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وثائقي جديد يك�صف بـ»ال�صوت وال�صورة« ف�صال جديدا 
من  ملفات قطر ال�صرية لإ�صقاط الدول اخلليجية

•• اأبوظبي-وام:

ك�شف تقرير وثائقي جديد بثته القنوات التلفزيونية يف الدولة ام�س 
حول ما عرف بـ )التنظيم ال�شري الإرهابي يف الإمارات (.. عن تفا�شيل 

جديدة يف )ملفات قطر ال�شرية لإ�شقاط الدول اخلليجية(.
و اأورد التقرير اعرتافات )بال�شوت وال�شورة( للقطري حممود اجليدة 
اأدين يف ق�شية التنظيم ال�شري وحكم عليه بال�شجن  - الذي كان قد 
– اأظهرت  العقوبة  فرتة  ق�شاء  بعد  الدولة  عن  والإبعاد  �شنوات   7
ا�شتغالل الدوحة عملية حل )التنظيم ال�شري الإرهابي يف الإمارات ( 
ومن ثم ات�شلت باأع�شائه وفتحت اأمامهم اأبوابها واأرا�شيها ودعمتهم 
لتجنيدهم  م�شاع  يف  لهم  التقاء  نقطة  فنادقها  مثلت  بينما  بــاملــال.. 
وتدريبهم لغاية واحدة هي النيل من الإمارات وهدم منظومة جمل�س 

التعاون اخلليجي.
واألقى ال�شوء على حتول قطر خالل العقدين املا�شيني اإىل )الو�شيط 
املف�شل( بل و)الأوحد( للتنظيمات الإرهابية.. م�شتعر�شا بع�س هذه 
لتنظيمات  �شارخة(  متويل  )عمليات  خلفها  تخفي  التي  الو�شاطات 

اإرهابية.
وعرج التقرير الوثائقي على �شهادة اأحد املن�شقني عن )تنظيم الإخوان 
الإرهابي( اأفاد خاللها باأن اأمري قطر ال�شابق كلف زعامات )التنظيم 
اأطروحات  على   - احلـــايل  الأمـــري  خا�شة   - اأبــنــائــه  برتبية  الــ�ــشــري( 
)الإخـــــــوان( عــلــى اأيــــدي قـــيـــادات مــن اأمـــثـــال مــفــتــي الــتــطــرف يو�شف 
الدول  اأ�شدرتها  التي  القائمة  �شمن  مــوؤخــرا  وامل�شنف  القر�شاوي 

الأربع الداعية ملكافحة الإرهاب.
وخل�س التقرير اإىل الإ�شارة مل�شاعي قطر من خالل احت�شانها )تنظيم 
الإخوان الإرهابي( اإىل لعب دور اإقليمي اأكرب من حجمها.. يف الوقت 
�شانع  وبــات  مرافقها  بجميع  الإرهــابــي(  )التنظيم  فيه  تغلغل  الــذي 
لـ)تنظيم  التنظيمي  الهيكل  تفا�شيل  �شاردا  فيها..  الرئي�شي  القرار 

الإخوان امل�شلمني الإرهابي( يف الدوحة. )التفا�شيل �س7(
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�شاب فل�شطيني يحاول ال�شيطرة على قنبلة غاز اطلقها جنود الحتالل باجتاهه خالل مواجهات يف نابل�س )رويرتز(

املعار�شة الباك�شتانية حتتفل بعزل رئي�س الوزراء  )رويرتز(

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ا�شت�شهد �شاب فل�شطيني بر�شا�س 
جنود الحتالل الإ�شرائيلي بينما 
اعتدت قوات اجلي�س على امل�شلني 
املبارك  الأق�شى  امل�شجد  حــرم  يف 
مناطق  عــدة  يف  معهم  وا�شتبكت 
اأم�س  املحتلة،  الغربية  بال�شفة 

اجلمعة.
وا�شت�شهد ال�شاب بزعم اأنه حاول 
الحتالل  قــوات  من  جنود  طعن 
بـــ�ـــشـــكـــني قــــــرب جمـــمـــع »غـــو�ـــس 
عـــطـــ�ـــشـــيـــون« ال�ـــشـــتـــيـــطـــاين يف 

ال�شفة الغربية املحتلة.
اأن  الحــــــتــــــالل  جـــيـــ�ـــس  وزعـــــــــم 
يك�شف  مل  الــــذي  الــفــلــ�ــشــطــيــنــي، 
ا�شمه وعمره، هرع حاماًل �شكيناً 
الــذيــن فتحوا  يف اجتـــاه اجلــنــود 

النار �شوبه.
جنود  اإن  عــــيــــان  �ـــشـــهـــود  وقـــــــال 
الحـــتـــالل تـــركـــوا الــ�ــشــاب ينزف 

حتى ا�شت�شهد.
بــجــروح يف  اأي جندي  ي�شب  ومل 
العملية التي وقعت بعد اأ�شبوعني 
امل�شجد  حمــيــط  يف  الــتــوتــر  مـــن 
الأق�شى املبارك يف القد�س املحتلة 
ا�شتحدثتها  اإجـــــــــراءات  بــ�ــشــبــب 
مداخل  عند  الحــتــالل  �شلطات 

البنك الدويل مينح الفل�سطينيني 43 مليون دوالر 

�صهيد ومواجهات مع الحتالل يف القد�س وال�صفة

ا�صتقالة نواز �صريف بعد قرار ق�صائي بعزله
•• اإ�سالم اآباد-وكاالت:

اأعـــــلـــــن مـــكـــتـــب رئـــيـــ�ـــس الـــــــــوزراء 
اأم�س،  �ــشــريــف،  نـــواز  الباك�شتاين 
العليا  املحكمة  ا�شتقالته بعد قرار 
املن�شب  لــلــبــقــاء يف  اأهــلــيــتــه  بــعــدم 
ب�شبب مزاعم ف�شاد حتيط باأ�شرته. 
اإنه  بــيــان،  يف  �شريف،  وقــال مكتب 
تنحى رغم اأن لديه حتفظات قوية 

على العملية الق�شائية.
العليا يف باك�شتان،  وكانت املحكمة 
ان  اجلمعة  �شابق  وقــت  يف  اأعــلــنــت 
رئــيــ�ــس الـــــــوزراء نـــــواز �ــشــريــف مل 
يــعــد يــتــمــتــع بــالهــلــيــة، مـــا يعني 
الثالثة يف م�شريته  للمرة  تنحيته 
الــ�ــشــيــا�ــشــيــة. واأعــلــنــت املــحــكــمــة اأن 
وذلك  بــالأهــلــيــة  يتمتع  ل  �شريف 

على خلفية ق�شية ف�شاد.
و�شرح القا�شي اإعجاز اأف�شل خان، 
اإ�شالم  املــكــتــظــة يف  املــحــكــمــة  اأمــــام 
اآبــــاد لــقــد فــقــد الأهــلــيــة كع�شو يف 
يتوىل  يعد  مل  وبالتايل،  الربملان. 

من�شب رئي�س الوزراء.
وفور �شدور القرار، عال الت�شفيق 

احلكومة تعرتف وحتذر:
ت�صديد  ــن  ع الــعــجــز  �صبح 
تون�س! على  يخّيم  الأجــور 

•• الفجر - تون�س - خا�س

التي  تــــلــــك  مـــــدويـــــة  مـــــفـــــاجـــــاأة 
عبد  الفا�شل  مداخلة  ت�شمنتها 
الــكــايف وزيـــر املــالــيــة بــالــنــيــابــة يف 
�ــشــاخــبــة عقدت  عـــامـــة  جــلــ�ــشــة 
للراأي  �شدمة  و�شكلت  بالربملان، 
من  ت�شمنته  ملــا  تون�س  يف  الــعــام 
على  مــرة  لأول  ُتك�شف  معطيات 
ل�شان م�شوؤول ر�شمي يف احلكومة، 
بــخــ�ــشــو�ــس الزمــــة املــالــيــة التي 

تعي�شها البالد.
بالقول  الــــوزيــــر  خلــ�ــشــهــا  ازمـــــة 
املالية  وزارة  يف  وثيقة  "هناك 
مالية  وزيـــر  اي  عليها  يطلع  مل 
�ــــشــــواء خـــــالل فرتة  واقـــتـــ�ـــشـــاد 
حكم بورقيبة او فرتة بن علي.. 
الــوثــيــقــة هـــي احلــ�ــشــاب اجلـــاري 
لــلــخــزيــنــة الــعــامــة لــلــدولــة لدى 
البنك املركزي.. وهي اأهم وثيقة 
ما  واول  املــالــيــة،  وزارة  يف  الــيــوم 
ال�شابعة  يوم عند  كل  عليه  اطلع 

�شباحا.     )التفا�شيل �س10(

واندفع  املــعــار�ــشــة  مــــوؤيــــدي  بـــني 
لتوزيع  الـــ�ـــشـــوارع  اإىل  بــعــ�ــشــهــم 

احللوى وهم يهتفون بال�شعارات.
ي�شكل القرار نهاية للولية الثالثة 
لــ�ــشــريــف قـــبـــل عـــــام تــقــريــبــا من 
�شيجعله  كــان  ما  عامة،  انتخابات 
يكمل  الــذي  الأول  الـــوزراء  رئي�س 
وليته من خم�س �شنوات يف تاريخ 
البالد. فقد متت تنحية غالبيتهم 
بــقــرار من  اأو  اجلي�س  مــن  بتدخل 

اأو  حزبهم،  مــن  اأو  العليا  املحكمة 
اأو مت  اأرغموا على ال�شتقالة  اأنهم 

اغتيالهم.
وطلبت املحكمة من هيئة مكافحة 
اإ�شايف حول  اإجراء حتقيق  الف�شاد 

املزاعم بحق �شريف.
توقيف  ب�شالحية  الهيئة  وتتمتع 
الأ�شخا�س  اإىل  التــهــام  وتــوجــيــه 

الذين ت�شملهم بالتحقيق.
يف  اأعــلــنــت  العليا  املحكمة  وكــانــت 

ابـــريـــل املــا�ــشــي عــــدم وجــــود اأدلــــة 
�ــشــريــف يف ق�شية  لإقـــالـــة  كــافــيــة 
واأمرت  اأ�شرته  ت�شمل  التي  الف�شاد 

بالتحقيق يف امل�شاألة.
وك�شف فريق التحقيق، املوؤلف من 
مدنيني وع�شكريني، وجود تفاوت 
كــبــري بــني مــدخــول اأ�ــشــرة �شريف 
تقرير  يف  وذلــك  حياتها،  واأ�شلوب 
اأمام املحكمة يف  ن�شره علنا ورفعه 

مطلع ال�شهر احلايل.

نائب مدير CIA �صابقًا: قطر تدعم الإرهاب ب�صكل �صريح ووا�صح
•• وا�سنطن-وكاالت:

اأكــــــد مـــايـــكـــل مــــوريــــل، نـــائـــب مـــديـــر وكــــالــــة اأجـــهـــزة 
ال�شريح  قطر  دعــم  �شابقاً،  الأمــريكــيــة  ال�شتخبارات 
والوا�شح حلركات �شنفتها الوليات املتحدة الأمريكية 
الن�شرة يف  و  الإخــــوان  و  مثل حما�س  اإرهــابــيــة  بــاأنــهــا 
�شوريا، مبيناً اأن الدوحة تلعب لعبة كبرية يف املنطقة.

وقال يف برنامج حواري على قناة بي بي اإ�س الأمريكية، 
�شكانه  بعدد  ال�شغري،  البلد  اأن قطر،  اإن ما حدث هو 
الطبيعي،  الغاز  من  متاأتية  طائلة  ثــروة  مع  القليل، 
وترغب  املــنــطــقــة،  يف  اأكــــرب  دورا  تــلــعــب  اأن  يف  تــرغــب 
هــا خلدمة  �شيا�شة خــارجــيــة جتــريرّ عــلــى  يف احلــ�ــشــول 

م�شاحلها.
واأو�ـــشـــح بــالــقــول بــحــث الــقــطــريــون حــولــهــم للعثور 
�شيء  عر�س  على  قادرين  جتعلهم  التي  الفر�س  على 
خمتلف، واحدة من هذه املناطق التي راأوا اأنها مفتوحة 
اأمامهم واأنها �شت�شمح لهم بذلك، الت�شال والتحدث 
اإىل  املجموعات الإرهابية حيث اقرتبوا منهم وقاموا 

بدعمهم.

اإن هــنــاك جمموعات  بــالــقــول  واأعــطــى مــوريــل مــثــال 
اإرهابية  دولــيــة  جمموعات  املتحدة  الــوليــات  اأعلنتها 
مكاتب  لهما  جمموعتان  وهما  وطالبان  حما�س  مثل 

ر�شمية يف الدوحة ودعمتهما الدوحة بعدة طرق.
باملال  اإرهابية  جمموعات  الدوحة  دعمت  اأي�شا  وتابع 
اأعلنتها  الــتــي  الــنــ�ــشــرة  ذلـــك جبهة  والــ�ــشــالح مبــا يف 

الوليات املتحدة جمموعة اإرهابية دولية يف �شوريا.
وقال موريل اإنه دعم وا�شح لالإرهاب.

اأما فيما يخ�س الإخــوان قال مورال "قمنا بالنظر يف 
نراها  املتحدة، ونحن ل  الــوليــات  امللف بعمق يف  هــذا 
منظمة  بالتاأكيد  ولكنها  غــرينــا،  يــراهــا  مثلما  متاما 
�ــشــيــا�ــشــيــة تـــرغـــب يف تــكــريــ�ــس اأ�ـــشـــلـــوب عــيــ�ــس حمدد 
تــدعــم هذه  الأو�ــشــط، وقــطــر  الــ�ــشــرق  ال�شكان يف  على 

اجلماعة.
و�شبه مورال دور قطر يف املنطقة بدور رو�شيا يف اأمريكا، 
وقال ما ترغب قطر يف فعله مع دول مثل الإمــارات و 
يف  به  القيام  يف  رو�شيا  ترغب  ما  متاما  هو  ال�شعودية 
يف  والتدخل  التاأثري  عرب  وحتديدا  املتحدة،  الوليات 

ال�شاأن ال�شيا�شي، اإنهما اأمران متماثالن جدا.

بعثة العطاء لزايد اخلري 
التطوعية  مهامها  تكثف 
ال�صودانية الــقــرى  يف 

•• اأبوظبي-وام:

لزايد  الــعــطــاء  بعثة  كثفت 
الن�شانية  مــهــامــهــا  اخلـــري 
الــــقــــرى  يف  الــــتــــطــــوعــــيــــة 
الــ�ــشــودانــيــة بــا�ــشــراف فريق 
تطوعي  �شوداين   - اإماراتي 
مــن اأطــبــاء اخلــري يقدمون 
خدمات جمانية ت�شخي�شية 
وعالجية ووقائية لالطفال 
وامل�شنني يف م�شت�شفى اخلري 

امليداين.
مع  ان�شجاما  املبادرة  وتاأتي 
ال�شمو  �ــشــاحــب  تــوجــيــهــات 
اآل  زايـــد  بــن  خليفة  ال�شيخ 
نهيان رئي�س الدولة حفظه 
 2017 بــاأن يكون عــام  اهلل 
وبالتن�شيق  اخلــــــري  عــــــام 
الت�شامن  وزارتـــــــــــي  مـــــع 
ال�شودانية ومركز  وال�شحة 
وبتن�شيق  للتطوع  ال�شودان 
زايـــد العطاء  مــ�ــشــرتك مــع 
وموؤ�ش�شة  الرب  دار  وجمعية 
بـــيـــت الــــ�ــــشــــارقــــة اخلـــــريي 
امل�شت�شفيات  وجمـــمـــوعـــة 
ال�شعودية الأملانية وبرنامج 
الإمــارات للتطوع املجتمعي 

والتخ�ش�شي.
)التفا�شيل �س2(

�شالة  لأداء  الأقـــ�ـــشـــى  بـــدخـــول 
اجلمعة فــيــه. واأ�ــشــيــب عــدد من 

امل�شلني يف املواجهات.
وعــــنــــد حــــاجــــز قـــلـــنـــديـــا الــــواقــــع 
الــقــد�ــس ورام اهلل  بـــني مــديــنــتــي 
مواجهات  انـــدلـــعـــت  املــحــتــلــتــني، 
الحتالل  وقـــــوات  الــ�ــشــبــان  بـــني 
الر�شا�س  ا�ـــشـــتـــخـــدمـــت  الــــتــــي 
امل�شيل  الـــغـــاز  وقــنــابــل  املــطــاطــي 
لتفريق  ال�شوت  وقنابل  للدموع 

املحتجني.
البنك  قـــــال  اأخــــــــرى،  مــــن جـــهـــة 
الـــــدويل اإنــــه وافــــق عــلــى متويل 
مالية  مبنح  فل�شطينية  م�شاريع 
دولر  مليون   43 اإجماليها  يبلغ 
بهدف توفري فر�س العمل واإعادة 
الــبــنــك يف بيان  الإعــــمــــار. وذكــــر 
منه  ن�شخة  على  رويــرتز  ح�شلت 
امل�شاريع  هــذه  اأن  اجلمعة  اأمــ�ــس 
الـــظـــروف  حتــ�ــشــني  اإىل  تـــهـــدف 
املتاحة  الفر�س  وزيـــادة  املعي�شية 

للفل�شطينيني.
واأ�شاف اأنه �شيمول هذه امل�شاريع 
بهدف خلق فر�س العمل والتعايف 
واإعادة الإعمار وتقدمي اخلدمات 
الجتماعية  احلــمــايــة  وتـــوفـــري 
والأوىل  املـــهـــمـــ�ـــشـــة  لــــلــــفــــئــــات 

بالرعاية.

احلرم القد�شي ال�شريف.
مدينة  يف  مواجهات  اندلعت  كما 
�شبان فل�شطينيني  بيت حلم بني 
وقــــوات الحـــتـــالل قـــرب م�شجد 
املدينة.  �شمال  ربــاح يف  بــن  بــالل 
وقال الهالل الأحمر الفل�شطيني 
اإن هناك اإ�شابة بالر�شا�س احلي 
�ـــشـــمـــال بـــيـــت حلــــم اإ�ـــشـــافـــة اإىل 

العديد من الإ�شابات بالختناق.
فيديو  تـــ�ـــشـــجـــيـــالت  واأظــــــهــــــرت 
عديدة اأن جنود الحتالل اأعدموا 
اأن  بــعــد  مـــربر  دون  فل�شطينيني 
كان الحتالل ادعى اأنهم حاولوا 

طعن جنود اأو م�شتوطنني.
مــــــن جــــهــــة اأخـــــــــــــرى، انــــدلــــعــــت 
مـــــواجـــــهـــــات عـــنـــيـــفـــة عــــنــــد بــــاب 

اجلوز«  »وادي  حي  ويف  الأ�شباط 
بالقد�س املحتلة اليوم بعد انتهاء 

�شالة اجلمعة.
واعــــــــتــــــــدت قـــــــــــوات الحــــــتــــــالل 
الفل�شطينيني  على  الإ�شرائيلي 
ال�شوت  قــنــابــل  عليهم  واأطــلــقــت 
ال�شوارع  يف  ال�شالة  اأدوا  اأن  بعد 
لهم  الـــ�ـــشـــمـــاح  رفـــ�ـــشـــت  اأن  بـــعـــد 

نواز �شريف.. رحيل باأمر املحكمة

قائد اأركان اجليو�س ال�سابق واأحداث ال�سفارة االأمريكية بتون�س:
اجلرنال عمار يدعو اإىل �صحب �صفة الرئي�س من املرزوقي

•• الفجر – تون�س - خا�س

املن�شف  الــ�ــشــابــق  املــوؤقــت  الــرئــيــ�ــس  حـــول ت�شريحات  الــتــطــورات  تــتــوا�ــشــل 
املرزوقي. وقد طلب عبد الكرمي الزبيدي وزير الدفاع يف عهده، من رئا�شة 
املكتوبة  والوثائق  الت�شجيالت  عن  ال�شرية  رفع  الدفاع  ووزارة  اجلمهورية 
اإنزال اجلنود المريكيني وتقدميها لالإعالم والراأي العام.  املتعلقة مبلف 
ومل تتوقف مطالب الزبيدي عند رفع ال�شرية بل طالب بفتح حتقيق لدى 
الق�شاء الع�شكري ب�شاأن ما �شرح به املرزوقي يف برنامج �شاهد على الع�شر.
ا�شمه  ذكر  املرزوقي على  الــذي حر�س  الثاين  الرجل  ا�شتغرب،  من جهته، 
التي ت�شمنت  الت�شريحات  اوامــره، اجلرنال ر�شيد عمار  واتهامه بع�شيان 

للحقائق وتزييفا للوقائع" من قبل املن�شف املرزوقي. "قلبا 
اول تزييف هو ما يتعلق بطلب قبول اإنزال ع�شكري اأجنبي يف تون�س، ليك�شف 
الديوان هم من طلبوا من  والعاملني معه يف  املرزوقي  اأن  اجلــرنال عمار 
املوؤ�ش�شة الع�شكرية القبول با�شتقدام جنود املارينز اإىل تون�س عقب اأحداث 

ال�شفارة الأمريكية.                                     )التفا�شيل �س11(

الزبيدي واجلرنال ر�شيد عمار.. موقف واحد

مقتل 40 اإنقالبيًا حوثيًا يف حماور عدة قبالة جازان

ال�صعودية تعرت�س �صاروخا اأطلقه احلوثيون على مكة
•• عوا�سم-وكاالت:

اليمن عن  ال�شرعية يف  دعــم  قــيــادة حتــالــف  اأعــلــنــت 
متكن قوات الدفاع اجلوي يف التحالف، من اعرتا�س 
باجتاه  احلوثية  امللي�شيات  اأطلقته  بالي�شتي  �شاروخ 
منطقة مكة املكرمة يف حماولة يائ�شة لإف�شاد مو�شم 

احلج. 
وقالت القيادة، يف بيان لها، اإن »قوات الدفاع اجلوي 
اعرت�شت فوق منطقة الوا�شلية مبحافظة الطائف، 
املــكــرمــة، �شاروخاً  مــكــة  عـــن  كــلــم   69 تــبــعــد  الــتــي 
مكة  بــاجتــاه  احلــوثــيــة  امللي�شيات  اأطلقته  بالي�شتياً 

املكرمة دون وقوع اأي اأ�شرار«. 
واأكدت قيادة التحالف اأن ا�شتمرار تهريب ال�شواريخ 
الرقابة  غــيــاب  ب�شبب  يــاأتــي  اليمنية  الأرا�ـــشـــي  اإىل 
على ميناء احلديدة و�شوء ا�شتخدام الت�شاريح التي 
يف  والب�شائع  الإغاثية  لل�شحنات  التحالف  مينحها 
وقت يعجز املجتمع الدويل عن اتخاذ قرار ملنع تلك 
حياة  وتعر�س  احلــرب  اأمــد  تطيل  التي  النتهاكات 

املدنيني للخطر. 
اأم�س  امل�شرتكة،  ال�شعودية  القوات  متكنت  ذلك،  اىل 
الأبات�شي  مــروحــيــات  مب�شاندة  جـــازان  يف  اجلــمــعــة، 
ال�شعودية من قتل ما ل يقل عن 40 عن�شراً حوثياً 

قبالة جازان.
اأنه توفرت للقوات ال�شعودية  واأفاد مرا�شل العربية، 
معلومات يف الأيام املا�شية عن حماولة امليلي�شيات_
احلوثية وحر�س املخلوع �شالح من ح�شد عنا�شر لها 

يف املحافظات اليمنية املطلة على احلدود ال�شعودية، 
على  امل�شتمرة  املراقبة  حتــت  العنا�شر  تلك  وبقيت 

مدى الأيام املا�شية.
وا�شتطاعت القوات ال�شعودية ا�شتدراج تلك العنا�شر 
للدخول يف املدى املوؤثر لغر�س تدمري تلك املجاميع، 
حيث نفذت العمليات الع�شكرية التي ا�شتمرت ملدة 4 
�شاعات قبالة مركز اخل�شل وجبلي الفدنة وامللحمة، 
بتعامل من مروحيات الأبات�شي واملدفعيات ال�شعودية 
راجمات  ا�ــشــتــهــدفــت  فيما  املــبــا�ــشــرة،  الأ�ــشــلــحــة  كــمــا 
الأماكن  يف  احلوثيني  معاقل  ال�شعودية  ال�شواريخ 

التي حت�شنوا فيها على حدود حمافظة �شعدة.
قتلت  ال�شعودية  القوات  اأن  ع�شكرية  واأكــدت م�شادر 
امليلي�شيات، وتدمري  40 عن�شراً من  ما ل يقل عن 

اأعداد من مركباتهم الع�شكرية.
واملعتقلني  املختطفني  ملف  عــاد  اأخــــرى،  جهة  مــن 
اليمنيني يف �شجون النقالبيني، اإىل واجهة امل�شهد، 
الأحمر  لل�شليب  الدولية  اللجنة  رئي�س  اإعــالن  مع 
بيرت ماورير، عن وجود خارطة طريق لدى اللجنة 
لــلــمــ�ــشــاعــدة يف عــمــلــيــة تـــبـــادل لــالأ�ــشــرى بـــني طريف 

النزاع.
الأخرية  زيــارتــه  خــالل  جـــاءت  مــاوريــر،  ت�شريحات 
لليمن ولقائه مع احلكومة ال�شرعية والنقالبيني، 
اأولويات مباحثاته ق�شية اطالق  وا�شعا على قائمة 
�شراح الأ�شرى واملعتقلني، لكنه مل يف�شح عن مزيد 
طريق(  )خــارطــة  ــاهــا  �ــشــمَّ مــا  حـــول  التفا�شيل  مــن 

لتبادل الأ�شرى.

غارات رو�سية مكثفة على مواقع التنظيم يف ال�سخنة
قوات الأ�صد تتقدم نحو اآخر معاقل داع�س بحم�س

•• بريوت-اأ ف ب:

اخر  ال�شخنة،  اىل م�شارف مدينة  رو�شي  بدعم جوي  النظام  قوات  و�شلت 
معقل لتنظيم داع�س الأرهابي يف حمافظة حم�س يف و�شط �شوريا، وفق ما 

افاد املر�شد ال�شوري حلقوق الن�شان اأم�س .
وقال مدير املر�شد رامي عبد الرحمن لوكالة فران�س بر�س متكنت قوات 
النظام لياًل من الو�شول اإىل اأطراف مدينة ال�شخنة"، م�شرياً اىل معارك 
قوات  من  ومدفعي  �شاروخي  ق�شف  يتخللها  الطرفني  بني  تــدور  عنيفة 

النظام.
ويتزامن تقدم قوات النظام مع �شن الطريان الرو�شي وفق املر�شد، غارات 

كثيفة على مواقع املتطرفني يف املدينة واطرافها.
2015 على مدينة ال�شخنة الواقعة على بعد  وي�شيطر اداع�س منذ العام 
نحو �شبعني كيلومرتاً �شمال �شرق مدينة تدمر الثرية التي ا�شتعادت قوات 

النظام ال�شيطرة عليها للمرة الثانية يف اذار مار�س املا�شي بدعم رو�شي.
وتعد ال�شخنة اخر معقل للتنظيم يف حم�س. وحتظى باأهمية ا�شرتاتيجية 
وفق عبد الرحمن، اإذ من ال�شاأن ال�شيطرة عليها ان تفتح الطريق امام قوات 
حتت  مبعظمها  الواقعة  )�شرق(  الــزور  دير  حمافظة  نحو  للتوجه  النظام 

�شيطرة تنظيم داع�س.
الــزور. وتوجد يف حميط  دير  50 كلم عن حمافظة  ال�شخنة نحو  وتبعد 
يف  داع�س  تنظيم  من  قياديون  ويتح�شن  عــدة  وغــاز  نفط  حقول  ال�شخنة 

اجلبال املحيطة بها وفق املر�شد.

ــود  ــوج ال تخف�س  مــو�ــصــكــو 
ــي  ــك ــري الــدبــلــومــا�ــصــي الأم

•• مو�سكو-اأ ف ب:

الرو�شية  اخلــارجــيــة  وزارة  اأعــلــنــت 
مو�شكو  اأن  اجلمعة  اأمــ�ــس  بــيــان  يف 
الدبلوما�شي  الـــــوجـــــود  �ــشــتــحــد 
ردا على  اأر�ــشــهــا  عــلــى  الأمـــريكـــي 
جديدة  عقوبات  الكونغر�س  اإقـــرار 

عليها، منددة بـعداء لرو�شيا.
وتطلب مو�شكو من وا�شنطن عمليا 
�شفارتها  يف  العاملني  عــدد  خف�س 
 455 اإىل  رو�ــشــيــا  يف  وقن�شلياتها 
موظفا اعتبارا من الأول من اأيلول 
�شبتمرب، ومتنع ال�شفارة الأمريكية 
�شواحي  لها يف  ا�شتخدام مقر  من 

العا�شمة الرو�شية وم�شتودعات.
وبــــهــــذا الــتــخــفــيــ�ــس يــ�ــشــبــح عدد 
الأمريكية  الــبــعــثــات  يف  املــوظــفــني 
مب�شتوى موظفي البعثات الرو�شية 
اأو�شحت  مــــا  وفـــــق  وا�ـــشـــنـــطـــن  يف 
اأنــهــا حتتفظ  اإىل  الــــوزارة، م�شرية 
تـــدابـــري جديدة  اتـــخـــاذ  بــاحلــق يف 

ت�شتهدف امل�شالح الأمريكية.
المريكي  الــ�ــشــيــوخ  واقــــر جمــلــ�ــس 
العقوبات  مـــن  جـــديـــدة  جمــمــوعــة 
اتهامها  خلفية  عــلــى  رو�ــشــيــا  �ــشــد 
الرئا�شة  النــتــخــابــات  يف  بالتدخل 
الـــكـــرة الآن يف  المــريكــيــة وبـــاتـــت 
يعود  الــذي  ترامب  الرئي�س  ملعب 
له اأن يقرر ما بني دعم هذا املوقف 

املت�شدد حيال مو�شكو اأو يعار�شه.
اأن  الرو�شية  اخلارجية  وزارة  وراأت 
العالقات  اأن  يثبت  الت�شويت  هــذا 
مــع رو�ــشــيــا بــاتــت رهــيــنــة �شراعات 
الوليات  يف  الــداخــلــيــة  الــ�ــشــيــا�ــشــة 

املتحدة.

دمار هائل يف احد اأحياء مدينة حلب  )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات
بالدي” “�صيف  يف  ي�صاركون  الذيد  بنادي  منت�صب   400

•• الذيد -وام: 

يف  الريا�شي  الثقايف  الذيد  نــادي  اإىل  منت�شب   400 حــوايل  ي�شارك 
الربنامج  النادي �شمن  يقيمها  التي  وامل�شائية  ال�شباحية  الن�شاطات 
تنظمه  2017” الــذي  بــالدي  “�شيف  ال�شيفية  لالأن�شطة  الوطني 
الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة ابتداء من 15 يوليو احلايل 

اإىل 17 اأغ�شط�س املقبل.
وت�شتقطب الفرتة ال�شباحية الذكور والإناث من عمر 7 �شنوات اإىل 
الذكور من 13  املنت�شبون  امل�شائية  الفرتة  يف  ي�شارك  فيما  �شنة   12

اإىل 17 �شنة.

الجتماعية  الأن�شطة  في�شمل  وتنوعه  ب�شموليته  الربنامج  ويتميز 
ونظم النادي �شمنها جمموعة من الزيارات لوجهاء مدينة الذيد و 
دور امل�شنني واملر�شى اإىل جانب اإقامة اأن�شطة بيئية كغر�س الأ�شجار 
اإ�شافة  املناطق  بع�س  خملفات  وجــمــع  خ�شراء  بيئة  على  للحفاظ 
على  عــالوًة  الكرمي  الــقــراآن  حفظ  كم�شابقات  الدينية  الأن�شطة  اإىل 
الـــروبـــوت ومكافحة  بــاقــة حمــا�ــشــرات عــلــمــيــة وتــوعــويــة يف جمـــال 
ال�شباحة  ت�شمنت  التي  الريا�شية  الأن�شطة  على  ف�شاًل  التدخني 
والطاولة  القدم  كرة  ومباريات  التن�س  وبطولة  والرماية  والكاراتيه 

واجلوجيت�شو.
ونظم النادي عددا من الرحالت العلمية تكللت بزيارة مربى الأحياء 

الذيد والرحالت  �شريعة  اإىل  الرتاثية  ال�شارقة والرحالت  املائية يف 
الرتفيهية اإىل “درمي لند” يف راأ�س اخليمة عالوة على اإقامة ور�س 

عمل ودورات تدريبية للمنت�شبني.
الذيد  نــادي  اإدارة  جمل�س  ع�شو  الطنيجي  عبيد  �شعيد  را�ــشــد  واأكـــد 
الثقايف الريا�شي م�شرف الألعاب الفردية امل�شرف العام على فعاليات 
الــنــجــاح الذي  اأن  الــريــا�ــشــي  الــثــقــايف  الــذيــد  نـــادي  بـــالدي يف  �شيف 
توليه  الــذي  الكبري  للدعم  طبيعياً  نتاجاً  ياأتي  اليوم  النادي  ي�شهده 
املثمرة  اجلهود  جانب  اإىل  والريا�شة  ال�شباب  لرعاية  العامة  الهيئة 
اإ�شعاد  التي يبذلها فريق العمل .. مو�شحا اأن الهدف من الفعاليات 

املنت�شبني وتنمية مهاراتهم وقدراتهم يف املجالت كافة.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س بريو بذكرى ا�صتقالل بالده

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
رئي�س  كوت�شين�شكي  بابلو  بــيــدرو  الرئي�س  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل 

جمهورية بريو مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل بالده.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الــوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
اآل نهيان ويل عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة  بن زايد 

برقيتي تهنئة مماثلتني اىل فخامة الرئي�س بيدرو بابلو كوت�شين�شكي.

بعثة العطاء لزايد اخلري تكثف مهامها التطوعية يف القرى ال�صودانية
•• اأبوظبي-وام:

كــثــفــت بــعــثــة الــعــطــاء لــزايــد اخلري 
مــهــامــهــا النــ�ــشــانــيــة الــتــطــوعــيــة يف 
الــقــرى الــ�ــشــودانــيــة بــاإ�ــشــراف فريق 
اإمــــاراتــــي - �ـــشـــوداين تــطــوعــي من 
خدمات  يـــقـــدمـــون  اخلـــــري  اأطــــبــــاء 
وعالجية  تــ�ــشــخــيــ�ــشــيــة  جمـــانـــيـــة 
ووقـــائـــيـــة لـــالأطـــفـــال واملــ�ــشــنــني يف 

»م�شت�شفى اخلري« امليداين.
وتاأتي املبادرة ان�شجاما مع توجيهات 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �ــشــاحــب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل باأن يكون عام 2017 عام اخلري 
الت�شامن  وزارتــــي  مــع  وبالتن�شيق 
وال�شحة ال�شودانية ومركز ال�شودان 
للتطوع وبتن�شيق م�شرتك مع زايد 
وموؤ�ش�شة  الرب  دار  العطاء وجمعية 
وجمموعة  اخلـــريي  الــ�ــشــارقــة  بيت 
الأملانية  الــ�ــشــعــوديــة  املــ�ــشــتــ�ــشــفــيــات 
وبرنامج الإمارات للتطوع املجتمعي 

والتخ�ش�شي.
لقوافل  الن�شانية  املهام  وت�شتهدف 
زايــد اخلــري يف حمطته احلالية يف 
ال�شراكة  وحتفيز  تفعيل  الــ�ــشــودان 
الإنــ�ــشــانــيــة والــعــمــل املــ�ــشــرتك بني 

لهم.
وثمنت جــهــود دولـــة الإمــــارات على 
العالج  جمـــال  يف  الــعــاملــي  ال�شعيد 
اأمرا�س القلب وتبني  والوقاية من 
البعد  ذات  الــ�ــشــحــيــة  املــــــبــــــادرات 
ملــ�ــشــاعــدة وعـــالج الفئات  النــ�ــشــاين 

املعوزة يف �شتى اأنحاء العامل.
مــــوؤكــــدة ان الـــ�ـــشـــودان �ـــشـــاركـــت يف 
الطبية  ـــبـــعـــثـــات  ال مـــــن  الــــعــــديــــد 
يف  الن�شانية  المـــارات  مل�شت�شفيات 
واطبائها  بخرباتها  الــدول  خمتلف 
امل�شرتك  الــتــعــاون  بــاأهــمــيــة  اإميـــانـــا 
وتبادل اخلربات والذي يعود بالنفع 
يف  املر�شى  من  املــعــوزة  الفئات  على 

خمتلف دول العامل.
وقــــالــــت الـــــوزيـــــرة الـــ�ـــشـــودانـــيـــة اأن 
م�شاعدة  يف  �ـــشـــبـــاقـــة  الإمـــــــــــــارات 
املــر�ــشــى والــ�ــشــعــوب املــحــتــاجــة دون 
عرق  اأو  جن�س  اأو  ديــن  بــني  تفرقة 
ال�شحية  املوؤ�ش�شات  حر�س  مــوؤكــدة 
العمل  على  وال�شودانية  الماراتية 
الطبي  الـــفـــريـــق  �ــشــمــن  املـــ�ـــشـــرتك 
يف  املتحرك  للم�شت�شفى  واجلراحي 
اأو  ال�شودانية  القرى  داخــل  مهامه 
من  العديد  يف  العاملية  بــراجمــه  يف 

الدول ال�شقيقة وال�شديقة.

والتطوعية  الــ�ــشــحــيــة  املــوؤ�ــشــ�ــشــات 
وال�شودانية  الإماراتية  والإن�شانية 
العطاء  حــمــلــة  بـــرنـــامـــج  اإطـــــــار  يف 
الآلف  اإىل  لــلــو�ــشــول  النـــ�ـــشـــاين 
خمتلف  يف  وامل�شنني  الأطــفــال  مــن 
الــ�ــشــودانــيــة والــــذي يعك�س  الــقــرى 
عمق العالقات التي تربط البلدين 
التطوعي  العمل  ويعزز  ال�شقيقني 
الطبية  ـــــكـــــوادر  ال بــــني  ـــ�ـــشـــرتك  امل
ــاركــة يف عالج  املــ�ــش ومتــكــيــنــهــا مـــن 

الــقــلــب الإمــــاراتــــي الــدكــتــور عادل 
ال�شامري الرئي�س التنفيذي ملبادرة 
المارات  اطباء  رئي�س  العطاء  زايد 
اأطـــبـــاء وجـــراحـــني من  اىل جــانــب 
المـــــارات والــ�ــشــودان والــعــديــد من 
اطـــار تطوعي ومظلة  الـــدول حتــت 
ان�شانية. وياأتي عمل الفريق الطبي 
لتوجيهات  ــتــجــابــة  ا�ــش اجلــــراحــــي 
مبادرات  بتبني  احلــكــيــمــة  الــقــيــادة 
مـــبـــادرة حملة  اإطـــــار  انــ�ــشــانــيــة ويف 

و�ــشــوريــا ولــبــنــان وتــنــزانــيــا وهايتي 
واندوني�شيا وموؤخرا ال�شودان.

ورفعت معايل م�شاعر الولب وزيرة 
الجتماعي  والـــ�ـــشـــمـــان  الـــرعـــايـــة 
الـــ�ـــشـــوداين الــ�ــشــكــر والــتــقــديــر اىل 
دولة المارات بقيادة �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زايـــد  بــن  خليفة  الــ�ــشــيــخ 
و�شاحب  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
اآل  را�ــشــد  بــن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  الــدولــة  رئي�س  نــائــب  مكتوم 

املـــعـــوزة وتوفري  احلــــالت املــر�ــشــيــة 
الـــربامـــج الــعــالجــيــة لــلــمــر�ــشــى يف 
الن�شاين  لــلــعــطــاء  ممـــيـــز  منــــــوذج 
اأر�شى  الــــذي  الــنــهــج  انــ�ــشــجــامــا مـــع 
بن  زايــد  ال�شيخ  له  املغفور  قــواعــده 

�شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه.
ويــعــمــل يف املــ�ــشــتــ�ــشــفــى المــــاراتــــي 
الطبية  الـــكـــوادر  50 مــن  املــيــداين 
وال�شودانية  المــاراتــيــة  التطوعية 
جراح  برئا�شة  الن�شانية  اأطباء  من 

وم�شن  طفل  مليون  لعالج  العطاء 
على  نوعها  من  الأوىل  تعترب  التي 
م�شتوى العامل والتي ا�شتطاعت يف 
الو�شول  مــن  املــا�ــشــيــة  �شنة  الـ17 
يف  للماليني  الن�شانية  بر�شالتها 
خمتلف دول العامل وعالج ما يزيد 
عن �شتة مليون طفل وم�شن واجراء 
للقلب  جــراحــيــة  عملية  اآلف   10
جمـــانـــيـــة لـــلـــفـــقـــراء انـــطـــالقـــا من 
المارات وم�شر وال�شومال والردن 

جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
ابوظبي  عــهــد  ويل  نــهــيــان  اآل  زايـــد 
نائب القائد العلى للقوات امل�شلحة 
التي  النـــ�ـــشـــانـــيـــة  املـــــبـــــادرات  عـــلـــى 
املعوزين  املــر�ــشــى  لــعــالج  تــنــفــذهــا 
اأن  موؤكدة   .. العامل  انحاء  �شتى  يف 
المــارات �شباقة يف هذا املجال على 
امل�شتوى العاملي وهي رائدة يف جمال 
العون  يد  ومد  املحتاجني  م�شاعدة 

اأع�صاء »تنفيذية اأبوظبي« يزورون مهرجان ليوا للرطب
•• ليوا -وام: 

اللجنة  اأعــــ�ــــشــــاء  مــــن  وفـــــد  زار 
للمجل�س  الـــتـــابـــعـــة  الــتــنــفــيــذيــة 
اأم�س  اأبــوظــبــي  لإمـــارة  التنفيذي 
الثالثة  الـــــدورة  فــعــالــيــات  الأول 
للرطب  ليوا  مهرجان  من  ع�شرة 
الذي يقام حتت رعاية �شمو ال�شيخ 
نائب  نهيان  اآل  زايــد  بــن  من�شور 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون 
مبنطقة  ليوا  مدينة  يف  الرئا�شة 
اإدارة  جلـــنـــة  وتــنــظــمــه  الـــظـــفـــرة 
الثقافية  والـــربامـــج  املــهــرجــانــات 

والرتاثية.

منتجاتها من التمور اإىل عدد من 
دول العامل.

خمتلف  اللجنة  اأعــ�ــشــاء  تفقد  و 
باملهرجان  واملـــعـــار�ـــس  الأجــنــحــة 
وا�شتمعوا اإىل �شرح حول الفعاليات 
للجمهور  املخ�ش�شة  وامل�شابقات 
وتقييمها،  بها  امل�شاركة  ومعايري 
امل�شاركني  اأعــــداد  تــطــور  ومــ�ــشــرية 
بفعاليات املهرجان خالل الدورات 

املتتالية لنعقاده.
�شم الوفد كال من معايل الدكتور 
رئي�س  اخلــيــيــلــي  خــمــيــ�ــس  مــغــري 
هيئة ال�شحة يف اأبوظبي و معايل 
الدكتور علي را�شد النعيمي مدير 

اأبوظبي  ومــكــانــة  �ــشــمــعــة  تــعــزيــز 
الثقايف  موروثها  اأ�شالة  وتعك�س 

وال�شعبي العريق.
مهرجان   “ اأن  الأعـــ�ـــشـــاء  واأكـــــد 
ليوا للرطب “ يعد من�شة تهدف 
لإحــــيــــاء الــــــرتاث واإبــــــــراز عــــادات 
ي�شكل  و  الإمــــارات  اأبــنــاء  وتقاليد 
�شياحيا  مق�شدا  نف�شه  الوقت  يف 
ت�شويق  وجتاريا يعزز من جوانب 
منتجات مزارع النخيل من التمور 
اأي�شا يف  اأنواعها وي�شهم  مبختلف 
باجلهود  املــجــتــمــع  وعــــي  تــعــزيــز 
املـــبـــذولـــة يف جمــــال الــــزراعــــة يف 

الدولة.

بالهتمام  اللجنة  اأع�شاء  اأ�شاد  و 
الكبري الذي يوليه �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زايــد  بــن  خليفة  ال�شيخ 
رئــيــ�ــس الـــدولـــة “ حــفــظــه اهلل “ 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايــد 
للقوات  الأعــــلــــى  الـــقـــائـــد  نـــائـــب 
الزراعي  القطاع  لتنمية  امل�شلحة 
الدعم  مثمنني  تطوره  وا�شتدامه 
حمدان  ال�شيخ  �شمو  من  امل�شتمر 
احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زايــد  بــن 
يف منطقة الظفرة مل�شرية التنمية 
ودعمه  املــنــطــقــة  يف  املـــتـــ�ـــشـــارعـــة 
�شاأنها  التي من  للفعاليات  الدائم 

اأن  اإىل  ــاء  الأعــ�ــش هــــوؤلء  اأ�ـــشـــار  و 
النخيل  ب�شجرة  يحتفي  املهرجان 
تراثية  رمــــزيــــة  مــــن  متـــثـــلـــه  ملــــا 
دورا يف  لــعــبــت  كــونــهــا  ومــعــنــويــة 
والأجداد  الآبــاء  احتياجات  تلبية 

يف املا�شي.
و اعترب اأع�شاء اللجنة اأن النجاح 
املــــهــــرجــــان خالل  الـــــــذي حـــقـــقـــه 
يــــوؤكــــد جناعة  املـــا�ـــشـــيـــة  دوراتــــــــه 
اخلـــطـــط املــر�ــشــومــة يف جمـــالت 
اأبوظبي  اإمـــارة  يف  الــزراعــة  تنمية 
و�ــــشــــالمــــة املـــنـــتـــجـــات واجلــــــــودة 
موؤكدين  بها  تتميز  التي  العالية 
ت�شدر  الـــيـــوم  بــاتــت  اأبــوظــبــي  اأن 

القت�شادية  التنمية  دائــرة  رئي�س 
عـــدد من  اإىل جــانــب  اأبــوظــبــي   -

للتعليم  اأبـــوظـــبـــي  جمــلــ�ــس  عــــام 
الهاجري  �ــشــيــف حمــمــد  ومــعــايل 

اجلهات  خمتلف  مــن  املــ�ــشــوؤولــني 
احلكومية بالإمارة .

•• ليوا -وام:مركز �صرطة ال�صعادة املتنقل ينجز معامالت اجلمهور يف مهرجان »ليوا للرطب« 

لإ�شعاد  جت�شيدا  للجمهور  معاملة   124 الرطب  ملزاينة  ليوا  مهرجان  يف  املتنقل  ال�شعادة  �شرطة  مركز  اأجنــز 
املتعاملني باحل�شول على اأف�شل اخلدمات ال�شرطية بي�شر و�شهولة وفق روؤية القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي.

اأكرث  اأن  الظفرة  منطقة  �شرطة  مديرية  يف  املراكز  ل�شوؤون  املدير  نائب  املن�شوري  �شيف  حمدان  العقيد  واأو�شح 
اخلدمات التي يقدمها مركز �شرطة ال�شعادة املتنقل للجمهور خدمة اإ�شدار �شهادة ح�شن ال�شري وال�شلوك .

اأن املركز يقدم مهام واأعمال ال�شرطة املجتمعية والدعم والإ�شناد ملبادرة كلنا �شرطة والقيام بزيارات  م�شريا اإىل 
ميدانية للموؤ�ش�شات العامة واخلا�شة يف القطاع اجلغرايف للمنطقة.

ولفت اإىل اأن اجلمهور وزوار املهرجان تعرفوا اأي�شا على خدمات املركز مثل ا�شتقبال البالغات واجناز معامالت 
ترخي�س ال�شائقني والآليات باإ�شدار رخ�س القيادة وامللكيات وا�شتقبال ال�شكاوى واملقرتحات وغريها. 

التي  الدولة  لل�شعادة يف  الوطني  الربنامج  ت�شهم يف  املتنقل  ال�شعادة  �شرطة  اأن مبادرة مركز  اإىل  املن�شوري  ونوه 
اأف�شل  بتقدمي  املتعاملني  لإ�شعاد  مبادراتها  خالل  من  تر�شيخها  على  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  حتر�س 

اخلدمات وفق املعايري العاملية.
من جانبهم عرب عدد من احلا�شلني على خدمات املركز يف املهرجان عن �شعادتهم ب�شرعة الإجناز يف مكان واحد ما 

وفر عليهم الوقت واجلهد وتلقي اخلدمات ال�شرطية ب�شورة مي�شرة.

»دورية رمال« تقدم خدماتها ال�صرطية يف »مزاينة الرطب«
•• اأبوظبي-وام: 

التي تقدمها وجهودها  ال�شرطية  دورية رمال واخلدمات  الرطب على مهام  ملزاينة  ليوا  تعرف جمهور مهرجان 
يف تعزيز اإجــراءات الأمن وال�شالمة العامة. واطلع رواد املهرجان على » دورية رمال » يف معر�س القيادة العامة 
ل�شرطة اأبوظبي الذي تقيمه مديرية �شرطة الظفرة. وا�شتمعوا اإىل �شرح من عنا�شر ال�شرطة عن الدورية ذات 
املوا�شفات الفنية التي متكنها من الو�شول اإىل الأماكن الأكرث وعورة واملخ�ش�شة لت�شيري الدوريات ال�شرطية يف 
املناطق الرملية وال�شحراوية وتقدمي اخلدمات لل�شكان وخا�شة لل�شياح ورواد الرب ورحالت ال�شفاري والتخييم 
ال�شعبة  املواقع  كل  يف  املعنية  ال�شرطية  للجهات  والإ�شناد  الدعم  عمليات  يف  ت�شهم  كما  ال�شحراوية.  والفعاليات 
الإنقاذ وتعزز �شرعة  واأجهزة  الأماكن  واأنظمة املالحة وحتديد  والوعرة ومزودة بتجهيزات متطورة يف الت�شال 

ال�شتجابة للمهام و نداءات ال�شتغاثة التي ت�شل ملراكز القيادة والتحكم.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الرباحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى المل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�سارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�شت�شفى �شقر                       2223666
م�شت�شفى �شيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى الماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�سارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية الأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بالزا  6669240

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

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

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

ال�صحة ت�صدر تعميما ب�صاأن جهاز لعالج مر�صى ال�صكري وقناع للتزود بالأوك�صجني
•• دبى -وام:

اأ�شدرت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع تعميما اأعلنت فيه اأن اإدارة الغذاء 
 Novo« والدواء الأمريكية اأ�شدرت حتذيرا بخ�شو�س ال�شركة امل�شنعة
Nordisk » وقامت ب�شحب عدد من الت�شغيالت من الو�شيلة الطبية 
 Cartridge Holders in Certain Novopen Echo«
مر�شى  لعالج  وامل�شتخدمة   «  Insulin Delivery Devices
ال�شكري وذلك لأنها قد تتك�شر عندما تتعر�س لبع�س املواد الكيميائية 

كمواد التنظيف.

توؤدي  قد  املك�شورة  الأن�شولني  تو�شيل  اأجهزة  ا�شتخدام  اأن  اإىل  واأ�شارت 
اإىل عدم انتظام �شخ الأن�شولني وبالتايل تو�شيل جرعة منخف�شة منه 
اإىل املري�س الأمر الذي قد ي�شبب ارتفاع ن�شبة ال�شكر يف الدم وح�شول 

م�شاعفات خطرية له.
ل�شيا�شة  امل�شاعد  الوكيل  الأمـــريي  ح�شني  اأمــني  الدكتور  �شعادة  واأكـــد 
الدوائية  لليقظة  العليا  اللجنة  رئي�س  والرتاخي�س  العامة  ال�شحة 
حر�س الوزارة الدائم على متابعة جميع التحذيرات والتو�شيات الواردة 
من �شركات ت�شنيع الدواء والتجهيزات الطبية واإبالغ اجلمهور وذلك يف 
اإطار اجلهود احلثيثة التي تبذلها الوزارة يف �شبيل حتقيق نظم وتدابري 

احلماية املجتمعية من خماطر الأجهزة الطبية غري ال�شليمة واحلر�س 
على حتقيق الوقاية وال�شالمة للمر�شى واملجتمع.

ال�شحة ووقاية  بــوزارة  الــدواء  اإدارة  املنتج م�شجل يف  اأن هــذا  اإىل  ونــوه 
يف  املتاأثرة  الت�شغيالت  وجــود  عــدم  اأكــدت  امل�شنعة  ال�شركة  واأن  املجتمع 

دولة الإمارات العربية املتحدة.
واأ�شارت الوزارة اإىل �شرورة قيا�س م�شتوى ال�شكر بالدم ب�شكل دوري عند 
املر�شى الذين ي�شتخدمون هذا اجلهاز اإىل اأن يتم ا�شتبداله بواحد اآخر 
�شليم وذلك حر�شا على املراقبة امل�شتمرة مل�شتويات ال�شكر بالدم ل�شمان 

عدم التعر�س مل�شاعفات خطرية قد توؤثر على �شحة و�شالمة املري�س.

كما اأعلنت الوزارة اأن وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية ال�شحية 
الربيطانية »MHRA« �شحبت عددا من الت�شغيالت للو�شيلة الطبية 
 Unomedical high concentration oxygen«
masks » وامل�شتخدمة كاأقنعة لالأوك�شجني وذلك ب�شبب عيب خطري 
يف اجلهاز يوؤدي اإىل حدوث قطع لأنابيب املنتج اأثناء ال�شتخدام الأمر 

الذي يت�شبب يف حدوث نق�س بو�شول الأوك�شجني اإىل املري�س.
ولفتت الوزارة اإىل اأن املنتج غري م�شجل يف اإدارة الدواء بوزارة ال�شحة 
ووقاية املجتمع غري اأنها حري�شة على اإبالغ اجلمهور واملجتمع بجميع 

امل�شتجدات الطبية حفاظا على �شالمة املر�شى و�شحة املجتمع.

�صرطة راأ�س اخليمة املجتمعية تدعو حلماية املنازل واملحالت من ال�صرقة

اإخال�س  بكل  اإليهم  املوكلة  واملهام 
الفعال  والتن�شيق  بالتعاون   ، ودقــة 
الرئي�شيني  ال�شركاء  مع  وامل�شتمر 
الــذيــن يــبــذلــون قــ�ــشــارى جهدهم 

النزول  خــالل  من  الإدارة  نظمتها 
اأفــرعــهــا مبراكز  املـــيـــداين جلــمــيــع 
كـــــاًل ح�شب  الـــ�ـــشـــامـــلـــة  الـــ�ـــشـــرطـــة 
لتقدمي  لــلــمــنــازل   ، اخــتــ�ــشــا�ــشــه 

من اأجل حتقيق الأهداف املن�شودة 
على اأكمل وجه .

  واأو�شح بن جمعة باأن احلملة هي 
اإحــــدى احلــمــالت الــتــوعــويــة التي 

•• راأ�س اخليمة- الفجر

املجتمعية  الــ�ــشــرطــة  اإدارة  دعــــت 
اأفرعها اجلغرافية مبراكز  بجميع 
الــ�ــشــرطــة الــ�ــشــامــلــة واملــنــتــ�ــشــرة يف 
كـــاًل ح�شب  الإمـــــارة  اأنـــحـــاء  جميع 
اجلمهور   ، اخــتــ�ــشــا�ــشــه  مــنــطــقــة 
عـــمـــومـــاً واملـــ�ـــشـــافـــريـــن حتــــديــــداً ، 
اإىل اتــخــاذ الــتــدابــري والإجـــــراءات 
الالزمة  والــوقــائــيــة  الحــــرتازيــــة 
حلــمــايــة مــنــازلــهــم مـــن الــ�ــشــرقــة ، 
التوعوية  احلــمــلــة  �ــشــمــن  وذلـــــك 
حتت �شعار »منزلنا اآمن يف ال�شيف« 
. وقــــال الــعــقــيــد اأحـــمـــد بـــن جمعة 
املجتمعية  الــ�ــشــرطــة  اإدارة  مــديــر 
راأ�س  ل�شرطة  العامة  الــقــيــادة  بــاأن 
من  متوا�شلة  وبتوجيهات  اخليمة 
النعيمي  عـــلـــوان  بـــن  عــلــي  ـــواء  الـــل
راأ�ــــــس اخليمة  �ــشــرطــة  قـــائـــد عــــام 
مبا�شرة  وب�شفة  دائماً  يوجه  الذي 

الــتــوعــيــة لأ�ــشــحــابــهــا ، حــيــث مت 
زيارة العديد من املنازل يف خمتلف 

مناطق الإمارة .
ال�شرطة  اإدارة  مـــديـــر  واأ�ـــــشـــــار    
ـــورات مت  ــــاأن الـــربو�ـــش املــجــتــمــعــيــة ب
 ، )العربية  لغات  بثالث  طباعتها 
للتوا�شل  والأورديـــــة(  الإجنليزية 
مع جميع فئات املجتمع دون متييز 
واأهم  اأبــــرز  عــلــى   ت�شمنت  حــيــث   ،
الأمن  وا�ـــشـــرتاطـــات  الحــتــيــاجــات 
توفريها  يــجــب  الــتــي  والــ�ــشــالمــة 
يف املــنــزل لــدعــم وا�ــشــتــقــرار احلالة 
ـــــم ،  الأمـــنـــيـــة بــ�ــشــكــل مــ�ــشــتــمــر ودائ
مـــثـــل �ــــشــــرورة تـــركـــيـــب كـــامـــريات 
مـــراقـــبـــة مبـــوا�ـــشـــفـــات عـــالـــيـــة  ، 
لتح�شني  اخلـــطـــوة  هــــذه  وتـــهـــدف 
وتــطــويــر الجــــــراءات الــوقــائــيــة يف 
الأحياء ال�شكنية والتجارية وتعزيز 

ا�شتقرار احلالة الأمنية فيها .
مع  الإدارة  تـــعـــاون  عــلــى  مــــوؤكــــداً 

الربامج  مـــن  الــعــديــد  تــنــفــيــذ  اإىل 
املختلفة  الـــتـــوعـــويـــة  واحلــــمــــالت 
التي تهدف ب�شكل اأ�شا�شي ورئي�شي 
يف  الداخلية  وزارة  واأهــــداف  روؤيـــة 
جمال حفظ اأمن و�شالمة املجتمع 
والــتــوا�ــشــل مــعــه مــن خـــالل نظام 
من  ج�شر  بناء  اإىل  يهدف  �شرطي 
ال�شرطة  بــــني  والــــتــــعــــاون  الـــثـــقـــة 
تعزيز  يف  ي�شهم  مبــا   ، واجلــمــهــور 
كــ�ــشــب ثقة  اإىل  والــ�ــشــعــي   ، الأمـــــن 
الأمن  اإىل  ، و�شوًل  املجتمع  اأفــراد 
ال�شرطة  تــعــد  حــيــث   ، والــ�ــشــالمــة 
املــجــتــمــعــيــة اأحــــد اأهــــم الإجنــــــازات 
وزارة  نفذتها  التي  ال�شرتاتيجية 
الــداخــلــيــة والــتــي تــعــمــل عــلــى قدم 
الــتــوعــيــة الالزمة  لــتــقــدمي  و�ــشــاق 
املجتمع وقــد حققت بذلك  لأفــراد 
كـــبـــرييـــن منذ  اجنـــــــــازاً وجنـــــاحـــــاً 
كفاءة  بــفــ�ــشــل  وذلـــــك  تــاأ�ــشــيــ�ــشــهــا 
العاملني وتفانيهم يف تاأدية العمل 

املجتمع  ومـــوؤ�ـــشـــ�ـــشـــات  قـــطـــاعـــات 
واجلمهور من املواطنني واملقيمني 
، �شمن ا�شرتاتيجية القيادة العامة 
املنبثقة  اخلــيــمــة  راأ�ــــــس  لــ�ــشــرطــة 
الداخلية  وزارة  ا�شرتاتيجية  مــن 
الـــعـــون لكل  يـــد  اإىل مـــد  الـــرامـــيـــة 
اجلــهــات واملــوؤ�ــشــ�ــشــات الــتــي تطلب 
ال�شرطية  اخلــربات  من  ال�شتفادة 
و�شالمة  اأمـــن  لتحقيق  والأمــنــيــة 
�شعيها  خـــــــالل  مـــــن   ، املـــجـــتـــمـــع 
روح  بــــث  والـــــــــــدوؤوب يف  املــ�ــشــتــمــر 
املجتمع  لأفــراد  وال�شتقرار  الأمــن 
الظواهر  كـــافـــة  عـــلـــى  والطــــــــالع 
املجتمع  يف  ال�شلبية  وال�شلوكيات 
والعمل على و�شع احللول املنا�شبة 
لــهــا  مـــن خـــالل الـــنـــزول امليداين 
لل�شارع العام وال�شتماع اإىل م�شاكل 
واآراء ومقرتحات اجلميع وتدوينها 
ال�شركاء  مـــع  ملــنــاقــ�ــشــتــهــا  متــهــيــداً 

ال�شرتاتيجيني بالإمارة .

�صرطة دبي حتقق اأمنية طفل باحل�صول على زيها الع�صكري
•• دبى-وام: 

اللواء عبداهلل خليفة  حقق �شعادة 
دبي  ل�شرطة  الــعــام  الــقــائــد  املـــري 
عي�شى  عــــبــــداهلل  الـــطـــفـــل  اأمـــنـــيـــة 
العمر  مــن  الــبــالــغ  البلو�شي  عــلــي 
الزي  على  باحل�شول  �شنوات   8
بعد  وذلك  دبي  ل�شرطة  الع�شكري 
اأن عرب عن رغبته يف احل�شول عيه 
عرب فيديو ن�شره والده على موقع 

التوا�شل الجتماعي » تويرت«.
 .. املــري  ا�شتقبال  جاء ذلك خالل 
برفقة  البلو�شي  عــبــداهلل  الطفل 
القيادة  مبــقــر  مــكــتــبــه  يف  والــــــده 
اآمنة  العامة ل�شرطة دبي بح�شور 
البنا مديرة اإدارة �شبكات التوا�شل 

الجتماعي ع�شو جمل�س ال�شعادة 
والإيجابية يف �شرطة دبي.

اأنــه فــور �شدور  اآمنة البنا  واأكــدت 
بتلبية  املــري  الــلــواء  �شعادة  اأوامـــر 
اإدارة  تـــوا�ـــشـــلـــت  الـــطـــفـــل  اأمـــنـــيـــة 

الجتماعي  الـــتـــوا�ـــشـــل  ــبــكــات  �ــش
مع  والإيجابية  ال�شعادة  وجمل�س 
عائلته واأخذت قيا�شات الطفل ومت 
جتهيز الزي الع�شكري اخلا�س به 
برتبة مالزم اأول. و اأ�شارت اإىل اأن 
على  دائــمــا  حري�شة  دبـــي  �ــشــرطــة 
ال�شرتاتيجية  اأهــدافــهــا  حتقيق 
-2016 لـــعـــام  خــطــتــهــا  �ــشــمــن 
اإ�شعاد  �شمنها  من  والتي   2021

املجتمع خا�شة فئة الأطفال.
البلو�شي  اأبــدى الطفل  من جانبه 
وهـــو طــالــب يف الــ�ــشــف الـــرابـــع يف 
اإحدى مدار�س اإمارة راأ�س اخليمة 
يف  رغبته  لتلبية  البالغة  �شعادته 
الع�شكري  الــــزي  عــلــى  احلــ�ــشــول 

ل�شرطة دبي.

جمل�س القيادات ال�صابة : البتكار والتميز اأ�صبحا من �صمات اأداء �صرطة دبي

تدريبية دورة  ينهون  اخليمة  راأ�س  ب�صرطة  منت�صبا   68

•• دبي -وام:

اأن  دبي  �شرطة  يف  ال�شابة  القيادات  جمل�س  رئي�س  الفال�شي  �شالمة  اأكــدت 
ل  اأهدافها  اإن  وقالت  دبي  �شرطة  اأداء  �شمات  اأ�شبحا من  والتميز  البتكار 
ال�شرتاتيجي  التخطيط  بجهود  الكتفاء  اأو  الطموح  حــدود  عند  تتوقف 
ال�شليم بل تت�شمن ال�شعي اإىل اإعداد منظومة عمل متطورة تت�شم بالبتكار 
الدوري للمجل�س  النجاح. جاء ذلك خالل الجتماع  اأ�شباب  وتتكامل فيها 

مببنى القيادة العامة ل�شرطة دبي بح�شور اأع�شائه والذي ناق�س عددا من 
�شاأنها  التي من  املقرتحات  بع�س  ا�شتعر�س  و  البتكار  املــبــادرات يف جمــال 
بيئة عمل جاذبة  اأهمية توفري  الفال�شي على  و�شددت  اأهــدافــه.   اأن تخدم 
وتطوير  واملخرتعني  واملبدعني  املتميزين  واكت�شاف  لالبتكار  وم�شجعة 
مهاراتهم وت�شجيعهم على البحث العلمي والبتكار خا�شة اأن طموح �شرطة 
املجالت  واملــتــطــورة يف  الأ�شاليب احلديثة  تبني  مــع  عــن حــد  دبــي ل يقف 

وامل�شتجدات التقنية والعلمية كافة.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

املهريي  حممد  �شعيد  العقيد  �شهد 
مــديــر مــعــهــد تــدريــب �ــشــرطــة راأ�ـــس 
دورات   )  4  ( تخريج  حفل  اخليمة، 
ال�شرطة،  تدريب  مبعهد  تخ�ش�شية 
دورة:  هــي  منت�شب،   )  68  ( �شملت 
الأمنية  املخاطر  وحتليل  درا�ــشــة   (
 ،) الجــتــمــاعــات  اإدارة   ( ودورة   ،)
ودورة ) التوعية ال�شحية وال�شالمة 
لل�شرطة (، ودورة ) مهارات هند�شة 
الــنــجــاح  ( ، انــطــالقــاً مــن منهجية 
التي  التدريبية  الحتياجات  حتديد 
املوارد  وتطوير  تــدريــب  اإىل  تــهــدف 
كوادر  وجــود  ي�شمن  ممــا  الب�شرية، 
على  قـــادرة  ومــدربــة  موؤهلة  ب�شرية 
على  وم�شوؤولياتها  مبهامها  القيام 
�شعيد  العقيد  ــن  وثــمرّ وجـــه.  اأفــ�ــشــل 
املحا�شرين  جهود  املــهــريي،  حممد 
وتــفــاعــل اخلــريــجــني مــع الـــــدورات، 
موؤكداً على اأهمية التدريب والتاأهيل 

الـــذي تــولــيــه �ــشــرطــة راأ�ــــس اخليمة 
مب�شتوى  لالرتقاء  خا�شاً  اهتماماً 
الأداء املهني، بال�شورة املطلوبة على 
اأكمل وجه، م�شيداً مب�شتوى الدورات 
واأهميتها يف زيادة احل�شيلة املعرفية 
ال�شرطة،  منت�شبي  لــدى  والعملية 

�شمن اإ�شرتاتيجية وزارة الداخلية. 
معهد  مدير  م  كــررّ التخريج  ختام  يف 
اخليمة،  راأ�ـــــــــس  ـــرطـــة  �ـــش تـــــدريـــــب 
املــحــا�ــشــريــن و خــريــجــي الــــــدورات 
تقديراً وعرفاناً ملا بذلوه من جهود 
ة يف العمل على حتقيق النتائج  ُمقْدررّ

املــرجــوة مــن هــذه الــــدورات بال�شكل 
اأكـــمـــل وجــــه، داعياً   املــطــلــوب وعــلــى 
مكت�شبات  تطبيق  اإىل  اخلــريــجــني 
مهاراتهم  تطوير  يف  الــــدورات  هــذه 
وتــنــمــيــة ح�شهم  املــهــنــيــة،  الــيــومــيــة 

الأمني مبا يخدم املجال ال�شرطي.

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/04094/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03311/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده : ماب ماجنمنت لال�شت�شارات - �س ذ م م 
جمهول حمل القامة   

 حيث تقدم طالب التنفيذ : �شركة دانية لالدارة وال�شت�شارات العقارية - ذ م م
ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:

1- حكمت املحكمة باخالء املدعي عليها من العقار املوؤجر املبني باوراق الدعوى 
وت�شليمه للمدعية خالية من ال�شواغل 

2- وبالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 70994 درهم بدل اليجار عن 
التاريخ  اعتبارا من هذا  املدة 2016/7/23 وحتى 2017/3/23 وما ي�شتجد منه 
الخري وحتى تاريخ حتقق الخالء الفعلي بواقع 107992 درهم �شنويا والزامها 

بر�شوم وم�شاريف الدعوى   
3- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

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

الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم/بالن�سر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 2017/05177/02 ايجارات   

املحكوم له طالب العالن / �شركة دانية لالدارة وال�شت�شارات العقارية - ذ م م 
العنوان / الرب�شاء 1 - بناية دو�شلدورف - املكتب رقم 703 

 055-1908882703/04-4472444
 املحكوم عليه املطلوب اعالنه /  برجيتا للكهروميكانيكية - �س ذ م م  

العنوان / دبي - الكرامة - بناية احلباي الكرامة - على قطعة الر�س رقم 557-0 - ال�شقة 
MB-10 : رقم

 منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/7/25  
حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري : 

 ، كاأثر  �شواغلها  من  خالية  للمدعي  وت�شليمها  املــوؤجــرة  العني  باخالء  عليها  املــدعــي   بــالــزام 
وبالزامها ب�شداد مبلغ )85.500 درهم( بدل اليجار للفرتة من 2016/11/4 ولغاية 2017/8/3 

، والزمتها بامل�شروفات 
لذلك  الطعن  ليمكنه من  عليه  للمحكوم  الغيابي  باعالن احلكم  الــزم  قد  القانون  ان  وحيث 

نعلنكم باحلكم متهيدا لي�شبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
 اإعادة اإعالن 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�س   
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  ايــجــاريــة  كقيمة  مبلغ  عليه  املــدعــي  بذمة  تر�شد  انــه   - 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 
وقررت اللجنة الق�شائية اإعادة اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الثنني املوافق 
بالدائرة  اخلام�شة(  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  امــام  2.30م  ال�شاعة   2017/7/31
اأمر  الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س 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�ض املنازعات اليجارية
فقدان جواز �سفرت

م�شت  املــــــــدعــــــــو/  فـــــقـــــد 
 ، نــور ميه  خــاتــون  مينورا 
بنغالدي�س اجلن�شية جواز 
 )24407( رقـــم  �ــشــفــره 
يعرث  ممـــــــن  يــــــرجــــــى   -
بال�شفارة  ت�شليمه  عــلــيــه 
اقرب  او  الــبــنــغــالديــ�ــشــيــة 
مركز �شرطة بالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
املــــــدعــــــو / حمـــمـــود  فــــقــــد 
عطيه،  الــ�ــشــادق  عبدالنبي 
مــ�ــشــر اجلــنــ�ــشــيــة - جــــواز 
�شفره رقم )9776020( 
مــــــــــــــن يــــــــــــجــــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
التــــ�ــــشــــال بــتــلــيــفــون رقـــم 

 056/5773536

فقدان جواز �سفرت
را�شد مطلب   / املدعو  فقد 

مــــــطــــــلــــــب،  بــــنــــغــــالديــــ�ــــس 

اجلن�شية - جواز �شفره رقم 

)0611378(  من يجده 

عليه الت�شال بتليفون رقم 

 050/5211128

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / �شفيق ال�شالم 

بنغالدي�س   ، عـــبـــداحلـــق 

اجلن�شية - جواز �شفره رقم 

)0374129( من يجده 

عليه الت�شال بتليفون رقم 

 050/5211128

فقدان جواز �سفرت
املـــدعـــو /نــــــادر تامر  فــقــد 
ـــى  ــــــى عـــل ـــــبـــــه مــــــو�ــــــش طـــــل
اجلن�شية  مــ�ــشــر   ، قــزامــل 
رقـــــم  �ـــــشـــــفـــــره  جــــــــــــواز   -
)6706103( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

 056/3330326

فقدان جواز �سفرت
نــــــادمي   / املــــــدعــــــو  فــــقــــد 
بنغالدي�س   ، مـــول  �ــشــراج 
�شفره  جـــواز   - اجلن�شية 
 )103546( رقــــــــــم 
ــــيــــه  مــــــــــــن يــــــــــجــــــــــده عــــل
بــتــلــيــفــون رقم  التـــ�ـــشـــال 

 056/9253572

فقدان جواز �سفرت
حممد   / املــــــدعــــــو  فــــقــــد 
�شاهني،  مـــعـــروف  �ــشــعــيــب 
اجلن�شية  بــــنــــغــــالديــــ�ــــس 
رقـــــم  �ـــــشـــــفـــــره  جــــــــــــواز   -
يجده  مــن   )221117(
بتليفون  التـــ�ـــشـــال  عــلــيــه 
رقم 050/5211128 

فقدان جواز �سفرت
نعيم  حممد   / املــدعــو  فقد 
�شويتى  الــــيــــا�ــــس  الــــيــــا�ــــس 
اجلن�شية  الـــهـــنـــد   ، خــــــان 
رقــــــم  �ــــــشــــــفــــــره  جـــــــــــــواز   -
يجده  من   )2255404(
عليه الت�شال بتليفون رقم 

 050/6622125

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / امري �شهيل 
باك�شتان   ، عـــلـــى  �ــشــبــري 
�شفره  جـــواز   - اجلن�شية 
 )5197431( رقـــــــم 
ــــيــــه  مــــــــــــن يــــــــــجــــــــــده عــــل
بــتــلــيــفــون رقم  التـــ�ـــشـــال 

 056/7760090
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العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/ديلي بيتزا

رخ�شة رقم:CN 1927202  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خالد حممد نا�شر عبداهلل الهاجري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل ابراهيم �شامل ابراهيم الطنيجي
تعديل را�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 3.4*1 اىل 1*3
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م 

تعديل ا�شم جتاري من/ديلي بيتزا
PIZZA DAILY

 اىل/ مطعم ذا افنيو - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
THE AVENUE RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة مطعم )5610001(
تعديل ن�شاط/حذف بيع وحت�شري الفطائر واملعجنات وجتهيزها )5610006(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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 12082 بتاريخ 2017/7/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/الطريق املتقدم لتجارة مواد 

البناء ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1086742 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء

ح�شني عبداله خو�س خو من 44% اىل %2
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة احمد عبداهلل الزرعوين املازمي %98
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف علي ح�شني خو�س خو
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ابراهيم علي نا�شر �شكري املرزوقي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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 )اأبوظبي(

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/العمدة لتجارة مواد البناء ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1184281  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ابراهيم علي نا�شر �شكري من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ ابراهيم علي نا�شر �شكري من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ح�شني عبداهلل خو�س خو

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

تعديل ا�شم جتاري من/العمدة لتجارة مواد البناء ذ.م.م
AL OMDA BUILDING MATERIALS TRADING

 اىل/ العمران لتجارة مواد البناء
ALOMRAN BUILDING MATERIALS TRADING

فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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 12082 بتاريخ 2017/7/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/مركز البخت للتجميل

رخ�شة رقم:CN 1035974  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/بخيتة مبارك خالد حممد املن�شوري من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ بخيتة مبارك خالد حممد املن�شوري من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فهد بن عبداهلل بن �شيف بن را�شد العربي %49

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*10.5 اىل 1*5
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/مركز البخت للتجميل
AL BAKHT BEAUTI CENTER

 اىل/ مركز البخت للتجميل ذ.م.م
AL BAKHT BEAUTI CENTER LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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 12082 بتاريخ 2017/7/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/نور العيون لالقم�شة

رخ�شة رقم:CN 1098727 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شعيب زمان بهادر زمان %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ح�شن جول بن عبدالواحد
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  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 12082 بتاريخ 2017/7/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/�شالون �شتار �شيك 

للرجال رخ�شة رقم:CN 2003033 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد بن ربيع بن مبارك الربيكي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد علي حممد ح�شن باطوق
فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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 12082 بتاريخ 2017/7/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/�شركة تريندز لالعمال 

CN 1889972:اللكرتوميكانيكية ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد حمد حميد ذيبان املن�شوري %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
INTERNATIONAL HOLDING GROUP حذف املجموعة العاملية القاب�شة

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  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 12082 بتاريخ 2017/7/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/ميزان دايرك�شن اللكرتوين

رخ�شة رقم:CN 2224391  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ميزان دايرك�شن اللكرتوين
DIRECTION ELECTRONICS WHEEL BALANCE

 اىل/ دلة مزيرعة خلدمات الفراح
DALAT MUZAIRAH WEDDING SERVICES

تعديل عنوان/من ابوظبي م�شفح م 66 ق 88 ورثة �شامل �شعيد مبارك الرا�شدي اىل 
ابوظبي جزيرة ابوظبي �شرق 18-2 ق 84 متجر 03 53758 53758 �شعيد �شيف �شعيد

تعديل ن�شاط/ا�شافة ادارة �شالت الفراح )8211005(
تعديل ن�شاط/حذف تبديل وا�شالح الطارات )4520007(

تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح ميزان املركبات )ميزان الكرتوين( )4520008(
تعديل ن�شاط/حذف تبديل زيوت املركبات )4520010(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة بطاريات ال�شيارات )4530008(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة اطارات ال�شيارات ولوازمها )4530005(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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 12082 بتاريخ 2017/7/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/ارت كويزين خلدمات 

التموين رخ�شة رقم:CN 2304082 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة مر�شد ثاين الرميثي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف علي حممد علي مبارك
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  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 12082 بتاريخ 2017/7/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/بقالة الرمال

 رخ�شة رقم:CN 1036906 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ميثه ثاين احمد الهاملي %100

تعديل وكيل خدمات/حذف ورثة عتيق �شيف �شعيد القمزي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ادوانز عثمان كونهانو

فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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 12082 بتاريخ 2017/7/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/الزلفي للنقليات واملقاولت العامة

رخ�شة رقم:CN 1053220  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شعيد مبارك علي مبارك املن�شوري %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداهلل ناجي عبداهلل مبارك املن�شوري %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف مبارك علي مبارك املن�شوري

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

تعديل ا�شم جتاري من/الزلفي للنقليات واملقاولت العامة
AL ZULFI TRANSPORTING GENERAL CONTRACTING

 اىل/ الزلفي للنقليات واملقاولت العامة ذ.م.م
AL ZULFI TRANSPORTING GENERAL CONTRACTING LLC

�شلطان  م�شلم  حممد  بناية   4 رقم   1 غرب  يا�س  بني  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 
املن�شوري اىل ابوظبي ابوظبي م�شفح ال�شناعية م�شفح غم 17 ق 15 مكتب 16 ر ب 4 

23367 23367 املالك حكومة ابوظبي واخرين
فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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 12082 بتاريخ 2017/7/29

اإعــــــــــالن
لل�شيانة  لين  ال�شـــــادة/برامي  بان  القت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

العامة رخ�شة رقم:CN 1982064  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/برامي لين لل�شيانة العامة
PRIME LINE GENERAL MAINTENANCE

 اىل/ برامي لين للمقاولت وال�شيانة العامة
PRIME LINE GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/ا�شافة مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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 12082 بتاريخ 2017/7/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/موؤ�ش�شة المناء الهند�شية لالعمال 

الكهربائية رخ�شة رقم:CN 1134317  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/موؤ�ش�شة المناء الهند�شية لالعمال الكهربائية
AL INMA AL HANDSIA ELECTRICAL WORKS EST

 اىل/ موؤ�ش�شة المناء الهند�شية لعمال تركيب احلجر
AL ENMA ENGINEERING STONE FIXING WORKS

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال تركيب احلجر )4330002(
تعديل ن�شاط/حذف تركيب التمديدات والرتكيبات الكهربائية )4321001(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29

اإعــــــــــالن
الكندية  ال�شـــــادة/اخلليج  بان  القت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN 1100541:لال�شت�شارات الهند�شية ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
كان لال�شت�شارات الهند�شية من 24% اىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف وحدة الت�شميم املعماري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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 12082 بتاريخ 2017/7/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/موؤ�ش�شة اجلليل لل�شيانة 

العامة  رخ�شة رقم:CN 1117684 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد �شيف را�شد حممد النعيمي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شهيل �شامل �شليم ا�شود العامري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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 12082 بتاريخ 2017/7/29

اإلغاء اعالن �سابق
الرخ�شة  بخ�شو�س  القت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 
العني  روابي  التجاري  بال�شم   CN رقم:1124856 
بالغاء   ، العقارات  وادارة  العامة  وال�شيانة  للمقاولت 
طلب اإلغاء الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا.

العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  اأ�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 املذكورة. 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/اللمعة الفائقة لتلميع 

 CN 1980448:وتنظيف ال�شيارات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة احمد م�شلم خالد م�شعود %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �شامل جمعه مبارك اجلنيبي

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  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 )العني(

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/تي ام تي للتجارة 
قرطا�شية رخ�شة رقم:CN 2254840 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حمدان حممد علي �شامل ال�شيعري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد �شلطان �شيف �شلطان النيادي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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 12082 بتاريخ 2017/7/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/مطعم نور �شويحان  

رخ�شة رقم:CN 1104108 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة م�شعود علي م�شعود ال�شام�شي %100
تعديل وكيل خدمات

حذف حميد علي فرج العرياين
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف بالكل مويدين كوتي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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 اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:�شبام ح�شرموت للبهارات والقهوة اليمنية 

Shibam Hadramout ذ.م.م طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية :�شبام ح�شرموت

املودعة بالرقم :270033     بتاريخ : 2017/03/20
با�شــــــم :�شبام ح�شرموت للبهارات والقهوة اليمنية ذ.م.م

وعنوانه:حمل رقم 2 ملك جمال حممد مطر م�شبح احلاي ديرة الرا�س
 هاتف 042342325 �شندوق الربيد: 3883 امييل shibam.hsc@gmail.com دبي

والعالن  الدعاية  الغذائية جتارة عامة  املــواد  بالفئة:35 جتارة  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�شلع  لتمييز  وذلك 
وادارة وتوجية العمال وتفعيل الن�شاط املكتبي خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�شائع ل�شالح الغري وذلك 

لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل(.
بالعربية  ح�شرموت(  )�شبام  عليها  كتب  مميز  ب�شكل  مر�شومة  قهوة  دلة  ر�شم  عن  العالمة:عبارة  و�شف 
بالبي�س  والــعــالمــة  بالالتينية   )Shibam Hadramout( ادنــاهــا  وكــتــب  مميز  ب�شكل  مكتوبة 

وال�شفر على خلفية باللون ال�شود. 
ال�شــرتاطات :احلماية للعالمة يف جمملها ول ت�شمل الكلمة ح�شرموت باعتبارها موقع جغرايف.

فعلى من لديه اعرتا�س 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 العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  29  يوليو 2017 العدد 12082
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

هيئة  يف  القطارات  موؤ�ش�شة  نا�شدت 
الطرق واملوا�شالت جميع ال�شركات 
الـــعـــامـــلـــة يف جمـــال  واملــــوؤ�ــــشــــ�ــــشــــات 
املــقــاولت والإنــ�ــشــاءات وخا�شة تلك 
التي تعمل مع الهيئة يف تنفيذ عدد 
تطبيق  يف  الــتــعــاون  م�شاريعها،  مــن 
قرار املجل�س التنفيذي رقم 1 ل�شنة 
اإن�شاء  بــتــنــظــيــم  اخلـــا�ـــس   2017
وت�شغيل اأنظمة ال�شكك احلديدية يف 
اإمارة دبي مبا ين�شجم وروؤية الهيئة 
ل اآمن و�شهل للجميع.   يف تقدمي تنقرّ
يون�س،  اإبراهيم  املح�شن  عبد  واأكــد 
املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة القطارات يف 
هيئة الطرق واملوا�شالت، اأن القرار 
وت�شغيل  اإنــ�ــشــاء  تنظيم  اإىل  يــهــدف 
اأنظمة ال�شكك احلديدية يف الإمارة 
واجلـــودة  الــ�ــشــالمــة  ملتطلبات  وفــقــاً 
العاملية  واملمار�شات  املعايري  واأف�شل 
و�شمان  الـــ�ـــشـــاأن،  هــــذا  يف  املــطــبــقــة 
النقل  اأنظمة  بــني  التكامل  حتقيق 

املهام  وتــوزيــع  الإمــــارة،  يف  املختلفة 
واملــ�ــشــوؤولــيــات بــني املــوؤ�ــشــ�ــشــة وجهة 
ي�شمن  نحو  على  ال�شالمة  تنظيم 
احلديدية  الــ�ــشــكــك  اأنــظــمــة  كـــفـــاءة 

وحتقيق ال�شالمة يف ت�شغيلها. 
يهدف  اجلـــديـــد  الـــقـــرار  اإن  وقـــــال: 
ال�شالمة  درجــات  اأق�شى  توفري  اإىل 
بوا�شطة  للنقل  الآمــــن  والت�شغيل 
ال�شكك احلديدية، وتوفري نظام نقل 
البيئة  وحماية  اأمناً،  واأكــرث  متطور 
الطبيعي،  تــوازنــهــا  عــلــى  واحلــفــاظ 
واملــ�ــشــاهــمــة يف حتــقــيــق روؤيــــــة دبي 
كمدينة م�شتدامة وذكية، وجتنب اأي 
اأو بعيدة  �شلبية فورية  اآثار  اأو  �شرر 
واملمتلكات  بالأفراد  تلحق  قد  املدى 
ال�شكك  اأنـــظـــمـــة  تــ�ــشــغــيــل  نــتــيــجــة 
حتقيق  �شبيل  يف  واإنــــه  احلــديــديــة، 
الهيئة  القرار، ت�شطلع  اأهــداف هذا 
بتنفيذ عدد من املهام وال�شالحيات 
وتطوير  وت�شميم  تخطيط  منها 
العامة  احلــديــديــة  الــ�ــشــكــك  �ــشــبــكــة 
اإن�شاء  اأعــمــال  وتنظيم  الإمـــــارة،  يف 

وتــطــويــر وتــ�ــشــغــيــل و�ــشــيــانــة �شبكة 
فيها،  اخلــا�ــشــة  احلــديــديــة  ال�شكك 
واعـــتـــمـــاد الـــ�ـــشـــروط والإجــــــــــراءات 
واملوا�شفات  واملــعــايــري  والــ�ــشــوابــط 
املوؤ�ش�شة وجهة  والأدلــة املطبقة من 
ال�شروط  واعتماد  ال�شالمة،  تنظيم 
والــ�ــشــوابــط والإجــــــراءات الــتــي يتم 
ال�شهادات  اإ�شدار  يف  اإليها  ال�شتناد 
املوؤ�ش�شة  من  القرار  هذا  يف  املحددة 

وجهة تنظيم ال�شالمة.
واأو�شح عبد املح�شن، اأن القرار منح 
من  الــتــاأكــد  يف  للهيئة  الــ�ــشــالحــيــة 
املوؤ�ش�شة  عن  ال�شادرة  ال�شهادات  اأن 
وجهة تنظيم ال�شالمة والتحقيقات 
من  خالية  املفت�شون  بها  يقوم  التي 
واأنها  امل�شالح،  يف  تعار�س  اأي  وجود 
ـــــوؤدى بــا�ــشــتــقــالل تــــام عـــن املــــالرّك  ت
من  وغــريهــم  واملــقــاولــني  وامل�شغلني 
هذا  باأحكام  امل�شمولني  الأ�شخا�س 
الــــقــــرار، والـــتـــعـــاون والــتــنــ�ــشــيــق مع 
اجلهات املعنية يف الإمارة والإمارات 
�شاأنه حتقيق  املجاورة يف كل ما من 

اأهـــــــداف هــــذا الــــقــــرار مبـــا يف ذلك 
ال�شكك  اأنظمة  بني  التكامل  حتقيق 
احلديدية وغريها من اأنظمة النقل 
الأخرى، واإبرام العقود والتفاقيات 
اخلا�شة باأنظمة ال�شكك احلديدية، 
واتــخــاذ الــتــدابــري الــالزمــة حلماية 
واعتماد  احلديدية،  ال�شكك  اأنظمة 
ال�شكك  بــحــرم  املــ�ــشــاحــات اخلــا�ــشــة 
احلديدية  ال�شكك  ل�شبكة  احلــديــد 
املـــحـــيـــطـــة بها  الـــعـــامـــة واملــــنــــاطــــق 
واعتماد  املقيدة،  الأن�شطة  واعتماد 
الــ�ــشــيــا�ــشــات واخلــــطــــط والــــربامــــج 
وجهة  املوؤ�ش�شة  من  اإليها  املرفوعة 

تنظيم ال�شالمة.
ــــــــــرار  الـــــتـــــعـــــويـــــ�ـــــس عـــــــــن الأ�ــــــــــش

حظر القرار على اأي �شخ�س القيام 
باأي عمل من �شاأنه الإ�شرار باأنظمة 
تعري�شها  اأو  احلـــديـــديـــة  الــ�ــشــكــك 
اأو  بــالــبــيــئــة  الإ�ــــشــــرار  اأو  لــلــخــطــر، 
بـــالـــغـــري، نــتــيــجــة جتـــــــاوز احلـــــدود 
ال�شو�شاء  ملــ�ــشــتــويــات  بــهــا  املــ�ــشــمــوح 
املت�شبب  ويــتــحــمــل  والهــــــتــــــزازات، 

عن  التعوي�س  م�شوؤولية  بال�شرر 
كافة الأ�شرار التي يت�شبب بها.

التعوي�س  اأن  اإىل  الـــقـــرار  واأ�ــــشــــار 
عـــن الأ�ــــشــــرار املــ�ــشــار اإلــيــهــا ي�شمل 
الأ�ــــــشــــــرار الـــتـــي تــلــحــق بـــــالأفـــــراد 
ذاتـــهـــا وتقلل  والــبــيــئــة  واملــمــتــلــكــات 
�شواًء  لها،  امل�شروع  ال�شتخدام  مــن 
دائمة،  اأو  مــوؤقــتــة  ب�شفة  ذلـــك  كـــان 
اأ�شباب  اإزالة  بال�شرر  املت�شبب  وعلى 
املــرتــكــبــة مــن قبله خالل  املــخــالــفــة 
املــهــلــة الـــتـــي حتـــددهـــا الــهــيــئــة، ويف 
باإزالة  املــخــالــف  الـــتـــزام  عـــدم  حـــال 
اأ�شباب املخالفة اأو التاأخر يف اإزالتها، 
املت�شبب  نفقة  وعلى  للهيئة  فيكون 
�شواَء  ال�شرر  اأ�شباب  اإزالــة  بال�شرر 
بــوا�ــشــطــة اأجــهــزتــهــا الــذاتــيــة اأو من 
اأخرى،  جهة  بــاأي  ال�شتعانة  خــالل 
ن�شبته  مــا  حتميله  اإىل  بــالإ�ــشــافــة 
تلك  اإزالة  تكلفة  قيمة  من   25%

الأ�شرار كم�شاريف اإدارية.
 الــــــــــعــــــــــقــــــــــوبــــــــــات والــــــــــتــــــــــدابــــــــــري 
اأياً  يرتكب  مــن  كــل  الــقــرار  ويعاقب 

يف  عليها  املن�شو�س  املخالفات  مــن 
امللحقني  و6   5 رقـــــم  اجلــــدولــــني 
بهذا القرار بالغرامة املبينة اإزاء كل 
منها مع عــدم الإخـــالل بــاأي عقوبة 
اأ�ـــشـــد يــنــ�ــس عــلــيــهــا اأي قــــرار اآخــــر، 
ي�شبق فر�س  اأن  القرار  اأوجــب  فيما 
الغرامة على مرتكبي املخالفات التي 
املدير  مــن  قـــرار  بتحديدها  ي�شدر 
يت�شمن  خطي،  اإنــذار  توجيه  العام، 
اأ�شبابها  واإزالـــــة  املــخــالــفــة  ت�شويب 
املوؤ�ش�شة  حتددها  التي  املهلة  خــالل 
وبخالف  ال�شالمة،  تنظيم  جهة  اأو 
على  الغرامة  فر�س  يتم  فاإنه  ذلــك 

مرتكب املخالفة.
تــ�ــشــاعــف قــيــمــة الـــغـــرامـــة الــــــواردة 
ـــار اإلـــيـــهـــمـــا يف  ـــ�ـــش يف اجلـــــدولـــــني امل
املــادة، يف حال معاودة  اأ، من  الفقرة 
�شنة  خــالل  ذاتــهــا  املخالفة  ارتــكــاب 
واحـــدة مــن تــاريــخ ارتــكــاب املخالفة 
الــ�ــشــابــقــة، عــلــى األ تــزيــد قــيــمــة يف 
حال م�شاعفتها على )500000( 
اأو من  الــعــام  درهـــم، ويــكــون للمدير 

عقوبة  اإىل  وبـــالإ�ـــشـــافـــة  يــفــو�ــشــه 
الغرامة املقررة موجب الفقرة اأ من 
ـــادة، اتــخــاذ اأي مــن التدابري  امل هــذه 
التالية بحق املخالف: اإيقاف العمل 
حلني اإزالة اأ�شباب املخالفة، اأو اإلغاء 

ال�شهادة ال�شادرة له.
ال�شبطية والتظلم

موظفي  اأو  الــهــيــئــة  ملــوظــفــي  تــكــون 
بت�شميتهم  يــ�ــشــدر  الـــذيـــن  املــ�ــشــغــل 
قرار من املدير العام، �شفة ماأموري 
الأفعال  اإثبات  الق�شائي يف  ال�شبط 
الـــتـــي تـــرتـــكـــب بــاملــخــالــفــة لأحـــكـــام 
ال�شادرة  والــــقــــرارات  الـــقـــرار  هــــذا 
ذلك  �شبيل  لهم يف  ويكون  مبوجبه، 
الالزمة  ال�شبط  حمــا�ــشــر  حتــريــر 
وال�ــشــتــعــانــة بـــاأفـــراد الــ�ــشــرطــة عند 
م�شلحة  ذي  لكل  يجوز  القت�شاء. 
من  العام  املدير  اإىل  خطياً  التظلم 
والتدابري  والإجــــــــراءات  الـــقـــرارات 
القرار  هــذا  مبوجب  بحقه  املتخذة 
اإخطاره  تاريخ  من  يوماً  خالل 15 
التدبري  اأو  الإجــــــــراء  اأو  بـــالـــقـــرار 

املــتــظــلــم مـــنـــه، ويـــتـــم الـــبـــت يف هذا 
تاريخ  من  يوماً   30 خــالل  التظلم 
تقدميه من قبل جلنة ي�شكلها املدير 
الــعــام لــهــذه الــغــايــة ويــكــون القرار 

ال�شادر ب�شاأن التظلم نهائياً.
دبي  عـــهـــد  ويل  بـــالـــذكـــر،  اجلــــديــــر 
رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة دبي 
بن  بــن حممد  حــمــدان  ال�شيخ  �شمو 
را�شد اآل مكتوم، كان قد اأ�شدر قرار 
تنظيم  ب�شاأن   2017 ل�شنة   1 رقــم 
ال�شكك احلديدية يف اإمارة دبي، على 
اأن يطبق يف كافة اأنحاء الإمــارة مبا 
اخلا�شة  التطوير  مناطق  ذلــك  يف 
واملناطق احلرة مبا فيها مركز دبي 

املايل العاملي.

معهد ال�صارقة للرتاث يختتم ور�صة تدريبية حول الرتاث الثقايف يف الإمارات
•• ال�سارقة-وام: 

اختتم معهد ال�شارقة للرتاث ور�شة العمل التدريبية بعنوان 
الثقايف يف الإمارات” التي اأقيمت خالل الفرتة من  “الرتاث 
27 من يوليو اجلــاري وا�شتهدفت موظفي هيئة  حتى   24
بالرتاث  للتعريف  الــور�ــشــة  وهــدفــت  والــفــنــون.  للثقافة  دبــي 
الــثــقــايف وت�شليط الــ�ــشــوء عــلــى عــنــا�ــشــره يف دولـــة الإمــــارات 
واإي�شاله للمتدربني بطريقة علمية ومنهجية وتكوين الكادر 
الوطني املتخ�ش�س يف هذا املجال اإ�شافة اإىل تدريب الباحثني 
واجلــامــعــني املــيــدانــيــني عــلــى اأ�ــشــالــيــب جــمــع و�ــشــون وحفظ 

الرتاث الثقايف. وقال �شعادة الدكتور عبدالعزيز امل�شلم رئي�س 
فاعلني  نكون  اأن  على  نحر�س  اإنــنــا  لــلــرتاث  ال�شارقة  معهد 
العملي والعلمي يف كل ما يتعلق مبو�شوعات  امل�شتويني  على 
الرتاث وكيفية حفظه و�شونه ونقله لالأجيال والتعريف به 
مبختلف الو�شائل والأدوات فاملعهد موؤ�ش�شة علمية واأكادميية 
وروؤى �شاحب  لتوجيهات  الرتاث وفقاً  ب�شوؤون  تعنى  وعملية 
ع�شو  القا�شمي  حممد  بــن  �شلطان  الــدكــتــور  ال�شيخ  ال�شمو 
املــجــلــ�ــس الأعـــلـــى حــاكــم الــ�ــشــارقــة الـــداعـــم الـــدائـــم للم�شروع 
الثقايف والرتاثي. واأكد اأن مثل هذه الدورات وما تقدمه من 
ترثي  اأجــواء  توفري  يف  به  ت�شهم  ومــا  ومعلومات  حما�شرات 

امل�شاهمة يف  �شاأنها  املعرفية والفكرية والعملية من  اجلوانب 
اأجل حفظ الرتاث  اإبداعية من  اآليات واأدوات وو�شائل  ابتكار 

و�شونه ونقله لالأجيال والتعريف به يف كل املنا�شبات.
اإىل  دائمة  ب�شفة  ي�شعى  للرتاث  ال�شارقة  معهد  اأن  واأ�ــشــاف 
حتقيق اأهدافه الأ�شا�شية من خالل حزمة براجمه واأن�شطته 
لتعريف  والــعــاملــيــة  والإقــلــيــمــيــة  املحلية  املــتــنــوعــة  وفــعــالــيــاتــه 
وتوظيفه  منه  ال�شتفادة  وكيفية  بالرتاث  اجلديدة  الأجيال 
اأو  اأمة  اأو  مبا يعزز الهوية الوطنية التي ل ميكن لأي �شعب 

ح�شارة ال�شتغناء عنها.
عدد  بها  �شارك  عدة  حما�شرات  التدريبية  الــدورة  وت�شمنت 

الور�شة  افتتح  حيث  والأكادمييني  والباحثني  املخت�شني  من 
مبعهد  الأكادميي  املدير  عبداحلافظ  ح�شن  حممد  الدكتور 
ال�شارقة للرتاث واأدار فيها حــواراً مع املتدربني حول ق�شايا 
واأهــــم مــو�ــشــوعــاتــه و�شيا�شات  الإمــــــارات  الــثــقــايف يف  الــــرتاث 
جمموعات  على  املتدربني  بتوزيع  وقــام  وا�شتلهامه  حمايته 
والفنية  الثقافية  املــ�ــشــروعــات  �شياغة  على  لتدريبهم  عمل 

امل�شتوحاة من الرتاث الثقايف.
مبركز  التطوير  م�شت�شار  رزنـــاره  عــزيــز  املهند�س  وا�شتكمل 
احلــــرف الإمـــاراتـــيـــة بــاملــعــهــد يف الــيــوم الــثــاين احلــديــث عن 
عادل  الدكتور  معه  و�ــشــارك  التقليدية  وال�شناعات  احلــرف 

لأنرثوبولوجيا  الــرتاث يف طرح مدخل  الباحث يف  الك�شادي 
الثقافة واملجتمع يف الإمارات.اأما يف اليومني الثالث والرابع 
لــلــور�ــشــة فــقــد عــر�ــس املــهــنــد�ــس ح�شن ممــلــوك رئــيــ�ــس وحدة 
املــخــطــوطــات باملعهد مــعــلــومــات عــن اهــتــمــام دولـــة الإمــــارات 
ثقايف  باأنها عن�شر  الرتاثية وو�شفها  والوثائق  باملخطوطات 
مهم يجمع بني الرتاث املادي والرتاث غري املادي بالإ�شافة 
املخطوطات  ترميم  واأداوت  واأ�شاليب  طرق  عن  احلديث  اإىل 
وحفظها واأر�شفتها وتفاعل معه املتدربون من خالل قيامهم 
“ترميم  معمل  يف  عملي  ب�شكل  املخطوطات  ترميم  مبعاينة 

املخطوطات” باملعهد.

•• ال�سارقة-وام:

اأطـــلـــق “ نـــــادي �ـــشـــيـــدات الـــ�ـــشـــارقـــة “ 
تكرمي  “ بـــهـــدف  “ هـــويـــتـــي  جــــائــــزة 
املواهب الإبداعية الفردية احلرة لدى 
جمال  يف  اإجنــازاتــه  تعزيز  و  الفنانات 
ودعم  والإبــداعــيــة  الثقافية  التنمية 
الــ�ــشــارقــة ودولة  بــاإمــارة  املــــراأة  متكني 

الإمارات .
نوعها  مــن  الأوىل  اجلـــائـــزة  تت�شمن 
فئة  هما  رئي�شتني  فئتني  ال�شارقة  يف 
الفوتوغرايف  الت�شوير  وفــئــة  الــر�ــشــم 
ال�شرتاك  طــلــبــات  الــنــادي  وي�شتقبل 

مــن املــواطــنــات واملــقــيــمــات مــن الفئة 
العمرية “-18 40” عاما من جميع 
اأرجــاء دولة الإمــارات العربية املتحدة 
وي�شتمر باب امل�شاركة مفتوحا حتى الـ 

املقبل. �شبتمرب  من   10
“ كولج  اجلــائــزة  تنظيم  على  ي�شرف 
للنادي  “ الـــتـــابـــع  لــلــمــواهــب  مـــركـــز 
املـــهـــارات  تــطــويــر  اإىل  يـــهـــدف  ـــــذي  ال
الــفــنــيــة واكــتــ�ــشــاف الـــــذات والرتـــقـــاء 
الفنية  املــجــالت  بــاملــواهــب يف خمتلف 
تعليم  مــثــل  والتعليمية  والإبـــداعـــيـــة 
تزيني  مبادئ  وتعلم  الفخاريات  �شنع 
الورود با�شتخدام ال�شرياميك والر�شم 

�شفوف  اإىل  اإ�ــشــافــة  اأنــواعــه  مبختلف 
الــبــالــيــه والــعــزف عــلــى البيانو  رقــ�ــس 
والـــطـــبـــخ والإتـــيـــكـــيـــت وغــــريهــــا من 
الفنون. وقالت �شيخة ال�شويدي مدير 
“ مركز كولج املواهب” التابع للنادي 
جاء  “هويتي”  جـــائـــزة  اإطــالقــنــا  اإن 
باأهمية  الرا�شخ  اإمياننا  من  انطالقا 
التي  والإبــداعــيــة  الفنية  املواهب  دعــم 
اإخفاءها  ال�شيدات  من  الكثري  حتــاول 
ومــن خــالل هذه  عنها  الك�شف  وعـــدم 
الفنانات  مــ�ــشــاعــدة  نـــحـــاول  اجلـــائـــزة 
وتــقــدمي الــدعــم الــــالزم لــهــن لإخـــراج 
بعيداً  الإبداعية  وقدراتهن  طاقاتهن 

عن اأي خماطر اأو �شغوطات.
اجلائزة  خــالل  من  نهدف   : واأ�شافت 
ا�شتك�شاف  على  الفنانات  ت�شجيع  اإىل 
الهوية  مفهوم  تتناول  الــتــي  الأ�شئلة 
واحلـــيـــاة الــفــرديــة لــالإنــ�ــشــان والــــدور 
ب�شكل عام  الــعــامل  يلعبه  الــذي  الــبــارز 
ت�شكيل  يف  خـــا�ـــس  بــ�ــشــكــل  واملــجــتــمــع 
وحياتهن  واأولــويــاتــهــن  �شخ�شياتهن 
الر�شم  فــئــتــي  وتـــ�ـــشـــمـــل   . كـــفـــنـــانـــات 
فئتني  الــــفــــوتــــوغــــرايف  والـــتـــ�ـــشـــويـــر 
نون  جــائــزة  الأوىل  ت�شمل  فــرعــيــتــني 
 – – الر�شم وجــائــزة نــون للفن  للفن 
امل�شممتني  الــفــوتــوغــرايف  الــتــ�ــشــويــر 

اخلربة  ذوات  املــتــمــر�ــشــات  لــلــفــنــانــات 
“25-40” عاماً  العمرية  الفئة  من 
وتبلغ قيمة كل جائزة منهما 10 اآلف 
الثانية جائزة  الفئة  درهم. و تت�شمن 
جنمة نون ال�شاعدة – الر�شم وجائزة 
الت�شوير   – الــ�ــشــاعــدة  نــــون  جنــمــة 
لتكرمي  املــخــ�ــشــ�ــشــتــني  الــفــوتــوغــرايف 
املواهب اجلديدة يف الر�شم والت�شوير 
الفئة  مـــن  لــلــفــنــانــات  الـــفـــوتـــوغـــرايف 
وتبلغ  عـــامـــاً   ”24-18“ الــعــمــريــة 
ومن  درهـــم  اآلف   5 منهما  كــل  قيمة 
الفائزة  الفنية  الأعــمــال  عر�س  املقرر 
لنادي  نون” التابع  رواق  “معر�س  يف 

�شيدات ال�شارقة يف الفرتة املمتدة من 
املقبل. اأكتوبر   30 اإىل   24

نادي “�صيدات ال�صارقة” يطلق جائزة “هويتي” للر�صم والت�صوير الفوتوغرايف

)طرق دبي( تنا�صد ال�صركات واملوؤ�ص�صات املعنية التعاون يف تطبيق القانون اجلديد لل�صكك احلديدية بالإمارة

ذياب بن حممد بن زايد وحممد بن بطي ونهيان بن 
مبارك يح�صرون اأفراح املرر واملزروعي يف اأبوظبي

•• اأبوظبي -وام: 

ح�شر �شمو ال�شيخ ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان ومعايل ال�شيخ حممد بن بطي اآل حامد 
اأقامه  الذي  املعرفة احلفل  الثقافة وتنمية  نهيان وزير  اآل  نهيان بن مبارك  ال�شيخ  ومعايل 
�شعادة م�شبح مبارك املرر مدير عام بلدية اأبوظبي مبنا�شبة زفافه على كرمية �شعيد اأحمد 
نــادي �شباط القوات  اأم�س قبل الأول - يف  اأقيم م�شاء  الــذي  املــزروعــي. كما ح�شر احلفل - 

امل�شلحة عدد من كبار امل�شوؤولني وجمع غفري من املدعوين والأهل والأ�شدقاء.
و قدمت الفرق ال�شعبية اأهازيج ولوحات تراثية بهذه املنا�شبة.

•• اأبوظبي -وام: 

اأبوظبي مبادرة  ل�شرطة  العامة  القيادة  الدعم الجتماعي يف  اإدارة مراكز  اأطلقت 
اإطار مبادرات “عام اخلري “ 2017 و�شمن م�شاركة الإدارة يف  “مودة ورحمة” يف 
فعاليات الدورة الثالثة ملهرجان” ليوا ملزاينة الرطب 2017 “ مبنطقة الظفرة.

ُتعنى  املبادرة  اأن  الجتماعي  الدعم  مراكز  اإدارة  مدير  البادي  علي  العميد  وقــال 
اأيدي  على  اأبوظبي  اإمــارة  يف  املجانية  والجتماعية  النف�شية  ال�شت�شارات  بتقدمي 
بالتوا�شل  املجتمع  اأفــراد  توعية  على  وتعمل  واجتماعيني  نف�شيني  اخت�شا�شيني 
تفاقم  املجتمع  التي جتنب  واإيــجــاد احللول  الــواحــدة  الأ�ــشــرة  اأفـــراد  الداخلي بني 
الدعم  مراكز  اإدارة  اأن  بالذكر  جدير  الأ�ــشــري.  ال�شتقرار  على  وحتافظ  امل�شاكل 
الجتماعي و�شمن اخلطة ال�شرتاتيجية لالإدارة قامت خالل الربع الأول من عام 
خمتلف التخ�ش�شات الأكادميية مثل  من  متدرباً   20 يقارب  ما  بتدريب   2017
جامعة الإمارات وكليات التقنية العليا حيث قدمت املراكز برامج تدريبية تهدف 
اإىل تنمية و�شقل مهارات املتدربني واإك�شابهم املعارف اجلديدة واإعدادهم الإعداد 
املبادرات  من  عــدداً  املتدربني  وقــدم  للعمل.   والتجديد  التطوير  لعملية  املالئم 
املجتمعية املتعلقة بال�شعادة والرتابط الأ�شري تزامناً مع عام اخلري 2017 ومن 
اأبرز تلك املبادرات “ح�شانة ال�شعادة” بالإ�شافة اإىل مبادرة “كن �شعيداً” وتقدمي 
ال اإىل جانب الدور التوعوي الذي قام به املتدربني بت�شميم  وجبات غذائية للعمرّ

وتوزيع مطويات تعريفية باأهداف وخدمات مراكز الدعم الجتماعي.

•• عجمان-وام:

قال �شعادة خالد عي�شى املدفع الأمني العام امل�شاعد للهيئة العامة لرعاية 
بالدي  �شيف  لفعاليات  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  والريا�شة  ال�شباب 
املبدعات خالل الربنامج  وجهة  اأ�شبح  عجمان  فتيات  مركز  اإن   2017
الوطني لالأن�شطة ال�شيفية حيث جتمع الفعاليات التي يقيمها املركز بني 
الفائدة واملتعة وت�شمل املجالت الثقافية والعلمية والرتبوية والريا�شية 
املركز  على  القائمني  لكافة  ال�شكر  �شعادته عن  واأعــرب  كافة.  والتطوعية 
يبقى  اأن  الفعاليات متمنيا  اإجنــاح  اأ�شهمت يف  التي  الطيبة  وثمن اجلهود 
التميز  ويــقــدم  الإمــــارات  �شابات  درب  ت�شيء  �شعلة  عجمان  فتيات  مركز 
والعطاء يف كل حني. جاء ذلك خالل زيارة اللجنة العليا املنظمة لفعاليات 

�شيف بالدي 2017 اأم�س الول اإىل مركز فتيات عجمان.
�شيف  لفعاليات  املنظمة  العليا  للجنة  العام  املن�شق  الزعابي  نا�شر  واأكــد 

بالدي اأن الهدف من هذه الزيارات هو الطالع على �شري الفعاليات.
لفتا اىل اأن وجود اللجنة يف امليدان يعك�س حر�شها على �شرورة التعرف 
للربنامج  الــتــطــور  دفــع عجلة  ت�شهم يف  الــتــي  واملــطــالــب  املــقــرتحــات  على 
الوطني لالأن�شطة ال�شيفية ومعرفة العقبات وبذل كافة اجلهود يف �شبيل 

حلها.
العليا وعــفــراء بن  اللجنة  اأعــ�ــشــاء  املــدفــع ب�شحبة  �ــشــعــادة خــالــد  وجتـــول 
هندي مديرة املركز على منا�شط حيث ح�شروا اإىل جانب املنت�شبات ور�شة 

. متطوع«  “جتربة 
وور�شة  الر�شم  ور�شة  يف  واإبداعاتهم  الأطفال  ن�شاطات  على  واطلعوا  كما 
“�شالح  لعبة  يف  الفتيات  اللجنة  اأع�شاء  بع�س  و�ــشــارك  ال�شوف..  ن�شيج 

ال�شي�س«.
لرعاية  العامة  الهيئة  املركز  مديرة  هندي  بن  عفراء  �شكرت  جانبها  من 
اللجنة  منحتها  التي  الثقة  وثمنت  الهتمام  هذا  على  والريا�شة  ال�شباب 
ملركز فتيات عجمان من خالل اختياره كاأوىل حمطات اللجنة اإىل املراكز 
املزيد من  اجلهد وحتقيق  املزيد من  لبذل  ذلك حافزا  ال�شبابية معتربة 

العطاء.
منت�شبة   120 ت�شم  بــاأن  تت�شرف  عجمان  فتيات  مركز  اأ�ــشــرة  اأن  واأكـــدت 
21 �شنة خالل الفرتة  10 وحتى  2017 من عمر  خالل �شيف بالدي 

ال�شباحية من 9 �شباحا وحتى 1 ظهرا.
وقالت ان املركز يقدم للمنت�شبات خالل هذه الفرتة عدة برامج متنوعة 
كالور�شات التطوعية والفنية وور�س البدء بامل�شاريع اإ�شافة اإىل الأن�شطة 
الريا�شية والرحالت الرتفيهية التي تر�شم الب�شمة وحتقق الفائدة واملتعة 

للفتيات.

•• ال�سارقة _ الفجر:

ملتقى  لفعاليات  املنت�شبني  من  م�شاركا  �شتون 
متحف  والع�شرون  الثالث  ال�شيفي  احلمرية 
اإطار  يف  وذلـــك  بال�شارقة  الــقــدميــة  الــ�ــشــيــارات 
الريا�شي  الــثــقــايف  احلــمــريــة  نــــادي  فــعــالــيــات 
لــلــنــ�ــشــاط الــ�ــشــيــفــي والـــربامـــج الــهــادفــة التي 
يتخللها الربنامج الوطني لالأن�شطة ال�شيفية 
من  كرمية  برعاية   ،2017- بــالدي  �شيف  ــــ 

جمل�س ال�شارقة الريا�شي بحكومة ال�شارقة .
وتاأتي الزيارة يف اإطار برنامج الرحالت العلمية 
والرتفيهية والزيارات امليدانية ملختلف املواقع 
املجتمعية والرتاثية والتاريخية والعلمية التي 
امل�شاركني  لإطــالع  البا�شمة  الإمـــارة  بها  تزخر 
على خمتلف الأوجه التاريخية واحل�شارية<

واأطلع امل�شاركني يف اجلولة على اأرجاء املتحف 
الذي ي�شم عدداً من ال�شور والوثائق اخلا�شة 
بال�شيارات املعرو�شة يف املتحف، كما زاروا مبنى 
الذي يعنى بتجهيز  القدمية  ال�شيارات  �شيانة 
الدورية  ال�شيانة  اإجــــراءات  واإدامـــة  ال�شيارات 
لها، واطلعوا على مقتنيات املتحف من �شيارات 
ت�شنيع  مراحل  لكافة  ي�شور  تاريخي  و�شجل 
تــلــك املــركــبــات والـــتـــي تــعــد ثــــروة لــكــل ع�شاق 

ال�شيارات الكال�شيكية يف العامل.
كما �شاهد منت�شبو امللتقى اأندر واقدم ال�شيارات 
العاملية والتي تعود ملكيتها اىل �شاحب ال�شمو 
اجلولة  يف  امل�شاركون  واأبـــدى  ال�شارقة،  حاكم 
املتحف ملتقطني  اإعجابهم مب�شتوى مقتنيات 
اجلوله  خالل  وم�شتفيدين  التذكارية،  ال�شور 
من ال�شروحات املتكاملة التي قدمها القائمون 

موؤكدين  املــتــاحــة  الــ�ــشــيــارات  عــن  املتحف  على 
اإ�شتفادتهم الكبرية من الزيارة.

واأفاد را�شد غامن ال�شام�شي ع�شو جمل�س اإدارة 
اأن ملتقى  اإىل  الــعــام  املــ�ــشــرف  نـــادي احلــمــريــة 
والفتيات(  )ال�شباب  ب�شقيه  ال�شيفي  احلمرية 
اإ�شافة  الـــعـــام عــلــى  لــهــذا  بـــراجمـــه  حــر�ــس يف 
اإىل جملة مــن متاحف  الــزيــارات  الــعــديــد مــن 
الأجيال  وربـــط  تعزيز  بــهــدف  الــ�ــشــارقــة  اإمــــارة 
ال�شارقة  مــتــحــف  زيـــــارة  مـــن خــــالل  بــاملــا�ــشــي 
القدمية  لل�شيارات  ال�شارقة  ومتحف  لــالأثــار 
ومــتــحــف املــحــطــة وحــ�ــشــن الــ�ــشــارقــة ومتحف 
اإىل   ، بال�شارقة  الإ�شالمية  للح�شارة  ال�شارقة 
جانب الزيارات العلمية وتتمثل يف زيارة متحف 
ال�شارقة العلمي ومربى ال�شارقة لالأحياء املائية 

مركز ال�شارقة لالإ�شتك�شاف.

»الدعم الجتماعي« ب�صرطة اأبوظبي 
يطلق مبادرة »مودة ورحمة«

اللجنة العليا ل�صيف بالدي 2017 
تزور مركز فتيات عجمان

�صتون م�صاركًا من ملتقى احلمرية ال�صيفي يزورون 
متحف ال�صيارات القدمية



السبت   29   يوليو    2017  م   -   العـدد  12082  
Saturday  29   July   2017  -  Issue No   1208206

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 272535     بتاريخ : 02 / 05 / 2017 م
با�شــم: فرزانة التجارية

وعنوانه: �س ب 5188 دبي ، الإمارات العربية املتحدة
والغالل  والغابات  الب�شاتني  الزراعية ومنتجات  املنتجات   : املنتجات   / / اخلدمات  الب�شائع  لتمييز  وذلك 
)غري امل�شنفة يف فئات اأخرى( ، الفواكه واخل�شروات الطازجة ، البذور ، النباتات والزهور الطبيعية ، علف 

احليوانات وال�شعري.
الواقـعة بالفئة: 31

Lavida مكتوبة بالالتينية بخط مميز باللون الأبي�س تتو�شط ر�شم بي�شاوي  و�شف العالمة: الكلمة 
باللون الأبي�س واجلميع على خلفية زرقاء اللون.

على من لديه اعرتا�س 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 العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  29  يوليو 2017 العدد 12082

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 257512     بتاريخ : 01 / 08 / 2016 م
با�شــم: تيكوم كوربوري�شن

وارد،  داكــاو  �شرتيت،  ت�شيو  دينه  جنويني   ،4 رقــم  تــاور،  بــارك  اإندوت�شاينا  بــي،  بلوك   ،606 غرفة  وعنوانه: 
دي�شرتيكت 1، هو ت�شي مينه �شيتي، فيتنام.

رقيقة  طبقات  مــن  م�شنوع  )خ�شب  الرقائقي  اخل�شب   : املنتجات   / اخلــدمــات   / الب�شائع  لتمييز  وذلــك 
مغراة(.

الواقـعة بالفئة: 19
 k احلــرف  عــدا  ما  الأ�ــشــود  باللون  مكتوبة  مميز  ب�شكل  مكتوبة   TEKCOM الكلمة  العالمة:  و�شف 
 TOGETHER، BUILDING العبارة  �شكل خط منك�شر وحتتها  الأحمر وعلى  باللون  مكتوب 

بالالتينية.  THE BEST
الإ�شرتاطات: احلماية للعالمة يف جمملها ول ت�شمل الكلمات Building، Best كل على حدة يف الو�شع 

العادي. 
على من لديه اعرتا�س 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 العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  29  يوليو 2017 العدد 12082

اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�شم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرقـم: 24277 
باإ�شــــــم: �س. بوكونوب ا�شو�شيت�س 

وعنوانــــه: 48 التا في�شتا �شان ان�شلمو كاليفورنيا 94960، الوليات املتحدة المريكية 
وامل�شجلة حتت رقم: 16319              بتاريخ: 1998/07/01 

اإنتــهاء  تاريخ  من  اإعــتــبــاراً  اأخــرى  �شنوات  ع�شر  ملــدة  املفعول  نافذة  احلماية  و�شتظل   
احلمــاية يف: 2017/11/12

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�شر �شنوات وفقاً لالأو�شاع 
وال�شروط املن�شو�س عليها باملادة )19( من القانون الإحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العالمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  29  يوليو 2017 العدد 12082

اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�شم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرقـم: 98068 
باإ�شــــــم: ال�شيدة/ فاني�شا �شتبون  

وعنوانــــه:  75 افينيو �شيمون بوليفار، 75019 باري�س، فرن�شا 
وامل�شجلة حتت رقم: 103772              بتاريخ: 2010/05/26 

اإنتــهاء  تاريخ  من  اإعــتــبــاراً  اأخــرى  �شنوات  ع�شر  ملــدة  املفعول  نافذة  احلماية  و�شتظل   
احلمــاية يف: 2017/07/29 

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�شر �شنوات وفقاً لالأو�شاع 
وال�شروط املن�شو�س عليها باملادة )19( من القانون الإحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العالمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  29  يوليو 2017 العدد 12082

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4040  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-عبداخلالق احمد لتنظيف املباين �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /حممد اكمل اكرب علي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)21450 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb172302449ae  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�شة يوم الثنني املوافق:2017/8/21 ال�شاعة 08.30 �س 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 فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5504  عمايل جزئي

القامة  حمل  جمهول  التنظيف  خلدمات  �شتيم  1-جرين   / عليه  املدعي  اىل 
الــدعــوى ومو�شوعها  اأقـــام عليك  املــدعــي /رولنـــد ديانغا تــاجنــى  قــد  مبــا ان 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )3914 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره 
  mb172377473ae:رقم ال�شكوى  وامل�شاريف  وبالر�شوم  درهم(   1800(
م�شاءا   15.00 ال�شاعة   2017/8/1 املــوافــق  الــثــالثــاء  يــوم  جل�شة  لها  وحـــددت 
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 ، وامرت املحكمة بتق�شري مدة العالن.
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/1118  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- �شكاي لين انترييرز �ــس.ذ.م.م  جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/6/12  يف الدعوى املذكورة اعاله 
مبلغ  للمدعي  تـــوؤدي  بـــاأن  عليها  املــدعــى  بــالــزام  توري�س  لــيــون  دي  ل�شالح/ايدمون 
)51095( 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 
يوما  ثالثني  خــالل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما   . منها  ن�شيبه  من 
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�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5746  عمايل جزئي
ان  القــامــة مبــا  �ــــس.ذ.م.م جمهول حمــل  املــدعــي عليه / 1-كوك�س للمقاولت  اىل 
املدعي /حممد بابول مياه حممد ت�شاند ديوان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
 2000( مببلغ  عــوده  وتذكرة  درهــم(  وقــدرهــا)11073  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB174040619AE  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�شة يوم الثالثاء املوافق:2017/8/1 ال�شاعة 15.00 م�شاءا بالقاعة
من  لديك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  اأو  باحل�شور  مكلف  فــاأنــت  لــذا 
حالة  ويف  الأقـــل،  على  اأيـــام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مــذكــرات 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري ، مع تق�شري مدة العالن  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1995  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- نور النجم للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ادم م�شطفى ال�شمادي وميثله : عبداهلل 
اأقــــام  عليك الدعوى  املــطــرو�ــشــي - قــد  مــــروان عــبــداهلل احــمــد بخيت 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )120510( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )5377( 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/2149  تنفيذ عمايل 

املنفذ �شده/1- حق نواز لالعمال الفنية �ــس.ذ.م.م جمهول حمل  اىل 
اأقام   قــد  ر�ــشــول  غــالم  رم�شان  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مبــا  القــامــة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة بال�شافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )15383( درهم اىل طالب 
املحكمة  فــان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�ــشــوم  درهــم   )1278( مبلغ  اىل 
بالقرار  اللــتــزام  عــدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجــــراءات  �شتبا�شر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/2281  تنفيذ عمايل 

فرع  �ـــس.ذ.م.م  العامة  للتجارة  فا�شن  �شي  تي  بي  �ــشــده/1-  املنفذ  اىل 
جمــهــول حمـــل القـــامـــة مبـــا ان طــالــب الــتــنــفــيــذ/�ــشــرف الـــديـــن عمر 
ت�شاروتودي قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10030( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )922( 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�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/472  تنفيذ عقاري   
ان  التجارية ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا  ايــرواين 2- �شركة ب�شتون  املنفذ �شده/1- عبا�س ر�شا  اىل 

طالب التنفيذ/امالك للتمويل )�شركة م�شاهمة عامة وميثله:عبداللطيف حممد ابوبكر احمد احلمادي
قد اقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1949907.76( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة - ف�شخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك )الجارة املو�شوفة بالذمة( 
ومالحقها مو�شوع الدعوى عن الوحده العقارية رقم 1502 الكائن بالعقار امل�شمى:ا�شبكت تاور واملقام على 
قطعة الر�س رقم:412 مبنطقة برج خليفة مو�شوع اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك وبالزام املدعي عليه 
الول بت�شليم الوحدة العقارية للمدعية خالية من ال�شواغل وبالغاء ا�شارة القيد العقاري )الجارة املنتهية 
بالتملك( الواردة ب�شهادة امللكية ل�شالح املدعي عليه التي مفادها )تخ�شع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة 

املنتهية بالتملك طبقا لعقد اليجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة .
املذكور خالل 15  بالقرار  التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام  �شتبا�شر الجــراءات  املحكمة  وعليه فان 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/437  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �شده/1- ارمان ن�شرت اله حاجي ر�شويل  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/

امالك للتمويل )�شركة م�شاهمة عامة( وميثله:عبداللطيف حممد ابوبكر احمد احلمادي
قد اقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )42620( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة - ف�شخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك مو�شوع الدعوى عن 
الوحده العقارية رقم 304 بالعقار امل�شمى:تامي بال�س الكائن مبنطقة مر�شى دبي و�شطب ا�شم املدعي 
عليه كم�شتاأجر ب�شند ملكية العقار بتاريخ:2011/3/15 والغاء ا�شارة القيد العقاري )الجارة املنتهية 
بالتملك( الواردة ب�شهادة امللكية ل�شالح املدعي عليه التي مفادها )تخ�شع ملكية العقار اىل ترتيبات 

الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد الجارة املنتهي بالتملك وملحقاته( .
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/433  تنفيذ عقاري   

ان طالب  القــامــة مبا  رو�شانو جو�شيف جــرانــد  جمهول حمل  �ــشــده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/امالك للتمويل )�شركة م�شاهمة عامة( وميثله:عبداللطيف حممد ابوبكر 

احمد احلمادي
قد اقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الجارة  اتفاقية  ف�شخ   - املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهــم   )282831.65(
منطقة  كورت�س  �شكاي  مببنى:ايه  الكائنة  رقــم:1605  التداعي  وحدة  عن  ومالحقها 
دائرة  عن  ال�شادرة  امللكية  ب�شهادة  الــواردة  العقاري  القيد  ا�شارة  والغاء  ال�شفا  وادي 
الرا�شي والمالك ل�شالح املدعي عليه كم�شتاجر )تخ�شع ملكية العقار اىل ترتيبات 
الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد الجارة املنتهية بالتملك وملحقاته( ورد الوحدة 

مو�شوع الدعوى للمدعية خالية من ال�شواغل
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/1456 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- بكاليت للتجارة العامة �س.ذ.م.م 2- حبيب �شتار اينه جي ب�شفته 
بارغ  امــريي خانيه  نــادر  �ــس.ذ.م.م 3-  العامة  كفيل �شخ�شي ل�شركة بكاليت للتجارة 
بكاليت  ل�شركة  �شخ�شي  كفيل  وب�شفته  ال�شخ�شية  ب�شفته  جي  الينه  �شتار  �شعد   -4
جمهويل  �ـــس.ذ.م.م   الطبية  لالجهزة  الكبرية  العناية   -5 �ـــس.ذ.م.م  العامة  للتجارة 
ال�شارقة وميثله:حممد  ايــران - فرع  التنفيذ/بنك ملي  حمل القامة مبا ان طالب 
عي�شى �شلطان ال�شويدي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزام املنفذ 
�شده الول والثاين والثالث بدفع املبلغ املنفذ به بالت�شامن وقدره )400000( درهم 
املنفذ �شده الول والرابعه بالت�شامن )265610( 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�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/563  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- �شركة جلوبال لدارة الفنادق �س.ذ.م.م - حاليا - بريل كونتيننتال 
لدارة الفنادق �س.ذ.م.م - �شابقا 2- م�شعود ها�شم �شميم - ب�شفته املمثل القانوين ل�شركة 
�ــس.ذ.م.م -  الفنادق  �ــس.ذ.م.م - حاليا -بريل كونتيننتال لدارة  الفنادق  جلوبال لدارة 
�شابقا  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ �شركة بينوراميك انرتنا�شيونال للتجارة 
العامة �س.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ 
وقدره )46.282.039( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ 
املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت 
لها جل�شة يوم  الثنني املوافق 2017/8/7 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 2.E.21 لذا 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  فاأنت مكلف باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/1731  جتاري  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- �شوفاد للمقاولت �س.ذ.م.م 2- الدلفني لالن�شاءات �س.ذ.م.م ب�شفتها 
ال�شركة الم وامل�شئولة عن مديونية �شوفاد للمقاولت �س.ذ.م.م جمهويل حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/6/20  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/

�شركة فنمات للتجارة ذ.م.م بحكم اليوم بالزام املدعي عليها الوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ 
)ثمانية ع�شر الف واربعمائة وثمانية وثالثني درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
املطالبة الق�شائية احلا�شل يف:2017/4/2 وحتى متام ال�شداد والزمتها بامل�شروفات ومببلغ 
خالل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل  درهــم  خم�شمائة 
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�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/1774  جتاري  جزئي 

اىل املدعي عليه/1- مطعم ومقهى النجم ال�شاطع �ــس.ذ.م.م حاليا - مطعم ومقهى بي 
بي اف ب�شت برجر�س فوريفري �س.ذ.م.م �شابقا جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/دبي 
حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  ال�شويدي  �شلطان  عي�شى  وميثله:حممد  �ــس.م.ع  للمرطبات 
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/6/20  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/دبي للمرطبات 
�س.م.ع بحكم جل�شة اليوم بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )�شتة ع�شر الف 
ال�شتحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  درهــم(  و�شتني  وخم�شة  واربعمائة 
احلا�شل يف:2016/6/7 وحتى متام ال�شداد والزمتها بامل�شروفات 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�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2016/536  عقاري كلي 
اىل املدعي عليه/1- احمد علي مو�شى علي �شيف النقبي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/امالك 
للتمويل )�شركة م�شاهمة عامة( وميثله:عبداللطيف حممد اأبوبكر احمد احلمادي نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/4/27  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/امالك للتمويل )�شركة 
م�شاهمة عامة( 1- بف�شخ التفاقية املربمة بني املدعية واملدعي عليه ب�شاأن الوحدة العقارية رقم:1201 
والكائنة بالعقار )بوليفارد بالزاتي 1( املقام على قطعة الر�س رقم:165 مبنطقة برج خليفة - بامارة 
الواردة  بالتملك  املنتهية  العقاري الجارة  القيد  ا�شارة  الراهنة والغاء  التداعي يف الدعوى  دبي حمل 
يف �شهادة امللكية ل�شالح املدعي عليه والتي مفادها:تخ�شع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية 
بالتمليك طبقا لعقد اليجار املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة واملربم بتاريخ:2013/3/13 
هذا  لن�شر  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�شتئناف خالل ثالثني  قابال  . حكما مبثابة احل�شوري 

العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2299  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- دايكوتك �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
امل�شنع الوطني لعبوات البولي�شرتين �س.ذ.م.م وميثله:علي ا�شماعيل ابراهيم 
اجلرمن قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
والفائدة  املحاماة  واتــعــاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهــم   )149006.39( وقــدره 
الثالثاء  التام. وحــددت لها جل�شة يوم   ال�شداد  املطالبه وحتى  تاريخ  9% من 
املوافق 2017/8/1 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
او  مــذكــرات  مــن  لديك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  اأو  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/427  جتاري  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-�شالح الدين عوين م�شطفى جمهول حمل القامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2014/10/14  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان 
للمدعية مبلغ  يــوؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام  �ــس.م.ع  التمويل  ل�شالح/دار  اعاله 
والفائدة  فل�شا(  و�شبعني  وت�شعة  درهــم  ع�شر  وت�شعة  و�شتمائة  الــف  ع�شر  )�شتة 
القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف:2014/3/16 
مقابل  درهــم  الف  ومببلغ  بامل�شروفات  عليه  املدعي  والزمت  ال�شداد  متام  وحتى 
يوما  ثالثني  خالل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  العــالن  هــذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   

اعالن بالن�سر
 رقم 2017/4778 

املنذر : �سركة الزاجل للعقارات 
املنذر اإليه : فورت�سون ماونتني للتجارة العامة - �س ذ م م 

املو�سوع : 

     

 الكاتب العدل                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 2017/05256/02  ايجارات �سكني   

املحكوم له طالب العالن /  ا�س بي كيه للعقارات 
العنوان / مكتب رقم 201 بناية مركز الكرامة قطعة رقم 318-263 

املحكوم عليه املطلوب اعالنه /  ميكايل خا�شي بيكوف 
العنوان / 203 بناية ابراهيم منطقة الورقاء الوىل   

  منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/7/23  
حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري : 

يــوؤدي للمدعي مبلغ وقــدره 26328 درهــم بدل  بــان  املدعي عليه ب�شداد  بالزام   
اليجار للفرتة من 2016/12/8 وحتى تاريخ الخالء يف 2017/5/15 والزمته 

بامل�شروفات 
ال  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  با�شم �شاحب   وملا كان هذا احلكم قد �شدر 
مكتوم حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�شوري ، فهو قابل لالإ�شتئناف خالل 15 

يوما اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل �شار نهائيا قابال للتنفيذ .

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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اأخبـار الإمـارات

•• العني-وام:

اآل  طحنون  بــن  �شعيد  ال�شيخ  معايل  ح�شر 
حممد  اأقــامــه  الــذي  الإ�شتقبال  حفل  نهيان 
حــمــد بـــن �ــشــايف الــعــامــري مبــنــا�ــشــبــة زفاف 
�شعادة  كــرميــة  اإىل  من�شور  الــطــيــار  جنليه 
عـــبـــداهلل عــقــيــدة عــلــي املـــهـــريي اأمـــــني عام 
�شندوق الزكاة.. ونا�شر اإىل كرمية عبداهلل 

عبيد بن �شايف العامري.
اأقـــيـــم يف �شالة  الـــــذي  كــمــا حــ�ــشــر احلـــفـــل 
بن  ال�شيخ عبداهلل  العني  اخلبي�شي مبدينة 

والــدكــتــور مطر  نهيان  اآل  خــالــد  بــن  حممد 
حممد �شيف النعيمي مدير عام بلدية العني 
الــدكــتــور حممد بــن م�شلم بــن حم  و�ــشــعــادة 
اإم�شام  ملنظمة  العام  الأمــني  نائب  العامري 
والوزراء  ال�شيوخ  من  وعــدد  املتحدة  بــالأمم 
وامل�شوؤولني  ال�شخ�شيات  وكــبــار  والــ�ــشــفــراء 
وال�شرطة و�شيوف  امل�شلحة  القوات  و�شباط 
من دول جمل�س التعاون اخلليجي وجمع من 

املدعوين واملهنئني وزمالء العري�شني.
من  �شعبية  فنية  عــرو�ــشــا  احلــفــل  وت�شمن 

وحي الرتاث الإماراتي.

�صعيد بن طحنون يح�صر اأفراح العامري واملهريي

•• اأبوظبي-وام:

ك�شف تقرير وثائقي جديد بثته القنوات التلفزيونية 
ال�شري  بـالتنظيم  عـــرف  مـــا  حـــول  امــ�ــس  الـــدولـــة  يف 
الإرهابي يف الإمــارات.. عن تفا�شيل جديدة يف ملفات 

قطر ال�شرية لإ�شقاط الدول اخلليجية.
اأورد التقرير اعرتافات بال�شوت وال�شورة للقطري  و 
حممود اجليدة - الذي كان قد اأدين يف ق�شية التنظيم 
عن  والإبــعــاد  �شنوات   7 بال�شجن  عليه  وحكم  ال�شري 
ا�شتغالل  – اأظهرت  العقوبة  بعد ق�شاء فرتة  الدولة 
الـــدوحـــة عــمــلــيــة حـــل الــتــنــظــيــم الــ�ــشــري الإرهــــابــــي يف 
اأمامهم  وفتحت  باأع�شائه  ات�شلت  ثم  ومــن  الإمـــارات 
اأبوابها واأرا�شيها ودعمتهم باملال.. بينما مثلت فنادقها 
نقطة التقاء لهم يف م�شاع لتجنيدهم وتدريبهم لغاية 
واحدة هي النيل من الإمارات وهدم منظومة جمل�س 
الــ�ــشــوء على حتــول قطر  واألــقــى  الــتــعــاون اخلليجي. 
بل  املف�شل  الــو�ــشــيــط  اإىل  املــا�ــشــيــني  الــعــقــديــن  خـــالل 
والأوحد للتنظيمات الإرهابية.. م�شتعر�شا بع�س هذه 
التي تخفي خلفها عمليات متويل �شارخة  الو�شاطات 
على  الــوثــائــقــي  التقرير  عــرج  و  اإرهــابــيــة.  لتنظيمات 
�شهادة اأحد املن�شقني عن تنظيم الإخوان الإرهابي اأفاد 
التنظيم  ال�شابق كلف زعامات  اأمري قطر  باأن  خاللها 
اأبنائه - خا�شة الأمــري احلــايل - على  ال�شري برتبية 
اأطروحات الإخوان على اأيدي قيادات من اأمثال مفتي 
�شمن  مــوؤخــرا  وامل�شنف  القر�شاوي  يو�شف  التطرف 
الداعية ملكافحة  الأربع  الدول  اأ�شدرتها  التي  القائمة 
مل�شاعي قطر  الإ�ــشــارة  اإىل  التقرير  الإرهـــاب. و خل�س 
من خالل احت�شانها “ تنظيم الإخوان الإرهابي “ اإىل 
الذي  الوقت  يف  حجمها..  من  اأكــرب  اإقليمي  دور  لعب 
تغلغل فيه “التنظيم الإرهابي” بجميع مرافقها وبات 
الهيكل  تفا�شيل  �شاردا  فيها..  الرئي�شي  القرار  �شانع 
 “ الإرهــابــي  امل�شلمني  الإخـــوان  “تنظيم  لـــ  التنظيمي 
املدعو  اعـــرتافـــات  اأظــهــرت   .. وتف�شيال  الـــدوحـــة.  يف 
حممود اجليدة - الذي كان قد �شدر قرار بالعفو عنه 
لكنه �شرعان ما عاد ليهاجم الإمــارات عرب التلفزيون 
الــر�ــشــمــي لــدولــة قــطــر – اجلــانــب الأبـــــرز يف مالمح 
الـــدوحـــة واملــتــمــثــل يف كــونــهــا احلــا�ــشــنــة الــرئــيــ�ــشــيــة لـ 
لــالإخــوان نظرا لرتباطها  الإرهــابــي  الــدويل  التنظيم 
الإخوان  تنظيم  ن�شاط  ا�شتمرار  وعك�شت  بــه.  الوثيق 
امل�شلمني القطري الإرهابي على اأيدي زعامات اإخوانية 
اأفـــراد مــن الأ�شرة  مــن داخـــل وخـــارج الــدوحــة وت�شرت 
احلاكمة على هذه الن�شاطات ودعمها تنظيميا وماليا.

الدعم  تقدم  بــالده  بــاأن حكومة  اجليدة  املدعو  اأقــر  و 
اأع�شاء  مــن  الإمــــارات  مــن  الفارين  لـــ  واملعنوي  املـــادي 
التي  مــوؤامــراتــهــا  �شل�شلة  �شمن  الإرهـــابـــي  التنظيم 
الإمارات  ودولــة  عــام  ب�شكل  اخلليج  منطقة  ت�شتهدف 
ب�شكل خا�س. و وفقا لعرتافات اجليدة – الذي توىل 

للتنظيم  الداعمة  الــدول واجلهات  الأمــوال من  جمع 
قطر  ا�شتغلت  فقد   - الــداخــل  اإىل  واإي�شالها  خارجيا 
حل التنظيم الإرهابي يف دولة الإمــارات لتبداأ باإجراء 
ات�شالتها باأع�شائه وتفتح اأبوابها واأرا�شيها اأمامهم.. 
فيما مثلت فنادق الدوحة نقطة التقائهم .. واأ�شارت يف 
الوقت ذاته اإىل الدور الأ�شا�شي ملا ي�شمى مكتب التن�شيق 
الدوحة.  ومقره  الإرهــابــي  للتنظيم  التابع  اخلليجي 
اأن هذه الت�شالت  املدعو حممود اجليدة عن  وك�شف 
بداأت بزيارة ما و�شفه بـ الأخ خالد ال�شيبة املدان بق�شية 
التنظيم ال�شري والذي حكم عليه بال�شجن 10 �شنوات 
.. والــذي ن�شج ما اأ�شماه عالقة وديــة تاأتي يف اإطــار “ 
مكتب التن�شيق اخلليجي للتنظيم.. الذي مت تاأ�شي�شه 
من قبل تنظيمات “ الإخوان “ اخلليجية ليكون مظلة 
 .. العــرتافــات  وح�شب  ال�شيبة.  خالد  اإدارة  حتت  لها 
فاإن هيكلية التنظيم الإرهابي يف الدوحة تتكون من “ 
املراقب “ وهو املدعو الدكتور جا�شم �شلطان.. اإ�شافة 
30 �شخ�شا  “ املكون من  “ جمل�س احلل والعقد  اإىل 
“ اأ�شر  اأطــلــق عليه  تــوزيــعــهــم عــلــى مــا  .. والــذيــن مت 
“ ت�شم يف مكوناتها اأ�شحاب املهن الواحد  تخ�ش�شية 
الطاقة  وزارة  ومــ�ــشــوؤولــني يف  والــرتبــويــني  كــالأطــبــاء 
القطرية .. ولكل اجتماعاته التي يعقدها والتي تهدف 
املنطقة  دول  يف  الإرهــابــي  التنظيم  دعــم  اإىل  جميعها 
اأعــ�ــشــاء تنظيم الإخــــوان  وبــ�ــشــتــى الـــطـــرق. ويــخــ�ــشــع 
امل�شلمني القطري الإرهابي لرتاتبية �شارمة - ح�شب 
بـ”املكتب  راأ�ــشــهــمــا مــا ي�شمى  و�ــشــف اجلــيــدة - وعــلــى 
 “ املــدعــو  واأرود  الــ�ــشــورى«.  “ و”جمل�س  الــتــنــفــيــذي 
عي�شى  ومنها  الأ�ــشــمــاء  بع�س  اعرتفاته  “ يف  اجلــيــدة 
الأن�شاري م�شوؤول الإدارة وحممد ثاين م�شاعدا ومعه 
نا�شر حممد عي�شى واإبراهيم الإبراهيم وعبداحلميد 
حممود وخمي�س املهندي. و مل يكن م�شتغربا ما اأورده 
املـــدان حمــمــود اجلــيــدة حــول الــنــفــوذ الـــذي يتمتع به 
تنظيم الإخوان امل�شلمني الإرهابي يف قطر.. واأ�شار اإىل 
اأن ذلك يجري حتت �شمع وب�شر احلكومة القطرية بل 
وبدعم وتاأييد منها وحتت م�شميات عدة وعلى راأ�شها 
الإن�شانية  للخدمات  عبداهلل  بن  ثاين  ال�شيخ  موؤ�ش�شة 
املعروفة اخت�شارا بـ “ راف “ وموؤ�ش�شة ال�شيخ عيد اآل 
ثاين اخلريية اللتان اأكد �شيطرة “ الإخوان “ عليهما 
.. وهما من الكيانات التي كانت الدول الأربع الداعية 
اإىل مكافحة الإرهاب قد �شنفتها �شمن قائمتها التي 
اأ�شدرتها موؤخرا. كما مل يكن من الغريب تاأكيده اأن “ 
تنظيم الإخوان امل�شلمني الإرهابي “ يتحرك باأريحية 
تامة يف الدوحة .. م�شريا اإىل ما و�شفه بـ “ ال�شيطرة 
رم�شان  يف  جــدا  القوي  الجتماعي  والن�شاط  القوية 
الأوقــــاف  وزارة  عــلــى  ل�شيطرتهم  “..اإ�شافة  وغـــريه 
التنظيم  بــاأن  اجليدة  املدعو  اعــرتافــات  ومتثل  هناك. 
 .. القطرية  الــدولــة  مفا�شل  على  م�شيطر  الإرهــابــي 
كبار  احت�شانها  نــفــت  لــطــاملــا  الــتــي  لــلــدوحــة  اإحـــراجـــا 

املمولني لتنظيم القاعدة واأغلبهم من املنتمني لتنظيم 
الإخوان امل�شلمني الإرهابي خا�شة يف اأعقاب انهيار ما 
�شمي بـ “ الربيع العربي “ عام 2013 حيث �شخرت 
واحت�شان  خلــدمــة  وموؤ�ش�شاتها  ومرافقها  اأرا�ــشــيــهــا 
التي  و ك�شفت العرتافات  للتنظيم.  الــدويل  التنظيم 
اأوردها التقرير املتلفز - الذي ا�شتغرق نحو 30 دقيقة 
وجتنيد  ل�شتقطاب  احلثيثة  الــدوحــة  م�شاعي  عــن   -
ودفعها  اخلليجي  الــتــعــاون  جمل�س  دول  مــن  عنا�شر 
للقيام بــاأعــمــال اإرهــابــيــة داخــل دولــة الإمــــارات وخارج 
منطقة اخلليج العربي..يف حيلة خبيثة لإل�شاق تهمة 
والراعي  املــمــول  ولي�س  مرتكبيها  بجن�شية  الإرهــــاب 

القطري.
حممد  ومنها  الأ�ــشــمــاء  بع�س  العــرتافــات  ت�شمنت  و 
�شقر الزعابي الذي اتخذ من قطر م�شكنا .. و�شارك 
يف اجتماعات بهدف ما و�شفه بـ “ دعم الإمــارات “ يف 
اإ�شارة لدعم اأع�شاء التنظيم الإرهابي ماديا واإعالميا. 
اجتماعات  يف  �شاركت  اإماراتية  غري  اأ�شماء  اأوردت  كما 
انعقدت يف الدوحة م�شتهدفة الإمارات واملنطقة ومنها 
عبدالرحيم والبحريني عبدالعزيز  يو�شف  “ الكويتي 

املري و�شلمان علي والقطري حممد ثاين �شبيعي ».
دولة  اأن  متابع  على  يخفى  ل  اأنــه  اإىل  التقرير  نبه  و 
الإمارات كانت على الدوام ول�شنوات خلت حمط اأنظار 
 “ مــثــل  فيما  الإرهــــابــــي..  امل�شلمني  الإخـــــوان  تنظيم 
تنظيم الإخــوان “ املنحل يف الإمــارات منوذجا وا�شحا 
لالنقالب على الدولة وخمالفة القانون والت�شريعات 
لقادة  والــطــاعــة  ال�شمع  ملــبــداأ  والــــولء  البيعة  ل�شالح 
الدولة  رد  اإىل  ي�شري  اأن  التقرير  يفت  مل  و  التنظيم. 
احلازم الذي متثل يف حل ما �شمي “ جمعية الإ�شالح 
يف  الإرهابي  الإخوان  “ تنظيم  لـ  املجتمعي  “ الذراع 
دولة الإمــارات “ بعد ثبوت اأن دعوتها ما هي اإل �شتار 
احلكم  نظام  لقلب  وحمــاولت  متطرفة  اأفكارا  يخفي 
يف البالد.. حيث مت اإ�شدار اأحكام بال�شجن على بع�س 

اأع�شائها فيما فر اآخرون اإىل خارج البالد.
التقرير  اأوردهـــــــا  الـــتـــي  اعـــرتفـــات اجلـــيـــدة  وعــكــ�ــشــت 
لعملياتها  �شاحة  اآخرى  دول  ا�شتخدام  حماولت قطر 
 “ الإرهـــابـــي  الــــدويل  التنظيم   “ بعمليات  املــرتــبــطــة 
ال�شبهة  اإبــعــاد  اأجــل  مــن  الأمـــوال  نقل  خا�شة عمليات 
عنها وعن ارتباطها بالتنظيم. و يف هذا ال�شدد. اأ�شار 
املدعو  وثيقة مع  بعالقة  ارتباط حممود اجليدة  اإىل 
حــاكــم املــطــريي الــكــويــتــي الــــذي يـــراأ�ـــس مــا ي�شمى “ 
موؤمتر الأمة “ الذي يجمع “ اإخوان الكويت والإمارات 
وال�شعودية ». و غالبا ما يح�شر املطريي الجتماعات 
التي تتم يف ا�شطنبول �شمن جمل�س التن�شيق اخلليجي 
.. بح�شور املدانني حممد �شقر الزعابي و�شعيد نا�شر 
الطنيجي .. ويرتبط بعمليات متويل عمليات اإرهابية 
يف �شوريا واليمن وليبيا. و ح�شب التقرير .. فاإن الأمر 
لحقا  تــطــور  بــل   .. خارجية  لــقــاءات  على  يقت�شر  مل 

اإىل الإمارات  “ الت�شلل  “ اإخــوان قطر  اإىل حمــاولت 
الدولة  �شد  املنحل  الإرهابي  التنظيم  اأع�شاء  لتاأليب 
 “ “ التنظيم الــدويل الإرهابي  ونقل الأمــوال ل�شالح 
والأع�شاء الفارين. ويف هذا ال�شياق .. اعرتف اجليدة 
�شتار  الأمــــــوال حتـــت  الإمـــــــارات جلــمــع  اإىل  بــقــدومــه 
من  بطلب  وذلــك  للكتاب..  ال�شارقة  معر�س  ح�شوره 
عي�شى  املدعو  اإيــاه  اأبلغه  الزعابي  �شقر  حممد  املدعو 
باأحد  اأنه امتثل لالأمر و�شكن  اإىل  الأن�شاري.. منوها 
لقاءه  �شهد  والــذي  ال�شارقة  باإمارة  ال�شغرية  الفنادق 
باأحد الأ�شخا�س وح�شل منه على الأمــوال يف ظرف. 
و علق التقرير على ذلك بالقول “ اإنــه ل اأحــد يعرف 
ماذا كان يفعل الزعابي بهذه الأموال.. غري اأن املوؤكد 
اأنه يقيم حاليا يف بريطانيا واأن ارتباطاته بـ “ التنظيم 
الدويل “ وبجهات متطرفة اأخرى اأدت اإىل و�شول هذه 
الأموال اإىل اأ�شخا�س �شاهموا بتنفيذ عمليات اإرهابية 
.. ومن بني هوؤلء املدعو �شعيد نا�شر الطنيجي الفار 

من الإمارات واملقيم حاليا يف اإ�شطنبول.
اأ�ـــشـــدرهـــا يو�شف  قـــد  كــــان  الـــتـــي  الــفــتــوى  اإىل  ونـــــوه 
قائمة  �شمن  امل�شنف  الــتــطــرف  مفتي   - الــقــر�ــشــاوي 
والتي   - الإرهـــــــــاب  مــكــافــحــة  اإىل  الـــداعـــيـــة  الـــــــدول 
الأموال  “ جمع  الإرهــابــي  “ الإخــــوان  لتنظيم  جتيز 
املدعو  اأورد  و   . الإماراتي  التنظيم  ل�شالح  والتربعات 
اأ�شار اإىل  اجليدة يف اعرتافاته فتوى القر�شاوي التي 
اأنها �شدرت يف �شهر رم�شان واأفادت بـ “جواز م�شاعدة 
اخلارجني من الإمارات لأنهم لي�س لديهم دخل وجتوز 
عليهم الزكاة وال�شدقات ..”.. موؤكدا اأنه “ مت يف قطر 

جتميع مبلغ لإعطائه لـ “ الإماراتيني يف اخلارج ».
“ اإن مــا مل يقله اجلــيــدة هو  بــالــقــول  التقرير  وعــلــق 
اأن القر�شاوي - الذي اأفتى بجمع الأمــوال لـ “اإخوان 
اأبــاح عالنية ارتــكــاب العمليات  “- هو الــذي  الإمـــارات 
جانب  واإىل  وغــريهــا..  والــعــراق  �شوريا  يف  النتحارية 
اأن  يفته  مل   .. القتل  عمليات  على  العملي  حتري�شه 

يحر�س �شعب الإمارات على قياداته ».
حتول  على  ال�شوء  التقرير  األقى   .. ال�شدد  هــذا  يف  و 
قطر خالل العقدين املا�شيني اإىل “ الو�شيط املف�شل 
“ للتنظيمات الإرهــابــيــة.. م�شريا  الأوحـــد  و”  بــل   “
اأيدي  يــبــدو الإفــــراج عــن املختطفني مــن  اأنـــه قــد  اإىل 
نظرا  الكثريين  نظر  يف  بريئا  الإهــابــيــة  التنظيمات 
احلقيقة  يف  اأنــه  غري  اإن�شانية  �شعارات  حتت  لختبائه 
لــ�ــشــالــح هذه  الأمـــــوال  اإىل �ــشــخ  تــهــدف  جمـــرد حيلة 
تو�شط  املتلفزة  امل�شاهد  و ر�شد  الإرهابية.  املجموعات 
الدوحة يف قيادة مفاو�شات وتخلي�س رهائن من �شرك 
اإرهابية متطرفة يف عدد من دول املنطقة..  تنظيمات 
الن�شرة  “ جبهة  اإىل  و�ــشــول  اأفــغــانــ�ــشــتــان  مــن  بـــدءا 
اأن كل  باإيران.. مو�شحا  “ يف �شوريا مــرورا  الإرهابية 

هذه التنظيمات على عالقة بالدوحة.
و قال التقرير اإن الدوحة تو�شطت - يف العام 2013 

لــالإفــراج عن  اليمن  “ يف  الــقــاعــدة  “ تنظيم  لــدى   -
املدر�شة ال�شوي�شرية �شلفاين .. حيث ح�شل “التنظيم” 
عملياته  لــتــمــويــل  دولر  مــلــيــون   20 عــلــى  املــقــابــل  يف 
الإرهابية. و يف لبنان .. اأ�شار اإىل اأن الدور القطري كان 
مك�شوفا على طاولة املفاو�شات مع “ جبهة الن�شرة “ 
وغريها من اجلماعات الإرهابية لالإفراج عن اجلنود 
اللبنانيني املختطفني .. منوها اإىل اأن قطر مولت يف 
العام 2014 “ جبهة الن�شرة “ املرتبطة بـ “ تنظيم 
القاعدة “ من خالل و�شاطة لالإفراج عن 16 جنديا 
لبنانيا .. وبالفعل اأطلقت “ الن�شرة “ يف العام 2015 

�شراح اجلنود مقابل ماليني الدولرات.
و يف العام نف�شه .. األقى التقرير الوثائقي ال�شوء على 
الن�شرة  جبهة  مع  نف�شه  العام  يف  الدوحة  مفاو�شات 
التابعة للقاعدة ومنحتها ماليني الدولرات لالإفراج 
التابعة  ال�شالم  45 جنديا فيجيا من قوة حفظ  عن 
لالأمم املتحدة يف اجلولن . كما اأ�شار اإىل اأنه “ جبهة 
على   2015 الــعــام  يف  “ ح�شلت  الإرهــابــيــة  الن�شرة 
عن  الإفــــراج  مقابل  قطر  مــن  دولر  مليون   90 نحو 
راهبات معلول. و عرج على تو�شط قطر لالإفراج عن 
اجلندي الأمريكي بيرت كريت�س الذي كان حمتجزا يف 
اأفغان�شتان مقابل الإفراج عن 5 من الإرهابيني الأفغان 
يف معتقل جوانتنامو فيما انتهى الأمر بتحول 3 منهم 

اإىل قادة للقتال مع “ جبهة الن�شرة “ يف �شوريا.
واألـــقـــى الــتــقــريــر الــ�ــشــوء عــلــى مــنــح قــطــر “ ميلي�شا 
الإفـــراج  مقابل  دولر  مليار  نحو   “ ال�شعبي  احل�شد 
الدوحة قيل  الأ�ــشــرة احلاكمة يف  26 قطريا من  عن 
العراقية  احلــدود  على  �شيد  رحلة  يف  اختطفوا  اإنهم 
امل�شاهد  “ هذه  اإن  بالقول  و علق على ذلك  ال�شورية. 
اأنها تخفي  كلها تبدو يف ظاهرها كاأنها و�شاطات غري 

خلفها عمليات متويل �شارخة لتنظيمات اإرهابية ».
و على ال�شعيد ذاته .. اأورد التقرير ت�شريحات لرثوت 
“ تنظيم الإخــــوان  املــنــ�ــشــق عــن  اخلـــربـــاوي الــقــيــادي 
امل�شلمني الإرهابي “ جزم فيها باأن قطر تعترب املمول 
 “ “ خا�شة  الإرهــابــي  الإخـــوان  “ تنظيم  لـــ  الرئي�شي 
التنظيم الــدويل “ وذلك منذ انقالب الأمــري ال�شابق 

على والده يف العام 1995.
كما جزم اخلرباوي باأن اأمري قطر ال�شابق كلف زعامات 
الأمري  خا�شة  اأبنائه  برتبية   “ ال�شري  التنظيم   “
احلايل الذي قال اإنه تلقى منذ نعومة اأظفاره تن�شئة 
خا�شة على مثل واأطروحات تنظيم “ الإخوان امل�شلمني 

الإرهابي “ على اأيدي قيادات من اأمثال القر�شاوي.
ومل ينكر حممد بن عبدالرحمن اآل ثاين - يف ت�شريح 
له اأمام و�شائل الإعالم موؤخرا - اأن بالده على قائمة 
الإرهاب .. غري اأنه اأكد اأن قطر تقع فيما �شماه “ اأ�شفل 
الوثائقي  التقرير  واأخــتــتــم   .« الـــدويل  الإرهــــاب  �شلم 
بالقول “ اإن امللفات ال�شرية القطرية ت�شري اإىل وجود 
املئات من اأمثال حممود اجليدة يف دول جمل�س التعاون 

وتدريبهم  جتنيدهم  على  قطر  عملت  اإذ   .. اخلليجي 
لــغــايــة واحـــــدة هـــي هــــدم مــنــظــومــة جمــلــ�ــس التعاون 
اأجل  من  للوحدة  الوحيد  العربي  النموذج  اخلليجي 
“ اأن هذا لي�س مب�شتغرب  “.. واأكــد  م�شلحة ال�شعوب 
الذي �شمح لقائد انقالب  على قطر ونظامها احلاكم 
والده  بحق  مــذكــرة جلب  بــالده  ين�شر يف �شحف  بــاأن 
ملجرد الختالف معه يف الراأي “ .. مت�شائال “ فكيف 
يرجى اأي خري ممن ل خري له يف والده ؟ “.. على حد 
تعبريه. و نوه اإىل م�شاعي قطر من خالل احت�شانها 
اإقليمي  دور  لعب  “ اإىل  الإرهابي  الإخــوان  “ تنظيم 
 “ تــعــرف  خــالــف  “ �شيا�شة  متبعة  حجمها  مــن  اأكـــرب 
تغلغل  فيما  الــعــربــي..  الإجــمــاع  عــن  بها  التي خرجت 
حتى بات �شانع  مرافقها  الإرهابي” بكافة  “التنظيم 
حممود  القطري  اأن  اإىل  ي�شار  فيها.  الرئي�شي  القرار 
امل�شلمني  الإخـــوان  “ تنظيم  قياديي  اأحــد  هو  اجليدة 
ــوؤول عــن الإمـــــداد املادي  الــقــطــري الإرهـــابـــي “ واملــ�ــش

لأع�شاء التنظيم ال�شري الإماراتي غري امل�شروع.
“ .. كـــان اجليدة  الــعــربــي  “ الــربــيــع  و مــنــذ مــا �شمي 
لتنظيم  الــتــابــع  اخلليجي  التن�شيقي  باملكتب  ع�شوا 
لقاءات  عدة  على  واأ�شرف  الإرهابي  امل�شلمني  الإخــوان 
واجتماعات داخل دولة الإمارات بهدف التحري�س من 
داخل  الإرهــابــي  التنظيم  عنا�شر  بني  التن�شيق  خــالل 
امل�شلمني  الإمــارات بتن�شيق ودعم من تنظيم الإخــوان 
الإماراتية  الأمــن  اأجــهــزة  كانت  و  الإرهــابــي.  القطري 
2013 وهو يت�شلل عرب مطار  ر�شدته يف مطلع عام 
املحكمة  اأ�ـــشـــدرت   ..  2014 عـــام  الـــــدويل.. ويف  دبـــي 
الحتـــاديـــة حــكــمــا بــالــ�ــشــجــن 7 �ــشــنــوات عــلــى حممود 
اجليدة والإبعاد بعد انق�شاء مدة العقوبة.. بعد ثبوت 
ال�شري  التنظيم  مع  وامل�شاركة  بالتعاون  عليه  التهمة 
غري امل�شروع يف دولة الإمــارات واملق�شي بحله. و رغم 
البالد..  واإبــعــاده عن  بالعفو عن اجليدة  قــرار  �شدور 
– اأن  لقطر  الر�شمي  التلفزيون  – عرب  زعــم  اأنــه  اإل 
حرم خالل التحقيقات من زيارة اأقاربه .. الأمر الذي 
كذبته تغريدات لبنته “ فاطمة اجليدة “ التي دونت 
على ح�شابها ال�شخ�شي يف موقع التوا�شل الإلكرتوين 
“ تويرت “ يف اأبريل 2013 قولها “ اإن اإخوتها زاروا 
والدهم واطماأنوا علي �شحته “.. ما كذب روايته. كما 
اأنــه حــرم خــالل التحقيق مــن الرعاية  ادعــى اجلــيــدة 
التي  امل�شت�شفى  تقارير  نفته  الــذي  الأمــر   .. ال�شحية 

اأثبتت اأنه رف�س العالج.
 “ – نــفــى �شلة  الــتــقــريــر  – ح�شب  اأن اجلــيــدة  يــذكــر 
حركة  “ بــرمــوز  الــقــطــري  امل�شلمني  الإخــــوان  تنظيم 
حما�س املقيمني يف الدوحة.. غري اأن �شورا – اأوردها 
اجتمع حوله  وقد  واأظهرته  روايته  – كذبت  التقرير 
ابتداء  بهم  نفى عالقته  الذين  اأولئك  كل  فور عودته 
من مفتي الإرهاب يو�شف القر�شاوي انتهاء بالقائد يف 

حما�س خالد م�شعل.

وثائقي جديد يك�صف بـال�صوت وال�صورة ف�صال جديدا من ملفات قطر ال�صرية لإ�صقاط الدول اخلليجية

•• ال�سارقة-وام:

 “ الإمــاراتــيــني  النا�شرين  جمعية   “ ا�شت�شافت 
جمموعة من النا�شرين املنت�شبني اإليها يف جل�شة 
ل�شل�شلة  ا�شتكمال  بال�شارقة  الق�شباء  مبلتقى 
لقاءاتها التي بداأتها مع اأع�شائها ملناق�شة ق�شايا 
الن�شر يف الإمارات ور�شم خطط وم�شارات وا�شحة 

املعامل لالرتقاء بواقع القطاع والعاملني به.
ال�شعايل  عــلــي  اأدارهـــــــا  الــتــي   - بــحــثــت اجلــلــ�ــشــة 
الأفكار  مــن  جمموعة   - اجلمعية  رئي�س  نــائــب 

ت�شهم يف تطوير  اأن  �شاأنها  التي من  واملقرتحات 
القطاع والدفع به اإىل الأمام وت�شجيع النا�شرين 
اإ�شافة  على التجديد والبتكار يف الإنتاج املعريف 
التي  وامل�شتقبلية  الآنية  التحديات  معاجلة  اإىل 

تواجه القطاع.
واأكــــد املــ�ــشــاركــون الهــتــمــام الــكــبــري الــتــي توليه 
بجهود  م�شيدين  والــتــعــلــيــم  للثقافة  الإمــــــارات 
ال�شيخة بدور بنت �شلطان القا�شمي رئي�س جمعية 
تركتها  التي  وب�شماتها  الإمــاراتــيــني  النا�شرين 
اإدارة اجلمعية  ت�شلمها  مــن  وجــيــزة  فــرتة  خــالل 

التي جعلت منها بف�شل روؤيتها وخربتها الطويلة 
ميثل  جــاذبــا  وموؤ�ش�شيا  مهنيا  كيانا  الــقــطــاع  يف 
دائما  وي�شعى  النا�شرين وي�شون حقوقهم  �شوت 

اإىل اإيجاد حلول للتحديات التي تواجههم .
ودعا امل�شاركون جميع دور الن�شر التي تتخذ من 
اللتفاف حول اجلمعية  اإىل  لها  الإمـــارات مقرا 
والنــ�ــشــمــام اإلــيــهــا وال�ــشــتــفــادة مــن حــزم الدعم 

املختلفة التي توفرها لأع�شائها.
وبــحــثــت اجلــلــ�ــشــة .. �شبل الرتـــقـــاء بــالــقــطــاع يف 
توفري  اإىل  ال�شاعية  اجلمعية  روؤيــة  وفــق  الدولة 

وناق�شت  لــلــنــا�ــشــريــن  الـــدعـــم  اأ�ـــشـــكـــال  خمــتــلــف 
جمموعة من الق�شايا التي تهم النا�شرين ب�شكل 

عام ونا�شري اأدب الطفل على وجه اخل�شو�س.
باأهمية  نوؤمن يف اجلمعية   : ال�شعايل  وقــال علي 
الثقافية  الــتــنــمــيــة  حتــقــيــق  يف  ودوره  الـــكـــتـــاب 
ان�شجاما  املن�شود  املعرفة  جمتمع  اإىل  والو�شول 
الع�شرية  واخلـــطـــة  الـــدولـــة  ا�ــشــرتاتــيــجــيــة  مـــع 
خا�شا  منتجا  الكتاب  ونعد   .. الــقــراءة  لرت�شيخ 
اإبداعات  اإىل  الأ�شا�س  يف  ت�شتند  فريدة  ل�شناعة 
اأدبية ودرا�شات اإن�شانية وعلمية ونظرا ل�شتحالة 

حتويل هذه الإبــداعــات اإىل منتج مــادي ملمو�س 
الزاوية يف  الــذي ميثل حجر  النا�شر  مبعزل عن 
توفري  على  اجلمعية  يف  نحر�س  العملية  هــذه 
الن�شر  لـــقـــطـــاع  والـــتـــطـــور  الـــنـــجـــاح  فـــر�ـــس  كــــل 

وللنا�شرين.
عام  اإطــار  بو�شع  تو�شياتها  يف  اجلل�شة  واأو�ــشــت 
دورات  واإقــامــة  الن�شر  قطاع  وحركة  عمل  ينظم 
وخارج  داخــل  مــن  �شركاء  مــع  بالتعاون  تدريبية 
النا�شرين  تـــدريـــب  خــاللــهــا  مـــن  يــتــم  الــــدولــــة 
ت�شجيعهم  جــانــب  اإىل  املــمــار�ــشــات  اأفــ�ــشــل  عــلــى 

الن�شر  اآلــيــات  مــن  ال�ــشــتــفــادة  على  وم�شاعدتهم 
الإلكرتوين.

ون�شر  ترجمة  على  النا�شرين  ت�شجيع  بهدف  و 
العامل مت التفاق  العربي مبختلف لغات  الكتاب 
ع�شو  ن�شر  دار  كــل  تقوم  اأن  على  اجلل�شة  خــالل 
اإ�ــشــدارتــهــا لت�شعى  اأحــــد  يف اجلــمــعــيــة بــرت�ــشــيــح 
اجلمعية من جانبها اإىل بحث �شبل دعم ترجمة 
هذه الأعمال م�شتندة يف ذلك على ال�شراكات التي 
تربطها مبختلف اجلهات املهتمة بتعريف العامل 

بالثقافة العربية داخل وخارج الدولة.

جمعيـــة النا�صريـــن تناقـــ�س خطــط الرتقـــاء بقطـــاع الن�صــــر يف الـــدولـــــة

ال�صعبة الربملانية الإماراتية تدعو جمل�س الأمن اإىل توفري احلماية لل�صعب الفل�صطيني ومقد�صاته
•• الرباط -وام:

�شاركت ال�شعبة الربملانية الإماراتية 
والع�شرين  اخلــامــ�ــس  املـــوؤمتـــر  يف 
العربي  الربملاين  لالحتاد  الطارئ 
“دورة القد�س” حول “ النتهاكات 
حلرمة  الــ�ــشــارخــة  ــيــة  الإ�ــشــرائــيــل
التي  املبارك”  الأقــ�ــشــى  املــ�ــشــجــد 
عقدة يف العا�شمة املغربية الرباط 

اأم�س الول.
الإماراتية  الربملانية  ال�شعبة  مثل 
وفــــد بــرئــا�ــشــة �ــشــعــادة مــــــروان بن 

لرئي�س  الأول  الـــنـــائـــب  غــلــيــطــة 
املــــجــــلــــ�ــــس الـــــوطـــــنـــــي الحتــــــــــادي 
وعــ�ــشــويــة �ـــشـــعـــادة كـــل مـــن �شامل 
حممد  واأحــمــد  ال�شام�شي  عــبــداهلل 
ال�شعبة  اأ�ــــــشــــــادت  و  احلــــــمــــــودي. 
به  يقوم  مبا  الإمــاراتــيــة  الربملانية 
خــــادم احلــرمــني الــ�ــشــريــفــني امللك 
�شعود  اآل  الــعــزيــز  عــبــد  بــن  �شلمان 
ملك اململكة العربية ال�شعودية من 
جــهــود واتــ�ــشــالت دولــيــة مــن اأجل 
عبد  امللك  من  كل  وجهود  القد�س 
ب�شفته  الأردن  مــلــك  الـــثـــاين  اهلل 

�ــشــاحــب الــو�ــشــايــة الــ�ــشــرعــيــة على 
املــقــد�ــشــات يف الــقــد�ــس الــ�ــشــريــف و 
امللك حممد ال�شاد�س عاهل املغرب 
رئــيــ�ــس جلــنــة الــقــد�ــس دفـــاعـــا عن 
معاملها  و�شيانة  ال�شريف  القد�س 
ومــاآثــرهــا واحلـــفـــاظ عــلــى طابعها 
الــعــربــي وتــعــزيــز �ــشــمــود اأهــلــهــا. و 
م�شاركتها  خــالل  ال�شعبة  طالبت 
يف املوؤمتر بدعوة اإ�شرائيل لاللتزام 
املتحدة  الأمم  مــنــظــمــة  بــــقــــرار 
لـــلـــرتبـــيـــة والــــعــــلــــوم والـــثـــقـــافـــة “ 
الثقايف  الــرتاث  حماية  يوني�شكو” 

الــفــلــ�ــشــطــيــنــي وطـــابـــعـــه املـــمـــيـــز يف 
القد�س ال�شرقية” و الذي اأكد على 
والقانونية حلق  الدولية  ال�شرعية 
ال�شريف  القد�س  يف  الفل�شطينيني 
ورف�س املمار�شات الإ�شرائيلية غري 
امل�شجد  بــاعــتــبــار  كــافــة  الــقــانــونــيــة 
ال�شريف  احلـــرم  وكــامــل  الأقــ�ــشــى 
موقعاً اإ�شالمياً مقد�شاً. واأكدت حق 
الأردن الكامل يف املراقبة والو�شاية 
على املقد�شات الدينية والإ�شالمية 
الدويل  للقانون  وفــقــاً  الــقــد�ــس  يف 
الدولية..  واملعاهدات  والتفاقيات 

اإىل حتمل  الأمـــــن  ودعــــت جمــلــ�ــس 
وتوفري  الــتــاريــخــيــة  مــ�ــشــوؤولــيــاتــه 
الفل�شطيني  لــلــ�ــشــعــب  احلـــمـــايـــة 
اإ�شرائيل  وحمــا�ــشــبــة  ومــقــد�ــشــاتــه 
عن  بــالحــتــالل  الــقــائــمــة  ال�شلطة 
الرتاجع  على  واإجبارها  جرائمها، 
القانونية يف  الإجـــــراءات غــري  عــن 

مدينة القد�س وامل�شجد الأق�شى.
األقاها  كــلــمــة  يف  ال�شعبة  و�ـــشـــددت 
غليطة  بــن  مـــروان  الع�شو  �ــشــعــادة 
التي  على رف�س جميع الإجـــراءات 
على  وعــدوانــهــا  اإ�شرائيل  تفر�شها 

ممار�شة  وحرية  وحقوق  املقد�شات 
امل�شا�س  بــهــدف  الــديــنــيــة  الــ�ــشــعــائــر 
الأق�شى  املــ�ــشــجــد  ومــكــانــة  بــكــيــان 
املبارك وقدا�شته الدينية والروحية 
والتحذير  والتاريخية  والعقائدية 
مــن تــداعــيــات تــكــرار اإغــــالق قوات 
املبارك  الأق�شى  امل�شجد  الحتالل 
�شيوؤدي  فيه  ال�شالة  اإقــامــة  ومنع 
وعواقب  دينية  حــروب  اإ�شعال  اإىل 
خــــطــــرية تــــهــــدد الـــ�ـــشـــلـــم والأمـــــــن 

العامليني.
واأدانت ال�شعبة القيود التي و�شعتها 

قــــــــوات الحــــــتــــــالل ال�ـــشـــرائـــيـــلـــي 
والإجراءات الآخرى املتع�شفة التي 
الواقع  الأمـــــر  تــغــيــري  اإىل  تــهــدف 
والبلدة  املحتلة  القد�س  مدينة  يف 

القدمية ما يوؤثر على حق امل�شلمني 
الدينية  �ــشــعــائــرهــم  ممـــار�ـــشـــة  يف 
الأق�شى  املـــ�ـــشـــجـــد  يف  والــــ�ــــشــــالة 

ال�شريف والدخول اإىل حرمه.
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  اإعالن �سطب قيد

 تعلن وزارة القت�شاد باأن ال�شادة/ �شركة نورثرن تر�شت جلوبال �شريف�شز ليمتد )اجلن�شية 
: اململكة املتحدة( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف امــارة ابوظبي )العنوان : 
ال�شوة - ال�شوة �شكوير للعقارات ذ م م - الطابق 7 ، الربج 1 - برج ال�شيال - مربعة ال�شوة 
- جزيرة املارية - �س ب : 114049( واملقيدة حتت رقم )2326( يف �شجل ال�شركات الأجنبية 
ال�شركات  �ــشــاأن  ل�شنة 2015 يف  رقــم )2(  القانون الحتـــادي  لأحــكــام  وتنفيذاً    - بـــالـــوزارة   
التجارية وتعديالته والقرار الوزاري رقم )377( ل�شنة 2010م يف �شان اعتماد دليل اإجراءات 

الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
يرجى من ال�شادة اأ�شحاب احلق يف العرتا�س ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل الوزارة يف ميعاد 

ل يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل:
وزارة االقت�ساد

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

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدمت املواطنه/ ت�شنيم حم�شن عمر احلامد  بطلب اىل حمكمة 
اأبوظبي البتدائية- ق�شم التوثيقات بتغيري ا�شمها من )ت�شنيم(

اىل)اليازيه(  
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�شم املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر العالن.
رو�سة حممد العبيديل - منفذ اإجراءات  

حممد ا�سرف البولقي - قا�سي توثيقات         

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/4780 

املنذر : �شركة عوائد للتجارة العامة - ذ م م 
املنذر اليه : اأوت�شو لتنظيم احلفالت  - جمهول حمل القامة 

اليها  املنذر  بذمة  املرت�شد  اليجار  بدل  �شداد  ب�شرورة  اليها  املنذر  اىل  النــذار  بهذا  املنذرة  تتوجه 
والبالغ مقداره مبلغ وقدره = /238.693 درهم مف�شله على النحو التايل )مبلغ وقدره = 198.911 
درهم بدل اليجار للفرتة من 2015/12/25 وحتى 2017/6/14 + مبلغ وقدره =/ 39.782 درهم ر�شوم 
موؤ�ش�شة دبي العقارية امل�شتحقة عن التاأجري من الباطن للفرتة من 2015/12/25 وحتى 2017/6/14 
وذلك خالل �شهر واحد من تاريخ ا�شتالمكم هذا الخطار وال الخالء وت�شليم العني املوؤجرة خالية 
من ال�شواغل وال�شاغلني وذلك خالل 30 يوم من تاريخ ا�شتالمكم هذا الخطار ويف حال العدم اخالء 
املخت�شة  اجلهات  اىل  للجوء  ا�شفني  �شن�شطر  وال  ال�شواغل  من  خالية  للمنذرة  وت�شليمه  املــاأجــور 

لخالئكم جربا مع الزامكم بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/4781   

املنذر : �شركة عوائد للتجارة  العامة - ذ م م 
املنذر اليه : اأوت�شو لتنظيم احلفالت  - جمهول حمل القامة 

تتوجه املنذرة بهذا النذار اىل املنذر اليها ب�شرورة �شداد بدل اليجار املرت�شد بذمة املنذر 
للفرتة  الباطن  التاأجري من  ر�شوم  درهم   36.800/ = وقــدره  والبالغ مقداره مبلغ  اليها 
ا�شتالمكم هذا  تاريخ  من 2015/6/15 وحتى 2017/6/14  وذلــك خالل �شهر واحــد من 
الخطار وال الخالء وت�شليم العني املوؤجرة خالية من ال�شواغل وال�شاغلني وذلك خالل 
30 يوم من تاريخ ا�شتالمكم هذا الخطار ويف حال العدم اخالء املاأجور وت�شليمه للمنذرة 
خالية من ال�شواغل وال �شن�شطر ا�شفني للجوء اىل اجلهات املخت�شة لخالئكم جربا مع 

الزامكم بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
  الكاتب العدل
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 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

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

لها جل�شة 2017/8/2  ال�شاعة 15:00 

باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 
قبل اجلل�شة بثالث 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
 7171/2017/13 
 7172/2017/13
 7173/2017/13

م
1
2
3

ا�شم املدعي
 احمد خان انور خان 

ب�شري خان �شاحب زمان خان 
حبيب الرحمن كرمي خان 

مبلغ املطالبة
15260 درهم + تذكرة العودة
15120 درهم + تذكرة العودة
15277 درهم + تذكرة العودة

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                       اىل املدعي عليه/ نزار طالب لالن�شاءات - ذ م م   
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�شة 2017/8/14  ال�شاعة 8:30  

باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 
قبل اجلل�شة بثالث 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
 5581/2017/13 
 5574/2017/13
 5575/2017/13

م
1
2
3

ا�شم املدعي
 م�شعود عامل روح المني
رجاء الكرمي م�شلم الدين

اليا�س بادال �شيخ 

مبلغ املطالبة
36932 درهم + تذكرة العودة
26576 درهم + تذكرة العودة
27092 درهم + تذكرة العودة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   

اعالن جمموعة ) بالن�سر(      
                      اىل املنفذ �شدها: اظهر حممود للتجارة - �س ذ م م 

وذلك للزامك  ادنــاه-  بالك�شف  املو�شحة  التنفيذات  اقاموا  التنفيذ  ان طالبي  مبا 
املحكمة  فان  وعليه  التبليغ  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  به  املو�شحة  املبالغ  ب�شداد 

�شتتخذ الجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور.

 ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�شم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
993 درهم

1668 درهم

11634 درهم

21273 درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 
 مدثر هداية اهلل 

�شيا�شة علي حممد يعقوب 

 2017/2198
تنفيذ عمايل

 2017/2212
تنفيذ عمايل

م
1

2

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
يف الدعوى رقم 2017/1193 جتاري جزئي - دبي

املدعي عليه / ا�س ا�س ار انرتنا�شيونال للتجارة العامة - �س ذ م م وميثلها كال من / جاجناياه بورجو 
اإمــارة دبي - منطقة القوز  بورجو - �شيجو راجــان كو�شيبارامبات ب�شفتهم مديرين لها  - وعنوانه : 

1- بناية ملك ال�شيخ احمد بن �شعيد ال مكتوم - مكتب 95 
ل�شناعة  )بي�شة  مــن   �شدكم  واملرفوعة  اعــاله  بالق�شية  ح�شابي  خبري  انتدابنا  مت  بانه  علما  نحيطم 
احلديد - �س ذ م م ( وعليه فانتم مكلفني او من ميثلكم قانونا بح�شور اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم 
الثنني املوافق 2017/8/7 وذلك ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا  - وذلك مبكتب اخلبري املنتدب الكائن : 
دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مقابل حمطة مرتو اخليج التجاري - خلف الإمارات للعطالت - بناية بري�شم 
- مكتب احمد احلو�شني لتدقيق احل�شابات الطابق الثامن  مكتب رقم )805( - يرجى احل�شور باملوعد 
واملكان املحددين واإح�شار امل�شتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى على ان تكون امل�شتندات مرتبة ومرتجمة 
فان اخلربة  تخلفكم عن احل�شور  باأنه يف حال  علما  عليها.  ال�شول لالطالع  واح�شار  العربية  للغة 

�شتبا�شر اعمالها وفقا لل�شالحيات املخولة قانونا. - لال�شتف�شار الت�شال بـــــ : 044341111
 اخلبري احل�سابي  
اأحمد علي احلو�سني - قيد رقم 83       

اعالن بالن�سر
للح�سور اأمام اخلربة

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
 يف الدعوى رقم 2017/2568 عمايل جزئي 

املعلن اليه/ املدعي عليها / الر�شا لتجارة مواد البناء - �س ذ م م 
املح�شابية يف  اخلــربة  املــوقــرة لعــمــال  دبــي  مــن قبل حمكمة  تكليفنا  على  بناء 
الــدعــوى اعــاله فقد حــددنــا يــوم الثــنــني  املــوافــق 2017/7/31  وذلــك يف متام 
اخلام�شة ع�شرا موعدا لعقد الجتماع الول للخربة املحا�شبية وذلك مبكتبنا 
ال�شيخ زايد بالقرب من حمطة مرتو املركز املايل  الكائن دبي- بر دبي- �شارع 
برج  العطار مكتب رقم 2403 الطابق الرابع والع�شرون- هاتف رقم  3589996-

04 وفاك�س 3589966-04 �س ب 91153 دبي- لذا يطلب ح�شوركم او من ميثلكم 
قانونا حل�شور الجتماع املذكور مع اح�شار كافة امل�شتندات املتعلقة بالدعوى.

 i2an م�شعل الزرعوين للمحا�شبة القانونية- ع�شو يف
اخلبري املحا�شبي: د.م�شعل عبداهلل الزرعوين

   دعوة حل�سور الجتماع الول
للخربة املحا�سبية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/4801   

املنذر :  �شفاء عرفات عبداهلل - اأمريكية اجلن�شية 
املنذر اليه : عبد الرازق دهام تركاوي �شوري اجلن�شية

بنك  على  وامل�شحوب   )14( رقــم  ال�شيك  �شداد  ب�شرورة  اليه  املــنــذرة  املــنــذرة  تخطر 
امل�شرق مببلغ وقدره 19000000 درهم فقط ل غري ت�شعة ع�شر مليون درهم واأنه يف 
حال تخلفه عن ال�شداد ونفاذ املهلة القانونية فانه يحق للمنذرة اتخاذ كافة الجرات 
لذا  بال�شداد  اليه  املنذر   �شد  ملزم  ق�شائي  حكم  ل�شت�شدار  والق�شائية  القانونية 
يف  مبدلوله  حجه  وليكن  عليه  ا�شتمل  ومــا  فيه  جــاء  مبا  للعلم  النـــذار  بهذا  فاننا 

مواجهتكم مع حفظ كافة احلقوق الخرى لطالب النذار.   
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/4812   

املنذرة : كابيتال اإنف�شتمنت انرتنا�شيونال - �س ذ م م 
املنذر اليها : حممد عبدالرحيم اإبراهيم كلداري للتجارة العامة 

املو�شوع : اإنذار بتجديد عقد اليجار املوؤرخ 2013/3/1 لفرتة جديدة ملدة �شنة واحدة تبداأ 
من 2017/5/1 وتنتهي يف 2018/4/30 مع ت�شليم ال�شيكات بكامل ايجار ال�شنة وذلك خالل 

مدة ل تزيد عن 7 ايام عمل من تاريخ هذا النذار
وتنتهي يف  تبداأ من 2017/5/1  واحــدة  ل�شنة  اليجار  بتجديد عقد  ننذركم  فاننا  لذلك 
2018/4/30 مع �شداد مبلغ  296.380 درهم مبوجب 4 �شيكات وفق اجلدول امل�شار اليه ، 
وذلك خالل 7 ايام عمل من تاريخ ت�شلمكم هذا النذار حتت طائلة اتخاذ كافة الجراءات 

القانونية �شدكم. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/4809   

املنذر  : ثينك بال�س لال�شت�شارات 
املنذر اليه : حممد �شالح عبداملجيد عبداجلواد - جمهول حمل القامة

ملا �شبق من ا�شباب مبداه اعاله فان ال�شركة املنذرة تنذر املنذر اليه بالتي ذكره 
1- اعادة جميع الرباميج والوثائق وامل�شتندات املوجودة لدى املنذر اليه على �شبيل المانة العائد 

ملكيتها لل�شركة املنذرة فورا خالل 48 �شاعة كحد اق�شى من تاريخ ا�شتالم النذار
2- تزويد ال�شركة املنذرة بتعهد �شادر من املنذر اليه وموثق امام الكاتب العدل بدبي على انه ل 
امل�شتندات والربامج املذكورة اعاله وانه مل يقم  يوجد لدى املنذر اليه اي ن�شخة ثانية من هذه 

بن�شخها او بيعها اىل احد �شواء داخل الإمارات او خارجها 
3- ويف حال عدم اللتزام مبا ذكر فان ال�شركة املنذرة �شوف تلجاأ اىل الق�شاء املتخ�س بفتح بالغ 
جنائي �شد املنذر اليه بتهمة خيانة الإمانة ومطالبه املنذر  اليه لحقا بالتعوي�س املادي واخل�شائر 

التي حلقت ال�شركة املنذرة عن ذلك. 
  الكاتب العدل

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1295
اجلن�شية  اإماراتي    - احل�شن  علي  ال�شيد/ حممد فريوز حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  اىل ال�شيد/ �شاناوا�س �شاكوبوراكال 
زين الدين - هندي اجلن�شية ، وذلك يف )ال�شوء ال�شاطع لتجارة القرطا�شية( تاأ�ش�شت باإمارة 
ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )539108( - تعديالت اخرى : - مت تغيري ال�شكل القانوين من 

موؤ�ش�شة فردية اىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات 
وعمالبن�س 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 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

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 12082 بتاريخ 2017/7/29   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1292

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ �شيماء احمد حممد عبداهلل احلمادي - اإماراتية اجلن�شية ، وغالم ر�شول 
حممد رم�شان - باك�شتاين اجلن�شية ، وحبيب �شابر خان غالم ح�شن - باك�شتاين اجلن�شية ، يرغبون يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�شتهم البالغة 100% يف الرخ�شة )الف�شل لتجارة املواد الغذائية ذ م م ( تاأ�ش�شت باإمارة 

ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )613346( وذلك اىل جا�شم عبا�س حيدر قمرب - اإماراتي اجلن�شية 
تعديالت اخرى : مت تغيري ال�شكل القانوين من )�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة( اىل )موؤ�ش�شة فردية( وال�شم 
التجاري من )الف�شل لتجارة املواد الغذائية ذ م م( اىل ال�شم التجاري )الف�شل ملقاولت البناء( - والن�شاط 

من )جتارة املواد الغذائية ، مكتب( اىل الن�شاط اجلديد )مقاولت بناء فئة خام�شة( 
وعمالبن�س 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�س 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 12082 بتاريخ 2017/7/29   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1291

ال�شيد/ اول مياه عبدالر�شيد - بنغالدي�س اجلن�شية يرغب يف  ليكن معلوما للجميع بان 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  يف الرخ�شة امل�شاة / انوار ال�شاحة ملقاولت 
التك�شية والر�شيات وال�شباغ - مبوجب رخ�شة 622849 وذلك لل�شيد/ حممد �شهيل مياه 
حممد انفار اهلل - بنغالدي�س اجلن�شية - تعديالت اخرى : مت تنازل مالك الرخ�شة ال�شابق 

ل�شاحبها احلاي ، ومت تغيري وكيل خدمات 
وعمالبن�س 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�س 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 12082 بتاريخ 2017/7/29   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1294

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ رحاب مل�شلي - مغربية اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل 
 - خان  احمد  نويد  نويد  �شمعية   / ال�شيدة  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن 
باك�شتانية اجلن�شية يف الرخ�شة )�شالون رحاب لل�شيدات( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب 
رخ�شة رقم )731545(  -  تعديالت اخرى : مت تغيري ال�شم التجاري من )�شالون رحاب 

لل�شيدات( لي�شبح )�شالون �شميعه لل�شيدات(. 
وعمالبن�س 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�س 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 12082 بتاريخ 2017/7/29   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1293
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ عبدالحد �شفقت ندمي �شفقت - باك�شتاين  اجلن�شية 
حممد  احمد  لل�شيد/  وذلك    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
امل�شماة /  التجارية  الرخ�شة  �شليمان - م�شري اجلن�شية وذلك يف  منت�شر حممد احمد 
الأوزون لالنرتنت - رخ�شة جتارية رقم )722267( - تعديالت اخرى : مت تنازل مالك  

الرخ�شة ال�شابق ملالكها احلايل ، ومت تغيري وكيل اخلدمات. 
وعمالبن�س 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�س 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 12082 بتاريخ 2017/7/29   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1290

 ، اجلن�شية  هندي   - فيدو  كايل  اينان  انار  اريكار  جوباكومار  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته يف الرتخي�س التجارية : املناره الذهبية لتجارة الحبار 
 - املعمري  مهنا  حممد  �شلطان  من�شور  لل�شيد/  وذلك   745356 مهني  ترخي�س  الطباعة  ومواد 
 : اىل  بوكيل خدمات  فردية  موؤ�ش�شة   : القانوين من  ال�شكل  تغيري  - حيث مت  اجلن�شية  اإماراتي 
موؤ�ش�شة فردية - ومت تغيري ال�شم التجاري وا�شافة الن�شاط وذلك من ال�شم التجاري من )املنارة 
الذهبية لتجارة الحبار ومواد الطباعة( اىل )ق�شر الورقاء لنقل الثاث( - والن�شاط من )بيع 

الحبار ومواد الطباعة - بالتجزئة( اإىل )بيع الحبار ومواد الطباعة - بالتجزئة ، نقل الثاث( 
وعمالبن�س 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.
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   

 اعـــــــالن       
ال�شيد/   : خورفكان   والت�شديقات-  العدل  الكاتب  بـــادارة  العدل  الكاتب  انــا  ايل  تقدم 
عو�س حا�شر جمعه بن عامر املهريي - اجلن�شية الإمارات - وطلب الت�شديق على حمرر 
يت�شمن )تنازل(  يف ح�شته البالغة 100% يف ال�شم التجاري ال�شيله للخياطة والتطريز 
، واملرخ�س من  الن�شائية  املالب�س  الن�شائية - خياطة  املالب�س  الرخ�شة تطريز  ن�شاط   ،
بتاريخ  الــ�ــشــادر   241612 رقــم  مهنية  رخ�شة  خــورفــكــان  يف   القت�شادية  التنمية  دائـــرة 
1992/9/28  يف دائرة التنمية القت�شادية بخورفكان. اىل ال�شيد/ حممد حا�شر جمعه 
العدل يف  الكاتب  بان  الإمــارات - ليكن معلوما للجميع   : بن عامر املهريي - اجلن�شية 
بعد  املــذكــور  املــحــرر  يف  ال�شاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم  خورفكان  مدينة 

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 12082 بتاريخ 2017/7/29   
 اعـــــــالن       

ال�شيد/   : والت�شديقات- خورفكان   العدل  الكاتب  بــادارة  العدل  الكاتب  انا  تقدم ايل 
الت�شديق على  - وطلب  الإمـــارات  - اجلن�شية  املهريي  عو�س حا�شر جمعه بن عامر 
�شجا لتجارة  الــتــجــاري   ال�ــشــم  البالغة 100% يف  )تــنــازل(  يف ح�شته  حمــرر يت�شمن 
القم�شة ، ن�شاط الرخ�شة جتارة القم�شة ،  واملرخ�س من دائرة التنمية القت�شادية 
دائرة  يف    2004/12/27 بتاريخ  ال�شادر    532839 رقــم  جتــاريــة   رخ�شة  خورفكان  يف  
املهريي  عامر  بن  جمعه  حا�شر  حممد  ال�شيد/  اىل  بخورفكان.  القت�شادية  التنمية 
- اجلن�شية : الإمارات - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف 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 12082 بتاريخ 2017/7/29   

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيد/ عو�س 
حا�شر جمعه بن عامر املهريي - اجلن�شية الإمارات - وطلب الت�شديق على حمرر يت�شمن 
العبايات  نــور اجلــزيــرة خلياطة  الــتــجــاري   البالغة 100% يف ال�ــشــم  )تــنــازل(  يف ح�شته 
وال�شيل ، ن�شاط الرخ�شة تف�شيل وخياطة املالب�س الن�شائية العربية )العباءات الن�شائية(  
واملرخ�س من دائرة التنمية القت�شادية يف  خورفكان رخ�شة مهنية رقم 603328  ال�شادر 
بتاريخ  2009/12/6 يف دائرة التنمية القت�شادية بخورفكان   اىل ال�شيد/ حممد حا�شر 
جمعه بن عامر املهريي - اجلن�شية : الإمارات - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�شاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم  خورفكان  مدينة  يف 

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 12082 بتاريخ 2017/7/29   
 اعـــــــالن 

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيد/ 
عو�س حا�شر جمعه بن عامر املهريي - اجلن�شية الإمارات - وطلب الت�شديق على 
مفرو�شات  الــتــجــاري  ال�ــشــم  يف   %100 البالغة  ح�شته  يف  )تــنــازل(   يت�شمن  حمــرر 
الــزيــتــون ، نــ�ــشــاط الــرخــ�ــشــة جتــــارة املــفــرو�ــشــات ،  واملــرخــ�ــس مــن دائــــرة التنمية 
القت�شادية يف  خورفكان رخ�شة جتارية  رقم 541465 ال�شادر بتاريخ 2006/2/27  
يف دائرة التنمية القت�شادية بخورفكان  اىل ال�شيد/ حممد حا�شر جمعه بن عامر 
املهريي - اجلن�شية : الإمارات - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف 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 12082 بتاريخ 2017/7/29   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان : ال�شيد/ عو�س 
حمرر  على  الت�شديق  وطلب   - الإمــــارات  اجلن�شية   - املــهــريي  عامر  بــن  جمعه  حا�شر 
يت�شمن )تنازل(  يف ح�شته البالغة 100% يف ال�شم التجاري  روزينا للخياطة وتطريز ، 
ن�شاط الرخ�شة خياطة املالب�س الن�شائية ، تطريز املالب�س الن�شائية ،  واملرخ�س من دائرة 
التنمية القت�شادية يف  خورفكان رخ�شة مهنية رقم 141826 ال�شادر بتاريخ 1997/10/29 
عامر  بن  جمعه  حا�شر  حممد  ال�شيد/  اىل  بخورفكان.  القت�شادية  التنمية  دائــرة  يف 
الــعــدل يف مدينة  الكاتب  بــان  للجميع  معلوما  ليكن   - الإمــــارات   : اجلن�شية   - املــهــريي 
انق�شاء  بعد  املــذكــور  املحرر  يف  ال�شاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم  خورفكان 

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 12082 بتاريخ 2017/7/29   

 اعـــــــالن       
ال�شيد/   : والت�شديقات- خورفكان   العدل  الكاتب  بــادارة  العدل  الكاتب  انا  تقدم ايل 
�شوكت على حممد رم�شان ، اجلن�شية : باك�شتان ، وطلب الت�شديق على حمرر يت�شمن 
الف�شية  ال�شابع  زوايــا  �شالون  التجاري  ال�شم  يف   %100 البالغة  ح�شته  يف  )تــنــازل( 
التنمية  دائـــرة  مــن  واملــرخــ�ــس   ، رجـــايل  حــالقــة  �ــشــالــون  الرخ�شة  ن�شاط   ، للحالقة 
القت�شادية يف  خورفكان رخ�شة مهنية رقم 610822 ال�شادر بتاريخ 2017/10/27 يف 
النقبي -  ال�شيد/ عبيد هالل عبيد هالل  التنمية القت�شادية بخورفكان. اىل  دائرة 
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان  اجلن�شية : الإمــارات -  ليكن معلوما للجميع بان 
ا�شبوعني  انق�شاء  بعد  املذكور  املحرر  ال�شاأن يف  ذوي  توقيعات  بالت�شديق على  �شيقوم 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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ا�شتقالت وزيرة الدفاع اليابانية تومومي اإينادا على خلفية ف�شيحة 
الوزراء  رئي�س  حلكومة  جــديــدة  �شربة  يف  ع�شكرية،  وثــائــق  اخــفــاء 
فيه  اعلنت  الـــذي  ال�شحايف  املــوؤمتــر  يف  اإيــنــادا  اآبــي.وقــالــت  �شينزو 
تو�شل  التي  النتائج  وو�شفت  امل�شوؤولية”،  احتمل  “انا  ا�شتقالتها 
ت�شرفوا  امل�شوؤولني  مــن  عــددا  بــان  الـــوزارة  داخــلــي يف  اليها حتقيق 
�شتعيد  انها  اإيــنــادا  .واو�شحت  للغاية  بـاملوؤ�شفة  مالئم  غري  ب�شكل 
التحقيق مل ي�شر اىل تورط  ان  الرغم من  راتــب �شهر واحــد، على 

مبا�شر لها يف الق�شية.
كما  الــيــابــاين  اجلي�س  يف  امل�شاة  قــوات  اركـــان  رئي�س  ا�شتقال  كذلك 
ومدير عام وزارة الدفاع.وا�شتقالة اأينادا هي ال�شاد�شة لوزير ياباين 

على خلفية ف�شيحة منذ تويل اآبي رئا�شة احلكومة.
و�شهدت ولية اإينادا الكثري من اجلدل ول �شيما ب�شاأن اإخفاء الوزارة 
تــقــاريــر اأر�ــشــلــهــا جــنــود يــابــانــيــون مــن قــوة حفظ الــ�ــشــالم يف جنوب 

ال�شودان تك�شف عن تدهور الأو�شاع الأمنية هناك.
وكانت اإينادا اعلنت انها �شت�شتقيل بعد جدل يتعلق مبحاولة اإخفاء 
وثائق ع�شكرية.وعلق اآبي على ال�شتقالة بالقول انا اعتذر من �شميم 

قلبي اىل ال�شعب عن هذا الو�شع الذي ادى اىل ا�شتقالة الوزيرة.
الوزراء  رئي�س  تعيني  جلهة  امل�شوؤولية  كامل  احتمل  انــا  اآبــي  وتابع 
ال�شعبية  النتقادات  تقبل  عليه  انــه  اآبــي  واأ�ــشــاف  لــوزراء احلكومة. 

القا�شية .

اأن القوات اجلوية   ذكر تلفزيون ال�شني املركزي )�شي.�شي.تي.يف( 
ال�شينية �شتوا�شل تدريباتها يف البحر بغ�س النظر عن اأي م�شايقات 
اأن طائرات حربية �شينية  اأعقاب تقارير عن  قد تواجهها وذلك يف 

حلقت قرب اليابان وتايوان يف الأيام الأخرية.
ونقل تلفزيون )�شي.�شي.تي.يف( عن املتحدث با�شم القوات اجلوية 
تدريبات  اخلمي�س  الأول  اأم�س  متاأخر  وقــت  يف  قوله  كه  جني  �شني 
ومنهجيا  طبيعيا  اأمـــرا  اأ�شبحت  البحر  عمق  يف  اجلــويــة  الــقــوات 
من  عدة  اأ�شكال  مع  وتعاملت  واجهت  العمليات  اأن  وعمليا.واأ�شاف 
ما  �شنوا�شل  املعوقات  عن  النظر  بغ�س  لكن  واملعوقات  امل�شايقات 
كنا نقوم به.وقال بغ�س النظر عمن يتعقبنا �شنحلق كثريا ومرارا 
يف  اجلوية  الــقــوات  للقانون.وذكرت  وفقا  تتم  الطلعات  اأن  م�شيفا 
طائراتها  اأن  ال�شهر  هــذا  �شابق  وقــت  يف  امل�شغر  للتدوين  ح�شابها 
حلقت يف الآونة الأخرية عرب م�شيق مياكو الذي يقع بني جزيرتني 

يابانيتني وقناة با�شي التي تف�شل تايوان عن الفلبني. 

الإيطالية  “احلكومة  اإن  الإيــطــالــيــة  الــدفــاع  بــــوزارة  مــ�ــشــوؤول  قــال 
�شتتخذ قراراً خالل اجتماعها الوزاري ام�س اجلمعة، لإطالق بعثة 
�شحة  موؤكداً  املهاجرين”،  ملكافحة مهربي  الليبية  املياه  بحرية يف 

تقارير اإعالمية يف هذا ال�شدد.
وكان قد مت الك�شف يف بادئ الأمر عن اخلطة التي ينظر اإليها على 
لوقف  اأوروبـــا  م�شاعي  يف  اللعبة  قواعد  تغري  اأن  املحتمل  من  اإنها 
بوا�شطة  الأربــعــاء  اأم�س  اأول  اإفريقيا،  �شمال  من  املهاجرين  تدفق 
رئي�س الوزراء الإيطايل، باولو جينتيلوين، بعد ا�شت�شافة حمادثات 

مع نظريه الليبي فايز ال�شراج.
اجلديدة،  البحرية  املهمة  اإن  �شريا  ديال  “كوريري  �شحيفة  وقالت 
التي �شيتعني اأن يوافق عليها الربملان، تق�شي بن�شر �شفينة �شخمة 
و5 قطع بحرية اأخرى على الأقل اأ�شغر حجماً للقيام بدوريات يف 

املياه الليبية و�شتوظف ما بني 500 و1000 من اأفراد اجلي�س.
الليبية  ال�شلطات  �شت�شاعد  الإيطالية  البعثة  اإن  جينتيلوين  وقــال 
اأرا�شيها وحدودها وتلك  ب�شكل تدريجي على  ال�شيطرة  ا�شتعادة  يف 

نقطة حتول حمتملة يف التعامل مع اأزمة الهجرة.
وذكرت ال�شحيفة اأن ال�شفن الإيطالية �شتعرت�س قوارب املهاجرين 
وتعيد املهاجرين اإىل ال�شاطئ الليبي، بتطمينات مكتوبة من ال�شلطات 

الليبية ب�شاأن احرتام حقوق الإن�شان بالن�شبة للمهاجرين.

عوا�سم

طوكيو

بكني

روما

اليابان تعاقب �صركات �صينية 
لل�صغط على كوريا ال�صمالية 

•• طوكيو-اأ ف ب:

اأموال  اأم�س عقوبات �شد �شركات �شينية متهمة بتبيي�س  اليابان  فر�شت 
كورية �شمالية، و�شط قلق من حت�شري بيونغ يانغ لتجربة اطالق �شاروخ 

جديد، بح�شب ما اعلنت احلكومة اليابانية.
بيونغ  اجــراء  منذ  ال�شمالية  كوريا  �شد  العقوبات  بزيادة  اليابان  وتطالب 
�شابق من هذا  وقت  للقارات يف  عابر  بال�شتي  �شاروخ  اطــالق  يانغ جتربة 

ال�شهر، يف حتد لقرارات المم املتحدة.
وادت التجربة ال�شاروخية الكورية ال�شمالية اىل زيادة التوتر يف املنطقة 
وا�شطفاف وا�شنطن و�شيول وطوكيو �شد ال�شني، احلليف الكرب لنظام 
�شينية  �شركات  �شد  عقوبات  بفر�س  طوكيو  قيام  �شاأن  ومن  يانغ.  بيونغ 

زيادة التوتر يف العالقات اليابانية ال�شينية.
وعلى الرغم من ان البلدين تربطهما عالقات جتارية وا�شتثمارية كربى، 
نزاع حول  توترا على خلفية  دوما  ت�شهد  بينهما  ال�شيا�شية  العالقات  فاإن 
العمال  خلفية  على  وتــوتــرات  كما  الــ�ــشــني،  بحر  يف  جــزر  على  الــ�ــشــيــادة 

العدائية لليابان يف الن�شف الول من القرن الع�شرين.
وقال وزير اخلارجية الياباين فوميو كي�شيدا انه �شيتم و�شع خم�س كيانات، 
من �شمنها منظمتان �شينيتان وت�شعة افراد، على اللوائح ال�شوداء املرتبطة 

بالتعامل مع كوريا ال�شمالية.
واجـــراءات  كما  ا�شولهم،  لتجميد  �شيخ�شعون  هـــوؤلء  ان  كي�شيدا  وقــال 

عقابية احادية، بدون اعطاء املزيد من التفا�شيل.
على  ال�شمالية  كــوريــا  لــدفــع  ال�شغوط  ت�شديد  املــهــم  مــن  كي�شيدا  وتــابــع 

التحرك باجتاه نزع ال�شالح النووي .

ن�سف رواية العا�سمة املوحدة الإ�سرائيل

انت�صار الفل�صطينيني �صربة موجعة لالإحتالل يف القد�س

مئات املهاجرين يتدفقون اإىل باري�س 

الأردن ي�صرتط لعودة �صفرية اإ�صرائيل فتح حتقيق جدي باحلادث
�شفة  يحمل  بعمان  ا�شرائيل  �شفارة  يف  اأمــنــي  حــار�ــس  وقــام 
دبــلــومــا�ــشــي الحــــد بــقــتــل اأردنـــيـــني هــمــا حمــمــد اجلـــــواودة 
ع  والــطــبــيــب بــ�ــشــار احلــمــارنــة اإثـــر اإ�ــشــكــال وقـــع داخـــل جممرّ

ال�شفارة.
على  النار  اطلق  الــذي  للدبلوما�شي  الثنني  الأردن  و�شمح 
بعد  بلده  اىل  �شالين  ال�شفرية  برفقة  بــاملــغــادرة  الردنــيــني 

ا�شتجوابه.
نتانياهو  بنيامني  ال�ــشــرائــيــلــي  الـــــوزراء  رئــيــ�ــس  وا�ــشــتــقــبــل 
احلار�س المني الذي مت التعريف عنه با�شم زيف، ا�شتقبال 
الأبطال لدى عودته اىل ا�شرائيل، وعانقه، واأبدى ت�شامن 

حكومته معه.

ح�شرته  الــذي  اللقاء  �شور  ا�شرائيلية  اإعــالم  و�شائل  وبثت 
عينات �شالين دون اإظهار وجه احلار�س.

الأمور  وبــاأن  بروؤيتك  “�شعيد  اللقاء  خــالل  نتانياهو  وقــال 
لزاما علينا  ب�شكل جيد، وكان  ال�شكل. ت�شرفت  بهذا  انتهت 
اخراجك من هناك. مل يكن ذلك قابال للنقا�س ولكن كانت 

م�شاألة وقت فقط«.
دولة  انــت متثل  ق�شريا،  وقتا  كــان  باأنه  �شعيد  “انا  وا�شاف 

ا�شرائيل ودولة ا�شرائيل ل تن�شى هذا ولو للحظة«.
واأثــارت هذه الت�شريحات غ�شبا وا�شعا يف الردن، خ�شو�شا 
التوا�شل  و�شائل  عــرب  احلــار�ــس  ا�شتقبال  �شور  انت�شار  مــع 

الجتماعي.

•• عمان-اأ ف ب:

ان  امــ�ــس  بــر�ــس  فــرانــ�ــس  لــوكــالــة  اأردين  اكــد م�شدر حكومي 
باأنها لن ت�شمح لطاقم �شفارة  اإ�شرائيل ر�شميا  اأبلغت  اململكة 
بــالــعــودة قبل فتح حتقيق جــدي بحادثة  ابــيــب يف عــمــان  تــل 

ال�شفارة التي اأدت اىل مقتل اأردنيني اثنني.
ا�ــشــمــه، لوكالة  الك�شف عــن  الـــذي طلب عــدم  املــ�ــشــدر  وقـــال 
ر�شميا  ال�شرائيلية  احلكومة  اأبلغت  عمان  ان  بر�س  فران�س 
ال�شفارة  وطــاقــم  �شالين  عينات  لل�شفرية  ت�شمح  لــن  بــاأنــهــا 

بالعودة قبل قيام اإ�شرائيل بفتح حتقيق جدي باحلادث. 
ومل يعط امل�شدر مزيدا من التفا�شيل.

•• باري�س-اأ ف ب:

ي�شري ال�شوداين ابراهيم البالغ من 
اخليم  احــدى  اىل  عاما   23 العمر 
من  اكـــرث  جمـــددا  فيها  يقيم  الــتــي 
مركز  قــرب  تــدفــقــوا  مهاجر   800
ان�شاين يف �شمال باري�س، بعد ثالثة 
وا�شعة  اجـــالء  عملية  عــلــى  ا�ــشــابــيــع 

ويقول “هذا منزيل«.
اميانويل  الفرن�شي  الرئي�س  وقــال 
مــــاكــــرون اخلــمــيــ�ــس خــــالل خطاب 
حول ا�شتقبال املهاجرين انه ل يريد 
روؤية “اي �شخ�س يف ال�شوارع ول يف 

الغابات” بحلول نهاية العام.
تاأمني  املــعــركــة الوىل هــي  واأ�ــشــاف 
ان�شاء  اريــد  للجميع.  لئقة  م�شاكن 

م�شاكن عاجلة يف كل املناطق.
طويلة  طــوابــري  ت�شاهد  الثــنــاء  يف 
العا�شمة  �شمال  �شابيل  ل  بــورت  يف 
الفرن�شية، بانتظار توزيع متطوعني 

وجبات فطور حتت امطار خفيفة.
يف اجلــــانــــب الآخـــــــر مــــن الـــ�ـــشـــارع، 
طـــوابـــري انــتــظــار اخــــرى هـــذه املرة 
لتاأمني  بـــطـــاقـــة  عـــلـــى  لــلــحــ�ــشــول 

بيار  للجمعية  الـــعـــام  املـــديـــر  وقــــال 
هــــرني نــتــجــه نــحــو عــمــلــيــة اجـــالء 
انتظرنا  “كلما  جـــديـــدة.وا�ـــشـــاف 
كلما كان المر �شروريا. وكلما قمنا 
فهم  عــدم  زاد  كلما  اجــالء  بعمليات 
النطباع  نعطيه  الــذي  العام  الــراأي 
الو�شع.  معاجلة  عن  عاجزون  باننا 

ندور يف حلقة مفرغة«.
الإن�شاين  املركز  �شمح  افتتاحه  منذ 
بعدم  �شخ�س  الـــف   12 مــن  لأكـــرث 
ت�شارع  مــع  لكن  الــ�ــشــارع.  الــبــقــاء يف 
وتـــرية و�ــشــول املــهــاجــريــن، ي�شعب 

تاأمني اماكن للجميع.
مــــاكــــرون  وقـــــــال هـــــرني ان وعـــــــود 
لكافة  لئــــــق  ا�ـــشـــتـــقـــبـــال  بــــتــــاأمــــني 
املــهــاجــريــن الــتــزام قــوي وهــو يدعو 
مع  اويل  ا�شتقبال  نظام  ان�شاء  اىل 
تاأ�شي�س مراكز ترانزيت يف العوا�شم 

القليمية الكربى. 
و�شط  قرب  الطرقات  ج�شور  وحتت 
املدينة، اعيد ت�شكيل مدينة �شفيح. 
النفايات تتكد�س يف كل مكان : ترك 
ماء  وزجــاجــات  للحمام  طعام  بقايا 

فارغة واحذية مثقوبة.

الحتاد الأوروبي يلغي خططا 
ملراقبة انتخابات اأجنول 

•• لواندا-رويرتز:

قـــــــال مــــتــــحــــدث بــــا�ــــشــــم الحتـــــــاد 
الأوروبي ام�س اجلمعة اإن الحتاد 
النتخابات  ملراقبة  خططا  األــغــى 
بعد عدم  املقبل  ال�شهر  اأجنــول  يف 
التو�شل اإىل اتفاق مع لواندا على 
حــزمــة �ـــشـــروط مـــن بــيــنــهــا حرية 
الو�شول اإىل كافة مراكز القرتاع 
ير�شل  اأن  املتوقع  الــبــالد.ومــن  يف 
الحتاد بدل من ذلك فريقا اأ�شغر 
النتخابات  لتقييم  اخلـــرباء  مــن 
اأغ�شط�س   23 يــوم  �شتجري  التي 
اآب لكن الفريق لن ي�شم اأكرث من 
خم�شة اأ�شخا�س ولن يقدم تقريرا 
النتخابية. العملية  عن  متعمقا 
الحتاد  بعثة  با�شم  املتحدث  وقال 
الأوروبــي يف اأجنول لرويرتز على 
الرغم من املناق�شات الإيجابية مع 
الوفاء  يتم  مل  الأجنـــويل  اجلانب 
بــ�ــشــروط نــ�ــشــر مــراقــبــي الحتــــاد 
وفقا ملنهجيتنا وبالتايل لن ين�شر 
ملراقبة  بــعــثــة  الأوروبـــــــي  الحتـــــاد 

النتخابات.

ال�شراع.
العلوم  اأ�ــــشــــتــــاذ  اعــــتــــرب  بــــــــدوره 
ال�شيا�شية يف جامعة الأزهر بغزة، 
“تراجع  اأن  �ــشــعــدة  اأبـــو  خميمر 
الحـــتـــالل عــن كــل اإجـــراءاتـــه يف 
تاريخية،  �ــشــابــقــة  هـــو  الـــقـــد�ـــس 
هبرّة  اإىل  ذلــك  يف  ال�شبب  مرجعاً 
املقد�شيني ومرابطتهم يف حميط 
الأقــــ�ــــشــــى خــــــالل الأ�ـــشـــبـــوعـــني 

املا�شيني«.
وبنيرّ اأبو �شعدة اأن تخوف �شلطات 
الحـــتـــالل مـــن تـــكـــرار مـــا حدث 
املا�شي،  اجلمعة  يــوم  القد�س  يف 
حني فقدت ال�شرطة الإ�شرائيلية 
�شبب  هو  املدينة  على  �شيطرتها 
نتيناهو  حـــكـــومـــة  دفــــــع  اآخــــــــر، 

للرتاجع والن�شحاب.
ال�شيا�شية  الــعــلــوم  اأ�ــشــتــاذ  ولــفــت 
ال�شعبي  الــعــربــي  الــدعــم  اأن  اإىل 
الرئي�س  وقـــــــــرار  والــــر�ــــشــــمــــي، 
الت�شالت  وقف  عبا�س،  حممود 
ترتاجع  مل  مــــا  اإ�ـــشـــرائـــيـــل  مــــع 
دفعا  القد�س،  اإجــراءاتــهــا يف  عــن 

وعلى  الإ�شرائيلية  الأمــن  اأجهزة 
تقارير  لــرفــع  الــ�ــشــابــاك  راأ�ــشــهــا 
الــكــابــيــنــت، حتـــذر فــيــهــا من  اإىل 
املدينة  يف  الأو�ــــــشــــــاع  خــــطــــورة 
الفل�شطينية،  والأرا�شي  املقد�شة 
واأن الأمــور قد تنزلق اإىل ما هو 

اأخطر من ذلك بكثري.
ورغــــــم تـــوقـــف املـــفـــاو�ـــشـــات بني 
واإ�شرائيل  الفل�شطينية  ال�شلطة 
�شعدة  اأبو  اأكد   ،2014 عام  منذ 
الأ�شبوعني  خـــالل  حـــدث  مــا  اأن 
لإ�شرائيل  ر�شالة  هــو  الأخــرييــن 
الأق�شى  واملــ�ــشــجــد  الــقــد�ــس  اأن 
خــط اأحــمــر ل ميــكــن جتــــاوزه يف 
م�شرياً  قـــادمـــة.  مــفــاو�ــشــات  اأي 
اإ�ــشــرائــيــل لــن جتـــروؤ على  اأن  اإىل 
الأق�شى،  يف  فــعــلــتــه  مـــا  تـــكـــرار 
و�ــشــتــفــكــر مــلــيــاً يف املــ�ــشــتــقــبــل يف 
فر�س اأي اإجراءات من �شاأنها اأن 
تغري الو�شع التاريخي القائم يف 

احلرم القد�شي ال�شريف.
اأ�شتاذ  اأ�ــــشــــار  ذلـــــك،  غــ�ــشــون  يف 
الإعـــــــــالم يف جـــامـــعـــة بـــريزيـــت، 

انت�شار  اأن  اإىل  الأقط�س،  ن�شاأت 
الـــقـــد�ـــس هو  الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــني يف 
دللة على اأن ال�شعوب اإذا اأ�شرت 
اأهـــدافـــهـــا، ف�شوف  عــلــى حتــقــيــق 

تنت�شر، واأن ال�شعوب ل تهزم.
اأبـــعـــد من  اإىل  وذهــــب الأقــطــ�ــس 
حدث  ما  اأن  اعترب  عندما  ذلــك، 
ى الأنظمة العربية  يف القد�س عررّ
التي تاآمرت على املدينة املقد�شة 
واأهلها، قائال اإنها �شت�شقط قريبا 
بفعل الربيع العربي الذي �شيعود 
هـــذه املــــرة بـــقـــوة، بــعــدمــا اأعــــادت 
الأق�شى  وامل�شجد  الــقــد�ــس  ــة  هــبرّ
الق�شية الفل�شطينية اإىل �شدارة 
العربية،  ال�شعوب  عند  الأحــداث 
قوياً  دافعاً  الهبرّة  تعترب  التي قد 

لكي تغريرّ واقعها ال�شيء.
ا�شتعادة  اأن  على  الأقط�س  د  و�شدرّ
القد�س  يف  الفل�شطينية  احلقوق 
املبادئ،  على  ال�شمود  عرب  يكون 
وعدم التفاو�س مع اإ�شرائيل، لأن 
جدواها  عــدم  اأثبتت  املــفــاو�ــشــات 

على مدار اأكرث من ربع قرن.

اللجنة  قــــال عــ�ــشــو  مـــن جــهــتــه، 
التنفيذية ملنظمة التحرير وا�شل 
اإن النــتــ�ــشــار الذي  يــو�ــشــف،  اأبـــو 
بف�شل  جــــاء  الـــقـــد�ـــس  يف  حتــقــق 
واملرابطة  والــــوحــــدة  الــ�ــشــمــود 
لأبناء �شعبنا يف القد�س وخمتلف 
ورف�س  الفل�شطينية،  املحافظات 
كـــل الجــــــــراءات الحــتــاللــيــة يف 

املدينة.
ال�شمود  اإن  يو�شف  اأبــو  واأ�ــشــاف 
التي  والت�شحيات  الأ�ــشــطــوري، 
مدى  عــلــى  �شعبنا  اأبــنــاء  قــدمــهــا 
املــا�ــشــيــة، توؤكد  الــقــلــيــلــة  الأيــــــام 
على رف�شهم لكل ما من �شاأنه اأن 
يغريرّ الو�شع التاريخي القائم يف 

احلرم القد�شي ال�شريف«.
وحــــــــــــول انـــــعـــــكـــــا�ـــــس انــــتــــ�ــــشــــار 
القد�س يف  املقد�شيني، على ملف 
مفاو�شات احلل النهائي، اأكد اأبو 
الأبـــواب  يفتح  “ذلك  اأن  يو�شف 
اأمـــــام اإنـــهـــاء الحـــتـــالل عــلــى كل 
مبا  د  ويوؤكرّ  ،1967 عام  اأرا�شي 
القد�س  اأن  لل�شك  يــدع جمــاًل  ل 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ُيجمع املحلرّلون على اأن ما حققه 
اأ�شبوعني  مــدار  على  املقد�شيون 
ي�شكل  مـــديـــنـــتـــهـــم،  يف  كـــامـــلـــني 
انت�شاراً لالإرادة ال�شعبية يف وجه 
اتخذتها  الــتــي  الإجــــــــراءات  كـــل 
دولة الحتالل موؤخراً يف احلرم 
وحماولتها  الــ�ــشــريــف،  الــقــد�ــشــي 
القائم  التاريخي  الو�شع  تغيري 

هناك.
وقال املحلل ال�شيا�شي، اأكرم عطا 
يف  الفل�شطيني  اجلمهور  اإن  اهلل 
العمق  �ــشــربــة يف  الــقــد�ــس وجـــه 
يومياً  عــي  تــدرّ الــتــي  لإ�ــشــرائــيــل، 
املوحدة،  عا�شمتها  الــقــد�ــس  اأن 
املــديــنــة مل تعرف  هـــذه  اأن  رغـــم 
يوؤكد  ما  وهــذا  يــومــاً،  ال�شتقرار 
وهو  حمتلة،  مدينة  القد�س  اأن 

اأمر يقلق اإ�شرائيل ب�شدة.
تراجع  اأن  اإىل  اهلل  عــطــا  ولــفــت 
اإ�شرائيل عن اإجراءاتها الأخرية، 
ل ُينهي ال�شراع يف احلرم القد�شي 
الت�شعيد  يــجــنــب  بــل  الــ�ــشــريــف، 
موؤقتاً، لكنرّ ذلك ل يلغي اإمكانية 
وجه  يف  الفل�شطينيون  يــهــبرّ  اأن 
اإىل  الأمــور  ما و�شلت  اإذا  املحتل 
القد�س  يعتربون  لأنهم  ذروتــهــا، 

عا�شمة دولتهم.
اأن مـــا حـــدث يف  واأكـــــد عــطــا اهلل 
لي�س  اأهـــمـــيـــتـــه،  عـــلـــى  الـــقـــد�ـــس 
حـــا�ـــشـــمـــاً يف مـــفـــاو�ـــشـــات احلـــل 
النهائي، م�شرياً اإىل اأن ذلك حل 
وي�شاعد  مــعــيــنــة،  ملــرحــلــة  حــزئــي 
ملف  تثبيت  على  الفل�شطينيني 
النهائية،  املفاو�شات  يف  القد�س 
اأن مــا مت يف املــديــنــة هو  مــعــتــرباً 
ق�شايا  اأن  لالإ�شرائيليني  اإ�ــشــارة 
القد�س،  ومــنــهــا  الــنــهــائــي  احلـــل 
اأهــــم مـــن الــقــ�ــشــايــا الــفــرعــيــة يف 

لدولة  الأبدية  العا�شمة  �شتبقى 
فل�شطني.

واأ�شار اأبو يو�شف اإىل اأن النت�شار 
يف القد�س ي�شاعف امل�شوؤولية على 
املجتمع الدويل لإنهاء الحتالل 
الفل�شطينية،  الأرا�ــشــي  كل  على 
املتحدة،  الأمم  لـــقـــرارات  وفـــقـــاً 
وجمل�س الأمن، واليونك�شو، وكل 
تطالب  التي  الدولية،  املنظمات 
اإنـــهـــاء الحـــتـــالل، واإقـــامـــة دولة 

فل�شطني.
ويف ذات ال�شياق، قال نادي الأ�شري 
اإن  اجلــمــعــة،  اأمــ�ــس  الفل�شطيني 
اإبعاد  قـــررت  الحــتــالل  �شلطات 
21 مواطًنا عن امل�شجد الأق�شى 

ملدة 15 يوًما.
املبعدين  فــــاإنرّ  الـــنـــادي  وبــحــ�ــشــب 
هم: م�شلم براكعة، اأمري حممود، 
عوي�شات،  حممد  حمد،  اإبراهيم 
نادر عبدو، معت�شم باهلل جولين، 
خلف،  حممد  �شالح،  ابــو  اأ�شامة 
�شلبي،  اإيــــهــــاب  زيـــــــدان،  حمــمــد 
رياله،  ابو  �شويكي، حممد  اأحمد 
نا�شر،  من�شور  حماميد،  حممد 
حممد  عـــــابـــــديـــــن،  مـــ�ـــشـــطـــفـــى 
علي  بني منـــره،  خــطــاب، حممد 
نـــا�ـــشـــر، معاذ  �ـــشـــاهـــني، مــو�ــشــى 
اأ�شار  ربــيــع، وحمــمــد كــركــي.كــمــا 
مواطنني  خم�شة  اأنرّ  اإىل  الــنــادي 
الحتالل  �شلطات  اآخرين مددت 
�شيخة،  جمــد  مــنــهــم:  اعتقالهم 

ومالك نريوخ.
وكانت �شلطات الحتالل اعتقلت 
 120 نحو  املا�شية  قبل  الليلة 
فــلــ�ــشــطــيــنــيــاً مــــن املــعــتــكــفــني يف 
اأن  بعد  وذلــك  الأقــ�ــشــى،  امل�شجد 
املربح  بــالــ�ــشــرب  عليهم  اعــتــدت 
باإ�شابات  غــالــبــيــتــهــم  واأُ�ـــشـــيـــب 
منهم  عـــدد  ُنــقــل  حــيــث  خمتلفة، 

اإىل امل�شت�شفى لتلقي العالج.

�شرير من ال�شرة ال400 يف مركز 
ا�شتقبال.

عـــــــادل )22  الـــــ�ـــــشـــــوداين  ويـــــقـــــول 
عـــامـــا( اين هــنــا مــنــذ مــ�ــشــاء ام�س. 
فرن�شا  يف  املــوجــود  ال�شاب  وي�شيف 
يح�شل  ي�شل  مــن  “اول  �شهر  منذ 
عادل  جــانــب  واىل  بطاقة”.  عــلــى 
جمموعة من الرجال اتى معظمهم 

من افريقيا )ال�شودان وغينيا...( او 
افغان�شتان.

واملركز الذي افتتح يف نوفمرب تفاديا 
لإعادة ت�شكيل خميمات ع�شوائية يف 
العا�شمة، �شرعان ما �شاهم يف تدفق 
مئات املهاجرين يف حميطه واجريت 
ال�شابع من  عدة عمليات اجــالء. يف 
اىل  �شخ�س   2800 ا�شطر  يوليو 

مغادرته.
تري  “فران�س  جــمــعــيــة  وبــحــ�ــشــب 
 800 مــــن  اكـــــرث  يــعــيــ�ــس  دازيل” 
الـــــ�ـــــشـــــارع يف  �ـــشـــخـــ�ـــس جمــــــــددا يف 
بلدية  رئــيــ�ــشــة  وبــحــ�ــشــب  حمــيــطــه. 
الوترية  بــهــذه  ايــدالــغــو  اآن  بــاريــ�ــس 
بحلول  اللــفــني  عــددهــم  �شيتخطى 

منت�شف اأغ�شط�س .

خمطوفني  اإنقاذ  حماولة  يف  قتيال   30
بنيجرييا 

•• مايدوجوري-رويرتز:

بعد حماولة  قتلوا  بينهم مدنيون وع�شكريون  الأقــل  �شخ�شا على   30 اإن  قال م�شوؤولون لرويرتز 
�شمال  يف  حــرام  بوكو  جماعة  من  باأنهم  ي�شتبه  مت�شددون  خطفه  النفط  عن  للتنقيب  فريق  اإنقاذ 
�شركة  يف  موظفني  ي�شم  نيجرييا  �شرق  �شمال  يف  النفط  عن  التنقيب  فريق  نيجرييا.وكان  �شرق 
النفط الوطنية وباحثني جامعيني فيما نفذ حماولة الإنقاذ اجلي�س وحرا�س مدنيون. كان اجلي�س 

النيجريي قال يف بيان اإنه اأنقذ كل موظفي �شركة النفط احلكومية املخطوفني.
واأ�شاف اأنه انت�شل جثث ت�شعة جنود ومدين واحد خالل اإنقاذه للموظفني الذين كانوا �شمن فريق 
الأبحاث.وذكر م�شدر ع�شكري يف �شمال �شرق البالد طلب عدم ذكر ا�شمه لأنه غري خمول باحلديث 

اإىل و�شائل الإعالم اأن 12 ع�شكريا يف املجمل قتلوا.

اأهل غزة يكابدون احلر يف ظل اأزمة الكهرباء
•• غزة-رويرتز:

 35 اإىل ما يزيد عن  مع ارتفاع درجــات احلــرارة يف منطقة ال�شرق الأو�ــشــط 
درجة مئوية ينا�شل اأهل غزة للتغلب على احلر يف ظل اأزمة انقطاع الكهرباء 
ت�شغيل  كثريا  يت�شنى  وبالتايل ل  يوميا  �شاعات فقط  اأربــع  اإل  تتوفر  التي ل 

املراوح واأجهزة التكييف.
ال�شحة  على  املحا�شر  القطاع  يف  الكهرباء  اأزمــة  توؤثر  خانق  طق�س  ظل  ويف 

ومعاجلة مياه ال�شرف ال�شحي.
فمع انقطاع الكهرباء ل ميكن ت�شغيل حمطات معاجلة مياه ال�شرف ال�شحي، 
وهذا يعني اأن مياه ال�شرف ال�شحي ُتلقى دون معاجلة يف البحر املتو�شط. كما 

يعاين كبار ال�شن واملر�شى ب�شدة ملواجهة م�شكلة احلر ال�شديد.
يدوية  كــمــراوح  املــقــوى  والـــورق  البال�شتيكية  الــ�ــشــواين  غــزة  اأهــل  وي�شتخدم 
لتلطيف اجلو. كما ي�شكبون املياه، وهي نفي�شة، على الأطفال واحليوانات التي 
ت�شتخدم يف الأعمال. وا�شطر من يحاولون النوم اإىل هجر م�شاجعهم الهادئة 

مف�شلني التواجد على اأ�شطح الأر�شيات العارية الباردة ن�شبيا.
لتتخلى عن قطاع  الإ�شالمية حما�س  املقاومة  ال�شغط على حركة  واأمــال يف 
غزة، الذي ت�شيطر عليه منفردة منذ عام 2007، خف�س الرئي�س الفل�شطيني 
اإمــــداد غزة  لإ�ــشــرائــيــل مقابل  ــــه  اإدارت تدفعها  الــتــي  الأمــــوال  حمــمــود عبا�س 
بالكهرباء الأمر الذي جعل الكهرباء ل تتوفر لنحو مليوين �شخ�س يقطنون 

القطاع �شوى ب�شع �شاعات فقط يوميا.
وت�شتخدم امل�شت�شفيات ومن�شاآت الطوارئ مولدات كهربائية وهو خيار ل يتوفر 
تدعى  غــزة  مدينة  من  فل�شطينية  العاديني.لكن  املواطنني  من  لقليل  �شوى 
م�شكالت  من  الرغم  على  لل�شاطئ  اأطفالها  ت�شطحب  تــزال  ل  جــودة  �شباح 
تلوثه بال�شرف ال�شحي.وقالت �شباح لرويرتز “�شي ومنه انه يكون فيه جو 
ترفيه لالأطفال. حتى لو كان البحر ملوث بن�شطر نيجي ب�س اإي�س بدنا نعمل، 
قطع كهرباء، بتعرف اأ�شياء كثري خ�شو�شا اإحنا بَحر ال�شيف ال�شديد حمد�س 
امل�شكالت  اإن  بيئيون  م�شوؤولون  هوايات«.ويقول  ل  كهرباء،  ل  يتحمل،  بيقدر 
على  يزيد  ما  اأن  تعني  ال�شحي  ال�شرف  مياه  معاجلة  حمطات  تعانيها  التي 

�شاحل  يوميا على طــول  ُتلقى  املعالج  ال�شرف غري  األــف لرت من مياه   100
غزة. وعليه فاإن نحو 75 يف املئة من مياه البحر ملوثة.ويقول اآباء اإن تكرار 
ال�شباحة يف مياه البحر على �شاطئ غزة ي�شيب الأطفال بالتهابات يف اجللد 
وا�شطرابات يف البطن.ويف �شوارع مدينة خان يون�س جنوب قطاع غزة تر�س 
اأج�شامهم  لتربيد  باملاء  كبرية  بال�شتيكية  اآنية  يف  اجلال�شني  اأطفالها  امــراأة 

بينما يغ�شل رجل ح�شانه باملاء للحد من اإح�شا�شه بحرارة الطق�س.
ويعاين زوجان من خان يون�س مر�س �شغط الدم املرتفع و�شدة احلرارة التي 
“اللي  اأبو حمي�شن  وتدعى جيهان  الزوجة  الإجهاد.وقالت  غاية  جتعلهما يف 
زيه )زوجها( معاه �شغط مري�س ب�شغط الدم املرتفع واأنا معاي �شغط نف�س 
�شايف هو  اأنــت  احلاجة. ل يف كهرباء يعني ن�شحن ول حتى نتهوى. وزي ما 
يف الكرتونة واأنا بال�شينية«.ويت�شرر قطاع التجزئة الهزيل يف قطاع غزة من 
هذا الو�شع حيث يقول بائعو الأجهزة الكهربائية اإنهم يعانون ركودا �شديدا. 
وُي�شتثنى من ذلك املراوح الرخي�شة التي يعاد �شحنها فقط والتي ميكن �شحن 

بطارياتها حت�شبا لنقطاع التيار الكهربائي.
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اعتقال �صبكة خططت لهجمات يف رو�صيا
وقع يف مرتو  الذي  العتداء  منذ  الأمنية  التدابري  رو�شيا  و�شددت 
�شان بطر�شربغ )�شمال غرب( وا�شفر عن �شقوط 16 قتيال وع�شرات 

اجلرحى يف الثالث من ابريل.
وقـــتـــل يف العــــتــــداء مــنــفــذه اكــــرب جــــون جــالــيــلــوف املـــتـــحـــدر من 

قرغيز�شتان، اجلمهورية ال�شوفياتية ال�شابقة يف اآ�شيا الو�شطى.
املعروفة  غــري  �شامل”  المــــام  “كتيبة  جمــمــوعــة  العملية  وتــبــنــت 
املرتبطة بالقاعدة بح�شب موقع �شايت املتخ�ش�س يف مراقبة املواقع 

اجلهادية.
ومنذ بدء تدخلها الع�شكري يف �شوريا يف 30 �شبتمرب 2015 هدد 
تنظيم داع�س وجبهة فتح ال�شام رو�شيا، حليفة نظام دم�شق، بعمليات 

ثاأر.

•• مو�سكو-اأ ف ب:

اآ�شيا  من  رعايا  �شبعة  مو�شكو  يف  اأم�س  الرو�شي  الأمــن  جهاز  اعتقل 
ثاين  بطر�شربغ  �شان  يف  لعــتــداءات  بالتخطيط  متهمني  الو�شطى 

مدن رو�شيا التي تعر�شت لهجوم دام يف ابريل.
واأعلن جهاز الأمن يف بيان انه ي�شتبه باأن املوقوفني ال�شبعة خططوا 

لعتداءات يف �شان بطر�شربغ ول �شيما يف قطارات واماكن جتمع.
لتنفيذ  خمططات  اف�شال  بانتظام  الرو�شية  المـــن  اجــهــزة  وتعلن 
12 اعتداء  اعتداءات. واأعلنت النيابة العامة اجلمعة انه مت اف�شال 
وكالة  نقلت عنها  ما  العام، وفق  الرو�شية منذ مطلع  الأرا�شي  على 

ريا نوفو�شتي لالأنباء.

وا�صنطن تاأمر عائالت دبلوما�صييها مبغادرة فنزويال 
�شيا�شيا وامنيا ل ميكن التنبوؤ به.وكان الرئي�س المريكي دونالد ترامب 
تنهار  تبقى مكتوفة يف حني  لن  املتحدة  الوليات  “ان  يوليو   18 قال يف 
فاإن  يوليو   39 يف  التاأ�شي�شية  جمعيته  مــادورو  نظام  فر�س  اذا  فنزويال. 
ان  دون  و�شريعة”  �شديدة  اقت�شادية  اجــراءات  �شتتبنى  املتحدة  الوليات 
يف�شل الجراءات.وو�شف ترامب الرئي�س الفنزويلي نيكول�س مادورو باأنه 
“قائد �شيئ يحلم باأن ي�شبح دكتاتورا” داعيا اىل “تنظيم انتخابات عادلة 
وحرة” وموؤكدا ان وا�شنطن “تقف اىل جانب �شعب فنزويال يف �شعيه اىل 

اعادة بالده اىل درب الدميقراطية الكاملة والزدهار«.
وحتمل املعار�شة الفنزويلية الرئي�س مادورو م�شوؤولية الزمة القت�شادية 
التي تعانيها البالد التي انهار اقت�شادها جراء تدهور ا�شعار النفط الذي 

يدر اكرث من 95 باملئة من عائدات البالد من العملة الجنبية.

••وا�سنطن-اأ ف ب:

امرت الوليات املتحدة عائالت دبلوما�شييها العاملني يف فنزويال مبغادرة 
بيان  التي ت�شهدها، بح�شب  العنف  ال�شيا�شية واعمال  ب�شبب الزمة  البالد 
“اذنت  �ــشــادر عــن اخلــارجــيــة المــريكــيــة.واو�ــشــحــت اخلــارجــيــة اي�شا انها 
الوليات  �شفارة  يف  العاملني  احلكوميني”  للموظفني  الطوعية  باملغادرة 

املتحدة يف كراكا�س.
انه مت كذلك فر�س قيود على  وا�شار بيان وزارة اخلارجية المريكية اىل 
و�شائر  كراكا�س  يف  وعائالتهم،  ال�شفارة  مع  املحليني  املتعاقدين  كات  حتررّ
اليه  دعا  التي  التاأ�شي�شية  اجلمعية  انتخابات  من  ايــام  البالد.وقبل  انحاء 
و�شعا  الأمريكية  اخلارجية  تخ�شى  مــادورو،  نيكول�س  الفنزويلي  الرئي�س 

الربملان: تاأجيل النظر يف قانون امل�صاحلة
•• الفجر - تون�س

    قــرر مكتب جمل�س نــواب ال�شعب خــالل اجتماع 
الــنــظــر يف م�شروع  اإرجــــــاء  اأمـــ�ـــس اجلــمــعــة،  عــقــده 
الإداري  املـــجـــال  يف  بــاملــ�ــشــاحلــة  املــتــعــلــق  الـــقـــانـــون 
املجل�س  قبل  من  الوجوبية  ال�شت�شارة  ل�شتكمال 

الأعلى للق�شاء،
 والنظر فيه يف جل�شة عامة قادمة.

  ووافـــــق املــكــتــب عــلــى طــلــب الإمــــهــــال املـــقـــدم من 
ال�شت�شاري  براأيه  لــالإدلء  للق�شاء  الأعلى  املجل�س 

املتعلق  الأ�ـــشـــا�ـــشـــي  الـــقـــانـــون  مــ�ــشــروع  بــخــ�ــشــو�ــس 
معقولة،  اآجــــال  يف  الإداري  املــجــال  يف  بــاملــ�ــشــاحلــة 
وذلك حتى يتمكن املجل�س الأعلى للق�شاء من اأداء 

وظيفته ال�شت�شارية على الوجه املطلوب.
  وكان من املنتظر اأن ينظر املجل�س يف جل�شة عامة 

اأم�س يف م�شروع القانون،
لــلــقــ�ــشــاء طــلــب مهلة  الأعــــلــــى  املــجــلــ�ــس  اأن   غـــري 
لتقدمي اإجابته بخ�شو�س ال�شت�شارة التي تقدم بها 
امل�شروع الذي تقدمت به رئا�شة  الربملان حول هذا 

اجلمهورية.

احلكومة تعرتف وحتذر:

�صبح العجز عن ت�صديد الأجور يخّيم على تون�س...!
- وزير املالية: املديونية بلغت 75باملائة.. وهل من بديل للنقد الدويل؟

•• الفجر - تون�س - خا�س

التي  تـــلـــك  مــــدويــــة  مـــفـــاجـــاأة     
عبد  الفا�شل  مداخلة  ت�شمنتها 
الــكــايف وزيـــر املــالــيــة بــالــنــيــابــة يف 
�ــشــاخــبــة عقدت  عـــامـــة  جــلــ�ــشــة 
للراأي  �شدمة  و�شكلت  بالربملان، 
من  ت�شمنته  ملــا  تون�س  يف  الــعــام 
على  مــرة  لأول  ُتك�شف  معطيات 
ل�شان م�شوؤول ر�شمي يف احلكومة، 
بــخــ�ــشــو�ــس الزمــــة املــالــيــة التي 

تعي�شها البالد.
بالقول  الــوزيــر  ازمـــة خل�شها     
املالية  وزارة  يف  وثــيــقــة  هــنــاك   :
مالية  وزيـــر  اي  عليها  يطلع  مل 
�ــــشــــواء خـــــالل فرتة  واقـــتـــ�ـــشـــاد 
حكم بورقيبة او فرتة بن علي.. 
الــوثــيــقــة هـــي احلــ�ــشــاب اجلـــاري 
لــلــخــزيــنــة الــعــامــة لــلــدولــة لدى 
البنك املركزي.. وهي اأهم وثيقة 
ما  واول  املــالــيــة،  وزارة  يف  الــيــوم 
ال�شابعة  يوم عند  كل  عليه  اطلع 

�شباحا.
   واأ�شاف ان ت�شبح هذه الوثيقة 
 60 املــالــيــة  وزارة  الهـــم يف  هــي 
ال�ـــشـــتـــقـــالل.. فهذا  بــعــد  �ــشــنــة 
الدولة  ن�شريرّ  اأ�شبحنا  اننا  يعني 
كــحــانــوت حمــل جتــــارة.. كــل يوم 

ويومه.. وانا اأعني ما اأقول«.

عجز عن ت�سديد االجور
ت�شلم  ومــنــذ  اأيــ�ــشــا،  مـــرة  ولأول 
مقاليد  ال�شاهد  يو�شف  حكومة 
احلـــكـــم، اأكــــد الـــوزيـــر اأنــــه ل بد 
مــــن احلـــ�ـــشـــول عـــلـــى قـــر�ـــس الـ 
الحتاد  مــن  اأورو  مليون   500
الوروبي قبل العطلة الربملانية، 
اأنــه ل بد من احل�شول  مو�شحا 
كن من  على القر�س املذكور للتمرّ
اغ�شط�س  �شهري  رواتــب  ت�شديد 
احل�شول  ان  مــــربزا  و�ــشــبــتــمــرب، 
على قر�س الـ 500 مليون اورو 
 1 ـــ  ب ر  تــقــدرّ فــائــدة  بن�شبة  �شيتم 
واأنه  �شنة   15 مــدة  على  بــاملــائــة 
من ال�شروري امل�شادقة عليه لن 
اأكرث  للبالد  القت�شادي  الو�شع 

من �شعب وفق تعبريه.
املــــرة الوىل  اأنـــهـــا  يــ�ــشــار اىل      
احلكومة  فـــيـــهـــا  تــفــ�ــشــح  الــــتــــي 
الو�شع  خلطورة  تو�شيفها  لدى 
امكانية  عن  بالبالد  القت�شادي 
عجزها عن ت�شديد الجور، حيث 
احلكومة  اعــ�ــشــاء  �شابقا  اكــتــفــى 
احلكومة  رئي�س  مقدمتهم  ويف 
يو�شف ال�شاهد بتو�شيف الو�شع 

بال�شعب.
   وكــان وزيــر املالية بالنيابة قد 
حتدث �شابقا عن الو�شع ال�شعب 
القت�شاد  فــيــه  يــتــخــبــط  الـــــذي 
للتنمية  وزيرا  ب�شفته  التون�شي، 
وال�ــشــتــثــمــار والـــتـــعـــاون الـــدويل 
�شتكون   2018 �شنة  ان  بالقول 
تزايد  بــ�ــشــبــب  لـــلـــغـــايـــة  �ــشــعــبــة 
ال�شغوطات على املالية العمومية 
يف  يـــكـــمـــن  احلــــــل  اأن  مـــعـــتـــربا   ،

ا�شرتجاع ن�شق النمو.

مديونية مرتفعة
ن�شبة  اإن  الـــكـــايف  عــبــد  وقــــال      

كان �شيا�شة كارثية ادت اىل عجز 
يف �ــشــداد الجـــور وتــراكــم العبء 

على املالية العمومية.
مـــا ي�شمى  ان  �ــشــعــيــدان     وقــــال 
طرف  مــن  املو�شوعة  بال�شروط 
�ــشــنــدوق الــنــقــد الـــــدويل هـــو يف 
احلــقــيــقــة فـــر�ـــس و�ـــشـــايـــة على 
الغرق يف  لكن   ، �شيادة  ذات  دولــة 
الــديــون اخلــارجــيــة افــقــد تون�س 
، وجعل  ال�شيادة  هــذه  جــزءا مــن 
م�شري البالد معلقا بقرار رف�س 
الــثــاين من  او قبول منح اجلــزء 
قــر�ــس �ــشــنــدوق الــنــقــد الـــدويل 
الــــــــذي ا�ــــشــــبــــح املــــــــالذ الأخـــــــري 
يتم  ولــــو مل   ، الزمــــــة  لــرتقــيــع 
�شرف هذا اجلزء لفقدت تون�س 
املوؤ�ش�شات  لها من  دعم مايل  كل 
جميعها  ت�شطف  الــتــي  الــعــاملــيــة 

وراء �شندوق النقد الدويل .

مرزوق يقرتح
   وقــــد اقـــــرتح حمــ�ــشــن مــــرزوق 
تون�س  مـــ�ـــشـــروع  حـــركـــة  رئـــيـــ�ـــس 
املالية  الو�شعية  لتجاوز  حــلــول 
يف  تون�س  تعي�شها  التي  الكارثية 

الوقت الراهن.
الــتــي قدمها       ومــــن احلـــلـــول 
حمــ�ــشــن مـــــــرزوق لـــتـــجـــاوز هذه 
طريقة  تــغــيــري  نـــذكـــر  الزمــــــــة، 
احلكم وامل�شوؤولني الذين �شاهموا 
يف الكارثة املالية، و�شرورة تدخل 

النقابة لإيجاد حل.
ال�شعب  مــ�ــشــارحــة  اىل  دعـــا  كــمــا 
وتنفيذ  وو�ـــــشـــــع  بـــاحلـــقـــيـــقـــة، 
ا�شا�شه حماربة  خمطط لالإنقاذ 
الف�شاد ب�شكل عام ولي�س انتقائيا 
ح�شب قوله، ذاكرا تطبيق القانون 
الت�شحيات  وتقا�شم  اجلباية  يف 

بعدالة وال�شالحات.
�شـــــرورة  ــى  ـــ ـــ ـــ ـــ عــل واكـــــــــــــــــــــــد     
حمــــــا�شبة امل�شـــــوؤولني وابعـــــادهم 
من ال�شلطة التي مل ي�شتعملوها 
كما يجب من �شنة 2012 حتى 

اليوم.
ال�شياق، �شدد حم�شن     ويف هذا 
على  ن�شرها  تــدويــنــة  يف  مــــرزوق 
اىل  ا�ــشــارة  يف  الر�شمية  �شفحته 
الزمة  هذه  جتــاوز  اأن  الرتويكا، 
املــالــيــة ل يـــوجـــد عــنــد مـــن نكل 

بالقت�شاد.
   وقال ان و�شع املالية العمومية 
�شنوات  بــعــد  تــونــ�ــس  الــكــارثــي يف 
مــــن قـــلـــة الــــكــــفــــاءة واخلـــيـــانـــات 
اأخطر  الدولة هو  املتكررة ملنطق 
يف  �شتنفجر  وقنبلة  حـــارق  ملف 
جنعله  مل  اإذا  جــمــيــعــا  وجــوهــنــا 
اأولوية الأولويات، وهذا ما حاول 
الكايف،  عــبــد  الـــوزيـــر  يــقــولــه  اأن 
وهذا ما يجب اأن جند له حلول 
�ـــشـــوى حـــلـــول موؤملة  تـــكـــون  ولــــن 
واأ�شاب  اأ�ــشــابــنــا  مــا  مــ�ــشــتــوى  يف 

اقت�شادنا من تنكيل،
تتجمع حوله  اأن  مــا يجب  وهــذا 
احلقيقية  الــوطــنــيــة  الإرادات 
ال�شعبوية  حــ�ــشــابــات  عـــن  بــعــيــدا 

املري�شة.
   وختم مرزوق انه يف كل احلالت 
يــوجــد احلـــل عــنــد مـــن كانوا  ل 

�شببا فيما نحن فيه«.

ب�شروط مي�شرة

م�ستعد لالإقالة
يه  لتنحرّ يدعون  الذين  على  وردا 
وزيــــر  قــــــال  املـــالـــيـــة  وزارة  عــــن 
ال�ــشــتــثــمــار والـــتـــعـــاون الــــدويل 
واملـــالـــيـــة بــالــنــيــابــة فــا�ــشــل عبد 
الدولة  وبــــني  بــيــنــه  اأن  الــــكــــايف، 
التون�شية ورقة تعيني وميكنه يف 
اأي وقت تقدمي ا�شتقالته لو كان 

يبحث على راحة البال.
  واأ�شاف انه �شيقبل باأي قرارات 
رئي�س  قبل  مــن  �ــشــاأنــه  يف  ت�شدر 
احلكومة يف حال اقر تعيني وزير 
يكون  اأن  ويتمنى  جــديــد  مــالــيــة 
ترك  حــــال  وحـــتـــى يف  كـــفـــاءة  ذو 
ف�شيقبل،  الـــوزارتـــني  ت�شيري  لــه 
وحتى يف حال دعاه ملهمة برئا�شة 
�شيقبل  اأيـــ�ـــشـــا  فـــانـــه  احلـــكـــومـــة 

املديونية بلغت 75 باملائة مقارنة 
الداخلي مو�شحا  بالناجت املحلي 
بالأ�شا�س  تـــتـــدايـــن  تـــونـــ�ـــس  اأن 
لت�شديد الأجور والدعم ول�شيما 
الثاين  الــعــنــوان  لــتــغــطــيــة عــجــز 

للميزانية.
اثناء      واأو�شح خالل مداخلته 
املتعلق  القانون  م�شروع  مناق�شة 
التفاهم  ــرة  عــلــى مــذكرّ بــاملــوافــقــة 
بني  املربمتني  القر�س  واتفاقية 
تــونــ�ــس والحتــــاد الأوروبــــــي، اأنه 
الت�شدي  الدولة  باإمكان  يعد  مل 
اجور  وت�شديد  املتخلدة  للديون 
املــوظــفــني ال عــرب الــتــدايــن واأن 

ى بدعم امليزانية. ذلك ما ي�شمرّ
اأهـــم خطوة  اأن      واأكــــد الــوزيــر 
يجب القيام بها الن هي التفكري 
املوظفني  اجـــور  �ــشــداد  كيفية  يف 
القر�س  هـــذا  قيمة  �ــشــرف  عــرب 

اأورو  مــلــيــون   500 ــــ  ب املــــقــــدرة 
يف خــزيــنــة الـــدولـــة، مــو�ــشــحــا اأن 
مليزانية  �ــشــيــوفــر  الــقــر�ــس  هــــذا 
�شهـر  حـــــدود  اىل  الدعم  الدولة 

�شبتمرب.
    وا�شار عبد الكايف اىل ان هذا 
مليزانية  مبا�شر  دعم  هو  القر�س 
الدولة  تــتــمــكــن  وحـــتـــى  الـــدولـــة 
مــن خــال�ــس اجــــور �ــشــهــري اأوت 
ان  مالحظا  املقبلني،  و�شبتمرب 
كتلة الجور بلغت حترّى الآن 15 
مليار دينار مر�شحة للتطور، بعد 
مليار  7ر6  حــــدود  يف  كــانــت  ان 

دينار.
الـــــكـــــايف: هل     وتــــ�ــــشــــاءل عـــبـــد 
النقد  عــن �شندوق  بــديــل  هــنــاك 
اأهمية  عــلــى  مــ�ــشــددا  الـــــــدويل؟، 
عــن متــويــالت خارجية  الــبــحــث 
مــتــنــوعــة ملــيــزانــيــة الـــدولـــة تكون 

بكل  القانون  وتطبيق  اجتماعية 
واإعــــداد وغــلــق ميزانية  �ــشــرامــة 
ن  2018 التي قال اإنها �شتت�شمرّ

عدة خيارات موجعة.
اخلــــبــــري  ــــــرب  اعــــــت حـــــــني  يف     
�شعيدان،  الدين  عز  القت�شادي 
تون�س  يف  القت�شادي  الو�شع  ان 
�شنوات  مــنــذ  الـــتـــدهـــور  يف  اخــــذ 
مـــرحـــلـــة خـــطـــرة فاقت  وو�ــــشــــل 
بــهــا البالد  الـــتـــي مــــرت  الزمــــــة 
�شنة 1986، وت�شببت ال�شيا�شات 
اخلاطئة و�شوء الت�شرف املايل يف 
الغرق  من  مرحلة  اىل  الو�شول 
واملخيف  اخلــارجــيــة،  الــديــون  يف 
ا�شرتاتيجية  اي  يــوجــد  ل  انــــه 

لإنقاذ املوقف ح�شب قوله.
فتح  ان  �ـــشـــعـــيـــدان  واو�ــــــشــــــح    
العمومية  الوظيفة  يف  النــتــداب 
 2012 �شنة  يف  م�شراعيه  على 

و�شندوق  احلكومة  بني  التفاهم 
النقد الدويل.

واأ�شاف بن �شالح، يف ت�شريح     
ن�شبة  اأن  اأمــ�ــس اجلــمــعــة،  اإذاعــــي 
كتلة الأجور �شت�شل اإىل اأكرث من 
الداخلي  الــنــاجت  مــن  باملائة   14
اخلام مما يعني عدم احرتام بند 
النقد  �شندوق  مع  واأ�شا�شي  هــامرّ 

الدويل، وفق تقديره.
العجز  تــفــاقــم  اأن  اإىل  واأ�ـــشـــار     
الــــتــــجــــاري واملــــديــــونــــيــــة اأدخــــــل 
البالد يف و�شع اقت�شادي �شعب، 
الداء  يف  الــــزيــــادات  اأن  مــعــتــربا 
�شُت�شبرّب  احلكومة  ها  �شتقررّ التي 
على  خا�شة  امل�شاكل  مــن  الكثري 

امل�شتوى الجتماعي.
للخروج  املمكنة  احلــلــول  وعــن    
د  مــن اأزمـــة الــبــالد الــراهــنــة، �شدرّ
اخلــري على �ــشــرورة اإقـــرار هدنة 

بذلك.
   و�شدد وزيــر املالية بالنيابة ان 
يقلقه،  ل  احلكومة  من  خروجه 
ب�شرورة  لــلــنــواب  طلبه  دا  جمــــدرّ
او  ل�شخ�شه  بــالحــرتام  التحلي 
اأ�شلوب  يف  احلكومة  يف  وزيــر  اأي 
اخلــــطــــاب املـــعـــتـــمـــد وجتــــــــاوز ما 

و�شفه بـقلة احلياء.

ت�ساوؤم اخلرباء
الوزير.  ت�شخي�س  وايــد اخلــرباء 
قــــال اخلبري  الــ�ــشــيــاق،  هــــذا  ويف 
اإن  �شالح،  بــن  وليد  القت�شادي 
تاأمني  تــ�ــشــتــطــيــع  لـــن  احلــكــومــة 
ظلرّ  يف  خا�شة   2018 ميزانية 
الوظيفة  اأجـــــــور  كــتــلــة  ارتــــفــــاع 
الدينار  وتـــــراجـــــع  الـــعـــمـــومـــيـــة 
ال�شنوات  خالل  �شيتوا�شل  الذي 
رة  ملذكرّ تطبيقا  وذلــــك  الــقــادمــة 

- مل يعد باإمكان الدولة الت�صدي للديون املتخلدة 
وت�صديد اأجور املوظفني اإل عرب التداين

- خرباء: ال�صيا�صات اخلاطئة و�صوء الت�صرف املايل ت�صببا 
يف الو�صول اإىل مرحلة من الغرق يف الديون اخلارجية

مرزوق ي�شخ�س ويقرتح ازمة �شيولة يف تون�س

مكتب الربملان يوؤجل جل�شة عامة

- مرزوق: جتاوز الزمة املالية ل يوجد عند من نكل باقت�صادنا

عبد الكايف يطلق �شيحة فزعاخلبري وليد بن �شالح.. و�شع اقت�شادي �شعب املعار�شة تندد ب�شيا�شات احلكومة
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عربي ودويل

•• الفجر – تون�س - خا�س

الـــــتـــــطـــــورات حـــول  تـــتـــوا�ـــشـــل     
ت�شريحات الرئي�س املوؤقت ال�شابق 
عبد  طلب  وقد  املرزوقي.  املن�شف 
الــكــرمي الزبيدي وزيــر الــدفــاع يف 
اجلمهورية  رئـــا�ـــشـــة  مـــن  عـــهـــده، 
الــ�ــشــريــة عن  رفـــع  الــدفــاع  ووزارة 
املكتوبة  والـــوثـــائـــق  الــتــ�ــشــجــيــالت 
اجلنود  اإنـــــــــزال  مبـــلـــف  املــتــعــلــقــة 
لالإعالم  وتــقــدميــهــا  المــريــكــيــني 
والراأي العام. ومل تتوقف مطالب 
الـــزبـــيـــدي عــنــد رفــــع الــ�ــشــريــة بل 
الق�شاء  لدى  حتقيق  بفتح  طالب 
الــعــ�ــشــكــري بـــ�ـــشـــاأن مــــا �ـــشـــرح به 
املـــرزوقـــي يف بــرنــامــج �ــشــاهــد على 

الع�شر.

ر�سيد عمار يهدد
ــتــغــرب، الرجل  ا�ــش    مـــن جــهــتــه، 
الـــثـــاين الـــــذي حـــر�ـــس املـــرزوقـــي 
بع�شيان  واتهامه  ا�شمه  ذكــر  على 
ر�ــشــيــد عمار  اأوامـــــــــره، اجلــــــرنال 
قلبا  ت�شمنت  الــتــي  الت�شريحات 
للحقائق وتزييفا للوقائع من قبل 

املن�شف املرزوقي.

املتقاعد  الــعــمــيــد  اعـــتـــرب  وقــــد     
الت�شريحات  اإن  ن�شر  بــن  خمــتــار 
املــرزوقــي لغط  الأخــرية للمن�شف 
غري م�شوؤول ، م�شيفا ان الق�شاء 
وحده كفيل بتوجيه التهم، واأنه يف 
الدولة  باأمن  م�شا�س  ثبوت  حالة 
اأو بالأمن العام اأو خيانة اأو خيانة 
هذا  يف  الــعــقــوبــات  بع�س  عــظــمــى، 
الإعــــــدام وفق  اإىل  تــ�ــشــل  الإطــــــار 

جملة املرافعات الع�شكرية.
نــ�ــشــر على  بــــن     واكــــــد خمـــتـــار 
التحفظ  بــواجــب  التقيرّد  �ــشــرورة 
عــلــى اأ�ــــشــــرار الأمـــــن الـــعـــام واأمــــن 
الذين  امل�شوؤولني  قبل  الدولة من 
عليا مبوؤ�ش�شات  منا�شب  يتقلرّدون 

الدولة اأو الأمن اأو اجلي�س.
الأمريكية يف  ال�شفارة  ان  يذكر     
اإىل   ،2012 عــام  تعر�شت  تون�س 
متظاهرين،  طــــرف  مـــن  هـــجـــوم 
اأعمال  اإىل  الحتجاجات  وتطورت 
قتلى   4 �ــشــقــوط  اإىل  اأدت  عــنــف 
والـــعـــ�ـــشـــرات مــــن اجلــــرحــــى، كما 
ت�شمنت الحتجاجات اقتحام جزء 
�شيارات،  وحــرق  ال�شفارة  مقر  من 
اإىل جانب اقتحام مدر�شة اأمريكية 

جماورة وتدمري حمتوياتها.

   اول تزييف هو ما يتعلق بطلب 
قــبــول اإنـــــزال عــ�ــشــكــري اأجــنــبــي يف 
تــونــ�ــس، لــيــكــ�ــشــف اجلـــــرنال عمار 
اأن املـــرزوقـــي والــعــامــلــني مــعــه يف 
الديوان هم من طلبوا من املوؤ�ش�شة 
الع�شكرية القبول با�شتقدام جنود 
اأحداث  عقب  تون�س  اإىل  املــاريــنــز 

ال�شفارة الأمريكية.
   طلب قابله اجلــرنال الــذي كان 
اركــان اجليو�س  قائد  ي�شغل خطة 
اوامر  انه �شوجه  باإعالنه  الثالثة 
باإطالق  الع�شكرية  الــوحــدات  اىل 
اأمريكية  طـــائـــرة  كـــل  عــلــى  الـــنـــار 

والتاأكد من ذلك …
   بعد اإنقاذ ال�شفري تنقلت ب�شيارتي 
عــلــى عــني املــكــان مبــرافــقــة اأمنية 
خيوط  واكت�شفت  الوزارة…  من 
معروفون  والــ�ــشــالــعــون  الــلــعــبــة 
التي  التفا�شيل  بالأ�شماء…كل 
اأعــــرف والأدلـــــة اأ�ــشــعــهــا عــلــى ذمة 
الــقــ�ــشــاء الــعــ�ــشــكــري … مــا قاله 
الزبيدي  الــــكــــرمي  عـــبـــد  الــ�ــشــيــد 
وال�شيد ر�شيد عمار �شحيح…كل 

ذلك من اأ�شرار الدولة.

العقوبة يف حالة اخليانة

للقوات  الأعــــلــــى  الـــقـــائـــد  و�ــشــفــة 
امل�شلحة من املرزوقي ب�شبب تعدد 

اخرتاقه ملقت�شيات وظيفته.
القيادي  اأن  عمار  ر�شيد  وك�شف     
الدولة  وكـــاتـــب  املــــوؤمتــــر  بـــحـــزب 
ـــوؤون الأمـــريـــكـــيـــتـــني الـــهـــادي  لـــ�ـــش
ال�شفارة  يــ�ــشــتــوطــن  كـــاد  بــلــعــبــا�ــس 
تلك  يف  تـــونـــ�ـــس  يف  الأمــــريــــكــــيــــة 

الفرتة.

العبدويل يكذب
ال�شابق  الـــدولـــة  كـــاتـــب  ونــ�ــشــر     
توهامي  اخلـــارجـــيـــة  وزارة  لــــدى 

الأرا�شي  على  جنود  بــاإنــزال  تقوم 
نقل  ما  ان  على  و�شدد  التون�شية. 
الكرمي  الــــدفــــاع عــبــد  عـــن وزيـــــر 
ووقائع  تــفــا�ــشــيــل  مـــن  الـــزبـــيـــدي 
اإنـــزال اجلنود هو ما مت  عن ملف 

بالفعل وهي موثقة.
   واعــتــذر اجلــــرنال عــن اخلو�س 
باأحداث  تتعلق  اخرى  تفا�شيل  يف 
للتزامه  المـــريـــكـــيـــة  الـــ�ـــشـــفـــارة 
انتقد  الــــــذي  الــتــحــفــظ  بــــواجــــب 
عــدم الــتــزام املن�شف املــرزوقــي به، 
ويــعــتــرب اجلــــرنال ان الــوقــت حان 
ال�شابق  الــرئــيــ�ــس  �ــشــفــة  لــ�ــشــحــب 

ال�شفارة  على  بالهجوم  واأخـــربين 
حني  اإىل  الهاتف  على  معي  وظــل 
اإنــقــاذه وكــان ي�شف يل مــا يحدث 

…تفا�شيل كثرية…
   هــيــالري كــلــيــنــتــون اتــ�ــشــلــت بنا 
ات�شلت  ثـــم  اخلـــارجـــيـــة  وزارة  يف 
طريقنا…90  عـــن  بـــاملـــرزوقـــي 
بــــاملــــائــــة مـــــن �ــــشــــهــــادة املـــــرزوقـــــي 
تابعت  فـــقـــط  اأنــــــــا  خاطئة… 
املو�شوع، واأعترب نف�شي ملما متام 
الإملام بالأحداث وال�شاهد الوحيد 
الأمريكي…  ال�شفري  مــع  عليها 
ميكن العودة اإىل املكاملات الهاتفية 

�شفحته  على  تدوينة  الــعــبــدويل، 
ث فيها  ال�شخ�شية بالفي�شبوك حتدرّ
الأمريكية  الــ�ــشــفــارة  احــــداث  عــن 
�شنة  �شبتمرب  �شهر  مــن  الـ14  يف 
الت�شريحات  على  تعقيبا   2012
الخــرية للمرزوقي وجــاء يف ن�س 

التدوينة:
كان   ،2012 �شبتمرب   14 »يف     
يـــوم جــمــعــة، بــعــد �ــشــالة اجلمعة 
التي مت فيها جتيي�س احلمقى…
اخلارجية،  وزارة  يف  الوحيد  كنت 
كنت اأيامها كاتب دولة … ات�شل 
بي ال�شفري الأمريكي جاكوب وولز 

•• وا�سنطن-وكاالت:

كتب هرني باركي، اأ�شتاذ العالقات 
الدولية لدى جامعة يف بيت حلم، 
يف جملة “ذا اأتالنتيك”، عن ميل 
تــركــيــا لعــتــقــال اأجـــانـــب مــا ينم، 
الرتكي  النظام  اتــبــاع  عــن  بــراأيــه، 
للقمع كاأ�شلوب للتحكم مبواطنيه 

وزوار بالده على ال�شواء. 
بــاركــي لعــتــقــال �شحفي  ويــلــفــت 
اأملانية  �ــشــحــيــفــة  ميـــثـــل  اأجـــنـــبـــي 
منظمة  دعــــــم  بـــتـــهـــمـــة  �ـــشـــهـــرية 
اأملــاين يعمل  اعتقل  اإرهــابــيــة. كما 
بتهم  الإن�شان  حلقوق  منظمة  يف 
يحدد  مل  اإرهــابــيــة  منظمة  دعـــم 

ا�شمها بعد. 

اأزمة غري م�سبوقة
ويقول الكاتب اإن تلك العتقالت 
ال�شمالية  كـــوريـــا  يف  حتــ�ــشــل  مل 
بــل يف تركيا، حيث  اإيــــران،  ول يف 

كمحاولت  النـــــقـــــالب  بـــتـــدبـــري 
ال�شعبي  الــتــاأيــيــد  لتعزيز  بائ�شة 
يف  حالياً  وهناك  تركيا.  داخــل  له 
ع�شرة  حــوايل  الرتكية  املعتقالت 
اجلن�شية  مــزدوجــي  من  اأ�شخا�س 
الرتكية والأملانية. وتطالب اأنقرة 
بــرلــني بــطــرد بــعــ�ــس اجلــــرنالت 
الأتـــــــــراك الــــذيــــن اأقـــالـــتـــهـــم بعد 
املحاولة النقالبية، والذين �شعوا 
يف  ال�شيا�شي  الــلــجــوء  حــق  لطلب 

اأملانيا. 
ولــكــن، وكــمــا يلفت الــكــاتــب، لي�س 
الأملــــــان وحـــدهـــم مــ�ــشــتــهــدفــني يف 
تركيا. فقد وجد ق�شي�س اأمريكي، 
معتقاًل  نف�شه  بــرونــ�ــشــون،  اآنــــدرو 
بتهمة   ،2016 اأكتوبر  بــدايــة  يف 
والرجل  اإرهـــابـــيـــة.  منظمة  دعـــم 
و�شائل  وتتهمه  م�شجوناً،  يزال  ل 
اإعــــالم تــركــيــة مــوالــيــة لأردوغــــان 
باأنه عميل لل�شي اآي اأي، واأنه قدم 
وملتمردين  غــولــن  ملنظمة  الــدعــم 

اأكراد. كما يقبع يف املعتقل �شركان 
غــــويل، عـــامل اأمـــريكـــي ـ تــركــي يف 
تركيا  اإىل  ذهــب  عــامــاً،   37 نا�شا، 
لزيارة  وولـــديـــه  زوجــتــه  ب�شحبة 
الرتكية  ال�شلطات  ولكن  اأ�شرته، 
اأمريكا  اإىل  عــودتــه  عند  اعتقلته 
وهو  دولرات،  حـــيـــازتـــه  بــتــهــمــة 
يف  يقيم  ملن  بالن�شبة  اأمــر طبيعي 

اأمريكا. 

م�ساومات
ويرى باركي اأن ال�شلطات الرتكية 
تعتقل اأجانب واأمريكيني، خا�شة، 
مـــن اأجـــــل مــ�ــشــاومــة اأمـــريـــكـــا كي 
ترحيل  يف  ملــطــلــبــهــا  تــ�ــشــتــجــيــب 
اأدلة  اأنقرة مل تقدم  غولن. ولكن 
تكفي لرتحيل الرجل من اأمريكا، 
اأو ل�شحب بطاقة الإقامة الدائمة 
وعـــــالوة عليه،  مـــنـــه.  اخلـــ�ـــشـــراء 
الرتكية لإطالق  ت�شعى احلكومة 
�شجنه يف  مــن  زاراب،  ر�ــشــا  �ــشــراح 

يوجيل،  ديـــنـــيـــز  اعــــتــــقــــال  اأدى 
اجلن�شيتني  يـــحـــمـــل  �ـــشـــحـــفـــي 
ل�شالح  ويعمل  والأملانية  الرتكية 
الأملانية،  فيلت”  دي  �شحيفة” 
وبــيــرت �ــشــتــودنــر، عــامــل يف جمال 
اأزمــــة غري  حــقــوق الإنـــ�ـــشـــان، اإىل 
وقد  وتركيا،  اأملانيا  بني  م�شبوقة 
باقي  مع  العالقات  لتعكري  تــوؤدي 

دول الحتاد الأوروبي.
وي�شري باركي اإىل �شكل من العربدة 
عرب  الــرتكــيــة  الــ�ــشــلــطــات  نفذتها 
اعتقال وطرد ع�شرات من الق�شاة 
والـــ�ـــشـــحـــفـــيـــني والأكـــــادميـــــيـــــني 

واملوظفني وال�شباط. 
األــــف   150 قــــرابــــة  اأبــــعــــد  وقـــــد 
�شخ�س عن اأعمالهم من موؤ�ش�شات 
ما  وغــالــبــاً  جــامــعــات.  اأو  حكومية 
بارتباطهم  ال�شك  ملجرد  ذلــك  مت 
حليف  غــولــن،  اهلل  فــتــح  مبنظمة 
اأردوغـــــان �ــشــابــقــاً، واملــتــهــم بتدبري 
ال�شيف  يف  النــقــالبــيــة  املــحــاولــة 

املــا�ــشــي. ومـــا زال اأكــــرث مــن 50 
األف معتقل ينتظرون حماكمتهم 
يف موعد لحق من العام اجلاري. 

�سحايا فعليون
العتقالت  تتم  الكاتب،  وبح�شب 
اأي  مــــــــن  ــــ�ــــس  الــــتــــخــــل بــــــهــــــدف 
معار�شني، حقيقيني اأم متخيلني، 
ولإحالل مكانهم موالني للقائد، 
ومـــ�ـــشـــتـــعـــديـــن لـــــرتويـــــع اأتــــــــراك 
الأ�شباب  هـــوؤلء  ويعتقل  اآخــريــن. 
طبع  قم�شاناً  كارتدائهم  تافهة، 
عليها كلمة “بطل”، اأو لتوجيههم 
الكاتب  ولكن  للرئي�س.  انتقادات 
هم  الفعليني  ال�شحايا  اأن  يـــرى 
منذ  اعتقلوا  ممن  الأتـــراك  اآلف 

اأكرث من عام، وبتهم زائفة. 

حماوالت يائ�سة
وبراأي باركي، تاأتي م�شاعي حكومة 
بامل�شاركة  اأجانب  لتهام  اأردوغـــان 

من  لأنـــقـــرة  دولر  مــلــيــون   650
اأجل دعم اتفاق الحتاد اجلمركي 
الـــرتكـــي مـــع الحتـــــاد الأوروبـــــــي، 
وتقدمي �شمانات اعتماد ل�شركات 

اأملانية ت�شتثمر يف تركيا. 
تفيد  لــن  بـــاركـــي،  بح�شب  ولــكــن، 
م�شار  تعديل  يف  الإجـــــراءات  تلك 
اأردوغان  لأن  الرتكية،  ال�شيا�شات 
النظام  �ــشــخــ�ــشــنــة  عـــلـــى  عـــــــازم 
م�شاحله.  مــع  لين�شجم  الــرتكــي 
وفــيــمــا هـــو عــاجــز عـــن حمـــو اإرث 

اجلمهورية  مــوؤ�ــشــ�ــس  اأتــــاتــــورك، 
الرتكية، يعمل اأردوغــان كل ما يف 
و�شعه لتو�شيع نفوذه الفكري على 

ح�شاب موؤ�ش�س تركيا احلديثة. 
يبدو  الكاتب،  ي�شري  وكما  ولــكــن، 
اأردوغان عاجزاً عن حتقيق هدفه 
ما مل ي�شكت معار�شيه. ومن هنا 
الأكادمييني  ب�شجن  هــو�ــشــه  جـــاء 
واإغالق  واملفكرين،  وال�شحفيني 
موالية  غـــري  اأبـــحـــاث  مــوؤ�ــشــ�ــشــات 

لنظامه. 

مانهاتن. وزاراب هو اإيراينـ  تركي 
رئي�س  نــائــب  من�شب  ي�شغل  كـــان 
احلكومة  وت�شتبه  تركيا،  يف  بنك 
الأمريكية باإدارته مل�شاريع جتارية 
غري قانونية، بهدف اللتفاف على 

عقوبات مفرو�شة على اإيران.

�سخ�سنة 
اأملانيا  �ــشــعــي  اإىل  الــكــاتــب  ويــلــفــت 
ملراجعة  اأخــــــرى  ــــيــــة  اأوروب ودول 
بقيمة  لتقدمي م�شاعدات  م�شروع 

•• وا�سنطن-اأ ف ب:

نظام  مــن  اأجــــزاء  اإلــغــاء  يف  امــ�ــس  ال�شيوخ  جمل�س  يف  اجلــمــهــوريــون  ف�شل 
يف  حلمه  حتقيق  مــن  تــرامــب  دونــالــد  الرئي�س  يتمكن  ومل  “اوباماكري” 

ا�شالح نظام الرعاية ال�شحية الذي يحمل ا�شم �شلفه.
وح�شم ال�شناتور جون ماكني الذي �شخ�س موؤخرا باأنه م�شاب ب�شرطان يف 
الدماغ، عملية الت�شويت بدعم موقف 
معتدلني  جــمــهــوريــني  �ــشــنــاتــوريــن 
الدميوقراطيني  جــانــب  اىل  �ــشــوتــا 

لرف�س م�شودة القانون. 
جمل�س  يف  الــغــالــبــيــة  زعـــيـــم  وقــــــال 
لزمالئه  مــاكــونــيــل  ميت�س  الــ�ــشــيــوخ 
بعد احدى اجلل�شات الكرث توترا يف 
ال�شنوات الأخرية يف جمل�س ال�شيوخ 

“كان الت�شويت خميبا فعال«. 
واأ�ـــشـــاف اين ا�ــشــف لأن جــهــودنــا مل 

تكن كافية هذه املرة .
للجمهوريني  نــكــ�ــشــة  ذلـــك  ويــعــتــرب 

اأقره  اوباماكري للرعاية ال�شحية الذي  باإلغاء نظام  ولرتامب الذي وعد 
الرئي�س الأمريكي ال�شابق باراك اوباما يف 2010.

ورف�شت م�شودة القانون من 51 ع�شوا يف جمل�س ال�شيوخ مقابل 49.
وكانت هذه النتيجة متوقعة بعد ان اكدت ع�شوتان جمهوريتان يف املجل�س 
م�شروع  �شد  �شت�شوتان  انهما  موركوف�شكي  ولــيــزا  كولينز  �ــشــوزان  هما 

القانون.
نحتفل  ل  “نحن  �شومر  ت�شاك  الــدميــوقــراطــي  املــ�ــشــوؤول  قــال  جهته  مــن 

بالنتيجة لكننا ن�شعر بالرتياح«.
ال�شحية  الرعاية  نظام  لتح�شني  معا  ونعمل  ال�شفحة  “فلنطو  وا�شاف 

المريكي«.
اجلمهوريني  خ�شومهم  الــدميــوقــراطــيــون،  فيه  يطالب  الــذي  الــوقــت  يف 
بالعمل على ا�شالح قانون اوباماكري، بدًل من الغائه بالكامل، ركز جميع 

اجلمهوريني حمالتهم النتخابية على وعود اأهمها، الغاء اوباماكري.
وحاول الرئي�س دونالد ترامب ح�شد اأع�شاء جمل�س ال�شيوخ اجلمهوريني 
حول اجلهود اجلارية لإلغاء وا�شتبدال قانون الرعاية ال�شحية اوباماكري، 

لكن جهوده هذه تعرثت يف جمل�س ال�شيوخ حتى الآن. 
وبعد هذه النتيجة، قال ترامب فلينهار نظام اوباماكري من الداخل بدل 

من ان نحاول اإ�شالحه.

•• وا�سنطن-اأ ف ب:

اعلن وزير العدل المريكي جيف �شي�شنز ان �شيل النتقادات التي وجهها 
اليه الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب موؤمل لكنه تعهد البقاء يف من�شبه.
وكــان تــرامــب وجــه انــتــقــادات �شديدة �شد وزيــر الــعــدل يف اليـــام املا�شية 
الرو�شي  الــتــدخــل  يف  التحقيق  عــن  �شي�شنز  تنحي  ازاء  غ�شبه  مــفــجــرا 

بالنتخابات المريكية. 
وكان �شي�شنز التزم ال�شمت اىل حد بعيد حيال هذه امل�شاألة، وهو اقر يف 
مقابلة مع �شبكة “فوك�س نيوز” الخبارية خالل زيارة اىل ال�شلفادور ان 

انتقادات ترامب قد اآملته.
ايدوا  الذين  ال�شيا�شيني  كبار  اوائل  واحد  ال�شابق،  اآلباما  �شيناتور  وقال 

ترامب، انه امر موؤمل اإل ان رئي�س الوليات املتحدة قائد قوي .
“يقوم كل منا بعمله. وهذا ما انوي  وتابع �شي�شنز ان ترامب يرغب باأن 

القيام به«.
الرو�شي يف  التدخل  التحقيق حول  املا�شي عن  �شي�شنز يف مار�س  وتنحى 
2016 بعد ان تبني انه اخفى  النتخابات الرئا�شية المريكية يف العام 
ال�شفري  مرتني  التقى  انه  الكونغر�س  جلنة  امــام  ال�شتماع  جل�شة  خالل 

الرو�شي يف وا�شنطن �شريغي كي�شلياك.

انه ما  املا�شي  ال�شبوع  نيويورك تاميز  اعلن يف مقابلة مع  وكان ترامب 
التدخل  ق�شية  التحقيق يف  �شيتنحى عن  انه  علم  لو  �شي�شنز  ليعني  كان 

الرو�شي.
وكان ترامب انتقد وزير العدل يف تغريدات على تويرت معتربا اأنه “�شعيف 
جدا” يف متابعة الت�شريبات ال�شتخباراتية واأنه ف�شل يف مالحقة املر�شحة 
الدميوقراطية اخلا�شرة يف النتخابات الرئا�شية الأخرية هيالري كلينتون 

يف ق�شية بريدها اللكرتوين.
تــرامــب يــحــاول التخل�س  ويــبــدو ان 
مـــن �ــشــيــنــاتــور اآلبـــامـــا الــ�ــشــابــق، ما 
ي�شمح له با�شتبدال �شي�شنز ب�شخ�س 
ي نف�شه عن التحقيق يف  اآخر ل ينحرّ
وحملة  رو�شيا  بني  املحتمل  التواطوؤ 
ترامب خالل انتخابات العام املا�شي 

الرئا�شية.
ال�شيناتور  قــــــال  لـــــه  تـــعـــلـــيـــق  ويف 
اذا  اإنــه  المــريكــي ليند�شي غــراهــام 
باهظا  الثمن  �شيكون  �شي�شنز  اقيل 

جدا .

قائد اأركان اجليو�س ال�سابق واحداث ال�سفارة االمريكية:

اجلرنال عمار يدعو اىل �صحب �صفة الرئي�س من املرزوقي
- وزير الدفاع الأ�صبق يطالب برفع ال�صرية عن الوثائق وفتح حتقيق يف ملف اإنزال جنود اأمريكيني 

اأردوغان عازم على خنق معار�سيه

هو�س تركي ب�صجن ال�صحافيني والأكادمييني 

�صي�صنز يتم�صك مبن�صبه بعد انتقادات ترامبرف�س م�صودة قانون يلغي اأجزاء من اوباماكري 

- كاتب دولة �صابق يكذب املرزوقي ويوؤكد �صحة �صهادة الزبيدي

ملف العقوبات �صد رو�صيا على طاولة ترامب 
••وا�سنطن-اأ ف ب:

اقر جمل�س ال�شيوخ الأمريكي جمموعة جديدة من العقوبات �شد رو�شيا على 
خلفية اتهامها بالتدخل يف النتخابات الرئا�شة المريكية وباتت الكرة الآن يف 
ملعب الرئي�س دونالد ترامب الذي يعود له اأن يقرر ما بني دعم هذا املوقف 
املت�شدد حيال مو�شكو اأو يعار�شه.وردا على القرار الذي اأقر يف جمل�س ال�شيوخ 
بعد الت�شويت عليه الثالثاء يف جمل�س النواب، اأعلنت رو�شيا تخفي�س الوجود 

الدبلوما�شي الأمريكي على اأر�شها، منددة بـالعداء لرو�شيا .
واأحيل الن�س الذي كان اأثار اأي�شا انتقادات الحتاد الأوروبي ملا قد ينجم عنه 
اأن  يتحتم عليه  الذي  ترامب  الرئي�س  اإىل  اأوروبية،  �شركات  من عقوبات على 

يختار ما بني توقيعه اأو فر�س الفيتو الرئا�شي �شده.

وبهذا القرار يعتزم الكونغر�س الأمريكي معاقبة رو�شيا على حملة “الت�شليل 
والقر�شنة” التي اتهمت بتنفيذها خالل انتخابات نوفمرب يف الوليات املتحدة، 
كما ذكر بني الدوافع خلف العقوبات �شم مو�شكو القرم عام 2014 وتدخلها 

يف �شرق اأوكرانيا حيث اأدت حرب اإىل �شقوط اأكرث من ع�شرة اآلف قتيل.
واأقرت العقوبات ب�شبه اإجماع يف الكونغر�س املعادي بغالبيته ملو�شكو، اإذ ح�شلت 
على 98 �شوتا مقابل �شوتني يف جمل�س ال�شيوخ بعد اإقرارها يف جمل�س النواب 
بـ419 �شوتا مقابل ثالثة.وقال زعيم القلية يف جمل�س ال�شيوخ ت�شاك �شومر 
بانه  و�شفه  ما  بوتني على  الف�شل يف معاقبة فالدميري  �شتعالج  العقوبات  ان 

“خرق مذهل” لنتخابات دولة ذات �شيادة، موؤكدا “ان كل هذا يتغري اليوم«.
من جهته ا�شاد ال�شيناتور جون ماكني الذي يعتمد موقفا قا�شيا حيال مو�شكو، 
ل يف نهاية املطاف رو�شيا م�شوؤولية  بالتدابري اجلديدة بحقها معترباً اأنرّها �شُتحمرّ

هجومها ال�شارخ على النتخابات المريكية.وقال ان ت�شويت جمل�س ال�شيوخ 
ال�شاحق اليوم يبعث بر�شالة هامة مفادها ان امريكا لن تت�شامح مع الهجمات 
على دميوقراطيتنا او م�شالح المن القومي. يف املقابل، اأعلنت وزارة اخلارجية 
الرو�شية يف بيان اأن مو�شكو �شتحد الوجود الدبلوما�شي الأمريكي على اأر�شها، 
معتربة اأن قرار الكونغر�س ينم عن عداء لرو�شيا .وتطلب مو�شكو من وا�شنطن 
عمليا خف�س عدد العاملني يف �شفارتها وقن�شلياتها يف رو�شيا اإىل 455 موظفا 
ا�شتخدام مقر  ال�شفارة الأمريكية من  اعتبارا من الأول من �شبتمرب، ومتنع 

لها يف �شواحي العا�شمة الرو�شية وم�شتودعات.
وبهذا التخفي�س ي�شبح عدد املوظفني يف البعثات الأمريكية مب�شتوى موظفي 
باأنها  الــوزارة، حمذرة  اأو�شحت  البعثات الرو�شية يف الوليات املتحدة وفق ما 

“حتتفظ باحلق” يف اتخاذ تدابري جديدة ت�شتهدف امل�شالح الأمريكية.

توهامي العبدويل يكذب املرزوقيالزبيدي واجلرنال ر�شيد عمار  موقف واحد اجلرنال ر�شيد عمار يطالب بنزع اللقاب الر�شمية عن املرزوقي
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العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1306
  784198371420278 اجلن�شية   اإماراتي   - املال  احمد  ال�شيد/ ماجد حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
الطويل  يو�شف  عدنان  عبدالرحمن  وال�شيد/   %51 البالغ  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
م -  م  ذ   - املميزد  الهاتف   / البالغ 49% يف  والتنازل عن كامل ح�شته  البيع  الدرن اجلن�شية يرغب يف 

ترخي�س جتاري 608262 وذلك لل�شيد/ �شامل عبد اهلل را�شد احمد احلمادي - اإماراتي اجلن�شية 
تعديالت اخرى : مت تغيري ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤولية حمدوده اىل موؤ�ش�شة فردية مت 

تعديال ال�شم التجاري من ال�شم ال�شابق / الهاتف املميز - ذ م م ، ال�شم احلايل / الهاتف املميز 
الكاتب  �شان  ل�شنة  2013 يف  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
اليه بعد  امل�شار  الت�شديق  على الجراء  للعلم وانه �شوف يتم  ن�شر هذا العالن  اقت�شى  . فقد  العدل 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س 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 12082 بتاريخ 2017/7/29   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1303
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حاجي حممد �شعيد حاجي حممد �شديق - باك�شتاين  اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ تانفري خليل حممد 
خليل - باك�شتاين اجلن�شية يف الرخ�شة )حاجي حممد �شعيد لكي املالب�س( موؤ�ش�شة فردية تاأ�ش�شت 
باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )744639( - تعديالت اخرى : - مت تغيري ال�شم التجاري من 

)حاجي حممد �شعيد لكي املالب�س( لي�شبح ال�شم اجلديد )البدر لكي املالب�س( 
وعمالبن�س 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�س 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 12082 بتاريخ 2017/7/29   
 اعالن بالن�سر

املرجع : 1296
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ براهيم عبيد علي اخلال ال�شويدي ، اإماراتي اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ �شدام ح�شني 
حممد رم�شان - باك�شتاين اجلن�شية يف الرخ�شة )�شالون رجل املو�شه للحالقة( موؤ�ش�شة 
مت   : اخرى  تعديالت   -   )602929( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  فردية 

تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات. 
وعمالبن�س 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�س 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 12082 بتاريخ 2017/7/29   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1305

، هندي  اجلن�شية يرغب يف  �شاه  ا�شالم  �شمري حممد  ال�شيد/  بان  للجميع  ليكن معلوما 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ عبيد اهلل فايزي - امريكي 
ال�شواكن   / امل�شماة  الرخ�شة  يف  اجلن�شية  افغاين   - �شفيق  حممد  اهلل  وع�شمت  اجلن�شية 

للخياطة والتطريز( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )559852( 
وعمالبن�س 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�س 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 12082 بتاريخ 2017/7/29   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1301
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة/ هدى را�شد حممد را�شد ال�شحي - اإماراتية اجلن�شية ترغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة 100%  اىل ال�شيد/ حممد علي حممد عبدالرحمن 
- م�شري اجلن�شية يف الرخ�شة امل�شماة / النه�شة لتجارة وتركيب معدات احلريق - تاأ�ش�شت 
باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )625857( - تغيريات اخرى : مت تغيري ال�شكل القانوين 

للرخ�شة من موؤ�ش�شة فردية اىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س 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 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

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 12082 بتاريخ 2017/7/29   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1304
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ ا�شرف عبدالعزيز حممد حممد م�شطفى - م�شري 
اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  اىل ال�شيدة/ حممود  
عبد العزيز حممد مهدي - م�شري اجلن�شية يف الرخ�شة امل�شماة / موؤ�ش�شة الوبرج 
مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  امل�شلحة(  والنجارة  والر�شيات  التك�شية  ملقاولت 
رخ�شة رقم )537069( - وعمالبن�س 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 
العالن  تاريخ هذا  ا�شبوعني من  بعد  اليه  امل�شار  الجراء  على  الت�شديق   يتم  �شوف 
فمن لديه اي اعرتا�س 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 12082 بتاريخ 2017/7/29   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/1310 جتاري جزئي                                                
�ــس ذ م م 2-احــمــد حممد قناوي  لــلــمــقــاولت -  ال�شم�س  املــحــكــوم عــلــيــه/1- جــزيــرة  اىل 
من�شور - ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته مدير �شركة جزيرة ال�شم�س للمقاولت - �س ذ م م  
جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2016/10/6  
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ �شركة البحار ال�شبع للتجارة - ذات م�شوؤولية حمدودة( 
يكون  ان  للمدعية وعلى  درهم  بــاداء مبلغ 206.397.80  بالت�شامم  املدعي عليهما  بالزام 
التزام املدعي عليه الثاين ب�شخ�شه يف حدود 206.277.80 درهم والفائدة بواقع 9% �شنويا 
الف  ومبلغ  بامل�شاريف  بالت�شامم  والزمتهما  ال�شداد  تاريخ 2015/7/26 وحتى متام  من 
لال�شتئناف خالل ثالثني  قابال  املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري  اتعاب  مقابل  درهم 
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�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/1696 جتاري كلي                                              
اىل املدعي عليه/1- عبد الروؤوف العاملية - �س ذ م م 2-حممد مقبول عبدالروؤوف 3- حممد اعجاز 
اأن املدعي / بنك ابوظبي التجاري وميثله : عبدالرحمن  الــروؤوف - جمهويل  حمل القامة مبا 
ن�شيب عبدالرحمن بن ن�شيب - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/7/24 
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ بنك ابوظبي التجاري بالزام املدعي عليهم بان يوؤدوا بالت�شامن 
والتكافل اىل البنك املدعي مبلغ وقدره /7.124.592.76 درهم �شبعة ماليني ومائة واربعة وع�شرون 
الف وخم�شمائة واثنان وت�شعون درهم و�شتة و�شبعون فل�شا وفائدة ب�شيطة بواقع ت�شعة باملائة %9 
بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم  ال�شداد والزامكم  �شنويا من تاريخ 2016/7/25 وحتى متام 
مقابل اتعاب املحاماة 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�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/926 جتاري كلي 

اىل املدعي عليه/1- عرب البحار خلدمات التوزيع املحدودة - جافزا - وميثلها مديرها ال�شيد/ 
املدعي / بنك  اأن  بانريجي  جمهول حمل القامة مبا  �شيمريت  بو�شان 2-  بانريجي  �شاندان 
ابوظبي التجاري - فرع - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/6/18  يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ بنك ابوظبي التجاري )فرع( بالزام املدعي عليهما مت�شامنني 
و�شبعة  وت�شعمائة  مــاليــني  )ثمانية  درهـــم   8.937.719.60 وقـــدره  مبلغ  للمدعي  يــوؤديــا  بــان 
وثالثون الف و�شبعمائة وت�شعة ع�شر درهم و�شتون فل�شا(  والفائدة عنه بواقع 9% �شنويا اعتبارا 
ال�شداد والزمتها بامل�شروفات ومبلغ  من تاريخ املطالبة الق�شائية يف 2017/4/17 وحتى متام 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  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�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   

 اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/51  مدين جزئي                    

اىل املدعى عليه/1-  �شامان حممد علي فوايدي  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /مهدي حممد �شبوري - وميثله : هانى 
املــحــكــمــة قررت  بـــان  رجـــب مــو�ــشــى عــبــداهلل اجلــ�ــشــمــي - نعلنكم 
بجل�شتها املنعقدة  بتاريخ 2017/7/24 يف الدعوى املذكورة اعاله. 
وقد  الدعوى  يف  املنتدب  اخلبري  ال�شيد  تقرير  بــورود  اخطاركم 
املــوافــق 2017/8/21 ال�شاعة 8.30  يــوم الثــنــني    حتــددت جل�شة 

�شباحا بالقاعة Ch1.B.10  للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   

      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     
   يف  الدعوى 2017/278    تظلم جتارى               

اىل املتظلم �شده / 1- دي اأند بي العاملية للتجارة العامة - �س ذ م م  2- امني 
التظلم /جوديو  اأن  اكــرب فــرياتــي  جمــهــويل حمــل القــامــة مبــا  عبا�س علي 
اأوغ�شوتو انطونيو ري�شيا  قد اقام عليك التظلم  من القرار ال�شادر يف الدعوى 
رقم 2017/220 حجز حتفظي جتاري والر�شوم  وامل�شاريف.    وحددت لها جل�شه 
 ch1.B.6 يوم الحد املوافق 2017/8/13   ال�شاعة 8.30 �شباحا بالقاعة رقم
لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لــذا 
ايام على الأقــل ويف  اأو م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  من مذكرات 

حالة تخلفك فاإن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   
            رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2254  جتاري جزئي              
القامة  حمل  جمهول  حممد   ا�شماعيل  عبداهلل  1-ا�شماعيل   / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي/ توب اك�شالن�س لتاأجري ال�شيارات وميثله : حممد مرت�شى يعقوب 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الــدعــوى  عليك  اأقــام  قد  الها�شمي    برهان  مرت�شى 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهــم(   25500( وقــدره  مببلغ  عليه  املدعي 
والفائدة  12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بال كفالة  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س  املوافق  2017/8/3   ال�شاعة 8.30 �س 
قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة 
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�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1876  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-مهدي على غلوم جمعه ح�شن 2- مرمي علي غلوم جمعه ح�شن  
موؤ�ش�شة   - ال�شيارات  لتاأجري  �شولو  املدعي/  ان  القامة مبا  البلو�شي  جمهول حمل 
فردية - ملالكها/ يو�شف جمال حممد جمال وميثله : يو�شف احمد عبداهلل عبدالرحيم   
مبلغ  للمدعية  عليهما  املدعي  بــالــزام  املطالبة  ومو�شوعها  الــدعــوى  عليك  اأقــام  قد 
وقدره )52.820 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ 
املطالبة   وحتى ال�شداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  وحــددت لها 
جل�شة يوم الثنني  املوافق  2017/8/14   ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 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�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1976  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-املحيط ملقاولت البناء - �س ذ م م  2- �شعد ال�شيد حامد موايف  
وميثله  عبدالوهاب  ا�شماعيل  حممد  جالل  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام  : روؤيا عبداهلل حممد العو�شي   قد 
املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )8000 
 2013/10/20 ال�شيك  حترير  تاريخ  من  �شنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  درهــم( 
اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم  ال�شفة  بــذات  الزامهما  مع  التام  ال�شداد  وحتى 
املــحــامــاة.   وحــددت لها جل�شة يــوم الثالثاء  املــوافــق  2017/8/1   ال�شاعة 8.30 �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  اأو  باحل�شور  مكلف  فــاأنــت  لــذا   Ch1.C.13 بالقاعة 
اأيــام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1235   جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-جاجنا هو�شبيتاليتي انف�شتمنت ليمتد - �شركة اوف�شور م�شجلة يف  جزر 
هندي   - امارمانى  جايكي�شان  اومي�س    / /1773440وميثلها  رقم  حتت  الربيطانية  العذراء 
اجلن�شية 2- جريت هو�شبيتاليتي لال�شتثمار - �س ذ م م 3-مطعم جريت جريين - فرع من 
اإل  تي  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  م  م  ذ  �س   - لال�شتثمار  هو�شبيتاليتي  جريت 
اأقــام عليك  جي للو�شاطة التجارية - �س ذ م م وميثله : �شيخة احمد عبداهلل �شلطان.   قد 
عليها  )املدعي  وفرعها  الثانية  عليها  املدعي  وت�شفية  بحل  املطالبة   ومو�شوعها  الدعوى 
الثالثة( والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق  
2017/8/21 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 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�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
 يف الدعوى  رقم  2017/1867  جتاري جزئي  

املدعي : بنك ام القيوين الوطني - �س م ع 
املدعي عيه :  ماريا تري�شا ليمباكو 

خبريا  بندبنا   2017/7/16 بتاريخ  ال�شادر  البتدائية  دبي  حمكمة  عدالة  قرار  على  بناء 
م�شرفيا يف الدعوى رقم 2017/1867 جتاري جزئي ، ومبا انكم وكالء املدعي فاننا نود باأن 
نعلمكم اننا قد حددنا يوم الثنني املوافق 2017/7/31 يف متام ال�شاعة احلادية ع�شر �شباحا 
موعدا لالجتماع معكم يف مقر مكتبنا الكائن يف اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية الو�شل 
بزن�س �شنرت - بجوار �شركة املالحة العربية وفندق رحاب روتان - �شارع رقم 27 - الطابق 
التا�شع - مكتب رقم 902 - لذا نرجو منكم التكرم باحل�شور يف املوعد املحدد اعاله ، واح�شار 
جميع الوراق وامل�شتندات التي تودون تقدميها لنا لنتمكن من اداء مهمتها ، هذا ويعترب عدم 

الرد مبثابة موافقة على احل�شور يف املوعد املحدد اعاله. 
مكتب اخلبري    
د - عقيل حممد هادي ح�سن  الهادي 

دعوة موعد 
اجتماع اخلربة امل�سرفية 

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
   يف  الدعوى 2017/1343  جتاري جزئي   

ال�شادة املدعي عليه/ مديح بن خليل ال�شعال 
مبا ان هناك دعوى مقامة �شدكم من قبل املدعي �شركة الوفاق للتمويل �س م خ اأمام حماكم 
دبي اأونه مت تعيينا خبريا م�شرفيا بالدعوى مبوجب احلكم ال�شادر بالدعوى اأعاله فاإننا 
ندعوكم حل�شور اجتماع اخلربة بالدعوى وذلك يوم الثالثاء  املوافق 2017/8/1  يف متام 
ال�شاعة الثالثة ع�شرا مبقر مكتبنا انرتا لال�شت�شارات املالية  وذلك بالعنوان التايل : دبي - 
حمي�شنة - �شارع بريوت - بناية امليزان - الطابق الثالث - مكتب  303 مقابل مركز كلداري 
 ،  042206899  : تليفون  التجاري  دبي   بنك  يوجد  البناية  وبذات  ال�شيارات  قيادة  لتعليم 
فاك�س : 042206877  - يرجى الطالع و اإح�شار كافة ما لديكم من م�شتندات واحلر�س 

على احل�شور  يف املوعد اق�شاه. 
اخلبري املح�سابي وامل�سريف  
د. علي را�سد الكيتوب 

اإعـــــالن بالن�ســـر
العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   

  اعالن
املرجع : 1297

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة/  جميله بلب�شري - مغربية اجلن�شية ترغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شتها والبالغة 100% من قيمة احل�ش�س وذلك لل�شيدة/ 
حياة مالخي - مغربية اجلن�شية يف الرخ�شة التجارية / �شالون افران لل�شيدات 
املادة  - وعمالبن�س  القانوين )وكيل خدمات(  بال�شكل  الرتخي�س )569324(  رقم 
)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�س على ذلك 

عليه اتباع ال�شبل القانوين 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 12082 بتاريخ 2017/7/29   

 اعالن بالن�سر
املرجع : 1302

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة/ �شناء بنرباهيم - مغربية  اجلن�شية ترغب يف البيع والتنازل عن كامل 
ح�شتها البالغة 100%  يف موؤ�ش�شة الرئيم ملقاولت تركيب وحدات التكييف - مبوجب رخ�شة مهنية رقم 
)507997( وذلك اىل ال�شيد/ عبدالكرمي ع�شكر ا�شماعيل حممد الع�شكر - اإماراتي اجلن�شية  - تعديالت 
اخرى : تنازل مالك الرخ�شة اىل اخر ، وتغري الن�شاط من )مقاولت فئة �شاد�شة ، تركيب وحدات التكييف( 
الرئيم ملقاولت  التجاري من )موؤ�ش�شة  اىل )خدمات رجال العمال وال�شت�شارات الدارية( وتغري ال�شم 
تركيب وحدات التكييف( اىل )موؤ�ش�شة الرئيم خلدمات رجال العمال وال�شت�شارات الدارية ( وتغري ال�شكل 
القانوين من )وكيل خدمات( اىل )موؤ�ش�شة فردية( - وعمالبن�س 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�س 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 12082 بتاريخ 2017/7/29   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1300
ترغب  اجلن�شية  باك�شتانية    - بت  حممود  را�شد  ال�شيد/نيلم  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
غالم  �شرور  غالم  ال�شيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
ر�شول - باك�شتاين اجلن�شية يف الرخ�شة امل�شماة )طريق ال�شيوح لت�شليح مكانيك وكهرباء 
دائرة  من  ال�شادرة   )739743( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  ال�شيارات( 

التنمية القت�شادية بال�شارقة - تعديالت اخرى : ل يوجد. 
وعمالبن�س 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�س 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 12082 بتاريخ 2017/7/29   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1298

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حممد امني غوايل اجلزائر اجلن�شية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغ 50% يف  / كافترييا قلعة ال�شام ، ترخي�س جتاري 739783 
وذلك لل�شيد/ ر�شوان جمال القبالن - �شوري اجلن�شية - تعديالت اخرى : �شراكة اعمال 

مهنية بوكيل خدمات اىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س 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�س 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 12082 بتاريخ 2017/7/29   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1299

ترغب  اجلن�شية  اإماراتية    - احمد  �شعيد  حممد  فاطمة  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
الطعام  ركن  مطعم  امل�شماة/  الرخ�شة  يف    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
 - اجلن�شية   فلبينية   - بيالبيل  جن  دياز  اميلي  لل�شيدة/  وذلك   )730010( رخ�شة  مبوجب   -
ال�شكل  تغيري  ومت   ، احلايل  ل�شاحبها  ال�شابق   الرخ�شة  مالك  تنازل  مت   : اخرى  تعديالت 

القانوين للرخ�شة : من موؤ�ش�شة فردية - اىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س 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 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

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 12082 بتاريخ 2017/7/29   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1307

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ زياد عدنان �شموط ، �شوري اجلن�شية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ همايون زاهد زاهد ب�شري، 
باإمارة  تاأ�ش�شت  للحالقة(  املبدعون  عامل  )�شالون  الرخ�شة  يف  اجلن�شية  باك�شتاين 

ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )736442( 
وعمالبن�س 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�س 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 12082 بتاريخ 2017/7/29   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/522  جتاري  جزئي 
القامة  حمــل  جمهول  ربــه  عبد  خليل  حممد  �شاكر  عليه/1-معاذ  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف    2015/6/30 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بــان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�شالح/دار التمويل �س.م.ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية 
فل�س(  و�شبعة وخم�شون  درهم  �شبعة وع�شرون  الف ومائة  )�شبعة وثالثون  مبلغ 
ال�شداد  متــام  وحتى  تـــاريـــخ:2014/2/4  من  �شنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة 
زاد  ما  ورف�شت  املحاماة  اتعاب  مقابل  درهــم  الــف  ومببلغ  بامل�شروفات  والزمتها 
على 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�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

وزير النفط الكويتي يوؤكد اأن ن�صبة التزام الدول باإتفاق خف�س الإنتاج و�صلت اإىل 98 %
املا�شي ون�شب التزام الدول الـ24 امل�شاركة يف التفاق.

واأ�شار اىل اأن ن�شب اإلتزام الدول بالتفاق تعترب موؤ�شرا “اإيجابيا للغاية”.. 
اأن ن�شبة التزام دولة الكويت خالل الفرتة من يناير اىل يونيو  مو�شحا 
التي  الـــدول  على  �ــشــددت  اللجنة  اأن  املــئــة.وقــال  يف   99 بلغت  املا�شيني 
اللتزام  لزيادة  عاجلة  اجــراءات  اتخاذ  ب�شرورة  منخف�شا  التزامها  كان 

وامل�شاهمة ب�شكل اأكرث فعالية مع بقية الدول امل�شاركة بالتفاق.
واأو�شح انه مت توجيه اللجنة الفنية امل�شرتكة لعقد اجتماعات ب�شكل عاجل 
مع ممثلي بع�س الدول لبحث �شبل التعاون للحث على املزيد من اللتزام 

خالل الفرتة املتبقية من التفاق الذي ينتهي يف مار�س 2018.
اأو�شت ب�شرورة ابقاء خيار التمديد اىل ما بعد  وبني املــرزوق ان اللجنة 
مار�س 2018 مفتوحا اذا ما لزم الأمر مو�شحا ان اللجنة اأو�شت كذلك 

ب�شرورة الت�شديد على اأهمية رفع ن�شب اللتزام جلميع الدول ل�شيما مع 
وجود بوادر اإيجابية ظهرت يف اأ�شواق النفط اأخريا اإذ انخف�س الفائ�س يف 

املخزون النفطي العاملي بحوايل 90 مليون برميل.
الوليات  ب�شكل ملحوظ يف  انخف�س  النفط اخلام  واأ�شار اىل ان خمزون 
الذي  ال�شيف  مو�شم  وبداية  املا�شية  ال�شابيع  خالل  المريكية  املتحدة 

ي�شهد زيادة مو�شمية يف الطلب على النفط.
وتوقع املرزوق اأن يرتفع الطلب على النفط بحوايل مليوين برميل يوميا 
يف الن�شف الثاين من العام احلايل مقارنة مع الن�شف الول معربا عن 
تفاوؤله بهذا التفاق الذي ي�شري يف الجتاه ال�شحيح والذي يحتاج اأي�شا 
اىل  التوازن  اعــادة  وهي  اهدافه  لتحقيق  واللتزام  الوقت  املزيد من  اىل 

الأ�شواق.

•• الكويت-وام: 

اأن  املــرزوق وزيــر النفط ووزيــر الكهرباء واملــاء الكويتي ام�س  قال ع�شام 
دول  النتاج بني  باتفاق خف�س  امل�شاركة  للدول  الإجمالية  الإلتزام  ن�شبة 
منظمة الدول امل�شدرة للبرتول “اأوبك” ومن خارجها بلغت نحو 98 يف 
املئة يف يونيو املا�شي.واأ�شاف املرزوق يف ت�شريح لوكالة الأنباء الكويتية 
“كونا” اأنه مت خالل الجتماع الوزاري الرابع للجنة مراقبة تنفيذ اتفاق 
خف�س النتاج الذي عقد مبدينة �شان بطر�شبريغ الرو�شية خالل الفرتة 
من 23 اىل 25 اجلاري برئا�شة الكويت وبح�شور اأع�شاء اللجنة الذين 
ال�شعودية  اىل  اإ�ــشــافــة  وعــمــان  واجلــزائــر  وفــنــزويــال  رو�شيا  دول  ميثلون 
يونيو  انتاج  بيانات  مراجعة  لـ”اأوبك”  احلــايل  املــوؤمتــر  رئي�س  ب�شفتها 

اإدارة امللكية الفكرية يف جمارك دبي تنظم ور�صة عمل ملكافحة انت�صار الب�صائع املقلدة

تتوىل مبوجبها االإدارة الكاملة ملقاهيها يف ال�سنيفولك�صفاغن تد�صن م�صنعا لتجميع ال�صيارات يف اجلزائر 

اأكرب �صفقة ا�صتحواذ لـ�صتاربك�س بـ1.3 تريليون دولر

هيئة كهرباء ومياه دبي اأول موؤ�ص�صة يف املنطقة حت�صل على �صهادات الطاقة املتجددة العاملية 
)I-REC( عن املرحلة الأوىل من جممع حممد بن را�صد اآل مكتوم للطاقة ال�صم�صية

املقلدة غري املطابقة للموا�شفات، 
حقوق  حــمــايــة  الـــوقـــت  ذات  ويف 
التجارية  القر�شنة  من  املنتجني 
بــيــئــة جاذبة  �ـــشـــمـــان  اأجــــــل  مــــن 
ويف  دبــي  يف  وال�ــشــتــثــمــار  للتجارة 

الدولة عموماً. 
بـــاقـــر: نحر�س  وقـــالـــت حمــبــوبــة 
املــ�ــشــاركــني يف هذه  تـــزويـــد  عــلــى 
للتعرف  الــطــرق  باأف�شل  الــور�ــس 
مب�شاركة  التقليد  حمــاولت  على 
اأ�ــشــحــاب الــعــالمــات الــتــجــاريــة ما 

له بكفاءة وفعالية عالية .
واأ�شاف مدير اإدارة حماية حقوق 
من  الــهــدف  اإن  الــفــكــريــة:  امللكية 
للتوعية  الـــعـــمـــل  ور�ــــــس  تــنــظــيــم 
بحقوق امللكية الفكرية هو تزويد 
لطبيعة  بـــاملـــعـــرفـــة  املـــخـــتـــ�ـــشـــني 
ت�شتهدف  الــتــي  التقليد  عمليات 
حتى  التجارية،  العالمات  كــربى 
والت�شدي  ر�ــشــدهــا  مــن  يتمكنوا 
لها بكفاءة حلماية ال�شحة العامة 
املنتجات  وجتنيبهم  للم�شتهلكني 

يف  امل�شاركني  للموظفني  ي�شمن 
هذه الــدورات قدرة التعرف بدقة 
واكت�شاف  الأ�شلية  املنتجات  على 
درجة  كــانــت  مهما  املقلدة  الن�شخ 
اإتـــقـــان حمـــــاولت الــتــقــلــيــد، وقد 
ا�شتفادة  مـــــدى  بـــالـــفـــعـــل  ــنــا  ملــ�ــش
املـــوظـــفـــني واملــفــتــ�ــشــني مـــن هذه 
قدرتهم  تطور  خالل  من  الور�س 
عــلــى الــتــ�ــشــدي ملــحــاولت تهريب 
املــتــعــديــة عــلــى حقوق  الــبــ�ــشــائــع 

امللكية الفكرية .

•• دبي-الفجر:

جهودها  دبــــــي  جــــمــــارك  عـــــــززت 
ملــكــافــحــة الــبــ�ــشــائــع املــقــلــدة حيث 
امللكية  حقوق  حماية  اإدارة  نظمت 
بح�شور  دبــي  جمارك  يف  الفكرية 
يو�شف عزير مبارك مدير الإدارة 
ور�ــــشــــة عـــمـــل �ــــشــــارك فــيــهــا 24 
موظفا من جمارك دبي وموظفو 
اجلــهــات احلــكــومــيــة املــخــتــ�ــشــة يف 
املتحدة  الــعــربــيــة  دولـــة المـــــارات 
وممــثــلــي عـــن مــكــاتــب املـــحـــامـــاة ، 
الثالثة  هذه  العمل  ور�شة  وتعترب 
حقوق  حماية  اإدارة  نظمتها  التي 
العام  بــدايــة  منذ  الفكرية  امللكية 
امل�شاركني  عدد  وجمموع   2017
و�شل اإىل 77 موظفا من خمتلف 

اجلهات احلكومية والحتادية.
الثالثة  الـــعـــمـــل  ور�ــــشــــة  وخــــــالل 
املقلدة  الب�شائع  انت�شار  ملكافحة 
حيث قدم ممثلني عن 5 عالمات 
عمل  اأوراق  للم�شاركني  التجارية 
متخ�ش�شة حول حماية عالماتهم 
التجارية من التقليد والقر�شنة، 

امللكية  جمارك دبي حماية حقوق 
الفكرية �شمن اأولوياتها، وحتر�س 
على التعاون مع الهيئات والإدارات 
واملحلية،  اخلــلــيــجــيــة  اجلــمــركــيــة 
الـــــوزارات والـــدوائـــر املحلية  ومــع 
اأف�شل النتائج  يف الدولة لتحقيق 
املقلدة،  لــلــبــ�ــشــائــع  الــتــ�ــشــدي  يف 
انــطــالقــاً مــن تــوجــيــهــات �شاحب 
الــ�ــشــمــو الــ�ــشــيــخ حمــمــد بــن را�شد 
الدولة  رئــيــ�ــس  نــائــب  مــكــتــوم،  اآل 
دبي  الــوزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
بالعمل على حتفيز  “رعاه اهلل”، 
روح الإبــداع والبتكار يف املجتمع، 
كبرياً  اهتماماً  الــدائــرة  ونــويل يف 
بــالــتــوعــيــة والــتــثــقــيــف عــلــى طرق 
املقلدة،  ال�شلع  مكافحة  واأ�شاليب 
القطاع  يف  �شركائنا  مع  بالتعاون 
العالمات  اأ�ــشــحــاب  مــن  اخلــا�ــس 
الـــتـــجـــاريـــة، حــيــث نــحــر�ــس على 
يف  للم�شاركة  لهم  الفر�شة  اإتاحة 
كــافــة ور�ـــس الــعــمــل الــتــي ننظمها 
ليقدموا للح�شور عر�شاً مف�شاًل 
التقليد  اكـــتـــ�ـــشـــاف  طـــــرق  حـــــول 
والت�شدي  التجارية،  لعالماتهم 

وفيليب  لل�شاعات  فو�شيل  وهـــم: 
وارنر  وبــــورغ  لل�شجائر  مــوريــ�ــس 
وهندو�شتان  الــثــقــيــلــة  لــلــمــعــدات 
القرطا�شية  وم�شتلزمات  لالأقالم 
كــمــا قــدمــت لكــو�ــشــت ورقـــة عمل 

حول عدد من منتجاتها.
من  عــــمــــل  ورقـــــــــة  عـــــر�ـــــس  ومت 
امللكية  حــــقــــوق  حـــمـــايـــة  اإدارة 
الــفــكــريــة قــدمــتــهــا حمــبــوبــة باقر 
والتثقيف  الــتــوعــيــة  قــ�ــشــم  مــديــر 
امللكية  مبفهوم  التعريف  ت�شمنت 
يف  الإدارة  واإجـــــــــراءات  الــفــكــريــة 
العالمات  عــلــى  الــتــعــدي  قــ�ــشــايــا 
الــتــجــاريــة، وتــعــرف املــ�ــشــاركــون يف 
اكت�شاف  طــرق  على  العمل  ور�ــشــة 
الــبــ�ــشــائــع املـــقـــلـــدة، حــيــث عر�س 
للعالمات  املحاماة  ممثلي مكاتب 
التجارية امل�شاركة اأ�شاليب التقليد 
على  املــتــعــدون  ي�شتخدمها  الــتــي 
حقوق امللكية الفكرية لعالماتهم 
ت�شاوؤلت  على  واأجابوا  التجارية، 
املــوظــفــني الــذيــن حــ�ــشــروا ور�شة 

العمل.
ت�شع  يو�شف عزير مبارك:  وقــال 

•• اجلزائر-اأ ف ب:

لل�شيارات  الأملـــاين  امل�شنرّع  د�ــشــن 
لتجميع  م�شنعا  فــولــكــ�ــشــفــاغــن 
ال�شيارات يف اجلزائر حيث يواجه 
�شعوبة  ال�شيارات  �شناعة  قطاع 

يف النطالق.
ان  بــــيــــان  الـــ�ـــشـــركـــة يف  وقـــــالـــــت 
الواقع يف منطقة  امل�شنع  ت�شييد 
كلم   300( غليزان  يف  �شناعية 
ي�شكل  اجلــزائــر(  العا�شمة  غــرب 
 170 عن  تزيد  بقيمة  ا�شتثمارا 

مليون يورو.
امل�شنع  باإمكان  ان  البيان  وتــابــع 
انتاج حتى 200 �شيارة يف اليوم. 
�شيارات  بتجميع  بــــداأ  ان  وبــعــد 
مــن طـــراز غــولــف وايــبــيــزا �شيات 
�شينتج   ، وكادي  �شكودا  واوكتافيا 
 2018 العام  من  اعتبارا  اأي�شا 

طرازي بولو وفابيا.
الملانية  املجموعة  رئي�س  و�شرح 
الـــــقـــــارة  ان  ديـــــ�ـــــس  ــــــرت  هــــــريب
الفــريــقــيــة تــوؤمــن فــر�ــشــا كبرية 
جمموعة  اىل  بالن�شبة  للتنمية 
م�شنعنا  بف�شل  فــولــكــ�ــشــفــاغــن. 
مع  �شنقوم  اجلــزائــر،  يف  اجلديد 

•• بكني-وا�سنطن-اأ ف ب:

اعلنت �شل�شلة مقاهي �شتارباك�س انها 
للمقاهي  الكاملة  الإدارة  �شتتوىل 
التابعة لها يف ال�شني يف �شفقة تبلغ 
1،3 ترليون دولر، يف ا�شتحواذ هو 

الأكرب يف تاريخ ال�شركة.
المريكية  لل�شل�شلة  بيان  وبح�شب 
�شتارباك�س  �ــشــتــ�ــشــرتي  لــلــمــقــاهــي 
وامل�شروبات  املــاأكــولت  �شركة  ح�شة 
“يوين- الـــعـــمـــالقـــة  الـــتـــايـــوانـــيـــة 

باملئة   50 تبلغ  الــتــي  بريزيدنت” 
لــالأعــمــال يف  املــ�ــشــرتكــة  مــن الدارة 

�شرق ال�شني.
ب�شكل  �شتارباك�س  �شتتوىل  وبــذلــك 
يف  مـــقـــهـــى   1300 اإدارة  كــــامــــل 
�شنغهاي،  فــيــهــا  مبــــا  مـــديـــنـــة   25
مـــركـــز الـــثـــقـــل الــــتــــجــــاري، بـــعـــد ان 
“يوين- مع  ادارتــهــا  تت�شارك  كانت 
بـــريـــزيـــدنـــت انــــرتبــــرايــــزز واحـــــدى 
اأو�شح  ما  بح�شب  التابعة،  ال�شركات 

البيان.
يف  كبريا  رواجــا  �شتارباك�س  وحتقق 
ال�شني، حيث افتتحت اول مقاهيها 
قبل 17 عاما. وبحلول 2011 بلغ 
عدد مقاهي �شتارباك�س 400، وهي 

يف  مقهى   600 قرابة  اليوم  لديها 
�شنغهاي وحدها.

وو�شف املدير التنفيذي ل�شتارباك�س 
كيفن جون�شون ال�شفقة باأنها خطوة 
هدف  حتقيق  يف  �شت�شاهم  �شرورية 
مقاهيها  عــدد  م�شاعفة  يف  ال�شركة 
مــقــهــى اىل   2500 مــن  الــبــالد  يف 
5000«.وقال جون�شون يف بيان ان 
توحيد اعمال �شتارباك�س يف ال�شني 
يعزز  ال�شركة  تديرها  هيكلية  حتت 

التزامنا يف ال�شوق .
وقال رئي�س جمل�س اإدارة �شتارباك�س 
هـــــــاورد �ــشــولــتــز الــــــذي تــنــحــى من 
وقت  يف  الــتــنــفــيــذي  املــديــر  من�شب 

الــعــام ان ال�شني قد  �شابق مــن هــذا 
ت�شبح يوما ما اكرب ا�شواق ال�شل�شلة 
حيث  املــتــحــدة  الـــوليـــات  بتخطيها 

ل�شتارباك�س 7500 مقهى.
تراجعت  وقـــت  الــ�ــشــفــقــة يف  وتـــاأتـــي 
املداخيل ال�شنوية ال�شافية لل�شل�شلة 
 691،6 اىل  بــاملــئــة   8،3 بــنــ�ــشــبــة 
الثالث  الربع  ختام  يف  دولر  مليون 
بح�شب  يــولــيــو،   2 يف   2017 مـــن 

تقراير حول مداخيل ال�شركة.
ت�شعى  ال�شركة  ان  التقارير  واوردت 
“تيفانا”  ال�شاي  مقاهي  اقفال  اىل 
ب�شبب  مقهى   375 عــددهــا  الــبــالــغ 

�شعف الداء.

�شياتل  ومـــقـــرهـــا  الــ�ــشــركــة  وقـــالـــت 
كامل  عــن  �شتتخلى  انــهــا  بيانها  يف 
اإدارة  50 باملئة من  ح�شتها البالغة 
العــــمــــال يف تــــايــــوان بــبــيــع يـــوين-
الن�شف  ح�شتها  كــامــل  بــريــزيــدنــت 
تـــايـــوان  يف  املـــ�ـــشـــرتكـــة  الإدارة  يف 
مقابل  كــويف  �شتارباك�س  بريزيدنت 

175 مليون دولر.
كامل  عن  �شتارباك�س  تخلت  كذلك 
ماكاو  يف  العــمــال  اإدارة  يف  ح�شتها 

وهونغ كونغ يف 2011.
ويتوقع ان يتم اجناز ال�شفقات، التي 
قــد حتــتــاج اىل مــوافــقــات تنظيمية، 

اوائل 2018.

الذهب م�صتقر قبل 
بيانات الناجت املحلي الأمريكي 

•• بنجالورو-رويرتز:

اأكرث  اأعلى م�شتوى له يف  ا�شتقر الذهب ام�س اجلمعة بعدما تراجع من 
امل�شتثمرين  ال�شابقة، مع ترقب  الذي �شجله يف اجلل�شة  اأ�شابيع  �شتة  من 
لبيانات الناجت املحلي الإجمايل يف الربع الثاين التي ت�شدر يف وقت لحق 

بحثا عن دلئل على متانة القت�شاد الأمريكي.
على  يذكر  تغري  يــطــراأ  مل  جرينت�س  بتوقيت   0656 ال�شاعة  وبحلول 
لالأوقية  دولر   1259.10 عند  لي�شتقر  الفورية  املعامالت  يف  الذهب 
الأ�شبوع احلايل يف ما قد  بداية  ارتفاعا طفيفا منذ  )الأون�شة(، و�شجل 
مايو  منذ  النفي�س  للمعدن  الأ�شبوعية  املكا�شب  من  موجة  اأطــول  تكون 

اأيار.
 0.1 اآب  اأغ�شط�س  ت�شليم  الآجلة  الأمريكية  العقود  يف  الذهب  وتراجع 

باملئة اإىل 1258.50 دولر لالأوقية.
اأمام �شلة  اأداء العملة الأمريكية  ومل ي�شجل موؤ�شر الدولر، الذي يقي�س 

. من �شت عمالت رئي�شية، تغريا يذكر لي�شتقر عند 93.816 
ويوؤدي نزول الدولر اإىل خف�س تكلفة املعدن الأ�شفر على امل�شتثمرين من 

حائزي العمالت الأخرى.
ومن بني املعادن النفي�شة الأخرى، زادت الف�شة 0.1 باملئة اإىل 16.54 

دولر لالأوقية، متجهة لتحقيق ثالث مكا�شبها الأ�شبوعية.
يتجه  لكنه  لالأوقية  دولر   924.25 اإىل  باملئة   0.2 البالتني  وارتــفــع 

لتكبد اأول خ�شارة اأ�شبوعية يف ثالثة اأ�شابيع.
871.25 دولر لالأوقية، بعدما بلغ يف  اإىل  0.1 باملئة  ونزل البالديوم 

اجلل�شة ال�شابقة اأعلى م�شتوياته يف اأكرث من �شهر.

وكانت اجلزائر قررت قبل ثالث 
ت�شنيع  جمــــال  خـــو�ـــس  �ــشــنــوات 
ال�شيارات لتنويع اقت�شادها الذي 
ب�شكل  املـــحـــروقـــات  عــلــى  يــعــتــمــد 
ذلك  منذ  البالد  كبري.وخف�شت 
احلــــني اىل حـــد كــبــري وارداتـــهـــا 
من  تراجعت  التي  ال�شيارات  من 
600 الف �شيارة يف 2012 اىل 

اأقل من 100 الف يف 2016.
ال�شنوي  الــطــلــب  خـــرباء  ويــقــدر 

باأكرث من 400 الف �شيارة.

ال�شناعة اجلزائري  وزيــر  اأعــرب 
حمــجــوب بــدة عــن ال�ــشــتــيــاء من 
ومن  ال�شعيفة  النــدمــاج  ن�شبة 
يف  ال�شيارات  تركيب  م�شاريع  اأن 
ا�شترياد  اإىل  حتــولــت  اجلـــزائـــر 

مقنع.
الندماج  نــ�ــشــبــة  ان  بــــدة  وتـــابـــع 
ن�شبيا  �شعيفة  تـــزال  ل  الوطني 
ان تقارب بح�شب  بينما يفرت�س 
ثــــالث  بــــعــــد   15% اخلـــــطـــــط 

�شنوات على بدء النتاج.

بتعزيز  �ــشــوفــاك  املحلي  �شريكنا 
وجود ماركات املجموعة يف �شمال 
بالتقنيات  و�ــشــنــاأتــي  افــريــقــيــا. 
خ�شو�شا  افريقيا  اىل  املــتــطــورة 
مع طراز غولف.فولك�شفاغن هي 
تن�شئ  لل�شيارات  جمموعة  ثالث 
اجلزائر  يف  لــلــتــجــمــيــع  مــ�ــشــنــعــا 
 2014 يف  رينو  الفرن�شية  بعد 
يف  اجلنوبية  الكورية  وهيونداي 

.2016
يـــاأتـــي تــد�ــشــني املــ�ــشــنــع بــعــد اأن 

•• دبي-الفجر:

 يف خطوة توؤكد التزامها البيئي 
الر�شيدة  القيادة  لروؤية  ودعمها 
املتجددة يف  الطاقة  ن�شبة  بزيادة 
العتماد  وت�شجيع  الطاقة  مزيج 
وحر�شها  النظيفة،  الطاقة  على 
ال�شتدامة  مـــقـــومـــات  كـــل  عــلــى 
الأخ�شر،   ــاد  والقــتــ�ــش الــبــيــئــيــة 
دبي  ومــيــاه  كهرباء  هيئة  اأعلنت 
من  الأوىل  املرحلة  ح�شول  عــن 
جممع حممد بن را�شد اآل مكتوم 
الـــتـــي تبلغ  ــة  الــ�ــشــمــ�ــشــيرّ لــلــطــاقــة 
قدرتها الإنتاجية 13 ميجاوات، 
املتجددة  الــطــاقــة  �ــشــهــادات  عــلــى 
ل�شنة   )I-REC( الـــعـــاملـــيـــة 
اإ�شدارها عن  والتي مت   ،2017
املتميز ل�شبط  طريق مركز دبي 
وتعادل  دبــي(،  )كــربــون  الكربون 
من  �شاعة  ميجاوات   25،000

الطاقة املتجددة النظيفة. 
وبذلك ت�شبح الهيئة اأول موؤ�ش�شة 
يف منطقة اخلليج العربي تعتمد 
هذا املعيار العاملي لتبادل �شهادات 
الــطــاقــة املــتــجــددة املـــنـــدرج حتت 

الطاقة  ل�شهادات  الدويل  النظام 
الذي يهدف  التطوعي،  املتجددة 
الكهرباء  �ــشــركــات  ت�شجيع  اإىل 
ن�شبة  لــــــزيــــــادة  الـــــعـــــامل  حـــــــول 
الــطــاقــة املــتــجــددة والــنــظــيــفــة يف 
اأول  الهيئة  وتعد  الطاقة.  مزيج 
موؤ�ش�شة يف املنطقة تبيع �شهادات 
 ،)I-REC( املــتــجــددة  الــطــاقــة 

اتفاقية  الــهــيــئــة  وقـــعـــت  حـــيـــث 
لــبــيــع �ــشــهــاداتــهــا لــ�ــشــنــة 2017 
لالإ�شاءة،  فيليب�س  �ــشــركــة  اإىل 
اإيكوهز  مــوؤ�ــشــ�ــشــة  طـــريـــق  عــــن 
الرنويجية، حيث توؤكد التفاقية 
التزام فيليب�س لالإ�شاءة بهدفها 
الــكــامــل عــلــى الطاقة  لــالعــتــمــاد 
املتجددة يف عملياتها بحلول عام 

الــــقــــادمــــة مــــن خالل  الـــثـــالثـــة 
لتوفري  م�شتدام  منــوذج  تاأ�شي�س 
الطاقة وداعم للنمو القت�شادي 
ومواردها،  بالبيئة  الإ�شرار  دون 
املدينة  دبــي  تــكــون  اأن  يف  ي�شاهم 
الكربونية  الــبــ�ــشــمــة  يف  الأقــــــل 
عام  بحلول  العامل  م�شتوى  على 

 .2050

 .2020
�ـــشـــعـــيـــد حممد  �ــــشــــعــــادة  وقــــــــال 
الرئي�س  املنتدب  الع�شو  الطاير، 
ومياه  كــهــربــاء  لهيئة  التنفيذي 
كهرباء  هــيــئــة  يف  نــعــمــل  دبــــــي: 
ومياه دبــي يف اإطــار روؤيــة �شيدي 
�ــشــاحــب الــ�ــشــمــو الــ�ــشــيــخ حممد 
نائب رئي�س  اآل مكتوم،  را�شد  بن 

كما نعمل يف اإطار حتقيق اأهداف 
على  الطلب  اإدارة  ا�شرتاتيجية 
املجل�س  اأطــلــقــهــا  الــتــي  الــطــاقــة 
وتهدف  دبــي  يف  للطاقة  الأعــلــى 
اإىل تخفي�س الطلب على الطاقة 
عام  بحلول   30% بن�شبة  واملــيــاه 

. 2030
ي�شعدنا  الطاير:  �شعادة  واأ�شاف 

الوزراء،  جمل�س  رئي�س  الــدولــة، 
لتحويل  اهلل،  رعــــاه  دبـــي  حــاكــم 
للطاقة  عاملي  اإىل مركز  الإمــارة 
الأخ�شر،  والقــتــ�ــشــاد  النظيفة 
للطاقة  دبـــــي  وا�ـــشـــرتاتـــيـــجـــيـــة 
اأطلقها  الــتــي   2050 النظيفة 
مـــالمـــح قطاع  وتـــر�ـــشـــم  �ـــشـــمـــوه 
العقود  خــــالل  دبــــي  يف  الــطــاقــة 

فيليب�س  �ـــشـــركـــة  مــــع  الـــتـــعـــاون 
لالإ�شاءة التي تعد من املوؤ�ش�شات 
بثقافة  تـــلـــتـــزم  الـــتـــي  الـــــرائـــــدة 
ال�ـــشـــتـــدامـــة،  لــال�ــشــتــفــادة من 
تنتجها  الــتــي  النظيفة  الــطــاقــة 
من  الأوىل  املــرحــلــة  مــن  الهيئة 
جممع حممد بن را�شد اآل مكتوم 
يعد  والــــذي  ال�شم�شية  لــلــطــاقــة 
اأكرب م�شروع للطاقة ال�شم�شية يف 
العامل يف موقع واحد وفق نظام 
اإنتاجية  وبــقــدرة  امل�شتقل،  املنتج 
ميجاوات   5،000 اإىل  �شت�شل 
بحلول عام 2030. ومتثل هيئة 
كهرباء ومياه دبي ركيزة اأ�شا�شية 
داعمة جلهود اإمارة دبي الرامية 
الــوعــي جتاه  مــ�ــشــتــوى  رفـــع  اإىل 
من  املختلفة،  البيئية  الق�شايا 
خالل تبني واإطــالق العديد من 
اإىل  الهادفة  وامل�شاريع  املــبــادرات 
ال�شتهالك  باأهمية  الوعي  زيادة 
املوارد  على  واملحافظة  الر�شيد 
ن�شبة  خف�س  ويــعــد  الطبيعية. 
النـــبـــعـــاثـــات الــكــربــونــيــة واحلـــد 
ا�شرتاتيجيتنا  مــن  جــــزءاً  منها 

البيئية.
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العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2017/570   ا�ستئناف مدين    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-�شاركارا فيجايان اجايان  جمهول حمل القامة 
مبــا ان املــ�ــشــتــاأنــف /فــريــد حمــمــد عــبــداهلل حمــمــد احلـــمـــادي وميــثــلــه : 
عبداللطيف حممد اأبوبكر احمد احلمادي -  قد ا�شتاأنف   احلكم ال�شادر 
بالدعوى رقم : 2016/492 مدين كلي وحددت لها جل�شه يوم اخلمي�س   
 ch2.E.23 رقــم  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة   2017/8/3 املوافق 
وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/656   ا�ستئناف عقاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-تنميات جلوبل ريال ا�شتيت ديفيلومبنت - �س ذ م 
م   جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /�شام املبي�س وميثله : عبداهلل 
احلكم  الــقــرار/  ا�شتاأنف  قد    - املطرو�شي  بخيت  احمد  عبداهلل  مــروان 

ال�شادر بالدعوى رقم : 2016/458 عقاري كلي بتاريخ 2016/12/4   
ال�شاعة 10.00  املــوافــق 2017/8/3    يــوم اخلمي�س    لها جل�شه  وحــددت 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.C.11 رقــم  بالقاعة  �شباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/13  بيع عقار مرهون    
املنفذ �شده/1- حممد حــازم حممد لبيب حممد اخل�شري   جمهول  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/  بنك ابوظبي التجاري وميثله : حممد 
عي�شى �شلطان ال�شويدي - قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2017/7/24  
اعالنكم ل�شداد قيمة املطالبة وقدرها )2.711.404( درهم خالل �شهر من 
بطريق  الرهن  حمل  العقار  واإلبــيــع  اأعــاله  التنفيذ  ملف  يف  التبليغ  تاريخ 
 : العقار  املدنية ) نوع  املــادة 295 من قانون الجـــراءات  املزايدة وفقا لن�س 
فيال - املنطقة : وادي ال�شفا - 6 - رقم الر�ــس : 2558/ - رقم البلدية :  

2270-664 - امل�شاحة : 214.10 مرت مربع(  
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2253   جتاري جزئي              

القامة  �شيخ  جمــهــول حمــل  الغني  عبد  علي  / 1-حمــمــد  عليه  املــدعــي  اىل 
يعقوب  مرت�شى   : وميثله  ال�شيارات  لتاأجري  اك�شالن�س  توب  املدعي/  ان  مبا 
املطالبة  ومو�شوعها  الــدعــوى  عليك  اأقـــام  قــد    - الها�شمي  بــرهــان  مرت�شى 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )15000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
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  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �س   8.30 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1981  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-  نيجو�س وورلد للتجارة العامة - �س ذ م م  2- �شيكار ميتابايل 
ميتابايل جاجنا رام  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �شركة املراعي الإمارات - 
وميثلها ال�شيد/ ح�شام بن موفق بن حممد اليو�شف ب�شفته مدير املدعية وميثله : 
يو�شف حممد احمد يو�شف احلمادي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(   51.905.40( وقدره  عليهما مببلغ  املدعي  بالزام 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة يف 2016/8/1  وحتى ال�شداد التام.  وحددت 
 Ch1.C.12 لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2017/8/2   ال�شاعة 8.30 �س 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�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1668  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- حممد انور حممد �شرور  جمهول حمل القامة مبا 
ال�شيارات وميثلها / احمد نبي داد نبي داد -   ان املدعي/ جرنا�س لتاأجري 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  مببلغ وقدره = / 6913 درهم 
- والفائدة والر�شوم وامل�شاريف.   وحــددت لها جل�شة يوم الحــد   املوافق  
مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.B.10 بالقاعة  �س   8.30 ال�شاعة     2017/8/13
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1198   جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- جاجن�س با�شا انف�شتمنت ليمتد  - �شركة اوف�شور م�شجلة يف  جزر العذراء 
الربيطانية حتت رقم /1773353 وميثلها / اومي�س  جايكي�شان امارمانى - هندي اجلن�شية 
با�شا  با�شا - فرع من جاجن�س  ذ م م  3- مطعم جاجن�س  با�شا لال�شتثمار - �س  2- جاجن�س 
لال�شتثمار - �س ذ م م   جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ تي اإل جي للو�شاطة التجارية - 
�س ذ م م وميثله : �شيخة احمد عبداهلل �شلطان.   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  
املوافق   بحل وت�شفية �شركة والر�شوم وامل�شاريف والتعاب.  وحددت لها جل�شة يوم الثنني 
2017/8/7 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 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�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/432  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �شده/1- ي�شني اكرب علي كرمي 2- �شركة كاركو اوفر�شيز للتجارة - ذ م م  
جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ امالك للتمويل - �شركة م�شاهمة عامة 
وميثله : عبداللطيف حممد ابوبكر احمد احلمادي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )508144.74 ( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة - ف�شخ اتفاقية الجارة وملحقاتها مو�شوع الدعوى و�شطب 
القيد العقاري الوارد يف ال�شجل العقاري اخلا�س بالعني حمل التداعي والذي ين�س 
اليجار  لعقد  بالتملك طبقا  املنتهية  الجــارة  العقار اىلترتيبات  على خ�شوع ملكية 

املنتهي بالتملك وت�شليم العني حمل التداعي للمدعية.  
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/370  تنفيذ عقاري   
التنفيذ/ ان طالب  القامة مبا  ا�شغر علي جناريان  جمهول حمل  املنفذ �شده/1- علي  اىل 
فالكون �شتي اوف ونــدورز - �س ذ م م وميثله : هانى رجب مو�شى عبداهلل اجل�شمي -  نعلنكم 
بــتــاريــخ  2017/5/30   يــوم الثــنــني  الــدعــوى رقــم 2016/125  عــقــاري كلي  الــ�ــشــادر يف  باحلكم 
باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك 1- بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )420970( درهم والفائدة بواقع 
9% حتى متام ال�شداد وت�شليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر 
هذا العالن  2- بف�شخ اتفاقية بيع و�شراء الوحدة العقارية رقم WR02 - 28    مب�شروع 
فالكن �شتي اوف وندورز بدبي املوؤرخة يف 2008/3/25 - 3/ باأحقية املدعية يف الحتفاظ مببلغ 
1.013.017 مليون وثالثة ع�شرة الف و�شبعة ع�شرة درهم قيمة ما �شدده املدعي عليه للمدعية 
ويعادل 30% من ثمن الوحدة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

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

رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/284   تنفيذ عقاري   
القــامــة مبا  م   جمهول حمــل  م  ذ   - العقارية  للو�شاطة  �شركة ميمون  �ــشــده/1-  املنفذ  اىل 
ان طالب التنفيذ/بدر عبداله بدري وميثله : �شمرية عبداهلل علي قرقا�س   نعلنكم باحلكم 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2016/263 عقاري كلي يوم الثنني بتاريخ  2016/8/15  باعتباره �شندا 
تنفيذيا وذلك 1- بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )2533776( درهم والفائدة القانونية بواقع %9 
حتى متام ال�شداد وت�شليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر 
بف�شخ   : ثانيا  التحكيم  �شرط  لوجود  الدعوى  قبول  بعدم  الدفع  : رف�س  اول  العــالن   هذا 
اتفاقيات البيع وال�شراء املربمة بني املدعي واملدعي عليها عن الوحدات العقارية ارقام 1001 
و 1003 و 1311 مب�شروع �شامبيون تاور 4 الكائن مبدينة دبي الريا�شية -  وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا العالن. 

رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/6645  عمايل جزئي             

م  جمهول حمل  م  ذ  �س   - الفينة  املدعي عليه / 1-جنمة م�شندم للخدمات  اىل 
القامة مبا ان املدعي / حممد �شاد رفيقي حممد رفيقي   قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )16503 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 )AE174817562MB(ال�شكوى ورقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهــم(   800(
وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/8/2  ال�شاعة 15.00 م�شاءا  بالقاعة 
بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا    Ch1.A.1
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل 

واأمرت بتق�شري املدة. 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/3851  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1- توتال �شتار للخدمات البحرية  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / هيكوران ا�شماعيلي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )99000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )900 
 )MB170471129AE(ال�شكوى وامل�شاريف ورقم  والر�شوم  درهم( 
ال�شاعة 8.30 �س  املوافق 2017/8/15    وحــددت لها جل�شة يوم الثالثاء   
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا    Ch1.A.2 بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/4227  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1- مطعم ومقهي جراند ابو �شقره  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / حممد عبدالنا�شر علي احمد   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )97172 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
 )MB170902745AE(ال�شكوى ورقــم  وامل�شاريف  والــر�ــشــوم  درهـــم( 
وحددت لها جل�شة يوم الربعاء   املوافق 2017/8/16  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اأيــام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

الأقل )علما بان الدعوى جددت من ال�شطب(
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/5184  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-زيوي لتجارة ال�شجاد - �س ذ م م   جمهول حمل القامة 
املطالبة  الــدعــوى ومو�شوعها  اأقـــام عليك  قــد  املــدعــي / يوتنيج زي    ان  مبــا 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )85366 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف ورقم ال�شكوى)MB172571483AE( وحددت لها 
  Ch1.A.5 جل�شة يوم الثالثاء   املوافق 2017/8/8  ال�شاعة 8.30 �س 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�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2608  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-اأغورا �شتاندز - م د م �س  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / جنيم ا�شروف   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )80000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
  1980 ل�شنة   )8( رقــم  الحتـــادي  القانون  وامل�شاريف   والر�شوم  درهــم( 
ال�شاعة 8.30  املــوافــق 2017/8/17   يــوم اخلمي�س    لها جل�شة  وحــددت 
ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لــذا     Ch1.A.5 بالقاعة  �س 
للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/4730  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1- �شيفيل ارك ملقاولت البناء - �س ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي / رحيم ا�شرف حممد ا�شرف   قد اأقام عليك 
 45115( وقــدرهــا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الــدعــوى 
ورقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهــم(   2000( مببلغ  عــودة  وتذكرة  درهــم( 
ال�شكوى)MB170907342AE( وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س   
املوافق 2017/8/10  ال�شاعة 8.30 �س مبكتب 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�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/4028  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- الفون انرتنا�شيونال لالقم�شة - �س ذ م م   جمهول حمل 
القامة مبا اأن املدعي/انرثو بوثيا بورايل   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )61216 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  )MB168983246AE( ال�شكوى  رقــم  وامل�شاريف   والــر�ــشــوم  درهـــم( 
�شباحا    8.30 ال�شاعة     2017/8/21 املوافق  الثنني   يــوم  جل�شة  لها  وحــددت 
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�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2532  عمايل جزئي             
املدعي/ اأن  القــامــة مبا  ال�شيافة   جمهول حمل  كــرم  عليه/1-  املدعى  اىل 
املطالبة  الــدعــوى ومو�شوعها  اأقــام عليك  ب�شيوين مــتــويل   قد  هــاين �شمري 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )24830 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1000 درهم( 
  )MB168632324AE/2017( ال�شكوى  رقم  وامل�شاريف   والر�شوم 
�شباحا    8.30 ال�شاعة    2017/8/17 املوافق  اخلمي�س   يوم  لها جل�شة  وحــددت 
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 ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/6239  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- �شيزر للمقاولت - �س ذ م م   جمهول حمل القامة مبا اأن 
ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأقــام  قد  موليك    اخلالق  عبد  ح�شني  املدعي/خالد 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )13165 درهم( وتذكرة عوده مببلغ وقدره 
  )AE174104607MB( وبالر�شوم وامل�شاريف يف ال�شكوى رقم )1200 درهم(
وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق 2017/8/2  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 ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/4656  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- بر احلكمان لل�شيافة   جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي/
اأقـــام عليك الــدعــوى ومو�شوعها املطالبة  ريــا�ــس خــان �ــشــردراز علي خـــان   قــد 
درهم(  مب�شتحقات عمالية وقدرها )33155 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
وحددت    )MB172975266AE( ال�شكوى  رقــم  واملــ�ــشــاريــف   والــر�ــشــوم 
بالقاعة  �شباحا    8.30 ال�شاعة    2017/8/15 املــوافــق  الــثــالثــاء   يــوم  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�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/5631  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1-  ليليز اند لفندر لتجارة الزهور   جمهول حمل القامة مبا 
اأن املدعي/ارونا �شانتا داناجنايا رانباتابنديج   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )23041 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف  رقم ال�شكوى )MB172035428AE(  وحددت 
لها جل�شة يوم الثنني  املوافق 2017/8/7  ال�شاعة 8.30 �شباحا  مبكتب القا�شي  
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لــذا 
حالة  ويف  الأقــل  على  اأيــام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مــذكــرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2327   عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- اينوفي�شن ديركت خلدمات التوظيف  جمهول حمل القامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  اأن املدعي/ال�شاذيل امري عبا�س خ�شر   قد  مبا 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )33131 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2500 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف  رقم ال�شكوى )MB170475202AE(  وحددت 
بالقاعة  �شباحا    8.30 ال�شاعة    2017/8/17 املــوافــق  اخلمي�س   يــوم  جل�شة  لها 
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 ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2876  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- املودة لال�شباغ والدهانات - �س ذ م م   جمهول حمل القامة مبا 
اأقــام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  اأن املدعي/موؤمن الدين معني الدين   قد 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )18559 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( والر�شوم 
وامل�شاريف  رقم ال�شكوى )MB171318188AE/2017(  وحددت لها جل�شة 
لذا    Ch1.A.2 بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �شباحا   املوافق 2017/8/22   الربعاء   يوم 
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�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/3508  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- البل�شم ملقاولت البناء - �س ذ م م   جمهول حمل القامة 
مبا اأن املدعي/�شيد عبدالفتاح جنيدى عبدالر�شول   قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )31883 درهم( وتذكرة عوده 
ال�شكوى  له   رقم  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  مببلغ )2000 درهــم( 
الثالثاء   يــوم  جل�شة  لها  وحـــددت    )MB171496542AE/2017(
فاأنت  لذا    Ch1.A.2 بالقاعة  �شباحا    8.30 ال�شاعة    2017/8/15 املوافق 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال
اأ�سول ال�سركة ت�سل اإىل 5.11 مليار درهم

اأرباح راأ�س اخليمة العقارية ترتفع بن�صبة %59 خالل الن�صف الأول من 2017 
4.99 مليار درهم التي �شجلت يف نهاية العام املا�شي، وهو ما ي�شري 

اإىل النمو امل�شتمر لقيمة اأ�شول ال�شركة.  
التنفيذي  والرئي�س  املنتدب  الع�شو  القا�شي،  �شلطان  حممد  وقــال 
�شركة  اجلــاري متانة  العام  الأول من  الن�شف  نتائج  تعك�س  لل�شركة: 
راأ�س اخليمة العقارية، وامل�شتمدة من دعم امل�شتثمرين امل�شتمر مل�شاريع 
ال�شركة يف دولة الإمارات العربية املتحدة. وقد اأكملت ال�شركة بالفعل 
اإجناز العديد من امل�شاريع املهمة، وحققت خطوات ت�شغيلية متميزة، 
ونتطلع بكل ثقة اإىل ما تبقى من عام 2017 لنوا�شل حتقيق املزيد 

من الإجنازات.

•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

اأعلنت �شركة راأ�س اخليمة العقارية، ال�شركة الرائدة يف جمال التطوير 
اأربــاحــهــا خــالل الن�شف الأول مــن العام  الــعــقــاري، عــن ارتــفــاع �شايف 
اإماراتي مقارنة  درهــم  62 مليون  اإىل  لت�شل   59% بن�شبة  اجلــاري 
مع 39 مليوناً يف الن�شف الأول من 2016، فيما جتاوزت الإيرادات 

مبلغ 211 مليون درهم. 
ومتتلك ال�شركة املدرجة يف �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية حالياً اإجمايل 
بزيادة عن م�شتويات  درهــم،  5.11 مليار  الكلية  تبلغ قيمتها  اأ�شول 

العقارية  اخليمة  راأ�ــس  �شركة  حققتها  التي  املتميزة  النتائج  وجــاءت 
القوية مل�شاريعها  املبيعات  العام اجلاري، نتيجة  الن�شف الأول من  يف 
اجلديدة التي �شيتم ت�شليمها م�شتقباًل، مدعومة بحمالت ت�شويقية 
متميزة وا�شتثنائية. وبف�شل حمفظتها العقارية املتنوعة، من املتوقع 
من  املزيد  عن  العقاري  التطوير  جمال  يف  الرائدة  ال�شركة  تعلن  اأن 
امل�شاريع ال�شكنية، اإ�شافة اإىل م�شاريعها يف قطاعيرّ ال�شيافة والتجزئة 
العام،  هـــذا  خـــالل  الــعــقــاريــة  املحفظة  حــجــم  زيــــادة  يف  �شت�شهم  الــتــي 
وبالتايل ال�شتمرار يف لعب دور مهم يف تنمية القطاع العقاري يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة.

ارتفاع الأرباح الربعية لكريدي �صوي�س 78% 
•• زوريخ-رويرتز:

اأعمال بنك كريدي �شوي�س ام�س اجلمعة ارتفاع �شايف ربحه  اأظهرت نتائج 
مع  يتما�شى  الــعــام مبــا  مــن  الــثــاين  الــربــع  �شنوي يف  اأ�شا�س  على  باملئة   78
تقديرات املحللني، مع تعايف ثاين اأكرب بنك يف �شوي�شرا من خ�شائر ا�شتمرت 
عامني.واأعاد الرئي�س التنفيذي تيجاين تيام، الذي يتوىل من�شبه منذ يوليو 
متوز 2015، هيكلة البنك للرتكيز على اإدارة الرثوات وتقلي�س ن�شاطه يف 
اخلدمات امل�شرفية ال�شتثمارية.كما ت�شرر امل�شرف ال�شوي�شري من عمليات 
�شطب وغرامات باملليارات.وبعد تكبد البنك خ�شارة قدرها 2.7 مليار فرنك 
�شوي�شري )2.8 مليار دولر( يف 2016، اأعلن كريدي �شوي�س ام�س حتقيق 
ثاين اأرباحه الف�شلية على التوايل حيث بلغ �شايف ربحه يف ثالثة اأ�شهر حتى 

نهاية يونيو حزيران 303 ماليني فرنك �شوي�شري.

•• دبي-الفجر: 

توج قطاع الت�شجيل والرتخي�س 
التجاري يف اقت�شادية دبي مركز 
“اتقان خلدمات رجال الأعمال” 
يقدم  تــعــهــيــد  مـــركـــز  كـــاأفـــ�ـــشـــل 
والرتخي�س  الت�شجيل  خــدمــات 
التجاري للمتعاملني من اأ�شحاب 
الرخ�س التجارية يف الربع الأول 
2017، وذلــك بح�شب  مــن عــام 
النتائج التي حققها املركز مقارنة 
مــــع مــــراكــــز الــتــعــهــيــد الأخــــــرى 
املنجزة،  املـــعـــامـــالت  حــيــث  مـــن 
ونتائج  النتظار،  زمن  ومتو�شط 
املعلومات  ودقة  ال�شري،  املت�شوق 
التي تقدم للمتعاملني، واللتزام 

ومت تكرمي مركز اتقان خلدمات 
اأف�شل  الأعمال �شمن فئة  رجال 
موظف يف مراكز اخلدمة، حيث 
نقطة   1100 املــــوظــــف  حـــقـــق 
املوافقة  التالية:  الإجـــراءات  عن 
الرخ�شة،  واإ�ـــــشـــــدار  املـــبـــدئـــيـــة، 
وتعديل  الـــرخـــ�ـــشـــة،  وجتــــديــــد 
الرخ�شة اأو الغاء الرخ�شة، وحجز 
بدء  ومعامالت  التجاري،  ال�شم 
التجارية.  والت�شاريح  الأعــمــال، 
ويتم تقييم املوظف على النقاط 
الــتــي مت اعــتــمــادهــا لــكــل اإجــــراء 
مـــثـــال الــتــ�ــشــاريــح الــتــجــاريــة 5 
الأعمال  بــدء  ومعامالت  نــقــاط، 
الرخ�شة  وتــعــديــل  نــقــطــة،   20

نقطتني.

منهجية  ومــتــطــلــبــات  بـــ�ـــشـــروط 
التعهيد من حيث املبنى واملرافق، 
وغــريهــا من  املــعــلــومــات،  وتقنية 

املعايري.
وتاأتي هذا التكرمي �شمن املبادرة 
الــتــي اأطــلــقــتــهــا اقــتــ�ــشــاديــة دبي 
بـــهـــدف تــعــزيــز الــتــنــافــ�ــشــيــة بني 
اأف�شل  لتقدمي  اخلدمات  مراكز 
اأ�شحاب  من  للجمهور  اخلدمات 
وبالتايل  الـــتـــجـــاري،  الـــرخـــ�ـــس 
املتبعة  املــمــار�ــشــات  يف  الرتــــقــــاء 
التجارية،  الأعــــمــــال  مبــــزاولــــة 
كبوابة  ــــــي  دب مــــوقــــع  وتــــعــــزيــــز 
لالأعمال واحلركة التجارية على 

ال�شعيدين الإقليمي والعاملي.
خلدمات  اتــــقــــان  مـــركـــز  وحـــقـــق 

معايري  اأن  بـــالـــذكـــر  واجلــــديــــر 
اجلــــائــــزة تــ�ــشــمــل كـــذلـــك مدى 
حــر�ــس املــركــز عــلــى تــوفــري بيئة 
للموظفني،  مـــنـــا�ـــشـــبـــة  عــــمــــل 
للمتعاملني،  مــريــحــة  ومـــرافـــق 
وهذه ال�شرورات ترفع من كفاءة 

اخلدمة وم�شتوى الر�شا العام. 
الت�شجيل  قـــــطـــــاع  ويــــ�ــــشــــعــــى 
التجاري من خالل  والرتخي�س 
هذه اجلائزة اإىل التقييم امل�شتمر 
م�شتوى  لــرفــع  اخلـــدمـــة  ملـــراكـــز 
وا�شعه  مــن خــدمــات،  تقدمه  مــا 
اخلا�س  املـــوؤ�ـــشـــر  عــيــنــهــا  نــ�ــشــب 
مب�شتوى ر�شا املتعاملني املرتبط 
النمو  مبـــوؤ�ـــشـــر  مــبــا�ــشــر  بــ�ــشــكــل 

القت�شادي يف اإمارة دبي.

من  اجنــازهــا،  مت  معاملة   820
يف  مـــعـــامـــلـــة   5055 جمــــمــــوع 
وبلغ   ،2017 مــن  الأول  الــربــع 

املركز  وحـــقـــق  الأعــــمــــال  رجـــــال 
عدد  حــيــث  مــن  قيا�شية  اأرقـــامـــاً 
مبجموع  املــــنــــجــــزة  املــــعــــامــــالت 

متو�شط زمن النتظار 4 دقائق، 
اإجناز  وقـــت  مــتــو�ــشــط  كـــان  فيما 
نتائج  وكانت  دقــائــق.   7 اخلدمة 

املت�شوق ال�شري جيدة جداً، حيث 
اأ�شلوب  %94، ف�شاًل عن  بلغت 

توا�شل املوظفني مع املتعاملني.

ن�سبة ر�سا املت�سوق ال�سري للمركز  94%

»اقت�صادية دبي« تتوج مركز »اتقان خلدمات رجال الأعمال« كاأف�صل مركز تعهيد يف الربع الأول من 2017

باركليز يخ�صر 1.6 مليار دولر يف الن�صف الأولالنفط ينخف�س قرب اأعلى م�صتوى يف 8 اأ�صابيع 

اتفاق تعاون بني جمموعة “اأبو غزالة” واجلامعة الها�صمية
•• عمان – الفجر:

 زار �شعادة الدكتور طالل اأبو غزالة اجلامعة الها�شمية حيث كان يف ا�شتقباله 
الزيارة  خــالل  مت  اجلامعة،  رئي�س  هــاين  بني  الــديــن  كمال  الدكتور  �شعادة 
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون يف العديد من املجالت وخا�شة التدريب، كما 

نظمت اجلامعة جل�شة حوارية مع الطلبة تراأ�شها الدكتور اأبو غزالة.  
واأعرب الدكتور اأبوغزاله عن اعتزازه وفخره باجلامعة التي اأثبتت متيزها 
ومواكبة  املجتمع  وخدمة  والتنظيمية  التعليمية  املــجــالت،  من  العديد  يف 

التطورات، وتطوير بنيتها التحتية ب�شكل يفوق جميع املوؤ�ش�شات املحلية. 
واأ�شاد بقيادة الدكتور بني هاين لهذه املوؤ�ش�شة التعليمية العريقة، وقال »اأعتز 
بتعاوين معكم واأنتم زمالء يف ح�شولنا على ثقة جالل امللك عبداهلل الثاين 
ابن احل�شني وتكرميه لنا مبنحنا و�شام ال�شتقالل«، موؤكدا ا�شتمرار العمل 
�شمن توجيهات �شيد البالد والذي ا�شتطاع بقيادته احلكيمة اأن يوفر الأمن 
والأمان للمواطنني الأمر الذي ي�شهل علينا جميعا العمل واملثابرة وال�شعي 

من اأجل حتقيق ر�شالتنا.
حالة  ت�شكل  الها�شمية  اجلــامــعــة  اأن  هـــاين  بــنــي  الــدكــتــور  ذكـــر  جــانــبــه  مــن 
متميزة  بــاإجنــازات  مدعومة  اململكة،  يف  الر�شمية  اجلامعات  بني  ا�شتثنائية 
م�شاف  اإىل  باجلامعة  والرتقاء  التطوير  يف  كربى  نوعية  قفزة  تعد  والتي 

اجلامعات العاملية املرموقة.

واأ�شار اإىل اأن اجلامعة مل تتلق اأي دعم مايل مبا�شر من احلكومة منذ �شت 
على  ميزانيتها،  ديــون، ول عجز يف  بو�شع مايل مريح، فال  وتتمتع  �شنوات 
عك�س ما تعاين منه اأغلب اجلامعات الر�شمية التي تغرق يف الديون. كما اأن 
اجلامعة تقوم مب�شاريع ريادية وعمرانية كربى تقدر 100 مليون دينار، 86 
األف دينار ممولة ذاتياً من اجلامعة، وت�شمل هذه امل�شاريع املجمعات والقاعات 
ال�شفية احلديثة والكربى، بالإ�شافة اإىل املختربات املتطورة واملتميزة التي 

تخدم امل�شرية التعليمية. 
وقال اإن اجلامعة ت�شجل اأف�شل ن�شبة اأكادميي اإىل اإداري يف اجلامعات الر�شمية 

الأردنية، موؤكدا انها تناف�س على م�شاف اجلامعات العاملية املرموقة.  
ويرى بني هاين اأن ال�شر يف جناح اجلامعة يقوم على ح�شن اإدارة املوارد املتاحة 
والتخطيط، ويربط بينهما وبني متكن اجلامعة من تنفيذ امل�شاريع الكربى 
الأكادميية  الــقــيــادة  وتطوير  والعمرانية  التحتية  للبنى  وال�شرتاتيجية 
والطالبية، من خالل ا�شتمرار برامج البتعاث ودعم البحث العلمي، واإن�شاء 

برامج درا�شية جديدة.
ويف هذا ال�شدد يقول بني هاين، اإن اجلامعة تخ�شي�س حوايل 2 مليون دينار 
 6 ال�شابقة  ال�شنوات  بع�س  العلمي، خ�ش�شت اجلامعة يف  البحث  للم�شاريع 
اأنها بالقانون 5 %،  والإيفاد، مع  العلمي  للبحث  % من ميزانية اجلامعة 
اأع�شاء هيئة التدري�س الذين  كما تقوم ب�شرف حوافز مادية للباحثني من 
اإىل  بالإ�شافة  تاأثري عال،  ذات معامل  العلمي يف جمالت  اإنتاجهم  ين�شرون 

املعي�شية  الأحــــوال  عــن حت�شني  عــدا  العاملية،  املــجــالت  الن�شر يف  اأجـــور  دفــع 
للعاملني وحتقيق الر�شا الوظيفي بن�شبة عالية.

وقال بني هاين، اإن اجلامعة در�شت �شبل تخفي�س كلفة فاتورة الكهرباء التي 
حمطة  باإن�شاء  الأمثل  احلل  وجــدت  لكنها  �شنويا،  دينار  مليوين  على  تزيد 
حديثة لتوليد الكهرباء من الطاقة ال�شم�شية، ف�شرعت ببناء واحدة بقدرة 
5.5 مليون دينار، والتي تنتج �شعف حاجة اجلامعة من  5 ميجاوات، بكلفة 

الكهرباء. 
وذكر الدكتور بني هاين اأن اجلامعة حتر�س على القيام بامل�شئولية املجتمعية 
التدريبية  الـــدورات  املحلي، مــن خــالل عقد  الــزرقــاء واملجتمع  ابــنــاء  اجتــاه 
والأنــ�ــشــطــة والــفــاعــلــيــات واخلـــدمـــات الــعــديــدة واملــتــمــيــزة، خــدمــًة للمجتمع 

املحلي.
حما�شرة »م�شتقبل التعليم« 

اجلامعة  نظمتها  الــعــامل«  يف  التعليم  »م�شتقبل  بعنوان  حما�شرة  وخــالل 
واأدارها الأ�شتاذ الدكتور م�شلح النجار م�شاعد رئي�س اجلامعة، اأن املراأة هي 
ن�شف  فهي  القومي،  الناجت  من  كبري  بجزء  وت�شهم  والبناء  التنمية  اأ�شا�س 

املجتمع وتنجب الن�شف الآخر. 
املنطقة لإدراكهم  اأن �شراع جميع الدول على هذه  اأبو غزالة  واأكد الدكتور 
املنطقة،  هــذه  يف  الــعــامل  م�شتقبل  اأن  على  م�شددا  فيها،  امل�شتقبل  اأن  الــتــام 

و�شتعود كما كانت منبعا للعلم والبتكار واحل�شارات. 

اأدوات  تعلم  دون  للفرد  م�شتقبل  ل  اأنــه  فيها  اأكــد  الطلبة  اإىل  ر�شالة  ووجــه 
املعرفة، والدرا�شة والنجاح والتفوق ل يكفي للمناف�شة يف �شوق العمل، واإمنا 
لن  امل�شتقبل  لأن  رقمية  اإىل  التخ�ش�شات  الأعمال  جميع  بتحويل  امل�شتقبل 

يكون اإل للمعرفة. 
وبني اأبوغزاله اأن �شركة طالل اأبوغزاله للملكية الفكرية ا�شتطاعت اأن تكون 
الأوىل يف العامل لأنها اجتهت لتكون �شركة رقمية ومعرفية بكافة اأعمالها. 
ودعا الطلبة اإىل بالتحدي واملثابرة من اأجل ر�شالتهم، دون انتظار دعم من 

اأي جهة، فالإبداع والتميز والبتكار ل يكون اإل من خالل ال�شخ�س نف�شه. 
وفيما يتعلق باملذكرة فقد مت التفاق على ت�شكيل فريق من اجلانبني لبحث 
اجلامعة  واعتماد  التدريب،  خدمات  تقدمي  جمال  يف  التعاون  واآليات  �شبل 
كمقر للتدريب وعقد المتحانات على �شهادة دبلوم طالل اأبوغزاله الدولية 
اأبوغزاله يف اجلامعة  ملهارات تقنية املعلومات، واإن�شاء حمطة معرفة طالل 
الها�شمية وجتهيزها والتعاون يف ان�شاء برامج دبلومات الت�شويق الإلكرتوين، 
اأثناء  للمعلمني  تربوي  دبلوم  اإىل  بالإ�شافة  اخلدمة،  قبل  املعلمني  وتاأهيل 
املعلومات  تكنولوجيا  دبلوم  اإن�شاء  بحث  ت�شمل  كما  تربية.  دبلوم  اخلدمة 
والت�شالت، وبكالوريو�س طالل اأبو غزالة يف املحا�شبة الدولية، وعقد دورات 
التعاون  اإىل  بالإ�شافة  والبتكار،  الإبـــداع  مبجال  خا�شة  وتدريبية  مهنية، 
وت�شجيل  الفكرية  امللكية  حقوق  جمــال  ويف  واملحا�شبة  التدقيق  عمليات  يف 

العالمات التجارية.

•• �سول-رويرتز:

الــنــفــط ام�س  اأ�ـــشـــعـــار  تـــراجـــعـــت 
اأعلى  قـــرب  تــظــل  لكنها  اجلــمــعــة 
اأ�شابيع  ثــمــانــيــة  يف  مــ�ــشــتــويــاتــهــا 
املخزونات  انــخــفــا�ــس  مــن  بــدعــم 
الرامية  اأوبك  وجهود  الأمريكية 

خلف�س الإنتاج.
 0651 ــــاعــــة  ــــش ــــ� ال وبـــــحـــــلـــــول 
بــتــوقــيــت جــريــنــتــ�ــس تـــراجـــع خام 
الــقــيــا�ــس الــعــاملــي مــزيــج بــرنــت يف 
�شنتات  ثــمــانــيــة  الآجـــلـــة  الــعــقــود 
 51.41 اإىل  بـــاملـــئـــة   0.2 اأو 
دولر للربميل. ونــزل خــام غرب 
يف  الأمــريــكــي  الــو�ــشــيــط  تك�شا�س 
اأو  �شنتات  ع�شرة  الآجــلــة  العقود 
دولر   48.94 اإىل  بــاملــئــة   0.2

للربميل.
ارتفع  الـــ�ـــشـــابـــقـــة  اجلـــلـــ�ـــشـــة  ويف 
م�شتوياتهما  اأعــلــى  اإىل  اخلــامــان 
مــنــذ 31 مــايــو اأيـــــار بــدعــم من 
يف  الآجــلــة  البنزين  عقود  �شعود 
دعم  تلقي  بعد  املتحدة  الــوليــات 
الرامية  اأوبـــك  اأحـــدث جهود  مــن 
الــ�ــشــادرات وهــبــوط حاد  خلف�س 

يف خمزونات اخلام الأمريكية.
اإدارة  مـــــن  بــــيــــانــــات  واأظــــــهــــــرت 

•• لندن-رويرتز:

للم�شاهمني  عــائــدة  خ�شارة  تكبده  باركليز  بنك  اأعــلــن 
مليار   1.57( ا�ــشــرتلــيــنــي  جــنــيــه  مــلــيــار   1.2 بــلــغــت 
دولر( يف الن�شف الأول من العام مع حتمله 2.5 مليار 

ا�شرتليني مرتبطة ببيع اأن�شطته الأفريقية.
وقال البنك ام�س اجلمعة اإنه خ�شر 1.4 مليار ا�شرتليني 
ب�شبب بيع ح�شة ن�شبتها 33 باملئة يف جمموعة باركليز 
اأفريقيا كما حتمل تكاليف انخفا�س قيمة قدرها 1.1 

مليار ا�شرتليني مرتبطة ب�شفقة البيع.
ويف يونيو حزيران خف�س باركليز ح�شته يف جمموعة 
لوجود  نهاية  لي�شع  باملئة   15 اإىل  اأفريقيا  باركليز 

عاما مع عودة   90 اأكــرث من  ا�شتمر  القارة  رئي�شي يف 
البنك للرتكيز على بريطانيا والوليات املتحدة.

املال  راأ�ـــس  كفاية  ن�شبة  الأفريقية  الــوحــدة  بيع  وعــزز 
اإنه  امل�شرف  وقــال  باملئة   13.1 اإىل  للبنك  الأ�شا�شي 
التخارج  يوؤتي  حاملا  باملئة   13.4 اإىل  الن�شبة  �شريفع 

اأثره الكامل. 
و�ــشــجــل بــاركــلــيــز اأربـــاحـــا قــبــل الــ�ــشــرائــب بــلــغــت 2.3 
ملياري  مع  مقارنة  الأول  الن�شف  يف  ا�شرتليني  مليار 
ت�شمل  اأن  قبل  عـــام،  قبل  الــفــرتة  نف�س  يف  ا�شرتليني 

النتائج اأثر بيع الوحدة الأفريقية.
التي  املحللني  تقديرات  متو�شط  دون  الأربـــاح  وجــاءت 

جمعها البنك والبالغ 2.7 مليار ا�شرتليني.

اأ�صهم اأوروبا ترتاجع ب�صغط قطاع التكنولوجيا 
•• ميالنو-رويرتز:

تراجعت الأ�شهم الأوروبية يف التعامالت املبكرة ام�س اجلمعة مع هبوط اأ�شهم 
�شركات التكنولوجيا التي اقتفت اأثر خ�شائر نظرياتها العاملية بعد نتائج دون 
اأمــازون العمالقة بينما مل جتد ال�شوق دعما يف �شل�شلة من  التوقعات ل�شركة 
تقارير النتائج املالية.وانخف�س موؤ�شر قطاع التكنولوجيا الأوروبي، الأف�شل 
اأداء منذ بداية العام، بن�شبة 1.5 باملئة لي�شاهم يف تراجع املوؤ�شر �شتوك�س 600 

لالأ�شهم الأوروبية 0.8 باملئة بحلول ال�شاعة 0717 بتوقيت جرينت�س.
�شهم  باملئة.وهبط   0.4 الربيطاين   100 تاميز  فاينن�شال  املوؤ�شر  وتــراجــع 
يو.بي.اإ�س 3.8 باملئة لي�شكل اأكرب �شغط على املوؤ�شر �شتوك�س 600 الأوروبي. 
واأبقى البنك ال�شوي�شري على توقعات حذرة للن�شف الثاين من 2017 بعدما 
�شجل زيادة غري متوقعة يف �شايف ربح الربع الثاين.ومن بني اأكرب اخلا�شرين 
اأعلنتا  اللتني  بروك�شيمو�س  و�شركة  الــ�ــشــيــارات  ل�شناعة  ريــنــو  �شركة  اأ�شهم 
بعدما  قيا�شي  م�شتوى  اإىل  باملئة   7.4 اأديدا�س  �شهم  اأي�شا.و�شعد  نتائجهما 
رفعت املجموعة توقعاتها لل�شنة باأكملها مع حت�شن هوام�س الربح الذي �شاعد 
�شركة �شناعة امل�شتلزمات الريا�شية الأملانية على حتقيق منو ن�شبته 18 باملئة 

يف اأرباحها الت�شغيلية يف الربع الثاين.
0.97 باملئة بينما انخف�س  40 الفرن�شي  وعند فتح ال�شوق نزل املوؤ�شر كاك 

داك�س الأملاين 0.53 باملئة.

تعهدوا  التي  الإنتاج  لتخفي�شات 
منتجي  كــبــار  عقد  اأن  بــهــا.ومــنــذ 
النفط يف العامل اجتماعا يف �شان 
ارتفعت  الثــنــني  يــوم  بطر�شربج 
اأ�شعار اخلام نحو �شتة باملئة بدعم 
من توقعات بتعميق التخفي�شات.

الفعلي  القائد  ال�شعودية،  وقالت 
تــخــطــط خلف�س  ـــهـــا  اإن لأوبـــــــك، 
6.6 مليون  اإىل  �ــشــادرات اخلــام 
برميل يوميا يف اأغ�شط�س اآب مبا 
يــقــل نــحــو مــلــيــون بــرمــيــل يوميا 

عن م�شتواها قبل عام.

الأمريكية  الـــطـــاقـــة  مــعــلــومــات 
الوليات  اخلــام يف  اأن خمــزونــات 
حادا  انــخــفــا�ــشــا  �شجلت  املــتــحــدة 
بــرمــيــل يف  7.2 مــلــيــون  بـــواقـــع 
يونيو   21 يف  املــنــتــهــي  الأ�ــشــبــوع 
حزيران بفعل قوة ن�شاط التكرير 

وزيادة ال�شادرات.
ووجــــدت اأ�ــشــعــار الــنــفــط دعــمــا يف 
اتــفــاق جــديــد بــني اأوبــــك وبع�س 
املـــنـــتـــجـــني خــــارجــــهــــا عـــلـــى كبح 
وت�شجيع  الـــنـــيـــجـــريي  الإنـــــتـــــاج 
المتثال  عــلــى  الأعـــ�ـــشـــاء  بــعــ�ــس 
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العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2266  تنفيذ عمايل 
الفنية   جمهول حمل  ال�شالمة للخدمات  املنفذ �شده/1- باب  اىل 
اأقام  قد  عبداملياجي    املياجي  �شرج  التنفيذ/  ان طالب  القامة مبا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طــالــب  اىل  درهـــم   )10223( وقـــدره  بــه 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�ــشــوم  درهــم   911 مبلغ  اىل  بال�شافة 
املحكمة �شتبا�شر الجــراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2322   تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- م�شغل رمي الوري للمالب�س   جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ حممد غالم رويانى �شفيق الرحمن -  قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )9657( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�شافة 
اىل مبلغ 914 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
املذكور  بالقرار  اللــتــزام  عــدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجـــراءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2323  تنفيذ عمايل 
 اىل املنفذ �شده/1- رويل ل�شناعة ال�شناديق والوعية اخل�شبية - �س ذ م م   
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ كا�شف خان م�شكني خان 
- قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقــدره )14482( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�ــشــوم  درهــم    1204 مبلغ  اىل  بال�شافة 
اللتزام  عــدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجـــراءات  �شتبا�شر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2236  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- مطعم ومقهي اب�شريون - �س ذ م م    جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد ماأمون حممد ظهانغري الوم   قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )14479( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�شافة 
اىل مبلغ 1234 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�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2420  تنفيذ عمايل 
م   جمهول  م  ذ  الفنية - �س  املنفذ �ــشــده/1- كال�شيك للخدمات  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد عادل عبد املختار   قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )23829( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�شافة 
اىل مبلغ 1871 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�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2432  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- بال�س & مور للمقاولت   جمهول حمل القامة 
الدعوى  عليك  اأقـــام  قــد   - لوبيجا  في�شنت  التنفيذ/  طالب  ان  مبــا 
وقدره  بــه  املنفذ  املبلغ  بــدفــع  والــزامــك  اعـــاله  املــذكــورة  التنفيذية 
)13950( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�شافة اىل 
مبلغ 1154 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجـــراءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/6003  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- �شركة نيو هبي لتجارة املــواد الغذائية - ذ م م   جمهول 
حمــل القــامــة مبــا اأن املــدعــي/ريــحــان احــمــد ريــا�ــس الــديــن   قــد اأقـــام عليك 
درهم(   17840( وقــدرهــا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الــدعــوى 
وتـــذكـــرة عــــوده مبــبــلــغ )1000 درهــــم( والــر�ــشــوم واملــ�ــشــاريــف  رقـــم ال�شكوى 
الربعاء   يــوم  جل�شة  لها  وحـــددت    )MB174380117AE/2017(
فاأنت  لذا   Ch1.A.2  : بالقاعة  م�شاءا   15.00 ال�شاعة    2017/8/2 املوافق 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/3276  عمايل جزئي             

اك�شربي�س  وحاليا  �شابقا  م  م  ذ  �س   - العامة  للتجارة  ايفرون  عليه/1-  املدعى  اىل 
املدعي/كامينها  اأن  مبــا  القــامــة  حمــل  جمــهــول   - م   م  ذ  �ــس   - للتجارة  فري�شت 
برمياوارانا اتهوكورالجي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات 
عمالية وقدرها )76866 درهم( وتذكرة عوده مببلغ وقدره )800 درهم( وبالر�شوم 
وامل�شاريف  يف ال�شكوى رقم )AE 171621373 MB(  وحددت لها جل�شة 
يوم الثالثاء   املوافق 2017/8/1  ال�شاعة 8.30 �شباحا  بالقاعة : Ch1.A.2  لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيــام على الأقــل ويف حالة تخلفك فان  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2330  تنفيذ عمايل 
موديان�شيالجي    با�شناياكي  با�شناياكي  باندارا  �شانديكا  �شده/1-  املنفذ  اىل 
لعمال  ال�شكندرية  جنمة  التنفيذ/  طــالــب  ان  مبــا  القــامــة  حمــل  جمــهــول 
املــذكــورة اعاله  التنفيذية  الــدعــوى  اأقـــام عليك  قــد    - م  م  ذ  �ــس  ال�ــشــبــاغ - 
او  التنفيذ  درهــم اىل طالب  وقــدره )10220(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والــزامــك 
خزينة املحكمة. بال�شافة اىل مبلغ      درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الجــراءات  �شتبا�شر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2381  تنفيذ عمايل 
�ــس ذ م م    املــعــادن -  املنفذ �ــشــده/1- حممد عــمــران احــمــد لتجارة  اىل 
�شري  بــهــادور فلك  التنفيذ/ علي  ان طالب  القــامــة مبا  جمهول حمل 
-  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقــدره )12950( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�ــشــوم  درهـــم   1079 مبلغ  اىل  بال�شافة 
اللتزام  عــدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجـــراءات  �شتبا�شر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1195   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- كلداري الكهروميكانيكية - �س ذ م م  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/علي حاجي عبداهلل عو�شي قرقا�س - �س 
الدعوى  اأقــام عليك  : �شمرية عبداهلل علي قرقا�س  قد  م م وميثله  ذ 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )70582( 
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�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/64   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- �شركة فيال مودا ليف �شتايل 2-�شركة جمموعة كابيكو 
عليها  املدعي  ال�شركتان  ملديونيو  الكفيل  ب�شفتها  كوتية/  ك  م  �س  القاب�شة 
الوىل والثانية - جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك امل�شرق 
- �س م ع وميثله : حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي - قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بالت�شامن والتكافل بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )23841464( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الجــراءات  �شتبا�شر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1781   تنفيذ جتاري  
 - زاده  اله �شاحلي  م 2-جعفر في�س  م  ذ   - التجارية  تبار  �شركة  املنفذ �شدهم/1-  اىل 
ب�شفته كفيل و�شامن ملديونية �شركة تبار التجارية - ذ م م 3- انفينيتى كوم للتجارة - �س 
ذ م م - ب�شفتها كفيلة و�شامنة ملديونية �شركة تبار التجارية - ذ م م 4- ملتى كوم للتجارة 
العامة - �س ذ م م  - ب�شفتها كفيلة و�شامنة ملديونية �شركة تبار التجارية - ذ م م جمهويل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ملي ايران - فرع بر دبي وميثله : حممد عي�شى 
�شلطان ال�شويدي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بالت�شامن 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2297143.79( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجــراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1464   تنفيذ جتاري  
امل�شنداين - ب�شفته كفيل �شامن ملديونية  امل�شندانى  ناراين �شبهراج  املنفذ �شدهم/1-  اىل 
افــوان للتجارة العامة - �س ذ م م  2- فخر الدين حميدى - ب�شفته كفيل �شامن ملديونية 
افوان للتجارة العامة - �س ذ م م 3-علم�شندانى ارجندا�س نارايندا�س - ب�شفته كفيل �شامن 
ملديونية افوان للتجارة العامة - �س ذ م م  4-�شنجاى كومار نارايندا�س عامل�شندانى - ب�شفته 
كفيل �شامن ملديونية افوان للتجارة العامة - �س ذ م م 5- �شركة افوان للتجارة العامة  - �س 
ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ابوظبي التجاري وميثله : حممد 
عي�شى �شلطان ال�شويدي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )13773013.57( 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�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4292  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بالتينيوم �شي دبليو كيه خلدمات ت�شجيل املركبات �س.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / جون مانغيو بامينتوان  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)53514 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB172999874AE:ال�شكوى رقــم  وامل�شاريف  والــر�ــشــوم  درهـــم(   2000(
وحــــــددت لــهــا جــلــ�ــشــة يــــوم الـــثـــالثـــاء املــــــــوافــــــــق:2017/8/22 الــ�ــشــاعــة 08.30 �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  اأو  باحل�شور  مكلف  فــاأنــت  لــذا   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�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6756  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-كيو تي �شي للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / ا�شمر علي �شاه جول رايب �شاه  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها)17514 درهم( وتذكرة عوده مببلغ وقدره )800 درهم( 
لها  وحــددت    AE175170130MB:رقم ال�شكوى  يف  وامل�شاريف  وبالر�شوم 
 ch1.A.2:بالقاعة ال�شاعة 15.00 م�شاءا  املوافق:2017/8/2  الربعاء  جل�شة يوم 
من  لديك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  اأو  باحل�شور  مكلف  فــاأنــت  لــذا 
حالة  ويف  الأقـــل،  على  اأيـــام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مــذكــرات 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4396  عمايل جزئي

�س.ذ.م.م  واخلفيفة  الثقيلة  بال�شاحنات  للنقل  الدين  1-كمال   / عليه  املدعي  اىل 
جمــهــول حمــل القـــامـــة مبــا ان املــدعــي / كــلــفــراز احــمــد امــتــيــاز احــمــد  قــد اأقـــام 
عــلــيــك الـــدعـــوى ومــو�ــشــوعــهــا املــطــالــبــة مبــ�ــشــتــحــقــات عــمــالــيــة وقـــــدرهـــــا)14506 
درهـــــم( وتـــذكـــرة عــــوده مبــبــلــغ وقـــــدره )800 درهـــــم( وبــالــر�ــشــوم واملــ�ــشــاريــف يف 
الثالثاء  يـــوم  جل�شة  لــهــا  وحــــددت    AE172793433MB:رقم الــ�ــشــكــوى 
مكلف  فــاأنــت  لــذا   ch1.A.2:بالقاعة �ــس   08.30 ال�شاعة  املــــوافــــق:2017/8/15 
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  .

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7583  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-تي �شي اف ا�س للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /�شبري احمد حبيب اهلل  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  عــودة  وتذكرة  درهــم(   15784( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وحـــددت    MB175518147AE:ال�شكوى رقــم  وامل�شاريف  والــر�ــشــوم 
 ch1.A.2:جل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/8/2 ال�شاعة 15.00 م�شاءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لــذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5299  عمايل جزئي

�ــــس.ذ.م.م  املــعــامــالت  اىل املــدعــي عليه / 1-وايــــت داميــونــد خلــدمــات متابعة 
جمــهــول حمـــل القـــامـــة مبـــا ان املـــدعـــي /وقـــــار عــلــي عـــبـــدالـــرزاق  قـــد اأقـــام 
 15000( وقــدرهــا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الــدعــوى  عليك 
درهـــــم( وتـــذكـــرة عـــــودة مبــبــلــغ )3000 درهـــــم( والـــر�ـــشـــوم واملـــ�ـــشـــاريـــف رقم 
املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�شة  ال�شكوى:mb171416879ae  وحددت 
مكلف  فــاأنــت  لـــذا   ch1.A.2:بالقاعة مــ�ــشــاءا   15.00 الــ�ــشــاعــة   2017/8/1
او  مــذكــرات  مــن  لديك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/359  عمايل كلي

اىل املدعي عليه / 1-احلمرا لتجارة ال�شماك الطازجة جمهول حمل القامة مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  ان املدعي /م�شطفى علوان حممد احمدي  قد 
 900( مببلغ  عــودة  وتذكرة  درهــم(   93894( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
  ae161925949mb/2016:درهم( والر�شوم وامل�شاريف يف ال�شكوى رقم
�س   09.30 الــ�ــشــاعــة   2017/8/24 املـــوافـــق  اخلــمــيــ�ــس  يـــوم  جــلــ�ــشــة  لــهــا  وحـــــددت 
وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا   ch2.E.22:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل ، علما بان مت تعجيل الدعوى من الوقف .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6896  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-المــريي للخدمات الفنية �ــس.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /فينكاتي�س كونابايل  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   1000( مببلغ  عــودة  وتذكرة  درهــم(   11550( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb175066293ae  وحددت لها جل�شة 
يوم الثالثاء املوافق 2017/8/1 ال�شاعة 08.30 �س مبكتب 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�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/1180  عمايل  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- ادمز فرع من �شو �شيتي �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/5/29  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�شالح/حممد فريوز بونامبات نيلوت بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ 
العودة  الف وخم�شمائة وت�شعة وع�شرون درهما( وتذكرة  )مائتان وثمانية وع�شرون 
اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحقت بخدمة �شاحب عمل 
ما  ن�شيبه منها ورف�شت  املدعي من  واعفت  امل�شروفات  باملنا�شب من  والزمتها  اخر 
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�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2016/800  عقاري كلي 
اىل املحكوم عليه/1- حممد علي مو�شى علي �شيف النقبي جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
للتمويل  ل�شالح/امالك  اعــاله  املــذكــورة  الــدعــوى  يف    2017/4/17 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت 
)�شركة م�شاهمة عامة( ف�شخ التعاقد املربم بني املدعية واملدعي عليه اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك 
ومالحقها - عن الوحدة العقارية مو�شوع الدعوى رقم:1304 الكائنة بالعقار امل�شمى ارماين ريزيدن�س 
املقام على قطعة الر�ــس رقــم:155 مبنطقة برج خليفة والــزام املدعي عليه بت�شليم الوحدة العقارية 
الجارة   - العقاري  القيد  والــغــاء  منها  املدعية  ومتكني  للمدعية  حيازتها  ورد  ال�شواغل  مــن  خالية 
والمالك  الرا�ــشــي  دائــرة  وتكليف  عليه  املدعي  ل�شالح  امللكية  �شهادة  يف  الـــواردة  الذمة  يف  املو�شوفة 
لتنفيذ ذلك والزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية تعوي�شا قدره اربعة ماليني درهم والزمت املدعي 
لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل  درهــم  الف  ومبلغ  امل�شاريف  عليه 
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�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2014/559  جتاري  جزئي 

نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  عبداهلل  حممد  عي�شى  عليه/1-فهد  املحكوم  اىل 
املذكورة  الــدعــوى  يف    2015/3/3 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بــان 
للمدعية مبلغ  يــوؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام  �ــس.م.ع  التمويل  ل�شالح/دار  اعاله 
تاريخ:2014/1/28  من  �شنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  درهــم(   37647.20(
وحتى متام ال�شداد والزمته بامل�شروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�شت ما زاد على 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�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4029  عمايل جزئي
امليكانيكية والكهربائية ذ.م.م - فرع دبي  اىل املدعي عليه / 1-هايدون للمقاولت 
اأقــام عليك الدعوى  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /ويليم برو�س باين  قد 
عوده  وتذكرة  درهــم(  وقــدرهــا)267.254  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
  MB170395865AE:مببلغ )3000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى
الــ�ــشــاعــة 08.30 �س  املــــــــوافــــــــق:2017/8/21  يــــوم الثـــنـــني  لــهــا جــلــ�ــشــة  وحــــــددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  اأو  باحل�شور  مكلف  فــاأنــت  لــذا   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�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3262  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الفهيم لل�شناعات ال�شمنتية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /�شارا حممد علي حاجي خدابخ�شى  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها)58750 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( والر�شوم 
وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB170698551AE  وحددت لها جل�شة يوم الثنني 
املوافق:2017/7/31 ال�شاعة 08.30 �س 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 بتق�شري ميعاد التكليف باحل�شور لربعه ايام .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5397  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ميني كرك جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /فريناندو 
مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الــدعــوى  عليك  اأقـــام  قــد  كــروز  فرينانديز 
والر�شوم  عمالية وقدرها )13210 درهــم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهــم( 
جل�شة  لها  وحـــددت   MB173804918AE:ال�شكوى رقــم  وامل�شاريف 
 ch1.A.2:بالقاعة م�شاءا   15.00 ال�شاعة   2017/8/2 املوافق  الربعاء  يوم 
لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لــذا 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ، مع 

تق�شري مدة العالن اىل اربعة ايام.
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4743  عمايل جزئي

اىل املـــدعـــي عــلــيــه / 1-زمـــزمـــة اعـــمـــال الــتــمــديــدات الــكــهــربــائــيــة �ــــــس.ذ.م.م 
جمــهــول حمــل القــامــة مبــا ان املــدعــي /عــثــمــان حــيــدر غــالم عبا�س قــد اأقام 
 12.600( وقــدرهــا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الــدعــوى  عليك 
درهـــــم( وتـــذكـــرة عـــــودة مبــبــلــغ )2000 درهـــــم( والـــر�ـــشـــوم واملـــ�ـــشـــاريـــف رقم 
ال�شكوى:MB172079244AE وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 
2017/8/2 ال�شاعة 08.30 �س مبكتب 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�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/2106  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- ان اي اف ايه ات�س الكهروميكانيكية �ــس.ذ.م.م  جمهول حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/5/17  يف الدعوى 
للمدعي مبلغ  توؤدي  باأن  عليها  املدعى  بالزام  بي�شوا�س  ل�شالح/للتو  اعاله  املذكورة 
)12292( درهم وتذكرة عودة اىل موطنه على الدرجة ال�شياحية عينا او قيمتها وقت 
تنفيذ احلكم نقدا مامل يلتحق بخدمة رب عمل اخر والزمت املدعي عليها باملنا�شب 
قابال  احلــ�ــشــوري  مبثابة  حكما   . منها  ن�شيبه  مــن  املــدعــي  واعــفــت  امل�شروفات  مــن 
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�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4925  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ماب ماجنمنت لال�شت�شارات �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
املطالبة  ومو�شوعها  الــدعــوى  عليك  اأقــام  قد  كــومــار   /اندرجيت  املدعي  ان  مبا 
درهم(   2000( مببلغ  عــودة  وتذكرة  درهــم(   39907( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB172697047AE/2017  وحددت 
 ch1.A.2:لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2017/8/15 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لــذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5632  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-نريفانا لتاأجري بيوت العطالت �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /ويلفريدو جرلو�شريو باجنيلينان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )22443 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�شكوى:MB174531090AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
 ch1.A.5:لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/8/7 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لــذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5666  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-دوراكون للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /اباراو يالكال  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات 
والر�شوم  درهـــم(   2000( مببلغ  عـــودة  وتــذكــرة  درهـــم(   15687( وقــدرهــا  عمالية 
يوم  جل�شة  لها  وحــددت    MB174423668AE:ال�شكوى رقــم  وامل�شاريف 
بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت  ال�شاعة 15.00 م�شاءا  املوافق 2017/8/2  الربعاء 
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�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5676  عمايل جزئي
املباين جمهول حمل  الذهبي خلدمات تنظيف  املدعي عليه / 1-اخلليج  اىل 
القامة مبا ان املدعي /�شداد ح�شني �شاه جالل  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
مببلغ  عــودة  وتــذكــرة  درهـــم(   15968( وقــدرهــا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
  MB174049342AE:2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى(
م�شاءا   15.00 ال�شاعة   2017/8/2 املــوافــق  الربــعــاء  يــوم  جل�شة  لها  وحـــددت 
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 ، مع تق�شري مدة العالن  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4448  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حدائق المارات للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل 
الدعوى ومو�شوعها  اأقــام عليك  �شنو�س  قد  املدعي /بري�شي  ان  القامة مبا 
مببلغ  عــودة  وتــذكــرة  درهـــم(   25833( وقــدرهــا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
)2000 درهم( رقم ال�شكوى:mb170541388ae  وحددت لها جل�شة يوم 
الثالثاء املوافق 2017/8/15 ال�شاعة 08.30 �س 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�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5548  عمايل جزئي
حمل  جمهول  �ــــس.ذ.م.م  وال�شياحة  لل�شفر  ا�ــشــرف  1-�شهيل   / عليه  املــدعــي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /في�شان �شالح حممد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )22607 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb173996154ae  وحددت لها 
 ch1.A.1:بالقاعة 08.30 �س  ال�شاعة   2017/8/3 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لــذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7186  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مابكوم للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /انور �شكريالن ان�شاري  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   3000( مببلغ  عــودة  وتــذكــرة  درهـــم(   4493( وقــدرهــا  عمالية  مب�شتحقات 
  mb175202200ae:ال�شكوى رقــم  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
مبكتب  �ــس   08.30 ال�شاعة   2017/8/2 املــوافــق  الربــعــاء  يــوم  جل�شة  لها  وحـــددت 
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�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6595  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مقهى �شيورو�س باي ما�شون جمهول حمل القامة 
مبـــا ان املـــدعـــي /جــيــنــيــفــر بـــواكـــني كــاربــونــيــل  قـــد اأقـــــام عــلــيــك الدعوى 
وتذكرة  درهم(   15907( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
عـــودة مببلغ )3000 درهــــم( والــر�ــشــوم واملــ�ــشــاريــف واتــعــاب املــحــامــاة رقم 
ال�شكوى:mb174951832ae  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 
مكلف  فاأنت  لــذا   ch1.A.2:بالقاعة م�شاءا   15.00 ال�شاعة   2017/8/2
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/2784  عمايل  جزئي 
اىل املدعي عليه/1- احلرمني للمفرو�شات �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/حممد جهاجنري ديلوفار ح�شني نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
املنعقدة بتاريخ 2017/7/6  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/حممد جهاجنري 
درهم   )40.744( مبلغ  للمدعي  تــوؤدي  باأن  عليها  املدعى  بالزام  ديلوفار ح�شني 
والزمتها باملنا�شب من امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه منها . حكما مبثابة 
احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر 
اآل  �شعيد  را�شد بن  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  با�شم �شاحب  العــالن �شدر  هذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/2364  عمايل  جزئي 
دبــي  جمهول حمل  فــرع   - ذ.م.م  الكهربائية  املــقــاولت  �شركة  عليه/1-  املــدعــي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/راداكري�شنان رينجاراجان نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
ل�شالح/راداكري�شنان  اعـــاله  املـــذكـــورة  الــدعــوى  يف    2017/6/12 بــتــاريــخ  املــنــعــقــدة 
وتذكرة  درهم   )241696( مبلغ  للمدعي  تــوؤدي  باأن  عليها  املدعى  بالزام  رينجاراجان 
العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �شاحب 
عمل اخر والزمتها باملنا�شب من امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه فيها ورف�شت 
. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني  ما عدا ذلك من طلبات 
ال�شيخ  ال�شمو  با�شم �شاحب  التايل لن�شر هذا العــالن �شدر  اليوم  اعتبارا من  يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/1413  عمايل  جزئي 

اىل املدعي عليه/1- ديزرت بريل خدمات حتميل وتفريغ الب�شائع �س.ذ.م.م  جمهول 
املحكمة  بان  نعلنكم  �شم�س احلق  املدعي/حممد جمال حممد  ان  القامة مبا  حمل 
ل�شالح/ اعــاله  املــذكــورة  الدعوى  يف    2017/6/13 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت 
حممد جمال حممد �شم�س احلق بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )5996( 
او ما يقابلها نقدا مببلغ )1000 درهــم( ما مل  درهــم وتــذكــرة عــودة اىل وطنه عينا 
واعفت  امل�شاريف  من  باملنا�شب  والزمتها  اخر  عمل  �شاحب  بخدمة  التحق  قد  يكن 
املدعي من ن�شيبه 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�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6336  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-طيف املدينة للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأقــام  قد  ا�شلم   حممد  اعجاز  حممد   / املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)9925 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB174897191AE  وحددت لها جل�شة 
لذا   ch1.A.1:بالقاعة م�شاءا   15.00 ال�شاعة  املــوافــق:2017/8/1  الثالثاء  يوم 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقــل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  ، وامرت بتق�شري املدة.
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5757  عمايل جزئي
مبا  القــامــة  حمل  جمهول  العقارية  للو�شاطة  هومز  1-درمي   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام عليك الدعوى  ان املدعي / �شيد عبا�س ح�شني �شيد اكرب ح�شني جعفري  قد 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)10000 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB174531101AE:ال�شكوى رقــم  وامل�شاريف  والــر�ــشــوم  درهـــم(   2000(
الــ�ــشــاعــة 15.00 م�شاءا  املــــــوافــــــق:2017/8/1  الــثــالثــاء  يـــوم  لــهــا جــلــ�ــشــة  وحـــــددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  اأو  باحل�شور  مكلف  فــاأنــت  لــذا   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�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3415  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-املا�س خلدمات تنظيف املباين وامل�شاكن �س.ذ.م.م جمهول 
الدعوى  اأقــام عليك  ال�ــشــالم  قد  را�شيل رفيق   / املدعي  ان  القامة مبا  حمل 
وتذكرة عوده  درهم(  وقدرها)60828  عمالية  املطالبة مب�شتحقات  ومو�شوعها 
  mb171365216ae:مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى
الــ�ــشــاعــة 08.30 �س  املــــــوافــــــق:2017/8/16  الربـــعـــاء  يـــوم  لــهــا جل�شة  وحــــددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
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�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6539  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�شمان للمقاولت �ــس.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
املطالبة  الــدعــوى ومو�شوعها  عليك  اأقـــام  قــد  مــيــاه   الــرحــمــن حممد خليل  عــطــاء   /
مب�شتحقات عمالية وقدرها)16596 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1000 درهم( والر�شوم 
وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB175045968AE/2017  وحددت لها جل�شة يوم 
الثالثاء املوافق:2017/8/1 ال�شاعة 15.00 م�شاءا بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور 
�شيكون  احلكم  فــاأن  تخلفك  ويف حالة  الأقــل،  على  اأيــام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة 

مبثابة ح�شوري  ، وامرت املحكمة بتق�شري مدة العالن.
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4370  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-خالد �شناءاهلل للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأقــام عليك الدعوى ومو�شوعها  مبا ان املدعي / حممد عبا�س حممد عــارف  قد 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)12012 درهم( وتذكرة عوده مببلغ وقدره )800 
درهم( وبالر�شوم وامل�شاريف يف ال�شكوى رقم:AE172164900MB  وحددت 
 ch1.A.5:لها جل�شة يوم الثنني املوافق:2017/8/21 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  اأو  باحل�شور  مكلف  فــاأنــت  لــذا 
حالة  ويف  الأقـــل،  على  اأيـــام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مــذكــرات 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4846  عمايل جزئي

حمل  جمهول  �ـــس.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  �شناءاهلل  1-خــالــد   / عليه  املدعي  اىل 
القـــامـــة مبــا ان املــدعــي /واجــــد حــ�ــشــني عــبــداخلــالــق  قــد اأقــــام عــلــيــك الدعوى 
عودة  وتذكرة  درهــم(   10284( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
  mb173248200ae:مببلغ )800 درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى
مبكتب  �ــس   08.30 ال�شاعة   2017/8/2 املــوافــق  الربــعــاء  يــوم  جل�شة  لها  وحـــددت 
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�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4673  عمايل جزئي
اىل املــدعــي عليه / 1-بــــاب الــنــجــم لــلــخــدمــات الــفــنــيــة �ــــــس.ذ.م.م جمــهــول حمل 
�شوامي  كري�شنا  موني�شوامي  موني�شوامي  /�ــشــريــدهــار  املــدعــي  ان  مبــا  القــامــة 
�شوندر  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها 
)49445 درهـــم( وتــذكــرة عـــودة مببلغ )1000 درهـــم( والــر�ــشــوم واملــ�ــشــاريــف رقم 
ال�شكوى:MB173633176AE/2017  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء 
مكلف  فاأنت  لــذا   ch1.A.2:بالقاعة �س   08.30 ال�شاعة   2017/8/15 املــوافــق 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12082 بتاريخ 2017/7/29   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5267  عمايل جزئي

�ــــس.ذ.م.م  املــبــاين  وتنظيف  الفنية  للخدمات  جــي  ار  1-ا�ـــس   / عليه  املــدعــي  اىل 
جمـــهـــول حمـــل القـــامـــة مبـــا ان املـــدعـــي /فــيــكــرمــاديــتــيــا رام بـــيـــاري  قـــد اأقــــام 
 19082( وقـــدرهـــا  عــمــالــيــة  مب�شتحقات  املــطــالــبــة  ومــو�ــشــوعــهــا  الـــدعـــوى  عــلــيــك 
رقم  ـــاريـــف  واملـــ�ـــش والــــر�ــــشــــوم  درهـــــــم(  عــــــودة مبــبــلــغ )1000  وتــــذكــــرة  درهـــــــم( 
الربعاء  يوم  لها جل�شة  ال�شكوى:MB173168282AE/2017  وحددت 
مكلف  فاأنت  لــذا   ch1.A.5:بالقاعة �س   08.30 ال�شاعة   2017/8/16 املــوافــق 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



السبت   29   يوليو    2017  م   -   العـدد  12082  
Saturday  29   July   2017  -  Issue No   12082الفجر الريا�ضي

1818

لو�س  لعمدة  الإيجابي  التعليق  اأم�س  الدولية  الأوملبية  اللجنة  ثمنت 
اجنلي�س المريكية اريك غار�شيتي الذي اعترب انه من الغباء للمدينة 
عدم املوافقة على ا�شت�شافة دورة الألعاب الأوملبية ال�شيفية عام 2028. 
اىل  اللكرتوين  بالربيد  ر�شالة  الدولية يف  الأوملبية  اللجنة  واو�شحت 
وكالة فران�س بر�س “ان اللجنة الوملبية الدولية تثمن التعليق اليجابي 
للعمدة غار�شيتي حول اهتمام لو�س اجنلي�س با�شت�شافة الألعاب الأوملبية 
يف 2028«. وكما ا�شارت بعد الجتماع الخري لأع�شاء اللجنة الوملبية 
ن�شختي  ل�شت�شافة  املــــزدوج  الت�شويت  مــبــداأ  فيه  اقــر  الـــذي  الــدولــيــة 
2024 و2028 معا، اكدت اللجنة انها تعمل مع املدينتني للتو�شل اىل 
اتفاق ثالثي . وتتناف�س لو�س اجنلي�س وباري�س على ا�شت�شافة اللعاب 
الوملبية يف 2024 و2028. و�شتعلن اللجنة الوملبية الدولية املدينة 
الفائزة بكل ن�شخة يف جمعيتها العمومية املقررة يف مدينة ليما يف 13 

�شبتمرب. وكان غار�شيتي قال يف مقابلة مع موقع بازفيد الأمريكي على 
اأوملبياد  ا�شت�شافة  اختيار  لعدم  اغبياء  �شنكون  الأربعاء  النرتنت  �شبكة 
علينا اللجنة الوملبية الدولية من الناحية  تعر�شه  ما  وتابع   2028
املالية مثري لالهتمام لدرجة اننا �شنكون اغبياء لعدم اختيار 2028 . 
وا�شار غار�شيتي اىل ان جلنة ملف تر�شيح لو�س اجنلي�س 2024 �شتعلن 
ال�شبوع املقبل عن نواياها، �شواء باختيار 2024 او 2028 . وهي املرة 
الأوىل التي يعرب فيها م�شوؤول امريكي علنا وبهذا الو�شوح عن ا�شتعداد 
لو�س اجنلي�س ل�شت�شافة العاب 2028 مع �شمانات مالية من اللجنة 

الوملبية الدولية وترك ن�شخة 2024 لباري�س.
وكان رئي�س اللجنة الوملبية الدولية الملاين توما�س باخ اعرب عن اأمله 
ولو�س  باري�س  مدينتي  بني  اغ�شط�س،  نهاية  قبل  اتفاق  اىل  بالتو�شل 

اجنلي�س حول ا�شت�شافة اأوملبيادي 2024 و2028.

ال�شهر  قبل  اجنلي�س  ولــو�ــس  بــاريــ�ــس  بــني  اتــفــاق  ح�شول  توقعه  وعــن 
اجلاري قال باخ “اآمل يف ذلك لأننا يف هذه احلالة ن�شتطيع ان نح�شر 
جــيــدا لــــدورة لــيــمــا«. وتــعــول لــو�ــس اجنلي�س عــلــى زيــــادة الــدعــم املايل 
نحو  اىل  )ي�شل  امل�شيفة  للدولة  الدولية  الوملبية  اللجنة  من  املقدم 
اختارت ا�شت�شافة ن�شخة 2028، لتعوي�س  حال  يف  دولر(  مليار   1،5
احــتــمــال خــ�ــشــارة الــ�ــشــركــات الــراعــيــة الــتــي وعـــدت بــدعــم مــلــف املدينة 
ل�شت�شافة اوملبياد 2024. و�شبق ان ا�شت�شافت لو�س اجنلي�س الألعاب 
اي�شا  مرتني  وباري�س  و1984،   1932 يف  مرتني  ال�شيفية  الأوملبية 
مرات يف  الفرن�شية ثالث  العا�شمة  وخ�شرت  و1924.   1900 عامي 
حماولتها ل�شت�شافة الوملبياد اعوام 1992 و2008 و2012، وهي 
لآخر  املئوية  الذكرى  مع  لتزامنها   2024 ن�شخة  با�شت�شافة  ترغب 

األعاب اوملبية ا�شت�شافتها.

العامل  بــطــل  كــو�ــشــتــا،  الـــــدراج روي  �ــشــيــقــود 
ال�شابق، ت�شكيلة فريق الإمــارات امل�شاركة يف 
يف  الــفــوز  اإىل حتقيق  �شاعياً  بــولــنــدا  جــولــة 

الت�شنيف العام. 
و�شين�شم اإىل الدراج الربتغايل الذي ي�شارك 
الدراجون  اجلــولــة  هـــذه  يف  الأوىل  لــلــمــرة 
وفالرييو  مــــودولــــو  ــا  ــا�ــش �ــش الإيـــطـــالـــيـــون 
اإليه  ين�شم  فــرياري، كما  وروبــريتــو  كونتي 
والدراج  العبدية،  اآيــت  اأن�س  املغربي  الــدراج 
الــ�ــشــلــوفــيــنــي مــاتــيــج مــوهــوريــتــ�ــس والــــدراج 

البولندي برزميي�شالف نيميت�س.
الأوىل  م�شاركته  عــن  حديثه  معر�س  ويف 
الــــدراج روي كو�شتا  بــولــنــدا، قــال  يف جــولــة 
2017: �شتكون  اأبوظبي لعام  بطل طواف 
هذه املرة الأوىل التي اأ�شارك فيها يف جولة 

بولندا. لقد عملت بجد على مدى الأ�شابيع 
املا�شية لال�شتعداد لهذه اجلولة، وخ�شعت 
الفريق يف  يف  زمالئي  مع  مكثفة  لتدريبات 

با�شو �شان بيليغرينو. 
ومراقبة  امل�شتمر  الــتــدريــب  مــن  وا�شتفدت 
متفائل  واأنــــــا  املــــدربــــني،  قــبــل  مـــن  الأداء 
الثاين  اجلـــزء  يف  جــيــدة  اإجنـــــازات  بتحقيق 
اختبار  اإىل  الآن  اأتــطــلــع  املــو�ــشــم.  هـــذا  مــن 
لياقتي ومهاراتي يف ال�شباق املقبل “اليوم” 
 2017 لعام  بولندا  جولة  وتــبــداأ  ال�شبت. 
29 يوليو، وتنتهي  ال�شبت  يف كراكوف يوم 
 4 تات�شاين�شكا” يوم اجلمعة  “بوكوفينا  يف 
اأغ�شط�س. وتتاألف اجلولة من �شبع مراحل، 
وت�شم 23 ت�شلقاً م�شنفاً مع اإ�شافة جديدة 
وذلك  “�شتريك”،  يف  الــثــالــثــة  املــرحــلــة  يف 

اإىل جــانــب وجـــود خــتــامــني عــلــى الــتــالل يف 
النهاية  خــط  اإىل  و�ـــشـــوًل  “زاكوباين”، 

اجلبلي يف “بوكوفينا تات�شاين�شكا”. 
مـــراحـــل منا�شبة  اأربـــــع  وتــتــ�ــشــمــن اجلـــولـــة 
ال�شرعة  ب�شباقات  املتخ�ش�شني  للدراجني 
والــــرابــــعــــة  والـــثـــانـــيـــة  الأوىل  )املــــرحــــلــــة 
املراحل الثالث  واخلام�شة(، يف حني تعترب 
املتخ�ش�شني  لــلــدراجــني  منا�شبة  املتبقية 
اأورلندو  ب�شباقات الت�شلق. من جانبه، قال 
مايني، املدير الريا�شي لفريق الإمــارات يف 
معر�س حديثه عن الت�شكيلة: يختلف م�شار 
الأعوام  يف  امل�شار  عن  العام  هــذا  يف  اجلولة 
ال�شباق  هــــذا  مـــن  �ــشــيــجــعــل  مـــا  الــ�ــشــابــقــة، 
�شباقاً حما�شياً ومثرياً. اأعتقد اأن املرحلتني 
ال�شاد�شة وال�شابعة �شتكونان مهمتني بالن�شبة 

مراكز  اإىل  يتطلعون  الذين  الــدراجــني  اإىل 
الت�شنيف العام مثل روي كو�شتا. و�شيتوىل 
كو�شتا مهمة الفوز مبراكز الت�شنيف العام، 
الفوز  اإىل  مودولو  الــدراج  �شي�شعى  حني  يف 
ت�شكيلتنا  تت�شمن  كما  ال�شرعة.  ب�شباقات 
عاود  والـــذي  العبدية،  اآيــت  املغربي  الـــدراج 
تعافيه  بعد  ال�شباقات  يف  امل�شاركة  مــوؤخــراً 
مـــن الإ�ـــشـــابـــة الــتــي تــعــر�ــس لــهــا يف �شباق 
اجلائزة الكربى يف لوغانو يف مايو املا�شي، 
ونحن �شعداء بعودته ونتطلع اإىل اأن يحقق 
ال�شبعة  الـــدراجـــني  نــتــائــج ممـــيـــزة. جــمــيــع 
بعيدين  كانوا  الت�شكيلة  هــذه  يف  امل�شاركني 
عن ال�شباقات يف الفرتة املا�شية ومن�شغلني 
�شباقهم  ال�شباق  هــذا  و�شيكون  بــالــتــدريــب، 

الأول يف اجلزء الثاين من هذا املو�شم.

الأوملبية الدولية تثمن موقف لغار�صيتي من األعاب 2028 

فريق االإمارات يعلن عن ت�سكيلته امل�ساركة يف جولة بولندا

الدراج روي كو�صتا يتطلع اإىل الفوز بالت�صنيف العام وزميله 
مودولو ي�صعى اإىل الفوز ب�صباقات ال�صرعة

الــقــدم ال�شالت  كــاأ�ــس كــرة  الــريــا�ــشــي بطولة  الــثــقــايف  الــذيــد  نـــادي  نظم 
مــن منت�شبي  فــرق   8 فيها  �ــشــارك  والــتــي  الــذيــد  بــنــادي  املغطاة  بال�شالة 

الن�شاط ال�شيفي.
وتــاأتــي الــبــطــولــة يف اإطــــار احلــر�ــس عــلــى تــنــوع الــفــعــالــيــات  بني الربامج 
وا�شتغالل  كامل  ب�شكل  امل�شاركني  اإ�شعاد  يتم  حتي  الرتفيهية  واللــعــاب 

الوقت يف ممار�شة الريا�شة واإفادة اجل�شم وبنيانه .
وتعد البطولة واحدة من الربامج التي تنظم يف اإطار روؤى واأهداف الهيئة 
العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة وجمل�س ال�شارقة الريا�شي وجمل�س اإدارة 

النادي وحتي يكون �شيف نادي الذيد ممتعا ومبدعاً للم�شاركني فيه .
ملركز  الــعــام  امل�شرف  الطنيجي  بــن خمي�س  را�ــشــد  او�ــشــح  الإطـــار  هــذا  ويف 
قدم  لــكــرة  بــطــولت  ي�شمل  الن�شاط  اأن  الــذيــد  بــنــادي  ال�شيفي  الن�شاط 
ال�شباحة والكارتيه والرماية وتن�س الطاولة  ال�شالت واخلما�شي وتعليم 

واألعاب ترفيهية ومهرجان للقراءة وحلقات حتفيظ قران ،
واأفاد بان الفعاليات ت�شمل اأي�شاً رحالت وور�س فنية وحما�شرات متنوعة 

وم�شابقات وزيارات لبع�س الماكن الرتاثية والثقافية بالمارة البا�شمة 
لثبات  فر�شة  �شتمثل  انطلقت  التي  ال�شالت  قــدم  كــرة  بطولة  اأن  واأكــد 
املحببة  الريا�شات  اأهــم  واحــدة من  قدراتهم يف  واإبــراز  امل�شاركني  مواهب 

اإليهم .
ريا�شة كرة  للتناف�س يف  �شتمثل  من�شة  البطولة  اأن  اإىل  الطنيجي  واأ�شار 
ال�شالت التي يوليها جمل�س ال�شارقة الريا�شي الأهمية وبالتايل توا�شل 

املناف�شات بني الفرق امل�شاركة للو�شول اإىل حلظة التتويج .

نادي الذيد ينظم بطولة كرة قدم ال�صالت للم�صاركني يف الن�صاط ال�صيفي 

الالعب ال�صرتايل ويلك�صري ين�صم ل�صيدين 
ال�شابق  ا�شرتاليا  منتخب  لعــب  ويلك�شري  لــوك  �شيتذوق 
طعم اللعب للمرة الأوىل يف الدوري ال�شرتايل لكرة القدم 
يف اخلام�شة والثالثني من العمر يف اأكتوبر ت�شرين الأول 

بعدما ان�شم ل�شيدين اف.�شي قادما من دينامو مو�شكو.
وفينوورد  لتفينتي  لعب  الـــذي  الأميـــن  الظهري  وخ�شع 
الهولنديني وميدل�شربه الجنليزي للفح�س الطبي قبل 

اأن يوقع على ان�شمامه لبطل ا�شرتاليا.
80 مباراة دولية مع منتخب  الــذي لعب  وقــال ويلك�شري 
ا�شرتاليا “لعبت يف اخلارج لفرتة طويلة ومل اأح�شل على 
فر�شة اللعب يف دوري املحرتفني ال�شرتايل على الإطالق 

لذا فهذه فر�شة مثرية يل.
اأن  اأوروبــــــا مــن قــبــل وفــكــرت يف  اأبـــطـــال  »لــعــبــت يف دوري 
امل�شاركة يف دوري اأبطال اآ�شيا مع اأكرب اأندية القارة �شتكون 
اأنني ل اأطيق النتظار للبدء  مبثابة اختبار كبري اأخر اإل 

يف ذلك«.
الذهبي ل�شرتاليا  اجليل  ويلك�شري من بني لعبي  وكــان 
ـــــا و�شعد  الـــذي لــعــب يف اأبــــرز بــطــولت الـــــدوري يف اأوروب
 2006 الــــعــــامل يف  كــــاأ�ــــس  لــنــهــائــيــات  بــــــالده  مبــنــتــخــب 

و2010.
و�شبق اأن لعب ويلك�شري حتت قيادة جراهام ارنولد مدرب 

�شيدين عندما كان يتوىل قيادة املنتخب الوطني.
وقال ارنولد مل ي�شبق اأن اأخ�شعت اأحد الالعبني لختبار 

بدين كبري كما فعلت مع لوك خالل هذا الأ�شبوع.
عاما   35 وبعمر  بدنيا  لئــق  اأنــه  يثبت  لكي  بحاجة  »كنا 

اأظهر اأنه يف حالة رائعة.
واأ�شاف لدي عالقة عمل رائعة مع لوك يف املنتخب واأتطلع 

لتكرار ذلك.
ال�شابع من  لقبه يف  الدفاع عن  �شيدين م�شرية  و�شيفتتح 
يف  فيكتوري  ملبورن  يواجه  عندما  الأول  ت�شرين  اأكتوبر 

اإعادة لنهائي البطولة املحلية يف املو�شم املا�شي.

الربيطاين  مر�شيد�س،  �شائق  يقف 
لــويــ�ــس هــامــيــلــتــون، عــلــى بــعــد خطوة 
واحـــدة مــن مــعــادلــة الــرقــم القيا�شي 
مايكل  الأملــــــــــاين  الـــ�ـــشـــابـــق  لــلــنــجــم 
مـــرات النطالق  عـــدد  �ــشــومــاخــر، يف 
�شيارات  ب�شباقات  الأول  املــركــز  مــن 

هاميلتون  ويــخــو�ــس  فورمول1. 
غداً ال�شبت التجارب الر�شمية 

الكربى  اجلـــائـــزة  لــ�ــشــبــاق 
املــجــري، املــقــررة بــعــد غد 

الأحد �شمن مناف�شات 
بــــــــطــــــــولــــــــة الــــــــعــــــــامل 

لــــ�ــــشــــبــــاقــــات �ــــشــــيــــارات 
حتدد  والــتــي  فورمول1، 

يف  النطالق  مراكز 
الـــ�ـــشـــبـــاق. 

اأ�شرع  هاميلتون  ت�شجيل  حــالــة  ويف 
زمـــــن يف الـــتـــجـــارب الــر�ــشــمــيــة غــــداً 
ال�شبت، فاإنه �شوف يعادل بذلك الرقم 
القيا�شي امل�شجل با�شم �شوماخر الذي 
68 مــرة يف  املــركــز الأول  انطلق مــن 
�شجل م�شاركاته ب�شباقات فورمول1.

وكـــــــان هـــامـــيـــلـــتـــون حـــطـــم رقـــم 
�شينا  اآيــرتــون  الــربازيــلــي 
هـــذا املــو�ــشــم، بــعــد اأن 
املركز  مـــن  انــطــلــق 
مــــــرات   6 الأول 
ال�شباقات  خــــالل 
ـــــرة الــــتــــي  الـــــعـــــ�ـــــش

اأقيمت حتى الآن.

خالل  زمــن  اأ�ــشــرع  بــول  رد  �شائق  ريت�شياردو  دانييل  الأ�ــشــرتايل  �شجل 
 11 الكربى احللقة  املجر  ل�شباق جائزة  الأوىل  التجارب احلرة  جولة 
من بطولة العامل ل�شباقات فورمول 1 لل�شيارات ام�س اجلمعة ليذكر 

اجلميع بقدرته وقدرة فريقه على املناف�شة على اللقب.
ال�شائقني  قائمة  يف  العام  الرتتيب  يف  الرابع  املركز  ريت�شياردو  ويحتل 
�شائق فرياري  �شيبا�شتيان فيتل  الأملــاين  60 نقطة عن  بفارق  متخلفا 
و�شاحب ال�شدارة بعد منت�شف املو�شم وتفوق على اجلميع اليوم عندما 

�شجل دقيقة واحدة و18.486 ثانية.
بفارق  الــثــاين  املــركــز  فـــرياري  �شائق  رايــكــونــن  كيمي  الفنلندي  واحــتــل 
مثل ريت�شياردو. متاما  جدا  مل�شاء  اإطارات  م�شتخدما  ثانية   0.234

وجاء بطل العامل ثالث مرات �شابقا الربيطاين لوي�س هاميلتون �شائق 
املركز  عن  ثانية   0.372 بفارق  متخلفا  الثالث  املركز  يف  مر�شيد�س 
رقم  وهــو  ال�شاد�شة  للمرة  املــجــري  بال�شباق  للفوز  ي�شعى  بينما  الأول 

قيا�شي غري م�شبوق.
الثانية  عن  يزيد  بفارق  مــرات  اأربــع  �شابقا  العامل  بطل  فيتل  وتخلف 
واحتل املركز ال�شاد�س يف اأجواء دافئة لكن غائمة يف حلبة هنجارورينج 

خارج العا�شمة بوداب�شت.
الــذي يتفوق على هاميلتون بفارق نقطة واحــدة يف قائمة  وقــال فيتل 
ال�شائقني عرب نظام ات�شال فريقه واجهت بع�س ال�شعوبات الفنية ومل 

تكن الإطارت اخللفية على ما يرام.
واحـــتـــل الــهــولــنــدي الــ�ــشــاب مــاكــ�ــس فــر�ــشــتــابــن �ــشــائــق رد بـــول الثاين 
�شائق  بوتا�س  فالتريي  الفنلندي  على  مبا�شرة  متقدما  الرابع  املركز 

مر�شيد�س.
واأدخل رد بول بع�س التعديالت الهامة يف الت�شميم اخلارجي ل�شيارته 
يف �شباق املجر وهو ياأمل يف القرتاب من فرياري ومر�شيد�س يف قائمة 

ال�شانعني مع اقرتاب العطلة ال�شيفية للبطولة بعد �شباق املجر.

ريت�صياردو الأ�صرع هاميلتون يهدد عر�س �صوماخر
يف التجارب احلرة 

ل�صباق املجر 
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الفجر الريا�ضي

كونتــي يف حمادثــات لتعـزيــز �صفـوف ت�صيل�صـــي
اكد اليطايل انطونيو كونتي مدرب ت�شل�شي بطل انكلرتا لكرة 
القدم انه يجري حمادثات يومية مع م�شوؤويل النادي من اجل 

تعزيز �شفوف الفريق بالعبني جدد ا�شتعدادا للمو�شم املقبل.
وي�شتعد ت�شل�شي للدفاع عن لقبه بطال للدوري النكليزي املمتاز، 

واي�شا للم�شاركة يف دوري ابطال اوروبا.
اجري  الفريق  ي�شتعد  حيث  �شنغافورة  يف  اجلمعة  كونتي  وقــال 
الفريق،  تعزيز  �شبل  حــول  الــنــادي  ادارة  مــع  يومية  حمــادثــات 
م�شيفا النادي يعرف جيدا افكاري واملراكز التي يجب تعزيزها، 
�شنوا�شل  فاإننا  يكن،  مل  واذا  جيد،  فهذا  ممكنا  ذلــك  كــان  فـــاإذا 
مهتم  ت�شل�شي  ان  الربيطانية  العــالم  و�شائل  وذكــرت  طريقنا. 

بالعب و�شط منتخب انكلرتا ونادي ار�شنال اليك�س اوك�شاليد-
ت�شامربلين، والدويل الخر رو�س باركلي مدافع ايفرتون.

ويــلــتــقــي ت�شل�شي الــيــوم الــ�ــشــبــت مــع انـــرت مــيــالن الإيـــطـــايل يف 
انه  كما  الأ�ــشــا�ــشــيــة،  عنا�شره  املــبــاراة  يف  و�شي�شرك  �شنغافورة، 
�شيدفع مبهاجمه اجلديد ال�شباين الفارو موراتا ا�شا�شيا للمرة 

الأوىل.
مدريد  ريـــال  مــن  املا�شي  ال�ــشــبــوع  مــوراتــا  مــع  ت�شل�شي  وتعاقد 
بطل ا�شبانيا واوروبا يف �شفقة قدرتها و�شائل العالم بنحو 80 

مليون يورو )92 مليون دولر(. 
و�ــشــارك مــوراتــا يف ال�شوط الــثــاين مــن املــبــاراة العــداديــة التي 

املانيا الثالثاء املا�شي،  خ�شرها فريقه امام بايرن ميونيخ بطل 
وكانت له متريرة حا�شمة.

جهوزية  اىل  الالعبون  ي�شل  ان  جــدا  املهم  من  كونتي  واأ�ــشــاف 
بدنية جيدة يف اقرب فرتة ممكنة، ولهذا ال�شبب �شن�شرك اف�شل 
11 لعبا �شد انرت. و�شم ت�شل�شي اي�شا لعب الو�شط الفرن�شي 
تييمويه باكايوكو من موناكو الفرن�شي، ولعب الو�شط الأملاين 

انطونيو روديغر من روما اليطايل.
اغ�شط�س  من  ال�شاد�س  يف  ار�شنال  جــاره  للقاء  ت�شل�شي  وي�شتعد 
املقبل على ملعب وميبلي يف مباراة درع املجتمع التي جتمع بطلي 

الدوري والكاأ�س.

2/�شفر،  بنتيجة  ال�شعودي  الأهلي  الأول على  اأم�س  العني يوم  فاز فريق 
ثنائية  و�شجل  النم�شا،  مبع�شكر  “للزعيم”  الأوىل،  الــوديــة  املــبــاراة  يف 
داينفري�س  والــربازيــلــي  جــزاء  ركلة  مــن  بــريغ  مــاركــو�ــس  ال�شويدي  العني 
دوغال�س، خالل �شوط اللعب الأول من املباراة وكاد بريغ اأن ي�شيف هدفه 
ال�شخ�شي الثاين بيد اأن القائم حال دون اأن تعانق ت�شديدته �شباك الفريق 

ال�شعودي.
املباراة  بــدايــة  يف  للعني  الفني  املــديــر  ماميت�س،  زوران  الــكــرواتــي،  ودفـــع 
�شامل  مهند  عــبــدالــرحــمــن،  خــالــد  �شليمان،  داوود  مــن  مــوؤلــفــة  بت�شكيلة 
�شيوتاين،  ت�شوكا�شا  برمان،  اأحمد  الأحبابي،  بندر  اأحمد،  العنزي، حممد 
دوغال�س  وداينفري�س  بريغ  ماركو�س  لوكا�س،  كايو  عبدالرحمن،  حممد 
ويف ال�شوط الثاين دفع بت�شكيلة خمتلفة مكونة من حمد املن�شوري، را�شد 
�شليمان  غــمــران،  عــبــداهلل  جمعة،  �شعيد  اخل�شيبي،  �شالح  فــرا�ــس  مهري، 
نا�شر، ح�شني عبداهلل، حممد خلفان، ريان ي�شلم، خالد خلفان وعلي عيد 

غميل.
املكا�سب احلقيقية 

قال مطر عبيد الظاهري “ال�شهباين”، مدير الفريق الأول لكرة القدم 
املكا�شب  لتقييم  مقيا�شاً  لي�شت  الــوديــة  املــبــاريــات  نتائج  اإن  الــعــني،  بــنــادي 
املواجهات  اأن  واملــوؤكــد  الــقــويــة.  الــتــجــارب  تلك  الــدخــول يف  مــن  احلقيقية 
الودية تعترب ح�ش�س تدريبية تت�شم بالقوة واجلدية والهدف منها دائماً 

ما يقت�شر على جوانب فنية وبدنية بعيداً عن ح�شابات الفوز واخل�شارة.
املباراة، حر�س املدرب زوران  واأكد ال�شهباين، يف ت�شريحات �شحفية بعد 
لعبو  وقــدم  املباراة  �شوطي  مــدار  على  خمتلفتني  بت�شكيلتني  الدفع  على 
الفريق مردوداً قوياً اأمام فريق النادي الأهلي الذي دخل املباراة يف �شوطها 
الأول مكتمل ال�شفوف يف ظل وجود اأجانب الفريق فيتفا وال�شومة واأعتقد 
اأن املواجهة حققت املكا�شب املرجوة بالن�شبة للفريقني. واأكمل: وقف املدرب 
الثاين  اللعب  �شوط  خــالل  ال�شابة  العنا�شر  بع�س  م�شتوى  على  زروان 
والذين بدورهم قدموا م�شتوى قوياً، اأما الالعبني العائدين من الإ�شابة 
وم�شائية  �شباحية  فرتتني  على  مكثفة  تدريبية  ح�ش�س  اإىل  فيخ�شعون 

يتخللها برامج ا�شت�شفاء يف النادي ال�شحي امللحق مبقر اإقامة الفريق.
على  تبعث  والأجــــواء  املـــدرب  خلطط  وفــقــاً  مت�شي  املع�شكر  بــرامــج  وزاد: 
الودية  مباراته  الفريق  �شيخو�س  اجلــاري  ال�شهر  نهاية  ومــع  الطمئنان 

الثانية اأمام فريق نادي باكو املنتمي للدوري الأذربيجاين.

تتجه الأنظار اليوم ال�شبت اىل ملعب هارد روك �شتاديوم 
يف ميامي الذي يحت�شن مواجهة ودية من العيار الثقيل 
وبر�شلونة  مـــدريـــد  ريــــال  الــتــقــلــيــديــني  الــغــرميــني  بـــني 
الإ�شبانيني �شمن كاأ�س الأبطال الدولية الودية بن�شختها 
عن  تف�شلنا  اأ�شابيع  اأربعة  حوايل  اأن  �شحيح  الأمريكية. 
انطالق املو�شم اجلديد من الدوري الإ�شباين واأن الفرق 
الأوروبــيــة ل تــزال يف بداية حت�شرياتها ملا ينتظرها من 
الإ�شبانيني  العمالقني  تواجد  فكرة  اأن  اإل  ا�شتحقاقات، 
على الأرا�شي الأمريكية وخو�شهما اأول كال�شيكو بينهما 
يف  الإطـــالق  على  والأول  عــامــا   35 منذ  بالدهما  خـــارج 
الوليات املتحدة، دفع اجلمهور املحلي اىل التهافت على 

التذاكر التي و�شلت اأ�شعارها اىل 900 دولر.
1982 حني  الزمن تغري كثريا ما بني  اأن  املــوؤكــد  ومــن 
انتهاء  لعب ريال وبر�شلونة مباراة ودية يف فنزويال بعد 

املو�شم املحلي مل تكن حتى منقولة على �شا�شات 
اأ�شبح  حــيــث  و2017  اوروبـــــا،  يف  الــتــلــفــزة 

العامل باأكمله يرتقب املواجهات بني هذه 
العمالقني وحتى اإن كانت ودية.

وبر�شلونة  ريــال  بني  املواجهة  وحتولت 
اأكـــرث املدن  الــتــي تعترب مــن  يف مــيــامــي 

الــقــدم يف بلد  لــكــرة  الأمــريكــيــة ع�شقا 
حتتل فيه اللعبة ال�شعبية الأوىل 

متوا�شعة  مكانة  العامل  يف 
الريا�شات  مع  مقارنة 

الأخرى، اىل حدث 
املحليني  ي�شغل 

و�ــــــــشــــــــمــــــــن 
لــــــكــــــاأ�ــــــس 

على  الواقعة  املدينة  هــذه  يف  وجــودهــا  الدولية  الأبــطــال 
طويلة  ل�شنوات  فلوريدا  وليــة  جنوب  الأطل�شي  �شاحل 
قادمة. وجندت �شبكة “اي ا�س بي ان” الريا�شية طاقما 
من 25 مرا�شال لتغطية هذه املواجهة من كافة جوانبها، 
�شبورت�س  دايــلــي  ال�شهري  الــيــومــي  برناجمها  اأن  وحــتــى 
الأهمية  يوؤكد على  �شيبث مبا�شرة من ميامي، ما  �شنرت 
الإعالمية الكربى ملواجهة من هذا النوع حتى واإن كانت 
ودية. ومن املوؤكد اأن توقيت هذه املواجهة �شاعد كثريا يف 
الكربى يف  املحلية  البطولت  لأن  عليها،  ال�شوء  ت�شليط 
قد  والهوكي  ال�شلة  وكرة  الأمريكية  القدم  كرة  ريا�شات 
مواجهة  يف  احل�شور  ينح�شر  ولــن  فــرتة.  منذ  اختتمت 
من  م�شجعون  �شيتوافد  بــل  املــحــلــي،  باجلمهور  ال�شبت 
اىل  وهندورا�س  وكو�شتاريكا  وبورتوريكو  وكندا  املك�شيك 
الإ�شبانيني  العمالقني  جنــوم  م�شاهدة  اأجــل  من  ميامي 
يتناف�شون على ملعب هارد روك �شتاديوم اخلا�س 
بــفــريــق مــيــامــي دولــفــنــز املــنــافــ�ــس يف 
الــوطــنــي لكرة  الـــــدوري 
الأمريكية.  الـــقـــدم 
ومـــن اأجـــل اإدخـــال 
اجلـــــــمـــــــهـــــــور يف 
مواجهة  اأجـــواء 
الـــ�ـــشـــبـــت، اأقـــــام 
املــــــنــــــظــــــمــــــون 
مباراة  اجلمعة 
�شية  ا �شتعر ا
حـــــديـــــقـــــة  يف 
بــــايــــفــــرونــــت 
بارك و�شط 
ــــــامــــــي  مــــــي
جـــــــمـــــــعـــــــت 
جنوما �شابقني 
الفريقني  مــــن 
الهولندي  مــثــل 
باتريك كاليفرت 
هيريو  وفرناندو 
بويول.  وكــار�ــس 
ــــبــــة  ــــش ــــ� ــــن ــــال وب
لــــــلــــــذيــــــن مل 
يـــحـــالـــفـــهـــم 
احلــــــــــــــــــــــظ 
ل  حل�شو با
عـــــــــــــــلـــــــــــــــى 
ملباراة  تــذكــرة 
الــــــ�ــــــشــــــبــــــت، لـــن 
خائبني  يـــــعـــــودوا 

�شا�شات  على  جمرياتها  متابعة  باإمكانهم  اذا  ميامي  من 
�شخمة و�شيحظون بفر�شة ال�شتمتاع بالأجواء املو�شيقية 
ال�شفر  �شركات  اأن  وحتى  املــبــاراة.  ت�شبق  التي  الرتفيهية 

قدمت عرو�شا خا�شة اأطلقت عليها حزمة الكال�شيكو 
الفنادق  يف  والإقــامــة  املــبــاراة  تــذاكــر  تت�شمن  التي 
لليلة  دولرا   750 ابتداء من  الفاخرة،  ال�شاطئية 
فــاإن كــال اجلانبني يف  الــواحــدة. وبطبيعة احلـــال، 

وهما  املــقــبــل،  للمو�شم  ا�شتعداداتهما  منت�شف 
تنقال خـــالل الأ�ــشــبــوعــني الأخـــرييـــن عرب 

فرق  ب�شحبة  املــتــحــدة  الـــوليـــات 
يونايتد  مــانــ�ــشــ�ــشــرت  مـــثـــل 

�شيتي  ومــــانــــ�ــــشــــ�ــــشــــرت 
وتوتنهام الإنكليزية 

اىل  ا�ـــــشـــــافـــــة 
�س  فنتو يو
ورومــــــــــــــــــــــا 

يطاليني  الإ
وبــــــــاريــــــــ�ــــــــس 

جرمان  �ـــشـــان 
الفرن�شي.

الفرق  مكانة  ورغـــم 
الأخــــــــرى املـــ�ـــشـــاركـــة يف 

الدولية  الأبــــطــــال  كـــاأ�ـــس 
)تقام  الأمريكية  بن�شختها 

اي�شا يف ال�شني و�شنغافورة(، 
فاإن مواجهة الـكال�شيكو هي 
دون �شك الأهم على الإطالق 
املحلية  للجماهري  بالن�شبة 
التاريخية  اخل�شومة  ب�شبب 
وتاريخيهما  الفريقني  بــني 
الــعــريــق والــنــجــوم الــكــبــار يف 

�شفوفهما.
وتـــاأتـــي هـــذه املـــبـــاراة و�شط 

اإمكانية  عن  احلديث  تزايد 
رحــيــل الــربازيــلــي نــيــمــار من 

�شان  بـــاريـــ�ـــس  اىل  بــر�ــشــلــونــة 
مليون   222 مــقــابــل  جـــرمـــان 
يـــــــــورو، ورغـــــبـــــة ريــــــــال مـــدريـــد 
باحل�شول على خدمات الفرن�شي 
ال�شاب كيليان مبابي من موناكو 

مقابل 180 مليون يورو. كما 
ملدرب  فر�شة  املــبــاراة  ت�شكل 
ارن�شتو  اجلــديــد  بــر�ــشــلــونــة 

الـــــــذي خلف  فــــالــــفــــريدي 
لوي�س انريكي بعد انتهاء 

الدين  زيــن  الفرن�شي  نظريه  اأمـــام  كلمته  لقول  املو�شم، 
امللكي  النادي  قاد  بعدما  القادم من مو�شم مثايل  زيــدان 
اىل الفوز بلقب الدوري املحلي للمرة الأوىل منذ 2012، 
واىل لقب دوري ابطال اوروبا للمو�شم الثاين 
عــلــى الـــتـــوايل. وكـــان فــالــفــريدي يتمنى 
الأول  ملــو�ــشــمــه  تــكــون حتــ�ــشــرياتــه  اأن 
مـــع الـــنـــادي الـــكـــاتـــالـــوين خــالــيــة من 
واأن  نيمار،  مــع ملف  املــرتافــق  اجلـــدل 
اأف�شل،  بــاأجــواء  ال�شبت  مباراة  يخو�س 
نقلتها  الــتــي  الأخـــبـــار  بــعــد  ل�شيما 
ا�ــس بي ان اخلمي�س عن  اي 
النجم  باأن  م�شدر ك�شف 
يعود  لن  الربازيلي 
مـــع الــفــريــق اىل 
كـــــاتـــــالـــــونـــــيـــــا 
بـــعـــد مــــبــــاراة 

الـكال�شيكو.
وكــــــــــ�ــــــــــشــــــــــف 
لل�شبكة  امل�شدر 
اأن  الأمــــريكــــيــــة 
نيمار �شي�شافر بعد 
ال�شني  اىل  املــبــاراة 

حملة  اأجـــــــــــل  مـــــــن 
ترويجية  اعـــالنـــيـــة 

خـــــــــــــا�ـــــــــــــشـــــــــــــة 
بــــرب�ــــشــــلــــونــــة 

و�ــــــــــشــــــــــركــــــــــة 
للم�شتلزمات  نــايــكــي 
الــــريــــا�ــــشــــيــــة، ومـــــــن ثم 
�شيلتحق باملع�شكر التدريبي 

لــبــاريــ�ــس �ــشــان جـــرمـــان، لكن 
اعـــالنـــا ر�ــشــمــيــا لـــن يــ�ــشــدر قبل 

انتهاء زيارته اىل ال�شني.
امل�شدر  هــــذا  مــعــلــومــات  كـــانـــت  واإذا 
باأن نيمار  الأمــر يعني  �شحيحة، فهذا 
لن يكون ب�شحبة بر�شلونة عندما يبداأ 

حني  بــالــذات  ريــال  �شد  ر�شميا  مو�شمه 
13 ال�شهر املقبل على ملعب  يلتقيان يف 

كامب نو يف ذهاب الكاأ�س ال�شوبر الإ�شبانية، 
�شانتياغو  ملعب  عــلــى  ايــابــا  مــنــه   16 يف  ثــم 
لقبه  الــدفــاع عــن  ريــال حملة  ويــبــداأ  برنابيو. 
بطال للدوري الإ�شباين من ملعب ديبورتيفو 
اغ�شط�س   20 اأو   19 يف  كـــورونـــيـــا  ل 
املقبل، فيما ي�شتهل بر�شلونة م�شواره 

على اأر�شه �شد ريال بيتي�س.

حمى الـ»كال�سيكو« جتتاح ميامي والتذكرة بـ 900 دوالر 

بر�صلونة وريال مدريد يتواجهان يف كاأ�س الأبطال الدولية اليوم

وبريغ دوغال�س  بهديف  ال�سعودي  االأهلي  “الزعيم” يك�سب 

ال�صهباين: نتائج املباريات الودية لي�صت مقيا�صًا لتقييم املكا�صب احلقيقية يف املع�صكر

بات  الأ�شبق  يقول بطل وميبلدون 
كا�س اإن غياب جنم التن�س ال�شربي 
املالعب  عــن  ديوكوفيت�س  نــوفــاك 
الوقت  �شيمنحه  الإ�ــشــابــة  ب�شبب 
اأ�شلوبه  اكــتــ�ــشــاف  لإعــــــادة  الـــكـــايف 
اأكرث  و�شيجعله  اللعب  يف  املتميز 
عندما  الذهنية  الناحية  مــن  قــوة 

يعود للمالعب من جديد.
عاما(   30( ديــوكــوفــيــتــ�ــس  وقــــال 
الذي ح�شد 12 لقبا يف البطولت 
عــن بطولت  �شيغيب  اإنــه  الــكــربى 
احلايل  الــعــام  نــهــايــة  حــتــى  التن�س 
مبا يف ذلك بطولة اأمريكا املفتوحة 
الكربى  الأربــــــع  الـــبـــطـــولت  اأخـــــر 
يف  اإ�شابة  ب�شبب  احلــايل  للمو�شم 

املرفق الأمين.
كــــا�ــــس بطل  الأ�ـــــــشـــــــرتايل  وقــــــــال 
لهيئة   1987 يف  ــــدون  ــــل وميــــب
بي.بي.�شي  الــربيــطــانــيــة  الإذاعـــــة 
اأ�شلوبه  لإ�ــشــتــعــادة  لــوقــت  �شيحتاج 

املتميز يف اللعب.
اأ�شلوب  كا�س  واأ�شاف 
ديــوكــوفــيــتــ�ــس يف 
الــــــلــــــعــــــب 
به  مت�شا
متـــــامـــــا 
مـــــــــــــــــــــع 

احلاليني  الالعبني  جميع  اأ�شلوب 
تقريبا لكنه يتفوق قليال يف اللياقة 
املرونة  يف  قليال  ويتفوق  البدنية 

ويتفوق قليال يف القوة الذهنية.
اإىل  بحاجة  كان  رمبا  كا�س  واأردف 
بــه الأطـــبـــاء وهـــو البتعاد  اأو�ـــشـــى 
الــــوقــــت. فبعد  لــبــعــ�ــس  والــــراحــــة 
�شنوات  التاألق ب�شورة لفتة طوال 

عديدة تراجع اأداوؤه يف 2017 .
وعانى ديوكوفيت�س خالل اأخر 12 
كافة  املالعب حيث خ�شر  �شهرا يف 
الــقــاب الــبــطــولت الأربــــع الكربى 
التي كان يحملها يف اآن واحد عقب 
فوزه بلقب بطولة فرن�شا املفتوحة 
عام 2016 اإ�شافة خل�شارته املركز 
العاملي  الت�شنيف  قائمة  يف  الول 
ل�شالح الربيطاين اآندي موراي يف 

نهاية العام املا�شي.
اأن  يتوقع  اأنـــه ل  اإىل  كــا�ــس  ــار  واأ�ــش
الإ�شابة  مــن  ديــوكــوفــيــتــ�ــس  يــعــود 
مــتــاألــقــا مــثــل الــ�ــشــويــ�ــشــري روجر 
الــذي عاد بعد غياب طويل  فيدرر 
الركبة  اإ�ــشــابــة يف  مــن  تعافيه  اثــر 
يف وقـــت �ــشــابــق مـــن الـــعـــام احلايل 
املفتوحة  ا�ــشــرتالــيــا  بــلــقــبــي  وفــــاز 

ووميبلدون.
وقـــــال كـــا�ـــس عـــن ذلــــك لـــن يكون 
ـــــــذي فـــاز  مـــثـــل روجـــــــر فـــــيـــــدرر ال
عودته  بعد  مبا�شرة  كربى  باألقاب 
للمالعب لكن يف وقت ما من العام 
جيدا  اأداء  �شيقدم  املقبل 

مرة اأخرى.

كا�س: ديوكوفيت�س �صيعود 
للمالعب اأقوى ذهنيا 



    
يتناولون الهامربغر مب�صا�صات بال�صتيكية

طريفة  �شوراً  اليابانية،  الجتماعية  التوا�شل  مواقع  رواد  ن�شر 
تظهر توجهاً جديداً بداأ ينت�شر لدى اليابانيني يف تناول الطعام 
وال�شراب، با�شتخدام �شطائر بريغر ماكدونالدز كاأغطية لأكواب 
الــعــ�ــشــري.  ويــعــتــمــد هـــذا الــتــوجــه اجلـــديـــد عــلــى و�ــشــع �شطرية 
الهامربغر على قمة كوب الع�شري، واإحداث ثقب و�شط ال�شطرية 
ال�شطرية  تــنــاول  بــهــدف  عــربهــا،  بال�شتيكية  م�شا�شة  لإدخــــال 

واحت�شاء الع�شري يف اآن معاً. 
ومت ا�ــشــتــخــدام �ــشــطــائــر هــامــربغــر تــابــعــة ملــطــاعــم �ــشــهــرية مثل 
ماكدونالدز يف هذه التجربة التي لقيت ا�شتح�شاناً كبرياً ورواجاً 

وا�شعاً لدى حمبي الوجبات ال�شريعة يف اليابان. 
م�شتوحاة من  تكون  التجربة رمبا  بــاأن هذه  بالذكر  من اجلدير 
جتربة �شابقة انت�شرت ب�شكل كبري يف ال�شيف املا�شي، عندما بداأ 
مغطاة  اأكـــواب  داخــل  املثلجة  القهوة  م�شروبات  بت�شوير  النا�س 
بالكعك املحلى، بح�شب ما ورد يف موقع "يو بي اآي" الإلكرتوين. 

معر�س عن هتلر يف برلني 
يتناول معر�س يف قبو بالعا�شمة الأملانية برلني كيف اأ�شبح اأدولف 
هتلر نازيا وما الذي حول اأملانا عاديني اإىل قتلة خالل عهد الرايخ 
الثالث وذلك بعد اأكرث من �شبعني عاما على انتحار هتلر يف قبو 

اآخر باملدينة خالل الأيام الأخرية من احلرب العاملية الثانية.
وظل اإلقاء ال�شوء على هتلر من املحظورات يف اأملانيا لعقود لكن 
ذلك بداأ يتغري باأفالم مثل داونفول عام 2004 الذي ي�شرد ق�شة 
اأقــيــم معر�س عن  الــنــازي. كما  الأيـــام الأخـــرية يف حــيــاة الزعيم 
هذا؟" يف  حــدث  كيف   - "هتلر  معر�س  ويقام   .2010 عــام  هتلر 
قبو بربلني كان ي�شتخدمه مدنيون خالل غارات احلرب العاملية 
الثانية ويوجد على مقربة من القبو الذي عا�س فيه هتلر عندما 

كانت برلني تتعر�س للق�شف والذي ل ميكن للعامة دخوله.
والفرتة  النم�شا  يف  طفولته  منذ  هتلر  حياة  املعر�س  وي�شتك�شف 
احلرب  خــالل  كجندي  جتربته  اإىل  و�شول  كر�شام  ق�شاها  التي 

العاملية الأوىل و�شعوده فيما بعد اإىل ال�شلطة. 
وتركز معار�س اأخرى على مع�شكرات العتقال واملذابح واملحرقة 
النازية . وينتهي املعر�س بنموذج مثري للجدل للقبو الذي انتحر 
فيه هتلر يوم 30 اأبريل ني�شان عام 1945 وتظهر فيه �شاعة ذات 

�شندوق طويل واأريكة منقو�شة بالزهور وخزان اأك�شجني. 
ول  بالكامريات  ويــراقــب  زجاجي  حاجز  خلف  النموذج  ويعر�س 

ي�شمح للزوار بالتقاط ال�شور.

حادث قطار ي�صيب 54 �صخ�صًا
قالت خدمات الطوارئ الإ�شبانية اإن قطار ركاب ا�شطدم بحاجز 
اإ�شابة  اأ�شفر عن  يف حمطة فرانثيا برب�شلونة ام�س اجلمعة مما 

54 �شخ�شا على الأقل اأحدهم يف حالة خطرية.
من  كتلة  اإىل  القطار  مقدمة  حتــول  يف  ال�شطدام  قــوة  وت�شببت 
احلديد املنبعج على احلاجز. وقالت خدمات الطوارئ اإن 20 من 
امل�شابني بينهم ال�شائق نقلوا اإىل امل�شت�شفى واإن الباقني عوجلوا يف 
موقع احلادث. وقالت �شحيفة ل فاجنارديا اإن كثريا من الركاب 

كانوا قد تركوا مقاعدهم ا�شتعدادا للنزول عندما وقع احلادث.
وكان القطار قادما من قرية �شانت بيثينك دي كالدير�س يف اإقليم 
اإن  للدولة  اململوكة  احلديدية  ال�شكك  �شركة  وقــالــت  تــاراجــونــا. 

حتقيقا بداأ يف احلادث.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

العثور على جثث لكائنات ف�صائية 
يحقق الباحثون يف البريو مبزاعم العثور على جثث لكائنات ف�شائية، مدفونة يف مقربة قدمية، وذلك بعد الك�شف 

عن جمموعة من اجلثث املحنطة، من بينها جثة طفل واأخرى لمراأة حامل.
وكانت �شحيفة اإك�شربي�س الربيطانية، قد ك�شفت عن جمموعة من ال�شور ملقربة �شرية، ُيقال اإنها ت�شم العديد 
من اجلثث املحنطة للمخلوقات الف�شائية، ونقلت ال�شحيفة عن موقع غايا.كوم الذي يقف وراء هذه املزاعم قوله، 
اإنه مت العثور على 5 جثث حمنطة لكائنات ف�شائية، يف مدينة نيزكا، كما مت ن�شر فيديو، يزعم اأن الفح�س بالأ�شعة، 

اأظهر وجود ثالثة بيو�س داخل اإحدى اجلثث.
ووا�شل املوقع املهتم بالظواهر اخلارقة ن�شر مقاطع الفيديو، وهو ي�شر على اأن التحقيقات ل تزال جارية، على 

الرغم من اأن الباحثني ي�شككون يف هذه ال�شور، مرجحني اأن الأمر جمرد خدعة من املوقع.
وجاء هذا الك�شف الأخري، بعد اأن اأ�شدر باحثون بالتعاون مع املوؤمتر العاملي البريويف حول درا�شات املومياء بياناً 
قالوا فيه، اإن الأمر ل يعدو كونه خداعاً، حيث مت ا�شتخدام جثث ب�شرية، وطالبوا باإجراء حتقيقات ر�شمية، للتاأكد 
ال�شحفي  اأن  هو  الفيديو،  ومقاطع  ال�شور  هذه  ال�شكوك حول  يزيد  وما  بالآثار.  تتعلق  ارتكاب جرائم  عدم  من 
املك�شيكي جيمي مو�شان، الذي يقود التحقيق يف مقاطع الفيديو املن�شورة على املوقع، �شبق واأن حتقق من عدد من 

مقاطع فيديو م�شابهة لكائنات ف�شائية، وتبني اأن جميعها زائفة.
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على �صطح دم�صق يفوز بجائزة يف نواك�صورت
للمهرجان  ع�شرة  الثانية  الـــدورة  على  الأول  اأمــ�ــس  م�شاء  ال�شتار  اأ�ــشــدل 
الدويل للفيلم الق�شري نواك�شورت يف موريتانيا بفوز الفيلم ال�شوري على 

�شطح دم�شق بجائزة امل�شابقة الدولية.
بدري  وو�شيم قزق ولرا  لينا حورانة  كلثوم وبطولة  املهند  اإخــراج  الفيلم 
�شليم ومن  �شليمان وحــمــادة  ويــامــن  وهــنــوف خــربــوطــلــي  الــعــلــي  وعــامــر 
يعي�س حياته  الفيلم حكاية جيل  ويتناول  لل�شينما.  العامة  املوؤ�ش�شة  اإنتاج 
افرتا�شيا عرب و�شائل التوا�شل الجتماعي وذلك بعدما عجز عن مواكبة 

واقعه احلقيقي نتيجة ظروف احلرب يف �شوريا وتاأثرياتها ال�شلبية عليه.
12 فيلما من املغرب واجلزائر وليبيا  �شمت امل�شابقة الدولية للمهرجان 

وم�شر و�شوريا وال�شعودية واإيران والوليات املتحدة وفرن�شا وال�شنغال.
16 فيلما فاز فيلم  التي �شمت  املوريتانية  امل�شابقة الوطنية لالأفالم  ويف 
تلفزيون للمخرج مو�شى ديكو بجائزة اأف�شل فيلم روائي فيما فاز فيلم كوة 

للمخرجة اآمال البخاري بجائزة اأف�شل فيلم وثائقي.
وقدمت جلنة التحكيم جائزتها اخلا�شة لفيلم ال�شندوق الأول اإخراج مي 
م�شطفى. وكرم املهرجان يف حفل اخلتام الذي اأقيم يف دار ال�شباب القدمية 
اإبراهيم  ولــد  املختار  ال�شينمائي  واملونتري  امل�شور  نواك�شوط  بالعا�شمة 
والإعالمية واملخرجة هويل كان. تاأ�ش�س املهرجان الدويل للفيلم الق�شري 

نواك�شورت يف 2006 وتنظمه دار ال�شينمائيني املوريتانيني.

"دوان�صايزينج" يف افتتاح "البندقية ال�صينمائي" 
للنجم  داون�شايزينج  فيلم  اإن  ال�شينمائي  البندقية  مهرجان  منظمو  قال 
املهرجان  من  وال�شبعني  الرابعة  الـــدورة  �شيفتتح  دميــون  مــات  الأمريكي 

ال�شهر املقبل.
نف�شيهما  يقزما  اأن  يقرران  زوجــني  عن  �شاخر  فيلم  داون�شايزينج  وفيلم 
املمثالن  ويلعب  �شنتيمرتات.  ع�شرة  نحو  بو�شات  اأربــع  طولهما  لي�شبح 

كري�شتني ويج وكري�شتوف والتز البطولة اإىل جانب دميون.
ذا  بينها  اآخــر  20 فيلما  اأمــام  الذهبي  الــدب  الفيلم على جائزة  و�شيناف�س 
�شيب اأوف ووتر جليريمو ديل تورو والإ�شافة غري املتوقعة لفيلم الرعب 

ماذر للمخرج دارين اأرنوف�شكي والذي تلعب بطولته جنيفر لوران�س.
وعن فيلم ماذر قال األربتو باربريا مدير املهرجان خالل موؤمتر �شحفي 
يف روما اإن �شركة التوزيع باراماونت كانت مرتددة جدا يف عر�س الفيلم يف 

مهرجان حتى ل حترق اأحداثه .
ومن الأفالم املنتظرة يف املهرجان الوثائقي هيومان فلو عن اأزمة الالجئني 

العاملية والذي اأخرجه الفنان ال�شيني اأي وي وي.

بريي تقدم حفل 
جوائز »اإم.تي.يف« 

املو�شيقية  )اإم.تــي.يف(  قناة  اأعلنت 
بريي  كـــاتـــي  الــــبــــوب  مــغــنــيــة  اأن 
�ــشــتــقــدم حــفــل جـــوائـــز اإم.تـــــــي.يف 
اآب  اأغ�شط�س  يف  امل�شورة  لالأغاين 
و�شتناف�س  احلــفــل  يف  �شتغني  كما 

على عدد من اجلوائز.
وياأتي تقدمي احلفل يف بداية 12 
�شهرا م�شحونة لبريي التي �شتبداأ 
اأيلول  �ــشــبــتــمــرب  يف  عــاملــيــة  جــولــة 
و�ــشــتــكــون عــ�ــشــوا يف جلــنــة حتكيم 
الربنامج  مــن  اجلــديــدة  الن�شخة 
املواهب  لكــتــ�ــشــاف  الــتــلــفــزيــوين 

اأمريكان اأيدول العام املقبل.
وبــــــــريي، الــــتــــي اأطـــلـــقـــت اأحــــــدث 
يونيو  يف  ويـــتـــنـــ�ـــس  ـــهـــا  ـــبـــومـــات األ
اأكـــرب عــدد من  حــزيــران، �شاحبة 
يتخطى  اإذ  تــويــرت  على  املتابعني 
مليون  املـــــائـــــة  مـــتـــابـــعـــيـــهـــا  عــــــدد 
�شخ�س. و�شيناف�س الفيديو امل�شور 
لأغــنــيــتــهــا )تــ�ــشــيــنــد تـــو ذا ريـــذم( 
يف  الكبرية  الإنتاجية  التكلفة  ذو 
اأربــــع فــئــات مــن جــوائــز اإم.تـــــي.يف 
لالأغاين امل�شورة كما دخلت �شمن 
اأف�شل جائزتني  الرت�شيحات على 

وهما فيديو العام وفنان العام.

تايالند حتتفل بعيد ميالد امللك 
امللك  ميالد  بعيد  تايالند  حتتفل 
اأمت  الذي  فاجريالوجنكورن  ماها 
اأم�س  والــ�ــشــتــني  عــامــه اخلــامــ�ــس 
اجلمعة بطقو�س دينية يف خمتلف 

اأنحاء البالد.
بـــرايـــوت  الــــــــــوزراء  رئـــيـــ�ـــس  ووزع 
احلكومة  وم�شوؤولو  اأوت�شا  ت�شان 
بوذيا  راهــبــا   651 على  �شدقات 
يف  امللكي  الق�شر  يف  الــيــوم  �شباح 

بانكوك.
كما توزع �شلطات الأقاليم يف اأنحاء 
التايالندية  والــ�ــشــفــارات  الــبــالد 
اليوم  ال�شدقات  الــعــامل  اأنــحــاء  يف 
الذي  املــلــك  احــتــفــال بعيد مــيــالد 
اأعــلــنــتــه احلـــكـــومـــة عــطــلــة عامة 

للمرة الأوىل هذا العام.
ت�شت�شيف  الأربـــــعـــــاء  يــــوم  ومـــنـــذ 
واملنظمات  احلــكــومــيــة  الــهــيــئــات 
دينية  وطقو�شا  فعاليات  اخلا�شة 

احتفال باملنا�شبة.

مقهى يقدم القهوة داخل ق�صر البي�س  
ابتدع اأحد املقاهي يف مدينة ميلبورن الأ�شرتالية، طريقة 
الطريقة  هذه  وتتمثل  لزبائنه،  القهوة  لتقدمي  جديدة 
ب�شكب القهوة داخل ق�شرة بي�شة.  واأظهر ت�شجيل م�شور 
نادًل  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  من  العديد  على  ن�شر 
وهو ي�شب القهوة املمزوجة باحلليب داخل ق�شرة بي�شة.  
ول�شوء حظ الزبائن فاإن هذه الطريقة الفريدة يف تقدمي 
القهوة، لن تكون مدرجة على قائمة امل�شروبات يف املقهى، 
حيث قال مدير املقهى ىرون تايلور، اإن املوظفني يقومون 
و�شيتم  للزبائن،  القهوة  لتقدمي  جديدة  طــرق  بتجربة 
اعتماد الطريقة الأكرث رواجاً. ويف مايو املا�شي، مت ن�شر 
ي�شب  وهــو  املــقــاهــي  اأحـــد  يف  ـــادًل  ن يظهر  فيديو  مقطع 
القهوة داخل غالف جموف لثمرة اأفوكادو.  من اجلدير 
النطاق  وا�شع  جــدًل  اأحــدث  الفيديو  مقطع  بــاأن  بالذكر 
بالطريقة  اأبــدى جزء منهم اعجابه  املتابعني، حيث  بني 
اجلديدة يف تقدمي القهوة بينما مل ترق الفكرة لآخرين، 

بح�شب ما ورد يف �شحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

�صاحنة متنقلة للتاأمل وتخفيف التوتر 
�شاحنة  داخـــل  جل�شات  لــلــتــاأمــل،  معتمدة  معلمة  اأقــامــت 
معدلة الأربعاء املا�شي يف و�شط مانهاتن مبدينة نيويورك 
و�شجعت املارة على الن�شمام اإليها يف ا�شرتاحة ذهنية ملدة 
ع�شر دقائق. وقالت كري�شتني و�شتربوك وهي تقف بجوار 
�شاحنات  وعــدد من  بــارك  برايانت  متنزه  قــرب  �شاحنتها 
كامل  املتنقل  الــتــاأمــل  ا�ــشــتــوديــو  افتتحت  اإنــهــا  الأطــعــمــة 
�شيتي يف مايو اأيار لتخفيف التوتر الذي ي�شيب النا�س. 
و�شاهدت �شوزان ال�شاحنة املتوقفة حينما كانت عائدة اإىل 
وتوقفت  �شكوير  تاميز  �شاحة  يف  بــه  تقيم  التي  الفندق 
دولرات.  ع�شرة  مقابل  دقائق  ع�شر  مدتها  تاأمل  جلل�شة 
"اإنها  عائلتها  ا�شم  ذكر  عدم  ف�شلت  التي  �شوزان  وقالت 
مبثابة اإعادة �شبط كامل... �شتخف�س اأي نوع من التوتر 
الذي  ال�ــشــتــوديــو،  اأن  اإىل  و�شتربوك  وت�شري  ال�شديد". 
ي�شع لت�شعة اأ�شخا�س يف اجلل�شة الواحدة، ا�شت�شاف اأربعة 
اأخــرياً. وتاأمل و�شتربوك  اأيام الأربعاء  اأحد  زبائن خالل 
اأن تتعاون مع �شركات يف املدينة لتنظيم فعاليات وتو�شيع 
اأخـــرى.  �ــشــاحــنــات  بت�شغيل  املــطــاف  نــهــايــة  يف  م�شروعها 
�شد  للمعركة  الفكرة من خو�شها  ا�شتلهمت  اإنها  وتقول 
�شرطان الثدي مرتني وعملها يف وظيفة مليئة بال�شغوط 
املتناول  يف  ال�شاحنة  تكون  اأن  "اأردت  واأ�شافت:  والتوتر. 
دقائق  ع�شر  على  وحت�شل  تدخلها  اإذ  الأطعمة  ك�شاحنة 
الأمر  يتطلب  اأن  دون  العمل  اإىل  تــعــود  ثــم  الــهــدوء  مــن 

التزاماً بالكثري من الوقت اأو �شرورة ال�شفر".

فيل يدو�س مدربه حتى املوت 
واأردوه  فيل  على  النار  طبيعية  حممية  يف  احلــرا�ــس  اأطلق 
ـــــوت، انــتــقــامــاً منه  قــتــيــاًل، بــعــد اأن دا�ـــــس مـــدربـــه حــتــى امل
ل�شتخدامه الع�شا يف التعامل معه، بينما كان جمموعة من 

ال�شياح يحاولون امتطاء ظهر الفيل الغا�شب.
وهاجم الفيل املدعو مباجاين مدربه اإينوك كوفندادا )50 
�ــشــاللت فيكتوريا، على احلـــدود بني  بــالــقــرب مــن  عــامــاً( 
زامببيا وزميبابوي، واأ�شقطه اأر�شاً، قبل اأن يدو�شه بحوافره 

حتى فارق احلياة، بح�شب �شحيفة مريور الربيطانية.
عر�س للبالونات يف قاعدة ت�سامبلي-بو�سري�س اجلوية بالقرب من هاجيفيل �سرق فرن�سا يف حماولة لتحقيق الرقم 

القيا�سي العاملي الأكرب عدد مكون من 456 بالونا يف مهرجان بالونات الهواء. )ا ف ب(

رواية لفيتزجريالد 
تتحول اإىل م�صل�صل 

اإف.  الأمــريــكــي  املــوؤلــف  مل يتمكن 
اإكمال  مـــن  فــيــتــزجــريالــد  �ــشــكــوت 
تايكون  ذا ل�شت  الأخـــرية  روايــتــه 
ي�شبح  اأن  يف  �ـــشـــاهـــم  هـــــذا  لـــكـــن 
م�شل�شل  اإىل  الـــــروايـــــة  حتـــويـــل 
للممثلني  مــثــريا  اأمـــرا  تلفزيوين 

كيل�شي جرامر وليلي كولينز.
وتــــويف فــيــتــزجــريالــد عـــام 1940 
اأن  قبل  عاما   44 يناهز  عمر  عــن 
يــنــهــي الــقــ�ــشــة الـــتـــي تـــــدور حول 
ال�شينمائي  الإنــتــاج  ا�شتوديوهات 
لهوليوود.  الـــذهـــبـــي  الــعــ�ــشــر  يف 
م�شار  بـــ�ـــشـــاأن  مـــالحـــظـــات  وتـــــرك 
الرواية  باإكمال  وقام  ال�شخ�شيات 
بعد وفاته �شديقه اإدموند ويل�شون 

عام 1941.
ويــقــول جــرامــر الــــذي يــلــعــب دور 
بات برادي وهو �شخ�شية مقتب�شة 
اأحد  بــي. مــايــر مــديــر  مــن لوي�س 
ال�شيء  هـــولـــيـــوود  ا�ــشــتــوديــوهــات 
املــمــتــع عــلــى مـــا اأعــتــقــد يف روايــــة 
ت�شتطيع  اأنــــك  هـــو  مــكــتــمــلــة  غـــري 
و�شع  لقد  ت�شاء.  ما  بها  تفعل  اأن 
رائعا  عمل  خمطط  فيتزجريالد 

حقا والآن يتعني عليك اأن تكمله.
و�شيذاع امل�شل�شل، الذي مت حتويله 
 1957 عــام  تلفزيوين  عمل  اإىل 
واإىل فيلم عام 1976، على ت�شعة 
اأجزاء على �شبكة اأمازون بداية من 
وتقول  متــوز.  يوليو   28 اجلمعة 
�شي�شيليا  دور  تلعب  التي  كولينز 
بحرية  ا�شتمتعت  اإنها  بــرادي  ابنة 
وجت�شيد  ال�شخ�شية  مع  التحرك 
احلقائق التاريخية مع م�شحة من 

خيالنا.

اأغرب 8 عادات للزواج حول العامل!
قائمة الولئم والف�شتان الأبي�س واإلقاء باقة الزهور، وغريها 
لي�شت  اأنــهــا  اإل  الــــزواج،  مرا�شم  يف  األفناها  التي  الــعــادات  مــن 
عـــادات ثابتة يف خمتلف اأنــحــاء الــعــامل. هناك مــن الــعــادات يف 
العامل،  اأنها موجودة يف  اأحد  التي قد ل يتخيل  العامل  اأنحاء 
وفيما يلي نعر�س بع�س العادات الغريبة التي ت�شاحب مرا�شم 

.lifebuzz الزواج، ح�شبما ذكرها موقع
غريب  معتقد  ينت�شر  قرغيز�شتان  جمهورية  العرو�س:يف  خطف 
باأن الدموع يف ليلة الزفاف جتلب ال�شعادة فيما بعد الزواج، لذلك 
انت�شرت عادة الزواج من فتاة خمتطفة خا�شة واإن كانت تبكي، ومت 

وقف هذا التقليد يف عام 1991 عندما اعترب غري قانوين.
العرو�شني  ر�شق  يتم  ا�شكتلندا  بالقمامة:يف  العرو�شني  ر�شق 
وال�شمك  الفا�شد  البي�س  فيها  مبــا  القمامة  اأنــــواع  مبختلف 
املتعفن، ويرجع ذلك اإىل ما يعتقده ال�شكتالنديون باأن حتمل 
اأي  يتحملون  �شيجعلهم  معا  الأ�شياء  بتلك  ر�شقهم  العرو�شني 

�شيء بعد الزواج معا.
ت�شريح دجاجة:يف اإحدى مناطق ال�شني يطلب من العرو�شني 
ت�شريح دجاجة والتحقق من �شحة كبدها، فاإن كان الكبد �شليما 
الزيجة،  ال�شتمرار يف هذه  العرو�شني ميكنهما  اأن  يعني  فهذا 

واإل فعليهما البحث عن دجاجة اأخرى يكن كبدها �شليما.

منع دخول املرحا�س:يف جزيرة بورنيو، يتم منع ال�شاب والفتاة 
املقبلني على الزواج من مغادرة منازلهما ول حتى للذهاب اإىل 
املراحي�س، وهي يف بورنيو منف�شلة عن املنازل، ويعتقدون اأن 

مثل هذه العادة جتلب احلظ ال�شعيد لهما اأثناء الزواج.
الزفاف  يتم  اأن  قبل  ال�شني  الــعــرو�ــس:يف  �شديقات  مقاومة 
يتحتم على العري�س اأن ينتزع العرو�س من بني جمموعة من 
بالكثري  العري�س  اإرهــاق  بدورهن  يتعمدن  الالتي  �شديقاتها، 
من املطالب واملهام ال�شاقة قبل اأن ي�شمحن له باحل�شول على 

عرو�شه، وذلك لكي يقدم دليال ماديا على حبه لها.
الفتيات  بــاأن  �شائع  معتقد  هناك  الهند  �شجرة:يف  من  الـــزواج 
وفاة  ت�شبب  لــعــنــة،  ت�شيبهم  الــعــام  يف  معينة  فـــرتة  مــوالــيــد 
اأزواجهن عقب الزواج بفرتة ق�شرية، لذلك وفقا لهذا املعتقد 
بعد  يتم قطعها  ثم  �شجرة  الفتيات على  زواج مثل هذه  يعقد 

ذلك، ومن ثم ميكن للفتاة الزواج ب�شكل طبيعي.
زوجته  الــرجــل  يهدي  اأن  ال�شائع  مــن  ويلز  الــــزواج:يف  ملعقة 

ملعقة وهي متثل وعدا منه باأنه لن يجوعها.
رقــ�ــشــة الـــنـــقـــود:يف الـــيـــونـــان وخــــالل مــرا�ــشــم الــــــزواج يــــوؤدي 
اإىل  النقود  بل�شق  احل�شور  خاللها  يقوم  رق�شة  العرو�شان 

مالب�س كل منهما.

عمليات التجميل تغرّي 
مالمح كيدمان

ح�شرت النجمة العاملية نيكول كيدمان العر�س الأول وموؤمتر Q&A اخلا�س مب�شل�شل 
املا�شي  الأ�شبوع  اأجنل�س  لو�س  hbo، يف  �شا�شة،  الــذي يعر�س على   Big Little Lies

وتاألقت بـ Top �شفافة وتنورة دانتيل طويلة .
احلمراء  ال�شجادة  على  الكامريات  عد�شات  التقطتها  التي  ال�شور  خالل  من  وظهرت 
ة  اأن خ�شعت اىل عدرّ 50 عاماَ بعد  بع�س التغريات على وجه نيكول البالغة من العمر 
حقن  ب�شبب  خديها  يف  وا�شحا  النــتــفــاخ  وبـــدا  فـــرتة،  منذ  وجهها  يف  جتميل  عمليات 

البوتك�س.
وقد جنحت بذلك يف حمي عالمات تقدم ال�شن والتجاعيد يف مناطق وجهها كافة.


