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الإمارات تدين الهجوم الإرهابي مبدينة النا�صرية العراقية
•• اأبوظبي -وام: 

اأدانت دولة الإمارات العربية املتحدة الهجوم الإرهابي الذي ا�ستهدف 
مدنيني قرب مدينة النا�سرية يف جنوب العراق.

اإدانة  ع��ن  لها  بيان  ال���دويل يف  وال��ت��ع��اون  وزارة اخلارجية  اأع��رب��ت  و 
الإمارات وا�ستنكارها لهذا العمل الإرهابي اجلبان .. موؤكدة موقف 
الذي  والإره���اب  العنف  اأ�سكال  ملختلف  والراف�ض  الثابت  الإم���ارات 

ي�ستهدف اجلميع دون متييز بني دين وعرق.
و�سددت على وقوف الإمارات وت�سامنها مع حكومة جمهورية العراق 
يف مواجهة العنف والإرهاب .                                )التفا�سيل �ض2(

الإمارات ت�صتنكر اإطالق كوريا ال�صمالية �صاروخا 
بالي�صتيا وتطالبها باللتزام بقرارات جمل�س الأمن

•• اأبوظبي-وام:

ال�سمالية  كوريا  اإط��اق  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  ا�ستنكرت 
جديدة  جتربة  يف  ام�ض  �سباح  اليابان  ف��وق  مر  بالي�ستيا  �ساروخا 
غري  للت�سعيد  ا�ستمرار  ويف  وال����دويل  الإقليمي  ل��اأم��ن  م�ستفزة 

املقبول من جانب بيونغ يانغ.                          )التفا�سيل �ض2(

انطالق التمرين امل�صرتك بني القوات الربية الإماراتية والأمريكية
•• اأبوظبي-وام:

تنطلق اليوم ال�سبت على اأر�ض الدولة فعاليات التمرين امل�سرتك الإحتاد 
احلديدي 5 بني القوات الربية الإماراتية والقوات الربية الأمريكية. 
بني  املتبادلة  العاقات  وتعزيز  تطوير  اإىل  امل�سرتكة  التمارين  تهدف 
دولة الإمارات العربية املتحدة والوليات املتحدة الأمريكية من خال 

التدريبات وتبادل اخلربات الع�سكرية.        )التفا�سيل �ض2(
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بريطانيون يطمئنون على عائاتهم عقب التفجري الإرهابي  مبحطة مرتو النفاق جنوب غرب لندن  )رويرتز(

امل�ساركون يف حمادثات اأ�ستانا يتفقون على خف�ض الت�سعيد   )رويرتز(

االإمارات تدين وتوؤكد �صرورة ت�صافر اجلهود للت�صدي احلازم للتطرف واالرهاب 

لندن مرتو  يف  اإرهابي  بتفجري  جريحا   22
•• ابوظبي-وام-لندن-وكاالت:

العربية  الإم����������ارات  دول������ة  اأدان��������ت 
الرهابي  الإن��ف��ج��ار  ب�سدة  امل��ت��ح��دة 
الذي وقع يف عربة مكتظة بالركاب 
العا�سمة  الأنفاق يف  باأحد قطارات 

الربيطانية لندن.
والتعاون  اخلارجية  وزارة  واأعلنت 
رف�������ض  ل����ه����ا  ب�����ي�����ان  ال������������دويل يف 
اأ�سكال  ل��ك��ل  ال��ت��ام  الإم������ارات  دول����ة 
ومم�����ار������س�����ات ال���ع���ن���ف وال���ت���ط���رف 

والإرهاب والتحري�ض عليها.
ت�����س��اف��ر اجلهود  ����س���رورة  واأك������دت 
التطرف  لآف����ة  احل�����ازم  ل��ل��ت�����س��دي 
والرهاب الذي يهدد اأمن املواطنني 

يف حياتهم اليومية. 
)التفا�سيل �ض2(

ب���ج���روح  ����س���خ�������س���اً   22 واأ�����س����ي����ب 
اجلمعة،  اأم�ض  امل�ست�سفى،  واأودع���وا 
اإثر اعتداء يف �ساعة الذروة مبحطة 
م��رتو الأن��ف��اق بجنوب غ��رب لندن 
ال�سنع  ي��دوي��ة  عبوة  بوا�سطة  نفذ 
ما اأحدث »كرة من اللهب« يف عربة 

اأحد القطارات.
اخلام�ض  وه������و  الع������ت������داء،  وق������ع 
خال �ستة اأ�سهر بلندن، يف حمطة 
يف  بحي  الواقعة  غرين«  »بار�سونز 
جنوب غرب العا�سمة الربيطانية.

500 مراقب من رو�صيا وتركيا واإيران اإىل اإدلب

اتفاق يف اأ�صتانا خلف�س الت�صعيد يف �صوريا 6 اأ�صهر
•• عوا�صم-وكاالت:

األك�سندر  الرو�سي  املفاو�ض  ق��ال 
رو�سيا  اإن  اجل��م��ع��ة،  لف��رن��ت��ي��ي��ف 
واإي��ران وتركيا �سرت�سل كل منها 
اإدل���ب يف  اإىل  500 م��راق��ب  نحو 

�سوريا.
املراقبني  اأن  لفرنتييف  واأ�ساف 
ال�سرطة  م��ن  �سيكونون  ال��رو���ض 

الع�سكرية.
املناطق  اأن  لل�سحفيني  واأع���ل���ن 
مل  املراقبون  فيها  �سينت�سر  التي 

تتحدد بعد.
ه����ذا وت��و���س��ل��ت رو����س���ي���ا واإي������ران 
اأ�ستانة  مفاو�سات  خ��ال  وتركيا 
اتفاق  اإىل  ال�����س��اد���س��ة،  ب��ج��ول��ت��ه��ا 
ح�����دود منطقة  ب�����س��اأن  م�����س��رتك 
حمافظة  يف  الت�سعيد"  "عدم 

اإدلب ب�سمال �سوريا.
الكازخ�ستانية،  اخلارجية  واأك��دت 
تو�سل  ع���ل���ى  اجل����م����ع����ة،  اأم�����������ض 
امل�ساركني يف الأ�ستانة على املوافقة 
على تفعيل مناطق خف�ض العنف 
يف املناطق الأربعة ال�سورية، وهي 

�سوريا،  وج���ن���وب  ح��م�����ض،  ري����ف 
اإ�سافة  ال�������س���رق���ي���ة،  وال����غ����وط����ة 
ال�سمال  يف  اإدل����ب  حم��اف��ظ��ة  اإىل 
ال�����س��وري، وف��ق��اً مل��ا اأوردت����ه �سبكة 

�سام الإخبارية.
يف  الرو�سي  ال��وف��د  رئي�ض  واأع��ل��ن 
لفرينتييف،  األك�سندر  املحادثات 
اأعمال  ه��ام�����ض  ع��ل��ى  اخل��م��ي�����ض، 
اأن  ل���ل���م���ح���ادث���ات،  الأول  ال����ي����وم 
اأ�ستانة  يف  امل���ح���ادث���ات  اأط�������راف 

قريبون من التفاق حول منطقة 
�سوريا،  يف  راب���ع���ة  ت���وت���ر  خ��ف�����ض 
عدد  زي��ادة  "اإمكانية  اإىل  م�سرياً 
الدول املراقبة لعملية وقف النار 
يف مناطق خف�ض العنف. واأ�ساف 
يف  الت�سعيد  خف�ض  م��ن��اط��ق  اأن 
مع  اأ���س��ه  �ستة  مل��دة  �ستقام  �سوريا 

احتمال التمديد.
واأكد امل�سوؤول الرو�سي، يف موؤمتر 
�سحفي، اأنه مت التفاق على عدد 

من الوثائق اخلا�سة بعمل القوات 
لفتاً  ال��ت��وت��ر،  خف�ض  مناطق  يف 
اأ�ستانة  يف  احل��ايل  اللقاء  اأن  اىل 
اإق��ام��ة مناطق  ب�ساأن  الأخ���ري  ه��و 
خف�ض التوتر، لكنه لي�ض الأخري 

بالن�سبة للمحادثات عموماً.
الوفد  اأن  لف��ري��ن��ت��ي��ي��ف  وك�����س��ف 
ال��رو���س��ي ال��ت��ق��ى اخل��م��ي�����ض وفود 
املتحدة  واإي���ران وال��ولي��ات  تركيا 
وقد  املتحدة،  والأمم  الأمريكية، 
مواقف  الأط����راف  جميع  ق��دم��ت 

اإيجابية.
و�ستتوىل الدول الثاث ال�سامنة 
الع�سكرية  وال�سرطة  للمحادثات 
ال���رو����س���ي���ة م���راق���ب���ة ال���و����س���ع يف 
منطقة خف�ض التوتر باإدلب، على 
غرار ما حدث يف حم�ض والغوطة 

ال�سرقية، بح�سب لفرينتييف.
وات��ف��ق��ت ال�����دول ال�����س��ام��ن��ة على 
ث��اث��ي��ة، مب�ساركة  اإن�����س��اء جل��ن��ة 
ت��رك��ي��ا ورو����س���ي���ا واإي���������ران، حول 
و�سيعقد  التوتر،  خف�ض  مناطق 
نهاية  لأ����س���ت���ان���ة  امل��ق��ب��ل  ال���ل���ق���اء 

اأكتوبر املقبل.

م�صروع الع�صر الأول مرة الرتبية متنح مدار�صها اأرقاما وطنية

110 جممعات بـ 384 مدر�صة وكل جممع ي�صم ما بني 1000 اىل 1700 طالب
•• دبي – حم�صن را�صد 

بداأ امليدان الرتبوي عامه  الدرا�سي اجلديد 2017 
بكافة  امل���دار����ض  ���س��ه��دت��ه��ا  ب��ت��غ��ريات   ،  2018  –
الرتبية  وزارة  م���ب���ادرة  وف���ق   ، ال��درا���س��ي��ة  م��راح��ل��ه��ا 
 ، املا�سية  الأ�سهر  ط��وال  اإع��داده��ا   على  عكفت  التي 
ثاث  اأط���ر  يف  املدر�سية  املجمعات  ت��وزي��ع  مبنهجية 
ه���ي امل���وق���ع والع�������داد وامل���رح���ل���ة ال��درا���س��ي��ة ، حيث 
384 مدر�سة  110 جممعات ت�سم  ال��وزارة  اأطلقت 

ال���وزارة عند  ،  وراع��ت  26 نطاقا  بعدد نطاقات بلغ 
ثاثة  اأ�س�ض  وفق  العمل   ، التجمعات  لهذه  اأطاقها 
10كم بغ�ض  التقارب اجلغرايف بني املدار�ض مبعدل 
النظر عن احللقة واجلن�ض ، واأن يرتاوح عدد الطلبة 
يف كل جممع مدر�سي ما بني 1000 اىل 1700 ، 
ويراعى يف املراحل الدرا�سية الت�سل�سل بني احللقات 
الدرا�سية من الريا�ض اىل احللقة الأوىل ثم احللقة 

الثانية واأخريا التعليم الثانوي .
)التفا�سيل �ض3(

لنقل  ـــي  ـــك ـــري اأم ـــه  ـــوج ت
ــن قطر م الــعــديــد  ــدة  ــاع ق

•• عوا�صم-وكاالت:

ك�سفت م�سادر ع�سكرية اأمريكية 
لنقل  ت��ت��ج��ه  وا���س��ن��ط��ن  اأن  ع���ن 
قاعدتها الع�سكرية من قطر اإىل 
الأردن، يف حال ا�ستمرار الدوحة 
على نهجها احلايل الذي يقو�ض 
املنطقة،  يف  وال���س��ت��ق��رار  الأم����ن 
الرئي�ض  اأب����ل����غ  اأن  ب���ع���د  وذل������ك 
اأمري  ترامب،  دونالد  الأمريكي، 
اآل ثاين،  ق��ط��ر، مت��ي��م ب��ن ح��م��د 
ب�����س��رورة تنفيذ م��ا ج��اء يف قمة 

الريا�ض.
ونقلت �سحيفة ال�سرق ال�سعودية، 
يف ع���دده���ا اأم�������ض اجل���م���ع���ة، عن 
الوليات  اأن  اأن  تاأكيدها  امل�سادر 
ق��ادرة على نقل قاعدتها  املتحدة 
الأردن،  اإىل  قطر  من  الع�سكرية 
نهجها،  يف  ال��دوح��ة  ا�ستمرت  اإذا 
ويف ح���ال اأ���س��ر اأم���ري ق��ط��ر على 
اأراد  ال���ت���ي  ال��ر���س��ال��ة  ع����دم ف��ه��م 
املكاملة  يف  يفهمها  اأن  تارمب  لها 
بينهما،  ج����رت  ال���ت���ي  ال��ه��ات��ف��ي��ة 
التي اأ�سار فيها ترامب اإىل خطر 
اإيران  اأن تنعت قطر  اإي��ران، قبل 

بال�"�سريفة.

ماكسي كير لتوريد العمالة
سرعة في الوصول ودقة في المواعيد
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ي�سرخون ويندفعون اإىل ال�سامل«. 
التدافع  �ساقه يف  بجرح يف  واأ�سيب 
اإىل  ي��ت��م��ك��ن م���ن اخل�����روج  اأن  ق��ب��ل 
يبكون  »اأن��ا���ض  عن  متحدثاً  ال�سارع 
ورائ������ح������ة ب���ا����س���ت���ي���ك حم�������رتق«. 
وحت����دث وه����و ب��ح��ال��ة ���س��دم��ة عن 
�سيارة  اإىل  نقالة  نقلت على  »ام��راأة 
اإ�سعاف مع حروق يف كامل ج�سدها«. 
و�سربت قوات الأمن �سباحاً طوقاً 
حزاماً  ون�سبت  املحطة  حميط  يف 
م�سلحني  اأم��ن��ي��ني  ون�����س��رت  اأم��ن��ي��اً 
ببنادق هجومية. كما هرعت اأجهزة 
الإ���س��ع��اف والإط��ف��اء اإىل امل��ك��ان مع 
ط���واق���م م���درب���ة ع��ل��ى ال���ت���دخ���ل يف 

احلالت اخلطرة.
بلدية  رئي�ض  ن��دد  الع���ت���داء،  بعيد 
ب�»اأ�سخا�ض  خ����ان  ���س��دي��ق  ل���ن���دن 
ا�ستخدام  ي����ح����اول����ون  ح���ق���ريي���ن 
الإرهاب للم�سا�ض بنا وتدمري منط 

عي�سنا«.
من جهته، اأ�سار الرئي�ض الأمريكي 
اإره���اب���ي���ني  اإىل  ت����رام����ب  دون�����ال�����د 
ال�سرطة  ر����س���دت���ه���م  »ف���ا����س���ل���ني« 
وكتب  الع��ت��داء.  قبل  الربيطانية 
ت����غ����ري����دة »ه�����ج�����وم ج�����دي�����د يف  يف 
اإنهم  ف��ا���س��ل.  اإره��اب��ي  ينفذه  ل��ن��دن 
ال�سرطة  ت��ت��اب��ع��ه��م  ك��ان��ت  جم��ان��ني 

الربيطانية«.

الإرهاب  قائد وحدة مكافحة  وقال 
يف ال�سرطة الربيطانية مارك رويل 
انفجار«  »لقد وقع  اأم��ام �سحافيني 
عبوة  ت��ف��ج��ري  اإىل  »ب���راأي���ن���ا  م�����رده 
كان  اأن  بعد  ال�سنع«،  يدوية  نا�سفة 
نيل  الإره����اب  امل�����س��وؤول يف مكافحة 

با�سو اأ�سار اإىل عمل »اإرهابي«.
 22 اأج��ه��زة الإغ��اث��ة وق��وع  واأعلنت 
جريحاً لي�ض بينهم اإ�سابات خطرية 
واأنهم يتلقون العاج يف امل�ست�سفيات 

»غالبيتهم« ب�سبب احلروق، بح�سب 
رويل.

ال����ذي  ك����ري����ف����ن،  ت���������س����اريل  وروى 
ك���ان ي��ت��وج��ه اإىل امل���رتو ع��ن��د وقوع 
دوي عنيف«،  »ك��ان هناك  الع��ت��داء 
�سباح  ك��ل  امل���رتو  »ن�ستقل  م�سيفاً 
العمل، مل نكن نتخيل  اإىل  للتوجه 

اأبداً اأن يح�سل هذا الأمر هنا«.
وقال بيرت كرويل اإنه راأى »كرة من 
�سوراً  »ت��وي��رت«  على  ون�سر  اللهب« 

تظهر جبينه م�ساباً بحروق.
واأظ���ه���رت ���س��ور ع��ل��ى »ت���وي���رت« ما 
النا�سفة  ال��ع��ب��وة  ي��ك��ون  اأن  مي��ك��ن 
م�سدر  وه������و  ال�������س���ن���ع  ال����ي����دوي����ة 
النفجار وهو دلو اأبي�ض م�ستعل يف 
لقطار  عربة  داخل  با�ستيك  كي�ض 
األية وقد خرجت  بوابة  اأنفاق قرب 

منه اأ�ساك كهربائية.
عاماً(   21( ه���اث���ر  ل��وي�����ض  وق�����ال 
الذي كان متوجهاً اإىل عمله »اأنا�ض 

اجلامعة العربية : ال�صيخ 
زايد ترك اإرثا خالدا من 
النبيلة والقيم  العطاء 

•• القاهرة-وام:

اأك�����د ال�����س��ف��ري ح�����س��ام زكي 
امل�ساعد  ال�����ع�����ام  الأم����������ني 
العربية  ال�������دول  جل���ام���ع���ة 
زايد  ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  اأن 
طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن 
�سخ�سية  ك�����ان  ث�������راه  اهلل 
�ساحب  م�ستنرية  ع��روب��ي��ة 
بنى  للم�ستقبل  ثاقبة  روؤي��ة 
باده وو�سع اأ�س�ض نه�ستها 

احلديثة.
وقال زكي يف ت�سريح ملرا�سل 
)وام(  الإم���ارات  اأنباء  وكالة 
اعان  مبنا�سبة  ب��ال��ق��اه��رة 
ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
رئ��ي�����ض ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
اإن  زاي���د  ع���ام   2018 ع���ام 
زاي���د بن  ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
اهلل  نهيان طيب  اآل  �سلطان 
ثراه وقف اإىل جانب الأ�سقاء 
والأ�سدقاء يف اآن وترك اإرثا 
ال��ع��ط��اء والقيم  خ��ال��دا م��ن 
النبيلة واأعد جيا من اأبناء 
الإمارات ي�سري على دربه يف 
والتعمري  ال��ب��ن��اء  و  ال��دع��م 
والنهو�ض ما و�سع المارات 

يف م�ساف الدول املتقدمة.

وقفات احتجاجية يف باري�س رف�صا لزيارة متيم
•• باري�س-وام:

يف خ��ط��وة راف�����س��ة ل���زي���ارة اأم���ري ق��ط��ر ال�����س��ي��خ متيم 
فرن�سية  منظمات  ق��ررت  لفرن�سا  ث��اين  اآل  حمد  ب��ن 
وعربية يف باري�ض تنظيم وقفات احتجاجية يف �ساحة 
بالتزامن  ال�سهري  اإيفل  برج  من  القريبة  تروكاديرو 
للتعبري عن  وذل���ك  الإل��ي��زي��ه  اإىل ق�سر  و���س��ول��ه  م��ع 
رف�سهم ا�ستقباله من قبل الرئي�ض الفرن�سي اإميانويل 
م��اك��رون م�����س��اء ام�����ض اجل��م��ع��ة  وم��ط��ال��ب��ة احلكومة 
الفرن�سية مبمار�سة �سغوطات على حكام قطر لوقف 

دعمهم لاإرهاب و متويلهم له. و يحمل الفرن�سيون 
ب�سورة عامة و الإعام الفرن�سي ب�سورة خا�سة �سورة 
مثرية للجدل حول قطر خا�سة ما يتعلق بعاقاتها 

امل�سبوهة مع متطرفني و منظمات اإرهابية .
و بلغ الأمر ذروته حني حتولت قطر اإىل مادة د�سمة 
يف وق��ت �سابق م��ن ه��ذا ال��ع��ام لتبادل الت��ه��ام��ات بني 
املر�سحني لانتخابات الرئا�سية التي �سهدتها فرن�سا 
�سهر مايو املا�سي و فاز بها الرئي�ض اإميانويل ماكرون 
مارين  الوطنية  اجلبهة  ح��زب  مر�سحة  مواجهة  يف 

لوبان.                 )التفا�سيل �ض9(

زعيم ملي�صيا احلوثيني يفر�ض التجنيد االإجباري على اليمنيني

طرفا النقالب ي�صتبكان بتعز وخ�صائر للميلي�صيات ب�صعدة
•• عوا�صم-وكاالت:

احلوثي  ميلي�سيات  عنا�سر  م��ن  وج��رح��ى  قتلى  اأن  العربية  ق��ن��اة  اأف����ادت 
والقوات املوالية للرئي�ض املخلوع �سالح �سقطوا يف ا�ستباكات اندلعت بني 

الطرفني يف عدة مواقع �سمال غرب تعز.
20 م�سلحاً من ملي�سيات احلوثي  ياأتي ذلك فيما ُقتل واأُ�سيب اأكرث من 
واملخلوع �سالح يف معارك عنيفة مع قوات ال�سرعية يف مديرية باقم �سمال 

حمافظة �سعدة.
حميط  يف  فادحة  خ�سائر  تكبدت  امليلي�سيات  ب��اأن  اأف���ادت  ميدانية  م�سادر 
جبل �سبحطل، وقتل اأكرث من 8 م�سلحني واأ�سيب 12 اآخرون، اإ�سافة اىل 

تدمري اآليات ع�سكرية وخمازن اأ�سلحة.

واأفادت امل�سادر باأن املعارك اندلعت عقب حماولة ت�سلل للميلي�سيات نحو 
مواقع ال�سرعية يف جبل �سبحطل مبحيط مديرية باقم.

احلوثي،  عبدامللك  النقابية،  احلوثي  ميلي�سيات  زعيم  �سرح  ذل��ك،  اىل 
اجلبهات  ل��رف��د  ال��ي��م��ن،  يف  الج���ب���اري  التجنيد  اإع����ادة  جماعته  ب��اع��ت��زام 
باملقاتلني، ح�سب و�سفه، يف اإ�سارة اإىل امليلي�سيات التي تدفع بها للقتال �سد 
احلكومة ال�سرعية وال�سعب اليمني. واألغت اليمن التجنيد الإجباري عام 
2001، والذي يلزم جميع الطاب الذكور من خريجي الثانوية العامة، 
اأداء اخلدمة الع�سكرية املوؤقتة ملدة عام. واأعلن احلوثي، يف خطاب متلفز 
بثته قناة "امل�سرية" التابعة لهم، اخلمي�ض، اأن جماعته �ستتجه اإىل التجنيد 
بالتجنيد  امل�ستهدفني  يحدد  اأن  دون  باملقاتلني،  اجلبهات  لرفد  الإجباري 

الإجباري ما يجعل ذلك ي�سمل اجلميع دون ا�ستثناء.

كوريا ال�صمالية تطلق ثاين �صاروخ بالي�صتي فوق اليابان

وا�صنطن تدعو ال�صني ورو�صيا لإجراءات مبا�صرة �صد بيونغيانغ
•• عوا�صم-وكاالت:

اأطلقت كوريا ال�سمالية �ساروخا 
بالي�ستيا عرب فوق اليابان، وذلك 
للمرة الثانية يف غ�سون اأ�سابيع.

وبلغ ال�ساروخ ارتفاعا ُقّدر بنحو 
مل�سافة  وح��ّل��ق  كيلومرتا   770
3700 كيلومرت قبل اأن ي�سقط 
هوكايدو،  ج��زي��رة  قبالة  امل��اء  يف 

بح�سب جي�ض كوريا اجلنوبية.
الياباين  ال������وزراء  رئ��ي�����ض  وق����ال 
لن  دول������ت������ه  اإن  اب�������ي  ����س���ي���ن���زو 
اأبدا مع ت�سرفات كوريا  تت�سامح 

ال�سمالية.
ا�ستمرت  اإذا  ابي يف بيان  واأ�ساف 
هذا  يف  بامل�سي  ال�سمالية  كوريا 
م�ستقبل  ل��ه��ا  ف��ل��ي�����ض  ال��ط��ري��ق، 

م�سرق.
اخلارجية  وزي�����ر  اأدان  ب�������دوره، 
تيلر�سون  ري���ك�������ض  الأم����ري����ك����ي 
الذي يتعار�ض  ال�ساروخ،  اإطاق 

مع قرارات الأمم املتحدة.
م�سوؤولية  ت���ي���ل���ر����س���ون  وح����ّم����ل 
ال�������رد ع���ل���ى ال�������س���ني ورو�����س����ي����ا، 
القت�ساديان  ال�����س��ري��ك��ان  وه��م��ا 

الرئي�سيان لكوريا ال�سمالية.
وق������ال ت��ي��ل��ر���س��ون ال�������س���ني متد 
نفطها.  بغالبية  ال�سمالية  كوريا 
ورو����س���ي���ا ه����ي املُ�����وّظ�����ف الأك�����رب 
ال�سمالية  ال���ك���وري���ة  ل��ل��ع��م��ال��ة 

الإجبارية.
ه�������ذا ودع��������ا وزي��������ر اخل����ارج����ي����ة 
تلر�سون،  ري���ك�������ض  الأم����ري����ك����ي، 
ات���خ���اذ  اإىل  ورو�����س����ي����ا  ال�������س���ني 
���س��د كوريا  م��ب��ا���س��رة  اإج�������راءات 
اإطاقها  اأع���ق���اب  يف  ال�����س��م��ال��ي��ة 
حلق  جديدا  بالي�ستيا  �ساروخيا 

ف���وق ج���زي���رة ه��وك��اي��دو �سمايل 
اليابان.

وق�������ال ت���ل���ر����س���ون ال�������س���ني متد 
نفطها.  بغالبية  ال�سمالية  كوريا 
ورو����س���ي���ا ه����ي املُ�����وّظ�����ف الأك�����رب 

للعمالة الكورية ال�سمالية.
وحذر تلر�سون من اأن بيونغيانغ 
الدبلوما�سية  ع��زل��ت��ه��ا  ت��ع��م��ق 

والقت�سادية.
ال�سريكان  هما  ورو�سيا  وال�سني 
لكوريا  الرئي�سيان  القت�ساديان 

ال�سمالية.

الباك�صتانية  العليا  املحكمة 
�صريف  ـــواز  ن عـــزل  ــد  ــوؤي ت

•• اإ�صالم اآباد-رويرتز:

رف�ست املحكمة العليا يف باك�ستان، 
ام�ض اجلمعة، الطعن على احلكم 
ال�سادر يف 28 يوليو املا�سي بعدم 
نواز  ال�سابق  ال��وزراء  رئي�ض  اأهلية 
لتوؤيد  املن�سب  يف  للبقاء  �سريف 

بذلك حكما �سابقا. 
وبعد حتقيق يف ثروة اأ�سرة �سريف، 
ا�ستندت املحكمة اإىل ن�ض د�ستوري 
حكمها  لت�سدر  ال�ستخدام  قليل 
عن  يك�سف  مل  لأن��ه  �سريف  بعزل 
م�سدر �سغري للدخل ينفي �سريف 

احل�سول عليه. 
حتقيق  بفتح  املحكمة  ق�ست  كما 
ج��ن��ائ��ي م���ع اأ�����س����رة ���س��ري��ف ومن 
املر�سحة  م������رمي  اب���ن���ت���ه  ب��ي��ن��ه��م 
اإ�سحق  املالية  وزير  ومع  خلافته 

دار الذي بقي يف من�سبه. 
ورف�������س���ت امل��ح��ك��م��ة امل���ك���ون���ة من 
خم�سة ق�ساة الطعون املقدمة من 
اأ�سرة �سريف ومن دار دون اأن تذكر 
الأ���س��ب��اب.  وق���ال ال��ق��ا���س��ي اآ�سف 
هيئة  راأ�����ض  ال����ذي  خ��و���س��ا،  �سعيد 
الطعون"  كل  رف�ض  "مت  املحكمة 
املحكمة  ت��ق��دم  اأن  امل��ت��وق��ع  وم����ن 

اأ�سباب الرف�ض الأ�سبوع املقبل. 

وزير الدفاع الياباين يهاجم كوريا ال�سمالية خال موؤمتر �سحفي يف طوكيو

مظاهرة بالقرب من برج اإيفيل احتجاجا على زيارة متيم اىل باري�ض  

ر�صميا  لن�صائها  ت�صمح  تون�س 
امل�صلم ــري  غ ــن  م ـــالـــزواج  ب

•• الفجر – تون�س - خا�س
اأن���ه���ى وزي����ر ال���ع���دل ال��ت��ون�����س��ي العمل 
ب���زواج  امل��ت��ع��ل��ق   1973 مب��ن�����س��ور ع���ام 
امل�سلم  بغري  امل�سلمة  التون�سية  امل����راأة 
واأل��غ��ى ك��ل م��ن وزي���ر ال�����س��وؤون املحلية 
املنا�سري  ج��م��ي��ع  اخل���ارج���ي���ة  ووزي�������ر 
التون�سية  ح��ري��ة  م��ن  ب��احل��د  املتعلقة 
اإىل خمالفة  ا�ستنادا  اختيار قرينها  يف 
وتعار�سها  للد�ستور  املذكورة  املنا�سري 
امل�سادق عليها  الدولية  التفاقيات  مع 
التفا�سيل   ( التون�سية.  ال��دول��ة  م��ن 
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات تدين النفجار الإرهابي باأحد قطارات اأنفاق لندن

•• اأبوظبي-وام:

الإنفجار الرهابي الذي وقع يف عربة  املتحدة ب�سدة  العربية  الإم��ارات  اأدان��ت دولة 
مكتظة بالركاب باأحد قطارات الأنفاق يف العا�سمة الربيطانية لندن.

واأعلنت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف بيان لها رف�ض دولة الإمارات التام لكل 
اأ�سكال وممار�سات العنف والتطرف والإرهاب والتحري�ض عليها.

واأكدت �سرورة ت�سافر اجلهود للت�سدي احلازم لآفة التطرف والرهاب الذي يهدد 
للمجتمعات  الره���اب  ا�ستهداف  اإن  وق��ال��ت   .. اليومية  حياتهم  يف  املواطنني  اأم��ن 
املتح�سرة ل ميكن القبول به اأو التهوين من �ساأنه ويتطلب املزيد من العمل اجلاد 

�سمن مقاربة �ساملة للت�سدي للتطرف و الرتويج له.
و اأعربت الوزارة يف ختام بيانها عن ت�سامن دولة الإمارات مع حكومة و�سعب اململكة 

املتحدة واأ�سر امل�سابني متمنية ال�سفاء العاجل لهم.

الإمارات ت�صتنكر اإطالق كوريا ال�صمالية �صاروخا 
بالي�صتيا وتطالبها باللتزام بقرارات جمل�س الأمن

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستنكرت دولة الإمارات العربية املتحدة اإطاق كوريا ال�سمالية �ساروخا بالي�ستيا مر فوق اليابان �سباح ام�ض يف 
جتربة جديدة م�ستفزة لاأمن الإقليمي والدويل ويف ا�ستمرار للت�سعيد غري املقبول من جانب بيونغ يانغ.

واأكدت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف بيان لها اأن هذه التجارب ال�ساروخية املتكررة متثل حتديا لقرارات 
ال��وزارة جم��ددا ب�سرورة  ال��دويل. وطالبت  ال�سلة وتهديدا حقيقيا يواجه املجتمع  ال��دويل ذات  جمل�ض الأم��ن 
اللتزام بالقرارات واملعاهدات الدولية املتعلقة ب�ساأن هذه التجارب .. داعية جمل�ض الأمن الدويل اإىل العمل على 
وقف هذه املمار�سات التي من �ساأنها اأن تقو�ض فر�ض ال�سام وال�ستقرار يف �سبه اجلزيرة الكورية و�سمال �سرق 
اآ�سيا. و�سددت الوزارة على �سرورة التزام كوريا ال�سمالية بقرارات جمل�ض الأمن .. وطالبت الأطراف املعنية كافة 

بانتهاج �سبيل احلوار والدبلوما�سية للحد من التوترات واحلفاظ على الأمن وال�سلم الدوليني.

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي مبدينة النا�صرية العراقية
•• اأبوظبي -وام: 

اأدانت دولة الإم��ارات العربية املتحدة الهجوم الإرهابي الذي ا�ستهدف مدنيني قرب مدينة 
النا�سرية يف جنوب العراق. واأعربت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف بيان لها عن اإدانة 

الإمارات وا�ستنكارها لهذا العمل الإرهابي اجلبان .
ي�ستهدف  ال��ذي  والإره���اب  العنف  اأ�سكال  ملختلف  والراف�ض  الثابت  الإم���ارات  موقف  موؤكدة 

اجلميع دون متييز بني دين وعرق.
العنف  ال��ع��راق يف مواجهة  وت�سامنها مع حكومة جمهورية  الإم���ارات  وق��وف  على  و���س��ددت 
والإره��اب .. ودعت املجتمع الدويل اإىل التكاتف يف مواجهة هذه الآفة اخلطرية التي تهدد 

اأمن وا�ستقرار دول العامل واجتثاثها من جذورها.
وعربت الوزارة يف ختام بيانها عن تعازي الإمارات وموا�ساتها حلكومة و�سعب العراق وذوي 

ال�سحايا .. ومتنت ال�سفاء العاجل للم�سابني.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون روؤ�صاء غواتيمال ونيكاراغوا وكو�صتاريكا وهندورا�س وال�صلفادور بذكرى ا�صتقالل بالدهم
•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة »حفظه 
رئي�ض جمهورية  مورالي�ض  الرئي�ض جيمي  اإىل فخامة  تهنئة  برقية  اهلل« 

غواتيمال وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقال باده.
رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�ض جيمي مورالي�ض.
من جهة اخرى بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض 

الدولة »حفظه اهلل« برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�ض دانييل اأورتيغا رئي�ض 
جمهورية نيكاراغوا وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقال باده.

رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�ض دانييل اأورتيغا.
من جهة اخرى بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض 
غيريمو  لوي�ض  الرئي�ض  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل«  »حفظه  ال��دول��ة 
ال�ستقال  ي���وم  مبنا�سبة  وذل���ك  كو�ستاريكا  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����ض  �سولي�ض 

لباده.

كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة 
رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
امل�سلحة  القائد الأعلى للقوات  اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 

برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�ض لوي�ض غيريمو �سولي�ض. 
من جهة اخرى بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض 
اأورلن���دو  خ��وان  الرئي�ض  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل«  »حفظه  ال��دول��ة 
ا�ستقال  ذك��رى  مبنا�سبة  وذل��ك  هندورا�ض  جمهورية  رئي�ض  هرينانديز 

باده.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة 
رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

امل�سلحة  القائد الأعلى للقوات  اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 
برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�ض خوان اأورلندو هرينانديز .

من جهة اخرى بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض 
�سان�سيز  �سلفادور  الرئي�ض  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل«  »حفظه  الدولة 

�سريين رئي�ض جمهورية ال�سلفادور وذلك مبنا�سبة يوم ا�ستقال باده.
رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
�سان�سيز  �سلفادور  الرئي�ض  فخامة  اإىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  امل�سلحة 

�سريين.  

اقبال كبري على جناح الدولة مبعر�س 
الدفاع ومعدات الأمن الدويل يف لندن

•• لندن-وام:

�سهد جناح دولة الإمارات العربية 
املتحدة امل�سارك يف معر�ض الدفاع 
وم��ع��دات الأم����ن ال����دويل 2017 
العا�سمة  يف  فعالياته  تقام  ال��ذي 
ام�ض  واخ��ت��ت��م  ل��ن��دن  الربيطانية 
اإق���ب���ال واه��ت��م��ام��ا اع��ام��ي��ا لفتا 
ال�سركات  و  ال�سخ�سيات  كبار  من 
ال���ع�������س���ك���ري���ة. و اط���ل���ع ع�����دد من 
ال�سخ�سيات البارزة خال زيارتهم 
اجلناح على اآخر تطورات ال�سناعة 
واملكانة  ال���وط���ن���ي���ة  ال���ع�������س���ك���ري���ة 
املرموقة التي حققتها يف الأ�سواق 
�سعيد بن  ���س��ع��ادة  واأك����د  ال��ع��امل��ي��ة. 
اآيدك�ض  م��دي��ر  امل��ن�����س��وري  خ����ادم 
اأه���م���ي���ة الإق�����ب�����ال ال���ك���ب���ري ال����ذي 
ي�سهده جناح الإم��ارات يف معر�ض 

م���ع���دات ال���دف���اع والأم�����ن ال���دويل 
العاملية  امل��ع��ار���ض  اأك��رب  ال��ذي يعد 
والأمن  الدفاع  بقطاع  املتخ�س�سة 
اجلناح  م�����س��ارك��ة  اأن  اأو����س���ح  و   .
الإم����ارات  مكانة  تعزيز  يف  ت�سهم 
والعاملية  الأوروب����ي����ة  الأ����س���واق  يف 
وج��������ذب امل�������س���ت���ث���م���ري���ن وك�����ربى 
العاملية باعتباره حمطة  ال�سركات 
الت�سويقي  ال���ربن���ام���ج  يف  م��ه��م��ة 
ملعار�ض اآيدك�ض ونافدك�ض 2019 
وم��ع��ر���ض وم��وؤمت��ر الأن��ظ��م��ة غري 
املاهولة يومك�ض ومعر�ض وموؤمتر 
الذي  �سيمك�ض  والتدريب  املحاكاة 
ي��ق��ام خ���ال ال��ف��رتة م��ن 25 اإىل 
وجميع   2018 ف����رباي����ر   27
ي��ن��ظ��م��ه��ا مركز  ال���ت���ي  امل���ع���ار����ض 

اأبوظبي للمعار�ض اأدنيك.
الت�سويقية  احلملة  اأن  اإىل  اأ�سار  و 

ل���ل���م���ع���ار����ض ����س���ت���وا����س���ل خ����ال 
الأ�سهر املقبلة من خال امل�ساركة 
البحري  ب��ا���س��ف��ي��ك  م���ع���ر����ض  يف 
البحرين  وم��ع��ر���ض  ب��ا���س��رتال��ي��ا 
مرة  لأول  ي��ق��ام  ال����ذي  ال��دف��اع��ي 
يف مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن خ���ال �سهر 
التدريب  ومعر�ض  املقبل  اأكتوبر 
باأورلندو  اأم��ري��ك��ا  يف  وامل�����س��ب��ه��ات 
بولية فلوريدا خال �سهر نوفمرب 
عقد  مت  اأن����ه  اإىل  ن����وه  و  ال����ق����ادم. 
والجتماعات  ال��ل��ق��اءات  م��ن  ع��دد 
�سركات  وم������دراء  ���س��خ�����س��ي��ات  م���ع 
ع�����س��ك��ري��ة ك����ربى م��ت��خ�����س�����س��ة يف 
الدفاعية والأمنية خا�سة  املعدات 
اآيدك�ض  الذين يح�سرون معار�ض 
امل�ساركة  ع��ل��ى  حلثهم  ون��اف��دك�����ض 
مدير  اأك���د  و  املقبلة.  امل��ع��ار���ض  يف 
الإم���������ارات يف  اأن ج���ن���اح  اي���دك�������ض 
فريدة  ف���ر����س���ة  ي���وف���ر  امل���ع���ر����ض 
ل�ستك�ساف  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل�����س��رك��ات 
ف���ر����ض ال���ت���ع���اون وال�������س���راك���ة مع 
ك������ربي������ات ال���������س����رك����ات ال���ع���امل���ي���ة 
م�ساركة  تهدف  فيما  املتخ�س�سة 
اإىل  الع�سكرية  الوطنية  اجل��ه��ات 
ا���س��ت��ع��را���ض ال��ت��ق��دم ال��ك��ب��ري الذي 
ت�����س��ه��ده اإم�������ارة اأب���وظ���ب���ي ودول����ة 
الإم������ارات وروؤي�����ة دول����ة الإم�����ارات 
على  مكانتها  تعزيز  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
وذكر  ال��ع��امل��ي��ة.  ال�سناعة  خ��ارط��ة 
ال�سركات  ك����ربي����ات  ت��ن��اف�����ض  اأن 
العاملية على حجز م�ساحات لها يف 
تنظمها  التي  الع�سكرية  املعار�ض 
الإمارات دليل كبري على ما و�سلت 
الإمارات  يف  املعار�ض  �سناعة  اإليه 
منوذجا  اأ�سبحت  حتى  تطور  من 

يحتذى على ال�سعيد العاملي.

انطالق التمرين امل�صرتك الإحتاد احلديدي 5 
بني القوات الربية الإماراتية والأمريكية اليوم

•• اأبوظبي-وام:

اأر�ض  ع��ل��ى  ال�سبت  ال��ي��وم  تنطلق 
الدولة فعاليات التمرين امل�سرتك 
5 بني القوات  الإحت���اد احل��دي��دي 
الربية الإماراتية والقوات الربية 

الأمريكية.
ت��ه��دف ال��ت��م��اري��ن امل�����س��رتك��ة اإىل 
املتبادلة  العاقات  وتعزيز  تطوير 
العربية  الإم������������ارات  دول�������ة  ب����ني 
امل����ت����ح����دة وال��������ولي��������ات امل���ت���ح���دة 
التدريبات  م��ن خ��ال  الأم��ري��ك��ي��ة 
لرفع  الع�سكرية  اخل��ربات  وتبادل 
لدى  القتالية  واجلاهزية  الكفاءة 

اجل���ان���ب���ني وت���وط���ي���د ال���ع���اق���ات 
الدولية وفق روؤية �ساحب ال�سمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
رئي�ض الدولة حفظه اهلل و متابعة 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  واه��ت��م��ام 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
وتطوير  ل�سقل  امل�سلحة  للقوات 
الربية  ال��ق��وات  منت�سبي  م��ه��ارات 
للو�سول  القتالية  ال��ك��ف��اءة  ورف���ع 

اإىل الحرتافية يف اأداء املهام.
و يعد مترين الإحتاد احلديدي 5 
مترين  ل�سل�سة  ام��ت��دادا  امل�سرتك 
.. وتاأتي خطط  املخلب احلديدي 

التدريبية  الربية  القوات  وبرامج 
ال�سقيقة  ال������دول  م���ع  امل�����س��رتك��ة 
وتطوير  ل����ت����ب����ادل  وال�������س���دي���ق���ة 
ورفع  منت�سبيها  وك��ف��اءة  م��ه��ارات 
القتالية  اجل����اه����زي����ة  م�������س���ت���وى 
ل��دى اجلانبني  والط���اع على ما 
اجلوانب  م���ه���ارات مب��خ��ت��ل��ف  م���ن 
القتالية  ال���ن���ظ���م  اأح��������دث  وف������ق 
املتبادلة  اخل��ربات  وال�ستفادة من 
ال��دويل يف جمال  التعاون  وتعزيز 
ال��ع��م��ل��ي��ات امل�����س��رتك��ة و���س��ول اإىل 
حتقيق الهدف املن�سود يف مواجهة 
التحديات والأزمات التي ي�سهدها 

العامل اليوم.

قناة بينونة تطلق مبادرة »جدارية زايد 
» يف معر�س ال�صيد والفرو�صية 

•• اأبوظبي-وام: 

لل�سيد  ال����دويل  امل��ع��ر���ض  ف��ع��ال��ي��ات  خ���ال  الف�سائية  بينونة  ق��ن��اة  اأط��ل��ق��ت 
والفرو�سية مباردة »جدارية زايد« لت�سليط ال�سوء على مبادرة عام زايد التي 
اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه 
2018 يف دولة الإم��ارات منا�سبة وطنية لاحتفاء بالقائد  اهلل ليكون عام 
املوؤ�س�ض املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه مبنا�سبة 
100 �سنة على مياده. وحر�ست القناة على التح�سري لهذه  ذكرى مرور 
املنا�سبة الوطنية بهدف اإبراز دور املغفور له يف تاأ�سي�ض وبناء دولة الإمارات 
اإىل جانب ت�سليط ال�سوء على اإجنازاته املحلية والعاملية وتخليدا ل�سخ�سية 
اأعظم  ن��ه��ي��ان وم��ب��ادئ��ه وق��ي��م��ه بو�سفها م��ن  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب��ن  زاي���د  ال�����س��ي��خ 
�سيف  عي�سى  وقال  وحكمة.  اإلهاما  واأكرثها  العامل  يف  القيادية  ال�سخ�سيات 
مببادرة  القناة  ت�سارك  مرة  لأول  اإنه  بينونة  لقناة  املنتدب  الع�سو  املزروعي 
املكانة  ال��ت��ي جت�سد  امل��ب��ادرة  وه��ي  امل��ع��ر���ض  فعاليات  زاي���د« �سمن  »ج��داري��ة 
ال�ستثنائية والفريدة التي ميثلها املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
»طيب اهلل ثراه« لدى مواطني دولة الإمارات .. موؤكدا اأن ذكرى زايد حا�سرة 
له  ملا  وذل��ك  والعاملي  الوطني  ال�سعيدين  الدولة على  اإجن��از حتققه  مع كل 
الإجنازات  ال�سلبة يف م�سرية  والقواعد  القوية  اللبنات  و�سع  ب�سمة يف  من 
الوطنية ال�ساخمة. واأو�سح املزروعي اأن مبادرة »جدارية زايد« عبارة عن جدار 
يحمل ا�سم »عام زايد« وي�ستطيع الزوار من خاله امل�ساركة بو�سع ب�سمتهم 
على الأحرف باألوان علم دولة الإمارات العربية املتحدة. واأ�ساف اإنه لتوثيق 
املبادرة قمنا بتثبيت كامريا لت�سوير امل�ساركات خال مدة املعر�ض وعر�سها 

لحقا على هيئة فيديو ق�سري و�سريع يبني عملية اكتمال اجلدارية.

�صفارة الدولة يف �صربيا ت�صلم 
اأجهزة طبية مقدمة من خليفة 

الن�صانية مل�صت�صفى كيكيندا
•• بلجراد-وام:

�سلمت �سفارة الدولة يف �سربيا اأم�ض 
موؤ�س�سة  ق��دم��ت��ه��ا  ت���ربع���ات  الول 
لاأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
يف  ال��ع��ام  امل�ست�سفى  اإىل  الإن�سانية 
مدينة كيكيندا. وقدم عبدالرحمن 
ال�سم�سي ال�سكرتري الأول يف �سفارة 
المارات بالنيابة عن �سفري الدولة 
مزيل  �سملت  متنوعة  طبية  اأجهزة 
طبية  ف��ر���س��ة   100 و  ال���رج���ف���ان 
ومثلها من اأغطية الأ�سرة .. م�سريا 
العينية  ال���ت���ربع���ات  ه����ذه  اأن  اإىل 
دل��ي��ل ع��ل��ى ال��ع��اق��ات ال��ودي��ة التي 
. ح�سر  �سربيا  و  الإم����ارات  ت��رب��ط 
يوفان  ال��دك��ت��ور  ال��ت��ربع��ات  ت�سليم 
امل�ست�سفى  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ياكونيت�ض 
ماركوفيت�ض  بيانا  والدكتور  العام 
كيكيندا  يف  ال�سحي  امل��رك��ز  م��دي��رة 
كوفات�سيفيت�ض  ج��اري��ت�����ض  وييلينا 
رئي�سة جمموعة ال�سداقة الربملانية 

ال�سربية مع دولة الإمارات.

»بيت اخلري« تنظم يومًا 
لالأيتام يف مدينة »فرياري«

ل�سمو  اخلا�ض  املكتب  من   مببادرة 
مكتوم،  اآل  اأح��م��د  ب��ن  �سعيد  ال�سيخ 
ترفيهياً  يوماً  اخل��ري«  »بيت  نظمت 
يف  امل�سجلني  الأي��ت��ام  م��ن  ملجموعة 
مركز الرب�ساء، وذلك بالقيام برحلة 
اإمتاع  ب��ه��دف  ف�����راري،  م��دي��ن��ة  اإىل 
وال�سرور  البهجة  واإدخ��ال  الأطفال 
هذه  يف  راف��ق��ه��م  وق��د  قلوبهم،  اإىل 
الرحلة كل من ه�سام القرق، مدير 
م��ك��ت��ب ���س��م��و ال�����س��ي��خ، وع��م��ر فاح 
واإ�سعاد  العامة  العاقات  ق�سم  من 
ا�ستهل  اجل��م��ع��ي��ة.  يف  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
واللعب  بالرتفيه  يومهم  الأط��ف��ال 
يف ع��امل ف��رياري ال��ذي اأخذهم اإىل 
الألعاب  ح��ي��ث  اخل���ي���ال،  م���ن  ع���امل 
ال�ساحرة  باملناظر  املحاطة  امل�سوقة 
والأ�سوات املثرية للخيال، مما جعل 
رحلتهم  اأكرث متعة وت�سلية، مروراً 
باأ�سهر املدن واملعامل الإيطالية، وهم 
ع��ل��ى م��ن من���وذج ل�����س��ي��ارة فرياري 
احلديثة،  التقنيات  ب��اأع��ل��ى  م����زودة 
وذلك لتحفيزهم على مواكبة ع�سر 

ال�سرعة والتكنولوجيا.

�صرطة اأبوظبي  توزع احلقائب املدر�صية على  الأ�صر املتعففة 
قامت �سرطة  اأبوظبي ، بتوزيع احلقائب املدر�سية على 
�سرطة  م��رك��زي  اخت�سا�ض  مناطق  يف  املتعففة  الأ���س��ر 
هيلي يف العني وال�سعبية يف اأبوظبي وذلك بالتن�سيق مع 
هيئة الهال الأحمر الإماراتي؛ وجت�سيداً لإ�سرتاتيجية 

عام اخلري 2017.  
احلقائب   ، اأبوظبي  يف  خليفة   �سرطة  مركز  وزع   كما 
الراحة  م��در���س��ة  يف  ال��ط��اب  على  ال��ه��داي��ا  و  املدر�سية 
ال��دول��ي��ة، واأ����س���ادت  الأ���س��ر املتعففة  مب��ب��ادرة  �سرطة  
اأبوظبي ، ودوره��ا يف ادخ��ال  الفرحة وال�سرور  بقلوب 

معهم  يحملون  وه��م  مدار�سهم  اإىل  للتوجه  اأطفالهم 
احتياجاتهم اأ�سوة بزمائهم الآخرين.

الأ�سر  على  املدر�سية  احلقائب  ت��وزي��ع  م��ب��ادرة    وتاأتي 
امل�ستمر  اب��وظ��ب��ي  ���س��رط��ة  ح��ر���ض  اإط����ار  يف   ، املتعففة 
على  ال��ط��اب  وم�ساعدة  املجتمع  م��ع   التوا�سل  على  
وقرطا�سية  حقائب  من  املدر�سية  احتياجاتهم  توفري 
واأقام، مبا ي�سهم يف اإن�ساء جيل متعلم واٍع يخدم وطنه 
واإدخال  الطلبة  وج��وه  على  الب�سمة  ر�سم  و  وجمتمعه، 
الفرحة اإىل قلوبهم وتخفيف املعاناة عن كاهل اأ�سرهم.

�صفري الدولة يح�صر اإحاطة للخارجية الكازاخ�صتانية حول حقوق العمال املغرتبني
•• اأ�صتانا -وام:

التي  الإحاطة  كازاخ�ستان  جمهورية  لدى  الدولة  �سفري  اجلابر  �سلطان  بن  اأحمد  حممد  الدكتور  �سعادة  ح�سر 
متارا  ومعايل  اخلارجية  وزي��ر  الرحمانوف  عبد  خ��ريات  معايل  برئا�سة  الكازاخ�ستانية  اخلارجية  وزارة  قدمتها 
يف  الإن�سان  حقوق  جلنة  رئي�ض  �سلطانوف  وكواني�ض  لل�سكان  الجتماعية  احلماية  و  العمل  وزي��رة  دوي�سينوفا 
كازاخ�ستان حول امل�ساكل الفعلية املتعلقة بحقوق العمال املغرتبني و�سحايا الجتار بالب�سر يف كازاخ�ستان. وحتدثت 
متارا دوي�سينوفا خال الإحاطة حول ما قدمته وزارة العمل و احلماية الجتماعية لل�سكان يف كازاخ�ستان على 
اإىل قرار  �سعيد حقوق العمال املغرتبني واملميزات املمنوحة لهم باأنواعها. من جانبه تطرق كواني�ض �سلطانوف 
و�سحايا  املغرتبني  للعمال  والثقافية  والقت�سادية  والجتماعية  املدنية  احلقوق  حماية  ب�ساأن  كازاخ�ستان  رئي�ض 

الجتار بالب�سر يف كازاخ�ستان.

اللجنة الع�صكرية املنظمة ملعر�س دبي 
للطريان تقف على اآخر التجهيزات

•• دبي-وام:

املنظمة  الع�سكرية  اللجنة  عقدت 
 2017 ل���ل���ط���ريان  دب����ي  مل��ع��ر���ض 
اجتماعا برئا�سة �سعادة اللواء ركن 
طيار عبداهلل ال�سيد الها�سمي املدير 
التنفيذي للجنة من اأجل الوقوف 
 15 ال�  على اآخر جتهيزات ال��دورة 
من املعر�ض املقرر عقده يف الفرتة 
 . املقبل  نوفمرب   16 اىل   12 من 
 - الها�سمي  ال��ل��واء  ���س��ع��ادة  واأث��ن��ى 
خ��ال الج��ت��م��اع ال��ذي عقد اأم�ض 
اجلهات  ك��اف��ة  ج��ه��ود  على  الأول- 
املنظمة والداعمة التي تهدف اإىل 
متيز وتفرد معر�ض دبي للطريان 

املماثلة  املعار�ض  �سدارة  ليكون يف 
التنظيمية  اجل����وان����ب  ك���اف���ة  م���ن 
القدرات  بناء  خال  من  والأمنية 
والإلتزام  املعرفة  ونقل  الدفاعية 
ان  واأك���د   . والقيم  املعايري  باأعلى 
امل��ع��ر���ض يعد جن��اح��ا ملدينة  جن��اح 
دب��ي ودول���ة الإم�����ارات مب��ا يحققه 
امل�ستويات  كافة  على  اإجن���ازات  من 
هذه  حتقق  اأن  ..متوقعا  وال�سعد 
الدورة قفزات نوعية يف عدد الزوار 

والوفود وال�سفقات .
و  رو���س��ي��ا  م�����س��ارك��ة  اأن  اإىل  لف��ت��ا 
العام  ه���ذا  م��ع��ر���ض  ب��ارو���س��ي��ا يف 
ح�سر   . طويلة  �سنوات  بعد  ت��اأت��ي 
اإ�سحاق  الجتماع اللواء ركن طيار 

املدير  م�����س��اع��د  ال��ب��ل��و���س��ي  ���س��ال��ح 
العمليات  ل���������س����وؤون  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
ال�سيباين  حممد  ح�سن  والعميد 
لل�سوؤون  التنفيذي  املدير  م�ساعد 
اللجان  روؤ������س�����اء  وك�����ل  الإداري�����������ة 
اللجنة  ع����ن  امل��ن��ب��ث��ق��ة  ال���ف���رع���ي���ة 
. كما ح�سرتها  املنظمة  الع�سكرية 
اأنيتا  دب�����ي  م����ط����ارات  ج���ان���ب  م����ن 
مهرا نائب اأول الرئي�ض التنفيذي 
وكل  املوؤ�س�سية  والهوية  لاإت�سال 
العاقات  مديرة  تايلور  كيت  من 
ال��ع��ام��ة ون��ان��دي��ن��ي ري��ج��و مديرة 
تنمية الأعمال من �سركة فريز اأند 
املنظمة  �سبي�ض  اإي���رو  اإكزيبي�سنز 

للمعر�ض .
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اأخبـار الإمـارات

م�صروع الع�صر الأول مرة الرتبية متنح مدار�صها اأرقاما وطنية

مدر�صة وكل جممع ي�صم ما بني 1000 اإىل 1700 طالب  384 بـ  جممعات   110

ذياب بن حممد بن زايد يعزي 
اأ�صرة ال�صهيد نا�صر املزروعي

•• كلباء -وام:

قدم �سمو ال�سيخ ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ض دائرة النقل ع�سو 
املجل�ض التنفيذي لإمارة اأبوظبي واجب العزاء يف �سهيد الوطن نا�سر غريب 
م�ساركته  خال  بها  اأ�سيب  �سابقة  بجراح  متاأثرا  ا�ست�سهد  الذي  املزروعي 
يف عملية اإعادة الأمل مع قوات التحالف العربي لدعم ال�سرعية يف اليمن 
بقيادة اململكة العربية ال�سعودية. و اأعرب �سموه خال زيارته جمل�ض عزاء 
ال�سهيد يف مدينة كلباء عن �سادق عزائه وموا�ساته لأ�سرة ال�سهيد .. �سائا 
اهلل العلي القدير اأن يتغمده بوا�سع رحمته واأن ينزله منازل ال�سهداء واأن 

ي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان.

•• دبي – حم�صن را�صد 

بداأ امليدان الرتبوي عامه الدرا�سي 
 ،  2018  –  2017 اجل����دي����د 
بكافة  امل��دار���ض  �سهدتها  بتغريات 
مبادرة  وف��ق   ، الدرا�سية  مراحلها 
على  ع��ك��ف��ت  ال��ت��ي  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
 ، املا�سية  الأ�سهر  ط��وال  اإع��داده��ا 
مبنهجية توزيع املجمعات املدر�سية 
املوقع والعداد  اأطر ثاث هي  يف 
اأطلقت  ، حيث  الدرا�سية  واملرحلة 
ت�سم  جم��م��ع��ات   110 ال��������وزارة 
بلغ  نطاقات  بعدد  مدر�سة   384
عند  ال���وزارة  وراع��ت  نطاقا،   26
العمل  التجمعات،  لهذه  اأطاقها 
وفق اأ�س�ض ثاثة التقارب اجلغرايف 
10كم بغ�ض  بني املدار�ض مبعدل 
ال���ن���ظ���ر ع����ن احل���ل���ق���ة واجل���ن�������ض ، 
ال��ط��ل��ب��ة يف كل  ع���دد  ي����رتاوح  واأن 
جم��م��ع م��در���س��ي م��ا ب��ني 1000 
املراحل  وي��راع��ى يف   ،  1700 اىل 
احللقات  بني  الت�سل�سل  الدرا�سية 
الدرا�سية من الريا�ض اىل احللقة 
واأخريا  الثانية  احللقة  ثم  الأوىل 

التعليم الثانوي .
وجاءت تلك املبادرة والتي ح�سلت 
»الفجر« على ن�سخة منها يف نحو  
معظمها  يف  ج���اءت  �سفحة   60
ل�سرحا   ، ت��و���س��ي��ح��ي��ة  ج��������داول 
امل������ربرات التي  م��ف�����س��ا وي�����س��م��ل 
املدار�ض  ت��وزي��ع  ال����وزارة اىل  دع��ت 
ومنها   ، م��در���س��ي��ة  جم��م��ع��ات  اىل 
مربرات تعليمية ومربرات ب�سرية 
توزيع  مت  ك��م��ا   ، م���ادي���ة  واأخ������رى 
للمجال�ض  وفقا  للمدار�ض  مقرتح 
خم�سة  مب�������س���م���ي���ات  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
جمال�ض ، الحتاد التعليمي وي�سم 
مدر�سة   76 ي�سمل  جممعا   21
التعليمي  الم��������ارات  وجم��ل�����ض   ،
 89 24 جم��م��ع��ا ي�����س��م��ل  وي�����س��م 
التعليمي  زاي��د  ، وجمل�ض  مدر�سة 

 58 وي�سمل  جممعا   19 وي�����س��م 
الت�سامح  وجم���ل�������ض   ، م���در����س���ة 
مدر�سة   26 وي�����س��م  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
وجمل�ض   ، م��در���س��ة   87 وي�����س��م 
جممعاته  وع��دد  التعليمي  خليفة 
مدر�سة   74 وي�سم  جممعا   20
م��در���س��ة رقم  ل��ك��ل  ، وق���د خ�س�ض 

.  National Code وطني
توزيع  م���ب���ادرة  م�����س��روع  وت���ن���اول 
مدر�سية  جم��م��ع��ات  اىل  امل���دار����ض 
امل����ربرات ال��ت��ي دف��ع��ت ال����وزارة اىل 
ذل����ك وم��ن��ه��ا م�����ربرات ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ، 
ح��ي��ث ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ت��ق��دمي دعم 
للطلبة من خال  نوعي  اأكادميي 
تعليمية  وح���ل���ول  م������وارد  ت���وف���ري 
ال��ك��رتون��ي��ة عالية  وب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة 
مبداأ  ت���ع���زي���ز  وث���ان���ي���ا   ، ال���ك���ف���اءة 
الت�سل�سل يف تدفق وانتقال الطلبة 
ن���وع اجل��ن�����ض واملرحلة  م��ن ح��ي��ث 
الدرا�سية  ،  وثالثا تعميم التجارب 
الناجحة بني جمموعة املدار�ض يف 

دور  ت��ع��زي��ز  و  دع���م  وك����ذا   ، الأول 
املعلم الأول .

وف���ي���م���ا ي��خ�����ض امل��������ربرات امل���ادي���ة 
الرتبية  وزارة  ح����ر�����ض  ف����ك����ان 
للمبنى  الأم���ث���ل  ال���س��ت��ث��م��ار  ع��ل��ى 
الطابية  الكثافة  و�سبط  املدر�ض 
والتهيئة  ال�����س��ف��ي��ة  ال�����س��ع��ب  يف 
امل�������س���ت���ق���ب���ل���ي���ة ل����دم����ج امل������دار�������ض، 
بالإ�سافة اىل الو�سول اإىل اكتمال 
الأعلى  احل��د  اأو  املعلمني  اأن�سبة 
للن�ساب ، مع الإفادة من الرتباط 
من  للمدار�ض  اجلغرايف  والتقارب 
وان�سيابية  امل��ت��اب��ع��ة  م��رون��ة  ح��ي��ث 

النقل واملوا�سات.
جمل�ض  ك��ل  امل���ب���ادرة  وا�ستعر�ست 
حدة  على  اخلم�سة  املجال�ض  م��ن 
املجمعات  وع���دد  نطاقاته  ب��ع��دد   ،
وم�سمياتها  امل�������دار��������ض  وع��������دد 
اجل����دي����دة وف���ي���م���ا ي���ل���ي ع�����دد من 
للمجمعات  التو�سيحية  اجل��داول 

وم�سمياتها :
املجمعات املدر�سية ، بالإ�سافة اىل 
الرتبوية  اخل����ربات  وت���ب���ادل  ن��ق��ل 

اإدارة  يف  الأم���ث���ل  ال���س��ت��ث��م��ار  اأول 
اإدارية  الب�سرية من هيئات  امل��وارد 

بني  املدار�ض  يف املجمعات . 
يف  فتمثلت  الب�سرية  امل���ربرات  اأم��ا 

تعزيز  وث��ان��ي��ا   ، وتعليمية  وف��ن��ي��ة 
التعليم  جمتمعات  وفاعلية  كفاءة 

وثالثا  امل�ستمر،  للتدريب  املهني 
دعم وتعزيز تطبيق م�سروع املدير 

مبادرة املجال�ض واملجمعات املدر�صية تراعي التقارب وعدد الطالب والت�صل�صل الدرا�صي

املبادرة ت�صهم يف الرتكيز على تقدمي الدعم االأكادميي وتقدمي حلول تعليمية عالية الكفاءة

مبادرة املجال�ض واملجمعات املدر�صية

مب�صاركة 270 �صخ�صا

الإمارات للتنمية الجتماعية تنظم دورة التغيري الإيجابي
•• راأ�س اخليمة – الفجر

راأ�ض  يف  الجتماعية  للتنمية  الإم���ارات  جمعية  نظمت 
اخليمة دورة بعنوان »دورة التغيري الإيجابي«  للمحا�سر 
الإعامي فهد هيكل ح�سرها اأكرث من 270 �سخ�ض 

يف م�سرح اجلمعية يف الظيت  وملدة اأربع �سنوات. 
 ركز هيكل يف الدورة على كيفية �سناعة التغيري يف عدة 
تعاديه   املا�سي ول  اأن تت�سالح مع  اأهمها  نقاط مركزة 
اأن  ،اإذ  التغيري  م��ن  م��وق��ف��ك  ي��ح��دد  ال��ع��م��ر  ول جت��ع��ل 
التغيري الذي ن�سنعه ن�سبة حدوثه ن�سبتها %99 اأما 

 ،  2% فقط  ن�سبته  حلدوثه  نتدخل  ل  ال��ذي  التغيري 
وحدد الأ�سباب التي تدفع ال�سخ�ض للتغري  وتلك التي 

ل جتعله يتغري. 
وق���ال م��دي��ر ع���ام جمعية الإم�����ارات خ��ل��ف ���س��امل عنرب 
هدفت اجلمعية يف  هذه املحا�سرة على الرقي مب�ستوى 
اي��ج��اب��ي��ة يف خمتلف  اأك���رث  ب��ن��ح��و   املجتمعي  ال��ت��ف��ك��ري 

املجالت �سعياً منها لن�سر  الفكر البناء يف املجتمع. 
وكرم  �سيف املطوع ع�سو جمل�ض اإدارة جمعية الإمارات 
ومت  املحا�سر،  ال���دورة   نهاية  يف  الجتماعية  للتنمية 

التقاط �سورة جماعية. 

جامعة ال�صارقة ت�صتقبل طلبتها اجلدد بلقاء اإر�صادي
•• ال�صارقة-الفجر: 

ال��دك��ت��ور حميد جمول  الأ���س��ت��اذ  ���س��ع��ادة  نقل 
ال��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر ج��ام��ع��ة ال�����س��ارق��ة ترحيب 
وتهنئة �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 
الأعلى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي،  حممد  ب��ن 
ال�سارقة  ج��ام��ع��ة  ورئ��ي�����ض  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م 
جامعة  ط��ل��ب��ة  اإىل  ورع��������اه(،  اهلل  )ح��ف��ظ��ه 
اختيارهم  ب��ح�����س��ن  امل�����س��ت��ج��دي��ن،  ال�����س��ارق��ة 
م��ن��رب م�ستقبلهم  ل��ت��ك��ون  ال�����س��ارق��ة  جل��ام��ع��ة 
العلمي واملعريف واحلياتي مع رجاء �سموه من 
ي�سعون  فيما  يوفقهم  اأن  القدير  العلي  اهلل 
بالأهم يف  و�سفها  التي  املرحلة  ه��ذه  اإليه يف 

حياة كل اإن�سان.
ج��اء ذل��ك خ��ال حفل اللقاء الإر����س���ادي مع 
امل�ستجدين من كافة كليات اجلامعة  الطلبة 
اأقامته  وال������ذي  اجل���دي���د  اجل���ام���ع���ي  ل��ل��ع��ام 
الدكتور  الأ���س��ت��اذ  بح�سور  ال�سارقة   جامعة 
ل�سوؤون  اجلامعة  مدير  نائب  بالطيب  معمر 
والأ�ستاذ  العليا،  والدرا�سات  العلمي  البحث 
ال�سيخ  امل�سطفى  اأح��م��د  ال�����س��دي��ق  ال��دك��ت��ور 
الأكادميية،  ل��ل�����س��وؤون  م��دي��ر اجل��ام��ع��ة  ن��ائ��ب 
مدير  نائب  حميد  قتيبة  الدكتور  والأ���س��ت��اذ 
والعلوم  الطبية  الكليات  ل�����س��وؤون  اجل��ام��ع��ة 
ال�سحية وعميد كلية الطب، وال�سيد  ويليام 
لل�سوؤون  اجلامعة  مدير  نائب  اأيا�سدون  مات 
الدكتور عدنان  والأ���س��ت��اذ  وامل��ال��ي��ة،  الإداري����ة 
ل�سوؤون  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  م�����س��اع��د  ���س��رح��ان 
الأف����رع، والأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور حم��م��ود دراب�سة 
�سامة  وال��دك��ت��ورة  ال��ط��اب،  ���س��وؤون  عميد 

وعمداء  الطالبات،  ���س��وؤون  عميد  الرحومي 
باجلامعة  واملراكز  الإدارات  وم��دراء  الكليات 

والطلبة امل�ستجدين. 
واأ����س���اف م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ق��ائ��ًا: م��ن ح�سن 
�ساحب  ي��راأ���س��ه��ا  ال�����س��ارق��ة  جامعة  اأن  حظنا 
حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو 
ال��ق��ا���س��م��ي، ع�����س��و امل��ج��ل�����ض الأع����ل����ى حاكم 
عامل  وهو  ال�سارقة،  جامعة  ورئي�ض  ال�سارقة 
�سموه ل ير�سى عن  واأن  واأك��ادمي��ي،  وم���وؤرخ 
�سوؤون  من  �ساأن  كل  يف  بديا  الأوىل  امل��راك��ز 
كويل  �سموه  ي��ت��وله  ال��ذي  احل�ساري  البناء 
اأم��ر م��وؤمت��ن اأم��ني ي�سعى دائ��م��ا واأب���دا للفوز 

باأجر من يح�سن عمله.
وق���ال م��دي��ر اجل��ام��ع��ة اأدع��وك��م اأي��ه��ا الأبناء، 
�سياغة  حت�����س��ن��وا  اأن  اإىل  وط��ال��ب��ات  ط���اب���اً 

ح��ي��ات��ك��م ال��ع��ل��م��ي��ة وامل��ع��رف��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة يف 
الأوىل حلياتكم  الأي����ام  م��ن��ذ  اجل��ام��ع��ة  ه���ذه 
اجلامعية فيها والتي �سوف ت�سكل م�ستقبلكم، 
العلم  تتبعوا  اأن  ق��اع��دة  �سمن  تعملوا  واأن 
اأ�ساتذة  ب��ه��ا  اجل���ام���ع���ة  واأن  ي���ك���ون،  ح��ي��ث��م��ا 
وعلماء وباحثني من خمتلف جن�سيات العامل 
اإداري  ك���ادر  بجانب  اأك��ادمي��ي��ني،  وم��ر���س��دي��ن 
حت�سيل  يف  م�ساعدتكم  على  للعمل  متميز 

العلم وبناء �سخ�سيتكم امل�ستقبلية.
ال�سارقة  جامعة  ان   « اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  وق���ال 
�ساملة مب��ا حت��ت��وي��ه م��ن كليات   ه��ي ج��ام��ع��ة 
وتعدد للربامج الأكادميية التي تطرحها من 
الدبلومات املهنية حتى الدكتوراه، وبانت�سابكم 
اأحد  اإىل  تنت�سبون  اإمنا  ال�سارقة،  اإىل جامعة 
اأهم واأعلى ال�سروح العلمية لبناء م�ستقبلكم، 

لتح�سيل  ال�سعي  منكم  يتطلب  ال��ذي  الأم��ر 
العلم بجانب بناء و�سقل ال�سخ�سية الفردية 
التي �سوف متيز كل �سخ�ض منكم م�ستقبا، 
من خال الأن�سطة الا�سفية التي تزخر بها 
جامعة ال�سارقة وت�سرف على تنفيذها عمادتا 
�سوؤون الطاب والطالبات من خال الأندية 
دعا  والتي  الك�سفية،  واحل��رك��ات  واجلمعيات 
واأفكارهم  م��واه��ب��ه��م  لإب����راز  الطلبة  امل��دي��ر 
وابتكاراتهم ومبادراتهم عن طريق النت�ساب 

لتلك لاأندية واجلمعيات.
ثم قدم مدير اجلامعة جمموعة من الن�سائح 
لت�ساعدهم  اجل���دد  الطلبة  لأب��ن��ائ��ه  الأب��وي��ة 
اجلامعية،  احل��ي��اة  يف  الفعال  الن��دم��اج  على 
وكيفية ال�ستفادة الق�سوى مما ت�ستمل عليه 
وفنية  وثقافية  علمية  م�سادر  من  اجلامعة 
اأخر، واأ�ساف  وريا�سية قلما جتدها يف مكان 
اأمام الطلبة حلل  اأن جميع الأبواب مفتوحة 
اىل مقرتحاتهم  ال�ستماع  وكذلك  م�ساكلهم 

ومبادراتهم من خال املجال�ض الطابية.
الطاب  جمل�ض  لرئي�ض  كلمة  احلفل  تخلل 
واأخرى ملجل�ض الطالبات رحبا من خالهما 
بزمائهم الطلبة اجلدد، كما مت عر�ض فيلم 
تعريفي عن اجلامعة، لتعريف الطلبة اجلدد 
بكليات اجلامعة ومرافقها وكيفية ال�ستفادة 
الإ�سامي  ال�سارقة  م�سرف  ق��دم  كما  منها، 
ف��ق��رة اأ���س��ئ��ل��ة مت م��ن خ��ال��ه��ا ت��وزي��ع هدايا 
ق��ي��م��ة، ك��ذل��ك ق���دم ع���دد م���ن ال��ط��ل��ب��ة فقرة 
ع��ن ال��ن��ج��اح وال��ط��م��وح ع��ر���س��وا م��ن خالها 
جتاربهم وق�س�ض جناهم يف اجلامعة واختتم 
احلفل بفقره اإن�ساديه لأحد طاب اجلامعة.

مواطنون ي�صيدون بجهود اللجنة الأمنية يف معر�س »ال�صيد والفرو�صية«
•• اأبوظبي-وام:

اأ����س���اد م��واط��ن��ون، ب��ج��ه��ود ال��ل��ج��ن��ة الأم��ن��ي��ة يف امل��ع��ر���ض ال����دويل لل�سيد 
،بتقدمي  للمعار�ض  الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  املُقام   ،2017 والفرو�سية 
اأ�سهمت يف اإجناح الفعاليات، وتكري�ض املكانة  اأنواع الت�سهيات، التي  كافة 
اإج�����راءات منح تراخي�ض  م��ن خ��ال  امل��ع��ر���ض  بها  ال��ت��ي يحظى  ال��دول��ي��ة 
اأ�سلحة ال�سيد، وعر�ض املعدات ملحبي الريا�سات العريقة، وع�ساق رحات 

ال�سفاري، والرتاث العربي مبختلف اأ�سكاله.
وقال العميد حميد �سعيد العفريت، رئي�ض اللجنة الأمنية للمعر�ض الدويل 
لل�سيد والفرو�سية، اإن »اللجنة« تقوم باأدوار متعددة، منها الإ�سراف على 

اإجناز  يف  كبري  ب�سكل  اأ�سهم  اأك��ف��اء،  وموظفني  مكاتب  توفري  اإىل  م�سريا 
املعامات ب�سكل متميز.

واأو�سح انه تلقى ر�سالة ن�سية على هاتفه للمراجعة ،�سبقها تلقيه ات�سالت 
ل�ساح  الرتخي�ض  ل�ستخراج  ا�ستكماًل  ال�سرطة،  منت�سبي  م��ن  هاتفية 

ال�سيد .
 5 ال���  اإىل م�ستوى اخل��دم��ات من فئة  ري��ادي��ة ترتقي  اأنها خدمات  م��وؤك��داً 

جنوم.
اللجنة  به  تقوم  مبا  الكبري  اجلهد  مل�سنا  الغافري:  �سليمان  زه��ران  وق��ال 
الرتاخي�ض،  مراحل  اإمت��ام  عملية  يف  والفرو�سية  ال�سيد  ملعر�ض  الأمنية 
كفاءة  على  مثنيا  وج��ي��زة،  ف��رتة  يف  للم�سرتين  ال�سيد  اأ�سلحة  وت�سليم 

منح تراخي�ض الأ�سلحة من خال تطبيق و�سائل متطورة لتنظيم عملية 
ال�سراء ..م�سريا اإىل اعتماد اأف�سل امل�ستويات الريادية يف مواكبة متطلبات 
تنظيم املعر�ض ، من خال ت�سهيل اإجراءات احل�سول على تراخي�ض �سراء 
لإ�سعاد  تقدم خدمات متميزة،  وا�ستامها يف مكاتب منوذجية،  الأ�سلحة، 

املتعاملني من املواطنني.
وا�ستام  وترخي�ض  ت�سجيل  عملية  يف  جتربتهم  ع��ن  مواطنون  وحت��دث 

اأ�سلحة ال�سيد ، واجمعوا على جناحها بجميع املقايي�ض.
اللجنة  من  املبذولة  للجهود  �سكره  عن  الظاهري،  اأحمد  ظاهر  واأع���رب 
معامات  لإن��ه��اء  املقدمة  امل��رن��ة  اخل��دم��ات  وم�ستوى  للمعر�ض،  الأمنية 

مقتني اأ�سلحة ال�سيد .
اأ�سعدت  وب�سهولة،  ب�سرعة  املواطنني،  معامات  لإجناز  ال�سرطة  منت�سبي 

املتعاملني ونالت ر�ساهم.

وزارة اخلارجية تدعو مواطني الدولة الراغبني 
بال�صفر اىل اليابان احل�صول على املل�صق الإلكرتوين

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل اأنه يتعني على مواطني دولة الإمارات حملة اجلواز العادي 
والراغبني بال�سفر اإىل اليابان احل�سول على املل�سق الإلكرتوين من البعثات التمثيلية لليابان حول 
العامل وذلك قبل ال�سفر اإىل اليابان مع ا�سرتاط تقدمي اجلواز للبعثة اليابانية مع منوذج البيانات 
ال�سخ�سية. ونوهت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل باأهمية احل�سول على املل�سق الإلكرتوين قبل 
ال�سفر اإىل اليابان جتنبا لأي م�ساكل من �ساأنها تعقيد اإجراءات ال�سفر اأو منع امل�سافرين من دخول 

الأرا�سي اليابانية.
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اأخبـار الإمـارات
�صرطة اأبوظبي توزع اإر�صادات تراخي�س الأ�صلحة يف معر�س »ال�صيد والفرو�صية«

•• اأبوظبي -وام: 

وزعت اإدارة الأ�سلحة واملتفجرات بالقيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي، حافظة 
اخلا�سة  التعليمات  �سملت  والإجن��ل��ي��زي��ة،  العربية  باللغتني  اإر����س���ادات 
بحاملي تراخي�ض الأ�سلحة يف املعر�ض الدويل لل�سيد والفرو�سية، املقام 

يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ض.
  وقال العميد حميد �سعيد العفريت، رئي�ض اللجنة الأمنية للمعر�ض، 
اإن احلافظة الإر�سادية، ت�سمنت مفهوم حمل واقتناء الأ�سلحة املرخ�سة، 
والأماكن املحظور فيها حمل الأ�سلحة، والإجراءات الواجب اتباعها عند 
لل�سرطة عن  اأق��رب مقر  اأو  الرتخي�ض  �سلطة  كاإخطار  ال�ساح،  فقدان 
تاريخ  �ساعة من   24 اأق�ساها  م��دة  ذخ��رية مفقودة خ��ال  اأو  �ساح  كل 
الأ�سلحة،  ترخي�ض  انتهاء  حالت  ت�سمنت  كما  واأ�ساف:  بالفقد.  العلم 

منها الوفاة، وت�سليم ال�ساح لاآخر، وا�ستعمال ال�ساح يف غري الغر�ض 
املحدد بالرتخي�ض، وزوال ال�سفة اأو املربر الذي منح الرتخي�ض ب�سببه، 
الرتخي�ض  جتديد  وعدم  ال�ساح،  مب�سادرة  بات  ق�سائي  حكم  و�سدور 
بعد انتهاء مدته. واأو�سح اأنه يف حال وفاة املرخ�ض له اأو فقده لأهليته، 
يجب على الورثة اأو الويل اأو الو�سي اأو القّيم اإخطار �سلطة الرتخي�ض 
اأو اأقرب مقر لل�سرطة خال مدة اأق�سها 60 يوماً من تاريخ الوفاة اأو 
فقدان الأهلية.. كما يجوز للورثة الت�سرف يف ال�ساح لأحدهم اأو للغري 
ممن تنطبق عليهم �سروط الرتخي�ض، كما يجوز لهم ت�سليمه ل�سلطة 
الرتخي�ض مقابل تعوي�ض منا�سب تقدره تلك ال�سلطة.. وعلى من يحق 
له الت�سرف يف ال�ساح اأن ل ي�ستبدل ال�ساح اإل بعد مرور 3 �سنوات من 

تاريخ الرتخي�ض.
وذكر اأن احلافظة الإر�سادية اأوردت ن�سو�ساً للم�ساءلة القانونية يف حال 

عدم التقّيد بالإجراءات املو�سوعة، م�سرياً اإىل اأنه يعاقب باحلب�ض مدة 
ل  تقل عن 6 اأ�سهر، وبغرامة ل تقل عن 6 اآلف درهم اأو باإحدى هاتني 
العقوبتني، كل من اقتنى اأو حمل اأو حاز اأو اأحرز بدون ترخي�ض �ساحاً 

نارياً اأو ذخرية اأو اأي جزء منهما اأو متفجرات.
  وقال : كما يعاقب باحلب�ض مدة ل تقل عن 3 اأ�سهر، وبغرامة ل تقل 
اأي��اً من  ارتكب  العقوبتني كل من  ب��اإح��دى هاتني  اأو  اآلف دره��م   3 عن 
غري  ب�ساح  جرميته  تعلقت  متى  ال�سابق  بالبند  اإليها  املُ�سار  اجلرائم 
ناري اأو ذخرية.. ويعاقب باحلب�ض والغرامة اأو باإحدى هاتني العقوبتني، 
العقوبة كل من  ب��ذات  ويعاقب  الغري،  لتهديد  ا�ستخدم �ساحاً  كل من 
عمل على حتويل الأ�سلحة غري النارية اإىل اأ�سلحة نارية بغري ترخي�ض، 
بالغرامة  .. كما يعاقب  الناري  بال�ساح  التهديد  م�سدداً  ويعترب ظرفاً 
�ساح  فقد  باإهماله يف  ت�سبب  كل من  دره��م  اآلف   3 عن  تزيد  ل  التي 

مرخ�ض اأو ذخريته.. واإذا �سدر الرتخي�ض بناء على غ�ض اأو تدلي�ض اأو 
اأقوال كاذبة اأو م�ستندات تخالف احلقيقة اعترب كاأن مل يكن، وت�سبط 
الإخال  دون  وذل��ك  النارية،  والألعاب  واملتفجرات  والذخائر  الأ�سلحة 

بالعقوبات الأخرى املقررة قانوناً.
  وتطّرق العميد العفريت اإىل احتياطات الأمن وال�سامة، التي يتوجب 
يف  العبث  ع��دم  منها  املرخ�سة،  النارية  الأ�سلحة  اقتناء  عند  مراعاتها 
اأي �سخ�ض بغر�ض املزاح ولو  الزند والطارق، وعدم توجيه ال�ساح اإىل 
كان فارغاً، واإبعاد ال�ساح عن متناول الأطفال، وعدم ا�ستعمال ال�ساح 
ال�ساح حتى  اإىل فوهة  اأب��داً  النظر  اأثناء الحتفالت واملنا�سبات، وعدم 
على  با�ستمرار  ال�ساح  مع  التعامل  ويجب  مفككة،  اأج��زائ��ه  كانت  ول��و 
اأنه معبئ، ويجب األ يتم حفظ ال�ساح يف خزانة حديدية، ويجب عزل 

الذخرية عن مكان وجود ال�ساح.

ويل عهد دبي يزور املعر�س الدويل لل�صيد والفرو�صية
•• اأبوظبي-وام:

اآل مكتوم ويل عهد دبي ام�ض  زار �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
مبركز  يقام  ال��ذي   2017 اأبوظبي  والفرو�سية  لل�سيد  ال���دويل  املعر�ض 
اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت  للمعار�ض  الوطني  اأبوظبي 

نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�ض نادي �سقاري الإمارات.
مكتوم  اآل  جمعة  ب��ن  مكتوم  ب��ن  �سعيد  ال�سيخ  ال��زي��ارة  خ��ال  �سموه  راف���ق 

رئي�ض احتاد الإم��ارات للبادل تن�ض وعبد اهلل بطي القبي�سي مدير املعر�ض 
الدويل لل�سيد والفرو�سية وخليفة البلو�سي نائب املدير التنفيذي ل�سركة 
انرتنا�سيونال جولدن جروب و�سعيد الغفلي املدير التنفيذي ل�سركة بينونة 

لتجارة املعدات الع�سكرية وال�سيد وعدد من كبار امل�سوؤولني.
وجتول �سمو ويل عهد دبي يف اأرج��اء املعر�ض - الذي ت�سارك فيه اأكرث من 
 43 م�ساحة  على  اإماراتية  �سركة   163 منها  دولة   40 من  �سركة   650
األف مرت مربع .. وتفقد اأجنحة واأق�سام املعر�ض التي تقدم اآخر امل�ستجدات 

والتقنيات احلديثة امل�ستخدمة يف ال�سيد والفرو�سية.
راأ�سها  وعلى  الر�سيدة  القيادة  توليه  الذي  الكبري  بالهتمام  �سموه  اأ�ساد  و 
اهلل  حفظه  الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
للرتاث والريا�سات الرتاثية وبالدعم امل�ستمر الذي يقدمه �ساحب ال�سمو 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
الإماراتي  الرتاث  ركائز  ب�سون  الدائمة  �سموه  وتوجيهات  امل�سلحة  للقوات 

العريق الذي يحظى باحرتام وتقدير العامل.

املتقدم  بامل�ستوى  اإعجابه  املعر�ض  اأجنحة  يف  جولته  خ��ال  �سموه  اأب��دى  و 
والعاملية  املحلية  الأجنحة  املعر�ض.. واطلع على عدد من  اإليه  الذي و�سل 
اأ�سلحة ال�سيد وا�ستمع اإىل �سرح من عدد من  امل�ساركة التي تعر�ض اأحدث 

العار�سني حول منتجاتهم.
ال�سيد والفرو�سية م�سيدا  اأحدث البتكارات يف جمال  و تعرف �سموه على 
ميثل  اإذ  املعرو�سات  ونوعية  امل�ساركات  وحجم  املعر�ض  تنظيم  مب�ستوى 

احلدث فر�سة للتقاء املهتمني واملعنيني بريا�ستي ال�سيد والفرو�سية.

نهيان بن زايد يزور جناح » تراث الإمارات » يف ويل عهد عجمان يزور جناح ت�صليح يف معر�س ال�صيد والفرو�صية  
ال�صيد والفرو�صية وي�صيد مبحتوياته

خالد بن �صلطان بن زايد يزور جناح ت�صليح يف معر�س ال�صيد و الفرو�صية

•• ابوظبي-الفجر: 

حميد  بن  عمار  ال�سيخ  �سمو  زار 
ال��ن��ع��ي��م��ي، ويل عهد  را����س���د  ب���ن 
 « ت�سليح   « �سركة  جناح  عجمان، 
الإماراتية خال جولة �سموه يف  
لل�سيد  ال��دويل  اأبوظبي  معر�ض 

والفرو�سية اأبوظبي 2017،.
����س���رح من  اإىل  ���س��م��وه  وا���س��ت��م��ع 
ال�سيد �سامل املطرو�سي، الرئي�ض 
اأحدث  ح��ول  لل�سركة  التنفيذي 
لل�سيد  امل���ع���رو����س���ة  ال����س���ل���ح���ة 
املتاحة  والب���ت���ك���ارات  وال���رم���اي���ة 
لاأنظمة  ت�����س��ل��ي��ح  ن������ادي  ل�����دي 
الرماية  جم����ال  يف  ال��رتف��ي��ه��ي��ة 
، م�����س��ي��داً ب��ق��درة اب��ن��اء الم����ارات 
علي البتكار يف ار�ساء م�سروعات 
متطورة تواكب الرتاث والعادات 

والتقاليد الأ�سيلة. 
ت�سليح  نادي  بدور  �سموه  واأ�س����اد 
يف ت��ع��زي��ز ري��ا���س��ة ال��رم��اي��ة من 
احلفاظ  مفاهيم  تكري�ض  خ��ال 
النا�سئة  اإىل  ال��رتاث، ونقله  على 
مبوروثهم  رب���ط���ه���م  اأج������ل  م����ن 
وتقاليدهم  احل�����س��اري  ال��ث��ق��ايف 

العريقة.

 •• ابوظبي-الفجر:

 زار �سمو ال�سيخ نهيان بن زايد اآل 
نهيان رئي�ض جمل�ض اأمناء موؤ�س�سة 
زايد بن �سلطان اآل نهيان لاأعمال 
نادي  جناح  والإن�سانية،  اخلريية 
تراث المارات يف املعر�ض الدويل 
»ابوظبي  وال���ف���رو����س���ي���ة  ل��ل�����س��ي��د 
على  ����س���م���وه  واط����ل����ع   ،»2017
اأركان اجلناح املختلفة، وعلى وجه 
زايد  الكتب ملركز  اخل�سو�ض ركن 
للدرا�سات والبحوث، م�سيدا �سموه 
مب�ستوى ا�سدارات املركز بوجه عام 
والدواوين  الرتاثية  وال���س��دارات 
اخل�سو�ض،  وج���ه  ع��ل��ى  ال�����س��ع��ري��ة 
وت�����س��ف��ح ���س��م��وه حم��ت��وي��ات كتب 
التاريخ  يف  درا����س���ات   : »اأب���وظ���ب���ي 
الجتماعي« للباحثة �سم�سة حمد 
»عاقات  وكتاب  الظاهري،  العبد 
ام�������ارة اب���وظ���ب���ي ال�����س��ي��ا���س��ي��ة مع 
ال�����س��ي��خ حمدان  ج��ارات��ه��ا يف ع��ه��د 
عوي�ض  مل������وزة  الأول«  زاي������د  ب����ن 
ع��ل��ي ال����درع����ي، وك���ت���اب »درا����س���ات 
التحتية  البنية  تطور  يف  تاريخية 
يف امارة اأبوظبي« لفاطمة م�سعود 
النادي  اإدارة  واه���دت  امل��ن�����س��وري،  
�سموه هذه الكتب  وجمموعة من 
للدرا�سات  زاي���د  م��رك��ز  ا����س���دارات 

والبحوث.
الزيارة  ع��ق��ب  ���س��م��وه  اأ����س���اد  وق����د 
مب���ح���ت���وي���ات ال���ق���ري���ة ال���رتاث���ي���ة 
للم�سغولت  املخ�س�سة  والرك����ان 
ال�سيخ   �سمو  ا���س��اد  ك��م��ا  ال��ي��دوي��ة، 

•• اأبوظبي-الفجر: 

زار ال�سيخ خالد بن �سلطان بن زايد 
املعر�ض  ت�سليح يف  نهيان جناح  اآل 
الفرو�سية  و  ل��ل�����س��ي��د  ال��������دويل 
2017 بدورته العا�سرة يف مركز 

ابوظبي الوطني للمعار�ض.
معرو�سات  ع��ل��ى   ���س��م��وه  واط���ل���ع 
الأ���س��ل��ح��ة كم�سد�ض  م��ن  ال�����س��رك��ة 
الأ�سلحة  وك���ذل���ك  ال���ري���ف���ول���ف���ر، 
دافيد  ل����دى  امل��ع��رو���س��ة  الأث����ري����ة 

بيدر�سويل.
املطرو�سي  ���س��امل  ال�سيد  واع����رب  
ت�سليح  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض 

عن �سعادته بهذه الزيارة ، 
وقال اأن م�ساركة ت�سليح يف املعر�ض 
م�سريا   ، التوايل  على  الثالثة  هي 
ال�سيوخ  ���س��م��و  م���ن  ع����دد  ان  اىل 
والأفراد املهتمني باقتناء الأ�سلحة 
وبهذه  زاروا.  ال�����س��ي��د  ومم��ار���س��ة 
املطرو�سي  ال�سيد  وج���ه  املنا�سبة 

بجهود  نهيان  ال  زاي���د  ب��ن  نهيان 
الرتاث  وحماية  �سون  يف  ال��ن��ادي 
حظيت  فيما  ال��وط��ن��ي��ة،  وال��ه��وي��ة 
باهتمام  ل��ل��ج��ن��اح  ����س���م���وه  زي�������ارة 

ال��ذي  جتمع  خا�ض من اجلمهور 
مل��ت��اب��ع��ة ال���زي���ارة ال��ت��ي ع���ربت عن 
زال  ال��ذي ما  للجناح  نوعي  جن��اح 
كبار  م���ن  امل���زي���د  ي��وم��ي��ا  ي�ستقبل 

واملثقفني  ال��وط��ن��ي��ة  ال�سخ�سيات 
ال�سياحية  وال��وف��ود  والإع��ام��ي��ني 
واملدر�سية لاإطاع على ن�ساطاته 

املتنوعة 

ال�����س��ك��ر ل��������وزارة ال���داخ���ل���ي���ة على 
تنظيم  ت��ب��ذل��ه��ا يف  ال��ت��ي  اجل���ه���ود 
وت�سليم  الأ���س��ل��ح��ة،  اقتناء  عملية 
لأ�سحاب  ال�سرورية  الرتاخي�ض 

الأ�سلحة.

اأن  ال��ق��ول  اىل  املطرو�سي  وخل�ض 
لهذا  ت�سليح  جل��ن��اح  اإ���س��اف��ة  اأب����رز 
ا�سرتاكها يف اجلناح مع  العام هي 
مت  التي  بيدر�سويل  داف��ي��د  �سركة 
مدينة  يف   1957 ع��ام  تاأ�سي�سها 

جاردوين فال ترومبيا الإيطالية. 
بالأ�سلحة  ال�����س��رك��ة  وت��ت��خ�����س�����ض 
بع�سها  تاريخ  يعود  والتي  الأثرية 
للحرب العاملية الأوىل، وقد لقيت 

رواجاً كبرياً من زوار املعر�ض.

�صرطة اأبوظبي ت�صارك مبخترب بالي�صتي متنقل يف معر�س ال�صيد والفرو�صية
•• اأبوظبي-وام: 

اجلنائية  الأدل������ة  اإدارة  ���س��ارك��ت 
واملنافذ  الأم�����ن  ����س���وؤون  ق��ط��اع  يف 
ب�سرطة اأبوظبي يف املعر�ض الدويل 
 ،  2017 وال���ف���رو����س���ي���ة  ل��ل�����س��ي��د 
عبارة  متنقل،  بالي�ستي  مبخترب 
 25 بطول  متكاملة  مقطورة  عن 
مرتا، بداخلها اأجهزة تقنية تعمل 
ب��ك��ف��اءة وج����ودة ع��ال��ي��ة يف جمايل 
واأخذ  والذخائر،  الأ�سلحة  فح�ض 
ب��ي��ان��ات ب�سمة  ل��ق��اع��دة  ال��ع��ي��ن��ات 
تقلي�ض  يف  ����س���اه���م���ت  ال���������س����اح، 
الفح�ض  لعملية  امل�ستغرق  الزمن 
و�سهلت من عملية  لل�ساح  الفني 
التنقل من مكان اإىل اآخر بدل عن 
نقل الأ�سلحة اإىل املخترب اجلنائي 

لإجراء الفحو�سات الفنية.
واأك����د ال��ع��م��ي��د ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
م��دي��ر قطاع  ن��ه��ي��ان،  اآل  ط��ح��ن��ون 
����س���وؤون الأم�����ن وامل���ن���اف���ذ، حر�ض 
اأبوظبي  ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة 
ع��ل��ى م��واك��ب��ة ال��ت��ق��دم ال��ع��ل��م��ي يف 
جمال الأمن وفق اأرقى امل�ستويات 
منت�سبيها  وت����زوي����د  ال����دول����ي����ة؛ 
وك������وادره������ا ب���ال���ع���ل���وم وامل�����ه�����ارات 
والعملية  ال��ع��ل��م��ي��ة  والأ����س���ال���ي���ب 
اأمن  ل�سمان  احل��دي��ث��ة  وامل���ع���ارف 
خدمات  وتوفري  املنافذ،  و�سامة 

م���ت���ط���ورة وف�����ق م���ع���اي���ري اجل�����ودة 
ال�سرطي  امل�����ج�����ال  يف  ال���ع���امل���ي���ة 
اإمكاناتهم يف  والأمني؛ ومبا يعزز 

مواجهة التحديات.
واأو�سح، اأن »القطاع« و�سمن خطته 
مع  بالتعاون  جنح  ال�سرتاتيجية 
من  جمموعة  تنفيذ  يف  ال�سركاء 
ت��خ��دم جم����الت العمل  امل����ب����ادرات 
ال�سرطي والأمني ، وحلل الق�سايا 
م�ساريع  واق���رتاح  ال�سرتاتيجية 
م�ستقبلية، ت�سب يف حتقيق اأهدافه 
�سمن روؤية القيادة ال�سرطية التي 
عن  للبحث  م�ستمر  ب�سكل  ت�سعى 
ف���ر����ض ال��ت��ح�����س��ني وال���ت���ط���وي���ر و 
الأمنية  اخل��دم��ات  م�ستوى  ج��ودة 
م��ن اأج���ل ���س��م��ان ا���س��ت��م��رار اإم���ارة 
بالأمن  ينعم  كمجتمع  اأب��وظ��ب��ي، 

وال�سامة والطماأنينة.

وق���������ال ال���ع���م���ي���د ع���ب���دال���رح���م���ن 
الأدل������ة  اإدارة  م���دي���ر  احل�����م�����ادي، 
اإن  اأب��وظ��ب��ي،  �سرطة  يف  اجلنائية 
امل��خ��ت��رب ال��ب��ال��ي�����س��ت��ي امل��ت��ن��ق��ل مت 
لأحدث  وفقاً  وجتهيزه،  ت�سميمه 
تزويده  و  ال��ع��امل��ي��ة،  امل���وا����س���ف���ات 
متطورة  وتقنيات  حديثة  باأجهزة 
خدمات  تقدمي  تعزيز  �ساأنها  من 

�سرطية عالية اجلودة.
املخترب  وح�������دة  اأن  اإىل  ول����ف����ت 
بكفاءة  تعمل  املتنقلة  البالي�ستي 
الأ�سلحة  فح�ض  جمايل  يف  عالية 

والذخائر .
يتكون  الأ�سلحة  ق�سم  اأن  مو�سحا 
خا�ض  اأح����ده����م����ا  ق�������س���م���ني  م�����ن 
واآخر  والذخائر  الأ�سلحة  بفح�ض 

خمت�ض بفح�ض اجلودة.
وقال اإن املخترب البالي�ستي املتنقل 

من  ال��ف��وائ��د  م��ن  بالعديد  يتميز 
�سمنها اأخذ عينات الأ�سلحة املراد 

ترخي�سها .
ع��ل��ى حتميل  ق���درت���ه  اإىل  م�����س��ريا 
عرب  بالأ�سلحة  اخلا�سة  البيانات 
اخلادم  م��ع  م�سرتك  توا�سل  خ��ط 
 I B الرئي�سي لنظام ب�سمة ال�ساح
I S ..لفتا اإىل اأن مهمة الفح�ض 
الفني لاأ�سلحة والذخائر تتم من 

قبل فريق عمل وطني.
واأ�سار العميد احلمادي اإىل فوائد 
من   ، املتنقل  البالي�ستي  املخترب 
املتعلق  ال���وق���ت  اخ��ت�����س��ار  اأه��م��ه��ا 
لل�ساح،  الفني  الفح�ض  بعملية 
ال��ت��ن��ق��ل من  ���س��ه��ول��ة  اإىل  اإ���س��اف��ة 
نقل  ع����ن  ب�����دل  اآخ������ر  اإىل  م���ك���ان 
اجلنائي  امل��خ��ت��رب  اإىل  الأ���س��ل��ح��ة 

لإجراء الفحو�سات الفنية .
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اأخبـار الإمـارات

املجل�ض  رئي�سة  امل��ا  عبدالرحمن  خولة  اأك���دت 
ال�����س��ارق��ة م�����س��ي املجل�ض  ال���س��ت�����س��اري لإم�����ارة 
روؤي��ة موؤ�س�سه  ال�سارقة وفق  ال�ست�ساري لإم��ارة 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
حاكم  لاحتاد  الأعلى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي 
خدمة  يف    _ ورع����اه  اهلل  حفظه   _ ال�����س��ارق��ة 
الق�سايا  والتعامل مع خمتلف  العامة  امل�سلحة 
املواطنني  احتياجات  على  وال��وق��وف  الوطنية  
مبنهج دميقراطي يرتكز على مقومات ال�سورى 
�سوؤون  خ��دم��ة  يف  الأوىل  ب��ال��درج��ة  ت�سب  ال��ت��ي 
املجتمع  ب��ن��اء  على  والعمل  وامل��واط��ن��ني  ال��وط��ن 

باإيجابية وقيم عليا من امل�سوؤولية .
ياأتي التاأكيد يف اإطار م�ساركة املجل�ض ال�ست�ساري 
لإمارة ال�سارقة برملانات العامل الحتفال باليوم 
اخلام�ض  ي�سادف  ال��ذي  للدميقراطية  العاملي 

ع�سر من �سهر �سبتمرب .
واأ�سارت املا اإىل اأن دولة الإمارات اأ�سبحت اليوم 
مثال يدعو للفخر والعتزاز ومنوذجاً رائدا يف 
التجربة الدميقراطية والعمل الوطني املخل�ض 
واجل�����اد ال�����ذي ي��ح��ت��ذى ع��ل��ى م�����س��ت��وى العامل 
موؤكدة اإىل اأن جناح التجرية الدميقراطية يعود 
الأمثل  الأ�سلوب  اتخذت  التي  الر�سيدة  للقيادة 
الربملاين  العمل  املواطنني  م�ساركة  يف  واملتدرج 

وحققت الدولة وفق هذا النهج  اإجنازات مهمة 
يف �سنوات قليلة �ساهمت يف نه�سة وبناء الوطن 
م�ساركة  عن  ف�سا  مواطنيه  رفاهية  وحتقيق 
يف  والن�ساء  ال��رج��ال  م��ن  املجتمع  �سرائح  ك��اف��ة 

�سنع القرار .
وقالت املا : يوا�سل املجل�ض ال�ست�ساري لإمارة 
من   اأك���رث  م��دى  على  ال��ع��ط��اء  م�سرية  ال�سارقة 
الربملانية  م�سريته  و�سهدت  عاما   ع�سرا  �سبعة 

ال�سمو  �ساحب  دع��م  بف�سل  التطور  من  مزيدا 
امل�ساركة  م��ن  املجل�ض  لتمكني  ال�����س��ارق��ة   ح��اك��م 
نهج  يج�سد  باعتباره  والتطور  البناء  عملية  يف 
الوطنية  وامل�ساركة  ال�سارقة  اإم���ارة  يف  ال�سورى 
ل�سيما خال القرار احلكيم ل�سموه بتخ�سي�ض 
لانتخاب  ال�ست�ساري  املجل�ض  مقاعد  ن�سف 
وي�سهد  وامل��واط��ن��ات  املواطنني  كافة  اأم���ام  احل��ر 
املجل�ض نقلة نوعية يف اأدائه الت�سريعي والرقابي 

عمله  جممل  يف  ليكون  املا�سية  ال�سنوات  ط��وال 
املواطنني  تطلعات  ع��ن  وم��ع��ربا  للحاكم  ع��ون��ا 

وهموهم وناقا اأمينا ل�سوتهم واحتياجاتهم .
اأوىل  اأع��م��ال��ه  اإط����ار  امل��ج��ل�����ض ويف  اأن  واأ���س��اف��ت 
اهتماما كبريا بق�سايا املواطنني ل�سيما ال�سرة 
زياراته  الأول���ي���ة يف  وامل������راأة وم��ن��ح��ه��ا  وال��ط��ف��ل 
واأ�سئلة  ج��ل�����س��ات  م���ن  يخ�س�سه  وم���ا  وجل���ان���ه 
والعمل  ال��ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة  يف  احل��ك��وم��ة  ملمثلي 
ال�سيخه  بها  تقوم  التي  امل��ب��ادرات  كافة  لتعزيز 
�ساحب  ق��ري��ن��ة  القا�سمي  حم��م��د  ب��ن��ت  ج��واه��ر 
الأعلى  املجل�ض  رئي�سة  ال�سارقة  ح��اك��م  ال�سمو 
ال�سري  ال��رتاب��ط  قيم  لإع���اء  ال���س��رة  ل�سوؤون 
والدعم الجتماعي واحلفاظ على كينونة ال�سر 
�سد  وحت�سينهم  اأف��راده��ا  تربية  على  وقدرتها 

كافة الخطار والأطماع .
ال�ست�ساري  امل��ج��ل�����ض  اأن  امل����ا  خ���ول���ة  واأك������دت 
وبف�سل هذا الدعم الكبري من القيادة الر�سيدة 
وتعاون الدوائر واملوؤ�س�سات احلكومية والتوا�سل 
م�ساركة  مبادئ  اأه��م  وج�سد  ر�سخ  املواطنني  مع 
القيادة للمهام الوطنية وحتقيق الغاية الربملانية 
من اإن�ساء املجل�ض لتعزيز وتفعيل امل�ساركة لكافة 
الوطني  العمل  قيادة  وامل��واط��ن��ات  يف  املواطنني 

وحتمل م�سوؤولياته.

اللجنة العلمية لـ “قمة اأقدر العاملية” تناق�س حماور املوؤمتر الدويل
•• اأبوظبي-وام: 

ناق�ست اللجنة العلمية ل� “قمة اأقدر 
العاملية” املحاور الرئي�سية واملوا�سيع 
والعلمية  وال���رتب���وي���ة  الأك����ادمي����ي����ة 
برنامج  ي�����س��م��ل��ه��ا  ال���ت���ي  وامل���ع���رف���ي���ة 
 21 يف  تنطلق  التي  والقمة  امل��وؤمت��ر 
�سمو  الفريق  برعاية  القادم  نوفمرب 
اآل نهيان نائب  زايد  ال�سيخ �سيف بن 
رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الداخلية 
حتت �سعار “تنمية العقول .. لزدهار 

الأوطان«.
تراأ�سه  ال�����ذي  الج���ت���م���اع  ون���اق�������ض    
عميد  �ساهني  عبدالرحيم  ال��دك��ت��ور 
والدرا�سات  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ب��رن��ام��ج 
العليا  التقنيات  كليات  يف  الإماراتية 
اأقدر  لقمة  العلمية  اللجنة  رئ��ي�����ض 

واأوراق  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  امل���ح���اور  ال��ع��امل��ي��ة 
عمل مقرتحة وموا�سيع ور�ض العمل 
حيث  املفتوحة  واملناق�سات  امل�ساحبة 
31 ورقة  املقرتحة  الأوراق  بلغ عدد 
ع��م��ل و9 م��ن��اق�����س��ات م��ف��ت��وح��ة و12 
واخل����رباء  للمخت�سني  ع��م��ل  ور���س��ة 
لأولياء  خم�س�سة  عمل  ور�سة  و12 

الأمور والعامة.    
موا�سيع  والأوراق  امل��ح��اور  وت��ت��ن��اول 
للتطرف  امل��ع��رف��ي��ة  الأ����س�������ض  ت�����س��م��ل 
ال���ف���ك���ري والن������ح������راف الأخ����اق����ي 
الفكري والنحراف  التطرف  وتاأثري 
الفكري على ال�سلم والأمن القليمي 
يف  الأخاقية  الرتبية  ودور  والعاملي 
وموقعها  الفكري  التطرف  مواجهة 
والهوية  الوطنية  الهوية  تعزيز  بني 
العاملية.   كما تتناول الوراق واملحاور 

حول  امل�ستقبل  يف  درا���س��ات  املقرتحة 
الرتبوية  امل��ن��ظ��وم��ة  يف  ال��ت��ح��دي��ات 
الأجيال  اأ���س�����ض  وب���ن���اء  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
والأخاق  والثقافة  بالعلم  املت�سلحة 
امل�ستقبل  حت�����دي�����ات  م����واج����ه����ة  يف 
الدولية  امل��وؤ���س�����س��ات  ادوار  وحم����وري 
املدين  املجتمع  وموؤ�س�سات  والوطنية 
الرتبية  تعزيز  اخل��ا���ض يف  وال��ق��ط��اع 
الأجيال  نحو  م�سوؤوليتها  الأخاقية 
وحم������ور خ���ا����ض ي���ت���ن���اول ع������ددا من 
التجارب الوطنية والعاملية التي تعزز 
م��ن الرتبية الأخ��اق��ي��ة.     وتطرق 
امل�ساحبة  العمل  ور���ض  اإىل  الجتماع 
والعامة  الأم��ور  واولياء  للمخت�سني 
التعامل  وا�س�ض  مهارات  تتناول  التي 
احل�����س��اري م��ع ال��ن�����ضء وت�����س��م��ل دور 
الأكادمييني  وامل��خ��ت�����س��ني  امل���در����س���ة 

التما�سك  ب���ن���اء  واآل�����ي�����ات  وال������س�����رة 
الأ�سري لدى الأجيال ال�سابة.      

ي�سار اإىل اأن اللجنة العلمية ل� “قمة 
تتكون  “ وامل����وؤمت����ر  ال��ع��امل��ي��ة  اأق������در 
الكادميية  املخت�سني  م��ن  ع��دد  م��ن 
القطاعات  ك���اف���ة  م���ن  وال���رتب���وي���ني 
احل���ك���وم���ي���ة واخل����ا�����س����ة وع�������دد من 
امل��ع��ن��ي��ة بهذا  ال��وط��ن��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 

ال�ساأن.
الدكتور  اللجنة يف ع�سويتها    ت�سم 
املن�سق  الدبل  جا�سم  حممد  اإبراهيم 
العام لربنامج خليفة لتمكني الطاب 
و الدكتور عبد ال�سام املدين، رئي�ض 
اندك�ض القاب�سة والرئي�ض التنفيذي 
علي  اأحمد  الدكتور  والعقيد   للقمة 
ال�سرطة  بكلية  حم��ا���س��ر  اخل��زمي��ي 
ب���اأب���وظ���ب���ي ،وامل���ح���ا����س���ر خ��ل��ي��ل علي 

ف��ي�����س��ل عبيد  ع����ب����داهلل، وال���دك���ت���ور 
اأكادميية ربدان،  رئي�ض  نائب  العيان، 
وا����س���م���ا ف���خ���ري، م���ن م��ك��ت��ب الأمم 
واجلرمية،  باملخدرات  املعني  املتحدة 
وخولة اأحمد يعقوب احلو�سني، مدير 

اإدارة التدريب والتنمية املهنية وزارة 
الدكتور  ،وامل��ق��دم  والتعليم  الرتبية 
م�ساعد  املعمري،  �سرف  عبدالرحمن 
العام لربنامج خليفة لتمكني  املن�سق 
ال����ط����اب وال����دك����ت����ور ن�����س��ر ع�����ارف، 

زايد،  جامعة  رئي�ض  مكتب  م�ست�سار 
والدكتور يو�سف عبدالغفار ال�سريف، 
وال���دك���ت���ور را����س���د خ��ل��ف��ان ب���ن عامر 
الذخري من ديوان �سمو نائب رئي�ض 

جمل�ض الوزراء وزير الداخلية.

•• اأبوظبي-وام:

كليات  رئي�ض جممع  ال�سام�سي  اأكد معايل حممد عمران 
تغيريات جذرية  اأحدثت  التقنية  كليات  اأن  العليا  التقنية 
يف منظومتها التعليمية مبا يتما�سى مع الروؤى الوطنية 
التحديات  ظ��ل  يف  املقبلة  املرحلة  ومتطلبات  الطموحة 

العاملية التي باتت توؤثر على الوظائف امل�ستقبلية.
الهجني”  “التعليم  من��وذج  اعتماد  اأن  اإىل  معاليه  واأ���س��ار 
الأكادميية  الدرا�سة  بني  يجمع  وال��ذي  التقنية  كليات  يف 

وال�����س��ه��ادة الح��رتاف��ي��ة ي��ع��زز ق���درة ال��ك��ل��ي��ات ع��ل��ى اإع���داد 
وقادرة  العمل  ل�سوق  الأول  اخليار  تكون  وطنية  ك��ف��اءات 

على امل�ساركة الفاعلة يف التنمية ال�ساملة.
بها معاليه  ق��ام  التي  التفقدية  ذل��ك خ��ال اجل��ول��ة  ج��اء 
يف  وال��ط��ال��ب��ات  للطاب  العليا  التقنية  كليات  ف��رع��ي  يف 
الدكتور  ���س��ع��ادة  ال���زي���ارة  خ���ال  معاليه  راف���ق  اأب��وظ��ب��ي. 
عبداللطيف ال�سام�سي مدير جممع كليات التقنية العليا 
وع��ب��داهلل احل��و���س��ن��ي امل��دي��ر امل�����س��اع��د لإدارة الت�����س��ال يف 
كليات  مدير  اجلحو�سي  الرحمن  عبد  واملهند�ض  الكليات 

البو�سليبي  عائ�سة  والدكتورة  باأبوظبي  للطاب  التقنية 
مدير كليات التقنية للطالبات باأبوظبي.

التي  والتطوير  التو�سع  عمليات  على  معاليه  اأط��ل��ع  كما 
تتم يف مباين الكليات باأبوظبي حيث قدم عبداهلل املهريي 
ملعاليه  تف�سيليا  �سرحا  بالكليات  العامة  اخلدمات  رئي�ض 
مبا  وامل��راف��ق  املباين  يف  والتو�سع  التطوير  عمليات  ح��ول 
معاي�سة  من  وميكنهم  الأكادميية  الطلبة  بيئة  من  يعزز 

جترية تعليمية ممتعة.
الكليات  طلبة  التفقدية  اجل��ول��ة  خ��ال  معاليه  وال��ت��ق��ى 

لدعم  لديهم  متطلبات  واأي���ة  ماحظاتهم  اىل  وا�ستمع 
الكليات  يف  الإدارة  اأب���واب  اأن  ..م��وؤك��دا  التعليمي  اأدائ��ه��م 
والإدارة العليا مفتوحة اأمامهم للتعبري عن اأية مقرتحات 
اأو اآراء اأو متطلبات لديهم لأنهم ميثلون ثروة الوطن التي 
يجب اإعدادها وا�ستثمارها بال�سكل الأمثل لتقود التطوير 
اليوم  لديها  التقنية  كليات  اأن  معاليه  وبني  امل�ستقبل.  يف 
املجالت  العديد من  متنوع يف  100 تخ�س�ض  اأك��رث من 
الهند�سية وال�سحية وتقنية املعلومات والإعام والرتبية 
متطلبات  مع  يتما�سى  مبا  و�سعت  وكلها  الأع��م��ال  واإدارة 

اإط��ار �سراكة حقيقة وفاعلة مع موؤ�س�سات  العمل يف  �سوق 
توفري  �سيدعم  مم��ا  بالدولة  املختلفة  وال�سناعة  العمل 
قبل  للطلبة  والتدريب  والرعاية  التوظيف  فر�ض  اأف�سل 
التخرج. واأ�ساد مبا مل�سه لدى الطلبة من وعي وم�سوؤولية 
وقدرة على حتقيق الت�سال الفعال والتعبري عن اآرائهم .

الفر�ض  ا�ستثمار  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه��م  ال��ت��زام��ه��م  اأن  م��وؤك��دا 
التعليمية يف كليات التقنية العليا �سيمكنهم من الو�سول 
لأهدافهم امل�ستقبلية و�سمان اأماكنهم بكل جدارة وثقة يف 

�سوق العمل.

»رئي�س كليات التقنية« : التغيريات اجلذرية مبنظومتنا التعليمية واكبت روؤيتنا الطموحة

�صعيد بن حمدان بن را�صد يح�صر اأفراح ال�صايغ واليو�صف

خولة املال : روؤية �صلطان منوذجًا يحتذى يف التجربة 
الدميقراطية على ركائز ال�صورى 

•• دبى-وام: 

احلفل  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمدان  بن  �سعيد  ال�سيخ  ح�سر 
ال�سايغ  واأحمد خليل  ال�سايغ  اإبراهيم  اأقامه خليل  الذي   -
كرمية  اإىل  ال�سايغ  خليل  اأحمد  ابراهيم  زف��اف  مبنا�سبة   -
بفندق  الأول  اأم�����ض  م�����س��اء  ال��ي��و���س��ف  جن��ي��ب حم��م��د حبيب 

�سعيد  ال�سيخ  اأي�سا  احلفل  وح�سر  ب��دب��ى.  الب�ستان  رو���س��ة 
بن حممد بن خليفة اآل مكتوم ومعايل عبدالرحمن حممد 
العوي�ض وزير ال�سحة ووقاية املجتمع و معايل حميد حممد 
ال�سحة  لهيئة  العام  املدير  الإدارة  جمل�ض  رئي�ض  القطامي 
ب��دب��ي وم��ع��ايل ال��ف��ري��ق ���س��اح��ي خ��ل��ف��ان مت��ي��م ن��ائ��ب رئي�ض 
ال�سرطة والأم���ن ال��ع��ام ب��دب��ي و���س��ع��ادة ج��م��ال احل���اي ع�سو 

عام  اأهلي مدير  و�سعادة عبداهلل  الحت��ادي  الوطني  املجل�ض 
اأحمد عبدالكرمي جلفار مدير  و�سعادة  للطريان  دبي  هيئة 
وكبار  الأع���ي���ان  م��ن  وع���دد  ب��دب��ي  املجتمع  تنمية  هيئة  ع���ام 

ال�سخ�سيات.
العري�ض  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمدان  بن  �سعيد  ال�سيخ  وهناأ 

متمنيا له حياة �سعيدة.

 

امل�صت�صفيات 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�صارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�ض     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى الأهلى مرد�ض         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�صارقة 
م�ست�سفى الزهراء اخلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
امل�ست�سفى املركزى اخلا�ض     5639900
امل�ست�سفى امللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�صيدليات 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 بازا  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�سام اجلديدة       7543887

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

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�صرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

•• كانربا -وام:
الدولة لدى  �سفري  الكتبي  �سامل  الدكتور عبيد احلريي  ح�سر معايل 
كانربا  العا�سمة  يف  اأقيم  ال��ذي  ال�سنوي  الر�سمي  الحتفال  اأ�سرتاليا 

.ANZAC مبنا�سبة الذكرى ال�سبعني لاآنزاك
وتعترب “اآنزاك” الذكرى ال�سنوية لتكرمي جميع اجلنود ال�سرتاليني 

الذين �ساركوا يف جميع احلروب ومهمات حفظ ال�سام العاملية.

�صفري الدولة ي�صارك يف احتفال 
لتكرمي اجلنود الأ�صرتاليني

•• كرات�صي-وام:

يف  بكرات�سي  ال��دول��ة  ع��ام  قن�سل  الكتبي  ه��وي��دن  ب��ن  نا�سر  �سعادة  ���س��ارك 
الذي  الإ�سامية  باك�ستان  جلمهورية  ال�سهيد  وي��وم  الدفاع  ي��وم  احتفال 

ي�سادف 6 من اأغ�سط�ض من كل عام.
ح�سر الحتفال معايل حممد زبري حاكم اإقليم ال�سند ومعايل مراد علي 
من  عدد  و  لاإقليم  الع�سكري  والقائد  الإقليم  حكومة  وزراء  رئي�ض  �ساه 
وزراء احلكومة والقيادات الع�سكرية واملدنية واأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي 

املعتمدين مبدينة كرات�سي .

قن�صل عام الدولة ي�صارك يف الحتفال 
بيومي الدفاع وال�صهيد يف باك�صتان

•• كانربا -وام: 

لدى  ال��دول��ة  �سفري  الكتبي  �سامل  احل��ريي  عبيد  ال��دك��ت��ور  معايل  التقى 
اأ�سرتاليا مع �سعادة ماريا فامفاكينو نائب رئي�ض جلنة ال�سداقة العربية 

الأ�سرتالية ع�سو الربملان الأ�سرتايل. 
ال�سداقة  جلنة  م��ع  ال��ت��ع��اون  وت��ط��وي��ر  تعزيز  �سبل  بحث  ال��ل��ق��اء  وت��ن��اول 

الأ�سرتالية العربية.

�صفري الدولة يلتقي نائب رئي�س جلنة 
ال�صداقة الأ�صرتالية العربية يف الربملان
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موج البحر لتاجري 

 CN 1162476:الدراجات املائية والنارية رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد �سعيد حمد عزان املزروعي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حمد عبيد خمي�ض عبداهلل الظاهري

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان 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 12122 بتاريخ 2017/9/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ايديل اميج للدعاية 

 CN 1776225:والعان ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء
عمر مي�سال عيد من 24% اىل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف روبري جوزيف عواد

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان 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 12122 بتاريخ 2017/9/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الفولذي لدارة ال�سركات ذ.م.م 

رخ�سة رقم:CN 1757433 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�سركاء

منى ال�سيد حممد مو�سى الها�سمي من 20% اىل %29
تعديل ن�سب ال�سركاء

خالد حممد حممد �سريف الفولذي من 40% اىل %61
تعديل ن�سب ال�سركاء

ميثه حممد حممد �سريف الفولذي من 20% اىل %10
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف فاطمة حممد حممد �سريف الفولذي
التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16

اإعــــــــــالن
الهند�سية  لا�ست�سارات  كون�سلت  ال�س�����ادة/ارك  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1655389 

تعديل لوحة الإعان/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م

 تعديل ا�سم جتاري من/ارك كون�سلت لا�ست�سارات الهند�سية

ARC CONSULT ENGINEERING CONSULTANTS

اىل/ ارك كون�سلت لا�ست�سارات الهند�سية - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م 

ARC CONSULT ENGINEERING CONSULTANTS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان 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 12122 بتاريخ 2017/9/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اك�سنها لالعاب

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1185618 
تعديل لوحة الإعان/اجمايل من م�ساحة 0.20*0.50 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
 تعديل ا�سم جتاري من/اك�سنها لالعاب

ACTIONHAAA GAMES

اىل/ اك�سنها لالعاب - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م 
ACTIONHAAA GAMES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بدو لند الرتفيهية

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2095514 
تعديل لوحة الإعان/اجمايل من م�ساحة 0.50*0.20 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
 تعديل ا�سم جتاري من/بدو لند الرتفيهية

BADOLAND ENTERTAINMENT

اىل/ بدو لند الرتفيهية - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م 
BADOLAND ENTERTAINMENT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16

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

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2107879 
تعديل لوحة الإعان/اجمايل من م�ساحة 0.50*0.20 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
 تعديل ا�سم جتاري من/موناليزا كافيه

MONALISA CAFE

اىل/ موناليزا كافيه - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م 
MONALISA CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فن ا�سكيب�ض الرتفيهية

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1083697 
تعديل لوحة الإعان/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
 تعديل ا�سم جتاري من/فن ا�سكيب�ض الرتفيهية

FUNSCAPES ENTERAINMENT

اىل/ فن ا�سكيب�ض الرتفيهية - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م 
FUNSCAPES ENTERAINMENT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16

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

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1346732 
تعديل لوحة الإعان/اجمايل من م�ساحة 4*1 اىل 4.8*1

 تعديل ا�سم جتاري من/مرطبات �سالتي
SALTY REFRESHMENTS

اىل/ مطعم �سالتي 
SALTY RESTAURANT

تعديل ن�ساط/ا�سافة مطعم )5610001(
تعديل ن�ساط/حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(

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

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

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم وخمبز الغر�سوب 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1049434 
تعديل لوحة الإعان/اجمايل من م�ساحة 11*1 اىل 3*1

 تعديل ا�سم جتاري من/مطعم وخمبز الغر�سوب
AL GARSHOB RESTAURANT AND BAKERY

اىل/ خمبز الغر�سوب 
AL GARSHOB BAKERY

تعديل ن�ساط/حذف مطعم )5610001(
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

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

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جلوبال ارابيان لا�ست�سارات ذ.م.م 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2120311 
تعديل لوحة الإعان/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/جلوبال ارابيان لا�ست�سارات ذ.م.م
GLOBAL ARABINA CONSULTANCY LLC

اىل/ جلوبال ارابيان لا�ست�سارات والتدريب ذ.م.م 
GLOBAL ARABIAN CONSULTANCY AND TRAINING LLC

تعديل عنوان/Building Owner Name من E9-2-P2 الطابق 5 مكتب 38 بناية 
املارية مول اىل بناية ال�سيد/ عبداهلل يو�سف عبداهلل ح�سن واخرين

Mazanine اىل Floor من UNIT TYPE/تعديل عنوان
تعديل ن�ساط/ا�سافة التدريب على ال�سعافات الولية )8549037(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان 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 12122 بتاريخ 2017/9/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/العمدة لاألعاب الرتفيهية  

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1191635 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة في�سل حممد خلفان علي احل�ساين %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد را�سد حممد �سعيد الظاهري
تعديل لوحة الإعان/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

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

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

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل بيا ا�ستيا لاك�س�سوارات  

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1499229 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سيف حممد خمي�ض العي�سائي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سالح احمد �سامل علي اخلليفي

تعديل لوحة الإعان/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية 

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16

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

CN 1926610:للخياطة والت�سميم رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16

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

لاقم�سة واملاب�ض الن�سائية
رخ�سة رقم:CN 2190454 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/كمال  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
فرع   - مكياجي  �ض.ذ.م.م  للتجارة  جمجوم  عثمان 

CN 1251058:ابوظبي 35 رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16

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

رخ�سة رقم:CN 1125504 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عفراء �سامل زوجة �سعيد عبداهلل علي �سعيد احل�ساين %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سعيد عبداهلل علي �سعيد احل�ساين

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان 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 12122 بتاريخ 2017/9/16

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/العني  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
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انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف: 2017/09/20 وحتى تاريخ: 2027/09/20.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/06830/2017 / �سكني  

اىل املدعى عليه : عبدالرحمن عبداهلل علي احمد  
مبا اأن املدعي : امل�سرف العربي لا�ستثمار والتجارة اخلارجية    

 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/06830/2017/�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية -  وما ي�ستجد من قيمة ايجارية اخرى حتى تاريخ الخاء الفعلي للعني 

املوؤجرة
اخاء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد الجرة للماأجور للفرتة من 2017/1/23 
اخطاره  رغم  �سداده  عن  وميتنع  دره��م   49000 مبلغ  بذمته  فرت�سد   2017/4/23 وحتى 

بال�سداد حتى الخاء الفعلي وتاريخ املعلن 2017/6/15 
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له �سيك مببلغ )49000( كقيمة ايجارية وتبني عدم 

وجود ر�سيد له وميتنع عن �سداد مقابلة. 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

املوافق  الرب���ع���اء   ي���وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اع��ان��ك��م  الق�سائية  اللجنة  وق����ررت 
2017/9/20 ال�ساعة 2.30 م  امام اللجنة الق�سائية )اللجنة اخلام�سة( بالدائرة الإبتدائية 
بتق�سري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�ض 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  الن�سر.  تاريخ  من  اي��ام  ثاثة  اىل  امل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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اأخبـار الإمـارات
اليابان يف  التدريب  برنامج  بنجاح  يكملون  اإماراتيًا  طالبًا   14

•• دبي-الفجر: 

حقق 14 طالباً اإماراتياً جناحاً بارزاً يف اإكمال برامج التدريب ال�سيفي 
)انترين �سيب(،الذي مت اإجراءه يف كربى �سركات التكنولوجيا اليابانية 
الرائدة،وذلك بالتن�سيق مع مركز اليابان للتعاون الدويل)جاي�ض(،حيث 
�سمم جاي�ض هذا الربنامج ح�سرياً لتطوير املواهب الإماراتية الواعدة 
الكيميائية،الكهربائية،امليكانيكية،ا الهند�سة  جم��الت  يف  املتخ�س�سة 
والتكنولوجيا  الذكية  املجتمعات  املتجددة،وتنمية  لبرتولية،الطاقة 
اخل�سراء.وقد ا�ستمرت فرتة التدريب من 6 اإىل 10 اأ�سابيع،ومنحت 
خربة  على  للح�سول  مثالية  فر�سة  امل�ساركني  الطلبة  التجربة  ه��ذه 
املتطورة،ف�سًا  اليابانية  ال�سركات  امليداين واإجراء البحوث يف  العمل 

عن اكت�ساف ثقافة البلد وح�سور درو�ض اللغة اليابانية. 

6 طالبات �ساركنا يف نظام التدريب  و�سمل الوفد الطابي الإماراتي 
اأ�سادوا مبدى التطور احلا�سل  ال�سيفي،وخال ور�سات العمل هنالك 
التقنية  خليفة،كليات  ذلك:جامعة  يف  مبا  الإماراتية  الكادمييات  يف 
التدريب  اأقيم  البرتويل،كما  للتكنولوجياومعهد  م�سدر  معهد  العليا 
،ميت�سوبي�سي  �سي  ج��ي  اإي،  اإت�����ض  اأي  م��ث��ل:  يابانية  ���س��رك��ات  ع��دة  يف 
الكرتيك،ميت�سوبي�سي لل�سناعات الثقيلة،توتوري لإعادة تدوير املوارد 

و�سركة يوكوجاوا الكهربائية.
جاء هذا الربنامج برعاية وزارة القت�ساد والتجارة وال�سناعة اليابانية 
 58 با�ست�سافة  تككل  الذي  ال�ساد�ض،  عامه  يدخل  الآن  وهو  )ميتي(، 
للتعاون  اليابان  مركز  عمل  اأخ��رى  جهة  من  الآن،  اإمارتياًحتى  طالباً 
اخلدمات  كافة  وت��ق��دمي  الإج����راءات  كافة  بتن�سيق  )ج��اي�����ض(  ال���دويل 
دعم  اإىل  الربنامج  ي��وؤدي  اأن  املاأمول  لهم،ومن  الازمة  وال�ست�سارات 

الطلبة الإماراتيني مع امل�ساهمة  يف بناء عاقات تعليمية وتكنولوجية 
طويلة الأمد بني البلدين.

ولدى و�سوله الطاب اإىل اليابان،اإن�سموا اإىل برنامج التدريب الداخلي 
اجلديدة،واإعطائهم  الأج��واء  مع  التاأقلم  على  تدريجي.حر�ساً  ب�سكل 
اليابانية،الأعمال  اللغة  يف  الأ�سا�سية  ب��امل��ه��ارات  التمهيدية  ال���دورات 
اآداب ال�سلوك املعتاد عليه ال�سعب يف اليابان،حما�سرات عن  التجارية، 
اإىل التح�سني  اليابانية وتطبيق كايزن،الذي ي�سري  املمار�سة التجارية 
امل�ستمر داخل مكان العمل. �سافة اإىل الزيارة الثقافية ملدينة هريو�سيما 

اليابانية ومنتزه ال�سام.
وقال الطالب عبد اهلل الهنائي،امل�سارك املتدرب من معهد م�سدر  يف  
اإنها   ال��دويل،م�����س��رياً  للتعاون  اليابان  مركز  اأ�سكر  التدريب:  برنامج 
اأك�سيد  انبعاثات ثاين  كانت جتربة رائعة لإج��راء بحوث ب�ساأن خف�ض 

الكربون من خال تطبيق التقنيات املوفرة للطاقة يف حمطات حتلية 
مياه البحر التي توفرها �سركة ميت�سوبي�سي لل�سناعات الثقيلة.ونوه 
الهنائي اإن تلك الأبحاث كانت مفيدة ومثمرة،التي بدورها تعزز روؤية 
حكومة الإمارات العربية املتحدة للتنمية امل�ستدامة واحلد من التاأثري 

الب�سري على البيئة.  
اأما الطالبة فاطمة نا�سر عبد اهلل خمي�ض املن�سوري من كليات التقنية 
املنهاج الدرا�سي يف �سركة يوكوجاوا الكهربائية كان  اإن  العليا فقالت: 
اإىل جنب مع التعرف عن �سكادا )املراقبة الإ�سرافية  عملياً جداً،جنباً 
واكت�ساب البيانات( وهو نظام الكمبيوتر املتقدم جلمع وحتليل البيانات 
الت�سالت  ت�سمل  �سناعات  يف  امل��ع��دات  مل��راق��ب��ة   احلقيقي  ال��وق��ت  يف 
والغاز  النفط  وتكرير  والا�سلكية،املياه،النفايات،الطاقة  ال�سلكية 

والنقل. 

بهيج بحفل  الدرا�صي  العام  الو�صطى” ي�صتقبل  املنطقة  يف  الأمور  اأولياء  “جمل�س 
•• املنطقة الو�صطى-الفجر:

حت��ت رع��اي��ة م��ع��ايل ح�����س��ني اب��راه��ي��م احل���م���ادي، وزي����ر الرتبية 
والتعليم، نظم جمل�ض اأولياء اأمور الطلبة والطالبات يف املنطقة 
ام�ض  م�ساء  اجل��دي��د،  الدرا�سي  العام  ل�ستقبال  حفًا  الو�سطى 

الأول اخلمي�ض، يف املركز الثقايف بالذيد.
�سعيد  الدكتور  للتعليم  ال�سارقة  جمل�ض  رئي�ض  الحتفال  ح�سر 
الدكتور  بال�سارقة  القا�سمية  اجلامعة  وم��دي��ر  الكعبي،  م�سبح 
ر�ساد حممد �سامل، ورئي�ض جمل�ض اأولياء اأمور الطلبة والطالبات 
يف املنطقة الو�سطى ال�سيد را�سد عبداهلل املحيان الكتبي، واأع�ساء 
املجل�ض، اإىل جانب وجهاء واأعيان املنطقة واأولياء الأمور والطلبة. 
الطلبة  اأم��ور  اأولياء  لإجن��ازات جمل�ض  وت�سمن الحتفال عر�ساً 
الفائت،  ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  خ��ال  الو�سطى  املنطقة  يف  والطالبات 
البلدي ملدينة الذيد حممد مع�سد بن  لرئي�ض املجل�ض  وتكرمياً 

هويدن، ومدير بلدية مدينة الذيد علي م�سبح الطنيجي، حيث 
ت�سلم التكرمي نيابة عنه رئي�ض ق�سم ال�سامة والتفتي�ض البلدي 
املتعاونة  اجل��ه��ات  ت��ك��رمي  اإىل  اإ���س��اف��ة  الطنيجي،  �سعيد  ن��ا���س��ر 
وحملة  املتقاعدين  املعلمني  م��ن  وك��وك��ب��ة  للمجل�ض،  وال��داع��م��ة 
ال�سهادات العليا واأولياء الأمور املتميزين. كما األقى ال�سيد را�سد 
عبداهلل املحيان الكتبي كلمة قال فيها: نبارك لقيادتنا الر�سيدة 
ال�سكر  بوافر  ونتقدم  طياته،  يف  اخل��ري  يحمل  جديد  ع��ام  حلول 
جهودهم  اإزاء  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  ال�سادة  اإىل  والمتنان 
الوزير ح�سني  راأ�سهم معايل  وعلى  الاحمدود،  ودعمهم  املثمرة 
يف  للتعليم  ال�����س��ارق��ة  ملجل�ض  امل��ه��م   ال���دور  نثمن  كما  احل��م��ادي، 
نحتفي  اإذ  اإننا  واأ���س��اف:  والرتبوية.  التعليمية  العملية  تطوير 
بعام درا�سي جديد من خال هذا العر�ض اجلماهريي الذي تزين 
هذا  يكون  اأن  اأم��ل  فكلنا  الطلبة،  واأبنائنا  الأم��ور  اأولياء  بتواجد 
الحتفال -الذي يعك�ض مدى تاحم جمتمعنا- بداية طيبة لعام 

حافل بالإجنازات يحقق فيه اأبناوؤنا التميز مبا فيه خري الإمارات 
بن  الدكتور حممد عبداهلل  ذلك �سرح  اإىل  وازده��اره��ا.  ورفعتها 
هويدن الكتبي، ع�سو جمل�ض اأولياء الأمور يف ال�سارقة واملنطقة 
اإىل  البهجة  اإدخ���ال  على  ع��ام  ك��ل  يف  اع��ت��اد  املجل�ض  اأن  الو�سطى، 
لبذل  الهمم  ل�سحذ  خطوة  يف  والطلبة  والأم��ه��ات  الآب���اء  نفو�ض 
املزيد من العطاء، م�سيداً بالدور الكبري للمعلمني يف بناء الأجيال 
ا�سم الإم��ارات عالياً يف �ستى املحافل  الطموحة القادرة على رفع 
ت��ول��ي��ه وزارة الرتبية  ال���ذي  ال��ك��ب��ري  ال��دع��م  وامل��ن��ا���س��ب��ات، يف ظ��ل 
�سارك احل�سور  الحتفال  هام�ض  وعلى  م�ستمر.  ب�سكل  والتعليم 
“مليون توقيع ولء للوطن” التي انطلقت حتت رعاية  مببادرة 
الإمارات  روؤية  بالتعاون مع �سبكة  الريا�سي،  الثقايف  الذيد  نادي 
واقرتحها  اخل��ر���س��ان��ي��ة،  للمنتجات  ت���وب  وم��وؤ���س�����س��ة  الإع��ام��ي��ة 
املواطن علي بن هويدن الكتبي مبنا�سبة اليوم الوطني 46 لدولة 

الإمارات العربية املتحدة.

الفنون تفر�س ح�صورها يف معر�س 
اأبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�صية

•• اأبوظبي-وام:

اأ�سحى املعر�ض الدويل لل�سيد والفرو�سية رافدا مهما 
احلركة  م�سلحة  يف  ت�سب  التي  الثقافية  الروافد  من 
بوجه  والإم����ارات  خا�ض  بوجه  اأبوظبي  يف  الت�سكيلية 

عام.
وب����ات ه���ذا احل����دث امل��ه��م م�����س��اه��م��ا رئ��ي�����س��ا يف تثقيف 
من  العا�سمة  تن�سئه  مل��ا  وحماكيا  الإم���ارات���ي  املجتمع 
منطقة  يف  وغ��ريه  اأب��وظ��ب��ي  لوفر  مثل  عاملية  متاحف 

منارة ال�سعديات.
يف غ�سون ذلك .. اأولت اللجنة املنظمة للدورة احلالية 
والفرو�سية  ل��ل�����س��ي��د  ال�����دويل  اأب���وظ���ب���ي  م��ع��ر���ض  م���ن 
م�ساحة  له  وخ�س�ست  الت�سكيلي  بالفن  كبريا  اهتماما 

كبرية ت�سم اأكرث من 20 جناحا.
ويعر�ض يف الأجنحة اأكرث من 20 فنانا اإماراتيا وعربيا 
وعامليا اأعمالهم الفنية التي حتاكي روح وطبيعة وهدف 
املعر�ض يف تاأ�سيل وتعزيز ريا�سات ال�سيد والفرو�سية 
اإبداعية  بطرق  ومكوناتها  مبفرداتها  الن�ضء  وتعريف 
الزوار  اهتمام  املعرو�سة  الفنية  الأعمال  جاذبة. وتلبي 
ال�����س��ي��د وال��ف��رو���س��ي��ة باقتناء  م���ن حم����رتيف وحم��ب��ي 
وعراقة  امل��ا���س��ي  م��ام��ح  تفا�سيلها  ب��ني  حتمل  ل��وح��ة 
الرتاث الإماراتي وتربز ع�سق اأبناء الإمارات وفخرهم 

املدنية  بهم  بلغت  مهما  الع�سور  م��ر  على  مبا�سيهم 
اإذ �سيظل التم�سك باجلذور عقيدة  واحلداثة والتطور 

يف وجدان كل اإماراتي.
الإم���ارات  م��ن  لفنانني  اأع��م��ال  الفنون  منطقة  وت�سم 
وم�����س��ر ول���ب���ن���ان وت���ون�������ض وب��ل��ج��ي��ك��ا وغ���ريه���ا الكثري 
م��ن ال����دول . ك��م��ا اه��ت��م امل��ع��ر���ض ب���اأن ي��ك��ون للفنانني 
واأعمالهم  بلوحاتهم  كبري  ح�سور  ال�سباب  الإماراتيني 
التي تب�سر بنجوم كبار قادمني وليكون املعر�ض مبثابة 

نافذة لهم على العاملية.
لل�سيد  اأبوظبي  معر�ض  اأن  امل�ساركون  الفنانون  واأك��د 
�سنويا لهم يجدون فيه  اأ�سبح ملتقى فنيا  والفرو�سية 
الثقافية  الفنية  امل��ع��ار���ض  بع�ض  يف  ت��وج��د  ل  اأع��م��ال 
الفنية  الأج��ن��ح��ة  تنظيم  م�����س��ت��وى  ح��ي��ث  املتخ�س�سة 
خ�سي�سا  جمهزة  م�ساحات  الفنانني  ومنح  والهتمام 

لتنا�سب عر�ض اأعمالهم ب�سكل اإبداعي لئق.
الت�سكيليني  ال��ف��ن��ان��ني  رغ��ب��ة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ول��ب��ت 
بتخ�سي�ض قاعة »امللتقى« التي يتم من خالها تنظيم 
ن����دوات وور�����ض ع��م��ل ت��ع��رف ال�����زوار ب��اأب��ج��دي��ات الفن 
املجال  يف  خ��ربة  ذوي  ك��ب��ار  فنانني  ي��د  على  الت�سكيلي 
الفنون وخلق  النوع من  لهذا  الرتويج  ب��اب  وذل��ك من 
ثقافة جديدة لدى رواد وزوار املعر�ض املهتمني بال�سيد 

والفرو�سية.

مراكز حتفيظ القراآن ت�صتقبل 
اآلف الدار�صني والدار�صات 

،ا�ستقبلت م��راك��ز التحفيظ  ال��دول��ة  ال��درا���س��ي يف  ال��ع��ام  اف��ت��ت��اح  م��ع  ت��زام��ن��اً 
املنت�سبني  اإليها، مع تزايد الرغبة لدى اأولياء الأمور باإر�سال فلذات الأكباد 
اإىل هذه املراكز املتطورة يف مناهجها وطرائق التدري�ض فيها ،واخل�سو�سية 

اأر�ساها  ال��ت��ي  وال��رتب��وي��ة  التعليمية 
ال���ق���ائ���د امل���وؤ����س�������ض ال�����س��ي��خ زاي������د بن 
ث���راه- اهلل  ن��ه��ي��ان-ط��ي��ب  اآل  �سلطان 
الر�سيدة  القيادة  توجيهات  وعززتها 
والتي  الأخاقية  بالرتبية  بالهتمام 
الرئي�سي  امل�سدر  الكرمي  القراآن  يعد 
ل��ه��ا يف امل���ح���ت���وى والأه���������داف. وق���ال 
الكعبي- رئي�ض  الدكتور حممد مطر 
الإ�سامية  ل��ل�����س��وؤون  ال��ع��ام��ة  الهيئة 
القراآن  تعليم  م��راك��ز  اإن   : والأوق����اف 
ال��دول��ة م��راك��ز منوذجية  ال��ك��رمي يف 
القيادة  تتما�سى وتوجيهات  ومتطورة 
املعرفة  اأج��ي��ال  �سناعة  يف  ال��ر���س��ي��دة 

وحتظى  واجتماعياً  ووطنياً  دينياً  الراقية  بالقيم  والل��ت��زام  الوطن  وح��ب 
املجتمع  اأبناء  من  عليها  املتزايد  والإقبال  املتوا�سل  الر�سيدة  القيادة  بدعم 
الل�سان  وف�ساحة  النطق  ون�ساعة  املرتل  الأداء  يف  مهاراتهم  بتطوير  رغبًة 
بالإ�سافة لتعلم القيم الدينية التي هي املحتوى الأبرز يف الرتبية الأخاقية 
العامة  الهيئة  ت�سرف   : الكعبي  واأ�ساف   . النا�ض  بني  احل�ساري  والتعاي�ض 
لل�سوؤون الإ�سامية والأوق��اف على جميع هذه املراكز وحلقات التحفيظ يف 
امل�ساجد  على م�ستوى الدولة. وتختار لها اأعلى الكفاءات واخلربات الإدارية 
والتوجيهية والتدري�سية واخلدمية . هذا وقد وّجه الكعبي الكوادر الإدارية 
والتدري�سية اأن يكونوا على م�ستوى قد�سية القراآن الكرمي واأهدافه الرتبوية 

التي ت�سعد الوطن واملجتمع وامليدان الرتبوي معاً.

جمل�س �صوؤون الأ�صرة بال�صارقة 
ينظم ور�صة الكتابة باملحاكاة 

•• ال�صارقة-وام:

ن��ظ��م امل��ك��ت��ب ال��ث��ق��ايف والإع���ام���ي 
الأ�سرة  ل�����س��وؤون  الأع��ل��ى  باملجل�ض 
الكتابة  ور���س��ة  ال�����س��ارق��ة  ام����ارة  يف 
م���ب���ادرات  اأوىل  ���س��م��ن  ب���امل���ح���اك���اة 
للكتابة«  ال�����س��ارق��ة  م��رك��ز  م�����س��روع 
يهدف  وال���ذي  املكتب  اأطلقه  ال��ذي 
اإىل حتفيز وت�سجيع الفرد والأ�سرة 
للكتابة  وم���وؤ����س�������س���ات���ه  وامل���ج���ت���م���ع 
عرب  خا�سة  الأخطاء  من  ال�سليمة 
مواقع التوا�سل الجتماعي وتهدف 
والتوا�سل  امل���وه���وب���ني  ت��ب��ن��ي  اإىل 
قدراتهم ومتيزهم  لتوظيف  معهم 

الأدبي.
مقر  يف  اأقيمت  التي  الور�سة  اأدارت 
الربيكي  فاطمة  الدكتورة  املجل�ض 
والنتاج  للن�سر  �سما  دار  �ساحبة 
وتعترب  الإم��������ارات..  يف  وال���ت���وزي���ع 
الور�سة اأوىل مبادرات م�سروع مركز 
الور�سة  �سملت  للكتابة.  ال�����س��ارق��ة 
عدة جوانب تفاعلية هدفت لتعزيز 
اأهمية ودور اللغة العربية وت�سحيح 
ع���دد م��ن الأخ���ط���اء ال�����س��ائ��ع��ة التي 
و�سائل  نقع فيها عادة يف حمادثات 
وحماولة  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
اإيجاد كلمات عربية ف�سيحة كبديل 

عن الكلمات الأجنبية املتداولة.

جامعة ال�صارقة فرع الذيد تنظم اللقاء الإر�صادي لطلبتها اجلدد

بدورته الـ17 للراوي  الدويل  ال�صارقة  مللتقى  ا�صتباقية  تدريبية  ور�ض   4

معهد ال�صارقة للرتاث يربز اأهمية ا�صتخدام احلكاية كاأداة عالجّية

•• ال�صارقة-الفجر:

بجامعة  الطلبة  �سوؤون  ق�سم  نظم 
اللقاء  ال�����ذي�����د  ف������رع  ال���������س����ارق����ة 
الإر�سادي وا�ستقبال الطلبة اجلدد 
عدنان  الدكتور  الأ���س��ت��اذ  بح�سور 
اجلامعة  م��دي��ر  م�ساعد  ���س��رح��ان 
�سامة  والأ�ستاذة  الأف��رع،  ل�سوؤون 
الكتبي رئي�ض ق�سم �سوؤون الطلبة 
الأكادميي  النائب  مبهام  واملكلفة 
الهيئتني  واأع�ساء  املدير.  مل�ساعد 
بفرع  والإداري��������������ة  ال���ت���دري�������س���ي���ة 

باجلامعة.
الأ�ستاذ  رح����ب  ال��ل��ق��اء  ب���داي���ة  يف 
الدكتور عدنان �سرحان باحل�سور 
موفقاً  درا���س��ي��اً  ع��ام��اً  لهم  متمنياً 
اجل��دد على ح�سن  الطلبة  ومهنئاً 
جامعة  يف  ل��ل��درا���س��ة  اخ��ت��ي��اره��م 
ال�سارقة وانتمائهم لها، والتي ُتعد 
ح��ال��ي��اً م��ن اأك���رب اجل��ام��ع��ات داخل 
الدولة، كما حثهم على بذل املزيد 
اكت�ساب  على  واملثابرة  اجلهد  من 
العلم واملعرفة، فالعلم ل ياأتي اإل 
واأداء  والجتهاد  اجل��د  طريق  عن 
الواجبات حتى يحقق كل منا هدفه 
الذي ي�سبو اإليه، كما حث �سيادته 
اأي�����س��اً ال��ط��اب ع��ل��ي امل�����س��ارك��ة يف 
كافة الأن�سطة والفعاليات املتنوعة 
التي ينظمها فرع اجلامعة بالذيد 
م����ن خ�����ال ال���ك���ث���ري م����ن امل���راف���ق 
فقط  تعد  مل  فاجلامعة  املختلفة، 
العلم،  وت��ل��ق��ي  ل���ل���درا����س���ة  م���ك���ان���اً 
تكوين  يف  ت�ساعد  م��ن  ه��ي  واإمن����ا 
لكل طالب من  ال�سخ�سية  وبلورة 
ن�ساطات  م��ا مي��ار���س��ه م��ن  خ���ال 
ثم  واجتماعية،  وريا�سية  ثقافية 
الهيئتني  لأع�����س��اء  ح��دي��ث��ه  وج���ه 

•• ال�صارقة-الفجر:

انطلقت �سباح الإثنني، املحا�سرات والور�ض 
للراوي  ال��دويل  ال�سارقة  مللتقى  ال�ستباقية 
يف دورته ال�سابعة ع�سر، والتي نظمها مركز 
الرتاث العربي التابع ملعهد ال�سارقة للرتاث، 
ح���ول ال��ع��اج ب��احل��ك��اي��ة، وق��دم��ه��ا الدكتور 
منر �سلمون، بالإ�سافة اإىل ور�سة تن�سيطية 
مقاري،  دلل  ال��دك��ت��ورة  قدمتها  الدويل” 
اإىل  الراوي من الرتاث  “احلكواتي  بعنوان 
اكت�ساف  الور�ض  هذه  وت�سمنت  املعا�سرة”، 
ال��ّذات والبوح مبا  قدرة احلكاية على عاج 

يدور يف النف�ض.
وق���ال ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز امل�سلم، 
رئ��ي�����ض معهد ال�����س��ارق��ة ل��ل��رتاث: ك���رثت يف 
نتيجة  الّنف�سّية  امل�سكات  احلديث  الع�سر 
الّطبيعّي  بالفرد، ومن  اأّث��رت  عوامل كثرية 
زمات اإىل معاجلني  اأن يلجاأ اأ�سحاب هذه الأ
واأطّباء نف�سّيني، بحثاً عن حلول ت�ساعدهم 
العاج  يف  �سا�ض  الأ اأن  حيث  جت��اوزه��ا،  على 
الّداخلّية  ��راع��ات  ال�����سّ اإخ����راج  ه��و  الّنف�سّي 
حكاية  الّنهاية  يف  ت�سّكل  تداعيات،  �سكل  يف 
عاّمة لاأمل، لذلك ُن�سلط ال�سوء يف معهد 
لأن  امل��وا���س��ي��ع،  ه��ذه  على  ل��ل��رتاث  ال�سارقة 
اّل����ذي يعتمد عليه  ���س��ا���ض  الأ ه��ي  احل��ك��اي��ة 
اإيجاد احللول، بالإ�سافة  املعالج الّنف�سي يف 
امل���وروث  ب��اأه��م��ي��ة  ال��وع��ي  اإىل ���س��رورة ن�سر 
ال�سعبي الوطني ودوره الرئي�سي يف حياتنا.

اليوم  ���س��ل��م��ون يف  ال���دك���ت���ور من���ر  وت���ط���رق 
مفهوم  ع��ن  ���س��رح  اإىل  ال��ور���س��ة  م��ن  الأول 
العاج احلكائي الإبداعي اجلديد، وتدريب 

من  للمعاناة  عميق  حتليل  على  امل�سرتكني 
خال �سخ�سّية م�ستعارة وهمّية، بالإ�سافة 
اإىل ال��ق��ي��ام ب��ت��م��اري��ن وجت�����ارب ت��ّت��خ��ذ من 
احل��ك��اي��ة حم�����وراً ل��ل��ب��وح وال����ع����اج، وق����ال: 
فعالياته  ال��ع��ام  ه��ذا  ال���راوي  ملتقى  يكر�ض 
الأ�سا�سي  واملاحم” ودوره��ا  “ال�سرّي  حول 
باأ�ساليب متعددة، والتي  اإي�سال احلكاية  يف 
بداأت من اإنطاقة هذه الور�ض ال�ستباقية، 
لإظهار  امل��و���س��وع  لهذا  اختيارنا  ج��اء  حيث 
م��دى اأه��م��ي��ة وت��اأث��ري احل��ك��اي��ات يف النف�ض 
الإن�سانية، فهي ت�ستطيع اأن ُت�سفينا من ُكل 
الطريق  على  وت�سعنا  نعي�سها،  التي  الآلم 
اإىل  ال��ل��ج��وء  دون  باأنف�سنا  اأنف�سنا  ملعاجلة 

اأطباء نف�سيني.
واأ�ساف �سلمون: هذا الّنوع من العاج يوّفر 
مع  بالّتعامل  اإبداعّياً  جانباً  مل  الأ ل�ساحب 

حكاية  اإىل  يحّولها  اأن  يف  وذل���ك  ع��ذاب��ات��ه، 
معرفته  رغ����م  امل����وؤّل����ف  جم��ه��ول��ة  ج����ّذاب����ة 
حكايات  ع��ل��ى  ي�سقطها  اأن  اأو  ب�����س��اح��ب��ه��ا، 
معاناته  ع��ن  الّتعبري  يف  ت�ساعده  م��ع��روف��ة 
له  ت��ت��ي��ح  ال��ّط��ري��ق��ة  ه���ذه  لأّن  خ��ج��ل،  دون 
الختباء وراء �سخ�سّيات وهمّية لنقل معاناة 
تناول  يف  املبدع  جنح”املتاأمّل  ف��اإذا  حقيقّية، 
عذاباته كحكاية مروّية، وجتّراأ على روايتها 
فاإّنه  ج��م��ه��ور  اأم����ام  حلقة  يف  اأو  امل�����س��رح،  يف 
�سيح�سل على تفاعل هذا اجلمهور عاطفّياً، 
اأن  الّنف�سّي  املعالج  ي�ستطيع  ل  �سيء  وه��ذا 
ال��ّط��ّب��ّي يحّرم  ب��روت��وك��ول��ه  ي��وّف��ره ل��ه، لأّن 
عليه اأن يعرّب عن تعاطفه مع مر�ساه، ومن 
اأو العاج  هنا جاءت فكرة احلكواتي املعالج 

احلكائّي.
م���ن ج��ه��ة اأخ������رى، ق��دم��ت ال���دك���ت���ورة دلل 

من  ال����راوي  “احلكواتي  ور���س��ة  مق������اري، 
تدريب  به������دف  للم���عا�سرة”،  ال�����رتاث 
ال�����روي الرتاثي  ت��ق��ن��ي��ات  ع��ل��ى  امل�����س��ارك��ني 
احل�����كاية  مف��������هوم  وعل�����ى  واملع����ا�سر، 
كو�سيلة ت��������اأه������يل واإعداد واإدماج الف������رد يف 
املجتمع، بالإ�سافة اإىل اإح�����ياء ف����ن ال������روي، 
ع��������رب ع�����������دة طرق مث����ل الروي عن طريق 
وال����دم����ى، وم�����س��رح اجل�سد،  ال���ظ���ل،  خ��ي��ال 

والأقنعة.
وق��ال��ت م���ق���اري: ي��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق��ن��ا جميعاً 
الرتاث  اإخ��راج  اأي  ُتراثنا،  الغبار عن  نف�ض 
من احلالة املتخفية اإىل حالة الآن وُهنا، ثم 
اإىل املُ�ستقبل، واأنا اأراهن دائماً على امل�ستقبل، 
اأعباء هذا  اأن ال��رتاث ق��ادر على ِحمل  حيث 
وفل�سفة،  م�ساعر،  ح�سيلة  فهو  احل��ا���س��ر، 
كبري  وج��زء  اإجتماعي،  واإب���داع  نف�ض،  وعلم 
من الور�سة قائم على تقدمي متارين حيوية، 
ج�سدية، فكرية، ذهنية، وروحية، بالإ�سافة 
احلكاية  اأهمية  و�سرح  بالفن،  املعاجلة  اإىل 
اأن نوؤهل الفرد، وننقله من حالة الثبات  يف 
ارتياح  بكل  ليتحدث  ال��ت��خ��دي��ر،  ح��ال��ة  اإىل 
فن  على  قامت  احل�سارات  فكل  اآلم���ه،  عن 
الق�ّض وال��روي، ويف هذه الور�سة، ا�ستطعنا 
واملُغلق،  ال��ت��ق��ل��ي��دي  الإط�����ار  م��ن  ن��خ��رج  اأن 
لاإطار املفتوح على الحتمالت، والثقافات، 
والأحا�سي�ض، عن طريق فهم كيفية ا�ستثمار 

املوروث ال�سعبي وفن الروي.
حتت  املوؤلف  احلكواتي  ور�سة  وتنطلق  ه��ذا 
يوم  للم�ستقبل”  �سعبية  “حكايات  ع��ن��وان 
18 �سبتمرب وت�ستمر لغاية 20 من ال�سهر 

اجلاري.

الذيد  بفرع  والإداري���ة  التدري�سية 
اإياهم ب�سرورة تقدمي كل  مطالباً 
للطاب  وامل�ساندة  الدعم  اأ�سكال 
لتلقي  امل���ن���ا����س���ب  امل����ن����اخ  وت����وف����ري 
العلم واملعرفة اإىل جانب م�ساركة 
اأن�سطتهم  ك����اف����ة  يف  ال�����ط�����اب 

املختلفة.
الكتبي  �سامة  الأ�ستاذة  األقت  ثم 
اجلدد  بالطلبة  فيها  رحبت  كلمة 
ال���ذي���د ق��ائ��ل��ة، م���ع بداية  يف ف���رع 
ه���ذا ال��ع��ام اجل��ام��ع��ي ي��دخ��ل فرع 
الثالث  ع��ام��ه  ب��ال�����������ذي��د  اجل��ام��ع��ة 
م�ستقبًا كوكبة جديدة من طلبة 
العلم، ليكملوا درا�ستهم اجلامعية 
م������ع م������ن ����س���ب���ق���ه���م م������ن ط����اب 
تخ�س�سات  يف  ال���ف���رع  وط���ال���ب���ات 
اخلم�ض  ال��ك��ل��ي��ات  �سمن  خمتلفة 
وي�ستمر فرع  الفرع.  املطروحة يف 
الذيد للعام الثالث على التوايل يف 
ا�ستقطاب العديد من طلبة العلم 
وع��ل��ى ن��ح��و م��ت��زاي��د، ح��ي��ث ُتظهر 
الت�سجيل  و  ال��ق��ب��ول  اإح�����س��ائ��ي��ات 
املقبولني  ن�����س��ب��ة  ارت���ف���اع  ب��ال��ف��رع 
وامل�سجلني يف العام احلايل مقارنة 
ب�����الأع�����وام ال�����س��اب��ق��ة، ك��م��ا اأك����دت 
بفاعلية  امل�����س��ارك��ة  ����س���رورة  ع��ل��ى 

حيث  ال��ف��رع  وفعاليات  اأن�سطة  يف 
تنظم بع�ض الأق�سام من مثل ق�سم 
�سوؤون الطلبة وق�سم املكتبة وق�سم 
فعاليات  ع���دة  ال��ع��ام��ة  ال��ع��اق��ات 

العام  خ�����ال  وم���ت���ن���وع���ة  ه����ادف����ة 
املختلفة  املهارات  تنمية  ت�ستهدف 
مبختلف  واإث�������راءه�������م  ل���ل���ط���اب 
اخلربات وال�سلوكيات الهادفة. كم 

اأكدت على اأهمية التوا�سل الدائم 
طالب  لكل  الأك��ادمي��ي  املر�سد  مع 
وم�ستمر  دوري  ب�����س��ك��ل  وط��ال��ب��ة 

ملتابعة �سوؤونهم الأكادميية.
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يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل العامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 270392                          27 /03/ 2017
با�سم : اإتي غيدا �ساناي يف تيكاريت اأنونيم �سريكيتي.

وعنوانه: هو�سنوديي ماهالي�سي كيزيل�سيكلي ماهموت بيهليفان �سي دي.
 اإتي بازا رقم: 11 تيبي با�سي اإ�سكي�سيهري، تركيا.

وذلك لتمييز الب�سائع/ القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة ال�سطناعية؛ الأرز؛ التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق 
وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات املثلجة؛ ع�سل النحل والع�سل 

الأ�سود؛ اخلمرية وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.
لاأكل. �ساحلة  مثلجات  )اأي�سكرمي(،  بوظة  بالفواكه(،  )كيك  تورتات  فطائر،  كيك،  �سوكولتة،  ب�سكويت، 

والواقعة يف الفئة )30(. 
املتقّطرة  بال�سوكولتة  ب�سكويتة مغطاة  ليد حتمل  ر�سم  والبني مع  الأحمر  باللون  الو�سف خلفية مميزة 
باأحرف لتينية  "KOMBO" ب�سكل عامودي  واإىل جانبها، كتبت كلمة  ال�سوكولتة.  لت�سكل بركة من 
والأ�سود  والأبي�ض  الأحمر  باللون  باأحرف لتينية  "ETi" مكتوبة  كلمة  ويعلوها  والأبي�ض  البني  باللون 

واإىل جانبها �سعار احلثيون لل�سم�ض باللون الأبي�ض.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد او ار�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذا العان.
ق�صم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  16  �سبتمرب 2017 العدد 12122

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل العامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 270422                          28 /03/ 2017
با�سم : اإتي غيدا �ساناي يف تيكاريت اأنونيم �سريكيتي.

وعنوانه: هو�سنوديي ماهالي�سي كيزيل�سيكلي ماهموت بيهليفان �سي دي. 
اإتي بازا رقم: 11 تيبي با�سي اإ�سكي�سيهري، تركيا.

وذلك لتمييز الب�سائع/ القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة ال�سطناعية؛ الأرز؛ التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق 
وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات املثلجة؛ ع�سل النحل والع�سل 

الأ�سود؛ اخلمرية وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.
لاأكل. �ساحلة  مثلجات  )اأي�سكرمي(،  بوظة  بالفواكه(،  )كيك  تورتات  فطائر،  كيك،  �سوكولتة،  ب�سكويت، 

والواقعة يف الفئة )30(. 
الو�سف خلفية مزخرفة باللون ال�سفر والحمر وتتو�سطها ر�سمة لدب باللونني البني الداكن والكرميي 
 Eti" يقف مكتوف اليدين وحتته  كلمة "بتيتو دبدوب" كتبت باللغة العربية باللون البي�ض، ويعلوها كلمة

الأبي�ض. باللون  كال�سم�ض  احلثيون  �سعار  مع  والأحمر  الأبي�ض  باللون  Petito" كتبت 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد او ار�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذا العان.
ق�صم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  16  �سبتمرب 2017 العدد 12122

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل العامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 271243                          10 /04 / 2017
با�سم : �سيفني فرايداي ال تي دي.

وعنوانه: �ستافيل�سرتا�ض 10 8045 زيوريخ �سوي�سرا.
بيانات الأولوية :   �سوي�سرا، 2016/62483، 11 /10 / 2016

وذلك لتمييز الب�سائع/ الأجهزة والأدوات العلمية واملاحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف 
والإنقاذ  )الإ�سراف(  واملراقبة  والإ�سارة  والقيا�ض  الوزن  واأدوات  الب�سرية  والأدوات  والأجهزة  وال�سينمائي 
الكهربائية،  الطاقة  يف  التحكم  اأو  تنظيم  اأو  تكثيف  اأو  حتويل  اأو  فتح  اأو  لو�سل  واأدوات  اأجهزة   ، والتعليم 
اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور، و�سائط ت�سجيل مغناطي�سية، اأقرا�ض ت�سجيل ال�سوت، 
اآليات لاأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�سجيل النقد، اآلت حا�سبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة 

الكمبيوتر؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق.والواقعة يف الفئة )09(. 
الو�سف عبارة "THE ELECTRICIANZ" كتبت باحرف لتينية مميزة.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد او ار�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذا العان.

ق�صم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  16  �سبتمرب 2017 العدد 12122

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل العامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 271246                          10 /04 / 2017
با�سم : �سيفني فرايداي ال تي دي.

وعنوانه: �ستافيل�سرتا�ض 10 8045 زيوريخ �سوي�سرا.
بيانات الأولوية :   �سوي�سرا، 2016/62483، 11 /10 / 2016

وذلك لتمييز الب�سائع/ املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من معادن نفي�سة اأو مطلية 
بها، غري الواردة يف فئات اأخرى، املجوهرات والأحجار الكرمية، خا�سًة متائم، دبابي�ض، اأ�ساور، اأ�ساور، دبابي�ض 
زمامات  �سل�سلية،  قائد  للكاحل،  اأ���س��اور  زف��اف،  �سوار  خ��وامت،  التيجان،  اأق���راط،  م�سابك  اأق���راط،  للزينة، 
�ساعات  الدقيقة، خا�سًة  الوقت  واأدوات قيا�ض  الوقت  اأدوات قيا�ض  العنق؛  دبابي�ض ربطات  اأكمام،  )مرابط( 
يد، �ساعات ريا�سية، كرونوغرافات، �ساعات كهربائية، �ساعات منبهة لل�سفر، �ساعات ر�سمية، �ساعات مكتبية، 
�ساعات �سم�سية،  �ساعات توقيت، �ساعات، �ساعات للغط�ض، �ساعات مكتبية، �ساعات للمركبات،  ال�ساعات التي 
ت�سم راديو، �ساعات منبهة، حلي �سغرية لل�ساعات، �سوار �ساعات، �ساعات جيب، علب لل�ساعات، اآلت لل�ساعات، 
علب �ساعات، بندول، وجه ال�ساعة املدرج، اآليات ال�ساعات، �ساعات، م�سابك لل�ساعات.والواقعة يف الفئة )14(. 

الو�سف عبارة "THE ELECTRICIANZ" كتبت باحرف لتينية مميزة.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد او ار�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذا العان.
ق�صم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  16  �سبتمرب 2017 العدد 12122

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل العامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:271472                          12 /04 / 2017
با�سم : �سيفود انرتنا�سونال وان �ض م ح.

وعنوانه: مكتب رقم اف زد جاي اأو ايه 1317، جافزا وان، 
املنطقة احلرة جلبل علي، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

اللحم، فواكه وخ�سروات  وال�سيد، خا�سات  الدواجن  والأ�سماك وحلوم  اللحوم  الب�سائع/  لتمييز  وذلك 
حمفوظة وجمففة ومطهوة، هام )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر، البي�ض واحلليب ومنتجات 
احلليب، الزيوت والدهون ال�ساحلة لاأكل؛ �سمك الأن�سوفة؛ حلزون �سديف )غري حي(؛ �سرطان النهر )غري 
حي(؛ ق�سريات )غري حية(؛ �سرائح �سمك طرية )فيليه(؛ منتجات غذائية ُمعدة من ال�سمك؛ دقيق �سمك 
رة؛ �سمك  لا�ستهاك الب�سري؛ مو�سية الأ�سماك؛ �سمك غري حي؛ �سمك حمفوظ؛ بطارخ ال�سمك، حم�سّ
مملح؛ بي�ض ال�سمك املعالج؛ �سمك معلب؛ �سمك ف�سيخ؛ �سمك ف�سيخ، غري حّي؛  اأع�ساب بحرية حمم�سة؛ 
�سرطان بحري )غري حي(؛ جراد بحري )غري حي(؛ بلح البحر )غري حي(؛ حمار )غري حي(؛ قريد�ض 
)غري حي(؛ �سلمون؛ �سلمون، غري حّي؛ �سردين؛ �سردين، غري حّي؛ خيار البحر، غري حي؛ م�ستخل�سات 
الأع�ساب البحرية لاأغذية؛ اأ�سماك ق�سرية، غري حية؛ جمربي، غري حي؛ اأع�ساب بحرية حمم�سة؛ كماأة 

حمفوظة؛ �سمك تونا؛ تونا، غري حّي.والواقعة يف الفئة )29(. 
الو�سف كلمة Cerna كتبة باحرف اأجنبية مع �سدة على حرف الراء.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد او ار�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذا العان.

ق�صم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  16  �سبتمرب 2017 العدد 12122

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل العامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 271252            10 /04 / 2017
با�سم : �سبي�سال برودكت�ض ليميتد.

وعنوانه: يونيت 16، ترايد �سيتي، افرو واي، بروكاند�ض بيزني�ض بارك، وايربيدج، �سوراي، اململكة املتحدة، 
كاي تي 13 0 واي اف.

2016 / 10/ 10 ،UK00003190301 ،بيانات الأولوية :   اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع/ م�ستح�سرات �سيدلنية وبيطرية، م�ستح�سرات �سحية لغايات طبية، مواد واأغذية 
حمية معدة لاإ�ستعمال الطبي اأو البيطري واأغذية للر�سع والأطفال، مكمات للحمية الغذائية لاإن�سان 
لإبادة  م�ستح�سرات  مطهرات،  الأ�سنان،  طب  و�سمع  الأ�سنان  ح�سو  مواد  �سماد،  وم��واد  ل�سقات  واحليوان؛ 

احل�سرات واحليوانات ال�سارة، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�ساب.
م�ستح�سرات �سيدلنية؛ مكمات غذائية لغايات طبية؛ مواد حمية معدة لاإ�ستخدام الطبي؛ م�ستح�سرات 
تنظيف العد�سات الا�سقة؛ حماليل ت�ستخدم للعد�سات الا�سقة؛ غ�سول العني؛ بّخاخات من�سطة لغايات 

طبية؛ غ�سولت فم لغايات طبية؛ غ�سولت مهبلية.والواقعة يف الفئة )05(. 
الو�سف عبارة "VERITON" كتبت باحرف لتينية.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد او ار�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذا العان.

ق�صم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  16  �سبتمرب 2017 العدد 12122

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  
كايد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

 93211  املودعة بالرقم : 
 با�س��م: تطوير دبي )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( 

وعنوانه: مكتب ملك ابراج المارات، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

امللبو�سات والأحذية وكل ما يعتمر على الراأ�ض والحزمة والو�سحة والقبعات و والقم�سان والقمي�ض ق�سري 
الكمني وال�سورتات وال�سرتات وربطات العنق واخلف والحذية والتنانري والثواب وال�سراويل.

الواق�عة بالفئة: 25
بتاريخ:2008/4/9   وامل�سجلة حتت رقم:87397 

اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :2017/4/19   و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات 
وحتى تاريخ: 2027/4/19

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  16  �سبتمرب 2017 العدد 12122

يعلن ق�سم العامات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 267471                بتاريخ: 2017/02/01
با�س��م:   ذا �سي اإي اأو اإن�ستتيوت بي تي واي ال تي دي

وعنوانه:  جناح 1، امل�ستوى 1، 1632-1638 هاي �سرتيت، غلني اآيري�ض، ڤيكتوريا 3146، اأ�سرتاليا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:  خدمات التعليم والتدريب للمدراء وتطوير املهارات الإدارية 
يف املنظمات با�ستثناء اخلدمات املتعلقة با�ستخدام الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر، توفري خدمات التعليم عرب 

منتدى على �سبكة الإنرتنت )اون لين(.
الواق�عة بالفئة: 41

و�سف العامة:  العامة هي عبارة عن كلمة CEO مكتوبة بالأحرف الاتينية الكبرية واملن�سدة بطريقة 
و   Certified والكلمتني   Program كلمة  ويدنوها   Certified كلمة  يعلوها  بارز  وب�سكل  مميزة 
 Certified CEO مكتوبتني بالأحرف الاتينية باللون البي�ض. ويوجد حتت العبارةProgram
مكتوبة   A meeting of minds العبارة  تدنوه  رفيع  اأفقي  م�ستقيم  خط   PROGRAM

بالحرف الاتينية املائلة والكل على خلفية م�ستطيلة ال�سكل.
.ال�س��رتاطات: ل يوجد

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  16  �سبتمرب 2017 العدد 12122

يعلن ق�سم العامات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :270866 بتاريخ: 2017/04/04
با�س��م  :ترامبو اك�سرتمي للتجارة العامة

وعنوانه:   مكتب 18،  الدور 5، املبنى 0170/6، �سارع ابن خلدون، القطعة 2، حويل، الكويت
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: التعليم و التهذيب، توفري التدريب، الرتفيه، الأن�سطة الريا�سية و الثقافية، خدمات مراكز 
الت�سلية، خدمات حدائق املاهي ومدن املاهي، تنظيم واإقامة الدرو�ض، تنظيم واإقامة املنا�سبات والن�ساطات الرتفيهية و الريا�سية، تنظيم 
واإقامة امل�سابقات واملباريات، تنظيم واإقامة حلقات اللياقة البدنية والألعاب، خدمات مع�سكرات العطات )للرتفيه(، خدمات النوادي )للرتفيه 
و التعليم(، التدريب الريا�سي )التعليم و والتدريب(، التدريب يف جمال الريا�سة، اإقامة درو�ض اللياقة البدنية، اخلدمات الرتفيهية لاطفال، 
واخلدمات  الأن�سطة  وال�ستجمام،  ال�سحية  النوادي  خدمات  البدنية،  الريا�سة  تعليمات  الأل��ع��اب،  معدات  تاأجري  الريا�سي،  النادي  خدمات 
الرتفيهية والرتويحية، وتنظيم واإقامة الأن�سطة الرتويحية والريا�سية واملباريات واللعاب واملنا�سبات الرتفيهية لاأهداف اخلريية، تخطيط 
احلفات ) ترفيهية(، توفري مرافق الت�سلية ومرافق اللياقة البدنية وممار�سة التمارين الريا�سية ومرافق الريا�سة البدنية، توفري مرافق 
لاأطفال،  لعب  مناطق  طبيعة  يف  الرتويحية  املناطق  توفري  لاأطفال،  الألعاب  مرافق  توفري  الريا�سية،  واملرافق  واللعاب  البدنية  الرتبية 
املغلقة، توفري مرافق الرتامبولني،  املرافق الرتويحية يف الأماكن  اأو اللواح ذات العجات، توفري  التزحلق بوا�سطة الحذية  توفري مرافق 
اأو حبل ممتد بني نقطتني من ارتفاعات  توفري مرافق كرة ال�سلة وتوفري مرافق الت�سلق يف الأماكن املغلقة، توفري لعبة التزحلق على كابل 
املتنزهات  خدمات  الرتفيهية،  املع�سكرات  خدمات  الت�سلية،  قاعات  خدمات  تقدمي  الرتفيه،  لأغرا�ض  بالكابل  معلق  ح��زام  بوا�سطة  خمتلفة 
ال�سيفية،  للمع�سكرات  الريا�سية  الأن�سطة  تنظيم  اخلريية،  لاأهداف  الريا�سية  الفعاليات  تنظيم  الريا�سية،  املاعب  تاأجري  الرتويحية، 
تاأجري معدات واأجهزة الت�سلية، تاأجري األعاب على �سكل البيوت البا�ستيكية املعباأة بالهواء خا�سة بلعب الطفال للقفز والوثب، تاأجري اأحذية 
التزحلق ذات العجات الربعة واحذية التزحلق ذات العجلتني اإىل خم�ض عجات جميعها مرتبة يف خط واحد، تاأجري معدات ريا�سية با�ستثناء 
املركبات، تاأجري املرافق الريا�سية و املاعب الريا�سية، خدمات النادي واملع�سكرات الريا�سية، تعليمات التزحلق، تعليمات كرة ال�سلة، تعليمات 
الرتامبولني، تنظيم وتوفري الفعاليات التي تتكون من مهام تعاونية حمددة بني اأع�ساء الفريق والتي تهدف اىل تعزيز العاقات الجتماعية 
وحتديد الدوار داخل الفريق، توفري الفعاليات الريا�سية والثقافية والألعاب ملوظفي ال�سركات، تنظيم ف�سول ملمار�سة اأن�سطة الرتامبولني، 
جلميع  والن�سح  وامل�سورة  وال�ست�سارات  املعلومات  خدمات  الرتامبولني،  عرو�ض  تنظيم  الرتامبولني،  خدمات  الرتامبولني،  فعاليات  تنظيم 

اخلدمات ال�سابقة.
رق    الواق�عة بالفئة: 41

و�سف العامة: العامة هي عبارة عن الكلمة TRAMPO  مكتوبة بالحرف الاتينية املن�سدة باللون الزرق بطريقة مميزة والحرف 
حماطة باإطار اأبي�ض وظال باللون ال�سود. واأ�سفل الكلمة TRAMPO يوجد كلمة EXTREME مكتوبة بالحرف الاتينية باللون 
البي�ض بطريقة مميزة على خلفية باللون الربتقايل �سمن �سكل هند�سي )�سبه املنحرف( ذات زوايا منحنية واإطار اأبي�ض وظال �سوداء اللون. 
كما اأن الق�سم ال�سفلي من الكلمة TRAMPO متداخل مع الق�سم العلوي من الكلمة EXTREME  وال�سكل الهند�سي. ويوجد على 

جانبي الكلمة TRAMPO �سكل ملثلث باللون الربتقايل مع اإطار اأبي�ض وظال �سوداء.
.ال�س��رتاطات: ل يوجد

اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خال  اأو   ، فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد 
)30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  16  �سبتمرب 2017 العدد 12122

يعلن ق�سم العامات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :272258بتاريخ: 2017/04/27
با�س��م  :اديوفو انفي�ستمينت�ض �سبولكا اأك�سيجنا

وعنوانه:   يو ال. �سلومين�سكيغو 509/15، 00-195 وارزاوا، بولندا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: م�ستح�سرات �سيدلنية مغذية ت�ستخدم كمكمات للحمية، 
ال�سيدلنية،  امل�ستح�سرات  ال�سيدلنية،  احللويات  طبية،  لغايات  معدة  حمية  اأغ��ذي��ة  غذائية،  مكمات 
ملر�سى  غ��ذاء  طبية،  لغايات  معدة  م�سروبات  طبية،  لغايات  معدة  حمية  م�سروبات  ال��دوائ��ي��ة،  امل�سروبات 

ال�سكري.
رق    الواق�عة بالفئة: 5

بيانات الأولوية:
Z.463521:رقم رقم الطلب ال�سابق -
تاريخ الطلب ال�سابق : 4 نوفمرب 2016

البلد الذي �سجل فيه الطلب اأو قدم طلب الت�سجيل: بولندا
املائلة بطريقة  الاتينية  بالأحرف  Tribitor  مكتوبة  الكلمة  العامة هي عبارة عن  العامة:  و�سف 
bitor  باللون الرمادي وعن ي�سار الكلمة  Tri باللون الخ�سر و الح��رف  مميزة حيث كتبت الح��رف 
ملتفة حول  والرمادي  والغامق  الفاحت  الخ�سر  باللون  ملونة  اأق�سام  اىل ثاث  دائ��ري مميز مق�سم  �سكل 

بع�سها البع�ض كما هو مبني اأعاه.
.ال�س��رتاطات: ل يوجد

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  16  �سبتمرب 2017 العدد 12122

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل العامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 271255                          10 /04 / 2017
با�سم : �سبي�سال برودكت�ض ليميتد.

وعنوانه: يونيت 16، ترايد �سيتي، افرو واي، بروكاند�ض بيزني�ض بارك، وايربيدج، �سوراي، اململكة املتحدة، 
كاي تي 13 0 واي اف.

2016 / 10/ 10 ،UK00003190301 ،بيانات الأولوية :   اململكة املتحدة
خدمات  بها،  املتعلقة  والت�سميم  البحث  وخ��دم��ات  والتقنية  العلمية  اخل��دم��ات  الب�سائع/  لتمييز  وذل��ك 

التحاليل والأبحاث ال�سن�اعية، خدم�ات ت�سميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوت�ر.والواقعة يف الفئة )42(. 
الو�سف عبارة "VERITON" كتبت باحرف لتينية.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد او ار�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذا العان.

ق�صم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  16  �سبتمرب 2017 العدد 12122

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل العامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 271480                          12 /04 / 2017
با�سم : �سيفود انرتنا�سونال وان �ض م ح.

وعنوانه: مكتب رقم اف زد جاي اأو ايه 1317، جافزا وان، 
املنطقة احلرة جلبل علي، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

اللحم، فواكه وخ�سروات  وال�سيد، خا�سات  الدواجن  والأ�سماك وحلوم  اللحوم  الب�سائع/  لتمييز  وذلك 
حمفوظة وجمففة ومطهوة، هام )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر، البي�ض واحلليب ومنتجات 
احلليب، الزيوت والدهون ال�ساحلة لاأكل؛ �سمك الأن�سوفة؛ حلزون �سديف )غري حي(؛ �سرطان النهر )غري 
حي(؛ ق�سريات )غري حية(؛ �سرائح �سمك طرية )فيليه(؛ منتجات غذائية ُمعدة من ال�سمك؛ دقيق �سمك 
رة؛ �سمك  لا�ستهاك الب�سري؛ مو�سية الأ�سماك؛ �سمك غري حي؛ �سمك حمفوظ؛ بطارخ ال�سمك، حم�سّ
مملح؛ بي�ض ال�سمك املعالج؛ �سمك معلب؛ �سمك ف�سيخ؛ �سمك ف�سيخ، غري حّي؛  اأع�ساب بحرية حمم�سة؛ 
�سرطان بحري )غري حي(؛ جراد بحري )غري حي(؛ بلح البحر )غري حي(؛ حمار )غري حي(؛ قريد�ض 
)غري حي(؛ �سلمون؛ �سلمون، غري حّي؛ �سردين؛ �سردين، غري حّي؛ خيار البحر، غري حي؛ م�ستخل�سات 
الأع�ساب البحرية لاأغذية؛ اأ�سماك ق�سرية، غري حية؛ جمربي، غري حي؛ اأع�ساب بحرية حمم�سة؛ كماأة 

حمفوظة؛ �سمك تونا؛ تونا، غري حّي.والواقعة يف الفئة )29(. 
الو�سف كلمة �سّرنا كتبة باحرف عربية.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد او ار�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذا العان.

ق�صم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  16  �سبتمرب 2017 العدد 12122

يعلن ق�سم العامات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 267822                بتاريخ: 2017/02/07
با�س��م:    هوتواير بابلك رياي�سنز ليمتد

وعنوانه:  69 �سارع ويل�سون ، لندن اإي �سي 2 اإيه 2 بي بي، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:  خدمات وكالت الدعاية والإع��ان، اخلدمات ال�ست�سارية 
بخ�سو�ض الدعاية والعان، وكاء الدعاية والإعان، خدمات ابحاث ال�سوق، خدمات الت�سويق، خدمات 
اأب��ح��اث ال�سوق يف جم��الت الت�����س��الت ع��رب الإن��رتن��ت )اون-لي����ن( واجت��اه��ات ال�سوق، خ��دم��ات العاقات 
العامة، خدمات الت�سويق وحتديداً التخطيط حلمات اإطاق )طرح( املنتجات وتطوير العامات التجارية 
وتطوير  والرتويج  والع��ان  والدعاية  والت�سويق  املبيعات  جمالت  يف  ا�ست�سارات  تقدمي  املنتجات،  وهوية 
تطوير  املنتجات،  )ط��رح(  اإط��اق  ومنا�سبات  التجارية  املعار�ض  واإدارة  القنوات  واإدارة  التجارية  العامة 
املواد الت�سويقية واملواد الرتويجية وامللفات ال�سحفية لاآخرين، تطوير ا�سرتاتيجيات ومفاهيم وتكتيكات 
الت�سويق وحتديداً تطوير اجلمهور وتنمية الوعي والإدراك حول العامة التجارية والعاقات مع العماء 
التجارية  الأع��م��ال  ا�ست�سارات  خدمات  الرقمية،  املحادثات  اج��راء  وامكانية  الن��رتن��ت  على  جمتمع  وبناء 
والت�سويق واإجراء الدرا�سات الت�سويقية والإعانات الت�سويقية املبا�سرة لاأخرين، تخطيط الأعمال، ابحاث 

الأعمال، ا�ست�سارات الأعمال، توفري املعلومات التجارية يف جمال التكنولوجيا وو�سائل الإعام اجلديدة(.
الواق�عة بالفئة: 35

بطريقة  الاتينية  ب��الأح��رف  مكتوبة   HOTWIRE كلمة  عن  عبارة  هي  العامة  العامة:    و�سف 
مميزة حيث يتكون كل حرف من اأ�سكال هند�سية خمتلفة متداخلة ببع�سها البع�ض بطريقة مميزة وباألوان 

خمتلفة ذات درجات وظال متفاوتة.
.ال�س��رتاطات: ل يوجد

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  16  �سبتمرب 2017 العدد 12122

يعلن ق�سم العامات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 269696                بتاريخ: 2017/03/14
با�س��م:    با�سبورت هيلث هولدينغز، ال ال �سي

وعنوانه:   8324 اإي�ست هارتفورد درايف، جناح 200، �سكوت�سديل، ايه زد 85255، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: اخلدمات الطبية، خدمات التطعيم، العيادات الطبية، توفري 

املعلومات الطبية و ال�ست�سارات واخلدمات ال�ست�سارية للم�سافرين.
رق    الواق�عة بالفئة: 44

و�سف العامة: العامة هي عبارة   PASSPORT  HEALTHمكتوبة بالأحرف الاتينية.
.ال�س��رتاطات: ل يوجد

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  16  �سبتمرب 2017 العدد 12122

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل العامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 270426                          28 /03/ 2017
با�سم : اإتي غيدا �ساناي يف تيكاريت اأنونيم �سريكيتي.

با�سي  تيبي   11 رقم:  بازا  اإتي  دي.  �سي  بيهليفان  ماهموت  كيزيل�سيكلي  ماهالي�سي  هو�سنوديي  وعنوانه: 
اإ�سكي�سيهري، تركيا.

وذلك لتمييز الب�سائع/ القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة ال�سطناعية؛ الأرز؛ التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق 
وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات املثلجة؛ ع�سل النحل والع�سل 

الأ�سود؛ اخلمرية وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.
لاأكل. �ساحلة  مثلجات  )اأي�سكرمي(،  بوظة  بالفواكه(،  )كيك  تورتات  فطائر،  كيك،  �سوكولتة،  ب�سكويت، 

والواقعة يف الفئة )30(. 
الو�سف �سكل �سبه دائري لب�سكويت بنّي اللون مغطى بطبقة من الكرميا وجوز الهند باللون الأبي�ض وعليها 

ر�سم على �سكل عينني وفم مبت�سم باللون الأبي�ض والأ�سود.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد او ار�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذا العان.
ق�صم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  16  �سبتمرب 2017 العدد 12122

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل العامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:270424                          28 /03/ 2017
با�سم : اإتي غيدا �ساناي يف تيكاريت اأنونيم �سريكيتي.

با�سي  تيبي   11 رقم:  بازا  اإتي  دي.  �سي  بيهليفان  ماهموت  كيزيل�سيكلي  ماهالي�سي  هو�سنوديي  وعنوانه: 
اإ�سكي�سيهري، تركيا.

وذلك لتمييز الب�سائع/ القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة ال�سطناعية؛ الأرز؛ التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق 
وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات املثلجة؛ ع�سل النحل والع�سل 
الثلج، كيك. البهارات؛  )التوابل(؛  وال�سل�سات  اخل��ردل؛ اخلل  امللح؛  الأ�سود؛ اخلمرية وم�سحوق اخلبيز؛ 

والواقعة يف الفئة )30(. 
الو�سف ر�سم ثاثي الأبعاد لكيك مغطى وحم�سو بال�سوكولتة يف و�سطه.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد او ار�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذا العان.

ق�صم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  16  �سبتمرب 2017 العدد 12122

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل العامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:271247                          10 /04 / 2017
با�سم : �سيفني فرايداي ال تي دي.

وعنوانه: �ستافيل�سرتا�ض 10 8045 زيوريخ �سوي�سرا.
بيانات الأولوية :   �سوي�سرا، 2016/62483، 11 /10 / 2016

وذلك لتمييز الب�سائع/ اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد غري 
والع�سي،  وال�سما�سي  املظات  ال�سفرية،  واحلقائب  ال�سناديق  احليوانات،  جلود  اأخ��رى،  فئات  يف  ال���واردة 

ال�سياط واأطقم احليوانات وال�سروج.والواقعة يف الفئة )18(. 
الو�سف عبارة "THE ELECTRICIANZ" كتبت باحرف لتينية مميزة.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد او ار�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذا العان.

ق�صم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  16  �سبتمرب 2017 العدد 12122

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل العامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 271959                          21 /04/ 2017
با�سم : �سركة اتي ل�سناعة املواد الغذائية والتجارة امل�ساهمةيركيتي.

با�سي  تيبي   11 رقم:  بازا  اإتي  دي.  �سي  بيهليفان  ماهموت  كيزيل�سيكلي  ماهالي�سي  هو�سنوديي  وعنوانه: 
اإ�سكي�سيهري، تركيا.

وذلك لتمييز الب�سائع/ القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة ال�سطناعية؛ الأرز؛ التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق 
وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات املثلجة؛ ع�سل النحل والع�سل 

الأ�سود؛ اخلمرية وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج. 
ب�سكويت، �سوكولتة، كيك، فطائر، بوظة )اأي�سكرمي(، مثلجات �ساحلة لاأكل.والواقعة يف الفئة )30(. 

الو�سف خلفية م�ستطيلة مزخرفة باللون البني الغامق والفاحت ت�سم �سور لثاث قطع كيك من ال�سوكولتة 
م�ستطيلة ال�سكل تتاألف من خم�ض طبقات من الكيك وحم�سوة بالكرميا البي�ساء ومزينة بخطوط مائلة 
من كرميا ال�سوكولتة. بجانبهم، �سورتان ل�سهد الع�سل يتقطر منه القليل من الع�سل ووعاء م�ستدير ي�سم 
م�سحوق الكاكاو. يف اجلانب الأمين الأعلى من اخللفية، كتبت كلمة "PASTAMIA" باأحرف لتينية 
مميزة باللونني الأبي�ض والأ�سود يعلوها كلمة "ETI" كتبت باأحرف لتينية مميزة باللون الأبي�ض والأ�سود 

والأحمر مع �سعار احلثيون لل�سم�ض باللون الأبي�ض.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد او ار�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذا العان.
ق�صم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  16  �سبتمرب 2017 العدد 12122

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2830  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- عبداجلواد عبداجلبار للخدمات الفنية - �ض ذ م م    
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد زونري عبدال�ستار 
والزامك  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليك  -  قد  احمد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5728( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. وعليه  ر�سوم خلزينة  درهم  بال�سافة اىل مبلغ 692  املحكمة. 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2115  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- مغ�سلة جولدن ارو - �ض ذ م م    جمهول حمل 
اأقام  ق��د  �ساجد علي فتح حم��م��د    التنفيذ/  ان طالب  الق��ام��ة مب��ا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )17230( وق���دره  ب��ه 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   1407 مبلغ  اىل  بال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العاقات  وتطوير  توثيق  يف  رغبتهما  عن  وايطاليا  م�سر  اأع��رب��ت 
املقبلة  املرحلة  خال  والأمنية  والع�سكرية  والقت�سادية  ال�سيا�سية 
ل�سيما يف جمالت مكافحة الهجرة غري ال�سرعية وحماربة الإرهاب 
اإنتاج حقل ظهر يف البحر  والتعاون يف جمال الطاقة مع قرب بدء 

املتو�سط الذي تتوله �سركة اإيني الإيطالية.
واأكد وزيرا خارجية م�سر �سامح �سكري واإيطاليا اجنلينو الفانو - 
ال�سدا�سي  ال��وزاري  خال لقاء عقد يف لندن على هام�ض الجتماع 
والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  با�ستمرار  التزامهما   - ليبيا  يف  الأزم���ة  ب�ساأن 
اليطايل  ال��ب��اح��ث  ق�سية  ب�����س��اأن  اجل��اري��ة  التحقيقات  ل�ستكمال 
الر�سمي  املتحدث  زي��د  اأب��و  اأحمد  امل�ست�سار  وق��ال  ريجيني.  جوليو 
اإعادة  بلديهما  بقرار  اأ�سادا  الوزيرين  اأن  امل�سرية  اخلارجية  با�سم 
تلك  تكون  واأعربا عن تطلعهما لأن  روم��ا  و  القاهرة  ال�سفريين يف 
الوطيدة  التاريخية  ال��ع��اق��ات  على  تاأكيد  اإع���ادة  مبثابة  اخل��ط��وة 
التي تربط البلدين بالإ�سافة اإىل الروابط العميقة على امل�ستويني 
جمالت  اإىل  ال��رواب��ط  ه��ذه  ترجمة  �سرورة  مع  وال�سعبي  الر�سمي 

اأو�سع للتعاون خال املرحلة املقبلة.
واأ�ساف اأبو زيد اأن �سكري اأكد خال اللقاء ا�ستعداد م�سر لإزالة اأية 
اأكرب  اإيطاليا خام�ض  باعتبار  الإيطالية  ال�ستثمارات  اأمام  معوقات 

م�ستثمر اأجنبي يف م�سر .
 

ق��ال��ت وزارة ال��ه��ج��رة ال���س��رتال��ي��ة اإن م��ا ي��ق��رب م��ن 200 رج��ل يف 
جديدة  من�ساأة  اإىل  �سينقلون  ا�سرتاليا  ت��دي��ره  ن��اء  احتجاز  مركز 
الرجال  ه��وؤلء  اإن  الهجرة  وزي��ر  دات��ون  وق��ال بيرت  اأ�سابيع.  خ��ال 
يف  التوطن  لإع���ادة  يوؤهلهم  ل  مما  جلوئهم  طلبات  رف�ست  الذين 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، وال��ذي��ن ي��ن��ح��درون م��ن دول م��ث��ل اإي����ران متنع 
بابوا  يف  جديدة  احتجاز  من�ساأة  اإىل  �سينقلون  الق�سري،  الرتحيل 
غينيا اجلديدة بعد 31 اأكتوبر ت�سرين الأول. وقال داتون للربملان 
ال�سرتايل هوؤلء الأ�سخا�ض الذين يبلغ عددهم نحو 200 والذين 
بديل  احتجاز  مكان  اإىل  �سينقلون  لجئني  لي�سوا  اأنهم  اإىل  خل�سنا 

بعيدا عن مركز فح�ض الطلبات الإقليمي .
بها  تعتزم  التي  الكيفية  على  نظرة  اأول  دات���ون  ت�سريحات  ومتثل 
ا�سرتاليا اإدارة �سيا�سة احتجاز طالبي اللجوء يف بابوا غينيا اجلديدة 

حيث يحتجز 800 رجل كثري منهم منذ اأربعة اأعوام.
طالبي  اإر���س��ال  يتعني  للهجرة  امل�����س��ددة  ك��ان��ب��ريا  �سيا�سة  ومب��وج��ب 
اللجوء الذين يتم اعرتا�سهم يف البحر يف حماولتهم للو�سول اإىل 
ا�سرتاليا اإىل مراكز لفح�ض طلباتهم يف جزيرة مانو�ض ببابوا غينيا 
اجلديدة وجزيرة ناورو، وتبلغهم ال�سلطات باأنهم لن يقيموا اأبدا يف 
ا�سرتاليا.   لكن ل تزال الت�ساوؤلت قائمة ب�ساأن م�سري من تبقى من 
الرجال على جزيرة مانو�ض يف ظل جتميد اتفاق تبادل لاجئني مع 

الوليات املتحدة.

 رف�ست املحكمة العليا يف باك�ستان ام�ض الطعن على احلكم ال�سادر 
ن��واز �سريف  ال�سابق  ال��وزراء  اأهلية رئي�ض  28 يوليو متوز بعدم  يف 
على  ي��وؤث��ر  اأن  امل��رج��ح  م��ن  حكما  ب��ذل��ك  ل��ت��وؤي��د  املن�سب  يف  للبقاء 

النتخابات العامة املقبلة املقررة يف منت�سف 2018.
وبعد حتقيق يف ثروة اأ�سرة �سريف ا�ستندت املحكمة اإىل ن�ض د�ستوري 
عن  يك�سف  مل  لأن��ه  �سريف  بعزل  حكمها  لت�سدر  ال�ستخدام  قليل 

م�سدر �سغري للدخل ينفي �سريف احل�سول عليه.
كما ق�ست املحكمة بفتح حتقيق جنائي مع اأ�سرة �سريف ومن بينهم 
ابنته مرمي املر�سحة خلافته ومع وزير املالية اإ�سحق دار الذي بقي 

يف من�سبه.
ورف�ست املحكمة املكونة من خم�سة ق�ساة الطعون املقدمة من اأ�سرة 

�سريف ومن دار دون اأن تذكر الأ�سباب.
وقال القا�سي اآ�سف �سعيد خو�سا الذي راأ�ض هيئة املحكمة مت رف�ض 
اأ�سباب الرف�ض الأ�سبوع  اأن تقدم املحكمة  املتوقع  كل الطعون ومن 

املقبل.

عوا�صم

لندن

اإ�سالم اباد

�سيدين

ماك�س ي�صرب �صاحل 
املك�صيك على املحيط الهادي 

•• مك�صيكو �صيتي-رويرتز:

امل�سنف من  الإع�سار ماك�ض  اإن  الأمريكي لاأعا�سري  الوطني  املركز  قال 
الفئة الأوىل و�سل اإىل �ساحل املك�سيك الغربي املطل على املحيط الهادي 
ت�سم  �سهرية  �سياحية  منطقة  �ساربا  املحلي(  )بالتوقيت  اخلمي�ض  ي��وم 

منتجعات �ساحلية مثل اأكابولكو و�سيواتينيخو واإت�ستابا.
واأ�ساف املركز اأن ال�سرعة الق�سوى للرياح امل�ساحبة لاإع�سار بلغت 129 
كيلومرتا يف ال�ساعة ع�سر اخلمي�ض واأنه على بعد نحو 89 كيلومرتا اإىل 
ال�سرق واجلنوب ال�سرقي من اأكابولكو م�سريا اإىل اأنه يتجه �سرقا ب�سرعة 

13 كيلومرتا يف ال�ساعة.
وح���ذر امل��رك��ز م��ن اأم��ط��ار غ��زي��رة و���س��ي��ول يف ولي��ت��ي ج��ريي��رو واأوك�ساكا 
ال�ساحليتني يف اجلنوب. والفئة الأوىل هي اأ�سعف فئة من الأعا�سري على 
الرياح  �سرعة  ويقي�ض  درج��ات  خم�ض  من  املكون  �سفري-�سمب�سون  مقيا�ض 
من  اإن  لاأعا�سري  الأمريكي  الوطني  املركز  وق��ال  لاأعا�سري.  امل�ساحبة 
املتوقع اأن ت�سقط اأمطار من�سوبها 51 �سنتيمرتا على ولية جرييرو التي 

ت�سم بع�سا من اأكرب املنتجعات ال�سياحية يف املك�سيك.
ومثل الإع�سار خربا �سيئا لأكابولكو حيث ي�ستعد ال�سياح لل�سفر اإىل املدينة 

لاحتفال بيوم ال�ستقال يف املك�سيك يف عطلة الأ�سبوع.
يوم  ال��ه��ادي  املحيط  نورما يف  امل��داري��ة  العا�سفة  ت�سكلت  الأث��ن��اء  تلك  ويف 
اخلمي�ض وفقا للمركز الذي اأ�ساف اأنها تبعد حاليا نحو 579 كيلومرتا 
ج��ن��وب��ي ك��اب��و ���س��ان ل��وك��ا���ض ع��ل��ى ال��ط��رف اجل��ن��وب��ي ل�سبه ج��زي��رة باها 

كاليفورنيا. واأ�سار املركز اإىل اأنها قد تتحول اإىل اإع�سار .

مقتل نا�صطني من كتائب الق�صام يف انهيار نفقني 

م�صاحلة اجتماعية يف غزة بتعوي�س �صحايا النق�صام

الالجئون الأفارقة يف ا�صرائيل يخافون الرتحيل 

كري�صتيان �صينو: احلم�ض النووي لقطر هو تنظيم االإخوان االرهابي

وقفات احتجاجية يف باري�س رف�صا لزيارة متيم

قتيال و120 األف نازح بفي�صانات النيجر �صكري يوؤكد التزام الرباعي العربي مبوقفه جتاه قطر حتى تتوقف عن نهجها احلايل    50
•• نيامى-اأ ف ب:

لقى 50 �سخ�سا على القل حتفهم ونزح 120 األفا اآخرين ب�سبب الفي�سانات التي 
�سببتها المطار الغزيرة امل�ستمرة يف النيجر منذ ثاثة اأ�سهر، بح�سب الأرقام التي 
اعلنتها المم املتحدة . وذكر مكتب تن�سيق ال�سوؤون الن�سانية التابع لامم املتحدة 
اجلنوب  يف  دو���س��و  مدينة  م��ع  الك��رب  ال�سرر  تلقت  نيامي  العا�سمة  اأن  )اأوت�����س��ا( 
وتيابريي يف الغرب وبع�ض املناطق يف و�سط جنوب الباد. ومن اأ�سل 50 قتيا، 
اآخرين يف خمتلف   47 اأ�سيب  21 �سخ�سا حتفهم يف العا�سمة نيامي، فيما  لقى 
والعام  �سخ�سا.   117،600 ن��زوح  �سجل  الفائت  الثنني  وبحلول  الباد.  اأرج��اء 
الفائت، قتل 50 �سخ�سا جراء الفي�سانات. ومن املتوقع اأن تكون عملية التعايف من 
الكارثة الوطنية طويلة و�سعبة، مع تدمري 9 اآلف منزل و31 مدر�سة ومقتل 16 

األف راأ�ض ما�سية وتدمري 9 اآلف هكتار من املحا�سيل الزراعية.

اأبو زيد املتحدث الر�سمي با�سم  وقال امل�ست�سار اأحمد 
اخلارجية امل�سرية ان الوزيرين تناول خال لقائهما 
و�سبل  املتحدة  واململكة  م�سر  بني  الثنائية  العاقات 
القت�سادية  العاقات  ل�سيما  م�ستقبا  بها  الرتقاء 
التجاري  ل��ل��م��ب��ع��وث  امل��رت��ق��ب��ة  ال����زي����ارة  ����س���وء  ع��ل��ى 
ال�سهر اجلاري والتي  اإىل القاهرة خال  الربيطاين 
ياأمل اجلانب امل�سري اأن تكون بداية ملزيد من تعزيز 

العاقات القت�سادية بني البلدين.
عن  عب��������ر  �س������كري  الوزي������ر  اأن  زي����������د  اأب��و  واأو���س��ح 
ا�سطح��������اب  عن  احلظر  رف��������ع  بقرار  م�سر  ترحيب 
املتوجه��������ني  القاه��������رة  ملط�������ار  امل��غ��ادري��ن  ال��رك��اب 

•• لندن-وام: 

اأك���د ���س��ام��ح ���س��ك��ري وزي���ر اخل��ارج��ي��ة امل�����س��ري التزام 
الرباعي العربي مبوقفه جتاه قطر حتى تتوقف عن 
نهجها احلايل يف دعم اجلماعات الإرهابية مما ت�سبب 

يف زعزعة الأمن وال�ستقرار باملنطقة .
موؤكدا انفتاح الدول الربع على احلوار يف حالة التزام 

الدوحة بتنفيذ املطالب امل�سار اليها.
ج���اء ذل���ك خ���ال ل��ق��اء ع��ق��ده ون���ظ���ريه الربيطاين 
بوري�ض جون�سون يف لندن وذلك على هام�ض م�ساركته 

يف الجتماع الوزاري ال�سدا�سي ب�ساأن ليبيا .

•• غزة-اأ ف ب:

املجتمعية  امل�����س��احل��ة  جل��ن��ة  ب�����داأت 
ال���ت���ي ت�����س��ك��ل��ت ن��ت��ي��ج��ة ت��ف��اه��م بني 
حركة حما�ض وتيار النائب املف�سول 
م����ن ح���رك���ة ف���ت���ح حم���م���د دح�����ان، 
النق�سام  �سحايا  عائات  بتعوي�ض 
امل�ساحلة  ان  رغ����م  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

ال�سيا�سية مل تب�سر النور بعد.
ويف اح��ت��ف��ال يف م��دي��ن��ة غ���زة قامت 
ال��ل��ج��ن��ة ال���ت���ي ت�����س��م مم��ث��ل��ني عن 
الفل�سطينية  ال���ف�������س���ائ���ل  ج��م��ي��ع 
�سيك  بتقدمي  با�ستثناء حركة فتح، 
لكل  ك��دي��ة  دولر  ال���ف   50 بقيمة 
�سخ�سا   14 ع���ائ���ات  م���ن  ع��ائ��ل��ة 
عام  منت�سف  النق�سام  خال  قتلوا 
ابو  ع��م��اد  وال����دة  وق��ال��ت   .2007
قادو�ض الذي كان قائدا ميدانيا يف 
اجلناح  ال��ق�����س��ام،  ال��دي��ن  ع��ز  كتائب 
امل�����س��ل��ح حل��م��ا���ض، وق���د ق��ت��ل خال 
ا���س��ت��ب��اك��ات الن��ق�����س��ام ال��دام��ي كنت 
لكننا  ابني،  لدم  والنتقام  الثاأر  مع 
انهاء  نريد  لأننا  الدية  اليوم  قبلنا 
ال�سعب  كل  عن  واحل�سار  النق�سام 
يف غزة . وقال املتحدث با�سم جلنة 
النريب  �سريف  الجتماعي  التكافل 
�سيتم  ال���ت���ي  احل������الت  جم���م���وع  ان 
تعوي�سها يبلغ 730 حالة لعائات 
وجرحى،  قتلى  اف��راده��ا  م��ن  �سقط 
اآخرين  ت��ع��وي�����ض  اىل  ب���الإ����س���اف���ة 
منازلهم  او  مم��ت��ل��ك��ات��ه��م  ت�����س��ررت 
لكل  التعوي�سات  قيمة  وت����رتاوح   .
مليون   150 اىل   50 ب��ني  ع��ائ��ل��ة 

اأبو الغيط يدين التفجريات 
الإرهابية يف العراق

•• القاهرة -وام: 

الأم����ني  اأب���وال���غ���ي���ط  اأح���م���د  اأدان 
العربية  ال������دول  جل��ام��ع��ة  ال���ع���ام 
الهجومني املزدوجني اللذين وقعا 
يف حمافظة ذي قار بالعراق اأم�ض 
الأول واأ�سفرا عن �سقوط الع�سرات 
من القتلى واجلرحى من املدنيني 

الأبرياء.
معربا عن تعازيه وموا�ساته لأ�سر 

ال�سحايا وامل�سابني.
وجدد اأبو الغيط - يف بيان للجامعة 
العربية ام�ض- ت�سامنه مع العراق 
حكومة و�سعبا يف احلرب ال�سر�سة 

التي يخو�سها لدحر الإرهاب.
والت�سحيات  ب���الإجن���ازات  م�سيدا 
يف  العراقية  القوات  قدمتها  التي 
ه���ذه امل��ع��رك��ة امل�����س��ريي��ة م��ن اأجل 
حترير كامل ال��رتاب الوطني من 
ع�سابات داع�ض الإرهابية والق�ساء 
اأمنه  ل��ل��ع��راق  يحفظ  ومب��ا  عليها 

وا�ستقراره و�سامته الإقليمية.
الر�سمي  اأ�سار املتحدث  من جانبه 
با�سم المني العام الوزير مفو�ض 
هذه  مثل  اأن  اإىل  عفيفي  حممود 
العمليات الإجرامية امنا يجب ان 
العراقي  ال�سعب  اأبناء  توؤكد لكافة 
خمتلف  من  ال�سيا�سية  وللقيادات 
اأن  وال��ع��رق��ي��ة  الطائفية  امل��ك��ون��ات 
وتنحية  الوطنية  امل�سلحة  اع��اء 
كافة اخلافات هو ال�سبيل الوحيد 

ملواجهة هذا العدو امل�سرتك.

ال�صني تدعو حلل 
�صلمي لالأزمة الكورية 

•• بكني-رويرتز:

ال�سينية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ق��ال��ت 
كوريا  ا�ستخدام  تعار�ض  اإن��ا  ام�ض 
يف  بالي�ستية  ل�سواريخ  ال�سمالية 
ان��ت��ه��اك ل���ق���رارات جم��ل�����ض الأم���ن 

الدويل.
وق���ال���ت امل��ت��ح��دث��ة ب��ا���س��م ال�����وزارة 
ه���وا ت�����س��ون ي��ن��غ اإن ال��رتك��ي��ز على 
ال�سمالية  كوريا  ق��درات  من  احلد 
األ  ينبغي  وال��ن��ووي��ة  ال�ساروخية 
ي��ك��ون ع��ل��ى ح�����س��اب امل�����س��اع��ي من 
اأجل اإيجاد حل �سلمي ودبلوما�سي 
ت�سريحات  وج��������اءت  ل������اأزم������ة. 
اأط����ل����ق����ت  اأن  ب�����ع�����د  امل�����ت�����ح�����دث�����ة 
ب��ي��وجن��ي��اجن ���س��اروخ��ا ح��ل��ق فوق 
اليابان  ب�سمال  ه��وك��اي��دو  ج��زي��رة 

و�سقط بعيدا يف املحيط الهادي.

ابدى  حما�ض  حركة  وفد  الوطنية، 
امل�ساحلة  لإجن���اح  كاما  ا�ستعدادا 
لا�ستجابة  ف���ت���ح  ح���رك���ة  ون����دع����و 

ملقت�سيات امل�ساحلة .
فران�ض  ل����وك����ال����ة  ال����ن����ريب  وق�������ال 
ع�سرين  اإجن�������از  مت  ال����ي����وم  ب���ر����ض 
م��ل��ف م�����س��احل��ة اج��ت��م��اع��ي��ة. هناك 
اإ�سرار من اجلميع على اإجن��از هذا 
تفتعلها  التي  املعوقات  برغم  امللف 
ويطرح   . عبا�ض  واأج��ه��زة  ال�سلطة 
ك��م��ن��اف�����ض حمتمل  دح������ان  ا����س���م 

للرئي�ض الفل�سطيني.

يونيو  ح�����زي�����ران  يف  ومت   ، دولر 
دحان  بني  تفاهمات  اىل  التو�سل 
اجتماعات  خ���ال  ح��م��ا���ض  وح��رك��ة 
بتعزيز  وق�ست  ال��ق��اه��رة  يف  ع��ق��دت 
ال����ط����رف����ني بعد  ب�����ني  ال�����ع�����اق�����ات 
حل  يف  والتن�سيق  طويلة  خ�سومة 

العديد من الزمات يف القطاع.
ويف كلمة ل��ه خ��ال الح��ت��ف��ال، قال 
عن  الت�سريعي  املجل�ض  يف  ال��ن��ائ��ب 
ب��ح��ر بدانا  ح���رك���ة ح��م��ا���ض اح���م���د 
الجتماعية  امل�������س���احل���ة  حت���ق���ي���ق 
امل�ساحلة  حت���ق���ي���ق  اىل  ون�������س���ع���ى 

الفل�سطينية  ال�����س��ل��ط��ة  ومت����ار�����ض 
���س��غ��وط��ا ع��ل��ى ح���رك���ة ح��م��ا���ض عن 
املالية  ال���ت���ح���وي���ات  وق����ف  ط���ري���ق 
�سيطرة  ال��واق��ع حت��ت  ال��ق��ط��اع  اىل 
موظفي  روات��ب  وتخفي�ض  حما�ض، 
ال�سلطة يف القطاع، وعدم دفع ثمن 
ا�سرائيل  بها  ت���زود  ال��ت��ي  ال��ك��ه��رب��اء 

القطاع، وغريها من اخلطوات. 
نا�سطان من كتائب،  اىل ذلك، قتل 
حلركة  الع�سكري  اجل��ن��اح  ال��ق�����س��ام 
ح��م��ا���ض، ج���راء ان��ه��ي��ار نفقني حتت 
الر�����ض ل��ل��ح��رك��ة ف��ج��ر اجل��م��ع��ة يف 

•• باري�س-وام:

قطر  اأم��ري  ل��زي��ارة  راف�سة  خطوة  يف 
ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين لفرن�سا 
يف  وع��رب��ي��ة  فرن�سية  منظمات  ق���ررت 
يف  احتجاجية  وق��ف��ات  تنظيم  باري�ض 
برج  م��ن  القريبة  ت��روك��ادي��رو  �ساحة 
و�سوله  م��ع  بالتزامن  ال�سهري  اإي��ف��ل 
اإىل ق�سر الإليزيه وذلك للتعبري عن 
الرئي�ض  قبل  م��ن  ا�ستقباله  رف�سهم 
م�ساء  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل  الفرن�سي 
احلكومة  وم��ط��ال��ب��ة  اجل��م��ع��ة  ام�����ض 
على  �سغوطات  مبمار�سة  الفرن�سية 
و  حكام قطر لوقف دعمهم لاإرهاب 

متويلهم له.
وي��ح��م��ل ال��ف��رن�����س��ي��ون ب�����س��ورة عامة 
خا�سة  ب�����س��ورة  الفرن�سي  الإع����ام  و 
�����س����ورة م���ث���رية ل���ل���ج���دل ح�����ول قطر 
امل�سبوهة  بعاقاتها  يتعلق  ما  خا�سة 

مع متطرفني و منظمات اإرهابية .
وبلغ الأم��ر ذروت��ه حني حتولت قطر 
اإىل مادة د�سمة يف وقت �سابق من هذا 
العام لتبادل التهامات بني املر�سحني 
�سهدتها  التي  الرئا�سية  لانتخابات 
بها  ف��از  و  امل��ا���س��ي  م��اي��و  �سهر  فرن�سا 
الرئي�ض اإميانويل ماكرون يف مواجهة 
مر�سحة حزب اجلبهة الوطنية مارين 
الفرن�سية  ال�سحافة  تبدي  و  لوبان. 
قطر  وج���ود  م��ن  امتعا�سا  با�ستمرار 

مقاتليها.  م��ع  ال��ع��اق��ات  تن�سج  كيف 
ا�ستخدم حكام  كيف  الكتابان  ويك�سف 
التطرف  ال�سعب يف دعم  اأم��وال  قطر 
ورع����اي����ة اجل���م���اع���ات الإره����اب����ي����ة يف 
بع�ض  ينفذ  وال��ت��ي  العربية  املنطقة 
اأفرادها عمليات اإرهابية داخل فرن�سا 
اأوروب��ا. فمن جانبه قال كري�ستيان  و 
اإذاع���ة  يف  الفرن�سي  ال�سحفي  �سينو 
فرن�سا الدولية واأحد موؤلفي الكتابني 
اإن�������ه ت���ع���ر����ض مل�������س���اي���ق���ات م����ن قبل 

ال��ث��ق��ي��ل يف احل���ي���اة ال��ف��رن�����س��ي��ة حيث 
مرموقان  فرن�سيان  �سحفيان  اأ�سدر 
كري�ستيون  و  م��ال��ربي��ن��و  ج���ورج  ه��م��ا 
���س��ي��ن��و ك��ت��اب��ني حت���ت ع���ن���وان “ قطر 
و”  احلديدية”  اخل���زائ���ن  واأ�����س����رار 
اأ�سدقاء  اأع���زاوؤن���ا الأم�����راء.. ه��ل ه��م 
بالوقائع  فيهما  يف�سحان   “ ؟  ل��ن��ا 
التطرف  دع��م  يف  قطر  دور  الأدل����ة  و 
اجلزيرة  ق���ن���اة  ع���اق���ة  و  والإره��������اب 
ال��ق��ط��ري��ة ب��امل��ن��ظ��م��ات الإره����اب����ي����ة و 

يعجبها  مل  التي  القطرية  ال�سلطات 
ما جاء يف الكتابني .

الدوحة  توقيفه يف مطار  اإىل  م�سريا 
ومل   .. القطرية  ال�سلطات  قبل  م��ن 
ينقذه اإل تدخل ال�سفري الفرن�سي يف 

الدوحة الذي اأخرجه اإىل باري�ض.
احلم�ض  اأن  ع���ل���ى  ����س���ي���ن���و  و������س�����دد 
ل��ق��ط��ر ه��و تنظيم الإخ����وان  ال���ن���ووي 
القر�ساوي  يو�سف  و�سول  منذ  واأن��ه 
التنظيم  ه����ذا  اأ���س��ب��ح  ال���دوح���ة  اإىل 

اأ���س��ا���ض الأي��دي��ول��وج��ي��ة القطرية  ه��و 
الإخ���واين  التنظيم  ي��ع��ت��ربون  وب��ات��وا 
ما  وه��ذا  العربي  العامل  م�ستقبل  هو 
يف�سر دعمهم للجماعات املتطرفة يف 

م�سر و�سوريا وليبيا.
بينما اأكد جورج مالربونو رئي�ض ق�سم 
ال�سرق الأو�سط يف �سحيفة لوفيغارو 
اأن  الكتابني  موؤلفي  اأحد  و  الفرن�سية 
“�سورة قطر يف فرن�سا �سيئة .. داعيا 
اإىل مواجهة قطر واإجبارها على وقف 

دعم اجلماعات املت�سددة.
بالدور  ال��ف��رن�����س��ي  ال��ت��ن��دي��د  وام���ت���د 
اإىل  امل�����س��ب��وه لقطر يف دع���م الإره�����اب 
بعدما  الفرن�سية  الريا�سية  املاعب 
ملعب  يف  غ���ف���رية  ج���م���اه���ري  رف���ع���ت 
فورياين مبدينة با�ستيا خال مباراة 
عليها  كتب  كبرية  لفتة  ال��ق��دم  لكرة 
جريمان  �سان  باري�ض  مت��ول  قطر   “
العاقة  اإىل  اإ����س���ارة  “ يف  والإره������اب 
امل��ل��ت��ب�����س��ة ل���ل���دوح���ة م���ع اجل���م���ع بني 
خايا  و  ن�ساطات  متويل  و  الريا�سة 
اإره���اب���ي���ة. ك����ان ن��اق��م��ون ع��ل��ى ال����دور 
القطري يف دعم الإرهاب الذي ي�سرب 
اأوروب��ا قد نظموا م�سرية باحلافات 
املا�سي جابت عدة  يونيو  �سهر  خال 
فرن�سا  بينها  غربية  بلدان  و  عوا�سم 
على  قطر  مبحا�سبة  خالها  طالبوا 
و  ل�سلوكياتها  حد  و�سع  و  جرائمهما 

�سيا�ساتها العابثة باأمن الدول.

غزة، على ما اعلنت الكتائب يف بيان. 
وقالت كتائب الق�سام يف بيان �سادر 
امل��ج��اه��دي��ن خليل  ت���زف  ان��ه��ا  عنها 
مدينة  �سكان  من  الدمياطي  با�سم 
عابد من  اأب��و  ويو�سف �سربي  غ��زة 
اللذين  )جنوب(  �سهيا  بني  �سكان 
ا�ست�سهد اثر انهيار نفقني للمقاومة 

، من دون مزيد من التفا�سيل.
وبح�سب م�سوؤول فل�سطيني يف غزة، 
ال��ن��ف��ق الول يف م��دي��ن��ة غزة  ان��ه��ار 
النفق  انهار  بينما  اخلمي�ض،  م�ساء 
ال��ث��اين يف ���س��رق خ���ان ي��ون�����ض فجر 

اجلمعة .
ال�سحة  وزارة  با�سم  الناطق  واأك���د 
اأ���س��رف ال��ق��درة ان جثماين  يف غ��زة 
م�ست�سفيي  اىل  ن��ق��ا  ال�����س��ه��ي��دي��ن 

ال�سفاء بغزة ونا�سر بخان يون�ض .
عنا�سرها  ان  ال��ق�����س��ام  ب��ي��ان  وق����ال 
اىل  التدريب  من  العمل  يوا�سلون 
العزة  اأن���ف���اق  ح��ف��ر  اىل  ال��ت�����س��ن��ي��ع 

والكرامة: �سل�سلة جهادية .
وت���ت���ك���رر ح������وادث ان���ه���ي���ار الن���ف���اق 
ب�سقوط  مت�سببة  حلما�ض  التابعة 

قتلى وجرحى.
اأنفاق  �سبكة  الق�سام  ن�سطاء  وحفر 
مناطق  يف  الر���������ض  حت����ت  ����س���ري���ة 
ا�ستخدمت  غزة  قطاع  من  خمتلفة 
بع�سها يف اعمال قتالية �سد ا�سرائيل 
ال���س��رائ��ي��ل��ي��ة يف   2014 ح���رب  يف 
النفاق  ت�ستخدم  كما  غ���زة.  ق��ط��اع 
التي  م�سر  من  خمتلفة  �سلع  لنقل 
تقفل معرب رفح، املنفذ الوحيد بني 

قطاع غزة واخلارج.

الأجه��������زة  لبع�������ض  املتح����������دة  اململك�������ة  اإىل 
اللكرتوني�������ة.

مبديا تطلعه اىل رفع احلظر الربيطاين عن الطريان 
اإىل مدينة �سرم ال�سيخ يف القريب العاجل.

واأو�سح اأبو زيد ان مباحثات الوزيرين تطرقت كذلك 
رحبا  حيث  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  الو�سع  اإىل 
ب�ساأن  ال��وزاري  الجتماع  ال��ذي ظهر خال  بالتوافق 

دعم املبعوث الممي غ�سان �سامة .
م�سار  لإح��ي��اء  املتوا�سلة  م�سر  م�ساعي  ت��ن��اول  كما 
عملية ال�سام بني اجلانبني الفل�سطيني والإ�سرائيلي 

ف�سا عن جهود حماربة الإرهاب والفكر املتطرف.

 ،2011 العام  وبحلول  ال�سرائيلية.  الداخلية  وزارة 
ارت��ف��ع ع���دد امل��ه��اج��ري��ن الأف���ارق���ة اىل 17 األ��ف��ا، لكن 
احلكومة ال�سرائيلية اأنهت يف العام التايل اإقامة �سياج 

•• تل ابيب-اأ ف ب:

الذين  الأف��ارق��ة  املهاجرين  من  اللف  ع�سرات  يعي�ض 
فروا من البوؤ�ض يف بادهم يف حالة قلق م�ستمر وخوف 
ان بع�سهم مقيم  رغ���م  ا���س��رائ��ي��ل،  م��ن  ال��رتح��ي��ل  م��ن 
الوزراء  رئي�ض  وك��ان  �سنوات.  ع�سر  اأك��رث من  فيها من 
ال�سرائيلي بنيامني نتانياهو زار موؤخرا منطقة جنوب 
من  ال�سرائيليني  ل��دى  ال�سخط  ت��زاي��د  م��ع  اب��ي��ب  ت��ل 
امام  نتانياهو  وظهر  اليها.  الأفارقة  املهاجرين  ق��دوم 
ا�سرائيلية  م�سنة  جانب  اىل  الع��ام  و�سائل  كامريات 
قالت انها ل تغادر �سقتها يف الليل خوفا من املهاجرين 
اىل  ابيب  ت��ل  جنوب  اإع���ادة  نتانياهو  وتعهد  الأف��ارق��ة. 
ال�سرائيليني ، موؤكدا ان الأفارقة هناك لي�سوا لجئني 

بل مت�سللني غري �سرعيني .
وتقول ادي دروري-افراهام من منظمة العون لاجئني 
ال��اج��ئ��ني الأفارقة  اإ���س��رائ��ي��ل ان  ال��ل��ج��وء يف  وط��ال��ب��ي 
ح�سلوا  لكنهم   ، ق��ان��وين  غ��ري  ب�سكل  احل����دود  ع���ربوا 
على تاأ�سريات اإقامة ق�سرية املدى. وتقول لي�سوا غري 
للح�سول  �سهرين  كل  م��رة  يتوجهون  لنهم  قانونيني 
يعملون  هنا  ان��ه��م  ال��داخ��ل��ي��ة.  وزارة  م��ن  ت��اأ���س��رية  على 

وي�سددون ال�سرائب. لي�سوا غري قانونيني .

يونيو  حزيران   30 يف  ال�سرائيلية  احلكومة  واأعلنت 
بينهم  الباد  يف  افريقيا  مهاجرا   38043 هناك  ان 
اريرتيا و7869 مهاجرا من  األفا من   27 اأك��رث من 
افريقية غري  م��ن دول  ال��ب��اق��ون  ق��دم  بينما  ال�����س��ودان، 
حم����ددة. واأ����س���ارت جل��ن��ة ت��اب��ع��ة ل���اأمم امل��ت��ح��دة قامت 
اريرتيا يف  الن�سان يف  انتهاكات حلقوق  بتحقيق حول 
2016، اىل ان حكومة الرئي�ض  تقرير �سدر يف العام 
 ،1991 م��ن��ذ  ال�سلطة  ت��ت��وىل  ال��ت��ي  اف��ورق��ي  ا���س��ي��ا���ض 
وغري  الجباري  والتجنيد  املنهجية  بالعبودية  متهمة 
نحو  فان  املتحدة،  النتهاكات. وطبقا لاأمم  ذلك من 
�سهر  ك��ل  بحياتهم  ي��خ��اط��رون  اري����رتي  الف  خم�سة 
اجلنائية  املحكمة  ا���س��درت  كما  ب��اده��م.  م��ن  ل��ل��ف��رار 
الرئي�ض  ب��ح��ق  ت��وق��ي��ف دول��ي��ت��ني  ال���دول���ي���ة م��ذك��رت��ي 
ال�سوداين عمر الب�سري بتهم ارتكاب جرائم حرب واإبادة 
يف اقليم دارفور. واكدت دروري-افراهام ان بني طالبي 
اآلف��ا من دارف��ور ما زال��وا بانتظار  اللجوء يف ا�سرائيل 
منذ  ينتظر  بع�سهم  ان  اىل  م�سرية  طلباتهم،  على  رد 
عرب  كبرية  ب��اأع��داد  بالتدفق  املهاجرون  وب��داأ   . �سنوات 
احل����دود ال��ت��ي مل ت��ك��ن خا�سعة حل��را���س��ة م�����س��ددة بني 
2007 مع  ا�سرائيل و�سبه جزيرة �سيناء امل�سرية عام 
دخول قرابة 5000 �سخ�ض، بح�سب ارقام �سادرة عن 

امني على احلدود ون�سرت اجهزة ا�ست�سعار اإلكرتونية، 
�سوى  ي�سمح  ول  املهاجرين.  ع��دد  ت��راج��ع  اىل  اأدى  م��ا 

لليهود بالهجرة اىل ا�سرائيل.
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عربي ودويل
اإقليم قطالونيا يدعو للحوار ب�صاأن ا�صتقالله كمبوديا تدعو وا�صنطن ل�صحب املتطوعني يف هيئة ال�صالم

•• مدريد-رويرتز:

الإقليم، يف خطاب  اأكرب مدن  بر�سلونة،  بلدية  ورئي�سة  الإ�سباين  اإقليم قطالونيا  طلب حاكم 
ب�ساأن  ن��زاع مت�ساعد ح��ول ت�سويت مزمع  ب�ساأن  اإج��راء ح��وار  وامللك  ال���وزراء  رئي�ض  ام�ض من 

ا�ستقال الإقليم.
وتعهدت ال�سلطات يف الإقليم الغني الواقع ب�سمال �سرق اإ�سبانيا بدعوة القطالونيني للت�سويت 
على ال�ستقال يف الأول من اأكتوبر ت�سرين الأول يف حتد لرئي�ض الوزراء ماريانو راخوي الذي 
العام  املدعي  ا�ستدعى خاله  اأ�سبوع  املنا�سدة يف نهاية  اأن ال�ستفتاء غري قانوين. وتاأتي  اأعلن 

روؤ�ساء بلديات ل�ستجوابهم و�سهد رف�ض قطالونيا لقواعد املوازنة التي و�سعتها مدريد.
اخلطاب  يف  ك���ولو  اأدا  بر�سلونة  بلدية  ورئي�سة  بوت�سدمون  كارلي�ض  قطالونيا  ح��اك��م  وق���ال 
الدولة  م�ساندة  يريدان  اإنهما  فيليبي  امللك  اإىل  اأي�سا  منه  ن�سخة  واأر�سلت  راخ��وي  اإىل  املوجه 

لا�ستفتاء.

ال�����س��ف��ارة الأم��ري��ك��ي��ة، وت��ر���س��ل الهيئة  ال��ي��م��ني يف 
م�سروعات  يف  للم�ساعدة  اخل����ارج  اإىل  اأم��ري��ك��ي��ني 
ي��ت��م��ث��ل يف ت�سجيع  اإط�����ار ه���دف م��ع��ل��ن  حم��ل��ي��ة يف 

التفاهم املتبادل.
كان  اإذا  فيما  بالتحقيق  اأم��ر  اإن��ه  �سني  ه��ون  وق��ال 

اأمريكيون قد تورطوا مع كيم �سوخا.
القب�ض  ب���اإل���ق���اء  ���س��ني  وي��ت��ه��م م���ع���ار����س���ون ه����ون 
كيم  الكمبودي  الوطني  الإن��ق��اذ  ح��زب  زع��ي��م  على 
امل�ستقلة  الإع����ام  و���س��ائ��ل  على  والت�سييق  �سوخا 
و�سخ�سيات معار�سة اأخرى قبل النتخابات العامة 

العام املقبل.

•• عوا�صم-وكاالت:

دعا رئي�ض وزراء كمبوديا هون �سني الوليات املتحدة 
يف  العاملني  املتطوعني  �سحب  اإىل  اجلمعة  ام�ض 
ب�ساأن  الأمريكية يف خاف مت�ساعد  ال�سام  هيئة 
اتهامات باأن عماء للوليات املتحدة متواطئون مع 
زعيم للمعار�سة متهم باخليانة والتاآمر لا�ستياء 

على ال�سلطة.
الأمريكية يف  ال�سفارة  اأ���س��درت  اأن  ذل��ك بعد  وج��اء 
املواطنني  فيه  حثت  ال�سفر  من  حتذيراً  فنومبينه 
ت�سريحات  و�سط  احل��ذر  توخي  على  الأمريكيني 

معادية لاأمريكيني من جانب امل�سوؤولني.
وقال هون �سني وهو يتحدث عن الوليات املتحدة 
اأمام  خطاب  يف  وذل��ك  الكمبوديني؟  تخيفون  ه��ل 
عمال يف م�سانع ماب�ض ت�سدر معظم اإنتاجها اإىل 
كمبوديا  لغزو  تعدون  هل  وتابع  املتحدة،  الوليات 
من  احل��ذر؟  يتوخوا  اأن  الأمريكيني  اأبلغتم  ولهذا 

الأف�سل اأن ت�سحبوا هيئة ال�سام .
قد  وكانت  التعقيب،  الأمريكية  ال�سفارة  ورف�ست 
م��ع زعيم  ب��ال��ت��واط��وؤ  ات��ه��ام��ات  �سابق  نفت يف وق��ت 

املعار�سة كيم �سوخا ودعت اإىل الإفراج عنه.
واأدى اجلمعة 71 متطوعاً جديداً من هيئة ال�سام 

•• وا�صنطن-وكاالت:

الأقلية  الروهينجا،  اأزمة  تتفاقم 
امل�����س��ل��م��ة يف م���ي���امن���ار، م��ن��ذ �سن 
)اآر  روهينجا  اآرك���ان  اإن��ق��اذ  جي�ض 
�سي اإ�ض اإي( ثاثني هجوماً على 
راخني.  اإق��ل��ي��م  يف  �سرطة  م��راك��ز 
قرابة  ه�����رب  ال���ه���ج���م���ات،  واإث�������ر 
الروهينجا  م��ن  األ���ف  ث��اث��م��ائ��ة 
خ�سية  امل���ج���اورة  ب��ن��غ��اد���ض  اإىل 
امل�سلمني  يطاول  لعنف  تعر�سهم 

هناك. 
م�ساعد  زميل  �سان،  ي��ون  وي�سري 
اآ�سيا يف مركز  لدى برنامج �سرق 
مقيم  غ��ري  وزم��ي��ل   ، �ستيم�سون 
لدى موؤ�س�سة بروكينغز ، لإعان 
حكومة ميامنار جي�ض اآر �سي اإ�ض 
الوقت  يف  اإره��اب��ي��ة،  منظمة  اإي 
ال����ذي ت��ت��ه��م ف��ي��ه زع��ي��م��ة الباد 
بن�سر  اإرهابيني  كي  �سو  �سان  اآن��غ 
الطبيعة  ب�ساأن  م�سللة  معلومات 

احلقيقية لأزمة الروهينغا. 

تبعات االأزمة
نا�سونال  �سحيفة  يف  �سان  وكتب 
املتابعني  م��ع��ظ��م  اأن  اإن���رت����س���ت 
و���س��ن��اع ال���ق���رار رك�����زوا، ع��ل��ى ما 
املحلية  اخل���اف���ات  ع��ل��ى  ي���ب���دو، 
حني  يف  الروهينجا،  اأزم���ة  حيال 
ي��ف��رت���ض اإي������اء ت��ب��ع��ات الأزم�����ة 
من  مزيداً  الإقليمي  الأم��ن  على 
لكون  ال��ك��ات��ب  ويلفت  اله��ت��م��ام. 
باجئي  تاأثراً  الأكرث  بنغادي�ض 
و�سفهم  رغ��م  وعلى  الروهينجا. 
،ا  ب���ن���غ���ال  ب��ك��ون��ه��م  يف م���ي���امن���ار 

قبل  م��ن  ب��ح��ف��اوة  ي�ستقبلوا  مل 
املا�سي،  ويف  ب��ن��غ��اد���ض.  حكومة 
الروهينجا  لجئي  غالبية  ح��رم 
من تلقي م�ساعدات اإن�سانية، ومن 
���س��ف��ة لجئني.  ع��ل��ى  احل�������س���ول 
ولكن يف هذه املرة، قررت حكومة 
ب��ن��غ��اد���ض ت��وف��ري اأم���اك���ن اإي����واء 
م���وؤق���ت���ة ل���اج���ئ���ني، ول��ك��ن��ه��ا ما 
زالت ت�سر على اأن احلل الطويل 
توطينهم  اإع�����ادة  يتطلب  الأم����د 
يف م��ي��امن��ار. وت��ف��ي��د ت��ق��اري��ر اأن 

هذه  ح��ي��ال  الهند  دع��م  نيل  على 
بينهما  ت��وج��د  ول��ك��ن  ال��ق�����س��ي��ة، 

اأي�ساً خافات رئي�سية.
 ف���ق���د اأع�����رب�����ت ب���ن���غ���اد����ض عن 
الوزراء  رئي�ض  دعم  من  ا�ستيائها 
مليامنار  ال��ع��ل��ن��ي  م����ودي  ال��ه��ن��دي 

حيال ق�سية الروهينجا..
قائًا يف بداية �سبتمرب) اأيلول(، 
اإن ال��ه��ن��د وم��ي��ن��ام��ار ���س��ري��ك��ان يف 
الأزمة، ودان هجمات اإرهابيني يف 

�سمال اإقليم راخني.

ب�ساأن  احلكومتني  بني  املحادثات 
اأزمة الروهينغا كانت �سائكة وغري 
الدولتان  ت��ب��ادل��ت  حيث  م��ث��م��رة، 
وعدم  ال�سدقية  بعدم  التهامات 
امل�سوؤولية.  لتحمل  ال���س��ت��ع��داد 
�سبباً  الروهينجا  ق�سية  و�ستبقى 
حكومتي  ب��ني  العاقات  توتر  يف 

بنغاد�ض ومينامار.

طلب الدعم
بنغاد�ض  ���س��ان حل��ر���ض  وي��ل��ف��ت 

دعم باك�صتاين؟
ت���ط���رح جميع  ال���ك���ات���ب،  وب�������راأي 
�سوؤاًل يف  بالق�سية  املعنية  ال��دول 
– اآو  اإذا قدمت باك�ستان  �ساأن ما 
ع��ل��ى الأق�����ل، ب��ع�����ض ال��ك��ي��ان��ات اأو 
الأفراد يف باك�ستان، دعماً لعمليات 

اإي اآر اإ�ض اأي. 
هندية  اأم���ن���ي���ة  م�������س���ادر  وت���ق���ول 
مكاملات  اعرت�ست  اإنها  وبنغالية 
وباك�ستانيني،  اأي  اإ���ض  اآر  اإي  بني 
اأب����اد  اإ�����س����ام  اأن  ت��ع��ت��ق��������������د  وه����ي 

توتر العالقات
الروهينجا،  ق�����س��ي��ة  وب�������س���ب���ب 
توترت عاقات مينامار بعدد من 
بدعم  املتهمة  الإ�سامية  ال��دول 
الروهينجا. كما اتهم بع�ض تلك 
الدول حكومة ميامنار با�سطهاد 
ال�سكان امل�سلمني لديها. فقد اأ�سار 
ال�سفري ال�سعودي لدى اأنقرة اإىل 
اأن اململكة تقف اإىل جانب م�سلمي 
70 عاماً. ولكن  الروهينجا منذ 
عدداً من البورميني يرف�ض تلك 

امل�ساعدات. 
وق�����د و����س���ل الأم�������ر ل����درج����ة اأن 
�سو كي،  ال�سيا�سية،  بورما  زعيمة 
�سحف  ن�سرتها  �سور  اإىل  اأ�سارت 
ملوتى  اإ���س��ام��ي��ة  دول  يف  ����س���ادرة 
�سوراً  بو�سفها  الروهينجا  م��ن 

اإخبارية مزيفة . 

جذور حملية
لأزم������ة  اأن  اإىل  �����س����ان  وي�������س���ري 
الروهينجا جذوراً حملية عميقة، 
خل�سية  م��ن��ه��ا  ق�����س��م  يف  ت���رج���ع 
من  ميامنار  يف  البوذية  الغالبية 
امل�سلمني، ولكون اجلي�ض هناك ل 
وفيما  مدنية.  ل�سيطرة  يخ�سع 
على  الرتكيز  باملعنيني  يفرت�ض 
ال�سبب الرئي�سي لاأزمة، والعمل 
الإن�سانية،  تبعاتها  معاجلة  على 
اأزمة  اأن  اأي�����س��اً  ي��درك��وا  اأن  يجب 
على  كبرياً  اأثراً  الروهينغا تركت 
اخلارجية  ال��ع��اق��ات  ال��ع��اق��ات 
ال�سيا�سات  وع����ل����ى  مل�����ي�����امن�����ار، 
�سد  الدولية  واحلملة  الإقليمية 

الإرهاب. 

اأي  اإ���ض  اآر  اإي  تنفي����ذ  يف  �ساعدت 
هجماته. 

وك��م��ا ي�����س��ري ���س��ان، ي�����س��ح القول 
ال��روه��ي��ن��ج��ا ل ميثل  ت��ط��رف  اإن 
مدعوم  اأي�ساً  لكنه  كبرياً،  خطراً 
م���ن ق��ب��ل ق����وى خ���ارج���ي���ة. ومن 
ميثل  الإره����اب،  مكافحة  منظور 
اإقليم  يف  دي��ن��ي  ت��ط��رف  ان��ت�����س��ار 
اأك��رب. وهو يتطلب  راخني خطراً 
قبل  م��ن  منا�سباً  ورداً  اله��ت��م��ام، 

جميع الدول املعنية. 

العنف  على  الهند  ت��رك��ز  وفيما   
ميامنار،  يف  الأم����ن����ي  وال���و����س���ع 
بنغاد�ض  اهتمام  ظاهرياً  يبدو 
ب��ت��دف��ق لج��ئ��ني، وال��ت��وت��ر الذي 
فر�سه هوؤلء على اأمن بنغاد�ض 

وم�ساحلها.
كي،  ���س��و  ���س��ان  م��ع  وبا�سطفافه   
كونه متجاهًا  مل��ودي  ينظر  ب��ات 
والأمنية  الإن�����س��ان��ي��ة  للتحديات 
امل����ت���������س����اع����دة ال�����ت�����ي ت���واج���ه���ه���ا 

بنغاد�ض. 

تركت اأثرا كبريا على احلملة الدولية �صد االإرهاب

تبعات خطرية لتجاهل العامل اأزمة الروهينجا 

ميامنار: ل مننع و�صول امل�صاعدات لراخني 
•• ياجنون-رويرتز:

اأن��ه��ا ل متنع منظمات  ام�����ض اجلمعة  م��ي��امن��ار  اأك���دت 
اأدت حملة  الإغ���اث���ة م���ن دخ����ول ولي����ة راخ����ني ح��ي��ث 
للجي�ض بعد هجمات للمتمردين الروهينجا اإىل نزوح 
اإن  قالت  لكنها  الروهينجا  امل�سلمني  من  كبرية  اأع��داد 

ال�سلطات يف املنطقة قد تفر�ض قيودا لدواع اأمنية.
بنجاد�ض  اإىل  الروهينجا  م��ن  األ��ف   400 نحو  وف��ر 
حملة  باأنها  البع�ض  و�سفها  ع�سكرية  حملة  من  هربا 

تطهري عرقي واأثارت خماوف من اأزمة اإن�سانية.
وق��ال��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة اإن م��ن امل��ق��رر اأن 
ي�سل باتريك مرييف نائب م�ساعد وزير اخلارجية اإىل 
ميامنار مطلع الأ�سبوع املقبل لينقل خماوف وا�سنطن 
املزيد من  بو�سول  ال�سماح  اأجل  ال�سغط من  ويحاول 

امل�ساعدات اإىل منطقة ال�سراع.
وقال زاو هتاي املتحدث با�سم حكومة ميامنار لرويرتز 

ل مننع اأحدا .
واأ�ساف ل مننع اأي منظمات تر�سل م�ساعدات اإىل تلك 
املناطق لكنها قد تواجه بع�ض ال�سعوبات يف ال�سفر اإىل 
لدواع  اإليها  ال��دخ��ول  املحلية  ال�سلطات  تقيد  مناطق 
اأمنية . ومل يت�سح ما اإذا كان مرييف �سي�سافر اإىل ولية 
ال�سلطات  كانت  اإذا  مبا  الت�سريح  زاو  ورف�ض  راخ��ني. 
الع�سكرية  احلملة  ج��اءت  ذل��ك.  طلب  ل��و  ل��ه  �ست�سمح 

هجمات  ع��ل��ى  ردا 
م����ن���������س����ق����ة ع���ل���ى 
لل�سرطة  م���راك���ز 
للجي�ض  ومع�سكر 
مقاتلون  ن��ف��ذه��ا 
م�������������ن ج������م������اع������ة 
)ج�����ي�����������ض اإن������ق������اذ 
ال����روه����ي����ن����ج����ا يف 
واأ�سفرت  اأراك�����ان( 
نحو  م���ق���ت���ل  ع�����ن 
����س���خ�������س���ا.   12
واأث�����������ارت الأزم�������ة 
ب�ساأن  ت���������س����اوؤلت 

•• برلني-اأ ف ب:

اأردوغ���ان على خط  دخ��ل الرئي�ض الرتكي رج��ب طيب 
حملة النتخابات الت�سريعية الملانية 
ايلول �سبتمرب   24 التي �ستجري يف 
على  ب�سوره  الناخبون  فوجئ  حيث 

مل�سقات موزعة يف مدينة كولونيا.
بكل  اردوغ������������ان  ي�������س���ع���ى  ل  وف���ي���م���ا 
امل�ست�سارة  حم��ل  احل��ل��ول  اإىل  تاأكيد 
الأمل��ان��ي��ة ان��غ��ي��ا م��ريك��ل ال��ت��ي دخل 
ن�سر  اأن  اإل  م��ع��ه��ا،  ح����اد  ���س��ج��ال  يف 
ال���رتوي���ج حلزب  اإىل  ي��ه��دف  ���س��وره 
حت���ال���ف ال���دمي���وق���راط���ي���ني الأمل������ان 
الذي يخو�ض حملته يف كولن، معقل 
اجلالية الرتكية البالغ عدد اأفرادها 

ثاثة مايني.
البدائل  عن  فكرة  املل�سقات  وتعطي 

ال��ت��ي ك��ان��ت يف ذه��ن اردوغ����ان عندما ح��ث الأمل����ان من 
اأ����س���ول ت��رك��ي��ة ال�����س��ه��ر امل��ا���س��ي ع��ل��ى ال��ت�����س��وي��ت �سد 
اأعداء  املحافظني الذين تقودهم مريكل وغريهم من 

تركيا.
الدميوقراطي  امل�سيحي  الحت��اد  حزب  من  كا  واتهم 
ال������ذي ت���ت���زع���م���ه امل�������س���ت�������س���ارة واحل��������زب ال����س���رتاك���ي 
على  يقوم  نهج  باتباع  اخل�سر  وح��زب  الدميوقراطي 
اأك��رث، حت�سل على مزيد من  تركيا  كلما هاجمت  اأن��ه 
الأ�سوات، م�سريا اإىل اأن معار�ستهم تعد مبثابة ن�سال 

من اأجل ال�سرف .
ولكن الأثر املبا�سر حلملة اردوغان يعد �سئيا حيث اأن 
مليونا فقط من 61 مليون ناخب يحق لهم الت�سويت 

انتقال ميامنار ذات الأغلبية البوذية اإىل احلكم املدين 
حتت قيادة اأوجن �سان �سو كي احلا�سلة على جائزة نوبل 

لل�سام بعد عقود من احلكم الع�سكري.
�سيا�سات الأمن  ول يزال قادة اجلي�ض ي�سيطرون على 
اإىل �سو  القومي لكن مع ذلك وجهت انتقادات عديدة 
كي يف اخلارج لعدم اإدانتها العنف. وحتظي احلملة على 

املتمردين الروهينجا بتاأييد الراأي العام يف ميامنار.
وقال زعيم الأغلبية يف جمل�ض ال�سيوخ ميت�ض ماكونيل 
اأجل  من  تعمل  اأنها  اأبلغته  كي  �سو  اإن  اخلمي�ض  اأم�ض 
العنف.  يجتاحها  ال��ت��ي  للمناطق  امل�����س��اع��دات  و���س��ول 
وقال وين ميات اآي وزير الرعاية الجتماعية والإغاثة 
م�ستقلة  اأجنبية  اإغاثة  منظمة  من  ما  اإن��ه  والتوطني 
ت�سل اإىل منطقة ال�سراع يف الوقت احلايل لكنه امتنع 
عن الت�سريح مبا اإذا كانت ال�سلطات حتظر دخول هذه 

املنظمات.
 وقال لرويرتز هذه اأن�سطة تقودها الدولة . والعنف يف 
راخني وما تبعه من نزوح اأعداد كبرية من الروهينجا 
ميامنار  يف  اجلن�سية  على  احل�����س��ول  م��ن  امل��ح��روم��ني 
هما اأكرب م�سكلة تواجهها �سو كي منذ اأ�سبحت زعيمة 

للباد العام املا�سي. 
وي���ق���ول م��راق��ب��ون ح��ق��وق��ي��ون وم�����س��ل��م��ون ف�����ارون اإن 
ال��ب��وذي��ني يف راخ���ني �سعدوا  الأم���ن  اجلي�ض وح��را���ض 
ال�سكان  ط��رد  بهدف  امل��ن��ازل  يف  الن�����ار  لإ���س��رام  حملة 
الروهينجا. وقال 
لرويرتز  مرا�سل 
ع��������ل��������ى ج������ان������ب 
من  ب���ن���ج���اد����ض 
اإن  احل����������������������دود 
ب��و���س��ع��ه روؤي�����ة ما 
ل يقل عن ع�سرة 
�سخمة  اأع�����م�����دة 
م���������ن ال��������دخ��������ان 
ت���ت�������س���اع���د ف����وق 
املقابل  اجل����ان����ب 
م���ن احل������دود مع 

ميامنار.

ثلثا  ي�سوت  اأن  وي��رج��ح  تركية،  اأ���س��ول  م��ن  يتحدرون 
هوؤلء للحزب ال�سرتاكي الدميوقراطي.

ومع ذلك، تخ�سى اأملانيا من اأن ي�سعى اردوغان اإىل بث 
ال�سقاق يف اأو�ساط املغرتبني الأتراك 
واإع�����ادة ف��ت��ح اجل����روح ال��ق��دمي��ة من 
جتربة العمال ال�سيوف التي عا�سها 
الأتراك يف �ستينات و�سبعينات القرن 

املا�سي.
يف ه��ذا ال�����س��ي��اق، ح��ذر ك��ل م��ن وزير 
غابريال  �سيغمار  الأمل��اين  اخلارجية 
ال���ع���دل ه��ي��ك��و م��ا���ض موؤخرا  ووزي�����ر 
الدعاية  ي��ن�����س��ر  اردوغ��������ان  اأن  م���ن 
واملجموعات  الر�سمي  الإع���ام  ع��رب 
تديرها  ال��ت��ي  وامل�����س��اج��د  ال�سيا�سية 
اأن�����ق�����رة، وه�����و م����ا ي�����س��ك��ل ع���ل���ى حد 
اأملانيا  ل��ث��ق��اف��ة  ت��ه��دي��دا  ت��ع��ب��ريه��م��ا 

الدميوقراطية .
ما�سن،  هانز-غورغ  املحلية،  ال�ستخبارات  رئي�ض  واأم��ا 
الرتكي  الوطنية  ال���س��ت��خ��ب��ارات  ج��ه��از  اأن  م��ن  ف��ح��ذر 
ين�سط يف اأملانيا، حيث يقوم مبراقبة وترهيب منتقدي 
اردوغان. ورغم اأن اأكرب جالية تركية يف اخلارج انتجت 
اإل  والريا�سة،  وال�سيا�سة  الأملانية  ال�سينما  يف  جنوما 
اأنها ل تزال متاأخرة ب�سكل كبري عن باقي اأفراد املجتمع 
المتعا�ض  ما يخلق حالة من  الدخل، وهو  من حيث 

يف �سفوفها.
وغ����ذى ت�����س��اع��د خ��ط��اب ال��ك��راه��ي��ة م���ن ق��ب��ل اليمني 
املت�سدد والتدفق الكثيف لاجئني عام 2015 و�سل�سلة 
العتداءات الإرهابية التي هزت اأوروبا م�ساعر العزلة 

لدى الكثري من امل�سلمني.

الرئي�س الربازيلي يواجه 
اتهامات جديدة بالف�صاد 

•• برازيليا-رويرتز:

ذك���ر ب��ي��ان ن�����س��ر ع��ل��ى م��وق��ع م��ك��ت��ب املدعي 
الرئي�ض  اأن  الإن��رتن��ت  على  الربازيلي  العام 
بعرقلة  ات��ه��ام��ات  ل��ه  وج��ه��ت  ت��ام��ر  مي�سيل 
جدول  بتاأجيل  يهدد  مما  والب��ت��زاز  العدالة 
اأعمال الإ�ساحات القت�سادية للحكومة يف 

الكوجنر�ض.
وهذه ثاين جمموعة من التهامات اجلنائية 
بها  اأدىل  �سهادة  اإىل  ا�ستنادا  للرئي�ض  توجه 

يف  �سركة  اأك��رب  )جيه.بي.اإ�ض(،  �سركة  مالكو 
العامل لتعليب اللحوم يف العامل، �سمن اتفاق يق�سي باأن يقروا بالذنب يف 
اأو التو�سية بح�سولهم على  اإ�سقاط تهم اأخرى عنهم  بع�ض التهم مقابل 

حكم خمفف.
ويتهمون تامر بتلقي ر�سا مقابل مكا�سب �سيا�سية وبالتاآمر لتقدمي ر�سوة 

ل�ساهد كي ل يديل باأقوال تدين الرئي�ض.
يف  وق��ال  اأخطاء.  ارتكابه  ب�ساأن  املزاعم  جميع  بيان  يف  ب�سدة  تامر  ورف�ض 
بيان مكتوب اإن املدعي العام يقوم بحملة غري م�سوؤولة من املزاعم للتغطية 

على اإخفاقاته.
لديه �ساحية  وال��ذي  بالكوجنر�ض،  النواب  تامر يف جمل�ض  وك��ان حلفاء 
حتديد ما اإذا كان يجب اأن ميثل الرئي�ض للمحاكمة اأمام املحكمة العليا، قد 
عرقلوا اتهاما �سابقا بالف�ساد يتعلق بتلقيه ر�سى من م�سوؤويل �سركة )جيه.
بي.اإ�ض(. وعلى الرغم من حترك جمل�ض النواب لعرقلة التهامات فاإنها 
ال�سلطة.  تامر  الدع��اء حتريكها عندما يرتك  ملمثلي  �سارية وميكن  تظل 

وتنتهي فرتته الرئا�سية يف اأول يناير كانون الثاين 2019.

اأردوغان يدخل على خط النتخابات الأملانية 

جرنال اأمريكي: قنبلة كوريا ال�صمالية هيدروجينية  •• وا�صنطن-اأ ف ب:

ال�سرتاتيجية  ال��ق��ي��ادة  رئ��ي�����ض  اأع��ل��ن 
التي  ال��ق��ن��ب��ل��ة  اأن  الأم���ريك���ي  للجي�ض 
اأيلول   3 يف  ال�سمالية  ك��وري��ا  فجرتها 

�سبتمرب خال جتربتها النووية ال�ساد�سة كانت على الأرجح قنبلة 
املتخ�س�ض  نيوز  ديفين�ض  موقع  عنه  نقل  ما  وف��ق  هيدروجينية، 
اخلمي�ض. وكان العديد من اخلرباء افادوا بعد التجربة اأن القنبلة 
لديها كل موا�سفات قنبلة هيدروجينية، وهو ما اأعلنته بيونغ يانغ 

نف�سها، لكن اأيا من الدول الغربية مل يوؤكد ذلك. وقال اجلرنال 
تاأتت عنه، راأيت  املوؤ�سرات التي  راأي��ت  راأي��ت احل��دث،  جون هاين 
حجمه وراأيت التقارير، وبناء على ذلك، اأفرت�ض من جانبي اأنها 
بكثري  اأق��وى  الهيدروجينية  والقنبلة   . قنبلة هيدروجينية  كانت 
من القنبلة الذرية. واأكدت بيونغ يانغ اأن القنبلة التي مت اختبارها 

قبل ع�سرة اأيام هي قنبلة هيدروجينية 
ب��ح��ج��م ي�����س��م��ح ب��ت��ث��ب��ي��ت��ه��ا ع��ل��ى راأ�����ض 
�ساروخ. وقال اجلرنال هاين متحدثا 
ل�سحافيني لدى مرافقته وزير الدفاع 
جيم ماتي�ض يف زي��ارة اإىل مقر القيادة 
اإن حجم ال�ساح يظهر بو�سوح ح�سول انفجار ثانوي م�سيفا اإنه 
براأيي التعريف عينه للقنبلة الهيدروجينية. وتابع مل ن�سهد بعد 
جتميع كل العنا�سر ملمحا بذلك اإىل اأن القنبلة مل يتم تثبيتها 

بعد على �ساروخ لكنها م�ساألة وقت ل غري .

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2779  جتاري جزئي
القامة مبا  لو�سي�ض جمهول حمل  م��ارولن��و  الدين  1- جري   / عليه  املدعي  اىل 
ان املدعي/ بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�سام�سي  العمران 
والر�سوم  دره��م   )20.469.73( وق��دره  مببلغ  لو�سي�ض  مارولنو  الدين  جري  عليها 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 2.49% من:2011/12/20 وحتى ال�سداد التام 
. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق  2017/10/5  ال�ساعة 8.30 �ض 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 بثاثة اأيام على الأقل ، 

علما بانه مت احالة الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية  . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2774  جتاري جزئي

ان  اماديو جمهول حمل القامة مبا  تينا كريو�ض  املدعي عليه / 1- نورمان  اىل 
عمران  عبداهلل  حمد  وميثله:عبداهلل  ����ض.م.ع  الوطني  القيوين  ام  بنك  امل��دع��ي/ 
العمران ال�سام�سي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )19.844.91( وق��دره  مببلغ 
2.49% �سهريا من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف:2011/12/20 وحتى ال�سداد التام 
و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق  
2017/10/19  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل   . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2865  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- مري �سيديتا ا�سبوجن كالومبريان جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
العمران ال�سام�سي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
والر�سوم  دره��م   )16.977.21( وق���دره  مببلغ  كالومبريان  ا�سبوجن  �سيديتا  م��ري 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 2.49% من:2011/12/20 وحتى ال�سداد التام . 
وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق  2017/9/19  ال�ساعة 8.30 �ض مبكتب ادارة 
الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل   . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/2041  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  احمد را�سد ا�سماعيل م��رزوق جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ �سنرتون لالكرتونيات موؤ�س�سة فردية وميثلها مالكها/حممد احمد علي 
عليك  اأق��ام  قد  الزعابي  عبداهلل  مطر  وميثله:عبداهلل  املهريي  غليطة  بن  خليفة 
درهم(    14.830( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك وحتى 
ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق  2017/9/19   ال�ساعة 8.30 �ض 
قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   Ch 1.C.13 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
 �س 

الرقم  ه���ذا  اأن  ال�����س��وا���س��ي  واأ����س���اف 
اللتحاق  جم��ال  واأن  لارتفاع  قابل 
العري�سة  ع��ل��ى  امل��وق��ع��ة  ب��امل��ج��م��وع��ة 
واأغلب اأع�سائها من املعار�سة، مازال 
الربملانية،  ال��ك��ت��ل  ك��ل  اأم����ام  مفتوحا 
املعار�سني  ال���ن���واب  اأن  اإىل  م�����س��ريا 
اإعداد  ب�سدد  ه��م  امل�ساحلة  ل��ق��ان��ون 
ع��ري�����س��ة ال��ط��ع��ن وم���رف���ق���ات���ه لدى 
د�ستورية  مل��راق��ب��ة  ال��وق��ت��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
م�����س��اري��ع ال���ق���وان���ني خ����ال الآج�����ال 
القانونية املتمثلة يف 7 اأيام بداية من 

تاريخ الت�سويت.
هذا  �سقوط  يف  ثقته  ال�سوا�سي  واأك��د 
ل��ي�����ض قانونا  اأن����ه  ب��اع��ت��ب��ار  ال��ق��ان��ون 
د�ستوريا، معتربا اأن ال�سيغة امل�سادق 
“بامل�ساحلة”  ل��ه��ا  ع��اق��ة  ل  عليها 
و�سامل عن  ع��ام  “عفو  قانون  بل هو 
امل��وظ��ف��ني واأ���س��ب��اه امل��وظ��ف��ني الذين 
ك��ان��وا ط��رف��ا يف ن��ه��ب ث����روات الباد 
الإدارة  يف  الف�ساد  منظومة  وتكري�ض 

التون�سية” وفق تعبريه.
اأع����ل����ن احل����زب  ����س���ي���اق م��ت�����س��ل،  ويف 
النواب  ت���وج���ه  دع���م���ه  اجل���م���ه���وري، 
القانون  م�سروع  د�ستورية  يف  للطعن 
الأ�سا�سي املتعلق بامل�ساحلة يف املجال 
التحركات  لكافة  وم�ساندته  الإداري، 
القانون،  ل��ه��ذا  ال��راف�����س��ة  ال�سلمية 
للنه�سة  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال��ك��ت��ل  حم��ّم��ا 
وال�����ن�����داء واأف���������اق ت���ون�������ض واحل�������رة، 
ال�سيا�سية  ال���ت���داع���ي���ات  م�����س��وؤول��ي��ة 

للم�سادقة على هذا القانون.
   يذكر اأن احلزب اجلمهوري هو اأحد 
امل��وق��ع��ني ع��ل��ى وث��ي��ق��ة ق��رط��اج واأحد 
يو�سف  حكومة  يف  امل�ساركة  الح���زاب 
الناطق  الدهماين  اي��اد  عرب  ال�ساهد 

الر�سمي للحكومة.

ت�صامح وعقاب
لل�سغل  التون�سي  العام  وجدد الحتاد 
اأم�������ض اجل��م��ع��ة، مت�سكه  ل���ه  ب��ي��ان  يف 
عدم  اىل  ال����داع����ي  امل���ب���دئ���ي  ب���وق���ف���ه 
يتعلق  م���ا  ك���ل  ال���د����س���ت���ور يف  جت�����اوز 
ال��ع��دال��ة الن��ت��ق��ال��ي��ة ودعوته  مب�����س��ار 
اىل احرتام الإجراءات الد�ستورية يف 

عر�ض القوانني.
البيان  ذات  يف  ال�سغل  احت��اد  واع��ت��رب 
امل�ساحلة  ق��ان��ون  ع��ل��ى  امل�����س��ادق��ة  اأن 
الإداري���ة ت�ساحما مع من اأخ��ط��اأوا يف 
ح��ق امل��ج��م��وع��ة ال��وط��ن��ي��ة وع��ق��اب��ا ملن 
رف�سوا جتاوز القانون وتعر�سوا اإىل 
�ساأنها  م��ن  عملية  وه��ي  ال���س��ط��ه��اد، 
العدالة  جم��ال  يف  تقّدم  اأّي  تعيق  اأن 
الن��ت��ق��ال��ي��ة امل��ع��ّط��ل��ة اأ����س���ا م��ن��ذ ما 

يناهز الأربع �سنوات.
على  ال��ب��ي��ان  ذات  يف  الحت������اد  واأك������د 
اأهّمية امل�ساحلة يف املرحلة النتقالية 
قاعدة  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة  ت���ك���ون  اأن  ع��ل��ى 
املكا�سفة فاملحا�سبة ثّم امل�ساحلة، لأّن 
مع  القطع  هو  امل�سار  هذا  الغاية من 
ملجتمع  والتاأ�سي�ض  الف�ساد  منظومة 
و�سيادة  وال�����س��ف��اف��ي��ة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
الأف���راد  يف  ت�سّفيا  ولي�ست  ال��ق��ان��ون، 
الغاية  واأّن  ل��ف�����س��اده��م،  تبيي�سا  ول 
العدالة  ورق��ة  ا�ستخدام  اأي�سا  لي�ست 
ال�سيا�سية  للمقاي�سات  الن��ت��ق��ال��ي��ة 

وخلط الأوراق النتخابية.
وع�����رّب ع���ن خم��اوف�����������������������ه م���ن تنامي 
عديد  يف  ب�����ال�����راأي  ال���ت���ف���ّرد  ن����زع����ات 
الق�سايا الوطني������ة والتي اأ�س������ار اإليها 
البع�ض اإن ت�سريح�ا اأو تلميح����ا، وهو 
تفّرد قد يوؤ�ّس�ض اإىل ا�س�����تبداد جديد 
والإق�س�����اء  ال�ستقطاب  على  ي��ق��وم 
وتخوين  ال����واح����د  ال��������راأي  وف����ر�����ض 

املوق����ف املخالف.
وكان الأمني العام للمركزية النقابية 
ن���ور ال���دي���ن ال��ط��ب��وب��ي، ق���د اأ����س���ار يف 
امل�ساحلة  قانون  مترير  على  تعليقه 
اإن الحتاد  ال��ربمل��ان، اىل  الإداري���ة يف 

تعلقت بهم تهم الف�ساد يف عهد نظام 
ال��ع��اب��دي��ن بن  زي��ن  الأ���س��ب��ق  الرئي�ض 

علي.
)الكتلة  امل���ع���ار����س���ة  ن������واب  وط����ال����ب 
اجلبهة  وك����ت����ل����ة  ال����دمي����ق����راط����ي����ة 
اجلل�سة  ان���ط���اق  م��ن��ذ  ال�����س��ع��ب��ي��ة( 
نظام  بنقاط  منا�سبة  م��ن  اأك���رث  ويف 
للتعبري عن رف�سهم لتمرير م�سروع 
�سدور  ق���ب���ل  ل��ل��ت�����س��وي��ت  ال����ق����ان����ون 
القانون  ال�ست�ساري حول هذا  الراأي 

للمجل�ض الأعلى للق�ساء.
اعتربوا  �سحفية،  ن���دوة  ع��ق��دوا  كما 
منعرجا  ت��ع��ي�����ض  ت��ون�����ض  “اأن  ف��ي��ه��ا 
القانون  على  الدو�ض  اأ�سا�سه  خطريا 
القوة  منطق  وا�ستعمال  وال��د���س��ت��ور، 
يف  امل�ساحلة  ق��ان��ون  م�سروع  لتمرير 
اإىل  ي��ه��دف  وال�����ذي  الإداري  امل���ج���ال 
بكل  القدمية  املنظومة  اإر���س��اء  اإع���ادة 

معانيها ومكوناتها”.
احلاكم  الئ���ت���اف  اأك�����د  امل���ق���اب���ل،  يف 
ي�سمح  باعتباره  القانون  هذا  مع  اأن��ه 
ل���ل���ك���ف���اءات ال���ق���دمي���ة ب���ال���ع���ودة اإىل 
مل  وم��ن  منعها،  يجب  ول  مواقعها، 
حماكمته  ي��ج��ب  ل  ال���ق���ان���ون  ي���دن���ه 

�سعبيا اأو �سيا�سيا.
يف حني اعترب مدير الديوان الرئا�سي 
�سليم العزابي، اأن تون�ض يف حاجة اإىل 
امل�ساحلة والتوافق والوحدة الوطنية، 
من  احلالية  الن�سخة  اأن  اإىل  م�سريا 
الأكرث  الن�سخة  هي  القانون  م�سروع 

توافقية، وفق تعبريه.
وبرر مبادرة ال�سب�سي باقرتاح م�سروع 
هذا القانون، بتحرير الطاقات داخل 
العجلة  واإع�������ادة  ال��ت��ون�����س��ي��ة  الإدارة 
ن�ساطها  ���س��ال��ف  اإىل  الق���ت�������س���ادي���ة 
املتوقفة  التنموية  امل�ساريع  وحتفيز 
املوظفني  م���ردودي���ة  ت���راج���ع  ب�����س��ب��ب 
اإىل  اأنه ل يهدف  العموميني، موؤكدا 

تبيي�ض الف�ساد.
واأ�سار اإىل “تنازل” جهة املبادرة على 
ع��دي��د ف�����س��ول م�����س��روع ال��ق��ان��ون من 
اأج����ل احل�����س��ول ع��ل��ى اأك����رب ق���در من 
م�سروع  اأن  اإىل  م�����س��ريا  ال��ت��واف��ق��ات، 
النهائية  ن�سخته  يف  اقت�سر  القانون 
باملوظفني  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ف�����س��ول  ع��ل��ى 
العموميني الذين مل يحققوا منفعة 
ذاتية مبا�سرة اأو غري مبا�سرة واأ�سقط 
الف�سول املتعلقة مبخالفات ال�سرف، 
م��ذك��را ب��ان��ف��ت��اح ج��ه��ة امل���ب���ادرة، منذ 
مقرتحات  ك����اف����ة  ع���ل���ى  اط����اق����ه����ا، 

التعديل واأخذها بعني العتبار.
اأع�������س���اء مكتب  وق�����د ع�����رّب غ��ال��ب��ي��ة 
الربملان عن ا�ستيائهم من الخالت 
اأع�ساء  امل�سّجلة والإ�ساءة التي طالت 
الطبيعي  ال�����س��ري  وع��ّط��ل��ت  امل��ج��ل�����ض 
ل��ل��ج��ل�����س��ة ال����ع����ام����ة، م���ع���رب���ني عن 
التي  املمار�سات  هذه  ملثل  ا�ستنكارهم 
املجل�ض  ع��ل��ى  �سلبية  ���س��ورة  عك�ست 

وعلى امل�سار الدميقراطي.
ال�سيا�سية  الح���زاب  باملنا�سبة  ودع��وا 
والكتل الربملانية اىل مزيد احلر�ض 
املتبادل  الح���رتام  قيم  تكري�ض  على 
التعاي�ض  و�سمان  الخ��ت��اف  وقبول 
احلزبية  الط�������راف  ب���ني  الي���ج���اب���ي 
واحل�����س��ا���س��ي��ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة م��ن اأجل 

حتقيق ح�سن �سري اعمال املجل�ض.
النه�سة نور  وكان رئي�ض كتلة حركة 
الدين البحريي، قد عرّب عن ا�ستيائه 
وت���ن���دي���ده مل���ا اع���ت���ربه اع����ت����داء على 
وعلى  ال�����س��ع��ب  ن���واب  ح��رم��ة جمل�ض 
الدميقراطية من قبل بع�ض النواب، 
قائا “لو كانت لديهم اأ�سلحة لقاموا 

بت�سفيتنا”.
ال�سوؤال  يظل  عليه،  امل�سادقة  ورغ��م 
�سمود  اإمكانية  مدى  حول  مطروحا 
�سكا  الداري���������ة  امل�������س���احل���ة  ق����ان����ون 
وم�����س��م��ون��ا اأم����ام ال��ط��ع��ن امل��ن��ت��ظ��ر يف 

د�ستوريته. 

لي�ض مع الت�سفي ولي�ض مع امل�ساحلة 
يف املطلق با حما�سبة.

تتم  اأن  ���س��رورة  على  الطبوبي  واك��د 
متناغمة  �سوابط  اإط��ار  يف  امل�ساحلة 
قانون  مع  تتعار�ض  ول  الد�ستور  مع 
هناك  تكون  واأن  النتقالية  العدالة 
م�ساءلة ومكا�سفة ب�سوابط ت�سريعية 
اأن  اأخ����ط����اأ، م�����س��ريا اىل  مل��ع��رف��ة م���ن 
يف  �ستنظر  د���س��ت��وري��ة  حمكمة  ه��ن��اك 
قانون امل�ساحلة، م�سددا على �سرورة 
الكربى  ال������ق������رارات  ك����ل  ت��ت��خ��ذ  اأن 
املرحلة  حل�سا�سية  نظرا  بالتوافقات 

التي متر بها الباد.
ب�سف  التون�سيون  املحامون  والتحق 
الراف�سني لقانون امل�ساحلة الإدارية 
رف�سه  ع��ن  هيئتهم  جمل�ض  ع���رّب  اذ 
بامل�ساحلة  املتعلق  الأ�سا�سي  للقانون 
جمل�ض  ودع�����ا  الإداري.  امل���ج���ال  يف 
اأع�����س��اء جمل�ض  ل��ه،  ب��ي��ان  الهيئة، يف 
ت����دارك م��ا �سدر  اإىل  ال�����س��ع��ب  ن����واب 
ع��ن��ه��م م���ن خ��ط��ا ج�����س��ي��م يف حقوق 
ال�����س��ع��ب وم��ك��ت�����س��ب��ات��ه وال���ط���ع���ن يف 

نواب الكتلة اأنها اوىل �سرارة التفكك 
قائا “انها قد تكون جمرد تخوفات 
اىل  تتحول  ل��ن  ولكنها  حتفظات  او 
انعكا�سات  اي��ة  لها  ت��ك��ون  ول��ن  لهيب 

�سلبية على احلركة او الكتلة”.

جل�صة �صاخبة
املخ�س�سة  العامة  اجلل�سة  اأن  يذكر 
قانون  م�������س���روع  ع���ل���ى  ل��ل��م�����س��ادق��ة 
امل�����س��احل��ة الإداري��������ة ���س��ه��دت اأج����واء 
متوترة وم�ساحنات بني نواب املعار�سة 
وبقية النواب وحالة غري م�سبوقة من 
اأكرث  يف  اأ�سغالها  رف��ع  ومت  الفو�سى 
احتجاجات  رافقتها  كما  منا�سبة  من 
اأم��ام مقر الربملان من قبل املنظمات 
القانون. لهذا  الراف�سة  واجلمعيات 

وك�����ان ال��ت��ب��اي��ن وا����س���ح���ا ب���ني ن���واب 
الئتاف  كتل  ب��ني  واأ�سا�سا  ال��ربمل��ان 
ترف�ض  التي  املعار�سة  وكتلة  احلاكم 
القانون  اإدراج مثل هذا  رف�سا قاطعا 
اإرادة  ع��ل��ى  �سريحا  ت��ع��دي��ا  ب��اع��ت��ب��اره 
من  مبحا�سبة  ط��ال��ب  ال���ذي  ال�سعب 

منظمات  حق  موؤكدا  املعني،  القانون 
عرب  ل��ه  الت�سدي  يف  امل���دين  املجتمع 

كافة الو�سائل القانونية املتاحة.

مك�صب تاريخي
يف امل��ق��اب��ل، اع��ت��رب ح���زب ح��رك��ة نداء 
قانون  ع���ل���ى  امل�������س���ادق���ة  اأن  ت���ون�������ض 
ال����ذي اقرتحه  امل�����س��احل��ة الإداري�������ة، 
ال�سب�سي  ق���اي���د  ال���ب���اج���ي  ال���رئ���ي�������ض 
“مك�سب  هو  تون�ض(،  ن��داء  )موؤ�س�ض 
تاريخي ل يوجد فيه منت�سر ومهزوم 

بل فقط منت�سر وحيد هو تون�ض”.
لها،  ب���ي���ان  يف  احل����رك����ة،  وت���وج���ه���ت   
بال�سكر لكتلتها الربملانية التي قالت 
“كافحت وثابرت بقوة وت�سميم  اإنها 
يفتح  قانون  على  امل�سادقة  اأج��ل  من 
تاريخ  اأم��ام مرحلة جديدة يف  املجال 
والتكاتف  امل�ساحلة  عنوانها  تون�ض 
لكي  التون�سيني  جميع  بني  والوحدة 

ي�سهموا يف بناء بلدهم”.
ك��م��ا ح��ّي��ت ح��رك��ة ن����داء ت��ون�����ض بقية 
لفائدة  �سوتت  التي  الربملانية  الكتل 

يرتكبوا  ومل  التعليمات  فقط  نفذوا 
انتهاكات.، ح�سب تعبريه.

ت�صارب داخل النه�صة
ي�سار اىل انه �ُسّجل ت�سارب للمواقف 
ملمثلي كتلة النه�سة يف اجلل�سة العامة 
وجهات  انق�سام  ك�سفت  مواقف  وه��ي 
نظر احلزب الواحد. وقد تاأكد اأّن 5 
من بني نواب الكتلة الربملانية حلركة 
فيما  ال��ق��ان��ون  �سد  ���س��وت��وا  النه�سة 
احتفظ نائب اآخر ب�سوته اىل جانب 
النه�سة  حركة  ع��ن  نائبا   32 غياب 
رغم  ال��ق��ان��ون  على  الت�سويت  �ساعة 

وجودهم قبل ذلك يف املجل�ض.
ك��م��ا ق����دم ال���ن���ائ���ب ع���ن ك��ت��ل��ة حركة 
النه�سة نذير بن عمو ب�سفة ر�سمية 
النه�سة  ح��رك��ة  كتلة  م��ن  ا�ستقالته 
احلركة  م���وق���ف  ب�����س��ب��ب  ب���ال���ربمل���ان 

امل�ساند لقانون امل�ساحلة الإدارية. 
وعلق نائب رئي�ض كتلة حركة النه�سة 
اأحاديث  على  الكايف  عبد  الدين  ب��در 
لبع�ض  الت�سويت  عن  المتناع  حول 

م�����س��روع ق���ان���ون امل�����س��احل��ة الداري�����ة 
“بوعي  ك����ان  ت�����س��وي��ت��ه��م  اإن  وق���ال���ت 
جمددا  يبعث  وم�سوؤول  رفيع  وطني 
ا�ستثنائية  ع���ن  ال���ع���امل  اإىل  ر���س��ال��ة 
ال����ذه����اب  ال���ت���ون�������س���ي يف  ال����ن����م����وذج 
ال��دمي��ق��راط��ي نحو مربع  ب��الن��ت��ق��ال 
عن  بعيدا  الوطني  والوئام  امل�ساحلة 
منطق العنف والقتتال والفو�سى”.

ال��ت��ن��ف��ي��ذي حلركة  امل��ك��ت��ب  واع���ت���رب 
النه�سة ال�سريك الثاين يف الئتاف 
احلاكم، وفق باغ �سادر عن احلركة، 
�سرورية  خطوة  امل�ساحلة  قانون  اأن 
الإدارة  حت���ري���ر  اجت������اه  يف  وه����ام����ة 
ال�ساملة  الوطنية  امل�ساحلة  وحتقيق 
املو�سعة  ال��ت��ون�����س��ي��ة  ال��ع��ائ��ل��ة  وج��م��ع 
والت�سامح  ال���ع���ف���و  ق���اع���دت���ي  ع���ل���ى 
وتغطية  ل��ل��ف�����س��اد  ت��ب��ي��ي�����س��ا  ول��ي�����ض 
البع�ض،  يدعي  كما  الفا�سدين  على 
قانون  على  الربملان  م�سادقة  مثّمنا 
به  تقّدمت  ال��ذي  الإداري����ة  امل�ساحلة 
ادخال  مّت  اأن  بعد  اجلمهورية  رئا�سة 
�سيغته  ع���ل���ى  ج���وه���ري���ة  حت����وي����رات 
توافقات  عرب   2015 ل�سنة  الأول��ي��ة 
قانون  �سمن  ان���دراج���ا  اأك���رث  جعلته 
الد�ستور  واأحكام  النتقالية  العدالة 

اجلديد.
جمموعة  عليه  اأق��دم��ت  م��ا  وا�ستنكر 

���س��غ��رية م���ن ال���ن���واب م���ن جت�����اوزات 
و�سلوك غري دميقراطي عرب احداث 
ال��ت�����س��وي�����ض وال���ه���رج يف حم��اول��ة ملنع 
ورئي�ض  اأ�سغاله  موا�سلة  من  املجل�ض 
والنواب  اجلل�سة  ت�سيري  من  املجل�ض 
وال���ل���ج���ان م���ن ال���ك���ام يف ح���ني كان 
كنواب  واجبهم  ممار�سة  ه��وؤلء  على 
والتعبري  امل�����س��روع  نقا�ض  يف  لل�سعب 

عن راأيهم فيه.
من جانبه، قال الأم��ني العام حلركة 
اإّن  م����رزوق،  ت��ون�����ض حم�سن  م�����س��روع 
العامة  اجل��ل�����س��ة  خ����ال  ح�����س��ل  م���ا 
طرق  تعّدد  اإىل  م�سريا  مقبول،  غري 
ال��رف�����ض وال��ط��ع��ن يف ال��ق��ان��ون بعيدا 
عما ح�سل يف جل�سة الربملان، معتربا 
القانون  م�سروع  على  الت�سويت  اأّن 
�سميم  يف  اأّن�������ه  خ���ا����س���ة  ج�����دا  م���ه���م 

العدالة النتقالية، ح�سب قوله.
التي  احل��م��ل��ة  اأّن  م������رزوق  واع���ت���رب 
ح�����س��ل��ت ���س��د ق���ان���ون امل�����س��احل��ة يف 
عاقة  اأي  لها  لي�ض  الداري  امل��ج��ال 
ال�سباب  داع��ي��ا  ال��ق��ان��ون،  مب�����س��م��ون 
اإىل الطاع عليه، مو�سحا اأّن حزبه 
قانون  ت��ق�����س��ي��م  اق����رتح  م���ن  اأّول  ه���و 
امل�ساحلة القت�سادية واملالية خا�سة 
م�سوؤولية  حت��م��ي��ل  مي���ك���ن  ل  واأن�������ه 
ل��ل��م��وظ��ف��ني الذين  ال�����س��اب��ق  ال��ن��ظ��ام 

املنت�سرون بعد الت�سويت حركات احتجاجية يف ال�سارع

اجلمهوري يحّمل �صركاءه يف احلكم 
م�صــوؤولية تداعيــات متريـــر قانـون 

النه�صة: تثمن الت�صويت رغم ت�صارب 
مواقف ممثلي كتلتها يف اجلل�صة العامة 

مرزوق القانون يف �سميم العدالة النتقالية

ممثل الرئا�سة تون�ض يف حاجة اىل امل�ساحلة مكتب املجل�ض م�ستاء من اجواء اجلل�سة

ت�سنج حتت قبة الربملان

نداء تون�ض: امل�صادقة على قانون امل�صاحلة مك�صب تاريخي ال يوجد فيه منت�صر ومهزوم

حم�صن مرزوق: الت�صويت على قانون امل�صاحلة االإدارية يف �صميم العدالة االنتقالية

�صرخ جديد يف امل�صهد ال�صيا�صي:

تون�س: الطعن يف د�صتورية قانون امل�صاحلة الإدارية
•• الفجر - تون�س - خا�س

ثانية  ثــم  اوىل  )ن�صخة  منا�صبتني  يف  تعديله  بعد 
ا�صا�صا  واملتعلقة  اخلالفية  الف�صول  والغاء  معدلة(، 
بف�صول  م�صمولني  غري  اأ�صبحوا  بحيث  االعمال  برجال 
موظفي  على  فقط  القانون  م�صروع  ليقت�صر  امل�صاحلة 

بو�صفها  تون�ض  يف  املحللني  بع�ض  يرتدد  مل  م�صهدية  يف 
قررت املعار�صة، التي متثل اقلية  بـ “ال�صرك النيابي”، 
احرتام  دون  بالقوة  مّر  القانون  اأن  وتعترب  الربملان،  يف 
الرتاتيب، قررت اللجوء اىل القانون للتعبري عن رف�صها 
لل�صارع  اللجوء  جانب  اىل  االإداريــة،  امل�صاحلة  لقانون 

لالحتجاج من اجل ا�صقاطه.

الدولة وا�صباههم، مّر قانون امل�صاحلة االإدارية يف جل�صة 
ولغة  وتال�صن  م�صبوقة،  غري  بفو�صى  متيزت  برملانية 
يف  جديدا  �صيا�صيا  �صرخا  ترتجم  النواب،  بني  متدنية 
امل�صهد ال�صيا�صي التون�صي ُينذر مبا هو ا�صوا عند مناق�صة 
واإثر  القوانني.      من  وغريها   2018 الدولة  ميزانية 
وايقافها،  والت�صويت  املناق�صة  جل�صة  اجها�ض  يف  ف�صلها 

طعن ورف�ض
العام  االأمـــني  ال�صوا�صي  ــازي  غ اأفـــاد  ـــار،  االإط هــذا  ويف 
)الكتلة  بالربملان  والنائب  الدميقراطي  التيار  حلزب 
الدميقراطية(، اأن 35 نائبا وقعوا على عري�صة للطعن 
يف د�صتورية م�صروع قانون امل�صاحلة االإدارية الذي متت 

امل�صادقة عليه ب 117 �صوتا.

احتاد ال�صغل يحّذر من جتاوز الد�صتور وفر�س الراأي الواحد البحريي: لو امتلك نواب املعار�صة اأ�صلحة.. لقاموا بت�صفيتنا
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 2017/144 م 
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سيد اإمتياز ح�سني - باك�ستاين  اجلن�سية قام يف البيع والتنازل عن جزء من ح�سته 
يبلغ )51%( من ح�س�سه البالغة )100%( اىل ال�سيد/ خلفان احمد �سام�ض القريدي ال�سام�سي - اإماراتي اجلن�سية يف 
الرخ�سة املهنية )ور�سة امل�سفي لاعمال الهند�سية( مببلغ وقدره )5.000( درهم ، وحيث انه قام يف البيع والتنازل عن 
جزء من ح�سته يبلغ )12%( من ح�س�سه البالغة 100%  اىل ال�سيد/ جهان�سي راين جانارثانان كومار ا�سامي ناجاراجان 

، هندية يف الرخ�سة املهنية )ور�سة امل�سفي لاعمال الهند�سية( مببلغ وقدره )5.000( درهم 
وحيث انه يف البيع والتنازل عن جزء من ح�سته يبلغ 12% من ح�س�سه البالغة 100% اىل الطرف ال�سيدة/ رافي�ساندران 
وقدره  مببلغ  الهند�سية(  لاعمال  امل�سفي  )ور�سة  املهنية  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  هندي   - مانيكا  مانيكام  جوفيندان 
البالغة )100%( اىل  والتنازل عن جزء من ح�سته يبلغ )12%( من ح�س�سه  البيع  انه قام يف  ، وحيث  )5.000( دره��م 
ال�سيدة/ جودي باتري�سيا  هورجان - اريلندية اجلن�سية ، يف الرخ�سة املهنية )ور�سة امل�سفي لاعمال الهند�سية( مببلغ 

وقدره )5.000( درهم 
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى 
ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن 

لديه اي  اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانوين حيال ذلك. 

مكتب الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات    
العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   

 اإعالن بالإحالة - مكتب اإدارة الدعوى 
مذكرة اإعالن موعد جل�سة بالن�سر بالحالة للح�سور امام حمكمة راأ�ض اخليمة البتدائية  

الرقم 2017/211 جتاري كلي   
اىل املدعي عليه : جمعه �سنقور فريوز �سعد بلو�سي 

حيث ان املدعي / بنك راأ�ض اخليمة الوطني 
قد اقام عليك الدعوى رقم 2017/211 جتاري كلي وعليه يقت�سي ح�سورك اىل حمكمة راأ�ض اخليمة - اأمام التجارية 
الكلية الوىل - يوم الثاثاء ال�ساعة التا�سعة �سباحا املوافق 2017/9/19 م ذلك لاجابة على الدعوى ، وتقدمي ما 
املحكمة  فان  اع��اه  املحدد  الوقت  ار�سال وكيل عنكم يف  او  ودف��وع ويف حالة تخلفكم عن احل�سور  بيانات  لديكم من 
�ستبا�سر نظر الدعوى غيابيا ، بحقكم طالبا فيها اول / الت�سريح بت�سجيل دعوانا املاثلة وحتديد اقرب جل�سة ممكنة 

لنظر مو�سوعها واعان املدعي عليه ب�سرورة من لئحتها وتاريخ اول جل�سة لنظر مو�سوعها 
ثانيا / الق�ساء ب�سحة وتثبيت احلجز التحفظي ال�سادر مبوجب الأمر على عري�سة رقم 2017/11641 حجز حتفظي 

جتاري - بحدود املبلغ املطالب به ال�سادر عن مقام قا�سي الأمور امل�ستعجلة يف راأ�ض اخليمة املوقر 
ثالثا / الق�ساء بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي قيمة مبلغ وقدره 1.294.753.85 درهم )مليون ومئتني 
واربعة وت�سعني الف و�سبعمائة وثاثة وخم�سني درهم وخم�سة وثمانون فل�ض( بال�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 

12% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد. 
رابعا / الق�ساء بالزام املدعي عليه بكافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

 مدير  اإدارة الدعوى          

 حكومة  را�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
 اإعالن - اإعالن للح�سور اأمام حمكمة راأ�ض اخليمة البتدائية  

رقم الدعوى  2017/92 تظلم من اأمر على عري�سة 
بناء على طلب مدعي / البنك التجاري الدويل - �ض م ع 

2-جاندهلي   ، اجلن�سية  هندي   - جاندهي  رينكي  البانا   -1/ عليه  مدعي  اىل 
رينكي �سا�سي - هندي اجلن�سية  العنوان / الإمارات - دبي - مارينا - خلف فندق 

رادي�سون - بناية  - �سقة رقم 1006   هاتف متحرك / 9710559542611+ 
فانت مكلف باحل�سور امام حمكمة راأ�ض اخليمة البتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة 
يف   2017/9/18 املوافق  الثنني  ي��وم  من   10.00 ال�ساعة  يف  عنك  معتمد  وكيل 

مكتب رقم 25            حرر يف 2017/9/11 م 
امانة �سر دائرة الأمور امل�ستعجلة الأوىل - خالد عبداهلل اآل علي 

        اأمانة ال�سر

 حكومة  را�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1545
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ رقيب اهلل منري الزمان - بنغادي�ض  اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ عبداهلل �سفيع اهلل 
باإمارة  تاأ�س�ست  املدينة(  امل�سماة )�سوبر ماركت جنم  الرخ�سة  - بنغادي�ض اجلن�سية يف 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )529128( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة  

تعديات اخرى : ل يوجد. 
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1546

حميد  بن  عبدالعزيز  هند  الدكتورة  ال�سيخة  ال�سيدة/   بان  للجميع  معلوما  ليكن 
القا�سمي - اإماراتية  اجلن�سية ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة %100  
يف الرخ�سة " موؤ�س�سة �سانتيا العاملية لتجارة الخ�ساب " مبوجب رخ�سة رقم 124521 ، 

وذلك اىل ال�سيدة/ دي�سى �سيبي �سيبا�ستيان ، هندية اجلن�سية  
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1547

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ مبارك دروي�ض مبارك �سامل الزعابي ، اإماراتي  اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل / �سحى عبدالعليم جدوع 
باإمارة  تاأ�س�ست  التجميل(  لزورد  )مركز  با�سم  املهنية  الرخ�سة  يف  وذلك  اجلن�سية  �سورية 

ال�سارقة مبوجب رخ�سة مهنية رقم )547370(. 
مت تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات.

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

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   

  ال�سماء           
تعلن دائرة حماكم راأ�ض اخليمة باأن املدعو/خليفة حممد ح�سن 
اإىل  )ذي��اب(  ابنه من  الأول ل�سم  املقطع  ، غري  ال�سحي  الفياع 
)حممد( ، ليكون ا�سمه بعد التغيري/حممد خليفة حممد ح�سن 

الفياع ال�سحي.   
وان من له م�سلحة يف العرتا�ض ان يتقدم خال خم�سة ع�سر 
راأ�ض  ال�سهادات يف حمكمة  اق��ام ق�سم  تاريخ الع��ان  يوما من 

اخليمة.
  قا�سي حمكمة راأ�ض اخليمة البتدائية
 عمرو  ال�سعيد ابو اخلري 

 حكومة  را�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
 يف الدعوى  رقم 2017/1413 جتاري كلي   

املدعي : بنك ابوظبي التجاري 
املدعي عيه :  1- اأ�سد اهلل حممود للتجارة العامة - ذ م م ، 2- اأ�سد اهلل حاجي حممود 

3- حياة اهلل حاجي حممود  -  "يعلن اخلبري الدكتور : عقيل حممد هادي ح�سن الهادي ، واملعني 
من قبل حمكمة دبي البتدائية خبريا م�سرفيا يف الدعوى رقم 2017/1413 جتاري كلي ، واملقامة 
حممود  اهلل  اأ�سد    / عليهم  املدعي  فان  للمهمة  وتنفيذا   - الدويل  التجاري  البنك  املدعي/  من 
اهلل حاجي حممود  مدعوون  & حياة  اهلل حاجي حممود   &  اأ�سد  م    م  ذ   - العامة  للتجارة 
حل�سور الجتماع اخلربة امل�سرفية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، واملقرر عقده يوم الثاثاء  
املوافق 2017/9/26 م يف متام ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا - مبقر مكتب اخلبري الكائن يف ديرة - 
بور�سعيد - بناية الو�سل بزن�ض �سنرت - بجوار �سركة املاحة العربية وفندق رحاب روتانا - الطابق 

التا�سع - مكتب رقم )902( - لذا نرجو منكم التكرم باحل�سور يف املوعد املحدد اعاه " 
مكتب اخلبري    
د - عقيل حممد هادي ح�سن    

دعوة حل�سور 
اجتماع اخلربة امل�سرفية 

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2298   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- �سركة الراجحي لان�ساءات - ذ م م  جمهول 
 حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة �سقر باور �سي�ستمز - م م ح 
التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   - ب��در  اح��م��د  نبيه   / وميثله 
وق���دره )71715(  ب��ه  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اه  امل��ذك��ورة 
�ستبا�سر  او خزينة.  وعليه فان املحكمة  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
 يف الدعوى 2017/1412 مدين جزئي

يعلن اخلبري املحا�سبي حممد علي فرحات واملعني من قبل حماكم دبي 
لو�سي   / املدعية  واملقامة من  رقم 2017/1412 مدين جزئي  الق�سية  يف 
ح�سن  جميل  مهند   / عليه  املدعي  فاإن  للمهمة  وتنفيذا   ، كايروود 
بوا�سطة  او  ب�سخ�سه  احل�سابية  اخلربة  اجتماع  حل�سور  مدعو  عوي�ض 
وكيا معتمدا منه واملقرر عقده يوم الحد املوافق 2017/9/24  ال�ساعة 
الرابعة  ع�سرا  مبكتب اخلبري الكائن يف دبي - ديرة - �سارع الرقة - مركز 
الرقة لاأعمال ، بناية فندق ايب�ض ، الطابق 5 ،  مكتب رقم )5001( ، ت : 

04/2500251 ، متحرك : 050-6466748  
اخلبري املحا�سبي - حممد علي فرحات    

اإعالن ح�سور 
اجتماع خربة ح�سابية 

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
املدعي عليه : ري�سنني مويدو �سرييا تايتودات بوتياد  

  2017/2596 الدعوى  يف  البتدائية  الحتادية  ال�سارقة  حمكمة  عدالة  لقرار  تنفيذ 
جتاري جزئي ، املقامة �سدكم من املدعي / بنك راأ�ض اخلمية الوطني  فقد مت ندبنا 
خبريا م�سرفيا يف الدعوى امل�سار اليها ، وعليه  فقد مت حتديد يوم الربعاء  املوافق 
مكتبنا  مقر  يف  اخلربة  لجتماع  موعدا  �سباحا    11  :  00  : ال�ساعة    2017/9/20
الكائن يف دبي - �سارع ال�سيخ زايد - برج املدينة 1- مكتب رقم 306 ، هاتف 3275322 
املحدد  املوعد  قانونا يف  او من ميثلكم  راجني احل�سور   ، دبي  رقم 3275311  فاك�ض 

م�سطحبني معكم �سورة عن كافة امل�ستندات املوؤيدة لدفوعكم
  عبد احلميد زيتون 
خبري حما�صبي وم�صريف
قيد رقم 252 وزارة العدل    

اعالن حل�سور اجتماع اخلربة   
العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   

للمحا�سبة  اخلليج  مركز   - العبدويل  جا�سم  احمد   / املحا�سبي  اخلبري  يعلن 
رقم 2017/36  الق�سية  البتدائية يف  دبي  واملعني من قبل حمكمة   - والتدقيق 
ال�سحية  الدوات  لتجارة  عبدول  جاهري   / املدعية  من  واملقامة   ، جزئي  مدين 
م  م  ذ  �ض   - للتجارة  ماك�ض  بيلد  �سركة   / عليها  املدعي  فان  للمهمة  وتنفيذا   -
اقبال  ا�سعد  املدخل  واخل�سم  �سابقا(  م  م  ذ  �ض  للتجارة  ماك�ض  بيلد  )�سوبرمي 
عقده  واملقرر  ميثلها  من  او  احل�سابية  اخلربة  اجتماع  حل�سور  �سالت  حممد 
يوم الربعاء املوافق 2017/9/20 ال�ساعة الواحدة ظهرا مبكتب اخلبري - مركز 
اخلليج للمحا�سبة والتدقيق - الكائن يف دبي - ديرة - اخلبي�سي - �سارع �ساح 
الدين -  بناية العبدويل )اأعلى معر�ض �سرياميك راأ�ض اخليمة( - الطابق الأول 

- مكتب رقم 104 - ت : 04/2684700 - 050/6356170 
اخلبري املحا�صبي / احمد جا�صم العبدويل         

اإعالن ح�سور 
اجتماع خربة ح�سابية 

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
   يف  الدعوى 2017/1147  جتاري كلي    

ال�سادة املدعي عليهم : 1- مطعم ومقهي جراند ابو �سقرة  ، 2- توفيق حممد توفيق  
3- نان�سي توفيق حممد توفيق رباط 4- طارق احمد احمد ال�سيد عثمان 

مبا ان هناك دعوى مقامة �سدكم من قبل املدعي/ بنك م�سر فرع دبي 
 اأمام حماكم دبي اأونه مت تعيينا خبريا م�سرفيا بالدعوى اأعاه مبوجب احلكم ال�سادر 
به فاننا ندعوكم حل�سور اجتماع خربة وذلك يوم الربعاء  املوافق 2017/9/20  يف متام 
ال�ساعة احلادية ع�سر ظهرا مبقر مكتبنا انرتا لا�ست�سارات املالية  - ذلك بالعنوان التايل 
: دبي - حمي�سنة - �سارع بريوت - بناية امليزان - الطابق الثالث - مكتب  303 مقابل 
مركز كلداري لتعليم قيادة ال�سيارات  - وبذات البناية يوجد بنك دبي  التجاري تليفون : 
042206899 ، فاك�ض : 042206877  يرجى الطاع و اإح�سار كافة ما لديكم من م�ستندات 

واحلر�ض على احل�سور  يف املوعد اق�ساه. 
اخلبري املح�سابي وامل�سريف  
  د. علي را�سد الكيتوب 

 اإعالن بالن�سر

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2017/1301 جتاري )جزئي( 
بوا�سطة الن�سر

بناء على طلب حمكمة عجمان الحتاية البتدائية 
اىل املدعى عليه/ 1( فاتيل لتنقية مياه ال�سرب

اقام املدعي/�سركة الوفاق للتمويل - �ض م خ ، جن�سيته / الإمارات العربية املتحدة 
عنوانه / اإمارة ابوظبي - �سارع املطار - بنف�ض بناية بنك الإحتاد الوطني 

الدعوى برقم / 2017/1301 )جتاري )جزئي(( - عجمان 
ومو�سوعها / مطالبة مببلغ وقدره / 73.794.49/ ثاثة و�سبعون الف و�سبعمائة واربعة وت�سعون 

درهم وت�سعة واربعون فل�ض 
فانت مكلف باحل�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
وذلك يف ال�ساعة  8.30 من يوم 5 �سهر  اكتوبر ل�سنة 2017 م.  وذلك يف النظر الدعوى بو�سفك 

مدعي عليه.  حرر بتاريخ : 2017/9/7  
مكتب اإدارة الدعوى

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
اإعادة اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2017/1301 جتاري )جزئي( 
بوا�سطة الن�سر

بناء على طلب حمكمة عجمان الحتاية البتدائية 
اىل املدعى عليه/ 1( �سيماء ر�سا علي ح�سني حممد ، جن�سيته / 

اقام املدعي/�سركة الوفاق للتمويل - �ض م خ ، جن�سيته / الإمارات العربية املتحدة 
عنوانه / اإمارة ابوظبي - �سارع املطار - بنف�ض بناية بنك الإحتاد الوطني 

الدعوى برقم / 2017/1301 )جتاري )جزئي(( - عجمان 
ومو�سوعها / مطالبة مببلغ وقدره / 73.794.49/ ثاثة و�سبعون الف و�سبعمائة واربعة وت�سعون 

درهم وت�سعة واربعون فل�ض 
فانت مكلف باحل�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
وذلك يف ال�ساعة  8.30 من يوم 5 �سهر  اكتوبر ل�سنة 2017 م.  وذلك يف النظر الدعوى بو�سفك 

مدعي عليه.  حرر بتاريخ : 2017/9/7  
مكتب اإدارة الدعوى

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1554
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد وليد عدنان قزيها - �سوري  اجلن�سية يرغب يف البيع 
�سوري   - نوياتي  عزو  حممد  نبيل  حممد  وال�سيد/    %  50 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل 
 / امل�سماة  مهنية  الرخ�سة  يف   %50 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية 
�سامل  نا�سر  بن  احمد  عمر  ال�سيد/  اىل  وذلك   -   625780 رقم  رخ�سة   - فروج  اطيب  كافترييا 
اليا�سي - اإماراتي اجلن�سية بن�سبة )100%( - تعديات اخرى : مت تغري ال�سكل القانوين من �سركة 

اعمال مهنية اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات. 
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1553
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سوكت علي حممد �سريف - باك�ستاين  اجلن�سية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف الرخ�سة مهنية امل�سماة - ور�سة انوار املدينة لت�سليح 
عادم وبراد ال�سيارات ، رخ�سة رقم  612791  وذلك اىل ال�سيد/ ودود جان بن حممد يخ�سي�ض - 
باك�ستاين اجلن�سية بن�سبة  100%  - تعديات اخرى : مت تعديل ال�سم التجاري القدمي - ور�سة 

انوار املدينة لت�سليح عادم وبراد ال�سيارات  
ال�سم التجاري اجلديد : ور�سة انوار املدينة لت�سليح كهرباء ال�سيارات  

وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1552

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد ا�سامه فار�ض عزوين ، اردين  اجلن�سية وحيث 
البالغة 100% اىل الطرف  البيع والتنازل عن كامل ح�سته  ان الطرف الأول يرغب يف 
اردين   ، اجلعران  ح�سن  علي  خمي�ض  ال�سيد/  منهما  لكل   %50 بواقع  والثالث  الثاين 
اجلن�سية  وال�سيد/ ح�سام حممد عبدالقادر عوده - اردين اجلن�سية يف الرخ�سة مهنية 

امل�سماة ور�سة املورد ل�سيانة ال�سيارات - رخ�سة رقم 613888 
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
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وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   

 اإعالن 
�سركة  ف��رع   - م  ���ض   - بينونة  نوفو  ال�����س��ادة/   ب��اأن  القت�ساد  وزارة  تعلن 
رقم  حتت  ال���وزارة  ل��دى  الجنبية  ال�سركات  �سجل  يف  مقيدة  )ايطاليا( 
التجاري  ال��وزارة بطلب لتعديل ال�سم  ال�سركة اىل  )145( وقد تقدمت 
وتعديل   - ابوظبي   - ال  ار    ا���ض  انرتنا�سيونال  بينونة  ن��ووف��و  لي�سبح 

بياناتها يف �سجل ال�سركات الجنبية تبعا لذلك. 
ال��وزارة يف ميعاد ل  اأ�سحاب احل��ق   باإعرتا�سهم اىل  يرجى من ال�سادة 

يتجاوز ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا الإعان. 
حتريرا يف   2017/9/14 

اأحمد علي احلو�صني 
مدير ادارة الت�صجيل التجاري  

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
رقم 2017/1066 جتاري )جزئي( ال�سارقة 

املقامة من : بنك الإحتاد الوطني 
بوكالة املحامي / عبدالقادر ح�سني بخيت

�سد املدعي عليه / ال�سيد حممد عبداهلل الأمريي 
مدعو �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد حل�سور اجتماع اخلربة 
املقرر عقده يوم الربعاء املوافق 2017/9/20 ، ال�ساعة 3.00 ع�سرا 

وذلك مبكتب اخلبري يف مركز اك�سبو - قاعة الجتماعات. 
رجاء اح�سار كافة امل�ستندات املتوفرة لديكم لتقدمي للخربة

  اخلبري/ �صارة املن�صوري      

اإعالن حل�سور 
اإجتماع اخلربة يف الق�سية 

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
    يف الق�سية رقم 2017/1153 جتاري كلي 

املرفوعة من  بنك دبي التجاري - �ض م ع  بوكالة : بيت احلكمة للمحاماة وال�ست�سارات 
القانونية �سد : 1- �سكوب لتجارة الو�سائل الإعانية - ذ م م  2-�سيدهارت ماهي�ض دايف 
بينوج   -3  ، م  م  ذ   - العانية  الو�سائل  لتجارة  �سكوب  ملديونية  و�سامن  كفيل  ب�سفته 
فايلومربان كري�سنان   بال�سارة اىل كتاب حمكمة دبي البتدائية املوؤرخ يف 2017/9/14 
واملت�سمن تكليفي خبريا يف الق�سية املذكورة اعاه نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع 
�سباحا    11.00 ال�ساعة    2017/9/25 امل��واف��ق  الثنني  ي��وم  امل��ذك��ورة  الق�سية  يف  اخل��ربة 
وذلك على العنوان التايل : مكتب اخلبري: احمد ماجد لوتاه- الهال كابيتال- الطابق 
�سنرت-  �سيتي  دي��رة  بجانب  للتامني-  الوطنية  دب��ي  بناية   -  302 رق��م  مكتب  الثالث- 
كافة  وتقدمي  امل��ذك��ور  املوعد  يف  للح�سور  ندعوكم  ل��ذا   04-2999000 هاتف  بور�سعيد 

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

الهالل كابيتال
    اعالن ن�سر اجتماع خربة

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة 

ا�سم ال�سركة : بالك اإنك لت�صميم مواقع ال�صبكة املعلوماتية - �ض ذ م م 
العنوان :  مكتب رقم 2405 ملك بيزن�ض �سنرتال تاور - تيكوم - ال�سكل القانوين: 
التجاري:  بال�سجل  القيد  رق��م    745002 الرخ�سة:  رق��م  حم���دودة.  م�سوؤولية  ذات 
1196793 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف 
ال�سجل التجاري لديها باإنحال ال�سركة املذكورة اأعاه، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2017/9/11  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/9/11  
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني الفهد للمحا�صبة 
القانونية   العنوان : مكتب رقم 801-38 - ليدينغ بيزن�ض �سنرت - اخلليج التجاري 
- بردبي -  هاتف  5596338-04 فاك�ض :            م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/الفهد للمحا�صبة القانونية   
العنوان : مكتب رقم 801-38 - ليدينغ بيزن�ض �سنرت - اخلليج التجاري - بردبي -  
هاتف  5596338-04 فاك�ض :            مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
بالك اإنك لت�صميم  بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاه لت�سفية 
مواقع ال�صبكة املعلوماتية - �ض ذ م م   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
   2017/9/11 بتاريخ    دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق    2017/9/11
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اه،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
نا�سر خمي�ض �سليمان حممد النقبي - اجلن�سية : الإمارات - وطلبا الت�سديق على 
حمرر يت�سمن )تنازل(  يف ال�سم التجاري مدر�سة خورفكان النموذجية اخلا�سة 
وال�سادرة  من دائرة التنمية القت�سادية يف  ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 241137 
ال�سيد/  اىل  بخورفكان.   القت�سادية  التنمية  دائ��رة   1989/11/4 بتاريخ  ال�سادر 
�سلطان �سيف �سلطان مك�سح ال�سماحي اجلن�سية : الإمارات -  ليكن معلوما للجميع 
بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن 

يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العان
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
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عربي ودويل
تون�س ت�صمح لن�صائها ر�صميا بالزواج من غري امل�صلم

•• الفجر – تون�س - خا�س
اأنهى وزير العدل التون�سي العمل مبن�سور عام 1973 املتعلق 
بزواج املراأة التون�سية امل�سلمة بغري امل�سلم واألغى كل من وزير 
املتعلقة  املنا�سري  جميع  اخلارجية  ووزي���ر  املحلية  ال�����س��وؤون 
اإىل  ا�ستنادا  قرينها  اختيار  يف  التون�سية  حرية  م��ن  باحلد 
خمالفة املنا�سري املذكورة للد�ستور وتعار�سها مع التفاقيات 
واأن  ل�سيما  التون�سية،  الدولة  من  عليها  امل�سادق  الدولية 
املنا�سري ل ميكن لها بحكم طبيعتها اأن تن�سئ حقوقا اأو مت�ض 
تف�سري  على  يقت�سر  دوره���ا  لأن  القانونية  الو�سعيات  م��ن 

الن�سو�ض الت�سريعية والرتتيبية.

ومت انهاء العمل باملن�سور املتعلق بزواج املراأة التون�سية امل�سلمة 
بغري امل�سلم بعد اأن اأ�سدر رئي�ض احلكومة قرارا يق�سي باإلغاء 
التعليمات الكتابية التي �سبق اأن اأ�سدرها الوزير الأول يف 19 

اأكتوبر 1973 حتت عدد 606.
تون�سية  ام���راأة  كل  مينع  قانوين  ن�ض  هو   1973 ومن�سور 
م�سلمة من الزواج من �سخ�ض غري م�سلم قبل اإ�سهار اإ�سامه 

اأمام جلنة ت�سريع خا�سة.
ومتت هذه القرارات اإثر دعوة الرئي�ض التون�سي الباجي قائد 
مبنا�سبة  املا�سي  اأغ�سط�ض  م��ن  ع�سر  الثالث  ي��وم  ال�سب�سي 
الحتفال بالعيد الوطني للمراأة التون�سية اىل الغاء من�سور 

عام 73 املتعلق بزواج املراأة التون�سية امل�سلمة بغري امل�سلم.

•• بغداد-وكاالت:

اأفاد م�سدر ع�سكري عراقي، ام�ض 
اجلمعة، بقيام القوات الأمريكية 
لتنظيم  خم����ط����ط  ب�����اإف�����������س�����ال 
احلبانية  ق��اع��دة  ملهاجمة  داع�����ض 
غرب  كيلومرتاً   80( الع�سكرية 

بغداد(.
املدفعية  اإن  امل���������س����در،  وق��������ال 
اليوم  �سباح  ق�سفت  الأم��ري��ك��ي��ة 
ع���ن���ا����س���ر م�����ن ت���ن���ظ���ي���م داع���������ض 
قاعدة  لق�سف  يخططون  ك��ان��وا 
خال  م��ن  الع�سكرية  احل��ب��ان��ي��ة 
ق��ذائ��ف ال��ه��اون وال�����س��واري��خ، ثم 
مهاجمة القاعدة من اأحد املناطق 
الزراعية مبنطقة الطا�ض )110 

كيلومرتات غرب بغداد( .
الطريان  اأن  امل�������س���در  واأ�����س����اف 
املخطط  ك�سف  امل�سري  الأمريكي 
املدفعية  وق����ام����ت  الإره�������اب�������ي، 
القاعدة  داخ����ل  م���ن  الأم��ري��ك��ي��ة 
التجمعات  ب��ق�����س��ف  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
الق�سف  تنفيذ  قبيل  الإره��اب��ي��ة 
باجتاه القاعدة الع�سكرية، والتي 
امل�ست�سارين  اآلف  فيها  ي��ت��واج��د 
بقية  وم��ن  الأمريكيني  واجل��ن��ود 
بالإ�سافة  الدويل،  التحالف  دول 
اإىل اأن الق�سف ت�سبب با�ستهداف 
ع���دد  ي����ع����رف  ومل  امل����ه����اج����م����ني، 

القتلى .
احلبانية  ق���اع���دة  يف  وي���ت���واج���د 
والتي  ال���ب���اد،  غ���رب  الع�سكرية 

تفتي�ض  ون��ق��ط��ة  م��ط��ع��م��اً  ط��ال��ت 
ل���ل�������س���رط���ة ع���ل���ى ط����ري����ق امل������رور 
مدينتي  ب���ني  ال���راب���ط  ال�����س��ري��ع 
كيلومرتا   375 ونا�سرية  املثنى 

غرب.
معتمد  ال�������س���ايف،  اأح����م����د  وق������ال 
خطيب  ال�������س���ي���ع���ي���ة  امل����رج����ع����ي����ة 
الإمام  �سحن  يف  اجلمعة  ���س��اة 
احل�سني، اأمام الألف من امل�سلني 
خال �ساة اجلمعة اإن املرجعية 
النفجارات  �سحايا  عوائل  تعزي 
العراقية  احل���ك���وم���ة  وت���ط���ال���ب 
لتوفري  جديدة  اإج���راءات  باتخاذ 

الأمن .
اإقالة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  واأع��ل��ن��ت 
م����دي����ر دائ����������رة ال�����س����ت����خ����ب����ارات 
والتحقيقات يف مدينة النا�سرية 
غربي  الن��ف��ج��ارات  خلفية  ع��ل��ى 

النا�سرية.
حمافظ���ة  جم���ل�������ض  وذك�������������������ر 
ال�سرطة  ق�����وات  اأن  ال��ن��ا���س��ري��ة 
ي�ستبه  ����س���خ�������س���ني  اع����ت����ق����ل����ت 
با�س�����رتاكهم بالعملي�����ة الإرهابية، 
تك�������رار  ت��ت��وق��ع  امل��ح��اف��ظ��ة  واأن 
املحافظ�����ة  يف  الع��ت��������������������داءات 
اأمنية  ت��داب��ري  وج��������ود  ع��دم  م��ع 

كافية.
املفخخة  ال�������س���ي���ارات  اإن  وق������ال 
املدينة من  داع�ض دخلت  لتنظيم 
�سحراء  واأن  الب�سرة،  حمافظة 
اخلايا  م��ن  تخلو  ل  امل��ح��اف��ظ��ة 

النائمة لداع�ض.

القواعد  اأك����رب  اإح�����دى  م���ن  ت��ع��د 
اآلف  ال�����ع�����راق،  يف  ال���ع�������س���ك���ري���ة 
الأمريكيني  واجلنود  امل�ست�سارين 
ب���ق���ي���ة دول  وال����ع����راق����ي����ني وم�����ن 
تنظيم  ملقاتلة  ال���دويل  التحالف 

داع�ض يف العراق.
ام�ض اجلمعة،  ذل��ك، و�سلت،  اىل 
ت���ع���زي���زات ع�����س��ك��ري��ة ك���ب���رية اإىل 
الأنبار،  الأ�سد غربي  قاعدة عني 
تنظيم  �سد  القتال  يف  للم�ساركة 

داع�ض.
املحافظة،  يف  اأمني  م�سدر  وق��ال 
واأ�سلحة  وم���درع���ات  دب���اب���ات  اإن 
خفيفة ومتو�سطة و�سلت ب�سحبة 
قوة اأمنية اإىل قاعدة عني الأ�سد 
للم�ساركة  الأنبار،  غربي  اجلوية 
يف عملية حترير املناطق الغربية 
وكالة  وفق   ، داع�ض  من جمرمي 

اأنباء العراق.
الأمنية  ال����ق����وات  اأن  واأ������س�����اف 
توا�سل  ل��ه��ا  ال�����س��ان��دة  وال���ق���وات 
بعملية  ل��ل�����س��روع  ا���س��ت��ع��دادات��ه��ا 
ال��ن��ط��اق للتحرير  اأم��ن��ي��ة وا���س��ع��ة 
 ، وال���ق���ائ���م  ورواه  ع��ن��ه  اأق�����س��ي��ة 
عنه  منطقت������ي  اأن  مو�سح������اً 
ق�سف  ح���ال���ي���اً  ت�����س��ه��دان  ورواه 

واأ�ساف امل�سدر، الذي طلب عدم 
الك�سف عن ا�سمه، اأن داع�ض داهم 
واأجرى  الثاثة  خطبائه  منازل 
اأقاربهم  مل��ن��ازل  تفتي�ض  عمليات 
بحثاً عنهم ، لفتاً اإىل اأن عمليات 
تكررت  داع�������ض  ق����ي����ادات  ه�����روب 
الأخ���رية  الآون�����ة  ب�سكل لف���ت يف 
معنويات  يف  كبري  انهيار  نتيجة 

التنظيم .
يذكر اأن ق�ساء احلويجة ونواحي 
ال���������زاب وال����ري����ا�����ض  ال����ر�����س����اد و 
كركوك  غربي  جنوب  والعبا�سي 
العا�سر  م��ن��ذ  ت��خ�����س��ع  زال�����ت  م���ا 
 2014 ي���ون���ي���و)ح���زي���ران(  م���ن 
ل�����س��ي��ط��رة ت��ن��ظ��ي��م داع�������ض، فيما 
ت�����س��ع��ى ال����ق����وات ال���ع���راق���ي���ة اإىل 
حت��ري��ره��ا يف الأي�����ام امل��ق��ب��ل��ة بعد 
القوات  حت�سريات  م��ن  الن��ت��ه��اء 

امل�سرتكة. 
من جهة اأخرى، طالبت املرجعية 
ال�����س��ي��ع��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ب���زع���ام���ة علي 
احلكومة  ام�������ض،  ال�����س��ي�����س��ت��اين، 
ال���ع���راق���ي���ة ب��ت��ع��زي��ز الإج��������راءات 
الأمنية عقب مقتل اأكرث من 84 
اآخ��ري��ن يف   93 واإ���س��اب��ة  �سخ�ساً 
التي  والنفجارات  العنف  اأعمال 

النتهاء من كافة ال�ستعدادات. 
ه������ذا وذك�������ر م�������س���در حم���ل���ي يف 
اأم�ض اجلمعة،  حمافظة كركوك، 
اأن ثاثة من اأبرز خطباء تنظيم 
داع�����ض يف احل��وي��ج��ة ه��رب��وا اإىل 

مدفعي وج��وي واأن��ب��اء عن مقتل 
اإرهابيي  م��ن  ال��ع�����س��رات  واإ���س��اب��ة 

داع�ض .
واأ�سار اإىل اأن الق�سف يعد متهيدي 
ق��ب��ي��ل اق���ت���ح���ام امل��ن��ط��ق��ت��ني بعد 

اأب�����رز خ��ط��ب��اء ت��ن��ظ��ي��م داع�������ض يف 
كركوك  ج��ن��وب  احلويجة  ق�ساء 
اىل جهة  ع��وائ��ل��ه��م  م���ع  ه���رب���وا 
جم��ه��ول��ة يف ���س��اع��ة م��ت��اأخ��رة من 

اأم�ض اخلمي�ض .

جهة جمهولة مع عوائلهم، فيما 
وتفتي�ض  مداهمات  التنظيم  نفذ 

للبحث عنهم .
ملوقع  وف�����ق�����اً  امل�����������س�����در،  وق���������ال 
ال�����س��وم��ري��ة ن��ي��وز، اإن ث��اث��ة من 

الناتو يطالب بـ رد عاملي 
حيال انتهاكات بيونغ يانغ

•• بروك�صيل-وكاالت:

�سرح �سكرتري عام حلف �سمال الأطل�سي )ناتو(، ين�ض �ستولتنربغ باأن قيام 
كوريا ال�سمالية باإطاق �ساروخ يف وقت �سابق اأم�ض اجلمعة هو انتهاك اآخر 

م�ستهرت لقرارات منظمة الأمم املتحدة، يتطلب رد فعل عاملي .
اإن  تويرت  الجتماعي  التوا�سل  موقع  على  تغريدة  يف  �ستولتنربغ  وق��ال 
اإطاق كوريا ال�سمالية ل�ساروخ هو انتهاك اآخر م�ستهرت، وتهديد خطري 
لل�سلم والأم��ن الدوليني يتطلب رد فعل عاملي . واأكد م�سوؤولون يف كوريا 
اجلنوبية واليابان اأن كوريا ال�سمالية اأطلقت �ساروخاً مل يتم حتديد نوعه، 

�سرقاً من بيونغ يانغ وحلق فوق اليابان قبل اأن ي�سقط يف املحيط الهادئ.
وكانت كوريا ال�سمالية قد اأطلقت ال�سهر املا�سي �ساروخاً بالي�ستياً ق�سري 
املدى من طراز )هوا�سونغ - 12( فوق اليابان، واأعلنت حكومة بيونغ يانغ 

اأنها اأجرت جتربة على قنبلة هيدروجينية يف 3 �سبتمرب)اأيلول( اجلاري.
يوم  ال�سمالية  ال��دويل عقوبات جديدة على كوريا  الأم��ن  وفر�ض جمل�ض 

الإثنني املا�سي ب�سبب برنامج اأ�سلحتها النووية وال�سواريخ البالي�ستية.

ترامب يندد بهجوم
 لندن ويطالب باإجراءات

•• وا�صنطن-رويرتز:

ندد الرئي�ض الأمريكي، دونالد ترامب، ام�ض اجلمعة، بهجوم وقع يف مرتو 
ت�سديد  مثل  ا�ستباقية  اإج����راءات  ات��خ��اذ  على  ال�سلطات  وح��ث  ل��ن��دن،  اأن��ف��اق 
اجلماعات  ا���س��ت��خ��دام  ع��ل��ى  ال��رق��اب��ة 
يف  ترامب  وق��ال  لاإنرتنت.  املت�سددة 
تغريدة على ح�سابه ال�سخ�سي مبوقع 
التوا�سل الجتماعي تويرت، اإن هجوم 
اإره���اب���ي فا�سل،  ن��ف��ذه  ل��ن��دن  اآخ����ر يف 
اأ���س��خ��ا���ض م��ر���س��ى خمبولون  ه����وؤلء 
�سكوتانديارد،  ي��د  متناول  يف  ك��ان��وا 
ي��ج��ب ات��خ��اذ اإج������راءات ا���س��ت��ب��اق��ي��ة! . 
واأ�ساف يجب التعامل مع الإرهابيني 
�سرامة،  اأك����رث  ب��ط��ري��ق��ة  ال��ف��ا���س��ل��ني 
الإن���رتن���ت ه���و اأدات���ه���م ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف 
التجنيد التي يجب علينا اأن نوقفها .

ال�سمالية  ك���وري���ا  م���ع  حم����ادث����ات 
الأخرية  مع  ت�سوية  اإىل  والتو�سل 
للتخل�ض من تر�سانتها النووية اأو 
حتى جتميدها.  ويف ختام مقاله، 
املتحدة  ال���ولي���ات  ال��ك��ات��ب  يح�ض 
ال�سمالية  كوريا  طلب  رف�ض  على 
بني  الع�سكرية  امل���ن���اورات  بتعليق 
الوليات املتحدة وكوريا اجلنوبية 
ال����ربن����ام����ج  م����ق����اب����ل جت���م���ي���د  يف 
وبدًل   ، �سيئة  فكرة  ال��ن��ووي؛ فهي 
م���ن ذل����ك ي��ت��ع��ني ع��ل��ى ال���ولي���ات 
الع�سكري  تعاونها  تعزيز  املتحدة 
ك��وري��ا اجلنوبية وغ��ريه��ا من  م��ع 
كوريا  اأن  املنطقة طاملا  احللفاء يف 

ال�سمالية لديها اأ�سلحة نووية. 

ح�سابات  اإع�������ادة  اإىل  ال�����س��ي��ن��ي��ني 
ولكن  الإ�سرتاتيجية،  اأول��وي��ات��ه��م 
حتى الآن ل توجد دلئل على مثل 

هذا التحول . 

الردع والدبلوما�صية
ويخل�ض كاتب املقال اإىل اأنه نظراً 
اجليو�سرتاتيجي  ال�����س��ي��اق  اإىل 
لن  ال���ع���ق���وب���ات  اإن  ال���ق���ول  مي��ك��ن 
امل���رج���وه، ولذلك  ال��ن��ت��ائ��ج  حت��ق��ق 
لب���د م��ن ال��ل��ج��وء اإىل ال����ردع من 
الع�سكرية  ال����ق����وات  ن�����س��ر  خ����ال 
كيم عن مهاجمة  لردع  الأمريكية 
وكذلك  الإم���ري���ك���ي���ني،  احل���ل���ف���اء 
ا���س��ت��خ��دام ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة واإج����راء 

ولكن لي�ض لدرجة تدمري النظام؛ 
اإذ اإنه يف حال انهيار النظام الكوري 
ال�سني  �ستواجه  ف��ع��ًا،  ال�سمايل 
اأزمة اإن�سانية يف اأقاليمها ال�سرقية 
امل���اأه���ول���ة ب��ال�����س��ك��ان ن��ت��ي��ج��ة تدفق 
ال�سماليني عرب  الكوريني  مايني 
اأن مثل هذا النهيار  احل��دود، كما 
ال���ق���وات  اأن  اأي�������س���اً  ي��ع��ن��ي  ����س���وف 
والبحرية(  )اجل��وي��ة  الأم��ري��ك��ي��ة 
لن تكون حما�سرة يف �سمال �سرق 
تعيد  اأن  مي��ك��ن  ث���م  وم����ن  اآ����س���ي���ا، 
انت�سارها اإىل بحر ال�سني اجلنوبي 
وم�سيق تايوان وهي اأكرث املناطق 
تدفع  ورمب���ا  ال�سينية.  احل��ي��وي��ة 
اأقوال اأو اأفعال كيم املتهورة القادة 

���س��ون��غ بني  اإي���ل  ك��ي��م  اأ�س�سها  ال��ت��ي 
الغنية  ال��دول الكربى  العديد من 
جونغ  كيم  حفيده  الآن  ويحكمها 
النووية  الأ�سلحة  توافر  ف��اإن  اأون، 
يجعلها  ال�����س��م��ال��ي��ة  ك���وري���ا  ل����دى 
ت��ت��ج��ن��ب جم���م���وع���ة وا����س���ع���ة من 

التهديدات. 
الثاين  ال�سبب  اأن  الكاتب  ويو�سح 
كل  مل�سري  ك��ي��م  متابعة  اإىل  ي��ع��ود 
القذايف  ومعمر  ح�سني  �سدام  من 
ع���ن���دم���ا ت���خ���ل���ى ك�����ل م���ن���ه���م���ا عن 
ذلك  اأك��ان  �سواء  النووي  برناجمه 
بالرتا�سي؛  اأو  الإجبار  خال  من 
اإذ مت غزو بادهما والإطاحة بهما 
اأن����ه يتابع  يف ن��ه��اي��ة امل���ط���اف، ك��م��ا 
املتعلقة  الأم�����ور  اأي�����س��اً  ك��ث��ب  ع���ن 
بالتوترات ما بني الوليات املتحدة 
واإي���������ران ح�����ول الت����ف����اق ال���ن���ووي 
العقوبات  فر�ض  اإع��ادة  واحتمالية 
التزامها  ع���دم  ب�سبب  اإي����ران  ���س��د 
ب�سروط التفاق، ومن ثم فاإن كيم 
والتخلي  ال�ست�سام  يف  يرغب  ل 
مينحه  ال��ذي  الوحيد  امل�سدر  عن 
ال�سبب  اأم�����ا  وال�����س��ل��ط��ة.  ال���ن���ف���وذ 
ال���ث���ال���ث، ب�����راأي ال���ك���ات���ب، ف��ه��و اأن 
العقوبات القت�سادية لها حدودها 
ل  ديكتاتور  اإىل  بالن�سبة  وخا�سة 
يهتم ب�سحة مواطنيه اأو ثروتهم؛ 
وبع�ض  وح��ا���س��ي��ت��ه  ك��ي��م  يتمتع  اإذ 
بالرفاهية  احل���زب  يف  امل�����س��وؤول��ني 
كوريا  ���س��ك��ان  معظم  ي��ع��اين  بينما 
ال�����س��م��ال��ي��ة ال���ب���ال���غ ع����دده����م 25 
املدقع،  ال��ف��ق��ر  م��ن  ن�سمة  م��ل��ي��ون 
وُي���ق���در ب����اأن م��ل��ي��وين ���س��خ�����ض قد 
خال  املجاعة  يف  م�سرعهم  لقوا 

•• وا�صنطن-وكاالت:

كتب ال�سحفي فريد كابان مبجلة 
الوقت  ح��ان  اأن��ه  الأمريكية  �سليت 
ال�سمالية،  ك��وري��ا  م��ع  ح���وار  ل��ب��دء 
ُتعد  الدبلوما�سية  اأن  اإىل  م�سرياً 
املتاحة  اخل�����ي�����ارات  اأف�������س���ل  اأح������د 
ل���ل���ولي���ات امل���ت���ح���دة ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
مل  اإذا  حتى  ال��ن��ووي��ة،  ي��ان��غ  بيونغ 
ي��ح��ق��ق ه�����ذا ال���ن���ه���ج ال���ك���ث���ري من 

النتائج. 
وع����ل����ى رغ������م ال���������س����ك����اوى ب�������س���اأن 
الأمن  ملجل�ض  اجل��دي��دة  العقوبات 
اأنها  بحجة  ال�سمالية  ك��وري��ا  �سد 
لإجبار  يكفي  مب��ا  ���س��ارم��ة  لي�ست 
عن  التخلى  ع��ل��ى  اأون  ج��ون��غ  ك��ي��م 
الوليات  على  ال��ن��ووي،  برناجمه 
ل  اأن  حقيقة  ت��واج��ه  اأن  امل��ت��ح��دة 
كيم  ي��ج��رب  اأن  ����س���اأن���ه  م���ن  ����س���يء 
اأن كوريا  القيام بذلك؛ حيث  على 
ال�سمالية باتت قوة نووية حتى واإن 
خمتربة  وغ��ري  �سغرية  ق��وة  كانت 
بالكامل، ولكن مثلما هو احلال مع 
القوى النووية الأخرى، فاإن اأكرث 
للتعامل معها هي  الفاعلة  الطرق 

الردع والدبلوما�سية. 

ثالثة اأ�صباب 
اأ�سباب  ثاثة  املقال  كاتب  ويحدد 
وراء اإ�سرار كيم على عدم التخلى 
ويتمثل  ال���ن���ووي���ة،  اأ���س��ل��ح��ت��ه  ع���ن 
يعد  مل  ك��ي��م  اأن  يف  الأول  ال�سبب 
النووية  الأ���س��ل��ح��ة  ه��ذه  اإل  ميلك 
فهي فعًا كل ما لديه ، وبالن�سبة 
وال�سغرية  ال��ف��ق��رية  ال���دول���ة  اإىل 

ومل  الع�سرين،  ال��ق��رن  ت�سعينيات 
تتاأثر �سالة كيم. 

عقوبات اأكرث �صرامة
جمل�ض  اأن  اإىل  ال���ك���ات���ب  وي�����س��ري 
الأم�������ن ال�������دويل ق����د ف���ر����ض يوم 
الث��ن��ني امل��ا���س��ي ع��ق��وب��ات جديدة 
ال�سمالية،  كوريا  املدى �سد  بعيدة 
حت��ظ��ر ����س���ادرات امل��ن�����س��وج��ات من 
الغاز  بيع  وكذلك  ال�سمالية  كوريا 
اإ�سافة  الأخ������رية،  اإىل  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
كوريا  ل������واردات  ���س��ق��ف  و���س��ع  اإىل 
ال�سمالية من النفط املكرر لدرجة 
للباد  احلايل  ال�ستهاك  خف�ض 
ال�سماح  عن  ف�سًا   ،10% بنحو 
امل�ستبه  لل�سفن  تفتي�ض  بعمليات 
اإىل  الأ�سلحة  اأو  الوقود  حملها  يف 
ولكن  ال�سمالية.   ك��وري��ا  م��وان��ىء 
اإىل  ت��ط��م��ح  ك���ان���ت  ت���رام���ب  اإدارة 
عقوبات اأكرث ت�سدداً تت�سمن حظر 
للنفط  ال�سمالية  ك��وري��ا  ا���س��ت��رياد 
املكرر وجتميد الأ�سول ال�سخ�سية 
العقوبات  ه��ذه  مثل  اأن  بيد  لكيم، 
اأبداً يف  ال�سارمة لن يتم متريرها 
جمل�ض الأمن، بح�سب الكاتب، فهي 
يقومون  م��ن  م��واف��ق��ة  اإىل  حت��ت��اج 
فعًا بالتجارة مع كوريا ال�سمالية 
اأي  ي���وج���د  )ل  ال�����س��ني  وخ���ا����س���ة 
جت������ارة م�����س��رتك��ة ب����ني ال����ولي����ات 

املتحدة وكوريا ال�سمالية(. 

اإ�صقاط كيم .. مع�صلة لل�صني
يف  املع�سلة  تكمن  الكاتب:  ويقول 
اأن ال�سني ترغب يف معاقبة كوريا 
ال�سمالية على �سواريخها النووية 

تعزيزات كبرية اإىل قاعدة عني االأ�صد يف االأنبار

القوات الأمريكية حتبط هجومًا لداع�س غرب بغداد

يف حال انهيار النظام الكوري �صتواجه ال�صني اأزمة اإن�صانية

لهذه الأ�صباب تتم�صك كوريا ال�صمالية بربناجمها النووي 

النم�صا ترف�س مقرتحات رئي�س املفو�صية 
الأوروبية بتو�صيع منطقة “�صينجن«

•• فيينا-وام: 

رف�ض كري�ستيان كرين رئي�ض وزراء النم�سا و�سبا�ستيان كورت�ض 
الربملانية  النتخابات  يف  الرئي�سي  ومناف�سه  اخلارجية  وزي��ر 
بتو�سيع  يونكر  كلود  ج��ان  الأوروب��ي��ة  املفو�سية  رئي�ض  مقرتح 
وتطبيق عملة  الأع�ساء  ال��دول  لت�سمل جميع  �سينجن  منطقة 
اليورو يف كافة اأنحاء الحتاد. وقال امل�ست�سار كرين - يف ت�سريح 
قابل  غ��ري  املفهوم  “هذا   - النم�ساوية  ال�سحافة  وك��ال��ة  نقلته 
للتطبيق من وجهة نظري” ..وطالب يف املقابل ببذل املزيد من 

اجلهود يف النواحي القت�سادية.

اجراء جديد للمراة التون�سية

مائة دولة توؤيد اإ�صالح الأمم املتحدة برلني: الناتو يت�صرف بتعقل اإزاء مناورة �صاباد الرو�صية 
•• برلني-وكاالت:

ذكرت وزيرة الدفاع الأملانية اأورزول فون دير لين اأن حلف 
�سمال الأطل�سي )الناتو( لن ي�ستجيب لا�ستفزازات التي 
متثلها املناورة الع�سكرية امل�سرتكة بني رو�سيا وبيارو�ض، 

. املعروفة با�سم �ساباد 2017 
الأملانية  بيلد  ل�سحيفة  ت�سريحات  يف  ال��وزي��رة  وق��ال��ت 
ال�سادرة ام�ض اجلمعة اإن رد فعل احللف اإزاء هذا النت�سار 
لكن  وه��ادئ،  �سليم متاماً، فهو متعقل  الكبري  الع�سكري 

يقظ يف الوقت نف�سه .
واأ�سافت فون دير لين اإن بادها تقوم بدورها يف حتقيق 

الت�سامن داخل احللف عرب امل�ساركة بكتيبة يف ليتوانيا.
اأملانيا،  امل��ن��اورة عن  اأن��ه بالرغم من بعد  ال��وزي��رة  وذك��رت 

رو�سيا  مع  جت��ارب  لديهم  الذين  حلفائنا،  ملخاوف  للغاية  متفهمة  لكني 
وي�سطرون ملعاي�سة هذا الرتكز الكبري للقوات على حدودهم .

واأ���س��اف��ت ال���وزي���رة اأن رو���س��ي��ا ف��ق��دت ال��ك��ث��ري م��ن الثقة 
بت�سرفها يف اأوكرانيا.

ورف�ست رو�سيا املخاوف الغربية ب�ساأن املناورات الع�سكرية 
التي بداأتها اأم�ض اخلمي�ض مع جارتها وحليفتها الوثيقة 

بيارو�ض.
-يف  بي�سكوف  دمي��رتي  الكرملني  با�سم  املتحدث  وق��ال 
ت�سريحات ن�سرتها وكالة اأنباء تا�ض الرو�سية الر�سمية: 

اإن اأي دولة لها احلق يف القيام مبثل هذه املناورات .
اإطار  يف  تتم  الع�سكرية  التدريبات  اأن  بي�سكوف  واأ�ساف 
ذات  القواعد  وكافة  ال��دويل  بالقانون  ال�سارم  الل��ت��زام 

ال�سلة .
)غرب(  �ساباد  مناورة  اإن  الرو�سية  الدفاع  وزارة  وقالت 
اأ���س��ب��وع، حتاكي  مل���دة  �ست�ستمر  ال��ت��ي  امل��و���س��ع��ة  امل�����س��رتك��ة 
اإىل  ي�سل  م��ا  بها  و�سي�سارك  والبحر،  واجل��و  ال��رب  على  القتالية  امل��واق��ف 

12700 جندي.

•• نيويورك-اأ ف ب:

، لي�ض بينها فرن�سا حتى الن، اعانا اقرتحته الوليات  اأي��دت مئة دولة 
موكب  يف  الث��ن��ني  اق���راره  يتم  ان  يتوقع  املتحدة  المم  لإ���س��اح  املتحدة 

برئا�سة دونالد ترامب يف نيويورك، بح�سب م�سادر دبلوما�سية.
وهذا احلدث الذي يتم مببادرة امريكية، �سيتم برئا�سة الوليات املتحدة 
و12 دولة اخرى بينها املانيا، بح�سب امل�سادر ذاتها. ول تزال باري�ض التي 
مل تن�سم اىل العان بعك�ض برلني ولندن، تفكر يف املوقف الذي �ستتخذه، 

بح�سب دبلوما�سيني.
ومن املقرر ان يتم خال احلدث املقرر الثنني عند ال�ساعة 14،00 ت غ 
نيكي  املتحدة  المم  يف  المريكية  وال�سفرية  لرتامب  كلمات  ثاث  القاء 

هايلي والمني العام لاأمم املتحدة انتونيو غوتريي�ض.
ال�سبوع  هذا  الفرن�سية  اخلارجية  اكتفت  موقفها  ب�ساأن  �سوؤال  على  وردا 
بالقول ان فرن�سا �ستاأخذ علما باهتمام مبقرتحات ترامب وذلك ع�سية بدء 

اجتماعات اجلمعية العامة لاأمم املتحدة يف م�ستوى القادة.

وحتى الآن كان ترامب منتقدا ب�سدة لاأمم املتحدة. وتاأتي مبادرته يف وقت 
تناغمها  لتح�سني  املتحدة  لاأمم  اإ�ساحات  عملية  غوتريي�ض  فيه  اطلق 
تعزيز  يجب  ان��ه  ال��ث��اث��اء  الفرن�سية  اخل��ارج��ي��ة  وق��ال��ت  التكاليف.  ب��اق��ل 
التحديات  مواجهة  يف  املتحدة  المم  وفاعلية  الط���راف  املتعدد  النظام 
غوتريي�ض  حت��رك  ال�سدد،  بهذا  بالكامل،  ندعم  نحن  و  الكربى  العاملية 

ونعمل يف هذا الجتاه مع ابرز �سركائنا يف نيويورك .
على  بر�ض  فران�ض  ح�سلت  وال���ذي  الث��ن��ني  املرتقب  ال�سيا�سي  والع���ان 
ن�سخة منه، ي�سمل ع�سر تاأكيدات والتزامات تهدف اىل جعل المم املتحدة 
التي كثريا ما تنعت بانها تعاين من ثقل اداري وعايل الكلفة، اكرث جناعة 

وفعالية .
والذي  اغ�سط�ض  اآب  يف  الول  الع���ان  م�����س��روع  وزع���ت  وا�سنطن  وك��ان��ت 
14 دولة من كافة  العام يف ال�ساحات، على  اكد على م�سوؤولية المني 
�سلوفاكيا  اىل  الن�ض  ار�سل  املتحدة  واململكة  املانيا  على  وع��اوة  ال��ق��ارات. 
والنيجر  والردن  وتاياند  واندوني�سيا  واليابان  والهند  وال�سني  وكندا 

ورواندا وال�سنغال والأوراغواي.
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العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1062 احوال نف�ض م�سلمني 
اىل املدعي عليه / 1- عبداهلل حممد �سليم زريق  جمهول حمل القامة مبا 
اأق��ام عليك  ان املدعي/ هناء حممد عبداملويل وميثله : نبيه احمد ب��در   قد 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالطاق لل�سرر ونفقة عدة ونفقة اولد �ساملة 
وموؤخر ال�سداق وم�سكن �سرعي وتقرير ح�سانة واجرة حا�سنة واجرة خادمة 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.10 بالقاعة  ���ض   8.30 ال�ساعة     2017/9/24
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/4561  عمايل جزئي             

اأن  للتجميل   جمهول حمل القامة مبا  ال�ساعر  املدعى عليه/1- مركز  اىل 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  الرحمان   قد  املدعي/باريه حبيب 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )22500 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
وحددت    )MB162333424AE( ال�سكوى  رقم  وامل�ساريف   والر�سوم 
لها جل�سة يوم اخلمي�ض  املوافق 2017/9/28  ال�ساعة 8.30 �سباحا  بالقاعة : 
Ch1.A.5   لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اأي��ام  بثاثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/6005  عمايل جزئي             
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- رو���س��ان ل��اع��م��ال الفنية - ���ض ذ م م   جم��ه��ول حمل 
اأق���ام عليك الدعوى  ق��د  امل��دع��ي/اجم��د علي ط��ال��ب علي -   اأن  الق��ام��ة مب��ا 
دره�����م(   24233( وق����دره����ا  ع��م��ال��ي��ة  امل���ط���ال���ب���ة مب�����س��ت��ح��ق��ات  وم���و����س���وع���ه���ا 
 وت���ذك���رة ع����وده مب��ب��ل��غ )1000 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف  رق���م ال�سكوى

الثاثاء   ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت    )MB174178786AE/2017(
املوافق 2017/9/26  ال�ساعة 8.30 �سباحا  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 بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/4310  عمايل جزئي             

املدعي/ اأن  القامة مبا  لل�سياحة   جمهول حمل  كتارا  عليه/1-  املدعى  اىل 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد  حممد فتحي جمعه اجلندي   
مب�ستحقات عمالية وقدرها )54700 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
وحددت   )MB17269819AE( ال�سكوى  رق��م  وامل�����س��اري��ف   وال��ر���س��وم 
لها جل�سة يوم الثنني  املوافق 2017/10/2  ال�ساعة 8.30 �سباحا  بالقاعة : 
Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اأي��ام  بثاثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/7942  عمايل جزئي             

جمهول  م   م  ذ  ���ض   - الفنية  ل��اع��م��ال  النه�سة  رك��ن   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / واج���د ع��ل��ي �سم�سري خ���ان -  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 )13250 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )1500 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�����س��اري��ف ورقم 
ال�سكوى)MB175874551AE( وحددت لها جل�سة يوم الثنني   املوافق 
مكلف  فاأنت  لذا    Ch1.A.1  : بالقاعة  م�ساءا   15.00 ال�ساعة    2017/9/18
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
املحكمة  )واأم����رت  الأق���ل  على  اأي���ام  بثاثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات 

بتق�سري مدة الإعان(. 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2869  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- جورج اكاداميا توبيو  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - ال�سام�سي 
مببلغ وقدره )18.643.30 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  
التام.   وح��ددت لها جل�سة يوم  ال�سداد  2.49% �سهريا من 2011/12/20 وحتى 
Ch1.C.13 لذا  بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �ض  املوافق  2017/9/26   الثاثاء   
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2017/940  ا�ستئناف جتاري   
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-اديتيا ديباك اناند 2-مثيما للتكنولوجيا - �ض ذ م 
م  جمهويل حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /�سركة غران غري�ض وميثله : 
القرار/  ا�ستاأنف  قد    - الكتبي  هويدن  بن  عبداهلل  �سعيد  عبداهلل  خليفة 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 2015/1326 جتاري كلي بتاريخ 2017/5/11    
وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2017/9/17  ال�ساعة 10.00 �سباحا  
بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/1018  ا�ستئناف جتاري   

امل�ستاأنف �سده/ 1-ث��اين احمد عبداهلل  جمهول حمل القامة مبا  اىل 
ان امل�ستاأنف /م�سرف الإمارات ال�سامي - �ض م ع وميثله : احمد مهري 
خمي�ض عبيد بن م�سحار   قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى 
بتاريخ 2017/5/24 وح��ددت لها جل�سه  : 2017/610 جتاري جزئي  رقم 
رقم  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة    2017/9/17 امل��واف��ق  الح��د   ي��وم 
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2017/761  ا�ستئناف جتاري   
جمهول  م   م  ذ  ���ض   - لا�ستثمار  1-�سنكرى  ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل�ستاأنف /ا����ض اي ا���ض تيد لب��ي��دو���ض   قد 
كلي  2017/253 جت��اري   : رق��م  بالدعوى  ال�سادر  ا�ستاأنف   احلكم 
املوافق  الرب���ع���اء    ي���وم  ل��ه��ا جل�سه  وح����ددت  ب��ت��اري��خ 2017/4/17  
 ch2.D.19 2017/10/18   ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3438  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- املجاز حلزم الب�سائع   جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ �سعيب احمد م�ستاق احمد   قد اأقام عليك 
املنفذ به  املبلغ  والزامك بدفع  املذكورة اعاه  التنفيذية  الدعوى 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )8022.3( وق���دره 
بال�سافة اىل مبلغ 822 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3377  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- م�سنع روزا للمفرو�سات - �ض ذ م م   جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �سيد حممد �سيد �سفيق الرحمان   قد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )27281( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   2088 مبلغ  اىل  بال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3378  تنفيذ عمايل 
اب��راء للحفات   جمهول حمل القامة مبا  املنفذ �سده/1-  اىل 
عليك  اأق��ام  قد  فران�سي�سكو    �سابادا  يلفريا  التنفيذ/  طالب  ان 
به  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  املذكورة اعاه  التنفيذية  الدعوى 
املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  وق��دره )13373.33( درهم اىل طالب 
بال�سافة اىل مبلغ 1161 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3376  تنفيذ عمايل 
التوظيف   جمهول  دي��رك��ت خل��دم��ات  اينوفي�سن  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ يون�ض ابنى الطاف الطاف احمد 
راتري   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع 
او خزينة  التنفيذ  املنفذ به وقدره )15471.30( درهم اىل طالب  املبلغ 
املحكمة. وعليه  ر�سوم خلزينة  درهم  بال�سافة اىل مبلغ 320  املحكمة. 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3308  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- ال�سرح للمقاولت - �ض  ذ م م   جمهول حمل 
اأق��ام عليك  التنفيذ/ ماهيبال رام���ال   قد  الق��ام��ة مبا ان طالب 
املنفذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  وال���زام���ك  اع���اه  امل���ذك���ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )14821( وق���دره  ب��ه 
فان  وعليه  املحكمة.  ر�سوم خلزينة  درهم  اىل مبلغ 1231  بال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3307  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- كو�ست مدل اي�ست للمقاولت - �ض ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ جمال عبداحلميد املتويل �سليمان 
والزامك  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  رم�سان   قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )35412( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. بال�سافة اىل مبلغ 2664 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/1117   تنفيذ مدين  
ال�سرمان  نا�سر  ب��ن  يحى  ب��ن  ال��ه��ادي  عبد  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
ار  �سي  التنفيذ/ار  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  اليامي  
اأق��ام عليك الدعوى التنفيذية  لتاأجري ال�سيارات - �ض ذ م م   قد 
املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10357( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
 اإخطار عديل

رقم 2017/24336   
للمحاماة  ن�سيب  عبدالرحمن  مكتب  بوكالة  اجلن�سية  م�سري   - ال�سباغ  احمد  رفعت  حممود   : املنذر 
وال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231142( م�سدقة من الكاتب العدل دبي - ب�سفته 
وكيل عن بنك ابوظبي التجاري - مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة من الكاتب العدل ابوظبي  

املنذر اليه : حممد ذبري م�سعود م�سعود الرحمن - باك�ستاين اجلن�سية - العنوان : راأ�ض اخليمة - الظيت 
اجلنوبي - هاتف : 0504330120  

مو�سوع : مطالبة مببلغ  28.788.19  درهم 
مب��وج��ب ذل���ك الخ��ط��ار - ف��اإن��ن��ا ن��ن��ذرك��م ب�����س��رورة ���س��داد امل��ب��ل��غ امل��رت���س��د بذمتكم وال��ب��ال��غ قيمته مبلغ 
)28.788.19( درهم )ثمانية وع�سرون الف و�سبعمائة وثمانية وثمانون درهما وت�سعة ع�سر فل�ض ل غري( 
وذل��ك خال مدة �سبعة اي��ام من تاريخ هذا الع��ان - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الج��راءات بيع 
ال�سيارة التايل موا�سفاتها واملرهونة للمنذر )تويوتا/ر�سا�سي/خ�سو�سي( رقم I/68929 ترخي�ض دبي - 

طبقا لن�ض املادة 175&172 من قانون املعامات التجارية  مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
 املخطر      

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   

اعالن جمموعة )بالن�سر(      
                         اىل املنفذ �سدها: ار�ض احلجار ملقاولت البناء - �ض ذ م م 

مبا ان طالبي التنفيذ اقاموا التنفيذات العمالية املو�سحة بالك�سف ادناه- وذلك للزامك 
ب�سداد املبالغ املو�سحة به خال )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة �ستتخذ 

الجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور.

 ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�سم التنفيذاملبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
18447 درهم
22096 درهم
21452 درهم
22626 درهم
22610 درهم
19791 درهم

 1492 درهم
1735 درهم
1703 درهم
1785 درهم
1784 درهم
1574 درهم

اجلهة طالبة التنفيذ 
غام عبا�ض عبداخلالق
جولنار جان غول رحيم 

طارق رحام علي 
موين لل بي�سوا�ض جرييندرا بي�سوا�ض 

ليتون راي �سويلي�ض راي 
حممد �سيزيل مياه �سم�سو مياه 

2017/1616  تنفيذ عمايل
2017/1600  تنفيذ عمايل
2017/1601  تنفيذ عمايل
2017/1603  تنفيذ عمايل
2017/1605  تنفيذ عمايل
2017/1602  تنفيذ عمايل

م
1
2
3
4
5
6

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
اعالن جمموعة  اإعالن بالن�سر             

اىل املنفذ �سدها: ام ات�ض �سي للمقاولت - �ض ذ م م  
مبا ان طالبي التنفيذ اقاموا التنفيذات املو�سحة بالك�سف ادناه، وذلك للزامك 
ب�سداد املبالغ املو�سحه به خال )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة 

�ستتخذ الجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور 

رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم التنفيذ 
2017/3415  تنفيذ عمايل  
2017/3416  تنفيذ عمايل  
2017/3417  تنفيذ عمايل  
2017/3414  تنفيذ عمايل  

م
1
2
3
4

اجلهة طالبة التنفيذ   
 عا�سف علي �سودهري خادم ح�سني

نور حممد �سند خان 
منظور �سايد خان �سايد باكا

اعظم جان �ساه ر�سول 

 ر�صم التنفيذ   
  906 درهم  
778 درهم  
855 درهم  
728 درهم

 املبلغ املنفذ به   
  9724 درهم 
 7163 درهم
 8698 درهم
 6157  درهم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   

اعالن جمموعة  اإعالن بالن�سر             
                             اىل املنفذ �سدها : األيدا جلوبال للمقاولت والديكور الداخلي - �ض ذ م م

وذلك للزامك  ادن��اه-  بالك�سف  املو�سحة  التنفيذات  اقاموا  التنفيذ  ان طالبي  مبا 
املحكمة  فان  وعليه  التبليغ  تاريخ  من  يوما   )15( خال  به  املو�سحة  املبالغ  ب�سداد 

�ستتخذ الجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور.

 ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�سم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
1021 درهم

984 درهم

11570 درهم

11052 درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 
مانيك ماتوبر عبدالبارك 

ماتوبري 

هال احمد فورموز علي  

 2017/3381
تنفيذ عمايل

  2017/3380
تنفيذ عمايل

م
1

2

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   

اعالن جمموعة ) بالن�سر(      
                      اىل املنفذ �سدها : �سوداكو للهند�سة وامل��ق��اولت - �ض ذ م م    مبا 
ان طالبي التنفيذ اقاموا التنفيذات املو�سحة بالك�سف ادناه- وذلك للزامك ب�سداد 
املبالغ املو�سحة به خال )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة �ستتخذ 

الجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور.

 ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�سم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
987 درهم

778 درهم

6922 درهم

7147 درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 

 خوكون مياه حممد اتور اىل

بال مياه ابو الكام 

 2017/3255
تنفيذ عمايل

 2017/3242
تنفيذ عمايل

م
1

2

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    
                        اىل املدعي عليه/ مطعم مالبا تاجنو�ض - �ض ذ م م  

نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 
لها جل�سة 2017/9/26  ال�ساعة : 8.30 

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

ويف حال تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري. 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 6871/2017/13 
6874/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 �سم�ض الدين تاداتيل حممد علي

�سريجيث الث كالتي 

مبلغ املطالبة
98933 درهم + تذكرة العودة 
98933  درهم + تذكرة العودة

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     

   يف  الدعوى 2017/451    تظلم جتارى               
عبداحل�سني  بهائي  حممد  2-ا�سماعيل  م  م  ذ  �ض   - �سناء  ازي��اء    -1  / �سده  املتظلم  اىل 
 -6 حممد  ا�سماعيل  مف�سل   -5 حممد  ا�سماعيل  حزيفة   -4 حممد  ا�سماعيل  3-حممد 
التجاري -  ابوظبي  التظلم /بنك  اأن  م م جمهول حمل القامة مبا  ذ  �سناء - �ض  مركز 
�ض م ع وميثله : علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن - قد اقام عليك التظلم املذكور اعاه 
جتاري  حتفظي  حجز   2017/399 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  القرار  من  تظلم  ومو�سوعه 
والر�سوم وامل�ساريف.    وحددت لها جل�سه يوم الربعاء املوافق 2017/9/20  ال�ساعة 8.30 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.B.6 رق��م  بالقاعة  �سباحا 
ايام  بثاثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  اأو  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

على الأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري
            رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   

      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     
   يف  الدعوى 2017/383    تظلم جتارى               

اىل املتظلم �سده / 1- بال انرتنا�سيونال للمواد الغذائية - �ض ذ م م  2-كابيتال 
م  م  ذ  �ض   - الغذائية  للمواد  ال�سرق  3-زه���رة  م   م  ذ  �ض   - الغذائية  امل��واد  لتجارة 
4-اودي�سي لتعهدات ال�سفن - �ض ذ م م جمهويل حمل القامة مبا اأن التظلم /بنك 
اي دي بي اي املحدودة    قد اقام عليك التظلم املذكور اعاه ومو�سوعه تظلم من 
القرار ال�سادر يف  احلجز التحفظي رقم )2017/342( جتاري والر�سوم وامل�ساريف.   
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2017/9/27  ال�ساعة 8.30 �سباحا بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.B.6 رق��م 
ايام  بثاثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  اأو  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي 

على الأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال
النفط يتجه لتحقيق مك�صب اأ�صبوعي املزروعي : نتعاون مع رو�صيا ل�صمان توازن �صوق الطاقة 

•• طوكيو-رويرتز:

مكا�سب  لتحقيق  تتجه  لكنها  ام�ض  النفط  اأ�سعار  تراجعت 
ت�سارع  مع  التوايل،  على  برنت  خلام  الثالثة  هي  اأ�سبوعية، 
وترية عمليات اإزالة اآثار الدمار بعد الأعا�سري يف الوليات 

املتحدة وحت�سن اآفاق الطلب.
نزل خام غرب  بتوقيت جرينت�ض   0620 ال�ساعة  وبحلول 
اإىل  باملئة   0.4 اأو  �سنتا   17 الأم��ري��ك��ي  الو�سيط  تك�سا�ض 
50 دولرا لفرتة  49.72 دولر للربميل. وجت��اوز اخلام 
واأغلق  اأ���س��ه��ر  اأرب��ع��ة  يف  م�ستوياته  اأع��ل��ى  لي�سجل  وج��ي��زة 
مرتفعا 1.2 باملئة عند 49.89 دولر للربميل وهو اأعلى 

م�ستوى. 

اأ�سعار  اأكرث يف  ام القت�ساد تتحكم  ال�سيا�سة  اإذا كانت  . وحول ما 
النفط .. قال معايل �سهيل املزروعي ان ا�سعار النفط تتحكم بها 
ال�سيا�سة  ان  اأك��د  ان��ه  ال  باملعقدة  العملية  ..وا���س��ف��ا  ع��وام��ل  ع��دة 
وامل�ساكل اجليو�سيا�سية التي حت�سل يف الدول او يف املناطق املنتجة 
ال�سدد  اأكد معاليه يف هذا  . كما  النفط  اأ�سعار  للنفط تتدخل يف 
..وقال  النفط  �سعر  يتحكم يف  واحد فقط  �سعوبة حتديد عامل 
“ ال�سعر تتحكم به عدة عوامل مثل الطلب والعر�ض بن�سبة اأكرب 
والكبري«. ويف ما يخ�ض  بالرئي�سي  لي�ض  لكن  دور  لها  وال�سيا�سة 
النظرة ال�سائدة �سابقا عن حالة التناف�ض بني دول اخلليج و رو�سيا 
اأوب��ك مع  اتفاقية  “ اليوم بعد  ق��ال معاليه   .. اأ���س��واق الطاقة  يف 
الدول غري الأع�ساء يف املنظمة والدور الكبري الذي لعبته رو�سيا 
 .  « ب��ات مكما ولي�ض تناف�سيا  ان دوره��ا  ال�سوق اعتقد  ت��وازن  يف 

•• ا�صتانا -وام:

امل��زروع��ي وزي��ر الطاقة  اأك��د معايل �سهيل بن حممد ف��رج فار�ض 
ان لدى دولة المارات عاقة ممتازة مع رو�سيا يف قطاع الطاقة 
العربي  بالتعاون مع دول اخلليج  دورا كبريا  حيث لعبت مو�سكو 
ودول منظمة “اوبك” يف توازن �سوق الطاقة. وقال معاليه - يف 
كازاخ�ستان  زيارته  خ��ال  الم���ارات  اأنباء  لوكالة  خا�ض  ت�سريح 
وح�����س��وره ح��ف��ل ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال���ذي نظمه ج��ن��اح الم�����ارات يف 
المارات  ان   - ا�ستانا  ت�ست�سيفه  ال��ذي   7102 اك�سبو  معر�ض 
لدى  ان  اىل  ..م�سريا  كبرية  باأهمية  الرو�سي  ال�سوق  اىل  تنظر 
المارات ا�ستثمارات يف رو�سيا يف قطاع الطاقة وهناك م�ساريع مت 
البرتوكيماويات  اأخ��رى تدر�ض يف قطاع  الع��ان عنها وم�ساريع 

واأ�ساف معاليه “ بالتاأكيد نحن و رو�سيا ننتج البرتول لكن لي�ض 
وبحاجة  لرو�سيا  بحاجة  فالعامل  متناف�سني  نكون  ان  بال�سرورة 
لدول اوبك واعتقد ان دول اخلليج و دول اوبك حتتاج لرو�سيا و 
التعاون بني  معاليه  “ ..وا�سفا  اوب��ك  ل��دول  اي�سا حتتاج  رو�سيا 
اجلانبني باملمتاز واأبدى تطلعه اىل ان يكون هناك تكامل ولي�ض 
والنتاج  النفط  اأ�سعار  حول  الأخ��ري  التفاق  وعن  تعاون.  جمرد 
الطاقة :  وزي��ر  ق��ال معايل   .. كافية  التدابري  تلك  كانت  ما  واذا 
م�سى  ..التفاقية  لوقت  يحتاج  لكن  ك��اف  به  قمنا  ما  ان  اعتقد 
ال�سابقة  ال�سنة  عن  النفط  اأ�سعار  تعديل  ومت  اأ�سهر  ت�سعة  عليها 
18 باملائة ويف نف�ض الوقت جرى تخفي�ض خمزونات  مبا يعادل 
ونزلت  �سنوات  اخلم�ض  متو�سط  تفوق  كانت  التي  العاملي  النفط 

بن�سبة كبرية وانتهى الفائ�ض يف ال�سوق  . 

الذهب الأ�صود.. بوابة البو�صنة جلني مليارات اأوروبا

موؤمتر ال�صياحة العاملية يف ال�صني ي�صلط ال�صوء على �صياحة راأ�س اخليمة

الذهب يرتاجع بعد احتمالت رفع الفائدة الأمريكية 

الإ�صرتليني ي�صعد لأعلى م�صتوى منذ الت�صويت للربيك�صت

�صدود الدولة حت�صد 213.908 مرت مكعب من مياه الأمطار

وقال دانيال هاني�ض املحلل دىل اإي��ه.اإن.زد “اأعتقد اأن 
الحتياطي  جمل�ض  على  متزايد  ب�سكل  تركز  ال�سوق 
الحت����ادي البنك امل��رك��زي الأم��ري��ك��ي واح��ت��م��ال رفع 

لأ�سعار الفائدة جمددا هذا العام«.
ومن املقرر اأن يبداأ اجتماع جمل�ض الحتياطي القادم 

بخ�سو�ض ال�سيا�سة النقدية يف 19 �سبتمرب اأيلول.
ال�سندات  ال��دولر وعوائد  الفائدة  اأ�سعار  رفع  ويدعم 

بينما يفر�ض �سغوطا على الذهب.
الف�سة  ا�ستقرت  الأخ��رى،  النفي�سة  املعادن  بني  ومن 
17.75 دولر لاأوقية وتتجه  دون تغري يذكر عند 

لتكبد اأول خ�سارة اأ�سبوعية يف اأربعة اأ�سابيع.
دولر   976.74 اإىل  باملئة   0.2 الباتني  وت��راج��ع 
باملئة منذ بداية  اث��ن��ني  اأك���رث م��ن  ل��اأوق��ي��ة، وه��ب��ط 
منذ  اأ�سبوعية  خ�سارة  اأك��رب  لتكبد  متجها  الأ���س��ب��وع، 

اأوائل مايو اأيار.
وزاد الباديوم 0.2 باملئة اإىل 932.95 دولر، بعدما 
اأم�ض اخلمي�ض.  اأ�سابيع  اأربعة  اأدن��ى م�ستوياته يف  بلغ 

ويتجه املعدن لت�سجيل ثاين هبوط اأ�سبوعي.

لارتفاع  الربيطانية  العملة  ذل��ك  ودف��ع  الأوروب���ي. 
املئة ومبقدار �سنتني كاملني فوق  1.5 يف  اأك��رث من 
بنك  ق��رار  بعد  ال��ذي لم�سته  دولر   1.34 م�ستوى 
اجنلرتا ب�ساأن ال�سيا�سة النقدية اأم�ض الأول اخلمي�ض، 
ليتجه ال�سرتليني �سوب حتقيق مك�سب بواقع 3.3 
يف املئة على اأ�سا�ض مرجح بالتجارة، يف اأف�سل اأداء له 

منذ فرباير �سباط 2009.
اإ���س��اب��ة عدد  اأ���س��ف��ر ع���ن  واأدت ت��ق��اري��ر ع���ن ان��ف��ج��ار 
م��ن رك���اب ق��ط��ار مب��رتو اأن��ف��اق ل��ن��دن اإىل انخفا�ض 
اجتاهه  ي�ستاأنف  اأن  قبل  وجيزة  لفرتة  الإ�سرتليني 

ال�سعودي. 
ارتفع  امل�����وح�����دة،  الأوروب������ي������ة  ال��ع��م��ل��ة  م���ق���اب���ل  ويف 
لليورو  بن�ض   87.75 اإىل  باملئة   1.3 الإ�سرتليني 

بعد ت�سريحات فليج.

1،900 مرت مكعب . كما بلغ اجمايل املياه املتجمعة 
حيث  مكعب  م��رت   86.903 �سبتمرب   6 و   5 ي��وم��ي 
التخزينية  �سعته  وتبلغ  ع�سواين  �سد  يف  املياه  جتمعت 
وتبلغ   2 ع�����س��واين  �سد  ويف  مكعب  م��رت   450،000
�سد  ويف  مكعب  م��رت   457،000 التخزينية  �سعته 
مرت   584،000 ال��ت��خ��زي��ن��ي��ة  ���س��ع��ت��ه  وت��ب��ل��غ  ال���ق���ور 
التخزينية  �سعته  وتبلغ   1 ال�سيجي  حاجز  ويف  مكعب 
�سعته  وتبلغ  ب  ح��ام  �سد  ويف  مكعب  مرت   100،000
وزارة  و���س��ج��ل��ت  م��ك��ع��ب.  م��رت   42،000 ال��ت��خ��زي��ن��ي��ة 
الأمطار  م��ي��اه  م��ن  م��ك��ع��ب  م��رت   96.605 ال��ط��اق��ة 
يومي 7 و 8 �سبتمرب جتمعت يف �سد طوى وتبلغ �سعته 
490،000 مرت مكعب ويف �سد اخلرو�ض  التخزينية 
فيما  مكعب  م��رت   23،300 التخزينية  �سعته  وتبلغ 
التخزينية  �سعته  وتبلغ  مم��دوح  �سد  يف  امل��ي��اه  ارتفعت 
210،000 مرت مكعب وكذلك ارتفعت يف �سد حام ب 
وتبلغ �سعته التخزينية 42،000 مرت مكعب وجتمعت 

املياه يف الأماكن املنخف�سة من بحرية �سد ال�سويب.
ودعت وزارة الطاقة مرتادي الودية وال�سدود اىل اأخذ 
اإر�سادات ال�سامة التي تهدف  احليطة واحلذر واتباع 
اىل �سامتهم و�سعادتهم واحلفاظ على من�ساآت ال�سدود 

التي اأن�سئت من اأجلهم.

•• وا�صنطن- رويرتز:

اأم�ض،  ال��ف��وري��ة  امل��ع��ام��ات  يف  ال��ذه��ب  �سعر  انخف�ض 
متجاها اإطاق كوريا ال�سمالية �ساروخا جديدا مر 
من فوق اليابان، مع �سدور بيانات قوية عن الت�سخم 
اأ�سعار  امل��ت��ح��دة ع����ززت اح��ت��م��الت رف���ع  ال���ولي���ات  يف 

الفائدة جمددا.
وبحلول ال�ساعة 0733 بتوقيت جرين�ض نزل الذهب 
يف ال�سوق الفورية 0.2 باملئة اإىل 1326.70 دولر 
واحد  من  اأك��رث  املعدن  وانخف�ض  الأون�سة.  لاأوقية 
خ�سارة  اأول  لتكبد  متجها  الأ�سبوع،  بداية  منذ  باملئة 

اأ�سبوعية يف اأربعة اأ�سابيع.
ت�سليم  الآج���ل���ة  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ع��ق��ود  يف  ال��ذه��ب  وزاد 
دولرا   1331 اإىل  باملئة   0.1 الأول  كانون  دي�سمرب 

لاأوقية.
مر  اجلمعة  ام�ض  �ساروخا  ال�سمالية  كوريا  واأطلقت 
يف  و�سقط  اليابان  ب�سمال  هوكايدو  جزيرة  ف��وق  من 
كوريا  م��ن  م�����س��وؤول��ون  ق��ال  ح�سبما  ال��ه��ادي،  املحيط 

اجل��ن��وب��ي��ة وال���ي���اب���ان، مم���ا زاد 
التجربة  ب��ع��د  ال���ت���وت���رات  م���ن 
اأجرتها  التي  القوية  النووية 
بيوجنياجن يف الآونة الأخرية.

املخاطر  ت����ع����زز  اأن  ومي����ك����ن 
اجل��ي��و���س��ي��ا���س��ي��ة ال��ط��ل��ب على 
الذهب  مثل  الآم��ن��ة  الأ���س��ول 

والني الياباين.
ونزل الني اأمام الدولر بعدما 
�سعد يف وقت �سابق بدعم من 
اأنباء اإطاق ال�ساروخ، اإذ لقيت 
ال��ع��م��ل��ة الأم���ري���ك���ي���ة دع���م���ا يف 
البيانات القوية لت�سخم اأ�سعار 
املتحدة.  بالوليات  امل�ستهلكني 

•• لندن-رويرتز:

منذ  م�ستوياته  اأعلى  ام�ض  الإ�سرتليني  اجلنيه  بلغ 
عن  بريطانيا  انف�سال  على  ال�ستفتاء  نتائج  اإع��ان 
اأداء  اأف�سل  ويتجه �سوب حتقيق  الأوروب���ي،  الحت��اد 
اأ���س��ا���ض مرجح  اأ���س��ب��وع��ي يف ن��ح��و ت�سع ���س��ن��وات ع��ل��ى 
بالتجارة، مع مراهنة املتعاملني على اأن بنك اإجنلرتا 

�سريفع اأ�سعار الفائدة قريبا.
ع�سو  فليج  ج��ريجت��ان  بها  اأدىل  ت�سريحات  ورددت 
ما  املركزي  اإجنلرتا  ببنك  النقدية  ال�سيا�سات  جلنة 
اأ�سار اإليه البنك هذا الأ�سبوع من اأن اأول زيادة لأ�سعار 
الفائدة يف ع�سر �سنوات قد تاأتي يف الأ�سهر املقبلة مما 
دفع الإ�سرتليني لتخطي 1.36 دولر للمرة الأوىل 
الحتاد  م��ن  اخل���روج  ل�سالح  بريطانيا  �سوتت  منذ 

••اأبوظبي-وام:

بلغت  الأمطار  الدولة كميات من مياه  �سدود  ح�سدت 
الفرتة  خ���ال  م��ك��ع��ب  م���رت   213.908 اج��م��ال��ي��ه��ا 
96.605 مرت  بينها  اجل��اري  �سبتمرب   8 اىل   4 من 
اأمطار  وك��ان��ت   . فقط  �سبتمرب   8 و   7 ي��وم��ي  مكعب 
الدولة  م��ن  م��ن��اط��ق خمتلفة  ع��ل��ى  ق��د هطلت  اخل���ري 
امل��ن��اط��ق ال�سمالية  ت��رك��زت ع��ل��ى  ال��ف��رتة  ت��ل��ك  خ���ال 
من  ع��دد  ج��ري��ان  اىل  اأدى  مم��ا  والو�سطى  وال�سرقية 
الأودي��ة وجتمع املياه يف عدد من ال�سدود التي ت�سرف 
عليها وزارة الطاقة. ومن خال متابعة الفريق الفني 
فقد  املطرية  للحالت  الطاقة  ب���وزارة  ال�سدود  لإدارة 
وال�سرقية  ال�سمالية  املناطق  ���س��دود  م��ن  ع��دد  �سجلت 
والو�سطى جتمعات للمياه . وبح�سب ال��وزارة فقد بلغ 
اجمايل كمية املياه املتجمعة يوم 4 �سبتمرب 30.400 
مرتمكعب حيث جتمعت املياه يف �سد ال��داوؤودي وتبلغ 
�سعته التخزينية 18،000 مرت مكعب وكذلك يف �سد 
مكعب  مرت   32،500 التخزينية  �سعته  وتبلغ  العيم 
مرت  م��ل��ي��ون  التخزينية  �سعته  وت��ب��ل��غ  الق�سعة  و���س��د 
املنخف�سة  الأم��اك��ن  املياه يف  ع��اوة على جتمع  مكعب 
التخزينية  ال�سعة  تبلغ  4 حيث  الغيل  �سد  من بحرية 

•• عوا�صم-وكاالت:

����س���رك���ة  ف����������ازت   ،1989 ع��������ام 
باحلق  اأم��وك��و،  الأمريكية  النفط 
حقول  اإىل  ل��ل��و���س��ول  احل�����س��ري 
النفط يف البو�سنة، وان�سمت اإليها 
الربيطانية  ال�ست�سارية  ال�سركة 
ليمتد  كون�سلتانت�ض  اإك�سبلوري�سن 
وتنقيب  ب���ح���ث  اأع����م����ال  لإج��������راء 

ا�ستك�سافية عن النفط.
على  العثور  عن  اجلهود  واأ�سفرت 
واآخر  الباد،  �سمايل  نفطي  حقل 
يف اجلنوب. ومع ذلك، حالت حرب 
بدء  دون  الت�سعينيات  يف  البو�سنة 
ال�ستثمار النفطي واأعمال احلفر 

وتوقف ذلك ملدة عقدين تقريبا.
الذي  ال�سمال،  يف  اأورا�سجي  حقل 
ي��ع��ت��رب اأك������رث احل����ق����ول ال����واع����دة 
م���ن ال��ن��اح��ي��ة الق���ت�������س���ادي���ة بني 
كيانني  ب����ني  امل�����وج�����ودة  احل����ق����ول 
)احتاد البو�سنة وجمهورية �سرب 
ال��ب��و���س��ن��ة(، ي��ح��ت��وي ع��ل��ى 180 

مليون برميل نفط.
اللعب  ال��ب��و���س��ن��ة  ا���س��ت��ط��اع��ت  واإذا 
ميكن  بذلك  فاإنها  ال��ورق��ة،  بهذه 
لتكون  لنف�سها  امل��ج��ال  تف�سح  اأن 
اإىل  الأ���س��ود  ل�لذهب  رئي�سا  م��وردا 
اأوروب�������ا. وم���ع ه���ذا الك��ت�����س��اف يف 
الباد  ت��ق��وم  اأن  ال��ب��و���س��ن��ة، مي��ك��ن 
ب��ت��خ��ف��ي�����ض الأ����س���ع���ار ومي���ك���ن اأن 

ت�سّدر جلريانها.
اأخ����رية ل�سركة  ت��ق��دي��رات  وت�����س��ري 
برتوليوم  كي  الأ�سرتالية  النفط 
احتاد  الفيدرالية  املنطقة  اأن  اإىل 
البو�سنة حتتوي على 600 مليون 

طن من الحتياطيات النفطية.
 ،2017 اأي��ل��ول  12 من  ال���  ومنذ 
ب��ل��غ ���س��ع��ر ال��ب��ن��زي��ن اخل�����ايل من 
الر�سا�ض للرت الواحد يف البو�سنة 
يف  واح�����د(،  )دولر  ي����ورو   0.87
الغنية  ال��ك��وي��ت  اأ����س���ع���ار  اأن  ح���ني 
بالنفط مل تتجاوز 28 �سنتاً للرت 

الواحد.
ت�سدر  ل  ال�����راه�����ن،  ال����وق����ت  ويف 
البو�سنة النفط، ولكن يف 2013، 
األف   20.690 قدرت ال��واردات ب� 

برميل يوميا.
اأظهرت  الخ���ت���ب���ارات،  ب���دء  وم��ن��ذ 
التنقيب  اأعمال  �سمن  حفرة   70

عن نتائج اإيجابية.
وي����ع����ود ال���ب���ح���ث ع����ن ال���ن���ف���ط يف 
الإمرباطورية  زمن  اإىل  البو�سنة، 
مت  عندما  املجرية   – النم�ساوية 

البو�سنة  كادت   ،2009 يناير  ويف 
وجريانها الذين يعتمدون اعتمادا 
ك���ب���ريا ع��ل��ى ال���غ���از ال���رو����س���ي، اأن 
يتجمدوا، ب�سبب النزاع بني رو�سيا 
واأوكرانيا على ال�سعر الذي ينبغي 

اأن تدفعه الأخرية.
ويف ذلك الوقت، تدفق حوايل 70 
ف��ى امل��ائ��ة م��ن ال��غ��از ال��رو���س��ي عرب 
الأوكرانية  الغاز  اأنابيب  خطوط 

اإىل اأوروبا مبا فيها البو�سنة.
ول����ك����ن يف ظ�����ل ه�������ذا الح����ت����ك����ار 
الغاز،  على  رو�سيا  متار�سه  ال���ذي 
ال�سيا�سية  ال��و���س��ائ��ل  ب��ا���س��ت��خ��دام 
البلقان،  دول  ع���ل���ى  ل��ل�����س��ي��ط��رة 
وه��و م��ا ي�سعى الحت���اد الأوروب����ي 
للتنمية  الأم���ري���ك���ي���ة  وال���وك���ال���ة 
الدولية لوقفه، فاإن خط الأنابيب 
اأن  ميكن  – الأدرياتيكي  الأي���وين 
طاقة  ح���رب  لن����دلع  �سببا  ي��ك��ون 

مع رو�سيا.

طاقة متجددة
على  ق���ادرة  اأي�سا،  البو�سنة  ولكن 
الكتفاء الذاتي بن�سبة 41 يف املائة 
من جميع ال�ستهاك امل�ستمد من 

م�سادر الطاقة املتجددة.
امل���ائ���ة من  40 يف  ال���ب���اد  وت���ول���د 
من  امل��ائ��ة  يف  و60  املائية  الطاقة 
ال��ك��ه��رب��اء التي  ت��ول��ي��د  حم���ط���ات 

تعمل بالفحم.
زي���ادة  ه��ن��اك  ك��ان��ت   ،2016 ويف 
بن�سبة 10 يف املائة، يف اإنتاج مناجم 
ك��ب��رية يف  زي���ادة  م��ا يعني  الفحم؛ 

انبعاثات الغازات الدفيئة.

لتطوير  م�سرتكا  اتفاقا  الأ���س��ود، 
خط اأنابيب للغاز الطبيعي، ميكن 
الغاز  ع��ل��ى  اع��ت��م��اده��ا  ي���وق���ف  اأن 

الرو�سي.
الوكالة  ب��دع��م  امل�������س���روع  وح��ظ��ي 
الدولية  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  الأم���ري���ك���ي���ة 
اخل���ط  و����س���ي���ك���ون   ،USAID
ث��ن��ائ��ي الجت������اه وي���رت���ب���ط بخط 
الذي  بايباين  اأدرياتيك  تران�ض 
األبانيا  ال��ي��ون��ان ع��رب  ���س��ي��ب��داأ م��ن 
اإيطاليا  اإىل  الأدرياتيكي،  والبحر 

واإىل اأوروبا الغربية.
ومن املقرر اأن ينقل خط الأنابيب 
الأيوين – الأدرياتيكي 5 مليارات 
الطبيعي  ال��غ��از  م��ك��ع��ب م��ن  م��رت 

�سنويا.

للتعبري عن  عامة  دع��وة  لإط���اق 
النفط  ب��ا���س��ت��ك�����س��اف  اه��ت��م��ام��ه��ا 
بحلول  البو�سنة،  احت��اد  وال��غ��از يف 
لكنها   ،2016 ن��وف��م��رب  ن��ه��اي��ة 

اأرجاأت الإعان لوقت لحق.

خط االأنابيب االأيوين – 
االأدرياتيكي

اإح������دى ال��و���س��ائ��ل ال���ت���ي ي��ت��م من 
هي  البو�سنة  ط��اق��ة  نقل  خالها 
ع����رب خ����ط الأن����اب����ي����ب الأي�������وين-
اأنابيب  خ���ط  وه���و  الأدري���ات���ي���ك���ي، 
ميتد  كيلومرتا   516 طوله  غ��از 
من فيري يف األبانيا مرورا باجلبل 
الأ������س�����ود وال���ب���و����س���ن���ة وي��ن��ت��ه��ي يف 

كرواتيا.
وك���ان���ت ���س��رك��ة ����س���وك���ار الأذري�������ة، 
اأن�����س��اأت امل�����س��روع ب��رع��اي��ة الحتاد 

الأوروبي.
األبانيا  وق��ع��ت   ،2017 م��اي��و  ويف 
وكرواتيا  وب���ل���غ���اري���ا  وال���ب���و����س���ن���ة 
واجلبل  وم���ق���دون���ي���ا  وك���و����س���وف���و 

جبل  يف  نفطي  حقل  اأول  اكت�ساف 
ماغيفيكا بالقرب من توزل وبركو 

�سرقي البو�سنة يف 1898.
ويف 2016، اأعربت �سركة النفط 
ال��ف��رن�����س��ي��ة ال��ع��م��اق��ة ت��وت��ال عن 
النفط  ب��ا���س��ت��ك�����س��اف  اه��ت��م��ام��ه��ا 
والغاز يف البو�سنة، واأبدت ا�ستعدادا 

لتقدمي عقد مبليار دولر.
ال�سركة  ت���ك���ن  مل  ت�����وت�����ال،  ل���ك���ن 
اهتمامها  عن  اأعربت  التي  الأوىل 
ب��ال���س��ت��ك�����س��اف ف���ى ال��ب��و���س��ن��ة بعد 
احل�����رب، ف��ه��ي ث��ال��ث ���س��رك��ة حتى 

الآن.
ودخ���ل���ت ���س��ل اإك�����س��ب��ل��وري�����س��ن، يف 
حم����ادث����ات ول��ك��ن��ه��ا ان�����س��ح��ب��ت يف 
قامت  اأن  ب��ع��د   ،2016 اأي����ل����ول 
قانون  بتغيري  ال��ب��و���س��ن��ة  ح��ك��وم��ة 

التنقيب عن النفط والغاز.
كي  اأع��رب��ت   ،2015 دي�سمرب  ويف 
اأي�سا عن  الأ���س��رتال��ي��ة  ب��رتول��ي��وم 

اهتمامها.
البو�سنية  احل���ك���وم���ة  وخ��ط��ط��ت 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

الثانية  ال�����دورة  ف��ع��ال��ي��ات  �سمن 
العامة  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة  وال��ع�����س��ري��ن 
مل��ن��ظ��م��ة ال�������س���ي���اح���ة ال���ع���امل���ي���ة يف 
هيثم  األ��ق��ى  ال�سينية،  ت�سنغدو 
التنفيذي  ال����رئ����ي���������ض  م�����ط�����ر، 
لتنمي��������ة  اخليم��������ة  راأ���ض  لهيئة 
من  نخبة  اأم��ام  كلم�������ة  ال�سياحة، 
ال�سفر  وخب�������راء  ال�سياحة  وزراء 
�س���������لط  بالقط�������اع  واملعني������ني 
النجاحات  ع��ل��ى  ال�������س���وء  ف��ي��ه��ا 
الإم����ارة  حققته��������ا  ال��ت��ي  امل��ه��م��ة 
من  م�سبوقة‘  غ��ري  ’�سنة  خ��ال 

الجناز.
واحتفاًل مب�سي ت�سعة اأ�سهر على 
لت�سخري  ال��دول��ي��ة  ال�سنة  رع��اي��ة 
اأجل  امل�����س��ت��دام��ة م���ن  ال�����س��ي��اح��ة 

التنمية 2017..
اأ�سار مطر اإىل التوقعات بتحقيق 
القطاع  يف  ال���ن���م���و  م����ن  امل����زي����د 

خ����ال ال���ف���رتة امل��ت��ب��ق��ي�����������������������ة من 
مع  بالتزام����������ن  الع��������ام  ه���������ذا 
لفتتاح  الإم������ارة  ا���س�����������������������ت��ع��دادات 

ملنظمة  ال���ع���ام  الأم������ني  رف����اع����ي، 
بافتتاح  ق���ام  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�����س��ي��اح��ة 
ملنظمة  العامة  اجلمعية  م��وؤمت��ر 

اأطول م�سار انزلقي يف العامل يف 
دي�سمرب.

طالب  اأن  اإىل  الإ������س�����ارة  جت����در 

عدد  وح�سره  العاملية؛  ال�سياحة 
قطاع  وق��ادة  ال�سياحة  وزراء  من 

ال�سفر حول العامل.

ات�س.ا�س.بي.�صي يخف�س 
توقعاته ملتو�صط �صعر برنت 

•• وا�صنطن-رويرتز:

القيا�ض  اإنه خف�ض توقعاته ملتو�سط �سعر خام  ات�ض.ا�ض.بي.�سي  قال بنك 
العاملي مزيج برنت يف 2017 اإىل 54.4 دولر للربميل من 55 دولرا، 
كما خف�ض تقديراته ل�سعر اخلام يف الربع الثالث من العام احلايل اإىل 52 

دولرا للربميل من 54 دولرا.
غري اأن البنك اأبقى توقعاته ملتو�سط اأ�سعار برنت يف عامي 2018 و2019 

عند 65 دولرا و70 دولرا للربميل على الرتتيب.
وبحلول ال�ساعة 1247 بتوقيت جرينت�ض �سجل �سعر برنت زيادة قدرها 

خم�سة �سنتات لي�سل اإىل 55.52 دولر للربميل.

في�س بوك ت�صاعد احلاملني 
على جتديد ت�صاريح العمل

•• وا�صنطن-رويرتز:

عن  مدافعة  جماعة  وه��ي  ي��و.اإ���ض(  دوت  )اإف.دب��ل��ي��و.دي  موؤ�س�سة  جتمع 
الهجرة �سارك يف تاأ�سي�سها املدير التنفيذي ملوقع في�ض بوك مارك زوكربرغ 
اأمواًل مل�ساعدة املهاجرين غري ال�سرعيني الذين دخلوا الوليات املتحدة مع 
اآبائهم حينما كانوا اأطفاًل على معاودة التقدم بطلبات يف برنامج يحميهم 
�سبتمرب   5 يف  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ض  وحت��رك  الرتحيل.  من 
اجلاري، ليلغي برنامج الإجراء املوؤجل للقادمني يف مرحلة الطفولة الذي 
اآباوؤهم اإىل الوليات املتحدة ب�سكل غري  اأتى بهم  يحمي الاجئني الذين 

قانوين.

 % ا�صتقرار البطالة يف تركيا عند 10.2 
•• ا�صطنبول-رويرتز:

يف  البطالة  معدل  اأن  ام�ض  الرتكي  الإح�ساء  معهد  من  بيانات  اأظ��ه��رت 
الباد ا�ستقر عند 10.2 باملئة يف الفرتة بني مايو اأيار ويوليو متوز، دون 

تغيري عن م�ستواه قبل �سهر وقبل عام.
بلغ  الزراعية  غري  القطاعات  يف  البطالة  معدل  اأن  اإىل  البيانات  واأ���س��ارت 
اأي��ار ويوليو مت��وز، دون  الفرتة بني مايو  املتو�سط خال  باملئة يف   12.2

تغيري اأي�سا على اأ�سا�ض �سهري و�سنوي.
الأنا�سول يف مقابلة  اأنباء  لوكالة  اقبال  ناجي  الرتكي  املالية  وزي��ر  وق��ال 
اإىل  م�سريا  القت�ساد،  انتعا�ض  توؤكد  اليوم  ال�سادرة  البطالة  بيانات  اإن 
اأ�سا�ض معدل يف �سوء العوامل  0.2 نقطة مئوية على  انخفا�ض البطالة 

املو�سمية.

ال�صعودية تخطط لطرح 
مناق�صة للطاقة النووية 

•• الريا�س-رويرتز:

قالت م�سادر يف قطاع الطاقة اإن من املتوقع اأن تطرح ال�سعودية مناق�سة 
بائعني  �ستخاطب  واإنها  القادم،  ال�سهر  الأوىل  النووية  لإن�ساء مفاعاتها 

حمتملني من دول بينها كوريا اجلنوبية وفرن�سا وال�سني.
وقال ثاثة م�سادر يف القطاع اإن اأكرب بلد م�سدر للنفط يف العامل يريد 
بدء اأعمال الإن�ساء العام القادم يف حمطتني بطاقة اإجمالية ت�سل اإىل 2.8 
غيغاوات، يف الوقت الذي تقتفي فيه اململكة اأثر جارتها الإمارات العربية 

املتحدة يف ال�سعي ل�ستخدام الطاقة النووية.

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/2177 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- حممد ابراهيم �سودري خو�سى حممد ب�سفته كفيل �سامن ملديونية �سركة كو�سى 
�سركة  ملديونية  �سامن  كفيل  ب�سفته  ابراهيم   ابراهيم حممد  كا�سف  ���ض.ذ.م.م 2-حممد  التجارية 
كفيلة و�سامنة  ب�سفتها  ����ض.ذ.م.م    الغذائية  امل��واد  ل�سناعة  ابراهيم   -3 ����ض.ذ.م.م  التجارية  كو�سى 
ملديونية �سركة كو�سى التجارية �ض.ذ.م.م  4- �سركة كو�سي التجارية �ض.ذ.م.م 5- �سركة كو�سى تريدجن 
���ض.ذ.م.م  6- حممد عاطف  كو م.د.م.���ض  ب�سفتها كفيلة و�سامنة ملديونية �سركة كو�سى التجارية 
ابراهيم حممد ابراهيم  ب�سفته كفيل �سامن ملديونية �سركة كو�سى التجارية �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ابوظبي الوطني وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بالت�سامن والتكافل بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)43801204.05( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   2 -ب�سحة وتثبيت امر احلجز التحفظي 
رقم:259 ل�سنة 2016 حجز حتفظي جتاري دبي . وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية 

بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
حممد   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
حممد  ح�������س���ني  ��������س�������اروار 
بنغادي�ض   ، ع���ب���دال���ن���ور 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
يجده  من   )8573871(
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 055/5592221

فقدان جواز �سفرت
حممد   / امل������دع������و  ف����ق����د 
ج��ع��ف��ر ���س��اه��ا اح��م��د مياه 
اجلن�سية  ب��ن��غ��ادي�����ض     ،
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)9303154( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 050/7903126
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العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/2120  عمايل  جزئي 
دب��ي جمهول حمل  ف��رع  ����ض.ذ.م.م  البناء  مل��ق��اولت  توتا�ض  عليه/1-  املحكوم  اىل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/6/1 يف الدعوى 
املذكورة اعاه ل�سالح/موجور خان بري حممد بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري 
العودة اىل  ت��وؤدي للمدعي مبلغ )34448( درهم وتذكرة  باأن  املدعى عليها  بالزام 
موطنه ا وقيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �ساحب عمل 
ورف�ست  فيها  ن�سيبه  املدعي من  واعفت  امل�سروفات  باملنا�سب من  والزمتها  اخر 
ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/3760  عمايل  جزئي 
حمل  جم��ه��ول  �����ض.ذ.م.م  العامه  للتجارة  دي  �سي  ب��ي   21 ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
يف   2017/8/24 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح/�سيهاق م�سدق م�سدق علي بالزام املدعى عليها 
باأن توؤدي للمدعي مبلغ )20596( درهم وتذكرة العودة اىل موطنه ا وقيمتها 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 قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/2885  عمايل  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- �سلك واي للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف   2017/5/24 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
مبثابة  املحكمة  حكمت  حم��م��ود  ط���ارق  حم��م��ود  ل�سالح/يا�سر  اع���اه  امل���ذك���ورة 
وتذكرة  درهم  للمدعي مبلغ )13360(  توؤدي  باأن  املدعى عليها  بالزام  احل�سوري 
عودة اىل موطنه على الدرجة ال�سياحية عينا او نقدا ما مل يلتحق بخدمة �ساحب 
عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه منها . حكما 
مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/3893  عمايل  جزئي 
اىل املدعي عليه/1- امباكت لل�سناعات اخل�سبية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/فرانك بوروميو بونتو نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
بتاريخ 2017/8/1 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح/فرانك بوروميو بونتو بالزام 
املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )75.983( درهم وتذكرة عودة ملوطنه عينا 
والزمتها  اخر  �ساحب عمل  لدى  بالعمل  التحق  قد  يكن  ما مل  نقدا  مقابلها  او 
باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه منها ورف�ست ما عدا ذلك من 
طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/4458  عمايل  جزئي 

مبا  القامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  ال�سيارات  لتاجري  زيتونه  عليه/1-  املدعي  اىل 
ان املدعي/عبدالر�سيد فاداكثيل نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 
املدعى  بالزام  فاداكثيل  ل�سالح/عبدالر�سيد  اعاه  املذكورة  الدعوى  يف   2017/8/10
ع��ودة ملوطنه على  وت��ذك��رة  دره��م  وق��دره )54.730(  ت��وؤدي للمدعي مبلغا  ب��اأن  عليها 
من  وباملنا�سب  اخر  عمل  �ساحب  بخدمة  يلتحق  مامل  قيمتها  او  ال�سياحية  الدرجة 
امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه منها . حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف 
با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا الع��ان �سدر  اليوم  اعتبارا من  خال ثاثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5633  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-كودبوند للتك�سية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /�سعيد الرحمن عبدالرحمن قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم   )2000( وتذكرة عودة مببلغ  درهم(  وقدرها)95928  مب�ستحقات عمالية 
لها  وح��ددت    MB173955644AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم 
 ch1.A.1:جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق:2017/10/5 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على الأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5046  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جنمة اجلداف خلدمات ال�سفن جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /ملك اعظم حممد �سديق قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم   )2000( وتذكرة عودة مببلغ  درهم(  وقدرها)83058  مب�ستحقات عمالية 
لها  وح��ددت    MB173189645AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم 
 ch1.A.2:جل�سة يوم الثنني املوافق:2017/9/18 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على الأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6723  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سينتك�ض للتكنولوجيا �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /كالب عبا�ض مظهر ح�سني قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها)76999 درهم( وتذكرة عودة او ما يقابلها مبلغ وقدره 
  MB175142070AE:ال�سكوى وامل�ساريف رقم  والر�سوم  )2000( درهم 
�ض   08.30 ال�����س��اع��ة  امل�����واف�����ق:2017/9/21  اخلمي�ض  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5352  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-كوجينرتا لل�سرق الو�سط دي دبليو �سي �ض.ذ.م.م جمهول 
عليك  اأق��ام  قد  �سايكيا  جاوتام  �سايكيا  /ابهيجيت  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل 
درهم(  وق���دره���ا)292000  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
لها جل�سة  وامل�ساريف  وح���ددت  وال��ر���س��وم  دره��م  ع��ودة مببلغ )2000(  وت��ذك��رة 
يوم اخلمي�ض املوافق 2017/9/28 ال�ساعة 08.30 �ض 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 بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7041  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ليذر ما�سرت للتنجيد �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  ان املدعي /تنوير جيدر فا�سي حيدر �سيد قد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)21221 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb175391800ae  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق:2017/9/28 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على الأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/6765  عمايل جزئي

وادارتها جمهول  والندوات  املعار�ض  ا�ض لتنظيم  اى  املدعي عليه / 1-�سى  اىل 
اأق����ام عليك الدعوى  ت��وم��ا���ض ق��د  ان��ت��ون��ى  امل��دع��ي /ىل  حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان 
عودة  وتذكرة  درهم(  وقدرها)48520  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
اخلمي�ض  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت  وامل�ساريف   وال��ر���س��وم  دره��م   )1500( مببلغ 
فاأنت مكلف  لذا   ch1.A.1:بالقاعة ال�ساعة 08.30 �ض  امل��واف��ق:2017/9/21 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7751  عمايل جزئي
�����ض.ذ.م.م جمهول  التحتيه  البنى  مل��ق��اولت  1-ان��ك��ون   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم����ل الق����ام����ة مب����ا ان امل����دع����ي /اب��������وزر ع���ل���ي ح�����س��ني ق����د اأق�������ام عليك 
 25957( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
ع���ودة مببلغ )2000 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف رقم  دره����م( وت���ذك���رة 
الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت    MB175851486AE:ال�سكوى
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة �ض   08.30 ال�ساعة   2017/10/2 امل��واف��ق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5642  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سركة مباين دملا للمقاولت العامه �ض.ذ.م.م جمهول 
ن��زر حممد خ��ان قد  �ساهني  �ساجد  املدعي /حممد  ان  الق��ام��ة مبا  حمل 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام 
)41098 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم 
ال�سكوى:mb173670306ae  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة ���ض   08.30 ال�ساعة   2017/9/20
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7359  عمايل جزئي
حمل  جم��ه��ول  �����ض.ذ.م.م  الفنية  ل��اع��م��ال  �سكيل  1-ا�سبي�سل   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /م�سطفى طاهر قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )18860 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )2000 درهم( 
لها  وح��ددت    AE175473582MB:رقم ال�سكوى  يف  وامل�ساريف  وبالر�سوم 
جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2017/10/5 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/2257 تنفيذ جتاري

موهاندا�ض  كامال   -2 ����ض.ذ.م.م  اوناين  �سول�ض  �سده/1-  املنفذ  اىل 
حمبوباين جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/وكالة ال�سرق 
لل�سفريات وال�سياحة �ض.ذ.م.م - فرع   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
درهم  وق��دره )141698(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اه  املذكورة 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة    او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  بالت�سامن 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/2081 تنفيذ جتاري

حمل  جم��ه��ول  ذ.م.م  ال��ت��ج��اري  للتطوير  �سل�سلة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
�ض.ذ.م.م  البحرية  لاغذية  التنفيذ/الوروبية  طالب  ان  مبا  القامة 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الزحمي    احمد  عبيد  مبارك  وميثله:�سعيد 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����اه وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
)215158( درهم بالت�سامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/1202  ا�ستئناف مدين    
 -2 دردون��ه   1- عبدالكرمي عبداملجيد عبدالكرمي  امل�ستاأنف �سده/  اىل 
مريزا �سارور اقبال 3- امين عبدالرحمن مر�سود جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف / �سركة القنديل للمقاولت ذ.م.م  قد ا�ستاأنف / احلكم 

ال�سادر بالدعوى رقم 2016/426 مدين جزئي     
وحددت لها جل�سه يوم الثنني  املوافق 2017/9/18 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   

       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2100  جتاري جزئي

الدقر   م���روان  ف���واز  حممد   -2 واخل��ي��اط��ة  للتجارة  ب��و  باليه   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
����ض.ذ.م.م وميثلها/ دي��زاي��ن ري�سور�ض �سنرت  امل��دع��ي/  ان  الق��ام��ة مبا  جمهول حمل 
بدور �سعود عثمان احلميدان وميثله: را�سد �سيف �سعيد �سيف الزبادي قد اأقام عليك 
درهم   )25000( قدره  وتعوي�ض  درهم   )50000( مببلغ  مطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد . وحددت لها 
جل�سة يوم الربعاء املوافق  2017/9/20  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.13 لذا 
بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل ، علما بانه مت احالة ملف 

الدعوى من مكتب ادارة الدعوى اىل حمكمة التجارية اجلزئية . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2589  جتاري جزئي

ب�سفته   - الرفاعي  عبدالواحد   -2 كافيه  رفاعي  موؤ�س�سة   -1  / عليه  املدعي  اىل 
مالك موؤ�س�سة رفاعي كافيه جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ ارتاك اراراتيان 
املدعي عليهما مببلغ وقدره  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد 
)74.000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% �سنويا من تاريخ 
الثاثاء  ي��وم  لها جل�سة  . وح��ددت  التام  ال�سداد  ال���س��ت��ح��ق��اق:2016/9/20 وحتى 
املوافق  2017/10/3  ال�ساعة 8.30 �ض 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 بثاثة اأيام على الأقل  . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2775  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- في�سل حممد �سليم جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
العمران  عمران  عبداهلل  حمد  وميثله:عبداهلل  ���ض.م.ع  الوطني  القيوين  ام  بنك 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ  ال�سام�سي قد 
 %2 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )32.061.32( وق��دره 
�سهريا من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام . وحددت لها جل�سة يوم الربعاء 
املوافق  2017/10/11  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل  . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2777  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ا�سماعيل حممد كونهي حممد مو�سى جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
العمران ال�سام�سي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
ا�سماعيل حممد كونهي حممد مو�سى مببلغ وقدره )30.357.05( درهم والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 2.49% من:2011/12/20 وحتى ال�سداد التام 
. وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق  2017/9/26  ال�ساعة 8.30 �ض 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 بثاثة اأيام على الأقل ، 

علما بانه مت احالة الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية  . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2974  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- اخلرباء لتجارة مواد البناء �ض.ذ.م.م 2- راجي�ض بيانكو جمهويل 
ال�سناعية  وايف  م��ن  ف��رع  ب��رودك��ت�����ض  كونكريت  فينيك�ض  امل��دع��ي/  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
املطالبة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى  عليك  اأق����ام  ق��د  ج���ورج حبيقه  ���ض.ذ.م.م��ومي��ث��ل��ه:روك��ز 
وقدره  مبلغ  للمدعية  يدفعا  بان  بينهما  فيما  والتكافل  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام 
املطالبة  تاريخ  من  ت�سري  �سنويا   %12 بواقع  القانونية  الفائدة  مع  دره��م   )101149.70(
وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با 
كفالة . وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق  2017/10/26  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل  . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/2799  جتاري جزئي
ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ناير  بالكري�سنان  �سريال    -1  / عليه  املدعي  اىل 
الدعوى  اأق��ام عليك  دب��ي قد  ف��رع  ���ض.م.ب )م(  املدعي/ اميك�ض )ال�سرق الو���س��ط( 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )16.490.91 درهم(  والر�سوم 
وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق  2017/9/19   ال�ساعة 8.30 
�ض بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/1560  جتاري  جزئي 
املدعي/ ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  مانيو  فيادان  ارم��ان��دوا  عليه/1-  املدعي  اىل 
���ض.م.ع  قد اقام الدعوى املذكورة اعاه وعليه نعلنكم بان  ام القيوين الوطني  بنك 
بندب  املحكمة  التايل:حكمت  التمهيدي  احلكم  ب��ت��اري��خ:2017/9/11  حكمت  املحكمة 
ال��دع��وى وتكون  ب��اجل��دول خ��ب��ريا يف ه��ذه  ال���دور  امل�����س��ريف املخت�ض �ساحب  اخل��ب��ري 
مهمته كالتي الطاع على ملف الدعوى وم�ستنداتها وما ع�سى ان يقدمه اخل�سوم 
املرا�سات  والط���اع على  الم��ر  ل��زم  ان  وامل��دع��ي عليها  املدعية  والن��ت��ق��ال اىل مقر 
واللكرتونية  الورقية  التجارية  الدفاتر  ال�سجات  ان وجدت  واللكرتونية  الورقية 
وح���ددت ام��ان��ة خ��ربة وق��دره��ا ارب��ع��ة الف دره��م ام��ان��ة وم�سروفات وات��ع��اب اخلبري 
، وح��ددت لها املحكمة جل�سة يوم الثنني  والزمت املدعي ب�سدادها يف خزانة املحكمة 

ch1.C.12:املوافق:2017/9/18 ال�ساعة:08:30 �ض يف القاعة
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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% اأ�صهم اأوروبا تتجه لأف�صل اأداء اأ�صبوعي منذ يوليو  املركزي الرو�صي يخف�س �صعر الفائدة الرئي�صي 8.5 
•• لندن-رويرتز:

كوريا  اإط��اق  مع  ام�ض  املبكرة  التعامات  يف  الأوروب��ي��ة  الأ�سهم  تراجعت 
البنوك  اأ�سهم  ل�سراء  امل�ستثمرين  �سهية  قو�ض  جديد  �ساروخا  ال�سمالية 
يظل  الأوروب���ي  املوؤ�سر  لكن  اأك��رب،  خماطرة  على  تنطوي  التي  والتعدين 
متجها لتحقيق اأف�سل اأداء اأ�سبوعي منذ يوليو متوز مع جتاهل الأ�سواق 

لا�سطرابات اجليو�سيا�سية ب�سكل متزايد.
وتراجع  باملئة،   0.2 الأوروبية  لاأ�سهم   600 �ستوك�ض  املوؤ�سر  وانخف�ض 
املوؤ�سر �ستوك�ض 50 لاأ�سهم القيادية يف منطقة اليورو 0.2 باملئة اأي�سا، 
يف حني انخف�ض املوؤ�سر فاينن�سال تاميز 100 الربيطاين 0.4 باملئة اإىل 

اأدنى م�ستوياته يف اأربعة اأ�سهر.

الناظمة  والإداري�������ة  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 
لأن�سطة الأعمال وال�ستثمار فيها 
القطاعات  ع��ل��ى  ال�����س��وء  واإل���ق���اء 
موؤكداً  فيها،  الواعدة  القت�سادية 
احلالية  امل��ق��اط��ع��ة  وف���د  زي����ارة  اأن 
لت�سليط  ه���ام���ة  ف���ر����س���ة  ����ل  مُي����ثِّ
ام��ك��ان��ي��ات مقاطعة  ع��ل��ى  ال�����س��وء 
التعرف  الوقت  وبنف�ض  �ساندونغ 
املناخ ال�ستثماري اجل��اذب يف  على 

دولة المارات.
اأك���د وان���غ �سوجيان   وم���ن ج��ان��ب��ه 
�ساندونغ  م��ق��اط��ع��ة  ح��اك��م  ن��ائ��ب 
عاقات  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  احل����ر�����ض 
ال���ت���ع���اون م���ع دول�����ة الم��������ارات يف 
والقطاعات،  امل����ج����الت  خم��ت��ل��ف 
التي  ال�ساملة  بالنه�سة  م�سيدا 
ت�����س��ه��ده��ا ال����دول����ة وم��ث��ن��ي��ا على 
جت��رب��ت��ه��ا ال��ت��ن��م��وي��ة ال��ت��ي حققت 
قليلة  ����س���ن���وات  يف  م��ب��ه��رة  ن��ت��ائ��ج 
تعد  الم�����ارات  ان  م��ن��وه��ا  ن�سبيا، 
لل�سركات  وج��اذب��ة  مف�سلة  وجهة 
فر�ض  م��ن  ب��ه  تتمتع  مل��ا  ال�سينية 
وبيئة  ومتعددة  كبرية  وامكانيات 

ا�ستثمارية خ�سبة وجاذبة.
ان  اىل  ال�سيني  امل�����س��وؤول  وا����س���ار 
ملقاطعة  الج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت 
العام  بلغ تريليون دولر  �ساندونغ 
املقاطعة  �سكان  ويبلغ عدد  املا�سي 
قطاع  متلك  وه��ي  ن�سمة،  مليون 
زراع���������ي ����س���خ���م وم����ت����ط����ور وه���ي 
م�ستوى  ع��ل��ى  الوىل  امل��ق��اط��ع��ة 
والثانية  الزراعي  بالإنتاج  ال�سني 
ت�ستهر  ك��م��ا  ال�����س��ن��اع��ي،  ب��الإن��ت��اج 
النفط  تكرير  ب�سناعة  املقاطعة 
وامل�ستقات النفطية، كما يعد قطاع 
امل����وان����ئ وامل����اح����ة ال��ب��ح��ري��ة من 

القطاعات القوية يف املقاطعة.
هناك  ان  ال�سيني  امل�����س��وؤول  واأك���د 
الرغبة والإمكانية لتعزيز التعاون 
القطاعات  الم����ارات يف  دول���ة  م��ع 
للجانبني  امل����ف����ي����دة  وامل������ج������الت 
التحتية  والبنى  ال�ستثمار  ومنها 
الغذائية  وال�����س��ن��اع��ات  وال���زراع���ة 

وكذلك جمال تكرير النفط.

•• اأبوظبي-الفجر:

ب��ح��ث ���س��ع��ادة ع���ب���داهلل ب���ن احمد 
القت�ساد  وزارة  وك��ي��ل  ���س��ال��ح  اآل 
ل���������س����وؤون ال����ت����ج����ارة اخل���ارج���ي���ة 
وال�سناعة مع وانغ �سوجيان نائب 
ال�سينية  �ساندونغ  مقاطعة  حاكم 
التعاون  ت��ع��زي��ز  وجم�����الت  ���س��ب��ل 
احليوية  ال��ق��ط��اع��ات  يف  ال��ث��ن��ائ��ي 
الهامة كال�ستثمار والبنى التحتية 
الغذائية  وال�سناعات  وال�سياحة 

وتكرير النفط.
ال��ذي عقد يف مقر  اللقاء  وت��ن��اول 
باأبوظبي بح�سور  وزارة القت�ساد 
�سعادة جمعة حممد الكيت الوكيل 
امل�ساعد ل�سوؤون التجارة اخلارجية 
املرافق  والوفد  القت�ساد  وزارة  يف 
ل���ل���م�������س���وؤول ال�������س���ي���ن���ي جم�����الت 
امل�ستثمرين  بني  التعاون  وفر�ض 

ورجال العمال من اجلانبني.
اآل  �سعادة عبداهلل بن احمد  وق��ال 
العاقات  ان  اللقاء  خ��ال  �سالح 
زخما  ت�سهد  ال�سينية  الم��ارات��ي��ة 
ال�سعيد  ع��ل��ى  خ��ا���س��ة  م���ت���زاي���دا 
وي�ستدل  وال��ت��ج��اري  الق��ت�����س��ادي 
ع��ل��ى ذل���ك ل��ي�����ض ف��ق��ط م��ن حجم 
ال����ت����ب����ادل ال����ت����ج����اري ف���ق���ط رغ���م 
اأي�سا  وامن���ا  و���س��خ��ام��ت��ه،  اهميته 
واملنتديات  ال���ل���ق���اءات  ك��ث��اف��ة  م���ن 

والفعاليات امل�سرتكة.
�سهر  ان  اإىل  ����س���ع���ادت���ه  وا������س�����ار 
����س���ب���ت���م���رب اجل����������اري ����س���ه���د ع����دة 
تعزيز  ت�ستهدف  وفعاليات  لقاءات 
البلدين  ب���ني  ال����رواب����ط  وت��ق��وي��ة 
الدورة  انعقاد  اأب��رزه��ا  ال�سديقني 
القت�سادية  ل��ل��ج��ن��ة  ال�����س��اد���س��ة 
وال��ت��ج��اري��ة وال��ف��ن��ي��ة امل�����س��رتك��ة يف 
املهند�ض  م���ع���ايل  ب��رئ��ا���س��ة  ب��ك��ني 
�سلطان بن �سعيد املن�سوري، وزير 
الق��ت�����س��اد وم��ع��ايل ت�����س��ون��غ �سان، 
ال�سني  بجمهورية  التجارة  وزي��ر 
ال�����س��ع��ب��ي��ة. واث���م���ر الج��ت��م��اع عن 
التعاون  اأطر  لتطوير  اآليات  و�سع 
تنمويا  جم����ال   13 يف  ال��ق��ائ��م��ة 

التنويع  �سيا�سة  تعزيز  يف   ك��ب��ريا 
عليه  ي���ع���ول  ك���م���ا  الق����ت���������س����ادي، 
احليوية  القطاعات  من  باعتباره 
النفط  بعد  م��ا  مرحلة  يف  الهامة 
ال���ت���ي ت�����س��ت��ع��د ل��ه��ا الم�������ارات من 
القطاعات  تقوية  خ��ال  من  الآن 
النتاجية املختلفة ومنها ال�سياحة 

وال�سناعة.
دول�����ة  اأن  اىل  ����س���ع���ادت���ه  ول����ف����ت 
املا�سي  ال��ع��ام  ا�ستقبلت  الم����ارات 
�سيني  زائ����ر  ال����ف   870 ح����وايل 
اىل  الرقم  هذا  يرتفع  ان  واملوؤمل 
اجلاري،  العام  خ��ال  زائ��ر  مليون 
مق�سدا  الم����ارات  ا�سبحت  حيث 
الفندقة  وا�سبحت  اي�سا  �سياحيا 

وال�������س���ي���اف���ة ����س���ن���اع���ة ق���ائ���م���ة يف 
المارات، وتزخر الدولة ب�سواطئ 
الكيلومرتات،  مئات  متتد  �ساحرة 
ويف الم��ارات العديد من الماكن 
الأثرية التي تعك�ض عراقة ال�سعب 

الماراتي.
���س��ال��ح احلر�ض  اآل  ���س��ع��ادة  واأك����د 
التعاون  ع����اق����ات  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى 
خا�سة  ����س���ان���دون���غ  م��ق��اط��ع��ة  م���ع 
اقت�سادية  مبقومات  تتمتع  وانها 
منوها  ����س���خ���م���ة،  وا����س���ت���ث���م���اري���ة 
جمتمع  تعريف  واهمية  ب�سرورة 
بال�سيا�سات  الإم����ارات����ي  الأع���م���ال 
يف  والتجارية  واملالية  القت�سادية 
الأطر  على  واإط��اع��ه��م  املقاطعة 

ال��ب��ل��دي��ن وخ��ا���س��ة مبجالت  ب��ني 
والطاقة،  وال���س��ت��ث��م��ار  ال��ت��ج��ارة 
والبنية التحتية واخلدمات املالية 
القطاعات  وال�سياحة وغريها من 
تعزيز  يف  ي�����س��اه��م  مب���ا  ال����واع����دة 

ال�سراكة القائمة بني البلدين. 
ك��م��ا ت��خ��ل��ل الج���ت���م���اع ت��وق��ي��ع 3 
م�����ذك�����رات ت���ف���اه���م وب����رت����وك����ولن 
ل���ل���ت���ع���اون ���س��م��ل��ت ع�����دة جم����الت 

وقطاعات.
ال���ل���ق���اءات  اأن  ����س���ال���ح  اآل  وق������ال 
املكثفة  امل�������س���رتك���ة  وال���ف���ع���ال���ي���ات 
للبلدين  ال�سادقة  الرغبة  تعك�ض 
الثنائية  ب��ع��اق��ات��ه��م��ا  امل�����س��ي  يف 
اىل اأفق اأعلى من خال ا�ستغال 

ال�سامل  امل�����س��ت��دام  ال��ن��م��و  م�����س��رية 
،كما  الم����������ارات  ت�������س���ه���ده  ال�������ذي 
�سينية  جالية  الم���ارات  حتت�سن 
���س��خ��م��ة ن�����س��ب��ي��ا ت���ع���داده���ا حوايل 

300 الف �سخ�ض.
واأ�سار �سعادة عبداهلل اآل �سالح اىل 
ان دول��ة الم��ارات تتمتع باقت�ساد 
،كما  امل���وارد  ومتعدد  منفتح  ق��وي 
الم���ارات  يف  التحتية  البنية  تعد 
املنطقة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  الح�����دث 
وموانئ  �سريعة  ط���رق  �سبكة  م��ن 
�سخمة ذات �سمعة عاملية ومطارات 
ع���م���اق���ة، ك��م��ا ت��ت��م��ت��ع الم������ارات 
با�ستقرار �سيا�سي وامني، وعاقات 
خارجية ت�سمل معظم دول العامل 

لتنمية  املتاحة  الفر�ض  وا�ستثمار 
م�سالح  ي���ح���ق  مب�����ا  ال����ع����اق����ات 
ال�سديقني،  وال�سعبني  ال��ب��ل��دي��ن 
منوها ان ال�سني تعترب اأحد اأكرب 
امل����وردي����ن ل���دول���ة الم�������ارات وهي 

ال�سريك التجاري الأول للدولة.
المارات  دولة  ان  �سعادته  واأ�ساف 
ت����رت����ب����ط ب����ع����اق����ات م���ت���ي���ن���ة مع 
تعززت  ال�سعبية  ال�سني  جمهورية 
وهي  املا�سية  ال�سنوات  م��دار  على 
يف ت���ط���ور ومن�����و م����ن ع�����ام لأخ����ر 
مئات  ومتار�ض  ال�سعد،  كافة  على 
ال�����س��رك��ات ال�����س��ي��ن��ي��ة اع��م��ال��ه��ا يف 
خمتلفة  ق���ط���اع���ات  يف  الم��������ارات 
تعزيز  يف  ال�سركات  تلك  و�ساهمت 

يف كافة القارات، ولديها منظومة 
ع�سرية  اق��ت�����س��ادي��ة  ت�����س��ري��ع��ات 
املقومات  ه�����ذه  ك����ل  وم���ت���ك���ام���ل���ة، 
وغ����ريه����ا ج���ع���ل���ت م����ن الم��������ارات 
م��ق�����س��دا ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن ورج����ال 
العمال القليمني والعاملني الذين 
ومبا�سرة  لا�ستثمار  يت�سابقون 
الم���ارات ول�ستغال  الع��م��ال يف 
يف  املجزية  ال�ستثمارية  الفر�ض 
وال�ستفادة  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف 
من احلوافز املتعددة امل�سجعة على 

ال�ستثمار. 
قطاع  ان  اىل  ���س��ال��ح  اآل  وا�����س����ار 
القطاعات  م����ن  ي���ع���د  ال�����س��ي��اح��ة 
ال���واع���دة يف ال���دول���ة وي��ل��ع��ب دورا 

خا�صة مبجاالت اال�صتثمار والبنى التحتية وال�صياحة وال�صناعات الغذائية وتكرير النفط

القت�صاد تبحث تعزيز التعاون مع مقاطعة �صاندونغ ال�صينية

من املمكن خف�ض �سعر الفائدة الرئي�سي جمددا«.
من  للمزيد  الطريق  ميهد  الت�سخم  يف  ال�سريع  التباطوؤ  اإن  البنك  وق��ال 
التخفي�سات يف الفائدة، مرددا تعبريات ا�ستخدمها يف و�سف اآفاق التي�سري 

النقدي بعد الجتماع ال�سابق ملجل�سه يف يوليو متوز.
طلب  ارت��ف��اع  بف�سل  الق��ت�����س��ادي  للنمو  توقعاته  اأي�سا  البنك  ع��دل  كما 

امل�ستهلكني. 
مبا  الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  ينمو  اأن  يتوقع  اإن���ه  امل��رك��زي  البنك  وق���ال 
ي�سل اإىل 2.2 باملئة يف 2017 ارتفاعا من 1.3-1.8 باملئة يف توقعاته 

ال�سابقة.
بخ�سو�ض  القادم  اجتماعه  الرو�سي  املركزي  البنك  يعقد  اأن  املقرر  ومن 

اأ�سعار الفائدة يف 27 اأكتوبر ت�سرين الأول.

•• مو�صكو-رويرتز:

خف�ض البنك املركزي الرو�سي �سعر الفائدة الرئي�سي اإىل 8.5 باملئة من 
ت�سعة باملئة ام�ض اجلمعة، وقال اإن تراجع الت�سخم قد ي�سجعه على اإجراء 

مزيد من التخفي�سات هذا العام.
20 من  وتوقع  ال�سوق.  توقعات  اليوم مع  الفائدة  ويتما�سى قرار خف�ض 
بني 23 حملا وخبريا اقت�ساديا ا�ستطلعت رويرتز اآراءهم يف وقت �سابق 
اأن يخف�ض البنك املركزي �سعر الفائدة الرئي�سي بواقع 50 نقطة اأ�سا�ض.

وعزا البنك املركزي ال�سبب الرئي�سي يف خف�ض الفائدة للمرة الرابعة منذ 
بداية العام اإىل تباطوؤ اأ�سرع من املتوقع يف ت�سخم اأ�سعار امل�ستهلكني.

وقال البنك املركزي يف بيان “خال الربعني القادمني، يرى بنك رو�سيا اأن 

اأدنوك للتوزيع ت�صتكمل املرحلة الثانية مل�صروع تو�صعة حمطة خدمة »مدينة ال�صّباط« يف اأبوظبي  م�صر ت�صعى لبناء جممع برتوكيماويات بـ 3 مليارات دولر 

اهتمام عاملي مبعر�س اأبوظبي الدويل للقوارب 

نيكي الياباين يغلق مرتفعا مع �صعود الدولر 

واملتخ�س�سة . م�سريا اىل ان ال�سركة تتميز يف حتديد 
اجتاهات ا�سلوب احلياة واحتياجات العمل.

الإمارات  دول��ة  مكانة  تعزيز  يف  املعر�ض  ه��ذا  وي�ساهم 
واحلياة  الأعمال  ل�سياحة  املف�سلة  الوجهة  باعتبارها 
اأو غري  ال��ب��ح��ري  امل��ج��ال  ���س��واء يف  امل��رتف��ة،  الع�سرية 

البحري.
ل�سركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  �ستيرن  ج��ري��ج��ور  وق����ال 
معر�ض  يف  ح�سورنا  ن��وؤك��د  اأن  “ي�سرنا   : م��اري��ن  اآرت 
2018 .. وباعتبارنا �سركة  اأبوظبي الدويل للقوارب 
�سمن  فقط  تعمل  ل  مارين  اآرت  �سركة  ف��اإن  جت��اري��ة، 
اإذ نعمل على الو�سول اإىل العماء يف  دولة الإم��ارات، 
كل �سوق نتمتع بح�سور فيه، ولي�ض هنالك من 
اإىل  للو�سول  اأف�سل  طريقة 
ع�ساق اليخوت من امل�ساركة 
والفعاليات  الأح��������داث  يف 
الدولية املرموقة على اجندة 

القطاع البحري.

مثل  البرتوكيماوية  املنتجات  من  طن  مليون  ونحو 
البويل بروبيلني وم�ستقات اليثيلني.

للبرتوكيماويات  القاب�سة  امل�سرية  يف  م�سوؤول  وقال 
اإن ال�سركة اليابانية تتوىل درا�سة اجلدوى  لرويرتز 

للم�سروع.
واأ���س��ار ب��ي��ان ال����وزارة اإىل اأن ج���زءا م��ن اإن��ت��اج املجمع 
�سيخ�س�ض لتغطية احتياجات ال�سوق املحلية يف حني 

�سيتم ت�سدير الباقي لاأ�سواق العاملية.
ت�����س��ك��ل زي�����ادة ال�������س���ادرات وت��ق��ل��ي�����ض ال�������واردات اأحد 
العجز  خف�ض  اأج���ل  م��ن  مل�سر  الرئي�سية  الأه�����داف 

التجاري.
امل��ن��ط��ق��ة الق��ت�����س��ادي�����������������ة التي  اإن  وت��ق��ول احل��ك��وم��ة 
حول  مربع��������ا  ك��ي��ل��وم��رتا   460 م�����س��اح��ت��ه��ا  ت��ب��ل��غ 
دويل  مرك��������ز  تطوي���ر  يف  �ست�ستخدم  ال�سوي�ض  قناة 
ا�ستثمارات  جلذب  اللوج�ستية  واخلدمات  لل�سناعات 

اأجنبية.

•• اأبوظبي-وام:

ي�سهد معر�ض اأبوظبي الدويل للقوارب 2018 املقرر 
اأبوظبي  مركر  يف  املقبل  ال��ع��ام  م��ن  اأكتوبر  يف  اقامته 
العار�سني  اه��ت��م��ام��ا ع��ال��ي��ا م���ن  ل��ل��م��ع��ار���ض  ال��وط��ن��ي 
ال�سناعة  يف  الرئي�سيني  امل�سلحة  واأ�سحاب  املحتملني 

البحرية.
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ال���ظ���اه���ري  م��ط��ر  ح��م��ي��د  وق�����ال 
%30 من  اأك��رث من  مع حجز   : “اأدنيك”  ملجموعة 
اأر�سفة املر�سى فاإن هذا احلدث ي�سري قدما ليكون اأكرب 

جتمع للقوارب والريا�سات املائية يف اأبوظبي.
وي���وف���ر ه����ذا احل�����دث م��ن�����س��ة ف���ري���دة ل��ل��ت��وا���س��ل بني 

اخلرباء البحريني ومناق�سة اأف�سل املمار�سات 
والبيع  بالفخامة  املتعلقة  والجت���اه���ات 

ب��ال��ت��ج��زئ��ة وذل������ك م����ن خ�����ال عر�ض 
ال��ت��ق��ن��ي��ات والب����ت����ك����ارات امل���ت���ط���ورة يف 

ال�سناعة البحرية.
التعاون  اإن  ال���ظ���اه���ري:  واأ�����س����اف 
�سركة  م���ع  امل�����س��ت��م��ري��ن  وال�����س��راك��ة 
يعزز  �سوز”  ب��وت  مارين  “بريتي�ض 

معر�ض  تقدمي  اإىل  الرامية  جهودها 
البحرية  املنتجات  على  ال�سوء  ي�سلط  �سامل 

الرائدة عاملياً.
وقال : تعتزم �سركة اأدنيك العمل على منو جمموعتنا 

اجلودة  وعالية  النطاق  ووا�سعة  املميزة  املعار�ض  من 

•• القاهرة-رويرتز:

اإن  اأم�������ض  ب��ي��ان  امل�����س��ري��ة يف  ال���ب���رتول  وزارة  ق��ال��ت 
للتكرير  م��ت��ك��ام��ل  ت��خ��ط��ط لإق���ام���ة جم��م��ع  م�����س��ر 
تنمية  ملحور  القت�سادية  باملنطقة  والبرتوكيماويات 
ثاثة  تتج���������اوز  با�ستثمارات  ال�س�������وي�ض  قن�������اة 
ت�سو�سو  تويوت����ا  �سركة  مع  بالتعاون  دولر  مليارات 

اليابانية.
واأ�سافت الوزارة يف البيان الذي تلقت رويرتز ن�سخة 
م��ن��ه م���ن امل��خ��ط��ط الن���ت���ه���اء م���ن درا����س���ة اجل����دوى 
التف�سيلية للمجمع بنهاية الربع الأول من 2018 

وو�سعه على خريطة الإنتاج عام 2021.
وذكرت اأن املجمع، الذي يجري تطويره بالتعاون بني 
والهيئة  للبرتوكيماويات  القاب�سة  امل�سرية  ال�سركة 
�سينتج  اليابانية،  وال�سركة  للبرتول  العامة  امل�سرية 
حوايل 3.5 مليون طن �سنويا من املنتجات البرتولية 

•• اأبوظبي-الفجر: 

للتوزيع  اأدن������وك  ���س��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
اخلدمة  ملحطات  ال��رائ��د  امل�سغل 
ال��ت��ج��زئ��ة ع��ل��ى م�ستوى  وم��ت��اج��ر 
دولة الإمارات؛ ام�ض عن ا�ستكمال 
امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة مل�����س��روع تطوير 
وت��و���س��ع��ة حم��ط��ة خ��دم��ة مدينة 
�سارع  ع��ل��ى  ال���واق���ع���ة  ال�����س��ب��اط 
ب��اأب��وظ��ب��ي، حيث  ال��ع��رب��ي  اخلليج 
ال�سركة  ع��م��اء  ب��اإم��ك��ان  �سيكون 
م��ن خدمات  ال���س��ت��ف��ادة جم����دداً 

تعبئة الوقود يف املحطة.  
وخال املرحلة الثانية للم�سروع، 
بتعزيز  ل��ل��ت��وزي��ع  اأدن������وك  ق��ام��ت 
للمحطة  القائمة  التحتية  البنية 
املعتمدة  ال���ت���ق���ن���ي���ات  وت����ط����وي����ر 
املحطة  وت��وف��ر  ال��وق��ود.  مل�سخات 
يف الوقت الراهن منتجات الوقود 
وخ�سو�سي   ،98 �سوبر  الثاثة 
اإىل  اإ�سافة  91؛  بل�ض  واإي   ،95
والغاز  للبيئة  ال�سديق  ال��دي��زل 
ال���ط���ب���ي���ع���ي ل���ل���م���رك���ب���ات؛ وذل����ك 
م���ن خ����ال 5 ج����زر ت�����س��م��ل 10 

به  حتظى  م��ا  يدعمه  منظم  رب��ح 
اأدنوك  واح���ة  وم��ت��اج��ر  حمطاتنا 

من �سعبية وا�سعة لدى عمائنا.
وتو�سعة  تطوير  م�سروع  ويهدف 
ال�������س���ب���اط اإىل  حم���ط���ة خ����دم����ة 
تعزيز القدرة الت�سغيلية للمحطة 
اإ�سافية ت�سم  اإن�ساء م�ساحة  عرب 
الوقود  لتعبئة  ج���دي���دة  ج���زر   6
 6 جانب  اإىل  م�سخات،   8 ت�سم 
م�ساحات اإيجارية ملقاهي ومطاعم 
ال��وج��ب��ات ال�����س��ري��ع��ة، وال����ذي من 
الأخرية  املرحلة  ا�ستكمال  املتوقع 
خال الفرتة الق�سرية القادمة. 

للتوزيع  اأدن������وك  ���س��رك��ة  ومت���ت���از 
ملحطات  ال��وح��ي��د  امل�سغل  بكونها 
اأبوظبي  اإم�����ارت�����ي  يف  اخل����دم����ة 
�سبكة  وت�����س��ت��ق��ب��ل  وال���������س����ارق����ة، 
حم��ط��ات��ه��ا ���س��ه��ري��اً م��ا ي��زي��د عن 
20 مليون زيارة ل�سبكة حمطاتها 
وما  حم��ط��ة   362 ت�����س��م  ال���ت���ي 
يزيد عن 240 متجر من متاجر 
واح��ة اأدن���وك يف اإم���ارات اأبوظبي، 
والفجرية،  وعجمان،  وال�سارقة، 

وراأ�ض اخليمة واأم القيوين. 

الأ�سابيع  يف  وال���ن���م���و  ال���ت���و����س���ع 
والأ�سهر القادمة.«

واأ���س��اف ال��را���س��دي: خ��ال العام 
اأدن���وك للتوزيع  اأ���س��اف��ت  اجل���اري 
28 حم��ط��ة خ��دم��ة ج��دي��دة اإىل 
�سبكة حمطاتها التي ت�سم 362 
دولة  مناطق  خمتلف  يف  حمطة 
الإم����ارات. ومي��ت��از قطاع مبيعات 
البرتولية  للمنتجات  ال��ت��ج��زئ��ة 
ب������اأداء قوي  ل��ل��ت��وزي��ع  اأدن������وك  يف 
وهام�ض  ثابت  مبيعات  وم�ستوى 

املتخ�س�سة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأح�������دث 
واأكرث معايري ال�سحة وال�سامة 
والبيئة تطوراً. ويف اإطار التزامنا 
اأدن���وك  جم��م��وع��ة  با�سرتاتيجية 
للنمو 2030 فقد طورت اأدنوك 
للتوزيع خططاً تو�سعية طموحة، 
الفر�ض  عن  فعال  ب�سكل  ونبحث 
ال���ت���ي م����ن ����س���اأن���ه���ا زي�������ادة حجم 
قطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  امل���ب���ي���ع���ات 
اإىل  نتطلع  حيث  لدينا،  الأع��م��ال 
الإع���ان ع��ن امل��زي��د م��ن مبادرات 

 20 خدمة  على  ق���ادرة  م�سخات 
مركبة ب�سكل متزامن.

قال  الإع����ان  ه���ذا  ع��ل��ى  وتعليقاً 
الرا�سدي  مبارك  �سعيد  املهند�ض 
ال���رئ���ي�������ض ال���ت���ن���ف���ي���ذي ب���الإن���اب���ة 
للتوزيع”:  “اأدنوك  ل�������س���رك���ة 
وتو�سعة  تطوير  م�سروع  “يندرج 
ال�سباط  م��دي��ن��ة  خ��دم��ة  حم��ط��ة 
نحو  للتوزيع  اأدن��وك  �سعي  �سمن 
امل��ب��ي��ع��ات وحت�سني  ت��ع��زي��ز ح��ج��م 
اعتماد  على  ال��ت��اأك��ي��د  م��ع  الأداء، 

اآل �صالح: العالقات االإماراتية ال�صينية ت�صهد زخما كبريا خا�صة على ال�صعيد االقت�صادي والتجاري 
امل�صوؤول ال�صيني : الناجت االجمايل ل�صاندونغ تريليون دوالر وهي تزخر بالفر�ض اال�صتثمارية 

•• طوكيو-رويرتز:

لاأ�سهم  ن��ي��ك��ي  امل����وؤ�����س����ر  ارت����ف����ع 
اليابانية يف ختام التعامات ام�ض 
الأ�سبوعية  مكا�سبه  اأك��رب  و�سجل 
يف ع�سرة اأ�سهر مع ارتفاع الدولر 
الذي دفع امل�ستثمرين ل�سراء اأ�سهم 
متجاهلني  ال��ت�����س��دي��ر،  ����س���رك���ات 
�ساروخا  ال�سمالية  كوريا  اإط��اق 
ال�سهية  ق��و���ض  وال����ذي  بالي�ستيا 

للمخاطرة يف اآ�سيا.
وق���ب���ل ف���ت���ح الأ������س�����واق امل���ال���ي���ة يف 
كوريا  اأط���ل���ق���ت  ال����ي����وم،  ط���وك���ي���و 
فوق  م��ن  م��ر  ���س��اروخ��ا  ال�سمالية 
اليابان  ب�سمال  ه��وك��اي��دو  ج��زي��رة 
وفقا  ال��ه��ادي،  املحيط  يف  و�سقط 

اأعلى  اإىل  ب��امل��ئ��ة   26 ال����ت����داولت 
م�ستوياتها يف �سهر ون�سف ال�سهر 

عند 2.9 تريليون ين.
كان املوؤ�سر نيكي �سعد اأم�ض الأول 
اإىل 19918.39 نقطة، م�سجا 
التا�سع من  له منذ  اأعلى م�ستوى 
اأدنى  م��ن  ليتعافى  اآب،  اأغ�سط�ض 
البالغ  اأ���س��ه��ر  اأرب���ع���ة  يف  م�����س��ت��وى 
19239.52 نقطة الذي �سجله 
قبل اأ�سبوع ب�سبب خماوف متعلقة 

بكوريا ال�سمالية والإع�سار اإرما.
اإطاق بيوجنياجن �ساروخا  واأث��ار 
يت�سبب  مل  لكنه  امل�ستثمرين،  قلق 
يف موجة عزوف عن املخاطرة على 
ال�سوق  �سهدتها  ال��ت��ي  ت��ل��ك  غ���رار 
الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي. ون���زل ال���دولر 

مل���ا ذك�����ره م�������س���وؤول���ون م���ن كوريا 
وانخف�ض  وال���ي���اب���ان.  اجل��ن��وب��ي��ة 
البداية  يف  القيا�سي  نيكي  املوؤ�سر 
عند الفتح، لكنه �سرعان ما تعافى 
وظل مرتفعا اإىل اأن اأنهى اجلل�سة 
على �سعود ن�سبته 0.5 باملئة عند 

19909.50 نقطة.
باملئة   3.3 نيكي  امل��وؤ���س��ر  وارت��ف��ع 
اأكرب  على مدى الأ�سبوع، م�سجا 
نوفمرب  منذ  الأ�سبوعية  مكا�سبه 

ت�سرين الثاين 2016.
وزاد املوؤ�سر توبك�ض الأو�سع نطاقا 
0.4 باملئة ليغلق عند 1638.94 
اأعلى م�ستوياته  بلغ  نقطة، بعدما 
يف عامني عند 1642.56 نقطة 
قيمة  وزادت  اخل���م���ي�������ض.  اأم���������ض 

اإطاق  بعد  ي��ن   109.550 اإىل 
ال���������س����اروخ ل��ك��ن��ه ب���ل���غ يف اأح�����دث 

املعامات 110.50 ين.
�سركات  اأ���س��ه��م  م��ع��ظ��م  وارت��ف��ع��ت 

الت�سدير، اإذ �سعدت اأ�سهم طوكيو 
وهيتا�سي  ب��امل��ئ��ة   2.6 اإل���ك���رتون 
 0.9 م��وت��ور  وه��ون��دا  باملئة   1.3

باملئة.
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ت��ف��وق ال����س���رتايل دان��ي��ي��ل ري��ت�����س��ي��اردو ���س��ائ��ق رد ب���ول ع��ل��ى جميع 
مناف�سيه يف جولة التجارب احلرة الأوىل ل�سباق جائزة �سنغافورة 
ال��ك��ربى احل��ل��ق��ة 14 م��ن ب��ط��ول��ة ال��ع��امل ل�����س��ب��اق��ات ف��ورم��ول 1 

لل�سيارات ام�ض اجلمعة.
يف  زم��ن  اأ�سرع  ريت�سياردو  �سجل  ب��اي  مارينا  ال�سوارع  حلبة  وعلى 
قيا�سي  رق��م  وه��و  ثانية  و42.489  واح���دة  دقيقة  وه��و  اجل��ول��ة 
0.109 ثانية  جديد على احللبة وتفوق يف نهاية اجلولة بفارق 
املركز  وال��ذي احتل  ف��رياري  �سائق  �سيبا�ستيان فيتل  الأمل��اين  على 

الثاين.
مت�سدر  هاميلتون  لوي�ض  ال��ربي��ط��اين  مر�سيد�ض  �سائق  واح��ت��ل 
الرتتيب العام، وال�ساعي لثالث انت�سار على التوايل، املركز الرابع 

ال�ساب  الهولندي  خلف  ثانية  و42.904  واح��دة  دقيقة  م�سجا 
ماك�ض فر�ستابن �سائق رد بول و�ساحب املركز الثالث.

ويتوقع هاميلتون الذي انتزع �سدارة الرتتيب العام من فيتل يف 
اجلولة املا�سية يف حلبة مونزا الإيطالية مناف�سة �سعبة يف حلبة 
�سنغافورة املعروفة مبنحنياتها بعد تفوق فرياري يف حلبتي موناكو 

واملجر املت�سابهتني يف وقت �سابق من املو�سم احلايل.
طبيعة  ت�ساعده  اأن  رينو  حمركات  ي�ستخدم  ال��ذي  ب��ول  رد  وياأمل 
�سائق  ب��ريي��ز  �سريجيو  املك�سيكي  واح��ت��ل  اأي�����س��ا.  احللبة  م�����س��ارات 
الفنلندي  ع��ل��ى  م��ب��ا���س��رة  امل��رك��ز اخل��ام�����ض متقدما  ان��دي��ا  ف��ور���ض 
ليقود  مر�سيد�ض  مع  موؤخرا  تعاقده  مدد  ال��ذي  بوتا�ض  فالتريي 
له يف املو�سم املقبل. وجاء الفنلندي كيمي رايكونن �سائق فرياري 

�سائق  الون�سو  فرناندو  املخ�سرم  ال�سباين  تاه  ال�سابع  املركز  يف 
مكارين الذي اأكد انف�ساله عن �سركة هوندا اليابانية التي تزوده 
باملحركات يف نهاية املو�سم احلايل بعد �سراكة غري موفقة ا�ستمرت 
املوا�سم  رينو يف  بعدها ل�ستخدام حمركات  ليتحول  اأع��وام  ثاثة 
املركز  رينو  �سائق  هولكنربج  نيكو  الأمل��اين  املقبلة.واحتل  الثاثة 

التا�سع مبا�سرة قبل الرو�سي دانييل كفيات �سائق تورو رو�سو.
هذه  يف  رو�سو  ت��ورو  �سائق  �ساينز  كارلو�ض  ال�سباين  ي�سارك  ومل 
ال�سائق الندوني�سي �سون جيايل  باملهمة بدل منه  اجلولة وقام 

املنتمي اإىل فورمول 2 والذي احتل املركز 18.
�سبيل  ع��ل��ى  امل��ق��ب��ل  امل��و���س��م  يف  ري��ن��و  ف��ري��ق  اإىل  ���س��اي��ن��ز  و�سينتقل 

الإعارة.

ريت�صياردو يتفوق باجلولة الأوىل يف �صباق �صنغافورة 

•• العني – الفجر

عبدالرحمن،  خ��ال��د  “الدويل”  ق��ال 
م��داف��ع ف��ري��ق ن���ادي ال��ع��ني، ل اأف�سل 
ن��ع��م خ�سرنا  امل���ا����س���ي،  ع���ن  احل���دي���ث 
ولكننا  ال��ق��دم  ك���رة  يف  م��ب��اراة  نتيجة 
مل نخ�سر حتدياتنا الكبرية يف املو�سم 
�ستكون  وب��داي��ت��ن��ا  اجل���دي���د  ال���ك���روي 
مبواجهة فريق نادي الو�سل ويتوجب 
والرغبة  ال��ق��ت��ال  روح  اإظ���ه���ار  ع��ل��ي��ن��ا 
النتائج يف  اأف�سل  القوية على حتقيق 

ا�ستحقاقاتنا القادمة.
واأكمل: تعاهدنا كاعبني وجهاز فني 
وتقدمي  الأداء  حت�سني  على  واإداري 
ا�سم  يت�سق مع  الذي  امل�سرف  امل�ستوى 
اجلماهري  لإر�����س����اء  ال���ع���ني  وم���ك���ان���ة 
بطولة  يف  قوية  مواجهات  وتنتظرنا 
ال��دول��ة وكاأ�ض  وك��اأ���ض رئي�ض  ال���دوري 
اإظهار  على  و�سنعمل  العربي  اخلليج 
بال�سورة  ون���رك���ز  ل��دي��ن��ا  م���ا  اأف�������س���ل 
اأهدافنا  اأج����ل حت��ق��ي��ق  م���ن  امل��ط��ل��وب��ة 
التوفيق  ن��ت��م��ن��ى  احل�����ايل  امل��و���س��م  يف 

للفريق.
عدم  ح��ال��ة  ح��ول  ���س��وؤال  على  وتعليقاً 
الن�����س��ب��اط ال��ت��ي ب���دت يف خ��ط ظهر 
واردة  الأخطاء  اأن  اأعتقد  العني، قال: 
يف ع��امل ك��رة القدم والأن��دي��ة الكبرية 
مطالبة دائماً با�ستعادة توازنها ال�سريع 
املطلوبة،  بال�سورة  اأو�ساعها  وترتيب 
قبل  باخلم�سة  خ�سر  م��دري��د  ف��ري��ال 

ذلك  وب��ع��د  بر�سلونة  ي��د  على  �سنوات 
الأب���ط���ال  دوري  حت��ق��ي��ق  م���ن  مت��ك��ن 
ثاث مرات، وكرة القدم لعبة جماعية 
يف  الأدوار  تكامل  مفهوم  على  تعتمد 
جميع اخلطوط واأعتقد اأن التفا�سيل 
املا�سية  م��ب��ارات��ن��ا  ح�سمت  الب�سيطة 
ونحن مطالبون بالعمل على ا�ستعادة 

قوتنا �سريعاً.
بع�سه  العني  جمهور  اأن  اأدرك  ق��ال:   

غا�سب والآخر حزين
الأداء  حت�سني  على  تعاهدنا  زوران: 

خال ا�ستحقاقاتنا القادمة 
على  ماميت�ض،  زوران  الكرواتي،  �سدد 
اأمام الو�سل يف  اأهمية البداية القوية 
م�ستهل م�سوار فريقه بدوري اخلليج 
اأعقاب  وذل���ك يف  ال��ق��دم  ل��ك��رة  العربي 
اخل����روج م��ن ���س��ب��اق ال��ت��ح��دي القاري 
اإياب  �سمن  ال�����س��ع��ودي  ال��ه��ال  اأم����ام 
موؤكداً  الأب����ط����ال،  دوري  ن��ه��ائ��ي  رب���ع 
واأكدنا  للفريق  مهماً  اجتماعاً  عقدنا 
اأهمية العمل على حت�سني الأداء  على 
ك��م��ا ات��ف��ق اجل��م��ي��ع ع��ل��ى ط��ي �سفحة 

ال����ه����ال وال����رتك����ي����ز على  م���واج���ه���ة 
ا�ستحقاقاتنا القادمة.

املوؤمتر  زوران خ��ال حديثه يف  وق��ال 
مل���ب���اراة فريقه  ال��ت��ق��دمي��ي  ال�����س��ح��ف��ي 
اإ�ستاد  على  غٍد  بعد  يوم  م�ساء  املقررة 
خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د ب���ن���ادي ال��ع��ني اأم���ام 
الأوىل من  اجل���ول���ة  ���س��م��ن  ال��و���س��ل، 
ح��ق��ائ��ق مل  ه��ن��اك  ال�����دوري:  م�سابقة 
اأذكرها قبل املواجهة الآ�سيوية تتمثل 
التي  الب�سيطة  التفا�سيل  بع�ض  يف 
امل��ن��اف�����ض ع��ل��ي��ن��ا والتي  رج���ح���ت ك��ف��ة 

جانب  اإىل  الفر�ض،  اإه���دار  يف  متثلت 
يف  واملتمثلة  التحكيمية  الأم��ور  بع�ض 
احت�ساب هدف من ت�سلل وا�سح ل�سالح 
الفريق ال�سعودي والتغا�سي عن ركلة 
ج��زاء للعني واإل��غ��اء ه��دف لدوغا�ض 
بداعي الت�سلل و�سخ�سياً اأدرك اأن تلك 
ال��ق��دم لذلك  ك��رة  واردة يف  الأخ��ط��اء 
كما  التحكيم  ع��ن  احل��دي��ث  اأف�سل  ل 
اأن جماهري العني بع�سها  اأدرك جيداً 
غ��ا���س��ب والآخ����ر ح��زي��ن، ب��ي��د اأن���ه من 
يوؤكد  ال���ذي  ال��واق��ع  نتقبل  اأن  اجل��ي��د 

تاأهل.   ال��ذي  ه��و  الأف�سل  الفريق  اأن 
واأكمل: اأود اأن اأ�سكر عمر عبدالرحمن 
الذي �سعى اإىل اإظهار اأف�سل ما لديه 
برغم اأن الإ�سابة حرمته من امل�ساركة 
خ�����ال فرتة  ال���ف���ري���ق  ت����دري����ب����ات  يف 
الإعداد اخلارجي نحو الع�سرين يوماً، 
اإ�سماعيل  ج��ه��ود  عالياً  اأق���در  وك��ذل��ك 
اأح��م��د ال��ذي �ساعف م��ن ج��ه��وده بعد 
العملية اجلراحية التي خ�سع لها مع 
نهاية املو�سم الكروي املا�سي. وزاد: ل 
يوجد فريق يف عامل كرة القدم يدخل 

�سنقاتل من  لذلك  ليخ�سره،  اأي حتد 
اأجل حتقيق اأهدافنا على ال�سعد كافة 
ملواجهة  وامل��ت��اب��ع  احل����ايل  امل��و���س��م  يف 
بدلء  اأن مقاعد  والهال يجد  العني 
الفريق املناف�ض اأف�سل، اإذ افتقد العني 
اإىل جهود عدد كبري  يف تلك املواجهة 

من لعبيه يف بع�ض اخلطوط.
ورداً على �سوؤال حول مدى ر�ساه عن 
اعتمده  ال��ذي  اجلديد  الفني  اأ�سلوبه 
اللعب  خطة  يف  واملتمثل  الفريق  م��ع 
قال: احلقيقة قمنا بتحليل   ،2-5-3

اأم�����ام الهال  م��ب��ارات��ي��ن��ا الأخ���ريت���ني 
اأ�سواط  اأرب���ع���ة  ال�����س��ع��ودي ع��ل��ى م���دار 
اأ�سواط  ث��اث��ة  يف  ج����داً  ج��ي��دي��ن  ك��ن��ا 
اأما يف الرابع اأي ال�سوط الثاين الذي 
الريا�ض  يف  الأخ��رية  مباراتنا  �سهدته 
اأن قمنا بتغيري  كنا �سيئني وذلك بعد 
بهدفني  الرتاجع  اللعب عقب  اأ�سلوب 
كنا  التي  الثاثة  والأ���س��واط  رد،  دون 
خطة  خالها  اعتمدنا  جيدين  فيها 

اللعب “2-5-3”.
امل�ستقبل  يف  ���س��ن��ع��ت��م��د  اأن���ن���ا  وامل����وؤك����د 
اإمكانيات  مع  تتوافق  جديدة  اأ�ساليب 

الاعبني بقائمة الفريق.
التفكري  ����س���وؤال ح���ول  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
بعنا�سر  ال��ف��ري��ق  ���س��ف��وف  ت��ع��زي��ز  يف 
الت�سجيل،  ب���اب  اإغ����اق  ق��ب��ل  ج��دي��دة 
العنا�سر  اأف�سل  ميتلك  ال��ع��ني  ق���ال: 
الذين باإمكانهم حتقيق اأقوى النتائج 
التي تقود الفريق اإىل اإحراز الألقاب، 
ب��ي��دي وحدي  ل��ي�����ض  ال���ق���رار  اأن  ب��ي��د 
للنادي  وخطة  خمت�سة  جلنة  فهناك 
الفريق  اأن  اأعتقد  ك��م��درب  و�سخ�سياً 
ميتلكون  مم��ي��زي��ن  لع���ب���ني  مي��ت��ل��ك 
املناف�سة على كل الألقاب  املقدرة على 
وهناك لعبني �سباب، اأثق فيهم كثرياً 
لذلك قررت �سمهم اإىل الفريق الأول 
ول���ك���ن ب��ع�����س��ه��م ل مي��ت��ل��ك اخل����ربة 
الكافية للم�ساركة يف م�سابقة الدوري 
امل�ساركة يف بطولة  باإمكانهم  اأنه  غري 

كاأ�ض اخلليج العربي.

خالد عبدالرحمن... �صنعمل على اإظهار روح القتال وحتقيق اأف�صل النتائج لإر�صاء اجلماهري

هورنر  كري�ستيان  الربيطاين  ب��ول  ري��د  مدير  انتقد 
الفريق  ي��زود  ال��ذي  رينو  الفرن�سي  ال�سانع  حمركات 
النم�سوي بوحدة الطاقة منذ 2007 و�ساهم بقيادته 
مرات  ارب��ع  واح��د  للفورمول  العامل  بطولة  لقب  اىل 
اإمكانية  يعزز  ما   ،2013 حتى   2010 من  متتالية 

النف�سال بني الطرفني يف نهاية املو�سم املقبل.
ورغم حلول الفريق النم�سوي ثانيا املو�سم املا�سي اأمام 
فرياري لكن بفارق هائل عن اأبطال العامل مر�سيد�ض 
765(، ل  ال�سانعني مقابل  )468 نقطة يف بطولة 
يبدو هورنر را�سيا عن اداء املحرك الهجني رينو ار اي 
عانى  التي  العديدة  الن�سحابات  ظل  يف  ل�سيما   ،17
الهولندي ماك�ض  وبالأخ�ض  املو�سم  الفريق هذا  منها 

فري�ستابن.
با�ستبدال  ر�سميا اجلمعة  اتخذ  ال��ذي  القرار  ويف ظل 
ت��ورو رو�سو، حمرك رينو  ب��ول،  الرديف لريد  الفريق 
بهوندا، وتخلي ماكارين عن املحرك الياباين مقابل 
احل�سول على حمرك ال�سانع الفرن�سي، يبدو اخليار 
نهاية  بعد  بهوندا  حم�سورا  هورنر  فريق  اأم��ام  املتاح 

املو�سم املقبل.
وتتعزز هذه الفر�سية يف ظل رف�ض العماقني فرياري 
يف  وامتناعهما  التزاماتهما  يف  التو�سع  ومر�سيد�ض 
2016 عن تزويد ريد بول باملحرك، ما دفع الفريق 
اأن يكون  النم�سوي اىل الإبقاء على حمرك رينو دون 
الفريق  على  )اطلق  للفريق  راعيا  الفرن�سي  ال�سانع 

ا�سم ريد بول تاغ هيوير(.
وح����اول ه��ورن��ر ال��ت��ق��ل��ي��ل م��ن اأه��م��ي��ة ال��ت��ق��اري��ر التي 
تتحدث عن النف�سال بني ريد بول ورينو بعد نهاية 
املو�سم املقبل، قائا ل�سبكة “بي بي �سي” الربيطانية 
كل  اأن  “اأعتقد  الكربى  �سنغافورة  جائزة  هام�ض  على 
ما يقال عن فرتة ما بعد 2018 يعترب تخمينا بحتا. 
نحن مرتبطون معهم بعقد لعام 2018. كل ما يقال 

يف هذه الفرتة ل يتجاوز كونه �سائعات احلظائر«.
�سبورت�ض  و�سكاي  �سي  ب��ي  ب��ي  �سبكتي  م��واق��ع  وذك���رت 
و�سحيفة دايلي مايل وموقع اوتو�سبورت املتخ�س�ض، 
موا�سلة  بعدم  قرارهم  اتخذوا  رينو  على  القيمني  اأن 
اأي  2018، دون ذكر  امل�سوار مع ريد بول بعد مو�سم 

م�سادر ر�سمية.
التناف�سية  اخلريطة  على  التغيريات  ه��ذه  توؤثر  وق��د 
على  اجلمعة  ر�سميا  �سدق  اأن  بعد  ل�سيما  للبطولة، 
�سفقة تعاقد ماكارين مع رينو للمو�سم املقبل، وذلك 
الون�سو  فرناندو  الإ���س��ب��اين  ال�سابق  ال��ع��امل  بطل  لأن 
فيما  الربيطاين،  الفريق  مع  احل��ال  ه��ذه  يف  �سيبقى 
دانييل  الأ����س���رتايل  احل���ايل  ب��ول  ري��د  ثنائي  �سيبحث 
مناف�سة يف حال  ���س��ي��ارة  ع��ن  وف��ري���س��ت��اب��ن  ري��ك��ي��اردو 
للمحرك  املتوا�سع  الداء  ظل  يف  هوندا  مع  التوقيع 

الياباين.
وعانى ال�سانع الياباين يف تاأمني حمرك مناف�ض منذ 
عودته اىل البطولة يف 2015، وذلك يف ظل القوانني 

املحرك  ي��ك��ون  ب���اأن  تق�سي  وال��ت��ي  املطبقة  اجل��دي��دة 
هجينا حيث تولد الطاقة ميكانيكيا وكهربائيا.

ب��ال��ون�����س��و اىل  امل��ت��وا���س��ع مل��ح��رك ه��ون��دا  ودف����ع الأداء 
ق��رار فريقه احل��ايل ماكارين  ب��اأن��ه ينتظر  الع���ان 
قرار  اتخاذ  قبل  املقبل،  للمو�سم  املحرك  تغيري  ب�ساأن 
يف  م�سيفا  ال��ربي��ط��اين،  الفريق  م��ع  م�ستقبله  ب�ساأن 
ت�سريحات لقناة ا�سبانية اأعتقد اأن ماكارين يف و�سع 

�سعب لأنه مل يكن مناف�سا جديا منذ ثاثة اأعوام.
ايجاد  عليهم  و2006   2005 العامل  بطل  واأ���س��اف 
�ساأنتظر  واأن��ا  املحرك،  تغيري  �سيكون  واأح��ده��ا  حلول، 

قرارهم قبل اتخاذ قراري.
وح�����س��ل ال��ون�����س��و ع��ل��ى م��ب��ت��غ��اه وان��ف�����س��ل ف��ري��ق��ه عن 
هوندا بح�سب ك�سف مدير ال�سركة اليابانية تاكاهريو 
ها�سيغو على هام�ض جائزة �سنغافورة الكربى، قائا: 
اأن  اأننا �سننف�سل عن ماكارين قبل  يوؤ�سفنا العان 

نتمكن من حتقيق طموحاتنا.
كان  ال��ذي  ماكارين  ع��ن  ���س��ادر  بيان  بح�سب  واردف 
مرتبطا بال�سانع الياباين حتى 2023 لكننا اتخذنا 
مل�ستقبل  املنا�سبة  باأنها اخلطوة  القرار اميانا منا  هذا 
اأع���رب ع��ن امتناين  اأن  اري���د  ال��ط��رف��ني. با�سم ه��ون��دا، 
كثريا  ال��ف��ري��ق  ���س��ان��دوا  ال���ذي���ن  للم�سجعني  ال��ك��ب��ري 
�ساركنا  م��ن  وك��ل  الفريق  اع�ساء  ال�سائقني،  وك��ذل��ك 
التح�سري  بداأنا  اأن  منذ  واملخيبة  ال�سعيدة  اللحظات 

. لعودتنا للفورمول واحد يف 2015 

توقع انف�صال ريد بول عن رينو نهاية املو�صم ار�صنال يفتح حتقيقا حول احداث مباراة كولن 
اكد نادي ار�سنال النكليزي لكرة القدم ام�ض انه فتح 
حتقيقا ح��ول الأح���داث واع��م��ال عنف حمتملة خال 
املباراة مع كولن الملاين يف الدوري الأوروبي )يوروبا 

ليغ( على ا�ستاد المارات يف لندن.
وق����ال ال���ن���ادي ال��ل��ن��دين احل��ري�����ض ع��ل��ى م��ع��رف��ة عدد 
امل�سجعني الملان الذين دخلوا اىل امللعب، يف بيان “يف 
خ�سم اللقاء مع كولن �سمن م�سابقة يوروبا ليغ الليلة 
املا�سية، نود التذكري باأن امن املتفرجني هو اهتمامنا 
الول. لقد فتحنا حتقيقا حول الظروف التي احاطت 
يف  تفيد  قد  التي  الدرو�ض  ا�ستخا�ض  بهدف  باللقاء 
امل�ستقبل«. وتاأخر انطاق املباراة التي فاز فيها ار�سنال 

“لدواع  كاملة  �ساعة  الثامنة،  املجموعة  �سمن   1-3
للم�سجعني  ال��ك��ب��ري  ال��ع��دد  ب�سبب  �سيما  ل  امنية” 
الملان املرافقني لكولن. وعزا مدرب ار�سنال، الفرن�سي 
ار�سني فينغر، ا�سباب تدفق امل�سجعني الملان بهذا الكم 
الكبري اىل عودة فريقهم اىل امل�سابقة الوروبية لول 
الربيطانية  ال�سحافة  وق���درت  ع��ام��ا.   25 منذ  م��رة 
عدد امل�سجعني املرافقني لكولن بنحو 20 الفا، بينما 
ثاثة  ع��ل��ى  امل���درج���ات  يف  احلقيقية  ح�سته  تقت�سر 
للعبة،  الوروب���ي  الحت���اد  ترتيبات  ح�سب  فقط  اآلف 
بني  الت�سلل  ا�ستطاعوا  احلا�سرين  من  كثريين  لكن 
اكرث  ع��دد  وج��ود  خطر  اىل  ادى  م��ا  ار�سنال  م�سجعي 

ال�سرطة  واوق��ف��ت  للملعب.  ال�ستيعابية  ال��ق��درة  م��ن 
على  عملت  انها  واك��دت  ا�سخا�ض،  خم�سة  النكليزية 
معاجلة حماولت الإخال بالنظام العام داخل امللعب، 
فيما اظهر مقطع فيديو التقطه م�سجع وبثته �سبكة 
ان  امل��رج��ح  وم��ن  امل��درج��ات.  يف  ا�ستباكات  نيوز  �سكاي 
ال�سور  خلفية  على  حتقيقا  الوروب����ي  الحت���اد  يفتح 
امل�سرفني  على  تعتدي  المل��ان  من  اقلية  اظهرت  التي 
على ملعب الم���ارات. وق��ال حار�ض كولن تيمو هورن 
“امل�سجعون الذين قاموا مبثل هذه العمال ي�سيئون 
ونقلت وكالة “�سيد” الملانية الريا�سية  اىل النادي”، 

عنه “اآمل باأل تتكرر مثل هذه ال�سياء«.

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1915  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- احمد عبدالقادر حمدان زهران جمهول حمل القامة مبا 
اأق��ام عليك  قد  ج��ورج حبيقه  م.م.ح وميثله:روكز  ما�سني  بزن�ض  املدعي/ عرب  ان 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية بالت�سامن 
ب�سحة  واملطالبة  دره��م   )80.000.000.00( وق���دره  مبلغ  بينهما  فيما  والتكافل 
بواقع  والفائدة  رق���م:2017/417 حجز حتفظي جتاري  التحفظي  وتثبيت احلجز 
12% من تاريخ ال�ستحقاق و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل . وحددت لها جل�سة يوم 
فاأنت  لذا   ch2.E.22:بالقاعة �ض   9.30 ال�ساعة    2017/10/9 املوافق   الثنني 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل   . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1819  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- ان��دراين ا�سي�ض روي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
اأق��ام عليك  ال�سباغ قد  ���ض.م.ع وميثله:منى احمد عبدالعزيز يو�سف  امل�سرق  بنك 
 )912.615.96( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى 
وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. وحددت لها جل�سة يوم 
فاأنت  لذا   ch2.E.22:بالقاعة ال�ساعة 9.30 �ض  املوافق  2017/10/4   الربعاء 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل   . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/43  عقاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- مها غازي دمج نهال جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
متويل م�ساهمة خا�سة قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية 
الجارة املنتهية بالتملك مو�سوع الدعوى وماحقها والزام املدعي عليهما بت�سليم 
وقدره  مبلغ  ب���اداء  عليهما  امل��دع��ي  وال���زام  ال�سواغل  م��ن  خاليا  مو�سوعها  العقار 
لها  وح��ددت  والت��ع��اب.  وامل�ساريف  والر�سوم  تعوي�سا  للمدعي  دره��م   )110.000(
جل�سة يوم الثاثاء املوافق  2017/9/19  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.B.8 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل   . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1554  جتاري كلي

ان  القامة مبا  ف��رج جمهول حمل  1- عبيد خمي�ض   / عليه  املدعي  اىل 
حمد  وميثله:عبداهلل  احلمادي  طاهر  علي  عبدالواحد  في�سل  املدعي/ 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سام�سي  العمران  عمران  عبداهلل 
وامل�ساريف  والر�سوم  والفائدة  درهم   )1200000( وق��دره  مببلغ  املطالبة 
ال�ساعة  املوافق  2017/10/9   والتعاب . وحددت لها جل�سة يوم الثنني 
9.30 �ض بالقاعة:ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/2090  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  عبداهلل جمعة بال خمي�ض بن ب�سيت جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ �سنرتون لالكرتونيات موؤ�س�سة فردية وميثلها مالكها/حممد احمد 
علي خليفة بن غليطة املهريي وميثله:عبداهلل مطر عبداهلل الزعابي قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )7500 درهم(  والر�سوم 
التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %12 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف 
والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.  وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق  2017/9/19   
اأو من ميثلك  Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/2088  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  م�سبح �سبت مبارك املري جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
خليفة  علي  احمد  مالكها/حممد  وميثلها  فردية  موؤ�س�سة  لالكرتونيات  �سنرتون 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الزعابي  عبداهلل  مطر  وميثله:عبداهلل  املهريي  غليطة  بن 
والر�سوم  دره���م(    12.724( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
التام.   ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف 
 Ch وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق  2017/9/19   ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
C.13.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثاثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1661  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-  �سركة املنارة احلمراء للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 2- راهول جارج �سيام 
كومار جارج 3- �سيام كومار جارج جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ البنك التجاري 
الدعوى  اأق��ام عليك  الزرعوين قد  ���ض.م.ع وميثله:من�سور عبداهلل حممد احمد  ال��دويل 
ي��وؤدوا مبلغ  بان  والتكافل والنفراد  بالت�سامن  املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
املطالبة  تاريخ  �سنويا من  القانونية بواقع %12  وقدره )8.600.076.75 دره��م(  والفائدة 
وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق  
2017/10/2   ال�ساعة 9.30 �ض 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 

بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12122 بتاريخ 2017/9/16   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1615  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-  �سركة براتيك للتجاره العامه �ض.ذ.م.م 2- �ساكيت جينتال �سويا�ض 
�ض.م.ع  ال���دويل  ال��ت��ج��اري  البنك  امل��دع��ي/  ان  الق��ام��ة مب��ا  �سانت جيندال جمهول حم��ل 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال��زرع��وين  اح��م��د  حممد  ع��ب��داهلل  وميثله:من�سور 
وقدره  مبلغ  ي����وؤدوا  ب��ان  والن��ف��راد  والتكافل  بالت�سامن  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
)26.167.396 درهم(  والفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام 
ال�سداد.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق  2017/10/4   ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
عبدالعزيز  امل����دع����و/  ف��ق��د 
باك�ستان    ، اح����م����د  ب�������س���ري 
رقم  �سفره  ج���واز  اجلن�سية 
 )B Y 1 8 1 1 4 3 1 (
ي���ع���رث  مم���������ن  ي��������رج��������ى   -
بال�سفارة  ت�����س��ل��ي��م��ه  ع��ل��ي��ه 
الباك�ستانية  او اقرب مركز 

�سرطة بالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
امل���دع���و/ حم��م��د عدنان  ف��ق��د 
اأحمد افتخار  احمد ، باك�ستاين  
اجل��ن�����س��ي��ة ج�����واز ���س��ف��ره رقم 
�سادر   )MN1150952(
من باك�ستان من يجده عليه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 056/4364723

فقدان جواز �سفرت
امل��دع��و /ان���وارا بيجم  فقد 
�ساندو مريدها ، بنغادي�ض 
�سفره  ج����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )BA0591758( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/7736517

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو /�سلطان حممد 
ا���س��م��ع��ي��ل ، اف��غ��ان�����س��ت��ان ، 
�سفره  ج����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )OA2025735( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/6727709
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الفجر الريا�ضي

الداخل  اىل  نظرها  الإيطالية  الثقيل  ال��وزن  اندية  حتول   
لتخو�ض املرحلة الرابعة من الدوري الإيطايل لكرة القدم 
دوري  م�����س��اب��ق��ة  يف  عنيفة  ل��ك��م��ات  معظمها  ت��ل��ق��ى  ان  ب��ع��د 

الأبطال.
الأم، على  القارية  امل�سابقة  يوفنتو�ض، و�سيف بطل  و�سقط 
م�سيفه  ام��ام  ونابويل  �سفر-3،  ال�سباين  بر�سلونة  ار���ض 
مع  روم��ا  تعادل  فيما   ،2-1 الوك���راين  دانييت�سك  �ساختار 

�سيفه اتلتيكو مدريد �سفر-�سفر.
وكان يوفنتو�ض بلغ ن�سف نهائي امل�سابقة املو�سم املا�سي على 
ح�ساب بر�سلونة بالذات بفوزه عليه ذهابا 3-�سفر وتعادله 

معه �سلبا يف الياب على ملعب كامب نو.
يف املقابل، يعود امل�ساركون يف م�سابقة الدوري الوروبي يوروبا 
ليغ اىل مناف�سات الدوري املحلي مبعنويات عالية جدا بعد 
او�سرتيا  م�سيفه  على  ميان  ف��از  حيث  مهمة،  انت�سارات 
فيينا النم�سوي 5-1، ولت�سيو على م�سيفه فيتي�ض ارنهم 

ايفرتون  �سيفه  على  برغامو  واتالنتا   ،2-3 الهولندي 
قائد  ت�����س��ري��ح��ات  وع��ك�����س��ت  3-�سفر.  الن��ك��ل��ي��زي 

بوفون  جانلويجي  املخ�سرم  احل��ار���ض  يوفنتو�ض 
المل  خيبة  الن��رتن��ت  �سبكة  يف  ال��ن��ادي  مل��وق��ع 

الوروبية الكبرية.
ال��دويل املخ�سرم واخلبري  وق��ال احلار�ض 

“لقد تلقينا لكمة قوية تفوق الت�سور. 
عندما جتهد لتحقيق الفوز وجتد 

ان  �سبق  اف�سل فريق  امامك 
عدة،  م��رات  �سده  لعبت 

الم�������ر  ان  جت�������د 
مقلقا  �سيكون 
بعد  ل�����ل�����ع�����ودة 

مباراة كهذه«.
ان  “انه لم���ر ج��ي��د  وا����س���اف 

العظام  وال���رج���ال  العظيمة  ال��ف��رق  ب��ال��ق��ل��ق.  ت�سعر 
يعربون عن انف�سهم بالعودة يف الوقات ال�سعبة«.

ومل ي��ت��ل��ق ي��وف��ن��ت��و���ض، ب��ط��ل امل��وا���س��م ال�����س��ت��ة الخ����رية، 
ونابويل وانرت ميان اي هزمية حملية، وحقق كل منها 

ثاث  با�سافة  منها  كل  وي��اأم��ل  متتالية،  انت�سارات  ثاثة 
نقاط جديدة اىل ر�سيده. نظريا، تبدو مهمة فرق ال�سدارة 
الثاثة �سهلة، حيث �سيحل يوفنتو�ض غدا الحد �سيفا على 
�سا�سوولو الذي مل يح�سل ال على نقطة واحدة يف املراحل 
اجلديد  الوافد  نابويل  ي�ست�سيف  حني  يف  الوىل،  الثاث 
ويفتتح  نقاط(،  دون  )من  الخ��ري  املركز  �ساحب  بينيفنتو 

نقطة  ك��روت��وين  �سيافة  يف  ال�سبت  املرحلة  ميان  ان��رت 
واحدة.

الحد  �سا�سوولو  �سد  “املباراة  بوفون  وقال 
الثقة  ل���ن���ا ل����س���ت���ع���ادة  ف���ر����س���ة  ت�����س��ك��ل 

والن�سجام والقوة«.
اعترب  الخ���ر،  ال��ف��رق  مناف�سة  وع��ن 
ن����ق����اط(   6( م�����ي�����ان  ان  ب������وف������ون 
جديد،  م���ن  الن���ط���اق  “ي�ستطيع 
ونابويل يبقى نابويل، وروما غري من 
فل�سفة  ا�سبح ميتلك  ورمبا  تكتيكاته 
ريا�سي  م���دي���ر  ق�����دوم  م���ع  خم��ت��ل��ف��ة 

هو الإ�سباين مون�سي. وا�ساف “م�سوار الدفاع عن  جديد”، 
اللقب ل يبدو �سها، لكننا �سنجد خمرجا يف النهاية. العام 
املا�سي فزنا باللقب بهام�ض �سغري جدا مقارنة مع املوا�سم 

ال�سابقة«.
فريونا  هيا�ض  ل�ستقبال  ال��ب��ط��ل،  و�سيف  روم���ا،  وي��ع��ود 

املهزوم على ار�سه بنتيجة ثقيلة �سفر-5 امام فيورنتينا، 
بعد ان تاأجلت مباراته مع �سمبدوريا يف املرحلة ال�سابقة 

ب�سبب المطار الغزيرة.
الوىل  اجلولة  و�سكلت 

م�������ن ال�����������دوري 
الوروب�����������ي 

فعة  د

اىل  العائد  فاتالنتا  فيها،  امل�ساركة  اليطالية  للفرق  قوية 
�سيحل �سيفا  26 عاما،  بعد غياب  الوروبية  امل�سابقة  هذه 

على كييفو مبعنويات الفوز الكبري على ايفرتون.
خ�سارته  م��ي��ان  ن�سي  امل��ق��اب��ل،  يف 
1-4 يف  ام������ام لت�����س��ي��و  امل����ذل����ة 
املرحلة ال�سابقة من خال فوزه 
النم�سوي  الفريق  على  الكبري 
الربتغايل  م��ه��اج��م��ه  وت����األ����ق 
ثاثة  �ساحبة  �سيلفا  ان��دري��ه 
م����ن اله��������داف اخل���م�������س���ة، لكن 

ا�ست�سافته لودينيزي تبقى �سعبة.
وقال الرتكي هاكان جالهانوغلو، �ساحب 
نلعب  ان  ج����دا  م��ه��م��ا  “كان  الول،  ال���ه���دف 
كفريق بعد هزمية الحد املا�سي امام لت�سيو. لقد 

ا�ستعدنا روح الفريق من جديد«.
ار���ض جنوى  على  نقاط   7 الرابع  يلعب لت�سيو  ب��دوره، 

احد فرق املوؤخرة نقطة واحدة يف اآخر مباريات املرحلة.
و�سيحاول فيورنتينا البناء على فوزه الكبري على فريونا 
املقبلتني  م��واج��ه��ت��ني  ق��ب��ل  ب��ول��ون��ي��ا  ي�ست�سيف  ع��ن��دم��ا 
يوفنتو�ض  مل��اق��اة  تورينو  اىل  �سي�سافر  حيث  ال�سعبتني، 
ويلعب  نهايته.  اتالنتا يف  ي�ست�سيف  ثم  ال�سبوع  منت�سف 
الحد اي�سا تورينو مع �سمبدوريا، و�سبال ال�ساعد حديثا 

مع كالياري.

االأندية االإيطالية الكربى تعود للكالت�صيو بعد اللكمات االأوروبية

يوفنتو�س يف �صيافة �صا�صوولو ونابويل يواجه بينيفنتو 

فوز ب�صق النف�ض الأر�صنال وفياريال 

انت�صارات كبرية لالأندية الإيطالية يف يوروبا ليغ  
حققت الأندية الإيطالية انت�سارات كبرية يف اجلولة الأوىل من دور 
املجموعات �سمن م�سابقة الدوري الوروبي لكرة القدم )يوروبا ليغ(، 
وحقق ار�سنال الإنكليزي فوزا ب�سق النف�ض على كولن الملاين 1-3، 
الكازخ�ستاين  ا�ستانا  على  ال�سباين  لفياريال  بالن�سبة  ذات��ه  والم��ر 

.1-3
وخافا ملمثلي ايطاليا يف دوري ابطال اوروبا، بداأت الندية اليطالية 
يف الدوري الوروبي حملتها بقوة، فق�سا ميان على م�سيفه او�سرتيا 
فيينا النم�سوي وهزمه 5-1، فيما مل يرحم اتانتا برغامو �سيفه 
بفوز  وعاد لت�سيو  بي�ساء،  بثاثية  عليه  وتغلب  النكليزي  ايفرتون 
منا�سبتني �سفر-1  تخلفه يف  3-2 حمول  ارنهم  فيتي�ض  على  غال 

و2-1.
الأوروبية  امل�سابقة  يف  الإيطالية  ل��اأن��دي��ة  الأوىل  اجل��ول��ة  وانتهت 
الأه����م ب��خ�����س��ارة ق��ا���س��ي��ة ل��ي��وف��ن��ت��و���ض و���س��ي��ف ال��ب��ط��ل ام����ام م�سيفه 
بر�سلونة ال�سباين �سفر-3، ونابويل امام م�سيفه �ساختار دانييت�سك 
الوكراين 1-2، فيما اكتفى روما بالتعادل ال�سلبي مع �سيفه اتلتيكو 

مدريد.
الت�سجيل  جالهاناأوغلو  هاكان  الرتكي  افتتح  الرابعة،  املجموعة  يف 
�سوق  لتدعيم �سفوفه يف  ك��ب��رية  مبالغ  ان��ف��ق  ال���ذي  امل��ت��ج��دد  مل��ي��ان 
رائعة  متريرة  تلقى  بعدما  جدا  مبكر  وقت  يف  ال�سيفية،  النتقالت 

من الكرواتي نيكول كالينيت�ض تابعها بيمناه يف ال�سباك.
ار�سلها  كرة  ثان م�ستفيدا من  بهدف  �سيلفا  اندريه  الربتغايل  وعزز 
له الرتكي قبل ان يق�سي الاعب نف�سه على اآمال الفريق النم�سوي 
اخرى  بتمريرة  لفريقه  والثالث  ال�سخ�سي  الثاين  الهدف  بت�سجيله 

من جالهان اأوغلو.
ويف م�ستهل ال�سوط الثاين، قل�ض او�سرتيا الفارق بوا�سطة الك�سندر 
بوركوفيت�ض ، لكن ذلك مل يوؤثر على معنويات ال�سيوف و�سرعان ما 
الذي  نف�سه  �سيلفا  توقيع  راب��ع حمل  بهدف  �سابق عهده  اع��ادوه اىل 
دقيقة  وبعد  كي�سيه،  فرانك  العاجي  من  بينية  اث��ر  الهاتريك  اكمل 
�سو�سو  ال�سباين  ت�سلم  لكالينيت�ض،  بديا  نزوله  من  فقط  واح��دة 
وا�ستقرت  العار�سة  ا�سفل  م�سحت  بعيدة  م�سافة  من  و�سددها  الكرة 

يف ال�سباك.
اليوناين  اثينا  ايك  ام��ام  الكرواتي  رييكا  خ�سر  ذاتها،  املجموعة  ويف 

.2-1
الوىل  ال�����س��وط  يف  النتيجة  ات��الن��ت��ا  ح�سم  اخلام�سة،  املجموعة  يف 

بت�سجيله الأهداف الثاثة.
مارتن  الهولندي  ال���دويل  اي��ف��رت��ون  ح��ار���ض  مازييلو  ان��دري��ا  وارغ���م 
التنفيذ  بعد  تابعها  ث��م  ركنية  اىل  كرته  حتويل  على  �ستيكيلنبورغ 

بيمناه يف ال�سباك.
ايفرتون هدفني يف ثاث دقائق  الدقائق الخ��رية، تلقت �سباك  ويف 
اليخاندرو  لارجنتيني  ومتابعتني  بيتانيا  لن��دري��ا  متريرتني  من 

غوميز وبراين كري�ستانتي.
اليه  اق��رب  ك��ان  بفوز  الفرن�سي  ليون  ف��رط  ذاتها،  املجموعة  و�سمن 
بعد   1-1 القرب�سي  ليما�سول  اب��ول��ون  م�سيفه  مع  متعادل  وخ��رج 
ان تقدم من ركلة جزاء احت�سبت بعد مل�سة يد على الربازيلي جاندر 

ريبريو �سانتانا نفذها الهولندي ممفي�ض ديباي بنجاح.
ويف الدقيقة الخ��رية، حرم ال�سباين ادري��ان �ساردينريو كوربا ليون 

من اول ثاث نقاط باإدراكه التعادل للفريق املحلي.
ويف املجموعة احلادية ع�سرة، قلب لت�سيو الطاولة على فيتي�ض ارنهم 

الهولندي وخرج فائزا 2-3.
ماركو  واأدرك  ماتافز،  تيم  ال�سلوفيني  عرب  الر���ض  ا�سحاب  وتقدم 
بارولو التعادل، قبل ان مينح براين لين�سن التقدم جمددا لفيتي�ض، 
ل��ك��ن لت�����س��ي��و ���س��رب ب��ق��وة و���س��ج��ل ه��دف��ني ع���رب ت�����س��ريو اميوبيلي 

والي�ساندرو مورجيا.
ح�ساب  على  كبريا  ف��وزا  الفرن�سي  ني�ض  حقق  ذات��ه��ا،  املجموعة  ويف 
5-1. و���س��ج��ل احل�����س��ن بليا  ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي  م�����س��ي��ف��ه زول����ت ف��اري��غ��ي��م 
بالوتيلي  ماريو  واليطايل  �سان-مك�سيمان  والن  دانتي  والربازيلي 
هدف  اي�سيكا  ليا  ارون  ال��دمي��وق��راط��ي  وال��ك��ون��غ��ويل  ني�ض،  اه���داف 

ال�سرف لأ�سحاب الأر�ض.
ويف املجموعة الثانية ع�سرة، �سرب كل من ريال �سو�سييداد ال�سباين 
�سيفه  وف��ادة  الول  فاكرم  بقوة،  الرو�سي  بطر�سبورغ  �سان  وزينيت 
ودافيد  يورنتي  دييغو  �سجلها  نظيفة  برباعية  ال��رنوج��ي  روزن��ب��ورغ 
زوروتوزا ويورغن �سيلفيك ، و�سحق الثاين م�سيفه فاردار املقدوين 
وارتيم  كوكورين  الك�سندر  ت�سجيلها  على  ت��ن��اوب  نظيفة  بخما�سية 

دزيوبا وبراني�ساف ايفانوفيت�ض والرجنتيني امييليانو ريغوين.
بكل  ال��ن��زول  اىل  وا�سطر  كولن  �سيفه  ام��ام  الم��ري��ن  ار�سنال  عانى 
للكولومبي  ب��ه��دف  املبكر  تخلفه  لتحويل  ال��ث��اين  ال�����س��وط  يف  ثقله 
جون كوردوبا اىل فوز بثاثية نظيفة تناوب على ت�سجيلها البو�سني 
هيكتور  وال�سباين  �سان�سيز  اليك�سي�ض  والت�سيلي  كولزينات�ض  �سياد 

بيلريين.

مواطنه  م��ع  �سداقته  اإن��ه��اء  على  كرييو�ض  نيك  الأ���س��رتايل  اأق���دم 
يف  ال���س��رتايل  املنتخب  يف  ال�سابق  زميله  اإن  وق��ال  توميت�ض  برنارد 

كاأ�ض ديفيز للتن�ض �سل طريقه.
لكاأ�ض  النهائي  قبل  ال��دور  يف  ا�سرتاليا  منتخب  كرييو�ض  و�سيقود 
ديفيز لفرق الرجال �سد بلجيكا بداية من اليوم اجلمعة يف بروك�سل 
لكن توميت�ض ا�ستبعد من الفريق بعد غيابه عن عدد من البطولت 

وتراجعه اإىل املركز 146 يف الت�سنيف العاملي.
وحليفان  �سديقان  باأنهما  املا�سي  يف  بع�سهما  ال��اع��ب��ان  وو���س��ف 

ودافعا عن بع�سهما �سد اتهامات �سوء ال�سلوك داخل وخارج امللعب.
من  بامللل  ي�سعر  اإن��ه  ق��ال  ال��ذي  مواطنه  ع��ن  ابتعد  كرييو�ض  لكن 
عدم  رغم  املالية  باأرباحه  وتفاخر  وميبلدون  بطولة  خال  التن�ض 

التزامه بالوفاء للعبة.

وكتب كرييو�ض امل�سنف 20 عامليا على موقع بايرز فوي�ض دوت كوم 
�سيخطئ كل من ي�سعني يف فئة واحدة مع برنارد توميت�ض.

اأكن  �سنا. مل  اأ�سغر  كنت  كنا �سديقني عندما  بريين �سل طريقه. 
اأعلم جيدا ما هي بطولت الاعبني املحرتفني وكنا جمموعة من 
ال�سبان بنف�ض العمر ومنثل نف�ض البلد ون�سارك يف نف�ض البطولت.

اأن  واأ�ساف لكن تغريت الكثري من الأ�سياء منذ ذلك احلني. يجب 
يفكر فيما يريده.

ديفيز  كاأ�ض  يف  ا�سرتاليا  مع  بامل�ساركة  املا�سي  يف  توميت�ض  وال��ت��زم 
ني�سان  اأبريل  الثمانية يف  دور  اأمريكا يف  اللعب �سد  لكنه قرر عدم 

مع تراجع م�ستواه.
قال  املا�سي  ال�سهر  يف  املفتوحة  اأمريكا  بطولة  م��ن  خ��روج��ه  وبعد 
هو  يعرفه  م��ا  ك��ل  واإن  ال��ع��امل  يف  �سخ�ض  اأذك���ى  ل�ست  لل�سحفيني 

التن�ض. واأ�سار ليتون هيويت كابن منتخب ا�سرتاليا يف كاأ�ض ديفيز 
اإىل اأن توميت�ض بعيد متاما عن عودته للفريق واختار العتماد على 
امل�سنف  جوفني  ديفيد  ملواجهة  عامليا   185 امل�سنف  ميلمان  جون 

الأول يف بلجيكا يف افتتاح مباريات الفردي.
الثانية  امل��ب��اراة  يف  دار�سي�ض  �ستيف  �سيواجه  ال��ذي  كرييو�ض  وق��ال 

للفردي ل عاقة بيني وبني توميت�ض.
وتابع هو يقول �سيئا ويفعل عك�سه. هو يناق�ض نف�سه طيلة الوقت.

اللعبة  واإن��ه ل يحب  �سعيدا  التن�ض ل يجعله  اإن  واأ���س��اف هو يقول 
ثم يقول اإن ال�سيء الوحيد الذي �سيجعله �سعيدا هو الفوز باإحدى 

البطولت الأربع الكربى. هذا ل اأمر ل معنى له على الإطاق.
و�ستحاول ا�سرتاليا بلوغ النهائي للمرة الأوىل منذ 2003 عندما 

ح�سلت على اللقب.

كيــريــو�س: ل مقارنـــة بينـــي وبيـــن توميتـ�س 

بداأ جو�سيب ماريا بارتوميو رئي�ض بر�سلونة املناف�ض 
يف الدوري ال�سباين لكرة القدم يف ا�سرت�ساء 

م�����س��ج��ع��ي ف��ري��ق��ه ب����الإع����ان ع���ن اأنه 
مت ب��ال��ف��ع��ل مت���دي���د ال��ت��ع��اق��د مع 

مي�سي  ل��ي��ون��ي��ل  ال���ف���ري���ق  جن���م 
والد  اإن  قائا  اأع��وام  خلم�سة 

ال��اع��ب ه��و م��ن وق���ع على 
التمديد نيابة عن النجم 

الأرجنتيني.
بر�سلونة  وك���ان 

اأع��ل��ن يف 

يوليو متوز املا�سي اأنه مدد تعاقده لأربع �سنوات مع 
هدافه التاريخي مي�سي حتى 2021 لكن عدم �سدور 
القاعدة  ل��دى  قلقا  اأث���ار  ذل��ك  بعد  ر�سمي  ت��اأك��ي��د 
اإىل  بالنظر  القطالوين  للنادي  اجلماهريية 
اأن املو�سم احلايل هو املو�سم الأخري يف عقد 

الاعب الأرجنتيني.
قطالونيا  تلفزيون  عرب  بارتوميو  وق��ال 
العقد  واإن  ب��ال��ف��ع��ل  مت��ت  ال�سفقة  اإن 

اجلديد ينتهي يف 2022.
واأ�ساف �سنلتقط �سورة ر�سمية ملي�سي 
داعي  لكن ل  العقد.  على  يوقع  وه��و 
يتم  اأن  ن���اأم���ل  ذل������ك..  يف  ل��ل��ت��ع��ج��ل 
العام احل��ايل لكن  نهاية  ذلك قبل 
نياية  ال��وال��د  وق��ع��ه  نف�سه  العقد 
عن الاعب اإىل جانب العقود 
مي�سي  مب��وؤ���س�����س��ة  اخل���ا����س���ة 

وبحقوق �سورة الاعب.
�سرورة  “ل  بارتوميو  واأ�سار 
العقد  ع��ل��ى  مي�سي  لتوقيعه 
بالفعل.  وق���ع  وال����ده  اأن  ط��امل��ا 
العقد  ي��ل��ع��ب ح�����س��ب  ح��ال��ي��ا ه���و 
ي�������س���ت���م���ر حتى  ال��������ذي  اجل�������دي�������د.. 

.»2022

مي�صي ميدد عقده مع بر�صلونة 5 �صنوات 

غولوفكني  غينافيديت�ض  غينادي  الكازخ�ستاين  املاكم  بلغ 
11 ع��ام��ا بعد ب��داي��ت��ه الح��رتاف��ي��ة، يخو�ض  ه��دف��ه اخ���ريا: 
ال��ع��ي��ار الثقيل �سد  ال��و���س��ط اول م��ب��اراة م��ن  ال����وزن  م��رع��ب 
فيغا�ض  ل����ض  اأج�����واء  يف  ال��ف��اري��ز  ك��ان��ي��ل��و  ����س���اوول  املك�سيكي 

املحمومة وامل�سحونة بولية نيفادا المريكية.
وغولوفكني الذي مل يهزم يف 37 مباراة و�سيدافع ال�سبت عن 
ول  ك��ان  للماكمة،  العاملي  واملجل�ض  العاملية  اجلمعية  لقبي 

يزال ي�سرق ال�سواء كما يف معظم مراحل م�سريته.
العقد،  حتى  او  العام  م��ب��اراة  اأقيمت  كثريين،  اىل  وبالن�سبة 
جو�سوا  انطوين  الربيطاين  ف��وز  بني  الختيار  فقط  ويبقى 
وفوز  ن��ي�����س��ان،   29 يف  كليت�سكو  ف��ادمي��ري  الوك�����راين  ع��ل��ى 
اعتزاله، على بطل  ال��ذي عاد عن  فلويد مايويذر  الأمريكي 
يف  ماكغريغور  كونور  اليرلندي  املختلطة  القتالية  الفنون 

27 اغ�سط�ض.
ت��اري��خ املاكمة،  امل���ب���اراة الأغ���ل���ى يف  ل��ك��ن ل اح���د، ول ح��ت��ى 
�سن  يف  مب�سريه  املغامرة  من  غولوفكني  مينع  ان  ي�ستطيع 

اخلام�سة والثاثني واحل�سول على اجلائزة الكربى.
مايويذر  بني  املايني  مباراة  �ساهدنا  لقد  غولوفكني  و�سدد 
الذي �سيتوج  التاريخ  ال�سبت نزال  وماكغريغور، لكننا �سرنى 
الراهن،  ال��وق��ت  يف  م��اك��م  اف�سل  ورمب���ا  للعامل  بطل  اك��رب 
عن  ف�سا  دولر  مليون   15 على  �سيح�سل  ان��ه  اىل  م�سريا 

عائدات كبرية من بيع حقوق النقل التلفزيوين.
يذكر ان مايويذر ح�سل على 200 مليون دولر، مقابل نحو 

100 مليون ملاكغريغور.
وكان غولوفكني الذي ميثل فخر الكازخ�ستانيني منذ احرازه 

ياأتي  لن  املجد  يوم  ب��اأن  يعتقد   ،2004 اثينا  اوملبياد  ف�سية 
ابدا.

بعد م�سريته الرائعة يف فئة الهواة حيث حقق 345 انت�سارا 
م��ق��اب��ل خم�ض ه��زائ��م ف��ق��ط، اق���ام غ��ول��وف��ك��ني، ب��ط��ل العامل 
والتحق  امل��ان��ي��ا  يف   ،2004 اومل��ب��ي��اد  بطل  وو���س��ي��ف   2003
ال�سقيقان  اك��ادمي��ي��ت��ه  م��ن  ت��خ��رج  ال���ذي  يونيفر�سوم  بفريق 
ع��اي�����ض بعد  ث��م  ف��ي��ت��ايل وف��ادمي��ري كليت�سكو،  الوك��ران��ي��ان 

رحيلهما ماكمني املان مثل فيليك�ض �سرتوم.
املتحدة  الوليات  اىل  ذلك  بعد  الكازخ�ستاين  املاكم  وانتقل 
لقب  على  فح�سل  ال�سفر،  نقطة  من  ينطلق  ان  عليه  وك��ان 
بطل العامل لوزن الو�سط ح�سب ت�سنيف اجلمعية العاملية يف 
بنما يف اغ�سط�ض 2010، واغرى باأ�سلوبه الهجومي ب�سرعة 

جمموعة “ات�ض بي او” ال�سهرية للمرئي وامل�سموع.
والذي ي�ستهر ب�سرعته  وا�ساف فولوفكني امللقب ب”غ غ غ” 
وقوته، لقب املجل�ض العاملي اىل ر�سيده يف 2014 بفوزه يف 
اجلولة الثانية بال�سربة الفنية القا�سية على املك�سيكي ماركو 
 2015 ع��ام  ال���دويل  الحت���اد  ث��م على لقب  ريبيو،  انطونيو 

بتغلبه على الكندي دافيد لوميو.
واخافت �سل�سلة انت�ساراته بال�سربة القا�سية التي بلغت 23 
ن��زال �سد المريكي  اآخ��ر  بالنقاط يف  ف��وزه  ان يقطعها  قبل 
دان���ي���ال ي��اك��وب�����ض يف م���ار����ض امل���ا����س���ي، امل��ن��اف�����س��ني وك����ان من 
ال�سعب عليه ايجاد خ�سوم من عياره: حتا�سى نزاله كل من 
كوتو  ميغل  والبورتوريكي  مارتينيز  �سريخيو  الرجنتيني 
حتى  نف�سه  وال��ف��اري��ز  جونيور،  اوب��ان��ك  كري�ض  وال��ربي��ط��اين 

يونيو.

نزال طال انتظاره بني غولوفكني والفاريز 



    
يقتل اأمه من اأجل كلب

قتل اأمريكي يف 19 من العمر، والدته بر�سا�سة يف الراأ�ض خال 
نومها، لأنها رف�ست ال�سماح له برتبية جرو يف منزل العائلة ببلدة 
وايتفيلد تاون�سيب يف ولية مي�سيغان. واأخرب املدعو اندرو ديفيد 
ويل�سون ال�سرطة اإنه فوجئ مبقتل والدته حني عودته اإىل املنزل 
يوم 8 �سبتمرب اجلاري، اإل اأن املحققني تاأكدوا من عدم دخول اأي 
مع  مبفرده  ك��ان  الفتى  واأن  املنزل،  من  خروجه  اأو  ثالث  �سخ�ض 
اأنه بحث عن  املتهم  ال�سحية. وبعد مواجهته باحلقائق، اعرتف 
البندقية ليا، وا�ستخدمها يف جرميته، ثم خرج من البيت و�سلك 

طرقا جانبية للتخل�ض منها.
اأداة اجلرمية الب�سعة  ومل يجد رجال الأمن عناء يف العثور على 

التي اهتز لها اجلوار.
ولي�ض للمتهم اأي �سوابق عدلية، وقد مثل اأمام قا�سي التحقيق يوم 
11 �سبتمرب بتهمة القتل وحيازة ال�ساح بطريقة غري م�سروعة، 

و�ستبداأ جل�سات حماكمته يوم 28 دي�سمرب املقبل.

ي�صرق منزًل وينقله اآلف الأميال
بلدة  يف  م�سروق  �سغري  منزل  على  الأ�سرتالية  ال�سلطات  ع��رثت 
كوينزلند بخليج هرييف يف اأ�سرتاليا، على بعد اأكرث من 14 األف 

كم من موقع ال�سرقة يف بلدة كانبريا قبل 36 �ساعة فقط.
 ،ACT �سركتي  م��ن  امل�سغر  امل��ن��زل  ا���س��ت��خ��دام  امل��ق��رر  م��ن  وك���ان 
كانبريا  ملعر�ض  ال��ق��ادم��ة  ال��رتوي��ج��ي��ة  احلملة  يف  و���س��م��ارت��دي��ك، 
ميل  ديلي  �سحيفة  وبح�سب  املقبل.  ال�سهر  وال��رتف��ي��ه  للمنازل 
و�سحبه يف  العجات  ذا  املنزل  �سرق  وقًحا  ا  ل�سً فاإن  الربيطانية، 

جميع اأنحاء الباد من موقع ال�سركة ليلة الأحد.
ومنذ ذلك احلني، وقبل العثور على املنزل املفقود، ن�سرت �ساحبة 
في�ض  على  ح�سابها  عرب  من�سوًرا  ب��راي  ج��ويل  �سمارتديك  �سركة 

بوك تطلب فيه امل�ساعدة يف حتديد مكان املنزل املفقود.
ما  ا  �سخ�سً اأن  نعتقد  مل  ولكن  جيد،  ت�سميم  اأن��ه  “نعلم  وقالت: 

�سوف ي�سرقه منا”.
وبالفعل ر�سد امل�ساة املنزل امل�سروق يف جنوب كوينزلند قبل اإباغ 

ال�سلطات الأ�سرتالية خال 24 �ساعة من �سرقة املنزل.
قيمته  تبلغ  الذي  ال�سغري  املنزل  ر�سد  اأنه مت  ال�سلطات  وك�سفت 

20 األف دولر، اأثناء �سحبه خلف �سيارة بي�ساء يف كيلكيفان.

مغنية �صماء تذهل حكام برنامج املواهب
حكام  اإب��ه��ار  م��ن  ه���اريف  م��ان��دي  لل�سمع،  ال��ف��اق��دة  املغنية  متكنت 
ملنحها  دفعتهم  بعدما  الثانية،  للمرة  الأمريكي  املواهب  برنامج 

الباز الذهبي يف  يوليو املا�سي.
ويف العر�ض الثاين الذي قدمته اأمامهم ، تفوقت ال�سابة ذات ال�29 
ربيًعا على نف�سها ، واأدت اأغنية Release me )حررين( للمغني 
على  فقط  بالعتماد   ، ب��رباع��ة  همربدنك  اإجن��ل��ربت  الربيطاين 

ترددات الذاكرة و الع�سات.
ه��ذا �سراحة  باملغنية:  اإع��ج��اب��ه  ع��ن  ك���اول  ���س��امي��ون  املنتج  وع��رب 

يحب�ض الأنفا�ض .
من جانبه قال املذيع و املمثل هاوي مانديل: اإنك تت�سامني فوق 
ي�سلنا  اخل�سبة،  على  واأن��ت  تغنني  وعندما  للمو�سيقى،  الإن�سات 
اإح�سا�سك ، وتتمكنني من جذبنا بقلبك، وهذا اأقوى من ال�ستماع 

اإىل اأغنية جميلة ، فاأنت جتعلني املو�سيقى اأقوى مما هي عليه.
وفقدت ماندي حا�سة ال�سمع وهي يف ال�18 ب�سبب مر�ض اأمل بها، 
التي  والغناء  املو�سيقى  املف�سلة  هوايتها  ممار�سة  ع��ن  فتوقفت 

ا�ستمتعت بها مذ كانت يف الرابعة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

رحلة �صهر الع�صل على منت طائرة ع�صكرية
اأن��ه طلب  اأف��ادت  تقارير  بعد  املا�سي  ال�سوء اخلمي�ض  دائ��رة  اىل  �ستيفن منوت�سني  المريكية  وزي��ر اخلزانة  ع��اد 

ا�ستخدام طائرة ع�سكرية هذا ال�سيف من اجل ق�ساء �سهر الع�سل مع زوجته يف اوروبا.
وفيما نفى منوت�سني انه �سعى اىل حتميل احلكومة نفقات �سفره ال�سخ�سي قائا ان الق�سة جرى حتويرها، فان 
النباء �سببت احراجا جديدا للوزير الرثي وامل�ستثمر ال�سابق واحد اأقطاب هوليوود. وكانت زوجته املمثلة لويز 
لينتون اعتذرت موؤخرا عن مهاجمتها امراأة على مواقع التوا�سل الجتماعي انتقدتها لرتويجها عامات جتارية 

فاخرة يف عامل الزياء كانت ترتديها خال جولة ر�سمية مع منوت�سني.
تبلغ  الأمريكي  اجلو  ل�ساح  تابعة  ا�ستخدام طائرة  منوت�سني طلب  ان  نيوز" الربعاء  �سي  بي  "اإيه  قناة  وذك��رت 
نفقات ت�سغيلها 25 األف دولر يف ال�ساعة لنقله مع زوجته اىل ا�سكتلندا وفرن�سا وايطاليا بعد زفافهما الذي ح�سره 

الرئي�ض دونالد ترامب خال ال�سيف.
لكن منوت�سني يف نهاية املطاف مل ي�ستخدم الطائرة، و�سدد اخلمي�ض على ان وزارة اخلزانة تقدمت بالطلب باعتباره 

خيارا ي�سمح له باإر�سال وتلقي معلومات ح�سا�سة متعلقة بالأمن القومي خال �سفره. 
اأخ�س�ض رمبا خم�سني باملئة من وقتي مل�سائل  "اإنني  وقال خال منا�سبة من تنظيم ن�سرة بوليتيكو يف وا�سنطن 

الأمن القومي"، مبا يف ذلك ق�سايا تخ�ض كوريا ال�سمالية وايران.
وتابع "يف ذلك الوقت اراد طاقمي التاأكد من انني ا�ستطيع الو�سول على الدوام اىل ات�سالت ومعلومات اآمنة".
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كيف تتاأكد من �صالمة طفلك يف املدر�صة؟
اأن املدر�سة هي بيته الثاين، واأن يحثه الأبوان  اأن ي�سعر الطفل  من الطبيعي 
على الثقة باملعلمني والإدراي��ني امل�سرفني على املوؤ�س�سة التعليمية. من ناحية 
التي  اأحواله، ومن الأم��ور  اأولياء الأم��ر مراقبة الطفل ومتابعة  اأخ��رى، على 
تاأتي يف اأولويات املتابعة مدى �سامته. اإليك اأهم الأ�سئلة التي عليك توجيهها 

لل�سغري، ومعايري ال�سامة التي ينبغي التاأكد من تطبيقها يف املدر�سة:
متابعة الطفل. من ال�سروري اأن تكون هناك حمادثة بني الآباء والأطفال عن 
يومهم يف املدر�سة، وطبيعة الأن�سطة التي يقومون بها، وطريقة تفاعل الطفل  
تكرار  ينبغي  التي  الأ�سا�سية  الأ�سئلة  ومن  الزماء.  ومع  الدرا�سي  اليوم  مع 

بع�سها يومياً وبع�سها من فرتة لأخرى ما يلي:
* هل اأنت �سعيد يف املدر�سة؟

* هل �سعرت بحزن اليوم يف املدر�سة؟
* هل تذهب اإىل دورة املياه برفقة اأحد؟

* هل تعر�سّت لأذى من اأي �سخ�ض؟
* مع من تتحدث يف املدر�سة من غري املعلمني؟

* هل طلب منك �سخ�ض طلباً غري عادياً؟
* هل مل�ض �سخ�ض ما ج�سمك يف مو�سع دون رغبتك؟

متابعة املدر�سة. من ال�سروري اأن ي�ساأل اأولياء اأمر الطالب عن وجود كامريات 
اأن هناك  اأخ��رى؟ كما  اأمنية  اإذا كانت هناك ترتيبات  املدر�سة، وما  مراقبة يف 
عنا�سر اأخرى هامة مثل �سبط اأبواب الدخول بالن�سبة لغري التاميذ، ومدى 
اأية  هناك  كانت  واإذا  التعليمية.  املوؤ�س�سة  اإىل  غ��رب��اء  دخ��ول  ع��دم  يف  التحكم 
اأوراق تر�سلها املدر�سة للتوقيع عليها تعفي املوؤ�س�سة التعليمية من اأي نوع من 
امل�سوؤولية، لبد اأن ي�ساأل الأبوان عن ال�سبب، وما املخاطر التي تتعلق بالأمر، 

�سواء كان رحلة اأو ن�ساطاً ترفيهيا اأو تعليمياً اأو ريا�سياً؟

لل�صكري  اآمن  املعوي" عالج  "احلاجب 
قالت دائرة ال�سحة الوطنية بربيطانيا NHS اإن جهاز "احلاجب املعوي" 
الذي يتم تركيبه لعاج ال�سكري والبدانة معاً طريقة عاج اآمنة. ويعترب 
احل��اج��ب امل��ع��وي م��ن اأح���دث ال��ط��رق غ��ري اجل��راح��ي��ة ال��ت��ي تعالج م�ساكل 

ال�سمنة وت�ساعد على �سبط ن�سبة ال�سكر بالدم يف اآن واحد.
هي  لذلك  ب�سيط  جراحي  تدخل  على  املعوي  احلاجب  طريقة  وتنطوي 
ات�سال  مبنع  احلاجب  هذا  ويقوم  وال�سكري،  ال�سمنة  لعاج  �سحي  بديل 
الطعام باجلزء الأول من الأمعاء الدقيقة، لكن طريقة تركيبه غري موؤملة 

ول تتطلب تدخًا جراحياً كبرياً.
الأمعاء  بتبطني  تقوم  �سم   60 طولها  قناة  من  املعوي  احلاجب  ويتكون 
الدقيقة لت�ساعد الطعام على املرور من هذه املنطقة من الأمعاء دون اأن 

يتم امت�سا�سه اإىل الدم، ويتم تركيبه ملدة �سنة.

»�صماع« يحتفل بع�صر 
�صنوات على تاأ�صي�صه 

لاإن�ساد  �سماع  م��ه��رج��ان  يحتفل 
مع  م�سر  يف  الروحية  واملو�سيقى 
الأ�سبوع  اجلديدة  دورت��ه  انطاق 
���س��ن��وات على  امل��ق��ب��ل مب���رور ع�سر 
عقد  اأول  بذلك  ليكتمل  تاأ�سي�سه 
يف ع��م��ر احل���دث الأب����رز ع��رب��ي��ا يف 
املهرجان  وي���ج���ذب  امل���ج���ال.  ه����ذا 
ك��ل ع���ام ف���رق اإن�����س��اد م��ن خمتلف 
التي  والإ�سامية  العربية  ال��دول 
تقدم عرو�سها داخل مواقع اأثرية 

عريقة يف م�سر.
املهرجان  ورئ��ي�����ض  م��وؤ���س�����ض  وق���ال 
ان��ت�����س��ار ع��ب��د ال��ف��ت��اح م�����س��اء اأم�ض 
اخلمي�ض يف موؤمتر �سحفي "هذه 
ال��دورة تواكب م��رور ع�سر �سنوات 
على تاأ�سي�ض هذا املهرجان.. رحلة 
اأي�سا  لكنها  ج��دا  وجميلة  ممتعة 
عمره  امل��ه��رج��ان  وم�سنية.  �ساقة 
فقد  �سنوات  ع�سر  لي�ض  احلقيقي 
بداأت بالعمل عليه منذ 30 عاما اأو 
اأكرث لكن التنفيذ الفعلي بداأ قبل 

10 �سنوات".
واأ�ساف "املهرجان حقق على مدى 
ملمو�سا  جناحا  املا�سية  ال�سنوات 
يف ال���داخ���ل واخل�����ارج ون��خ��ت��ار كل 
للم�ساركة  ف���رق���ة   20 ن��ح��و  ع����ام 
رغ���م ال��ع��دد ال��ك��ب��ري ال����ذي يتقدم 
ت�سارك  ال���ع���ام  وه����ذا  ل��ل��م�����س��ارك��ة، 
اأفريقيا  قارة  من  �سرياليون  معنا 

لأول مرة".
للمهرجان  العا�سرة  ال���دورة  تقام 
يف الفرتة من 20 اإىل 27 �سبتمرب 
اأي����ل����ول مب�������س���ارك���ة ف�����رق م����ن 21 
اإىل  اإ�سافة  واأجنبية  عربية  دول��ة 
م�����س��ر م���ع م�����س��ارك��ة خ��ا���س��ة من 
يف  حاليا  املقيمة  ال�سورية  ال��ف��رق 

القاهرة.

روبوت يقود اأورك�صرتا كاملة  
نظاًما  ال�����س��وي�����س��ري��ة   ABB ���س��رك��ة  ط����ورت 
 Yumi روب���وت  الآل���ة، �سنعت  لتعليم  ذك��ًي��ا 
ليعمل به، وقد متكن الروبوت من اأن يحل 
حمل قائد اأورك�سرتا يف حفل كامل بالأوبرا 
انغادغيت  م��وق��ع  ن�سره  مل��ا  وف��ًق��ا  باإيطاليا، 
الروبوت  اأن  ال�����س��رك��ة  واأو���س��ح��ت  ال��ت��ق��ن��ي. 
الأورك�سرتا  ق��ائ��د  ب��وا���س��ط��ة  تعليمه  ج���رى 
الأوبرايل اأندريا كلومبيني ال�سهري، ليعزف 
اأندريا بوليت�سي، خال  اإىل جانب العماق 
فعاليات مهرجان الروبوتات الدويل يف بيزا 

الإيطالية.
حماكاة  الأوىل  مبرحلتني،  ال��ت��دري��ب  وم��ر 
ح����رك����ات ي����د واإ�������س������ارات ك��ل��وم��ب��ي��ن��ي ومن 
املو�سيقي  ال��ل��ح��ن  ���س��ري  م���ع  ث���م م��زام��ن��ت��ه��ا 

بتطوراته.
واأكدت ال�سركة اأن هذا العر�ض ياأتي ترويًجا 
للتطبيق  قابل  واأن��ه  اجلديد  الذكي  للنظام 
ميكن   Yumi اأن  ك��م��ا  ع�����دة،  جم�����الت  يف 
غياب  وق��ت  الفريق  تدريبات  يف  ا�ستخدامه 

قائد الأورك�سرتا.

فتاة تبكي دموعًا من قطن  
يف  نوعها  من  فريدة  حالة  �سنرتال  اأودي��ت��ي  موقع  �سف 
با�سخورا  قرية  من  مانا�سي  الطفلة  تبكي  حيث  الهند 
للتقارير  ال��غ��ري��ب. ووف��ق��اً  م��ن القطن الأب��ي�����ض  دم��وع��اً 
اأنها  عاًما   11 العمر  من  البالغة  الطفلة  وال��دا  يعتقد 
ملمو�سة من الأ�سباح. وكما هو متوقع منذ اأن بداأت حالة 
الطفلة الغريبة يف لفت الأنظار بداأ القرويون يف جتنب 
الفتاة وعائلتها، خوًفا من الغ�سب الإلهي ولاأ�سف مينع 

اعتقاد الوالدين باخلرافات ا�ست�سارة طبيب العيون.
ووفقاً لوالد الطفلة جندلل كيفات اأفرزت البنت حوايل 
35 - 40 من الدموع القطنية يومًيا خال الأ�سبوعني 
املا�سيني. وعندما اأتى الطبيب املحلي لروؤية الطفلة بعد 
با�ست�سارة  ن�سح  الآخ��ري��ن  القرويني  من  ق�ستها  �سماع 

طبيب العيون.
التي  الهندية  دون��ي��ا  ن��اي  اأن �سحيفة  اإىل  امل��وق��ع  واأ���س��ار 
ن�سرت حالة مانا�سي، ا�ست�سارت العديد من اأطباء العيون 
�ساك�سينا،  نافنيت  ال��دك��ت��ور  وق���ال  امل��و���س��وع.  ه��ذا  ب�ساأن 
اإنه ميكن  عميد وطبيب عيون كلية الطب يف جابالبور، 
اأن يكون جمرد رد فعل حت�س�سي يظهر يف بع�ض الأحيان 
كاإفرازات بي�ساء خيطية من العني، يف حني قال الدكتور 
هو  احلالة  �سبب  يكون  اأن  املرجح  من  اإن��ه  �سيتك  ب��اوان 
اأن الأطفال الذين يعانون  نق�ض يف فيتامني د. واأ�ساف 
اإفرازات  من �سوء التغذية يف بع�ض الأحيان يعانون من 

بي�ساء بزوايا عيونهم، تبدو وكاأنها قطن.
نظًرا  م��وؤك��دة،  وغ��ري  تكهنية  التف�سريات  ه��ذه  اأن  يذكر 

لعدم فح�ض الأطباء للطفلة حتى الآن.

يطلق النار باملدر�صة لتعليم زمالئه ال�صتئ�صاد
يف  العليا  مدر�سته  داخ��ل  النار  بفتح  املتهم  امل��راه��ق  اأبلغ 
الأ�سلحة  اأخ��ذ  اأن��ه  ال�سرطة  الأمريكية  وا�سنطن  ولي��ة 
النارية من خزانة الأ�سلحة اخلا�سة بوالده واأنه اأراد اأن 

ُيلقن زماءه يف الدرا�سة در�سا يف ال�ستئ�ساد.
على  القب�ض  عقب  �سرطة  حُمقق  قدمها  �سهادة  وت�سري 
اأن  اإىل  عاما   15 العمر  م��ن  البالغ  ���س��ارب  كاليب  املتهم 
الفتى ال�سحية داأب على احلط من �ساأن املتهم وانتقاده.

واأ�سيبت ثاث فتيات جراء اإطاق النار. وكانت الفتيات 
يف حالة م�ستقرة يف امل�ست�سفى يوم اخلمي�ض.

بقرة ت�صبب الفو�صى مبحيط الربملان 
ك�سفت �سحيفة ديلي ميل الربيطانية، كيف اتخذ حدث 
حتررت  عندما  درامًيا،  منحنى  النتحار  ملكافحة  خريي 
بقرة معرو�سة يف املزاد خارج مبنى الربملان يف مدينة بريث 
وكليمنتني،  وين�ستون  البقرتني  عر�ض  ومت  الأ�سرتالية. 
خ���ارج مبنى ال��ربمل��ان ال��ي��وم ك��ج��زء م��ن ال��رتوي��ج ملبادرة 
النتحار.  ملكافحة   RUOK ملنظمة  النف�سية  ال�سحة 
لفها  اأثناء  بالهلع  وين�ستون،  البقرة  اأ�سيبت  فجاأة  ولكن 
بال�سريط، وهربت من حار�سها اأمام املتفرجني املذهولني 
اإىل ال�سارع. وبح�سب ال�سحيفة، رك�ست البقرة وين�ستون، 
ي��ط��ارده��ا مع  ك���ان ح��ار���س��ه��ا  ال��ربمل��ان بينما  ح���ول مبنى 
جمموعة من و�سائل الإعام، ويف النهاية متكن احلار�ض 
من اإعادتها اإىل املوؤمتر، ولكن ليكتمل امل�سهد املحرج بداأت 

البقرة كليمنتني بالتبول على الع�سب. اأجنلينا جويل خالل ح�صورها العر�ض االأول لفيلم "قتلوا اأبي اأوال" يف مدينة نيويورك.    )ا ف ب(

مت�صاح يقتل 
�صحفيا 

الربيطانية  الإذاع���ة  هيئة  اأوردت 
قتل  مت�������س���اح���ا  اأن  ب����ي.ب����ي.�����س����ي 
يعمل يف �سحيفة  �سحفيا مبتدئا 
ق�سائه  اأث���ن���اء  ت��امي��ز  ف��اي��ن��ن�����س��ال 

عطلة يف �سريانكا.
وان�سم بول مكلني، خريج جامعة 
اأوك�سفورد، اإىل ال�سحيفة كمتدرب 
درا�سته  اإن���ه���اء  ب��ع��د  ع��ام��ني  ق��ب��ل 

اجلامعية.
ونقلت بي.بي.�سي عن �ساهد عيان 
قوله اإن مكلني كان يق�سي عطلته 
مقربة  ع��ل��ى  اأ���س��دق��ائ��ه  ب�سحبة 
ال�ساحل  ع��ن��د  اأروج�����ام  خليج  م��ن 
م��ن اجلزيرة  ال�����س��رق��ي  اجل��ن��وب��ي 
عندما �سمع �سكان ا�ستغاثته بينما 

كان التم�ساح يجره اإىل النهر.
وق��ال ف��اوا���ض لف��ري، وه��و �ساحب 
الأم�����واج،  رك����وب  لتعليم  م��در���س��ة 
و�سلوا  عندما  بي.بي.�سي  لهيئة 
اإىل البقعة التي حدث فيها هجوم 
اإنقاذه  م��ن  يتمكنوا  مل  التم�ساح 
اإىل  ج��ذب��ه  ق��د  ك���ان  التم�ساح  لأن 
روؤية  من  يتمكنوا  ومل  املياه  عمق 

ما يحدث.
وق���ال���ت ال��ف��اي��ن��ن�����س��ال ت��امي��ز على 
اأ�سدقاء  اإن  الإل��ك��رتوين  موقعها 

مكلني تعرفوا على جثته.
جيم�ض  ال���ت���ح���ري���ر  م���دي���ر  وق������ال 
كثرية  تفا�سيل  نعرف  ل  لمونت 
عن املاب�سات... قلوبنا مع اأ�سرته 

واأ�سدقائه وذويه.

ال�صطرابات العقلية اأكرث م�صببات املر�س 
اأظ��ه��رت درا���س��ة دول��ي��ة ك���ربى اأن اأم���را����ض القلب 
ال�سراعات  م��ع  مت�ساوية  مرتبة  يف  ج��اءت  والتبغ 
والعنف من �سمن اأكرث الأمور امل�سببة للوفاة يف عام 
2016 بينما ت�سببت التغذية ال�سيئة وال�سطرابات 

العقلية يف اأ�سد الأمرا�ض بالن�سبة للب�سر.
ووج����دت درا����س���ة )ال���ع���بء ال��ع��امل��ي ل��ل��م��ر���ض( التي 
ن�سرت على املوقع الإلكرتوين لدورية لن�سيت يوم 
14 �سبتمرب اأنه يف الوقت الذي يتزايد فيه متو�سط 
التي  ال�����س��ن��وات  اأي�����س��ا  ت��ت��زاي��د معه  امل��ت��وق��ع  العمر 
الدرا�سة  واأظهرت  �سيئة.  ب�سحة  الإن�سان  يعي�سها 
اأن الفرتة التي يعي�سها الأ�سخا�ض من حياتهم يف 
ال��دول الفقرية منها يف  اأكرب يف  معاناة مع املر�ض 
الدول الغنية. وقال كري�ستوفر موراي مدير معهد 
املقايي�ض ال�سحية والتقييم بجامعة وا�سنطن الذي 
قاد فريق الباحثني يف الدرا�سة "املوت حُمفز قوي 
الأمرا�ض  ملواجهة  وال���دول  الأف���راد  م�ستوى  على 
ولكننا  مرتفعة.  مبعدلت  وفاتنا  يف  تت�سبب  التي 
لهذه  امل�سببة  الأ�سياء  ملواجهة  بكثري  حتم�سا  اأق��ل 
يتمثل  امل�ساكل  من  ثالوثا  اأن  واأ�ساف  الأمرا�ض". 

يف ال�سمنة والنزاعات والأمرا�ض العقلية يت�ساعد 
الن�سطة  احلياة  اأ�ساليب  دون  ك��وؤود حتول  "كعقبة 

والقوية".
باحث   2500 ���س��ارك فيها  التي  ال��درا���س��ة  ووج���دت 
من 130 دولة حول العامل اأنه يف عام 2016 كانت 
التغذية ال�سيئة مرتبطة بنحو واحد من كل خم�ض 
7.1 مليون  التبغ  العامل. وقتل  ح��الت وف��اة ح��ول 

�سخ�ض.
عن  الناجمة  ال��وف��ي��ات  اأن  اإىل  ال��درا���س��ة  وتو�سلت 
الأ�سلحة النارية والنزاعات والإرهاب تزايدت عامليا 
واأن الأمرا�ض غري املعدية اأو املزمنة مثل اأمرا�ض 
القلب والأوعية الدموية وال�سكري ت�سببت يف 72% 
م��ن ح���الت ال��وف��اة ع��امل��ي��ا. وك��ان��ت اأم��را���ض القلب 
املناطق  غالبية  يف  املبكرة  للوفاة  الرئي�سي  امل�سبب 
ال��ع��امل يف  9.48 مليون ح��ول  واأ���س��ف��رت ع��ن مقتل 
العقلية  لاأمرا�ض  اأن  الدرا�سة  واأو�سحت   .2016
وق���ع ���س��دي��د ع��ل��ى الأف������راد وامل��ج��ت��م��ع��ات مو�سحة 
ال�سطرابات  م��ن  يعانون  �سخ�ض  مليار   1.1 اأن 

النف�سية وتعاطي املخدرات يف 2016.

ليدي غاغا تلغي حفلها يف الربازيل
اإىل  اأُدخلت  اأنها  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  عرب  غاغا  ليدي  الأمريكية  املغنية  اأعلنت 
يف  اجلمعة  ام�ض  امل��ق��ررة  حفلتها  اإل��غ��اء  اإىل  ا�سطرها  ما  األيمة  اأوج���اع  ب�سبب  امل�ست�سفى 

مهرجان للروك يف ريو دي جانريو الربازيلية.
ا، بيد اأن و�سعي ال�سحي  وغردت جنمة البوب قائلة: اأيها الربازيليون اأنا حزينة جدًّ

ل يوؤهلني للم�ساركة يف مهرجان روك اإن ريو، واأنا م�ستعدة لكل �سيء من 
عرب  ذل��ك  بعد  واأ���س��اف��ت  ك��ذل��ك.  ب�سحتي  الهتمام  علّي  لكن  اأجلكم 

األيمة،  باأوجاع  واأ�سعر  امل�ست�سفى..  اإىل  اأُدخلت  ان�ستغرام:  خدمة 
لذراعها  ب�سورة  الر�سالة  مرفقة  الأط��ب��اء،  اأف�سل  بي  ويهتم 

الثاثاء  اأعلنت  غاغا  ليدي  وكانت  به.  ُحقنت  ال��ذي  وامل�سل 
املتف�سي  الليفي  الع�سلي  الأمل  مب��ر���ض  اإ�سابتها  امل��ا���س��ي 

)فيربومالغيا( ما �سُي�سطرها اإىل التوقف لفرتة حمددة 
عن الغناء يف ختام جولتها العاملية يف دي�سمرب.


