يف زمن  ان قطعت 
الكازاخ�ستانية  عن  فقط  ثانيتني  بفارق  ثانية 

داريا ما�سلوفا �ساحبة ذهبية امل�سابقة.
�سنجفاين  ج�����ادي  ال��ه��ن��دي��ة  ال����ع����داءة  وح���ل���ت 
امل��ي��دال��ي��ة الربونزية  ال��ث��ال��ث ون��ال��ت  امل��رك��ز  يف 
وزمنها 16.00.24 دقيقة وتلتها زميلتها اي 
 16.01.96 وزمنها  ال��راب��ع  املركز  يف  �سوريا 
وزمنها  خا�سة  ري��وك��ودي��و  اليابانية  ث��م  دقيقة 
هيو  �سون  ال��ك��وري��ة  ث��م  دقيقة   16.11.15
�ساد�سة بزمن 16.30.70 دقيقة ثم ال�سينية 

 17.53.88 ب���زم���ن  ���س��اب��ع��ة  د���س��ن��ج  ك��ي��ول��ن 
بر�سيد  ثامنة  كارتينا  الندوني�سية  ثم  دقيقة 

دقيقة.  18.29.23
حممد  علياء  لعداءتنا  الف�سية  امليدالية  وتعد 
تاأمل  اذ  ال��غ��ي��ث  اول  ال��ه��ن��د  اآ���س��ي��وي��ة  يف  �سعيد 
بعثة األعاب القوى يف ميدالية ثانية يف م�سابقة 
التتابع 4 يف 400 مرت عدو والتي منلك فيها 

حظوظا قوية.

وكانت لفتة طيبة من الحتاد ال�سيوي ان يقوم 
ادارة  جمل�س  ع�سو  ال��ك��م��ايل  اأح��م��د  امل�ست�سار 
الحت��اد ال��دويل رئي�س احت��اد الم���ارات لألعاب 
مرت   5000 م�سابقة  بطالت  بتتويج  ال��ق��وى 

جري وتقليد بطلتنا علياء بامليدالية الف�سية.
عق�������������ب  الكمال�������ي  امل�ست�س������������ار  وق���������ال 

التتوي�������ج : 
الذهبية  امليدالية  ان نهدي الم��ارات  ناأمل  كنا 

ولكن الثانيتني الخرييتني من ال�سباق خطفتا 
م��ن��ا ه���ذه ال��ل��ح��ظ��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة ..ه�����ذه ه���ي اأم 

الألعاب التي حتفل بالإثارة.
وزميالتها  �سعيد  حممد  علياء  ان  اإىل  م�سريا 
ي�سرين  احلو�سني  وفاطمة  ووداد  بيتي  ال��ه��ام 
اهدافهن  حتقيق  نحو  ال�سحيح  الطريق  على 
من  اخوانهن  جانب  اىل  القريب  امل�ستقبل  يف 

الرجال.

علياء حممد حترز ف�صية �صباق 5000 مرت يف بطولة اآ�صيا 

امل�سنفة  مالدينوفيت�س  كري�ستينا  الفرن�سية  جتاهلت 
وميبلدون  ببطولة  ال��ث��اين  ال���دور  يف  هزميتها   12
للتن�س قائلة اإنها ل تهتم مبا حدث، واإنها �سعيدة بعدم 
و6ج4  و6ج4   6-2 مالدينوفيت�س  وخ�سرت  اإ�سابتها. 
الأول  اأم�����س  ري�سك  األي�سون  املغمورة  الأمريكية  اأم���ام 
من  خروجها  هو  �سيء  اأه��م  اأن  اأك��دت  لكنها  اخلمي�س، 

امللعب رقم 18 دون اإ�سابة.
اأردت فقط  وقالت: احلقيقة مل اأكن لأهتم بهزميتي.. 
ال��ب��ق��اء يف ح��ال��ة ب��دن��ي��ة ج��ي��دة، واأ���س��ع��ر ب�����س��ع��ادة لعدم 

اإ�سابتي فقد �ساهدنا ما هو اأ�سواأ .
وجاءت ت�سريحات الالعبة الفرن�سية بعد �ساعتني من 
حمفة  على  ماتيك-�ساندز  بيثاين  الأم��ري��ك��ي��ة  خ���روج 
اإ�سابة  اآخر وهي ت�سرخ من �سدة الأمل بعد  من ملعب 

خطرية يف الركبة.
بعدم  طالبتا  وري�سك  اأنها  اإىل  مالدينوفيت�س  واأ�سارت 

اللعب على امللعب بعد اأول �سوطني يف املباراة.
اأول  بعد  ومناف�سك  اأن���ت  تتفق  اأن  ال��ن��ادر  م��ن  وق��ال��ت: 
�سوطني يف اإحدى البطولت الأربع الكربى على اإيقاف 
اللعب، ت�ساأل احلكم عن اللوائح عندما يطلب الالعبان 
عدم موا�سلة اللعب، والإجابة هي عدم القدرة على فعل 

�سيء، لالأ�سف يجب ا�ستمرار املباراة.
واأ�سافت: يف البداية اأعتقد اأنكم ت�ستطيعون روؤية لون 
اأر�س امللعب، واحلقيقة ل يوجد ع�سب، واخلط اخللفي 

كان زلًقا للغاية.
ال��ذي تقام وميبلدون على  اإجن��ل��رتا  ن��ادي عموم  واأك��د 
مالعبه اأن م�سوؤويل البطول، ومن بينهم نيل �ستوبلي 

 18 رقم  امللعب  تفقدوا  الأر�سية  عن  امل�سرفني  رئي�س 
خالل املباراة واأنه ميكن اللعب عليه .

امللعب  ب��اأر���س  اخلا�سة  “ال�ستعدادات  ب��ي��ان:  يف  وق��ال 
متت بنف�س الطريقة مثل ال�سنوات املا�سية.

املعتاد  وم��ن  الطبيعي،  الع�سب  م��ن  ال�سطح  واأ���س��اف: 
اأي��ام من   4 اأن تظهر عالمات عند اخلط اخللفي بعد 
وتعديل  الأم���ور  مالحظة  �سنوا�سل  وت��اب��ع:  البطولة. 

خطتنا للحفاظ على الع�سب ب�سكل منا�سب.
وقالت �سورانا كري�ستيا مناف�سة ماتيك- �ساندز اإن اأر�س 
17 كانت زلقة بع�س ال�سيء، لكن ل �سيء  امللعب رقم 

غري معتاد.
واأ�سافت لل�سحفيني: كلنا نعلم اأن الع�سب يكون خطرًيا 
بع�س الأحيان، خا�سة مع مرور الأيام يف البطولة وقلة 

الع�سب وكرة الرمال.
كدت  نتحرك،  متى  نعلم  جميًعا  اأّن��ن��ا  اأعتقد  وتابعت: 
نعلم  ل��ذا  كرتني،  اإىل  الو�سول  اأردت  عندما  اأ�سقط  اأن 
املالعب  من  قلياًل  خطورة  اأك��ر  الع�سبية  املالعب  اأن 

ال�سلبة اأو الرملية.
واأ�سارت مالدينوفيت�س اإىل اأن احلديث عن حالة املالعب 

نال القدر الأكرب من احلديث يف غرف املالب�س.
وقالت: ل اأريد و�سف الأمر باأنه اإهمال اأو ما �سابه، لكن 

نعم اأمتنى عدم تعر�س اأي لعب لإ�سابة.
اأقابل العديد من  اأنا يف غرف مالب�س ال�سيدات لذا ل 
الالعبني، لكن نعم من حتدثت اإليهن… ل اأعلم على 
اأي ملعب لعبت اأجني�سكا رادفان�سكا لكنها قالت اإنه كان 

�سيًئا.

املخ�شرم كارتر ينتقل اىل �شاكرامنتو كينغز 

نوفيت�صكي يخو�س مو�صمه الـ20 يف �صلة املحرتفني

مالدينوفيت�س املهزومة تنتقد 
مالعب وميبلدون الزلقة

مي�صي يتربع ببقايا طعام حفل زفافه ملوؤ�ص�صتني خرييتني
ذكرت تقارير اإعالمية اأن النجم الأرجنتيني ليونيل مي�سي، لعب بر�سلونة الإ�سباين لكرة القدم، تربع 
بكميات الطعام وال�سراب املتبقية من حفل زفافه الفخم، الذي اأُقيم يوم اجلمعة املا�سي، اإىل اثنتني من 

املوؤ�س�سات اخلريية يف مدينة روزاريو الأرجنتينية.
واأو�سحت �سحيفة ل كابيتال اليومية، التي ت�سدر يف روزاريو، اأن مي�سي تربع بكل امل�سروبات والأطعمة 
والوجبات اخلفيفة، التي مل ت�ستهلك يف احلفل، اإىل بنك الطعام بروزاريو وموؤ�س�سة كونني والتي تعمل يف 

خمتلف اأنحاء البالد ملكافحة �سوء التغذية لدى الأطفال.
املا�سي،  يوم اجلمعة  روزاري���و،  روك��وزو يف مدينة  اأنتونيال  بزواجه من �سديقته  احتفل  وك��ان مي�سي قد 
ت�سلم  اأن��ه جرى  الطعام  بنك  م�سوؤولو  واأو�سح  العامل.  اأنحاء  �سيًفا من جميع   260 اأك��ر من  بح�سور 
كميات من الوجبات الغذائية وامل�سروبات الغازية، ونظًرا لأن البنك ل يقبل امل�سروبات الكحولية، �سيجرى 
اأع��وام عديدة  منذ  رو�ساريو  الطعام يف  بنك  وارتبط  البنك.  ل�سالح  ر�سده  �سيتم  الذي  باملال  ا�ستبدالها 
مبوؤ�س�سة مي�سي اخلريية، التي متده، على �سبيل املثال، بقم�سان لعب النجم الأرجنتيني وكذلك الكرات 

لطرحها يف مزادات وتوجيه عائدات بيعها ل�سالح بنك الطعام.
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الفجر الريا�ضي

ماريا  جو�سيب  ال��ق��دم  لكرة  ال�سباين  ال���دوري  بطل  و�سيف  بر�سلونة  ن��ادي  رئي�س  ك�سف 
الفريق  اىل  الن�سمام  ي��ود  ف��ريات��ي  م��ارك��و  الإي��ط��ايل  ال���دويل  الو�سط  ان لع��ب  بارتوميو 

الكاتالوين لكن فريقه باري�س �سان جرمان الفرن�سي ل يريد بيعه.
ان يتطلب  العدل  “هل من  ديبورتيفو” :  “موندو  بارتوميو يف حديث مع �سحيفة  وقال 
الدوري ال�سباين بنودا جزائية لتحرير لعبيه ؟ هذا الدوري الوحيد الذي يتطلب ذلك. 

حتى  الالعب  �سيكلفك  كم  تعرف  ل  لنا،  بالن�سبة  م�سكلة  الم��ر  ه��ذا  يخلق 
تدخل يف املفاو�سات«.

يعتقد  معه.  تعاقد  ان  نحب  لع��ب  ف��ريات��ي،  مثل  “ا�ستخدم  وتابع 
م��درب��ون��ا ان���ه ي��ن��ا���س��ب ط��ري��ق��ة لعبنا يف خ��ط ال��و���س��ط ون��ع��رف ان 

نادي  اىل  ف��ريات��ي  وان�سم  بر�سلونة«.  اىل  الن�سمام  ي��ود  ال��الع��ب 
العا�سمة الفرن�سية عام 2012 من بي�سكارا وحتول اىل اأحد اأعمدته 
43 مباراة  2016-2017، خا�س الالعب  الأ�سا�سية. ويف مو�سم 

مع الفريق �سجل خاللها ثالثة اأهداف.
جرمان  �سان  بباري�س  تت�سل  عندما  بارتوميو  واأردف 

وتتحدث مع رئي�سه القطري نا�سر اخلليفي 
يقول لك انه فرياتي لي�س للبيع، ول 

عقده.  يف  حت���ري���ري  ب��ن��د  ي���وج���د 
اذا كان  يعود للرئي�س القرار ما 

�سيجل�س معنا للمفاو�سة.
كرة  املعنى،  ه��ذا  يف  وتابع 

ال����ق����دم ال����س���ب���ان���ي���ة ل 
مي��ك��ن��ه��ا ال���دف���اع عن 

توجد  ه��ن��ا  نف�سها. 
التحريرية  البنود 
خ����الف����ا ل���ل���خ���ارج. 

ت�������ل�������ك الن���������دي���������ة 
مب���ق���دوره���ا ال���ق���دوم 

والدفاع ونحن ل.
مل  ان��ه  بارتوميو  وك�سف 

�سان  ادارة  مع  بعد  يجل�س 
جرمان برغم رغبة الالعب 

المر  ان  م���ذك���را  ب���ال���ق���دوم، 
عينه حدث مع لعب الو�سط 
فابريغا�س  �سي�سك  ال���س��ب��اين 

عندما رف�س ار�سنال النكليزي 
مفاو�سة بر�سلونة ملدة �سنة.

لدينا  الم��ل  يفقد  مل  بارتوميو  لكن 
حتى 31 اب اغ�سط�س، ل اعرف ما اذا كنا 

يريد  ان��ه  الالعب  ق��ال  ونتفاو�س...  �سنجل 
مبقدوره  ان  جرمان  �سان  ابلغه  فيما  الرحيل، 

الرحيل فقط عندما ينتهي عقده.
وي��رت��ب��ط ف��ريات��ي بعقد م��ع ال��ن��ادي امل��م��ل��وك من 
هيئة ق��ط��ر ل��ال���س��ت��ث��م��ارات ال��ري��ا���س��ي��ة ح��ت��ى عام 

.2021
كامبلي  دي  دون��ات��و  ال��الع��ب  وكيل  ك�سف  ب���دوره، 
يف  اجلمعة  �سبورت”  ديلو  “كوريريي  ل�سحيفة 
حديث عنونته ال�سحيفة فرياتي �سجني الأمري: 
بر�سلونة يريد ماركو منذ �سنة على الأق��ل، لكن 

الق�سة ت�سارعت يف الأي��ام املا�سية. وحتدث دي كامبلي عن تخوين فرياتي يف فرن�سا على 
قدمه  ما  متاما  يعرف  للجميل،  ناكرا  لي�س  ماركو  واأ�ساف  الجتماعي.  التوا�سل  و�سائل 
باري�س �سان جرمان اليه. لكن من ل يغويه عر�س بر�سلونة، بعمر الرابعة والع�سرين وقبل 

�سنة من املونديال.
وتابع هل �سيبني �سان جرمان فريقا تناف�سيا لوروبا او �سيكتفي بالدوري الفرن�سي وكاأ�س 
بقيمة  خيايل  وعر�س  مبابي  كيليان  الفرن�سي  املهاجم  عن  كثريا  نتحدث  فرن�سا؟ 

�سان جرمان اي لعب. ي�ستقدم  مل  الن  حتى  لكن  ملوناكو،  يورو  مليون   150
وتابع دي كامبلي قال يل رئي�س النادي ان فرياتي مرتبط بعقد حتى 2021 
ول ميكنني بيعه لأنه البطل الذي �سنبني عليه فريقا كبريا، ولأنه اذا بعته 

�ساأ�سع موقعي يف خطر. يف الدوحة لن ي�ساحمونني على ذلك.
وكان فرياتي حذر نهاية ال�سهر املا�سي من اأن الوعود ل تكفي، م�سرتطا 
ان ي�سبح فريقه كبريا ليوا�سل م�سريته معه “انطالقا من انني ل اأرغب 
يف ان اأرحل عن النادي الفرن�سي باأي ثمن، ما اأريد ان اأراه هو ما اذا كانوا 

ي�سكلون فعال هذه املرة فريقا كبريا.
وتابع كل �سنة، يقولون انهم يريدون ان يبنوا فريقا كبريا لكن يف وقت 
لح��ق ن��رى النتائج ، م��وؤك��دا ان ال��وع��ود ل تكفي. لكن ه��ذه امل��رة اذا اأجنز 
باري�س �سان جرمان مع هرنيكي يف اإ�سارة اىل املدير الريا�سي اجلديد 
ال��ربت��غ��ايل ان��ت��ريو ه��رني��ك��ي ف��ع��ال م��ا ي��ق��ول��ه، ���س��اأك��ون �سعيدا جدا 

بالبقاء .
وفقد نادي العا�سمة الفرن�سية الذي يدربه ال�سباين اأوناي اإميري 
اأحرزه  ال��ذي  املحلي  ال���دوري  بطولة  لقب  املن�سرم،  املو�سم  يف 
بلقبه  توج  ال��ذي  ن��ادي موناكو  ل�سالح  تواليا،  اأع��وام  لأربعة 
2000. كما خرج �سان جرمان من ثمن  الأول منذ العام 
نهائي دوري اأبطال اأوروبا يف كرة القدم على يد بر�سلونة، 
اذ خ�سر ايابا على ملعب مناف�سه 1-6، بعدما كان قد 

تقدم ذهابا على اأر�سه بنتيجة كبرية -4�سفر.

غوتــزه يعــود اإلــى دورمتونــد يف الوقــت املنـا�صب
عانى  التي  ال�سحية  الوعكة  من  لل�سفاء  غوتزه  ماريو  املهاجم  متاثل  جاء 
منها، يف الوقت املنا�سب، ليتمكن من امل�ساركة مع فريقه برو�سيا دورمتوند 
الأملاين لكرة القدم يف انطالقة عهد جديد حتت قيادة مديره الفني اجلديد 

بيرت بو�س، اإذ بداأ الفريق اأم�س اجلمعة، ا�ستعداداته للمو�سم املقبل.
وقال مدير الكرة بنادي دورمتوند مايكل زورك، يف ت�سريحات ملجلة كيكر 
الأملانية اإن ماريو غوتزه �سي�سارك ب�سكل طبيعي مع الفريق. ويوا�سل غوتزه 
ن�سرت  الغذائي وقد ظهر يف �سور  التمثيل  ا�سطرابات  التعايف من م�سكلة 
بدنية  وح��ال��ة  ال���وزن  يف  بنق�س  الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  ع��رب  اأخ���رياً 
اأف�سل. وذكر غوتزه، عرب ح�سابه على في�س بوك: �ساأبداأ املرحلة الثالثة من 
برنامج التعايف، هذا يعني اأنني �ساأنتهي من اختبارات الأداء واأبداأ التدريبات 
التدريب من  وملعب  الإ�ستاد  اإىل  بالعودة  للغاية  �سعيد  قريباً،  الفريق  مع 
جديد. وتدرج غوتزه )25 عاماً( من قطاعات النا�سئني بدورمتوند حتى 

ميونخ،  ب��اي��رن  ال��غ��رمي  اإىل  انتقل  ث��م  الأول،  الفريق  �سفوف  �سمن  ت��األ��ق 
ع��ودة غوتزه،  وامل�ستوى. وج��اءت  اللياقة  لكنه عانى لفرتات من تراجع يف 
 2014 العامل  كاأ�س  نهائي  الأمل��اين يف  للمنتخب  الفوز  �سجل هدف  ال��ذي 
ف�سل  بداية  يوليو2016 مبثابة  دورمتوند من جديد يف  اإىل  بالربازيل، 
باهت يف م�سريته الحرتافية. فقد عانى الالعب ب�سكل كبري، واأعلن الفريق 
التي  ال�سحية،  امل�سكلة  على  بدقة  الوقوف  دون  حم��ددة  غري  لفرتة  غيابه 
الوزن.  يف  ملحوظة  زي��ادة  مع  اإ�سابته  تكرر  يف  ت�سببت  والتي  منها  يعاين 
وحاول الالعب التغلب على م�ساكله اللياقية من خالل تكثيف التدريبات، 
بدقة  ت�سخي�س حالته  ج��رى  وبعدها  امل��رج��وة،  بالنتائج  ي��اأت  ذل��ك مل  لكن 
ليبداأ مرحلة العالج والتعايف حتى بات الآن ب�سدد العودة ب�سكل طبيعي اإىل 
�سفوف دورمتوند. واإىل جانب غوتزه، ين�سم اإىل دورمتوند لعبوه اجلدد 
عمر توبراك وحممود داوود وماك�سيميليان فيليب ودان-اأك�سيال زاغادو، اإذ 

يتطلع بيرت بو�س اإىل قيادة الفريق لنتائج اأف�سل يف املو�سم اجلديد، بعد اأن 
اأنهى املو�سم املا�سي يف املركز الثالث بالدوري الأملاين )بوند�سليغا(.

ويعد اإدماج الوجوه اجلديدة مع الفريق �سمن اأولويات املدير الفني، لكنه 
اأوباميانغ �سمن خططه،  باإدراج جنم الهجوم بيري-اإميريك  اأي�ساً  مطالب 
على الأقل يف الوقت احلايل. ويتوقع م�ساركة اأوباميانغ، هداف البوند�سليغا 
يف املو�سم املا�سي، يف تدريبات اليوم رغم ما يرتدد حول رغبته يف النتقال 
ل�سم  قوياً  مر�سحاً  ال�سيني  جواجنيان  تياجنني  ويعد  ال�سني.  يف  للعب 
املهاجم الغابوين، كما حتدثت العديد من التقارير يف الفرتة املا�سية حول 
حول  احلديث  دار  كذلك  ج��ريم��ان.  �سان  باري�س  اإىل  ان�سمامه  احتمالت 
رحيل عثمان دميبلي عن �سفوف دورمتوند، لكن زورك �سرح ل�سحيفة دي 
عاماً   20 العمر  البالغ من  الالعب  لرحيل  فر�سة  اأو  �سبيل  ل  باأنه  فيلت 

واملرتبط مع النادي بعقد ي�ستمر حتى 2021.

رئي�س بر�صلونة: فرياتي �صجني يف �صان جريمان

هاميلتون على القمة يف جتارب جائزة النم�صا الكربى 

اأ���س��ب��ح الرج��ن��ت��ي��ن��ي ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����س��ي ال����ذي مدد 
ع��ق��ده اخ����ريا م���ع ف��ري��ق��ه ب��ر���س��ل��ون��ة و�سيف 
ال��دوري ال�سباين لكرة القدم، الالعب  بطل 
رئي�س  بح�سب  العامل  يف  دخ��ل  اأغلى  �ساحب 

ناديه جو�سيب ماريا بارتوميو.
م���ع �سحيفة  م��ق��اب��ل��ة  ب��ارت��وم��ي��و يف  وق�����ال 
م���ون���دو دي��ب��ورت��ي��ف��و: ه���و اف�����س��ل لع���ب يف 
العامل  كاأف�سل لعب يف  له  وندفع  العامل، 
لهذا  يقدم  احد  القدم. ل  تاريخ كرة  ويف 

النادي ما يقدمه ليو مي�سي.
واأعلن بر�سلونة متديد عقد مي�سي )30 
عاما(، اأف�سل لعب يف العام 5 مرات، حتى 
دون ان يك�سف عن قيمة العقد. من   2021

ترتيب  يف  لع������ب  ث����ال����ث  م��ي�����س��ي  وك�������ان 
ال��ري��ا���س��ي��ني الأع����ل����ى دخ����ال م���ع 80 
بينها  ام�����ريك�����ي،  دولر  م���ل���ي���ون 
ومكافاآت،  روات����ب  م��ل��ي��ون   53
فورب�س  جملة  ت�سنيف  بح�سب 
املتخ�س�سة مطلع حزيران يونيو 
عقده. متديد  قبل  وذلك   ،2017

الربتغايل كري�ستيانو  وت�سدر غرميه 
دولر  مليون   93 مع  الرتتيب  رونالدو 
يليه  ومكافاآت  روات��ب   58 بينها  امريكي 
ال�����س��ل��ة الأم����ريك����ي ليربون  ك����رة  لع����ب 

جامي�س .
و���س��ي��ب��ق��ى م��ي�����س��ي ال������ذي ان�������س���م اىل 
اك����ادمي����ي����ة ال�����ن�����ادي ع���ن���دم���ا ك�����ان يف 
الثالثة ع�سرة من عمره وبات اف�سل 
هداف يف تاريخ العمالق الكاتالوين 
 583 يف  اه����داف   507 بت�سجيله 
الفريق  �سفوف  يف  ر�سمية،  مباراة 
والثالثني  ال��راب��ع��ة  ب��ل��وغ��ه  ح��ت��ى 
نهاية  اي رمب��ا حتى  ع��م��ره،  م��ن 
م�����س��ريت��ه، ع��ل��م��ا ب���اأن���ه امل����ح اىل 
روزاري�������و  ال���ل���ع���ب يف  رغ���ب���ت���ه يف 
م�����س��ق��ط راأ����س���ه وحت���دي���دا نادي 

نيولز اولد بويز الذي ي�سجعه.
ف����رتة �سهر  ال���الع���ب  ومي�����س��ي 
زواجه  بعد  الأرجنتني  يف  الع�سل 
يف 30 حزيران يونيو من �سديقته 

واأم طفليه انطونيال روكوتزو.

مي�صي الأعلى دخال يف العامل

لوكاكو ي�صتعد لإ�صعال املناف�صة يف 
مان�ص�صرت يونايتد

بدا لفرتة طويلة اأن األفارو موراتا 
م��ه��اج��م ري����ال م���دري���د ه���و بديل 
اإبراهيموفيت�س، لكن يبدو  زلتان 
مهاجم  ل��وك��اك��و  روم��ي��ل��و  اأن  الآن 
اإي��ف��رت��ون ه��و م��ن ���س��ي��ق��ود هجوم 
م��ان�����س�����س��رت ي��ون��اي��ت��د امل��ن��اف�����س يف 
ال����دوري الإجن��ل��ي��زي امل��م��ت��از لكرة 

القدم املو�سم املقبل.
واأ�سبح لوكاكو املو�سم املا�سي رابع 
لعب ي�سجل 80 هدًفا اأو اأكر يف 
 24 يبلغ  اأن  قبل  املمتاز  ال���دوري 
عاًما واأحرزها مع و�ست بروميت�س 
األ��ب��ي��ون واإي���ف���رت���ون، وك��اله��م��ا ل 
الفرق  يف  املوجودة  املواهب  ميلك 

الكبرية.
لذلك  يونايتد  مان�س�سرت  وافتقر 
خ���الل ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة، و�سنع 
خ���وان م��ات��ا وه��رني��ك خميرتيان 
اأه������داف فقط   10 ب��وغ��ب��ا  وب����ول 

املو�سم املا�سي.
امل��درب جوزيه  ومل ت�ساعد خطط 
مان�س�سرت  امل��ت��ح��ف��ظ��ة  م��وري��ن��ي��و 
ي��ون��اي��ت��د ع��ل��ى جت����اوز ذل����ك، لكن 
و�سط  خ��ط  لف�سل  الأك���رب  ال�سبب 
الفتقار  ه��و  ي��ون��اي��ت��د  مان�س�سرت 

للحركة يف الهجوم.
�سجلها  ال���ت���ي  الأه�������داف  واأغ���ل���ب 
�سنع  م��ن  ك��ان��ت  اإبراهيموفيت�س 
منطقة  يف  ال���ه���ج���وم  يف  زم���الئ���ه 
امل���ه���اج���م  مي����ل����ك  ومل  اجل������������زاء، 
الكافية  ال�������س���رع���ة  ال���������س����وي����دي 

لخ�����رتاق دف���اع���ات امل��ن��اف�����س��ني اأو 
ال��ه��روب م��ن ال��رق��اب��ة وه���ي اأمور 

يتوق لها لعبو الو�سط.
عندما  ك��ث��رًيا  الأم����ور  تتغري  ومل 
الذي  روين،  واي����ن  ي��ح�����س��ل  ك����ان 
اق���رتب م��ن ال��رح��ي��ل ب��ع��د تو�سل 
ل�سم  لت��ف��اق  يونايتد  مان�س�سرت 
لقيادة  ن��ادرة  فر�سة  على  لوكاكو، 

هجوم بطل اأوروبا ال�سابق.
لكن رمبا تتغري الأو�ساع يف وجود 

لوكاكو.
وقال رو�س باركلي لعب اإيفرتون 
ملوقع ناديه على الإنرتنت يف مايو: 
الإمكانات  م��ن  الكثري  ميلك  ه��و 
اأنك  تعلم  يجعلك  خلفه  واللعب 
مبجرد اأن تبداأ يف التحرك �سيبداأ 
ا يف القيام بتحركات كثرية  هو اأي�سً

جيدة”.
“حتاول العثور عليه لي�سع الكرة 
يف ال�سباك، اإنه مهاجم من الرائع 

اللعب بجانبه.
ك���ل م���ا يحتاجه  ل��وك��اك��و  ومي��ل��ك 
ال�سرعة  م���ث���ل:  ال���ق���وي  امل��ه��اج��م 
والقوة واللعب بالقدمني والتفوق 
املهاجم  ف��اإن  لذا  الهواء،  األعاب  يف 
ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي مب��ث��اب��ة ك��اب��و���س لأي 

مدافع.
ب�سدة يف  ال��ق��درات مطلوبة  وه��ذه 
عن  وبعيًدا  ت��راف��ورد،  اأول���د  ا�ستاد 
مان�س�سرت  عانى  اإبراهيموفيت�س 
اإه��دار الفر�س  يونايتد كثرًيا من 

امل��ا���س��ي ومي��ت��ل��ك لوكاكو  امل��و���س��م 
القدرة على ت�سحيح ذلك.

وت����ف����ّوق ع��ل��ي��ه ف��ق��ط ه�����اري كني 
م���ه���اج���م ت���وت���ن���ه���ام ه��وت�����س��ب��ري يف 
الدوري املمتاز املو�سم املا�سي بينما 
جعلته ح�سيلته من الأهداف على 
م����دار م��و���س��م��ني امل��ه��اج��م الأك���ر 
ف��اع��ل��ي��ة يف ت��اري��خ اإي��ف��رت��ون منذ 
�سبعينيات  يف  لت�������س���ف���ورد  ب�����وب 

القرن املا�سي.
لكن من اأجل النجاح يف مان�س�سرت 
الالعب  ميلك  اأن  يجب  يونايتد 
ب���اأن يكون  ال��ف��وز وال��رغ��ب��ة  عقلية 
الأف�������س���ل، وه���ي اأ���س��ي��اء ي��ب��دو اأن 

لوكاكو ميتلكها.
وقال مهاجم بلجيكا خالل مقابلة 
فور.فور.تو  جم��ل��ة  م���ع  م����وؤخ����ًرا 
املدافع  منحني  ���س��واء  اأه��ت��م،  ل   :
لكي  اأتطلع  لأن��ن��ي  ل،  اأو  م�ساحة 
اأك���ون لع��ًب��ا م��ت��ك��ام��اًل. ل��ذا يجب 
عليك اأن تعلم كيف تلعب �سد اأي 

من الطريقتني.
وم����ا زال�����ت غ���ري م���ع���روف���ة  ق���درة 
ال��ت��اأق��ل��م م��ع طلبات  ل��وك��اك��و على 
املدرب جوزيه مورينيو والتوقعات 
ال��ك��ب��رية م��ن اجل��م��اه��ري يف اأول���د 
املوهبة  حيث  م��ن  لكن  ت���راف���ورد، 
النجاح  يف  وال���رغ���ب���ة  والأرق����������ام 
ي��ل��زم لتحويل  ف��اإن��ه ميلك ك��ل م��ا 
مناف�س  اإىل  ي��ون��اي��ت��د  مان�س�سرت 

على الألقاب.

�سيارة  م���رات  ث��الث  ال��ع��امل  بطل  هاميلتون  لوي�س  و���س��ع 
الأوىل  التجارب  بعد جولة  ال�سدارة  فريقه مر�سيد�س يف 
جلائزة النم�سا الكربى يف بطولة العامل ل�سباقات فورمول 
فيتل  �سيبا�ستيان  جاء  بينما  اجلمعة  ام�س  لل�سيارات   1

�سائق فرياري ومت�سدر الرتتيب العام يف املركز الرابع.
وعاد الغرميان، اللذان تف�سل بينهما 14 نقطة بعد ثمانية 
�سباقات، للعمل بعد تهدئة الأجواء عقب جدل هيمن على 

فورمول 1 منذ ال�سباق املا�سي يف اأذربيجان.
�سبق  الذي  حاليا  الوحيد  ال�سائق  وهو  هاميلتون،  و�سجل 
روزب��رج بطل  نيكو  اعتزال زميله  بعد  النم�سا  الفوز يف  له 
العامل 2016، اأ�سرع زمن وبلغ دقيقة واحدة و05.975 

ثانية.
لرد  اململوكة  ت��اري��خ احللبة  الأ���س��رع يف  اللفة  ه��ذه  وك��ان��ت 

بول.
فر�ستابن  ماك�س  ال�ساب  الهولندي  اأنهى  م�سم�س  يوم  ويف 
ث��ان��ي��ة وراء   0.190 ب��ف��ارق  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ال��ت��ج��ارب يف 
جاء  بينما  الليونة  فائقة  الإط���ارات  با�ستخدام  هاميلتون 

فالتريي بوتا�س �سائق مر�سيد�س ثالثا.
وي��ب��ت��ع��د ال���زم���ن ال����ذي ح��ق��ق��ه ف��ي��ت��ل وه���و دق��ي��ق��ة واح���دة 

و06.424 ثانية بحوايل ن�سف ثانية عن ال�سدارة.
وف����از م��ر���س��ي��د���س يف ك��ل ع���ام م��ن��ذ ع����ودة ال��ن��م�����س��ا جلدول 

ال�سباقات يف 2014 وانت�سر هاميلتون عام 2016.
الفائز  ف���رياري،  �سائق  وغ��رمي��ه  الربيطاين  ال�سائق  لكن 
اأرب��ع مرات مع رد بول، قريبني ب�سدة من  ببطولة العامل 
بع�سهما البع�س على �سعيد �سرعة ال�سباقات وانت�سر كل 

منهما ثالث مرات هذا املو�سم.
اع����ت����ذاره علنا  ب��ع��د  الأول اخل��م��ي�����س  اأم�������س  ف��ي��ت��ل  وق�����ال 
لهاميلتون عن نوبة الغ�سب التي انتابته يف باكو اأمتنى اأن 

نح�سل على �سباق اأكر هدوءا واأن تكون الظروف م�ستقرة 
من  قربنا  حجم  معرفة  ميكن  وب��ع��ده��ا  اأك����رب..  ب�سكل 

بع�سنا البع�س.
هاميلتون،  �سيارة  مبوؤخرة  المل��اين  ال�سائق  وا�سطدم 
بينما كان مت�سدر ال�سباق ينتظر دخول �سيارة الأمان 

حارة ال�سيانة، ثم انطلق بجانبه ليبدي اعرتا�سه.
وبعد ذلك اتهم هاميلتون بتعمد تهدئة �سرعته حتى 

ي�سطدم به وهو ما تراجع عنه هذا الأ�سبوع 
عقب اعتذاره.

حمور  زال  م���ا  اخل�����الف  وك�����ان 
الفرق  و�سول  عند  احلديث 

اإىل النم�سا لكن ال�سائقني 
الأمر  اإنهما جت��اوزا  قال 

على  ت��رك��ي��زه��م��ا  واإن 
�سباق الأحد.

وخ�������ل�������ف رب������اع������ي 
امل�����ق�����دم�����ة ي����اأت����ي 
دانييل ريت�سياردو 
ب�سباق  ال���ف���ائ���ز 
اأذرب������ي������ج������ان يف 
اخلام�س  امل��رك��ز 
ب�������ول  رد  م����������ع 
على  م���ت���ق���دم���ا 
رايكونن  كيمي 
�سائق فرياري.



    
اأحجار غريبة...تنمو وتتحرك وتتكاثر

ل تزال الأحجار الغام�سة التي اكت�سفها جيولوجيون، تثري ده�سة 
متالأ  التي  الأ�سرار  من  تعترب  والتي  والباحثني،  العلماء  وح��رية 

كوكب الأر�س.
هذه  اأن  اجليولوجيون  ويعتقد  رومانيا،  يف  الأح��ج��ار  ه��ذه  توجد 
احل��ج��ارة مت اإن�����س��اوؤه��ا بفعل ال����زلزل ال��ت��ي ح��دث��ت ق��ب��ل ن��ح��و 6 

ماليني �سنة، وتبدو كاأنها حية اأو لعلها كذلك بالفعل.
تت�سح هذه الظاهرة التي ت�سمى "Trovant" يف قرية كو�ست�ستي، 
املتما�سكة  ال��رم��ال  م��ن  تتكون  غام�سة  اأح��ج��ار  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي 
والأمالح املعدنية وت�سمى الدفني اأو trovants ويبدو اأنها تنمو 

من تلقاء نف�سها.
تتكون احلجارة من قلب حجري مع طبقة خارجية من الرمال، 
ول ميكن اأن تت�سكل اإل يف املناطق ذات الرتاكمات الرملية العالية 
امل�سامية، وذات ودائع احلجر الرملي املثبتة باملياه الغنية بكربونات 

الكال�سيوم.
اإىل  اإىل ب�سعة ملليمرتات وارتفاعها  الدفني   ي�سل طول حجارة 
اأمتار، واملده�س يف الأمر اأن هذه احلجارة لي�ست فقط قادرة   10

على النمو، ولكن ميكنها اأي�سا اأن تتحرك وتتكاثر.
احلجارة  �سطح  يبداأ  غزيرة  اأم��ط��ار  هطول  بعد  اأن��ه  العلماء  اأك��د 
معني،  حجم  اإىل  احل���دب  ت�سل  وعندما  احل���دب،  بع�س  ب��اإظ��ه��ار 

تتك�سر ال�سخرة الأم، وتبداأ يف النمو ب�سكل اأ�سرع.
واأ�سافوا اأن هذه احلجارة قادرة على التنف�س، ولكن هذه العملية 
التحرك  وميكنها  اأ�سبوعني،  ي�ستغرق  واح��د  ونف�س  ج��داً،  بطيئة 

م�سافة 2.5 ملم يف غ�سون اأ�سبوعني من تلقاء نف�سها.

حلظات هي�صرتتية على منت طائرة 
طائرة  راك��ب  اأ�سابت  هي�سرتتية  حلظات  فيديو  لقطات  اأظهرت 
اأنطاليا  مدينة  اإىل  مو�سكو،  الرو�سية  العا�سمة  من  رحلة  خالل 
الرتكية. وح�سب الفيديو، فقد كان الراكب الرو�سي الثمل ينزف 
مقعدا  ي�سرب  ك��ان  كما  نابية،  بكلمات  ويتلفظ  وي�سرخ  ال��دم��اء 
بيديه. واأثارت هذه الت�سرفات الذعر يف قلوب امل�سافرين، وفق ما 

اأوردت �سحيفة تلغراف الربيطانية الأربعاء.
وحاول طاقم الطائرة يف البداية تهدئة امل�سافر دون جدوى، قبل 
ولي�س من  يديه وقدميه.  ويقيدوا  اآخ��رون  يتدخل م�سافرون  اأن 
الوا�سح ال�سبب الذي اأدى اإىل نزيف الدماء. وقال ركاب اإن ذلك 
طائرة  منت  على  اجلمعة  احلادثة  ووقعت  ال�ساعة.  لنحو  ا�ستمر 
تابعة ل�سركة الأجنحة احلمراء الرو�سية. واألقت ال�سرطة الرتكية 

القب�س على الرجل بعد هبوط الطائرة يف مدينة اأنطاليا.

خروج قطار عن ال�صكة يف نيويورك 
�ستي�سن" يف  "بن  حمطة  اىل  دخوله  عند  �سكته  عن  قطار  خ��رج 
امل�سغلة  ال�سركة  ق��ال��ت  ح���ادث  ا���س��اب��ات، يف  وق���وع  دون  ن��ي��وي��ورك 
نيوجري�سي  �سركة  وت�سغله  �سكته  عن  القطار  وخ��رج  ب�سيط.  انه 
ت��ران��زي��ت ال��ت��ي ت��رب��ط ع��دة م��دن م��ن ولي���ة نيوجري�سي بولية 
لوكالة  مرا�سل  يتمكن  ومل  للبالد.  املالية  العا�سمة  ن��ي��وي��ورك 
فران�س بر�س كان على الر�سيف من روؤية القطار العالق على ما 
يبدو داخل اأحد النفاق. و�ساح رجل اطفاء لب�سعة �سحافيني يف 

املكان كل �سيء على ما يرام، دون اإعطاء تفا�سيل.
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ملاذا ت�صعرين بالربد الدائم؟
هل لحظت �سعورك بالربد احلاد يف حني �سعور اجلميع املحيط بك باحلّر؟ ما �سبب حدوث ذلك؟

يف حال كنت ت�سعرين بالربد الدائم، عليك اأن تنتبهي جيداً اإذ ميكن اأن يكون ذلك موؤ�سر اإىل معاناتك من م�سكلة 
�سحية معينة. اأما من اأبرزها فتت�سمن، وفق موقع عائلتي:

- فقر الدم اأو الأنيميا: يعاين ال�سخ�س من فقر الدم اأو الأنيميا يف حال وجود نق�س يف ن�سبة اخلاليا الدم احلمراء 
يف اجل�سم، ما يوؤدي بدوره اإىل عدم و�سول الكمية الالزمة من الأك�سيجني اإىل كافة اأنحاء اجل�سم. يف هذه احلالة، 
من الطبيعي اأن ت�سعري بالربد الدائم مهما كانت ال�ساعة اأو مهما كان املو�سم. اأما الأعرا�س الأخرى التي تعانني 

منها فتت�سمن �سعورك بالتعب الدائم وا�سفرار الب�سرة وعدم انتظام دقات القلب.
- نق�س يف الوزن: هل لحظت اأن معظم الن�ساء اللواتي يعانني من نق�س يف الوزن ي�سعرن بالربد طيلة الوقت؟ 
لذلك، يف حال كنت من بني هوؤلء الن�ساء، اأ�سبحت الآن تعلمني ال�سبب الرئي�س وراء �سعورك بالربد الدائم. وما 

ميكنك القيام به هو اتباع نظام غذائي خم�س�س لزيادة الوزن. تاأكدي من التحدث مع طبيبك يف هذا املو�سوع.
- ق�سور الغدة الدرقية: غالبا ما تكون هذه امل�سكلة ناجتة عن وجود نق�س يف م�ستوى هرمون الغدة الدرقية. اأما 
من اأبرز الأعرا�س التي تعانني منها يف هذه احلالة فتت�سمن �سعورك الدائم بالربد ومعاناتك من جفاف الب�سرة 
وعدم انتظام الدورة ال�سهرية وغريها. - ا�سطراب الأوعية الدموية: اإذا كنت ترتدين طبقات عدة من الثياب وكنت 
ل تزالني ت�سعرين بالربد، اإًذا من املحتمل اأن تكوين تعانني من م�سكلة يف الأوعية الدموية حيث ي�سعب و�سول 

الدم ب�سكٍل طبيعي اإىل اليدين والقدمني.
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كيفية النجاة يف حال �صقوط امل�صعد
على الرغم من عدم وجود �سمانات للنجاة من �سقوط امل�سعد، اإل اأن هناك 
ب�سرعة  الهبوط  من  حلمايتك  ال�سرورية  ال�سالمة  تدابري  من  العديد 
كبرية اإىل الأ�سفل. وتتدخل فرامل امل�سعد يف حال وقع عطل يف املحرك، 
ويف حال مل تعمل الفرامل ل�سبب ما، ياأتي دور الثقل املوازن لتغطية هذا 
اخللل. ووفقا ملا ذكره اخلبري، مايكل اأراندا، يف �سريط الفيديو الذي يحمل 

عنوان: هل ميكن البقاء على قيد احلياة يف حالة �سقوط امل�سعد .
ووقع اأحد اأ�سهر اأعطال امل�ساعد، يف �سيف يوليو 1945، عندما ا�سطدمت 
طائرة كانت يف رحلة روتينية، مببنى اإمباير �ستيت بالوليات املتحدة، عن 

طريق اخلطاأ وب�سكل غري متوقع.
ال�سابة،  امل�سعد، ف�سقطت  الناجم عن احل��ادث على كابالت  واأث��ر احلريق 
بيتي لو اأوليفر، البالغة من العمر 19 عاما، 75 طابقا اإىل الأ�سفل، وحل�سن 
احلظ جنت باأعجوبة. ومن غري املعروف حتى الآن كيف جنت بيتي، ولكن 
اأي عك�س  القفز،  بعدم  ُين�سح  يوما ما يف و�سع مماثل،  نف�سك  اإذا وج��دت 
الأر�سية على  التمدد على  ال�سائد. وبدل من ذلك، يجب عليك  العتقاد 
بجامعة  احل��ي��وي��ة،  الطبية  الهند�سة  م��رك��ز  يف  للباحثني  وف��ق��ا  ال��ظ��ه��ر، 

ما�سات�سو�ست�س للتكنولوجيا، ح�سبما ذكرت �سحيفة نيويورك تاميز.
وعلى الرغم من اأن هذه الطريقة ل ت�سمن النجاة، اإل اأنها الأف�سل على 
الإطالق، حيث يتم توزيع ثقل اجل�سم بالت�ساوي، لتجنب تاأثري ال�سقوط 
على جزء معني من اجل�سم. اجلدير بالذكر، اأن حوايل 18 مليار �سخ�س 
يتنقلون كل عام يف الوليات املتحدة عرب امل�ساعد . وذكر مكتب الوليات 
املتحدة لإح�سائيات العمل وتقدير جلنة �سالمة املنتجات ال�ستهالكية، اأنه 

من بني هذه التنقالت، ُي�سجل نحو 27 حالة وفاة �سنويا.

انت�صار بكترييا غري قابلة للعالج!
قالت منظمة ال�سحة العاملية اأم�س اإن ما ل يقل عن ثالثة اأ�سخا�س على 
احليوية  للم�سادات  مقاومة  بكتريية  ب�ساللت  م�سابون  العامل  م�ستوى 
من مر�س ال�سيالن غري قابلة للعالج متاما يرجح اأنهم ينقلونها لآخرين 

عن طريق الت�سال اجلن�سي.
خطريا  و���س��ع��ا  تظهر  درا����س���ات  ع��ن  تفا�سيل  املنظمة  م��ن  خ���رباء  وط���رح 
الت�سال  طريق  عن  ينتقل  ال��ذي  املر�س  من  باأ�سكال  يتعلق  فيما  للغاية 
حتى  فح�سب  وق��ت  م�ساألة  اإنها  وقالوا  ب�سدة  للعقاقري  مقاومة  اجلن�سي 
ت�سبح امل�سادات احليوية ملر�س ال�سيالن التي تعترب املالذ الأخري عدمية 

اجلدوى.
باملنظمة  الب�سري  التكاثر  علم  يف  متخ�س�سة  وه��ي  وي،  ت��ي��ودورا  وق��ال��ت 

الأممية التي تتخذ من جنيف مقرا، ال�سيالن بكترييا �سديدة الذكاء.
كل مرة تقدم فيها نوعا جديدا من امل�سادات احليوية للعالج منها تطور 

هذه البكترييا مقاومة له.

من هو �صاحب 
الأ�صبع املبتور؟

على  العثور  من  �سنوات  �سبع  بعد 
اأطلقت  ل���ن���دن،  يف  م��ب��ت��ور  اإ���س��ب��ع 
منا�سدة  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال�����س��رط��ة 
�ساحب  على  العثور  يف  مل�ساعدتها 
الإ������س�����ب�����ع. وق�����ال�����ت ال�������س���رط���ة، 
النووي  احل��م�����س  اإن  اخل��م��ي�����س، 
رجل،  و�ساحبه  امل��ب��ت��ور،  لالإ�سبع 
اأي �سخ�س مفقود  مل يتطابق مع 
ب��وق��وع جرمية خالل  ب��الغ  اأي  اأو 
تلك الفرتة، واإنه مل يعد لديها اأي 

مفتاح حلل هذا اللغز.
وعر كلب على الإ�سبع قرب فناء 

متجر يف لندن عام 2010.
ا�ستنفدنا  ب��ون  ت��وم  املحقق  وق���ال 
البحث ومل نعر على  كل خيوط 
كيف  نعرف  ومل  الإ�سبع،  �ساحب 
ج����رى ب����رته م���ن الأ�����س����ا�����س. اإن���ه 

الغمو�س التام.
واأ�ساف "نحن الآن ننا�سد اجلمهور 

مل�ساعدتنا يف حل الق�سية".

�صبيه بوتني ي�صرق الأ�صواء
يوان  ل��وه  ال�سيني،  امل���زارع  اأ�سبح 
الذي  ع��ام��ا،  ال�54  ���س��اح��ب  ب���ني، 
يعي�س يف مقاطعة فيك�سي يف و�سط 
ال�سني، من امل�ساهري. تعود �سهرة 
لوه اإىل ال�سبه الكبري مع الرئي�س 
ال��رو���س��ي ف���الدمي���ري ب���وت���ني. من 
ج���ه���ت���ه ق������ال ل�������وه، اأن�������ه ظ���ه���ر يف 
التلفزيونية  املقابالت  العديد من 
الأوىل لعدد من  ال�سفحات  وعلى 
من  ال�سينية.  واملجالت  ال�سحف 
الإع����الم  و���س��ائ��ل  و���س��ف��ت��ه  جهتها 

ال�سينية ب��سقيق بوتني.

اإعادة حماكمة بيل كو�صبي 
قال قا�س بولية بن�سلفانيا الأمريكية 
كو�سبي  ب��ي��ل  ال���ك���وم���ي���دي  امل��م��ث��ل  اإن 
�سيمثل اأمام املحكمة جمددا يف نوفمرب 
بالعتداء  لت��ه��ام��ه  ال���ث���اين  ت�����س��ري��ن 
جن�سيا على موظفة �سابقة يف جامعته 
تعليق  م��ن  اأ���س��ه��ر  ب��ع��د خم�سة  وذل����ك 
التهامات.  ه���ذه  يف  حم��اك��م��ات��ه  اأوىل 
يف  ال��ق��ا���س��ي  اأون���ي���ل  �ستيفن  واأ����س���اف 
حمكمة مقاطعة مونتجمري اأن املمثل 
عاما   79 العمر  البالغ من  الكوميدي 
اعتبارا  جم����ددا  ل��ل��م��ح��اك��م��ة  ���س��ي��م��ث��ل 
ت�سرين  ن��وف��م��رب  م���ن  ال�����س��اد���س  م���ن 
بالعتداء  ك��و���س��ب��ي  وي��ت��ه��م  ال����ث����اين. 
وهي  كون�ستاند  اأن���دري���ا  ع��ل��ى  جن�سيا 
 .2004 ع��ام  متبل  جامعة  يف  موظفة 
وحقق كو�سبي جناحا باهرا من خالل 
برنامج )ذا كو�سبي �سو( يف ثمانينيات 
ع�سرات  تتهمه  اأن  قبل  املا�سي  القرن 
يف  عليهن  اجلن�سي  ب��الع��ت��داء  الن�ساء 

�سل�سلة وقائع ترجع لل�ستينيات.

نهاية ماأ�صاوية حل�صناء يف يوم عر�صها  
اأظهر �سريط فيديو، ن�سرته �سحيفة املريور الربيطانية، 
لطائرة  ال��ق��ي��ادة  ق��م��رة  داخ���ل  حل�سناء  م��اأ���س��اوي��ة  نهاية 

هليكوبرت يف يوم عر�سها.
يف  و�سقيقها  �سيلفا  نا�سيمينتو  دو  روزمي����ري  وت��وف��ي��ت 
احل����ادث، ب��الإ���س��اف��ة اإىل ال��ط��ي��ار وامل�����س��ورة، ال��ت��ي كانت 

حامال يف �سهرها ال�ساد�س.
تقوم  ملفاجاأة  32 عاما  العمر  البالغ من  ال�ساب  وخطط 
بعد  ع��ل��ى  ينتظرها  ك���ان  ال���ذي  خلطيبها  روزمي����ري  ب��ه��ا 
على  ريفية  املروحية، يف منطقة  �سقوط  مكان  ميل من 
من  املحققون  وي��ح��اول  ب��ال��ربازي��ل.  ب��اول��و  �ساو  م�سارف 
ال�سلطات الأمنية حتديد �سبب حتطم الطائرة، يف وقت 
اإنه من املحتمل اأن تكون الهيليكوبرت  تقول فيه تقارير 
كان  ال�سيئة، حيث  الروؤية  ب�سبب  ب�سجرة  ا�سطدمت  قد 
كان  ال��زف��اف  اأح��د منظمي حفل  وق��ال  وال�سباب.  املطر 
300 �سخ�س ينتظرون و�سول املروحية ليبداأ  اأكر من 

العر�س.. ولكن حدث الأ�سواأ.

كل من يذهب اإىل هذا الرجل ميوت
بع�س الأ�سخا�س لديهم قلب كبري اإىل حدٍّ يبدو خيالياً. 
امللتحي كّلف  الرجل  حممد بزيك هو واحد منهم. هذا 
نف�سه مبهمة خا�سة جداً : توفري امل�سكن الدافئ واملحب 

لأولد يف املرحلة الأخرية من املر�س.
حممد يعتني باأولد مرتوكني ل اأحد يريد اأن يعتني بهم. 
كلهم يف املرحلة النهائية من اأمرا�س خطرية وقد تخلى 
ع��ادًة، هوؤلء  بهم.  الحتفاظ  ُمنعوا من  اأو  اأهلهم  عنهم 
اأو  اأيامهم يف م�ست�سفى  ينهوا  اأن  لهم  املقدر  الأولد من 
مركز متخ�س�س حيث يق�سون ما تبقى لهم من حياتهم 
حزينني ومعزولني عن العامل. ولكن حممد نذر حياته 
لهوؤلء الأولد. لقد وّفر لهم الراحة والعائلة وكل احلب 
الذي يحتاجونه، وبذل جهده ليجعل حلظاتهم الأخرية 

مليئة بالفرح كي ي�ستطيعوا اأن يرتكوا العامل ب�سالم.

جنني ينقذ حياته وحياة والدته!
الإقليمي  ال�ست�سفائي  امل��رك��ز  يف  حدثت  طبية  معجزة 
جلامعة ليل يف فرن�سا، حيث ا�ستطاع جنني يف رحم اأّمه، 
�سحة  على  خطرية  مب�ساعفات  والت�سبب  موته  تفادي 

والدته، فقط بتغيري مو�سعه.
ق�سة اجلنني اأثارت ده�سة املجتمع الطبي باأكمله، حيث 
ورد هذا اخلرب يف جملة متخ�س�سة. فقد ح�سرت امراأة 
تبلغ من العمر 31 عاًما وهي حامل يف �سهرها الثامن، 
فالندرز،  ليل  يف  ال����ولدة  ج��ن��اح  يف  ال��ط��وارئ  ق�سم  اإىل 

وكانت ت�سكو من اآلم حادة يف املعدة.
فح�س الفريق الطبي الأم، لريى ما اإذا كان و�سع اجلنني 
جيًدا، وكانت جميع املوؤ�سرات تفيد اأّن الو�سع جيد متاًما، 
لذلك قرروا اإعطاء الأم ال�سابة م�سّكنات لالأمل، ولكن اأّي 
منها مل يجِد نفًعا، حتى مع تناول جرعات مرتفعة من 
م�سّكنات الأمل، بل اإنها ا�ستكت من زيادة حّدة الأمل الذي 

بدا اأنه يوؤّثر على ج�سمها كله.

بالك �صاينا بلوك جريء
ون�سره  بخيانته  لها  كاردا�سيان  روب  ال�سابق  اتهام حبيبها  واحد من  يوم  بعد 
�سوراً لها مع حبيبها اجلديد على �سفحته، مل تبد جنمة تلفزيون الواقع بالك 

�ساينا منزعجة كثرياً بحيث ذهبت يف جولة بال�سيارة مع حبيبها اجلديد.
النجمة البالغة 29 عاماً ر�سدت يف �سيارتها الريا�سية املك�سوفة وهي تقودها 
يف �سوارع و�سط لو�س اأجنلو�س برفقة م�سفف ال�سعر كيلون ديريك الذي اأبدع 
يف تلوين �سعر �ساينا على ن�سق قو�س قزح و�سارك لها �سوراً باللوك اجلديد ثم 

ما لبث اأو ن�سر �سوراً له اأي�سا يف فرا�سها مرتدياً "روب " من فر�سات�سي.
وقد اأذهلت بالك �ساينا املارة بلوك رائع حيث ارتدت كروب توب بي�ساء وتنور 
بي�ساء منا�سبة وجاءت ملت�سقة بج�سمها فاأظهرت تفا�سيله املثرية، واأم�سكت 

بحقيبة يد متالئمة مع خ�سالت �سعرها امللونة باألوان قو�س قزح.

�شقر وميبلدون خالل عر�شه يف اجلولة الثالثة من بطولة وميبلدون للتن�ش يف بريطانيا.. وي�شتخدم ال�شقر لردع 
احلمام املحلي عن التع�شي�ش على اأفاريز ال�شطح املغطى فوق ملعب التن�ش )رويرتز(

ميالنيا ترامب 
عالقة يف هامبورغ 
اأعلنت ناطقة با�سم زوجة الرئي�س 
دونالد ترامب وم�سدر  المريكي 
ق��ري��ب م���ن ال���وف���د الم���ريك���ي ان 
م��ي��الن��ي��ا ت���رام���ب ع��ال��ق��ة يف مقر 
ب�سبب  ه����ام����ب����ورغ  يف  اق���ام���ت���ه���ا 
التظاهرات العديدة التي ت�سهدها 

املدينة �سد جمموعة الع�سرين.
النباء  ل��وك��ال��ة  ال��ن��اط��ق��ة  وق��ال��ت 
الملانية )دي بي اآ( "حتى الآن مل 
نح�سل على ت�سريح من ال�سرطة 
واكد م�سدر قريب  املقر".  ملغادرة 
جمموعة  اىل  ت���رام���ب  وف����د  م���ن 
لوكالة  املعلومات  ه��ذه  الع�سرين 
ب��ر���س. وي��ح�����س��ر ترامب  ف��ران�����س 
التي  ال��ع�����س��ري��ن  ق��م��ة جم��م��وع��ة 
الرئي�س  ه��ام�����س��ه��ا  ع��ل��ى  �سيلتقي 
ال��رو���س��ي ف��الدم��ري ب��وت��ني للمرة 
وقعت  القمة  بداية  وقبل  الوىل. 
املتظاهرين  اآلف  ب��ني  م��واج��ه��ات 
الع�سرين  مل��ج��م��وع��ة  امل��ن��اه�����س��ني 
وال�����س��رط��ة خم��ل��ف��ة ع����دة جرحى 
 111 ب���ي���ن���ه���م  م�������س���اء اخل���م���ي�������س 
���س��رط��ي��ا ا����س���اب���ات���ه���م ط��ف��ي��ف��ة يف 
ع��ن وقوع  ح��ني حت��دث حمتجون 
بينهم  امل�سابني"  م���ن  "العديد 

بع�سهم ا�ساباتهم جدية.

ال�صوكولتة اأف�صل غذاء للذاكرة وكبار ال�صن
اأو  ال��ك��اك��او  ت��ن��اول  اأن  اإيطالية حديثة  درا���س��ة  اأف���ادت 
اأحد منتجاته وهي ال�سوكولتة ب�سكل منتظم، ميكن 
الذاكرة،  ويقوي  والإدراك���ي  املعريف  الأداء  يح�سن  اأن 

خا�سة لدى كبار ال�سن.
الدرا�سة اأجراها باحثون بجامعة لكويال الإيطالية، 
 Frontiers( دوري���ة  يف  اجلمعة،  نتائجها  ون�����س��روا 
الباحثون  واأو�����س����ح  ال��ع��ل��م��ي��ة.   )in Nutrition
"الفالفانول"  مب���رك���ب���ات  غ��ن��ي��ة  ال�������س���وك���ولت���ة  اأن 
الطبيعية  امل��رك��ب��ات  م��ن  ف��ئ��ة  وه���ي   )Flavanols(

املعروفة بفوائدها لالأع�ساب.
لفرتات  ومنتجاته  ال��ك��اك��او  ت��ن��اول  ت��اأث��ريات  وملعرفة 
الباحثون جمموعة  راقب  املعريف،  الأداء  على  طويلة 

من الأ�سخا�س معظمهم من كبار ال�سن.
الكاكاو  ت��ن��اول  ت��اأث��ريات  يف  التحقيق  ع��ام  ب�سكل  ومت 
3 اأ�سهر  اأي��ام حتى   5 ومنتجاته يف مدة تراوحت بيت 
لدى امل�سنني. ووجد الباحثون اأن من تناولوا الكاكاو 
اليومي،  املعريف  الأداء  لديهم  حت�سن  وال�سوكولتة، 
و�سرعة  الهتمام  مثل  ع��وام��ل  ذل��ك يف  ت��اأث��ري  وظهر 
اإىل  اللفظية  والطالقة  العاملة،  وال��ذاك��رة  املعاجلة، 

حد كبري.
وك��ان��ت ه��ذه ال��ف��وائ��د اأك���ر و���س��وح��ا ب��ني ك��ب��ار ال�سن 
الذين يعانون من م�ساكل يف الذاكرة واخللل املعريف 
املعتدل، لأن ال�سوكولتة تزيد من حجم الدم الوا�سل 
للدماغ، وهو اأمر �سروري للوقاية من اأمرا�س الدماغ 

املرتبطة بتقدم ال�سن وعلى راأ�سها الزهامير .
تناول  ف���اإن  ل��ل��ن�����س��اء،  بالن�سبة  اأن���ه  ال��ن��ت��ائ��ج  وك�سفت 
النوم  من  التام  احل��رم��ان  من  ليلة  بعد  ال�سوكولتة 
اأداء  يف  يتجلى  ال��ذي  الإدراك  �سعف  الواقع  يف  يعوق 
النتائج  ه��ذه  اأن  الباحثون  واعترب  اأق��ل.  بدقة  املهام 
واع�����دة ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��الأ���س��خ��ا���س ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون من 

احلرمان من النوم املزمن اأو نوبات العمل القا�سية.
منتظم  ب�سكل  ال�سوكولتة  تناول  اإن  الباحثون  وق��ال 
ميكن اأن يعود بالفعل باآثار مفيدة على الأداء املعريف 
اآث��ار جانبية حمتملة  ال��وق��ت، ولكن هناك  م��رور  مع 
لذلك. واأ�سافوا اأن ال�سوكولتة ترتبط عموما بزيادة 
الكيميائية  امل��رك��ب��ات  وب��ع�����س  احل���راري���ة،  ال�����س��ع��رات 
الكامنة يف الكاكاو مثل الكافيني، والإ�سافات الأخرى 

مثل ال�سكر اأو احلليب.


