
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان

   

الإمارات ت�شيد باجلهود التي تبذلها 
ال�شعودية لدحر الإرهاب وجتفيف منابعه

•• اأبوظبي -وام: 

اأ�شادت دولة الإم��ارات العربية املتحدة باجلهود التي تبذلها اململكة 
 .. منابعه  وجتفيف  الإره����اب  ل��دح��ر  ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية 
منوهة يف هذا ال�شدد بنجاح اجلهات الأمنية ال�شعودية يف الق�شاء 
على ثالثة من الإرهابيني املطلوبني واملتورطني يف ارتكاب عدد من 
من  ع��دد  �شقوط  عن  اأ�شفرت  والتي  واجلنائية  الإرهابية  اجل��رائ��م 

ال�شهداء من رجال الأمن مبحافظة القطيف.  )التفا�شيل �ص2(

اأكد �شرورة اأن توقف قطر دعمها ومتويلها للأن�شطة الإرهابية
اجلبري: ل ميكن هزمية الإرهاب ما مل تلتزم الدول كافة مبحاربته

•• بروك�سل-وام:

اأن توقف قطر  اأكد وزير اخلارجية ال�شعودي عادل اجلبري �شرورة 
ميكن  ل  اأن��ه  اإىل  م�شريا   .. الإره��اب��ي��ة  لالأن�شطة  ومتويلها  دعمها 

هزمية الإرهاب ما مل تلتزم الدول كافة مبحاربته.
موؤمتر  قوله يف  ع��ن اجلبري  وا���ص  ال�شعودية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
ري��ن��درز يف  دي��دي��ه  البلجيكي  اخلارجية  وزي��ر  م��ع  �شحفي م�شرتك 
البلدين  ب��ني  ال��ع��الق��ات  ت��ن��اول��ت  ب��روك�����ش��ل ع��ق��ب م��ب��اح��ث��ات ثنائية 
والتطورات الراهنة يف املنطقة : اإننا نرغب من قطر اأن توقف دعمها 
لالإرهابيني ومتويلهم واإيواءهم واأن توقف التحري�ص على خطابات 
الكراهية .. لفتا اإىل اأن املطالب التي قدمت لقطر تقع �شمن هذه 

املبادئ التي توافق عليها دول العامل.
اأو حر�ص  البع�ص  اإذا دعمه  الإره��اب  اأن نحارب  : ل ميكن  واأ�شاف 
الإرهاب  ميولون  الذين  اأولئك  تعقب  على  عازمون  ونحن   .. عليه 
ونبحث ال�شبل الكفيلة لتعزيز التعاون بني اململكة العربية ال�شعودية 

وبلجيكا من اأجل النظر يف �شبل الت�شدي للفكر املتطرف.
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ر�شا بلحاج موؤ�ش�ص احلزب

ماكرون �شحبة وزيرة الدفاع فلورن�ص باريل وفران�شوا ليكوانرت )و�شط(، خليفة دوفيلييه

الإمارات والأردن يوؤكدان �شرورة فتح امل�شجد الأق�شى كليا وفوريا اأمام امل�شلني

الفل�شطيني الغ�شب  جمعة  يف  اجلرحى  ومئات  �شهداء   3

الفل�شطينيون يحملون جثمان ال�شهيد حممد اأبو غنام  بعد مواجهات مع الحتالل يف منطقة الطور بالقد�ص )ا ف ب(

التحالف يق�شف مواقع احلوثيني قبالة جازان

مكا�شب جديدة للقوات اليمنية يف معارك ال�شاحل الغربي
•• عوا�سم-وكاالت:

�شنَّ طريان التحالف العربي، اأم�ص اجلمعة، غارات جوية على 
عدة مواقع تابعة للميلي�شيات احلوثية وحر�ص الرئي�ص اليمني 

املخلوع علي عبداهلل �شالح قبالة جازان.
بجانب  ط��ي��ار  ب���دون  ال��ط��ائ��رات  اأن  م�����ش��ادر ع�شكرية  واأك����دت 
ال��ف��رق ال���ش��ت��ط��الع��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ق��وات ال�����ش��ع��ودي��ة، ر�شدت 
موقعاً يتح�شن فيه �شابط قيادي برتبة كبرية تابع للحر�ص 
م�شلحاً   25 ع��ن  يزيد  م��ا  ومعه  �شالح  للمخلوع  اجلمهوري 

قبالة جبل الّدود، الواقع يف منطقة جازان.
كانوا  امل�شلحة،  عنا�شره  مع  القيادي  اأن  العربية  قناة  واأف��ادت 
لكن  ال�شعودية،  اإىل احل��دود  ت�شلل  لتنفيذ عمليات  يخططون 

باجتاه مدينة تعز، مركز املحافظة التي حتمل ذات ال�شم، دون 
حتديد اأرقام بعينها.

واأ�شاف اأن مقاتالت الأبات�شي التابعة للتحالف العربي، بقيادة 
ال�شعودية، توا�شل مت�شيط مواقع احلوثيني، يف مع�شكر خالد، 
اجلوي  الق�شف  واأدى  ت��ع��ز.  حم��اف��ظ��ة  غ��رب��ي  امل��خ��ا،  مب��ف��رق 
يف  للميلي�شيا  جماميع  وا�شتهداف  مدرعة،  عربة  تدمري  اإىل 
املع�شكر، وحميط منطقة الهاملي و�شابحة التي مت ال�شيطرة 

عليها يف معارك اليومني املا�شيني، ح�شب امل�شدر ذاته.
حملت  للحكومة  ع�شكرية  عملية  اأ���ش��ف��رت   ،2017 ومطلع 
ا�شم الرمح الذهبي، عن ا�شتعادة مديريتي باب املندب واملخا، 
التابعتني ملحافظة تعز، غربي البالد، لكن احلوثيني ل يزالون 

ي�شيطرون على اأجزاء من مديريتي موزع وذوباب.

التحالف  لطريان  تابعة  �شعودية  مقاتلة  عرب  ا�شتهدافهم  مت 
العربي وهالك جميعهم.

اىل ذلك، حققت القوات اليمنية، مكا�شب ع�شكرية جديدة، يف 
قتلى  و�شط معارك متوا�شلة، خلفت  للبالد،  الغربي  ال�شاحل 
علي  ال�شابق  الرئي�ص  حليفهم،  واأت��ب��اع  احلوثي،  م�شلحي  من 

عبداهلل �شالح.
ع�شكري  م�شدر  ع��ن  )���ش��ب��اأ(،  الر�شمية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
قوله، اإن قوات اجلي�ص الوطني توا�شل تقدمها يف جبهة املخا 
ال�شاحلية، ومتكنت من الو�شول اإىل منطقة حمطة ال�شمري 

باجتاه مثلث املخا.
وق��وات �شالح  امل�شلحني احلوثيني  ع��دًدا من  اأن  امل�شدر  وذك��ر 
م��واق��ع متاأخرة  اإىل  اآخ����رون  ت��راج��ع  بينما  امل��ع��ارك،  ُق��ت��ل��وا يف 

                         اإعادة النظر يف ال�شرتاتيجية الدفاعية:

ماكرون ُيخ�شع جي�شه حلمية التق�شف.!

اأملانيا تراجع �شفقات ال�شالح املربمة مع تركيا
•• برلني-وكاالت:

اأعلنت احلكومة الأملانية اأنها �شرتاجع جميع �شفقات 
ال�شالح املربمة مع تركيا، موؤكدة على �شرورة مراعاة 
العتبارات اخلا�شة بحقوق الإن�شان عند اتخاذ القرار 

بت�شدير ال�شالح اإىل اأنقرة. 
النزاع بني  الأح��دث يف م�شل�شل  وتعترب هذه احللقة 
الأمل��ان يف  املواطنني  اثنني من  احتجاز  اإث��ر  البلدين 
تركيا، ما اأدى اإىل توتر العالقات بني برلني واأنقرة.  
�شويبله،  الأمل������اين، وول��ف��غ��ان��غ  امل��ال��ي��ة  وزي����ر  وات���ه���م 

ال�شلطات الرتكية  اأم�ص اجلمعة باأنها ت�شلك م�شلك 
اأمل��ان��ي��ا ال�����ش��رق��ي��ة ال���ش��رتاك��ي��ة، م��ن خ���الل ممار�شة 
تلقي  ع��ن  ومنعهم  لأ�شخا�ص،  الع�شوائي  الع��ت��ق��ال 

الدعم القن�شلية من بالدهم.
وكانت اخلارجية الأملانية قد اأ�شدرت بيانا اخلمي�ص 
اآمنا  تعد مكانا  تركيا مل  اأن  اإىل  فيه  اأ�شارت  املا�شي، 

للزيارة اأو ت�شغيل ال�شركات.
واأعربت ال�شلطات يف اأنقرة عن ا�شتيائها مما و�شفته 
باملزاعم الأملانية، موؤكدة اأن املحتجزين قيد التحقيق 

يف تهم تتعلق بالإرهاب. 

•• الفجر - خرية ال�سيباين

بدت حرب اخلنادق وكاأنها اعلنت، 
وانتهت با�شت�شالم غري م�شروط. 
ا�شتماع  ج��ل�����ش��ة  م���ن  اأي�������ام،  ب��ع��د 
ب���رمل���ان���ي���ة، اح���ت���ج خ���الل���ه���ا على 
خ��ف�����ص الن���ف���اق ال��دف��اع��ي لهذا 
العام، قدم رئي�ص اأركان اجليو�ص 
 61( فيلييه  دو  بيري  الفرن�شية 
ا�شتقالته  الرب��ع��اء  �شباح  ع��ام��ا( 
فقد  م�����اك�����رون.  اإمي����ان����وي����ل  اىل 
ال��ذي ع��نّي يف   - و�شع دو فيلييه 
فران�شوا  ق��ب��ل  م��ن  املن�شب  ه���ذا 
هولند عام 2014 ومّت الّتمديد 
يوليو  ب���داأت يف  واح���دة  ب�شنة  ل��ه 
اجلاري - و�شع نف�شه يف مواجهة 
م�شتنكرا  الرئي�ص،  م��ع  مبا�شرة 
ي����ورو من  م��ل��ي��ون   850 خ�����ش��م 
للقوات  املخ�ش�شة  الع��ت��م��ادات 
امل�شلحة على ميزانية �شنوية تبلغ 

مليار.  7 فا�شل   32
اجلديد،  اجليو�ص  اأرك���ان  رئي�ص 

امل����ع����نّي، ه����و ج������رال م����ن �شالح 
 55( ليكوانرت  ف��ران�����ش��وا  امل�����ش��اة 
ع���ام���ا( م���ن ق���دام���ى امل��ق��ات��ل��ني يف 
ال�شابقة،  ي��وغ��و���ش��الف��ي��ا  ح����روب 
مايو  يف  ����ش���ه���رت���ه  ح�������از  ح����ي����ث 
1995، با�شتعادته ج�شر فربانيا 
ال�شرب  �شراييفو من  ال�شهري يف 
ب��اأم��ر م��ن ج���اك ����ش���رياك. ولكن 
ان: هذا  ل��ل��ج��دل  اإث������ارة  الأك�����ر 

"البطل"  ب�  يو�شف  الدي  القائد 
من قبل نظرائه )خدم يف العراق 
ك��ان يف رواندا  وجيبوتي وم��ايل( 
عملية  اإط������ار  يف   ،1994 ع����ام 
الفريوز، والتي ُتّتهم فيها فرن�شا 
مبوا�شلة دعم جنود الهوتو الذين 
ارتكبوا جمازر الإبادة اجلماعية، 
مبا يف ذل��ك من خ��الل ت�شليمهم 
�شحنات اأ�شلحة.       )التفا�شيل 
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عرض باقة
العريس مع مرافق 
درهم

فقط 1700
و إحصل على خدمات بقيمة

اشترك 
بقيمة

2000درهم
3000درهم

•• اأبوظبي-عوا�سم-وام-وكاالت: 

اأك�����د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
اخلارجية  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
وال��ت��ع��اون ال���دويل وم��ع��ايل اأمين 
ال�شفدي وزير اخلارجية و�شوؤون 
امل���غ���رتب���ني يف امل��م��ل��ك��ة الأردن����ي����ة 
�شرورة  على  ال�شقيقة  الها�شمية 
فتح امل�شجد الأق�شى كليا وفوريا 
اإ�شرائيل  واح���رتام  امل�شلني  اأم���ام 
والقانوين  ال��ت��اري��خ��ي  ال���و����ش���ع 

القائم يف املقد�شات.
جاء ذلك خالل الت�شال الهاتفي 
ال���ذي ت��ل��ق��اه ���ش��م��وه م�����ش��اء اأم�ص 
اأمين  معايل  من  اخلمي�ص  الول 
اجلهود  خالله  وبحثا  ال�شفدي 
املبذولة لإنهاء التوتر يف امل�شجد 
الأق�شى احلرم القد�شي ال�شريف 
اأ�ش�ص  وف����ق  ال����ه����دوء  وا����ش���ت���ع���ادة 
المن  وت�شمن  املقد�شات  حتمي 

وال�شتقرار فيها.
و�شدد الوزيران على �شرورة بذل 
�شريعة  ج��ه��ودا  ال����دويل  املجتمع 
وفاعلة لإنهاء الت�شعيد وتطويق 
الأزم����������ة ع�����رب ����ش���م���ان اح������رتام 
القانونية  ال��ت��زام��ات��ه��ا  ا���ش��رائ��ي��ل 
اجراءاتها  ك��ل  وال��غ��اء  وال��دول��ي��ة 

الأحادية.

غ�شب امل�شلني .
الفل�شطينيني  م��ن  اآلف  واأدى 
القد�ص  �شوارع  يف  اجلمعة  �شالة 
منعت  اأن  بعد  املحتلة  ال�شرقية 
ال�شرطة الإ�شرائيلية الرجال دون 
البلدة  دخ��ول  من  اخلم�شني  �شن 
ال�شرقية  ال��ق��د���ص  يف  ال��ق��دمي��ة 

املحتلة لأداء ال�شالة.
جمعة  اإىل  الفل�شطينيون  ودع���ا 

احل������ي ع���ل���ي���ه يف م��ن��ط��ق��ة را�����ص 
العامود، فيما ا�شت�شهد �شاب اخر 
بعد اطالق النار عليه يف منطقة 

الطور بالقد�ص.
اأبو  حم��د  ال�����ش��اب  ا�شت�شهد  فيما 
التي  امل����واج����ه����ات  خ�����الل  غ����ن����ام 
ان��دل��ع��ت م��ع ق����وات الح���ت���الل يف 

منطقة الطور بالقد�ص.
وا���ش��ت�����ش��ه��د ال�������ش���اب حم��م��د ليف 

اخلارجية  وزي����ر  م��ع��ايل  واط���ل���ع 
�شمو  الأردين  املغرتبني  و���ش��وؤون 
ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 
وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
ع��ل��ى اجل��ه��ود والت�����ش��الت التي 
تقوم بها اململكة ل�شتعادة الهدوء 
ووقف التوتر فيما اتفق الوزيران 
على ا�شتمرار الت�شاور والتن�شيق.

الأرا�����ش����ي����ة  ����ش���ه���دت  ذل������ك  اىل 
يف  حا�شدة  م�شريات  الفل�شطينية 
جمعة النفري لالأق�شى يوم ام�ص، 
ال�شفة  حمافظات  خمتلف  عمت 
ا���ش��ت�����ش��ه��د ثالثة  ح���ي���ث  وغ�������زة، 
فل�شطينيني يف املواجهات املندلعة 
بالقد�ص  ال��ع��ام��ود  را�����ص  ح���ي  يف 
وحميطها  ال�����ط�����ور  وم���ن���ط���ق���ة 
الحتالل  وق�����وات  امل�����ش��ل��ني  ب���ني 
املحتلة،  ال��ق��د���ص  يف  ال���ش��رائ��ي��ل��ي 
النفري  ب�جمعة  ع���رف  م��ا  خ���الل 

نطرة للم�شجد الأق�شى.
جميع  يف  م���واج���ه���ات  وان���دل���ع���ت 
املحتلة  ال�شرقية  القد�ص  اأح��ي��اء 
حيث  اجل��م��ع��ة،  ظهر  ���ش��الة  بعد 
التدابري  بعد  التوتر  ح��دة  ت��زداد 
الأم���ن���ي���ة ال���ت���ي ف��ر���ش��ت��ه��ا ق���وات 
امل�شجد  حم���ي���ط  يف  الإح�����ت�����الل 
اآلت لك�شف  الأق�شى، منها و�شع 
امل���ع���ادن ع��ن��د م���داخ���ل���ه، م���ا اأث����ار 

الفل�شطينيني  رف�����ص  م��ع  ن��ف��ري 
ال�شالة  اأداء  املا�شي  الأح���د  منذ 
داخ����ل امل�����ش��ج��د، اح��ت��ج��اج��اً على 
التي  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  الإج��������راءات 

فر�شت اجلمعة املا�شي.
ر�شمية  م�����ش��ادر حم��ل��ي��ة  وق���ال���ت 
�شرف  حم��م��ود  حممد  الفتى  اإن 
قام  ب��ع��دم��ا  ا�شت�شهد  ع��ام��اً   17
الر�شا�ص  ب���اط���الق  م�����ش��ت��وط��ن 

بعد  بالقد�ص  دي�ص  اأب��و  بلدة  من 
ا����ش���اب���ت���ه ب����ج����روح يف ال���ق���ل���ب يف 
املواجهات امل�شتمرة مع الحتالل

واأكد الهالل الأحمر الفل�شطيني 
377 ج��ري��ح��اً من  ت��ع��ام��ل��ه م���ع 
ب��ي��ن��ه��ا اإ����ش���اب���ات خ���ط���رية خالل 
ق���وات الحتالل  ب��ني  امل��واج��ه��ات 
قلنديا  ح���اج���ز  ع���ن���د  وامل�������ش���ل���ني 
وزارة  اأك��������دت  ف��ي��م��ا  ب���ال���ق���د����ص، 
 15 ال�شحة الفل�شطينية و�شول 
جال  بيت  م�شت�شفى  اإىل  اإ���ش��اب��ة 
الغاز  ا�شتن�شاق  ج��راء  احلكومي، 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ل��ل��دم��وع،  امل�شيل 
اإ�شابة واحدة بالر�شا�ص املعدين 

املغلف باملطاط.
فل�شطينيني   9 اأ�شيب  ذل��ك،  اإىل 
احلي  ب��ال��ر���ش��ا���ص  واح����دة  بينها 
خالل مواجهات يف بلدة العيزرية 

واأبو دي�ص بالقد�ص .
فاإن  ال�شحة  وزارة  بيان  وبح�شب 
م�شت�شفى  و�شلت  التي  ال�شابات 
اإ�شابة  ه���ي  احل���ك���وم���ي  اخل��ل��ي��ل 
واحدة بالر�شا�ص املعدين املغلف 
واإ�شابتان  ال���راأ����ص،  يف  ب��امل��ط��اط 
بالر�شا�ص املعدين يف الأطراف 
مواجهات  وان���دل���ع���ت  ال�����ش��ف��ل��ي��ة. 
ج������دي������دة ب������ني �����ش����ب����ان وق��������وات 
ت��ق��وع ق�شاء  ب��ل��دة  الح���ت���الل يف 

هجوم لبناين �شد جبهة الن�شرة باإ�شناد النظام ال�شوري

معارك �شر�شة يف عر�شال وخ�شائر مللي�شيات حزب اهلل
•• بريوت-وكاالت:

بداأ اجلي�ص اللبناين وميلي�شيات 
هجوماً  اجلمعة  اأم�ص  اهلل  ح��زب 
ع���ل���ى اجل����م����اع����ات امل���ت���ط���رف���ة يف 
ج�����رود ع���ر����ش���ال احل����دودي����ة مع 
ي�شاندهم  بينما  �شوريا،  القلمون 
من اجلهة الأخرى قوات النظام 

ال�شوري.
واأفادت الوكالُة الوطنية لالإعالم 
مليلي�شيات  ال����ربي  ال��ه��ج��وم  ب����اأن 
مرتفعات  م����ن  ب������داأ  اهلل  ح�����زب 
باجتاه  ال�شرقية  اجلبال  �شل�شلة 
مواقع جبهة الن�شرة بعد ق�شف 
وغ�������اراٍت جويٍة  م���رك���ز  م��دف��ع��ي 
ل��ط��ريان ال��ن��ظ��ام ال�����ش��وري. وقد 
���ش��ن��ت ط����ائ����رات ال���ن���ظ���ام ح���وايل 
15 غارة على مواقِع الن�شرة يف 

جرود عر�شال.
اهلل  ح��زب  ميلي�شيات  و�شيطرت 
ع��ل��ى ب��ع�����ص ال���ن���ق���اط يف ج���رود 
عر�شال اللبنانية مدعومًة بغطاء 
جوي من النظام، فيما مل حتدد 

يقوده م�شتقيلون من النداء:
»تون�س اأول« ي�شبح احلزب رقم 206 يف تون�س

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

اأعلنت وزارة العالقة مع الهيئات الد�شتورية واملجتمع 
ملقت�شيات  وف��ق��ا  مّت،  اأّن����ه  الإن�����ش��ان  وح��ق��وق  امل����دين 
تاأ�شي�ص  ال�شيا�شية،  الأحزاب  بتنظيم  املتعلق  املر�شوم 
تون�ص  "حركة  ا�شم  اأطلق عليه  �شيا�شي جديد  حزب 

اأول" وموؤ�ش�شه ر�شا باحلاج.
اأّن  اأم�����ص اجلمعة،  ب��الغ �شدر  ال����وزارة، يف  واأ���ش��اف��ت 
اأ�شبح  تون�ص  يف  ال�شيا�شية  لالأحزاب  اجلملي  العدد 

.206
حلزب  التاأ�شي�شية  الهيئة  ع�شو  ب��احل��اج  ر�شا  واأك���د 
'حركة تون�ص اأول' اأن احلزب يهدف اإىل ا�شتكمال ما 
ب�شبب م�شروع  تون�ص عن حتقيقه  ن��داء  ح��زب  عجز 

التوريث الذي ن�شف كامل احلزب.
التاأ�شي�شية  بالهيئة  ع�شوا   12 ي�شم  اأنه  اإىل  واأ�شار 
و70 ع�شوا بالهيئة ال�شيا�شية و�شيتم الإعالن ر�شميا 

عن تاأ�شي�شه يف ندوة �شحفية يوم الثنني القادم.
)التفا�شيل �ص10(

ميلي�شيات حزب اهلل فرتًة زمنيًة 
لن��ت��ه��اء امل��ع��ارك م�����ش��ريًة اإىل اأن 
وفق  �شت�شري  الع�شكرية  العملية 

خطة مو�شوعة.
اأف��ادت م�شادر  ب�شقوط عدد من 
ال��ق��ت��ل��ى م���ن ع��ن��ا���ش��ر ح����زب اهلل 
اأثناء  ال�����ش��وري��ة،  فليطة  ج��رد  يف 
حماولة اقتحام ثالثة فا�شلة، بعد 
الهجوم  اأن حاول مقاتلو احلزب 
امل���ح���اور م���ع الرتكيز  ك��اف��ة  م���ن 

على ا�شتهداف جرد الرهوة.
�شعوبات  اهلل  ح����زب  واج����ه  ك��م��ا 
حتت  م���ن���اط���ق  اإىل  ال���ت���ق���دم  يف 
جرود  يف  الن�شرة  جبهة  �شيطرة 
ب�شرية  خ�شائر  متكبداً  عر�شال، 

يف �شفوفه.
با�شتمرار  م��ع��ل��وم��ات  واأف��������ادت 
الو�شاطة مع امل�شلحني لإقناعهم 
�شخ�شية  مب��ب��ادرات  بالن�شحاب 

رغم املعارك.

الداخلية ال�شعودية تك�شف تفا�شيل 
خلية �شيهات الإرهابية بالقطيف

•• الريا�ص-وام:

مطلوبني   3 مقتل  تفا�شيل  ام�ص  ال�شعودية  الداخلية  وزارة  ك�شفت 
با�شتباك مع قوات الأمن مبدينة �شيهات يف حمافظة القطيف الإ�شبوع 
الأمني  املتحدث  ع��ن  وا����ص  ال�شعودية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  نقلت  و  امل��ا���ش��ي. 
لالأن�شطة  متابعتها  خ��الل  وم��ن  الأمنية  اجلهات  اأن  الداخلية  ب���وزارة 
الإرهابية وتعقب املطلوبني فيها و�شركائهم املعلن عنهم �شابقا متكنت 
م�شاء اجلمعة املا�شي من ر�شد وجود ثالثة من املطلوبني وهم كل من 
اأبو  �شعودي اجلن�شية وح�شن بن حممود  اآل مبرييك  جعفر بن ح�شن 
عبداهلل بحريني اجلن�شية و�شادق عبداهلل اآل دروي�ص �شعودي اجلن�شية 
باأحد املواقع بحي الزهور ببلدة �شيهات التابعة ملحافظة القطيف وهم 
ي�شتقلون �شيارة من نوع  كورول  معمما عن �شرقتها وحتمل لوحة ذات 
اأرقام غري مطابقة .    واأو�شح املتحدث اأن املطلوبني متورطون يف العديد 

من اجلرائم الإرهابية واجلنائية.                   )التفا�شيل �ص9(

م�شاعدات  يجمد  البنتاغون 
الباك�شتاين  للجي�س  مالية 

•• وا�سنطن-اأ ف ب:

املدفوعات  بع�ص  البنتاغون  جمد 
الباك�شتاين  للجي�ص  يقدمها  التي 
ب��ع��دم��ا ت��و���ش��ل وزي����ر ال���دف���اع جيم 
اباد ل  ماتي�ص اىل نتيجة ان ا�شالم 
�شبكة  مل��ح��ارب��ة  ك��اف  ب�شكل  تتحرك 
طالبان،  حل���رك���ة  ال��ت��اب��ع��ة  ح���ق���اين 
وزارة  ب���ا����ش���م  ال���ن���اط���ق  اأع����ل����ن  ك���م���ا 
ال��دف��اع الم��ريك��ي��ة اجل��م��ع��ة. وقال 
اأبلغ  ماتي�ص  الوزير  ان  �شتامب  اآدم 
جلان الدفاع يف الكونغر�ص بانه غري 
باك�شتان  ان  م��ن  ال��ت��اك��د  ع��ل��ى  ق���ادر 
ملحاربة  ك��اف��ي��ة  اج�������راءات  ات���خ���ذت 
�شبكة حقاين، ب�شكل يتيح دفع كامل 
املالية  لل�شنة  التحالف  دع��م  ام��وال 

تقتل  امل�����ش��ري��ة  ال�����ش��رط��ة 
ال��ف��ي��وم يف  اإره����اب����ي����ن 

•• القاهرة-رويرتز:

امل�شرية  الداخلية  وزارة  اأعلنت   
يف بيان اأم�ص اجلمعة اأن ارهابيني 
ت�شمي  م�شلحة  ينتميان جلماعة 
����ش���واع���د م�شر  ح���رك���ة  ن��ف�����ش��ه��ا 
)ح�������ش���م( ق��ت��ال يف ا���ش��ت��ب��اك مع 
الفيوم  حم��اف��ظ��ة  يف  ال�����ش��رط��ة 

جنوب غربي القاهرة.
و�شدر بيان الداخلية بعد �شاعات 
من اإعالن ح�شم م�شوؤوليتها عن 
ه��ج��وم ع��ل��ى ���ش��ي��ارة ���ش��رط��ة وقع 
اأم�ص  م�����ش��اء  امل��ح��اف��ظ��ة  نف�ص  يف 
الأول واأ�شفر عن ا�شت�شهاد جمند 

واإ�شابة ثالثة اآخرين.
ل��ك��ن ال��داخ��ل��ي��ة مل ت��ن�����ش��ب لأي 
من القتيلني ال�شلوع يف الهجوم 
م�شيفة يف بيانها اأنهما تورطا يف 
حوادث اإرهابية �شابقة واأنه حال 
م��داه��م��ة ال���ق���وات ل��ل��وك��ر الذي 
فوجئت  امل���ذك���وران  ف��ي��ه  يختبئ 
ن���اري���ة جتاهها  اأع�����رية  ب���اإط���الق 
م�شدر  م��ع  للتعامل  دفعها  مم��ا 

النريان.

وا�شنطن تدعو قادة جنوب ال�شودان اإىل 
لل�شالم الفر�شة الأخرية  اإ�شاعة  عدم 

•• نيويورك-وام:

ح����ذرت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة م���ن اأن 
لدعم  اجل��دي��دة  القليمية  اخلطة 
ال�شودان  ج��ن��وب  ال�����ش��الم يف  ات��ف��اق 
جوبا  ل��ق��ادة  اأخ����رية  ف��ر���ش��ة  ت�شكل 
لنهاء احلرب الهلية الدائرة منذ 
وقالت  البلد.  ه��ذا  يف  �شنوات  اأرب���ع 
ال�شفرية  ن��ائ��ب��ة  ���ش��ي�����ش��ون  م��ي�����ش��ال 
اأمام  امل��ت��ح��دة  الأمم  يف  الم��ري��ك��ي��ة 
اإن وا�شنطن  جمل�ص الأمن الدويل 
دع��م��ه��ا لتفاق  ال��ن��ظ��ر يف  ���ش��ت��ع��ي��د 
ال�������ش���الم امل���وق���ع ق��ب��ل ع���ام���ني بني 
ال�شابق  ونائبه  كري  �شالفا  الرئي�ص 
جهود  ف�����ش��ل��ت  اإذا  م�������ش���ار،  ري������اك 
�شي�شون  وقالت  الأخ��رية.  الت�شوية 
ح����ان وق����ت ال��ت��ح��رك م�����ش��ي��ف��ة اأن 
ال�شلطة  ق��دم��ت��ه��ا  ال���ت���ي  اخل���ط���ة 
ت�شكل  اي���غ���اد  للتنمية  احل��ك��وم��ي��ة 
اتفاق  لن���ق���اذ  الأخ������رية  ال��ف��ر���ش��ة 
ال�شالم  منبهة اىل انه اإذا مل ي�شارك 
قادة جنوب ال�شودان يف هذا املنتدى 
�شت�شطر  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ف����اإن 

ملراجعة موقفها واولوياتها .

جنود من اجلي�ص اللبناين خالل دورية على مداخل عر�شال )رويرتز(

حتليل اخباري
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اأخبـار الإمـارات

م�شاركة متميزة ل� » تدوير« يف مهرجان ليوا للرطب 2017 
•• الظفرة -وام: 

باأبو  النفايات  اإدارة  م��رك��ز  ي�شارك 
»تدوير« يف فعاليات مهرجان  ظبي 
يقام  ال����ذي   2017 ل��ل��رط��ب  ل��ي��وا 
حتت رعاية �شمو ال�شيخ من�شور بن 
رئي�ص جمل�ص  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
الرئا�شة  �����ش����وؤون  وزي������ر  ال���������وزراء 

املهرجانات  اإدارة  جل��ن��ة  وت��ن��ظ��م��ه 
وال�����ربام�����ج ال��ث��ق��اف��ي��ة وال���رتاث���ي���ة 

باأبوظبي .
�شعيد  امل��ه��ن��د���ص  ����ش���ع���ادة  واأو�����ش����ح 
اإدارة  امل��ح��ريب��ي م��دي��ر ع���ام م��رك��ز 
ال��ن��ف��اي��ات ب��اأب��وظ��ب��ي ب���الإن���اب���ة اأن 
الذي  امل��ه��رج��ان  يف  ت��دوي��ر  م�شاركة 
اجل���اري  ي��ول��ي��و   29 ح��ت��ى  ي�شتمر 

ت��اأت��ي ان��ط��الق��ا م��ن دوره���ا احليوي 
اإدارة  عن  م�شوؤولة  حكومية  كهيئة 
ع��ل��ى �شالمة  ال��ن��ف��اي��ات واحل���ف���اظ 
اأب��وظ��ب��ي مب��ا يف  ومظهر احل��ي��اة يف 
برت�شيخ  ال��ع��ام  ال��وع��ي  تعزيز  ذل��ك 
واملمار�شات  ال��ت��دوي��ر  اإع����ادة  ث��ق��اف��ة 
جمع  اآل��ي��ات  يخ�ص  فيما  ال�شليمة 
ون��ق��ل وم��ع��اجل��ة ال��ن��ف��اي��ات بطرق 

اآمنة وفعالة واقت�شادية يف خمتلف 
اأرجاء الإمارة.

على  تدوير  حر�ص  املحريبي  واأك��د 
اأن تكون جزءا من امل�شهد احل�شاري 
م�شاركتها  خ���الل  م��ن  اأب��وظ��ب��ي  يف 
ومن  �شنويا  ع��دي��دة  مهرجانات  يف 
للرطب  ل���ي���وا  م���ه���رج���ان  اأب�����رزه�����ا 
الفعاليات  م��ق��دم��ة  يف  ي��اأت��ي  ال���ذي 

الإمارات  ودول��ة  الظفرة  يف منطقة 
ب�شفة عامة.

�شتوفر  ت�����دوي�����ر  اأن  اإىل  ول����ف����ت 
ليوا  مهرجان  يف  م�شاركتها  خ��الل 
امل�شرفني  من  ع��ددا  وبعده  للرطب 
والعمال والآليات اإ�شافة اإىل جميع 
على  و�شتعمل  النظافة  م�شتلزمات 
باأهمية  وال�����زوار  اجل��م��ه��ور  ت��وع��ي��ة 

املمار�شات  وف����ق  ال���ن���ف���اي���ات  اإدارة 
امل�شدر  م��ن  الف�شل  مثل  ال�شليمة 
تر�شيخا لثقافة احلفاظ على البيئة 
العامة  ال�����ش��ح��ة  اآف�����ات  وم��ك��اف��ح��ة 
ف�شال عن اإمكانية حتويل النفايات 
اأبوظبي  اقت�شادي لإم��ارة  اإىل رافد 
م�شتدام  جمتمع  ب��ن��اء  اإىل  و���ش��ول 

ميكنه املناف�شة عامليا.

الإمارات ت�شيد باجلهود التي تبذلها ال�شعودية لدحر الإرهاب وجتفيف منابعه
•• اأبوظبي -وام: 

التي  باجلهود  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  اأ�ش���ادت 
ل����دحر  ال������شقيقة  ال�ش������عودية  ال�����عربية  اململكة  تبذلها 
الإره��اب وجتفيف منابعه . منوهة يف هذا ال�شدد بنجاح 
من  ثالثة  على  الق�شاء  يف  ال�شعودية  الأم��ن��ي��ة  اجل��ه��ات 
ارت��ك��اب ع��دد من  الإره��اب��ي��ني املطلوبني وامل��ت��ورط��ني يف 
�شقوط  عن  اأ�شفرت  والتي  واجلنائية  الإرهابية  اجلرائم 

عدد من ال�شهداء من رجال الأمن مبحافظة القطيف.
لها  بيان  يف  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  واأع��رب��ت 
ام�ص عن اإدانة دولة الإمارات وا�شتنكارها ال�شديدين ملثل 

هذه الأعمال الإرهابية اجلبانة التي ترتكبها هذه الفئات 
ال�شالة وت�شتهدف اأمن اململكة وا�شتقرارها .

واأكدت الوزارة موقف الإمارات الثابت والراف�ص ملختلف 
اأمن  تقوي�ص  ي�شتهدف  ال��ذي  والإره����اب  العنف  اأ���ش��ك��ال 
اأي��ا كان م�شدره  و  ال��دول واملجتمعات وي�شعي يف خرابها 

ومنطلقاته.
و�شددت الوزارة يف ختام بيانها على وقوف دولة الإمارات 
وت�شامنها التام مع اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة يف 
اإىل  ال��دويل  املجتمع  داعية   .. والإره���اب  العنف  مواجهة 
اأمن  التي تهدد  الآف��ة اخلطرة  التكاتف يف مواجهة هذه 

وا�شتقرار دول العامل اأجمع.

ابن دغر ي�شيد بدعم الإمارات وال�شعودية ودول التحالف العربي لل�شرعية يف بالده
•• حلج -وام:

حيا الدكتور اأحمد عبيد بن دغر رئي�ص الوزراء اليمني 
ال�شمو  �شاحب  بقيادة  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
»حفظه  الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة 
اهلل« .. واململكة العربية ال�شعودية بقيادة خادم احلرمني 
وباقي  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني 
م�شاعدات  م��ن  قدمته  م��ا  على  ال��ع��رب��ي  التحالف  دول 
ودعم لل�شعب اليمني وحكومته ال�شرعية يف �شبيل اإنهاء 

النقالب وا�شتعادة الدولة.
وقال ابن دغر خالل تفقده ام�ص جبهة كر�ص يف حمافظة 
التقدم  ا�شتطعنا  العربي  التحالف  دول  بف�شل  اإنه  حلج 

الأكرب  الن�شر  و�شيتكلل  القتالية  اجلبهات  من  كثري  يف 
با�شتعادة العا�شمة �شنعاء من امللي�شيات النقالبية �شلما 
اأو حربا . واأ�شاد رئي�ص الوزراء اليمني بالنت�شارات التي 
م�شنودين  ال�شعبية  واملقاومة  الوطني  اجلي�ص  حققها 
بقوات التحالف العربي لدحر امللي�شيات النقالبية ذودا 
دعائم  واإر�شاء  الد�شتورية  و�شرعيته  الوطن  ودفاعا عن 
اليمنيون يف  اإت��ف��ق عليها  ال��ت��ي  ال��ن��ظ��ام وال��ق��ان��ون  دول���ة 

خمرجات احلوار الوطني بتاأ�شي�ص دولة احتادية.
واأكد اأن الن�شر قادم ل حمالة و اأن احلكومة تويل جل 
الوطني  واجلي�ص  واجل��رح��ى  ال�شهداء  لأ�شر  اهتمامها 
تراب  الزكية  بدمائهم  رووا  الذين  الوطنية  واملقاومة 
ال��وط��ن ال��غ��ايل وك��ان��وا ق���دوة ل��ك��ل امل��ن��ا���ش��ل��ني وق��م��ة يف 

العطاء من اأجل وطن حر. ونقلت وكالة الأنباء الر�شمية 
اليمنية عن رئي�ص ال��وزراء اليمني قوله : حر�شنا على 
التنازلت  من  الكثري  وقدمنا  وال�شامل  العادل  ال�شالم 
لكن ذلك قوبل بتعنت ورف�ص النقالبيني وا�شتمرارهم 
املتحدة  الأمم  م��ق��رتح��ات  رف�����ش��وا  ل��ق��د  ع��دوان��ه��م..  يف 
منها  حر�شا  احلكومة  قبلتها  التي  باحلديدة  اخلا�شة 

على اإنها معاناة �شعبنا اليمني .
واأ�شار اإبن دغر اإىل اأن ا�شتعادة الدولة وهزمية النقالب 
من  اخل��رى  الإرهابية  التنظيمات  و  القاعدة  وحم��ارب��ة 
اجلميع  ب��ت��ك��ات��ف  اإل  تتحقق  ول���ن  احل��ك��وم��ة  اأول���وي���ات 
الرئي�ص  يف  ممثلة  ال�شيا�شية  القيادة  ح��ول  والل��ت��ف��اف 

اليمني عبدربه من�شور هادي .

املوارد الب�شرية والتوطن تبداأ تلقي امل�شاركات ب�»جائزة الإمارات للتوطن« اأول �شبتمرب

رمي الها�شمي تلتقي اأمن عام الأمم املتحدة وممثلي الدول غري الدائمة مبجل�س الأمن وم�شوؤولن دولين

ت�شاعد  التي  الفنية  والتعريفات 
امل���ن�������ش���اآت ع���ل���ى ف���ه���م م���وؤ����ش���رات 
اإ�شافة  احت�شابها  وكيفية  النتائج 
واملعلومات  البيانات  اإىل عدد من 

ذات ال�شلة.
و ت�شم اجلائزة فئتني رئي�شيتني 
�شمن  امل��وؤ���ش�����ش��ات  الأوىل  ت�شمل 
املن�شاآت  ه��ي  و  م�شتويات  ث��الث��ة 
الكبرية التي يزيد عدد موظفيها 
ع�����ن األ��������ف م����وظ����ف وامل����ن���������ش����اآت 
امل���ت���و����ش���ط���ة ال���ت���ي ي��������رتاوح عدد 
 999 و   501 ب���ني  م��وظ��ف��ي��ه��ا 
التي  ال�شغرية  واملن�شاآت  موظفا 
 500 موظفيها  ع��دد  يتجاوز  ل 

موظف.
وت�����ش��م��ل ال��ف��ئ��ة ال��ث��ان��ي��ة الأف�����راد 
التوطني«  »رائ������د  م�����ش��م��ى  حت���ت 
وه������ي ع�����ب�����ارة ع�����ن و������ش�����ام مينح 

حمددة  معايري  وف��ق��ا  ل�شخ�شية 
ول���دي���ه���ا م�����ش��اه��م��ات م��ت��م��ي��زة يف 
املواطنني  وتوظيف  تنمية  جمال 
يف ال��ق��ط��اع اخل���ا����ص وذل����ك وفق 
معايري حمددة تتمثل يف اأن يكون 
للمر�شح روؤية �شخ�شية وم�شوؤولية 
تطوعية  ون�����ش��اط��ات  جم��ت��م��ع��ي��ة 
يف  وم�����ش��ارك��ات  بالتوطني  خا�شة 
وت�شويقها  التوطني  ثقافة  ن�شر 

بالقطاع اخلا�ص بالدولة.
م�شتويات  ثالثة  اجل��ائ��زة  وت�شم 
والذهبية  ال��ب��الت��ي��ن��ي��ة  »ال��ف��ئ��ات 
عليها  احل�شول  ويتم   « والف�شية 
وفقا ملوؤ�شرات يتم حتديدها وفقا 

ملعايري رئي�شية وفرعية.
وتتلقى الوزارة م�شاركات اجلائزة 
م���ن خ����الل امل���وق���ع الإل����ك����رتوين 

www.mohre.gov.ae

•• دبي-وام:

الب�شرية  امل�������وارد  وزارة  اأع���ل���ن���ت 
والتوطني فتح باب تلقي امل�شاركات 
 « للتوطني  الم�����ارات  ج��ائ��زة  يف« 
اعتبارا من مطلع �شهر �شبتمرب و 

حتى 15 اأكتوبر املقبلني.
تقييم  ي����ت����م  اأن  امل�����ق�����رر  وم�������ن 
 16 من  الفرتة  خالل  امل�شاركات 
املقبلني  دي�شمرب   31 اإىل  اأكتوبر 
متهيدا لالإعالن عن الفائزين يف 
يناير  �شهر  خ��الل  اجل��ائ��زة  فئات 

من العام املقبل.
ج���اء ذل���ك خ���الل ور���ش��ة نظمتها 
ال���وزارة يف فندق ج��ران��د حياة يف 
بح�شور  باجلائزة  للتعريف  دب��ي 
القطاع  من�شاآت  م��ن  ع��دد  ممثلي 

اخلا�ص.

وكيل  ع���ل���ي  اآل  ف����ري����دة  وق����ال����ت 
والتوطني  الب�شرية  امل��وارد  وزارة 
الب�شرية  املوارد  لتوظيف  امل�شاعد 
�شتعقد  ال���������وزارة  اإن  ال���وط���ن���ي���ة 
خالل الفرتة املقبلة ور�شا اأخرى 
اجلائزة  على  املوؤ�ش�شات  لإط���الع 
التي ت�شتهدف ن�شر ثقافة التميز 
بني  الإيجابية  املناف�شة  روح  وبث 
بهدف  اخلا�ص  القطاع  موؤ�ش�شات 
املواطنني  توظيف  فر�ص  تعزيز 
وحتفيزها  اخل���ا����ص  ال��ق��ط��اع  يف 
ع��م��ل جاذبة  ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ري  ع��ل��ى 
ا�شتمرارهم  و�شمان  للمواطنني 

يف وظائفهم.
ا�شتعرا�ص  ال��ور���ش��ة  خ���الل  ومت 
ف��ئ��ات وم��ع��اي��ري اجل���ائ���زة وطرق 
جانب  اإىل  التقييم  اأدوات  ع��م��ل 
امل�شطلحات  دل���ي���ل  ا���ش��ت��ع��را���ص 

ا�شتقبلت قرابة 250 طلبًا وا�شتف�شارًا من املواطنني خلل يومني

هيئة اأبوظبي لالإ�شكان تعرف زوار مهرجان ليوا للرطب بخدماتها 
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي لالإ�شكان  توا�شلت هيئة 
مهرجان  زوار  من  املواطنني  مع 
الثالثة  دورت����ه  ل��ل��رط��ب يف  ل��ي��وا 
يف  فعالياته  انطلقت  التي  ع�شرة 
اجلاري  يوليو  من  ع�شر  التا�شع 
والع�شرين  التا�شع  وت�شتمر حتى 
منه، وقامت بتعريفهم باخلدمات 
الإ�شكانية التي تقدم للمواطنني 

يف اإمارة اأبوظبي.
فت هيئة اأبوظبي لالإ�شكان  كما َعرَّ
الطرق  اأ���ش��ه��ل  ع��ل��ى  امل���واط���ن���ني 
طلباتهم  ل���ت���ق���دمي  واأ����ش���رع���ه���ا 
اأج���ل احل�����ش��ول على  للهيئة م��ن 
الإ�شكانية،  خ��دم��ات��ه��ا  م���ن  اأي 
وذل����ك م���ن خ����الل امل��ن�����ش��ة التي 
اأقامتها يف مركز مت مبدينة زايد 

املنطقة الغربية. 
اقبال  ال��ه��ي��ئ��ة  م��ن�����ش��ة  و���ش��ه��دت 
ا�شتقبلت  اإذ  ال�����زوار،  م��ن  ك��ب��رياً 

للح�شول  ل��ه��م  م��ب�����ش��ط��ة  رح��ل��ة 
ومن  الإ�شكانية،  اخل��دم��ات  على 
ت��وا���ش��ل��ه��ا مع  ج���اء  املنطلق  ه���ذا 
الظفرة  م��ن��ط��ق��ة  يف  امل���واط���ن���ني 
على  وال��رد  بخدماتها  لتعريفهم 
ا���ش��ت��ف�����ش��ارات��ه��م وال���ش��ت��م��اع اإىل 

مالحظاتهم ومقرتحاتهم. 
التي  ال��ه��ي��ئ��ة  م��ن�����ش��ة  اإن  وق�����ال 
مهرجان  ه��ام�����ص  ع��ل��ى  اأق��ي��م��ت 
ليوا للرطب �شهدت اقباًل كبرياً 
من املواطنني حيث مت تعريفهم 
التي  الإ����ش���ك���ان���ي���ة  ب����اخل����دم����ات 
توفرها الهيئة لهم واأ�شهل واأي�شر 
الهيئة  وف���رت���ه���ا  ال���ت���ي  ال����ط����رق 
على  للح�شول  الطلبات  لتقدمي 
اخل���دم���ات الإ���ش��ك��ان��ي��ة يف اإم����ارة 

اأبوظبي.
لالإ�شكان  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  وت��ق��دم 
جم������م������وع������ة م���������ن اخل�������دم�������ات 
الإ�شكانية للمواطنني منها: منح 
م�شكن جاهز، ومنح اأر�ص �شكنية، 

•• نيويورك-وام:

اإبراهيم  بنت  رمي  م��ع��ايل  التقت 
ل�شوؤون  دول����ة  وزي�����رة  ال��ه��ا���ش��م��ي 
ال�����ت�����ع�����اون ال����������دويل اأن���ط���ون���ي���و 
لالأمم  ال��ع��ام  الأم���ني  غوتريي�ص 
املتحدة وذلك على هام�ص تروؤ�شها 
املنتدى  ال��دول��ة يف  وف���د  م��وؤخ��را 
املعني  امل�����ش��ت��وى  رف��ي��ع  ال�شيا�شي 
بالتنمية امل�شتدامة الذي عقد يف 

مقر الأمم املتحدة يف نيويورك.
ت��ن��اول اللقاء ت��ط��ورات الأزم���ة يف 
عدد  جت��اه  الأراء  وت��ب��ادل  اخلليج 
الأخرى.  الإقليمية  الق�شايا  من 
اللقاء  خالل  معاليها  ا�شتعر�شت 
اخلارجية  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  اأول����وي����ات 
ل��دول��ة الإم������ارات لإر����ش���اء الأمن 
موؤكدة  امل��ن��ط��ق��ة  يف  وال���ش��ت��ق��رار 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  اأن 
ي��ث��ن��ون ع��ل��ى اجلهود  و���ش��رك��اءه��ا 
اأع�شاء  ي�����زال  ول  ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي 
امل��ج��ت��م��ع ال����دويل ل��ل��ت��و���ش��ط حلل 
الأزمة يف اخلليج و�شددت على اأن 
حل الو�شع الراهن يجب اأن ياأتي 

من املنطقة.
الهام  ب��ال��دور  معاليها  اأ����ش���ادت  و 
الذي تلعبه الأمم املتحدة كداعية 
الرامي  الأط���راف  متعدد  للحوار 

ف�����ش��ال ع���ن مم��ث��ل��ني م���ن م�شر 
وال���ب���ح���ري���ن ل��ب��ح��ث ال���ت���ط���ورات 

ال�شيا�شية الأخرية يف املنطقة.
اللقاء  خ��الل  معاليها  اأح��اط��ت  و 
ال�������ش���ف���راء وك����ب����ار امل��م��ث��ل��ني من 
واإيطاليا  واإث���ي���وب���ي���ا  ب��ول��ي��ف��ي��ا 
وال�شنغال  وكازاخ�شتان  واليابان 
واأوروغ����واي  واأوك��ران��ي��ا  وال�شويد 
تبذلها  ال��ت��ي  امل�شتمرة  ب��اجل��ه��ود 
الدول العربية الأربع التي قطعت 
للت�شدي  ق���ط���ر  م����ع  ع���الق���ات���ه���ا 

وقر�ص بناء م�شكن، وقر�ص �شراء 
الهدم  وق���ر����ص  ج���اه���ز،  م�����ش��ك��ن 
ال��ب��ن��اء، وق��ر���ص تو�شعة  واإع�����ادة 
وقر�ص  مل�شكن،  اإ�شافة  اأو  م�شكن 
وقر�ص  ال��ق��ائ��م،  امل�شكن  �شيانة 
والإ�شافة  وال��ت��و���ش��ع��ة  ال�����ش��ي��ان��ة 
مل�شكن قائم، وذلك وفق ال�شروط 

املو�شوعة.
الإ�شكان  ق���ر����ص  ق��ي��م��ة  وت���ب���ل���غ 
مليوين  اأب��وظ��ب��ي  يف  احل��ك��وم��ي 

اأق�شاط  ع���ل���ى  وي�������ش���دد  دره�������م، 
فوائد،  ب���ال  م��ت�����ش��اوي��ة  ���ش��ه��ري��ة 
ويعفى امل��واط��ن م��ن دف��ع 25 يف 
القر�ص  قيمة  اإج��م��ايل  م��ن  املئة 
امل��م��ن��وح ل��ه ع��ن��د اك��ت��م��ال ت�شييد 
والكهرباء،  املاء  وتو�شيل  امل�شكن 
من  ال�����ش����ت����ف����ادة  اإىل  اإ�����ش����اف����ة 
خ��ا���ش��ي��ة الإع�����ف�����اء مل�����رة واح�����دة 
وبن�شب حمددة عند قيام املواطن 

بال�شداد املبكر للقر�ص.

للرطب  ليوا  مهرجان  اأن  يذكر 
���ش��م��و ال�شيخ  ي��ق��ام حت���ت رع���اي���ة 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور 
رئ���ي�������ص جم��ل�����ص ال���������وزراء وزي����ر 
جلنة  وتنظمه  ال��رئ��ا���ش��ة،  ���ش��وؤون 
وال����ربام����ج  امل���ه���رج���ان���ات  اإدارة 
باأبوظبي،  وال��رتاث��ي��ة  الثقافية 
وتتوا�شل فعاليات الدورة الثالثة 
ع�شرة، يف الفرتة من 19 وحتى 
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لالرهاب  ال��راع��ي��ة  ال���دول  مل�شاألة 
والتحري�ص على التطرف.

الها�شمي  رمي  م��ع��ايل  ال��ت��ق��ت  و 
احلادية  ال������دورة  رئ��ي�����ص  ك���ذل���ك 
العامة  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة  وال�������ش���ب���ع���ني 
ب��ي��رت طوم�شون  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم 
عدد  حول  النظر  وجهات  وتبادل 
اأع��م��ال اجلمعية  من بنود ج��دول 

العامة.
اللقاء  خ��الل  معاليها  حر�شت  و 
الإمارات  دول��ة  التزام  تاأكيد  على 

بتحقيق جدول اأعمال 2030.
اجلمعية  رئي�ص  اأثنى  جانبه  من 
ال��ع��ام��ة ع��ل��ى ه����ذا الل����ت����زام من 
لتحقيق  الإم����������ارات  دول������ة  ق���ب���ل 
اأهداف التنمية امل�شتدامة ودعمها 
ت��ق��دم��ه للدول  ال����ذي  امل��ت��وا���ش��ل 
النامية لتمكينها من حتقيق هذه 
ع���دم تخلفها  الأه�����داف و���ش��م��ان 

عن الركب.
و يف خ��ت��ام ال��ل��ق��اء اأع��رب��ت معايل 
الها�شمي لرئي�ص اجلمعية العامة 

الإم��ارات بتعزيز  التزام دولة  عن 
�شراكتها مع الأمم املتحدة والدول 
م�شتدامة  بيئة  ل�شمان  الأع�شاء 

و�شلمية و�شاملة للجميع.
الوزيرة  معايل  ل��ق��اءات  �شملت  و 
الها�شمي يف نيويورك كذلك لقاء 
ال�شحة  ملنظمة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م��ع 
العاملية الدكتور تيدرو�ص اأدهانوم 
التنفيذية  وامل��دي��رة  غربي�شو�ص 
ناتا مينابدي  الدكتورة  للمنظمة 
التعاون  وجرى بحث �شبل تعزيز 
وال�����ش��راك��ة ب���ني دول����ة الإم������ارات 
وتبادل  العاملية  ال�شحة  ومنظمة 
الو�شع  ح�����ول  ال���ن���ظ���ر  وج����ه����ات 
املعنية  ����ش���ي���م���ا  ل  امل���ن���ط���ق���ة  يف 
ال�شتجابة  ج��ه��ود  ت��ع��زي��ز  ب�شبل 
اليمن  يف  الكولريا  لوباء  املن�شقة 
العربية  اململكة  م��ع  ب��ال���ش��رتاك 

ال�شعودية.
تيدرو�ص  الدكتور  اأكد  من جانبه 
خالل اللقاء اأن النزاعات الناجتة 
ع���ن الأن�������ش���ط���ة الإره����اب����ي����ة تعد 
لنت�شار  الرئي�شية  ال��ع��وام��ل  م��ن 

الأمرا�ص الوبائية يف املنطقة.
لنا  ال�شفرية  �شعادة  �شاركت  وقد 
لدولة  ال��دائ��م��ة  امل��ن��دوب��ة  ن�شيبة 
املتحدة يف  الأمم  ل��دى  الإم����ارات 

اللقاءات الأربعة.

قرابة   املا�شيني  اليومني  خ��الل 
من  وا���ش��ت��ف�����ش��اراً  ط��ل��ب��اً   250
املن�شة  زاروا  ال��ذي��ن  امل��واط��ن��ني 

املقامة يف مركز مت .
ال�شغري  خ��ل��ي��ف��ة  ����ش���ع���ادة  واأك������د 

لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  الكتبي 
هيئة  يف  الإ���ش��ك��ان��ي��ة  اخل���دم���ات 
الهيئة  لالإ�شكان حر�ص  اأبوظبي 
القيادة  ت��وج��ي��ه��ات  ت��رج��م��ة  ع��ل��ى 
ر�شا  م�����ش��ت��وي��ات  اأع��ل��ى  بتحقيق 

الإ�شكان،  خدمات  عن  املواطنني 
اإ�شعاد املواطنني من  وتعمل على 
خالل تقدمي كافة اأ�شكال الدعم 
يف  ال�شكني  ال���ش��ت��ق��رار  لتحقيق 
اأق��ل م��دة، واأع��ل��ى ج��ودة، وتوفري 

الإره�������اب  م��ك��اف��ح��ة  ت���ع���زي���ز  اإىل 
وال����ت����ح����ري���������ص ع����ل����ى ال���ت���ط���رف 
للمنظمة  العام  الأم��ني  واأح��اط��ت 
ال��دول��ي��ة ب��اأوج��ه امل�����ش��ارك��ات التي 
الأمم  مبادرات  يف  الدولة  تبذلها 
املتحدة ملكافحة الإره��اب وجددت 
الت�شامح  بتعزيز  الم��ارات  التزام 

يف املنطقة.
م��ع��ايل رمي  لفتت  اليمن  ح��ول  و 
التي  القوي  الدعم  اإىل  الها�شمي 
تبديه دولة الإمارات للجهود التي 

ي��ب��ذل��ه��ا امل��م��ث��ل اخل��ا���ص لالأمني 
اأحمد  ال�شيخ  ولد  اإ�شماعيل  العام 
واأحاطته  اليمن  يف  ال��ن��زاع  ب�شاأن 
املتحدة  ل������الأمم  ال����ع����ام  الأم�������ني 
املناق�شات اجلارية  بحيثيات  علما 
العاملية  ال�����ش��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة  ب����ني 
ال�شعودية  ال���ع���رب���ي���ة  وامل���م���ل���ك���ة 
والإمارات العربية املتحدة لتعزيز 
ال�شتجابة املن�شقة لوباء الكولريا 
و�شوء التغذية يف اليمن .. واأعرب 
الأمني العام ملعاليها عن ترحيبه 

وتثمينه لهذه اجلهود باليمن.
و ت�����ش��م��ن��ت ل���ق���اءات م��ع��ايل رمي 
اأي�شا  املتحدة  الأمم  يف  الها�شمي 
الأمن  اأع�����ش��اء جمل�ص  م��ع  ل��ق��اء 
غ����ري ال����دائ����م����ني مب�������ش���ارك���ة كل 
ن�شيبة  لن��ا  ال�شفرية  ���ش��ع��ادة  م��ن 
الإمارات  لدولة  الدائمة  املندوبة 
وم���ع���ايل  امل���ت���ح���دة  الأمم  ل������دى 
املعلمي  يو�شف  اهلل  عبد  ال�شفري 
العربية  للمملكة  ال��دائ��م  املمثل 
املتحدة  الأمم  ل���دى  ال�����ش��ع��ودي��ة 
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»طرق دبي« تّطلع على منهجية الت�شميم الإبداعي للخدمات لدى »بناة املدينة«

حم��اك��م راأ�س ال��خيمة حت��ارب ت��دخي�ن م�وظ��فيها 

•• دبي-الفجر:

زار وف����د م���ن ف���ري���ق الب���ت���ك���ار يف 
مقر  وامل��وا���ش��الت،  ال��ط��رق  هيئة 
بناة املدينة التابع لالأمانة العامة 
اإمارة دبي،  للمجل�ص التنفيذي يف 
)منهجية  ع��ل��ى  الط�����الع  ب��ه��دف 
للخدمات(  الإب���داع���ي  الت�شميم 

لدى بناة املدينة.
املدير  ب���ه���روزي���ان،  اأح���م���د  واأّك������د 
الرتخي�ص  مل��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اأن  بالهيئة،  البتكار  فريق  وقائد 
ال���زي���ارة ت�����ش��م��ن��ت الط�����الع على 
م��ن��ه��ج��ي��ة ال��ت�����ش��م��ي��م الإب����داع����ي 
املدينة،   ب���ن���اة  ل�����دى  ل���ل���خ���دم���ات 
وخمتلف مرافق املبنى مبا يف ذلك 
)ا�شتوديو ت�شميم رحلة املتعامل(، 
اإع��داده بطريقة مبتكرة  الذي مت 
ت��ت��ن��ا���ش��ب م��ع اآل��ي��ة ال��ع��م��ل لر�شم 
)بيت  وكذلك  املتعاملني،  خرائط 

وكذلك مع  ال�شلة،  ذات  الر�شمية 
هذا  يف  ال��ب��ارزة  العاملية  ال�شركات 
املجال، لتحقيق الأهداف الرامية 
على  واملجتمع  ال��ف��رد  ���ش��ع��ادة  اإىل 

حد �شواء. 
اأن اإطالق مبادرة  اجلدير بالذكر 
من  ج��اء  قد  املدينة(  )بناة  �شباق 
قبل �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
بن را�شد اآل مكتوم، ويل عهد دبي 
رئ��ي�����ص امل��ج��ل�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف 9 
توفري  ب��ه��دف   ،2014 دي�شمرب 
للجهات  م��ب��ت��ك��رة  ع��م��ل  ط��ري��ق��ة 
املنا�شبة  وال���ب���ي���ئ���ة  احل���ك���وم���ي���ة 
املنا�شبة للتعاون يف �شبيل  والبيئة 
اإي���ج���اد ح��ل��ول وم���ب���ادرات مبتكرة 
للخدمات امل�شرتكة بني اأكر من 
ج��ه��ة ح��ك��وم��ي��ة، و���ش��ن��ع خدمات 
جلميع  ومبتكرة  جديدة  حكومية 
�شرائح املجتمع. كما يتيح ال�شباق 
دبي  م��رك��ز من����وذج  ينظمه  ال����ذي 

ال�شتفادة  ميكن  ال��ذي  املتعامل(، 
املتعاملني  اآراء  اإىل  للتعرف  منه 
واأف���ك���اره���م، وا���ش��ت��خ��دام اآخ����ر ما 
والتقنيات  ال��ع��ل��وم  اإل��ي��ه  تو�شلت 
احلكومية  والتطبيقات  احلديثة 
واأنه  �شلوكياتهم،  لدرا�شة  الذكية 
التعاون  اإم��ك��ان��ي��ة  يف  ال��ب��ح��ث  مت 
ب���ني ال���ط���رف���ني ل��ال���ش��ت��ف��ادة من 
املقر لتطوير باقة اخلدمات التي 
ت��ق��دم��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة ل��ل��ج��م��ه��ور من 

خمتلف �شرائح املجتمع. 
الطرق  ه���ي���ئ���ة  حت����ر�����ص  وق��������ال: 
ابتكار  ع��ل��ى  دائ���م���ا  وامل���وا����ش���الت 
اأف�������������ش������ل احل�������ل�������ول واخل�����ط�����ط 
تقدمي  يف  وال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ات 
من  اجلمهور  اإىل  خدماتها  باقة 
وذلك  امل��ج��ت��م��ع،  ���ش��رائ��ح  خمتلف 
اإ���ش��ع��اده��م ورف����ع م�شتوى  ب��ه��دف 
دائما  الهيئة  ت�شعى  كما  ر�شاهم، 
اجلهات  خمتلف  مع  التعاون  اإىل 

امل�شرتكة واخلدمات ذات الأولوية 
بالتعاون مع اجلهات املعنية، وبناء 
رحلة  ر����ش���م  ال����ق����درات يف جم����ال 
امل���ت���ع���ام���ل، وت�����ش��م��ي��م اخل���دم���ات 
والبحوث  ال����درا�����ش����ات  وت��ن��ف��ي��ذ 

النتائج.
وي��رك��ز ع��م��ل )ب��ن��اة امل��دي��ن��ة( على 
ر�شم  ه��ي  �شمولية  حم���اور  اأرب��ع��ة 
واإع�����ادة ت�شميم  امل��ت��ع��ام��ل،  رح��ل��ة 
احلكومية  اخل�����دم�����ات  ه���ن���د����ش���ة 

للجهات  �شنوي الفر�شة  ب�شكل 
عمل  ك��ف��رق  للتناف�ص  احلكومية 
ول���ي�������ص ك���ج���ه���ات ف����ردي����ة، وذل����ك 
اجلهات  تكامل  اأهمية  عن  تعبرياً 
اأف�شل  حت���ق���ي���ق  يف  احل���ك���وم���ي���ة 

اخل��ا���ش��ة ب��اأ���ش��ل��وب ال��ت��خ��اط��ب مع 
  )Tone of Voice(   املتعامل
ال�شف  م��وظ��ف��ي  ق������درات  وب���ن���اء 
الأمامي مبا فيهم املوظفون خلف 

ال�شا�شات الرقمية.  

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

�شمن مبادرات عام اخلري، نظمت 
دائرة حماكم راأ�ص اخليمة فعالية 
املجانية  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ف��ح��و���ش��ات 
واملتعاملني  ال�����دائ�����رة  مل���وظ���ف���ي 

للوقاية من هذه العادة ال�شارة.
���ش��ي��ف علي  ال����دك����ت����ور  واأو������ش�����ح 
راأ�ص  حماكم  عام  مدير  ال�شميلي 
ال�شحية  احل��م��ل��ة  اأن  اخل���ي���م���ة، 
املجتمعية  امل�شوؤولية  �شمن  تاأتي 
ل���ل���دائ���رة، وت���ع���زي���زاً ل����دوره����ا يف 

ك�شفت  احل��م��ل��ة  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 
ب��ع�����ص احل����الت ال��ت��ي ت��ع��اين من 
ال��رئ��ة خ���الل احلملة  اأ����ش���رار يف 
جمموعة  اإىل  حت���وي���ل���ه���م  ومت 
الإم������ارات،  م�شت�شفيات  ع���ي���ادات 
الفحو�شات  ب���اق���ي  ل���ش��ت��ك��م��ال 

يف م��ق��ره��ا، وذل����ك ب��ال��ت��ع��اون مع 
م�شت�شفيات  ع���ي���ادات  جم��م��وع��ة 
الإمارات، بهدف التوعية مبخاطر 
التدخني والآثار ال�شلبية الناجتة 
الن�شائح  لتقدمي  بالإ�شافة  عنه، 
اتباعها  مي��ك��ن  ال���ت���ي  ال�����ش��ح��ي��ة 

الكربون يف اأج�شام املدخنني وغري 
امل��دخ��ن��ني، وال��ت��اأك��د م��ن �شالمة 
تقدمي  مت  كما  التنف�شي،  اجلهاز 
اإر����ش���ادات ح���ول م�����ش��ار التدخني 
واآثارها ال�شلبية على �شحة الفرد 

واأ�شرته.

ح����م����اي����ة اأف������������راد امل���ج���ت���م���ع من 
التدخني واأ�شراره بهدف الرتقاء 
للموظفني  ال�����ش��ح��ي  ب��امل�����ش��ت��وى 
الفحو�شات  و�شملت  واملتعاملني، 
اخ��ت��ب��ارات وظ��ائ��ف ال��رئ��ة وقيا�ص 
اأك�شيد  اأول  ن�������ش���ب���ة  م�������ش���ت���وى 

خريطة  وو�شع  ال��الزم��ة  الطبية 
اأن  اإىل  م�شرياً  منا�شبة،  عالجية 
ت�شجيع  ع��ل��ى  ح��ري�����ش��ة  ال���دائ���رة 
والأن�شطة  الفعاليات  ه��ذه  مثل 
التي ت�شتهدف ال�شالمة ال�شحية 

ملوظفي الدائرة ومتعامليها.

تكرمي الفائزين يف فئة الدبا�س 
مبهرجان ليوا للرطب

•• اأبوظبي-وام: 

اأ�شفرت م�شابقة الدبا�ص مبهرجان 
ليوا للرطب عن فوز اأحمد حممد 
ع��ل��ي م��ر���ش��د امل����رر ب��امل��رك��ز الأول 
وف�������از م���ع���ال ع���ل���ي م���ر����ش���د امل����رر 
الثالث  امل��رك��ز  ويف  ال��ث��اين  باملركز 
عف�شان  حم���م���د  م��������وزة  ج��������اءت 
امل���زروع���ي ويف امل��رك��ز ال��راب��ع جاء 
ورثة عبداهلل حاذه املرر ويف املركز 
اخلام�ص جاءت مباركة �شامل جابر 

املن�شوري واملركز ال�شاد�ص لأحمد 
حمد دمينة املن�شوري.

امل��زروع��ي نائب  وق��ام عي�شى �شيف 
املهرجانات  اإدارة  جل��ن��ة  رئ��ي�����ص 
والرتاثية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وال����ربام����ج 
املزروعي  خلفان  وعبيد  باأبوظبي 
للرطب  ل���ي���وا  م���ه���رج���ان  م���دي���ر 
وامل�شاريع  التخطيط  اإدارة  مدير 
اإدارة املهرجانات ومبارك  يف جلنة 
مزاينة  م���دي���ر  ال��ق�����ش��ي��ل��ي  ع���ل���ي 
ال����رط����ب ب���ت���ك���رمي ال���ف���ائ���زي���ن يف 
مهرجان  وُيقام  الدبا�ص.  م�شابقة 
ل��ي��وا ل��ل��رط��ب ال���ذى ان��ط��ل��ق ام�ص 
ال�شيخ  ���ش��م��و  رع���اي���ة  حت���ت  الول 
نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور 
رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير �شوؤون 
اإدارة  جلنة  م��ن  بتنظيم  الرئا�شة 
الثقافية  وال���ربام���ج  امل��ه��رج��ان��ات 
وال���رتاث���ي���ة وي�����ش��ت��م��ر ل��غ��اي��ة 29 
ليوا  م��دي��ن��ة  اجل������اري يف  ي��ول��ي��و 

مبنطقة الظفرة.

وي��رع��ى امل��ه��رج��ان ك��ل م��ن اأدنوك 
�شركة  ����ش���رك���ات���ه���ا  وجم����م����وع����ة 
الظاهرة الزراعية و�شركة الفوعة 
»تدوير«  ال��ن��ف��اي��ات  اإدارة  وم��رك��ز 
يدعمه  فيما  �شيكيورتيك  و�شركة 
ك��ل م��ن: دي���وان ممثل احل��اك��م يف 
ال�شوؤون  ودائ����رة  ال��ظ��ف��رة  منطقة 
ال��ب��ل��دي��ة وال��ن��ق��ل- ب��ل��دي��ة منطقة 
ال��ع��ام��ة ل�شرطة  ال��ق��ي��ادة  ال��ظ��ف��رة 
للرقابة  اأبوظبي  وجهاز  اأبوظبي 
للتوزيع  اأبوظبي  الغذائية و�شركة 
ومركز خدمات املزارعني باأبوظبي 
وال�شريك الإعالمي الر�شمي قناة 
بينونة. من جهة اأخرى تبداأ جلان 
م�شاركات  ا�شتالم  اليوم  ال�شتالم 
اعلنت  حيث  والليمون  اخل��ال���ص 
ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة جم��م��وع��ة من 
ال�شرتاطات واملعايري واملوا�شفات 
يف م�شابقة الليمون املحلي واملنوع 
ومنها اأن يكون الإنتاج حملياً ومن 

مو�شم 2017 . 

مواطنة تبتكر لعبة ذكية حلماية النخل من ال�شو�شة احلمراء
•• اأبوظبي-وام:

للرطب  ل��ي��وا  م��ه��رج��ان  يف  الب�شتكي  ف��رح  امل��واط��ن��ة  ج��ن��اح  ي�شتقطب 
التي  الذكية  الإلكرتونية  اللعبة  على  ل��الط��الع  ال���زوار  م��ن  العديد 
ابتكرتها للتوعية باأهمية النخيل وتر�شيد ا�شتهالك املياه يف الزراعة 
 Red Bug ا���ش��م  عليها  اأطلقت  وال��ت��ي  النخيل،  �شو�شة  وحم��ارب��ة 
وتعر�شه  ببيتها  املحيط  النخيل  بع�ص  ت��اأخ��ر  م��ن  ا�شتوحتها  وال��ت��ي 
ب�شبب قلة  اأنه  الب�شتكي  اإىل قطعه. وتقول  اأدى  النخيل مما  ل�شو�شة 
الوعي مبخاطر �شو�شة النخيل احلمراء لدى بع�ص الأهايل والذين 
ل يتقنون الزراعة بالتحديد فقد ق�شت ال�شو�شة احلمراء على نخيل 

بيتها ونخيل الكثري من البيوت.
الرتبة وجتهيزها  تبداأ من تنظيف  اللعبة من ع�شر مراحل  وتتكون 

وو�شع ال�شماد وزراعة النخلة وت�شلق النخلة وقطف الرطب و�شقاية 
النخلة وفق احلد املطلوب واملحافظة على املياه ومنع هدرها والتخل�ص 

من ال�شو�ص الأحمر دون اأذية احل�شرات النافعة.
التي  املثمرة  باجلهود  الظفرة  مزارعو منطقة  اأ�شاد  اخ��رى  من جهة 
الزراعية  ال��روة  يقدمها مهرجان ليوا للرطب والتي ت�شب يف دعم 
والتي  ال��زراع��ي��ة  م�شاريعهم  يف  التو�شع  على  امل����زارع  اأ���ش��ح��اب  وح��ث 
اآل نهيان  ال�شيخ زايد بن �شلطان  باإذن اهلل  املغفور له  اأ�ش�ص قواعدها 
رحمه اهلل و�شار على خطاه �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
وت�شخري  العقبات  تذليل  يف  للحكومة  �شموه  توجيهات  خ��الل  م��ن 
الإمكانيات لالرتقاء بالزراعة بكافة اأ�شكالها. كما ثمنوا اجلهود التي 

يبذلها �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
الظفرة ومتابعته امل�شتمرة للمزارعني على اأر�ص الواقع ورعاية �شمو 
وزير  ال��وزراء  رئي�ص جمل�ص  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ من�شور 
اإن  اأحمد املن�شوري �شاحب مزرعة  �شوؤون الرئا�شة للمهرجان. وقال 
يف  نوعية  نقالت  املا�شية  ال�شنني  م��دار  على  �شهدت  الظفرة  منطقة 
الزراعة واإن الإنفتاح والتجارب التي نقلت من خالل املهرجان �شجعت 
املزارعني على خو�ص جتربة الزراعة غري املاألوفة حيث �شهدت زراعة 
العديد  زراع���ة  ع��ن  ف�شال  التطور  م��ن  امل��زي��د  النخيل  اأ���ش��ن��اف  كافة 
اأن مهرجان ليوا للرطب من خالل  اإىل  الفاكهة. وا�شار  اأ�شناف  من 
وجهة  الظفرة  ومنطقة  ليوا  تكون  اأن  يف  �شاهم  وب��راجم��ه  فعالياته 
التي تقدمها  الفعاليات  العديد من  لع�شاق الرتاث واملزارعني وهواة 

جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية. 

اعالن تنازل عن ح�سة 
انا ماهر جورج اخلواجة اأعلن عن بيع ح�شتي يف 

�شركة جلفار للنقل العام �ص ذ م م رخ�شة رقم : 
�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية    237621

 دبي  اىل ال�شيد : جورج راغب غزال 
وهذا للعلم

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو /حممد �شاجد 
باك�شتان   ، ج���ول  رح��م��ت 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )5574451( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 056/3646691

فقدان جواز �سفرت
�شاندرا   / امل����دع����و  ف���ق���د 
نيبال     ، ت������ي������ورى  ك�������ال 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )05445377( رق����م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 050/8247885

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو /ايفا ريانى بت 
�شالميت �شيد ، اندوني�شيا  
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )586074( رق����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 050/5265007

فقدان جواز �سفرت
فقد امل��دع��و /زك��ي��ه ف��الح ، 
جواز   - اجلن�شية  امل��غ��رب 
�شفره رقم )1358397(  
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 056/891119

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / دانيل ت�شيهاي 
ر�شا هيوت غيليو ، ارترييا 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
)0089438( من يجده 
بتليفون  الت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/5837335 

فقدان جواز �سفرت
ب����ه����رام   / امل������دع������و  ف����ق����د 
�����ش����اه����زادا �����ش����اواز ج�����ول ، 
- جواز  باك�شتان اجلن�شية 
�شفره رقم )5145161(  
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 056/8794030
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العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/انتجريتد �شريتيفيكي�شان فور قيوليتي 

هيلت �شيفتي اند �شيكوريتي ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1143467 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 0.60*0.20 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/انتجريتد �شريتيفيكي�شان فور قيوليتي هيلت �شيفتي اند �شيكوريتي ذ.م.م

INTEGRATED CERTIFICATIONS FOR QUALITY HEALTH SAFETY AND SECURITY LLC

 اىل/ انتيجريتد �شريتيفيكي�شان�ص اند تراينينغ�ص فور قيوليتي هيلت اند �شيفتي ذ.م.م 

INTEGRATED CERTIFICATIONS AND TRAININGS FOR QUALITY HEALTH AND SAFETY LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة التدريب يف جمال المن وال�شالمة )8549028(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22

اإعــــــــــلن
وال�شيانة  للمقاولت  ال�شرق  ال�ش�����ادة/نبالء  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة رخ�شة رقم:CN 1470913  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مرمي عي�شى كرامه عي�شى احمد الزبيدي %12

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد عي�شى كرامه عي�شى احمد الزبيدي %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد عي�شى كرامه عي�شى احمد الزبيدي %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ابراهيم عي�شى كرامه عي�شى احمد الزبيدي %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شعيده عي�شى ابوبكر الزبيدي %13

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عي�شى كرامه الزبيدي
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.20*0.50

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/نبالء ال�شرق للمقاولت وال�شيانة العامة

ESTERN NOBLES CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE
 اىل/ نبالء ال�شرق للمقاولت وال�شيانة العامة ذ.م.م 

ESTERN NOBLES CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شهيل الها�شمي لتجارة 
العطور ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1059442 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ماجد بن حممد بن ا�شماعيل البلو�شي %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف العنود بنت م�شاعد بن �شعود بن عبدالعزيز ال �شعود

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة ابوبكر حاجي 
لعمال اجلب�ص رخ�شة رقم:CN 1159617 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبداهلل حممد خلفان الهامري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ابوبكر حاجي �شديق الرحمن

تعديل وكيل خدمات
حذف ثمنه عوي�ص علي احمد الدرعي

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/نبالء ال�شرق للرخام

رخ�شة رقم:CN 1168204  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد عي�شى كرامه عي�شى احمد الزبيدي %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ابراهيم عي�شى كرامه عي�شى احمد الزبيدي %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شعيده عي�شى ابوبكر الزبيدي %13

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مرمي عي�شى كرامه عي�شى احمد الزبيدي %12
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد عي�شى كرامه عي�شى احمد الزبيدي %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عي�شى كرامه عي�شى احمد الزبيدي
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.20*0.50

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/نبالء ال�شرق للرخام

NUBALA AL SHARQ MARBLE
 اىل/ نبالء ال�شرق للرخام ذ.م.م 

NUBALA AL SHARQ MARBLE LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/نبالء ال�شرق للديكور

رخ�شة رقم:CN 1072460  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد عي�شى كرامه عي�شى احمد الزبيدي %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ابراهيم عي�شى كرامه عي�شى احمد الزبيدي %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شعيده عي�شى ابوبكر الزبيدي %13

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مرمي عي�شى كرامه عي�شى احمد الزبيدي %12
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد عي�شى كرامه عي�شى احمد الزبيدي %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عي�شى كرامه عي�شى احمد الزبيدي
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 0.20*0.50

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/نبالء ال�شرق للديكور

NUBALA AL SHARQ DECOR WORKS
 اىل/ نبالء ال�شرق للديكور ذ.م.م 

NUBALA AL SHARQ DECOR WORKS LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز الريادة الطبي

رخ�شة رقم:CN 1079304  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد عي�شى كرامه عي�شى احمد الزبيدي %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد عي�شى كرامه عي�شى احمد الزبيدي %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شعيده عي�شى ابوبكر الزبيدي %13
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مرمي عي�شى كرامه عي�شى احمد الزبيدي %12

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ابراهيم عي�شى كرامه عي�شى احمد الزبيدي %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عي�شى كرامه عي�شى احمد الزبيدي

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*4 اىل 0.50*0.20
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/مركز الريادة الطبي
AL REYADA MEDICAL CENTRE

 اىل/ مركز الريادة الطبي ذ.م.م 
AL REYADA MEDICAL CENTRE LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22

اإعــــــــــلن
�شوتوكان  ال�ش�����ادة/مركز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للكراتيه رخ�شة رقم:CN 2052478 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل تنازل وبيع

حذف �شامل عبداهلل نامي اخليلي
تعديل تنازل وبيع

ا�شافة في�شل يو�ص عبداهلل حممد علي املرزوقي %100
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة امل�شتقبل للمقاولت 

العامة رخ�شة رقم:CN 1105531  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة فرحان �شالح عبداهلل ابراهيم املرزوقي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف علي م�شبح �شعيد علي البادي

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

اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان  القت�شادية خالل 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/انطالقة المارات للمقاولت 

العامة رخ�شة رقم:CN 1062321  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل راأ�ص املال/من null اىل 150.000

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 0.50*0.30 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري من/انطالقة المارات للمقاولت العامة

INTILAQT EMIRATES GENERAL CONTRACTING

الكثريي  احمد  يون�ص  ملالكها  العامة  للمقاولت  المارات  انطالقة  اىل/   
�شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م 

 INTILAQT EMIRATES GENERAL CONTRACTING OWNED BY

YOUNIS AHMED ALKATHEERI - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان  القت�شادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/النطالق ال�شريع لل�شيانة 

العامة رخ�شة رقم:CN 1080583  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل راأ�ص املال/من null اىل 150.000

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري من/النطالق ال�شريع لل�شيانة العامة

AL INTILAQ AL SAREE GENERAL MAINTENANCE

 اىل/ النطالق ال�شريع لل�شيانة العامة ملالكها يون�ص احمد الكثريي �شركة 
ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م 

 AL INTILAQ AL SAREE GENERAL MAINTENANCE OWNED BY

YOUNIS AHMED ALKATHEERI - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان  القت�شادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22

اإعــــــــــلن
التكييف  لعمال  ال�ش�����ادة/المارات  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والتربيد رخ�شة رقم:CN 1139666  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل راأ�ص املال/من null اىل 150.000

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 2.44*6 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري من/المارات لعمال التكييف والتربيد

EMIRATES AIR CONDITIONING & REFRIGERATION WORKS

اىل/ المارات لعمال التكييف والتربيد ملالكها يون�ص احمد الكثريي �شركة 
ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م 

 EMIRATES AIR CONDITIONING & REFRIGERATION WORKS OWNED

BY YOUNIS AHMED ALKATHEERI - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان  القت�شادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شاحب لالملنيوم 

CN 1059317:والبطاريات امل�شتعمله رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
نا�شر حممد عبداحلي من وكيل خدمات اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء
نا�شر حممد عبداحلي من 0% اىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد ا�شالم خان لل �شاحب

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم القلعة اللبنانية 

رخ�شة رقم:CN 1038743 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة بخيت �شامل �شعيد خويتم الكثريي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شمري كمال احمد الر�شيدي %100

تعديل وكيل خدمات/حذف خالد عو�ص عمر علي املخا�شن
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ر�شيد كوديام كونات

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22

اإعــــــــــلن
بال�شاحنات  للنقل  اخلليجية  ال�ش�����ادة/البوابة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الثقيلة واخلفيفة رخ�شة رقم:CN 2303405  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/البوابة اخلليجية للنقل بال�شاحنات الثقيلة واخلفيفة
BAWABAT AL KHALEEJ TRANSPORT BY HEAVY & LIGHT TRUCKS

 اىل/ جلف جيت لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة
GULFGATE PASSENGERS TRANSPORTATION VIA RENTED BUSES

تعديل ن�شاط/ا�شافة نقل الركاب باحلافالت املوؤجرة )4922006(
تعديل ن�شاط/حذف نقل املواد العامة بال�شاحنات الثقيلة )4923009(

تعديل ن�شاط/حذف نقل املواد العامة بال�شاحنات اخلفيفة )4923010(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22

الغاء اعلن �شابق
الرخ�شة  بخ�شو�ص  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
رقم : CN 1023580  بال�شم التجاري خياط الرزق 
كان  كما  الو�شع  واعادة  الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء 

عليه �شابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة عاطف لعمال البالط 

رخ�شة رقم:CN 1130263  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فاطمة بيجم عمر �شعيد %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف جويل �شري جولزار ح�شني
تعديل وكيل خدمات/حذف مرمي �شقر حممد عبداهلل البلو�شي

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري من/موؤ�ش�شة عاطف لعمال البالط

ATEF TILE WORKS EST

 اىل/ بيت اخلريات لعمال البالط 
BEET ALKHIRAT TILE WORKS EST

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم تي�شت تامي

رخ�شة رقم:CN 2079320  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شهيل حممد اكرب زادات خان %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شيف حمد حممد مبارك الكلباين
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*8 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/مطعم تي�شت تامي
TASTE TIME RESTAURANT

 اىل/ مطعم كباب تونايت 
KABAB TONIGHT RESTAURANT

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ب�شت تي�شت لتجارة املواد الغذائية خولة 

CN 2313913:ابراهيم الظاهري - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري من/ب�شت تي�شت لتجارة املواد الغذائية خولة ابراهيم الظاهري - 

�شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
 BEST TASTE FOOD TRADING OWNED BY KHAULA

ALDHAHERI - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
 اىل/ ب�شت تي�شت للتجارة العامة - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م 

BEST TASTE GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة عامة )4610001(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة املواد الغذائية املعلبة واملحفوظة - باجلملة )4630101(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الفرا�شة للحا�شوب 

CN 2012751:والهواتف املتحركة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة موزه �شعيد جمعه الكعبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شهيل جمعه را�شد �شلطان الرا�شدي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

اليوم مناف�شات بومعان واخلنيزي

اإقبال جماهريي كبري على مهرجان ليوا للرطب
فار�س خلف:  مهرجان ليوا للرطب ياأتي �شمن جهود وم�شاريع تطوير منطقة الظفرة

عبيد املزروعي : مفاجات عديدة يف انتظار اجلمهور الكبري ملهرجان ليوا

را�شد املرر: �شعيد بالفوز يف م�شابقة اكرب عذج لول مرة بعد 4 �شنوات
•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر

املقام  للرطب  ليوا   �شهد مهرجان 
حتت رعاية �شمو ال�شيخ من�شور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص 
ال����وزراء وزي���ر ���ش��وؤون ال��رئ��ا���ش��ة، و 
بتنظيم من جلنة اإدارة املهرجانات 
والرتاثية،  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وال���ربام���ج 
وي�����ش��ت��م��ر امل���ه���رج���ان ل���غ���اي���ة 29 
اق��ب��ال جماهريي  ي��ول��ي��و اجل����اري 
من  قوية  ومناف�شة  التوقعات  فاق 

امل�شاركني 
وت��ف��ق��د م��ع��ايل ال���ل���واء رك���ن طيار 
رئي�ص  امل������زروع������ي  خ���ل���ف  ف����ار�����ص 
والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة 
خلفان  وعبيد  والرتاثية  الثقافية 
امل���زروع���ي م��دي��ر امل��ه��رج��ان مدير 
يف  وامل�������ش���اري���ع  ال��ت��خ��ط��ي��ط  اإدارة 
القبي�شي  بطي  وع��ب��داهلل  اللجنة 
والت�شال  الفعاليات  اإدارة  مدير 
امل�شوؤولني،  م��ن  وع���دد  اللجنة  يف 
وب��ح�����ش��ور ع���دد ك��ب��ري م��ن ال����زوار، 
اليوم الول ملهرجان ليوا  فعاليات 
للرطب حيث قاموا بزيارة خمتلف 
�شمن  املقامة  واملعار�ص  الأجنحة 
ال�شوق  وكذلك  املهرجان،  فعاليات 
امل�شاركات  اإىل  وال�شتماع  ال�شعبي 
فيه، وتفقد اأعمال جلان ال�شتالم 
اآراء  اىل  وال����ش���ت���م���اع  وال��ت��ح��ك��ي��م 

ومقرتحات امل�شاركني والزوار.
واأك������د م���ع���ايل ال����ل����واء رك����ن طيار 
اأّن مهرجان  املزروعي  فار�ص خلف 
ل��ي��وا ل��ل��رط��ب ي��اأت��ي ���ش��م��ن جهود 
الظفرة،  وم�شاريع تطوير منطقة 
التي  الفعاليات  �شل�شلة  اإط���ار  ويف 
املهرجانات  اإدارة  جل��ن��ة  تنظمها 
والتي  املنطقة،  العام يف  على مدار 
املوروث  �شون  على  جميعها  تعمل 
الرتاث  باأركان  والحتفاء  الثقايف، 
الأ�شيلة  وال���ت���ق���ال���ي���د  ال�����ش��ع��ب��ي 
واحلفاظ عليها لالأجيال القادمة، 
وذلك يف ظّل روؤيٍة �شاملة للحفاظ 
اأب��وظ��ب��ي ودولة  اإم����ارة  ت���راث  على 
للجهود  ا�����ش����ت����م����راراً  الإم�����������ارات، 
الكربى التي بذلها املغفور له باإذن 
�شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  تعاىل  اهلل 
اآل نهيان - طّيب اهلل ثراه، وتنفيذاً 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات 
رئي�ص  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�شاحب  اهلل،  ح��ف��ظ��ه   - ال���دول���ة 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
الدعم  اأ����ش���ك���ال  ك���اف���ة  ت���ق���دمي  يف 
للمهرجانات والفعاليات الرتاثية.
املنا�شبة  ب��ه��ذه  امل���زروع���ي  وت���وّج���ه 
ل�شمو  وال��ت��ق��دي��ر  ال�شكر  بخال�ص 
اآل  ب�����ن زاي��������د  ال�������ش���ي���خ ح�����م�����دان 
احل���اك���م يف منطقة  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل 
ودعمه  ال��دائ��م��ة  ملتابعته  ال��ظ��ف��رة 
الالحمدود ملختلف فعاليات جلنة 
ال�شيخ  ول�شمو  امل��ه��رج��ان��ات،  اإدارة 
نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور 
رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير �شوؤون 
ال��رئ��ا���ش��ة ل��رع��اي��ت��ه ال��ك��رمي��ة لهذا 

النظام  وروؤي������ة  امل��ح��ل��ي،  امل��ج��ت��م��ع 
نظام  توفري  اإىل  الرامية  البلدي 
يحقق  ع���امل���ي���ة  ك����ف����اءة  ذو  ب����ل����دي 
ويعزز  املن�شودة  امل�شتدامة  التنمية 
م��ع��اي��ري ج�����ودة احل���ي���اة يف اإم�����ارة 
و�شهولة  متعة  وت��وف��ري  اب��وظ��ب��ي. 
الظفرة  م��ن��ط��ق��ة  ل�����ش��ك��ان  ال��ع��ي�����ص 
ببيئتها  تتميز  ج��اذب��ة  منطقة  يف 
ال�شحية ومظاهرها احل�شرية من 
خالل توفري بنية حتتية وخدمات 

بلدية مميزة.

جمانية  طــبــيــة  ــات  ــش ــو� ــح ف
الغربية«  »م�شت�شفيات  تقدمها 

لزوار »ليوا للرطب«
اإحدى  الغربية،  م�شت�شفيات  تقدم 
للخدمات  اأبوظبي  �شركة  من�شاآت 
فحو�شات  »�����ش����ح����ة«،  ال�����ش��ح��ي��ة 
طبية جمانية لزوار مهرجان ليوا 
تاأمني  على  حر�شت  وقد  للرطب، 
املهرجان،  قلب  يف  متكاملة  عيادة 
امل���ع���دات  ب��ج��م��ي��ع  ومت جت��ه��ي��زه��ا 
وممر�شني  طبي  وطاقم  ال��الزم��ة 
تقدم من خاللها  و�شيادلة، حيث 
الرعاية الطبية وخدمات الطوارئ 
اإىل جانب التوعية ال�شحية خالل 
�شاعات املهرجان، وذلك من ال�شاعة 
الرابعة ع�شرا وحتى العا�شرة ليال 

وحتى نهاية املهرجان.
»م�شت�شفيات  م�������ش���ارك���ة  وت����اأت����ي 
الغربية« يف املهرجان انطالقاً من 
»�شركة  ل���  الجتماعية  امل�شوؤولية 
�شحة« ، وكذلك كجزء من حر�شها 
الفعاليات  ك��اف��ة  يف  ال��ت��واج��د  على 
منطقة  يف  ت��ق��ام  ال��ت��ي  املجتمعية 
الظفرة، وذلك بهدف الو�شول اإىل 
ال�شحية،  الثقافة  لن�شر  اجلمهور 
باأجهزة  اجل���ن���اح  ت���زوي���د  مت  ح��ي��ث 
ل��ف��ح�����ص ال�����ش��ك��ري وج���ه���از خا�ص 
وال�شغط  ال���ط���ول  م��ع��دل  ي��ق��ي�����ص 
وم��ع��دل ت��راك��م ال���ده���ون يف ج�شم 
م�شت�شفيات  ت��ق��دم  ك��م��ا  الإن�����ش��ان. 
الغربية من خالل جناحها برامج 
ب��ال��درج��ة الأوىل  ت��رك��ز  خم��ت�����ش��ة 
والأ�شرة،  والأم  الطفل  �شحة  على 
وقائية  توعوية  برامج  تقدم  حيث 
ال�شحية،  احل���ي���اة  ب���اأمن���اط  ت��ه��ت��م 
ومنها تعليم الأطفال ب�شكل عملي 
ب�شالمة  اله���ت���م���ام  ك��ي��ف��ي��ة  ع��ل��ى 
الأ�شنان واملحافظة عليها، وتوعية 
الن�شاء باأهمية الر�شاعة الطبيعية 
والطفل،  الأم  ع���ل���ى  وف����وائ����ده����ا 
الن�شرة  م����ن  ال���ع���دي���د  وت����ق����دمي 
التدخني  م�����ش��ار  ح����ول  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
املزمنة  والأم������را�������ص  وال���ت���غ���ذي���ة 

وغريها.
�شتة  ال��غ��رب��ي��ة  م�شت�شفيات  وت��ظ��م 
على  تنت�شر  رئي�شية  م�شت�شفيات 
ام����ت����داد م��ن��ط��ق��ة ال���ظ���ف���رة، وهي 
وليوا،  زاي������د،  م��دي��ن��ة  م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
وامل���رف���اأ، وغ��ي��اث��ي، وال�����ش��ل��ع، ودملا، 
اأولية  ع��ي��ادات  ث��الث  كذلك  وتظم 
ب���دع املطاوعة،  ي��ا���ص،  ب��ن��ي  )���ش��ري 
اأبو الأبي�ص(، بالإ�شافة اإىل مركز 

الظفرة لطب الأ�شرة.

امل���ت���ع���ل���ق���ة ب�����ال�����زراع�����ة وال���������روة 
يف  الغذائية  وال�شالمة  احليوانية 

اإمارة اأبوظبي.
واأو�شح اأن جناح اجلهاز يقدم لزواره 
معلومات �شاملة عن اجلهاز ودوره 
يف خدمة املجتمع واخت�شا�شاته يف 
جمالت �شالمة الأغذية والزراعة 
والروة احليوانية، وامل�شاريع التي 
واملبادرات  تنفيذها  ع��ل��ى  ي�����ش��رف 
املزارعني  ل�شالح  يخ�ش�شها  التي 
اإم��������ارة  وم�����رب�����ي احل�����ي�����وان�����ات يف 
تقدمي  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  اأب���وظ���ب���ي، 
ن�����ش��ائ��ح ت��وع��وي��ة ل�����ش��م��ان توفري 
الغذائية  ال�شالمة  درج��ات  اأق�شى 

للم�شتهلكني.

ال�شيقة  الفعاليات  ع�شرات 
بانتظار الأطفال

يف  للرطب  ليوا  مهرجان  يحر�ص 
كل دورة على الهتمام ب��زواره من 
اإليه  يتوافدون  وال��ذي��ن  الأط��ف��ال، 
ب�شحبة الأهل للتعرف على تاريخ 
النخيل وعراقة الرتاث الإماراتي، 
حيث خ�ش�شت لهم اللجنة املنظمة 
ع�شرات الفعاليات ال�شيقة واملميزة 

جلنة  تنظمه  و  ال��رئ��ا���ش��ة،  ���ش��وؤون 
وال�����ربام�����ج  امل����ه����رج����ان����ات  اإدارة 
باأبوظبي.  وال���رتاث���ي���ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ال��ب��ل��و���ش��ي رئي�ص  واأو����ش���ح  خ��ال��د 
ال��ع��ام��ة يف تدوير  ال��ت��وع��ي��ة  ق�����ش��م 
)مركز اإدارة النفايات – اأبوظبي( 
يعترب  للرطب  ل��ي��وا  م��ه��رج��ان  اأن  
نحر�ص  التي  الفعاليات  اأه��م  م��ن 
امل�شتويني  على  فيها  امل�شاركة  على 
فبالإ�شافة  وال���ت���وع���وي،  ال��ت��ق��ن��ي 
واإدارة  ال���ن���ظ���اف���ة  خ����دم����ات  اإىل 
املهرجان،  يخلفها  التي  النفايات 
كونه  من  ال�شتفادة  على  نحر�ص 
عليها  ي������رتدد  ���ش��خ��م��ة  م��ن��ا���ش��ب��ة 
�شكان اأبوظبي من خمتلف الفئات 
ال���ع���م���ري���ة وب���ال���ت���ايل ن��ت��م��ك��ن من 
النفايات  ف�شل  بثقافة  توعيتهم 
وجمعها  لرميها  املثلى  والطريقة 
من  �شعياً  وذل��ك  منها،  والتخل�ص 
تدوير لرت�شيخ وعي متطور يتبنى 
اأ�شاليب م�شتدامة يف اإدارة النفايات 
جتاه  امل�شوؤولية  يتحمل  وبالتايل 
اجلمايل  واملظهر  العامة  ال�شحة 

للبيئة التي يعي�ص فيها«.
ال���زوار على جناح  اإق��ب��ال كبري من 

ر�شم  وور���ص  ثقافية  م�شابقات  من 
منطقة  يف  وم�����ش��اب��ق��ات  واأل����ع����اب 
»قرية  ا���ش��م  حت��ت  ل��ه��م  خم�ش�شة 

الطفل«.
امل�شرفة  ال��ق��ب��ي�����ش��ي،  ل��ي��ل��ى  وق��ال��ت 
تقدم  ال���ق���ري���ة  اإن  ال���ق���ري���ة،  ع��ل��ى 
الفعاليات  م��ن  متميزة  جمموعة 
قرية  �شمن  لالأطفال  املخ�ش�شة 
ال�شتمتاع  مي��ك��ن  ح��ي��ث  ال��ط��ف��ل، 
وم�شابقات  ال��ي��وم��ي��ة،  ب��ال��ع��رو���ص 
الأط���ف���ال امل��ت��ن��وع��ة وال��ت��ي ر�شدت 
للمهرجان  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ل��ه��ا 
هدايا  ال�شرتاتيجيني  وال�شركاء 
جميع  اأن  م�شيفة  قيمة،  وج��وائ��ز 
الفعاليات املقامة يف القرية ب�شكل 
ي���وم���ي ت��ت��ن��ا���ش��ب م���ع ك���اف���ة اأف�����راد 

الأ�شرة.

يف  بفعالية  ت�شارك   « تدوير   «
مهرجان ليوا للرطب

امل�شاركة  على   « ت��دوي��ر   « حر�شت 
للرطب  ليوا  مهرجان  يف  بفعالية 
ال�شيخ  ���ش��م��و  رع���اي���ة  امل���ق���ام حت���ت 
نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور 
رئ���ي�������ص جم���ل�������ص ال�����������وزراء وزي����ر 

بلدية الظفرة
الظفرة  منطقة  بلدية  جناح  �شهد 
املقام �شمن مهرجان ليوا للرطب 
والزوار  اجلمهور  من  كبري  اقبال 
البلدية  خ���دم���ات  ع��ل��ى  ل���الط���الع 
التي تقدمها للجمهور يف خمتلف 

املراكز والفروع
مدير  الهاملي  ���ش��امل  حمد  وق���ال 
والت�شال  العامة  العالقات  اإدارة 
اإن  ال����ظ����ف����رة   م���ن���ط���ق���ة  ب���ب���ل���دي���ة 
البلدية  ت�شارك  بقوه يف مهرجان 
اط���ار  يف   ،2017 ل��ل��رط��ب  ل���ي���وا 
للن�شاطات  ال��دائ��م��ة  م�����ش��ارك��ات��ه��ا 
املنطقة   يف  وال��رتاث��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
بال�شافة  امل��ح��ل��ي،  املجتمع  ودع���م 
التي  ال����ع����دي����دة  اخل�����دم�����ات  اىل 
املهرجان  ملنظمي  البلدية  تقدمها 
البلدية  ت��ق��وم  ح��ي��ث  واجل���م���ه���ور. 
للمهرجان،  الدائم  املوقع  بتجهيز 
اخل�شراء،  امل�����ش��ط��ح��ات  وان�������ش���اء 
املنطقة  النخيل يف  ا�شجار  وزراع��ة 
بال�شافة  ل��ل��م��ه��رج��ان  امل��ح��ي��ط��ة 
وترتيب  الزينة  نباتات  توفري  اىل 
الت�شوية  واأعمال  اخليام،  وتنظيم 

الرتابية.

احلدث املميز على مدى 12 عاماً، 
والذي يحمل اأهمية تراثية ودللة 
ف��ع��ال��ي��ات ثقافية  وي�����ش��م  رم���زي���ة، 
اإنعا�ص  يف  وُي�شاهم  �شاملة،  غنية 
منطقة  يف  الق��ت�����ش��ادي��ة  احل���ي���اة 
الظفرة، واإبراز الثقافة الإماراتية 
والعامل،  امل��ن��ط��ق��ة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
�شمن جهود اللجنة ل�شون الهوية 
والعالقة  الأ���ش��ي��ل��ة  الإم����ارات����ي����ة 

التاريخية بالبيئة واملكان .

اإعلن نتائج اأكرب عذج
���ش��ه��دت م��ن��اف�����ش��ات م�����ش��اب��ق��ة اأكرب 
فعاليات  ����ش���م���ن  امل����ق����ام����ة  ع������ذج 
مناف�شة  ل��ل��رط��ب  ل��ي��وا  م��ه��رج��ان 
عن  اأ�شفرت  املت�شابقني  ب��ني  قوية 
امل����رر باملركز  ف���وز را����ش���د ع���ب���داهلل 
بلغ  ح��ي��ث  ك���ج   106 ب����وزن  الول 
امل�شابقة  ت��ل��ك  يف  امل�����ش��ارك��ات  ع���دد 
كج.   2500 ب��وزن  م�شاركة   45
الدبا�ص  م�شاركات  ع��دد  بلغ  فيما 
93 م�شاركة بوزن 950 كج، ليبلغ 
الأول  ال���ي���وم  م�����ش��ارك��ات  جم���م���وع 

حوايل 3500 كغ.
الأول بجهود  باملركز  الفائز  واأ�شاد 
ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة م���وؤك���دا ان���ه كان 
وانه  الول  ب��امل��رك��ز  ف����وزه  ي��ت��وق��ع 
و�شط  العام  ه��ذا  مب�شاركته  �شعيد 
 45 مناف�شة ق��وي��ة م��ن اك��ر م��ن 

مت�شابقا.

الغذائية  للرقابة  اأبــوظــبــي 
يقدم لزوار »ليوا للرطب« اآخر 

منتجات بحوثه
للرقابة  اأب���وظ���ب���ي  ج���ه���از  ي���ق���دم 
ال���غ���ذائ���ي���ة ����ش���م���ن م�������ش���ارك���ت���ه يف 
ل��ي��وا للرطب  ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان 
منتجات  م���ن  ال��ع��دي��د   ،2017
حمطات الأبحاث التابعة له، وعلى 
راأ���ش��ه��ا ال���رط���ب وال��ع�����ش��ل، ف�شال 
ع���ن ت���ق���دمي ����ش���رح م��ت��ك��ام��ل حول 
وكيفية  ال��ن��خ��ي��ل  ���ش��و���ش��ة  م���ر����ص 
ثامر  املهند�ص  وقال  منه.  الوقاية 
با�شم  الر�شمي  املتحدث  القا�شمي، 
فر�شة  ميثل  املهرجان  اإن  اجلهاز، 
للتعرف  امل�شاركني  ل��ل��زوار  ك��ذل��ك 
ع��ل��ى امل��ع��رو���ش��ات وامل��ن��ت��ج��ات التي 
التابعة  الأب��ح��اث  م��راك��ز  تقدمها 
على  التعرف  اإىل  اإ�شافة  للجهاز، 
وخدماته  وب����راجم����ه  م�����ش��اري��ع��ه 

كما ت�شارك بلدية منطقة الظفرة 
من  يتم  مميز  بجناح  املهرجان  يف 
اجلمهور  م���ع  ال���ت���وا����ش���ل  خ���الل���ه 
واط��الع��ه��م ع��ل��ى اخل���دم���ات التي 
تقدم  ك���م���ا  ال����ب����ل����دي����ة.  ت���ق���دم���ه���ا 
البلدية من خالل جناحها الهدايا 
بالإ�شافة  ل����ل����زوار  وال����ت����ذك����ارات 
وامل����ط����ب����وع����ات  اخل�������رائ�������ط  اىل 
املنطقة،  مبدن  للتعريف  املختلفة 
الربية  النباتات  حول  ومطبوعات 
وت�شارك  املنطقة.  بها  تزخر  التي 
البلدية مب�شابقات ثقافية وتراثية 
جوائز  خاللها  من  تقدم  متنوعة 
يف  الطفل  بقرية  وذل��ك  للفائزين 

موقع املهرجان. 
الظفرة  منطقة  ب��ل��دي��ة  وحت��ر���ص 
على امل�شاركة يف جميع املهرجانات 
والجتماعية  الرتاثية  والأن�شطة 
باملنطقة  ت���ق���ام  ال���ت���ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
مبدينة  لالإبل  الظفرة  كمهرجان 
للرطب  ل���ي���وا  وم���ه���رج���ان  زاي�������د، 
مبدينة  م���رع���ب  ت����ل  وم����ه����رج����ان 
ليوا، ومهرجان الظفرة للريا�شات 
املائية وذلك انطالقاً من حر�شها 
وم�����ش��وؤول��ي��ت��ه��ا الج��ت��م��اع��ي��ة جتاه 
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العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيد/ 
على  الت�شديق  ، وطلب  : قطر  اجلن�شية   - الدرهم  عبدالعزيز  �شعد  احمد  نا�شر 
الدرهم  ال��ت��ج��اري  ال���ش��م  يف   %100 البالغة  ح�شته  يف  )ت���ن���ازل(   يت�شمن  حم��رر 
خلدمات الفراح ، ن�شاط الرخ�شة تنظيم احلفالت واملنا�شبات ، خدمات ال�شيافة 
، املرخ�ص من دائرة التنمية القت�شادية يف  خورفكان رخ�شة مهنية رقم 754332 
ال�شادر بتاريخ 2017/5/31 يف دائرة التنمية القت�شادية بخورفكان. اىل ال�شيدة/ 
يف  العدل  الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   - املغرب   : اجلن�شية   ، لزعر  �شعيده 
مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
  اإخطار للح�سور اأمام حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

يف الدعوى رقم 2017/3034  - املطالبات الب�سيطة 
اإعادة اإعالن املدعي عليه ن�سرا

بناء على طلب املدعي/ �شركة التاأمني العربية �ص م ل - موطنه / دبي �شارع املكتوم 
بوكالة املحامي عبداهلل العبيديل  - اىل املدعي عليه / عبداخلالق دوغار حممد 

غالم حمل عمله واقامته / ال�شارقة �شناعية 0558159307/6 
الب�شيطة  املطالبة  دائ���رة   ، رق��م  ال��دع��وى  ادارة  مكتب  ام��ام  باحل�شور  مكلف  ان��ت 
يف  وذل  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  البتدائية  الحتادية  ال�شارقة  مبحكمة 
ال�شاعة 8.30 من يوم 24 من �شهر 7 �شنة 2017 وذلك للنظر يف الدعوى بو�شفك 

مدعي عليه - رقم قاعة املحكمة : قاعة املحكمة  141  
حرر بتاريخ : 2017/7/3

مكتب اإدارة الدعوى 

  المارات العربية املتحدة
وزارة  العدل

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

اىل املدعي عليه/ كودبوند للتك�شية - �ص ذ م م 
اأدناه وحددت املحكمة  العمالية املذكورة  باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي  نعلنكم 

لها جل�شة 2017/7/31 ال�شاعة 15.00    

باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 
اجلل�شة بثالثة ايام على القل بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف ويف حال تخلفكم �شوف ي�شدر 

احلكم مبثابة احل�شوري  
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
 6370/2017/13
 6368/2017/13
 6366/2017/13
 6367/2017/13
 6369/2017/13
 6372/2017/13

م
1
2
3
4
5
6

ا�شم املدعي
 حممد جعفر حممد خور�شيد علم

امني الرحمن جميب الرحمن 
م�شعود �شرب مياه

ميزان الرحمن عبدالبارك 
عالء الدين عبد الرا�شد

عاملغري عالل الدين 

مبلغ املطالبة
7017 درهم +  تذكرة العودة

10449 درهم +  تذكرة العودة
11347 درهم +  تذكرة العودة
11237 درهم +  تذكرة العودة
8022 درهم +  تذكرة العودة

10536 درهم +  تذكرة العودة

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                       اىل املدعي عليه/ ال اند ار بريفورمن�ص - ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�شة 2017/7/25 ال�شاعة 8:30  

م�شتندات  او  لديكم من مذكرات  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  او من ميثلكم  باحل�شور 
ويف  وامل�شاريف  الر�شوم  اىل  بال�شافة  القل  على  ايام  بثالث  اجلل�شة  قبل  للمحكمة 

حال تخلفكم �شوف ي�شدر احلكم مبثابة احل�شوري.
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
 3946/2017/13 
 3947/2017/13
 3949/2017/13

م
1
2
3

ا�شم املدعي
 ليليان او�شون مادريد 

مايكل جوردان ارويو اي�شتريون 
جريالد اوكامبو بامينتوان 

مبلغ املطالبة
20914  درهم + تذكرة العودة
24040  درهم + تذكرة العودة
41566  درهم + تذكرة العودة

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                       اىل املدعي عليه/ مطعم ايتزا بيتزا - �ص ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�شة 2017/7/31  ال�شاعة 8.30 

م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�شور 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف ويف حالة 

تخلفكم �شوف ي�شدر احلكم مبثابة احل�شوري. 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
 5200/2017/13
6563/2017/13

م
1
2

ا�شم املدعي
 رامي�ص �شاندرا بانيا

جوي �شيفيلينا فيالروز

مبلغ املطالبة
7821 درهم + تذكرة العودة 
2800 درهم + تذكرة العودة

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                        اىل املدعي عليه/ تكنو مارت للمقاولت الفنية - �ص ذ م م  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�شة 2017/7/24  ال�شاعة 8.30 

م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�شور 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف ويف حالة 

تخلفكم �شوف ي�شدر احلكم مبثابة احل�شوري. 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
 5789/2017/13 
 5787/2017/13

م
1
2

ا�شم املدعي
ابو الكالم منتاج الدين �شاركري 

حممد مامون عبداملالك 

مبلغ املطالبة
15231 درهم + تذكرة العودة 
16564 درهم + تذكرة العودة

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                        اىل املدعي عليه/ دي ان دي لالعمال الكهروميكانيكية - �ص ذ م م   
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�شة 2017/7/26  ال�شاعة 8.30 

م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�شور 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف ويف حالة 

تخلفكم �شوف ي�شدر احلكم مبثابة احل�شوري. 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
 7173/2017/13 
 7171/2017/13

م
1
2

ا�شم املدعي
حبيب الرحمن كرمي خان 

احمد خان انور خان 

مبلغ املطالبة
15277 درهم + تذكرة العودة 
15260 درهم + تذكرة العودة

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                        اىل املدعي عليه/ ال�شنافر لتنظيف املباين     
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�شة 2017/8/8  ال�شاعة 8.30 

م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�شور 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف ويف حالة 

تخلفكم �شوف ي�شدر احلكم مبثابة احل�شوري. 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
 5687/2017/13 
 5686/2017/13

م
1
2

ا�شم املدعي
حممد ابراهيم خليل علي افروز 

مهدي ح�شن احيد اجلمان 

مبلغ املطالبة
23505 درهم + تذكرة العودة 
29010 درهم + تذكرة العودة

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                        اىل املدعي عليه/  عمران عثمان خلدمات ال�شحن - �ص ذ م م    
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�شة 2017/7/30  ال�شاعة 8.30 

م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�شور 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف ويف حالة 

تخلفكم �شوف ي�شدر احلكم مبثابة احل�شوري. 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
 4889/2017/13 
 4884/2017/13

م
1
2

ا�شم املدعي
 حممد رفاقت كال خان 
ابرار احمد عبدالقيوم 

مبلغ املطالبة
17121 درهم + تذكرة العودة 
18800 درهم + تذكرة العودة

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
  اإعالن بيع /اندماج   

تعلن وزارة القت�شاد باأن ال�شادة/ فاميد اجنيرنغ جي اإم بي ات�ص اند كو كيه 
الوزارة  ل��دى  الأجنبية  ال�شركات  �شجل  يف  مقيدة  النم�شا(  �شركة   )ف��رع  جي 
حتت رقم )4812( قد تقدمت بطلب لتعديل ال�شم التجاري لي�شبح )فاميد 
ال�شركات  �شجل  بياناتها يف  وت��ع��دي��ل  اب��وظ��ب��ي(   - ات�����ص  ب��ي  ام  ج��ي  اجن���رجن 
الجنبية تبعا لذلك نظرا لنتقال ملكيتها  اىل �شركة )فاميد اجنرجن جي 
احلق  اأ�شحاب  ال�شادة  من  يرجى   - والن��دم��اج(  )البيع  بطريقة  ات�ص(  بي  ام 
ال��وزارة يف ميعاد ل يتجاوز ا�شبوعني من تاريخ ن�شر  التقدم باعرتا�شهم اىل 

هذا العالن على العنوان التايل:
وزارة القت�شاد

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

      المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد

اإدارة ال�سركات التجارية 

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
يف الدعوى رقم )2017/150( عقاري كلي

املدعي عليها/ جي بي دي اأنف�شتمنتز اإ�ص بي يف ون ليمتد 
مبوجب كتاب عدالة املحكمة واملت�شمن اإنتدابي خبريا يف الدعوى امل�شار اليها اعاله املرفوعة من 
املدعي/ انف�شتمنت �شيمفوين ليمتد - وميثلها/ فيكتور �شابيلنكوف ايفان �شد املدعي عليها/ جي 
بي دي انف�شتمنتز اإ�ص بي يف ون ليمتد  - نحيطكم علما باأنه قد مت  ندبنا ملبا�شرة الدعوى امل�شار 
فانكم مكلفون  ، وعليه  ادن��اه  املو�شحة  التفا�شيل  ، وقد قررنا حتديد جل�شة ح�شب  اع��اله  اليها 
 - الثالثاء   : اليوم    : التية  للتفا�شيل  ، وفقا  املحددين  واملكان  الوقت  امام اخلبري يف  للح�شور 

املوافق : 2017/7/25 - الوقت : 11.00 �شباحا 
املكان : مكتب اخلبري )لند كابيتال لال�شت�شارات ( العنوان �شارع ال مكتوم - مقابل وكالة تويوتا 
وبجوار �شركة عبد الواحد الر�شتماين - املبنى Golden Business Center الطابق 6 

مكتب 605 ،  هاتف : 2501818-04  ، فاك�ص 04-2501811   

عن املهند�سة / �سيما اأحمد  اللنجاوي
حمكم وخبري هند�سة م�ساحة منتدب اأمام املحاكم     

اعالن بالن�سر 

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة : ام بي للتجارة - �س ذ م م 
ال�شكل   - الكبري  ال�شوق   - بردبي   - عبداهلل  ال�شيد  ها�شم  ها�شم  ملك  حمل   : العنوان 
بال�شجل  القيد  رق��م    533578  : الرخ�شة  رق��م  حم����دودة.  م�شوؤولية  ذات   : ال��ق��ان��وين 
قد  ب��اأن��ه  ب��دب��ي  الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  دائ����رة  تعلن  ه���ذا  : 59154  مب��وج��ب  ال��ت��ج��اري 
مت ال��ت��اأ���ش��ري يف ال�����ش��ج��ل ال��ت��ج��اري ل��دي��ه��ا ب��اإن��ح��الل ال�����ش��رك��ة امل���ذك���ورة اأع�����اله، وذلك 
مب��وج��ب ق���رار حم��اك��م دب���ي ب��ت��اري��خ 2017/5/3  وامل���وث���ق ل���دى ك��ات��ب ال��ع��دل حماكم 
امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من  وعلى    2017/5/3 بتاريخ   دب��ي 
ملك   3 رق���م  مكتب    : ال��ع��ن��وان  قانونيون  حما�شبون  وم�شاركوه  الكتبي  امل��ع��ني 
ه��ات��ف  04-3215355    - الوىل  ال��ق��وز  ب��ردب��ي   - امل��وؤق��ت��ة  اللجنة  دب��ي   مكتب ويل عهد 
الثبوتية وذلك خالل  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  : 3215356-04  م�شطحباً  فاك�ص 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/الكتبي وم�شاركوه حما�شبون قانونيون 
العنوان :  مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي القوز الوىل 
-  هاتف  3215355-04 فاك�ص : 3215356-04 - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
ام بي  لت�شفية  اأع��اله  املذكور  امل�شفي  تعيني  باأنه قد مت  بدبي  القت�شادية 
ب��ت��اري��خ 2017/5/3  دب��ي  ق���رار حم��اك��م  وذل���ك مب��وج��ب  م  للتجارة - �س ذ م 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/5/3   وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/4640   

املنذر  : عبدالقادر حممد �شالح عبداهلل اجل�شمي 
بوكالة املحامي/ د. علي ا�شماعيل اجلرمن 

املنذر اليه : �شاره �شفيق علي البلو�شي - فاننا نطلب ما يلي :
فان املنذر يوجه هذا النذار القانونية عن طريق الكاتب العدل اىل املنذر اليها خمطر اياه ب�شرورة 
�شداد امل�شتحقات اليجارية املتاأخرة عليكم فيما يخ�ص الق�شط الثالث من القيمة اليجارية مببلغ 
عليه  من�شو�ص  هو  كما  دره��م   3000 مببلغ  اليجارية  ال�شيكات  ارجت��اع  غرامة  مع  دره��م   25000
مبلحق عقد اليجار يف البند رقم 5 مع ما ي�شتجد من ايجار وذلك خالل فرتة  30 يوم من تاريخ 
ا�شتالمكم لهذا النذار وننذركم يف حال عدم ا�شتجابتكم لهذا النذار خالل الجل القانوين املمنوح 
لكم فانه يتوجب عليكم �شداد كافة امل�شتحقات اليجارية وعليه �شوف يتم اتخاذ كافة الجراءات 

القانونية بحقكم والزامكم بالفوائد القانونية والر�شوم وامل�شاريف واتعاب  املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/4637   

املنذر  : عبدالقادر حممد �شالح عبداهلل اجل�شمي 
بوكالة املحامي/ د. علي ا�شماعيل اجلرمن 

املنذر اليه : ح�شني دروي�ص �شالح علي ال رحمه  - فاننا نطلب ما يلي :
فان املنذر يوجه هذا النذار القانونية عن طريق الكاتب العدل اىل املنذر اليه خمطر اياه ب�شرورة 
�شداد امل�شتحقات اليجارية املتاأخرة عليكم فيما يخ�ص الق�شط الثالث والرابع من القيمة اليجارية 
مببلغ 35000 درهم مع غرامة ارجتاع ال�شيكات اليجارية مببلغ 6000 درهم كما هو من�شو�ص عليه 
مبلحق عقد اليجار يف البند رقم 5 مع ما ي�شتجد من ايجار وذلك خالل فرتة  30 يوم من تاريخ 
ا�شتالمكم لهذا النذار وننذركم يف حال عدم ا�شتجابتكم لهذا النذار خالل الجل القانوين املمنوح 
لكم فانه يتوجب عليكم �شداد كافة امل�شتحقات اليجارية وعليه �شوف يتم اتخاذ كافة الجراءات 

القانونية بحقكم والزامكم بالفوائد القانونية والر�شوم وامل�شاريف واتعاب  املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/4641   

املنذر  : ورثة علي حممد ال�شويدي  
بوكالة املحامي/ د. علي ا�شماعيل اجلرمن 

املنذر اليه : جموهرات كمباين - فاننا نطلب ما يلي :
اليها  امل��ن��ذر  اىل  ال��ع��دل  الكاتب  ع��ن طريق  القانونية  الن���ذار  ه��ذا  امل��ن��ذر يوجه  ف��ان 
خمطر اياه ب�شرورة �شداد امل�شتحقات اليجارية املتاأخرة عليكم البالغة 21500 درهم 
تاريخ  ي��وم من  ف��رتة 30  وذل��ك خ��الل  ايجار  ي�شتجد من  وم��ا  القيمة اليجارية  من 
ا�شتالمكم النذار القانوين   وعليه �شوف يتم اتخاذ كافة الجراءات القانونية بحقكم 

والزامكم بالفوائد القانونية والر�شوم وامل�شاريف واتعاب  املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/4639   

املنذر  : عبدالقادر حممد �شالح عبداهلل اجل�شمي  
بوكالة املحامي/ د. علي ا�شماعيل اجلرمن 

املنذر اليه : �شعيد خليفه علي املهريي  - فاننا نطلب ما يلي :
فان املنذر يوجه هذا الن��ذار القانونية عن طريق الكاتب العدل اىل املنذر 
والغرامات  اليجارية  امل�شتحقات  كامل  ب�شداد  ب�شرورة  اي��اه  خمطر  اليه 
والر�شوم امل�شتحقة عليها والبالغة 183750 الف درهم وعليه �شوف يتم اتخاذ 
والر�شوم  القانونية  بالفوائد  والزامكم  بحقكم  القانونية  الج���راءات  كافة 

وامل�شاريف واتعاب  املحاماة. 
  الكاتب العدل

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1248
اجلن�شية  اإماراتي   - املحرزي  بن طاهر  ابراهيم  احمد  ال�شيد/ طاهر  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ احمد عمر �شامل عمر 
اإماراتي اجلن�شية يف الرخ�شة التجارية امل�شماة / بن طاهر ملقاولت الملنيوم والزجاج  باجبري - 
التجاري من )بن طاهر  - مبوجب رخ�شة رقم )572373( - تعديالت اخرى : مت تغيري ال�شم 

ملقاولت الملنيوم والزجاج(  اىل )نوافذ البداع ملقاولت الملنيوم والزجاج(  
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب 
العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص 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 12076 بتاريخ 2017/7/22   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1245
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة/ مارياما �شيمون ، الهند اجلن�شية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شتها / يف القاد�شية ملقاولت �شيانة الطرق 543988 

وذلك لل�شيدة /  لك�شمي براديب كومار في�شوانات - الهند اجلن�شية  
 وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  
2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن  اليه بعد  امل�شار  الت�شديق  على الجراء 
لديه اي اعرتا�ص 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 12076 بتاريخ 2017/7/22   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1244
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ �ص حممد �شهادات ح�شني حممد �شراج ميا - بنغايل  
اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ ا�ص 
ام زين العابدين ا�ص ام �شم�ص الهدى - بنغايل اجلن�شية يف الرخ�شة امل�شماة )امل�شتقبل 
باإمارة  تاأ�ش�شت   ) ال�شيارات  غيار  وقطع  امل�شتعملة  الكهربائية  الجهزة  لتجارة  امل�شرق 

ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )548565( 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص 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 12076 بتاريخ 2017/7/22   
  اعالن

املرجع : 1246
يف  يرغب  اجلن�شية  اإماراتي    - ال�شاعر  يو�شف  ابراهيم  عبداجلليل  احمد  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 51%  يف برج الثور ملقاولت الديكور - ذ م م مبوجب رخ�شة جتارية رقم  
544191  وذلك  اىل ال�شيد/ دهرياج كومار �شورياديف �شني - هندي اجلن�شية كما يرغب ال�شيد/ راجو كومار 
�شينغ راجيندرا �شينغ - هندي اجلن�شية يرغب يف بيع كامل ح�ش�شه البالغة 49% يف برج الثور ملقاولت الديكور - 
ذ م م  مبوجب رخ�شة جتارية رقم 544191  وذلك اىل ال�شيد/ دهرياج كومار �شورياديف �شني - هندي اجلن�شية  
- كما مت تغيري ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات - وتغيري 

ال�شم التجاري من " برج الثور ملقاولت الديكور - ذ م م " اىل " برج الثور ملقاولت الديكور" 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد 
اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا 

العالن فمن لديه اي اعرتا�ص على ذلك فعليه اتباع ال�شبل القانونية حيال ذلك. 

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

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1247
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ را�شد احمد ح�شن حممد احلمادي - اإماراتي اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته يف / / را�شد احلمادي للنقليات 573015 وذلك لل�شيد/ عدنان 
ابراهيم حممد احمد خكاك - اإماراتي اجلن�شية  - تعديالت اخرى : مت تعديل ال�شم التجاري من 

/را�شد احلمادي للنقليات  - اىل ال�شم التجاري اجلديد / جنم اجلزيرة للنقليات 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب 
العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص 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 12076 بتاريخ 2017/7/22   
مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/105  نزاع تعيني خربة جتاري                      
���ص ذ م م  ال��ع��ق��اري��ة -  ب��ي��ام��ود م��ي��دل اي�شت للو�شاطة  امل��ت��ن��ازع ����ش���ده/1-   اىل 
اح��م��د 4- خليل عبا�ص - جم��ه��ويل حمل  ح��ن��ان حممد   -3 يو�شف  2-اف��ت��خ��ار 
القامة مبا ان املتنازع/  باك�شينو انرتنا�شونال -  م م ح وميثله : عبداهلل حممد 
حاجي علي العو�شي - قد اقام عليك الدعوى املطالبة بندب خبري متخ�ش�ص 
مع الزام املدعى عليه بالر�شوم وامل�شايف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة 
فانت  ل��ذا  امل�شلح   8.30 �ص مبكتب  ال�شاعة    2017/8/7 املوافق  الثنني   ي��وم 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.  
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

الت�سويات الودية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/279  نزاع تعيني خربة جتاري 

داود   -2 م  م  ذ  ���ص   - العامة  للتجارة  بو�شان  واح���ة  ���ش��ده/1-   امل��ت��ن��ازع  اىل 
اب��راه��ي��م��ي م��ري اح��م��د جم��ه��ويل حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��ت��ن��ازع/ حممد 
عبدالرحمن عبداهلل املرزوقي وميثله : �شالح ح�شن حممد مبا�شري  قد 
اقام عليك الدعوى املطالبة بندب خبري متخ�ش�ص مع الزام املدعى عليه 
بالر�شوم وامل�شايف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 
باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا  امل�شلح   مبكتب  �ص   8.30 ال�شاعة    2017/8/6
او م�شتندات  او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.  
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

الت�سويات الودية
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اأخبـار الإمـارات

•• الفجرية -الفجر:

الفجرية  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  نظمت 
ممثلة باإدارة املوؤ�ش�شة العقابية والإ�شالحية 
بالتعاون مع اإدارة الرعاية ال�شحية الأولية 
بالفجرية حما�شرة توعوية بعنوان “اليوم 
لنزلئها،  الوبائي”  الكبد  لإلتهاب  العاملي 
التوعية  اإىل  امل���ح���ا����ش���رة  ه������ذه  ت����ه����دف 
انت�شار  م���ن  واحل�����د  ال�����ش��ح��ي  وال��ت��ث��ق��ي��ف 

الوبائي  الكبد  باأخطار  والتعريف  املر�ص 
والتعرف على طرق الوقاية منه.

بالتعاون  اإجتماعية  حما�شرة  نظمت  كما 
لل�شوؤون  ال����ع����ام����ة  ال���ه���ي���ئ���ة  م���ك���ت���ب  م�����ع 
“الرتابط  ب��ع��ن��وان  الإ���ش��الم��ي��ة والأوق����اف 
املحا�شرة  هذه  وتاأتي  لنزلئها،  الأ�شري” 
من منطلق حر�ص �شرطة الفجرية يف دعم 
واإ�شالح  لإع����ادة  الإ�شرتاتيجية  خططها 

وتاأهيل النزلء لدجمهم يف املجتمع.

•• ال�سارقة _ الفجر:

مع  احلمرية  بلدية  م��دي��ر  ال�شام�شي  م��ب��ارك  اأ���ش��اد 
املهرجان  باأهمية  للرطب  الذيد  مهرجان  انطالقة 
ب��ع��دم��ا اأ���ش��ب��ح م�����ش��در ج���ذب مل���الك امل����زارع وع�شاق 
الرتاث واملهتمني بالزراعة ومن�شة حتفيز اقت�شادي 
و�شناعي واإحياء للرتاث وتقاليده العريقة بالأن�شطة 
والربامج املتنوعة التي لها عالقة بالرطب . واأ�شار اإىل 
انطالقة املهرجان لل�شنة الثانية على التوايل والتي 
تعرب عن فخر املواطن بهذه الرزاعة وابت�شالها حياة 
الجداد ل�شيما اأن هذا احلدث لي�ص حدثا عاديا وله 

وال�شرقية  الو�شطى  املنطقتني  يف  ومكانته  ح�شوره 
اأن مرئيات  ال�����ش��ام�����ش��ي  واأك����د   . ال�����ش��ارق��ة  اإم�����ارة  يف 
وبلديات  ال�شارقة  و�شناعة  جت��ارة  لغرفة  املهرجان 
الريا�شي  ال��ث��ق��ايف  ال��ذي��د  ون���ادي  الو�شطى  املنطقة 
تتالقى جميعها على �شون املوروث الثقايف املتمثل يف 
وبانتاجها  عامة  ب�شورة  بالنخلة  والهتمام  الرطب 
اقت�شادي هام وذلك  اجتماعي  بها كجزء  والحتفاء 
وتعزيز  م�شاعفة  اإىل   ت��ه��دف  �شاملة  روؤي���ة  ظ��ل  يف 
وعريقاً  اأ�شياًل  منتجا  يعد  الذي  بالنخيل  الهتمام 
ترجمة لروؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
لالحتاد  الأعلى  املجل�ص  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن 

بالهتمام   _ ورع���اه  اهلل  _حفظه  ال�شارقة  حاكم 
ودعم  الإم���ارة  من  والو�شطى  ال�شرقية  باملنطقتني 
اإرثهما  القطاعات القت�شادية فيهما وتكري�ص  كافة 
التاريخي والثقايف . واأو�شح ال�شام�شي اأن اإقامة هذا 
دليال  ميثل  التوا�شل  على  ال��ث��اين  للعام  امل��ه��رج��ان 
على النجاح الكبري يف العام املا�شي وتنوع معرو�شاته 
معرببا عن تقديره للجهود التي تبذل للنه�شو�ص 
بهذا املهرجان لتحقيق الغايات املن�شودة من احلدث 
واعدة  وترويجية  ا�شتثمارية  فر�شة  ُيعترب  ال���ذي 
واحتفالية اقت�شادية ذات اأبعاد ا�شتثمارية واجتماعية 

وثقافية .

اختت��ام مع���ر�س »لل�شع���ادة األ���وان« م�شج���ال 70 األ���ف زي��ارة يف راك م���ول

اأطلق 28 مبادرة منذ بداية العام

فريق »غّياث« التطوعي يف جمارك دبي يكرم ال�شركاء والرعاة ملبادرات �شهر رم�شان

تاأكيدًا لريادتها العاملية يف تعزيز ال�شتدامة ال�شاملة واحلد من النبعاثات واإعداد تقارير ال�شتدامة

هيئة كهرباء ومياه دبي تفوز ب� 3 جوائز من 
»جوائز التميز الدولية يف امل�شوؤولية املجتمعية«

•• دبي-الفجر:

دبي  ملكانة هيئة كهرباء ومياه  تاأكيداً   
العامل يف جمال  الرائدة على م�شتوى 
امل�شوؤولية املجتمعية، وتعزيز ال�شتدامة 
والقت�شادية،  والج��ت��م��اع��ي��ة  البيئية 
ح�����ش��دت ال��ه��ي��ئ��ة ث���الث ج��وائ��ز �شمن 
ف���ئ���ات »ج����وائ����ز ال��ت��م��ي��ز ال���دول���ي���ة يف 
امل�شوؤولية املجتمعية 2017«؛ و�شملت 
اجلائزة الذهبية يف فئة اأف�شل مبادرة 
عن برنامج الهيئة للحد من النبعاثات 
ال���ك���رب���ون���ي���ة، واجل�����ائ�����زة ال��ف�����ش��ي��ة يف 
عن  املجتمعية  امل�شوؤولية  تقارير  فئة 
واجلائزة   ،2015 ال�شتدامة  تقرير 
الربونزية يف فئة التعليم عن حمالت 

الرت�شيد. 
ت�����ش��ل��م اجل����ائ����زة ال�����ش��ي��د حم��م��د عبد 
اأول  م����دي����ر  ال�������ش���ام�������ش���ي،  ال�����ك�����رمي 
يف  الهيئة،  يف  امل��ن��اخ  وتغري  ال�شتدامة 
حفل اأق��ي��م يف ال��ربمل��ان ال��ربي��ط��اين يف 
ل��ن��دن. ولق����ت اجلائزة  و���ش��ت��م��ن�����ش��رت، 
م�����ش��ارك��ة ك��ب��رية م��ن اأك����ر م��ن 200 

�شركة حول العامل. 
الطاير،  ���ش��ع��ي��د حم��م��د  ���ش��ع��ادة  وق����ال 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  امل��ن��ت��دب  ال��ع�����ش��و 
دب�����ي: تتبنى  ك���ه���رب���اء وم���ي���اه  ل��ه��ي��ئ��ة 
لرت�شيخ  وا�شحة  ا�شرتاتيجية  الهيئة 
امل��ج��ت��م��ع��ّي��ة، وحماية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  ق��ي��م 
البيئة واحلفاظ على املوارد الطبيعية 
حتقيقاً  امل�شتدامة،  التنمية  لتحقيق 
لتطلعات قيادتنا الر�شيدة وروؤية �شيدي 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم،  اآل 
جمل�ص ال���وزراء حاكم دب��ي، رع��اه اهلل. 
الهيئة  مكانة  الثالث  اجلوائز  وتوؤكد 
ال�شتدامة  تعزيز  يف  ال��رائ��دة  الدولية 
واإعداد  الكربون  انبعاثات  من  واحل��د 
ت��ق��اري��ر ال���ش��ت��دام��ة. ك��م��ا ت��ع��د جوائز 

التميز الدولية يف امل�شوؤولية املجتمعية 
الهيئة  ���ش��ج��ل  اإىل  م��ت��م��ي��زة  اإ����ش���اف���ة 
من  حر�شنا  التي  بالإجنازات،  احلافل 
الدولية  اجل���ه���ود  دع����م  ع��ل��ى  خ��الل��ه��ا 
ال����ش���ت���دام���ة  حت���ق���ي���ق  اإىل  ال����رام����ي����ة 
تر�شيخ  يف  ق���دم���اً  وامل�����ش��ي  ال�����ش��ام��ل��ة، 
مفهوم ال�شتدامة كونه ركيزة اأ�شا�شية 
ال�شرتاتيجية  م��ن  ي��ت��ج��زاأ  ل  وج����زءاً 
حتقيقاً  للهيئة،  املوؤ�ّش�شية  وال��ث��ق��اف��ة 
م�شتدامة  موؤ�ّش�شة  نكون  ب��اأن  لروؤيتنا 
مبتكرة على م�شتوى عاملي، وان�شجاماً 
بتحقيق   2021 الإم�����ارات  روؤي����ة  م��ع 
ال�شتدامة البيئية، وم�شتهدفات خطة 
ذكية  مدينة  دب��ي  بجعل   2021 دب��ي 
وم��ت��ك��ام��ل��ة وم��ت�����ش��ل��ة وم�����ش��ت��دام��ة يف 
نظيفة  بيئية  عنا�شر  وذات  م��وارده��ا، 

و�شحية وم�شتدامة.
واأردف �شعادته: برنامج الهيئة خلف�ص 
الن��ب��ع��اث��ات ي��ع��د ب��رن��اجم��اً ف��ري��د من 
امل��ن��ط��ق��ة ح��ي��ث ي��ح��دد م�شار  ن��وع��ه يف 
اإجراءات خف�ص النبعاثات على املدى 

ال��ق�����ش��ري وامل��ت��و���ش��ط وال���ط���وي���ل حتى 
ت�شاعد  الع��ت��ب��ار  يف  اآخ����ذا   ،2030
الطلب على الطاقة واملياه يف اإمارة دبي، 
دب��ي يف جمال  م��ب��ادرات  اإىل  بالإ�شافة 
تر�شيد ا�شتهالك الكهرباء واملياه. منذ 
حققت   ،2016 وح��ت��ى   2006 ع���ام 
يف   25.47% ب��ق��در  .زي������ادة  ال��ه��ي��ئ��ة 
كفاءة اإنتاج الطاقة اأي ما يعادل خف�ص 
انبعاثات ثاين  37.5 مليون طن من 
اأك�����ش��ي��د ال���ك���رب���ون، وذل�����ك م���ن خالل 
الت�شميم الأمثل ملحطة اإنتاج الطاقة، 
الطاقة، وحت�شني كفاءة  وتعزيز كفاءة 
ال���غ���از، وحت�شني  ا���ش��ت��خ��دام ت��ورب��ي��ن��ات 
العمليات وتخطيط النقطاعات. وتعد 
الهيئة من اأوائل املوؤ�ش�شات اخلدماتية 
الأيزو  �شهادة  على  احلائزة  املنطقة  يف 
للنظام  ت��ق��دي��راً  امل��ع��ت��م��دة   14064
ال���ذي ت��ت��ب��ن��اه ال��ه��ي��ئ��ة يف ر���ش��د غازات 
التقارير  واإع���داد  احل���راري  الحتبا�ص 

عنها.
تعتمد  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  ال���ط���اي���ر  واأو�����ش����ح 

تقارير  لإع���داد  العاملية  املعايري  اأع��ل��ى 
ال�شتدامة، وحتر�ص على الّطالع على 
اآخ��ر ال��ت��ط��ورات والب��ت��ك��ارات يف جمال 
ال��ت��ق��اري��ر، وبناء  ال���ش��ت��دام��ة واإع�����داد 
ال�شرتاتيجية  وال�����ش��راك��ات  ال��ع��الق��ات 
امل��وؤ���ّش�����ش��ات العاملية  ن��ظ��رائ��ه��ا م��ن  م��ع 
عجلة  دف���ع  يف  ال��ه��دف  ت�شاركها  ال��ت��ي 

ال�شتدامة بجميع جوانبها واأبعادها. 
�شمن  الهيئة  “تاأتي  ���ش��ع��ادت��ه:  وت��اب��ع 
العامل  م�شتوى  على  موؤ�ش�شة   100
�شيكون لها ال�شبق يف التطبيق الفوري 
ال�شادرة  اجل��دي��دة  الدولية  للمعايري 
التقارير،  لإع���داد  العاملية  امل��ب��ادرة  ع��ن 
بنهاية  بها  املوؤ�ش�شات  اإل��زام جميع  قبل 
ان�شمامها  خ��الل  من   ،2018 يونيو 
الذي  للمعايري؛  ال����رواد  ب��رن��ام��ج  اإىل 
ي�����ش��م ك����ربى امل��وؤ���ّش�����ش��ات ال����رائ����دة يف 
خمتلف  من  ال�شتدامة  تقارير  اإع��داد 
الهيئة  اأن  اإىل  م�شرياً  العامل”،  اأنحاء 
اإىل املجتمع الذهبي  قد ان�شمت اأي�شاً 
ال���ت���اب���ع ل���ل���م���ب���ادرة ال���ع���امل���ي���ة لإع������داد 

ال���ت���ق���اري���ر. وي�����ش��م ه����ذا امل��ج��ت��م��ع يف 
م�شت�شرفة  عاملية  موؤ�ش�شات  ع�شويته 
التقارير،  واإع���داد  ال�شتدامة  مل�شتقبل 
ال��ق��رارات التي  ات��خ��اذ  وداع��م��ة لعملية 
اقت�شاد  اإىل  ال���ت���ح���ول  ع��ج��ل��ة  ت���دف���ع 

اأخ�شر وعامل م�شتدام.”
واأ�شاف: “جاء متيز الهيئة و�شدارتها 
والتعليم  ال��ت��وع��ي��ة  جم���ال  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
ع����ن ب����رام����ج ال���رت����ش���ي���د ث����م����رة جهد 
اأهمية  الهيئة  اأول��ت  دوؤوب، فقد  وعمل 
التوعية  وب����رام����ج  مل����ب����ادرات  ق�����ش��وى 
باأهمية الرت�شيد واحلفاظ على املوارد 
اإمكانية  م��دى  اأثبتت  التي  الطبيعية، 
املجتمع يف دعم  اأف��راد  م�شاهمة جميع 
اإىل  الهادفة  اجلهود الوطنية والعاملية 
املناخي  ال��ت��غ��ري  م���ن ظ��اه��رت��ي  احل����د 
تبني  والحتبا�ص احل��راري من خ��الل 
واملنزل.  العمل  يف  اإيجابية  �شلوكيات 
حقق  و2016،   2009 ع��ام��ي  وب��ني 
اأكر  بلغت  وف����ورات  الهيئة  متعاملو 
من 1.5 ترياوات/�شاعة من الكهرباء، 
6.2 م��ل��ي��ار ج���ال���ون من  واأك������ر م���ن 
درهم.  مليون   967 يعادل  مبا  امل��ي��اه، 
تقليل  يف  ال����وف����ورات  ه����ذه  واأ���ش��ه��م��ت 
ط����ن من  ال�����ف   831 ن���ح���و  ان���ب���ع���اث 
م��ا يعادل  اأي  ال��ك��رب��ون��ي��ة،  الن��ب��ع��اث��ات 

زراعة 944 األف �شجرة.”
ُي���ذك���ر اأن ج���ائ���زة ال��ت��م��ي��ز ال��دول��ي��ة يف 
فئة   40 ت�شم  املجتمعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة 
�شنوياً  خاللها   من  يتناف�ص  متنوعة، 
امل��وؤ���ش�����ش��ات احلكومية  ع���دد ك��ب��ري م��ن 
التي  ال��ع��امل،  م�شتوى  على  واخل��ا���ش��ة 
املعايري  بتطبيق  الل���ت���زام  يف  جن��ح��ت 
واملمار�شات العاملية يف جمال ال�شتدامة 
اإىل  بالإ�شافة  املجتمعية،  وامل�شوؤولية 
اإط�����الق امل����ب����ادرات ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة حول 
تواجهها  ال��ت��ي  الرئي�شية  ال��ت��ح��دي��ات 

ال�شركات يف هذه املجالت.

•• راأ�ص اخليمة -الفجر:

ال�شيخ  م���ع���ايل  رع����اي����ة  اك���م�������ص وحت�����ت  اخ���ت���ت���م   
اخلا�ص  امل�شت�شار  القا�شمي  ك��اي��د  ب��ن  عبدامللك 
 « معر�ص  اخليمة  را����ص  ح��اك��م  ال�شمو  ل�شاحب 
لل�شعادة األوان » الذي ا�شتمر اأ�شبوعني  مت�شمنا 
م��ع��ار���ص عديدة  م��ن  واح���د  وي��ع��د  �شبعون عمال 
لفنانني ت�شكيليني ي�شعى من خالله مر�شم راأ�ص 
اخليمة بجمعية الإمارات للفنون الت�شكيلية اإىل 
ال�شاحة  على  فنية  لطاقات  دع��م  نافذة  يكون  اأن 

���ش��رور م�شرف  ال��ف��ن��ان عبيد  ق���ال   . الإم���ارات���ي���ة 
امل��ر���ش��م وم��وج��ه��ة ت��رب��ي��ة ف��ن��ي��ة ال�����ش��اب��ق ب����وزارة 
�شرور  عبيد  الت�شكيلي  الفنان  والتعليم  الرتبية 
امل��ع��ار���ص فر�شة  ب��ه��ذه  امل�شاركة  ت��رى يف  امل��ا���ص: 
لإب����راز اأع��م��ال امل�����ش��ارك��ني وج��ان��ب��اً م��ن الرتويج 
الفنانون  وهوؤلء  الإماراتية  الت�شكيلية  لالأعمال 
اليدوية  اأظهروا  واأعمالهم  ري�شتهم  ومن خالل 
جانباً من الإبداع يف لوحاتهم الفنية. وامل�شاركون 
فنانون �شقلت خرباتهم الفنية من خالل ور�ص 
بجمعية  اخل��ي��م��ة  راأ�����ص  م��ر���ش��م  احت�شنها  ع��م��ل 

حا�شنة  تعد  والتي  الت�شكيلية  للفنون  الإم���ارات 
م�شاركاتهم  ومتثل  بالدولة  الت�شكيلية  الفنون 
حالة من التعبري عن الوجدان وجت�شيد الثقافة 
وال�����رتاث الإم����ارات����ي ف��ه��ذه الأع���م���ال ت��ع��ك�����ص يف 
وتظهر  للوطن  فكرية  هوية  مالمح  عنا�شرها 
اأن تكون  اأن هناك جم��الت فكرية ثقافية ميكن 
من  اأف��ك��اره��ا  ت�شتمد  والتجديد  ل��الإب��داع  �شبياًل 
و�شارك  بعنا�شرها.  الغنية  الإم��ارات��ي��ة  البيئة 
من  كال  �شرور  عبيد  للفنان  بالإ�شافة  باملعر�ص 
يو�شف  �شلوى  والفنانة  ال��زع��اب��ي  �شعاد  الفنانة 

حتمل  ب��األ��وان  اأعمال  املعر�ص  وحمل   . ال�شميلي 
يف  فنانينا  يرونها  ال�����ش��ع��ادة  و�شعادة  ع��ن��وان��ه��ا 
من  الت�شكيلية  بجانب  م��ع��ار���ش��ه��م  حت��ظ��ى  اأن 
اله��ت��م��ام واحل�����ش��ور  فجل زواره���ا ورواده����ا من 
املحلي عن الهتمام  الوجه  الأجانب  يخلو فيها 
وجههم  على  ترت�شم  لأن  بحاجة  ال��ي��وم  فلعلهم 
لالآخرين  ن�شرها  حماولتهم  قدر  ال�شعادة  على 
وللمجال  لهم  الت�شكيلي  دعماً  وفنهم  بري�شتهم 
ال��ف��ن��ي ب��ال�����ش��ورة ال��ت��ي ت��واك��ب ت��ط��ور ال��دول��ة يف 

جمالت اأخرى.

كما دعت اأعمال املعر�ص اىل �شرعة املحافظة على 
والرتاث  القدمي  التقلدي  العمران  من  بقي  ما 
ي��ت��ال���ش��ى يف املناطق  ب����داأ  ال����ذي  امل��ح��ل��ي خ��ا���ش��ة 

ال�شكانية املهجورة.
واعرب ال�شيد فهد حممد الأمري مدير الفعاليات 
يف مركز راك مول عن تقديره جلهود الفنانيني 
 70 من  اك��ر  ك�شب  ا�شتطاعو  الذين  امل�شاركني 

الف مت�شوق زارو املعر�ص طيلة ال�شبوعني .
من  للمعار�ص  ا�شت�شافتنا  تاأتي   : الأم��ري  وق��ال 
دورنا  يف حتقيق امل�شوؤلية الجتماعية ودعم قطاع 

الثقافة وال�شباب والفعاليات وبداأنا من 4 �شنوات 
للهيئات احلكومية وجمعيات النفع العام و�شعينا 
بدعم الفعاليات واخلدمات اللوج�شتية وكمتذوق 
ال�شتثناء خارج  لدينا  بالمارات  الت�شكيلي  للفن 
املتعارف عليه فاذا اردنا ان نناف�ص فنحن ن�شجع 
امل��وه��وب��ني ك��م��رك��ز ت�����ش��وق وي��ع��د ق��اع��ة لتواجد 
للجمهور  نتيح  وهنا  فئاتهم  مبختلف  اجلمهور 
من  والتذوق  الت�شوق  ميزة  ومع  �شرائحه  مبافة 
امل��اأك��ل وال��ف��ن وخ��دم��ات رع��اي��ة الط��ف��ال والزوار 

املتعددين واملتنوعني من اجلن�شيات.

•• دبي-الفجر:

ك����رم ف��ري��ق »غ����ّي����اث« ال��ت��ط��وع��ي يف ج���م���ارك دبي 
ال�شركاء  ال����دائ����رة،  م��ق��ر  اأق���ام���ه يف  ح��ف��ل  خ����الل 
واملتطوعني  والإدارات  وال��رع��اة،  ال�شرتاتيجيني 
التي  التطوعية  وامل��ب��ادرات  احلمالت  يف  امل�شاركني 
والتي  املبارك  رم�شان  �شهر  الفريق خالل  نظمها 
بلغت 11 مبادرة تطوعية، �شارك فيها نحو 110 
واجلمارك  املوانئ  موؤ�ش�شة  من  ومتطوعة  متطوع 
واملنطقة احل��رة ، وذل��ك ت��زام��ن��اً م��ع امل��ب��ادرة التي 
 2017 ع��ام  جعل  يف  الر�شيدة  حكومتنا  اأطلقتها 
عاماً للخري. واأطلق الفريق 28 مبادرة منذ بداية 

العام اجلاري توزعت بني مبادرات لأ�شحاب الهمم، 
وخريية، والتوعية والتدريب، وال�شحة وال�شالمة، 
الطاقة،  وتر�شيد  وريا�شية،  اخل�شراء،  واملبادرات 

وثقافية وهوية وطنية.
جميع  تعريفي  فيديو  عرب  التكرمي  حفل  وتناول 
امل����ب����ادرات ال��ت��ي ����ش���ارك ب��ه��ا ال��ف��ري��ق خ���الل �شهر 
اأبرزها  من  مبادرة   11 وعددها  املبارك  رم�شان 
وبالوالدين  اخل���ري-  خيمة  ال��رم�����ش��اين-  )امل���ري 
اإح�����ش��ان��ا-ف��ط��رة ال��ع��ي��د-ع��ي��دي��ة غ���ّي���اث- معكم يف 
يوم  اخلري-  �شفرة  بالدنيا-  اخلري-�شحتكم  �شهر 

ال�شعادة- زاد اخلري1 ، 2 – �شواعد الفر�شة(.
وقال فوؤاد ال�شحي رئي�ص فريق غياث التطوعي اأن 

حب اخلري را�شخ يف املجتمع الإماراتي الذي ترعرع 
لكل  وامل�شاعدة  العون  يد  مد  على  ون�شاأوا  اأف���راده 
حمتاج، م�شرياً اإىل اأن العمل التطوعي اأ�شبح اليوم 
من الأركان الرئي�شية يف حتقيق نه�شة املجتمعات 
املجتمعية  امل�شوؤولية  ثقافة  لن�شر  اأ�شا�شية  وركيزة 
اأنه يعطي لالإن�شان قيمة  املجتمع، كما  اأف��راد  بني 
وخدمة  اخلري  عمل  نحو  ومداركه  اأفكاره  ويو�شع 

املجتمع.
م��ب��ادرات جديدة  ب�شدد ط��رح  الفريق  اأن  واأ���ش��اف 
تخدم العمل التطوعي وتعزز من اخلري يف الدولة، 
لإبراز  ذهبية  فر�شة  يعد  اخل��ري  ع��ام  اأن  م��وؤك��داً 
اأن  مو�شحاً  وخارجها،  الدولة  يف  املجتمعي  ال��دور 

اخل���ري يف الإم�����ارات ���ش��ع��ار واأ���ش��ل��وب ح��ي��اة. و�شهد 
التغري  ال�شركاء والرعاة وهم وزارة  احلفل تكرمي 
العاملية،  دبي  موانئ  دب��ي،  �شرطة  والبيئة،  املناخي 

جمعية  اخل���ري،  بيت  الإم�����ارات،  معكرونة  م�شنع 
 ، البيان  �شحيفة  املتحدة،  الأغذية  اخلريية،  دبي 
مطعم اجلوارح ، ماي دبي ، جملة �شيدتي ، كاتريا 

، جمموعة الرباري ، كما �شمل التكرمي املتطوعني 
العمل  دع��م  يف  اأ�شهمت  التي  اجلمركية  والإدارات 

التطوعي لفريق غياث.

املوؤ�ش�شة العقابية والإ�شالحية 
بالفجرية تنظم حما�شرتن لنزلئها

مدير بلدية احلمرية ي�شيد مبرجان الذيد للرطب ويوؤكد على قيمته الرتاثية والثقافية والجتماعية

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د امل���������دع���������و /ام���������ني 
حولدير  ع���ب���دال���ق���دو����ص  
اجلن�شية  ب���ن���غ���الدي�������ص   ،
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������واز   -
يجده  م���ن   )751194(
عليه الت�شال بتليفون رقم 

 056/9599377

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / ابوبكر خالد 
عبداهلل اجلفري ، اليمني  
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
  )06082844( رق����م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 050/6170442

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / �شيد الرحمن 
بنغالدي�ص   ، اله�شم   اب��و 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )5086520AE( رقم
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 055/9901989

�سهادة فقدان ا�سهم ت
يعلن ال�شيد/ عيد �شعيد 
ح�شني الغفلي عن فقدان 
�شركة  ا����ش���ه���م  �����ش����ه����ادة 
 - ال�شفن  لبناء  ابوظبي 
على من يجدها الت�شال 

 0501113349 :

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02493/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/08137/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده :  رامي طرخون للتجارة - �ص ذ م م 
ورامي ه�شام طرخون -  جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : طاهر حممد �شعيد عبدالرحيم عبدالرحمن    
ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:

ال�شيك  قيمة  دره��م  وق��دره 125833  ب�شداد مبلغ  عليه  املدعي  ال��زام   -1  
والزمته   2015/11/30 وح��ت��ى   2015/5/3 ت��اري��خ  م��ن  ل��ل��ف��رتة  امل��رجت��ع 

بامل�شروفات 
2- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من 
تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم 

اتخاذ الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03518/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/01633/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده : ترك غيدا للتجارة العامة - �ص ذ م م 
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ: احمد م�شطفى ح�شن اهلي    
 ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:

1- بالزام املدعي عليه بالقيمة اليجارية عن الفرتة من 2016/10/22 وحتى 
ب��واق��ع مبلغ وق���دره 215000  ال��دع��وى يف 2017/3/8  ت��اري��خ ���ش��دور حكم يف 
الواردة  لل�شروط  وفقا  اليجارية  للقيمة  املدعي  با�شتحقاق  �شنوية  كاأجرة 
بالعقد على النحو املبني بال�شباب ، بالزام املدعي عليها باملنا�شب من ر�شوم 

وم�شروفات الدعوى 
2- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى  

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من 
يتم  �شوف  املبينة  املهلة  التنفيذ خالل  امتناعكم عن  الن�شر ويف حال  تاريخ 

اتخاذ الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1996  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-وليد خلفان علي خلفان اجل�شا�شي  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ �شنرتون لاللكرتونيات موؤ�ش�شة فردية وميثلها مالكها حممد احمد 
قد    - الزعابي  عبداهلل  مطر  عبداهلل   : وميثله  املهريي  غليطة  بن  خليفة  علي 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )5900 
ا�شتحقاق  ت��اري��خ   من   %12 بواقع  املحاماة   وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م( 
ال�شيك وحتى ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2017/8/1  
ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/346  مدين كلي                 

اىل املدعي عليه / 1- حمزة خالد الطالب  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
حممد بن هادي بن عائ�ص األ نا�شر قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )800.000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 9% من 2016/1/10 م  وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة 
 Ch2.E.21 يوم الثالثاء  املوافق  2017/7/25   ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1997  جتاري جزئي              

ان  ب��الل علي كابوتي  جمهول حمل الق��ام��ة مبا  املدعي عليه / 1-مل��اء �شامل  اىل 
املدعي/ �شنرتون لاللكرتونيات موؤ�ش�شة فردية وميثلها مالكها حممد احمد علي 
خليفة بن غليطة املهريي وميثله : عبداهلل مطر عبداهلل الزعابي -  قد اأقام عليك 
درهم(   10130( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
ال�شيك  ا�شتحقاق  تاريخ   من   %12 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
وحتى ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2017/7/25   ال�شاعة 
8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/6152  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- �شركة مباين دملا للمقاولت  العامة - �ص ذ م م   جمهول 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا اأن امل��دع��ي/حم��م��د اق��ب��ال خ��ان اول خ���ان   ق��د اأق���ام عليك 
درهم(   13974( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
وت���ذك���رة ع����وده مب��ب��ل��غ )2000 دره����م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف  رق���م ال�شكوى 
املوافق  الث��ن��ني   ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت    )MB172825975AE(
مكلف  فاأنت  لذا    Ch1.A.1 بالقاعة  م�شاءا    15.00 ال�شاعة    2017/7/31
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/4748  عمايل جزئي             

جمهول  م    م  ذ  ���ص   - الفنية  للخدمات  املكية  ال�شماء  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ى  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا اأن امل��دع��ي/ا���ش��رار  ح��ي��در غ���الم ح��ي��در   ق��د اأق����ام عليك 
درهم(   15.650( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
وت���ذك���رة ع����وده مب��ب��ل��غ )2000 دره����م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف  رق���م ال�شكوى 
املوافق  الح�����د   ي���وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت    )MB171980170AE(
2017/7/30  ال�شاعة 8.30 �شباحا  مبكتب القا�شي  لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 
فان احلكم  الأق��ل ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�شة 

�شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/4994  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- ال�شعدية للنقل وخدمات حزم الب�شائع - �ص ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا اأن املدعي/منت خان حكيم كل   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره��م(   18.207.7( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
  )MB173860997AE( والر�شوم وامل�شاريف  رقم ال�شكوى )2000 درهم(
وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق 2017/8/14  ال�شاعة 8.30 �شباحا  بالقاعة 
Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/3969  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- فتا�ص للخدمات الفنية - �ص ذ م م   جمهول حمل القامة 
مبا اأن املدعي/جبني ناداراجان   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )12781 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
وحددت    )MB172825436AE( ال�شكوى  رقم  وامل�شاريف   والر�شوم 
بالقاعة  8.30 �شباحا   ال�شاعة    2017/7/26 املوافق  الرب��ع��اء   يوم  لها جل�شة 
Ch1.A.1   لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/5183  عمايل جزئي             

اىل امل��دع��ي عليه / 1-ع��ب��د الم��ني خ��ان مل��ق��اولت البناء - ���ص ذ م م  جمهول 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / حممد زي�شان حممد خ��ال��ق   ق��د اأق���ام عليك 
ال����دع����وى وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )10980 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )800 دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�������ش���اري���ف ورق���م 
الثنني    ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB173312936AE(ال�شكوى
فاأنت  لذا    Ch1.A.2 بالقاعة  ال�شاعة 15.00 م�شاءا  املوافق 2017/7/24   
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/5370  عمايل جزئي             

م  جمهول  م  ذ  ���ص   - ال��ت��ج��اري��ة  وي��ل��ي  �شيلي  1-���ش��رك��ة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق��ام عليك  حمل الق��ام��ة مبا ان املدعي / وحيد ريا�ص حممد ري��ا���ص   قد 
ال���دع���وى وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )10153 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )800 دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�����ش��اري��ف ورقم 
الثنني    ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB173619841AE(ال�شكوى
فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.2 بالقاعة  م�شاء   15.00 ال�شاعة   2017/7/24 املوافق 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2852  عمايل جزئي             

امل��دع��ي عليه / 1-دب����ل ب��ريي��ل خل��دم��ات احل��را���ش��ة - ���ص ذ م م  جمهول  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / حممد �شليمان ���ش��اه خ��ان ب��اد���ش��اه   ق��د اأقام 
 34025( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�����ش��اري��ف ورقم 
الثنني  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB171386013AE(ال�شكوى
املوافق 2017/7/31  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/4949  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-بيورتي للو�شاطة العقارية  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / ادا كونيت�شنى   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )19000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
 )MB174042708AE(والر�شوم وامل�شاريف ورقم ال�شكوى )درهم
�ص   8.30 ال�شاعة    2017/8/8 املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
بالقاعة Ch1.A.2   لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1592  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1- ريد�شتارووك ك��وم - م د م ���ص  جمهول حمل 
اأق��ام عليك  اي��وب  قد  اي��وب حممد  الق��ام��ة مبا ان املدعي / �شم�ص 
 47250( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
وامل�شاريف   وال��ر���ش��وم  دره����م(   1500( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م( 
وح��ددت لها جل�شة يوم الثالثاء   املوافق 2017/8/8   ال�شاعة 8.30 
�ص بالقاعة Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/6239  عمايل جزئي             

م  جم���ه���ول حمل  م  ذ  ����ص   - ل��ل��م��ق��اولت  ���ش��ي��زر   -1  / ع��ل��ي��ه  امل���دع���ي  اىل 
اأق��ام عليك  القامة مبا ان املدعي / خالد ح�شني عبداخلالق موليك   قد 
ال���دع���وى وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )13165 
دره����م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )1200 دره����م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف ورقم 
الربعاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت   )AE174104607MB(ال�شكوى
املوافق 2017/7/26  ال�شاعة 15.00 م�شاء بالقاعة Ch1.A.2   لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/5678  عمايل جزئي             

الفنية - �ص ذ م م   جمهول  النه�شة لالعمال  اىل املدعي عليه / 1-�شباب 
اأق��ام عليك  احمد   قد  احمد ح�شني  ا�شامه   / املدعي  ان  القامة مبا  حمل 
ال���دع���وى وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )16403 
وامل�����ش��اري��ف ورقم  وال��ر���ش��وم  دره����م(  ع���ودة مببلغ )2000  وت���ذك���رة  دره����م( 
الثنني    ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت   )MB171918970AE(ال�شكوى
املوافق 2017/7/24   ال�شاعة 15.00 م�شاءا بالقاعة Ch1.A.2  لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/5051  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-فا�شت لينك لتاأجري املعدات الثقيلة - �ص ذ م م  جمهول 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / حم��م��د ف����اروق حم��م��د ج��ه��اجن��ري   ق��د اأقام 
 28335( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�����ش��اري��ف ورقم 
ال�شكوى)MB173532289AE( وحددت لها جل�شة يوم الحد   املوافق 
2017/7/23  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/6360  عمايل جزئي             

م  جمهول  م  ذ  ���ص   - الفنية  ل��ل��خ��دم��ات  1-���ش��ب��ارك��و   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي / عا�شق ح�شني مبارك علي   قد اأقام عليك 
 15300( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره���م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف ورقم 
الثالثاء    يوم  جل�شة  لها  وحددت   )MB174897688AE(ال�شكوى
فاأنت مكلف  لذا  القا�شي   ال�شاعة 8.30 �ص مبكتب  املوافق 2017/7/25  
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     

   يف  الدعوى 2017/127    تظلم �سرعي                
اىل املتظلم �شده / 1- جميل ريا�ص يو�شتوين  جمهول حمل القامة 
اعاله  امل��ذك��ور  التظلم  عليك  اق���ام  ق��د  كولونتي  التظلم/ايفا  اأن  مب��ا 
ومو�شوعه تظلم يف المر على العري�شة رقم )1241/2016( امر على 
  2017/7/24 املوافق  الثنني   ي��وم  جل�شه  لها  وح��ددت  �شرعي.  عري�شة 
اأو  فاأنت مكلف باحل�شور  بالقاعة رقم )1( لذا  ال�شاعة 11.00 �شباحا 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات اأو م�شتندات 
فاإن  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   
            رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2013/654  ا�ستئناف جتاري   

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-م�شنع موا�شم للمخدات والو�شائد - ذ م م 2-�شاجي 
احمد احمد  جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /بنك دبي التجاري - 
�ص م ع  وميثله : را�شد حممد �شعيد بوج�شيم - قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم 
    2013/4/28 بتاريخ  كلي  جت���اري   2011/2223  : رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����ش��ادر 
وحددت لها جل�شه يوم الربعاء   املوافق 2017/8/2   ال�شاعة 17.30 م�شاء  
بالقاعة رقم ch1.B.8 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/1946  ا�ستئناف عمايل    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-الدرب للمعدات املكتبية - �ص ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /ح�شنني جعفر كمال حممد جعفر 
زي��دي - قد ا�شتاأنف   احلكم ال�شادر بالدعوى رق��م   2016/1473 
يوم  ج��ل�����ش��ه  ل��ه��ا  وح�����ددت   2016/11/17 ب��ت��اري��خ  ج���زئ���ي  ع���م���ايل 
رقم  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة    2017/8/6 امل��واف��ق  الح��د 
ch2.D.18 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

اعالن اأمر اأداء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2017/217   امر اداء    

اىل املدعى عليه: 1- ايهاب ممدوح احلبال  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ ماميمو برودك�شنز وميثله : �شعيد احمد 
حممد حممود العو�شي - طلب ا�شت�شدار امر اداء فقد قررت 
حمكمة دبي البتدائية بتاريخ  2017/6/13  الزام املدعى عليه 
ب�شداد مبلغ 221000 درهم للمدعي والر�شوم وامل�شاريف.  ولكم 
احلق يف التظلم من المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر 

هذا العالن.   
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2257  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- هاين بن في�شل بن �شامل باخ�شوين  جمهول حمل القامة 
مرت�شى  حممد   : وميثله  ال�شيارات  لتاأجري  اك�شالن�ص  ت��وب  امل��دع��ي/  ان  مبا 
يعقوب مرت�شى برهان الها�شمي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2700( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام 
املحاماة والفائدة  12% من تاريخ املطالبة  وحتى ال�شداد التام و �شمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2017/8/1   
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ص   8.30 ال�شاعة 
للمحكمة  او م�شتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2256  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-م�شطفى ال�شادق م�شطفى احمد   جمهول حمل القامة 
مرت�شى  حممد   : وميثله  ال�شيارات  لتاأجري  اك�شالن�ص  ت��وب  امل��دع��ي/  ان  مبا 
يعقوب مرت�شى برهان الها�شمي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   5130( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام 
املحاماة والفائدة  12% من تاريخ املطالبة  وحتى ال�شداد التام و �شمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2017/8/8   
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ص   8.30 ال�شاعة 
للمحكمة  او م�شتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2258  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-  حممد بن �شدقة بن �شليمان حكيم جمهول حمل القامة 
مرت�شى  حممد   : وميثله  ال�شيارات  لتاأجري  اك�شالن�ص  ت��وب  امل��دع��ي/  ان  مبا 
يعقوب مرت�شى برهان الها�شمي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(   13620( وقدره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام 
املحاماة والفائدة  12% من تاريخ املطالبة  وحتى ال�شداد التام و �شمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2017/8/1   
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ص   8.30 ال�شاعة 
للمحكمة  او م�شتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2294  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- دهارمي�ص بها يالل لجلي بامار  جمهول حمل القامة 
مبا ان امل��دع��ي/ بنك الحت��اد الوطني - ���ص  م ع وميثله :  فهد �شلطان علي 
لوتاه   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )261414 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة   %12 
من تاريخ  ال�شتحقاق  وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  
املوافق  2017/8/2  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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حّثت �شيول اأم�ص بيونغ يانغ على الرّد على اقرتاحها عقد حمادثات 
معها بهدف تخفيف التوتر الناجت عن برنامج ال�شواريخ البال�شتية 
والنووي يف كوريا ال�شمالية.واقرتحت كوريا اجلنوبية الإثنني عقد 
حمادثات مع كوريا ال�شمالية اجلمعة يف بامنوجنوم “قرية الهدنة”، 
على احلدود بني الكوريتني بهدف تخفيف التوتر يف �شبه اجلزيرة، 
عابرا  بال�شتيا  �شاروخا  يانغ  بيونغ  لطالق  الناجحة  التجربة  بعد 
الكورية  ال��دف��اع  وزارة  با�شم  املتحدث  يوليو.و�شّرح   4 يف  للقارات 
بات  الكوريتني  التوتر بني  “تخفيف  اأن  �شانغ كيون  اجلنوبية مون 
اجلزيرة  �شبه  على  وال�شتقرار  ال�شالم  حتقيق  بهدف  ملحة  مهمة 
الكورية«.ودعا “كوريا ال�شمالية جمددا اىل التجاوب مع اقرتاحنا 
يف ما يخ�ص املحادثات«.عر�ص احلوار هذا هو الأول من نوعه منذ 
و�شول الرئي�ص مون جاي اإن اىل احلكم يف مايو، الذي يعترب اأكر 
اقرتحته  الذي  اللقاء  عقد  �شلفه.واذا  من  املفاو�شات  على  انفتاحا 
ال��وزارة، �شيكون اللقاء الر�شمي الأول بني الكوريتني منذ دي�شمرب 
عندما  ناجحة  �شاروخية  جتربة  ال�شمالية  كوريا  2015.ونفذت 
اأجرت  ان  بعد  للقارات،  عابرا  بال�شتيا  يوليو �شاروخا   4 اأطلقت يف 

منذ 2006 خم�ص جتارب من بينها اثنني يف اأوائل عام 2016.
ا�شتئناف  هي  غوين  باك  ال�شابقة  اجلنوبية  كوريا  رئي�شة  ورف�شت 
املحادثات طاملا مل تتخذ بيونغ يانغ اجراءات ملمو�شة يف جمال نزع 

ال�شالح النووي.

حذر تقرير جديد من خمططات املت�شددين ل�شن املزيد من الهجمات 
التي ت�شتهدف الأجانب ب�شكل خا�ص يف جنوب �شرق اآ�شيا يف الوقت 
ومت�شددين  احلكومية  ال��ق��وات  بني  ال�شتباكات  فيه  ت�شتمر  ال��ذي 
الفلبني.و�شيطر حتالف من جماعات مت�شددة ومقاتلني  يف جنوب 
اأجانب على مدينة ماراوي يف جزيرة مينداناو جنوب الفلبني قبل 
الدولة  تنظيم  يبايعون  الذين  املقاتلون  زال  تقريبا.وما  �شهرين 
الإ�شالمية ي�شيطرون على جزء من املدينة على الرغم من ا�شتمرار 
العملية الع�شكرية.وقال �شيدين جونز مدير معهد حتليل �شيا�شات 
النزاع الذي اأ�شدر التقرير “لن تنتهي املخاطر عندما يعلن اجلي�ص 

الن�شر” م�شيفا اأن التهديدات �شتتزايد يف اإندوني�شيا وماليزيا.
واأ�شاف “اإندوني�شيا وماليزيا �شتواجهان تهديدات جديدة تتمثل يف 
املقاتلني العائدين من مينداناو كما �شتنت�شر يف الفلبني جمموعة 
اأعمال  �شن  القدرة على  التي متلك  املتناثرة  ال�شغرية  من اخلاليا 
تنتهي  اأن  “مبجرد  التقرير  املتطرفة«.واأ�شاف  الأفكار  ون�شر  عنف 
من  املنحدرين  �شوريا  يف  داع�ص  زعماء  ي�شجع  قد  م���اراوي  معركة 
ج��ن��وب ���ش��رق اآ���ش��ي��ا الإن��دون��ي�����ش��ي��ني ع��ل��ى ا���ش��ت��ه��داف اأه����داف اأخرى 
اإىل  اأحدهم  اإذا عاد  الأجنبية خ�شو�شا  املوؤ�ش�شات  اأو  الأجانب  بينها 
البالد لقيادة العمليات«.وقال املتحدث با�شم ال�شرطة الإندوني�شية 
اإندوني�شيا  �شيتيو وا�شي�شتو ردا على �شوؤال عن تزايد التهديدات يف 
ونراقب  تاأهبنا  من  ونزيد  يقظني  “�شنبقى  لالأجانب  وخ�شو�شا 

حركة من يعودون من ماراوي«.
وتقدر ال�شلطات عدد املت�شددين الإندوني�شيني امل�شاركني يف القتال 
20 لكن من غري الوا�شح عدد من بقي منهم  يف م��اراوي بحوايل 

على قيد احلياة.

باخلطاأ  هاجمت  اجلوية  ال��ق��وات  اإن  ام�ص  النيجريي  اجلي�ص  ق��ال 
املوقع مل يكن حمددا  الثاين لأن  يناير كانون  خميما لالجئني يف 

على اخلريطة.
وقالت منظمة اأطباء بال حدود اآنذاك اإن زهاء 170 �شخ�شا لقوا 

حتفهم يف ال�شربة اجلوية ببلدة ران ال�شمالية ال�شرقية.
وذكر اجلي�ص يف بيان اأن حتقيقا خل�ص اإىل اأن القوات اجلوية �شاهدت 
اأ�شخا�شا يجتمعون يف منطقة يف �شور التقطت بالأقمار ال�شناعية 

وافرت�شت اأنهم مت�شددون من جماعة بوكو حرام ف�شنت الهجوم.
وتقع ران يف ولية بورنو النيجريية حمور حملة التمرد التي بداأها 
مقاتلو بوكو حرام قبل ثمانية اأعوام واأ�شفرت عن مقتل الآلف يف 

م�شعى احلركة لإقامة خالفة .
اجلوية  ال�شربة  ه��ذه  وراء  الأ�شا�شي  “ال�شبب  اجلي�ص  بيان  وق��ال 
وا�شح  لتحديد  الفتقار  هو  ران  يف  النازحني  خميم  ق��رب  املوؤ�شفة 
اأ�شخا�ص  يحت�شد  اأن  يكن متوقعا  ثم مل  “ومن  للمنطقة«.واأ�شاف 
العمليات  على خريطة  لي�ص حم��ددا  املوقع  اأن  كما  املوقع.  ذل��ك  يف 

كقاعدة اإن�شانية«.

عوا�سم

�سيول

جاكرتا

�أبوجا

وا�شنطن متنع الرحالت اىل 
كوريا ال�شمالية 

•• بكني-اأ ف ب:

اأعلنت الوليات املتحدة انها �شتمنع رعاياها من ال�شفر اىل كوريا ال�شمالية، 
اأف��ادت وكالتا �شفر يف بكني اجلمعة، وذلك بعد �شهر على وفاة  بح�شب ما 

�شائح امريكي اأوقفته ال�شلطات يف بيونغ يانغ.
الأمريكي  الطالب  رحلة  نظمت  التي  ت��ورز  بايونري  يونغ  وكالة  واأعلنت 
و”كوريو تورز” ومقرهما بكني انهما تبلغتا ان حظر ال�شفر �شي�شبح �شاريا 

اعتبارا من 27 يوليو.
اعيد  ال��ذي  يونيو   13 ورامبري يف  اوت��و  وف��اة  �شهر على  بعد  القرار  ياأتي 
اىل بالده وهو يف حالة غيبوبة قبلها بايام بعد توقيفه ملدة 18 �شهرا يف 
كوريا ال�شمالية.وكان وارمبري اعتقل يف كوريا ال�شمالية ملدة 18 �شهرا بعد 
العا�شمة بيونغ يانغ  اتهامه ب�شرقة �شعار �شيا�شي بينما كان يف رحلة اىل 

ك�شائح.وزادت وفاته من حدة التوتر بني وا�شنطن وبيونغ يانغ.
وكان الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب ندد بالنظام الوح�شي واأعرب عن 
يزال  ول  املاآ�شي.  ه��ذه  مثل  من  اب��ري��اء  يعاين  ان  دون  للحوؤول  ت�شميمه 

ثالثة امريكيني موقوفني يف كوريا ال�شمالية.

الداخلية ال�شعودية تك�شف تفا�شيل خلية " �شيهات " الإرهابية بالقطيف
القطيف وهم ي�شتقلون �شيارة من نوع “ كورول “ معمما عن �شرقتها 

وحتمل لوحة ذات اأرقام غري مطابقة .
ال��ع��دي��د م��ن اجلرائم  امل��ط��ل��وب��ني م��ت��ورط��ون يف  اأن  امل��ت��ح��دث  واأو����ش���ح 
واملركبات  الأم��ن  رج��ال  على  النار  اإط��الق  ومنها  واجلنائية  الإره��اب��ي��ة 
واملقار الأمنية مما نتج عنه مقتل عدد من رجال الأم��ن وهم اجلندي 
احلربي  معو�ص  �شامي  اأول  واجل��ن��دي  امل��ط��ريي  عابد  عبيد  رائ��د  اأول 
مو�شى  رقباء  ورئي�ص  العنزي  �شياح  برج�ص  عبدال�شالم  اأول  واجلندي 
علي حممد القبي واجلندي اأول نواف حمما�ص علي العتيبي واجلندي 
والعريف  ال�شبيعي  ف��ال��ح  م��ف��رح  واجل��ن��دي  �شهلويل  ج��ب��ار  ح�شن  اأول 
اهلل  دخ��ي��ل  مو�شى  اأول  واجل��ن��دي  امل��ط��ريي  م�شلح  ���ش��الح  ب��ن  �شلطان 

ال�شراري واجلندي اأول فهد قاعد الرويلي.

امل�شبوطة  املتفجرات  كميات  ك�شفت  التي  الق�شية  ه��ذه  يف  التحقيقية 
فيها عن فداحة و�شناعة ما تخطط وتنوي القيام به هذه العنا�شر ومن 
معهم من املطلوبني الآخرين من عمليات اإرهابية كان �شيذهب �شحيتها 
املمتلكات  الكثري من الأنف�ص الربيئة ف�شال عما �شتخلفه من دمار يف 
اخلا�شة والعامة دافعهم يف ذلك الإجرام املتاأ�شل يف نفو�شهم وعمالتهم 
جلهات خارجية هدفها زعزعة الأمن وال�شتقرار واإثارة الفتنة بالبالد.

واأكدت وزارة الداخلية ال�شعودية اأن اجلهات الأمنية �شتكون قادرة بعون 
واإحباطها  البائ�شة  الإجرامية  املخططات  هذه  ملثل  الت�شدي  على  اهلل 
ولن تتهاون يف الوقت ذاته عن ردع كل من ت�شول له نف�شه امل�شا�ص باأمن 
اململكة وا�شتقرارها .. جمددة الدعوة لبقية املطلوبني باملبادرة لت�شليم 

اأنف�شهم .

•• الريا�ص-وام:

مطلوبني   3 مقتل  تفا�شيل  ام�����ص  ال�شعودية  الداخلية  وزارة  ك�شفت 
با�شتباك مع قوات الأمن مبدينة �شيهات يف حمافظة القطيف الإ�شبوع 
الأمني  املتحدث  “ عن  “ وا���ص  ال�شعودية  الأنباء  وكالة  املا�شي.ونقلت 
لالأن�شطة  متابعتها  خ��الل  وم��ن  الأمنية  اجلهات  اأن  الداخلية  ب���وزارة 
الإرهابية وتعقب املطلوبني فيها و�شركائهم املعلن عنهم �شابقا متكنت 
م�شاء اجلمعة املا�شي من ر�شد وجود ثالثة من املطلوبني وهم كل من 
“ وح�شن بن حممود  “ �شعودي اجلن�شية  جعفر بن ح�شن اآل مبرييك 
اأبو عبداهلل “ بحريني اجلن�شية “ و�شادق عبداهلل اآل دروي�ص “ �شعودي 
ملحافظة  التابعة  �شيهات  ببلدة  الزهور  بحي  املواقع  باأحد   “ اجلن�شية 

ولفت اإىل اأن من بني اجلرائم الإرهابية التي ارتكبوها ال�شرتاك بجرمية 
ال�شطو امل�شلح التي تعر�شت لها مركبة لنقل الأموال مبحافظة القطيف 
وال�شرتاك باإطالق النار على عدد من املواطنني واختطافهم والعتداء 
قبل  من  حما�شرتهم  عند  اأن��ه  اإىل  .منوها  بالأ�شلحة  واملتاجرة  عليهم 
النار  ب��اإط��الق  املطلوبون  ب��ادر  اأنف�شهم  لت�شليم  ودعوتهم  الأم��ن  رج��ال 
ب�شكل ع�شوائي وكثيف واقت�شى املوقف الرد عليهم لتحييد خطرهم مما 
نتج عنه مقتلهم جميعا فيما مل يتعر�ص اأحد من املارة اأو رجال الأمن 
اأ�شفرت العملية الأمنية عن �شبط كمية كبرية من املواد  اأذى كما  لأي 
املتفجرة داخل �شيارتهم جتاوز وزنها “ 10 كيلو جرامات “ مع �شواعق 
متفجرة ذات ا�شتعال حراري وكهربائي وثالثة اأ�شلحة ر�شا�ص وم�شد�ص 
اإجراءاتها  تبا�شر  الأمنية  اجلهات  ت��زال  ل  اأن��ه  اإىل  حية.واأ�شار  وذخائر 

انق�شام اإ�شرائيلي حول م�شاألة البوابات الإلكرتونية على مداخل احلرم 

خمطط ا�شتيطاين مينع التوا�شل بن رام اهلل والقد�س 

العودة ال�شعبة مل�شيحيي املو�شل اىل منازلهم 

م�شرعون: على بريطانيا اأن توافق 
على فرتة تطبيق قيود للهجرة 

•• لندن-رويرتز:

احلكومة  ع��ل��ى  اإن  اجل��م��ع��ة  اأم�����ص  ن�شر  ت��ق��ري��ر  يف  م�شرعني  جل��ن��ة  ق��ال��ت 
الحتاد  من  الهجرة  على  لقيود  تطبيق  فرتة  على  توافق  اأن  الربيطانية 
للم�شالح  وق��ت  لإت��اح��ة  التكتل  م��ن  بريطانيا  تن�شحب  اأن  بعد  الأوروب����ي 
وراء  العوامل  اأه��م  من  الهجرة  ب�شاأن  امل��خ��اوف  للتكيف.وكانت  والأع��م��ال 
الت�شويت العام املا�شي لالن�شحاب من الحتاد الأوروبي وجعلت احلكومة 

�شبط احلدود الربيطانية اأولوية يف خططها لالن�شحاب.
امل��ا���ش��ي وح��رم��ت رئي�شة  اأج��ري��ت ال�شهر  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة  ل��ك��ن الن��ت��خ��اب��ات 
اأع��ادت فتح اجلدل ب�شاأن ما  اأغلبيتها يف الربملان  ال��وزراء ترييزا ماي من 
مع  امل�شتقبل  يف  لإقامتها  بريطانيا  ت�شعى  اأن  ينبغي  التي  العالقات  ن��وع 
الحتاد الأوروبي ووعدت احلكومة بال�شعي لأكرب توافق ممكن يف الآراء.
املالية فيليب هاموند يحظى بدعم من  اأن وزير  اإعالمية  وذكرت تقارير 
الأقل  على  عامني  النا�ص  �شفر  حرية  با�شتمرار  ت�شمح  خلطة  كبار  وزراء 

بعد الن�شحاب.
اللوردات  مبجل�ص  القت�شادية  اللجنة  رئي�ص  وهو  فور�شيث  مايكل  وق��ال 
“�شيمنح هذا ال�شركات وقتا لتعديل منوذج عملها بحيث تكون اأقل اعتمادا 
على العمال من الحت��اد الأوروب��ي ووج��ود فرتة تطبيق �شروري ل�شمان 

انتقال �شل�ص«.

وا�شبحوا  القتل  تعلموا  الط��ف��ال  وح��ت��ى  دم���اغ،  غ�شيل 
دواع�ص” يف ا�شارة لالو�شاع يف املو�شل.

يف  �شيارته  ل�شالح  الزبائن  احد  و�شل  الثناء،  هذه  يف 
ور�شة بهنام.وقال عمر فوزي )29 عاما( وهو مهند�ص 
لو كنت  “انا  املو�شل  ال�شرقي ملدينة  م�شلم من اجلانب 
�شكانها  يل  يوؤكد  ان  قبل  املو�شل  اىل  ع��دت  ملا  م�شيحيا 

انهم م�شتعدون للقبول بي«.
بعد توقف  املدينة  ع���ادا اىل  وال��دي��ه  ان  ف���وزي  وا���ش��اف 
املعارك فيها، لكنهما وجدا ان منزلهما حتول اىل مقر 

للقوات المنية.
وتابع قائال “على الفور ن�شحهما اجلريان باخذ منزل 

م�شيحي جماور«.
اخلطب  تركز  امل�شجد  يف  نف�شها  العقلية  “انها  وا�شاف 

•• اربيل-اأ ف ب:

ل يرى امل�شيحي العراقي هيثم بهنام الذي ي�شكن اليوم 
يف اقليم كرد�شتان العراق، ان العودة اىل منزله يف املو�شل 
�شتكون قريبة بعد اخراج تنظيم داع�ص الإرهابي  منها، 

مكتفيا بالقول “هناك ل اأمن ول حماية للم�شيحيني«.
ويقول هذا الرجل الربعيني الذي انتقل اىل كرد�شتان 
بلهجة   2014 ع��ام  للمدينة  الإره��اب��ي��ني  اق��ت��ح��ام  بعد 

�شاخرة، “من الف�شل البقاء هنا وعدم الت�شكي«.
وعاد تاجر املالب�ص بهنام بالذاكرة اىل عام 2014 عندما 
“جاوؤوا  قائال  املو�شل  الإرهابي  التنظيم  م�شلحو  دخل 
الينا يف حمالتنا التجارية وقالوا لنا +لي�ص لدينا �شيء 
�شدكم، يف حال تعر�شتم للم�شايقات ابلغونا+ لكن وبعد 

ا�شبوع قالوها ب�شكل وا�شح +امل�شيحيون خارج املدينة+«.
وخري تنظيم داع�ص الإرهابي بعد �شيطرته على املو�شل 
يف �شيف 2014 امل�شيحيني ال35 الفا يف املدينة، بني 

اعتناق ال���ش��الم، ودف��ع اجل��زي��ة، او امل��غ��ادرة حتت طائلة 
القتل.

العراقية يف  ال�شلطات  اع��الن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  ال��ي��وم، 
العا�شر من ال�شهر احلايل ا�شتعادة ال�شيطرة على كامل 
ام��ام الف  ي��زال �شعبا  العودة ل  املو�شل، يبدو ان خيار 
اخر.  م��ك��ان  يف  حياتهم  ب��ن��اء  اع����ادوا  ال��ذي��ن  امل�شيحيني 
فاننا  العودة  اردن��ا  لو  “حتى  بتح�شر  قائال  بهنام  وتابع 

ل ن�شتطيع ذلك«.
ولإعالة زوجته وولديه الثنني حتول تاجر الثياب اىل 
ال�شيارات  لت�شليح  �شغرية  ور���ش��ة  يف  يعمل  ميكانيكي 
ا�شتاأجرها يف مدينة اربيل، كربى مدن اقليم كرد�شتان 

ال�شمايل.
امل��ا���ش��ي��ة، ح�شل  ال�����ش��ن��وات  “خالل  ان��ه  اىل  بهنام  ون��ب��ه 

على الهجوم على تنظيم داع�ص الإرهابي لكن ال�شلفيني 
للم�شيحيني  م��ك��ان  م���ن  ه��ن��اك  ي��ع��د  ان���ه مل  ي��ع��ت��ربون 
املالب�ص  ت��اج��ر  ب��ط��ر���ص  ع�����ش��ام  وا���ش��ت��ذك��ر  املدينة”.  يف 
امل�شيحي اي�شا، كيف فقد كل �شيء لدى مغادرته املو�شل 
“كنا منلك خم�ص حمالت ومنزلني،  2014. قال  عام 

وبات علينا الن ان نبداأ من ال�شفر«.
وكان على بطر�ص ان يبيع �شيارته ليتمكن من ا�شتئجار 
حمل جتاري يف اربيل، ومتكن من اقناع مورديه يف تركيا 

بار�شال ب�شائع له من دون دفع مقدم.
والدليل  ال����ت����ج����اري����ة،  اع���م���ال���ه  يف  جن����ح  ان�����ه  وي����ب����دو 
العطور  فيهما  يبيع  طابقني  من  موؤلف  ملحل  امتالكه 
وم�شتح�شرات التجميل واحلقائب اليدوية والف�شاتني.

ورغم ذلك مل ين�ص حمالته يف املو�شل التي مل يتفقدها 
العمل هناك،  اع��ود اىل  ان  “اريد  وق��ال  الن.  بعد حتى 
�شعبة  املجازفة  لن  العائلة  دون  من  لكن  متفائل،  وان��ا 

مع العائلة«.

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

الكني�شت  م�����ش��ادق��ة  م���ن  ي����وم  ب��ع��د 
التمهيدية  ال��ق��راءة  يف  الإ�شرائيلي 
ع��ل��ى م�����ش��روع ال��ق��ان��ون ال���ذي مينع 
ت�����ش��ل��ي��م اج�����زاء م���ن ال��ق��د���ص يف اأي 
اتفاق �شيا�شي ما مل يدعم ذلك 80 
النقاب،  يتك�شف  الكني�شت،  يف  نائبا 
وفق تقرير تن�شره “هاآرت�ص” ام�ص، 
عن قيام وزارة ال�شكان ال�شرائيلية 
ا�شرتاتيجية،  ابعاد  ذات  بدفع خطة 
لإن�����ش��اء ح��ي ج��دي��د ي�����ش��م 1100 
وحدة ا�شكان يف �شمال �شرق القد�ص 
اهلل  رام  ب��ني  ال��ت��وا���ش��ل  مينع  ب�شكل 

والقد�ص ال�شرقية. 
فان هذه اخلطة  ال�شحيفة  وح�شب 
تو�شع، عمليا، حدود البناء يف املدينة 
امل�شافة  وجت�����ش��ر  ال�������ش���رق،  ب���اجت���اه 
وم�شتوطنة  ي��ع��ق��وب  نفيه  ح��ي  ب��ني 
الواقعة  اآدم  بنيامني”  “غيباع 
�شرقي اجلدار الفا�شل. ول يتجاوز 
الفا�شل،  اجل������دار  اجل���دي���د  احل����ي 
التي  ال�شفة  اأرا���ش��ي  يالم�ص  لكنه 
واذا مت  القد�ص.  ج��زء من  تعترب  ل 
بني  �شيف�شل  فانه  احل��ي،  ه��ذا  بناء 
الفل�شطينية،  ال�شكانية  التجمعات 
وي�����ش��ع��ب ال��ت��وا���ش��ل الق��ل��ي��م��ي بني 
وامل�شارف  ال�شرقية  ال��ق��د���ص  اح��ي��اء 

اجلنوبية ملدينة رام اهلل.
و���ش��ي��ت��م اع���ت���ب���ار احل����ي ك���ج���زء من 
بنيامني”  “غيباع  م�������ش���ت���وط���ن���ة 
قائمة  امل�����ش��ت��وط��ن��ة  ت�����ش��ب��ح  ب��ح��ي��ث 
على جانبي اجلدار الفا�شل. وقالت 
م�شادر يف “غيباع بنيامني” ووزارة 
التفكري  املا�شي  باأنه مت يف  ال�شكان 
ب��خ��ط��ة م�����ش��اب��ه��ة ل��ك��ن��ه��ا ازي���ل���ت عن 
معار�شة  ب�����ش��ب��ب  اي�����ش��ا  ال���ط���اول���ة، 
�شكان امل�شتوطنة الذين تخوفوا من 
تغيري طابعها يف اعقاب ان�شاء احلي 
ال�شكان  وزارة  رج��ال  لكن  اجلديد. 
ع��ادوا اىل التداول يف اخلطة خالل 
ال�شنة الأخرية، واكدت عدة م�شادر 
ان��ه��ا متر  ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل  ع��ل��ى  مطلعة 

مناق�شات  خ���الل  ومت  ا���ش��ط��راب��ات. 
ال�شتعداد  مناق�شة  الأم��ن��ي  اجلهاز 
لإمكانية اإطالق �شواريخ من قطاع 
وم��ب��ادرة حما�ص  ا�شرائيل  على  غ��زة 
ال�شياج  ق��رب  ت��ظ��اه��رات  تنظيم  اىل 

احلدودي.
وق������ال ن��ت��ن��ي��اه��و، م�������ش���اء ام���������ص، يف 
اىل  توجهت  ا�شرائيل  ان  بوداب�شت، 
الأردن واىل جهات اخرى يف العامل 
ال���ع���رب���ي ط��ال��ب��ة م�����ش��اع��دت��ه��ا على 
ال��ه��دوء اىل احل����رم. وخالل  اإع����ادة 
حديث مع ال�شحفيني قال نتنياهو 
ب�شاأن  موقفها  تغري  مل  ا�شرائيل  ان 
اق��ام��ة ال��ب��واب��ات الل��ك��رتون��ي��ة على 
“مل  املقد�ص، واو���ش��ح:  املكان  اب��واب 
ب�شاأن جبل  اتخاذ قرار خمتلف  يتم 
الهيكل )احلرم(، وهذا امل�شاء �شاأعقد 
م�شاورات مع اجلهات الأمنية، هناك 
لقد  اليها.  و�شاأ�شتمع  خمتلفة  اآراء 
قلنا لالأردنيني باأنه كانت تقوم على 
م��داخ��ل احل��رم حتى ال��ع��ام 2000 
ب�����ش��ك��ل جزئي،  ال��ك��رتون��ي��ة  ب���واب���ات 

وقلنا هذا للعامل العربي كله«.
كما قال نتنياهو ان ا�شرائيل حتافظ 
الأردن.  م���ع  م��ب��ا���ش��ر  ات�����ش��ال  ع��ل��ى 
“انهم يريدون انهاء املو�شوع ب�شكل 
ه�����ادئ، ون��ح��ن ن��ت��وق��ع م���ن اجلميع 
امل�����ش��اه��م��ة يف اع����ادة ال���ه���دوء. يجب 
 – واحلقيقة  احلقائق  مع  التعامل 
و�شع البوابات اللكرتونية ل يعني 
اأي تغيري يف الو�شع الراهن،  اجراء 
وامنا يهدف اىل منع تكرار الهجوم 

امل�شلح«.
وقال وزير اخلارجية الأردين، امين 
ال�شفدي، ام�ص، ان مفتاح الهدوء يف 
القد�ص وامل�شجد الأق�شى يتواجد يف 

اأيدي ا�شرائيل.
يتدخل  ع���ب���داهلل،  امل���ل���ك  ان  وق�����ال   
�شخ�شيا يف الت�شالت مع ا�شرائيل، 
الو�شع  ع��ل��ى  ب���احل���ف���اظ  وي���ط���ال���ب 
التي  ال�����ق�����رارات  وال����غ����اء  ال����راه����ن 
اتخذتها ا�شرائيل يف اليام الأخرية 

ب�شاأن حرا�شة املكان.

الن يف مراحل التخطيط املتقدم. واكدوا يف الدارة املدنية باأنه متت مناق�شة 
2004، وقالوا انه مل يتم دفعها منذ ذلك الوقت، وان وزارة  خطة كهذه يف 
“عندما يتم تقدمي  ال�شكان مل تقدم خطة جديدة حتى الن، واو�شحوا انه 

خريطة جديدة من قبل وزارة ال�شكان فانه �شيتم دفعها بناء على النظم«. 
واكد وزير ال�شكان يواآب غالنط تفا�شيل اخلارطة، وقال ل�شحيفة “هاآرت�ص”: 
“�شنكون يف كل مكان ميكن فيه البناء وتقدمي حلول ل�شائقة ال�شكان، خا�شة 
القد�ص  “يف  وا�شاف:  اآدم”.   القد�ص كما هو احل��ال يف م�شتوطنة  يف منطقة 
الكربى توجد اهمية امنية خا�شة للتوا�شل ال�شرائيلي من غو�ص عت�شيون 
ال�شرق وحتى  اأدم��وت يف  ال�شمال، ومن معاليه  يف اجلنوب، وحتى عطروت يف 

“غفعات زئيف” يف الغرب«.
وقال بابر فعنونو، رئي�ص اللجنة يف غيباع بنيامني ان ال�شكان الغوا يف الأ�شهر 
دف���ع هذا  ج���دا  اري���د  ك��ن��ت  ي��دع��م��ون��ه��ا.  وب��ات��وا  للخطة  الأخ����رية معار�شتهم 
جدا  “�شي�شرين  ان��ه  “هاآرت�ص”  ل�شحيفة  حديث  يف  وا���ش��اف  التخطيط”. 
توطني �شكان الحياء – ال�شعيفة اقت�شاديا ب�شكل عام – يف اجلانب الغربي 
وح�شب اقواله فان اقامة احلي  من بلدة ادم، الواقعة داخل اجلدار الفا�شل”. 
�شتعزز القد�ص: “بدل ان يرتك هذا اجلمهور القد�ص ويهرب اىل موديعني او 

معاليه ادوميم، كان �شي�شرين بقاوؤه يف القد�ص والقامة يف هذه التلة«.
ي�شار اىل ان العمل على اطراف نفيه يعقوب بداأ من اجل تو�شيع احلي حتى 

حدود منطقة نفوذ القد�ص، وو�شل البناء هناك اىل مراحل خمتلفة. 
بتعنته  خاللها  من  تظاهر  ت�شريحات  اإط��الق  نتنياهو  فيه  وا�شل  وق��ت  ويف 
تك�شف  ال�شريف،  احل��رم  مداخل  على  اللكرتونية  البوابات  ن�شب  م�شاألة  يف 
الأزم��ة ب�شكل ه��ادئ، قد  انهاء هذه  انه ي�شعى اىل  اليوم،  ال�شحفية،  التقارير 
عنيفة  مواجهات  ان���دلع  وجتنب  ال��ب��واب��ات،  ه��ذه  �شحب  اىل  النهاية  يف  يقود 

جمددا يف القد�ص، يف �شوء اق��رتاب يوم اجلمعة الثاين بعد الغ��الق، والذي 
من �شاأنه ان يفجر مظاهرات عنيفة يف حال توا�شل و�شع هذه البوابات غدا، 
لأداء  احل���رم،  اىل  و�شولهم  يتوقع  ال��ذي��ن  امل�شلني  الف  ع�شرات  وا���ش��ط��رار 
ال�شالة خارج ا�شواره، يف �شوء رف�ص دائرة الوقاف دخول احلرم طاملا ل تزال 

هذه البوابات هناك.
على  الرب��ع��اء،  ي��وم  ج��رت  حثيثة  م�شاورات  عن  ال�شرائيلية  ال�شحف  وتكتب 
امل�شتويني الأمني وال�شيا�شي، حول الأزمة يف احلرم ال�شريف. وقالت �شحيفة 
“هاآرت�ص” ان حا�شية رئي�ص احلكومة بنيامني نتنياهو اجرت حمادثات هاتفية 
مع قادة اجلهاز المني يف البالد، قبل مغادرتها لبوداب�شت عائدة اىل ا�شرائيل، 
البوابات  تركيب  ب�شاأن  الفل�شطينيني  مع  املتزايدة  املواجهة  حل  �شبل  ح��ول 
اللكرتونية على مداخل احلرم. ومن املتوقع ان يعقد نتنياهو جل�شات اخرى 

يف البالد، اليوم، ملناق�شة املو�شوع.
ولوحظ خالل النقا�شات التي جرت ام�ص، حدوث انق�شام يف الجهزة الأمنية، 
اعمال  من�شق  ومكتب  واجلي�ص  ال�شاباك  اع��رب  البوابات، حيث  املوقف من  يف 
احلكومة يف املناطق عن حتفظهم من موا�شلة ال�شرار على تفعيل البوابات 
باخلروج  لإ�شرائيل  ي�شمح  اىل حل  بالتو�شل  واو�شوا  احل��رم،  اللكرتونية يف 
انفجار مرتامي  اىل  الأم��ر  ي��وؤدي  ان  دون  املواجهة من  ه��ذه  من  “بكرامة” 
ازاء  قلقه  الأمني عن  اجلهاز  واع��رب  الغربية.  وال�شفة  القد�ص  يف  الط��راف 
اجلمهور  فعل  ردود  خلفية  على  الأردن  م��ع  ال��ع��الق��ات  على  امل��و���ش��وع  ت��اأث��ري 
الأردين. ومن بني املقرتحات التي نوق�شت، ام�ص، ان تتوجه �شخ�شية غربية او 

عربية رفيعة اىل ا�شرائيل مع خطة لإنهاء الأزمة، ح�شب “هاآرت�ص«.
ال�شفة  يف  ق��وات��ه  تعزيز  لإم��ك��ان��ي��ة  ي�شتعد  ال�شرائيلي  اجلي�ص  ان  وت�شيف 
وقوع  من  التخوف  خلفية  على  الأ�شبوع،  نهاية  يف  القد�ص  ومنطقة  الغربية 

قتيالن واعتقالت يف يوم الإ�شراب العام بفنزويال 
•• كراكا�ص-اأ ف ب:

���ش��ه��دت ف��ن��زوي��ال ي���وم ا����ش���راب عام 
الرئي�ص  م�����ش��روع  ع��ل��ى  اح��ت��ج��اج��ا 
ان�����ش��اء جمعية  م������ادورو  ن��ي��ك��ول���ص 
جديد  د���ش��ت��ور  ل�شياغة  تاأ�شي�شية 
متظاهران  خ���الل���ه  ق��ت��ل  ل���ل���ب���الد، 
اآخ��ري��ن ح�شب   370 نحو  واع��ت��ق��ل 
حكومية.و�شمل  غ�����ري  م���ن���ظ���م���ة 
العا�شمة  م���ن  م��ن��اط��ق  ال�����ش����راب 
وغريها مبا فيها ثاين اكرب مدينة 
ال��ب��الد م��اراك��اي��ب��و ح��ي��ث اغلقت  يف 
امل��ح��الت ال��ت��ج��اري��ة وت��وق��ف��ت حركة 
النقل العام واقفرت غالبية ال�شوارع.

ال�����ش��رط��ة واجل���ن���ود الغاز  واط��ل��ق��ت 
املتظاهرين  ع��ل��ى  ل��ل��دم��وع  امل�����ش��ي��ل 
ال���ذي اغ��ل��ق��وا ال�����ش��وارع يف ع��دد من 
واح����رق����وا ك�شكا  ك���راك���ا����ص  م��ن��اط��ق 
ال�شوارع  اغ���الق  وا�شتمر  ل�شرطة. 
اخلمي�ص. الأول  ام�����ص  ل��ي��ل  ط���وال 

وقال مكتب املدعي العام ان �شابا يف 
قتل  العمر  من  والع�شرين  الرابعة 

يف احدى �شواحي كراكا�ص بينما قتل �شاب اآخر يف الثالثة 
والع�شرين يف مدينة فالن�شيا ب�شمال البالد. وبذلك ترتفع 
�شخ�شا منذ   99 اىل  الحتجاجية  قتلى احلركة  ح�شيلة 
بدئها يف ابريل املا�شي.و�شرح كوروموتو غار�شيا الذي كان 
ي�شتمر  ان  “امتنى  كراكا�ص  يف  املحتجون  اغلقه  �شارع  يف 
هذا ال�شراب اىل ما ل نهاية حتى رحيل الديكتاتورية«.

ور�شق املتظاهرون باحلجارة عاملني يف حمطة التلفزيون 

ال�شغب  مكافحة  �شرطة  ق��ام��ت  يف”،  ت��ي  “يف  احلكومية 
باإنقاذهم.وقالت املنظمة غري احلكومية فورو بينال انه مت 
اكتفى  ال��ذي  370 متظاهرا.و�شرح عمر  ح��واىل  توقيف 
بذكر ا�شمه الول، احد املحتجني يبلغ من العمر 34 عاما 
و�شادفع  عمال  �شبعة  “لدي  للبناء  �شغرية  �شركة  وميلك 
اليومي. ل يهم خ�شارة يوم عمل حني نكون  لهم اجرهم 

على و�شك خ�شارة البالد«.
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باك�شتان تعتقل م�شوؤول رفيعا بق�شية ف�شاد 

تعبئة �شعيفة يف مدن الربازيل دعما للول 

•• ا�سالم اباد-اأ ف ب:

اعتقل رئي�ص الهيئة التنظيمية املالية الباك�شتانية اأم�ص بتهمة تزوير وثائق 
يف ق�شية ف�شاد �شد رئي�ص الوزراء نواز �شريف هزت البالد.

واتهم املحققون رئي�ص جلنة الأوراق املالية والبور�شة ظافر حجازي بتزييف 
�شجالت مطحنة لل�شكر متلكها عائلة �شريف.

ومثل حجازي، الذي يعد حليفا موثوقا ل�شريف، امام املحكمة �شباح اجلمعة 
اأنه مت احتجازه  اإل  الإف��راج عنه بكفالة.  ا�شتماع للنظر يف م�شاألة  يف جل�شة 
خاللها. وياأتي اعتقاله بعد اأقل من اأ�شبوع على اإعالن الفريق الذي اأوكلت 
املحكمة العليا اإليه مهمة التحقيق يف ادعاءات الك�شب غري امل�شروع اأن الوثائق 
التي ورد فيها ا�شم مرمي، ابنة �شريف، كو�شية على عدد من عقارات العائلة 
كانت مزورة .وٌطبعت الوثائق التي تعود اإىل العام 2006 بخط “كاليربي” 
التجاري  لال�شتخدام  ُن�شر  يكن  مل  وال��ذي  “مايكرو�شوفت”  يف  امل�شتخدم 
حتى العام 2007، بح�شب ما اأفاد فريق التحقيق امل�شرتك، نقال عن خرباء 
الأدلة اجلنائية.وتزيد التهامات من حجم ال�شغوطات على �شريف من قبل 
الأحزاب املعار�شة لال�شتقالة.ويف هذا ال�شياق، دعا خ�شمة ال�شيا�شي الأبرز، 
الوزراء  رئي�ص  اإن  لل�شحافيني اخلمي�ص  �شجنه.وقال خان  اإىل  عمران خان، 
�شيتنتهي يف �شجن اديال، ل اأطالب الآن با�شتقالته بل ب�شجنه.ولكن �شريف 
اأن�شاره يف منطقة  اإىل  للتنحي.وقال متوجها  �شبب يدعوه  اأن ل  اأ�شر على 
الق�شية  ا�شتغالل.وتفجرت  اإن��ه  م�شاءلة.  لي�شت  ه��ذه  البالد  �شمال  يف  دي��ر 
العام الفائت بعد ن�شر 11،5 مليون وثيقة �شرية من �شركة حماماة مو�شاك 
فون�شيكا البنمية تك�شف معامالت مع عدد كبري من امل�شوؤولني ال�شيا�شيني او 
من ا�شحاب املليارات يف جميع انحاء العامل.واأ�شارت الوثائق اإىل تورط ثالثة 
ح�شن  وابنيه  مرمي،  املحتملة  ال�شيا�شية  وريثته   -- الأربعة  �شرف  اأبناء  من 
اإىل عدم وجود دليل كاف لإزاحة  العليا  املحكمة  اأ�شارت  ابريل،  وح�شني.ويف 

�شريف عن ال�شلطة ولكنها اأمرت بت�شكيل فريق للتحقيق يف الدعاءات.
اإىل وجود  ال�شهر  ه��ذا  �شابق من  ال��ذي �شدر يف وق��ت  الفريق  واأ���ش��ار تقرير 

تفاوت كبري بني دخل عائلة �شريف ومنط حياتها.

•• �ساو باولو-اأ ف ب:

لبى ب�شعة اآلف فقط من املتظاهرين يف �شاو باولو، دعوة احلركات الي�شارية 
الذي حكم عليه  �شيلفا  دا  الأ�شبق لول  للتظاهر دعما للرئي�ص الربازيلي 
ان نحو خم�شة الف  �شنوات.وافادت مرا�شلة فران�ص بر�ص  بال�شجن ع�شر 
�شخ�ص جتمعوا يف جادة افينيددا بولي�شتا يف العا�شمة القت�شادية للبالد 
واكرب مدنها.لكن املنظمني -حزب العمال بزعامة لول دا�شيلفا، ومنظمات 
ي�شارية اخرى- كانوا يتوقعون م�شاركة او�شع خ�شو�شا ان دا �شيلفا ان�شم 

اىل املتظاهرين م�شاء والقى خطابا امامهم.
يزعج  ما  ان  با�شمه،  يهتفون  كانوا  الذين  لأن�شاره  ال�شبق  الرئي�ص  وقال 
فران�ص  لوكالة  ت�شريح  احل��ق��وق.ويف  ان��ت��زاع  تعلمتم  انكم  ه��و  ال��واق��ع،  يف 
بر�ص، قال اإد�شون فوغو )49 عاما( الذي كان يتظاهر يف �شاو باولو، هذا 
حكم �شيا�شي ل ي�شتند اىل ادلة. يريدون منعه من الرت�شح اىل انتخابات 
2018 ومن الفوز بها، لأنه يت�شدر نوايا الت�شويت.ويف ريو دو جانريو، 
دعما  املدينة،  بو�شط  �شينيالنديا  �شاحة  �شخ�ص يف   400 ح��واىل  احت�شد 
للول ومن اجل الدميوقراطية .وقالت جانديرا فغايل النائبة ال�شيوعية 
عن ريو، نحن هنا لنندد بال�شطهاد الذي يتعر�ص له لول. هذه حماولة 

لال�شتخفاف بالعملية الدميوقراطية، ل ميكن ان نقبل ذلك .
200 متظاهر فقط يف باحة ق�شر بالنالتو  يف العا�شمة برازيليا، جتمع 
 100 امام حواىل  “لول بريء”  الرئا�شي، ملوحني بالفتات كتب عليها 
التي  للدعوات الخرية  ال�شتجابة حمدودة  وكانت  ال�شرطة.  من عنا�شر 
الليربالية  ال�شالحات  �شد  ال�شعبية،  التعبئة  اىل  العمال  ح��زب  وجهها 
تراجعا كبريا  ي�شهد  ان احلزب  تامر. خ�شو�شا  مي�شال  الرئي�ص  حلكومة 

منذ اقالة الرئي�شة ديلما رو�شيف العام املا�شي.
وياأتي يوم التعبئة هذا، بعد ثمانية ايام على احلكم-ال�شدمة الذي اتخذه 
قا�شي مكافحة الف�شاد �شريجيو مور، بحق لول دا �شيلفا وق�شى ب�شجنه 

ت�شعة اعوام و�شتة ا�شهر.
ان��ت��ظ��ار حكم  ال��ي�����ش��ار الم��ريك��ي-ال��الت��ي��ن��ي ح���را طليقا يف  وم���ا زال رم���ز 

ال�شتئناف الذي ميكن ان ي�شتغرق ب�شعة ا�شهر.

الثنني  ي���وم  ن����دوة �شحفية  يف  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه  ع��ن  ر���ش��م��ي��ا 
القادم.

  وكان بوجمعة الرميلي القيادي ال�شابق واأحد موؤ�ش�شي 
اأن  اأّك��د يف ت�شريح �شابق،  ن��داء تون�ص، قد  حزب حركة 

يوم 24 يوليو اجلاري �شيكون موعد العالن الر�شمي 
اأن  تاأ�شي�ص هذا احلزب اجلديد.  واأو�شح الرميلي  عن 
العالن  موكب  خ��الل  �شتقدم  املوؤ�ش�شة  احل��زب  ق��ي��ادة 
التي  للحركة  التاأ�شي�شية  الوثيقة  احل��زب  ميالد  ع��ن 

�شتت�شمن ت�شورات ومقرتحات احلزب للفرتة القادمة 
عالوة على هويته ال�شيا�شية.

   ي�شار اىل اأن احلزب ي�شم ر�شا بلحاج مدير الديوان 
لنداء  املوؤ�ش�ص  وال��ق��ي��ادي  اجلمهورية  لرئي�ص  ال�شابق 

العزيز  وعبد  ك�شيلة  وخمي�ص  معاوية  وف���وزي  تون�ص 
التي  املجموعة،  ه��ذه  وكانت  �شويخ.   والنا�شر  القطي 
التقت اأول مرة حتت يافطة جمموعة الإنقاذ ثم حتولت 
اىل هيئة ت�شيريية لنداء تون�ص قد خا�شت �شراعا مع 

••  برلني-اأ ف ب:

اأن���ه���ا �شتعيد  اأم�������ص  ب��رل��ني  اأع��ل��ن��ت 
اىل  املانية  ا�شلحة  ت�شليم  يف  النظر 
تركيا، وتوقفت حمطات تلفزيونية 
تركية، يف  اإع��الن��ات  ب��ّث  ع��ن  املانية 
ترجمة ملمو�شة للتدهور احلايل يف 

العالقات بني البلدين.
املتحدث  ج��ورن��ي��ت��ز  فيليب  و���ش��ّرح 
عن  امل�شوؤولة  الإقت�شاد  وزارة  با�شم 
اأن  بر�ص  فران�ص  لوكالة  امللف  ه��ذا 
اإع��ادة النظر يف العالقات مع تركيا 
ب�شبب اخلالف  برلني  ارادتها  التي 
حقوق  اح���رتام  ح��ول  البلدين  ب��ني 
الن�����ش��ان، ت�شمل ك��ل امل��ج��الت، من 

�شمنها �شيا�شة ت�شدير الأ�شلحة .
تخ�شع  ال�����ش��ب��ب  “لهذا  وا�����ش����اف 
طلبات ت�شدير الأ�شلحة اىل عملية 

اعادة نظر حاليا«.
جزئي  ب�شكل  جورنيتز  ك��الم  واأك���د 
�شحيفة  ن�شرتها  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات 
احلكومة  اأن  ع��ن  المل��ان��ي��ة  “بيلد” 
“جمدت كل عمليات ت�شليم ال�شلحة 

اجلارية او املقررة اىل تركيا«.
اح��رتام حقوق  اأن معيار  اىل  واأ�شار 
الإن�شان يلعب دورا مهما جدا يف ما 

يخ�ص ت�شدير الأ�شلحة .
 2016 يناير  الثاين  كانون  ومنذ 
التطهري  عمليات  ب��ع��د  وخ�شو�شا 
ب��ه��ا تركيا  ت���ق���وم  ال���ت���ي  اجل��م��اع��ي��ة 

•• عوا�سم-وكاالت:

بني  ال�شتباكات  وت��رية  ت�شاعدت 
ف�شائل مقاتلة متناف�شة يف �شوريا، 
اأم�ص اجلمعة، وات�شع نطاقها حتى 
رئي�ص  ح���دودي  معرب  اإىل  و�شلت 
املر�شد  ذك���ر  ح�شبما  ت��رك��ي��ا،  م��ع 
ال�شوري حلقوق الإن�شان املعار�ص.

وذكر املر�شد ال�شوري، الذي يتخذ 
من بريطانيا مقًرا له، اأن مقاتلي 
هيئة حت��ري��ر ال�����ش��ام، مت��ك��ن��وا من 
ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى ب��ع�����ص امل��ب��اين يف 
م��ع��رب ب���اب ال��ه��وى احل�����دودي مع 

تركيا.
وق���ال رام���ي ع��ب��د ال��رح��م��ن مدير 
القتال  اأع����م����ال  جت����ري  امل���ر����ش���د، 
عند املعرب الذي حتول اإىل �شاحة 

معركة.
املنطقة،  يف  الن�شطاء  بع�ص  وذك��ر 
ال�شام  حت��ري��ر  ه��ي��ئ��ة  م��ق��ات��ل��ي  اأن 
���ش��ي��ط��روا ع��ل��ى اأغ��ل��ب امل��ع��رب، واأن 
مقاتلي اأحرار ال�شام �شوهدوا وهم 

ين�شحبون من املنطقة.
ا  �شخ�شً  65 اأن  املر�شد،  واأ���ش��اف 
مدنًيا،   15 ب��ي��ن��ه��م  الأق������ل،  ع��ل��ى 
ال�  ال��ق��ت��ال خ��الل  اأع��م��ال  قتلوا يف 

“عندما  م�شيفا   ، الدميوقراطية 
ك��ن��ت ت�����ش��اف��ر اىل ه��ن��اك ك��ن��ت تعلم 
���ش��يء فلن يكون  ل��ك  ل��و ح�شل  ان��ه 
جهته  م�شاعدتك«.من  اأح��د  بو�شع 
امل�شت�شارة  التماير م�شاعد  اأكد برت 
ان  اجلمعة  مريكل  انغيال  الملانية 
بروك�شل  ت��ق��وم  ان  ت��ري��د  احل��ك��وم��ة 
خم�ش�شة  اأوروب��ي��ة  ام��وال  بتجميد 
مع  ت���ق���ارب���ه���ا  اط������ار  ت���رك���ي���ا يف  اىل 
الحت��������اد الوروب��������ي.وم��������ن امل���ق���رر 
ال���ف���رتة بني  اأن���ق���رة يف  ان حت�����ش��ل 
 4،45 2014 و2020 على نحو 
ي��ورو لكن مل يتم دف��ع �شوى  مليار 
200 مليون منها حتى الن ب�شبب 
التوتر القائم.وبلغت مرحلة التوتر 
اأكر  بعد  ذروت��ه��ا  احلالية  الثنائي 
من عام على �شراعات خمتلفة بني 
ب��رل��ني واأن���ق���رة، م��ق��اب��ل م��ا تعتربه 

اأملانيا انحرافا �شلطويا لرتكيا.
واأعلن الرئي�ص الرتكي رجب طيب 
لن  ب������الده  ان  اجل���م���ع���ة  اردوغ���������ان 
تخيفها تهديدات املانيا، وذلك يف اوج 
توتر العالقات بني البلدين مدافعا 
يف  الرتكي  الق�شاء  ا�شتقاللية  عن 

مواجهة انتقادات برلني.
وق���ال اردوغ�����ان يف خ��ط��اب ال��ق��اه يف 
بهذه  اخ��اف��ت��ن��ا  ان���ق���رة ل مي��ك��ن��ه��م 
الرتكي  ال��ق�����ش��اء  ان  ال���ت���ه���دي���دات 
ال��ق�����ش��اء يف  اأك���ر مم��ا ه��و  م�شتقل 

املانيا.

ال���ش��ت��ي��الء ع��ل��ى ع����دد ك��ب��ري من 
القرى وطرد قوات املعار�شة منها 
ب��الإ���ش��اف��ة اإىل م��ن��اط��ق ق���رب دير 

الزور وتدمر.
ال����ق����وات  اإن  ب����ال����ق����ول:  وخ�����ت�����م  
ت��ق��وم ب�شكل  ���ش��وري��ا  ال��رو���ش��ي��ة يف 
عام باإعادة هيكلة عملياتها اجلوية 
بهدف اإجبار الوليات املتحدة على 
الدخول يف �شراكة مع مو�شكو التي 
اأدركت اأنها غري قادرة على تدمري 
ال����ق����وات  ����ش���ب���ط  اأو  اجل����ه����ادي����ني 
الإيرانية اأو فر�ص �شروط لت�شوية 
الأهلية يف  احل��رب  لإنهاء  مقبولة 

�شوريا.
اآخ�����ر، زع��م��ت م�شادر  م���ن ج��ان��ب 
اإ�شرائيلية، اأن قتاًل �شر�ًشا يدور بني 
ميلي�شيات  وب��ني  ال�شوري  اجلي�ص 
“حزب اهلل” وامليلي�شيات الإيرانية 
ج��ن��وب��ي ���ش��وري��ا، ل��ت��ك��ون ت��ل��ك هي 
املرة الأوىل، يف حال �شحة الأنباء، 
ال�شورية  الأهلية  بدء احلرب  منذ 
يجري  وال����ت����ي  ����ش���ن���وات،   6 ق���ب���ل 
ف��ي��ه��ا احل���دي���ث ع���ن م���ع���ارك من 
ه��ذا ال��ن��وع، وت��وت��رات ب��ني القوى 
الأ�شد،  لنظام  الداعمة  املتحالفة 

ت�شل اإىل حد القتتال.

للتغريات اجلوهرية  منا�شب، نظرا 
حتذير  وب��ع��د  ال�شيا�شي  ال��و���ش��ع  يف 
وزي��������ر اخل�����ارج�����ي�����ة الأمل������������اين من 
وزير  تركيا«.وم�شى  يف  الإ�شتثمار 
املالية الملاين فولفغانغ �شويبله اىل 
حتت  تركيا  يف  الو�شع  مقارنة  ح��د 
رئا�شة رجب طيب اردوغان بالنظام 
املانيا  يف  ال���دك���ت���ات���وري  ال�����ش��ي��وع��ي 

ال�شرقية حتى العام 1989.
“بيلد”  ل�شحيفة  ���ش��وي��ب��ل��ه  وق����ال 
توقيف  ب��ع��م��ل��ي��ات  ت��ق��وم  ت��رك��ي��ا  ان 
ال���ق���ان���ون ول حترتم  اط�����ار  خ�����ارج 
اأب�����ش��ط ال��ق��واع��د ال��ق��ن�����ش��ل��ي��ة، وهو 
م���ا ي���ذك���رين ب��ال��و���ش��ع ال�����ذي كان 
املانيا  املا�شي يف جمهورية  قائما يف 

املعار�شة  بت�شليح  �شابقة  رئا�شية 
املعتدلة.

خف�ص  منطقة  اإن  التقرير  وق��ال 
اإىل  اأدت  ����ش���وري���ا  ج���ن���وب  ال���ت���وت���ر 
اإط�����الق ي���د ال���ق���وات ال��رو���ش��ي��ة يف 
عملياتها لدعم حملة ب�شار الأ�شد 
رو�شيا  ا���ش��ت��غ��ل��ت  وق����د  وح��ل��ف��ائ��ه، 
اتفاق وقف اإطالق النار يف ال�شابق 
ل��ت��ع��زي��ز ع��م��ل��ي��ات��ه��ا وم����وارده����ا يف 
مناطق اأخرى وتقوم بنف�ص ال�شيء 
التوتر  خ��ف�����ص  م��ن��ط��ق��ة  يف  الآن 

الأخرية.
ت�شاعد  اإىل  ال���ت���ق���ري���ر  ول����ف����ت 
ال�شربات  وت��رية  م��وؤخ��ًرا يف  كبري 
املعار�شة  لقوات  الرو�شية  اجلوية 
بهدف دعم قوات النظام من اأجل 
ت�شتيت عمليات القوات الأمريكية 
وح��ل��ف��ائ��ه��ا ����ش���رق ����ش���وري���ا “حتت 

غطاء حماربة داع�ص .
الع�شكرية  ال��ع��م��ل��ي��ات  اإىل  واأ����ش���ار 
النظام  ج���ي�������ص  اأط���ل���ق���ه���ا  ال����ت����ي 
الأ�شبوع املا�شي بدعم من القوات 
اجلوية الرو�شية يف مناطق �شمال 
وريف  اجلنوبية  ال�شويداء  مدينة 
اتفاق  �شريان  بعد  مبا�شرة  دم�شق 
وق��ف اإط���الق ال��ن��ار، مم��ا اأت���اح لها 

الإن���ق���الب يف يوليو  م��ن��ذ حم��اول��ة 
من العام املا�شي، اأوقفت اأملانيا 11 
اأنها  رغ��م  تركيا،  م��ن  ت�شليح  طلب 

ع�شو يف حلف �شمال الأطل�شي.
حتذيراتها  م�����ن  ب����رل����ني  وزادت 
للمواطنني الملان ازاء املخاطر التي 
�شفرهم  ح��ال  يف  لها  يتعر�شون  قد 
اىل تركيا، ما قد ي�شعف اليرادات 
ال�شياحية الرتكية، كما هددت املانيا 
بوقف ت�شهيل ال�شتثمارات يف تركيا 

واأ�شارت قناة “ان 24” يف بيان اىل 
الإعالنات  ب���ّث  وق���ف  ق��ررن��ا  “اأننا 
للو�شع  ن���ظ���را  ل���رتك���ي���ا  امل�����روج�����ة 
“اأننا  م�شيفة  احلايل”،  ال�شيا�شي 
ح��ري�����ش��ون ع��ل��ى ع���دم اإث����ارة غ�شب 
جمهورنا بعد التطورات امل�شتجدة” 
م��ع ت��رك��ي��ا.وق��ال��ت م��ت��ح��دث��ة با�شم 
“ان تي  ق��ن��اة  الإع����الن����ات يف  ق�����ش��م 
بّث  م��وا���ش��ل��ة  اأن  نعترب  “اإننا  يف” 
الإعالنات املروجة لرتكيا امر غري 

وال�شادرات الرتكية.
وت��اأت��ي ه��ذه الج����راءات بحق تركيا 
بعد توقيف عدة نا�شطني يف جمال 
حقوق الإن�شان يف تركيا بينهم اأملاين، 

متهمة اإياهم بدعم الإرهاب .
احلكومة  ل��ق��رار  مبا�شرة  وكنتيجة 
التلفزيون  حمطتا  اأعلنت  الأملانية، 
 ”24 و”ان  “ان تي يف”  الأملانيتان 
بث  ع��ن  �شتتوقفان  اأن��ه��م��ا  اجل��م��ع��ة 

اعالنات مروجة لرتكيا.

48 املا�شية.
واندلعت ال�شتباكات يف وقت �شابق 
م��ن الأ���ش��ب��وع اجل����اري، ب��ني هيئة 
ف�شائل  من  امل�شكلة  ال�شام  حترير 
مرتبطة بتنظيم القاعدة، واأحرار 
قوية  م�شلحة  جماعة  وهي  ال�شام 
���ش��م��ال غرب  اإدل������ب  يف حم��اف��ظ��ة 

البالد.
ي�شار اإىل اأن اإدلب هي معقل رئي�ص 
للمعار�شة، وي�شيطر على معظمها 

متمردون .

مناطق  يف  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا 
الذي  الوقت  يف  �شوريا،  يف  اأخ��رى 
بالعمل  ال���ق���وات  ه����ذه  ف��ي��ه  ت��ق��وم 
وكاأنها حليف ا�شرتاتيجي للقوات 

الأمريكية يف حماربة الإرهاب.
واأو����ش���ح اأن ال��ه��دف م��ن ذل���ك هو 
دعمها  تخفيف  اإىل  وا�شنطن  دفع 
اإىل  م�شرًيا  ال�شورية،  للمعار�شة 
ال��ه��دف حتى الآن بعد  جن��اح ه��ذا 
دونالد  الأم��ري��ك��ي  الرئي�ص  ق���رار 
اإل���غ���اء خطة  الأول  اأم�����ص  ت��رام��ب 

اىل ذل������ك، ق�����ال م��ع��ه��د درا�����ش����ات 
ال���ق���وات  اإن  الأم����ري����ك����ي  احل������رب 
الهدنة  ات��ف��اق  ت�شتغل  ال��رو���ش��ي��ة 
التو�شل  ال���ذي مت  ���ش��وري��ا  ج��ن��وب 
املتحدة  الوليات  مع  موؤخًرا  اإليه 
الع�شكرية  لإع��ادة هيكلة عملياتها 
ال�شوري  النظام  قوات  دعم  بهدف 

وحليفتها الإيرانية.
اأم�ص  اأ�����ش����دره  ت��ق��ري��ر  واأ�����ش����ار يف 
اأت����اح  الت����ف����اق  اأن  اإىل  اجل���م���ع���ة، 
تو�شيع  و  تعزيز  الرو�شية  للقوات 

يقوده م�شتقيلون من النداء:

" ي�شبح احلزب عدد 206 يف تون�س اأول  " تون�س 
•• الفجر - تون�ص - خا�ص

  اأعلنت وزارة العالقة مع الهيئات 
ال���د����ش���ت���وري���ة وامل���ج���ت���م���ع امل����دين 
وفقا  مّت،  اأّن�����ه  الإن�������ش���ان  وح���ق���وق 
بتنظيم  املتعلق  املر�شوم  ملقت�شيات 
تاأ�شي�ص حزب  ال�شيا�شية،  الأحزاب 
ا�شم  عليه  اأط��ل��ق  ج��دي��د  �شيا�شي 
وموؤ�ش�شه  اأول”  ت��ون�����ص  “حركة 
ر�شا باحلاج.  واأ�شافت الوزارة، يف 
بالغ �شدر اأم�ص اجلمعة، اأّن العدد 
ال�شيا�شية يف  ل��الأح��زاب  الإج��م��ايل 

تون�ص اأ�شبح 206.
   واأك��د ر�شا باحلاج ع�شو الهيئة 
تون�ص  ‘حركة  حل��زب  التاأ�شي�شية 
اإىل  ي����ه����دف  احل��������زب  اأن  اأول’ 
ا���ش��ت��ك��م��ال م����ا ع���ج���ز ح�����زب ن����داء 
تون�ص عن حتقيقه ب�شبب م�شروع 
التوريث الذي ن�شف كامل احلزب.
اأن��ه ي�شم 12 ع�شوا     واأ�شار اإىل 
ع�شوا  و70  التاأ�شي�شية  بالهيئة 
بالهيئة ال�شيا�شية و�شيتم الإعالن 

انتهى  ال�شب�شي  قائد  حافظ  �شق 
وتاأ�شي�ص  احلركة  من  با�شتقالتها 

حزب جديد.
  وكان بلحاج قال يف ت�شريح �شابق 
اأن حزب حركة تون�ص اول �شي�شم 
عددا هاما من القياديني ال�شابقني 
تون�ص  نداء  امل�شتقيلني من حركة 
ولد   ، احل�����زب  ه����ذا  اأن  م��و���ش��ح��ا 
نواب  ثالثة  وي�شم  برملانيا  حزبا 
هم خمي�ص ك�شيلة والنا�شر �شويخ 

وعبد العزيز القطي.
  و�شي�شم هذا احلزب وفق بلحاج 
�شيا�شيا  وم��ك��ت��ب��ا  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  ه��ي��ئ��ة 
ا�شافة اىل جمل�ص وطني، و�شيعمل 
احلداثية  القيم  ع��ن  ال��دف��اع  على 
وال��و���ش��ط��ي��ة وال���دمي���ق���راط���ي���ة يف 
ت��ون�����ص.  ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأي�����ش��ا ان 
اأحد  �شتكون  اأول”  “حركة تون�ص 
والإ�شالح  الن��ق��اذ  جبهة  مكونات 
وهي التي كانت من بني اأحد اأهم 
موؤ�ش�شيها خالل ن�شاطها ال�شيا�شي 

يف هيكل الهيئة الت�شيريية.

اأردوغان: الق�شاء الرتكي م�شتقل اأكرث من اأملانيا!

برلن تعيد النظر يف ت�شليم ا�شلحة اىل انقرة 

تقرير : رو�شيا ت�شتغل اتفاق الهدنة يف �شوريا لدعم الأ�شد

القتتال بن ف�شيلن �شورين يف اإدلب ي�شل للحدود الرتكية

الكويت تدين ب�شدة املمار�شات 
الإ�شرائيلية يف القد�س ال�شريف والأق�شى

•• الكويت -وام:

اأدانت دولة الكويت ام�ص ب�شدة املمار�شات الإ�شرائيلية 
املت�شاعدة بحق الفل�شطينيني يف القد�ص ال�شريف 
الحتالل  �شلطات  وطالبت   .. الأق�����ش��ى  وامل�شجد 
كامل. وب�شكل  الأق�شى  امل�شجد  بفتح  الإ�شرائيلي 
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “ كونا “عن م�شدر 
م�شوؤول يف وزارة اخلارجية الكويتية دعوته اإىل رفع 
القيود كافة التي حتول دون اأداء امل�شلني �شعائرهم 

بي�شر وطماأنينة وممار�شة حقهم امل�شروع يف اأدائها 
واملواثيق  الأع����راف  وك��ل  القائم  الو�شع  واح���رتام 
التي حتكم ذلك الو�شع والكف عن ا�شتفزاز م�شاعر 
املجتمع  امل�����ش��در  ال��ع��امل.وط��ال��ب  ح���ول  امل�شلمني 
الدويل مبمار�شة م�شوؤولياته وحمل ا�شرائيل على 
ل�شيما  الدولية  والتفاقيات  باملعاهدات  الل��ت��زام 
التي  النتهاكات  ع��ن  ف��ورا  وال��ك��ف  الرابعة  جنيف 
لن تقود اإل اإىل مزيد من العنف والتهديد لالأمن 

وال�شتقرار وال�شالم يف املنطقة.

جمل�س الأمن ي�شيف 8 اأفراد وكيانات جديدة على الالئحة الإرهابية
•• نيويورك -وام: 

وكيانات  اأ�شخا�ص  ثمانية  اإ�شافة  ال��دويل  الأم��ن  جمل�ص  ق��رر 
داع�ص  تنظيمي  على  املفرو�شة  اجل���زاءات  قائمة  اإىل  ج��دي��دة 
الدولية  ال��ع��ق��وب��ات  ت��داب��ري  لت�شملهم  الإره��اب��ي��ني  وال��ق��اع��دة 
املفرو�شة عليهم.وت�شمنت الأ�شماء اجلديدة التي اأ�شيفت اإىل 
خالد  وجي�ص  الأق�شى  جند  تنظيم  من  كال  اجل���زاءات  قائمة 
حنيفة  و�شركة  لل�شرافة  ال��ذه��ب  �شل�شلة  و�شركة  الوليد  ب��ن 
داع�ص  بتنظيم  مرتبطة  اأخ���رى  اأ�شماء  ع��ن  ف�شال  لل�شرافة، 
الليلة قبل  اأو تنظيم القاعدة.ويف قرار جديد اعتمده املجل�ص 
ال���دول بال  اإىل جميع  دع��وت��ه  املجل�ص  ب��الإج��م��اع ج��دد  املا�شية 

ال�شعودية توؤيد الإجراءات الكويتية 
جتاه البعثة الدبلوما�شية الإيرانية

•• جدة-وام:

اأعربت ال�شعودية عن تاأييدها الكامل لالإجراءات التي اتخذتها 
دولة الكويت ال�شقيقة جتاه البعثة الدبلوما�شية الإيرانية يف 
اأعرب  فقد  ال�شعودية  الن��ب��اء  وك��ال��ة  ال��ك��وي��ت.وح�����ش��ب  دول���ة 
تاأييد اململكة العربية  م�شدر م�شوؤول يف وزارة اخلارجية عن 
الكويت  دول��ة  اتخذتها  التي  ل��الإج��راءات  الكامل  ال�شعودية 
ال�شقيقة جتاه البعثة الدبلوما�شية الإيرانية يف دولة الكويت، 
بعد �شدور حكم ق�شائي ب�شاأن ما يعرف ب� “ خلية العبديل “ 

وم�شاركة جهات اإيرانية مب�شاعدة ودعم اأفراد اخللية.

ا�شتثناء لتخاذ الإجراءات الكفيلة تنفيذ تدابري احلظر املعنية 
بتجميد الأ�شول املالية واملوارد القت�شادية ومنع ال�شفر ومنع 
توريد اأو نقل ال�شالح اإىل تنظيمي داع�ص والقاعدة الرهابيني 
وكل من يرتبط بهما من اأفراد وجماعات وموؤ�ش�شات وكيانات، 
وذلك ا�شتنادا ملواد ن�شو�ص قراراته ال�شابقة ذات ال�شلة.وطالب 
الأمن  ملجل�ص  التابعة  اجل���زاءات  جلنة  بتزويد  ال���دول  ال��ق��رار 
املرتبطة  واملوؤ�ش�شات  والكيانات  الأف���راد  اأ�شماء  اإدراج  بطلبات 
اجل����زاءات  ق��ائ��م��ة  الره��اب��ي��ة يف  التنظيمات  ل��ه��ذه  وال��داع��م��ة 
اإ�شافية  الدولية.وعرب القرار عن عزم املجل�ص فر�ص جزاءات 
اأعمال  يف  وال�شالعني  امل��ت��ورط��ني  جميع  على  ال��ه��دف  حم��ددة 

الجتار بالب�شر والعنف اجلن�شي يف حالت النزاع.

�شعار احلزب اجلديدر�شا بلحاج موؤ�ش�ص احلزب
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اجلديد،  اجليو�ص  اأرك���ان  رئي�ص 
املعنّي، هو جرال من �شالح امل�شاة 
ف��ران�����ش��وا ل��ي��ك��وان��رت م��ن قدامى 
يوغو�شالفيا  حروب  يف  املقاتلني 
ال�����ش��اب��ق��ة، ح��ي��ث ح���از ���ش��ه��رت��ه يف 
ج�شر  با�شتعادته   ،1995 مايو 
�شراييفو من  ال�شهري يف  فربانيا 
�شرياك.  جاك  من  باأمر  ال�شرب 
اإث����ارة للجدل ان:  ول��ك��ن الأك���ر 
هذا القائد الدي يو�شف ب�البطل 
من قبل نظرائه )خدم يف العراق 
رواندا  وم��ايل( كان يف  وجيبوتي 
عملية  اإط������ار  يف   ،1994 ع����ام 
الفريوز، والتي ُتّتهم فيها فرن�شا 
الهوتو  ج���ن���ود  دع����م  مب��وا���ش��ل��ة 
ال���ذي���ن ارت��ك��ب��وا جم����ازر الإب�����ادة 
اجلماعية، مبا يف ذلك من خالل 

ت�شليمهم �شحنات اأ�شلحة.

ـــــر يف  ـــــظ ـــــن اإعـــــــــــــــــادة ال
ال�شرتاتيجية الدفاعية

وقائد  الفر�شان،  �شالح  يف  قائد 
لوكلري  دب����اب����ات  ل��ك��ت��ي��ب��ة  ���ش��اب��ق 
)واح��������دة م����ن امل����ع����دات الأغ���ل���ى 
�شلفه  ي��ج�����ش��د  ال��������رب(،  جل��ي�����ص 
ال�شنوات  حقبة:  فيلييه  دو  بيري 
ال���ت���ي كانت  امل���ا����ش���ي���ة،  اخل��م�����ص 
املتعلقة  القرارات  جميع  خاللها 
�شالح  يف  ت�������ش���ب  ب����امل����ي����زان����ي����ة 
قب�شة  ب��ف�����ش��ل  وذل�����ك  ال����دف����اع، 
ال����وزي����ر ج�����ان اي�����ف ل����و دري������ان، 
ال����ذي ف��و���ش��ه ف��ران�����ش��وا هولند 
ال�شيا�شة  اأ�شا�شيتني:  مبهمتني 
الفريقية لفرن�شا، وكذلك عقود 
الت�شليح الكربى. واحلال ان هذه 
التفاقية هي التي يريد الرئي�ص 
بالدعوة  قطعها  للدولة  اجلديد 

جلهود تق�شف مايل.
    فبالن�شبة لإميانويل ماكرون، 
ل ب�����د م�����ن اإع������������ادة ال����ن����ظ����ر يف 
ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة ال���دف���اع���ي���ة يف 
�شوء عاملني اأ�شا�شيني: الأهمية 
املتزايدة للتهديدات ال�شيربانية، 
امل�����ايل  ال�����دع�����م  اإىل  واحل�����اج�����ة 

الأوروبي. 
ان  اظ�����ه�����ار  ع����ل����ى  ح����ري���������ص      

القارية،  ح��ل��ي��ف��ت��ه  يف  ت�����ش��ر���ش��ل 
كان  الربيطانية  ال��ق��وات  وج��الء 

احلل الوحيد. 
ف�شل يك�شف حينها، غياب زعامة 
جتهيزات  وان����دح����ار  ف��رن�����ش��ي��ة، 
حرب  ع��ن  �شيئا  يفهم  مل  جي�ص 

املدرعات...
    املقارنة، 

القيام  ت�شتحق  ع��ام��ا،   77 ب��ع��د 
بها. ب�شراخه من البداية اأنه هو 
واأنه  للجيو�ص،  الوحيد  الزعيم 
امل��ال��ي��ة يف جمال  ب��وع��وده  �شيفي 
اأثبت  ولي��ت��ه،  مطلع  يف  ال��دف��اع 

اإميانويل ماكرون انه منطقي. 
فالأولوية بالن�شبة له هي انتعا�ص 
وجتان�ص  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  امل��ي��زان��ي��ة 
التنفيذية، واجلي�ص هو  ال�شلطة 
اختبار لإرادته ال�شيا�شية العامة. 
و�شع  ن���ي���ة  اخل���ل���ف���ي���ة،  يف  م������ع، 
ال�شركاء الأوروبيني لفرن�شا اأمام 

التزاماتهم، بدءا من اأملانيا. 
يدافعون  فرن�شا  ج��ن��ود  ك��ان  ومل��ا 
الأو�شط،  وال�����ش��رق  ال�����ش��اح��ل  يف 
اأ�شعفها  التي  اأوروبا  عن م�شالح 
ال���ربي���ط���اين، بات  ال��ربي��ك�����ش��ي��ت 
من واجب حلفاء باري�ص اأي�شا - 

وب�شرعة - دفع الفاتورة.
�شاكن ق�شر  الرهان ي�شع  ه��ذا    
يحبه، وجنح  و���ش��ع  الل��ي��زي��ه يف 
فيه اىل حد الن: و�شع املخالف.. 
مع وجه اخر للعملة: فبالإفراط 

يف التطلع اإىل امل�شتقبل، 
الذين  ال���ق���وات  رج�����ال  واإه����م����ال 
معداتهم  اه���رتاء  ثمن  يدفعون 
اإميانويل  ي���واج���ه  وق�������ش���وره���ا، 
ال��ظ��ه��ور كفاقد  م���اك���رون خ��ط��ر 
كمن  ي��ك��ن  مل  ان  ل���الإح�������ش���ا����ص، 
الرئا�شي  العاجي  اختطفه برجه 

من الن. 
بت�شميد  ال�شراع  عليه  بات  لقد 
ال��ك��اك��ي، وان ُيظهر  ه���ذا اجل���رح 
انهم  واأ�����ش����ره����م،  ل��ل��ع�����ش��ك��ري��ني، 
يف  تعديلي  متغري  جم��رد  لي�شوا 

“املاكرونية” الغازية.
-----------------------

عن لوتون ال�شوي�شرية

ب��رن��ارد روجيل )�شّمي  الأم���ريال 
ق��ائ��د غوا�شة  ع�����ام(، وه����و  ق��ب��ل 
ن��ووي��ة، وم��ن امل��داف��ع��ني ع��ن قوة 

ردع حممولة بحرا. 
عملية  �شعبية  ع��دم  اإىل  اإ���ش��اف��ة   
�شفوف  يف  امل���ك���ل���ف���ة  ���ش��ن��ت��ي��ن��ال 
ي�������ش���ارك فيها  وال���ت���ي  اجل���ي�������ص، 
يقومون  ج��ن��دي  الف   10 نحو 
بدوريات م�شتمرة باملدن الكربى، 
كجزء من حالة الطوارئ، والتي 
الأخرية  للمرة  ال��ربمل��ان  م��ّدده��ا 

يوم 6 يوليو.
قانون،  م�شروع  اأي�شا  وهناك      
الآون��������ة  م���ن���اق�������ش���ت���ه يف  ان���ت���ه���ت 
تاأبيد  اىل  ي����ه����دف  الأخ�����������رية، 

جمال  يف  بعملها  تقوم  حكومته 
فاإن  احل��ك��وم��ي،  الإن���ف���اق  خف�ص 
هذا الخري وجه يف نف�ص الوقت 
ب��اري�����ص اىل رفع  دع����وة حل��ل��ف��اء 
املجهود  دع�����م  يف  م�����ش��اه��م��ت��ه��م 
ولعمليات  ال��ف��رن�����ش��ي،  احل���رب���ي 
املمثلة  ال�����ش��الم المم��ي��ة  ح��ف��ظ 

فيها فرن�شا. 

وعد بالزيادة عام 2018
م��ن جهة الأرق����ام، امل��ع��ادل��ة اأكر 
ت��ع��ق��ي��دا مم���ا ي���ب���دو. الك���ي���د اأنه 
اأحزمتهم  ���ش��ّد  الع�شكريني  على 
ه������ذا ال�����ع�����ام، ول����ك����ن مت ال���وع���د 
 ،2018 ع����ام  امل��ي��زان��ي��ة  ب���زي���ادة 

لتحقيق  املقبلة  ال�شنوات  يف  ث��م 
هدف 2 باملائة من الناجت املحلي 
باملائة   1.7 )م��ق��اب��ل  الإج��م��ايل 

عام 2016(. 
امل�شكلة اذن يف الغالب هي م�شاألة 
توزيع، ودعم للعمليات اخلارجية 

حيث يقدم اجلنود ارواحهم.
ف��ي��ل��ي��ه، من�شت       اجل����رال دو 
اأ�شفه  امل��درع��ات، عرّب عن  ل�شالح 
الليات  ت�شفيح  ب��رام��ج  لتاأخري 
ال�شاحل  م��ن��ط��ق��ة  يف  امل�شتعملة 
�شد اجلماعات اجلهادية املجهزة 
باأ�شلحة م�شادة للدبابات. كما ان 
رئي�ص  وب���ني  بينه  ت���دور  م��ع��رك��ة 
بالرئي�ص،  اخل����ا�����ص  الرك���������ان 

ال�شلطة ال�شيا�شية، وبات عليه اأن 
يكون يف امل�شتوى.

منطق “جوبيرت«
اأح���ي���ان���ا، ت�����ش��اه��ي ال�����ش��دف��ة كل 
ال�شيا�شية.  الإ�شهارية  احلمالت 
ع���ن���دم���ا اأع����ل����ن رئ���ي�������ص الأرك�������ان 
ا�شتقالته  ف��ي��ل��ي��ي��ه  دو  اجل�����رال 
فيلم  ب��������داأ  الأرب��������ع��������اء،  ����ش���ب���اح 
دونكريك م�شريته يف دور العر�ص 

الفرن�شية.
التي  امل��اأ���ش��اة  ه���ذه  ن��ع��رف ق�شة   
�شابط   .1940 م���اي���و  ح���دث���ت 
الدبابات  ت��ق��دم  جت���اوزه  فرن�شي 
ون�شتون  ثقة  وخ�����ش��ارة  الأمل��ان��ي��ة، 

اأثارتها     وامل�شاألة الأخ��رى التي 
ه�����ذه امل���واج���ه���ة يف ال���ق���م���ة، هي 
يف ال���ن���ه���اي���ة ا����ش���ل���وب م����اك����رون، 
اأول   ، الدولة  رئي�ص  وم�شداقية 
باأداء  يقم  مل  الليزيه  يف  �شاكن 
)جّند  الع�شكرية  اخلدمة  واجب 
عام 1997 اخر اعوام التجنيد، 
موا�شلة  ب�شبب  بالتاأجيل  ومتتع 
الدرا�شة(. ويف مواجهة النزلق 
اللفظي للجرال دو فيلييه ، كرر 
اإميانويل ماكرون علنا لل�شباط 
قائدهم،  ان��ه   ، يوليو   13 م�شاء 
واأنه ل يتلقى الدرو�ص من احد.. 
موؤ�ش�شات  م���ع  ت��ت��ط��اب��ق  ر���ش��ال��ة 
وعلوية  اخل��ام�����ش��ة  اجل��م��ه��وري��ة 

الأمنية  ال��ت��داب��ري  م���ن  ال��ع��دي��د 
تكلفة  ان  واحل���ال  ال�شتثنائية، 
عملية “احلار�ص” وحدها، بلغت 
يورو  840 مليون   ،2016 عام 
املحدد  امل��ب��ل��غ  ب��ال�����ش��ب��ط  اأي   ...

خ�شمه من العتمادات.
العامة  الأرك������ان  ه��ي��ئ��ة  ان  ك��م��ا   
اأي�شا  ماكرون  اإميانويل  تعار�ص 
يف القرتاح الذي تقدم به خالل 
ارقام  دون   – النتخابية  حملته 
اخلدمة  ب����اإع����ادة  وال��ق��ا���ش��ي   –

الوطنية مدة �شهر. 
وهو ما ل يريد �شباط اجلي�ص- 
ال��ذي حت��ول اىل جي�ص حمرتف 

عام 1997- �شماعه.

الرئي�ص الفرن�شي.. انا قائدكم

حالة الطوارئ ومراقبة املدن ت�شتنزف طاقة اجلي�ص

ماكرون وغرميه

الأمريال برنارد روجيل..خ�شم دو فالييه من وراء ال�شتار

- تقوم اإعادة النظر على عاملن: الأهمية املتزايدة 
للتهديدات ال�شيربانية واحلاجة اإىل دعم مايل اأوروبي

- امل�شكلة يف الغالب هي م�شاألة توزيع ودعم 
للعمليات اخلارجية

- دعوة حللفاء باري�س اىل رفع م�شاهمتهم يف 
دعم املجهود احلربي الفرن�شي

- ماكرون اأول �شاكن يف الليزيه مل يوؤد 
واجب اخلدمة الع�شكرية

- الرئي�س الفرن�شي مطالب ان ُيظهر للع�شكرين واأ�شرهم انهم لي�شوا جمرد متغري تعديلي يف املاكرونية الغازية

ماكرون �شحبة وزيرة الدفاع فلورن�ص باريل وفران�شوا ليكوانرت )و�شط(، خليفة دوفيلييه الرئي�ص الفرن�شي والرئي�ص اجلديد لركان اجليو�ص

اإعادة النظر يف ال�شرتاتيجية الدفاعية:

اإميانويل ماكرون ُيخ�شع جي�شه حلمية التق�شف...!
•• الفجر - خرية ال�سيباين

    بدت حرب اخلنادق وكاأنها اأعلنت، وانتهت 

بيري دو فيلييه �شباح الأربعاء املا�شي ا�شتقالته 
اىل اإميانويل ماكرون. فقد و�شع دو فيلييه - 
فران�شوا  قبل  من  املن�شب  هذا  يف  عنينّ  الــذي 
ب�شنة  له  التنّمديد  ومتنّ   2014 عام  هولند 

با�شت�شلم غري م�شروط.
احتج  برملانية،  ا�شتماع  جل�شة  من  اأيام،  بعد   
لهذا  الدفاعي  النــفــاق  خف�س  على  خللها 
الفرن�شية  اجليو�س  اأركان  رئي�س  قدم  العام، 

واحدة بداأت يف يوليو اجلاري - و�شع نف�شه يف 
مواجهة مبا�شرة مع الرئي�س، م�شتنكرا خ�شم 
املخ�ش�شة  العتمادات  من  يورو  مليون   850
للقوات امل�شلحة على ميزانية �شنوية تبلغ 32 
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العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1264  جتاري جزئي                               
اىل املدعي عليه /1 - كامران جاويد حممد طيب   جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / بنك ام القيوين 
بتاريخ  2017/7/18  املحكمة حكمت    بان  نعلنكم  اع��اله وعليه  املذكورة  الدعوى  اق��ام  ع  قد  م  الوطني - �ص 
احلكم التمهيدي التايل :حكمت املحكمة مبثابة  احل�شوري وقبل الف�شل يف املو�شوع بندب اخلبري امل�شريف 
املخت�ص �شاحب الدور باجلدول وتكون مهمته بعد الطالع على ملف الدعوى النتقال للبنك املدعي كاأمر 
على ح�شابه  اليل  احل�شاب  ونظام  والدفاتر  ال�شجالت  واق��ع  لديه من  عليه  املدعي  على ملف  لزم لالطالع 
والطالع على ا�شول امل�شتندات وعل ما ع�شى ان يقدمه اخل�شوم وكذا ال�شجالت والدفاتر التجارية الورقية 
واللكرتونية املنتظمة واملرا�شالت الورقية واللكرتونية ان وجدت لبيان ما مت احل�شول عليه من ت�شهيالت 
والعمولت  الرب���اح  او  الفوائد  احت�شاب  وطريقة  ال�شداد  وم��دة  وال��ف��وائ��د  املنح  و���ش��روط  وقيمتها  وان��واع��ه��ا 
وامل�شروفات واية مبالغ اخرى مع ت�شفية احل�شاب وعلى اخلبري بيان هل املعاملة اخلا�شة بالبطاقة �شهدت 
معاملة م�شرفية اخرى وحددت مبلغ ثالثة الف درهم كامانة للخبري وكلفت املدعي ب�شدادها.  وحددت لها 

   Ch1.C.14 املحكمة جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2017/8/1  ال�شاعة 30 : 8 �شباحا يف القاعة

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/903  جتاري كلي                                

حمل  جمهول  ا�شماعيل  ا�شماعيل  يا�شني  ا�شماعيل  يا�شني  اظهر   -  1/ عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي / امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية   قد اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت   بتاريخ  2017/6/14 حكمت املحكمة  وقبل 
ي�شمه  م��امل  ب��اجل��دول  ال��دور  �شاحب  املخت�ص  امل�شريف  اخلبري  بندب  املو�شوع  يف  الف�شل 
ال��دع��وى تكون مهمته الط���الع على  ت��اري��خ احلكم خبريا يف  ا�شبوع م��ن  الط���راف خ��الل 
البنك  مقر  اىل  بالنتقال  وكلفته  اخل�شوم  له  يقدمه  ان  ع�شى  وم��ا  وم�شتنداتها  اوراق��ه��ا 
املدعي لالطالع على ما لديه من م�شتندات والزمت املدعي بايداع امانة مقدارها خم�شة 
ع�شر الف درهم على ذمة م�شاريف واتعاب اخلبري وحددت لها املحكمة جل�شة يوم الربعاء 
Ch2.E.22  يف حال عدم �شداد  القاعة  ال�شاعة 00 : 10 �شباحا يف  املوافق 2017/6/21 

المانة وجل�شة 2017/7/26 يف حال �شدادها وحتى يقدم اخلبري تقريره.  
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/456  تنفيذ عقاري   
التاجر ب�شفتها من ورثة عبيد  التاجر  2- عائ�شة عبيد حممد  املنفذ �شدهم/1-�شعيد حممد عبيد  اىل 
حممد التاجر 3- فاطمة عبيد حممد التاجر ب�شفتها من ورثة عبيد حممد التاجر  4- زبري عبيد حممد 
التاجر ب�شفته من ورثة عبيد حممد التاجر 5- �شفيه حممد عبيد التاجر ب�شفتها من ورثة عبيد حممد 
التاجر  6- علياء عبيد حممد التاجر ب�شفتها من ورثة عبيد حممد التاجر 7- امرية عجيل ماجد ب�شفتها 
من ورثة عبيد حممد التاجر 8- امنه عجيل ماجد ب�شفتها من ورثة عبيد حممد التاجر 9- موزه ماجد 
عجيل ماجد ب�شفتها من ورثة عبيد حممد التاجر 10- حممد ماجد عجيل ماجد ب�شفته من ورثة عبيد 
حممد التاجر 11-ماجد عجيل ماجد ب�شفته من ورثة عبيد حممد التاجر جمهويل حمل القامة مبا ان 
اأقام  طالب التنفيذ/خالد احمد حممد التاجر ال�شام�شي وميثله : عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع  قد 
به وقدره )59293( درهم اىل طالب  املنفذ  املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  الدعوى  عليك 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/963 جتاري جزئي                                              
اأن  مبا  القامة  حمل  جمهول  ح   م  م   - للتجارة  انرتنا�شيونال  ايفنت�ص  عليه/1-  املدعي  اىل 
املدعي / ماريتامي افيي�شن العاملية - �ص ذ م م وميثله : عبداهلل رحمه عبداهلل نا�شر العوي�ص 
الدعوى  يف    2017/5/18 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   - ال�شام�شي 
املذكورة اعاله ل�شالح/ ماريتامي افيي�شن العاملية - �ص ذ م م - اول : بالزام املدعي عليها الوىل 
والفائدة  وت�شعة ع�شر رهم(  واربعمائة  الف  للمدعية مبلغ 30419 درهم )ثالثون  ت��وؤدي  بان 
القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية يف 2017/3/23 م وحتى ال�شداد التام 
ف�شال عن الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة - ثانيا : برف�ص  
الدعوى قبل املدعي عليه الثاين.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2868  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- بلوبيل�ص انرتنا�شيونال للخدمات الفنية - �ص ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا اأن املدعي/�شيف اهلل احمد يار   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )11103 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  )MB168637023AE( ال�����ش��ك��وى  رق���م  وامل�����ش��اري��ف   وال��ر���ش��وم  دره����م( 
�شباحا    8.30 ال�شاعة    2017/7/26 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
بالقاعة Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 
على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري )وامرت املحكمة 

بتق�شري مدة العالن(. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/5376  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- �شركة زمرة للمعار�ص   جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي/
املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  فيالفانيا  فوينتي  دي��ال  لري��ن��ي 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )12000 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
وحددت    )MB173661553AE( ال�شكوى  رق��م  وامل�����ش��اري��ف   وال��ر���ش��وم 
بالقاعة  م�����ش��اءا    15.00 ال�شاعة    2017/7/24 امل��واف��ق  الث��ن��ني   ي��وم  جل�شة  لها 
Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/5609  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- دينا ف��اروق للخدمات الفنية - �ص ذ م م   جمهول حمل 
القامة مبا اأن املدعي/نا�شر حممد ابو الغيث عبدالقادر مريغني   قد اأقام 
 16000( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف  رقم ال�شكوى 
املوافق  الث��ن��ني   ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت    )MB173256451AE(
مكلف  فاأنت  لذا    Ch1.A.2 بالقاعة  م�شاءا    15.00 ال�شاعة    2017/7/24
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/4792  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- جرين �شيجنال للخدمات الفنية   جمهول حمل القامة مبا 
اأن املدعي/�شيد حممد حممد دين   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   22648( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
وحددت    )MB173864536AE( ال�شكوى  رق��م  وامل�����ش��اري��ف   وال��ر���ش��وم 
بالقاعة  �شباحا    8.30 ال�شاعة    2017/7/26 امل��واف��ق  الرب���ع���اء   ي��وم  جل�شة  لها 
Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف 
حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري )وامرت املحكمة تق�شري ميعاد 

التكليف باحل�شور خلم�شة ايام(. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2251  تنفيذ عمايل 
م م   جمهول  ذ  العامة -  املنفذ �شده/1- �شركة �شوربا�ص للتجارة  اىل 
اأقام  �شانتو�ص قد  تيقوي  ران��دي  التنفيذ/  ان طالب  القامة مبا  حمل 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
بال�شافة  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  وق��دره )8942( درهم اىل طالب 
اىل مبلغ 853 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2261  تنفيذ عمايل 
�ص    م  د  م  ف��رع   - م  م  ذ  ���ص  بانو�ص  ���ش��ده/1- مطعم ومقهي  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ عمران ح�شني بريك   قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )43362( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�شافة 
اىل مبلغ 3256 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1840  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- احمد م�شباح لالعمال الفنية - �ص ذ م م   جمهول 
الديك    ابراهيم ح�شن حممد  التنفيذ/  ان طالب  القامة مبا  حمل 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )5880( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   900 مبلغ  اىل  بال�شافة 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2090  تنفيذ عمايل 
للتجارة  عبداللطيف  )م�شطفى  ار  ���ش��ي  ان  ����ش���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
العامة - ذ م م (  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حبيب 
جرجي حنا وميثله : خالد حممد �شعيد بو ج�شيم   قد اأق��ام عليك 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )871231( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
اللتزام  التنفيذية بحقكم يف عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1915   تنفيذ جتاري  
اهلي   جمال  حممد  ح�شن  م�شطفى  اي��ه��اب  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/اك��ورد ملقاولت 
البناء - �ص ذ م م   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
دره��م اىل طالب  وق��دره )40657(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/26   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- عبيد نا�شر عبيد را�شد الغريبي  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/البنك التجاري الدويل - �ص م ع وميثله 
: حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1203165.09( 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/395   تنفيذ مدين  
حمل  جمهول  ال�شا�شه  موفق  م��ازن  حممد  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ب�شار املرادي  قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)90865( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2016/287  ا�ستئناف تظلم جتاري   
القامة  حم��ل  جمهول  مانالو   رينالدوريجو   -1 ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
خالد   : وميثله  ع  م  ���ص   - الوطني  القيوين  ام  /ب��ن��ك  امل�شتاأنف  ان  مب��ا 
بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  ق��د  ح�شني    ع��ب��داهلل  كلندر 
رقم : 2016/389 تظلم جتاري بتاريخ 2016/11/3    وحددت لها جل�شه 
يوم الرب��ع��اء   املوافق 2017/7/26   ال�شاعة 17.30 م�شاء  بالقاعة رقم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.B.7

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/310  ا�ستئناف تظلم جتاري   

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- عادل حممد طفيل  جمهول حمل القامة مبا 
كلندر  : خالد  ع وميثله  م  �ص   - الوطني  القيوين  ام  /بنك  امل�شتاأنف  ان 
 : رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  ق��د  ع��ب��داهلل ح�شني   
جل�شه  لها  وح���ددت      2016/11/20 ب��ت��اري��خ  جت���اري  تظلم   2016/471
بالقاعة رقم  ال�شاعة 17.30 م�شاء   املوافق 2017/7/26   الرب��ع��اء    ي��وم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.B.7

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2052  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-جني�شا كبالن دفينا  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بنك ام القيوين الوطني - �ص م ع وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
ال�شام�شي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه باأن 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   34565.38( وق��دره  مبلغ  ي��وؤدي 
والفائدة 2.49% من تاريخ 2011/12/20  وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة 
 Ch1.C.14 يوم الثالثاء  املوافق  2017/8/15   ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على الأقل ويف حالة  مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2005  جتاري جزئي              
حمل  جمهول  م    م  ذ  �ص   - العقاري  للتطوير  جلوبل  1-تنميات   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ �شومان�شا للمعر�ص - �ص ذ م م وميثله : عبداهلل حممد حاجي 
بان  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  العو�شي  علي 
توؤدي للمدعية  مبلغ وقدره )53.720 دولر امريكي( او ما يعادله بالدرهم الإماراتي 
مبلغ وقدره )197.421 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 
تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  وحددت 
 Ch1.C.14 لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2017/8/2  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1380  مدين  جزئي              

ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  كارينجتون   1-مانوت�شانون   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
املدعي/ �شتيفن بوب وميثله : عائ�شة را�شد حممد عبا�ص علي الطنيجي   قد اأقام 
 2014/5/9 املوؤرخة  الو�شية  باثبات  الق�شاء  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
وامل�شاريف  بالر�شوم  عليه  املدعي  وال��زام  عليه  واملدعي  املدعي  ل�شالح  وال�شادرة 
واتعاب املحاماة  و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  وحددت لها جل�شة يوم 
الثنني  املوافق  2017/8/7  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1560  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-ارماندوا فيادان مانيو  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/  بنك 
ام القيوين الوطني - �ص م ع وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�شام�شي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه ارماندوا فيادان مانيو  
مببلغ وقدره )53.479.46 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %2.49 
احلكم  و�شمول  التام  ال�شداد  وحتى   2011/12/20 يف  احلا�شل  ال�شتحقاق  تاريخ  من 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�شة يوم الثنني   املوافق  2017/8/7  ال�شاعة 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.12 بالقاعة  ���ص   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/809  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-ال�شركة امل�شرتكة ل�شناعة ال�شباغ - ذ م م - وميثلها/ حذيفة حامت 
بهاي ماتا وال  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �شركة اأر اإيه اآر ي�شني & كيميكال 
اإند�شرتيز - م د م �ص - وميثلها قانونا/ ربيع انطونيو�ص رعيدي وميثله : علي م�شبح 
علي �شاحي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
وقدره )102.966.60 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة   12% من 
تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.   وحددت 
 Ch1.C.12 لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  2017/8/7   ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1458   مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- احمد �شعبان ال�شيد �شعبان  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ �شعد الدين حممد ح�شن الرزاز وميثله : خالد كلندر عبداهلل ح�شني 
-  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)37.000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ 
املوافق   الثالثاء    ي��وم  لها جل�شة  ال��ت��ام.  وح��ددت  ال�شداد  ال�شتحقاق  وحتى 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.D.17 بالقاعة  ���ص   8.30 ال�شاعة     2017/7/25
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1408  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- حممد ي�ص بن علي القعباب - ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته 
�����ص.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  ال�شكنية  ال��وح��دات  لت�شويق  ا���ص  ت��ي  ل�شركة يف  م��دي��را 
اح��م��د حممد  اح��م��د وميثله:�شعيد  �شعيد  اح��م��د  ف��اي��ز  امل��دع��ي/  ان  الق��ام��ة مب��ا 
حممود العو�شي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بتعيني حمكم وبيان 
مهمه على ان تكون الطالع حق املدعي يف ف�شخ العقد يف الدعوى مع الزام املدعي 
لها  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم  دره��م   )54000( مببلغ  عليها 
جل�شة يوم  الربعاء املوافق 2017/8/2 ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch 1.B.8 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

يوفر تخفي�شات على جتارب الت�شوق وتناول الطعام طوال املو�شم

ب��هجة ال���شيف ب�انتظ��ار زوار �ش��وق ال�ش��نا�ش��ية
•• ال�سارقة-الفجر:

يحت�شن "قلب ال�شارقة"، اأحد اأهم الوجهات الرتاثية 
الأن�شطة  من  جمموعة  واملنطقة،  ال�شارقة  اإم��ارة  يف 

التي حتتفي مبو�شم ال�شيف اجلاري.
واعتباراً من يوليو وحتى 10 �شبتمرب املقبل، مل يعد 
ال�شكان وال�شياح الذين يبحثون عن خيارات الرتفيه 
البحث،  من  مزيد  اإىل  بحاجة  امل�شافة،  القيمة  ذات 
ال�شارقة،  باحلياة يف قلب  الناب�ص  ال�شنا�شية،  ف�شوق 
لتناول  الغنية  وال��ت��ج��ارب  الت�شوق  ب��خ��ي��ارات  ي��زدح��م 
مروراً  املطاعم،  اإىل  املقاهي  من  وامل�شروبات،  الطعام 
مبحال العطور واملالب�ص، و�شوًل اإىل متاجر البوتيك 

املتخ�ش�شة.
اأم��ور كثرية ل يجب  اإذا ب��ادرت بزيارة ال�شوق، فهناك 
لتذوق  ال��ف��ر���ش��ة  ا���ش��ت��غ��الل  فت�شتطيع  ت��ف��وت��ك،  اأن 

"نامليت"  اأو جتربة م�شروب  الطبيعي،  الآي�ص كرمي 
�شكان  ع��رف��ه  غ����ازي  م�����ش��روب  اأول  وه���و  ال��ت��ق��ل��ي��دي، 
الإمارات يف القرن املا�شي، واإذا �شعرت باجلوع ميكنك 
الإماراتية..  الأ�شماك  اأ�شيلة من  �شهية  اأطباق  تذوق 
ترغب  ال��ت��ي  التجربة  ك��ان��ت  الأح����وال، مهما  ك��ل  ويف 
�شتري  اأن��ك  فتاأكد  ال�شارقة،  قلب  يف  تعي�شها  اأن  يف 
ال��ع��ري��ق لدولة  ب��ال��ت��اري��خ  ارت��ب��اط��ك  وت��ع��زز  معرفتك 
الإمارات العربية املتحدة. ي�شار اإىل اأن "هيئة ال�شارقة 
تطوير  على  ت�شرف  ���ش��روق  والتطوير"  لال�شتثمار 
م�شروع "قلب ال�شارقة"، اأكرب م�شروع تطوير وترميم 
عام  بحلول  يكتمل  اأن  املقرر  ومن  املنطقة،  يف  تراثي 
2025، ويهدف اإىل اإحياء املنطقة والرتقاء ببنيتها، 
من خالل ترميم املباين التاريخية كي ت�شبح وجهة 
مع  تتناغم  باحلياة  ناب�شة  معا�شرة  فنية  مل�شة  ذات 

طابع خم�شينات القرن املا�شي.

اثينا ت�شتفيد من خطة م�شاعدة بقيمة 86 مليار يورو 

�شندوق النقد يوافق على دعم اليونان ب�1.8 مليار دولر
•• وا�سنطن-اأ ف ب:

اإعادة  ال��دويل مبدئيا على  النقد  ادارة �شندوق  واف��ق جمل�ص 
اط����الق خ��ط��ة م�����ش��اع��دة ال��ي��ون��ان ل��ك��ن ق�����ش��ي��ة ت��خ��ف��ي��ف دين 
وال�شركاء  ال�شندوق  ب��ني  خ��الف  مو�شع  زال��ت  م��ا  البلد  ه��ذا 

الوروبيني لثينا.
ومتثل هذا ال�شوء الخ�شر مبوافقة مبدئية على منح قر�ص 
اثينا.  1،6 مليار يورو )1،8 مليار دولر( اىل  بقيمة  وقائي 

لكن ال�شندوق لن يحول هذه الموال فورا.
86 مليار يورو هي  وت�شتفيد اثينا من خطة م�شاعدة بقيمة 

الثالثة ووقعت يف متوز يوليو 2015.
ويفرت�ص ان ت�شمح هذه اخلطة التي ت�شتمر حتى اآب اغ�شط�ص 
يبلغ  زال  ما  الذي  الهائل  دينها  من  جزء  مبواجهة   ،2018
ح����واىل 180 ب��امل��ئ��ة م��ن اج��م��ايل ن��اجت��ه��ا ال��داخ��ل��ي )315 
مليار يورو(. ويف الوقت نف�شه، يوا�شل �شندوق النقد الدويل 
ال��ت��ف��او���ص حول  الوروب���ي���ني لع���ادة  ال��دائ��ن��ني  ال�شغط على 
وذكر  حاليا.  لل�شداد  قابل  غري  ان��ه  معتربا  اليوناين،  الدين 
مل  ما  تدفع  لن  املبالغ  ان  اخلمي�ص  ال�شندوق  يف  امل�شوؤولون 

يتفاهم ال�شركاء الوروبيون لثينا على خف�ص هذا الدين.
ان  تعني  املبداأ  حيث  من  املوافقة  ان  بيان  يف  ال�شندوق  وق��ال 
ال�شندوق  يح�شل  ان  بعد  فقط  فعال  ي�شبح  �شوف  القر�ص 
على �شمانات حمددة وموثوقة من �شركاء اليونان الوروبيني 

القت�شادي  ال��ي��ون��ان  ب��رن��ام��ج  ب��ق��اء  ���ش��رط  ت�شديده،  ل�شمان 
على امل�شار ال�شحيح". وا�شار اىل ان قر�ص ال�شندوق اجلديد 

م�شروط بالتفاق على برنامج تخفيف الدين.
يف وثائق عر�شت خالل اجتماع جمل�ص الدارة اخلمي�ص، قال 
م�شوؤولو املوؤ�ش�شة املالية الدولية ان اخلالف بني �شندوق النقد 
الدويل وال�شركاء الوروبيني لليونان تقل�ص لكن ا�شرتاتيجية 
للفائ�ص  تاريخيا  اه��داف مرتفعة  الدين تعتمد على  خلف�ص 

الويل او ملعدل النمو لفرتات طويلة ل تتمتع بال�شدقية.
الفائ�ص  ان  اخلمي�ص  موافقته  اعطائه  عند  ال�شندوق  واأك��د 
الويل )بدون خدمة اأ( حدد ب3،5 باملئة من اجمايل الناجت 
اأكر  ن�شبة  اىل  يخف�ص  ان  يجب  ال��ه��دف  ه��ذا  لكن  الداخلي 
للمناورة  تاأمني هام�ص  اأ�شرع وقت ممكن من اجل  واقعية يف 
يف امليزانية ي�شمح بزيادة الدعم الجتماعي وحتفيز ال�شتثمار 

العام وخف�ص ال�شرائب لدعم النمو.
ان  ال��ذي ميكن  لهذا اخلف�ص  ال�شندوق مل يحدد مهلة  لكن 
الوروب��ي��ني لثينا  ال�شركاء  تقلي�ص اخلالفات مع  اىل  ي��وؤدي 

وعلى راأ�شهم املانيا.
انها مبدئية، مهمة  ال�شندوق مع  ت�شهل موافقة  ان  يفرت�ص 
الم��وال عرب  روؤو���ص  ا�شواق  اىل  العودة  اليونانيني  امل�شوؤولني 
ا�شدار �شندات قريبا وان كان هذا البلد ي�شتطيع احل�شول على 

قرو�ص بفوائد تف�شيلية من الآلية الوروبية لال�شتقرار.
لكن هذه العودة قد ي�شر بها الدين الكبري لليونان الذي حدد 

ب325 مليار يورو من قبل �شندوق النقد الدويل وال�شركاء 
الوروبيني بالتفاق مع �شلطات اثينا.

وقالت مديرة ال�شندوق كري�شتني لغارد "اأ�شعر بارتياح كبري 
الذي  لليونان  القت�شادي  لال�شالح  اجلديد  الربنامج  لهذا 
القت�شادي  ا�شتقرار  اع��ادة  يف  �شت�شاعد  �شيا�شات  على  يرتكز 
ال�شلطات  جهود  دعم  عرب  املتو�شط،  الح��د  يف  والنمو  الكبري 

للعودة اىل متويل من ال�شواق على اأ�شا�ص م�شتدمي.
واأ�شافت ان الربنامج يقدم يف اآن واحد هوام�ص مناورة حل�شد 
الدعم لال�شالحات البنيوية العمق التي حتتاج اليها اليونان 
لل�شركاء  اط����ارا  ي��وؤم��ن  وك��ذل��ك  ال���ي���ورو  منطقة  يف  ل��ت��زده��ر 

الوروبيني لليونان من اأجل تخفيف الدين جمددا.
اليونان يف  بعثة  داليا فيلت�شولي�شكو رئي�شة  من جهتها، قالت 
�شندوق النقد لل�شحافيني ان الطرفني اتفقا اليوم على عدم 
حتديد مهلة زمنية لتجنب توقعات" قد تت�شبب با�شطرابات 

حادة يف الأ�شواق اذا مل تنفذ.
العمل بخيار  �شيعيد  انه  املا�شي  ال�شهر  النقد  واأعلن �شندوق 
املوافقة على منح القرو�ص يف املبداأ، من اجل اقناع وزراء مالية 
اليونان  حتتاجها  التي  الأم���وال  عن  لالفراج  اليورو  منطقة 

ب�شكل يائ�ص.
ورف�شت املانيا البحث يف اأي حتفيف ا�شايف للدين ال اذا �شارك 
�شندوق النقد يف برنامج القر�ص، ما اأدى اىل عرقلة ا�شتمرت 

ا�شهرا.

وزير النفط الكويتي: اجتماع "�شان بطر�شربغ" 
�شرياجع ن�شب اللتزام باتفاق اأوبك

جون�شون: م�شتوى قيا�شي لالإ�شتثمارات اليابانية يف بريطانيا

�شعر برميل النفط الكويتي يرتفع 74 �شنتا ليبلغ 51,46 دولرا

•• الكويت -وام:

اأكد وزير النفط الكويتي ع�شام املرزوق اأنه �شيتم النظر 
الوزارية  اللجنة  عن  املنبثقة  الفنية  اللجنة  تقرير  يف 
اتفاق  تنفيذ  ملراقبة  امل�شرتكة  اللجنة  اجتماع  خ��الل 
ملراجعة  اأوب��ك ومن خارجها  دول منظمة  اإنتاج  خف�ص 
يونيو  �شهر  ع��ن  الإن��ت��اج  خف�ص  باتفاق  الل��ت��زام  ن�شب 
�شهري  بني  الأوىل  الفرتة  عن  اللجنة  وتقرير  املا�شي 
ي��ن��اي��ر وي��ون��ي��و امل��ا���ش��ي��ني. وق���ال امل����رزوق ال���ذي يتوىل 
تنفيذ  مراقبة  اأوب��ك  من  املكلفة  الفنية  اللجنة  رئا�شة 
اتفاق خف�ص الإنتاج العاملي لوكالة الأنباء الكويتية كونا 
ام�ص اجلمعة "اإنه �شيتم النظر يف تقرير اللجنة الفنية 
مب��وج��ب ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ع��اون امل�����ش��رتك امل��وق��ع��ة يف فيينا 
2016 بني الدول املنتجة للنفط يف منظمة  دي�شمرب 

الدول امل�شدرة للنفط اأوبك والدول من خارجها".
�شان  م��دي��ن��ة  امل��رت��ق��ب يف  الج��ت��م��اع  واأ����ش���اف مبنا�شبة 
ملراقبة  امل�شرتكة  للجنة  غد  بعد  الرو�شية  بطر�شربغ 
تنفيذ اتفاق خف�ص الإنتاج بني دول اأوبك ومن خارجها 
اأن اللجنة �شتقوم اأي�شا خالل الجتماع الذي �شينعقد 
اجل����اري مبراجعة  ي��ول��ي��و   25 و   23 ب��ني  ال��ف��رتة  يف 
النفطية  الأ���ش��واق  ح��ال��ة  ع��ن  اأوب���ك  �شكرتارية  تقرير 
امل�شتقبلية  اخلطوات  مناق�شة  �شتتم  كما  ذاتها  للفرتة 
اقرتاحات  اأي  ومناق�شة  التفاق  تنفيذ  يف  لال�شتمرار 

من الدول الأع�شاء يف املنظمة.
اأو���ش��ت خ��الل اجتماعها  ق��د  ال��وزاري��ة  اللجنة  وك��ان��ت 
بني  العاملي  التفاق  بتمديد  الكويت  يف  املا�شي  مار�ص 
اآخرين  اأوبك ومنتجني  منظمة الدول امل�شدرة للنفط 

خلف�ص اإنتاج النفط اخلام مدة 6 اأ�شهر اأخرى.

•• طوكيو-اأ ف ب:

اأعلن وزير اخلارجية الربيطاين بوري�ص جون�شون اأم�ص 
"م�شتوى  بلغت  بريطانيا  يف  اليابانية  ال�شتثمارات  ان 
قيا�شيا" منذ الت�شويت العام املا�شي على خروج البالد 

من الحتاد الوروبي.
وت��ع��ه��د ج��ون�����ش��ون ال����ذي ك���ان ب��ني اأب����رز ال���داع���ني اىل 
بريك�شت بان لندن �شتقيم عالقات رائعة مع ا�شدقائنا 
و�شركائنا يف الحتاد الوروبي، وذلك بعد حمادثات مع 

نظريه الياباين فوميو كي�شيدا يف طوكيو.
ودعا جون�شون ال�شني اىل ممار�شة �شغوط على بيونغ 
يانغ حتى توافق على العودة اىل طاولة املفاو�شات حول 

برناجميها النووي وال�شاروخي.
وان��ت��ه��ت اجل��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن امل��ح��ادث��ات ح���ول خروج 
بريطانيا هذا ال�شبوع مع حتذير من كبري املفاو�شني 

الوروبيني مي�شال بارنييه من وجود خالفات ا�شا�شية 
بني لندن وبروك�شل.

وميكن ان تتاأثر ال�شركات اليابانية ومن بينها م�شنعي 
ال�شيارات ني�شان وتويوتا وهوندا اذا اأدى خروج بريطانيا 
من الحتاد الوروبي اىل زيادة التعرفات على الواردات 

وغريها من القيود بعد العام 2019.
ال ان جون�شون اأكد ان لندن �شتوا�شل تنمية "عالقات 
ان  م�شيفا  ال��ي��اب��ان،  م��ع  خا�شة"  واقت�شادية  جت��اري��ة 
ال�شتثمارات اليابانية يف بريطانيا عند م�شتوى قيا�شي 

منذ الت�شويت على بريك�شت العام املا�شي.
من جهته، قال كي�شيدا اأمام �شحافيني ان طوكيو ولندن 
تعمالن من اأجل جمتمع عاملي منفتح وحر، م�شريا اىل 
لكوريا  وال�شاروخية  النووية  الربامج  ت�شمل  حتديات 
ال�شمالية ومواقف ال�شني املت�شددة بخ�شو�ص النزاعات 

احلدودية يف �شرق اآ�شيا.

•• الكويت-وام: 

ارتفع �شعر برميل النفط الكويتي 74 �شنتا يف تداولت 
دولر  51ر46  م�شتوى  ليبلغ  اخلمي�ص  الأول  اأم�����ص 
تداولت  يف  للربميل  دولر  77ر45  مقابل  اأم��ريك��ي 
البرتول  موؤ�ش�شة  من  املعلن  لل�شعر  وفقا  الأول  اأم�ص 
النفط  اأ�شعار  هبطت  العاملية  الأ���ش��واق  ويف  الكويتية. 
بفعل  متقلبة  ت��ع��ام��الت  بعد  اخلمي�ص  ي��وم  ت�شوية  يف 

من  العاملية  الإم����دادات  وف��رة  ب�شاأن  امل��خ��اوف  ا�شتمرار 
اخلام وذلك بعد ارتفاع اأ�شعار برنت يف وقت �شابق فوق 
50 دولرا للربميل. وانخف�شت العقود الآجلة لنفط 
ت�شليم  الو�شيط  تك�شا�ص  غرب  الأمريكي  القيا�ص  خام 
79ر46 دولر للربميل  اإىل م�شتوى  اأغ�شط�ص لت�شل 
 " العاملي  القيا�ص  الآجلة خلام  العقود  انخف�شت  . كما 
مزيج برنت" ت�شليم �شبتمرب بواقع 40 �شنتا لت�شل اإىل 

للربميل. دولر  30ر49 

وا�شنطن تت�شدد يف �شفقات خارجية و�شط فورة �شراء �شينية 
•• وا�سنطن-رويرتز:

على  �شرا  اعرت�شت  اأمريكية  حكومية  جلنة  اإن  مطلعة  م�شادر  قالت 
ت�شعة ا�شتحواذات على الأقل من م�شرتين اأجانب ل�شركات اأمريكية منذ 
بداية العام وهو رقم مرتفع باملعايري التاريخية وينبئ مب�شاعب لفورة 

ال�شراء اخلارجي ال�شينية.
وت�شري العرتا�شات اإىل اأن جلنة ال�شتثمار الأجنبي يف الوليات املتحدة 
التي تقوم مبراجعة ال�شتحواذات التي تقوم بها كيانات اأجنبية حت�شبا 
لرف�ص  ميال  اأك���ر  اأ�شبحت  ال��ق��وم��ي،  الأم���ن  ت��ه��دد  حمتملة  ملخاطر 

ال�شفقات التي تكتنفها املخاطر يف ظل حكم الرئي�ص دونالد ترامب.
تواجه  قد  الأمريكية  الأ�شول  اأن  �شينيون  وم�شتثمرون  �شركات  وترى 

احلكومة  فيه  تقيد  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  لذلك  نتيجة  العقبات  م��ن  امل��زي��د 
ال�شينية تدفق روؤو�ص الأموال اإىل اخلارج بعد زيادة كبرية يف ال�شفقات 

اخلارجية ال�شينية.
واأُعلن عن 87 ا�شتحواذا على �شركات اأمريكية من قبل �شركات �شينية 
الإط��الق ويزيد على عدد  الأعلى على  والرقم هو   ،2017 بداية  منذ 

ال�شفقات البالغ 77 يف الفرتة املناظرة لعام 2016.
ويتزامن املوقف الأكر حتفظا الذي تتبناه جلنة ال�شتثمار الأجنبي يف 
الوليات املتحدة مع تنامي التوترات ال�شيا�شة والقت�شادية بني الوليات 
املتحدة وال�شني. ويف يوم الأربعاء عجز البلدان عن التفاق على خطوات 

رئي�شية جديدة خلف�ص العجز التجاري الأمريكي مع ال�شني.
الأمريكية  اللجنة  اأر�شلت  العام  بداية  منذ  اإن��ه  املطلعة  امل�شادر  وقالت 

اإن  لتقول  الأق��ل  على  اتفاقات  ت�شع  يف  منخرطة  �شركات  اإىل  خطابات 
ملعاجلة  اقرتحتها  معايري  اإىل  ا���ش��ت��ن��ادا  منعها  ي��ج��رى  ق��د  الت��ف��اق��ات 

خماطر حمتملة مت�ص الأمن القومي.
وقالت امل�شادر اإن العديد من تلك ال�شفقات يف قطاع التكنولوجيا. وقال 
الوليات  يف  الأجنبي  ال�شتثمار  جلنة  اأم��ام  ال�شركات  ميثلون  حمامون 
يف  ال�شريعة  والتطورات  اللكرتوين  الأم��ن  تهديدات  تزايد  اإن  املتحدة 
اأي �شفقة تنطوي  اإذا كانت  ال�شعب حتديد ما  التكنولوجيا جتعل من 
الأمريكية  اللجنة  قبل  م��ن  الأول��ي��ة  املعار�شة  تنهي  ول  تهديد.  على 

بال�شرورة التفاق على الفور.
وقالت امل�شادر اإن بع�ص ال�شركات اختارت هذا العام اأن ُتبقي على حظوظ 
طلباتها لدى جلنة ال�شتثمار الأجنبي يف الوليات املتحدة عرب اقرتاح 

تدابري خمففة جديدة بينما �شحب اآخرون طلباتهم واألغوا �شفقاتهم. 
اأ�شمائها لأن الت�شالت بني جلنة ال�شتثمار  امل�شادر عدم ن�شر  وطلبت 

الأجنبي يف الوليات املتحدة وال�شركات �شرية.
وقالت متحدثة با�شم البيت الأبي�ص "قرارات جلنة ال�شتثمار الأجنبي 
ب�شاأن  �شائعات  على  نعلق  ول��ن  احل�شا�شية  �شديدة  املتحدة  ال��ولي��ات  يف 

نتائجها".
وامتنع متحدث با�شم وزارة اخلزانة عن التعقيب. وت�شرف وزارة اخلزانة 
على جلنة ال�شتثمار الأجنبي يف الوليات املتحدة ويرتاأ�ص وزير اخلزانة 

�شتيفن منوت�شني جمل�ص اإدارة اللجنة.
مل  وقفها  اإىل  الأجنبي  ال�شتثمار  جلنة  �شعت  التي  ال�شفقات  ومعظم 

ُيعلن عنها.

النفط يهبط بفعل تراجع التزام اأوبك 
•• لندن-رويرتز:

تراجعت اأ�شعار النفط اأم�ص اجلمعة بعد اأن توقع تقرير ل�شركة ا�شت�شارية 
ارتفاع اإنتاج اأوبك يف يوليو متوز رغم تعهد املنظمة بكبح الإنتاج مما جدد 
املعرو�ص من اخل��ام. وقالت برتو- ا�شتمرار تخمة  ال�شوق من  املخاوف يف 

لوجي�شتك�ص التي تر�شد توقعات معرو�ص اأوبك اإن اإنتاج املنظمة من اخلام 
�شيزيد 145 األف برميل يوميا هذا ال�شهر ليتجاوز الإجمايل 33 مليون 
برميل يوميا. واأ�شافت اأن زيادة املعرو�ص من ال�شعودية والإمارات العربية 
املتحدة ونيجرييا �شتقود زيادات ال�شهر احلايل. اأثر ذلك على اأ�شعار النفط 
التي كانت مرتفعة معظم اجلل�شة. ويف ال�شاعة 1106 بتوقيت جرينت�ص 
انخف�شت العقود الآجلة خلام برنت القيا�شي 36 �شنتا اإىل 48.94 دولر 
الو�شيط  تك�شا�ص  الأمريكي غرب  انخف�شت عقود اخلام  للربميل يف حني 
غري  ال��دول  وبع�ص  اأوب��ك  كانت  للربميل.  دولر   46.52 اإىل  �شنتا   40
الأع�شاء مثل رو�شيا قد اتفقوا على خف�ص الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا 

بني يناير كانون الثاين من العام احلايل ونهاية مار�ص اآذار 2018.

�شيمنز تقل�س ن�شاطاتها يف رو�شيا 
•• برلني-اأ ف ب:

اعلنت املجموعة ال�شناعية الملانية العمالقة �شيمنز اأم�ص وقف جزء من 
ن�شاطاتها مع رو�شيا بعدما اكت�شفت ان اربع توربينات للغاز �شلمت اىل هذا 

البلد نقلت بدون علمها اىل القرم.



السبت   22   يوليو    2017  م   -   العـدد  12076  
Saturday  22   July   2017  -  Issue No   1207614

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5757  عمايل جزئي
جمهول  ���������ص.ذ.م.م  ال��ع��ق��اري��ة  ل��ل��و���ش��اط��ة  ه���وم���ز  1-درمي   / ع��ل��ي��ه  امل���دع���ي  اىل 
اك���رب ح�شني جعفري   �شيد  ع��ب��ا���ص ح�شني  /���ش��ي��د  امل��دع��ي  ان  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
ع��م��ال��ي��ة وقدرها  امل��ط��ال��ب��ة مب�شتحقات  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام  ق��د 
)10000 دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره���م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف رقم 
املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت    MB174531101AE:ال�شكوى
2017/7/25 ال�شاعة 14.10 م�شاءا بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1795  عمايل جزئي

���ص.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  اىل املدعي عليه / 1-جولدن نا�شا للخدمات 
القامة مبا ان املدعي /حممد را�شيل احمد عبدال�شتار  قد اأقام عليك الدعوى 
والر�شوم  درهم(   34757.4( وقدرها  املطالبة مب�شتحقات عمالية  ومو�شوعها 
يوم  لها جل�شة  ال�شكوى:mb170551056ae  وحددت  رقم  وامل�شاريف 
الثنني املوافق 2017/8/14 ال�شاعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7126  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-املباركيه خلدمات التنظيف �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  مبا ان املدعي /جاي دولور ديفريا  قد 
درهم(   3000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   4800( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت    MB175391213AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
جل�شة يوم الحد املوافق 2017/7/30 ال�شاعة 08.30 �ص مبكتب القا�شي لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6287  عمايل جزئي
حمل  جمهول  �����ص.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  1-ب��ارك��ات��و���ص   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /رحيم اهلل غل حممد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )6010 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
  MB173805375AE:ال�شكوى رق���م  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره����م( 
وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2017/8/1 ال�شاعة 08.30 �ص مبكتب 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل 

، علما بان الدعوى جددت من ال�شطب  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/888  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- حممد طيب �شاهد للتجارة العامه ���ص.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
املذكورة  ال��دع��وى  يف    2017/5/18 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
للمدعية  ت��وؤدي  ب��اأن  عليها  املدعى  ب��ال��زام  ريا�ص  حممد  م��ريزا  ريا�ص  ل�شالح/ثناء  اع��اله 
التنفيذ  او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت  العودة اىل موطنها  دره��م وتذكرة  مبلغ )10500( 
قد التحقت بخدمة �شاحب عمل اخر والزمتها باملنا�شب من امل�شروفات واعفت املدعية من 
ن�شيبها فيها ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5482  عمايل جزئي

���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة  البناء  املدعي عليه / 1-النابل�شي لتجارة مواد  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  مبا ان املدعي /حممد بيارو حممد عبدالقادر  قد 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)20130 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1000 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb173148024ae  وحددت لها جل�شة يوم 
الثنني املوافق:2017/7/31 ال�شاعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 
اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

مبثابة ح�شوري ، علما ان الدعوى احالة اىل الدائرة العمالية ال�شاد�شة .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5857  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-هاي ليف لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة  �ص.ذ.م.م جمهول 
الدعوى  اأق���ام عليك  ق��د  با�شا   وزي���ر  با�شا  امل��دع��ي /�شعيد  ان  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
وق��دره��ا)9.292.9 درهم( وتذكرة عوده  املطالبة مب�شتحقات عمالية  ومو�شوعها 
  MB173429518AE:مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى
م�شاءا   15.00 ال�����ش��اع��ة  امل�����واف�����ق:2017/7/26  الرب���ع���اء  ي���وم  ل��ه��ا جل�شة  وح����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5764  عمايل جزئي
القامة  ���ص.ذ.م.م جمهول حمل  الفندقية  لل�شقق  1-العا�شمة   / عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  ال��دع��وى ومو�شوعها  اأق���ام عليك  ق��د  ني�شاد   امل��دع��ي /ده��ارم��ن��درا  ان  مب��ا 
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)13000  عمالية  مب�شتحقات 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB174567249AE  وحددت لها جل�شة 
لذا   ch1.A.1:بالقاعة م�شاءا   15.00 ال�شاعة  امل��واف��ق:2017/7/31  الثنني  يوم 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5741  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-عناية لتجميع النفايات ���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /جول بارم خان غالم خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)10193  عمالية  مب�شتحقات 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB174141297AE  وحددت لها جل�شة 
لذا   ch1.A.1:بالقاعة م�شاءا   15.00 ال�شاعة  امل��واف��ق:2017/7/31  الثنني  يوم 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6371  عمايل جزئي
الق��ام��ة مبا  ������ص.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل  للتك�شية  1-ك��ودب��ون��د   / امل��دع��ي عليه  اىل 
املطالبة  ال��دع��وى ومو�شوعها  اأق���ام عليك  ق��د  ع��ب��دال��ق��ادر   امل��دع��ي /اب��و جعفر  ان 
درهم(   2000( مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)7017  عمالية  مب�شتحقات 
جل�شة  لها  وحددت    mb174726282ae:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم 
لذا   ch1.A.2:بالقاعة م�شاءا   15.00 ال�شاعة  امل��واف��ق:2017/7/26  الربعاء  يوم 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5512  عمايل جزئي

القامة مبا  العقارية جمهول حمل  للو�شاطة  1-اوب��ال جراند   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  ان املدعي /�شارلني فلوري�ص بارديتو  قد 
درهم(   2000( مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)9700  عمالية  مب�شتحقات 
جل�شة  لها  وحددت    mb174101723ae:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم 
لذا   ch1.A.2:بالقاعة م�شاءا   15.00 ال�شاعة  امل��واف��ق:2017/7/24  الثنني  يوم 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/180  عمايل  كلي 
القامة  ف��رع  جمهول حمل   - ذ.م.م  للمو�شيقى  بروكلن  انغام  عليه/1- مركز  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/6/22  يف الدعوى املذكورة اعاله 
عليها  املدعى  بالزام  احل�شوري  مبثابة  املحكمة  بحكمت  عطري  عبدالعزيز  ل�شالح/جودت 
بت�شليم املدعي �شهادة بنهاية خدمتها مبني فيها تاريخ دخولها اخلدمة وتاريخ خروجها منها 
ومدة خدمتها الجمالية ونوع العمل الذي كانت توؤديه واخر اجر كانت تتقا�شاه وملحقاتها 
والزمت املدعي عليها بالر�شوم وامل�شاريف . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4721  عمايل جزئي
���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة  العام  اىل املدعي عليه / 1-ا�شامة للنقل الربي 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  ابوعره  قد  املدعي /خالد علي  ان  مبا 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   35400( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت    MB172699851AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
 ch1.A.2:بالقاعة �ص   08.30 ال�شاعة   2017/8/14 املوافق  الثنني  يوم  جل�شة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/6009  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مركز فيت فري�شت للتاهيل املتخ�ش�ص جمهول حمل القامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  مبا ان املدعي /كريزيل جوي غالينتا لوجا  قد 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )31472 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb174602944ae  وحددت لها 
جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/8/7 ال�شاعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/6083  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-بوابة المل لالعمال الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها  مبا ان املدعي /ابراهيم علي يون�ص مبارك  قد 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )26450 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb174188291ae  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق 2017/8/10 ال�شاعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5448  عمايل جزئي
�������ص.ذ.م.م جمهول  ال��ف��ن��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات  امل��دع��ي عليه / 1-ع���دن���ان اح��م��د  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د �شليم حممد ���ش��روار  ق��د اأق���ام عليك 
درهم(   15295( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
ال�شكوى  يف  وامل�شاريف  وبالر�شوم  دره��م(   800( وق��دره  مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
املوافق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت    AE172839576MB:رقم
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة م�شاءا   15.00 ال�شاعة   2017/7/24
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
 اعادة اعالن بالن�سر        

 يف  الدعوى 2017/1364  جتاري جزئي 
اىل امل��دع��ي عليه /1-وت���ر وي��ل لل�شناعات - ���ص ذ م م  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ �شركة يوجى العاملية التجارية - ذ م م وميثله : حممد �شلمان ح�شن ال�شابري   
للمدعية  ت��وؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد 
والفائدة   دره��م(  وثمانون  الفا  و�شتون  اربعة  )مائة  دره��م(   164.080( وق��دره  مببلغ 
القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام مع الزامه بالر�شوم 
وامل�شاريف والتعاب.   وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  2017/8/7   ال�شاعة 8.30 
قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ص 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر 
 يف  الدعوى 2017/2070  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه / 1-فليب مريينو ابو جني  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بنك ام القيوين الوطني - �ص م ع وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
ال�شام�شي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )33843.10 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 2.49% من 
املوافق   الثالثاء   يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  التام.   ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ 
فاأنت مكلف باحل�شور  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �ص    2017/8/8
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 
املحكمة  اىل  ال��دع��وى  احالة  مت  باأنه  )علما  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل 

التجارية اجلزئية(  
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1755  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- ن�شرت اف�شل اف�شل رحيم - ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته املدير املخول 
م م  جمهويل  ذ  ب��وول - �ص  �شركة بريتاين  م 2-  م  ذ  ب��وول �ص  ل�شركة بريتاين   بالتوقيع 
حمل القامة مبا ان املدعي/ �شريف ميتالز انرتنا�شيونال م د م �ص وميثله : خالد كلندر 
عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - ح�شني  ع��ب��داهلل 
بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(  الف  وق��دره )120000  ب�شداد  مبلغ  والتكافل  بالت�شامن 
12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام والزامهما بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب 
بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �ص  املوافق  2017/8/8   الثالثاء   يوم  لها جل�شة  املحاماة. وح��ددت 
Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر 
 يف  الدعوى 2017/2068   جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه / 1- برويز دلور خان دلور لل حممد خ��ان  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �ص م ع وميثله : عبداهلل حمد 
عبداهلل عمران العمران ال�شام�شي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )94362.71 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 2% �شهريا من 2011/11/25 وحتى ال�شداد التام �شم ملف الأمر 
على عري�شة رقم 2017/436 وحددت لها جل�شة يوم الحد  املوافق  2017/7/30   
من  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.14 بالقاعة  ���ص   8.30 ال�شاعة 
للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر 
 يف  الدعوى 2017/2071  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه / 1- نافني كومار تيفار كونات  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/  
بنك ام القيوين الوطني - �ص م ع وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ال�شام�شي 
وقدره )25.030.13 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة % من  %2.49  
وحتى ال�شداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم 
الربعاء املوافق  2017/7/23  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
او م�شتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل )علما باأنه مت احالة ملف الدعوى من 

مكتب ادارة الدعوى اىل حمكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1912  تنفيذ عمايل 
 اىل املنفذ �شده/1- كوانتوم �شبيد ل�شيانة املباين ومقاولت البناء - �ص ذ م م 
على    ممتاز  ا�شف  حممد  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القامة  حمل   جمهول 
املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )14019( وق��دره  به  املنفذ 
بال�شافة اىل مبلغ 1160 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2248  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ ���ش��ده/1- ه��ارون لتجارة املعادن - �ص ذ م م   جمهول حمل 
اأق���ام عليك  الق��ام��ة مب��ا ان طالب التنفيذ/ زم��ري �شاه ن��ور خ���ان   ق��د 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�شافة  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )15882(
�شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   1311 مبلغ 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2016/291   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- يحيى ح�شني احل�شني  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/عمار مروان العقاد وميثله 
: اأمل عمري ال�شبيعي  قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 
ذمتكم  يف  امل��رت���ش��د  املبلغ  ب�����ش��داد  اخ��ط��ارك��م   2017/7/17
وذلك  املعدلة  لئ��ح��ة  وف��ق��ا  دره���م   )1143014.50( وق���دره 

للعلم مبا جاء به وتنفيذه 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي
�شتكون اآمال الوليات املتحدة معقودة على كايتي ليديكي لأن 
الأوملبية  امليداليات  غلتها من  لتعزيز  بقوة  الأخ��رية مر�شحة 
اأحوا�ص  يف  الأح���د  م��ن  اع��ت��ب��ارا  القفز  ت��ب��داأ  عندما  والعاملية 
التي  ب��وداب�����ش��ت  امل��ج��ري��ة  العا�شمة  يف  اري��ن��ا«  »دان����وب  جممع 

حتت�شن بطولة العامل لل�شباحة حتى 30 احلايل.
و�شتكون ال�شباحة البالغة 20 عاما النجمة الأمريكية الأبرز 
يف الن�شخة ال�شابعة ع�شرة من املونديال العاملي، يف ظل اعتزال 
و26  اوملبية  ذهبية  ب�23  الفائز  فيلب�ص،  مايكل  الأ���ش��ط��ورة 
ذهبية عاملية، وهي قادرة على الرتقاء اىل م�شتوى امل�شوؤولية 
التي  ال�شابقة  الكثرية  الجن���ازات  على  والبناء  والطموحات 

حققتها خالل م�شريتها ال�شابة.
وتدخل ليديكي بطولة العامل وهي مر�شحة لل�شري على خطى 
مواطنتها مي�شي فرانكلني التي اأحرزت �شت ذهبيات يف بطولة 
ام��راأة حت�شد هذا  اأول  واأ�شبحت  بر�شلونة  2013 يف  العامل 

الكم من امليداليات يف ن�شخة واحدة.

 2016 اأرب��ع ذهبيات وف�شية يف اوملبياد ريو  اأح��رزت  اأن  وبعد 
و9 ذهبيات عاملية يف بر�شلونة 2013 وقازان 2015، تخو�ص 
ليديكي يف بطولة العامل �شتة �شباقات يف ال�شباحة احلرة هي 
4 مرات 100 م و4  والتتابع  200 و400 و800 و1500 

مرات 200 م.
ف�شلت  التاريخ،  يف  ال�شباحات  اأف�شل  كاإحدى  مكانتها  ورغ��م 
اإحدى  ليديكي املحافظة على �شفتها ك�شباحة هاوية وقدمت 
اأف�شل املوا�شم يف بطولة اجلامعات الأمريكية بالن�شبة لطالب 
يف ال�شنة اجلامعية الأوىل »فري�شمان«، ولعبت دورا اأ�شا�شيا يف 
قيادة جامعة �شتانفورد اىل الفوز بلقب بطولة ال�شيدات للمرة 

الأوىل منذ 1998.
ويف ظ��ل اع��ت��زال ال���ش��ط��ورة فيلب�ص، وع���ودة راي��ن لوكتي من 

بها  ت�شبب  التي  الف�شيحة  خلفية  على  اأ�شهر  لع�شرة  اليقاف 
ب�شكل كامل من عملية  ري��و، وع��دم تعايف فرانكلني  اوملبياد  يف 
بالن�شبة  ال��ث��ق��ل  م��رك��ز  ليديكي  �شتكون  كتفها،  يف  ج��راح��ي��ة 
لالأمريكيني الذين يعولون على خربة املخ�شرم نايثن ادريان 
50 و100  الفردي والتتابع مل�شافة  �شباقات  الذي ي�شارك يف 

م.
ذهبية  بينها  اأوملبية  ذهبيات  بخم�ص  الفائز  ادري���ان،  واع��رتف 
ب�الغرابة  ي�شعر  باأنه   ،2012 لندن  اوملبياد  يف  حرة  م   100
مل  اأن��ه  ل�شيما  الأم��ريك��ي،  املنتخب  خم�شرمي  من  لعتباره 

يتجاوز الثامنة والع�شرين من عمره.
يف  جميعها  لكن  عاملية  ذهبيات  بخم�ص  الفائز  ادري���ان  وخ��رج 
�شباقات البدل للفرق، منت�شرا يف التجارب الأمريكية املوؤهلة 

تاريخي  �شباق  يف  دري�شل  كايليب  ح�شاب  على  املجر  ملونديال 
فيها  ي��ن��زل  ال��ت��ي  الأوىل  امل����رة  لأن��ه��ا  ل��الأم��ريك��ي��ني  بالن�شبة 
�شباحان حتت حاجز ال�48 ثانية يف �شباق 100 م حرة خالل 

بطولة وطنية.
وبعد ف�شله يف التاأهل اىل اوملبياد ريو 2016، يعود املخ�شرم 
يف  ومثلها  اوملبية  ذهبيات  باأربع  الفائز   ، غريفرز  م��ات  الآخ��ر 
�شباق  خو�شه  خ��الل  من  الدولية  للم�شاركة  العامل،  بطولت 

ظهرا. م   100
قويا  امل�����ش��ارك خ�شما  الأم��ريك��ي  ال��ف��ري��ق  �شيكون  وب��امل��ج��م��ل، 
فائزة  كينغ  ليلي  اي�شا  ي�شم  كونه  بوداب�شت  اأحوا�ص  يف  جدا 
اي�شا  ف��ائ��زة  م��ان��وي��ل  و���ش��ي��م��وين    2016 ري���و  يف  بذهبيتني 

بذهبيتني يف ريو وراين موريف فائز بثالث ذهبيات يف ريو.

وبوجود مانويل ومالوري كومريفورد التي فازت ب�شباق 100 
املتحدة  ال��ولي��ات  الأم��ريك��ي��ة، �شتكون  التجارب  م ح��رة خ��الل 
لل�شيدات  التتابع  �شباق  ذهبية  اأ�شرتاليا على  ملقارعة  مر�شحة 
لكينغ، ف�شيطرت على  بالن�شبة  اأم��ا  ح��رة.  م   100 م��رات   4
وحطمت  الأمريكية  التجارب  خ��الل  ال�شدر  �شباق  مناف�شات 
زمن  اأ���ش��رع  وحققت  م   50 �شباق  يف  الوطني  القيا�شي  الرقم 
دائما جمال  اأن هناك  توؤكد  ال�شابة  ال�شباحة  العام، لكن  لهذا 
فهذا  اأمريكيا  قيا�شي  رقما  ت�شجل  »اأن  م�شيفة  للتح�شني«، 
�شيء رائع على الدوام، لكني اأمل اأن اأحقق نتيجة اأف�شل بع�ص 
يف  العاملي  القيا�شي  الرقم  حتطيم  حد  اىل  والو�شول  ال�شيء 
ي�شد  اأن  �شيحاول دري�شل )20 عاما(  بوداب�شت«. ومن جهته، 
وهو  الفرا�شة،  �شباقات  يف  ل�شيما  فيلب�ص  خلفه  ال��ذي  الفراغ 
اأ�شرع  اأنه قادر على ذلك اىل حد ما من خالل ت�شجيل  اأظهر 
توقيت لهذا املو�شم يف �شباق ال�100 م )50،87 ثانية( خالل 

التجارب الأمريكية.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

���ش��م��ن ا���ش��ت��ع��دادات امل��و���ش��م ال��ري��ا���ش��ي املقبل 
جمعة  ب���ن  اأح���م���د  اأع���ل���ن   2018-2017
الطنيجي – رئي�ص جمل�ص الإدارة باأن لعبة كرة 
القدم بالنادي �شت�شهد تغريات وطفرة جديدة 
وحديثة من نوعها يف العمل الفني والإداري من 
اأكادميية كرة القدم والهيكل التنظيمي  خالل 
اجلديد املطروح من اللجنة الريا�شية بالنادي 
 “ التالية  والوظائف  املنا�شب  �شي�شمل  وال��ذي 
امل�شرف العام ونائبه واملدير الفني لالأكادميية 
املراحل  وف�����رق  ال��ط��ب��ي  وال���ط���اق���م  وامل����درب����ني 
كرة  وم��در���ش��ة  �شنة   )18،15،13( ال�شنية 
وامل�شوؤول  �شنوات   )11،10،9،8( فرق  القدم 
الإداري لالأكادميية واإداريني الفرق واخلدمات 
يف  الح��رتايف  التطوير  ملواكبة  وذل��ك  امل�شاندة 

املواهب  واكت�شاف  لالعبني  ال��ب��دين  التاأهيل 
على  ت�شاعد  ال��ت��ي  التدريبية  اخل��ط��ط  وو���ش��ع 
تطوير  م��ع  الالعبني  وق���درات  م��ه��ارات  تنمية 
والإدارية  الفنية  الكوادر  الكفاءات من  وتنمية 
ريا�شية  بيئة  خلق  ذل��ك  يجعل  مم��ا  والطبية 
���ش��ام��ل��ة مل��ت��ط��ل��ب��ات امل��ج��ت��م��ع وا���ش��ت��ك��م��ال لعمل 
النادي  اأه�����داف  لتحقيق  ال��ك��روي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة 
ا�شتقطاب  يف  ال��ن��ادي  اإدارة  وت�شعى   .  « وغياته 
اأجل  من  والكفاءات  اخل��ربات  اأ�شحاب  الكوادر 
الإدارة  واأه��داف وتطلعات جمل�ص  روؤي��ة  تعزيز 
يف بناء جمتمع ريا�شي متميز لتنمية الثقافة 
تقييم  الدولة مع  ال�شائدة حاليا يف  الريا�شية 

ورفع م�شتوى الأداء مبختلف الفرق.
– نائب رئي�ص  ب��ن جمعة  ع��ب��داهلل  واأف���اد فهد 
باأن  الريا�شية  اللجنة  -رئي�ص  الإدارة  جمل�ص 
ال��ق��دم جاء  ك��رة  لأك��ادمي��ي��ة  التنظيمي  الهيكل 

من خالل درا�شة وخطة عمل لتوفري احتياجات 
ومتطلبات فرق كرة القدم يف الرتكيز على بناء 
اأ�ش�ص �شليمة ت�شعى اإىل �شقل مهارات الالعبني 
الالعبني  م��ن  جيل  وخلق  طاقتهم  وا�شتثمار 
النا�شئني متطور �شعياً للو�شول بهم للم�شاركة 
يف املنتخبات الوطنية.    وتعاقد نادي الرم�ص 
مديراً   – هيلجا  طاهر  الكابنت  البو�شني  مع 
بالذكر  ال��ق��دم واجل��دي��ر  ك��رة  لأك��ادمي��ي��ة  فنياً 
اأن��ه �شاحب خربة اأك��ر من 40 عام يف املجال 
داخل  الريا�شية  الأندية  العديد من  وعمل يف 
الدولة ومنها: نادي ال�شعب – نادي الن�شر – 
وان�شمام لعبني  انتاج  و�شاهم يف  دب��ي.   ن��ادي 
اإ�شافة جديدة  يف املنتخبات الوطنية.  ويعترب 
كرة  ت��دري��ب  ومنهجية  مهنية  م�شتوي  ل��رف��ع 
العلمية  الأ�شاليب  اأ�شا�ص  على  بالنادي  القدم 

من خالل الربامج واملهارات التنظيمية.  

باإ�شراف البو�شني طاهر هيلجا  

نادي الرم�س ين�شئ اأكادميية كرة القدم 

مت��ك��ن ال������دراج ل��وي�����ص م��ي��ن��ت��ج��ي�����ص م���ن فريق 
الإم�����ارات م��ن احل��ف��اظ على امل��رك��ز ال��ث��ام��ن يف 
التا�شع  امل��رك��ز  يف  ح��ل  بعدما  ال��ع��ام  الت�شنيف 
فرن�شا.  ج��ول��ة  م��ن  ع�شرة  ال�شابعة  املرحلة  يف 
متكن  اأب�������داه  ال�����ذي  ال���ق���وي  الأداء  وب��ف�����ش��ل 
بينه  لي�شبح  الوقت  بعد  ك�شب  من  مينتجي�ص 
وثمانية  دق��ي��ق��ت��ان  الأب���ي�������ص  ال��ق��م��ي�����ص  وب����ني 

زميله  ح��ل  بينما   .)2:28( ث��ان��ي��ة  وع�����ش��رون 
الثاين  امل��رك��ز  يف  اأت��اب��وم��ا  داروي����ن  الكولومبي 
اإىل  دراج لي�شل  املرحلة كما كان ثاين  ع�شر يف 
اأعلى قمة يف جولة فرن�شا. فاز باملرحلة الدراج 
 ،) جامبو   NL لوتو  )فريق  روغليك  برميوز 
بينما ليزال كري�شتوفري فرووم )فريق �شكاي( 

مت�شدر يف الت�شنيف العام.  

ويف م��ع��ر���ص ح��دي��ث��ه ع��ن امل��رح��ل��ة، ق���ال لوي�ص 
�شعرت  جيدة.  اليوم  مرحلة  كانت  مينتجي�ص: 
اأن �شاقي يف حالة جيدة واأداء الفريق �شاعدين 
امل��ج��م��وع��ة التي  اأت��اب��وم��ا �شمن  اأي�����ش��اً. وج���ود 
اآخ��ر مرحلة  �شاعدين يف  البلوتون  ابتعدت عن 
من ال�شباق. بقى مرحلة واحدة فقط تت�شمن 
جبال وهي الأهم لأنها اآخر فر�شة للمت�شلقني.

بطولة  يف  امل�����ش��ارك  الأم���ريك���ي  املنتخب  ينتظر 
حتى  امل��ج��ر  حتت�شنها  ال��ت��ي  ل��ل�����ش��ب��اح��ة  ال���ع���امل 
املرتقبة  امل��واج��ه��ة  ال�����ش��رب  ب��ف��ارغ  احل����ايل،   30
الأبي�ص  والقر�ص  فيلب�ص  مايكل  الأ�شطورة  بني 
كايتي  ال�شباقات احلرة  ك�شفت جنمة  ما  بح�شب 

ليديكي.
يف  ابي�ص  قر�ص  �شد  �شرعته  فيلب�ص  و�شيخترب 
اطار برنامج »�شارك ويك« )اأ�شبوع القر�ص( الذي 

�شتبثه �شبكة دي�شكافري اليوم الأحد.
تاون  لكايب  املفتوحة  املياه  يف  �شورت  حلقة  ويف 
اجلنوب افريقية وبعنوان »فيلب�ص �شد القر�ص: 
�شيواجه  الكبري«،  الأبي�ص  �شد  الكبري  الذهبي 
اأكرب احليوانات املفرت�شة يف  فيلب�ص »حتديا من 

املحيط«، بح�شب ما روجت ال�شبكة.
اأغ�شط�ص  يف  ال�شباحة  م�شابقات  فيلب�ص  واعتزل 

املا�شي بعد اوملبياد ريو دي جانريو 2016 حيث 
اخلارق  ر�شيده  رافعا  وف�شية،  ذهبيات   5 اأح��رز 
اىل 28 ميدالية اأوملبية، بينها 23 ذهبية يف اأربع 

ن�شخ من اللعاب الأوملبية.
الهواء ومت  على  مبا�شرة  لي�ص  ال�شباق  اأن  ورغ��م 
ما  الكتمان  طي  نتيجته  بقيت  م�شبقا،  ت�شويره 
مت�شمرين  لفيلب�ص  ال�شابقني  الزمالء  �شيجعل 
الذين  اولئك  بوداب�شت، ل�شيما  التلفاز يف  خلف 
الأول من مناف�شات  اليوم  ل يخو�شون فاعليات 

ال�شباحة.
لقبها  ع��ن  الأح���د  ت��داف��ع  ال��ت��ي  ليديكي  وك�شفت 
نحاول  جميعا  »اأن��ن��ا  ح��رة  م   400 ل�شباق  بطلة 
احل�شول على قناة دي�شكافري ت�شانيل يف الفندق 
القر�ص  �شد  ال�شباق  م�شاهدة  من  نتمكن  لكني 

اليوم الأحد«.

�شتة  ع��ام��ا يف   20 البالغة  الأم��ريك��ي��ة  وت�����ش��ارك 
�شباقات لل�شباحة احلرة يف مونديال املجر، لكنها 
تتمنى لو باإمكانها التناف�ص �شد فيلب�ص اخلبري 

يف �شباقات الفرا�شة.
ع��ق��دت��ه اجلمعة  ���ش��ح��ايف  م���وؤمت���ر  وت���اب���ع���ت يف 
»اعتقدت اأين خ�شت مع مايكل �شباقا مترينيا اأو 
اثنني، وبالتايل ميكن القول اأننا ت�شابقنا. حبذا 
لو ميكنني مواجهته لكنه اعتزال ونحن ن�شارك 
يف ���ش��ب��اق��ات خم��ت��ل��ف��ة، وب��ال��ت��ايل م��ن امل���وؤك���د اأنه 
�شيتغلب علي...«، معرتفة باأن املنتخب الأمريكي 

يفتقد وجود الأ�شطورة فيلب�ص معه.
ووا�شلت »ا�شتقنا اىل مايكل، ا�شتقنا اىل ح�شوره 
يف  به  يقوم  مبا  �شعداء  جميعا  نحن  الفريق.  يف 
ما يخ�ص املرحلة التالية من حياته مع عائلته، 

وبروؤيته يقوم باأ�شياء خمتلفة«.

ي��ب��داأ ري���ال م��دري��د حملة ال��دف��اع ع��ن لقبه بطال 
للدوري الإ�شباين لكرة القدم من ملعب ديبورتيفو 
اأو 20 اغ�شط�ص املقبل، بح�شب  ل كورونيا يف 19 
رابطة  اأم�ص  ن�شرته  ال��ذي  اجلديد  املو�شم  برنامج 

الدوري.
اأما بالن�شبة للغرمي التقليدي بر�شلونة الذي تنازل 
املو�شم املا�شي عن لقب الدوري مل�شلحة ريال، فيبداأ 
م�شواره على اأر�شه �شد ريال بيتي�ص، على اأن تكون 
على  العمالقني  بني  الأوىل  ال�كال�شيكو  مواجهة 
املرحلة  العا�شمة يف  برنابيو« يف  »�شانتياغو  ملعب 
ليلة  ا�شبوع  منت�شف  يف  تقام  التي  ع�شرة  ال�شابعة 

عيد امليالد الذي ي�شادف هذا العام يوم الإثنني.

وقد يكون هناك تعديل يف موعد هذه املباراة ب�شبب 
ارتباط ريال مدريد بكاأ�ص العامل لالأندية املقررة 
يف المارات بعد احرازه دوري ابطال اوروبا للمرة 
تاريخه،  يف  ع�شرة  والثانية  ال��ت��وايل  على  الثانية 
امل��ل��ك��ي اىل نهائي  ال���ن���ادي  ت��اأه��ل  ل���ش��ي��م��ا يف ح���ال 

البطولة التي تقام بني 6 و16 دي�شمرب.
اأما مباراة الياب التي يحت�شنها ملعب »كامب نو«، 
ف�شتكون يف ال�شاد�ص من مايو يف املرحلة ال�شاد�شة 
20 من  ال���ذي يختتم يف  امل��و���ش��م  وال��ث��الث��ني م��ن 
العا�شمة  مم��ث��ل  ي��ب��داأ  ج��ه��ت��ه،  وم���ن  ذات����ه.  ال�شهر 
الخر اتلتيكو مدريد مو�شمه على ملعب خريونا، 
ويخو�ص  ال�����ش����واء.  دوري  اىل  اجل���دي���د  ال���واف���د 

للمو�شم  الأول���ي���ني  امل��رح��ل��ت��ني  وف��ي��اري��ال  اتلتيكو 
خارج قواعدهما ب�شبب تاأخر العمال يف ملعبيهما، 
في�شنتي  من  املو�شم  هذا  العا�شمة  فريق  ينتقل  اإذ 
الف  ل�70  ي��ت�����ش��ع  ج��دي��د  م��ل��ع��ب  اىل  ك���ال���دي���رون 
يف  �شيفا  يحل  ال��ذي  فياريال  يجدد  فيما  متفرج، 
املرحلة الفتتاحية على ليفانتي، املن�شة الأ�شا�شية 

يف ملعبه ال مادريغال.
مقابل  �شتاديوم  بينيتا  ل  ملعب  اتلتيكو  وا�شرتى 
30 مليون يورو، وينتقل اليه املو�شم املقبل وبا�شم 
جديد هو واندا ميرتوبوليتانو، على ا�شم ال�شركة 
واندا  دال��ي��ا  ل��ل��ن��ادي  ال��راع��ي��ة  ال��ع��ق��اري��ة  ال�شينية 

غروب .

ب�شانع  مت�شكه  كلوب  يورغن  الإنكليزي  لليفربول  الأمل���اين  امل��درب  اأك��د 
اأن بر�شلونة،  الألعاب الربازيلي فيليبي كوتينيو، ذلك ردا على ما يقال 

مليون   93 عر�ص  ال��ق��دم،  لكرة  الإ���ش��ب��اين  ال���دوري  بطل  و�شيف 
دولر ل�شم الالعب.

ومواطنه  فريقه  بني  الودية  امل��ب��اراة  ع�شية  كلوب  وق��ال 
ونريد  معا  العمل  ن��ري��د  ك��ون��غ  ه��ون��غ  يف  �شيتي  لي�شرت 
بذلك  القيام  اأج��ل  وم��ن  التالية،  اخلطوة  اىل  النتقال 

يجب اأن نبقى معا.
ل�شنا من  اأننا  اأوجهها هي  التي  الأهم  الر�شالة  ووا�شل 

الأندية التي تبيع لعبيها.
باحل�شول  بر�شلونة  رغبة  ع��ن  احل��دي��ث  وو���ش��ط 

الو�شط  لعب  ر�شح  كوتينيو،  خدمات  على 
 25 البالغ  الربازيلي  اآدم للنا زميله 

حتقيق  اىل  ال���ف���ري���ق  ل���ق���ي���ادة  ع���ام���ا 
اإنه  م�شيفا  املقبل،  املو�شم  النجاح 
اأن  مفاجئا  ول��ي�����ص  م��ذه��ل  لع���ب 
باأننا  اأ�شعر  الأندية.  ت�شعى خلفه 

ك���ب���رية هنا،  اأ����ش���ي���اء  ���ش��ن��ح��ق��ق 
كوتينيو  ف��ي��ل  ب�����اأن  واأ����ش���ع���ر 

�شيكون جزءا كبريا منها.
م����ن لعبي  »اإن�������ه  ووا�����ش����ل 
دوري  يف  ن���ح���ن  ال���ن���خ���ب���ة. 

الأبطال )الدور الفا�شل( 
اىل  اأول  نحتاج  ح�شنا،   -
التاأهل من الدور الفا�شل 
اىل دور املجموعات - لكن 
اإذا اأردنا الفوز مب�شابقات 
املمتاز،  مماثلة، وال��دوري 

التم�شك  اىل  ن�����ح�����ت�����اج 
بالعبني مثل فيليبي«.

يدافع  ال������ذي  ك��وت��ي��ن��ي��و  ووق������ع 
ع���ن ال�����وان ل��ي��ف��رب��ول م��ن��ذ 2013 

ق��ادم��ا م��ن ان��رت م��ي��الن الإي���ط���ايل، يف 
فريقه  م��ع  ج��دي��دا  عقدا  املا�شي  يناير 

احلايل ملدة خم�شة اأعوام ل يت�شمن بندا 
اإذا دفع املبلغ  جزائيا ي�شمح له بالرحيل 

املطلوب.
ليفربول  منح  اىل  الطامح  كلوب،  وي��رى 

دون  م��وه��وب  لع��ب  كوتينيو  اأن   ،1990 منذ  ال���دوري  يف  الأول  لقبه 
�شك لكن عليه اأن يكون ثابتا يف ادائه، م�شيفا »اإنه حقا لعب جيد جدا 
والأمر املهم اأنه ما زال �شابا وباإمكانه التح�شن. فيل لعب مهم 
جدا ج��دا«. من جهة اأخ��رى، رف�ص كلوب ال��ذي فاز فريقه 
على مواطنه كري�شتال بال�ص 2-�شفر يف مباراته الأوىل 
ال�شعي ل�شم لعب الو�شط  يف هونغ كونغ، احلديث عن 

الغيني نابي كيتا من ليبزيغ الأملاين.
وك���ان و���ش��ي��ف ب��ط��ل ال����دوري المل����اين رف�����ص اوائ����ل هذا 
عن  للتخلي  دولر  مليون   86 بقيمة  عر�شا  الأ���ش��ب��وع 

خدمات كيتا اىل فريق »احلمر«.
وت���اب���ع ك��ل��وب »ل��ي�����ص ل���دي اأي ���ش��يء اأق���ول���ه ب�����ش��اأن هذا 
روايات  يقال  م��ا  اأن  الوا�شح  م��ن  امل��و���ش��وع. 
و�شائل  اىل  متوجها  فيها«،  يل  راأي  ل 
تريدون  ما  »افعلوا  قائال  الع��الم 
ب��ه��ذه الأخ���ب���ار، الأم����ر ل يهمني 
لكن املحافظة على وحدة الفريق 

هو الأمر املنطقي«.
مدرب  ك�شف  املقابلة،  اجلهة  ويف 
�شك�شبري  كريغ  �شيتي  لي�شرت 
من  عر�شا  تلقى  فريقه  اأن 
للتخلي عن  الإيطايل  روم��ا 
ريا�ص  اجل���زائ���ري  اجل��ن��اح 
حمرز، موؤكدا »مت رف�شه 
اأ�شا�ص  على  لبق  ب�شكل 
اأن املبلغ املعرو�ص كان 

متدنيا«.
ووا�������ش������ل »م�������ا هو 
اأعلم.  ل  العر�ص، 
ري���ا����ص لع����ب يف 
وحتى  ل��ي�����ش��رت، 
اأ�����ش����م����ع خ���الف 
ذل���������������ك ن����ح����ن 
منه  ن�����ت�����وق�����ع 
اأداء  ي���ق���دم  اأن 
اىل  ي������رت������ق������ي 
املعيار  م�����ش��ت��وى 

الذي ن�شعه«.

مينتجي�س يوؤكد مركزه �شمن الع�شر 
الأوائل يف الت�شنيف العام

مواجهة مرتقبة بن فيلب�س والقر�س الأبي�س! 

مواجهتا ال�كال�شيكو يف املرحلتن 17 و36 بالليغا 

ليفربول متم�شك بكوتينيو ولي�شرت 
يرف�س عر�شا ملحرز 

ليديكي ترفع الراية الأمريكية بغياب فيلب�س 
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العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5084  عمايل جزئي
الق��ام��ة مبا  امل��ب��اين جم��ه��ول حم��ل  لتنظيف  1-ال�شنافر   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  عبداخلالق   /جليل  املدعي  ان 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )25357 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB173185139AE  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/8/14 ال�شاعة 08.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5190  عمايل جزئي
���ص.ذ.م.م جمهول  املعدنية  املدعي عليه / 1-داميوند جوي�ص للرتكيبات  اىل 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د غ���الم غ��و���ص حم��م��د م��ن��ري  ق��د اأقام 
 15407( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�������ش���اري���ف رقم 
ال�شكوى:MB172548185AE  وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة م�شاءا   15.00 ال�شاعة   2017/7/24
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6400  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-دار الم��اين للتجارة ���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /�شربي حممد احمد ح�شني  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   14000( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
ال�شكوى:MB174947918AE/2017  وحددت  والر�شوم وامل�شاريف رقم 
 ch1.A.1:لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/7/31 ال�شاعة 15.00 م�شاءا بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5466  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م  الفنية  لالعمال  1-الديدامونى   / عليه  املدعي  اىل 
اأق����ام عليك  الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /اح��م��د خم��ت��ار عبداحلميد اح��م��د  ق��د 
درهم(   17248( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
ال�شكوى  وامل�شاريف يف  وبالر�شوم  دره��م(  وق��دره )1000  ع��ودة مببلغ  وتذكرة 
املوافق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت    AE174023086MB:رقم
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة م�شاءا   15.00 ال�شاعة   2017/7/24
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4380  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بي ام زد ا�ص ملعدات اجهزة المن واملراقبة �ص.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /با�شكال نداب مونو  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )26750 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb173635261ae  وحددت لها 
جل�شة يوم الحد املوافق 2017/7/30 ال�شاعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4485  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ال�شعاع الذهبي للمقاولت �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /حممد و�شيم رازة �شلطان احمد متامي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
 1000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   9441( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
  MB171850225AE/2017:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
مبكتب  ���ص   08.30 ال�شاعة   2017/7/23 امل��واف��ق  الح���د  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3379  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ديندار لالعمال الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  الباز  قد  ال�شيد  املدعي /ا�شرف امني ح�شن  ان 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )25857 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB170625280AE  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق 2017/7/27 ال�شاعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4396  عمايل جزئي

الثقيلة واخلفيفة �ص.ذ.م.م  اىل املدعي عليه / 1-كمال الدين للنقل بال�شاحنات 
جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /ك��ل��ف��راز اح��م��د ام��ت��ي��از اح��م��د  ق��د اأقام 
 14506( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك 
دره����م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ وق����دره )800 دره����م( وب��ال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف رقم 
املوافق  اخلمي�ص  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت    AE172793433MB:ال�شكوى
فاأنت مكلف باحل�شور  لذا   ch1.A.2:بالقاعة ال�شاعة 08.30 �ص   2017/7/27
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4045  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بالنكو ملقاولت البناء �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /جميل م�شباح �شيد غريب  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   97330( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb173580015ae  وحددت لها جل�شة 
يوم الثالثاء املوافق 2017/8/8 ال�شاعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4495  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�شركة املحركات القوية ذ.م.م - فرع دبي جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممد بكري عبد ال�شادق علي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )97700 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb172600660ae  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق 2017/8/10 ال�شاعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6003  عمايل جزئي
جمهول  ذ.م.م  الغذائية  امل��واد  لتجارة  هبي  نيو  1-�شركة   / عليه  املدعي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ري��ح��ان اح��م��د ري��ا���ص ال��دي��ن  ق��د اأق���ام عليك 
ال����دع����وى وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )17840 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )1000 دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�������ش���اري���ف رقم 
يوم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB174380117AE/2017:ال�شكوى
لذا   ch1.A.2:بالقاعة م�شاءا   15.00 ال�شاعة   2017/7/26 املوافق  الربعاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5765  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-تو فريندز للخدمات الفنية ���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممد عريف كل حممد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)14769  عمالية  مب�شتحقات 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB174584627AE  وحددت لها جل�شة 
لذا   ch1.A.1:بالقاعة م�شاءا   15.00 ال�شاعة  امل��واف��ق:2017/7/31  الثنني  يوم 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5896  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ا�ص اي ا�ص بي ال للخدمات المنية ���ص.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /منى عبد ال�شكور عبداحلميد عبدالفتاح  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)17.700 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB174664494AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   2000(
م�شاءا   15.00 ال�����ش��اع��ة  امل������واف������ق:2017/7/26  الرب���ع���اء  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/2692  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- جنمة اجلداف خلدمات ال�شفن  جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/6/4  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�شالح/�شيد نظر ح�شني �شيد عارف عبا�ص بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية 
مبلغ )18910( درهم وبتذكرة عودة اىل موطنه على الدرجة ال�شياحية عينا او قيمتها 
وامل�شاريف  بالر�شوم  عليها  املدعي  وال��زام  اخ��ر  عمل  رب  بخدمة  يلتحق  مل  ما  نقدا 
ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/3165  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- �شيلفر كا�شتل لالن�شاءات �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/6/15  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�شالح/رجب م�شطفى حممد علي مبثابة احل�شوري بالزام املدعى عليها باأن توؤدي 
ال�شياحية  الدرجة  على  موطنه  اىل  العودة  وتذكرة  دره��م   )20.362( مبلغ  للمدعي 
عينا مامل يلتحق املدعي بالعمل لدى رب عمل اخر وباملنا�شب من امل�شروفات واعفت 
املدعي من ن�شيبه منها . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
ال�شيخ  ال�شمو  با�شم �شاحب  التايل لن�شر هذا الع��الن �شدر  اليوم  اعتبارا من  يوما 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/2110  عمايل  جزئي 

���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة  املعار�ص  لتنظيم  املحكوم عليه/1- برومولك�ص  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/6/1  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�شالح/ايلينا ايوليانا ايوردا�شى بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ 
)22484( درهم وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق 
بخدمة �شاحب عمل اخر والزمت املدعي عليها باملنا�شب من امل�شاريف واعفت املدعي 
من ن�شيبه وف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6040  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ريالتيك للكهروميكانيكية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /�شريه علي دانو مياه  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   24537( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت    MB171885469AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
 ch1.A.5:بالقاعة 08.30 �ص  ال�شاعة   2017/8/3 املوافق  اخلمي�ص  يوم  جل�شة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/7172  عمايل جزئي

������ص.ذ.م.م  ال��ك��ه��روم��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة  ل��الع��م��ال  دي  ان  1-دي   / ع��ل��ي��ه  امل���دع���ي  اىل 
جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ب�شري خ��ان �شاحب زم���ان خ���ان  قد 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام 
وامل�شاريف رقم  والر�شوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000   15120(
املوافق  الربعاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت    mb175176686ae:ال�شكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة م�شاءا   15.00 ال�شاعة   2017/7/26
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6333  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-زاهد را�شد للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  مبا ان املدعي /ا�شفاق حممد يو�شف بلو�ص  قد 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )16125 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB173476567AE  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2017/7/25 ال�شاعة 15.00 م�شاءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4488  عمايل جزئي
مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  التجارية  ابها  م�شاريف  1-موؤ�ش�شة   / عليه  املدعي  اىل 
الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  زي��د  قد  ابو  املدعي /عفيفي مو�شى عبدالعليم  ان 
 2000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)61308  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB172114882AE  وحددت لها 
جل�شة يوم الربعاء املوافق:2017/7/26 ال�شاعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري ، وامرت املحكمة بتق�شري ميعاد احل�شور خلم�شة ايام  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2783  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-هان�ص توما�ص للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد  �شابيتول   ديتابالن  /بري�شيال  املدعي  ان  مبا 
 3000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)91170  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB170677237AE  وحددت لها 
جل�شة يوم الربعاء املوافق:2017/8/9 ال�شاعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5838  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-احمد زقايل للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى ومو�شوعها  عليك  اأق��ام  قد  املدعي /حممود ح�شن حامد حممد   ان  مبا 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)15508  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
لها  ال�شكوى:mb172636997ae  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
 ch1.A.2:جل�شة يوم الثنني املوافق:2017/7/24 ال�شاعة 15.00 م�شاءا بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/2415  عمايل  جزئي 

مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  الفنية  للخدمات  �شيجنال  جرين  عليه/1-  املدعي  اىل 
املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  امني  حممد  �شهباز  املدعي/حممد  نا 
املذكورة اعاله ل�شالح/ حممد �شهباز حممد امني   بتاريخ 2017/5/24  يف الدعوى 
وتذكرة عودة  دره��م  وق��دره )7.787(  للمدعي مبلغا  ت��وؤدي  ب��اأن  عليها  املدعى  بالزام 
بالطائرة لوطنه عينا على الدرجة ال�شياحية او قيمتها نقدا ما مل يلتحق بخدمة رب 
عمل اخر والزامها باملنا�شب من الر�شوم وامل�شاريف واعفت املدعي من ن�شيبه منها 
ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03709/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03613/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده : هوى جا للتجارة العامة - �ص ذ م م - فرع 
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ :  طاهر حممد �شعيد عبدالرحيم عبدالرحمن   
ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:

1- حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري باخالء املدعي للعقار املوؤجر املبني بالوراق 
2- حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 
123470 درهم بدل اليجار عن املدة من 2017/12/2 وحتى 2017/4/19 وما ي�شتجد 
الخالء  تاريخ حتقق  الخ��ري وحتى  التاريخ  لهذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  منه 
اقرب   ايهما  اإمت��ام تنفيذ هذا احلكم بالخالء  او حتى  باتفاق الطرفني   الفعلي 

3- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 
من  ي��وم  ع�شر  خم�شة  خ��الل  احل��ك��م  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  ان��ك��م  نعلمكم  ل��ذل��ك 
تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم اتخاذ 

الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
       مذكرة اإعادة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1980  جتاري جزئي
 - اب��و  فيدا  اتونتا  نا�شر   -2 ����ص.ذ.م.م  العربي  الكوخ  كافترييا   -1  / املدعي عليه  اىل 
ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ويل  �����ص.ذ.م.م  العربي  ال��ك��وخ  لكافترييا  �شامن  ب�شفته 
اأقام عليك  ���ص.م.ع وميثله:فهد �شلطان علي لوتاه قد  املدعي/ بنك الحتاد الوطني 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )206.959.14( درهم 
والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 
ال�شتحقاق:2017/4/20 وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم  اخلمي�ص املوافق 
2017/7/27 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

       مذكرة اإعادة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1917  جتاري جزئي

 - ����ص.ذ.م.م 2- حممد جهانكري مالك عمر دين  املدعي عليه / 1- حممد جهانكري للتجارة  اىل 
ب�شفته �شامن ملحمد جهانكري للتجارة �ص.ذ.م.م 3- حممد اف�شل �شاه عبداللطيف �شاه - ب�شفته 
الحتاد  بنك  امل��دع��ي/  ان  الق��ام��ة مبا  ����ص.ذ.م.م جمهويل حمل  للتجارة  ملحمد جهانكري  �شامن 
املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ل��وت��اه  علي  �شلطان  وميثله:فهد  ����ص.م.ع  الوطني 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )335.148.42( درهم والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق:2017/4/18 وحتى ال�شداد التام. وحددت لها 
جل�شة يوم  اخلمي�ص املوافق 2017/7/27 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ، علما بان مت احالة الدعوى اىل املحكمة لنظرها.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1445  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  مروان وان للتجارة �ص.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
�شفاف الوادي للتجارة العامة ذ.م.م وميثله:را�شد عبداهلل علي هوي�شل النعيمي قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما �شامنني مت�شامنني بان ي�شدد 
مبلغ وقدره )7500 درهم(  والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/8/7   ال�شاعة 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 1.C.12 بالقاعة  ���ص   8.30
اأيام  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/1392  جتاري  جزئي 

اىل املدعي عليه/1- ل كريبارى خلدمات التموين باملواد الغذائية �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
ال�شويدي  �شلطان  عي�شى  وميثله:حممد  ���ص.م.ع  للمرطبات  املدعي/دبي  ان  مبا  القامة 
املذكورة  الدعوى  يف    2017/6/13 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
اعاله ل�شالح/ دبي للمرطبات �ص.م.ع بالزام املدعي عليها )ل كريبارى خلدمات التموين 
باملواد  التموين  خل��دم��ات  كريبارى  )ل  للمدعي  ت���وؤدي  ب��ان  �����ص.ذ.م.م(  الغذائية  ب��امل��واد 
الغذائية �ص.ذ.م.م( مبلغ وقدره )17.506.50( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا 
من تاريخ:2017/4/18 وحتى ال�شداد التام والزمتها بامل�شاريف ومببلغ خم�شمائة درهم 
يوما  ثالثني  خالل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1914  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  �شركة النخبة ملقاولت البناء ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/دليلة انرتنا�شيونال �ص.ذ.م.م وميثله:را�شد عبداهلل علي هوي�شل النعيمي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ التفاقية املوؤرخة:2016/4/3 والزام 
املدعي عليهما �شامنني مت�شامنيني بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )396.000( درهم 
ال�شداد والر�شوم  القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام  والفائدة 
امل��واف��ق 2017/7/25    الثالثاء  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت  امل��ح��ام��اة.   وات��ع��اب  وامل�شاريف 
اأو من ميثلك  Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1445  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  ايه بي بافا لالن�شاءات ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/حكيم خان مي�شال خان   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مببلغ وقدره )14824 درهم(  والفائدة والر�شوم وامل�شاريف.  وحددت 
 Ch لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/8/14   ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
B.10.1 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1907  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- ب ب �ص ملقاولت البناء ���ص.ذ.م.م جمهول حمل 
اأقام   قد  ابوزيد   بركات �شابر  التنفيذ/�شابر  ان طالب  القامة مبا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )10152.9( وق��دره  به 
بال�شافة اىل مبلغ )722( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
        يف الدعوى رقم 2017/70  بيع عقار مرهون   

 3680 رق��م  ال��ع��ق��ار  على  التنفيذي  احل��ج��ز  ب��اي��ق��اع  ال��ق��رار  الق�شية:ا�شدار  م��و���ش��وع 
نظري  دب���ي  ب��ام��ارة  ال��راب��ع��ة  الثنية  مبنطقة  م��رب��ع  م��رت   1877.94 م�شاحته  ال��ب��ال��غ 

مببلغ:18.979.953/34 درهم.
طالب الإعالن:طالب التنفيذ:بنك ابوظبي التجاري

املطلوب اعالنه:املنفذ �شده:1- دليب راهولن جمهول حمل القامة
مو�شوع العالن:

نعلنكم ب��ان��ه مت احل��ج��ز ع��ل��ى ام��وال��ك��م اخل��ا���ش��ة وه���ي ع��ب��ارة ع��ن ق��ط��ع��ة الر�����ص - 
وقدره  ب��ه  امل��ط��ال��ب  للمبلغ  وف����اءا   - الر�������ص:3680  رق���م   - ال��راب��ع��ة  املنطقة:الثنية 

)18979953.34( درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/2073  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  الظفرة خلدما التموين باملواد الغذائية �ص.ذ.م.م  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/اجنايت للتجارة �ص.ذ.م.م وميثله:روكز جورج حبيقه   قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )58000 درهم(  
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد 
التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل.  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2017/8/1   
اأو من ميثلك  Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1976  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- املحيط ملقاولت البناء ���ص.ذ.م.م 2- �شعد ال�شيد حامد موافى 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ جالل حممد ا�شماعيل عبدالوهاب وميثله:روؤيا 
عليهما  املدعي  بالزام  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  العو�شي  حممد  عبداهلل 
درهم   )8000( وق���دره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي��ا  ب��ان  بينهما  فيما  والتكافل  بالت�شامن 
وحتى  ال�شيك:2013/10/20  حترير  تاريخ  من  �شنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة 
اتعاب املحاماة.  ال�شفة والر�شوم وامل�شاريف ومقابل  الزامهما بذات  التام مع  ال�شداد 
 Ch وحددت لها جل�شة يوم  الثالثاء املوافق 2017/7/25 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة 
C.13.1 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2155  جتاري جزئي

���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة  ارابيان لالملنيوم  اىل املدعي عليه / 1- م�شنع كورني�ص 
مبا ان املدعي/ �شركة الت�شميم ل�شناعة ال�شغال املعدنية ذ.م.م وميثله:يون�ص حممد علي 
بان توؤدي  املدعي عليها  بالزام  الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك  ال�شحي قد  اليا�ص  حممد 
للمدعية مبلغ وقدره )110.992( درهم وفائدة قانونية قدرها 12% من تاريخ رفع الدعوى 
و�شمول  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�شروفات  بالر�شوم  عليها  املدعي  وال��زام  ال�شداد  وحتى 
 2017/8/3 امل��واف��ق  اخلمي�ص  ي��وم   جل�شة  لها  وح���ددت  كفالة.  ب��ال  املعجل  بالنفاذ  احلكم 
ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل ، علما بانه مت احالة الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

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

اىل املدعي عليه/1- يو�شف احمد �شلطان جمعه العجماين 2- حممد �شجاد حممد حنيف ، 
اخل�شم املدخل/ 3- �شركة التميت �شتاندر للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهويل حمل القامة 
مبا ان املدعي/�شيد حممد كا�شف علي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 
2017/6/12  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ �شيد حممد كا�شف علي باخراج ال�شريك/

والزمته  ����ص.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  �شتاندر  �شركة/التميت  من  علي  كا�شف  حممد  �شيد 
مب�شروفات الدعوى ورف�شت ما زاد على ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابال 
با�شم  �شدر  الع��الن  ه��ذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2363  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- جورديف �شينغ جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ عبداهلل 
باخراج  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�شحي  ن�شيب  اهلل  م��ال  ب��الل 
التجاري  ال�شجل  م��ن  ا�شمه  �شطب  م��ن  امل��دع��ي  ومت��ك��ني  ال�شركة  م��ن  عليه  امل��دع��ي 
ال�شريك  با�شم  ا�شتمرارها  مع  اجلهات  ل��دى  الخ��رى  الر�شمية  والوراق  والرخ�شة 
بالرخ�شة والر�شوم وامل�شاريف.  بانهاء الج��راءات اخلا�شة  املواطن فقط والت�شريح 
 Ch بالقاعة  8.30 �ص  ال�شاعة   2017/8/2 املوافق  الربعاء  ي��وم   لها جل�شة  وح��ددت 
C.14.1 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ، علما بانه مت 

احالة ملف الدعوى من مكتب ادارة الدعوى اىل حمكمة التجارية اجلزئية.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2295  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- راجكو ترانكو�شو كو�شتا جيب كور�شنري جمهول حمل القامة 
ح�شن  وميثله:عبدالرحمن  ذ.م.م  ال�شيارات  لتاأجري  دب��ي  �شركة  امل��دع��ي/  ان  مب��ا 
عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  املطوع  حممد 
 %9 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )11918( وق��دره  مببلغ 
من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
 Ch وحددت لها جل�شة يوم  الثالثاء املوافق 2017/8/1 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
C.13.1 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1423  جتاري كلي

حمل  جمهول  بهاوي  بريوي�ص   -2 بهاوي  الدين  �شيف   -1  / عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك  ����ص.ذ.م.م قد  العامة  ا�شيا للتجارة  دي��دار  امل��دع��ي/  ان  الق��ام��ة مبا 
امل�شحوب  البنك  خماطبة  وبالعدم  �شيكات  ب��رد  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم  �شرفها  لوقف  عليه 
 Ch 2.E.22 جل�شة يوم  الربعاء املوافق 2017/8/9 ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1241  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- مكتب ال�شيخ نهيان بن حمدان بن حممد ال نهيان �شركة 
���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بثينة �شيجاب  الواحد  ال�شخ�ص 
الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك  وميثله:علي خلف ح�شني خلفاين احلو�شني قد 
املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )6.025.348( درهم والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة الفائدة 12% من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�شداد التام و�شمول 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها 
 Ch 2.E.21 جل�شة يوم  اخلمي�ص املوافق 2017/8/3 ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/420  جتاري  كلي 
ان املدعي/ ���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  العامة  اىل املدعي عليه/1- ماركى للتجارة 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  ���ص.ذ.م.م  للتكنولوجيا  ايك�شال  مايكرو 
2017/5/8  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ مايكرو ايك�شال للتكنولوجيا �ص.ذ.م.م بالزام 
توؤدي للمدعية مبلغ )172.000(  ان  ���ص.ذ.م.م(  العامة  للتجارة  املدعي عليها الوىل )ماركى 
�شنويا   %9 بواقع  والفائدة  احلكم  تنفيذ  وقت  الم��ارات��ي  بالدرهم  يعادله  ما  او  امريكي  دول 
ومبلغ  بامل�شاريف  والزمتها  ال�شداد  احلا�شل يف:2016/8/4 حتى متام  ال�شتحقاق  تاريخ  من 
. حكما مبثابة  الثانية  عليها  املدعي  قبل  الدعوى  وبرف�ص  املحاماة  اتعاب  دره��م مقابل  الف 
احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن 

�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22

تنويه
بال�شارة اىل العالن ال�شادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 12054 بتاريخ 2017/06/24 
ترافانكور  التجارية:  الرخ�شة   )CN-1010914( التجارية  الرخ�شة  بخ�شو�ص 

خلدمات التموين ذ.م.م تنوه دائرة التنمية القت�شادية بانه ورد خطاأ يف العالن:
مل يتم حذف ال�شريك ح�شن عبداهلل ال�شيد ح�شن الها�شمي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فيجايا�شري راجي�ص راوكي ابوكوتان ناير %25
بال�شافة اىل التعديالت الواردة يف العالن ال�شابق

فعلى كل من له حق العرتا�ص على هذا الجراء مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
   اإعادة اإعالن ح�سور امل�ستانف �سده  بالن�سر 

يف ال�ستئناف  03/00393/2017 / �سكني  
اىل امل�شتانف �شده : الرب�ص للعقارات - وايرو �شوفت انرتنا�شونال - ذ م م 

مبا اأن امل�شتانف  : كراتو�ص للزجاج - �ص ذ م م 
قد اأقام �شدكم ال�شئناف  03/00393/2017/ �شكني  امام املركز بطلب بالتايل : 

الغاء احلكم امل�شتانف والق�شاء جمددا - قبول ال�شتئناف �شكال لتقدميه يف املواعد 
املحددة يف املو�شوع باملطالبة بكافة الطلبات الواردة ب�شحيفة الدعوى الفتتاحية.

مطالبة مالية  - الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى.  
الربعاء   ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اعالنكم  اإع���ادة  الق�شائية  اللجنة  وق���ررت 
ال�شتئنافية  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  ام��ام  م   2.00 ال�شاعة   2017/7/26 املوافق 
الوىل( بالدائرة ال�شتئنافية واملنعقدة مبقر مركز ف�ص املنازعات الإيجارية لنظر 
. فاأنت  الن�شر  تاريخ  اي��ام من  امل�شافة اىل ثالثة  اأم��ر بتق�شري م��دة  ، وق��د  الدعوى 
اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات. يتم  مكلف باحل�شور 

ا�شدار هذه الوثيقة الكرتونيا ول تتطلب اي ختم اوتوقيع

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
 اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/05672/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : ارحمه عبداهلل رحمه جمعه الفال�شي 
مبا اأن املدعي : فاطمة علي العوي�ص   

قد اأقام �شدكم الدعوى 02/05672/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم 
بالتايل

اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �شداد الجرة للماأجور للفرتة من 2017/1/28 
وحتى 2017/3/31 فرت�شد بذمة مبلغ 46000 درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره 

بال�شداد او الخالء يف 2017/5/7 
من  للفرتة  اي��ج��اري��ة  كقيمة  مبلغ  عليه  امل��دع��ي  بذمة  تر�شد  ان��ه   - مالية  مطالبة 

2017/1/28 وحتى 2017/3/31 رغم اخطاره يف 2017/5/7 ميتنع عن ال�شداد 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�شداد فواتري الكهرباء واملاء ديوا  

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 
املوافق  الث��ن��ني  ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اعالنكم  الق�شائية  اللجنة  وق���ررت 
بالدائرة  اخلام�شة(  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  ام��ام  2.30م  ال�شاعة   2017/7/24
اأمر  الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ص املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 
بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر. فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات  

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/05744/2017 / �سكني  

اىل املدعى عليه : احمد احل�شينى الب�شيونى حممد ، ومي�شيل تريي�شو باين  
مبا اأن املدعي : خالد �شلطان خليفة �شلطان الفالحي 
   وذياب �شلطان خليفه �شلطان الفالحي 

 قد اأقام �شدكم الدعوى 02/05744/2017 /�شكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له عدد )2( �شيك مبلغ 18000 كقيمة ايجارية وتبني 

عدم وجود ر�شيد لهم وميتنع عن �شداد مقابلهم 
مطالبة مالية  - الزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ وقدره 1874 درهم عبارة عن فواتري اعمال 

ال�شيانة والتكييف 
مطالبة مالية - ان العقد ت�شمن الن�ص على غرامة ارداد كل �شيك مبلغ )750( درهم وقد 

ارتد عدد )2( �شيك دون �شرف  
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

املوافق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اع��الن��ك��م  الق�شائية  اللجنة  وق����ررت 
2017/7/25 ال�شاعة 2.30 م  امام اللجنة الق�شائية )اللجنة ال�شابعة( بالدائرة الإبتدائية 
بتق�شري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�ص 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  الن�شر.  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�شافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
اعالن حكم 

 اإعالن حكم غيابي يف الدعوى رقم 2017/4031 اإيجارات  
املحكوم له طالب العالن / موؤ�ش�شة البفته العقارية 

العنوان / اإمارة دبي - ديرة - منطقة فريج املرر - جوار فندق الدبلومات - بناية عبداهلل حممد 
احمد الزرعوين - طابق 1 - مكتب 14 - �شفته : موؤجر 

الهاتف : 9714272077+ 
املحكوم عليه املطلوب اعاله / دلويندر �شينغ اناند �شينغ 

العنوان : اإمارة دبي - منطقة املرقبات بناية البفتة جراند ديرة - �شقة رقم 606 - رقم مكاين 
: 95545 31067 رقم الر�ص 330-0 

منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة : 2017/7/18 
حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري : 

- الزام املدعي عليه باخالء املاأجور وت�شليمه للمدعية خالية من ال�شواغل 
- الزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعية مبلغ اجمايل وقدره )25820 درهم( قيمة ال�شيك املرتد 

من تاريخ 2017/3/10 وحتى 2017/5/9 وما ي�شتجد من اجور حتى الخالء الفعلي 
- الزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعية مبلغ 1000 درهم غرامة ارتداد ال�شيك وفقا للبند 17 

من عقد اليجار 
ي��وؤدي للمدعية مبلغ  1000 دره��م  ح�شب البند 17 من عقد اليجار  ال��زام املدعي عليه ان   -

غرامة التاأخري يف ال�شداد 
- بالزام املدعي عليه ان ي�شلم للمدعية براءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه للفواتري امل�شتحقة 

على املاأجور حتى تاريخ الخالء الفعلي 
- والزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شروفات. 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1754  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- مركز ام اند ايه للتجميل جمهول حمل القامة 
اأق���ام  عليك  مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/جيما دي��ال ك���روز الرك����ون  ق��د 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )10025( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   ر�شوم خلزينة  دره��م   )903( مبلغ  اىل 
�شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 تخ�شى كل مدينة م�شيفة لدورة الألعاب الأوملبية من وقوعها 
�شحية اأمر من اثنني: اعتداء دام اأو كلفة مالية باهظة يتطلب 
اأوملبياد  م�شيفة  لطوكيو  ان  ال  ط��وي��ل��ة.  ���ش��ن��وات  تعوي�شها 

2020 هاج�شا اإ�شافيا: زلزال اأو موجة ت�شونامي مدمرة.
التي  ال�شيفية  الل��ع��اب  دورة  ان��ط��الق  على  اأع���وام  ثالثة  قبل 
 ،2020 يوليو   24 من  ب��دءا  اليابانية  العا�شمة  ت�شت�شيفها 
ت��ب��ذل ���ش��ل��ط��ات امل��دي��ن��ة ج���ه���ودا م�����ش��اع��ف��ة ل��ت��ب��دي��د خماوف 
الريا�شيني والزوار املرتقبني يف هذا احلدث الريا�شي الأكرب 
يف العامل. وتعر�شت طوكيو واملناطق املحيطة بها لهزات اأر�شية 
قوية على مدى العقود املا�شية اأبرزها زلزال كانتو الذي اأودى 
بحياة اأكر من 100 األف �شخ�ص عام 1923، لوقوعها على 

فالق زلزايل ن�شط.
كما �شربت اليابان يف العام 2011 هزة �شخمة تبعتها موجة 
األ��ف �شخ�ص يف   18 اأك��ر من  اأدت��ا اىل مقتل  »ت�شونامي«  مد 
�شمال �شرق البالد، وعانى على اثرها املاليني من انقطاع يف 

ح�شول  اىل  ا�شافة  النقل،  و�شائل  وت��وق��ف  الكهربائي  التيار 
م�شافة  على  ال��واق��ع  ال��ن��ووي،  فوكو�شيما  مفاعل  م��ن  ت�شرب 
240 كلم من طوكيو. ويقول امل�شوؤول يف معهد ر�شد الزلزل 
يف جامعة طوكيو ناو�شي هرياتا لوكالة فران�ص بر�ص اذا وقعت 
ار�شية كبرية يف منطقة طوكيو يف الفرتة حتى انطالق  هزة 
اللعاب �شنة 2020، لن يعود ال�شوؤال حول ا�شت�شافة الألعاب 
الياباين  القت�شاد  ك��ان  اذا  ما  معرفة  عن  واإمن��ا  عدمها،  من 
الفاتورة  ت�شل  ان  ويتوقع  ج��دي��د.  م��ن  النهو�ص  �شي�شتطيع 
القت�شادية، يف حال حدوث هزة ار�شية �شخمة اىل 95 مليار 
ين )730 مليار يورو(. ويو�شح هرياتا انه يف هذه احلالة لن 
يكون اأمامنا �شوى البحث عن مدينة م�شيفة اأخرى. وعرفت 
الأر�شية،  ال��ه��زات  تواتر  مع  للتاأقلم  ال���دوؤوب  بعملها  اليابان 

ل�شيما يف جمال البناء. ويوؤكد امل�شوؤول يف بلدية طوكيو املكلف 
»اليابان  ان  �شونادا  �شاتورو  الوملبية  املن�شاآت  على  ال���ش��راف 
البناء فيها هي الكر  للهزات الر�شية، لكن قواعد  معر�شة 

دقة يف العامل«.
وي�شيف نقوم بكل ما ن�شتطيع لتح�شري املواقع من اجل �شمان 
حياة اآمنة لكل �شخ�ص يف ظل احتمال وقوع هزة اأر�شية كبرية. 
مقاومة  معايري  تلبي  ال�����ش��روط  ك��ل  ان  على  ���ش��ون��ادا  وي�����ش��دد 
الهزات، ولذا مت تعزيز وتقوية البنى التحتية على غرار ملعب 
وبلغت  ال��ط��ائ��رة،  ال��ك��رة  مناف�شات  �شي�شت�شيف  ال��ذي  اأري��اك��ي 
واأقيم على جمموعة �شخمة  دولر،  مليون   320 بنائه  كلفة 
للجنة  العام  املدير  وي��رى  املطاطية.  ال�شدمات  ممت�شات  من 
طوكيو  ان  موتو  تو�شريو   2020 لأوملبياد  املنظمة  اليابانية 

»ه��ي م��ن امل���دن الف�����ش��ل ا���ش��ت��ع��دادا يف ال��ع��امل مل��واج��ه��ة كارثة 
الزلزل،  ملحاكاة  الر�شمية  التجارب  اأحدث  وبح�شب  طبيعية«. 
تبلغ ن�شبة احتمال وقوع زلزال يف العا�شمة يف العقود الثالثة 
املقبلة %70. و�شتوؤدي هزة بقوة 7،3 درجات يف حال حدوثها 
احلرائق(  ب�شبب  منهم   70%( �شخ�ص  ال��ف   23 مقتل  اىل 
واىل تدمري 610 الف مبنى. وطوكيو هي املدينة الوحيدة يف 
العامل التي تقوم على ثالث طبقات بنائية، بينما تعترب مدينة 
لزلزال  تعر�شا  الأك��ر  املدنية  املناطق  املجاورة من  يوكوهاما 
قوي اأو »ت�شونامي«، بح�شب درا�شة اأجرتها عام 2013 �شركة 
التاأمني.  لإع��ادة  �شركة  اأك��رب  ثاين  ال�شوي�شرية،  ري«  »�شوي�ص 
واذا ما ترافق الزلزال مع »ت�شوماين«، يبدو املنظمون لالألعاب 
مطمئنني اي�شا لن املن�شاآت الوملبية يف خليج طوكيو جهزت او 

ق��ادرة على مقاومة موجة عارمة ي�شل  ب�شدود  متت حمايتها 
ارتفاعها اىل مرتين. ال ان الباحث املتخ�ش�ص يف درا�شة هذه 
اىل  فقط  الركون  عدم  من  يحذر  �شوزوكي،  كوجريو  املوجات 
الج����راءات ال��وق��ائ��ي��ة. وي��ق��ول ان ال���ش��رار ق��د تتجاوز بكثري 
اأم���ت���ار، ح��ت��ى جدران   10 امل��ت��وق��ع. ع��ن��دم��ا تبلغ امل��ي��اه ارت��ف��اع 
ال�شمنت امل�شلح تتهاوى. ل ميكننا الركون اىل ال�شدود فقط، 
وامنا تكون عمليات الإجالء مهمة للغاية . وتعتزم بلدية طوكيو 
ل��زوار الأل��ع��اب �شبل الت�شرف  اإع��داد كتيب بلغات ع��دة، ي�شرح 
اأي كارثة. كما تنظم حمالت  وعمليات الج��الء يف حال وقوع 
ومتارين توعية موجهة اىل الجانب. ويركز الخت�شا�شي يف 
الكوارث الطبيعية يف جامعة طوكيو مانابو تاكاها�شي على ان 
ان  ال  مماثلة،  اأو�شاع  على  طفولتهم  منذ  اعتادوا  اليابانيني 
الأوىل،  للمرة  يكت�شفون طوكيو  والريا�شيني  الألعاب  متابعي 
ول يعرفون اىل اين وكيف يهربون يف حال ح�شول �شيء من 

هذا القبيل .

طوكيو تريد تهدئة املخاوف زلزال يف اأوملبياد 2020 

الريا�شي  الثقايف  احلمرية  نادي  ا�شتقبل 
المارات  احت��اد  وف��د  اأم�����ص  م�شاء  مبقره 
�شلطان  �شيف  �شلطان  برئا�شة   لل�شباحة 
ال�شماحي رئي�ص اإحتاد الإمارات لل�شباحة 
ال��زح��م��ي ع�شو جمل�ص  ي��راف��ق��ه ع��ب��داهلل 

اإدارة احتاد المارات لل�شباحة .
واط��ل��ع خ��الل ال��زي��ارة على م��ا يتوافر يف 
النادي من بنية حتتية متطورة يف تاأهيل 
لعبي ال�شباحة ف�شال عن توافر الكوادر 
لتاأهيل  جهودها  تتكامل  ال��ت��ي  الب�شرية 

لعبي للمناف�شات املحلية والدولية .
ا�شتقبل وفد الحت��اد كل من �شامل غامن 

اإدارة نادي  ال�شام�شي نائب رئي�ص جمل�ص 
احلمرية الثقايف الريا�شي يرافقه اأع�شاء 
جمل�ص الإدارة وهم ماجد �شعيد املهريي 
املدير املايل و اأحمد علي بن معيل الكتبي 
حميد  و  اجلماعية  الأل��ع��اب  جلنة  رئي�ص 
عبيد غدير رئي�ص جلنة الألعاب الفردية. 
ونقل �شامل غامن ال�شام�شي ترحيب اأ�شرة 
ال�شام�شي  جمعه  برئا�شة  احلمرية  ن��ادي 
انتخابات  يف  جناحه  على  ال�شماحي  وهناأ 
الحتاد وبتوزيع احلقائب الإدارية متمنيا 
للريا�شة  جن���اح���ا  ي��ح��ق��ق  اأن  ل����الحت����اد 
ن��ادي احلمرية  اأن  اإىل  الم��ارات��ي��ة واأ���ش��ار 

من اأع��رق الن��دي��ة يف ال��دول��ة يف الن�شاط 
ال�شلة بالن�شطة  املائي وله اهتمام وثيق 
تلك  يف  ودول��ي��ة  حملية  ومكانة  البحرية 
اإىل  ال�شام�شي  ���ش��امل  ِواأ����ش���ار  ال��ري��ا���ش��ات 
التعاون  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�ص  �شيا�شة  اأن 
الريا�شة  الحت�������ادات  ك���اف���ة  م���ع  امل��ط��ل��ق 
وامل�شاركة ل�شناعة مواهب اإماراتية متثل 

الدولة وحتقق اجنازات ريا�شية لها .
ال�شاحمي  ب��ا���ش��ط��ح��اب  ال�شام�شي  وق���ام 
الريا�شي  ب��امل��ج��م��ع  ج��ول��ة  يف  وال��زح��م��ي 
الذي  املجهز  امل�شبح  على  واأط��ل��ع  للنادي 
ي�شمه النادي �شمن مرافقه والتي هياأها 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن 
الأعلى  املجل�ص  ع�شو  القا�شمي  حممد 
لالحتاد حاكم ال�شارقة _ حفظه اهلل _ 

خلدمة اأبناء احلمرية .
عدد  ع��ل��ى   ال�شماحي  ال�شام�شي  واط��ل��ع 
التي  اخلدمات  مثل  احليوية  املرافق  من 
الريا�شية  امل��ع�����ش��ك��رات  م��ب��ن��ى  ي��ق��دم��ه��ا 
الريا�شية  وال�شالة  مل��رت��ادي��ة،  )ال��ف��ن��دق( 
املغطاة املتعددة الأغرا�ص وامل�شبح، ومكتبة 

ومتحف النادي، 
لبحث  اجتماع مو�شع  بعدها عقد  وجرى 
النادي  ب��ني  امل�شتقبلية  ال�����ش��راك��ة  ت��ع��زي��ز 

على  ال�شباحة  ري��ا���ش��ة  خل��دم��ة  والحت����اد 
م�شتوى الدولة ويف ال�شعد اخلارجية .

مقرتح  ال���ن���ادي   ب��ا���ش��م  ال�شام�شي  وق���دم 
اخلا�ص  الريا�شي  الثقايف  احلمرية  نادي 

باإقامة النادي لبطولة رماية حتت املاء 
�شلطان  �شيف  �شلطان  اأ���ش��اد   وم��ن جانبه 
ال�شماحي رئي�ص اإحتاد الإمارات لل�شباحة 
من  احلافل  ال�شتقبال  بهذا  �شعادته  عن 
اإدارة  جمل�ص  واأع�����ش��اء  رئي�ص  نائب  قبل 
التعاون  اأهمية  واأك��د على  ن��ادي احلمرية 
النادي  ك��اف��ة خ��ط��ط  ب��ح��ث  امل�����ش��رتك��ة يف 
يف  ال�����ش��ب��اح��ة  ف���رق  ل��ت��ط��وي��ر  امل�شتقبلية 

ال���ن���ادي، م��ع��ت��رباً ال���زي���ارة ب��امل��ث��م��رة وعن 
احلمرية  ن������ادي  ق���دم���ه  ال������ذي  امل����ق����رتح 
باعتماد  ووج��ه  بناء  املقرتح  اأن  اإىل  اأ���ش��ار 
البطولة . واأثنى ال�شماحي على اإمكانيات 
النادي  اإىل متكني لعبي  الرامية  النادي 
يف ف����رق ال�����ش��ب��اح��ة وب���ح���ث  ���ش��ب��ل تعزيز 
النادي  ب���ني  ال���ت���ع���اون  اأوا�����ش����ر  وت��وط��ي��د 
كرم  ال��زي��ارة  خ��ت��ام  ويف  ال�شباحة  واإحت����اد 
�شعادة  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  نائب 
�شامل غامن ال�شام�شي رئي�ص الإحتاد بدرع 
النادي واألتقط احل�شور ال�شور التذكارية 

على هام�ص الزيارة.

ال�شماحي ي�شيد باإمكانات النادي وتعاون جمل�س اإدارته 

نادي احلمرية ي�شتقبل رئي�س احتاد ال�شباحة ويوؤكد على التعاون 
ل�شناعة مواهب اإماراتية 

ت�شكيك يف اإمكانية امتام �شفقة 
�شاوثامبتون الجنليزي 

 
الجنليزي  �شاوثامبتون  نادي  ل�شراء  تقدمت  �شينية  موؤ�ش�شة  مالك  قال 
اإن ال�شفقة توقفت واإن��ه مل يعد واثقا يف رغبة  لكرة القدم ام�ص اجلمعة 
املالكة احلالية للنادي يف بيعه. ومنذ بداية العام احلايل دخلت �شركة لندر 
مطولة  مفاو�شات  يف  وال���ش��ت��ادات  املالعب  بناء  يف  املتخ�ش�شة  ال�شينية 
ل�شراء النادي املناف�ص يف الدوري الجنليزي املمتاز لكرة القدم من مالكته 
احلالية كاترينا ليبهر لكن ال�شفقة واجهت بع�ص العرات ومنها ان�شحاب 
قال جاو جي�شينغ موؤ�ش�ص  بكني  ني�شان. ويف  اأبريل  ال�شفقة يف  لندر من 
»الأم���ور غري  التفا�شيل  الك�شف ع��ن مزيد م��ن  ل��روي��رتز دون ع��ن  لن��در 

وا�شحة يف الوقت احلايل. البائعة تعيد التفكري يف عملية البيع«.
بالت�شريحات على  ي��دل  اإن ج��او مل  با�شم لن��در  ق��ال متحدث  ذل��ك  وبعد 
ال�شوي�شري  املولد  الأمل��اين  الأع��م��ال  وك��ان رج��ل  اإليه.  ن�شبت  ال��ذي  النحو 
اجلن�شية ماركو�ص ليبهر اأنقذ �شاوثامبتون من خطر الإفال�ص يف 2009 
2010 واأ�شحبت  اإبنته كاثرينا بعد وفاته يف  اإىل  النادي  وانتقلت ملكية 
�شاوثامبتون مركزا  واأحتل   .2014 يف  للنادي  التنفيذية  الرئي�شية غري 
الأربعة  امل��وا���ش��م  امل��م��ت��از يف  ال����دوري الجن��ل��ي��زي  ف��رق يف  اأول ثمانية  ب��ني 

الأخرية ولديه برنامج طموح لتطوير املواهب.
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اإعــــــــــلن
ولعب  للهدايا  �شويحان  ال�ش�����ادة/برج  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الطفال رخ�شة رقم:CN 1185357  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة غريب حارب فرحان مبارك الكويتي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد طناف نا�شر �شحمي الهاجري
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1.5*2.5 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري من/برج �شويحان للهدايا ولعب الطفال

BURJ SUWAIHAN GIFTS & TOYS
 اىل/ مكتبة املروى للقرطا�شية 

ALMARWA STATIONERY BOOKSHOP
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع ادوات القرطا�شية - بالتجزئة )4761003(

تعديل ن�شاط/حذف بيع اللعاب ولعب الطفال - بالتجزئة )4764001(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الهدايا - بالتجزئة )4773402(

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كراج حممد ريا�ص

 رخ�شة رقم:CN 1106920  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/احمد عبداهلل علي حامد الدرعي من وكيل خدمات اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ احمد عبداهلل علي حامد الدرعي من 0% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عمران يون�ص حممد يون�ص
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*3.90 اىل 1*3.9

تعديل ا�شم جتاري من/كراج حممد ريا�ص
MOHAMMAD RIADH GARAGE

 اىل/ ميزان مدينة اللكرتوين 
MADINA ELECTRONIC WHEEL BALANCE

تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شالح ميزان املركبات )ميزان الكرتوين( )4520008(
تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح ميكانيكي للمركبات )4520003(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22

اإعــــــــــلن
ال�ش�����ادة/ور�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1009061:بانوراما للحدادة  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22

اإعــــــــــلن
ال�ش�����ادة/ور�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1125513:الوقت للحدادة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة ن�شيم الريق 

CN 1125508:لتجارة اخل�شروات والفواكه رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة جمعه �شامل م�شبح را�شد الكعبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف غالب عبداهلل �شلطان �شيف الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

منوذج اإعلن بالن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :ال�شرق لال�شت�شارات الدارية

O orient m c t Realizing potential: طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :194649     بتاريخ : 2013/07/08
با�ش������م :ال�شرق لال�شت�شارات الدارية

وعنوانه:جزيرة ابوظبي - اخلالدية �ص.ب: 44713 هاتف: 026225999 فاك�ص: 026225970
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41 خدمات التدريب الداري التدريب يف جمال 

المن وال�شالمة. 
و�شف العالمة:العالمة عبارة عن حرف O باللون ال�شفر وب�شكل مميز وحول احلرف ثالث 
ال�شفر  باللون   orient m c t ويدنوه  وال�شفر  والحمر  الخ�شر  باللوان  ا�شهم �شغرية 

ويدنوه Realizing potential باللون ال�شود. 
ال�ش��رتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  22  يوليو 2017 العدد 12076 العدد 12076 بتاريخ 2017/7/22   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03807/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 112/2011  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده :  انفوي العاملية - جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : جلراج فا�شواين    

ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي :
1- الزام املنفذ �شده بان يوؤدي للمدعي مبلغ 58441 درهم 

2- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 
خم�شة  خالل  احلكم  هذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
ع�شر يوم من تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل 
املنا�شب  القانونية  الج����راءات  ات��خ��اذ  يتم  �شوف  املبينة  املهلة 

لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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الفجر الريا�ضي

م��ورات��ا يعتب��ر ت�شل����شي وك��ونت�ي »الأف�ش�ل« 
اعترب املهاجم الدويل ال�شباين الفارو موراتا ان ت�شل�شي هو 
اأف�شل  »من  كونتي  اأنطونيو  اليطايل  ومدربه  ن��اد«  »اأف�شل 
بعيد و�شوله اىل  وذل��ك يف ت�شريحات  ال��ع��امل«،  امل��درب��ني يف 

لندن لمتام �شفقة انتقاله اىل بطل الدوري النكليزي.
ويتوقع ان يوقع موراتا )24 عاما( عقدا مع ت�شل�شي ملدة 5 
ا�شبانيا  بطل  مدريد  ري��ال  �شفوف  من  انتقاله  بعد  �شنوات، 
جنية  مليون   80 بنحو  قيمتها  ق���درت  �شفقة  يف  واأوروب�����ا، 

ا�شرتليني )92،2 مليون دولر(.
هيرو  مطار  اىل  و�شوله  بعيد  ت�شريحات  يف  م��ورات��ا  وق��ال 
اأف�شل ناد ، م�شيفا ان كونتي الذي كان على  ان ت�شل�شي هو 
و�شك تدريبه يف يوفنتو�ص اليطايل عام 2014 قبل انتقاله 

لتدريب املنتخب اليطايل، هو اأحد اأف�شل املدربني يف العامل 
وانا �شعيد جدا بالعمل معه .

واعترب ان »الدوري النكليزي هو اأحد اأف�شل واأهم البطولت 
يف العامل، واأنا م�شرور جدا بوجودي هنا«.

وكان ريال مدريد ا�شتعاد موراتا العام املا�شي من يوفنتو�ص 
بطل ايطاليا يف املوا�شم ال�شتة الخرية، والذي ان�شم اليه عام 

.2014
و�شجل موراتا 20 هدفا يف 43 مباراة يف خمتلف امل�شابقات 
مع النادي امللكي ال�شباين الذي اأحرز يف املو�شم املن�شرم لقب 
الدوري ال�شباين للمرة الأوىل منذ 2012، واحتفظ بلقب 

دوري اأبطال اأوروبا.

وكان متوقعا ان ين�شم موراتا اىل مان�ش�شرت يونايتد، ال ان 
من  لوكاكو  روميلو  البلجيكي  خدمات  على  الأخ��ري  ح�شول 
يف  �شاهم  ل�شمه،  اأي�شا  ي�شعى  ت�شل�شي  كان  وال��ذي  ايفرتون، 

انتقال موراتا للنادي اللندين.
ب���دل من  ي��ح��ل م���ورات���ا يف خ��ط ه��ج��وم ت�شل�شي  ان  وي��رج��ح 
مواطنه دييغو كو�شتا الذي اأبلغه كونتي بانه ل يدخل �شمن 

خطته للمو�شم اجلديد.
وياأمل املهاجم البالغ من العمر 28 عاما يف العودة اىل ناديه 
ال�شابق اتلتيكو مدريد، على رغم ان الخري ممنوع من اإجراء 
تعاقدات جديدة قبل يناير املقبل بقرار من الحتاد الدويل 

)فيفا(.

للكاأ�ص  النهائي  ن�شف  ال��دور  اىل  تاأهلهما  بعد  اللقب وجامايكا و�شيفتها  املك�شيك حاملة  املوعد بني  يتجدد 
الذهبية اخلا�شة مبنطقة الكونكاكاف )اأمريكا ال�شمالية والو�شطى والبحر الكاريبي(.

النهائي ب�شق النف�ص على هندورا�ص بهدف  على ملعب جامعة فينيك�ص يف غليندايل، تغلبت املك�شيك يف ربع 
وليام�ص  وروماريو  فران�شي�ص  ل�شون  بهدفني  كندا  على  فازت جامايكا  فيما   ، بيتزارو  رودولفو  �شجله  وحيد 

مقابل هدف جلونيور هويلت.
 1-3( 2015 وتلعب املك�شيك مع جامايكا �شباح الثالثاء على ملعب روز بول يف با�شادينا يف اعادة لنهائي 
كاوبويز يف  ملعب  على  الثنني  كو�شتاريكا فجر  مع  املتحدة  الوليات  الثاين  النهائي  ن�شف  ويف  للمك�شيك(، 

ارلينغتون.
وتختتم البطولة �شباح اخلمي�ص املقبل بلقاء الفائزين يف دور الربعة على ملعب ليفاي�ص يف �شانتا كالرا.

و�شبق للمك�شيك اأن التقت جامايكا يف الن�شخة احلالية اي�شا �شمن مناف�شات املجموعة الثالثة التي ت�شدرتها 
الوىل بر�شيد 7 نقاط وبفارق نقطتني عن الثانية، وتعادل �شلبا يف مباراة باهتة 
خلت من كل �شيء. وتاأهلت املك�شيك اىل ن�شف النهائي للمرة ال�شاد�شة على التوايل، 

لكنها عانت هذه املرة يف غياب اف�شل لعبيها الذين �شاركوا حتى نهاية ال�شهر 
املا�شي يف كاأ�ص القارات يف رو�شيا التي ت�شت�شيف مونديال 2018.

وترك الهدف املبكر اثرا كبريا على اداء لعبي هندورا�ص التي بلغت ربع 
هدف.  اي  ت�شجل  ان  دون  ثالث  مركز  �شاحبي  اف�شل  كاأحد  النهائي 

يف املقابل، مل يدخل مرمى هندورا�ص ال هدف واحد اي�شا يف دور 
فائزة  تعترب  ان  قبل  كو�شتاريكا  ام��ام  بخ�شارتها  املجموعة 

الخرية  ل���ش��راك  الفرن�شية  غويانا  على  3-�شفر 
مالودا،  ف��ل��وران  ال�شابق  الفرن�شي  ال���دويل 

اجلولة  يف  كندا  مع  �شلبا  تعادلت  ثم 
ثالثة  وحلت  الخ���رية،  الثالثة 

يف املجموعة الوىل.
ويف ال�شوط الثاين، و�شعت 

ه�������ن�������دورا��������ص ح���ام���ل���ي 
�شغط  حت�����ت  ال����ل����ق����ب 

لها  و����ش���ن���ح���ت  ك���ب���ري 
ع��دة ف��ر���ص خطرية، 
اح���داه���ا رك��ل��ة حرة 
ن�������ف�������ذه�������ا روم����������ل 

وت�شديدة  ك��ي��وت��و 
لن�شا  لوفيديو 

اوقفها احلار�ص 
خ�����ي�����������ش�����و������ص 

كورونا .
وت��������������ف��������������ادى 
امل�������ن�������ت�������خ�������ب 
امل����ك���������ش����ي����ك يف 
ال������وق������ت ب����دل 
ال�����������������ش��������ائ��������ع 

�شوطني  خ��و���ص 
ورمبا  ا���ش��اف��ي��ني 

بعد  ترجيح  رك���الت 
ال����ف����ري����دو  ت���خ���ط���ى  ان 

كورونا  احل����ار�����ص  م��ي��خ��ي��ا 
القائم  فا�شابت  الكرة  و�شدد 

الي�شر . وكما يف املباراة الوىل، 
كندا  مناف�شتها  جامايكا  ف��اج��اأت 

ت���وق���ي���ع �شون  ب����ه����دف م���ب���ك���ر ح���م���ل 
ال�شاد�شة بعدما  فران�شي�ص يف الدقيقة 

ت��اب��ع ك���رة و���ش��ل��ت��ه م���ن ال��ن�����ش��ي��ط دارت 
ماتوك�ص.

البطلة ت�شاعف غلتها مع  وكادت و�شيفة 
انفرد  ال�����ش��اع��ة الول ع��ن��دم��ا  رب���ع  ان��ق�����ش��اء 

بوريان،  ميالن  الكندي  باحلار�ص  ماتوزك�ص 
فتدخل  امل��وق��ف  م��ع  التعامل  يح�شن  مل  لكنه 

الخري وابعد اخلطر .
ومل تهدد كندا مرمى جامايكا يف ال�شوط الأول 

اإل مرة واح��دة عرب �شايل لري��ن، بيد ان احلار�ص 
والقائد اجلامايكي اندرو باليك تدخل يف اللحظة 

املنا�شبة وانقذ املوقف . ويف ال�شوط الثاين، ا�شتعادت 
جامايكا بع�شا من �شيطرتها امليدانية و�شجلت الهدف 

من  ومتابعة  ماتوك�ص  م��ن  رائ��ع��ة  ت�شديدة  بعد  ال��ث��اين 
وليام�ص .

على  و�شيطرت  الخ��ري،  ال�شاعة  ن�شف  يف  كندا  وانتف�شت 
قل�ص  بعدما  الم���ل  هويلت  جونيور  لها  واع���اد  امل��ج��ري��ات، 

بعد  واخل���روج  اخل�شارة  يتمكن من جتنيبها  ان  دون  ال��ف��ارق 
ان ا�شاع فر�شة ثمينة عندما واجه باليك و�شدد من م�شافة 

قريبة، لكن الخري تاألق وابعد �شبح التعادل .

�شيتي خارج  الأول مع جاره  الدربي  يونايتد  مان�ش�شرت  ح�شم 
انكلرتا بنتيجة 2-�شفر اخلمي�ص يف لقاء ودي اأقيم على ملعب 

»ان اآر جي« يف مدينة هيو�شنت الأمريكية.
وي���دي���ن ف��ري��ق امل�����درب ال���ربت���غ���ايل ج���وزي���ه م��وري��ن��ي��و بفوزه 
الدويل  ايفرتون  ال��واف��د اجلديد من  اىل  ال��ل��دود  اجل��ار  على 
ال��ث��اين له  ال��ه��دف  ���ش��ج��ل  ال����ذي  ل��وك��اك��و  البلجيكي روم��ي��ل��و 
ا�شا�شيا،  ل��ه  م�شاركة  ث��اين  يف  احل��م��ر«  »ال�شياطني  بقمي�ص 
وا�شاف ماركو�ص را�شفورد الهدف الثاين بعد ثوان معدودة ، 
م�شجال بدوره هدفه الثالث يف ثالث مباريات خا�شها فريقه يف 
جولته الأمريكية. وكانت مباراة اخلمي�ص املواجهة الأوىل بني 
اجلارين خارج اململكة املتحدة وا�شتذكرا خاللها �شحايا اعتداء 
وا�شتهدف  املتطرف،  ال�شالمية  الدولية  تنظيم  تبناه  دام 
نف�شه  انتحاري  فجر  حني  املا�شي  مايو   22 يف  مان�ش�شرت 
يف ختام حفل مو�شيقي يف اإحدى �شالت املدينة الواقعة يف 
 75 �شخ�شا وج��رح   22 اأدى اىل مقتل  ما  انكلرتا،  �شمال 
اللقاء الأول بني اجلارين منذ الع��ت��داء يف  اآخ��ري��ن. وه��و 
املدينة، والذي كان الأكر دموية يف البالد منذ تفجريات 
وراح   ،2005 ع����ام  ل��ن��دن  يف  ال��ن��ق��ل  و���ش��ائ��ل  ا���ش��ت��ه��دف��ت 
�شحيتها 52 �شخ�شا. و�شبق للناديني التربع مببلغ مليون 
جنيه ا�شرتليني دعما ل�شحايا اعتداء مان�ش�شرت، واظهرا 
ال�شحايا  عائالت  مع  ت�شامنهما  اخلمي�ص  م��ب��اراة  خ��الل 
من خالل ارت��داء قم�شان عليها �شورة النحلة التي ترمز 

اىل مان�ش�شرت وقدرتها على تخطي ما 
امل���ب���اراة، �شتباع  اأ���ش��اب��ه��ا. وب��ع��د 

ه�����ذه ال��ق��م�����ش��ان يف م����زاد 
عائالت  اىل  ري��ع��ه  ي��ع��ود 

ال�شحايا.
املباراة  اأن  وراأى مورينيو 
تدريبية  ح�����ش��ة  »ك���ان���ت 
لفريقه،  ج�������دا«  ج����ي����دة 
فكرنا  ما  »ه��ذا  م�شيفا 

ب���������ه ع����ن����دم����ا 

مباراتني  خ�شنا  اجل��دي��د.  امل��و���ش��م  ل���ش��ت��ع��دادات  نخطط  كنا 
ال��دوري الأمريكي )فاز يونايتد على لو�ص  اأم��ام فريقني من 
 ،)1-2 �شيتي  لي��ك  �شولت  وري���ال   2-5 غالك�شي  اجنلي�ص 
وبعد ذلك بداأنا يف مواجهة اأف�شل الفرق يف العامل«. وا�شاف 
كانت جتربة جيدة، هم ميلكون لعبني جيدين جدا، ويلعبون 
كرة قدم جميلة. كان يلزمنا اأن نلعب ب�شورة جيدة ل�شيما يف 
ال�شوط الأول عندما كان باإمكاننا تقدمي كرة جيدة، م�شريا اىل 
اأن الالعبني ي�شعرون بالإرهاق. ووا�شل »اأنا را�ص حقا ومتاأكد 
من اأن )مدرب �شيتي ال�شباين( بيب غوارديول ي�شعر بالأمر 
ذاته. الأمر الأكر اأهمية هو اأن مننح الالعبني تدريبا عايل 
اجلودة. امل�شجعون وامللعب رائعون. م�شريا اىل اأن اأر�شية امللعب 
اأي من الفريقني. كل  اإ�شابات يف  اأي  كانت جيدة ومل حت�شل 
�شيء كان رائعا.  وكان مورينيو را�ص عن الوافدين اجلديدين 
القادم من  لينديلوف  فيكتور  ال�شويدي  الدفاع  وقلب  لوكاكو 
يريد  اأن��ه  م��وؤك��دا  ي��ورو،  مليون   35 مقابل  الربتغايل  بنفيكا 
اأقل تقدير وباأ�شرع وقت ممكن، م�شيفا  اآخر على  �شم لعب 
اأن يكون  اأريد  الفريق ولوكاكو، لينديلوف،  اأنظر اىل  »عندما 
اآخر  اإ�شافة لعب  »اإذا متكنا من  الفريق معي. ووا�شل  كامل 
- ل اأطالب حتى باإثنني - فاأريد اأن يح�شل هذا الأمر باأ�شرع 
�شوق  يف  املناف�شة  ال��ف��رق  ن�شاط  اأن  اىل  م�شريا  مم��ك��ن«،  وق��ت 
النتقالت يحتم على يونايتد تعزيز �شفوفه، ل�شيما يف ظل 
التعاقدات التي اأجراها ت�شل�شي حامل اللقب ب�شمه ال�شباين 
الفارو موراتا والفرن�شي تييمويه باكايوكو والأملاين انطونيو 

حم�شورة  تعد  مل  املناف�شة  اأن  مورينيو  وراأى  رودي��غ��ر. 
اأن  حتى  ب��ل  ول��ي��ف��رب��ول،  �شيتي  اأو  ت�شل�شي  مثل  ب��ف��رق 

املناف�شة  اأج��ل  م��ن  يلعب  ه��ام  و�شت 
املمتاز  ال���دوري  لقب  على 

املك�شيكي  )ب�������ش���م���ه 
هرنانديز  خ��اف��ي��ري 
واحل��ار���ص ج��و هارت 
ماركو  وال���ن���م�������ش���وي 
ارن����اوت����وف����ي����ت���������ص(. 
الفرق  وب��ال��ت��ايل، 

ة  جمتهد

جدا يف �شوق النتقالت واأنا بانتظار املزيد بالن�شبة ليونايتد 
ال���ذي ي��خ��و���ص م��ب��ارات��ني اخ��ري��ني يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة �شد 
قلل  جهته،  وم��ن  وبر�شلونة.  م��دري��د  ري��ال  ا�شبانيا  عمالقي 
غوارديول من اأهمية الهزمية واأ�شاد بالأداء الذي قدمه الواعد 
»لي�ص  م�شيفا  ل�شيتي،  العمرية  الفرق  من  القادم  اي��دن  فيل 
هناك ما اأقوله... مل اأر اأداء مماثال منذ فرتة طويلة - �شاهدنا 
اأن املدافع ال�شربي  اآخر«. وك�شف غوارديول  اداء من م�شتوى 
اأن  املتوقع  الفريق، ومن  ك��ولروف يف طريقه لرتك  الك�شندر 
يكون روما الإيطايل وجهته املقبلة. وتابع بخ�شو�ص كولروف 
ل اأحب العمل مع اأ�شخا�ص ل يريدون البقاء يف الفريق. هناك 
فر�شة كبرية لذهابه اىل روما. لقد اأعلمنا باأنه يريد الرحيل 
بنجامان  الفرن�شي  انتقال  احتمال  ك���ولروف  رحيل  ويعزز   .
اأ�شرك يف مباراة اخلمي�ص  مندي من موناكو اىل �شيتي الذي 
لعبه اجلديد كايل ووكر املنتقل من توتنهام يف �شفقة قدرت 

ب�61 مليون يورو، ما يجعله اغلى مدافع يف العامل.
الذي  ل��وك��اك��و  ب��ه��ديف  يونايتد  بتقدم  الأول  ال�����ش��وط  وان��ت��ه��ى 
بعد خ��روج غري موفق للحار�ص  زاوي��ة �شيقة  الكرة من  �شدد 
اث��ر مت��ري��رة طويلة م��ن الفرن�شي بول  اي��در���ش��ون  ال��ربازي��ل��ي 
الأرميني  من  بتمريرة  الكرة  و�شلته  ال��ذي  ورا�شفورد  بوغبا، 

هريك خميتاريان اثر هجمة مرتدة.
واجرى املدربان تبديالت باجلملة 
الذي  ال��ث��اين  ال�شوط  خ��الل 
البلجيكي  املهاجم  فيه  كان 
قريبا من هدفه ال�شخ�شي 
ال��ث��اين ل��ك��ن احل���ظ عانده 
بعدما نابت خ�شبات املرمى 
ع�����ن ح�����ار������ص ����ش���ي���ت���ي يف 

الدقيقة 53.

املك�شيك تواجه جامايكا يف ن�شف 
نهائي الكاأ�س الذهبية

بف�شل لوكاكو ورا�شفورد 

يونايتد يح�شم الدربي الأول خارج مان�ش�شرت 

ال�شطالع  يف  مي��ان��ع  ل  ال����ذي  ل��وي��ز  دي��ف��ي��د  ال���دف���اع  ق��ل��ب   يتوقع 
مب�شوؤوليات اإ�شافية اأن يتوىل جاري كاهيل قيادة ناديه ت�شيل�شي بطل 
الدوري الجنليزي املمتاز لكرة القدم بعد رحيل القائد جون تريي يف 

نهاية املو�شم املا�شي.
وبعد اأن ظل 13 عاما قائدا لت�شيل�شي انتقل تريي اإىل فريق الدرجة 
وتر�شح  اجل��اري  يوليو مت��وز  �شابق من  وق��ت  اأ�شتون فيال يف  الثانية 

التوقعات حاليا كاهيل لو�شع �شارة القيادة ب�شورة دائمة بدل منه.
وقال لويز الذي و�شع �شارة القيادة خالل عدة مباريات ملنتخب بالده 
اإن تركيزه حاليا من�شب على م�شاعدة الفريق ولي�ص على  الربازيل 

�شارة القيادة.

وقال لويز لل�شحفيني »اأعتقد اأن الأمور ت�شري يف اجتاه تويل جاري 
التي  بالقيادة  ب��ل  ال��ق��ي��ادة  ب�شارة  يتعلق  ل  الأم���ر  ل..  ومل  ال��ق��ي��ادة. 
متار�شها يف ك��ل ي��وم ومب���دى ال��ت��زام��ك وب��الأ���ش��ل��وب ال���ذي حت���اول به 

م�شاعدة الآخرين«.
واأ�شاف املدافع الربازيلي »�شبق يل و�شع �شارة القيادة وحاولت دوما 
اأنا هذه امل�شوؤولية منذ كنت  اأكون قائدا واأقدم امل�شاعدة. واأحببت  اأن 
اأحتمل  دوما  فاإنني  ولذا  بنفيكا  تاريخ  قائد يف  اأ�شغر  وكنت  �شغريا. 

امل�شوؤولية«.
واأو�شح لويز  عندما تلعب لأندية كبرية فاإنك دوما تتحمل م�شوؤولية 

وهذا ما يلزمنا بال�شتمرار والتطور.

وع���ن ط��م��وح��ات ف��ري��ق��ه ال��ل��ن��دين ق���ال ل��وي��ز »ي��ت��ع��ني علينا اأن نكون 
الدوري  بلقب  الفوز  اأردن��ا  اإذا  املا�شي  املو�شم  كنا عليه يف  اأف�شل مما 
الجنليزي املمتاز من جديد وتقدمي اأداء جيد على امل�شتوى الأوروبي 
اأن  تلعب لفرق كبرية لبد  »عندما  لويز  واأردف  الأب��ط��ال«.  يف دوري 
تكون طموحا وت�شيل�شي فريق كبري حيث يتعني عليك القتال على كل 
الدوري  بلقب  للفوز  و�شنقاتل  امل�شابقة..  كانت  اأيا  تناف�ص عليه  لقب 

الجنليزي وبالكوؤو�ص املحلية وبدوري الأبطال الأوروبي«.
و�شعيا للفوز باأول لقب يف املو�شم اجلديد �شيلتقي ت�شيل�شي مع جاره 
اللندين ار�شنال بطل كاأ�ص اجنلرتا يف مباراة الدرع اخلريية املحلية 

يف ال�شاد�ص من اأغ�شط�ص اآب املقبل.

ديفي��د لوي��ز: كاهي���ل القائ���د املقب��ل لت�شيل�ش�ي



    
�شرق منه خمدرات فات�شل بال�شرطة

تلقت  اأنها  الأمريكية،  فلوريدا  ولي��ة  يف  لل�شرطة  م�شادر  ذك��رت 
اأنه تاجر خم��درات، لالإبالغ عن �شرقة  ات�شاًل من �شخ�ص ادعى 
مقاطعة  �شريف  مكتب  تلقى  �شيارته.   من  الكوكايني  من  كمية 
اأوكالو�شا، مكاملة هاتفية من ديفيد بالكمون البالغ من العمر 32 
املال  من  مبلغاً  �شيارته  �شرق من  ما  �شخ�شاً  اإن  قال  ال��ذي  عاماً، 

بالإ�شافة اإىل كمية من الكوكايني. 
كان  بينما  �شيارته  دخ��ل  �شخ�شاً  اإن  ات�شاله،  يف  بالكمون  وق��ال 
وحوايل  دولراً،   50 مبلغ  منها  و�شرق  اإد،   400 �شارع  يف  متوقفاً 
بالبحث احلثيث  ال�شرطة  الكوكايني.  وقد قامت  اأوقية من  ربع 
ولدى  قليلة.  �شاعات  خ��الل  عليها  وع��رت  بالكمون،  �شيارة  عن 
اأنحاء  يف  امل��خ��درات  م��ن  كميات  على  ال�شرطة  ع��رت  تفتي�شها، 
خمتلفة من ال�شيارة.  يذكر اأن ال�شرطة قامت على الفور باإلقاء 
القب�ص على بالكمون، ووجهت اإليه تهمة حيازة الكوكايني ومواد 
خمدرة اأخرى، ومقاومة ال�شرطة اأثناء تاأدية عملها، وفق ما ورد 

يف موقع "يو بي اآي" الإكرتوين. 

بطل لكمال الأج�شام بال اأطراف
اأظهر مقطع فيديو مثري للده�شة، ن�شر على العديد من مواقع 
التوا�شل الجتماعي �شاباً م�شاباً بحالة وراثية نادرة وهو يتمرن 
باإطار عجلة �شخمة يبلغ وزنها 152 رطاًل، داخل �شالة ريا�شية 

يف منطقة تامبا بولية فلوريدا الأمريكية. 
ويظهر الفيديو، نيك �شانتونا�شتا�شو وهو يرفع الإطارات ال�شوداء 

الثقيلة، ت�شع مرات على الأقل ب�شرعة مثرية للده�شة. 
يذكر اأن ال�شاب يعاين من حالة وراثية نادرة تعرف با�شم متالزمة 
ويبلغ  الطفولة،  �شن  الأط��راف يف  توؤثر على منو  التي  هانهارت، 

معدل بقاء امل�شابني بها على قيد احلياة 30 باملئة فقط. 
ويقول �شانتونا�شتا�شو، اإن هنالك 12 �شخ�شاً م�شاباً بهذه احلالة 
"اأنا  8 منهم ماتوا بالفعل. واأ�شاف:  اأنحاء العامل، واأن  يف جميع 
اأمترن يف ال�شالة الريا�شية ب�شكل �شبه يومي، بدون كلل اأو تعب، 
واأ�شعى لتقوية ج�شدي على الدوام، ح�شلت على �شهرة وا�شعة على 
منوذجاً  لأ�شبح  التمرين  و�شاأوا�شل  ق�شري،  وق��ت  يف  الن��رتن��ت 

للياقة البدنية، وبطاًل يف كمال الأج�شام"
وق���د ا���ش��ت��ق��ط��ب ���ش��ان��ت��ون��ا���ش��ت��ا���ش��و اه��ت��م��ام امل��ت��اب��ع��ني ع��ل��ى مواقع 
ن�شرها  ال��ت��ي  ال��ع��دي��دة  الفيديو  مبقاطع  الج��ت��م��اع��ي،  التوا�شل 
وينوي  خمتلفة.  بطرق  يتمرن  وه��و  فيها  يظهر  والتي  م��وؤخ��راً، 
وقت  الب�شرية خالل  للتنمية  ي�شبح حما�شراً  اأن  �شانتونا�شتا�شو 
ق�شري لتحفيز النا�ص على قوة الإرادة والعمل اجلاد مهما كانت 

حالتهم اجل�شدية، وفق �شحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

قارب من العبوات البال�شتيكية للتوعية البيئية
والتلوث،  البيئة  ب�شوؤون  تعنى  بريطانية  خريية  جمعية  قامت 
ببناء قارب من العبوات البال�شتيكية، بعدما مت جمعها من كافة 
�شواطئ البالد، بهدف زيادة الوعي البيئي لدى ال�شكان، وتنبيههم 
اأغين�شت �شيوجيج  حيال خماطر الثلوث.  وبنت جمعية �شريفرز 
التي  البال�شتيكية  العبوات  اآلف  باأكمله من  القارب  الربيطانية، 

مت جمعها من خمتلف ال�شواطئ يف جميع اأنحاء بريطانيا. 
"بوتي ماك  ا�شم  عليه  اأطلقت  ال��ذي  القارب  اإن  املجموعة  وقالت 
الذي  التوعوي  "وي�شتالند"  م�شروع  من  ج��زء  هو  في�ص"  بوتل 
ال�شكان، وحت��ذي��ره��م من  ل��دى  ال��وع��ي  رف��ع م�شتوى  اإىل  ي��ه��دف 

خماطر رمي الف�شالت على ال�شواطئ ويف املحيط. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

بيع حقيبة اأرم�شرتوجن ب� 1.8 مليون دولر 
الأر�ص  اإىل  القمر  تربة  اأول عينات من  اأرم�شرتوجن جللب  نيل  الأمريكي  الف�شاء  رائد  ا�شتخدمها  بيعت حقيبة 
الثامنة  ال��ذك��رى  يف  اخلمي�ص  ي��وم  نيويورك  يف  م��زاد  يف  اأمريكي  دولر  مليون   1.8 بنحو  معروف  غري  ل�شخ�ص 
والأربعني لأول هبوط على القمر. وذكرت دار �شوذبيز للمزادات اأن احلقيبة التي ظلت ل�شنوات يف غياهب �شندوق 
يف مركز جون�شون الف�شائي يف هيو�شتون ا�شرتاها �شخ�ص �شارك يف املزاد عرب الهاتف ومل يرغب يف الك�شف عن 

ا�شمه. وقالت الدار اإنها توقعت اأن يرتاوح �شعر احلقيبة بني مليونني واأربعة ماليني دولر.
وكانت احلقيبة اأغلى قطعة ُتباع يف مزاد لتذكارات الف�شاء والتي ت�شمل خطة الرحلة اأبوللو 13 التي دونها طاقم 
دولر   43750 بنحو  وبيعت  جري�شوم  جا�ص  الرائد  ارتداها  ف�شاء  و�شرتة  دولر  األ��ف   275 بنحو  وبيعت  الرحلة 
و�شورة �شهرية لرائد الف�شاء باز األدرين الذي �شارك يف مهمة اأبوللو 11 والتي التقطها له نيل اأرم�شرتوجن وهي 
�شورة بيعت بنحو 35 األف دولر. وبعد عودة اأرم�شرتوجن وطاقم اأبوللو 11 اإىل الأر�ص يف يوليو 1969 ظل م�شري 
يف مراأب  ظهرت  جون�شون  مركز  من  اختفت  اأن  وبعد  لعقود.   احلقيبة امل�شماة "عودة العينة القمرية" جمهول 
ماك�ص اأري وهو مدير متحف يف كان�شا�ص اأدين ب�شرقتها يف عام 2014. وح�شلت خدمة املار�شال الأمريكية، وهي 
وكالة احتادية لإنفاذ القانون، على احلقيبة وعر�شتها يف مزاد ثالث مرات دون اأن جتذب م�شرتين اإىل اأن ا�شرتتها 

حمامية يف �شيكاجو ُتدعى نان�شي يل كارل�شتون يف عام 2015 بنحو 995 دولر.
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ترجيح موت بنينجتون منتحرًا
 عر على ت�ش�شرت بنينجتون املغني الرئي�شي يف فريق لينكني بارك ال�شهري 
لفريق  اأمريكية  جولة  بداية  من  اأ�شبوع  قبل  انتحار  اأن��ه  يبدو  فيما  ميتا 

الروك ال�شاخب من كاليفورنيا.
وقال مكتب الطب ال�شرعي يف مقاطعة لو�ص اجنلي�ص اإن بنينجتون )41 
عاما(، الذي كان معروفا ب�شوته الرخيم، تويف يف منزله ببالو�ص فريدي�ص 
اإنه يجري التعامل مع  اإليا�ص  قرب لو�ص اجنلي�ص. وقال املتحدث برايان 
اأنها انتحار فيما يبدو بينما قال موقع امل�شاهري )تي.اإم.زي(  الوفاة على 
اأ�شرته خارج  اأمنية اإن بنينجتون �شنق نف�شه بينما كانت  نقال عن م�شادر 
املدينة. وكتب مايك �شينودا اأحد اأع�شاء الفريق على تويرت "اأنا م�شدوم 
ي�شبح  عندما  ر�شمي  بيان  �شي�شدر  �شحيح.  اخل��رب  لكن  مفطور  وقلبي 
اأن  و�شبق  وامل��خ��درات.  الكحول  تعاطي  باع يف  ولبنينجتون  لدينا".  متاحا 
حتدث علنا عن م�شاكله للتغلب على هواج�شه عندما �شعد الفريق لل�شهرة 
فرق  اأ�شهر  من  واح��دا  واأ�شبح  ثيوري  هايربيد  باألبومهم   2000 ع��ام  يف 
ن�شخة من  70 مليون  اأك��ر من  الفريق  وب��اع  ال�شاخب يف جيله.  ال��روك 

األبوماتهم يف خمتلف دول العامل.

ال�شن تطمح للريادة يف الذكاء ال�شناعي 
اأعلنت ال�شني عن خطط كي ت�شبح دولة رائدة على م�شتوى العامل يف الذكاء 
ال�شناعي بحلول 2025 لتتحدى الهيمنة الأمريكية على القطاع يف ظل 

ت�شاعد التوترات الدولية ب�شاأن التطبيقات الع�شكرية للتكنولوجيا.
واأعلنت احلكومة ال�شينية خطة وطنية للذكاء ال�شناعي يف وقت متاأخر 
من اأم�ص اخلمي�ص ت�شتهدف منو �شناعات الذكاء ال�شناعي بالبالد اإىل ما 
يزيد على 150 مليار يوان )22.15 مليار دولر( بحلول 2020 واإىل 400 

مليار يوان )59.07 مليار دولر( بحلول 2025.
اإىل  تتطلع  ال�شني  فاإن  ال�شناعي  الذكاء  الكبرية يف قطاع  الدفعة  وبهذه 
املالكة  األ��ف��اب��ت،  غ���رار  على  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�شوق  يف  رائ���دة  �شركات  مناف�شة 
جلوجل، ومايكرو�شوفت يف الوقت الذي حتر�ص فيه ال�شني األ تتخلف يف 
تكنولوجيا اأ�شحبت مهمة ب�شكل متزايد يف �شتى القطاعات من ال�شيارات 
التكنولوجيا لدى جمموعة  الذكية حتى الطاقة. وقال روي يونغ رئي�ص 
للذكاء  موؤمتر  هام�ص  على  متحدثا  الكمبيوتر  اأج��ه��زة  ل�شناعة  لينوفو 
واملركزية  املحلية  "احلكومة  املا�شي  اخلمي�ص  يوم  �شنغهاي  يف  ال�شناعي 

تدعمان هذا امل�شعى يف قطاع الذكاء ال�شناعي.
تتوقعان هذا الجتاه العام وترغبان يف ال�شتثمار اأكر". "اإنهما 

لتعزيز  املتحدة  ال��ولي��ات  فيه  ت�شتعد  ال��ذي  ال��وق��ت  بكني يف  ت��اأت��ي خطط 
ال�شناعي  ال��ذك��اء  بقطاع  املتعلقة  تلك  بينها  من  ا�شتثمارات  يف  التدقيق 
اإىل  الو�شول  ت�شتطيع  قد  ال�شني  بينها  من  دول  اأن  من  املخاوف  ب�شبب 

تكنولوجيا ذات اأهمية ع�شكرية ا�شرتاتيجية.

راندا البحريي 
مّتر باأزمة نف�شية

اأث��������ارت امل��م��ث��ل��ة امل�������ش���ري���ة ران�����دا 
البحريي الذعر لدى حمبيها بعد 
اأن ك�شفت عن اأ�شباب ابتعادها عنهم 
يف الفرتة الأخرية وعدم توا�شلها 
التوا�شل  م�����واق�����ع  ع�����رب  م���ع���ه���م 
نف�شية  اأزم����ة  ب�شبب  الإج��ت��م��اع��ي 
مّتر بها وتعّر�شها ل�شغوطات دون 

اأن تك�شف التفا�شيل.
"اأنا  �شفحتها:  عرب  ران��دا  وكتبت 
اآ���ش��ف��ة ل��ك��ل ا���ش��ح��اب��ي. ال��ل��ي م�ص 
لقيني جنبهم اليومني دول. مبر 
بظروف نف�شية و �شغوط. انا م�ص 
قدها. ب�ص هبقى قدها. اآ�شفه لرنا 
�شماحة وجمهورها اين مروحت�ص 
النهار  الوب���را  يف  بتاعتها  احلفلة 
ح�شن  ع��م��رو  حفلة  رح��ت  ول  ده. 
يف �شاقية ال�شاوي زي ما وعدتهم. 
افراح  ول  منا�شبات  ح�����ش��رت  ول 
الأ�شدقاء  لبع�ص  ع��زاء  حتى  ول 
كذا  و  ال�شغري  �شعد  وال���دة  منهم 
حد كمان. ب�ص انا فعال م�ص قادرة 
اك�����ون ج��ن��ب ح���د ال���ي���وم���ني دول. 

اعذروين".

اإرتفاع ال�شكر ي�شتلزم تغيري منط احلياة
اإرتفاع ن�شبة ال�شكر بالدم تغيري منط  ي�شتلزم 
اأج����ل احل���د م���ن خ��ط��ر الإ�شابة  احل���ي���اة، م���ن 
ب��ال�����ش��ك��ري، م��ن ال��ن��وع ال��ث��اين. واأك����دت جملة 
اإتباع  اأن  الأمل��ان��ي��ة،  احلديثة"  "ال�شيدليات 
هذا  خف�ص  على  ي�شاعد  �شحي  حياة  اأ�شلوب 
اأ�شلوب  ي��ق��وم  ح��ي��ث   ،%  58 بن�شبة  اخل��ط��ر 
اخل�شروات  من  الإك��ث��ار  على  ال�شحي  احلياة 
والفواكه ومنتجات احلبوب الكاملة، والإقالل 
م��ن ال��ده��ون وال�����ش��ك��ري��ات، م��ع اإن��ق��ا���ص الوزن 
لأن  ن��ظ��راً  الريا�شة،  ممار�شة  على  وامل��واظ��ب��ة 
واإرتفاع  البدانة  من  يعانون  ما  ع��ادة  املر�شى 
���ش��غ��ط ال�����دم وارت����ف����اع ال��ك��ول��ي�����ش��رتول، كما 
من  بال�شكري  الإ�شابة  خطر  من  احلد  ميكن 
اإرتفاع  وي�شكل  الأدوي��ة.  بوا�شطة  الثاين  النوع 
الطفيف يف ن�شبة ال�شكر خطورة على الأوعية 
اأن  على  موؤ�شراً  الإرت��ف��اع  ه��ذا  ويعد  الدموية، 
الغذاء  ال�شكر من  اإمت�شا�ص  اجل�شم ل ميكنه 
من  ج��زء  يتبقى  وب��ال��ت��ايل  �شحيحة،  ب�����ش��ورة 
ال�شكر يف جمرى الدم وُيلحق �شرراً يف اجل�شم 
باأكمله، حتى قبل الإ�شابة بال�شكري من النوع 

الثاين بفرتة طويلة.

طلب زوجها خف�س �شوت التلفزيون فاأحرقت املنزل  
اأقدمت زوجة واأم على اإ�شعال النار يف منزل الأ�شرة ب�شبب 
خالف �شغري ن�شب بينها وبني زوجها الذي طلب منها 
بل  لطلبه،  تن�شع  مل  لكنها  التلفزيون،  ���ش��وت  خف�ص 

ا�شت�شاطت غ�شباً منه، وحدث ما حدث.
ويف التفا�شيل، كما اأوردها  موقع "�شي بي اإ�ص 12"، كانت 
ال�شاعة  ال��ت��ل��ف��زي��ون  ت�شاهد  جو�شتي  ج��ودي��ث  ال��زوج��ة 
الثالثة �شباح الإثنني املا�شي يف منزلهما يف مدينة بامل 
بيت�ص غاردنز بولية فلوريدا الأمريكية، لأنه �شوته كان 
لكن  قلياًل،  ال�شوت  تخف�ص  اأن  زوجها  وطلب  مرتفعاً. 
الزوجة رف�شت، و�شرعان ما دخال يف جدال حاد بينهما، 
بلكمة  جوديث  بداأتها  بينهما،  عنيفة  معركة  اإىل  حتول 
قوية �شددتها لزوجها، اأ�شقطته اأر�شاً على راأ�شه، بح�شب 

ما جاء يف بيان ال�شرطة.
زاد غ�شبها وبلغ  الزوجة عند هذا احل��د، بل  ومل تكتف 
اأث��ار خوف  املنزل، ما  باإ�شعال النريان يف  ذروت��ه وه��ددت 
زوجها، فقام با�شطحاب طفليهما عازماً على اخلروج من 
املنزل، خ�شية اأن تنفذ تهديدها، ل�شيما واأن الزوج اأكد اأن 
زوجته كانت حتت تاأثري الكحول. ويف الوقت الذي اأم�شك 
فاجاأته  املنزل،  من  للخروج  ا�شتعداداً  طفليه  الأب  فيه 
جوديث باإلقاء زجاجة تعبئة الولعة اخلا�شة بال�شواية 
النار،  اأ�شعلت  الباربيكيو على مالب�شه داخل الغرفة، ثم 

فاأم�شكت يف اأثاث املنزل، فيما جنا زوجها.

مطعم يقدم لزبائنه �شمكًا متفحمًا
يف الوقت الذي ت�شعى فيه املطاعم الراقية يف جميع اأنحاء 
الوجبات  تقدمي  طريق  عن  الزبائن،  ج��ذب  اإىل  العامل 
ي�شذ  اأن  املطعم  هذا  يحاول  املميز،  املظهر  ذات  ال�شهية، 
يبدو  اللون  اأ�شود  اأ�شماك  طبق  خالل  من  القاعدة،  عن 
وكاأنه متفحم. وي�شتخدم الفحم املن�شط عادة يف منتجات 
التجميل ومعجون الأ�شنان، لقدرته على احتجاز ال�شموم 
اأي�شاً يف  امل�شام ال�شغرية وتنظيف اجل�شم، وي�شتخدم  يف 
جبنة  مثل  الطعام،  وجبات  لبع�ص  كمكون  الوقت  نف�ص 
و�شائل  ن�شرت  امل��ا���ش��ي،  ال��ع��ام  ال��ل��ون، ويف  ���ش��وداء  �شيدار 

الإعالم �شوراً لأول اآي�ص كرمي اأ�شود.
موؤخراً  الأ�شرتالية  ميلبورن  مدينة  يف  مطعم  وا�شتفاد 
ب���ني الأ�شماك  م���ن ه����ذا الجت�������اه، م���ن خ����الل اجل���م���ع 
املن�شط، لإنتاج واحد  والبطاطا الكال�شيكية، مع الفحم 
من اأقل اأطباق الطعام جاذبية من حيث املظهر يف العامل، 

بح�شب موقع اأوديتي �شنرتال.

طفالن على حافة نافذة بالطابق ال�11
فيديو  مقطع  الربيطانية  ميل  دي��ل��ي  �شحيفة  ن�شرت 
يوثق حلظة خطفت الأنفا�ص لطفلني �شغريين يلعبان 
�شوياً على حافة �شيقة لنافذة منزلهم الواقع يف الطابق 
ال� 11 يف مدينة بال�شني. ويظهر الفيديو الذي التقطه 
اأحد اجلريان طفل وطفلة اأعمارهما ترتاوح بني ال�شابعة 
حافة  على  واإي��اب��اً  ذه��اب��اً  ي�شريان  العمر،  م��ن  والثامنة 
الفيديو  الوا�شح يف  ال�شارع، ومن  على  نافذتني تطالن 
اأنهما يطاردان بع�شهما البع�ص فهما يخرجان ويدخالن 

من النافذتني، كاأنهما يلعبان لعبة "الغمي�شة".

خّمنوا كم يبلغ �شعر ف�شتان 
اإميي اآدامز!

يف بع�ص الأحيان ي�شعب علينا ت�شديق املبالغ ال�شخمة التي يدفعها النجوم للح�شول 
هذه  خالفت  اآدام���ز  اإمي���ي  املمثلة  ان  اإل  احل��م��راء.  بال�شجادة  خا�شة  اط��الل��ة  على 
القاعدة، فلقد ظهرت الثالثاء املا�شي على ال�شجادة احلمراء يف مهرجان جيفوين 
ال�شينمائي، يف ايطاليا، بف�شتان زهري مذهل. ليت�شح لحقا، اأن هذا اللبا�ص النيق، 

ينا�شب ميزانية اي �شابة.
ووفقا لأحد املواقع اللكرتونية اخلا�شة باملو�شة، فاإن هذ الف�شتان يباع ب� 50 دولراً 

فقط على موقع Nordstrom ومتجر على النرتنت.
من قبل جملة  تاأثرياً  الأك��ر  الأ�شخا�ص  يف لئحة  ادام��ز ح�شدت مركزاً  اأن  ُيذكر 

"تامي"، عام 2014، كما واأنها من املمثالت الأعلى اأجرا يف العامل.

فريق فتيات ال�شني يحملن امليدالية الف�شية خلل مرا�شم التتويج لنهائي م�شابقة ال�شباحة الن�شائية املتزامنة يف بطولة العامل فينا 2017 يف بوداب�شت. )ا ف ب(

�شحب عينات من رفات 
دايل بعد دعوى ن�شب 

الطب  جم������ايل  يف  خ��������رباء  ب��������داأ 
عينات  �شحب  والقانون   ال�شرعي 
من احلم�ص النووي )دي.اإن.اأيه( 
ال�شرييايل  ال���ف���ن���ان  رف������ات  م����ن 
الإ�شباين الراحل �شلفادور دايل يف 

حماولة حل�شم دعوى ن�شب.
وتقول ماريا بيالر ابيل، التي ولدت 
فيجريا�ص  مدينة  يف   1956 ع��ام 
وهي م�شقط راأ���ص دايل التي دفن 
فيها، اإن والدتها كانت على عالقة 
اخلم�شينيات  يف  ال�شهري  بالر�شام 
بن�شبها  الع�����رتاف  ن��ي��ل  وحت����اول 

لدايل منذ اأعوام.
وعندما تويف دايل عام 1989 عن 
برداليت  نار�شي�ص  ق���ام  ع��ام��ا   84
برداليت  وق����ال  اجل��ث��ة.  بتحنيط 
ا�شتخراج  حم���اولت  اإن  ل��روي��رتز 
احل��م�����ص ال���ن���ووي ���ش��ت��ن��ج��ح على 
"من وجود  ال��رغ��م  ع��ل��ى  الأرج����ح 
���ش��ع��وب��ات ب�����ش��ب��ب حت��ن��ي��ط اجلثة 
الفورمالني  اإحل�������اق  واح����ت����م����ال 

اأ�شرارا بنواة اخلاليا" يف رفاته.
واأ�شاف "احل�شول على عينات من 
العظام  اأو  الأ���ش��ن��ان  اأو  ال�شرو�ص 
احلم�ص  ل����ش���ت���خ���راج  ال���ط���وي���ل���ة 
اجلثة  لأن  �شهال  �شيكون  ال��ن��ووي 

�شتكون بحالة جيدة ن�شبيا". 
ودفن دايل يف �شرداب حتت خ�شبة 
ي�شم  ال�������ذي  امل���ب���ن���ى  يف  امل�������ش���رح 
فيجريا�ص  يف  وم��ت��ح��ف��ا  م�����ش��رح��ا 
ويوجد به عدد من اأعماله الفنية 

ولوحات اقتناها.
واأمرت املحكمة با�شتخراج العينات 
ي�شتغرق  وق���د  ي��ون��ي��و ح��زي��ران  يف 
ظ��ه��ور ن��ت��ائ��ج اخ��ت��ب��ارات احلم�ص 

النووي اأ�شابيع.

دمية م�شكونة تثري رعب عائلة 
دمية  اح��ت��ج��از  اإىل  ب��ري��ط��ان��ي��ة  ع��ائ��ل��ة  ا���ش��ط��رت 
م�شكونة على ال�شقيفة، بعد اأن تعر�ص اأفراد الأ�شرة 
حلوادث غريبة، كان اآخرها خد�ص اأج�شادهم وهم 

نيام خالل الليل.
وكانت ديبي مرييك وزوجها كامريون قد ا�شرتيا 
ال���دم���ي���ة، ك��ج��زء م���ن ���ش��ف��ق��ة ت�����ش��م 3 دم����ى، من 
اأ�شابيع، ومنذ ذلك  متجر خريي قبل نحو ثالثة 
الوقت، حتولت حياة العائلة اإىل جحيم، وا�شطروا 
امل�شاألة،  يف  للتحقيق  روح���ي  بو�شيط  لال�شتعانة 

بح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
وبعد اأن حذر الو�شيط اأفراد الأ�شرة، من اأن الدمية 
و�شعها  اإىل  ديبي  �شارعت  �شريرة،  ب��روح  م�شكونة 
ال�شقيفة، ومل  ع��ل��ى  واح��ت��ج��ازه��ا  ���ش��ن��دوق،  داخ���ل 
للبيع  بل عر�شتها  الوقت،  ذلك  تقرتب منها منذ 

على موقع اإي باي ال�شهري.
اأ�شرتها يف كينغز لني  وقالت ديبي التي تعي�ص مع 
مب��دي��ن��ة ن��ورف��ول��ك: "ل اأع����رف مل���اذا ق���ررت �شراء 

الدمى، كان الأمر غريباً بع�ص ال�شيء، لكن يف ذلك 
الوقت مل اأفكر كثرياً، على الرغم من اأن الأمر مل 

يكن طبيعياً على الإطالق".
الثمن حقاً، كان  الدمى رخي�شة  "كانت  واأ�شافت: 
اأذكر  ما  على  فقط  ا�شرتلينية  جنيهات   5 �شعرها 
مل  الأب��ي�����ص  ال����رداء  ذات  ال��دم��ي��ة  دولراً(.   6.2(
يعجبني مظهرها، ومل اأرغب حتى بلم�شها عندما 
اأ�شعر بذلك حيال  املجموعة، يف حني مل  ا�شرتيت 

الدميتني الأخريني".
املرعبة،  الظواهر  من  العديد  من  الأ���ش��رة  وعانت 
امل��ن��زل، حيث تقول ديبي  اإىل  ال��دم��ى  منذ و���ش��ول 
ال��دخ��ان تنطلق من تلقاء  الإن���ذار �شد  اأج��ه��زة  اإن 
يف  ���ش��راخ��اً  �شمعت  اأن��ه��ا  ك��م��ا  دائ����م،  ب�شكل  نف�شها 
خطر،  يف  ك��ان��ت  ابنتها  اأن  وظ��ن��ت  امل����رات،  اإح����دى 
اأحد  �شباح  ويف  فرا�شها،  يف  نائمة  وجدتها  لكنها 
الأيام، وجد زوجها خدو�شاً يف مناطق متفرقة من 

ج�شده.


