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دفاع مدين دبي ينجح يف ال�سيطرة 
على حريق برج ال�سعلة دون اإ�سابات

•• دبي-الفجر:

ال�شيخ حممد  ال�شمو  العامة ل�شرطة دبي متابعة �شاحب  القيادة  ثمنت 
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن 
دبي رعاه اهلل، و�شمو ال�شيخ �شيف بن زايد ال نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير الداخلية، حادث حريق الذي وقع يف برج ال�شعلة يف منطقة 
املارينا يف دبي  مما يوؤكد حر�س حكومتنا الر�شيدة ومالم�شتها الإن�شانية 
يف الطمئنان و �شالمة القاطنني وتوجيهاتهما باإيوائهم يف فنادق قريبة 
من الربج واإ�شافة اىل تواجد �شمو ال�شيخ من�شور بن حممد بن را�شد 
اجالء  يف  امليدانية  ال��ف��رق  جلميع  ودع��م��ه  احل���ادث  م��وق��ع  يف  مكتوم  ال 

القاطنني ب�شرعة قيا�شية.
وقد �شيطر الدفاع املدين يف دبي فجر ام�س على احلريق الذي �شب يف 

برج ال�شعلة املكون من 85 طابقا يف منطقة املارينا دون اإ�شابات ب�شرية. 
)التفا�شيل �س2(

الهالل الأحمر الإماراتي يوزع م�ساعدات اإغاثية 
جديدة على اأهايل مديرية �ساه يف ح�سرموت

•• ح�رضموت- وام: 

وزعت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ام�س م�شاعدات اإغاثية جديدة 
على ذوي الحتياجات اخلا�شة والأ�شر الفقرية وذوي الدخل املحدود 

مبنطقة غيل عمر مبديرية �شاه مبحافظة ح�شرموت.
ياأتي ذلك يف اإطار حملتها الإن�شانية واجلهود الإغاثية التي تبذلها 
اأك���ر من  ال��ر���ش��ي��دة على  ال��ق��ي��ادة  دول���ة الإم�����ارات وبتوجيهات م��ن 
�شعيد مل�شاعدة الأ�شقاء يف اليمن والتخفيف من معاناتهم وحت�شني 

ظروفهم املعي�شية والقت�شادية.                          )التفا�شيل �س3(
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اجلي�س اليمني يوا�شل التقدم يف عدة حماور من بينها املخا 

فل�شطينيون يحتجون على م�شادرة الرا�شي يف ال�شفة  )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

اليمني على مركز  �شيطر اجلي�س 
مفرق املخا، غرب مدينة تعز، بعد 
ثمانية  فيها  ق��ت��ل  عنيفة  م��ع��ارك 
احلوثي  ميلي�شيات  ع��ن��ا���ش��ر  م��ن 
النقالبية،  �شالح  علي  وامل��خ��ل��وع 
واآليات ع�شكرية يف  اأطقم  واإح��راق 

ظل تراجع كبري للميلي�شيات.
ك��م��ا مت��ك��ن اجل��ي�����س ال��وط��ن��ي من 
طرق  اآخ���ر  ع��ل��ى  �شيطرته  اإح���ك���ام 
اإم�������داد امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ا الن��ق��الب��ي��ة يف 
حمافظة  غ�����رب  م���ي���دي  م���دي���ن���ة 

ة. َحَجّ
لعملية  ام���ت���داداً  الن��ت�����ش��ار  ي��اأت��ي 
انطلقت  ال���ت���ي  ال���ذه���ب���ي  ال����رم����ح 
و���ش��ف م�شدر  وق��د  ال��ع��ام،  مطلع 
يك�شر  اإذ  ب�املهم،  التطور  ع�شكري 
مدينة  ��ن  وي��وؤِمّ تعز،  ع��ن  احل�شار 
امل��خ��ا، وي��ق��ط��ع ال��ط��ري��ق ب��ني تعز 
وحمافظة احُلديدة غربي اليمن.

باملنطقة  ع�����ش��ك��ري  م�����ش��در  واأك�����د 
الع�شكرية اخلام�شة اأن التقدم جاء 
الوطني  اجلي�س  �شنه  ه��ج��وم  اإث���ر 
�شباح اخلمي�س، وكبد فيه امليلي�شيا 

خ�شائر كبرية يف الأرواح والعتاد.
بقيادة  العربي  التحالف  مقاتالت 

اإحكام ال�شيطرة على اآخر طرق اإمداد امللي�شيات يف ميدي

اجلي�ش اليمني ي�ستعيد مفرق املخا غربي تعز

رو�شيا ت�شتعد ملواجهة الن�شرة يف الغوطة ال�شرقية

ا�ستباكات عنيفة واطالق �سواريخ يف حم�ش رغم الهدنة
•• عوا�صم-وكاالت:

ق��ال امل��ر���ش��د ال�����ش��وري حل��ق��وق الإن�����ش��ان اأم�����س اجلمعة اإن 
الأطراف املتحاربة تبادلت اإطالق النار وال�شواريخ �شمايل 
مدينة حم�س اخلا�شعة ل�شيطرة احلكومة ال�شورية الليلة 

املا�شية، وذلك بعد �شاعات من بدء هدنة تدعمها رو�شيا.
و�شاب اأي�شا اإطالق مكثف لل�شواريخ اتفاقا م�شابها �شرقي 

العا�شمة دم�شق.
وقالت رو�شيا حليفة الرئي�س ال�شوري ب�شار الأ�شد اإن وزارة 
منطقة  اإق��ام��ة  على  ال�شورية  املعار�شة  مع  اتفقت  دفاعها 
ل�شيطرة  اخلا�شع  ال�شمايل  حم�س  ري��ف  يف  ت�شعيد  ع��دم 
اإطالق  املعار�شة واحلكومة تبادل  املعار�شة. وعاود مقاتلو 
اأعقبت �شريان الهدنة.  النار بعد ب�شع �شاعات من الهدوء 
وقال املر�شد ال�شوري اإنه مل يتلق اأي تقارير حتى الآن عن 
اتفاقا  رو�شيا  تدعمها  التي  الهدنة  وت�شبه  قتلى.  �شقوط 
على عدم الت�شعيد مت التو�شل اإليه يف يوليو متوز مبنطقة 

ق�شف  اأع��ن��ف  يف  ال�شرقية  ال��غ��وط��ة  على  �شاعة   24 خ��الل 
للمنطقة منذ الإعالن عن منطقة عدم الت�شعيد. وانهارت 
عدة حماولت لوقف اإطالق النار وقفا دائما يف غرب �شوريا 
حيث يتكبد مقاتلو املعار�شة خ�شائر اأمام القوات احلكومية 

وحلفائها ويتبادل اجلانبان التهامات باإثارة العنف.
ال�شرطة  ن�شرها قوات من  رو�شيا، عقب  اأعلنت  من جهتها 
الع�شكرية يف اجلزء اجلنوبي من الغوطة ال�شرقية، اإحدى 
مقاتلي  ملواجهة  ا�شتعدادها  عن  الت�شعيد،  خف�س  مناطق 

جبهة الن�شرة، وفق ما ذكرت وكالة تا�س الرو�شية.
م�شتعدة  ال��ق��وات  ه��ذه  اإن  رو���ش��ي  ع�شكري  م�����ش��وؤول  وق���ال 
ب�شكل كامل ل�شد اأي هجوم ت�شنه جبهة الن�شرة يف منطقة 
الغوطة ال�شرقية. كما لفت اإىل اإمكانية ا�شتهداف الن�شرة 

نقاط التفتي�س.
وحتى الآن مل تن�شر رو�شيا اأي قوات لها يف مناطق �شيطرة 
النظام_ عليها  ي�شيطر  التي  املناطق  ع��دا  م��ا  املعار�شة، 

ال�شوري.

�شرقي  امل��ع��ار���ش��ة  ل�شيطرة  اخل��ا���ش��ع��ة  ال�����ش��رق��ي��ة  ال��غ��وط��ة 
دم�شق.

العنف  ا�شتمر  م��ا،  اإىل حد  العنف  وانح�شار  الت��ف��اق  ورغ��م 
وال�شربات اجلوية واإطالق ال�شواريخ وتبادل اإطالق النار 

يف الغوطة ال�شرقية.
منذ  الأق���ل  على  مدنيا   25 مقتل  �شجل  اأن���ه  املر�شد  وذك���ر 
بينهم  مت��وز،  يوليو   22 يف  ال�شرقية  الغوطة  هدنة  اإع���الن 
�شبعة اأطفال، اإىل جانب ع�شرات امل�شابني. وقالت رو�شيا اإنها 
ن�شرت قوات من �شرطتها الع�شكرية يف الغوطة ال�شرقية يف 

يوليو متوز ملحاولة فر�س عدم الت�شعيد.
ومنذ عام 2013 حتا�شر القوات احلكومية الغوطة ال�شرقية، 
وهي املنطقة الرئي�شية الوحيدة التي ت�شيطر عليها املعار�شة 
امل�شلحة قرب دم�شق. وتقل�شت م�شاحة املنطقة كثريا خالل 
رو�شيا  املدعوم من  ال�شوري  انتزع اجلي�س  اإذ  املن�شرم  العام 

ال�شيطرة على مناطق اأخرى من املعار�شة حول دم�شق.
�شقطت  �شاروخا   70 نحو  اإن  اجلمعة  اأم�����س  املر�شد  وق��ال 

% االحتالل يعتقل برملانيا.. وتراجع الدعم املايل لل�شلطة 70 

م�سروع قانون اأمريكي لوقف امل�ساعدات للفل�سطينيني

اختالف حول االأ�شلوب واملوعد:

الربيك�سيت: حالة فزع داخل حزب املحافظني.! الكرملني: تراجع العالقات مع وا�شنطن مل�شتوى خطري 

هيئة حملفني كربى حتقق يف عالقة ترامب مع رو�سيا
•• الفجر – خرية ال�صيباين

ان����ف����ج����ار ج����دي����د داخ��������ل ح����زب 
امل��ح��اف��ظ��ني. ف��ف��ي ال��وق��ت الذي 
ال��������وزراء ترييزا  رئ��ي�����ش��ة  ك���ان���ت 
ماي تقيم بهدوء يف اإيطاليا، اأكد 
فيليب هاموند يف  وزير اخلزانة 
لقاء مع امل�شوؤولني عن املالية يف 
الحتاد الأوروبي يف لوك�شمبورغ 
- ح�شب كلمات رئي�س املفاو�شات 
“عقارب  اأن   - ب��ارن��ي��ي��ه  م��ي�����ش��ال 
حاجة  وه��ن��اك  تدور”،  ال�����ش��اع��ة 
طريقة  ب�������ش���اأن  ق�������رار  لت����خ����اذ 
اخل���روج م��ن الحت���اد الأوروب����ي: 

�شلد”؟ بريك�شيت  “لينة” اأو 
الربيطاين  ال��وزي��ر  اأع����رب  وق���د 
اللم�شات  و����ش���ع  يف  رغ��ب��ت��ه  ع���ن 
املتحدة  اململكة  خل��روج  الأخ���رية 
�شنوات  عام 2022، اي بعد ثالث 
من بدء العملية الر�شمية ملغادرة 
الثناء،  يف  الأوروب�������ي.  الحت�����اد 

•• عوا�صم-وكاالت:

يف  يحقق  ال��ذي  اخل��ا���س  امل�شت�شار  اأن  تقارير  اأف���ادت 
الأمريكية،  النتخابات  يف  الرو�شي  التدخل  مزاعم 
روب��رت مولر، بداأ يف ا�شتخدام هيئة حملفني كربى 

للنظر يف الق�شية. 
اأن مولر قد يتخذ مدخال  اإىل  وت�شري هذه اخلطوة 
املعلومات عن وجود تواطوؤ مع  اأكر ت�شددا يف جمع 
اأع�����ش��اء يف ف��ري��ق حملة دونالد  ال��رو���س م��ن ج��ان��ب 

ترامب النتخابية. 
مذكرات  لإ�شدار  الكربى  املحلفني  هيئة  وُت�شتخدم 

ا�شتدعاء لإجبار اأ�شخا�س على الإدلء ب�شهاداتهم. 
و���ش��خ��ر ال��رئ��ي�����س ت��رام��ب م���رة اأخ����رى م��ن التحقيق 
قائال اأمام جتمع من اأن�شاره يف ولية وي�شت فرجينيا 

اإنق�شة التواطوؤ مع رو�شيا ملفقة متاما. 
يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، ت��ت��األ��ف ال��ه��ي��ئ��ات ال��ك��ربى من 
الأدل��ة يف جل�شات  اإىل  ي�شتمعون  ال�شعب  اأع�شاء من 

�شرية. 
الأ�شخا�س  اإجبار  يف  �شالحياتهم  النيابة  وت�شتثمر 

على تقدمي �شهاداتهم اأو ت�شليم وثائق يف حوزتهم. 

وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن��ه��م ي��ن��ظ��رون يف حت��دي��د ه��ل اأن 
الدليل املقدم يف اأي ق�شية قوي وكاف لتوجيه لوائح 
ل  ا�شتخدامهم  اأن  اإل  جنائية،  ق�شية  يف  التهامات 
و�شيكا  اأم��را  بات  تلك  التهام  لوائح  ا�شدار  اأن  يعني 
اأو حتى حمتمال.  ول تقرر هيئات املحلفني الكربى 

براءة اأو اإدانة امل�شتبه به. 
هيئة  ل�شهور  ا�شتخدموا  املحققني  اأن  تقارير  وتفيد 
املعروفة  ولي��ة فرجينيا  ك��ربى يف حمكمة  حملفني 
با�شم )ذي اي�شرتن دي�شرتيكت اأوف فرجينيا(، التي 

اأ�شدرت بع�س مذكرات ال�شتدعاء يف هذه الق�شية. 
ي��واف��ق الرئي�س  اأن��ه  اأم�����س  اأع��ل��ن الكرملني  اىل ذل��ك 
ب��اأن العالقات بني  الأم��ريك��ي دون��ال��د ترامب ال���راأي 
مو�شكو ووا�شنطن تراجعت اإىل م�شتوى خطري ب�شكل 
غري م�شبوق. وقال دميرتي بي�شكوف، املتحدث با�شم 
الرئي�س فالدميري بوتني، ل�شحافيني يف تعليقه على 
اخلمي�س،  تويرت  موقع  ع��رب  ت��رام��ب  عنها  ع��رب  اآراء 

ن�شاطره هذا الراأي متاما«.
التعاون  غ��ي��اب  يف  اخل��ط��ر  يكمن  بي�شكوف  واأ���ش��اف 
املتبادل والتن�شيق ب�شاأن م�شائل تعد اأ�شا�شية بالن�شبة 

لبلدينا و�شعبينا.

•• عوا�صم-وكاالت:

ال�شوؤون اخلارجية يف  اأق��رت جلنة 
م�شودة  الأمريكي  ال�شيوخ  جمل�س 
التي  امل�������ش���اع���دات  ت���وق���ف  ق���ان���ون 
ت��ق��دم��ه��ا ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة اإىل 

ال�شلطة الفل�شطينية.
م��ن احلزبني  ع�����ش��واً   17 و����ش���ّوت 
اجل������م������ه������وري وال�����دمي�����ق�����راط�����ي 
القانون،  م�����ش��ودة  ع��ل��ى  ب��امل��واف��ق��ة 

فيما رف�شها اأربعة اأع�شاء.
و����ش���ت���خ�������ش���ع م���������ش����ودة ال���ق���ان���ون 
للت�شويت يف وق��ت لح��ق من هذا 
يتم  اأن  امل�شتبعد  م��ن  حيث  ال��ع��ام، 
مت���ري���ره���ا ق��ب��ل ان���ت���ه���اء ���ش��ه��ر اآب 
اأغ�����ش��ط�����س اجل�����اري ح��ي��ث يدخل 

الكونغر�س يف اإجازة �شنوية.
الع�شو الدميقراطي  اأن  اإىل  ي�شار 
ع����ن ولي������ة ن���ي���و م��ك�����ش��ي��ك��و، توم 
هذه  مت��ري��ر  اأن  م��ن  ح���ّذر  اأودال، 
امل�شودة ميكن اأن ُي�شعد من وترية 

الأحداث يف فل�شطني.
الإ�شرائيلي  ال����وزراء  رئي�س  وك��ان 
بح�شب  ق����ال  ن��ت��ن��ي��اه��و  ب��ن��ي��ام��ني 
العا�شرة  ال���ق���ن���اة  ع��ن��ه  ن��ق��ل��ت  م���ا 
الإ�شرائيلية على الفل�شطينيني اأن 
واأن  ال�شالم  ي��ري��دون  اأنهم  يثبتوا 

ي��ت��وق��ف��وا ع��ن دف���ع روات����ب ملنفذي 
العمليات.

الفل�شطيني  ال���وزراء  رئي�س  وك��ان 
اأيام  ا�شتكى قبل  رام��ي احلمد اهلل 
م��ن ت��راج��ع ال��دع��م امل���ايل الدويل 
 70 بن�شبة  الفل�شطينية  للموازنة 
يف املائة خالل العامني الأخريين 

يف اإطار �شغط �شيا�شي مرفو�س.
التنفيذية  ال��ل��ج��ن��ة  ع�����ش��و  وق����ال 
ملنظمة التحرير اأحمد جمدلين، 
اإّن اإقرار جلنة ال�شوؤون اخلارجية يف 
جمل�س ال�شيوخ الأمريكي، م�شودة 
قانون لوقف امل�شاعدات الأمريكية 
هو  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة،  ال�����ش��ل��ط��ة  اإىل 

اإجراء توقعته القيادة الفل�شطينية 
اأخرًيا تهديدات كبرية  التي تلقت 
امل�شاعدات  ب��ق��ط��ع  وا���ش��ن��ط��ن  م��ن 

لبتزازها مبواقفها ال�شيا�شية.
من جهة اأخرى، ذكر نادي الأ�شري 
الفل�شطيني ان اجلي�س ال�شرائيلي 
اع��ت��ق��ل ف��ج��ر اجل��م��ع��ة ال��ن��ائ��ب يف 
امل��ج��ل�����س ال��ت�����ش��ري��ع��ي حم��م��د اأب���و 
طري من منزله الكائن يف رام اهلل. 
وي���اأت���ي اع��ت��ق��ال اب���و ط���ري ب��ع��د ان 
اأطلق �شراحه قبل حوايل �شهرين 
م��ن ال�����ش��ج��ون ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة حيث 
�شهرا   17 بال�شجن  حكما  اأم�شى 

بتهمة النتماء حلركة حما�س.

ماكسي كير لتوريد العمالة
سرعة في الوصول ودقة في المواعيد
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ال�شعيد  ذات  وع��ل��ى  ال�����ش��ع��ودي��ة، 
امليداين، �شنت غارات على جتمعات 
حميط  يف  لالنقالبيني  وم��واق��ع 
مفرق املخا، ويختل والهاملي غرب 
م��دي��ن��ة ت��ع��ز، ك��م��ا دم���رت مدفعية 
ال��ي��م��ن��ي طقماً  ال��وط��ن��ي  اجل��ي�����س 
ع�����ش��ك��ري��اً وق��ت��ل ج��م��ي��ع م��ن كانوا 
على متنه من امليلي�شيا النقالبية 

يف �شارع اخلم�شني �شمال تعز.

هذا وك�شف تقرير جديد ل�شحيفة 
ميلي�شيات  اأن  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق 
امل��خ��ل��وع ���ش��ال��ح تعبث  احل���وث���ي و 
وت�شتغلها  ال��ي��م��ن��ي��ني  مب��م��ت��ل��ك��ات 
املفاجئ  ال���راء  واأن  ث���راء،  ل��ت��زداد 
ل���الن���ق���الب���ي���ني ج������اء م�����ن خ���الل 
ن��ه��ب��ه��م الح����ت����ي����اط ال���ن���ق���دي يف 
البنك املركزي ومرتبات املوظفني، 
معا�شات  اأر������ش�����دة  اإىل  اإ����ش���اف���ة 

الجتماعية،  والتاأمينات  التقاعد 
القانونية  غ��ري  اجلبايات  وف��ر���س 
ومب�����ش��م��ي��ات خم��ت��ل��ف��ة ع��ل��ى مدار 

العام ل�شرقة املواطنني والتجار.
امليلي�شيات  ب��اأن  التقرير  اأف���اد  كما 
املوظفني  مرتبات  �شرف  ترف�س 
رغ����م  ����ش���ي���ط���رت���ه���ا  م����ن����اط����ق  يف 
الإي�������رادات ال��ه��ائ��ل��ة ال��ت��ي حت�شل 
وال�شرائب  اجل��م��ارك  م��ن  عليها 

والنفط والغاز.
من جانبهم، قال مراقبون مينيون 
اإن ميلي�شيات احلوثي و�شالح، من 
خالل �شرقاتها ونهبها للممتلكات، 
جعلت اليمنيني حتت خط الفقر، 
كما متار�س الف�شاد والبتزاز يف كل 
املوؤ�ش�شات العامة واخلا�شة بهدف 
الإثراء وجترب اآخرين على القيام 
لت�شهيل  اأخالقية  غري  بت�شرفات 
ال�شعب  ث��������روات  ن���ه���ب  ع���م���ل���ي���ات 

اليمني.
من جهة اخرى حذر اأني�س باحارثة 
لالأرا�شي  ال��ع��ام��ة  الهيئة  رئ��ي�����س 
العمراين  والتخطيط  وامل�����ش��اح��ة 
اليمني من الت�شرف غري القانوين 
يف اأرا�شي وعقارات الدولة بجميع 

حمافظات اليمينة.
ت�شريح  يف   - ب����اح����ارث����ة  وح���م���ل 
ملي�شيا   - اليمنية  الأن��ب��ا  ل��وك��ال��ة 
م�شئولية  الن���ق���الب���ي���ة  احل���وث���ي 
التي  ال�����دول�����ة  ب�����اأم�����الك  ال���ع���ب���ث 
ت��ع��د م��ل��ك ال�����ش��ع��ب .. م���وؤك���دا اأن 
م�����ش��وؤول��ي��ة احل���ف���اظ ع��ل��ي��ه��ا تقع 
منح  وا�شفا  اجلميع..  عاتق  على 
وزرائهم  كل  ب�شنعاء  النقالبيني 
القانوين  غ��ري  ب��ال��ق��رار  ل��ب��ن��ة   30

الذي ل يعتد به.

الببعببثببور عببلببى مببقببربة 
بغداد غببرب  جماعية 

•• بغداد-اأ ف ب:

العراقية  ال�شلطات  ع��رت 
ت�شم  جماعية  مقربة  على 
ا  �شخ�شً اأرب������ع������ني  رف��������ات 
داع�س  ت��ن��ظ��ي��م  اأع���دم���ه���م 
خالل �شيطرته العام 2015 
حمافظة  يف  م��ن��اط��ق  ع��ل��ى 
الأن��ب��ار غ��رب ب��غ��داد، وفًقا 
وحملّية  اأم���ن���ي���ة  مل�������ش���ادر 

اجلمعة.
اجلي�س  يف  ���ش��اب��ط  وق�����ال 
ب��رت��ب��ة م��ق��ّدم رك���ن لوكالة 
“عرنا  ب����ر�����س  ف����ران���������س 
ع�����ل�����ى م������ق������ربة ج���م���اع���ي���ة 
)ل�شخا�س(  ج��ث��ث��ا  ت�����ش��م 
اعدمهم تنظيم داع�س رميا 
منطقة  يف  ب���ال���ر����ش���ا����س، 
على  ال�����واق�����ع�����ة  ال����ط����ا�����س 
الط��������راف اجل���ن���وب���ي���ة من 
كلم   100( الرمادي  مدينة 
غ���رب ب���غ���داد(. وا����ش���اف ان 
وعليها  متف�شخة  “اجلثث 
اث��ار اط��الق ن��ار يف منطقة 

الراأ�س.
واك���������د م�����دي�����ر م���وؤ����ش�������ش���ة 
حمافظة  يف  ال���������ش����ه����داء 
الدليمي  ع����م����ار  الن�����ب�����ار 
على  العثور  بر�س  لفران�س 
املقربة” وانها وت�شم رفات 

اربعني �شخ�س.

الرئا�شة تترباأ.. ونداء تون�س على كر�شيني:

تون�ش: ال�ساهد ومزاد البيع ال�سيا�سي امل�سروط.!
•• الفجر - تون�ص - خا�ص

العطلة  �شهر  اأغ�����ش��ط�����س،  �شهر  ي��ك��ون  ان  ال��ع��ادة  ج���رت 
ال�شيا�شية وا�شتعادة النفا�س والعداد ملو�شم جديد، ولكن 
يبدو ان را�شد الغنو�شي رئي�س حركة النه�شة راأى عك�س 
مكونات  راح��ة  واأف�شد  اجلميع،  م�شاجع  واق�����س  ذل��ك، 
تطور جديد  امام  نف�شها  التي وجدت  ال�شيا�شي  امل�شهد 
ا�شتنفارها، فتعددت اجتماعاتها وت�شريحاتها  ا�شتدعى 

وب��ي��ان��ات��ه��ا. ف��ق��د اأث����ارت دع���وة را���ش��د ال��غ��ن��و���ش��ي، رئي�س 
لرئا�شية  ال��رت���ش��ح  ع��دم  اىل  ال�شاهد  يو�شف  احل��ك��وم��ة 
ردود  وتتالت  ال�شيا�شي،  الو�شط  يف  وا�شعا  ج��دل   ،2019

الفعل التي كان اغلبها ناقدا وراف�شا.
دعوة  م��ع  ب��ال��ت��واط��وؤ  ات��ه��م��ت  ال��ت��ي  التون�شية  ال��رئ��ا���ش��ة 
ال��غ��ن��و���ش��ي، ���ش��ارع��ت اىل و���ش��ع ال��ن��ق��اط ع��ل��ى حروف 

موقفها.
ال�شاهد �شحية البيع امل�شروط)التفا�شيل �س11(

“الربيك�شيت  اأن�����ش��ار  ي��ن��ظ��ر  ل 
ال�شلد” بعني الر�شا لهذا املوعد 
الربيطانية  الن��ت��خ��اب��ات  ان  مب��ا 
2022، مع  ل��ع��ام  م���ق���ررة  امل��ق��ب��ل��ة 
“للبقاء يف  م��وؤي��د  ف���وز  اإم��ك��ان��ي��ة 

الحتاد الأوروبي«.
الناعم”،  “الربيك�شيت  دعاة  من 

حفيظة  ه���ام���ون���د  ف��ي��ل��ي��ب  اث�����ار 
املحافظني،  ح����زب  ك���ب���ار  ب��ع�����س 
وكان عر�شة لنريانهم. فبالن�شبة 
الطريقة  ج��ون�����ش��ون،  ل��ب��وري�����س 
التي ا�شتخدمها هاموند “لي�شت 

التي متت مناق�شتها”.
)التفا�شيل �س9(

الن�شحاب من الحتاد.. وجع را�س داخل املحافظني

ا�بببسبببتبببعبببادة مببنببطببقببة مببن 
اأفغان�ستان �ببسببرق  طببالبببببان 

•• كابول-وكاالت:

الأفغانية  الأم��ن  ق��وات  ا�شتعادت 
اإقليم  يف  منطقة  على  ال�شيطرة 
باكتيا ب�شرق البالد عقب معارك 
مع مقاتلي حركة طالبان تبادل 
ف��ي��ه��ا اجل��ان��ب��ان ال�����ش��ي��ط��رة على 
يف  املهمة  املناطق  م��ن  جمموعة 

الأيام الأخرية.
رئي�س  ت��وري��الي عبدياين  وق��ال 
���ش��رط��ة ب��اك��ت��ي��ا اإن ق����وات الأم���ن 
منطقة  على  ال�شيطرة  ا�شتعادت 
من  الع�شرات  وقتلت  خيل  جاين 

طالبان.
التي  ك��ان��ت منطقة ج��اين خ��ي��ل، 
ت��ق��ع ع��ل��ى ط��ري��ق رئ��ي�����ش��ي يبداأ 
�شرق  حتى  ومي��ت��د  باك�شتان  م��ن 
قب�شة  يف  �شقطت  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان، 
طالبان ال�شهر املا�شي. ونفى ذبيح 
الرئي�شي  امل��ت��ح��دث  جم��اه��د  اهلل 
فقدت  احلركة  اأن  طالبان  با�شم 

ال�شيطرة على املنطقة. 

الأمم املتحدة: الأطفال اجلنود 
يف الكونغو ي�سربون دماء ال�سحايا

•• نيويورك-وكاالت:

املتحدة  الأمم  م��ف��و���ش��ي��ة  ذك�����رت 
اأن اجلنود  اأم�س،  الإن�شان،  حلقوق 
الأطفال يف الكونغو ي�شربون دماء 
�شحرية  ط��ق��و���س  يف  ���ش��ح��اي��اه��م 

تهدف جلعلهم ل يقهرون.
ميلي�شيا  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  يف  وج�����اء 
كاموينا ن�شابو، التي ت�شن بانتظام 
بو�شط  كا�شاي  منطقة  يف  هجمات 
ح���د كبري  اإىل  ت�����ش��ت��خ��دم  ال���ب���الد، 
وترتاوح  والفتيات كجنود  ال�شبية 
ال�شابعة  ب��ني  منهم  الكثري  اأع��م��ار 

وال�13 عاماً.
تهز  ال���ط���ق���و����س،  ه�����ذه  اإط�������ار  ويف 
تنانريهن  الفتيات  جمموعات من 
امل�شنوعة من الق�س وت�شربن دماء 

ال�شحايا.
واأ�شار التقرير اإىل اأن اأغلب ال�شكان 
ال�شحرية  ب����ال����ق����وى  م���ق���ت���ن���ع���ون 
ن�شر  اإىل  اأدى  م��ا  وه��و  ل��الأط��ف��ال، 

اخلوف على نطاق وا�شع.
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اأخبـار الإمـارات
وفد من دفاع مدين عجمان يزور مهرجان ليوا للرطب

•• عجمان-وام:

زار وفد من الإدارة العامة للدفاع املدين يف عجمان برئا�شة �شعادة 
من  ال��راب��ع��ة  ال����دورة  ف��ع��ال��ي��ات  النعيمي  اب��راه��ي��م  ع��ب��داهلل  العقيد 
مهرجان ليوا للرطب الذي يقام حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم عجمان .
ليوا للرطب يعد  ان مهرجان  النعيمي  العقيد عبداهلل  �شعادة  واأكد 
اأبناء الإمارات  واإب��راز ع��ادات وتقاليد  ال��رتاث  من�شة تهدف لإحياء 
�شياحيا وجتاريا يعزز من جوانب  الوقت نف�شه مق�شدا  ويج�شد يف 

ت�شويق منتجات مزارع النخيل من التمور مبختلف اأنواعها.

اأن املهرجان يحتفي ب�شجرة النخيل ملا متثله من رمزية  واأ�شار اإىل 
تراثية ومعنوية كونها لعبت دورا يف تلبية احتياجات الآباء والأجداد 

يف املا�شي.
وا�شتمعوا  ب��امل��ه��رج��ان  وامل��ع��ار���س  الأج��ن��ح��ة  ال��وف��د خمتلف  وت��ف��ق��د 
ومعايري  للجمهور  املخ�ش�شة  وامل�شابقات  الفعاليات  حول  �شرح  اإىل 
بفعاليات  امل�شاركني  اأع���داد  تطور  وم�شرية  وتقييمها  بها  امل�شاركة 

املهرجان خالل الدورات املتتالية لنعقاده .
دار  م��ن  بامل�شاركني  النعيمي  العقيد  �شعادة  التقى  اجل��ول��ة  واأث��ن��اء 
رعاية امل�شنني وا�شتمع منهم اىل بع�س الأحاديث الرتاثية التي تعيد 

ذكريات املا�شي .

الحتاد للطريان عملت ب�سكل وثيق مع ال�سرطة الأ�سرتالية 
يف حتقيقاتها مبخطط لإ�سقاط طائرة

•• اأبوظبي -وام:

اأكدت �شركة الحتاد للطريان اأنها عملت ب�شكل وثيق مع ال�شرطة الفيدرالية 
الأ�شرتالية يف حتقيقاتها يف احلادثة املتعلقة مبخطط اإ�شقاط طائرة قالت 

ال�شرطة اإنه كان ي�شتهدف رحلة ل�شركة الحتاد للطريان.
وقال متحدث ر�شمي با�شم ال�شركة يف بيان ام�س اأن الحتاد للطريان ت�شع 
�شالمة واأمن م�شافريها وطواقمها اجلوية دائما يف قمة اأولوياتها واأنه ومن 

خالل العمل الوثيق مع ال�شلطات املعنية يف كل دولة تطبق الحتاد للطريان 
الت�شغيلية  عملياتنا  كافة  ام��ت��داد  على  �شرامة  الأمنية  الإج����راءات  اأك��ر 
من  الأول  يف  بيان  اأ���ش��درت  لالحتاد  الطريان  �شركة  وكانت  العامل.  ح��ول 
ي�شاعد  ال�شركة  الطريان يف  اأمن  فريق  اأن  فيه  اأو�شحت  اأغ�شط�س احلايل 
ال�شرطة الفيدرالية الأ�شرتالية يف التحقيقات اخلا�شة بالإجراءات الأمنية 
املعززة التي اأطلقتها ال�شلطات الأ�شرتالية على امتداد املطارات الكربى يف 

اأ�شرتاليا ملعاجلة املخاوف الأمنية املتزايدة.

حممد بن را�شد و�شيف بن زايد يتابعان حريق برج ال�شعلة

اللببواء املببري ي�سببيد بكفبباءة واحتببرافيببة فببرق الببعمبل  
••  دبي-الفجر:

ثمنت القيادة العامة ل�شرطة دبي متابعة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 

»رعاه اهلل«، و�شمو ال�شيخ �شيف بن زايد ال نهيان نائب 
ال��داخ��ل��ي��ة، ح���ادث حريق  ال����وزراء وزي���ر  رئي�س جمل�س 
الذي وقع يف برج ال�شعلة يف منطقة املارينا يف دبي  مما 
يوؤكد حر�س حكومتنا الر�شيدة ومالم�شتها الإن�شانية 
وتوجيهاتهما  ال��ق��اط��ن��ني  و����ش���الم���ة  الط���م���ئ���ن���ان  يف 
باإيوائهم يف فنادق قريبة من الربج واإ�شافة اىل تواجد 
ال مكتوم يف  را�شد  بن  ال�شيخ من�شور بن حممد  �شمو 
موقع احلادث ودعمه جلميع الفرق امليدانية يف اجالء 

القاطنني ب�شرعة قيا�شية
العام  القائد  امل��ري  خليفة  عبداهلل  اللواء  �شعادة  واأ�شاد 
دبي،  وال��ك��وارث يف  الزم���ات  رئي�س فريق  دب��ي  ل�شرطة 
ب��ك��ف��اءة ف���رق ال��ع��م��ل ال��ت��ي ���ش��اه��م��ت يف ���ش��رع��ة اخماد 
اأية خ�شائر ب�شرية بف�شل  احلريق الذي مل ي�شفر عن 

بحرفية  للتعامل  وال���ش��ع��اف  والن��ق��اذ  الط��ف��اء  رج��ال  ا�شتجابة  �شرعة 
عالية مع احلادث وت�شخريها املوارد الب�شرية واملعدات من اأجل �شالمة 

يف  �شقة   597 تفتي�س  عملية  بعد  املادية  اخل�شائر  من  وتقليل  الأرواح 
الربج واإجالء ما يقارب من 475 �شخ�شا ونقلهم اىل 3 فنادق قريبة 
من موقع احلادث بوقت قيا�شي . وثمن �شعادته الدور الحرتايف لفرق 
والإدارات  دب��ي  يف  امل��دين  للدفاع  العامة  الإدارة  يف   متثلت  التي  العمل 
العامة يف �شرطة دبي وهي التحريات واملباحث اجلنائية، 
واملن�شاآت  الهيئات  وام��ن  والن��ق��اذ،  والنقل  والعمليات، 
والطوارئ، والدلة اجلنائية، واأمن املوا�شالت، ومركز 
خلدمات  دبي  وموؤ�ش�شة  دب��ي،  وبلدية  الرب�شاء،  �شرطة 
الإ�شعاف، وهيئة الطرق واملوا�شالت يف دبي، يف الوقت 
ذاته ا�شاد  �شعادته باإجراءات المن وال�شالمة املطبقة 
يف برج ال�شعلة . وكما حر�س �شعادة اللواء جا�شم حممد 
املرزوقي القائد العام للدفاع املدين و�شعادة اللواء خبري 
را�شد ثاين املطرو�شي مدير عام الدفاع املدين يف  دبي 

متابعة حيثيات احلادث وتفا�شيل عملية الطفاء
واأكد �شعادة اللواء عبداهلل خليفة املري ان فريق الأزمات 
والكوارث، لعبت دوراً حمورياً يف تن�شيق جهود احتواء 
الناجمة عنها  الأ�شرار  الطارئة، وحتجيم  الأزمة  هذه 
ياأتيان  اللذين  اجلمهور،  و�شالمة  اأمن  و�شمان  نطاق ممكن،  اأ�شيق  يف 

دائماً يف مقدمة الأولويات، وهو ما حتقق واحلمد هلل.

ع������������ودة ال�����ط�����رق 
م��وق��ع  يف  امل��ح��ي��ط��ة 
منطقة  يف  احل�����ادث 
و�شعها  اىل  امل��اري��ن��ا 
جميع  وفتح  الطبيعي 
والطرق  التقاطعات 
ال���ربج اىل  امل���وؤدي���ة 

دفاع مدين دبي ينجح يف ال�سيطرة على حريق برج ال�سعلة دون اإ�سابات
•• دبي-وام:

ال��ذي �شب يف برج  دب��ي فجر ام�س على احلريق  امل��دين يف  ال��دف��اع  �شيطر 
»ال�شعلة« املكون من 85 طابقا يف منطقة املارينا دون اإ�شابات ب�شرية. 

واأكد املكتب العالمي حلكومة دبي ان فرق الدفاع املدين متكنت من اخالء 
الربج من �شكانه بنجاح .. م�شريا اىل اأن اجلهات املخت�شة يف دبي تعمل على 

توفري اأماكن لل�شكان والعائالت املتاأثرة جراء احلريق.
و�شرعة  تعاملت مبهارة عالية  الإطفاء  ان فرق  بدبي  املدين  الدفاع  وذكر 
فائقة لل�شيطرة على احلادث واحلد من انت�شار النار التي �شبت يف الطابق 
»65« من الربج اىل باقي الطوابق دون اأي اإ�شابات ب�شرية فيما مت البدء 
اأربع دقائق  اأن فرق الدفاع املدين احتاجت  بعملية تربيد الربج . واأو�شح 
فقط للو�شول اىل موقع احلادث بعد ان تلقت بالغا يف ال�شاعة 12:45 
بعد منت�شف الليل يفيد بوجود حريق يف برج ال�شعلة حيث تبني اأن احلادث 
اأنه �شارك يف عملية  متطور ويقع يف الطابق »65« من الربج . لفتا اىل 
الذي يعد جهة الخت�شا�س - مراكز   - املر�شى  اإىل جانب مركز  الإطفاء 
الإنقاذ  بجانب  والرا�شدية  بور�شعيد  و  والرب�شا  والقوز  الإم���ارات  �شهداء 
اأ�شرف على عملية ال�شيطرة على احلريق �شعادة اللواء عبداهلل  البحري. 
ثاين  را�شد  خبري  ال��ل��واء  و�شعادة  دب��ي  ل�شرطة  العام  القائد  امل��ري  خليفة 

املطرو�شي مدير عام الدفاع املدين بدبي اللذان تواجدا يف موقع احلادث.

الهالل الأحمر الإماراتي يدعم اأ�سحاب الأمرا�ش املزمنة وذوي الإعاقة يف اليمن

ال�شيخ  اأ���ش��اد  جانبه  م��ن  البلدين. 
ال�����ش��ل��ي��م��اين وكيل  ع��ل��ي حم�����ش��ن 
ال�شهداء  ل�����ش��وؤون  �شبوة  حمافظة 
ال��ت��ي تبذلها  ب��اجل��ه��ود  واجل��رح��ى 
دولة الإمارات وذراعها الإن�شاين يف 
اليمن ممثال بهيئة الهالل الأحمر 

اأمرا�شا  ت��ع��اين  ال��ت��ي  الإن�����ش��ان��ي��ة 
مزمنة وملد يد العون لأ�شر املر�شى 
اإقت�شادية  اأو�شاعا  يعانون  الذين 

واإن�شانية �شعبة.
على  الهيئة  حر�س  امل��ه��ريي  واأك���د 
امل�شاريع  ه�����ذه  ت��ن��ف��ي��ذ  م���وا����ش���ل���ة 

الف�شل الكلوي والأورام ال�شرطانية 
اأولوياتها  ���ش��م��ن  الإع���اق���ة  وذوي 
لالإ�شتفادة من امل�شاعدات الغذائية 
اأ���ش��د ���ش��رائ��ح املجتمع  ك��ون��ه��م م��ن 
حاجة لكل اأ�شكال امل�شاعدة الغذائية 

والدوائية والعالجية.

الكلوي مبركز غ�شيل الكلى عالوة 
يتلقون  ال��ذي��ن  الع��اق��ة  ذوي  على 
مبركز  الطبيعي  وال��ع��الج  التعليم 

رعاية وتاأهيل املعاقني .
م�شريا اىل ان هذه امل�شاعدات تاأتي 
اإحتياجات احلالت  تلبية  اأجل  من 

الإماراتي وفريقها مبحافظة �شبوة 
يف تقدمي امل�شاعدات الغذائية لهذه 
واإحتياجا  ف��ق��راً  الأ���ش��د  ال�شريحة 
الإن�شانية  اللفتة  مثمن�ا   . للعون 
الأحمر  الهالل  الكرمية من هيئة 
ف��ئ��ة مر�شى  ب��ت��ح��دي��د  الإم����ارات����ي 

امل�شاعدات  واإدخ��������ال  الإن�������ش���ان���ي���ة 
املواطنني  كل  اإىل  لت�شل  الإغاثية 
مديريات  خم��ت��ل��ف  يف  امل��ح��ت��اج��ني 
الظروف  ���ش��ب��وة يف ظ��ل  حم��اف��ظ��ة 
ب��ه��ا اليمن  ال���ت���ي مت���ر  ال��ع�����ش��ي��ب��ة 
اأبناء  جت�����ش��ي��دا ل���روح الأخ�����وة ب��ني 

•• �صبوة-وام:

وزع��������ت ه���ي���ئ���ة ال�����ه�����الل الأح����م����ر 
اإن�شانية  م�������ش���اع���دات  الإم�����ارات�����ي 
عاجلة على مر�شى الف�شل الكلوي 
ذوي  و  ال�������ش���رط���ان���ي���ة  والأورام 
عا�شمة  ع��ت��ق  مب��دي��ري��ة  الإع����اق����ة 
حم��اف��ظ��ة ���ش��ب��وة ال��ي��م��ن��ي��ة وذل���ك 
يف اط����ار احل��م��ل��ة الإن�����ش��ان��ي��ة التي 
باملحافظة  حديثا  الهيئة  اأطلقتها 
تبذلها  ال��ت��ي  الإغ���اث���ي���ة  واجل���ه���ود 
دول������ة الإم����������ارات ع���ل���ى اأك������ر من 
اليمن  يف  الأ�شقاء  مل�شاعدة  �شعيد 
لتح�شني  والتخفيف من معاناتهم 

ظروفهم املعي�شية والإقت�شادية.
فريق  رئي�س  املهريي  وق��ال حممد 
الهالل الأحمر الإماراتي مبحافظة 
�شبوة ان امل�شاعدات الغذائية �شملت 
جل�شات  ي��ت��ل��ق��ون  ال���ذي���ن  امل��ر���ش��ى 
معاجلة  مبركز  الكيميائية  العالج 
الأورام ال�شرطانية ومر�شى الف�شل 

واع��ت��رب وك��ي��ل حم��اف��ظ��ة ���ش��ب��وة ان 
ال�����دور الإن�������ش���اين ال�����ذي ت���ق���وم به 
امل�شاهمة  ل���ه  ���ش��ي��ك��ون  الإم���������ارات 
املعي�شة  الأب��رز يف حت�شني م�شتوى 
ل���دى ���ش��ك��ان امل��ح��اف��ظ��ة م��ن خالل 
الإن�شانية  امل���������ش����اع����دات  ت����ق����دمي 
اأن  ل���الأه���ايل .. م���وؤك���دا  امل�����ش��ت��م��رة 
حمافظة  يف  الإم��ارات��ي��ة  الب�شمات 
املحررة  املحافظات  وخمتلف  �شبوة 
ل ميكن ن�شيانها ل�شّيما اأنها جاءت 
تعي�شها  ك��ان��ت  ���ش��ع��ب��ة  ظ����روف  يف 
الأخرية.  الأحداث  املحافظة جراء 
ب���دوره���م اأع�����رب امل�����ش��ت��ف��ي��دون من 
�شكرهم  ع��ظ��ي��م  ع���ن  امل�������ش���اع���دات 
واإمتنانهم  ت��ق��دي��ره��م  وخ���ال�������س 
لدولة الإمارات حكومًة و�شعبا على 
هذه املبادرة الن�شانية التي تاأتي يف 
ظل ظروف معي�شية �شعبة يعانيها 
معظم �شكان املحافظة نظراً لرتدي 
الأو�شاع الإقت�شادية التي ت�شهدها 

البالد.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�شت�شفيات 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�شارقة 
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�شت�شفيات اخلا�شة
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�شارقة 
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

�شيدليات 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�شارقة
�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�شرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

االأمي��ن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�س  :                           2097777 
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خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

وفد من »�سوؤون اجلن�سية والإقامة« يزور واحة الكرامة
•• اأبوظبي -وام 

اجلن�شية  �شوؤون  بقطاع  امل�شاندة  واخل��دم��ات  للموارد  العامة  الإدارة  من  وف��د  زار 
والإقامة واملنافذ »واحة الكرامة« يف اأبوظبي التي مت ت�شييدها لتخليد ذكرى �شهداء 
الإمارات الأبرار وت�شحياتهم يف �شبيل الدفاع عن الوطن. �شم الوفد - الذي تراأ�شه 
املقدم عمر حممد عبدالرحمن نائب مدير اإدارة املالية بالإدارة العامة للخدمات 
امل�شاندة - الرائد احمد علي �شعيد الدلل رئي�س ق�شم الإعالم والعالقات العامة، 
وعددا منت�شبي الإدارة العامة للموارد واخلدمات امل�شاندة. واأعرب الوفد عن فخره 
واعتزازه ب�شهداء الإمارات الأبطال ..موؤكدا اأن واحة الكرامة متثل �شرحا خالدا 
من  كل  هامات  وكللوا  عاليا  الدولة  راي��ة  رفعوا  الذين  ال�شهداء  ت�شحيات  يج�شد 
ما  لأن  الوجدان  يف  خالدة  �شتظل  ذكراهم  واأن  والفخار  بالعز  اأر�شها  على  يعي�س 

قدموه من ت�شحيات يعد منوذجا عظيما لالأجيال القادمة.

خريية راأ�ش اخليمة توزع كوبونات غذائية على 350 اأ�سرة 
•• راأ�ص اخليمة - الفجر

الأ�شر  من  اأ�شرة   350 وزعت موؤ�ش�شة راأ�س اخليمة لالأعمال اخلريية كوبونات مواد غذائية على 
اخلريية  لالأعمال  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  موؤ�ش�شة  بها  تربعت  ك�شوفاتها  يف  امل�شجلة 
500 درهم . واأ�شار حممد جكة املن�شوري اأمني عام موؤ�ش�شة راأ�س  والإن�شانية تبلغ قيمة كل منها 
اخليمة لالأعمال اخلريية اإىل اأن اختيار هذا التوقيت لتوزيع هذه امل�شاعدات على الأ�شر امل�شتفيدة 

ياأتي مل�شاعدتها على الإيفاء بتوفري م�شتلزماتها الغذائية مع اقرتاب حلول عيد الأ�شحى املبارك.
واأ�شدد مب�شتوى التعاون القائم بني موؤ�ش�شة راأ�س اخليمة لالأعمال اخلريية ومثيالتها من موؤ�ش�شات 
وجمعيات وهيئات العمل اخلريي والإن�شاين يف الدولة مبا ي�شب يف خدمة احلالت امل�شتحقة وتقدمي 
اأن اإجمايل قيمة امل�شاعدات الإن�شانية واخلريية  يد العون وامل�شاعدة لأكرب �شريحة منها . واأو�شح 
التي قدمتها راأ�س اخليمة لالأعمال اخلريية يف الن�شف الأول من هذا العام بلغت 11 مليونا و66 

األف درهم ا�شتفادت منها 5441 اأ�شرة .

اأطباء الإمارات يتطوعون لعالج اآلف العمال من خمتلف اجلن�سيات

الهالل الأحمر الإماراتي يوزع م�ساعدات اإغاثية جديدة على اأهايل مديرية �ساه يف ح�سرموت

•• اأبوظبي -وام:

جن������ح اأط�������ب�������اء الإم����������������ارات من 
الم���ارات  ب��رن��ام��ج  يف  املتطوعني 
والتخ�ش�شي  املجتمعي  للتطوع 
حتت �شعار » العطاء �شعادة » من 
ال��ع��م��ال م��ن خمتلف  اآلف  ع��الج 
اجل��ن�����ش��ي��ات يف خم��ت��ل��ف اإم�����ارات 

الدولة.
وق���������دم الأط�������ب�������اء امل���ت���ط���وع���ون 
الت�شخي�شية  اخل���دم���ات  اف�����ش��ل 
با�شتخدام  والوقائية  والعالجية 
وم�شت�شفى  م��ت��ن��ق��ل��ة  ع�����ي�����ادات 
التقنيات  باأحدث  جمهز  ميداين 
املعايري  اف�����ش��ل  وف����ق  احل���دي���ث���ة 
اط�����ار حملة  وذل�����ك يف  ال��ع��امل��ي��ة 
مع  وان�شجاما  املليونية  العطاء 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
الدولة حفظة اهلل بان يكون عام 

للخري. عاما   2017
وي��ع��م��ل الط���ب���اء امل��ت��ط��وع��ني يف 
وامل�شت�شفى  امل��ت��ن��ق��ل��ة  ال���ع���ي���ادات 
المارات  برنامج  �شمن  امليداين 
العمالية  ال�����ش��ح��ي��ة  ل���ل���رع���اي���ة 

•• ح�رضموت- وام: 

وزع���������ت ه���ي���ئ���ة ال�����ه�����الل الأح�����م�����ر 
اإغاثية  م�شاعدات  ام�س  الإم��ارات��ي 
الحتياجات  ذوي  ع���ل���ى  ج����دي����دة 
ال��ف��ق��رية وذوي  اخل��ا���ش��ة والأ�����ش����ر 
عمر  غيل  مبنطقة  امل��ح��دود  الدخل 
مبديرية �شاه مبحافظة ح�شرموت. 
ياأتي ذلك يف اإطار حملتها الإن�شانية 
تبذلها  ال���ت���ي  الإغ���اث���ي���ة  واجل����ه����ود 
دول�����ة الإم���������ارات وب��ت��وج��ي��ه��ات من 
ال���ق���ي���ادة ال��ر���ش��ي��دة ع��ل��ى اأك����ر من 
اليمن  يف  الأ���ش��ق��اء  مل�شاعدة  �شعيد 
وحت�شني  معاناتهم  من  والتخفيف 

ظروفهم املعي�شية والقت�شادية.
وق����ال اأح���م���د ال��ن��ي��ادي ن��ائ��ب فريق 
ال�����ه�����الل الأح�����م�����ر الإم�������ارات�������ي يف 
ح�شرموت اأن توزيع هذه امل�شاعدات 
تلبية  اأج������ل  م����ن  ي����اأت����ي  الإغ����اث����ي����ة 
حياة  وتطبيع  الأه����ايل  اح��ت��ي��اج��ات 
الأ�شر التي تعاين اأو�شاعا اقت�شادية 
اخلدمية  املجالت  يف  خا�شة  �شعبة 

مبادرة  ا�شراف  وحتت  التطوعية 
ان�شانية  ال��ع��ط��اء ومب��ب��ادرة  زاي���د 
م�����ش��رتك��ة م���ع ج��م��ع��ي��ة دارال�����رب 
اخلريي  ال�شارقة  بيت  وموؤ�ش�شة 
ال�شعودي  م�شت�شفيات  وجمموعة 
المل��اين يف منوذج مميز لل�شراكة 
الدائم  الل��ت��زام  توكد  الن�شانية 
وامل�شتمر على تبني افكار لإ�شعاد 
بهم  والهتمام  ورعايتهم  العمال 

بدورهم  ال���را����ش���خ  الإمي������ان  م���ن 
ك�شركاء يف التنمية واحلر�س على 
ومعايري  متطلبات  ك��اف��ة  ت��اأم��ني 
احل��ي��اة ال��ك��رمي��ة ل��ه��م ���ش��واء من 
خ���الل امل��وؤ���ش�����ش��ات احل��ك��وم��ي��ة او 

اخلا�شة او التطوعية.
عادل  الدكتور  اأع���رب  جانبه  م��ن 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال�����ش��ام��ري 
اطباء  رئي�س  العطاء  زايد  ملبادرة 

الدولة احلكومية واخلا�شة وغري 
الربحية من اأجل تنفيذ مبادرات 

عديدة ت�شتهدف فئة العمال.
الم�����ارات  م�شت�شفى  ان  واأ�����ش����ار 
امليداين للعناية بالعمال »عناية« 
اخلدمات  يف  نوعية  نقلة  �شيقدم 
و�شي�شكل  ل���ل���ع���م���ال  ال�������ش���ح���ي���ة 
املميزة  اخل����دم����ات  اىل  ا����ش���اف���ة 
الدولة  م�شت�شفيات  تقدمها  التي 

النظر  ب��غ�����س  و����ش���ون ح��ق��وق��ه��م 
الديانة  او  اجلن�س  او  ال��ل��ون  ع��ن 

او العرق.
الن�شاين  العمل  �شفرية  واك���دت 
دولة  ان  ع��ث��م��ان  رمي  ال���دك���ت���ورة 
قيادتها  وب��ت��وج��ي��ه��ات  الإم�������ارات 
تاأمني  ع��ل��ى  ال��ر���ش��ي��دة حت���ر����س 
الرعاية  م����ن  م��ت��ك��ام��ل��ة  م��ظ��ل��ة 
انطالقاً  وذل��ك  للعمال  ال�شحية 

الم����ارات ع��ن ف��خ��ره مب��ا تقدمه 
وبتوجيهات  الإم������������ارات  دول�������ة 
رعاية  م���ن  ال���ر����ش���ي���دة  ق��ي��ادت��ه��ا 
للعمال  واه���ت���م���ام  ودع�����م  ك��ام��ل��ة 
اأوجه  كافة  ت��اأم��ني  على  وح��ر���س 
احلياة الكرمية للعمال مبختلف 
اأن حر�س  اإىل  جن�شياتهم . لفتا 
مبادرة زايد العطاء على التعاون 
موؤ�ش�شات  م���ع  م�����ش��ت��م��ر  ب�����ش��ك��ل 

خالل  م��ن  واخل��ا���ش��ة  احلكومية 
باخلدمات  الو�شول  على  القدرة 
امكان  يف  ل��ل��ع��م��ال  التخ�ش�شية 
ال�شكنية  وجت��م��ع��ات��ه��م  ع��م��ل��ه��م 
تعك�س  م�����ش��ب��وغ��ة  غ���ري  ب�����ادرة  يف 
العمال  ب��ف��ئ��ة  ال��ك��ب��ري  اله���ت���م���ام 
ي���ق���دم���وه من  مل���ا  ورد جل��م��ي��ل��ه��م 
والتنمية  البناء  م�شرية  يف  جهد 

امل�شتدامة.

الفجوة  و����ش���د  ك���اف���ة  والإن�������ش���ان���ي���ة 
الأخرية  الأح���داث  ب�شبب  الغذائية 
وتلبية  امل��ح��اف��ظ��ة  ���ش��ه��دت��ه��ا  ال���ت���ي 
لح���ت���ي���اج���ات ال�������ش���ك���ان م����ن امل�����واد 
عدم  ظل  يف  ل�شحها  نظرا  الغذائية 
لدى  ل�شرائها  املالية  ال�شيولة  توفر 

مبوجب اآلية تتخذها الهيئة ل�شمان 
و����ش���ول امل�����ش��اع��دات ال��غ��ذائ��ي��ة اإىل 
ممثل  اأ�شاد  جانبه  من  م�شتحقيها. 
ال�شلطة املحلية مبديرية �شاه بدور 
الهالل الأحمر الإماراتي يف حت�شني 
الأه��ايل من خالل  م�شتوى معي�شة 

ال��و���ش��ع الإن�������ش���اين ال�����ش��ع��ب الذي 
تعي�شه املديرية. وقال » اإن الب�شمات 
ح�شرموت  حمافظة  يف  الإم��ارات��ي��ة 
وخم��ت��ل��ف امل���ح���اف���ظ���ات امل����ح����ررة ل 
ميكن جتاهلها اأو ن�شيانها خ�شو�شا 
�شعبة  ظ��������روف  يف  ج��������اءت  اأن�����ه�����ا 

الأ�شر املحتاجة.
جهودها  �شتكثف  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  واأك����د 
خمتلف  ل���ت���غ���ط���ي���ة  الإن�����������ش�����ان�����ي�����ة 
النائية  واملناطق  املحررة  املحافظات 

ب�شكل خا�س .
متت  التوزيع  عملية  اأن  اإىل  م�شريا 

امل�شاعدات الإن�شانية امل�شتمرة.
مواطنو  ي���ع���ان���ي���ه  م����ا  اإىل  ول����ف����ت 
اقت�شادية  ظ�����روف  م���ن  امل���دي���ري���ة 
لأب�شط  وافتقادهم  ومعقدة  �شعبة 
اخل���دم���ات الأ���ش��ا���ش��ي��ة .. داع��ي��ا اإىل 
ملواجهة  اجل����ه����ود  ح�����ش��د  �����ش����رورة 

وعرب   .« امل��ح��اف��ظ��ة  تعي�شها  ك��ان��ت 
الغامرة  فرحتهم  ع��ن  امل�شتفيدون 
م�شيدين   .. الإن�شانية  اللفتة  بهذه 
و�شعبا  ح��ك��وم��ة  الإم���������ارات  ب���دول���ة 
وجهودها املبذولة يف عملية الإغاثة 

امل�شتمرة لأبناء املحافظة.

جمارك دبي تنظم يوما ثقافيا وريا�سيا لأ�سحاب الهمم من موظفيها
•• دبي-الفجر:

ن��ادي جمارك  دب��ي ممثلة يف   نظمت جمارك 
دبي للمعرفة يوماً مفتوحاً وفعاليات ثقافية 
وري��ا���ش��ي��ة مل��وظ��ف��ي وم��وظ��ف��ات ال���دائ���رة من 
ال���ه���م���م،  ���ش��م حم���ا����ش���رة ثقافية  اأ����ش���ح���اب 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  ومناق�شة كتاب �شاحب 
الدولة،  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال��وزراء، حاكم دبي، رعاه اهلل،  رئي�س جمل�س 
ال�����ش��ع��ادة والإي��ج��اب��ي��ة(، وفقرة  )ت���اأم���الت يف 
ريا�شية عن فن الدفاع  عن النف�س من خالل 
ريا�شة التايكوندو. وجاء تنظيم اليوم املفتوح  
اأ���ش��ح��اب الهمم من  دع��م��اً م��ن ال��دائ��رة لفئة 
املجتمع، وحتقيقاً  لتمكينهم يف  بها  العاملني 
ي����وم متكامل  ت��خ�����ش��ي�����س  امل�������ش���اواة يف  مل���ب���داأ 
لأن�����ش��ط��ة ت��ف��اع��ل��ي��ة ن��ظ��م��ت خ�����ش��ي�����ش��اً لهم. 
تدريب  اأول  اأخ�شائي  م�شعود  �شيخة  وق��ال��ت 
اأن  للمعرفة،  دبي  نادي جمارك  م�شوؤولة عن 
الهدف من اليوم الثقايف والريا�شي هو دعم 
فئة اأ�شحاب الهمم من املوظفني واملوظفات، 
الدائرة،  ل��دى  العمل  يف  جل��ه��وده��م  ت��ق��دي��راً 

قدراتهم  وا���ش��ت��ي��ع��اب  متكينهم  اإىل  وال�����ش��ع��ي 
يتمتعون  اأنهم  خا�شة  والثقافية،  الريا�شية 
اأننا يف  اإذ  والإم��ك��ان��ات،  ال��ق��درات  بالكثري من 
اإىل  نعمل جنباً  للمعرفة  دب��ي  ج��م��ارك  ن��ادي 
جنب اخلطط ال�شرتاتيجية للدائرة لتمكني 
اأ�شحاب الهمم يف كل املجالت، وجعلهم جزء 

مكمل للكادر الب�شري بالدائرة. و�شمل اليوم 
م��ن��ه��ا حما�شرة  م��ت��ن��وع��ة  ف��ع��ال��ي��ات  امل��ف��ت��وح 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ك���ت���اب  وم��ن��اق�����ش��ة  ث��ق��اف��ي��ة 
)تاأمالت  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
الدكتور  للمحا�شر  واليجابية(،  ال�شعادة  يف 
ا�شتلهام  ع���ن  واحل����دي����ث  ل�����ش��ك��ري  ع���ب���داهلل 

الأفكار الإيجابية، واأن ال�شعادة والتفاوؤل تعد 
وتعر�س  الإيجابية،  للطاقة  كهربائي  مولد 
الذي  املختلفة  ال���روؤى  اإىل  املحا�شرة  خ��الل 
والتنموي  الإداري  للعمل  ال��ك��ت��اب  ت��ن��اول��ه��ا 
القائمة  ال��ت��اأم��الت  اإىل  اإ���ش��اف��ة  واحل�����ش��اري، 
والإيجابية  احل��ي��اة  يف  خمتلفة  فل�شفة  على 

واإ�شعاد ال�شعوب، والثقة بالنف�س والقدرات.
 ك��م��ا ���ش��ه��د ال��ي��وم امل��ف��ت��وح ل����ذوي ال��ه��م��م من 
ال��دف��اع  عن  املوظفني فقرة ريا�شية عن فن 
ال��ن��ف�����س م��ن خ���الل ري��ا���ش��ة ال��ت��اي��ك��ون��دو، اإذ 
اأنور  الريا�شية   الفقرات  تقدمي  على  اأ�شرف 
عبدالرحيم اآل علي مدرب يف مركز التدريب 
اجل��م��رك��ي يف ج��م��ارك دب���ي، وق��دم��ه��ا املدرب 
تايكوندو  م��درب  ف��ولذ  اهلل  فتح  عبداجلليل 
خالل  ق��دم  حيث   ،»AJBFitness ملركز« 
املوحدة  احل��رك��ات  م��ن  ع��دد  الريا�شي  ال��ي��وم 
يف جميع الألعاب القتالية املختلفة تعتمد يف 
والرتكيز  القوة،  ا�شتخدام  فن  على  كينونتها 
تفقده  الإن�����ش��ان  ج�شم  يف  بعينها  ن��ق��اط  على 
قوته يف حلظة، م�شرياً اإىل اأن ريا�شة الدفاع 
اإن�شان،  لأي  و���ش��روري��ة  م��ه��م��ة  ال��ن��ف�����س  ع��ن 
عن  ال��دف��اع  وكيفية  الهمم  اأ���ش��ح��اب  ل�شيما 
ا�شتخدام  على  ال��رتك��ي��ز  خ��الل  م��ن  اأنف�شهم 
اأن  ق��وت��ه، م�شيفاً  اأم��ام��ه  م��ن  ُتفقد  ح��رك��ات 
فوائد  م��ن  لها  مل��ا  للحياة  لغة  ه��ي  الريا�شة 
تتوقف عند  واأنها ل  الهمم  عديدة لأ�شحاب 

�شن معني

فقدان جواز �سفرت
/كوجنومون  امل���دع���و  ف��ق��د 
���������ش��������ي ك�������وري�������اك�������و��������ش�������ى 
ال���ه���ن���د   ، ك�����وري�����اك�����و������ش�����ى 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
يجده  من   )6496156(
عليه الت�شال بتليفون رقم 

 050/2579784

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / �شكيل احمد 
باك�شتان   ، حم��م��د  دي����ن 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )1161811( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 
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العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5

اإع����������الن
لتاأجري  ال�ش�����ادة/التجوال  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شيارات رخ�شة رقم:CN 1003622 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة م�شعود �شعيد جمعه العتيبة %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف جمعه حممد جمعه بخيت الدرمكي
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 12088 بتاريخ 2017/8/5

اإع����������الن
لتاأجري   2 ال�ش�����ادة/اأورجن  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شيارات رخ�شة رقم:CN 1004211 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة م�شعود �شعيد جمعه العتيبة %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف جمعه حممد جمعه بخيت الدرمكي
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 12088 بتاريخ 2017/8/5

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الفطي�شي للنقليات 

العامة رخ�شة رقم:CN 1094863 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة احمد يو�شف ابراهيم بوعتابه الزعابي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عمر يو�شف ابراهيم بوعتابه الزعابي
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 12088 بتاريخ 2017/8/5

اإع����������الن
لإدارة  ال�ش�����ادة/و�شوح  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العقارات رخ�شة رقم:CN 1156759 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خالد حممد خالد خلفان احلمادي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف موزة �شعيد مهري القبي�شي
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 12088 بتاريخ 2017/8/5

اإع����������الن
تورز  بحر  ال�ش�����ادة/مطعم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
فلوتنج ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 2242594 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
انوب نيديدات �شوريندران من 25% اىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف فالينتاين انتوين امليدا

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 12088 بتاريخ 2017/8/5

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شي تورز لتاجري 

CN 2243134:قوارب النزهة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
انوب نيديداث من 24% اىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف فالينتاين انتوين امليدا

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 12088 بتاريخ 2017/8/5

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/بيت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN 1725533:النخبة للخيم واملظالت رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كي كيو 
 CN 1858089:الدولية لتمثيل ال�شركات رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/مركز جولدن كري  التنمية القت�شادية بان  تعلن دائ���رة 
الطبي ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1041336  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*18
تعديل ا�شم جتاري من/مركز جولدن كري الطبي ذ.م.م

GOLDEN CARE MEDICAL CENTER LLC

 اىل/ مركز جولدن كيور الطبي ذ.م.م
GOLDEN CURE MEDICAL CENTER LLC

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 )ابوظبي(

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5

اإع����������الن
والعطور  اجلاهزة  للمالب�س  ال�ش�����ادة/تايتنك  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1080418  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/تايتنك للمالب�س اجلاهزة والعطور
 اىل/ جرين فري�س للخ�شار والفواكه

GREEN FRESH VEGETABLES AND FRUITS
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الفواكه واخل�شروات الطازجة - بالتجزئة )4721001(

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع البي�س  - بالتجزئة )4721003(
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع التمور - بالتجزئة )4721022(

تعديل ن�شاط/حذف بيع مالب�س الطفال اجلاهزة - بالتجزئة )4771103(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الهدايا - بالتجزئة )4773402(
تعديل ن�شاط/حذف بيع العطور - بالتجزئة )4772007(

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 12088 بتاريخ 2017/8/5

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الطيار لل�شفر ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 2240070 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة الطيار لل�شفر وال�شياحة ذ.م.م 

AL TAYYAR TRAVEL & TOURISM LLC

للوكالت  توا�شل  الغربية  وبيع/حذف  تنازل  ال�شركاء  تعديل 
WESTREN CONNECTIONS AGENCIES

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 12088 بتاريخ 2017/8/5

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كالرز هايرب ماركت

 رخ�شة رقم:CN 1760365  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حم�شن عمر �شالح الربيكي من وكيل خدمات اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حم�شن عمر �شالح الربيكي من 0% اىل %100
تعديل ال�شركا تنازل وبيع/حذف ح�شن كايبادات ابراهيم كوتيى

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري من/كالرز هايرب ماركت

COLOURS HYPER MARKET

 اىل/ �شفن كالرز هايرب ماركت
SEVEN COLOURS HYPER MARKET

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 12087 بتاريخ 2017/8/3

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مدر�شة الن�شار 

CN 1794619:العاملية اخلا�شة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري من/مدر�شة الن�شار العاملية اخلا�شة

ALANSAR INT.PVT. SCHOOL

 اىل/ مدر�شة ويلز الدولية
WALES INTERNATIONAL SCHOOL

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 12088 بتاريخ 2017/8/5

اإع����������الن
الغزال  ال�ش�����ادة/�شالون  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للرجال رخ�شة رقم:CN 1165152 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حميد را�شد �شامل بالعياره املن�شوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد �شعيد عابد �شاهني الق�شيلي املن�شوري
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 12088 بتاريخ 2017/8/5

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا الذ �شاورما

 رخ�شة رقم:CN 1893920  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 5.50*0.70 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/كافترييا الذ �شاورما
ALTH SHAWARMA CAFETERIA

 اىل/ مطعم مرحبا ال�شاع
MARHABA EL SAA RESTAURANT

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات تو�شيل الطلبات )8299010(
تعديل ن�شاط/ا�شافة مطعم )5610001(

تعديل ن�شاط/ا�شافة م�شروبات باردة و�شاخنة )5630004(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(

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

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

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5

الدقيق خلدمات هند�سة الكهربائية- ذ م م
قرار  مبوجب  انه  قانونيون  –حما�شبون  جاك�شا  يعلن 
اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
اأبوظبي  يف   1703010495 برقم   2017/08/02 بتاريخ 

بحل وت�شفية �شركة:
)الدقيق خلدمات هند�شة الكهربائية - ذ م م(

فعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل مكتب 
 6434603 فاك�س   026434602 رقم  املعني هاتف  امل�شفى 
/ورثة  بناية  املرور   �شارع  ابوظبي   26389 ب  �س   02
واإح�شار   02 رقم  امليزان مكتب  املن�شوري  را�شد  حممد 
يوما   45 اأق�شاها  وذلك خالل مدة  الثبوتية  امل�شتندات 

من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعببببببببالن ت�سفيبببببة �سركببببببببة 

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/بقالة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1116068:زعبيل رخ�شة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5

الغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
كري�شتال  التجاري  بال�شم    CN  1161642: رقم 
لتنظيم احلفالت ذ.م.م بالغاء طلب تعديل الرخ�شة 

واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ريفيانو خلدمات 

التنظيف رخ�شة رقم:CN 1532626 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خالد �شالح �شاجي حممود ال�شمري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف من�شور ابراهيم عبداهلل ابراهيم البديع النقبي
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 12088 بتاريخ 2017/8/5

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل عبيد �شلطان الدرعي خلياطة 

املالب�س الن�شائية رخ�شة رقم:CN 1012103  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة نا�شر العبد من�شور علي الدرعي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبيد �شلطان عبداهلل عبيد الدرعي
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*2.75 اىل 1*2.50

تعديل ا�شم جتاري من/حمل عبيد �شلطان الدرعي خلياطة املالب�س الن�شائية
OBAID SULTAN AL DAREI LADIES TAILORING SHOP

 اىل/ حمل نا�شر العبد خلياطة املالب�س الن�شائية
NASSER AL ABD LADIES CLOTHES TAILORING SHOP

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(
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اأخبـار الإمـارات

�سلطان بن زايد يح�سر 
اأفراح الكتبي يف العني

•• العني -وام:

اآل نهيان ممثل �شاحب ال�شمو رئي�س  ح�شر �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد 
قاعة  ام�س يف  الكتبي ع�شر  را�شد  بن  �شعيد  اأق��ام��ه  ال��ذي  ال��دول��ة احلفل 
اىل  ح��ي��اب  زف���اف جنله  ال��ع��ني مبنا�شبة  الظاهر مب��زي��د يف مدينة  اف���راح 
كرمية املرحوم را�شد بن عبالن الكتبي.. وزفاف كرميته اىل �شعود را�شد 
العر�شان  لأه��ل  والتربيكات  التهاين  �شموه  ق��دم  حيث  الكتبي  عبالن  بن 
ال�شمو رئي�س الدولة خالل  واأقاربهم وذويهم. و�شهد �شمو ممثل �شاحب 
تواجده يف احلفل بع�س الرق�شات والأهازيج والرتاحيب التي قدمتها فرق 
الفنون ال�شعبية.. ومتنى للعر�شان حياة زوجية ملوؤها التوفيق والرفاه.. 

داعيا اهلل تعاىل اأن يرزقهم الذرية ال�شاحلة.
وعرب اأهل العر�شان واأقاربهم عن �شرورهم لت�شريف �شمو ال�شيخ �شلطان بن 
زايد اآل نهيان حفلهم.. �شائلني اهلل عز وجل ل�شموه ال�شحة وطول العمر.

�سعيد بن طحنون يح�سر اأفراح بن مرتف والعتيبي يف العني
•• العني-وام:

اأم�س  نهيان  اآل  طحنون  بن  �شعيد  ال�شيخ  معايل  ح�شر 
اأبناء املرحوم ال�شاعر  اأقامه  الأول حفل ال�شتقبال الذي 
خليفة حممد بن مرتف مبنا�شبة زفاف �شقيقهم » اأحمد 

» اإىل كرمية عزيز يو�شف العتيبي.
ب�شالة هيلي يف منطقة  اأقيم  ال��ذي   - كما ح�شر احلفل 
العني - عدد من ال�شيوخ ووجهاء القبائل وكبار ال�شخ�شيات 
وامل�شوؤولني و�شباط القوات امل�شلحة وال�شرطة وال�شعراء 
من  وجمع  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  من  و�شيوف 

املدعوين واملهنئني وزمالء العري�س.
وفقرات  بعرو�س  العيالة  فرقة  م�شاركة  احلفل  وت�شمن 

متنوعة من الرتاث ال�شعبي ابتهاجا بهذه املنا�شبة.

ا�شتجابة ملبادرة »اأروي عط�شه تنل اأجره«

�سببرطة راأ�ش الببخيمة تببوزع وجبببات عببلى الببعمال 
••  راأ�ص اخليمة- الفجر:

بفرع  ممثاًل  اخليمة  راأ����س  ب�شرطة  ال�شامل  املعمورة  �شرطة  مركز  ���ش��ارك 
»اأروي  �شعار  الإن�شانية حتت  املجتمعية  باملبادرة  باملركز  املجتمعية  ال�شرطة 
عط�شه تنل اأجره« التي نظمتها اإدارة مركز قباء للثقافة والعلوم الإ�شالمية 
وحتفيظ القراآن الكرمي والهادفة اإىل غر�س روح التعاطف مع فئة العمال 

الذين يعملون حتت اأ�شعة ال�شم�س لتاأدية واجبهم وعملهم .
ال�شامل  املعمورة  �شرطة  رئي�س مركز  ال�شلحدي  را�شد  الرائد علي  واأ�شار    
امل���ب���ادرات واحلمالت  ع���دد م��ن  ع��ل��ى تنفيذ  امل��رك��ز  اإىل ح��ر���س   ، ب��الإن��اب��ة 
املجتمعية الإن�شانية ، من خالل امل�شاركة  الفعالة وامل�شتمرة مع كافة اجلهات 
واملوؤ�ش�شات باملجتمع ، لتعزيز التوا�شل يف �شبيل التاأكيد على قيمنا واأهدافنا 
نحو جمتمع اأكر اأمناً واأماناً ، وان�شجاماً مع توجهات �شرطة راأ�س اخليمة 

وحر�شها على امل�شاركة الفاعلة يف كل املبادرات املجتمعية ، لتو�شيل ر�شالة 
لفئة العمال املتواجدة على اأر�س الإمارة والتي ت�شكل ن�شبة من عدد �شكان 
الإمارة مفادها اإن �شرطة راأ�س اخليمة �شرطة جمتمعية ، ت�شارك جميع فئات 
املجتمع اأفراحهم واأتراحهم ومتد يد العون وامل�شاعدة لكل حمتاج وتتعامل 
قانونية  اأط��ر  يف  وامل�شاكل  املعوقات  جميع  حل  يف  وت�شاهم  وان�شانية  برقي 
�شليمة .   واأ�شاف النقيب را�شد بلهون مدير فرع ال�شرطة املجتمعية مبركز 

�شرطة املعمورة ال�شامل ، باأن امل�شاركة تاأتي ا�شتجابة لقيادتنا الر�شيدة التي 
م�شتوى  على  ولي�س  العامل  م�شتوى  على  الإن�شانية  املبادرات  دعائم  ار�شت 
اأماكن تواجد العمال يف  الدولة فح�شب ، حيث مت توزيع وجبات ت�شتهدف 
اخت�شا�س  والأ�شواق �شمن منطقة  الإن�شاء  قيد  وامليادين  املناطق  خمتلف 
املركز ، واأ�شار باأن مركز قباء اأطلق هذه املبادرة بالتن�شيق مع مركز املعمورة 

ومنذ �شنوات عدة.

�سرطة الفجرية تكرم منت�سبيها املتميزين يف احلفل ال�سنوي الرابع
•• الفجرية -الفجر:

موظفيها  م��ن  ع���ددا  بتكرمي  ال��ف��ج��رية  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  احتفلت 
ب��ن غامن  ال��ل��واء حممد اح��م��د  ك��رم  ب��ال��ق��ي��ادة، و  املتميزين بقاعة الحت���اد 
والأفراد  ال�شباط  و�شف  ال�شباط  الفجرية،  ل�شرطة  العام  القائد  الكعبي 
واملدنيني و العن�شر الن�شائي وامل�شتخدمني العاملني بالقيادة و املتعاونني 
مع رج��ال الأم��ن من اجلمهور اخلارجي، بح�شور العميد حممد بن نايع 
عام  مدير  اليماحي  حممد  حميد  العميد  و  العام،  القائد  نائب  الطنيجي 
العمليات ال�شرطية ومديري الإدارات، و روؤ�شاء الأق�شام، و العاملني بالقيادة 
اأداء  املتميزة، و اخال�شهم يف  العاملني  الكعبي بجهود  اللواء  واأ�شاد  كافة.  

مهامهم و اإ�شهامهم يف تطوير العمل و الرتقاء به، واأكد ان تكرمي املوظفني 
وزارة  ا�شرتاتيجية  و  ال�شرطية  القيادة  لتوجيهات  تنفيذا  ياأتي  املتميزين 
الداخلية، التي تويل اهتماما بالغا بالعن�شر الب�شري كونه املحور الأ�شا�شي 

يف عمليات التنمية امل�شتدامة. 
اأو�شح العقيد دكتور �شليمان �شعيد املر�شدي مدير عام املوارد و  من جهته 
اخلدمات امل�شاندة ب�شرطة الفجرية، ان التكرمي ياأتي �شمن اآلية التحفيز 
الإب��داع والتطوير يف  املوظفني على  املعتمد؛ لت�شجيع  الوظيفي  والتكرمي 
العمل، تعزيزا لهتمام وزارة الداخلية بالعن�شر الب�شري من خالل �شقل 
املهارات املوظفني، و تزويدهم باملعارف و اخلربات التي متكنهم من اكت�شاب 

املزيد من املهارات من اجل الإبداع .
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 اإعالن بالن�سر باحل�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ستئناف 

الرقم 2017/64 ا�ستئناف جتاري  
امل�شتاأنف / عبداهلل حممد علي عبداهلل اأهلي 

امل�شتاأنف �شدها الثانية / امل�شتاأنف �شدها الثانية اي اي اي ل�شترياد وجتارة مواد البناء 
- ذ م م وميثلها مديرها / عمران عا�شق حممد عا�شق  

امل�شتاأنف �شده الثالث / عمران عا�شق حممد عا�شق 
قد اقامت عليك ال�شتئناف رقم 2017/64 ا�شتئناف جتاري راأ�س اخلمية �شدك وعليه 
يوم  اخليمة  راأ���س  مبحكمة  ال�شتئنافية  الدعوى  ادارة  مكتب  ام��ام  ح�شورك  يقت�شي 
الوقت  يف  عنك  وكيل  ار�شال  او  �شباحا  التا�شعة  ال�شاعة   2017/8/10 املوافق  اخلمي�س 
، وتقدمي ما لديك من بيانات ودف��وع ويف حال  املحدد وذلك لالجابة على ال�شتئناف 
ادارة  ف��ان مكتب  اع��اله  امل��ح��دد  ال��وق��ت  ار���ش��ال وكيل عنك يف  او  ع��ن احل�شور  تخلفك 

الدعوى �شيبا�شر نظر ال�شتئناف غيابيا. 
 مدير  اإدارة الدعوى  
حممد طنينة           

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم  2016/1346   تنفيذ مدين  
طالب التنفيذ: عنرت النوبي خمي�س 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة املزهر 2 - �شارع 222 - منزل عربي رقم 372 
املنفذ �شده : حممد النوبي يو�شف خمي�س  واآخرون  -  عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - منطقة الرا�شدية - �شارع رقم 
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انه يف يوم الربعاء  املوافق 2017/8/9 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 
%20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�شراء  راغبي  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى 
التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  الأ�شا�شي قبل دخول  الثمن 
م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان 
يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع العقار : ح�شة يف 
اأر�س - املنطقة : الرا�شدية - رقم الر�س : 1335 - م�شاحة احل�شة : 130.06 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب���� 

)393691.62( درهم   - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
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%20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�شراء  راغبي  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى 
التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  الأ�شا�شي قبل دخول  الثمن 
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اأر�س - املنطقة : الرا�شدية - رقم الر�س : 1335 - م�شاحة احل�شة : 130.06 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب���� 

)393691.62( درهم   - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
     الدعوى رقم  2016/1613  جتاري كلي - اأبوظبي       

املدعي : بنك ابوظبي التجاري  
املدعي عليه : �شعيد �شامل علي �شعيد الفزازي 

ال�شيد  �شعيد �شامل علي �شعيد الفزاري 
يرجى العلم بان بنك ابوظبي التجاري قد رفع �شدك الدعوى رقم 2016/1613 
الثالثاء 2017/8/8  ارجو ح�شور اجتماع خربة يوم  لذا  ابوظبي  جتاري كلي 
حمطة  بجوار  اأبوهيل  دبي  يف  الكائن  اخلبري  مقر  يف  ظهرا  الواحدة  ال�شاعة 
مرتو القيادة بناية اآر كي اإم مكتب 5 امليزانني هاتف 0505257979 لتقدمي ما 

لديك من م�شتندات تعزز دفاعك 
اخلبري امل�سريف / حممد مطر �سليم

 اجتماع خربة 
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   

 يف الق�سية رقم 2017/1537 جتاري جزئي
املرفوعة من : اميك�س )ال�شرق الو�شط( �س م ب )م( فرع دبي - بوكالة خليفة 

عبداهلل �شعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي 
�شد املدعي عليه : كومار كي�شين�شاند رامواين  

بال�شارة اىل كتاب حمكمة دبي البتدائية املوؤرخ يف 2017/8/2 واملت�شمن تكليفي 
خبريا يف الق�شية املذكورة اعاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع خربة يف 
الق�شية املذكورة يوم الثنني املوافق 2017/8/14  ال�شاعة 11.00 �شباحا  وذلك 
على العنوان التايل: مكتب اخلبري: احمد ماجد لوتاه - دبي - بور�شعيد ، مبنى 
دبي الوطنية للتاأمني الطابق 3 - مكتب 302 -  لذا ندعوكم للح�شور يف املوعد 

املذكور وتقدمي كافة مالديكم من م�شتندات ومذكرات.
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
    اعالن ن�سر اجتماع خربة

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
 اعـــــــالن       

 : خ��ورف��ك��ان   والت�شديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
الت�شديق  وطلب    - الإم���ارات   : اجلن�شية   ، املغني  عبيد  �شليمان  اأحمد  ال�شيد/ 
على حمرر يت�شمن )تنازل(  يف ح�شته البالغة 100% يف ال�شم التجاري مغ�شلة 
الزمالك ، ن�شاط الرخ�شة كي املالب�س ، واملرخ�س من دائرة التنمية القت�شادية 
دائرة  يف   1993/2/4 بتاريخ  ال�����ش��ادر   241680 رق��م  مهنية  رخ�شة  خ��ورف��ك��ان  يف 
هالل  خلفان  حممد  خلفان  هانى  ال�شيد/  اىل  بخورفكان.  القت�شادية  التنمية 
النقبي ، اجلن�شية : الإمارات -  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
بعد  امل��ذك��ور  امل��ح��رر  يف  ال�شاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم  خورفكان 

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 12088 بتاريخ 2017/8/5   
طلب ا�سافة م�سمى القبيلة البلو�سي   

 ، البلو�شي خلال�شة قيدهم  القبيلة  املقدم با�شافة م�شمى  للطلب 
لت�شبح ال�شماء بالكامل كالتايل : 

1- مو�شى علي مو�شى عبداهلل البلو�شي 
2- اآ�شيا علي مو�شى عبداهلل البلو�شي 

خورفكان  حمكمة  اىل  يتقدم  ان  ذل��ك  على  اع��رتا���س  ل��دي��ه  فمن 
الحتادية البتدائية خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ العالن. 

ولكم جزيل ال�شكل والمتنان، 
       القا�سي / احمد حممد عبداهلل الظنحاين  
رئي�س حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية   

     الإمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/5026   

املنذر  / �شايف لتجارة الزيوت - �س ذ م م 
�شد املنذر اليه : جي ال جي لل�شحن واللوج�شتيه - �س ذ م م  

املو�شوع : املطالبة مببلغ 107.500 درهم والتعوي�س 
ب�شفتنا وكالء عن املنذر �شركة �شايف لتجارة الزيوت  فاإننا نبه عليكم ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره 107.500 
ب�شاأن   2015/6/6 بتاريخ   اليكم  امل�شلم  القب�س  �شند  قيمة   ) دره��م  وخم�شمائة  ال��ف  و�شبعة  )مائة  دره��م 
التفاقية املوؤرخة 2015/6/6 وامل�شلم اليكم من موكلنا يف موعد غايته خم�شة ايام من تاريخ ا�شتالم هذا 
النذار ، بال�شافة اىل مبلغ مائتي الف درهم تعوي�شات عما حلق موكلنا من ا�شرار جراء اخاللكم بتنفيذ 

التفاقية وما فاته من ك�شب 
وال فقد وكلنا املنذر يف اتخاذ الجراءات القانونية الالزمة بتعني حمكم وفقا ملا هو متفق عليه بالتفاقية 

وا�شتيفاء املبالغ املبينه بهذا النذار مع حتملكم كافة الر�شوم والتعوي�شات 
اآملني انهاء النزاع وديا دون اللجوء اىل الق�شاء. 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/4988   

املنذر : ماتيو فاغوتو- ايطاليا اجلن�شية 
املنذر اليه : دوت اإمارات 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره )49.590( درهم 
املت�شدة بذمته ل�شالح املنذرة وذلك خالل 15 يوم من تاريخ الن�شر 
القانونية يف  الج��راءات  باتخاذ   القيام  اىل  املنذرة  �شت�شطر  وال 
حتملكم  عن  ف�شال  البيان  �شالفة  باملديونية  بالوفاء  مواجهتكم 

لكافة التعوي�شات والر�شوم وامل�شاريف ومقابل التعاب. 
  الكاتب العدل

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                             اىل املدعي عليه/ راوند تيبل بيتزا  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�شة 2017/8/8 ال�شاعة 8.30 

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

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

    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
6183/2017/13 
6186/2017/13
6194/2017/13
6200/2017/13

م
1
2
3
4

ا�شم املدعي
 مرت�س علي تف�شل علي 
جيوفاين كا�شياتو افيلينو 

را�شيل تيبل فينتورا 
ايزا لوري�شكا رينو�شو 

مبلغ املطالبة
15395 درهم + تذكرة العودة
11411 درهم + تذكرة العودة
16540 درهم + تذكرة العودة
11247 درهم + تذكرة العودة

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
 مذكرة لإعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                        اىل املدعي عليه/ �شارلوت بون للخدمات ال�شيافة   - �س ذ م م   
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�شة 2017/8/9 ال�شاعة 3.00  

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل ويف حالة تخلفكم فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري   بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف   

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
عمايل جزئي 6305/2017/13 
عمايل جزئي 6306/2017/13

م
1
2

ا�شم املدعي
 ما اجنيال دايت بورال 

ويلما دى فريا بوجايوجن 

مبلغ املطالبة
9770 درهم + تذكرة العودة 
11770  درهم + تذكرة العودة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
اعالن جمموعة ) بالن�سر(      

                      اىل املنفذ �شدها:  التغريد للخدمات الفنية - �س ذ م م 
وذلك للزامك  ادن��اه-  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
920 درهم

920  درهم

6266 درهم

6209 درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 
 علي �شاركار �شونا مياه 

�شاركار 
�شادق الرحمن ار�شد 

مول 

 2017/2308
تنفيذ عمايل

 2017/2307
تنفيذ عمايل

م
1

2

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
   يف  الدعوى 2017/1343  جتاري جزئي   

ال�شادة املدعي عليه / مديح بن خليل ال�شعال 
مبا ان هناك دعوى مرفوعة �شدكم من قبل املدعي / بنك الحتاد الوطني - �س م ع 

اأمام حماكم دبي واأنه مت تعيينا خبريا م�شرفيا بالدعوى اعاله  مبوجب احلكم ال�شادر به   
فاإننا ندعوكم حل�شور اجتماع اخلربة بالدعوى  وذلك يوم الثالثاء  املوافق 2017/8/9  
يف متام ال�شاعة الثانية ع�شرا  مبقر مكتبنا انرتا لال�شت�شارات املالية  -  بالعنوان التايل : 
دبي - حمي�شنة - �شارع بريوت - بناية امليزان - الطابق الثالث - مكتب  303 مقابل مركز 
يرجى   -  042206877  : فاك�س   ،  042206899  : تليفون  ال�شيارات   قيادة  لتعليم  كلداري 
على  واحلر�س  العربية  اىل  مرتجمة  م�شتندات  من  لديكم  ما  كافة  اإح�شار  و  الطالع 

احل�شور  يف املوعد اق�شاه
اخلبري املح�سابي وامل�سريف  
 علي را�سد الكيتوب 

 اإعــــالن بالن�ســـر
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   

�شركة  م�شنع الإمارات اكوا تيكنولوجيز للكافيار - ذ م م  
يعلن املحا�شب القانوين واخلبري احل�شابي د/ حممد عبداملنعم ماهر 
ب�شفته م�شفيا قانونيا لل�شادة / �شركة  م�شنع الإمارات اكوا تيكنولوجيز 
الت�شفية بناء على القرار اجلمعية العمومية  ، قيد  للكافيار - ذ م م  
 1708001870 رقم  حتت  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2017/8/2 بتاريخ 
فكل من له حقوق على ال�شركة املذكورة عليه الت�شال بامل�شفي القانوين 
على الرقام هات : 026268223 ، فاك�س : 026265422  - �س ب 4229 - 

ابوظبي حممول 0506417108   
امل�سفي القانوين / د حممد عبداملنعم ماهر    

اإعالن ت�سفية 
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   

حمكمة عجمان الحتادية ال�ستئنافية/ مكتب اإدارة الدعوى
  اعالن امل�ستاأنف �سدها للح�سور اأمام مدير اإدارة الدعوى ن�سرا 

الدعوى ال�شتئنافية رقم )448( ل�شنة )2017( ا�شتئناف مدين عجمان 
�شادر بتاريخ 2017/5/9 م ، يف الق�شية رقم )329( ل�شنة )2017( م جتاري جزئي - عجمان 

امل�شتاأنف / موؤ�ش�شة املجد للتجارة العامة 
امل�شتاأنف �شدها / �شركة عنرت ل�شترياد وت�شدير الديزل - �س م م 

العنوان / ن�شرا 
انت مكلف باحل�شور امام مدير الدعوى يف حمكمة عجمان الحتادية ال�شتئنافية يوم الثالثاء   
امل�شتندات خالل  كافة  بوا�شطة وكيل معتمد وتقدمي  او  ال�شاعة 9.40 �س �شخ�شيا    2017/8/8
ال�شتئنافية  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  �شمنها  وم��ن  الع��الن  ا�شتالم  تاريخ  من  اي��ام  ع�شرة 
املرفوعة من امل�ش�تاأنف ، ويف حال عدم ح�شورك �شخ�شيا او بوا�شطة وكيلك املعتمد فان ال�شتئناف 

�شي�شمع يف غيبتك ، 
حرر العالن يف  2017/7/25

          مكتب ادارة الدعوى ال�ستئنافية

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   

حمكمة عجمان الحتادية ال�ستئنافية/ مكتب اإدارة الدعوى
  اعالن امل�ستاأنف �سده للح�سور اأمام مدير اإدارة الدعوى ن�سرا 

الدعوى ال�شتئنافية رقم )448( ل�شنة )2017( ا�شتئناف مدين عجمان 
�شادر بتاريخ 2017/5/9 م ، يف الق�شية رقم )329( ل�شنة )2017( م جتاري جزئي - عجمان 

امل�شتاأنف / موؤ�ش�شة املجد للتجارة العامة 
امل�شتاأنف �شده/ خالد يو�شف علي بن هويدن - اإماراتي اجلن�شية  

العنوان / ن�شرا 
انت مكلف باحل�شور امام مدير الدعوى يف حمكمة عجمان الحتادية ال�شتئنافية يوم الثالثاء   
امل�شتندات خالل  كافة  بوا�شطة وكيل معتمد وتقدمي  او  ال�شاعة 9.40 �س �شخ�شيا    2017/8/8
ال�شتئنافية  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  �شمنها  وم��ن  الع��الن  ا�شتالم  تاريخ  من  اي��ام  ع�شرة 
املرفوعة من امل�ش�تاأنف ، ويف حال عدم ح�شورك �شخ�شيا او بوا�شطة وكيلك املعتمد فان ال�شتئناف 

�شي�شمع يف غيبتك ، 
حرر العالن يف  2017/7/25

          مكتب ادارة الدعوى ال�ستئنافية

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
حمكمة عجمان الحتادية ال�ستئنافية/ مكتب اإدارة الدعوى

  اعالن امل�ستاأنف �سده للح�سور اأمام مدير اإدارة الدعوى ن�سرا 
الدعوى ال�شتئنافية رقم )448( ل�شنة )2017( ا�شتئناف مدين عجمان 

�شادر بتاريخ 2017/5/9 م ، يف الق�شية رقم )329( ل�شنة )2017( م جتاري جزئي - عجمان 
امل�شتاأنف / موؤ�ش�شة املجد للتجارة العامة 

امل�شتاأنف �شده / اأحمد فائز عنرت  
العنوان / ن�شرا 

انت مكلف باحل�شور امام مدير الدعوى يف حمكمة عجمان الحتادية ال�شتئنافية يوم الثالثاء   
خالل  امل�شتندات  كافة  وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  �س   9.40 ال�شاعة   2017/8/8
ال�شتئنافية  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  �شمنها  وم��ن  الع��الن  ا�شتالم  تاريخ  من  اي��ام  ع�شرة 
املرفوعة من امل�ش�تاأنف ، ويف حال عدم ح�شورك �شخ�شيا او بوا�شطة وكيلك املعتمد فان ال�شتئناف 

�شي�شمع يف غيبتك ، 
حرر العالن يف  2017/7/25

          مكتب ادارة الدعوى ال�ستئنافية

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   

حمكمة عجمان الحتادية ال�ستئنافية/ مكتب اإدارة الدعوى
  اعالن امل�ستاأنف �سده للح�سور اأمام مدير اإدارة الدعوى ن�سرا 

الدعوى ال�شتئنافية رقم )448( ل�شنة )2017( ا�شتئناف مدين عجمان 
�شادر بتاريخ 2017/5/9 م ، يف الق�شية رقم )329( ل�شنة )2017( م جتاري جزئي - عجمان 

امل�شتاأنف / موؤ�ش�شة املجد للتجارة العامة 
امل�شتاأنف �شده /  فائز ح�شن عنرت  

العنوان / ن�شرا 
انت مكلف باحل�شور امام مدير الدعوى يف حمكمة عجمان الحتادية ال�شتئنافية يوم الثالثاء   
خالل  امل�شتندات  كافة  وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  �س   9.40 ال�شاعة   2017/8/8
ال�شتئنافية  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  �شمنها  وم��ن  الع��الن  ا�شتالم  تاريخ  من  اي��ام  ع�شرة 
املرفوعة من امل�ش�تاأنف ، ويف حال عدم ح�شورك �شخ�شيا او بوا�شطة وكيلك املعتمد فان ال�شتئناف 

�شي�شمع يف غيبتك ، 
حرر العالن يف  2017/7/25

          مكتب ادارة الدعوى ال�ستئنافية

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
 يف الدعوى رقم 2017/799 جتاري جزئي - دبي 

املدعي عليه  : بانو مطعم ومقهي - �س ذ م م 
نحيطكم علما اأنه مت انتدابنا خبري ح�شابي يف الدعوى اعاله واملرفوعة �شدكم من )اي تي ب�س 
منطقة حرة - ذ م م ( وعليه فانتم مكلفني او من ميثلكم قانونا بح�شور اجتماع اخلربة املقرر 
، وذلك مبكتب  والن�شف م�شاء  الثانية ع�شر  املوافق 2017/8/10  وذلك  يوم اخلمي�س   عقده 
اخلبري املنتدب ، الكائن : دبي - �شارع ال�شيخ زايد  - مقابل حمطة مرتو اخلليج 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 
واإح�شار  العربية  للغة  ومرتجمة  مرتبة  امل�شتندات  تكون  ان  على  اأع��اله  بالدعوى  لدفاعكم 
ال�شول لالطالع عليها،   علما باأنه يف حال تخلفكم عن احل�شور فان اخلربة �شتبا�شر اعمالها 

وفقا لل�شالحيات املخولة لها قانونا
 اخلبري احل�شابي 
حممد عبد الرحمن  املرزوقي - قيد رقم 129        

 اإعالن بالن�سر
 للح�سور اأمام اخلربة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1/5035 

املنذر  : بنك ابوظبي التجاري - فرع 
املنذر اليها : منوهر رام�شند رام�شنداين - اجلن�شية  الهند

يخطر املنذر / املنذر اليه ب�شدا مبلغ وقدره )1.192.000.00 درهم فقط مليون 
ومائة واثنني وت�شعني الف درهم( وذلك يف موعد اق�شاه )30 يوم( من تاريخ 
هذا العالن وال �شوف ي�شطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية الكفيلة 
باحلفاظ على حقه يف املبالغ املرت�شد يف ذمتها مبا يف ذلك بيع املال املرهون 
كافة ما يرت�شد يف  ب��اداء  اليها  املنذر  امل��دين لل��زام  التقا�شي  و�شلوك طريق 
حقوق  كافة  حفظ  مع  حقوق   من  ي�شتجد  ملا  بال�شافة  املنذر  ل�شالح  ذمتها 

املخطرة القانونية الخرى. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   

اإعالن  بالن�سر
رقم 2017/1/5031 

املنذر  : م�شرف ابوظبي ال�شالمي - فرع دبي - بوكالة املحامي / من�شور عبداهلل الزرعوين  
املنذر اليه : على يو�شف علي توفيق �شويد املرر - جمهول القامة 

ب�شداد  الخ��الل  نتيجة   ) دره��م   130.414.72( وق��دره  مبلغ  ب�شدا  اليه  املنذر   / املنذر  يخطر 
الن�شر وال  ا�شبوع من تاريخ  البيع بالتق�شيط وذلك خالل  املتعلقة بعقود  ال�شهرية  الق�شاط 
ال�شيارة رقم )34074/خ�شو�شي/B/دبي(  التنفيذية على  املنذر لتخاذ الج��راءات  �شي�شطر 
من نوع )فولك�س واجن جولف - �شالون - ابي�س اللون( �شخ�شيا وذلك  وذلك يف موعد اق�شاه 
اآ�شفني لتخاذ اج��راءات بيع  اي��ام  من تاريخ  تبلغيكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر  �شبعة 
ال�شيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اتعاب املحاماة  مع حفظ كافة حقوق املخطرة القانونية الخرى. 
  الكاتب العدل

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/779 جتاري كلي                                              
اىل املدعي عليه/1-  حممد عبدالرحيم عبداهلل ح�شن العو�شي  جمهول حمل القامة 
���س م ع وميثله : من�شور ع��ب��داهلل حممد احمد  ال��ت��ج��اري -  دب��ي  امل��دع��ي / بنك  اأن  مب��ا 
الزرعوين - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/7/26 يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�شالح/بنك دبي التجاري - �س م ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي 
الف  اربعة ماليني وثالثمائة واحد وت�شعون  مبلغ وق��دره / 4.391.418.83 درهم فقط 
واربعمائة وثمانية ع�شر درهم وثالثة وثمانون فل�شا والفائدة بواقع 9% �شنويا على ذلك 
املبلغ من اليوم التايل لتاريخ 2017/3/28 حتى ال�شداد التام وامل�شاريف ومبلغ الف درهم 
يوما  ثالثني  خالل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1956 جتاري كلي                                              

اىل املدعي عليه/1- مركز رديال للتجارة - 2- ن�شر اهلل اأمني اهلل جعفري ف�شاركي - ب�شفته 
كفيل �شامن لدين �شركة مركز رديال للتجارة - جمهويل حمل القامة مبا اأن املدعي / بنك 
ملي ايران - فرع �شركة اجنبية وميثله : من�شور عبداهلل حممد احمد الزرعوين  نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/6/22  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ بنك 
مليون  مبلغ ثالثة  للمدعي  توؤديا  بان  بالت�شامن  بالزامكما  اجنبية  �شركة  فرع   - اي��ران  ملي 
فل�شا  وث��الث��ون  وثمانية  دره��م��ا  وت�شعون  وخم�شة  وثالثمائة  ال��ف  و�شتون  واث��ن��ان  واربعمائة 
والفوائد القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ قيد النزاع احلا�شل يف 2016/3/22 وحتى متام 
ال�شداد والزامكما بامل�شاريف ومبلغ 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�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/967  جتاري كلي                              

اىل املدعي عليه /1 - حممد احمد را�شد عبداهلل ال�شوالح ال�شحي   جمهويل حمل القامة 
مبا ان املدعي / م�شرف ابوظبي ال�شالمي - فرع دبي - قد اقام الدعوى املذكورة اعاله 
املحكمة ح�شوريا للمدعي  بتاريخ  2017/7/31 حكمت  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  وعليه 
عليه الول ومبثابة احل�شوري للمدعي عليه الثاين وقبل الف�شل يف املو�شوع بندب اخلبري 
امل�شريف املخت�س �شاحب الدول باجلدول - مامل يتفق الطراف على ت�شميته خالل ا�شبوع 
من تاريخه تكون مهمته الطالع على اوراقها وم�شتنداتها وما ع�شى ان يقدمه له اخل�شوم 
وقدرت امانة 15000 درهم الزمت املدعي باداعها خزينة املحكمة على ذمة م�شاريف واتعاب 
يف   �شباحا    9.30 ال�شاعة   2017/8/23 الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  املحكمة  لها  وح���ددت  اخل��ربة 
�شدادها  حالة  يف   2017/9/27 وجل�شة  المانة  �شداد  عدم  حالة  يف   Ch2.E.22 القاعة 

وحتى يقدم اخلبري تقريره. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

اأع��ل��ن��ت هيئة ال��ط��رق وامل��وا���ش��الت عن 
تطبيق اإجراءات الفح�س الطبي للفئة 
ف��وق، ممن  فما  ع��ام��اً   65 ال���  الُعمرية 
يرغبون يف جتديد ُرخ�س القيادة، وذلك 
ال�شحية  اللياقة  فح�س  اع��ت��م��اد  ع��رب 
)حكومية  وع���ي���ادات  م�شت�شفيات  م��ن 
باإمارة  الهيئة  ل��دى  معتمدة  وخا�شة( 
دب���ي، وذل���ك ب���دءاً م��ن الأول م��ن �شهر 

�شبتمرب املقبل.
وت��ف�����ش��ي��اًل، ق���ال ج��م��ال ال�����ش��ادة، مدير 
مبوؤ�ش�شة  ال�����ش��ائ��ق��ني  ت��رخ��ي�����س  اإدارة 
هذه  تطبيق  اإن  الهيئة:  يف  الرتخي�س 
الهيئة  املبادرة جاء من منطلق حر�س 
ال�شالمة  م��ع��دلت  اأع��ل��ى  حتقيق  ع��ل��ى 
املرورية مل�شتخدمي الطرق وفق اأف�شل 
املمار�شات العاملية، حيث �شيتم البدء يف 

الأول  اعتباراً من  تطبيق هذا الج��راء 
م���ن ���ش��ب��ت��م��رب امل��ق��ب��ل ل��ل�����ش��ائ��ق��ني من 
الفئة العمرية 65 عام فما فوق، ويتم 
اث��ب��ات اخل��ل��و م��ن المرا�س  مب��وج��ب��ه 
التي توثر على ال�شائقني اثناء ال�شياقة 
م�شتخدمني  ع��ل��ى  خ��ط��راً  ت�شكل  وق���د 
�شالحية  م��دة  اأن  اإىل  م�شرياً  ال��ط��رق، 

ثالث  �شتكون  امل��ج��ددة  القيادة  رخ�شة 
اأع���وام ، واأن  اأع���وام فقط ب��دًل من 10 
امل�شت�شفيات  مع  اإلكرتونياً  ربطاً  هناك 
ُي�شمح  املعتمدة لدينا، حيث  العيادات  و 
ن��ظ��ام الرتخي�س  ع��ل��ى  ب��ال��دخ��ول  ل��ه��ا 
احلالة  لتحديد  للهيئة،  الإل���ك���رتوين 
لتجديد رخ�س  يتقدمون  ملن  ال�شحية 
ا����ش���رتاط  اإن  واأ�������ش������اف:  ق���ي���ادت���ه���م.  
ل��ت��ج��دي��د رخ�س  ال�����ش��ح��ي��ة  ال���ل���ي���اق���ة 
الهيئة  حر�س  يعك�س  املركبات،  �شائقي 
وم�شتخدمي  ال�����ش��ائ��ق��ني  ح���ي���اة  ع��ل��ى 
م�شريا  وامل��رك��ب��ات،  امل�شاة  م��ن  الطريق 
القيادة  رخ�����س  جت��دي��د  خ��دم��ة  اأن  اإىل 
الرقم  على  الت�شال  تتوفر عرب مركز 
الإلكرتوين  وامل���وق���ع   ،8009090
بالإ�شافة   ،   www.rta.ae للهيئة 
واملوا�شالت  ال��ط��رق  هيئة  تطبيق  اإىل 

على اجهزة الهواتف املحمولة. 

•• دبي- الفجر:

الطاير،  حم��م��د  �شعيد  ���ش��ع��ادة  تفقد 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  امل��ن��ت��دب  الع�شو 
الأعمال  دب���ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة 
امل�����ب�����اين اجل����دي����دة  الإن���������ش����ائ����ي����ة يف 
لأك��ادمي��ي��ة هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي 
وذلك  دب���ي،  يف  احل�شيبة  منطقة  يف 
الأعمال.  �شري  ت��ق��دم  على  ل��الط��الع 
وت�شتمل اأكادميية هيئة كهرباء ومياه 
دبي على خم�شة مباين جديدة بارتفاع 
اأربعة طوابق لكل منها ت�شم ال�شفوف 
الدرا�شية وقاعات املحا�شرات وامل�شرح، 
وامل���داخ���ل ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 

الور�س الفنية.
ومن املتوقع النتهاء من اأعمال ت�شييد 
ي�شمان  ال���ل���ذي���ن   B و   A امل��ب��ن��ي��ني 
الفنية  وال��ور���س  الدرا�شية  ال�شفوف 
واأن  اأغ�شط�س2017،  �شهر  نهاية  يف 
ت�شتقبل الأكادميية الطالب املنت�شبني 
للمو�شم الدرا�شي 2018/2017 يف 

�شهر �شبتمرب 2017.
 ومتتد الأكادميية على م�شاحة تزيد 
مربع  ق���دم  األ����ف    343،789 ع��ل��ى 
التخ�ش�شات  ج��م��ي��ع  و���ش��ت�����ش��ت��ق��ب��ل   ،
الهند�شة  م���ث���ل  ب���ال���ط���اق���ة  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
وال�شيانة  وامليكانيكية  الكهربائية 
املتجددة  وال��ط��اق��ة  امل��ع��دات  وت�شغيل 
اجلديدة  املباين  وت�شم  وامل�شتدامة. 
املخت�شني  ل���ل���م���وظ���ف���ني  م����ك����ات����ب 

وامل���ه���ن���د����ش���ني وامل������درب������ني، وق����اع����ات 
العمل  وور���س  واملحا�شرات  للتدريب 
جمهزة باأحدث التقنيات والتجهيزات 
احلا�شوب  وخم����ت����ربات  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
للتعليم،  الداعمة  للفعاليات  وم�شرح 
و����ش���ال���ة م���ت���ع���ددة ال����ش���ت���خ���دام���ات، 
مكتبة  اإىل  بالإ�شافة  خارجي  وملعب 
مواقف  عن  ف�شاًل  اأط��ف��ال،  وح�شانة 

لل�شيارات متعددة الطوابق. 
الطاير:  حممد  �شعيد  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
ان�����ش��ج��ام��اً م��ع روؤي����ة ���ش��ي��دي �شاحب 

ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
“رعاه  جم��ل�����س ال�������وزراء ح��اك��م دب����ي 
وحتقيقاً  ال��ت��وط��ني،  ل��ت��ع��زي��ز  اهلل”، 
لروؤية  ال��وط��ن��ي��ة  الأج���ن���دة  لأه�����داف 
2021 يف ا�شتثمار الكوادر  الإم��ارات 
الذي  امل�شتقبل  جيل  وب��ن��اء  الوطنية 
امل�شتقبل، وذلك  يواكب حكومة وفكر 
من خالل الرتكيز على تطوير نظام 
تطلعات  يعزز  امل�شتوى  رفيع  تعليمي 
اأبناء الإمارات، نعمل وفق ا�شرتاتيجية 

التوطني،  �شيا�شات  وحتفيز  لت�شجيع 
احلكومية  الهيئات  م��ن  نعترب  حيث 
الرائدة يف اإطالق العديد من الربامج 
التدريبية للطلبة املواطنني الراغبني 
الدولة  وخ��ارج  داخل  درا�شتهم  باإمتام 
يف خمتلف جمالت الطاقة، وتاأهليهم 
علمياً وعملياً على القيام بدور اإيجابي 
يف م�شرية العمل، اإ�شافة اىل اإك�شابهم 

قدرة على املناف�شة يف �شوق العمل.
واأ�شاف �شعادته: ميتاز املبنى اجلديد 
لأك���ادمي���ي���ة ال��ه��ي��ئ��ة مب�����ش��اح��ة كبرية 

ت�شتوعب الأعداد املتزايدة من الطلبة 
الخت�شا�شات  درا����ش���ة  يف  ال��راغ��ب��ني 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، و���ش��ي��ك��ون جمهزاً  امل��ه��ن��ي��ة 
عاملية  والتجهيزات  التقنيات  باأحدث 
الوفاء  يف  ���ش��ت�����ش��اه��م  ال��ت��ي  امل�����ش��ت��وى 
التعليمية  واحتياجاتهم  مبتطلباتهم 
مهاراتهم  وت���ط���وي���ر  وال���ت���دري���ب���ي���ة، 
لتمكينهم  الأمثل  بالطرق  واإعدادهم 
امل�شتقبل،  ق�����ادة  ي�����ش��ب��ح��وا  اأن  م���ن 
ح��ي��ث  ت��ع��م��ل اأك��ادمي��ي��ة ال��ه��ي��ئ��ة على 
اأك��ادمي��ي��اً يف  امل��واط��ن  ت��اأه��ي��ل ال�شباب 
القطاعات الفنية والهند�شية واملهنية 
ويف خمتلف التخ�ش�شات الفنية التي 
التخ�ش�شات  ه��ذه  لتوطني  نحتاجها 
خططنا  اح�����ت�����ي�����اج�����ات  وم�����واك�����ب�����ة 
دورنا  وموا�شلة  الطموحة  التو�شعية 
الريادي يف الوفاء مبختلف احتياجات 
واملياه.  الكهرباء  الإم��ارة من خدمات 
لالأكادميية  اجل��دي��د  امل��ب��ن��ى  وي�شكل 
امل�شاحة  حجم  حيث  من  نوعية  نقلة 
املتوقعة  ال����ش���ت���ي���ع���اب���ي���ة  وال������ق������درة 
بالإ�شافة  اجل��دد،  الطالب  ل�شتقبال 
التقنية  والتجهيزات  الإمكانيات  اإىل 
العاملية  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  بتطبيق 
ع��ل��ى تنفيذ  ال��ط��ل��ب��ة  ت�����ش��اع��د  ال���ت���ي 
امل�شتويات.  باأعلى  م�شاريعهم  واإجن��از 
وت�شاهم الأكادميية برفد �شوق العمل 
باملوؤهالت والكفاءات املحلية مبعايري 
ع��امل��ي��ة، ك��م��ا ت��ل��ع��ب الأك���ادمي���ي���ة دوراً 
املواطنني  وت��اأه��ي��ل  ت��ط��وي��ر  يف  ه��ام��اً 

خالل  م��ن  واملهنية  الفنية  ب��امل��ه��ارات 
املعتمدة  العاملية  امل��ت��ط��ورة  مناهجها 
واملجل�س  والتعليم  الرتبية  وزارة  من 
واإدارة  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال���ربي���ط���اين 
 ،)Pearson BTEC  ( الأعمال 
املعايري  اأف�شل واأحدث  واملتوافقة مع 

الدولية.
كهرباء  هيئة  حر�س  م��ن  وان��ط��الق��اً 
وم����ي����اه دب�����ي ع���ل���ى اإع��������داد ال����ك����وادر 
الفنية  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات  يف  امل���واط���ن���ة 
ل��ت��غ��ط��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا امل���ت���زاي���دة يف 
ج��م��ي��ع امل����ج����الت وت���ر����ش���ي���خ دوره�����ا 
وطنية  حكومية  كموؤ�ش�شة  ال��ري��ادي 
وتطوير  ب���ن���اء  يف  ب��ف��ع��ال��ي��ة  ت�����ش��اه��م 
الهيئة من  توفر   وامل��واط��ن،  الوطن 

لل�شباب  ف��ر���ش��اً  اأك��ادمي��ي��ت��ه��ا  خ���الل 
الفنية  امل���ه���ارات  امل���واط���ن لك��ت�����ش��اب 
اإ�شافة  املطلوبة لدخول بيئة العمل، 
اإىل مهارات متعددة مثل اإدارة الوقت، 
والعمل  والب����ت����ك����ار،  وال��ت��خ��ط��ي��ط، 
ك���ف���ري���ق واح�������د، وذل������ك م����ن خالل 
الهيئة  وم���درب���ي  م��ه��ن��د���ش��ي  اأف�����ش��ل 
واخل��������رباء امل��ع��ت��م��دي��ن يف جم����الت 
وامليكانيكية،  الكهربائية  الهند�شة 
وال�����ش��ي��ان��ة وال��ت�����ش��غ��ي��ل. ومت��ت��د مدة 
اإىل ثالث  الأك���ادمي���ي���ة  يف  ال��درا���ش��ة 
�شهرية  م��ك��اف��اأة  وت��ت�����ش��م��ن  ���ش��ن��وات 
التوظيف  و�شمان  للطالب  حمفزة 
للعمل  للخريجني  كفر�س  املبا�شر 
���ش��م��ن ال���ك���ادر ال��ف��ن��ي امل���وؤه���ل لهيئة 

اإمتامهم  دب���ي ح���ال  وم���ي���اه  ك��ه��رب��اء 
ويح�شل  بنجاح.  الدرا�شة  متطلبات 
ال���ط���الب ب��ع��د امت����ام ال���درا����ش���ة على 
���ش��ه��ادة م��ع��ت��م��دة م���ن ه��ي��ئ��ة املعرفة 
التي  دب����ي  ال��ب�����ش��ري��ة يف  وال��ت��ن��م��ي��ة 
ال��ث��ان��وي��ة الفنية يف  ال�����ش��ه��ادة  ت��ع��ادل 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الم�������ارات  دول�����ة 
املجل�س  ي�شدرها  �شهادة  اإىل  اإ�شافة 
واإدارة  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال���ربي���ط���اين 
 )Pearson BTEC( الأع��م��ال 
اإىل  ينت�شب  ح��ي��ث  ال��ف��ن��ي،  للمنهاج 
على  يزيد  ما  �شنوياً  الربنامج   ه��ذا 
دولة على   46 21 مليون طالب يف 
دولة  �شمنها  م���ن  ال���ع���امل  م�����ش��ت��وى 

الإمارات العربية املتحدة.  

••  دبي-الفجر:

حممد  اب��راه��ي��م  امل�شت�شار  �شعادة  ا���ش��اد 
ال�شمو حاكم  بوملحه م�شت�شار �شاحب 
اللجنة  رئي�س  الثقافية  لل�شوؤون  دب��ي 
للقراآن  ال��دول��ي��ة  دب��ي  جل��ائ��زة  املنظمة 
للدول  ال���وا����ش���ع���ة  ب��امل�����ش��ارك��ة  ال���ك���رمي 
ال���ش��الم��ي��ة واجل��ال��ي��ات ال���ش��الم��ي��ة يف 
الدولية  دبي  جائزة  فعاليات  يف  العامل 
للقراآن الكرمي منذ تاأ�شي�شها قبل واحد 
�شيء  على  دل  ان  وه��ذا  عاما  وع�شرين 

فامنا يدل على ما تتمتع به من �شمعة 
طيبة بني مثيالتها من اجلوائزالدولية 
�شواًء  ال���ن���واح���ي  ج��م��ي��ع  يف  ومت���ي���زه���ا 
والعداد  اجل��وائ��ز  قيمة  م�شتوى  على 
والأمور  والع��الم  والتحكيم  والتنظيم 
وجه  وق����د  امل�����ش��اب��ق��ات  واإدارة  ال��ف��ن��ي��ة 
�شعادته كافة جلان اجلائزة لال�شتعداد 
اجل��ي��د لن��ط��الق ال�����دورة ال��ث��ان��ي��ة من 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  م�شابقة 
الدولية للقراآن الكرمي واملقرر اأقامتها 

يف نوفمرب القادم مب�شيئة اهلل تعاىل. 

عبدالرحيم  حممد  اأ.د  ذك��ر  جهته  من 
املنظمة  اللجنة  ع�شو  العلماء  �شلطان 
والبحوث  ال���درا����ش���ات  وح������دة   رئ��ي�����س 
ورئ��ي�����س وح����دة امل�����ش��اب��ق��ات ب����اأن جائزة 
دب����ي ال���دول���ي���ة ل���ل���ق���راآن ال���ك���رمي ب����داأت 
ال���دورة  امل�����ش��ارك��ة يف  ف��ى تلقي ط��ل��ب��ات 
بنت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة  جل��ائ��زة  ال��ث��ان��ي��ة 
مبارك الدولية للقراآن الكرمي ، واملقرر 
اإق��ام��ت��ه��ا ف��ى ال��ف��رتة م��ن 12 – 24 
اجلائزة   ب���اأّن  واأ���ش��اف  امل��ق��ب��ل.  نوفمرب 
20 موافقة  اأك��ر من  تلقت حتى الآن 

ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف امل�����ش��اب��ق��ة م����ن ال�����دول 
العربية والإ�شالمية واجلاليات امل�شلمة 
حول العامل،  وهذا العدد قابل للزيادة 
خ��الل ال��ف��رتة ال��ق��ادم��ة،  وحجم ن�شبة 
الإقبال على امل�شاركة قبل بدء امل�شابقة 
باأكر من 3 �شهور  يوؤكد املكانة املتميزة 
التى حتظى بها هذه امل�شابقة واحلر�س 
و  �شّيما  فعالياتها، ل  امل�شاركة فى  على 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  الإم���ارات  اأم 
خا�شة  منزلٌة  لها  اهلل  حفظها  م��ب��ارك 
و�شعوب  الإم��ارات��ي  املجتمع  نفو�س  فى 

العامل ملا حتظى به �شموها من احرتام 
فى  ال���ب���ارزة  �شموها  مل�شاهمة  وت��ق��دي��ر 
واخلرّية  الإن�شانّية  املجالت  من  كثري 
فى الدول ال�شقيقة وال�شديقة، وي�شاف 
حققته  ال��ذى  الباهر  النجاح  ذل��ك  اإىل 
العام  ف���ى  ل��ل��م�����ش��اب��ق��ة  الأوىل  ال������دورة 
املا�شي وامل�شاركة الكبرية التى �شهدتها 
امل�شلمة وحظيت  واجلاليات  الدول  من 
بت�شريف �شموها للحفل اخلتامي و�شط 

ح�شور ر�شمي وجمهور غفري.
ك��م��ا ا����ش���اف ب����اأن اجل���ائ���زة ف��ت��ح��ت باب 

امل�شاركة ملر�شحة دولة الإمارات العربية 
للم�شابقة  الثانية  ال���دورة  ف��ى  املتحدة 
عرب موقعها على �شبكة الإنرتنت وفق 
اأن حتمل  بينها  وم��ن  ال�����ش��روط،  بع�س 
عمرها  ي��زي��د  ل  واأن  ال���دول���ة،  جن�شية 
 2017-12-31 ف��ى  ع��ام��ا   25 ع��ن 
الكرمي  ل��ل��ق��راآن  ح��اف��ظ��ة  ت��ك��ون  واأن   ،
اجلائزة  و�شتقوم  التجويد،  مع  كامال 
بعقد دورة تدريبية للمر�شحات الالتي 
�شهر  بداية  مع  الختيار  عليهن  �شيقع 
بداية  حتى  ال����دورة  وت�شتمر  �شبتمرب 

علًما   ،  2017 ن��وف��م��رب  ف��ى  امل�شابقة 
امل�شاركات ي�شادف  لتلقي  اآخ��ر يوم  ب��اأّن 

اخل��م��ي�����س امل����واف����ق ال����راب����ع ع�����ش��ر من 
�شبتمرب القادم.

الطاير يتفقد اأعمال اإن�ساء املبنى اجلديد لأكادميية هيئة كهرباء ومياه دبي

جائزة دبي للقراآن تبداأ بتلقي طلبات امل�ساركة مب�سابقة ال�سيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقراآن يف ن�سختها الثانية

الذيد –الفجر:

لنادي  ال�شيفي  املركز  منت�شبي  120 من   �شارك 
الذيد الثقايف الريا�شي يف من�شة »  �شيفنا يحلو 
الرتبية  وزارة  ونظمتها  اأقامتها  والتي   « بالقراءة 

والتعليم لالأطفال.
وتفاعل املنت�شبون مع املن�شة التي �شجعتهم  على 
ال���ق���راءة خ���الل ف���رتة الإج�����ازة م��ن خ���الل من�شة 
التي حتتوي على كتب  »دارف��ة«  التفاعلية  القراءة 
واألعاب  وم�شابقات  وتفاعلية  اإلكرتونية  وق�ش�س 
وحتديات يعي�شها الطالب وعززت املن�شة من تنمية 

الدافعية لدى املنت�شبني يف حب القراءة واملطالعة 
وحتفزهم عليها.  قام  120من منت�شبو الن�شاط 
وتنفيذ  الفعاليات  ح�شور  م��ن  بالنادي  ال�شيفي 
والتعلمية   الرتفيهية  واملتنوعة  املختلفة  براجمها 
والتي حتاكي خمتلف رغبات وميول الطلبة  و�شط 

اأجواء مفعمة بال�شعادة واملرح .
ال��ف��ع��ال��ي��ات ف��وزي��ة ح�شن غ��ري��ب وكيل  وح�����ش��رت 
نادي  دور  ثمنت  وال��ت��ي  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
اجلانب  يف  وامللمو�شة  املبذولة  جهوده  على  الذيد 
الثقايف والعلمي والتعاون مع املوؤ�ش�شات والداوائر 

وم�شاركة منت�شبية يف الربامج الهادفة .

ب���دوره اأ���ش��ار ال��دك��ت��ور ح��م��ود ال��ع��ن��زي م��دي��ر نادي 
بالقراءة  يحلو  �شيفنا  من�شة  اأن  ال��ث��ق��ايف  ال��ذي��د 
ثقافة  لن�شر  تهدف  كزنها  متميزة  م��ب��ادرة  متثل 
ال��ق��راءة ب��ني امل�����ش��ارك��ني ال�����ش��غ��اروال��ك��ب��ار، وتاأكيد 
مكانة القراءة، واأهميتها يف اإثراء العقول، وتنمية 
الذيد  ل��ن��ادي  املنت�شبني  اأن  اإىل  واأ����ش���ار  امل�����دارك، 
ركن  بها من  ما  على  اطلعوا  املن�شة  زاروا جوانب 
وركن  والر�شم  للق�ش�س  ورك��ن  ال�شم�شية  للطاقة 
ق�شة تفاعلية  يحلق بعقول طلبتنا وير�شخ لديهم 
التفكري التحليلي من خالل طرح اأفكار ومفاهيم 

علمية 

بالقراءة  يحلو  �سيفنا  من�سة  يف  ي�ساركون  الذيد  لنادي  ال�سيفي  املركز  منت�سبي  من   120

دبي” تطبق الفح�ش الطبي للفئة العمرية  “طرق 
ما فوق 65 عامًا لتجديد رخ�ش القيادة

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم :267830       بتاريخ : 2017/02/07

 بيانات الأولوية : 
باإ�شم :  باك جروب ايه جي

وعنوانة : اوب�شتجارتين�شرتا�شيه 3 ، 8910 افولرتن ام  البي�س ، �شوي�شرا  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :   3 م�شتح�شرات التنظيف، وخا�شًة م�شتح�شرات تنظيف 
جماري ال�شرف، اأقرا�س التطهري، م�شتح�شرات تنظيف خزانات املياه اخلا�شة باملراحي�س، م�شتح�شرات 
تنظيف الأطباق، ماكينات التنظيف  وماكينات تنظيف ال�شتائر؛ املنظفات؛ م�شتح�شرات اإزالة لال�شتعمالت 
الدهون؛  اإزالة  الق�شور؛ م�شتح�شرات  اإزالة  وبودرة  اأقرا�س  املراحي�س وخا�شًة  تنظيف  املنزلية ولأغرا�س 
مزيالت البقع؛ احلمامات اخلارجية؛ بودرة اجَلْلي؛ م�شتح�شرات التعطري، خا�شًة معطر اجلو، الأحجار 
بعوامل  اخلا�شة  التعبئة  اإع��ادة  اأنظمة  املن�شوجات؛  تنظيف  عوامل  توزيعها؛  واأجهزة  ال���رذاذات  العطرية، 
التنظيف؛ م�شتح�شرات غ�شيل املالب�س؛ منظفات غ�شل املالب�س لأغرا�س ال�شتعمال املنزيل؛ �شوائل غ�شيل 
ال�شجاد؛ مزيالت الأ�شباغ؛  املن�شوجات؛ م�شتح�شرات تنظيف  ال�شيارات؛ عوامل غ�شيل  املالب�س؛ منظفات 

مبي�س لغ�شيل املالب�س؛ منظفات ال�شيارات؛ منعمات الأقم�شة
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن الكلمتني)KARL( و )BUCK( مكتوبتني بالأحرف الالتينية

ال�شرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  5  اأغ�سط�س 2017 العدد 12088

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم :     268141       بتاريخ : 2017/02/13
 بيانات الأولوية : 

باإ�شم :  �شيموند�س فار�شون�س �شي�شك بي ال �شي
وعنوانة : ذا بروري، مدينا رود، مرييهل بي كيه ار 3000 ، مالطا  

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :23
مياه غازية ؛ م�شروبات غازية غري كحولية ؛ م�شروبات غري روحية ؛ م�شروبات غري كحولية ؛ مياه

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن الكلمتني )FARSONS( و )FALCON( مكتوبتني بالأحرف 
الالتينية

ال�شرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  5  اأغ�سط�س 2017 العدد 12088

منوذج اعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

�شالة �شردة للرتفية ذ.م.م
sharda طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية :�شردة

املودعة بالرقم :271392     بتاريخ : 2017/4/12
با�ش������م :�شالة �شردة للرتفية ذ.م.م

وعنوانه:دملا مول امل�شفح ابوظبي هاتي: 0502375005 
الربيد اللكرتوين: hamdan@alifbaa.ae ابوظبي

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41 �شالة ترفيه.
العربية واللغة الجنليزية مع متثيل احلرف الخري يف  باللغة  ال�شركة  ا�شم  العالمة:العالمة هي  و�شف 

ال�شم باللغة العربية )التاء املربوطة( على انها تهرب او ت�شرد من الكلمة.
ال�شرتاطات:

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  5  اأغ�سط�س 2017 العدد 12088

منوذج اعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

امل�شباح الحمر لتجارة ادوات النارة ملاكها طارق بوخاطر �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
MLTC: طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :271632     بتاريخ : 2017/4/16
با�ش������م :امل�شباح الحمر لتجارة ادوات النارة ملاكها طارق بوخاطر �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

وعنوانه:ال�شارقة �س.ب:81491 هاتف: tariq@mltc.a 5722113 المارات العربية املتحدة - ال�شارقة
والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  ل��الن��ارة  اج��ه��زة  بالفئة:11  الواقعة  اخل��دم��ات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 

والتربيد والتجفيف والتهوية وامداد املياه والغرا�س ال�شحية.
و�شف العالمة:كلمة MLTC باللون الزرق.

ال�شرتاطات:
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  5  اأغ�سط�س 2017 العدد 12088

منوذج اعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

�شامر وليد مع�شاد
aabak al sahraa طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية :عبق ال�شحراء

املودعة بالرقم :266422     بتاريخ : 2017/01/12
با�ش������م :�شامر وليد مع�شاد

وعنوانه:دبي واحة دبي لل�شليكون ا�س اي تي تاور مكتب رقم 1713 هاتف: 97143335239+
 �شندوق الربيد: 93171 امييل: info@aabakalsahraa.ae دبي

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3 عطور.
و�شف العالمة:كلمة عبق ال�شحراء بكتابة كاليغرافية على �شكل الدمعة.

ال�شرتاطات:احلماية للعالمة يف جمملها ول ت�شكل كمة parfumes باعتبارها و�شفية على الفئة
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  5  اأغ�سط�س 2017 العدد 12088

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم :268142       بتاريخ : 2017/02/13
 بيانات الأولوية : 

باإ�شم :  �شيموند�س فار�شون�س �شي�شك بي ال �شي
وعنوانة : ذا بروري، مدينا رود، مرييهل بي كيه ار 3000 ، مالطا  

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :23
مياه غازية ؛ م�شروبات غازية غري كحولية ؛ م�شروبات غري روحية ؛ م�شروبات غري كحولية ؛ مياه

�شعار  ي��ع��ل��وه��م��ا    FARSONS FALCON ال��ك��ل��م��ات  ع��ل��ي��ه  ُم��ل�����ش��ق  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة  و���ش��ف 
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العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/6894  عمايل جزئي             
���ش��ي��ف��رام��ان   جم��ه��ول حمل  ب��ون��اك��ال �شيفارامان  امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- بيبني  اىل 
القامة مبا اأن املدعي/ايكوي�شنز اآي تي �شوليو�شينز - �س ذ م م   قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ )20000 درهم(  والر�شوم 
وحددت    )MB168396787AE/2017( ال�شكوى  رق��م  وامل�شاريف  
بالقاعة  م�����ش��اءا    15.00 ال�شاعة     2017/8/7 امل��واف��ق  الث��ن��ني   ي��وم  لها جل�شة 
Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/6228  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- لوغو�س نتوور كينغ -  م د م �س   جمهول حمل القامة 
مبا اأن املدعي/ولء عبداحلميد عبدالقادر املجذوب   قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )172155 درهم( وتذكرة 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   1500( مببلغ  ع��وده 
  Ch1.A.1 الثنني  املوافق 2017/9/4   ال�شاعة 8.30 �شباحا  بالقاعة 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/5884  عمايل جزئي             
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- ال��ع��روج مل��ق��اولت ال��ب��ن��اء - ���س ذ م م    جم��ه��ول حمل 
الق���ام���ة مب���ا اأن امل��دع��ي/حم��م��د ا���ش��ح��ق م��ي��اه ع��ب��دامل��ن��اف   ق���د اأق�����ام عليك 
درهم(   11313( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
وت���ذك���رة ع����وده مب��ب��ل��غ )1500 دره����م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف  رق���م ال�شكوى 
الثنني   ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت    )MB170817840AE/2017(
فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.2 بالقاعة  م�شاء     15.00 ال�شاعة    2017/8/7 املوافق 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .)مع تق�شري مدة العالن(. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/4231  عمايل جزئي             
 اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- ���ش��وء ال���ربق ل��ت��ج��ارة ادوات الن����اره ول��وازم��ه��ا - ذ م م    
اأقام  ق��د  ال�شلخدى    امل��دع��ي/غ��ي��ث معت�شم  اأن  الق��ام��ة مب��ا  جم��ه��ول حم��ل 
 64007( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف  رقم ال�شكوى 
املوافق  الث��ن��ني   ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت    )MB173315764AE(
2017/8/21  ال�شاعة 8.30 �شباحا  مبكتب القا�شي  لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 
فان احلكم  الأق��ل ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�شة 

�شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/6645  عمايل جزئي             
جمهول  م    م  ذ  ���س   - الفنية  للخدمات  م�شندم  جنمة  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ى  اىل 
حمل القامة مبا اأن املدعي/حممد �شاد رفيقي حممد رفيقي   قد اأقام عليك 
درهم(   16503( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
ال�شكوى  يف  وامل�شاريف  وبالر�شوم  دره���م(   800( وق���دره   مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة 
املوافق  الرب��ع��اء   يوم  لها جل�شة  رقم )AE174817562MB(  وح��ددت 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch1.A.1 بالقاعة  م�����ش��اء    15.00 ال�شاعة    2017/8/9
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/7583  عمايل جزئي             
م    جمهول  م  ذ  ���س   - العامة  ا���س للتجارة  ت��ي �شي اف  امل��دع��ى عليه/1-  اىل 
اأق�����ام عليك  اأن امل��دع��ي/���ش��ب��ري اح��م��د ح��ب��ي��ب اهلل   ق���د  حم���ل الق���ام���ة مب���ا 
درهم(   15784( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
وت���ذك���رة ع����وده مب��ب��ل��غ )2000 دره����م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف  رق���م ال�شكوى 
املوافق  الرب���ع���اء   ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت    )MB175518147AE(
مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.2 بالقاعة  م�شاءا    15.00 ال�شاعة    2017/8/9
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/5680  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- جرينيارد بالنت�س لتجارة الزهور - �س ذ م م    جمهول 
اأقام  امل��دع��ي/ول��ي��د حممد حممد عفيفي ه��م��ام   ق��د  اأن  حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
 15000( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف  رقم ال�شكوى 
املوافق  ال��ث��الث��اء   ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت    )MB174398049AE(
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch1.A.2 بالقاعة  م�شاء    15.00 ال�شاعة    2017/8/8
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/5504  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- جرين �شتيم خلدمات التنظيف   جمهول حمل القامة 
اأق���ام عليك ال��دع��وى ومو�شوعها  مب��ا اأن امل��دع��ي/رولن��د ديانغا ت��اجن��ي   ق��د 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )3914 درهم( وتذكرة عوده مببلغ وقدره  
  )MB172377473AE( وبالر�شوم وامل�شاريف - ال�شكوى )1800 درهم(
ال�شاعة 15.00 م�شاءا    املوافق 2017/8/8    الثالثاء    يوم  لها جل�شة  وح��ددت 
بالقاعة Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/5842   عمايل جزئي             
ل��ل��ت��م��دي��دات ال�شحية وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة   جمهول  اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- اجم���اد 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا اأن امل��دع��ي/اب��رار ح�شني حممد ح�����ش��ني   ق��د اأق���ام عليك 
درهم(   4834( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
وت���ذك���رة ع����وده مب��ب��ل��غ )1000 دره����م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف  رق���م ال�شكوى 
املوافق  الث��ن��ني   ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت    )MB174149005AE(
مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.1 بالقاعة  م�شاءا    15.00 ال�شاعة   2017/8/14
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/6232  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- فالكون - اى كورب - م د م �س   جمهول حمل القامة 
اأق���ام عليك الدعوى  ق��د  اأن املدعي/جمال م���روان نظمى ع��ب��داحل��ق    مب��ا 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )198398 درهم( وتذكرة 
عوده مببلغ وقدره )1500 درهم( وبالر�شوم وامل�شاريف    وحددت لها جل�شة 
القا�شي   مبكتب  �شباحا    8.30 ال�شاعة    2017/8/21 املوافق  الثنني   يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/5299  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- وايت داميوند خلدمات متابعة املعامالت - �س ذ م م   جمهول 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا اأن امل��دع��ي/وق��ار علي ع��ب��دال��رزاق -  ق��د اأق���ام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )15000 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  )MB171416879AE( والر�شوم وامل�شاريف  رقم ال�شكوى )3000 درهم(
وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق 2017/8/8   ال�شاعة 15.00 م�شاءا  بالقاعة 
Ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
الأقل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات 
ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري )وامرت املحكمة بتق�شري 

مدة العالن(
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/6033  عمايل جزئي             
مبا  القامة  حمل  جمهول  اخل�شبية    لالعمال  يونيك  عليه/1-  املدعى  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  اأن املدعي/موتى لل جاجنري جاجنري   قد 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )14763 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  )MB174774192AE( ال�شكوى  رق��م  وامل�شاريف   وال��ر���ش��وم  دره���م( 
م�شاءا    15.00 ال�شاعة    2017/8/9 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت 
بالقاعة Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/7478  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1- امييليا امياو  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
عبدالعزيز  ا���ش��م��اع��ي��ل  خ��ال��د   : ومي��ث��ل��ه  م  م  ذ  ���س   - لل�شياحة  ال��ن��وخ��ذة   /
حم��م��د ال����زرع����وين  -  ق���د اأق�����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى وم��و���ش��وع��ه��ا املطالبة 
وامل�����ش��اري��ف  رقم  وال��ر���ش��وم  مب�شتحقات عمالية وق��دره��ا )14900 دره���م(  
الربعاء   ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت   )MB175538056AE(ال�شكوى
املوافق 2017/8/9  ال�شاعة 15.00 م�شاءا  بالقاعة Ch1.A.2  لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/4924  عمايل جزئي             

ل��ل��ن��ق��ل��ي��ات - ����س ذ م م   جم��ه��ول حمل  ل��ي��ن��ك  امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ان�����رت  اىل 
اأق��ام عليك  قد  الفقار    ذو  الفقار حافظ  ذو  / جنيد  املدعي  ان  الق��ام��ة مبا 
 12.766.67( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال��دع��وى 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�����ش��اري��ف ورقم 
الربعاء     ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB173630688AE(ال�شكوى
ف��اأن��ت مكلف  ل���ذا  ال��ق��ا���ش��ي   ���س مبكتب   8.30 ال�����ش��اع��ة  امل��واف��ق 2017/8/9  
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/5426  عمايل جزئي             

اىل امل��دع��ي عليه / 1-روي����ال ف��ال��ك��ون لنقل ال��رك��اب ب��احل��اف��الت - ���س ذ م م   
جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ب��ري م��ال خ��ان �شابا ج���ول   ق��د اأقام 
 41011( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�����ش��اري��ف ورقم 
اخلمي�س    ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت   )MB173961207AE(ال�شكوى
املوافق 2017/8/24  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.A.5   لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/5546  عمايل جزئي             

م  جم���ه���ول حمل  م  ذ  ����س   - ك���ري  ب���روب���رت���ي  ت���وت���ل  ع��ل��ي��ه / 1-  امل���دع���ي  اىل 
الدعوى  اأق��ام عليك  �شي�شون   قد  اوكامبو  املدعي / رومنيك  ان  القامة مبا 
وتذكرة  دره���م(   21533( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
ع����ودة مب��ب��ل��غ )3000 دره����م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف وات���ع���اب امل���ح���ام���اة.  رقم 
اخلمي�س    ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت   )MB174425744AE(ال�شكوى
املوافق 2017/8/24  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/449  عقاري  كلي               

الق��ام��ة مبا  امل��دع��ي عليه / 1- ج��ران��ادا هولدينجز ليمتد  جم��ه��ول حم��ل  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى  اأب��و القا�شم زين العابدين زارع��ي كرا�شي -  قد  ان املدعي/ 
اىل  دره��م(   252559.20( بالت�شامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها 
املدعي و�شداد مبلغ 50000 تعوي�س مادي ومعنوي وفائدة 9% من تاريخ املطالبة 
مع الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.    وحددت لها جل�شة يوم الحد   املوافق  
لذا  الغفال   طلب  لنظر   ChI.A.11 بالقاعة  9.30 �س  ال�شاعة   2017/8/6
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2218  جتاري جزئي              

القامة  البلو�شي  جم��ه��ول حم��ل  ها�شم  ب��الل  اح��م��د  1- حممد   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
عبدالرحمن  ن�شيب  عبدالرحمن   : وميثله  التجاري  ابوظبي  بنك  امل��دع��ي/  ان  مبا 
املدعي عليه مببلغ  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد   - بن ن�شيب 
12% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(   256.569.36( وقدره 
تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق  2017/8/21   
ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �س   8.30 ال�شاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
بثالثة اأيام على الأقل )علما بانه مت احالة ملف الدعوى من مكتب ادارة الدعوى اىل 

حمكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1703   مدين  جزئي              

جمهول  م    م  ذ  ���س   - لال�شتثمار  ميدي�شت  1-اك�شنتيال   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى  بالتازار يابوت   قد  حمل القامة مبا ان املدعي/ هزيل 
درهم(   120910.68( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها 
املطالبة وحتى  تاريخ  والفائدة  9% من  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
ال�شداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم 
الحد املوافق 2017/8/20 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1330   مدين  جزئي              

حمل  جمهول  املرو�شد  حممد  ال�شاعر  1-ع��ب��داهلل   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق��ام عليك  الق��ام��ة مبا ان امل��دع��ي/ حممد ا�شالم غ��الم ح�شني -  قد 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة  مببلغ وقدره )89950 درهم ( - والر�شوم 
وامل�شاريف.   وحددت لها جل�شة يوم الحد   املوافق  2017/8/6 ال�شاعة 
من  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.D.17 بالقاعة  ���س   8.30
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 
الدعوى مت  ب��اأن  الأق��ل )علما  اأي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

اعادتها للمرافعة بعد انهاء حكم التحقيق(. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/2723   جتاري جزئي              

 - حجه  مي�شر  �شادق  حممد   -2 ح�شني  رم�شان  1-�شامر   / عليه  املدعي  اىل 
م   م  ذ  �س   - لل�شياحة  �شركة احل�شن  املدعي/  ان  القامة مبا  جمهويل حمل 
اأق��ام عليك  - قد  بنجا�س  اقبال  اقبال خالد  داني�س  ال�شيد/  وميثلها مديرها 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )21699 درهم( 
املوافق  2017/8/15    الثالثاء   لها جل�شة يوم  وامل�شاريف.  وح��ددت  والر�شوم 
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14 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�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/11 دعاوى م�ستعجلة مدنية                 
اىل املدعي عليه / 1- لم�شي بالزا - ذ م م جمهول حمل القامة مبا ان 
ب��ن ط��راف وميثله : حممد حممود حممد  �شامل  امل��دع��ي/ حممد ه��الل 
ب�شفة  املطالبة  ومو�شوعها   ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - ال�����ش��وان  مو�شى 
بالزا  لم�شي  مبنى  حريق  عن  الناجتة  ال���ش��رار  حالة  باثبات  م�شتعجلة 
املوافق  2017/8/8    الثالثاء  والر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم 
ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة Ch1.B.6 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2017/13  ا�ستئناف جتاري   

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- نيهاز دو�شا  جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف 
ال�شادر  احل��ك��م  ال��ق��رار/  ا���ش��ت��اأن��ف  ق��د   - �شومل  /ف���ادي حممد خمل�س 
بالدعوى رقم : 2016/616 جتاري جزئي بتاريخ 2017/1/3    وحددت 
لها جل�شه يوم الحد املوافق 2017/9/10   ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة 
ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف  رقم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/3525  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- احللم الذهبي للعطالت - �س ذ م م   جمهول حمل القامة مبا 
اأن املدعي/فاطمة حممد مع�شمى كودرزي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالزام املدعي  عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ اجمايل )25.600 درهم( 
وتذكرة عودة بقيمة )2000( درهم ، والزامها بالر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى 
العمالية )MB170782476AE( وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch1.A.1 بالقاعة  �شباحا    8.30 ال�شاعة   2017/9/25
ب��احل�����ش��ور اأو م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك ب��ت��ق��دمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او 
اأي��ام على الأق��ل ويف حالة تخلفك فان  م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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قالت زوجة املعار�س الفنزويلي اأنطونيو ليديزما على تويرت ام�س 
اأع��ادوا زوجها ملنزله حيث يعي�س  اجلمعة، اإن �شباطاً من املخابرات 
رهن العتقال املنزيل، بعد اأن اقتادوه اإىل �شجن يف وقت مبكر يوم 

الثالثاء املا�شي.
واعتقلت ال�شلطات الزعيمني املعار�شني ليديزما وليوبولدو لوبيز 
اللذين ت�شفهما املعار�شة واملجتمع الدويل باأنهما �شجينان �شيا�شيان 
بعد اتهامهما بتقوي�س ا�شتقرار حكومة الرئي�س نيكول�س مادورو. 

ومل يت�شن التاأكد من اإعادة لوبيز اأي�شاً اإىل العتقال املنزيل.
وكتبت ميتزي كابريلي�س دي ليديزما على تويرت “منذ عدة دقائق 
اأعاد ال�شيبني “املخابرات” اأنطونيو ب�شكل غري متوقع اإىل منزلنا«.
اهتمامهم  على  ال��دويل  واملجتمع  فنزويال  �شعب  ن�شكر  واأ���ش��اف��ت: 

وت�شامنهم. 
ودعا الزعيمان قبل مداهمة يوم الثالثاء اإىل احتجاجات �شد ت�شكيل 
جمعية تاأ�شي�شية و�شفها زعماء املعار�شة وحكومات من خمتلف دول 

العامل باأنها عدوانا على احلريات الأ�شا�شية يف فنزويال.

ل يزال يتوجب على الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب الإعالن عن 
عن  اللثام  اإماطة  يف  تاأخره  ي�شي  حيث  باأفغان�شتان  املتعلقة  خطته 
طريقة  ب�شاأن  الأبي�س  البيت  داخل  الكبري  بالت�شدع  ا�شرتاتيجيته 

التعاطي مع اأطول حرب تخو�شها الوليات املتحدة.
ال���ق���رار الأم���ريك���ي يف ت�شارب  اأروق�����ة ���ش��ن��ع  ال�����رتدد يف  وي��ن��ع��ك�����س 
القرتاحات ب�شاأن اخلطوة املقبلة يف افغان�شتان وورود تقارير تفيد 
امل�شوؤول عن احل��رب. فهل تر�شل  اإقالة اجل��رال  باأن ترامب اقرتح 
الوليات املتحدة الآلف من اجلنود الإ�شافيني لالنخراط يف النزاع 

الدائر منذ نحو 16 عاما، اأم تتخذ موقفا معاك�شا وتن�شحب؟
ونقلت �شبكة “ان بي �شي نيوز” عن م�شوؤولني كبار اأن ترامب قال 
لكبار امل�شوؤولني اأثناء توبيخه م�شت�شاريه الع�شكريني خالل اجتماع 

يف البيت الأبي�س ال�شهر املا�شي “نحن ل نربح  اإننا نخ�شر«.
و�شل  الفغاين  النزاع  اأن  اإىل  م��رارا  الأمريكي  اجلي�س  ق��ادة  واأ�شار 
مكثفة  م�شاعدات  تلقيها  من  �شنوات  فبعد  م�شدود”.  “طريق  اإىل 
�شمال  الأع�شاء يف حلف  ال��دول  املتحدة وغريها من  ال��ولي��ات  من 
الأطل�شي، ل تزال قوات الأمن الفغانية حتاول جاهدة التغلب على 
ترامب  منح  الو�شع،  مع  للتعامل  مبكر  حت��رك  طالبان.ويف  حركة 
اجلنود  اأع���داد  لتحديد  وا�شعة  �شلطات  ماتي�س  جيم  دف��اع��ه  وزي��ر 
ولكن  وغ��ريه��ا.  افغان�شتان  يف  املتحدة  ال��ولي��ات  �شتن�شرهم  الذين 
8400 جندي  ي��زال الرقم عالقا عند ح��واىل  اأ�شهر، ل  بعد م��رور 

اأمريكي و5000 من حلف �شمال الأطل�شي.

قالت احلكومة وم�شادر اإقليمية اإن مهاجمني ي�شتبه باأنهم متمردون 
قتلوا �شتة على الأقل من اأفراد اأقلية عرقية بوذية يف غرب ميامنار 

و�شط ت�شاعد لأعمال العنف بولية راخني امل�شطربة.
قوات  اإن  مليامنار  الفعلية  الزعيمة  كي  �شو  �شان  اأوجن  مكتب  وق��ال 
الأمن عرت على جثث ثالثة رجال وثالث ن�شاء عليها اآثار اإ�شابات 
بلدة  ق���رب  م��اي��و  ج��ب��ال  �شل�شلة  يف  ن��اري��ة  واأع����رية  بي�شاء  باأ�شلحة 

ماوجنداو.
واأ�شاف يف بيان اأن متطرفني م�شوؤولون عن قتل الأف��راد ال�شتة يف 

اأقلية مرو بقرية كايجي.
�شكانها  على  يغلب  التي  ال�شمالية  راخ��ني  ولي��ة  يف  العنف  وتفجر 
اأك��ت��وب��ر ت�����ش��ري��ن الأول ع��ن��دم��ا ق��ت��ل م��ت��م��ردون من  امل�����ش��ل��م��ون يف 
مواقع  ع��ل��ى  من�شقة  ه��ج��م��ات  يف  ال�����ش��رط��ة  م��ن  ت�شعة  ال��روه��ي��ن��ج��ا 
اأدت  ذل���ك  ب��ع��د  ع�شكرية  عملية  اجل��ي�����س  احل���دود.و����ش���ن  حل��را���ش��ة 
ع�شوائيا  القرويني  على  النار  اأطلقت  الأم��ن  ق��وات  ب��اأن  اإىل مزاعم 
حمققون  وق��ال  م��ن��ازل.  واأح��رق��ت  الروهينجا  من  ن�شاء  واغت�شبت 
تابعون لالأمم املتحدة اأجروا مقابالت مع بع�س من نحو 75 األف 
ق��وات ميامنار رمبا  اإن  امل��ج��اورة  اإىل دول��ة بنجالد�س  ف��روا  �شخ�س 
بعثة  مع  التعاون  كي  �شو  الإن�شانية.وترف�س  �شد  جرائم  ارتكبت 
تق�شي حقائق تابعة لالأمم املتحدة ت�شكلت لتحري ارتكاب انتهاكات 

يف ولية راخني وغريها.

عوا�صم

كراكا�س

وا�شنطن

ياجنون

كوريا ال�سمالية تدين قرار 
اأمريكا حظر ال�سفر 

•• �صيول-وكاالت:

ال�شفر  املتحدة حظر  الوليات  ق��رار  ام�س اجلمعة  ال�شمالية  كوريا  اأدان��ت 
اإليها، وتعهدت باأن بابها �شوف يظل مفتوحا اأمام الزائرين الأمريكيني.

حظر  ال�شمالية  كوريا  يف  اخلارجية  ال�شئون  وزارة  با�شم  متحدث  وو�شف 
ال�شعوب من  ب��ني  التبادل  م��ن  احل��د  اإىل  يهدف  �شيء  اإج���راء  ب��اأن��ه  ال�شفر 
كوريا  ال�شورة احلقيقة جلمهورية  بروؤية  ال�شماح لالأمريكيني  اأجل عدم 
الر�شمية يف  املركزية  الأنباء  وكالة  اأفادت  الدميقراطية، ح�شبما  ال�شعبية 

كوريا ال�شمالية.
واأ�شاف اأن حظر ال�شفر دليل على اأن وا�شنطن تنظر اإىل كوريا ال�شمالية 

باعتبارها عدوتها .
حتظر  �شوف  اأنها  املا�شي  يوليو    21 الأمريكية  اخلارجية  وزارة  واأعلنت 
املخاوف  اإىل  م�شرية  ال�شمالية،  ك��وري��ا  اإىل  الأمريكيني  امل��واط��ن��ني  �شفر 
ل��ف��رتات طويلة مبوجب نظام  امل��ت��زاي��دة م��ن خطر الع��ت��ق��ال والح��ت��ج��از 

تنفيذ القانون يف كوريا ال�شمالية.
اأوت��و وامبري يف  اأمريكي يدعى  ال�شفر بعد وف��اة طالب  ق��رار حظر  وياأتي 
يونيو املا�شي اإثر احتجازه يف كوريا ال�شمالية بتهمة حماولة �شرقة لوحة 
دعائية من فندقه ثم عودته من كوريا ال�شمالية اإىل الوليات املتحدة يف 

غيبوبة بعد الفراج عنه.

ت�سريبات يف البيت الأبي�ش واإدارة ترامب ت�ستعد للمواجهة 

م�شاعد �شابق لنتانياهو ي�شبح �شاهد اإثبات يف ق�شيتي ر�شوة

ال�سلطة الفل�سطينية ت�سع �سروطًا ل�ستئناف التن�سيق الأمني 

 6 م��رور  بعد  ن�شرت  التي  الوثائق  ه��ذه  ترنبول.وتك�شف  مالكومل  الأ���ش��رتايل 
اأ�شهر فقط على املحادثات، الطبيعة احلقيقية للعالقات بني الأطراف، وتظهر 
عند  ن�شرت  التي  الر�شمية  للمحا�شر  الدبلوما�شية  اللهجة  عن  كبرياً  بعداً 
اإىل  حدوث هذه الت�شالت.ويدعو ترامب، بح�شب هذه املحا�شر، بينيا نييتو 
باأن مك�شيكو لن تدفع نفقات بناء اجل��دار احلدودي  الت�شريح علناً  الكف عن 
الرئي�س  النتخابية.ويبدو  حملته  خالل  ال��ري  الأعمال  رجل  به  وعد  ال��ذي 
الأمريكي وكاأنه يتو�شل نظريه املك�شيكي خالل احلديث، قائاًل: يجب اأن اأ�شل 
وي�شيف ترامب  اإىل اأن تدفع املك�شيك نفقات اجلدار، يجب اأن يتحقق ذلك”، 

يف 27 يناير : اأحتدث عن ذلك منذ �شنتني .
اأنها م�شكلة  يف هذه املحادثة، يرف�س الرئي�س املك�شيكي طلب ترامب، مو�شحاً 

مرتبطة بكرامة املك�شيك والعزة الوطنية للبالد.

•• وا�صنطن-وكاالت:

و�شع  اإىل  تهدف  خطة  لك�شف  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  اإدارة  ت�شتعد 
حد لت�شريب املعلومات الوا�شع واملتكرر من البيت الأبي�س، الأمر الذي ينتقده 
ترامب با�شتمرار ويرى فيه نوعاً من اخليانة. و�شيعقد وزير العدل جيف �شي�شنز 
ورئي�س ال�شتخبارات دان كوت�س موؤمتراً �شحافياً للبحث يف م�شاألة ت�شريب مواد 
�شرية تهدد الأمن القومي، يف اإ�شارة اإىل هذه الت�شريبات غري امل�شبوقة يف التاريخ 

احلديث للرئا�شة الأمريكية، يف طبيعتها ومداها وال�شرعة التي تنت�شر فيها.
اإىل طبيعة الوثائق  بالنظر  وياأتي ذلك بعد واحدة من الت�شريبات امللفتة جداً 
التي ح�شلت عليها �شحيفة “وا�شنطن بو�شت”، وهي حما�شر لت�شالت هاتفية 
لرئي�س الوليات املتحدة مع نظريه املك�شيكي اإنريكي بينيا نييتو، ورئي�س الوزراء 

قرار احلكم عليه.
ا�شتعال  اإىل  ال�شحيفة  واأ����ش���ارت 
ب�شاأن  اإ���ش��رائ��ي��ل  وا����ش���ع يف  ج����دال 
اأزاري��ا، خا�شة اأن ع��دداً من القادة 
وال���ع�������ش���ك���ري���ني الإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ني 
يوؤيدون العفو عنه، خا�شة يف ظل 
ا�شتعال املواجهات الفل�شطينية مع 

الإ�شرائيليني حديثاً. 
وذكرت ال�شحيفة وجود فريق اآخر 
من الع�شكريني الإ�شرائيليني ممن 
يرف�شون متاماً الإفراج عن اآزاريا 
متورط  اأن����ه  اإىل  اإ����ش���ارة  يف  الآن، 
غري  ب�����ش��ورة  فل�شطيني  ق��ت��ل  يف 
قانونية ، وبالتايل يجب معاقبته، 
الأم�����ر ال�����ذي دف����ع ال�����ش��ح��ي��ف��ة يف 
باأن  التلميح  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  ن��ه��اي��ة 
العام  الراأي  الق�شية �شتق�شم  هذه 

باجلي�س ب�شورة وا�شحة.
“هاآرت�س”  ����ش���ح���ي���ف���ة  ك�������ش���ف���ت 
يف ت���ق���ري���ر ل���ه���ا ع�����ن ال�������ش���روط 
عمليات  ل����ع����ودة  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 

التن�شيق الأمني مع اإ�شرائيل. 
لها:  تقرير  يف  ال�شحيفة  وق��ال��ت 
تعيد  لن  الفل�شطينية  ال�شلطة  اإن 
التن�شيق الأمني دون تقدير موقف 

جديد اأمام الإ�شرائيليني. 
اأن  ال���������ش����ح����ي����ف����ة  واأو��������ش�������ح�������ت 

املناطق  يف  ال�����ش��ل��ط��ة  ���ش��الح��ي��ات 
 .Cو B امل�شنفة

لأكر  ن��وع��ه  م��ن  اح�����ش��اء  اأول  يف 
من�شات  ع��رب  متابعة  امل�����ش��وؤول��ني 
ك�شفت  الج���ت���م���اع���ي،  ال���ت���وا����ش���ل 
اأحرونوت”  “يديعوت  �شحيفة 
امل�شوؤولني  اأك��ر  اأن  لها  تقرير  يف 
احلكومة  رئ���ي�������س  ك�����ان  م���ت���اب���ع���ة 
الإ�شرائيلي اأيهود اأوملرت الذي جاء 
يف املرتبة الأوىل ب� 2.173.370 
متابعاً يف �شفحته على في�س بوك، 
و1.005.000 متابع على موقع 

تويرت. 
والتعليم  الرتبية  وزير  بينما جاء 
املرتبة  يف  ح���ل  بنت”  “نفتايل 
الثانية ب 425.087 متابعاَ على 
 139.000 و  ب��وك،  في�س  موقع 

متابع على موقع تويرت.
وجاء رئي�س حزب يوجد م�شتقبل 
الثالثة  باملرتبة  ح��ل  لبيد  ت��وم��ي 
في�س  على  متابعاً   410.266 ب 
على  م��ت��اب��ع��اً   69.003 و  ب����وك، 
تويرت، بينما جاءت وزيرة الثقافة 
امل���رت���ب���ة  يف  ريجف”  “مريي 

الفل�شطينيني ي�شرتطون من اأجل 
الأو�شاع  اإعادة  التن�شيق  عودة هذا 
عليه  كانت  مل��ا  الغربية  ال�شفة  يف 

قبل عملية ال�شور الواقي.
م�شدر  اإىل  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  ون�����ش��ب��ت 
فل�شطيني قوله: اإن هناك مطالب 
ال�شرطة  ع��������ودة  م���ن���ه���ا  اأخ���������رى 
معرب  ع��ل��ى  للعمل  الفل�شطينية 
عمليات  وت��خ��ف��ي�����س  ال����ك����رام����ة، 
 ،A ملناطق  الإ�شرائيلية  القتحام 
الإ�شرائيلية  الإج���راءات  وتخفيف 
لتو�شيع  ب��الإ���ش��اف��ة  امل��ع��اب��ر،  ع��ل��ى 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

اإ�شرائيلية  ك�شفت تقارير �شحفية 
انق�شام  عن  اجلمعة،  ام�س  �شادرة 
الراأي العام باجلي�س، فيما و�شعت 
�شروطاً  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  ال�����ش��ل��ط��ة 
مع  الأم���ن���ي  التن�شيق  ل���ش��ت��ئ��ن��اف 

اإ�شرائيل. 
�شادرة  اإ�شرائيلية  ل�شحف  ووفقاً 
نتانياهو  ب�����ات  اجل���م���ع���ة،  اأم���������س 
من�شات  ع��رب  متابعة  الأك����ر  ه��و 
ال�����ش��و���ش��ي��ال م��ي��دي��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة من 

الإ�شرائيليني. 
اجلندي  ب���ع���ث  ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل،  ويف 
اإل���ي���ئ���ور اأزاري����������ا، امل���ت���ه���م ب����اإع����دام 
الفتاح  ع��ب��د  الفل�شطيني  ال�����ش��اب 
اأثناء  اخلليل  مدينة  يف  ال�شريف 
فدائية،  بعملية  القيام  حماولته 
اجلي�س  اأرك��ان  رئي�س  اإىل  بر�شالة 
اجل���رال ج���ادي اآي��زن��ك��وت، طالبه 
وحتويلها  عقوبته  بتخفيف  فيه 
العمل يف  اإىل  الفعلي  ال�شجن  من 

خدمة اجلمهور. 
يف  “معاريف”  �شحيفة  وق���ال���ت 
تعني  الر�شالة  هذه  اإن  لها  تقرير 
ذلك اأن اأزاريا تخلى عن ال�شتئناف 
يف املحكمة العليا الإ�شرائيلية على 

متابعاً   304.408 ب������  ال��راب��ع��ة 
بوك،  ف��ي�����س  ع��ل��ى  �شفحتها  ع��ل��ى 
ح�شابها  على  متابًتع   )50،002

على تويرت.
ح���ل وزير  امل��رت��ب��ة اخل��ام�����ش��ة  ويف 
ليربمان”،  “اأفيغدور  ال����دف����اع 
ح���ي���ث ي���ت���اب���ع���ه ع���ل���ى ف��ي�����س بوك 
على  ح�شابه  وع��ل��ى   ،211.509

تويرت يتابعه 387.700 فقط.
اىل ذلك، قال م�شدر بوزارة العدل 
م�شاعداً  اإن  اجلمعة،  الإ�شرائيلية 
بنيامني  ال������وزراء  ل��رئ��ي�����س  ب������ارزاً 
ك�شاهد  باأقواله  �شيديل  نتانياهو 
ك�����ش��ب غري  اإث�����ب�����ات يف ق�����ش��ي��ت��ي 
م�شروع يجري ا�شتجواب نتلنياهو 

فيهما كم�شتبه به.
ملكتب  م����دي����راً  ه������ارو  اآري  وك������ان 
ي�����ش��ت��ق��ي��ل يف  اأن  ق���ب���ل  ن��ت��ان��ي��اه��و 
بعدم  ات�����ه�����ام�����ات  اإث��������ر   2015
ب��اأن يديل  ق��راره  الكفاءة، ويعطي 
باأقواله ك�شاهد اإثبات بعداً جديداً 
ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق اجل��������اري م���ن���ذ ف���رتة 

طويلة.
حماميه  اأو  ه����������ارو  ي��������رد  ومل 
ونفى  ال���ت���ع���ق���ي���ب،  ط���ل���ب���ات  ع���ل���ى 
يف  خمالفات  اأي  ارت��ك��اب  نتانياهو 

الق�شيتني.

حمكمببببة م�سببببرية تق�سبببي
 ب�سجببببن 50 �سببببرطيا 

•• القاهرة,-اأ ف ب:

ق�شت حمكمة م�شرية ب�شجن 50 �شرطيا لثالث �شنوات على خلفية اإ�شراب عن العمل يف وقت �شابق 
هذا العام، بح�شب و�شائل اإعالم حكومية.

اآلف جنيه م�شري  ال�شرطة وهم من رتب منخف�شة، بدفع غرامة تبلغ �شتة  كما حكم على رجال 
)حوايل 330 دولر(، بح�شب ما ذكرت �شحيفة الهرام احلكومية على موقعها اللكرتوين. 

الإجازات.  اأي��ام  على خف�س  احتجاجا  املا�شي  يناير  العمل يف  اأ�شربوا عن  قد  ال�شرطة  اأمناء  وك��ان 
من  العديد  ال�شرطة  رج���ال  ال�شحيفة.ونظم  بح�شب  روؤ���ش��ائ��ه��م  �شد  بالعنف  بالتهديد  وات��ه��م��وا 

التظاهرات وال�شرابات بعد الطاحة بالرئي�س ح�شني مبارك يف 2011.

اختالف حول االأ�شلوب واملوعد:

الربيك�سيت: حالة فزع داخل حزب املحافظني...!
•• الفجر - 

خرية ال�صيباين

ان�����ف�����ج�����ار ج�����دي�����د داخ���������ل ح����زب 
ال���وق���ت الذي  امل��ح��اف��ظ��ني. ف��ف��ي 
ال��وزراء ترييزا ماي  رئي�شة  كانت 
تقيم بهدوء يف اإيطاليا، اأكد وزير 
اخلزانة فيليب هاموند يف لقاء مع 
الحتاد  يف  املالية  ع��ن  امل�����ش��وؤول��ني 
الأوروب��ي يف لوك�شمبورغ - ح�شب 
مي�شال  املفاو�شات  رئي�س  كلمات 
ال�شاعة  ع���ق���ارب  اأن   - ب��ارن��ي��ي��ه 
قرار  ت��دور، وهناك حاجة لتخاذ 
ب�شاأن طريقة اخلروج من الحتاد 
بريك�شيت  اأو  ل��ي��ن��ة  الأوروب����������ي: 

�شلد”؟
اأع���رب ال��وزي��ر الربيطاين    وق��د 
اللم�شات  و����ش���ع  يف  رغ���ب���ت���ه  ع����ن 
املتحدة  اململكة  خل���روج  الأخ����رية 
عام 2022، اي بعد ثالث �شنوات 
ملغادرة  الر�شمية  العملية  بدء  من 
الحت���اد الأوروب�����ي. يف الث��ن��اء، ل 
ال�شلد  الربيك�شيت  اأن�شار  ينظر 
بعني ال��ر���ش��ا ل��ه��ذا امل��وع��د مب��ا ان 
املقبلة  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات 
اإمكانية  مع   ،2022 لعام  مقررة 
ف�����وز م����وؤي����د ل��ل��ب��ق��اء يف الحت�����اد 

الأوروبي.
الناعم،  الربيك�شيت  دع���اة  م��ن     
حفيظة  ه���ام���ون���د  ف��ي��ل��ي��ب  اث������ار 
املحافظني،  ح�����زب  ك���ب���ار  ب��ع�����س 

وكان عر�شة لنريانهم. فبالن�شبة 
الطريقة  ج���ون�������ش���ون،  ل��ب��وري�����س 
لي�شت  هاموند  ا�شتخدمها  ال��ت��ي 
ال����ت����ي مت����ت م���ن���اق�������ش���ت���ه���ا. وق����ال 
الربيطانية  الدبلوما�شية  رئي�س 
اىل  ي�����ش��ع��ون  ل  امل���ح���اف���ظ���ني،  ان 
ت��رت��ي��ب��ات م��ن ه���ذا ال��ق��ب��ي��ل، نحن 

نريد مفاو�شات.
ن��ائ��ب حمافظ  اأع���رب  م��ن جهته، 
�شحيفة  يف  ا���ش��ت��ي��ائ��ه  ع���ن  اأي�����ش��ا 
هاموند  اأن  ���ش��ارخ��ا  ال���غ���اردي���ان، 
ت�شويه  ويوقف  ي�شمت،  اأن  يجب 

م�شداقية الرئي�شة .

نقا�س داخلي �شاخن
اأو���ش��ح خا�شة،  ق��د  وك��ان هاموند 

اأنه   ،2016 ع���ام  ا���ش��ت��ف��ت��اء  ب��ع��د 
بريطانيا  حت���ت���ف���ظ  ان  ي����ري����د 
الدول  م��ع  اجلمركية  باتفاقاتها 
الأع�������ش���اء يف الحت�����اد الأوروب������ي 
كما   ،- بلد  ك��ل  م��ع  بالتفاو�س   -
بروابط  الح��ت��ف��اظ  اأي�����ش��ا  يعتزم 
امل��وح��دة، وذلك  ال�شوق  م��ع  ق��وي��ة 
مبنح اململكة املتحدة مكانة مماثلة 
اأو  الرويج  بها  تتمتع  التي  لتلك 

�شوي�شرا.
الت�شريحات  ج��م��ل  ع��ن  ب��ع��ي��دا     
الإع����الم����ي����ة ال�������ش���غ���رية ل���ه���ذا او 
النقا�س احلقيقي داخل  ذاك، فان 
وطريقة  بكيفية  ي��ت��ع��ل��ق  احل����زب 
اخل����روج م��ن الحت����اد الأوروب������ي. 
ثمنا  ه���ام���ون���د  ف��ي��ل��ي��ب  وي����دف����ع 

ب��اه��ظ��ا ل��رغ��ب��ت��ه يف ال�����ش��ع��ي اىل 
وب���اأن���اة، يف  ب��ّن��اء  ب�شكل  ان�����ش��ح��اب 
ي��داف��ع �شقور احل���زب، على  ح��ني 
غرار ماي وجون�شون، عن موقف 
اأك����ر ت�������ش���ددا.   وم���ع ذل����ك، فاإن 
لهاموند،  ن��ق��دا  الأك�����ر  ال���رج���ل 
القت�شادي  ليونز،  ج��ريارد  يبقى 
املعروف مبا انه عمل يف احلي املايل 
القت�شادي  وامل�شت�شار  ال��ل��ن��دين، 
كان  عندما   - جون�شون  لبوري�س 
هذا الأخري عمدة لندن بني عامي 
2013 و2016، ومدافعا �شر�شا 
ع��ن اخل���روج .   ه��ذا القت�شادي، 
الذي ُيقّدم على اأنه الأب الروحي 
ال�شتفتاء  منذ  يلعب  جلون�شون، 
اململكة  ان�����ش��ح��اب  يف  ك��ب��ريا  دورا 

امل��ت��ح��دة م��ن الحت����اد الأوروب������ي. 
اخلزانة،  وزي���ر  ت�شريحات  وب��ع��د 
خ���رج ل��ل��واج��ه��ة م��ع��رب��ا ع��ن خيبة 
ال����ذي و�شفه  ه��ام��ون��د،  اأم���ل���ه يف 
بال�جبان، داعيا اىل القطع مع كل 
هذه البدع.  واأكد ليون اأي�شا، على 
����ش���رورة ت���ق���دمي م���وع���د اخل����روج 
ال��ن��ه��ائ��ي م���ن الحت�����اد الأوروب������ي 
اىل عام 2021. ويف هذا ال�شياق، 
فاإن املوؤيدين للربيك�شيت - الذين 
ينتمي اإليهم – لن ينتابهم القلق 
الو�شع  ان���ق���الب  اإم��ك��ان��ي��ة  ح����ول 
اأن�شار  م��ن  ف��وز مر�شح  ���ش��ورة  يف 

“البقاء” عام 2022.
-------------------------

عن لوبوان الفرن�شية

الن�شحاب من الحتاد وجع را�س داخل املحافظني

جريارد ليونز رجل الن�شحاب

بوري�س جون�شون لي�س هذا ما اتفقنا عليه

فيليب هاموند الربيك�شيت الناعم
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•• عوا�صم-وكاالت:

اأ����ش���در ت��ن��ظ��ي��م داع�������س الإره���اب���ي 
الإجباري  التجنيد  يفر�س  ق��راراً 
ال�������ش���ب���ان يف حم���اف���ظ���ة دير  ع���ل���ى 

الزور، �شرقي �شوريا.
وبح�شب ما ذكرته “رو�شيا اليوم”، 
فيما  التنظيم  وزع  اجلمعة،  ام�س 
بياناً  اخلري”  “ولية  ي�����ش��م��ي��ه��ا 
اأ�شبح  ال��ت��ج��ن��ي��د  اأن  ف��ي��ه  اأع���ل���ن 
اأ�شحاب الأعمار بني  اإجبارياً على 
اأن  دون  م���ن  ع����ام����اً،   30 –  20
اإل من و�شفهم  ي�شتثني من ذلك 

باأ�شحاب “الأعذار ال�شرعية«.
بيانه  يف  داع���������س  ت��ن��ظ��ي��م  واأب����ل����غ 
الأه�����������ايل ب�����اأن�����ه ����ش���ي���ت���ع���ام���ل مع 
يتعامل  مثلما  اجل����دد  امل��ج��ن��دي��ن 
اإىل  ال��ق��دام��ى، م�شرياً  م��ع ج��ن��وده 
اأنه �شيزج بهوؤلء ال�شبان يف املعارك 
اجتيازهم  ف����ور  ي��خ��و���ش��ه��ا  ال���ت���ي 
دون  من  وع�شكرية،  �شرعية  دورة 
اإدخ���ال���ه���م يف م��ع�����ش��ك��ر ك��ام��ل كما 
تاأزم  يوؤكد  ما  �شابقاً،  العادة  جرت 

موقفه امليداين.
وت���وع���د ال��ت��ن��ظ��ي��م امل��ت��خ��ل��ف��ني من 
اإىل  احل�����ش��ور  ع��ن  املنطقة  ���ش��ب��ان 
مكاتب التجنيد يف غ�شون اأ�شبوع، 
و�شوقهم  بتعزيرهم  �شيقوم  ب��اأن��ه 

عنوة اإىل ميادين القتال.
وتتزامن هذه اخلطوة من تنظيم 
التي  الكبرية  اخل�شائر  مع  داع�س 
البي�شمركة  ق���وات  اأم����ام  ب��ه��ا  م��ن��ي 
اإىل  املو�شل،  يف  العراقية  والقوات 
الرقة  امل�شتمرة يف  جانب خ�شائره 

والبادية ال�شورية.
مدير  ن���ائ���ب  ن���ا����ش���دت  ذل�����ك،  اىل 
ف��رع ال��ه��الل الأح��م��ر ال�����ش��وري يف 
الدولية  املنظمات  ال��رق��ة  مدينة 
والإن�شانية والأمم املتحدة، بوقف 
ا�شتهداف التحالف الدويل وقوات 
����ش���وري���ا ال���دمي���ق���راط���ي���ة امل���راف���ق 
التحتية يف مدينة  العامة والبنية 
ال���رق���ة ال��ت��ي ت�����ش��ه��د م���ع���ارك منذ 

اأكر من �شهرين.
وق��ال��ت دي��ن��ا الأ���ش��ع��د ال��ت��ي تعي�س 
حالياً يف مدينة الرقة اليوم اجلمعة 
ال�����دويل  ال���ت���ح���ال���ف  ط����ائ����رات  اإن 
الوطني  امل�����ش��ف��ى  م��ب��ن��ى  ق�����ش��ف��ت 
يف م��دي��ن��ة ال���رق���ة ل��ي��ل الأرب����ع����اء 
الف�شفورية،  ب��ال��ق��ن��اب��ل  اخل��م��ي�����س 
باأكر  لق�شف  امل�شفى  تعر�س  كما 
من 20 قذيفة ا�شتهدفت مولدات 
واأق�شام  امل�شفى  و�شيارات  الكهرباء 

داخل امل�شفى. 
امل�شفى الوطني  اأن  واأكدت الأ�شعد 
والدمار  للق�شف  ت��ع��ر���س  ال����ذي 
م��وج��ود خل��دم��ة اأك���ر م��ن 100 
اأما  الرقة،  األ��ف �شخ�س يف مدينة 
عنا�شر تنظيم داع�س فلهم م�شاف 
وم���راك���ز ط��ب��ي��ة خ��ا���ش��ة ب��ه��م، ول 
يف  منهم  عن�شر  اأي  اإ���ش��ع��اف  ي��ت��م 

امل�شفى.
ت�شهده  “ما  الأ����ش���ع���د  واأ����ش���اف���ت 
م��دي��ن��ة ال���رق���ة ل��ي�����س حت���ري���راً بل 
تدمري، مل تبق مدر�شة اأو م�شجد 
احلكومية  املباين  حتى  خمبز،  اأو 
مت تدمريها ب�شكل كامل حتى اآبار 
املياه التي يتزود بها املدنيون بعد 
ق��ط��ع خ��ط امل��ي��اه ال��رئ��ي�����ش��ي الذي 
الفرات  ن��ه��ر  م���ن  امل��دي��ن��ة  ي���غ���ذي 
تعر�شت للق�شف”، ومل يبق �شوى 

مواجهات  ال��رق��ة  م��دي��ن��ة  وت�شهد 
منذ اأكر من �شهرين بني عنا�شر 
�شوريا  وق��������وات  داع���������س  ت��ن��ظ��ي��م 
الأخرية  و�شيطرت  الدميقراطية 

على %30 من املدينة .
ال�شوري  امل��ر���ش��د  ق���ال  ذل����ك،  اىل 
اإن  اأم�س اجلمعة،  حلقوق الإن�شان 
قوات  ب��ني  ت��دور  عنيفة  ا�شتباكات 
النظام وامل�شلحني املوالني لها من 
من  داع�س  تنظيم  وعنا�شر  جهة، 
اإث���ر ه��ج��وم لالأخري  اأخ����رى،  جهة 
على اللواء 137 يف حمافظة دير 
الزور، يف حماولة لتحقيق تقدم يف 
مع  ال�شتباكات  املنطقة.وترافقت 
تفجري عنيف يرجح اأنه ناجم عن 
مفخخة  لعربة  التنظيم  تفجري 
امل���ن���ط���ق���ة، و����ش���ط ق�����ش��ف من  يف 
حماور  على  حربية  ط��ائ��رات  قبل 
عن  معلومات  ورود  دون  ال��ق��ت��ال، 

اخل�شائر الب�شرية اإىل اللحظة.
عائلة  م��ن  م��دن��ي��ني   3 وا�شت�شهد 
الواقعة  البوليل  ب��ل��دة  يف  واح���دة 
يف ال��ري��ف ال�����ش��رق��ي ل��دي��ر ال���زور، 
ج������راء اإ����ش���اب���ت���ه���م ب���ان���ف���ج���ار لغم 
ع��ل��ى ال��ط��ري��ق ال��وا���ش��ل ب���ني دير 
ع��دد من  ال��زور واحل�شكة، و�شقط 
الطائرات  ق�شف  ج���راء  اجل��رح��ى 
احلربية ملناطق يف بلدة البويطية 

ال���رق���ة بعد  خم��ب��زي��ن يف م��دي��ن��ة 
تعر�س الأفران للق�شف.

واأو�شحت نائب مدير فرع الهالل 
الأحمر: “اأغلب املباين املكونة من 
�شتة طوابق يف املناطق القريبة من 
تدمريها  مت  ال���ش��ت��ب��اك  خ��ط��وط 
نظراً لوجود قنا�شني من عنا�شر 
تلك  اإىل  ي�شعدون  داع�س  تنظيم 
التي  اأ�شحابها  ع��ن  رغ��م��اً  امل��ب��اين 
ي���خ���رج���ون م��ن��ه��ا مب���ج���رد دخ���ول 
خوفاً  اإليها  التنظيم  من  قنا�شني 

من تعر�شها للق�شف«.
وق���ال م��دي��ر ف��رع ال��ه��الل الحمر 
الع�شاف  ف���واز  ال��دك��ت��ور  ال��رق��ة  يف 
ال��دويل وق��وات �شوريا  التحالف   :
الدميقراطية تتبع �شيا�شة الأر�س 
املحروقة يف معارك مدينة الرقة، 
من�شاأة   65 م��ن  اأك���ر  ت��دم��ري  مت 
ال�شكر،  معمل  واأه��م��ه��ا  ح��ك��وم��ي��ة 
اقت�شادية  من�شاأة  اأك��رب  يعد  ال��ذي 
اإىل  بالإ�شافة  الرقة،  يف حمافظة 
مباين الدوائر احلكومية ال�شورية 
وامل�شارف  والأف��������ران  وامل����دار�����س 
ناهيك عن الأ�شواق التي اأ�شبحت 
واملت�شوقني  الب�شائع  م��ن  خالية 
ال����ذي����ن ت�����ش��ت��ه��دف��ه��م ال���ق���ذائ���ف 
ب�شكل  امل��دي��ن��ة  ع��ل��ى  ت�شقط  ال��ت��ي 

ع�شوائي.

بريف دير الزور الغربي.
املر�شد  ق���ال  ويف حم��اف��ظ��ة درع����ا، 
التابع  الوليد  بن  خالد  جي�س  اإن 
منزًل  ا���ش��ت��ه��دف  داع�����س،  لتنظيم 
ع��ل��ى حم���ور خ��ط م�����ش��اك��ن جلني، 
بالريف الغربي لدرعا، ق�شى على 
الف�شائل  م��ن  مقاتلني   3 اإث��ره��ا 
امل��ق��ات��ل��ة، وت�����ش��ري م��ع��ل��وم��ات اإىل 
اإ���ش��اب��ة اآخ���ري���ن ب���ج���راح، يف حني 
���ش��ه��دت ج��ب��ه��ة ال��ن��ع��ي��م��ة اإط����الق 
النظام  ق�����وات  ب���ني  م���ت���ب���ادل  ن����ار 
وامل�������ش���ل���ح���ني امل������وال������ني ل���ه���ا من 
املقاتلة  الف�شائل  ومقاتلي  جهة، 

والإ�شالمية من جهة اأخرى.
النظام  ق��وات  اأن  املر�شد  واأ���ش��اف 
م�شاء  من  متاأخر  وقت  يف  ق�شفت 
قنيطرات  ق��رى  يف  مناطق  اأم�����س، 
حماة  ب����ري����ف  احل����م����ر  وال����ت����ل����ول 
القوات  ق�����ش��ف��ت  ك��م��ا  اجل���ن���وب���ي، 
���ش��ب��اح��اً، م��ن��اط��ق يف ق��ري��ة حلايا 
ال�����ش��م��ايل، ومل ترد  ب��ري��ف ح��م��اة 

اأنباء عن اإ�شابات حتى اللحظة.
قبل  من  الق�شف  وت��رية  وارتفعت 
املوالني  وامل�شلحني  النظام  ق��وات 
ال�شرقية،  دم�شق  غوطة  على  لها 
ح��ي��ث وث���ق امل��ر���ش��د اإط����الق قوات 
50 �����ش����اروخ����اً يف  ن���ح���و  ال���ن���ظ���ام 
اأعنف ق�شف �شهدته غوطة دم�شق 
ال�شرقية منذ بدء الهدنة الفا�شلة 

يف ال�22 من يوليو املا�شي. 
يف  مناطق  النظام  ق��وات  وق�شفت 
غوطة  يف  الواقعة  حر�شتا  مدينة 
ت�شبب  ح��ي��ث  ال�����ش��رق��ي��ة،  دم�����ش��ق 
مدنيني   4 اإ����ش���اب���ة  يف  ال��ق�����ش��ف 
بجراح، كذلك ق�شفت قوات النظام 
اأماكن يف املنطقة الواقعة بني جوبر 
وعني ترما بع�شرة �شواريخ يعتقد 
بالتزامن  اأر����س،  اأر���س  منوع  اأنها 
قوات  بني  متقطعة  ا�شتباكات  مع 
النظام وامل�شلحني املوالني لها من 
جهة، وعنا�شر من فيلق الرحمن 
م��ن ج��ه��ة اأخ����رى، ع��ل��ى حم���اور يف 

حميط عني ترما.

التنظيم يكثف هجماته وخرق م�شتمر للهدنة يف الغوطة 

الزور  دير  داع�ش يفر�ش “التجنيد الإجباري” يف 

اأكدت اإ�شدارها يوميا ت�شاريح لدخول �شفن الوقود واملواد االأ�شا�شية وامل�شاعدات االإن�شانية والطبية 

التحالف العربي : امليلي�سيات احلوثية م�سوؤولة عن نق�ش 
اإمدادات الوقود للطائرات يف مطار �سنعاء

•• الريا�ص-وام:

اأكد املتحدث الر�شمي با�شم قوات حتالف دعم ال�شرعية 
ل  اأن���ه  املالكي  ت��رك��ي  ال��رك��ن  الطيار  العقيد  اليمن  يف 
م��ط��ار �شنعاء  وق���ود يف  ت��وف��ر  ب��ع��دم  للتحالف  ع��الق��ة 
على  املتحدة  ل��الأمم  التابع  الإمن���اء  برنامج  لطائرات 
اعتبار اأن املدينة تقع حتت �شيطرة امليلي�شيات احلوثية 

وقوات املخلوع.
العقيد  ع��ن  “وا�س”  ال�شعودية  الن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
اإن ما ن�شرته بع�س و�شائل الإعالم ب�شاأن  املالكي قوله 
املتحدة  ل��الأمم  التابع  التنمية  برنامج  مدير  ت�شريح 
بالوقود  الإم������داد  ي��ع��رق��ل  ال��ت��ح��ال��ف  اأن  م���ن  ب��ال��ي��م��ن 
امل�شاعدات  ن��ق��ل  ع��ل��ى  ال��ع��ام��ل��ة  الأمم���ي���ة  ل��ل��ط��ائ��رات 
احلوثيون  عليها  ي�شيطر  التي  �شنعاء  اإىل  الإن�شانية 
ال��ع��ا���ش��م��ة اليمنية  ال���ط���ائ���رات يف  ت��وف��ر وق����ود  وع����دم 
ووجود  العودة  برحلة  بالقيام  لطائرتني  ي�شمح  ب�شكل 
التحالف وحكومة  اإذن من  �شعوبات يف احل�شول على 
هذه  لت�شيري  �شنعاء  اإىل  الطائرات  وق��ود  لنقل  اليمن 
الرحالت عاٍر من ال�شحة ويحمل يف طياته الكثري من 

املعلومات املغلوطة«.

•• جنيف-اأ ف ب:

ان  ام�س يف جنيف  ن�شر  املتحدة  ل��الأمم  تقرير  ك�شف 
251 �شخ�شا بينهم 62 طفال قتلوا يف عمليات اعدام 
وح�شية ارتكبها بني مار�س ويونيو املا�شيني يف اقليم 
الدميوقراطية،  الكونغو  جمهورية  بو�شط  ك��ا���ش��اي 

عنا�شر حكوميون وميلي�شيات او متمردون.
واأعد احل�شيلة فريق من املحققني التابعني ملفو�شية 
المم املتحدة ال�شامية حلقوق الإن�شان، حول املجازر 
الإتنية يف اقليم كا�شاي الذي ي�شهد ا�شطرابات دامية 
منذ ا�شهر. وثالثون من الأطفال ال� 62 الذين قتلوا 

يف العدامات مل يبلغوا الثامنة من العمر.
هذه  الت�شفية  عمليات  اأن  املتحدة  الأمم  واأو���ش��ح��ت 
اأج��ه��زة ال��دول��ة خ���ارج اطار  اإم���ا عنا�شر م��ن  ن��ف��ذه��ا 
واإما م�شلحو ميلي�شيات من كل الجتاهات،  الق�شاء، 
اأو متمردون. وقال مدير ادارة و�شط وغرب افريقيا يف 
مفو�شية حقوق الن�شان �شكوت كامبل ان نحو 500 
طفل قتلوا يف جمهورية الكونغو الدميوقراطية منذ 

اندلع اعمال العنف العام املا�شي.
وق���ال���ت امل��ف��و���ش��ي��ة ان الع����دام����ات وق���ع���ت ب���ني 12 
مار�س و19 يونيو، م�شرية اىل ان بعثتها يف الكونغو 
م��ق��ربة جماعية يف  ثمانني  اأح�����ش��ت  ال��دمي��وق��راط��ي��ة 

املنطقة على الأقل.
مع  املحققون  اأجراها  مقابالت  اإىل  التقرير  وي�شتند 
96 �شخ�شا فروا اإىل اأنغول املجاورة هربا من اأعمال 

العنف يف كا�شاي.
وق����ال امل��ف��و���س ال�����ش��ام��ي حل��ق��وق الإن�����ش��ان زي���د رعد 
اأ�شخا�س  ال��ن��اج��ني حت��دث��وا ع��ن ���ش��راخ  احل�����ش��ني ان 
تعر�شوا  لهم  اأق��رب��اء  وع��ن م�شاهدة  اأح��ي��اء،  اأح��رق��وا 

للمطاردة والقتل، وعن فرارهم مذعورين.
يجعل  ما  ان  الن�شان  حلقوق  ال�شامي  املفو�س  واأك��د 
ال�شكان  ان  ه���و  ف��ظ��اع��ة  اأك����ر  ه����ذه  ال����دم  ح��م��ام��ات 

ي�شتهدفون ب�شبب انتمائهم التني.
ووجه املفو�س ال�شامي حتذيرا جديا جدا اإىل حكومة 
ملنع  اإب��ط��اء  ب���دون  للتحرك  الدميوقراطية  الكونغو 

حتول اأعمال العنف هذه اإىل عملية تطهري اإتني على 
اأو���ش��ع. وك��ان زي��د رع��د احل�شني اتهم يف يونيو  نطاق 
الإن�شان  حل��ق��وق  امل��ت��ح��دة  الأمم  جمل�س  يف  امل��ا���ش��ي 
ترتكب  ميلي�شيا  بت�شليح  الكونغو  �شلطات  جنيف  يف 
اعتداءات �شنيعة �شد املدنيني يف منطقة كا�شاي التي 

ت�شهد ا�شطرابات.
نفذت  م��ورا  بانا  ا�شم  حتمل  ميلي�شيا  خ�شو�شا  ودان 
لوبا  الت��ن��ي��ت��ني  امل��ج��م��وع��ت��ني  ���ش��د  ره��ي��ب��ة  “هجمات 

ولولوا.
ان  ال�شامي  املفو�س  ق��رر  ال��و���ش��ع،  ه��ذا  مواجهة  ويف 
الالجئني  ملقابلة  حمققني  فريق  املنطقة  اىل  ير�شل 
ال��ف��اري��ن م��ن اع��م��ال ال��ع��ن��ف. واع���د ال��ف��ري��ق التقرير 

الذي ن�شر اجلمعة. 
راأوا  امل��ت��ح��دة  المم  حم��ق��ق��ي  ان  ال��ت��ق��ري��ر  يف  وج����اء 
من  ع��دد  ب��رت  او  خطرية  ب��ج��روح  م�شابني  ا�شخا�شا 

ا�شابع ايديهم او مت ت�شويههم.
وتو�شل بع�س الالجئني فريق المم املتحدة ال�شتماع 
اىل افاداتهم، وتويف اثنان منهم متاأثرين بجروحهما 
بعد ذلك.وكانت املعارك اندلعت يف اغ�شط�س 2016 
فريق  وق��ال  واحلكومة.  ن�شابو  كاموينا  ميلي�شيا  بني 
المم املتحدة ان ميلي�شيا اخرى هي بانا مورا �شكلها 
اأ�شخا�س ينتمون اىل اتنيات ت�شوكوي  الربيع املا�شي 

وبيندي وتيتيال، هاجمت اتنيتي لوبا ولولوا.
وت�شري الأمم املتحدة اىل هجمات اكر عنفا وقعت يف 
قرية �شانك حيث قتل ت�شعون �شخ�شا يف مركز طبي 

بينهم عدد من املر�شى.
اغت�شاب  جرائم  عن  تتحدث  �شهادات  الفريق  وجمع 
واعمال عنف جن�شية اخرى. وطالت كل الوقائع التي 
واإناث  ذك��ور  م��ن  اأط��ف��ال  املتحدة  الأمم  فريق  وثقها 
ترتاوح اعمارهم بني �شبعة اعوام و13 عاما جندتهم 

ميلي�شيا كاموينا ن�شابو للقتال يف �شفوفها.
وذكر �شهود ان جمموعات من الفتيات ي�شمني لماما 
ترافق امليلي�شيا، وتقوم الفتيات ب�شرب دماء ال�شحايا 
ل  املجموعة  جعل  اىل  ت��ه��دف  �شحر  �شعائر  اط���ار  يف 

ميكن دحرها .

واأ�شاف اأن قوات التحالف ت�شدر وب�شفة يومية ت�شاريح 
وال�شرورية  الأ�شا�شية  وامل����واد  ال��وق��ود  �شفن  ل��دخ��ول 
املوانئ  جلميع  والطبية  الإن�شانية  امل�شاعدات  وكذلك 
اخلا�شع  احل��دي��دة  ميناء  منها  ا�شتثناء  ب��ال  اليمنية 
اآخر  اأن  ..مبينا  امل�شلحة  احلوثية  امللي�شيات  ل�شيطرة 
 29 بتاريخ  ك��ان  الأمم��ي��ة  للمنظمة  منحه  مت  ت�شريح 
طائرات  وق��ود  قافلة  ت�شيري  وتت�شمن   2017 يوليو 
ال����دويل مبدينة  م��ط��ار �شنعاء  اإىل  ع���دن  م��دي��ن��ة  م��ن 

�شنعاء العا�شمة.
اإعطاء  يف  م�شوؤوليته  تنح�شر  التحالف  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
للموانئ  ال�شفن  دخ��ول  ب�شاأن  اإليه  ال���واردة  الت�شاريح 
حتى  ال��غ��اط�����س  م��ن  دخ��ول��ه��ا  ينظم  م��ن  واأن  اليمنية 
امل�شيطرة  اجل��ه��ة  ه��ي  لتفريغها  ل��الأر���ش��ف��ة  و���ش��ول��ه��ا 
الأممية  ال��ق��واف��ل  حت��رك��ات  ت�شاريح  واأن  امل��ي��ن��اء  على 
والإغ���اث���ي���ة ع��ل��ى الأر�������س ت��خ�����ش��ع مل��واف��ق��ة احلكومة 
ال�شرعية بالأرا�شي املحررة وعنا�شر ميلي�شيا احلوثي 
امل�شلحة باملناطق الواقعة حتت �شيطرتها واأن التحالف 
ل ي�شتهدف حترك القوافل ومنها ناقالت الوقود عند 
حتركها من املوانئ اإىل جميع املحافظات اليمنية ويتم 
وتعنى  ال��ي��وم��ي��ة  ال���ش��ت��ه��داف  ع���دم  ب��ق��وائ��م  ت�شمينها 

بحماية خا�شة بح�شب قواعد ال�شتباك.
ولفت العقيد املالكي النتباه اإىل اأن التحالف يتابع وجود �شبع �شفن حتمل 
امللي�شيات  لها  ت�شمح  ومل  احل��دي��دة  مليناء  بالدخول  لها  وم�شرح  ال��وق��ود 
بتفريغ حمولتها حتى ال�شاعة مما يوؤكد �شعي النقالبيني وداعميهم اإىل 

عرقلة و�شول املواد الأ�شا�شية وال�شرورية.
كا�شفا وبح�شب املعلومات قيام النقالبيني با�شتغالل �شيطرتهم على بع�س 
املوانئ اليمنية لإيجاد �شوق �شوداء بغر�س جني الأموال ودعم ما ي�شمونه 
وانتهاك  الن�شانية  والقيم  الأع��راف  باملجهود احلربي يف حتد �شارخ لكل 

القانون الدويل الإن�شاين.
واأكد العقيد املالكي حر�س قيادة القوات امل�شرتكة للتحالف وعملها الدوؤوب 
على تلبية متطلبات وو�شول احتياجات ال�شعب اليمني من املواد الأ�شا�شية 
وال�شرورية وكذلك امل�شاعدات الإن�شانية اإىل املوانئ اليمنية يف ظل غياب 
م�شلحة  وتقدمي  احلكمة  تغليب  يف  النقالبيني  وتعنت  ال�شيا�شي  احل��ل 
والإن�شانية  الرا�شخة  القيم  انطالقا من  بواجبها  والقيام  اليمني  ال�شعب 
جتاه ال�شعب اليمني وتنفيذا لقرار جمل�س الأمن رقم 2216 حيث عملت 
لتلبية  تزال تعمل على ت�شخري اجلهود  الع�شكرية ول  العمليات  منذ بدء 
طلبات دخول ال�شفن اإىل جميع املوانئ اليمنية يف الوقت الذي يثمن فيه 

التحالف ويدعم جهود املنظمات الدولية العاملة يف اليمن.

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر االآخر

اأك�����ر م���ن حت���ذي���ر، ان����ه ت��ف��ك��ي��ك. ب��ع��د اأق�����ل من 
اأ�شهر من انتخابه، تنحدر �شعبية الرئي�س  ثالثة 
بالن�شبة  الأر����س  اىل  ع��ودة  انها  ج��دّي��ا.  الفرن�شي 
�شيء  كل  ب��اأن  فرحني  خ�شومه،  يتهكم  جلوبتري، 

لي�س �شل�شا امام الرئي�س اجلديد.
   بعد ان بنى حياته ال�شيا�شية على ان ال�شتثناء 
ي��وؤك��د ال��ق��اع��دة، ه��ا اأن م��اك��رون ُي��ع��اد اىل حقيقة 
ال�شلطة.  ممار�شة  يف  وامل�شتهلكة  القا�شية  الواقع 
ويقول اأن�شاره يف حماولة ملوا�شاة اأنف�شهم، كان ل 

بد اأن يحدث هذا.
    امل�شكلة لي�شت يف اأن �شعبيته ترتاجع، اأو حتى يف 
اأنها تنخف�س اأكر من �شعبية من �شبقوه يف نف�س 
اأول  الأ�شباب. هناك  امل��دة، ولكن يف حماولة فهم 
مفعول الأ�شلوب طبعا. فباللعب، مثلما فعل، على 
ال�شخ�شنة املفرطة لل�شلطة، رّكز عليه كل العيون 
ُترّكز  اأن  اليوم  املنطقي  الآم��ال. ولذلك من  وكل 
الإعالم،  و�شائل  يف  �شمته  الن��ت��ق��ادات.  ك��ل  عليه 
اأحيانا  ال��ت��ي ت��الم�����س  امل��ع��ّق��د، و���ش��ل��ط��ت��ه  وف���ك���ره 
الت�شّلط، هي خيارات يتحملها ال انها ذات حدين. 

متّر اأو تنك�شر، لكنها ل ترتك اأحدا غري مبال.

غياب االبتكار
بالأحرى  اأو  النظام،  ت��اأث��ري  اأي�شا  رمب��ا  هناك      
بالغ  وق��د   – جمهوري  ملك  باختيار  املوؤ�ش�شات. 
ماكرون يف هذا ال�شجل - ياأمل الفرن�شيون دائما، 
اأو دون وعي ، ان الذي اختاروه �شيعالج  عن وعي 
ي�شتمرون يف احللم،  وادواءه���م. وها هم  اورامهم 
عن غري ن�شج اأو م�شتعجلني، ان يغرّي رجل العناية 
الإلهية حياتهم اليومية بني ع�شية و�شحاها. لكن 
واخليارات  ال�شغوط  م��ن  ح�شتها  م��ع  الرئا�شة، 

ل  قوي  م�شحج  هي  للوظيفة،  املالزمة  ال�شمنية 
كيف  تعرف  اأن  يجب  ال��وه��م.  بتعّهد  اب��دا  ي�شمح 
اخل�شوع  دون  ال�شتياء  اث���ارة  اأو  وحت�شم،  ت��ق��رر، 
املقولة  ح�شب  حم��ب��وب��ا،  ت��ك��ون  اأن  ل��دي��ك��ت��ات��وري��ة 
القا�شية لفران�شوا هولند، اخلبري يف هذا املجال.

   واأخريا، هناك تف�شري �شيا�شي. بدءا من �شحوة 
ثالثة على اأربعة فرن�شيني، الذين مل ي�شوتوا يف 
اأ�شواتهم  منحوه  ولكنهم  ملاكرون  الأوىل  اجلولة 
ال�شاب  الرئي�س  ه��ذا  انت�شار  خ��ّدره��م  الثانية،  يف 
امل�شتعد لك�شر جميع عالماتهم ومراجعهم، انتهى 
بع�شهم اىل اللجوء يف نوع من النتظارية اخلرّية. 
ففي النهاية، كانوا يعتقدون، هذا الرجل اجلديد 

يريد تغيري الأمور، لرى كيف �شيفعل ...
   اإل انه مع مرور الوقت، طفت العادات القدمية 
مع  احل��ال  ه��و  كما  معار�شيه  عند  ال�شطح،  على 
لهذه  ا�شم  و�شع  على  ق��ادر  موؤيديه. وغري  بع�س 
ال�شيا�شة، الليربالية جدا بالن�شبة للي�شار، ولكنها 
لليمني،  بالن�شبة  يكفي  مب��ا  ال��ه��وي��ة  ت��رتج��م  ل 

حتّروا الإ�شارات الأوىل، وما لحظوه حرّيهم.
بت�شخي�شه  ال��ع��ق��ول  ال���ذي طبع  م��اك��رون      لن 
حتقيق  ع��ل��ى  وع��زم��ه  الفرن�شي  ل��ل��م��اأزق  ال�شليم 
خا�شة  �شادمة  ت��داب��ري  الآن  ي��راك��م  ناعمة،  ث��ورة 
بافتقارها لالبتكار والخرتاع: تق�شف يف امليزانية 
هنا، خف�س لل�شرائب هناك ... هذه احلكومة ل 
تقدم ما يذهل، وتقت�شر على الو�شفات القدمية، 
املزيد  الفرن�شيون  يتوقع  حيث  وي�شرّي،  يدير  انه 

من الطموح.
   اإن م�����ش��اري��ع الإ����ش���الح ال��ك��ربى ال��ت��ي وع���د بها 
اأوىل �شكوكهم  للخريف القادم، �شتك�شف ان كانت 

ترجمة لال�شتعجال اأو حد�شا.

ماكرون: العودة اإىل الواقع القا�سي ملمار�سة ال�سلطة...!

ماثيو كروا�شندو*  مدير حترير جملة لونوفال اوب�شرفاتور الفرن�شية. 

ترجمة خرية ال�شيباين

الأمم املتحدة تدين الإعدامات 
الوح�سية يف الكونغو 

�سعيدة قرا�ش : املرزوقي
 متطفل ولي�ش رجل دولة...!

مفهوم الدولة لديه، وهي ت�شريحات كما و�شفها الرئي�س 
الباجي قايد ال�شب�شي ف�شيحة وو�شمة عار.

تداولت  اجلمهورية  رئا�شة  ان  قرا�س  �شعيدة  اأك��دت  كما 
ملف الت�شريحات، 

الغر�س  يف  ت��ف��ت��ح  حت��ق��ي��ق  جل��ن��ة  اي  م���ع  و���ش��ت��ت��ف��اع��ل 
هذه  بخ�شو�س  برملانية  او  ع�شكرية  او  ق�شائية  ���ش��واء 
ال��دول��ة �شد  اأج��ه��زة  دف���اع  اط���ار  وذل���ك يف  الت�شريحات 

حماولت النيل منها .

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

اجلمهورية  رئا�ش����ة  ب��ا���ش��م  ال������ر�شمي  ال��ن��اط��ق  قال�����ت 
ال�شابق  امل���وؤق���ت  ال��رئ��ي�����س  ان  ق���را����س،  ���ش��ع��ي��دة  التون�شية 
ويجب  دول��ة  رج��ل  ولي�س  متطف�����ل  امل������رزوقي  املن�ش�����ف 
لإذاعة  ت�شريحها  ح�شب  اأق��وال��ه،  م�شوؤولية  حتمل  عليه 

حملية.
غياب  على  تدل  املرزوقي  ت�شريحات  ان  قرا�س  واأ�شافت 

رفع احلظر الإلكرتوين على 
الرحالت الأردنية اىل لندن 

•• عمان-اأ ف ب:

امللكية الأردنية ام�س ان بريطانيا رفعت احلظر  اعلنت اخلطوط اجلوية 
املفرو�س على حمل الأجهزة اللكرتونية على منت طائرات امللكية املتجهة 

اىل لندن.
وقالت �شركة الطريان يف بيان تلقت فران�س بر�س ن�شخة منه ان “بريطانيا 
رفعت احلظر الإلكرتوين الذي فر�س على حمل الهواتف الكبرية واأجهزة 
الكمبيوتر املحمولة واللوحية يف املق�شورة على منت رحالت امللكية الأردنية 

من مطار امللكة علياء الدويل يف عمان اىل بريطانيا«.

�شعيدة قرا�س تطلق النار 
على املرزوقي

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل������دع������و /ال�����زي�����ن 
ال�شودان    ، ع��م��اره  عبا�س 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
  )02604408( رق����م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 056/1257170

فقدان جواز �سفرت
�شوريندير   / املدعو  فقد 
الهند   ، رام كري�شان  باول 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )4246937( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 050/6126233

فقدان جواز �سفرت
اوزال خان   / امل��دع��و  فقد 
بنغالدي�س     ، خ�����ان  لل 
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عربي ودويل
الرئا�شة تترباأ.. ونداء تون�س على كر�شيني:

تون�ش: ال�ساهد ومزاد البيع ال�سيا�سي امل�سروط...!
•• الفجر - تون�ص - خا�ص

اأغ�شط�س،  �شهر  يكون  ان  العادة  جرت 
وا�شتعادة  ال�شيا�شية  العطلة  �شهر 

ال�شيا�شي التي وجدت نف�شها امام تطور 
فتعددت  ا�شتنفارها،  ا�شتدعى  جديد 

اجتماعاتها وت�شريحاتها وبياناتها.
الغنو�شي،  را�شد  دع��وة  اأث���ارت  فقد     

ولكن  ملو�شم جديد،  االنفا�س واالعداد 
حركة  رئي�س  الغنو�شي  را�شد  ان  يبدو 
النه�شة راأى عك�س ذلك، واق�س م�شاجع 
امل�شهد  مكونات  راحة  واأف�شد  اجلميع، 

اىل  ال�شاهد  يو�شف  احلكومة  رئي�س 
جدال   ،2019 لرئا�شية  الرت�شح  عدم 
وا�شعا يف الو�شط ال�شيا�شي، وتتالت ردود 

الفعل التي كان اغلبها ناقدا وراف�شا.

الرئا�شة تترباأ
ال��ت��ي اتهمت  ال��ت��ون�����ش��ي��ة  ال��رئ��ا���ش��ة 
الغنو�شي،  دع�����وة  م���ع  ب���ال���ت���واط���وؤ 
ال��ن��ق��اط على  ���ش��ارع��ت اىل و���ش��ع 
�شعيدة  واأك�����دت  م��وق��ف��ه��ا.  ح����روف 
با�شم  ال��ر���ش��م��ي  ال���ن���اط���ق  ق���را����س 
الرئي�س التون�شي، اأن الباجي قائد 
ال�شب�شي مل يكن على علم بفحوى 
الغنو�شي  ب���ه  ادىل  ال����ذي  احل�����وار 
ل��ق��ن��اة حم��ل��ي��ة، وخ�����ش��و���ش��ا دعوته 
ال�شاهد  ي��و���ش��ف  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س 
لالنتخابات  الرت�شح  بعدم  للتعهد 

الرئا�شية 2019.
   واأ�شافت قرا�س يف ت�شريح اذاعي، 
يف  الغنو�شي  را�شد  به  �شّرح  ما  ان 
ح��وار لقناة ن�شمة ل يلزمه ال هو 
فقط، واأن��ه موقف �شيا�شي واأن��ه ل 
تزكية  اجل��م��ه��وري��ة  لرئي�س  ميكن 
م�شرية  للد�شتور،  خمالف  اق��رتاح 
ال�شاهد  ي��و���ش��ف  و���ش��ع��ي��ة  اأن  اىل 
ت��خ��ت��ل��ف مت���ام���ا ع���ّم���ا ح�����ش��ل مع 
رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة ال���ش��ب��ق املهدي 
جمعة والذي تراأ�س حكومة افرزها 
احل�����وار ال��وط��ن��ي ال����ذي ن�����س قبل 
تر�شح  ع��دم  �شرورة  على  انطالقه 
لالنتخابات  احل���ك���وم���ة  رئ���ي�������س 

الرئا�شية يف 2014.
ال�شب�شي  ان     و�شددت قرا�س على 
هو من ر�شح واقرتح يو�شف ال�شاهد 
للحبيب  خلفا  احل��ك��وم��ة  ل��رئ��ا���ش��ة 
جناح  يف  اأن���ه  على  م�شرة  ال�شيد، 

ال�شاهد جناح لرئي�س اجلمهورية.
اأن دعم ال�شب�شي لرئي�س     واك��دت 
احل��ك��وم��ة م��ت��وا���ش��ل، وان���ه اختاره 
بنود وثيقة  تنفيذ  للعمل معا على 
التي مل يرد فيها ما مينع  قرطاج 
او  احلكومة  اأع�شاء  من  اأي  تر�شح 

رئي�شها لالنتخابات القادمة.
“النه�شة”  ح��رك��ة  رئي�س  وك���ان     
رئي�س  دع������ا  ال���غ���ن���و����ش���ي،  را������ش�����د 
احل���ك���وم���ة ي��و���ش��ف ال�������ش���اه���د، اإىل 
اعتزامه  ع��دم  ر�شميا عن  الإع���الن 
ال��رت���ش��ح لن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ش��ة عام 
حاليا  الرتكيز  اأج��ل  م��ن   ،2019

على اإدارة ال�شاأن العام يف تون�س.
   وبرر الغنو�شي تلك الدعوة بقوله، 
ال�شاهد  عليه  املطروح  التحدي  اأن 
والنتخابات  العام  ال�شاأن  اإدارة  هو 
 2019 اأم�����ا م���و����ش���وع  ال���ب���ل���دي���ة، 
فهو  الرئا�شة  لنتخابات  الرت�شح 

اأمر �شابق لأوانه.
ال�����ش��اه��د غ���ري معني    واأ������ش�����اف: 
�شوى باإدارة ال�شاأن العام يف البالد، 
انتخابات  اإىل  ب��ال��ب��الد  وال��و���ش��ول 

. 2019
   يف حني اكد الناطق الر�شمي با�شم 

الإق������رار ب��ح��ق ال�����ش��اه��د ب���ان يكون 
يف  يرت�شح  وان  �شيا�شي  ط��م��وح  ل��ه 
مبا  النتخابية  ال�شتحقاقات  ك��ل 
لكن   2019 يف  ال��رئ��ا���ش��ي��ة  ف��ي��ه��ا 
عن  يبتعد  ب��ان  يطالبه  امل��ق��اب��ل  يف 
النية  له  كانت  ان  احلكومة  رئا�شة 

يف الرت�شح.
ان  �شريح،  ب�شكل  �شوكات  وق���ال     
ح��زب��ه م��ع ان ي��خ��ت��ار ال�����ش��اه��د بني 
ا���ش��ت��م��راره يف رئ��ا���ش��ة احل��ك��وم��ة او 
الرئا�شية،  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ال��رت���ش��ح 
ف���ال مي��ك��ن اجل��م��ع ب��ي��ن��ه��م��ا، اذ ان 
ح��ك��وم��ة ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة جاءت 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ م���ه���م���ة ان�����ق�����اذ، وج������اءت 
ب��ط��ري��ق��ة ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة خ��رج��ت عن 
ال��ع��رف ال��دمي��ق��راط��ي، مم��ا يجعل 
اأي احل���ك���وم���ة، ل  م���ن ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا، 
لأع�شائها،  �شيا�شي  بطموح  ت�شمح 
اأدوات  ت�شخري  خ��ط��ر  ذل���ك  يف  لن 
م�����ش��اري��ع خا�شة،  ال���دول���ة خل��دم��ة 

وفق قول �شوكات. 
حركة  م����ع  ال���ت���ق���اط���ع  ي���ق���ف  ل     
ف�شوكات  احل��د،  ه��ذا  عند  النه�شة 
و�شع  ب���ان  يعتقد  ح��زب��ه  ان  ي��ق��ول 
ال�شاهد امام خيارين، اما املوا�شلة 
على را�س احلكومة مقابل التخلي 
عن اأي طموح رئا�شي ل�شنة 2019 
اأو ال�شتقالة  وجتنب جلب ال�شبهة 
اىل  والذهاب  احلكومة  رئا�شة  من 
خدمة  هو   ،2019 يف  النتخابات 
حميطه  م��ن  ل��ه،  وحماية  لل�شاهد 
الذي يريد ان ينقلب على املنظومة 
بال�شاهد  اآت�������ت  ال����ت����ي  احل����زب����ي����ة 
لرئا�شة احلكومة ويريد اأن ي�شتغل 
لبناء  الدولة  واإمكانيات  احلكومة 

م�شروع �شيا�شي بديل وفق قوله. 
   ومب���وق���ف خ��ال��د ����ش���وك���ات، يرى 
تون�س  ن��داء  حركة  تعلن  حمللون، 
را�شد  ج���ان���ب  اىل  ا���ش��ط��ف��ت  اأن���ه���ا 
احلكومة  رئ��ي�����س  ���ش��د  ال��غ��ن��و���ش��ي 
ان  اأ�شا�شا  وتعلن  ال�شاهد،  يو�شف 

حربها �شد الرجل باتت علنية. 
احلكومة  رئ��ي�����س  ان  اىل  ي�����ش��ار    
ي��و���ش��ف ال�����ش��اه��د رف�������س الإج���اب���ة 
اإليه ح��ول تعليقه  ���ش��وؤال وّج��ه  عن 
النه�شة  ح��رك��ة  رئي�س  دع���وة  على 
عدم  عن  لالإعالن  الغنو�شي  را�شد 
وذلك   ،2019 لرئا�شية  تر�شحه 
خ���الل زي���ارت���ه اأم�����س اجل��م��ع��ة اإىل 
املناطق  اىل  ج���ن���دوب���ة  حم���اف���ظ���ة 

املت�شررة من احلرائق.
  واكتفى ال�شاهد بالقول “هل هذا 
اطفاء  يف  منهمكون  نحن  ���ش��وؤال؟ 
ت�شتعل،  م���ازال���ت  ال���ت���ي  احل���رائ���ق 
وال��ن��ا���س اح��رتق��ت دي���اره���م، وانت 

حتكي على 2019؟«.

م��رح��ل��ة ال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ن��ف��ي��ذ ما 
يعني �شمنيا البتعاد ب�شفة نهائية 
عن روح وم�شامني وثيقة قرطاج، 

وفق ن�س البيان.
اأن احل��دي��ث عن  اإىل  اأ����ش���ار  ك��م��ا     
انتخابات 2019 يعّد �شابقا لأوانه 
ومن �شاأنه اأن ي�شاهم يف مزيد اإرباك 
ال�شيا�شي خا�شة عندما  ال�شتقرار 
يتعلق الأمر مب�شادرة حق د�شتوري 

م�شروع لأي مواطن تون�شي.
   ومل يخف رئي�س املكتب ال�شيا�شي 
ال��ه��اليل، من  لآف���اق تون�س ك��رمي 
ناحيته، تفاجاأ حزبه بالدعوة التي 
انه مازال  الغنو�شي خا�شة  اأطلقها 
من غري الوا�شح اإن كانت تعرب عن 
ر�شمي  م��وق��ف  اأو  �شخ�شي  م��وق��ف 
حلركة النه�شة ككل، وهل اأن هناك 
تن�شيقا خفيا مع حركة نداء تون�س 
خا�شة اأن هذه الدعوة تتزامن مع 
اإىل  ال�شب�شي  ق��ائ��د  ح��اف��ظ  دع����وة 
اق��ت�����ش��ادي، قائال:  ت��ن��ظ��ي��م ح����وار 
من الوا�شح اأن هناك اتفاقا ثنائيا 
خ����ارج وث��ي��ق��ة ق���رط���اج والط�����راف 

اإّن  حركة النه�شة عماد اخلمريي، 
دعوة رئي�س احلزب را�شد الغنو�شي 
رئي�س احلكومة يو�شف ال�شاهد اإىل 
عدم الرت�شح اإىل رئا�شيات 2019 

متثل املوقف الر�شمي للحركة.
هذه  اأن   ، اخل���م���ريي  واأو�����ش����ح      
تركيز  ك��ون  على  ا�شتندت  ال��دع��وة 
اأن  يجب  ووزراء  رئ��ا���ش��ة  احل��ك��وم��ة 
م�شامني  جت�شيد  يف  فقط  ي�شب 
الواقع،  اأر����س  على  ق��رط��اج  وثيقة 
بانتخابات  اله��ت��م��ام  اأن  م��ع��ت��ربا 
على  ي�شو�س  اأن  �شاأنه  من   2019
احلزام  ي�شعف  وقد  احلكومة  اأداء 
اأنها  اعتبار  على  حولها  ال�شيا�شي 
تت�شكل  وط���ن���ي���ة  وح������دة  ح���ك���وم���ة 
ال�شيا�شية  الأط�������راف  ع���دي���د  م���ن 

واملنظمات املجتمعية، وفق قوله.
الغنو�شي حت���دث عن  اأن  وب���نّي      
املناخات التي من �شاأنها اجناح عمل 
املناخات  ه���ذه  ان  وق���ال  احل��ك��وم��ة 
مبناأى  احلكومة  تكون  ان  تتطلب 
ال�شتحقاقات  يف  ال��ت��ن��اف�����س  ع���ن 
الن���ت���خ���اب���ي���ة ال����ق����ادم����ة لإي����ج����اد 
كل  م��ن  املطلوب  ال�شيا�شي  ال��دع��م 
والجتماعية  ال�شيا�شية  الط��راف 
م�شريا  ق��ول��ه،  وف��ق  تدعمها،  التي 
عن  يعرّب  الغنو�شي  موقف  اأّن  اإىل 
اأن  احل��ك��وم��ة  ل��ه��ذه  ينبغي  ل  اأن����ه 
اأ�شوة  الرئا�شية  بالنتخابات  تهتم 

باحلكومات ال�شابقة.

ارباك اال�شتقرار ال�شيا�شي
املنظمات  اأك��رب  النقابية،  املركزية 
اجلماهريية واأكرها تاأثريا، ادلت 
مبوقفها على ل�شان قياداتها، وبعد 

الر�شمي  الناطق  الطاهري  �شامي 
الذي  لل�شغل  ال��ع��ام  الحت���اد  با�شم 
حركة  رئ���ي�������س  م���وق���ف  ان  اع���ت���رب 
النه�شة انقالب ناعم، قال الأمني 
املالية  ع��ن  امل�����ش��وؤول  امل�شاعد  ال��ع��ام 
املباركي،  بوعلي  بالحتاد  والإدارة 
اإن�����ه ل ي���ع���رف مل�����اذا ُط���رح���ت هذه 

امل�شاألة اأ�شال .
هذه  يف  اأن  امل���ب���ارك���ي،  واأ�����ش����اف     
املواطن  اع��ت��داء على ح��ق  ال��دع��وة 
التون�شي واحلق الد�شتوري واحلق 
امل�����دين، م�����ش��ددا ع��ل��ى اأن م���ن حق 
رئي�س احلكومة يو�شف ال�شاهد من 
الرت�شح، وا�شفا دعوة رئي�س حركة 
امل�شروط”،  “البيع  ب����  ال��ن��ه�����ش��ة 
الدعوة تربك احلكومة  اأن  معتربا 

والدولة.
التنفيذي  املكتب      يف ح��ني ج��دد 
حل����زب اآف������اق ت��ون�����س، امل�������ش���ارك يف 
الئتالف احلكومي يف بيان، اإدانته 
ال�شرتاتيجي  ب�التحالف  ملا و�شفه 
مّر  وال����ذي  وال���ن���داء  النه�شة  ب��ني 
اإىل  والتنظري  النوايا  مرحلة  من 

ال��ه��ي��م��ن��ة ع���ل���ى ال����ب����الد جم�����ددا، 
مع  ي��ن�����ّش��ق  ال��غ��ن��و���ش��ي  اأن  م�شيفا 
ن��داء تون�س ت�شبو  دائ��رة �شّيقة يف 
اإىل ال�شيطرة على مفا�شل الّدولة 
املقبلة  للمرحلة  الّطريق  وتعبيد 

وفق تعبريه.

النداء.. نعم ولكن
هذا املوقف الذي اأعرب عنه رئي�س 
نداء  ب��ق��ي��ادة  دف���ع  النه�شة  ح��رك��ة 
ما  يف  للنظر  الجتماع  اىل  تون�س 
دائرة  وع���ربت  حليفهم.  اق��رتح��ه 
الإع�����الم ب��ال��ن��داء ان م���ا ���ش��رح به 
يلزم احلزب ول  الغنو�شي ل  را�شد 
يعرب عن موقفه ل من قريب ول 

من بعيد.
امل�����ش��در ان موقف  ن��ف�����س     واأف�����اد 
احلزب يتخذ �شمن اجتماع الهيئة 
الوقت  ي��ح��ني  ع��ن��دم��ا  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
امل��واق��ف، نافيا  ل��درا���ش��ة مثل ه��ذه 
احلركتني.  ب��ني  م�شبق  تن�شيق  اي 
وح�شب  ت����ون���������س  ن��������داء  ان  غ�����ري 
بالو�شع  م��ن�����ش��غ��ل  الع�����الم  دائ�����رة 
الق���ت�������ش���ادي ال�����ش��ع��ب ال�����ذي متر 
ب���ه ال���ب���الد و���ش��ي��ع��م��ل ع��ل��ى اإجن����اح 
للخروج  وط��ن��ي  اق��ت�����ش��ادي  ح����وار 
م���ن الأزم��������ة، وه����ي دع�����وة حت���ّدث 
را�شد  النه�شة  حركة  رئي�س  عنها 
املدير  اإل���ي���ه���ا  ودع�������ا  ال���غ���ن���و����ش���ي، 
ل���ل���ن���داء ح���اف���ظ قائد  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
على  اتفقتا  واحل��رك��ت��ان  ال�شب�شي، 
ال��ذي قد يجر  احل��وار القت�شادي 

اإىل مواقف �شيا�شية.
ال���ق���ي���ادي  اأع����ل����ن  امل����ق����اب����ل،      يف 
بالنداء عن موقف قام على ثنائية 

اإن هذه  ي���رى  ال��وط��ن��ي��ة،  ال���وح���دة 
الدعوة الغريبة ال�شادرة عن را�شد 
م�شبوهة  حماولة  متثل  الغنو�شي، 
ولإلهاء  احل��ك��وم��ة  ع��م��ل  لإرب������اك 
الأ�شا�شية  امل�شاكل  العام عن  ال��راأي 
التي ت�شغل بال التون�شيني، وتك�شف 
ع���ن ط��ب��ي��ع��ة اأه����م ال��ع��راق��ي��ل التي 
على  حربها  يف  احلكومة  تعرت�س 

الف�شاد.
   واك���د احل���زب اأن ح��ري��ة الرت�شح 
ول  وال��ق��ان��ون  ال��د���ش��ت��ور  ي�شمنها 
نف�شه و�شيا  ين�شب  اأن  يحق لأحد 
حدودا  ي�شع  اأن  اأو  الناخبني  على 
هذه  واأن  خا�شة  ال�شعب،  ل�شيادة 
ال���دع���وات امل��ري��ب��ة ق��د ���ش��درت عن 
و�شيا  نف�شه  يعترب  زال  م��ا  ح���زب 
على احلكومة وعلى ال�شعب بعد اأن 
تخلى ظاهريا عن منطق الو�شاية 

على الدين.
   ر�شا باحلاج رئي�س حركة تون�س 
دع����وة  ان  ج���ه���ت���ه،  م����ن  اأك������د  اول، 
للعودة  رغ���ب���ة  ت���رتج���م  ال��غ��ن��و���ش��ي 
لإعادة  وحماولة  الول،  املربع  اىل 

املوقعة عليها .
اأن م��ث��ل ه���ذا اخلطاب      واع��ت��رب 
الغنو�شي  را���ش��د  ع��ن  ���ش��در  ال����ذي 
اإرب�����اك ع��م��ل احلكومة  ���ش��اأن��ه  م���ن 
الأو�شاع  ظل  يف  خا�شة  واإ�شعافها 
البالد، وفق  تعي�شها  التي  املختلفة 

تقديره.
    كما �شدد الهاليل على اأن دعوة 
ر�شميا  ل��الإع��الن  احلكومة  رئي�س 
لنتخابات  ال����رت�����ش����ح  ع������دم  ع����ن 
2019، لي�س لها اأي �شند قانوين 
اأو �شيا�شي باعتبار ان يو�شف ال�شاهد 
مواطن تون�شي و�شخ�شية �شيا�شية 
م��ن ح��ق��ه مم��ار���ش��ة ال�����ش��ي��ا���ش��ة من 
خ��الل ال��رت���ش��ح ل��الن��ت��خ��اب��ات، كما 
رجح اأن تكون ت�شريحات الغنو�شي 

حملة انتخابية �شابقة لأوانها.

حماولة م�شبوهة
ح���������زب امل�����������ش�����ار ال�����دمي�����ق�����راط�����ي 
الج�����ت�����م�����اع�����ي، اأح���������د الأط����������راف 
واأحد  قرطاج  وثيقة  على  املم�شية 
حكومة  يف  امل�������ش���ارك���ة  الأح����������زاب 

افاق تون�س  م�شادرة حق د�شتوري م�شروع الرئا�شة تتربا من دعوة الغنو�شيال�شاهد �شحية البيع امل�شروط

هل ا�شطف نداء تون�س وراء النه�شة ر�شا باحلاج  ال�شيطرة على مفا�شل الّدولةامل�شار  ارباك للحكومة والدولة

- النه�سة: ت�سريح الغنو�سي ب�ساأن تر�سح ال�ساهد 
لالنتخابات الرئا�سية موقف ر�سمي للحزب 

- امل�سار: دعوة غريبة متثل حماولة م�سبوهة لإرباك 
عمل احلكومة ولإلهاء الراأي العام

- تون�ش اول: دعوة الغنو�سي لل�ساهد 
ترتجم رغبة يف الهيمنة جمّددا على البالد

- هل ا�سطف نداء تون�ش اىل جانب را�سد 
الغنو�سي �سد رئي�ش احلكومة يو�سف ال�ساهد 

- افاق تون�ش: اإرباك لال�ستقرار ال�سيا�سي بالبالد وم�سادرة حق د�ستوري م�سروع 

- ال�ساهد يرد: م�سغول باإطفاء احلرائق وبيوت النا�ش التي حترتق

•• الفجر - تون�ص

الباجي  التون�شي  الرئي�س  قال     
به  ال�شب�شي، يف ح��وار خ�ّس  قايد 
انتخابات  اإّن  “ليدرز”،  جم��ل��ة 
ل  اآت  م��وع��د  ه���ي   2019 ���ش��ن��ة 
تكون  اأن  هو  املهّم  واإّن  فيه،  ري��ب 

و�شع  ويف  اأق���وى  حينذاك  تون�س 
اأكر اأمانا ورخاًء. 

����ش���ي���ك���ون يف ه���ذا    وح�������ول م����ن 
�شّرح  الن��ت��خ��اب��ي،  ال���ش��ت��ح��ق��اق 
لي�س  اّن��ه  ال�شب�شي  قايد  الباجي 
م����ن ال�����َه�����نِيّ ال���ت���ّك���ه���ن ب���ذل���ك يف 
ال��وق��ت احل��ا���ش��ر، وع��ل��ى م��ن ُهْم 

وي�شتحّثون  اأمرهم  من  عَجلٍَة  يف 
��وا عن  ي��ُك��ُفّ اأن  الآن  م��ن  اخل��ط��ى 

تلويث الأجواء ال�شيا�شية.
ال�شعب  يظّل  اأن  “اأرجو  م�شيفا 
اأكر متا�شكا  الأثناء  التون�شي يف 
اأف���������ش����ل.  ح�������ال  ويف  ��������ًدا  وت��������وُحّ
و����ش���ن���دوق الق��������رتاع ه����و ال����ذي 

اآخر  يف  الوحيد  الفي�شل  �شيكون 
املطاف«.

لولية  تر�ّشحه  اإمكانية  وح��ول    
ال�شب�شي  قايد  الباجي  قال  ثانية 
“ ك��ّل ق��رار ب���اأوان، لكن ل تن�شوا 
ي ولن اأ�شمح لنف�شي  اأيّن رجل ِجِدّ

باملغامرة ب�شوؤون الدولة«.

ولية ثانية للباجي قائد ال�سب�سي...؟
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العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/6605  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1- حممد خالد حممد �شديق لتجارة ال�شماك والغذية 
البحرية - �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / فايز احمد عا�شق 
عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  حم��م��د   
وقدرها )11407 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )800 درهم( والر�شوم وامل�شاري يف  
ال�شكوى رقم )AE174827872MB( وحددت لها جل�شة يوم الربعاء   
فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.2 بالقاعة  م�شاءا    15.00 ال�شاعة    2017/8/9 املوافق 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/5601  عمايل جزئي             

م   جمهول حمل  م  ذ  ���س   - للتجارة  الذهبي  النيزك   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الدعوى  اأق����ام عليك  ق��د    - م���راد  نع�شان  ع��دن��ان   / امل��دع��ي  ان  الق��ام��ة مب��ا 
وتذكرة  دره���م(   97000( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�����ش��اري��ف وات���ع���اب امل���ح���ام���اة  رقم 
اخلمي�س    ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت   )MB173669790AE(ال�شكوى
املوافق 2017/8/24  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/7294  عمايل جزئي             

جمهول  م   م  ذ  ���س   - �شنرت  ميديكال  م��رتوب��ول��ي��ت��ان   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / �شارمني �شومابي�س ب��اج��داجن��ان��ان   ق��د 
 60010( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )4000 دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�����ش��اري��ف ورقم 
ال�شكوى)MB175171448AE( وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 
باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  القا�شي   مبكتب  �س   8.30 ال�شاعة    2017/8/21
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/6718  عمايل جزئي             

م م  جمهول  ذ  ���س   - & ان��ت��ريي��ور���س  �شالو�شنز  ف��اب��ز  امل��دع��ي عليه / 1-  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / اح��م��دي��ار عليار خ��ان خ��ان -  ق��د اأق���ام عليك 
درهم(   31722( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
او ما يقابلها مبلغ وق��دره  )2000 دره��م( والر�شوم وامل�شاريف   وتذكرة عودة 
الثنني    يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   )MB175025769AE(ال�شكوى رقم 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  ال��ق��ا���ش��ي   مبكتب  ���س   8.30 ال�شاعة    2017/8/21 امل��واف��ق 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/6328  عمايل جزئي             

القامة  م   جمهول حمل  م  ذ  �س   - بيتزا  ايتزا  1-مطعم   / عليه  املدعي  اىل 
مب���ا ان امل���دع���ي / ب���اي���را راج��ي�����ش��ف��ار ب���اي���را ج����اجن����اده����ار   ق���د اأق������ام عليك 
درهم(   43920( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
ال�شكوى ورق���م  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره����م(   1000( ع���ودة مببلغ   وت��ذك��رة 

الثنني    ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB174832029AE/2017(
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  ال��ق��ا���ش��ي   مبكتب  ���س   8.30 ال�شاعة    2017/8/21 امل��واف��ق 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/6833  عمايل جزئي             

امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-دي����زاي����ن لوجن  جم��ه��ول حم���ل الق���ام���ة مبا  اىل 
اأق���ام عليك الدعوى  ان امل��دع��ي / خ��ال��د حم��م��ود حممد ���ش��دي��ق   ق��د 
درهم(   17358( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا 
وت����ذك����رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره������م( وال���ر����ش���وم وامل�������ش���اري���ف  رقم 
الحد    يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   )MB172790704AE(ال�شكوى
املوافق 2017/8/6  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�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/5186  عمايل جزئي             

م    م  ذ   - ول��وازم��ه��ا  الن���ارة  ادوات  ال��ربق لتجارة  1- �شوء  امل��دع��ي عليه /  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / حممد علي بن حممد املولدي م�شي   
وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
)192423 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف ورقم 
اخلمي�س    ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت   )MB173316226AE(ال�شكوى
املوافق 2017/8/24  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/7227  عمايل جزئي             

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-م���رتوب���ول���ي���ت���ني ل��ت��ن��ظ��ي��ف امل���ب���اين - جم���ه���ول حمل 
اأقام  قد    - �شديقي  عبدال�شكور  مفي  عبدالرحمن   / املدعي  ان  مبا  القامة 
 10196( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�������ش���اري���ف  رقم 
املوافق  الرب��ع��اء   ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت   )MB174657019(ال�شكوى
مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.2 بالقاعة  م�شاءا    15.00 ال�شاعة     2017/8/9
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/6634  عمايل جزئي             

م    م  ذ  �س   - الغذائية  وامل��واد  ال�شماك  لتجارة  الغوثية   -1  / عليه  املدعي  اىل 
-  قد  يا�شني  غ��الم  املدعي / حممد مرت�شى  ان  الق��ام��ة مبا  جمهول حمل 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )13176 
دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ وق���دره )800 دره���م( وب��ال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف يف 
الثنني  يوم  لها جل�شة  رقم )AE174827872MB( وحددت  ال�شكوى 
فاأنت  لذا    Ch1.A.1 بالقاعة  ال�شاعة 15.00 م�شاءا   املوافق 2017/8/14  
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/485  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �شدهما/1-�شركة داماك �شتار العقارية -ذ م م  2- �شركة داماك العقارية 
- ذ م م   جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/كامران �شيد مرت�شى �شرمد 
وميثله : �شيف �شعيد را�شد الغبار ال�شام�شي -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )6403266( درهم اىل طالب 
املوؤرخة  التداعي  حمل  الوحدات  بيع  عقود  انف�شاخ   - املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
-1503-1502-1501/15( بي  بي  اي  ارق��ام  العقارية  ال��وح��دات  عن   2008/6/10

�شتبا�شر الجراءات  املحكمة  1504-1505( مب�شروع )اكزيكوتيف بي(. وعليه فان 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2016/1388   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �شدهما/1- نيلوفر علري�شا خرمي 2- مليحه انور بيكاين  
ايران  �شادرات  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل 
وميثله : احمد علي مفتاح �شالح الزعابي - قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)35710.80( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/2568  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- رينجر�س انرتنا�شيونال خلدمات احلرا�شه - موؤ�ش�شة 
فردية   جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد كبري ح�شني 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع  حليم -  قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )18253( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
بال�شافة اىل مبلغ 1679 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2214  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- نيو البهاول لتجارة ال�شكراب - �س ذ م م    جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ مقبول ح�شني عا�شق علي -  قد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )15744( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   1302 مبلغ  اىل  بال�شافة 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/2668  تنفيذ عمايل 

املنفذ �شده/1- مطعم ومقهي بانو�س - �س ذ م م   جمهول حمل  اىل 
اأق��ام عليك  التنفيذ/ بريلي ياتكو م��اك��ايل   قد  الق��ام��ة مبا ان طالب 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�شافة  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )23597(
�شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   1845 مبلغ 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/2486  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- اإبيك بيوتي - م د م �س   جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ اليزابيث بارينوكابار�شي   قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)16919( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�شافة اىل 
مبلغ 1039 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/2437  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- مين�شفيلي لالقم�شة وللخياطة - �س ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد بابر علي حممد �شابري خان 
-  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وق��دره )11150( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
بال�شافة اىل مبلغ 993 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2197  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- ا�س اي ا�س ملقاولت البناء - �س ذ م م    جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد اف�شر الدين حممد نانا مياه   قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )11160( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�شافة 
اىل مبلغ 982 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2445  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- املا�شة انرتنا�شيونال للو�شاطة العقارية - �س ذ م م   
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ ايلدور داداج��ون��وف  قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )54494( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�شافة 
اىل مبلغ 4035 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2272   تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- اون تامي ملوزين - �س ذ م م   جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ ما�شا بري ها�شم خان   قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)10232( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�شافة اىل 
مبلغ 925 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2412  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- اللم�شة املثالية للخدمات الفنية - �س ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ ا�شفند يار علي �شان زيب خان -  قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )6391( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�شافة 
اىل مبلغ 740 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2380   تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- رينجر�س انرتنا�شيونال خلدمات احلرا�شه - موؤ�ش�شة 
فردية   جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد بي�شو عالم 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع  اأق��ام عليك الدعوى  الدين   قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )5581( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
بال�شافة اىل مبلغ 920 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2280  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- ليهان لالعمال الفنية - �س ذ م م   جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ كولويندر �شامان لل   قد اأقام عليك 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك��م  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )3229( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  بال�شافة 
اىل مبلغ 582 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2578  تنفيذ عمايل 
امل��ت��ق��دم��ة ال��راق��ي��ة ل��الع��م��ال الفنية - ���س ذ م م     امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1-  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ عالء حممود عبداحلميد  
علي   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )10722( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ 
املحكمة. وعليه  ر�شوم خلزينة  درهم  بال�شافة اىل مبلغ 936  املحكمة. 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2378   تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- برج النجاح الفنية - جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ حممد جول حممد -  قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)80783.33( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�شافة 
املحكمة  املحكمة. وعليه فان  اىل مبلغ 1636 درهم ر�شوم خلزينة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال
خطوط �سنغافورة تعر�ش على موظفيها اإجازة غري مدفوعة 

راف�شة ا�شتبعاد عمليات ت�شريح.
وقالت اإنها عر�شت على اأفراد طواقم الطريان خيار اأخذ 
اإجازة غري مدفوعة بني �شبتمرب ونوفمرب هذا العام ب�شبب 

فائ�س موؤقت يف الطواقم .
وق����ال م��ت��ح��دث ب��ا���ش��م ال�����ش��رك��ة “اإن ال��ف��ائ�����س امل���وؤق���ت اأو 
النق�شان يف طواقم الرحالت لي�س اأمرا غري عادي ب�شبب 
ل��ف��رتة حمددة  ال��ط��وع��ي��ة  ع��م��ل��ن��ا، وه����ذه اخل��ط��ة  طبيعة 
الت�شغيل  ومتطلبات  ال��ط��واق��م  م���وارد  اإدارة  ل�شمان  ه��ي 

بفعالية«.
من  اخليار  هذا  عر�س  تعتزم  الطريان  �شركة  اأن  واأ�شاف 

وقت لخر يف امل�شتقبل.

ومل تعلن اخلطوط ال�شنغافورية عدد الذين قبلوا العر�س 
من بني 8200 �شخ�س هم عدد اأف��راد الطواقم اجلوية، 
اأو عدد املوظفني الذي يتاأمل يف اأن ت�شملهم اخلطة. وكانت 
2009 اإثر الزمة املالية  ال�شركة طبقت هذا الإج��راء يف 

العاملية.
�شركة  م��ن  يو�شف  �شكر  ال��ط��ريان  ق��ط��اع  يف  املحلل  وق���ال 
اإندو اناليتيك�س لوكالة فران�س بر�س اإن ذلك دليل على اأن 

�شركات الطريان التقليدية تواجه �شعوبة يف ال�شتمرار.
وا�شاف اإن قطاع رحالت العمال للخطوط ال�شنغافورية 
مني بخ�شائر كبرية واملزيد يختارون ال�شركات املنخف�شة 

الكلفة.

•• �صنغافورة-اأ ف ب:

عر�شت  اإنها  اأم�س  ال�شنغافورية  اجلوية  اخلطوط  اأعلنت 
�شعيا خلف�س  اإج��ازة غري مدفوعة  على طواقمها اجلوية 
قطاع  يف  املتزايدة  ال�شعوبات  من  تعاين  وقت  يف  النفقات 

الطريان.
من  قوية  مناف�شة  ملواجهة  ه��ذه  ال��ط��ريان  �شركة  وتكافح 
ال�شرق  م��ن  واأخ���رى  الأ���ش��ع��ار  منخف�شة  اآ�شيوية  �شركات 
الأو����ش���ط ب��اأ���ش��اط��ي��ل ح��دي��ث��ة وخ���دم���ات مم��ي��زة ع��ل��ى منت 
التي �شجلت خ�شائر يف الربع الخري  الرحالت. وال�شركة 
النطاق،  وا�شعة  مراجعة  با�شرت  املا�شي،  امل��ايل  العام  من 

•• لندن-رويرتز:

لتكبد  وتتجه  اجلمعة  اأم�����س  النفط  اأ���ش��ع��ار  انخف�شت 
وقوة  اأوب��ك  ���ش��ادرات  بارتفاع  متاأثرة  اأ�شبوعية  خ�شارة 
اإنتاج الوليات املتحدة.وبحلول ال�شاعة 0958 بتوقيت 
القيا�س  خل��ام  الآج��ل��ة  العقود  ت���داول  ج��رى  جرينت�س 
للربميل  دولر   51.61 ب�شعر  ب��رن��ت  م��زي��ج  ال��ع��امل��ي 
اخلام  ال�شابق.ويتجه  الإغ��الق  عن  �شنتا   40 يقل  مبا 
�شوب الهبوط اأكر من 1.5 باملئة على مدى الأ�شبوع.
الو�شيط  تك�شا�س  غرب  خلام  الآجلة  العقود  وتراجعت 
الأمريكي 40 �شنتا اإىل 48.63 دولر للربميل وتتجه 
ل��ل��ن��زول م��ا ي��زي��د قليال ع��ل��ى اث��ن��ني ب��امل��ئ��ة ع��ل��ى مدى 

اإن الأ�شعار تعر�شت ل�شغوط  الأ�شبوع.ويقول حمللون 
ج��راء ارت��ف��اع الإن��ت��اج واإن كانت ق��وة الطلب ح��دت من 
اخل�شائر.وبينما تقود منظمة البلدان امل�شدرة للبرتول 
اأوبك جهودا خلف�س الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا 
بالتعاون مع بع�س املنتجني امل�شتقلني مثل رو�شيا، زادت 
قيا�شي  م�شتوى  اإىل  مت��وز  يوليو  يف  املنظمة  ���ش��ادرات 

وفقا لتقرير لتوم�شون رويرتز لأبحاث النفط.
م��ل��ي��ون برميل   26.11 ي��ول��ي��و  ال�����ش��ادرات يف  وب��ل��غ��ت 
معظمها  ج��اء  يوميا  برميل  األ��ف   370 ب��زي��ادة  يوميا 
 9.43 الإنتاج  بلغ  املتحدة،  الوليات  من نيجرييا.ويف 
منذ  م�شتوياته  اأع��ل��ى  م�شجال  ي��وم��ي��ا  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون 

اأغ�شط�س اآب 2015.

•• ميالنو-رويرتز:

انخف�شت الأ�شهم الأوروبية يف التعامالت ال�شباحية اأم�س 
الأعمال  نتائج  من  جمموعة  على  امل�شتثمرين  تركيز  مع 
�شركة  اأعلنت  بعدما  ري  �شوي�س  �شهم  وت�شرر  املتباينة، 
املوؤ�شر �شتوك�س  التوقعات.وتراجع  اأرباح دون  التاأمني عن 
600 لالأ�شهم الأوروبية 0.1 باملئة ويتجه لإنهاء الأ�شبوع 
م�شتقرا عقب خ�شائر على مدى اأ�شبوعني متتاليني. ونزل 
اليورو  منطقة  يف  القيادية  لالأ�شهم   50 �شتوك�س  املوؤ�شر 

 100 تاميز  فاينن�شال  املوؤ�شر  ا�شتقر  بينما  باملئة   0.2
على  �شغط  اأك���رب  ري  ���ش��وي�����س  �شهم  ال��ربي��ط��اين.و���ش��ك��ل 
قالت  بعدما  باملئة   3.4 بهبوطه   600 �شتوك�س  املوؤ�شر 
ثاين اأكرب �شركة لإعادة التاأمني يف العامل اإن �شايف ربحها 
يف الن�شف الأول نزل 35 باملئة لياأتي دون التوقعات.غري 
اأن �شهم رويال بنك اأوف �شكوتالند، الذي مل يحقق اأرباحا 
�شنوية منذ 2007، �شعد 3.5 باملئة بعدما حتول البنك 
الربيطاين اإىل حتقيق اأرباح يف الن�شف الأول مع ا�شتمرار 

تعافيه. 

•• برلني-رويرتز:

الطلبيات  اأن  اجلمعة  ام�����س  ن�شرت  ب��ي��ان��ات  اأظ��ه��رت 
املتوقعة  الوترية  مبثلي  ارتفعت  الأملانية  ال�شناعية 
يف يونيو حزيران مع منو الطلب املحلي، مبا يرجح 
اكت�شاب هذا القطاع يف اأكرب اقت�شاد اأوروبي قوة دفع 

يف الأ�شهر املقبلة.
اأن  اإىل  الأمل��ان��ي��ة  الق��ت�����ش��اد  وزارة  ب��ي��ان��ات  واأ����ش���ارت 
العقود  يف  باملئة  واح��د  ن�شبتها  زي��ادة  �شجلت  امل�شانع 
يف يونيو حزيران بعد ارتفاع طلبيات ال�شلع الأملانية 

يف  بالرفع  التع���ديل  بعد  ب�����املئة   1.1 بن�شبة  ال�شنع 
مايو اأيار.

ا�شتطالع  يف  التوقعات  حزيران  يونيو  ق��راءة  وفاقت 
لرويرتز والتي اأ�شارت لزيادة قدرها 0.5 باملئة.

اإىل  الطلبيات،  م�شتوى  اإن  القت�شاد  وزارة  وق��ال��ت 
جانب مناخ الأعمال املمتاز، ي�شري اإىل ا�شتمرار النمو 

الطفيف يف الن�شاط ال�شناعي.
اأن  حزيران  يونيو  ل�شهر  املف�شلة  البيانات  واأظهرت 
الطلب املحلي ارتفع 5.1 باملئة بينما نزلت الطلبيات 

اخلارجية اثنني باملئة.

نيكي يرتاجع مع �سعود الني وينهي الأ�سبوع م�ستقرا الدولر يتجه لتكبد رابع خ�سارة اأ�سبوعية 

�سركات نفط رو�سية توؤكد رف�سها للعقوبات الأمريكيةالذهب متما�سك قرب اأعلى م�ستوى يف 7 اأ�سابيع 

الطلبيات ال�سناعية باأملانيا تفوق التوقعات يف يونيو 

النفط يرتاجع مع ارتفاع �سادرات اأوبك تويوتا ومازدا ت�ستثمران يف ال�سيارات الكهربائية 

اأ�سهم اأوروبا ترتاجع مع هبوط �سوي�سري 

•• لندن-رويرتز:

تراجع الدولر ام�س اجلمعة اأمام 
بالتجارة  م��رج��ح��ة  ع��م��الت  ���ش��ل��ة 
خ�شائره  راب�������ع  ل��ت��ك��ب��د  وي���ت���ج���ه 
الأ�شبوعية على التوايل مع تقييم 
ال�شبابية  تزايد  اأث��ر  امل�شتثمرين 
�شدور  قبل  النمو  على  ال�شيا�شية 
بيانات مهمة عن الوظائف يف وقت 

لحق اليوم.
وت��ع��ر���س ال�����دولر ل�����ش��غ��وط هذا 
التوترات  جت���دد  ج����راء  الأ����ش���ب���وع 
و�شط  وا���ش��ن��ط��ن،  يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
امل�شتوى  اأن جلنة رفيعة  اأنباء عن 
بتدخل  تتعلق  م��زاع��م  يف  �شتحقق 
الأمريكية  الن��ت��خ��اب��ات  يف  رو���ش��ي��ا 
ت�شرين  نوفمرب  يف  اأج��ري��ت  ال��ت��ي 

الثاين.
زيادة  اإىل  ال�����دولر  ه��ب��وط  واأدى 
املراهنات على انخفا�س العملة يف 

الأ�شابيع الأخرية.
وي��رتق��ب امل�����ش��ارب��ون ع��ل��ى �شعود 

•• طوكيو-رويرتز:

لالأ�شهم  ن���ي���ك���ي  امل����وؤ�����ش����ر  ت����راج����ع 
ام�س  التعامالت  ختام  يف  اليابانية 
ال�����ني لأعلى  ارت����ف����اع  م����ع  اجل���م���ع���ة 
م�شتوياته يف �شبعة اأ�شابيع مما طغى 
الأعمال،  بنتائج  التفاوؤل  حالة  على 
م������ازدا موتور  ���ش��ه��م  ب��ي��ن��م��ا ���ش��ع��د 
مع  ع��ن حتالف  متوقع  اإع���الن  قبل 
املوؤ�شر  م��وت��ور.وان��خ��ف�����س  ت��وي��وت��ا 
ليغلق  ب��امل��ئ��ة   0.4 ال��ق��ي��ا���ش��ي  نيكي 
عند 19952.33 نقطة، لكنه ظل 

م�شتقرا على مدى الأ�شبوع.
و����ش���اه���م���ت ب���ي���ان���ات ���ش��ع��ي��ف��ة غري 
م���ت���وق���ع���ة ع�����ن ق�����ط�����اع اخل�����دم�����ات 
�شهية  ت���ق���ل���ي�������س  يف  الأم�����ري�����ك�����ي 
وانخفا�س  للمخاطرة  امل�شتثمرين 
ال������دولر اإىل اأدن�����ى م�����ش��ت��وى ل���ه يف 
اليابانية  العملة  اأم��ام  اأ�شابيع  �شبعة 

اإىل 109.85 ين اليوم.
وح��ق��ق��ت ال�����ش��رك��ات ال��ي��اب��ان��ي��ة التي 
اأع���ل���ن���ت ن��ت��ائ��ج��ه��ا ال��ف�����ش��ل��ي��ة حتى 

�شيا�شته  الأوروب���ي  املركزي  البنك 
النقدية اأو يعلن على الأقل تغيريا 
ال�شيا�شة و�شط حت�شن ال�شورة  يف 

القت�شادية.
وا����ش���ت���ق���رت ال���ع���م���ل���ة الأوروب�����ي�����ة 
املوحدة عند 1.1869 دولر على 
منذ  م�شتوياتها  اأعلى  من  مقربة 
يناير كانون الثاين 2015 البالغ 
1.1910 دولر الذي �شجلته يوم 

الأربعاء.

املوؤ�شر  الأ���ش��ب��وع. وك��ان  باملئة ه��ذا 
الذي يقي�س اأداء العملة الأمريكية 
اأمام �شلة عمالت رئي�شية نزل اإىل 
15 �شهرا يوم  اأدن��ى م�شتوياته يف 

. الأربعاء اإىل 92.548 
اليورو  اأم��ام  اأي�شا  ال��دولر  وتعر 
اأع��ل��ى م�شتوياته  اإىل  ارت��ف��ع  ال��ذي 
يف ع����ام����ني ون�������ش���ف ال�����ع�����ام ه���ذا 
العملة  �شعف  من  بدعم  الأ�شبوع 
ب����اأن ي�شدد  الأم��ري��ك��ي��ة وت��وق��ع��ات 

الوظائف  بيانات  تقرير  ال���دولر 
الأم��ري��ك��ي��ة ال���ذي ي�����ش��در يف وقت 
لح���ق ال��ي��وم ل��دع��م ال��ع��م��ل��ة، على 
ويتوقع  الق�شري.  امل��دى  الأق��ل يف 
رويرتز  ا�شتطلعت  اقت�شاد  خرباء 
الوظائف  ع����دد  ارت����ف����اع  اآراءه��������م 
بواقع 183 األف وظيفة يف يوليو 

متوز.
وتراجع موؤ�شر ال��دولر قليال اإىل 
92.81 ويتجه لالنخفا�س 0.5 

تويوتا 0.1 باملئة. وانخف�س املوؤ�شر 
باملئة   0.2 نطاقا  الأو���ش��ع  توبك�س 
ليوا�شل  ن��ق��ط��ة،   1631.45 اإىل 
املوؤ�شر نيكي منذ يونيو  تفوقه على 
حزيران بف�شل الأداء القوي لأ�شهم 

ال�شركات ال�شغرية.

تعلن  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  اإن  ل���روي���رتز 
موتور  تويوتا  ومناف�شتها  ال�شركة 
لتجميع  م�شنع  ل��ب��ن��اء  خ��ط��ط  ع��ن 
املتحدة  ال�����ولي�����ات  يف  ال�������ش���ي���ارات 
اإط���ار  يف  دولر  م��ل��ي��ار   1.6 بقيمة 
�شهم  م�شرتك.ونزل  جديد  م�شروع 

يف  باملئة   12.9 ن�شبتها  زي��ادة  الآن 
باملئة   60 وف��اق��ت  الت�شغيل،  اأرب����اح 
ذكرته  ملا  وفقا  ال�شوق  توقعات  منها 
اأوكا�شان لالأوراق املالية.واأنهى �شهم 
ال��ت��ع��ام��الت مرتفعا  م���وت���ور  م�����ازدا 
م�شدر  ق�����ال  ب���ع���دم���ا  ب���امل���ئ���ة   2.8

•• لندن-رويرتز:

متا�شك الذهب اأم�س اجلمعة قرب 
يف  اأ�شابيع  �شبعة  يف  م�شتوى  اأعلى 
ال��وق��ت ال����ذي ي��ج��ري ف��ي��ه تداول 
الدولر قرب اأدنى م�شتوى يف 15 
�شهرا عقب بيانات اأمريكية �شعيفة 
وا�شنطن،  يف  �شيا�شية  وت���وت���رات 
يف ح����ني ي��ن��ت��ظ��ر امل���ت���ع���ام���ل���ون يف 
الأغلب بيانات اأمريكية مهمة عن 
ال��وظ��ائ��ف ت�����ش��در يف وق���ت لحق 

اليوم.
واأظ���ه���رت ب��ي��ان��ات ���ش��ادرة يف وقت 
متاأخر اأم�س اخلمي�س اأن النمو يف 
تباطاأ  الأمريكي  اخل��دم��ات  قطاع 
املتوقع. يف  اأك��ر حدة من  بوترية 
ال��وق��ت ذات��ه ذك��رت اأن��ب��اء اأن هيئة 
ب�شاأن  مزاعم  �شتحقق يف  حملفني 
تدخل رو�شي يف انتخابات الرئا�شة 

م�سر تتوقع ارتفاع ال�ستثمار الأجنبي 
اىل 8.7 مليار دولر 

•• القاهرة-رويرتز:

قالت وزارة ال�شتثمار امل�شرية ام�س 
ال�شتثمارات  ارتفاع  املتوقع  من  اإن 
ال�شنة  يف  مب�شر  املبا�شرة  الأجنبية 
املالية 2016-2017 التي انتهت 
اإىل  املا�شي  ح��زي��ران  يونيو   30 يف 
مع  مقارنة  دولر  مليار   8.7 نحو 
ال�شنة  يف  دولر  مليار   6.9 ح��وايل 

ال�شابقة بزيادة تقارب 26 باملئة.
من  اأن  ب���ي���ان  يف  ال��������وزارة  وذك������رت 
ال�شتثمار  تدفقات  و���ش��ول  املتوقع 
الأجنبي املبا�شر خالل ال�شنة املالية 

م�شر  كانت  دولر.  مليارات   10 من  اأك��ر  اإىل   2018-2017 املقبلة 
وقعت العام املا�شي اتفاق قر�س بقيمة 12 مليار دولر على ثالث �شنوات 
مع �شندوق النقد الدويل وحررت �شعر �شرف عملتها يف م�شعى جلذب 
امل�شتثمرين من جديد بعدما عزفوا عن البالد عقب انتفا�شة 2011.
وقال البنك املركزي امل�شري هذا الأ�شبوع اإن الحتياطيات الأجنبية قفزت 
نهاية يوليو متوز لتزيد عن  36.04 مليار يف  اإىل  4.73 مليار دولر 
2011 التي اأدت اإىل نزوح ال�شياح وامل�شتثمرين  م�شتواها قبل انتفا�شة 
وزارة  ب��ي��ان  ال�شعبة.وقال  للعملة  رئي�شيان  م�����ش��دران  وه��م��ا  الأج��ان��ب 
ال�شتثمار اليوم اإن الربع الأخري من ال�شنة املالية 2016-2017 �شهد 
اإىل  باملئة لي�شل   18 تاأ�شي�شها بن�شبة  التي مت  ال�شركات  ارتفاعا يف عدد 
3033 �شركة خالل نف�س الفرتة  3566 �شركة مقارنة مع نحو  نحو 

من 2016-2015.
يقدم  لال�شتثمار  جديد  قانون  على  ح��زي��ران  يونيو  يف  م�شر  و�شادقت 
�شريبية،  واإعفاءات  خ�شومات  بينها  من  للم�شتثمرين  حوافز  جمموعة 
وت��اأم��ل ب���اأن ي��ج��ذب ه��ذا ال��ق��ان��ون ت��دف��ق��ات ج��دي��دة م��ن روؤو�����س الأم���وال 
املوافقة على الالئحة  املتوقع  النمو القت�شادي. ومن  ال�شرورية لدعم 

التنفيذية للقانون يف غ�شون الأ�شابيع املقبلة.

املئة  0.1 يف  ال��ف��وري��ة  امل��ع��ام��الت 
لالأوقية  دولر   1268.85 اإىل 
)الأون�شة( ويتجه �شوب الرتفاع 
الأ�شبوع،  م��دى  على  باملئة  واح��دا 
بعد اأن ك�شب 2.2 يف املئة يف يوليو 

متوز.
ال����ع����ق����ود  يف  ال������ذه������ب  وارت�������ف�������ع 
دي�شمرب  ت�شليم  الآجلة  الأمريكية 
اإىل  امل���ئ���ة  يف   0.1 الأول  ك���ان���ون 

1275.60 دولر لالأوقية.
ومن بني املعادن النفي�شة الأخرى 
اإىل  امل��ئ��ة  يف   0.7 ال��ف�����ش��ة  زادت 
اأن  بعد  ل��الأوق��ي��ة  دولر   16.73
اإىل  ال�����ش��اب��ق��ة  اجل��ل�����ش��ة  يف  هبطت 

اأدنى م�شتوى يف اأ�شبوع.
وارتفع البالتني 0.7 يف املئة اإىل 
966.80 دولر لالأوقية يف حني 
املئة  يف   0.1 ال��ب��الدي��وم  انخف�س 

اإىل 883.95 دولر لالأوقية.

نوفمرب  يف  ج��رت  التي  الأمريكية 
ت�شرين الثاين.

تقرير  ���ش��دور  الأ����ش���واق  وتنتظر 
يوليو  ل�شهر  الأمريكية  الوظائف 
مت���وز ال��ي��وم بحثا ع��ن م��زي��د من 
الدلئل لال�شرت�شاد بها على حالة 
اأك����رب اق��ت�����ش��اد يف ال��ع��امل والآث����ار 
النقدية  ال�شيا�شة  ع��ل��ى  امل��رتت��ب��ة 
الحتياطي  جمل�س  يتبعها  ال��ت��ي 
الحت�������������ادي )ال�����ب�����ن�����ك امل�����رك�����زي 

الأمريكي(.
اأ�شعار  رف����ع  ت��وق��ع��ات  وان��ح�����ش��رت 
الفائدة يف الأ�شابيع الأخرية، مما 
ويدعم  ال����دولر  ع��ل��ى  �شلبا  ي��وؤث��ر 
الأمريكية  بالعملة  املقوم  الذهب 
امل�شتثمرين  باأن يقلل تكلفته على 

غري الأمريكيني.
 1042 ال�����������ش�����اع�����ة  وب�����ح�����ل�����ول 
يف  ال��ذه��ب  زاد  جرينت�س  بتوقيت 

•• مو�صكو-وكاالت:

اأعربت �شركتا رو�س نفط وتران�س 
رف�شهما  ع��ن  ال��رو���ش��ي��ت��ان،  ن��ف��ط 
اجلديدة،  الأم��ري��ك��ي��ة  ل��ل��ع��ق��وب��ات 
للتحايل  و�شائل  باإيجاد  وتعهدتا 

عليها.
ونقلت وكالة نوفو�شتي عن الرئي�س 
التنفيذي ل��شركة “تران�س نفط” 
نيكولي  النفط  اأن��اب��ي��ب  ل�شبكات 
املبداأ،  حيث  من  القول  توكاريف، 
ل��ن ن��ت��اأث��ر، واأو����ش���ح ت��وك��اري��ف اأن 
املعدات،  اإجمايل  من   94% نحو 
رو�شية  ال�شركة،  ت�شتخدمها  التي 
العقوبات  قانون  ال�شنع.ويت�شمن 
الرئي�س  وق���ع���ه  ال�����ذي  اجل����دي����د، 
اأم�س  الأم��ري��ك��ي دون���ال���د ت��رام��ب 
ال�شتثمار  �شد  عقوبات  الأرب��ع��اء، 
يف ال�����ش��رك��ات امل��م��ل��وك��ة ل��ل��دول��ة يف 
الأنابيب  خطوط  وتطوير  رو�شيا 

القرم  منطقة  �شمها  بعد  رو�شيا 
الأوكرانية قبل 3 �شنوات.

لرو�س  التنفيذي  الرئي�س  وق���ال 
ن��ف��ط رو�شية،  ���ش��رك��ة  اأك���رب  ن��ف��ط، 
اإيجور �شي�شني اإن ال�شركة �شتعمل 
للحد من  �شبل  ع��ن  ال��ب��ح��ث  ع��ل��ى 
تاأثري العقوبات اجلديدة، م�شيفاً 
اأ����ش���رت  احل���ال���ي���ة  ال���ع���ق���وب���ات  اأن 

بالفعل بالقت�شاد الأمريكي .

البيت  مل���وق���ع  ووف����ق����اً  ال���رو����ش���ي���ة، 
الأب���ي�������س، ف����اإن ال��ت�����ش��ري��ع، الذي 
باأغلبية  ال��ك��ون��غ��ر���س  ع��ل��ي��ه  واف����ق 
����ش���اح���ق���ة، ي��ت�����ش��م��ن ح����زم����ة من 
التدابري ملواجهة عدوان حكومات 
اإي����ران والحت����اد ال��رو���ش��ي وكوريا 

ال�شمالية.
ت�شديد  اإىل  ال���ق���ان���ون  وي����ه����دف 
ف��ر���ش��ه��ا على  ك�����ان مت  ع���ق���وب���ات 

•• طوكيو-اأ ف ب:

اليابانية  امل���ج���م���وع���ة  اأع����ل����ن����ت 
ال�شيارات  ل�����ش��ن��اع��ة  ال��ع��م��الق��ة 
ام�س  م����ازدا  ومناف�شتها  ت��وي��وت��ا 
اتفاقهما على ا�شتثمار مايل يركز 
لل�شيارات  م�شرتك  تطوير  على 
بقيمة  م�شنع  وب��ن��اء  الكهربائية 
ال���ولي���ات  يف  دولر  م��ل��ي��ار   1،6
املتحدة ما �شي�شمح باحداث اربعة 

اآلف وظيفة.
وياأتي الإعالن فيما يواجه قطاع 
ال���������ش����ي����ارات حت�����ول ك����ب����ريا نحو 
اأكرب  وا���ش��ت��خ��دام  البيئة  م��راع��اة 

لتكنولوجيا املعلومات.
تويودا  اكيو  تويوتا  رئي�س  وق��ال 
فيها  يعمل  �شراكة  “اإنها  بيان  يف 
بال�شيارات  ال�شغوفون  الأ�شخا�س 
����ش���وي���ا ل��ت�����ش��ن��ي��ع �����ش����ي����ارات هي 

الف�شل على الطالق«.
وي�����واج�����ه م�����ش��ن��ع��و ال�������ش���ي���ارات 
اليابانيون اأجواء من عدم اليقني 
المريكي  الرئي�س  خطط  ب�شبب 
ال�شركات  دع����م  ت���رام���ب  دون���ال���د 

اأ�شهم م��ازدا، التي �شتقوم بدورها 
بال�شتثمار يف تويوتا.

وب����اع����ت ت���وي���وت���ا اك�����ر م����ن 10 
ه��ج��ي��ن��ة تعمل  ����ش���ي���ارة  م���الي���ني 
ب���ال���وق���ود وال���ك���ه���رب���اء، مب���ا فيها 
 .1997 م��ن��ذ  ب���ري���و����س،  ���ش��ي��ارة 
غ����ري اأن����ه����ا ت����واج����ه ����ش���ع���وب���ات يف 
ت��ط��وي��ر ����ش���ي���ارات ك��ه��رب��ائ��ي��ة مع 
اإعالن العديد من الدول خططها 
بالبنزين  العاملة  ال�شيارات  منع 

والديزل.
اإنهما  وبريطانيا  فرن�شا  وق��ال��ت 
�شتتوقفان عن بيع ال�شيارات التي 
اعتبارا  والديزل  بالبنزين  تعمل 

من 2040.
خ�شرت  ال����ت����ي  ت���وي���وت���ا  وق����ال����ت 
مبيعات  يف  الأوىل  م���رت���ب���ت���ه���ا 
الملانية  املجموعة  اأمام  ال�شيارات 
ال����ع����م����الق����ة ف���ول���ك�������ش���ف���اغ���ن يف 
يف  ال�شافية  اأرباحها  اإن   ،2016
الربع الأخري  ارتفعت بن�شبة 11 
م��ل��ي��ار دولر،   5،6 وب��ل��غ��ت  ب��امل��ئ��ة 
اليابان  يف  امل��ب��ي��ع��ات  ارت���ف���اع  م���ع 

والوليات املتحدة.

ال���واردات  الأم��ريك��ي��ة يف مواجهة 
ب�شدة  ت��رام��ب  وانتقد  الأجنبية. 
تويوتا ب�شبب م�شروع بناء م�شنع 
امل���ك�������ش���ي���ك، وه����دده����ا  ج����دي����د يف 
ل�شركة  ول��ي�����س  ر����ش���وم.  ب��ف��ر���س 
م�����ازدا وم��ق��ره��ا ه��ريو���ش��ي��م��ا، اي 
امل��ت��ح��دة. يف  ال���ولي���ات  م�شنع يف 

وم�����ازدا  ت���وي���وت���ا  وق���ع���ت   2015
مذكرة تفاهم للتعاون.

ت��وي��وت��ا وم������ازدا اجلمعة  وق���ال���ت 
اإن��ه��م��ا ���ش��ت��وح��دان اجل��ه��ود يف ما 
القادم  اجليل  بتكنولوجيا  يتعلق 

املهمة.
با�شتثمار  ال�����ش��رك��ت��ان  و���ش��ت��ق��وم 

1،6 مليار دولر لبناء م�شنع يف 
الوليات املتحدة لنتاج موديالت 
ك����رو�����س اوف������ر و����ش���ي���ارة ك�����ورول 
من  اعتبارا  تويوتا  تنتجها  التي 

.2021
ت�شتحوذ  ال���ت���ع���اون  ت��ع��زي��ز  وم����ع 
ت��وي��وت��ا ع��ل��ى ن��ح��و 5 ب��امل��ئ��ة من 
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العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4358  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اونيك�س لل�شياحة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / عمري احمد ب�شري احمد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها)90.000 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
لها  وح��ددت    MB171498763AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم 
 ch1.A.5:جل�شة يوم اخلمي�س املوافق:2017/8/24 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�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4204  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-هوبري زون للتجارة جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ عبدالرحمن عارف  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات 
ع��وده مببلغ )2000 دره��م( والر�شوم  وت��ذك��رة  عمالية وق���دره���ا)24708 دره��م( 
وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB172077041AE  وحددت لها جل�شة يوم 
اخلمي�س املوافق:2017/8/24 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  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4701  عمايل جزئي

�س.ذ.م.م  املعامالت  وتخلي�س  للطباعة  ال�شريع  1-الخ��ت��ي��ار   / عليه  املدعي  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / جالدي�س براج بيندا  قد اأقام عليك الدعوى 
عوده  وت��ذك��رة  دره��م(  وق���دره���ا)33326  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
  mb171263750ae:مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����ش��ة ي����وم ال���ث���الث���اء امل�������واف�������ق:2017/8/22 ال�����ش��اع��ة 08.30 �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5483  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-دونر كباب للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  ريت�شارد جو�س مانوليد  قد  املدعي /  ان  مبا 
ع����وده مببلغ  وت���ذك���رة  دره����م(  وق����دره����ا)4882  ع��م��ال��ي��ة  امل��ط��ال��ب��ة مب�شتحقات 
  mb173520455ae:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2000(
م�شاءا   15.00 ال�شاعة  امل����واف����ق:2017/8/8  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.2 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�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/6511  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مري�شي فيكتوري للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  عبدالها�شم   الرحمن  / جميع  املدعي  ان  القامة مبا 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)8800 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB174602078AE:ال�شكوى وامل�شاريف رقم  والر�شوم  )2000 درهم( 
ال�����ش��اع��ة 15.00 م�شاءا  امل�����واف�����ق:2017/8/9  الرب���ع���اء  ي���وم  ل��ه��ا جل�شة  وح����ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.1 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�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5190  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-داميوند جوي�س للرتكيبات املعدنية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / حممد غالم غو�س حممد منري  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)15407 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB172548185AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2000(
م�شاءا   15.00 ال�����ش��اع��ة  امل������واف������ق:2017/8/14  الث��ن��ني  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3561  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اميرب ي�شاريو لدارة املنا�شبات جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ �شينتو �شتانلي ماندابات  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها يطلب املدعي من عدالة 
املحكمة ت�شجيل الدعوى واعالن املدعي عليها ب�شورة من لئحتها واحلكم بالزامها ان 
توؤدي للمدعي مبلغ اجمايل )50400( درهم وتذكرة عودة بقيمة )2000 درهم( والزامها 
بالر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى العمالية:MB171837424AE  وحددت لها 
جل�شة يوم الثنني املوافق:2017/8/21 ال�شاعة 08.30 �س 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 فاأن احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4404  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ام ام ام غلوبال لتجارة املواد العازلة والواقية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / �شيبويكى كليمينت اوجى  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)48284 درهم( وتذكرة عوده مببلغ وقدره )1800 
وحددت   AE170645029MB:رقم ال�شكوى  يف  وامل�شاريف  وبالر�شوم  درهم( 
 ch1.A.5  لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق  2017/8/24 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
فاأن  تخلفك  الأق��ل، ويف حالة  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6410  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-العتبار للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / حممد ندمي �شبري احمد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وق��دره��ا)10211 دره��م( وتذكرة ع��وده مببلغ وق��دره )800 
  AE174416605MB:رقم ال�شكوى  يف  وامل�شاريف  وبالر�شوم  دره���م( 
ال�����ش��اع��ة 15.00 م�شاءا  امل�����واف�����ق:2017/8/9  الرب���ع���اء  ي���وم  ل��ه��ا جل�شة  وح����ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.1 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�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6120  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-ا����ش���ول ال��ع��م��ران لع��م��ال احل�����داده وال��ن��ج��ارة ذ.م.م 
جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ن�����ش��اأت ك��م��ال ط��ه العليمي  ق��د اأقام 
 13600( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )1500 دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�������ش���اري���ف رقم 
ال�شكوى:MB17435366AE/2017  وحددت لها جل�شة يوم الثنني 
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة م�شاءا   15.00 ال�شاعة   2017/8/14 امل��واف��ق 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4459  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-يو�شف ال�شحي للتجارة العامة جمهول حمل القامة مبا ان 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  املدعي /احمد حممود احمد �شامل  قد 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   44833( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت    MB172909836AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
جل�شة يوم الحد املوافق 2017/8/6 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5586  عمايل جزئي
�س.ذ.م.م  امل��وؤج��رة  باحلافالت  ال��رك��اب  لنقل  1-خدوخيل   / عليه  املدعي  اىل 
جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د خ���ان م���روت خ���ان  ق��د اأقام 
 25.500( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�������ش���اري���ف رقم 
الثنني  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB172483983AE:ال�شكوى
املوافق 2017/8/28 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4397  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�شالون دايل بيوتي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات  كارين باناج مانزانيلو  قد 
درهم(   1400( وق����دره  مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(   10961( وق��دره��ا  عمالية 
وبالر�شوم وامل�شاريف يف ال�شكوى رقم:AE171081198MB  وحددت لها 
 ch1.A.5:جل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/8/23 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6910  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مقهى ريد كاربيت جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /

زينب ابراهيم عبدال�شكور  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات 
والر�شوم  دره���م(   3000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   22482( وق��دره��ا  عمالية 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة رقم ال�شكوى:mb171901254ae  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/8/21 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/2985  عمايل  جزئي 

القامة  ����س.ذ.م.م  جمهول حمل  احلدائق  لتجميل  الرئي�شي  عليه/1-  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/6/12 يف الدعوى املذكورة 
مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��اأن  عليها  املدعى  بالزام  القا�شم  اب��و  طاهر  ل�شالح/ابو  اع��اله 
التنفيذ  وق��ت  يكن  ما مل  نقدا  قيمتها  او  اىل موطنه  العودة  وتذكرة  دره��م   )5961(
قد التحق بخدمة �شاحب عمل اخر والزمتها باملنا�شب من امل�شروفات واعفت املدعي 
قابال  . حكما مبثابة احل�شوري  ذلك من طلبات  عدا  ما  ورف�شت  فيها  ن�شيبه  من 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/1442  عمايل  جزئي 
املحكمة  بان  املحكوم عليه/1- تارجت لالعالنات جمهول حمل القامة نعلنكم  اىل 
ل�شالح/ اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2017/5/29 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت 
باأن توؤدي للمدعي مبلغ )اثني ع�شر  مي�شيلي هرمو�شو هرييرا بالزام املدعى عليها 
الف ومائتان و�شبعة وثمانون درهما( وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما 
من  باملنا�شب  والزمتها  اخ��ر  عمل  �شاحب  بخدمة  التحق  قد  التنفيذ  وق��ت  يكن  مل 
امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه فيها ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما 
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة 
اآل  را�شد بن �شعيد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  با�شم �شاحب  لن�شر هذا الع��الن �شدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1712  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- حممد ابراهيم حممد نعيم جان خالق جمهول 
اأق���ام عليك  ب��ا���ش��ان��داين ق��د  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان املدعي/�شيو ك��وم��ار 
والفائدة  دره��م   )32585( وق��دره  مببلغ  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
والر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم  الثنني املوافق 2017/8/14 
ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/402  مدين كلي

����س.ذ.م.م جمهول  الغذائية  امل��واد  لتجارة  �شواب مو�شى  احمد   -1 / املدعي عليه  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي/جممع دبي ال�شناعي �س.ذ.م.م - حاليا - و�شابقا مدينة 
اأقام  قد  ال��زرع��وين  عبداهلل  حممد  ا�شماعيل  وميثله:علي  ����س.ذ.م.م  ال�شناعية  دب��ي 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ اتفاقية تاجري قطعة الر�س رقم:18006 
بالتزاماتها  املدعي عليها  الم��د( لخالل  يناير 2007 )اليجارة طويلة   10 واملوؤرخة 
التعاقدية بعدم �شداد الجرة والزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب 
املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم  الربعاء املوافق 2017/8/9 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch 1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1332  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- بيج �شيتي فت اوت �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ال��دع��وى ومو�شوعها  اأق����ام عليك  ق��د  ���ش��ني  امل��دع��ي/���ش��ي��ن��ج��وان  ان  مب��ا 
وامل�شاريف.  والر�شوم  والفائدة  دره��م   )13750( وق��دره  مببلغ  املطالبة 
وح��ددت لها جل�شة يوم  اخلمي�س املوافق 2017/8/17 ال�شاعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل  علما بان مت جتديد الدعوى من ال�شطب  .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/2039  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  م�شطفى خان  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
مارك نوكيل قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما 
بالت�شامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )22750( درهم والر�شوم وامل�شاريف 
التام.   ال�����ش��داد  ال�شتحقاق وحتى  ت��اري��خ  م��ن  وال��ف��ائ��دة %12  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب 
وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق  2017/8/17   ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 1.C.14
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/610  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  مالكي وم�شتاأجري ال�شفينة ان واى كى هري كيوليز - ب�شفتها الناقل 
النقل  جمهول حمل  متعهد   - ات�س  بي  ام  كونتور جي  �شبيدي�شن  ماريتامي  كى  ا���س  ام   -2
اأقام  التاأمني العربية �س.م.ل وميثله:�شمري حليم كنعان قد  القامة مبا ان املدعي/ �شركة 
والت�شامم  والتكافل  بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
مببلغ وقدره )36.706( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق  2017/8/9   ال�شاعة 8.30 
�س بالقاعة Ch 2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  

   يف  الدعوى 2017/353  تظلم جتاري
اىل املتظلم �شده / 1-ح�شن حممود عبد ربيع - ب�شفته مدير و�شامن ل�شركة �شركة 
بنك الحتاد   / املتظلم  ان  الق��ام��ة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  ي��رز  انتري  ت�شييد 
الوطني �س.م.ع وميثله:فهد �شلطان علي لوتاه قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله 
ومو�شوعه تظلم من القرار ال�شادر يف المر على عري�شة رقم 587/2017 والر�شوم 
وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2017/8/13   ال�شاعة 08.30 �س 
بالقاعة : Ch 1.B.6  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   .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/324  تظلم جتاري

اىل املتظلم �شده / 1-نا�شر اتونتا فيدا ابو - ب�شفته �شامن لكافترييا الكوخ العربي 
�س.م.ع  الوطني  الحت���اد  بنك   / املتظلم  ان  الق��ام��ة مب��ا  �����س.ذ.م.م جمهول حم��ل 
ومو�شوعه  اع��اله  املذكور  التظلم  عليكم  اأق��ام  قد  لوتاه  علي  �شلطان  وميثله:فهد 
تظلم من القرار ال�شادر يف المر على عري�شة رقم 538/2017 والر�شوم وامل�شاريف. 
 Ch : وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2017/8/13   ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة
B.6.1  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 فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/356  تظلم جتاري

القامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  1-دان�شيزن   / �شده  املتظلم  اىل 
ايرث كومباين ليمتد وميثله:جو�شلني �شبلي خري  �شيغادراي وز  املتظلم /  ان  مبا 
ال�شادر يف  القرار  تظلم من  اع��اله ومو�شوعه  املذكور  التظلم  عليكم  اأق��ام  قد  اهلل 
احلجز التحفظي رقم 324/2017 جتاري والر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة 
يوم الحد املوافق 2017/8/13 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة : Ch 1.B.6  لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف   ، الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

يف اإطار تكرمي منت�شبيها املتميزين على م�شتوى الدولة :

كلية الإمارات للتكنولوجيا تكّرم في�سل الكتبي اأحد طلبتها 
الفائز ببطولة العامل يف اجلوجيت�سو ذهبية 94 كغم 

تقدم اأكرث من 30 فعالية متنوعة 

�سامل بن هويدن رئي�ش جمل�ش اإدارة نادي الذيد : النادي يقدم جمموعة من الربامج 
الريا�سية والثقافية والوطنية خلدمة اأبناء املجتمع خالل عطلتهم ال�سيفية 

اأكد �شامل حممد بن هويدن رئي�س جمل�س اإدارة 
نادي الذيد الثقايف الريا�شي اأن الن�شاط ال�شيفي 
باملركز ال�شيفي لنادي الذيد انفرد بتنظيم عدد 
فعاليات  �شمن  واملنتقاه  املتميزة  الفعاليات  من 
ال�شباب  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة  للهيئة  ب����الدي  ���ش��ي��ف 
بحكومة  الريا�شي  ال�شارقة  وجمل�س  والريا�شة 

ال�شارقة .
ال�شيفية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأن  ه���وي���دن  اب���ن  واأو����ش���ح 
الريا�شية  ال�����ربام�����ج  م����ن  جم���م���وع���ة  ق����دم����ت 
املجتمع  اأب��ن��اء  تخدم  التي  والوطنية  والثقافية 

لهم  ت�شمن  برامج  يف  ال�شيفية  اإجازتهم  خ��الل 
ال�شتفادة احلقيقية من اأجمل ما يف ال�شيف من 

اأن�شطة هادفة .
وحتدث ابن هويدن عن الن�شاط ال�شيفي للنادي 
فعالية   30 جت���اوزت  الفعاليات  اأن  اإىل  م�شريا 
متنوعة �شملت بطولت ريا�شية وزيارات وبرامج 
والقيادة  للوطن  والنتماء  ال��ولء  تك�شب  وطنية 
ورحالت ترفيهية وحما�شرات متنوعة و�شراكات 
والتي  الهادفة  الن�شطة  مع موؤ�ش�شات �شالعة يف 
ت��ت��الق��ى اأه���داف���ه���ا م���ع اأه������داف ال���ن���ادي و�شيف 

اإىل  ل��الرت��ق��اء بال�شباب وال��ن�����سء. واأ���ش��ار  ب��الدي 
الذيد  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  خ��الل  م��ن  هدفنا  اأن 
ال�شباب  ه��و  ال�شيفي  الن�شاط  على  وال��ق��ائ��م��ني 
جمموعة  تنفيذ  خ��الل  من  ا�شتفادتهم  وحتقيق 
الرتفيهية  والأل��ع��اب  والفعاليات  الأن�شطة  م��ن 
واحل��رك��ي��ة ب��ج��ان��ب ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ت��اأه��ل��ي��ه��م يف 
جمال الرماية من خالل �شالة الرماية وكذلك 
الكاراتيه وال�شباحة وتن�س الطاولة وكرة ال�شالت 
بدنيا  ت��وؤه��ل��ه��م  وجميعها  ال��ن��ف�����س  ع��ن  وال���دف���اع 
ودعوتهم  منهم  العنا�شر  اأف�شل  اإختيار  بجانب 

للم�شاركة  ودعمهم  ال��ع��ام  ط��وال  اللعب  ملوا�شلة 
رافد  ليكونوا  ال�شيفية  والأن�شطة  البطولت  يف 

لالحتادات الريا�شية يف كل اللعاب.
امل�����ش��ارك��ني ط���وال الفرتة  اأن  اب���ن ه��ودي��ن  وب���ني 
التي  امل�شابقات  م��ن  العديد  ان��خ��رط��وا   ال�شابقة 
هدفت اإىل  املحافظة على �شحة الإن�شان موؤكدا 
ق��ي��ادة الدولة  ل��ت��وج��ه��ات  ت��رتج��م  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأن 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  روؤي���ة  تنفيذ  ع��ن  ف�شال 
ال���دك���ت���ور ���ش��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ع�شو 
املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم ال�شارقة يف ا�شتثمار 

طاقات وقدرات ال�شباب .
واأ�شاد بتوافد اأعداد كبرية من الطلبة للم�شاركة 
بفعاليات �شيف بالدي لنادي الذيد  وبزيادة اأعداد 
الفعاليات  انطالقة  م��ع  بلغوا  ال��ذي��ن  امل�شاركني 
ابن  وتوجه  الأعمار  خمتلف  من  م�شارك   500
اإجن���اح  ك��ل م��ن ي�شهم يف  اإىل  ب��ال�����ش��ك��ر  ه���وي���دن  
الذيد من موؤ�ش�شات  لنادي  والفعاليات  الأن�شطة 
�شبه  وموؤ�ش�شات  خا�س  وقطاع  حكومية  وجهات 

حكومية واأفراد وو�شائل اإعالم والرعاة 
واأب����دى ترحيب ن���ادي ال��ذي��د ب��الب��ن��اء م��ن كافة 

الن���دي���ة ل���ش��ي��م��ا خ����الل ن�����ش��اط ���ش��ي��ف ب���الدي 
للم�شاركة يف البطولت املختلة والتمرن يف �شالة 
ال��رم��اي��ة وغ��ريه��ا م��ن ال�����ش��الت ب��ه��دف ت�شافر 
المارات  دول��ة  ريا�شة  خلدمة  وتكاملها  اجلهود 

العربية املتحدة .

كلية  اأ���ش��رة  وال�شرور  الفرحة  غمرت 
ت�شاهد  وه��ي  للتكنولوجيا  الم���ارات 
م���ن ع��ل��ى ���ش��ا���ش��ة ال��ت��ل��ف��زي��ون اأح���د 
ي�شتقبله  ال��ك��ت��ب��ي  ف��ي�����ش��ل  ط��ل��ب��ت��ه��ا 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
اأب����و ظبي  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د  اآل  زاي����د 
امل�شلحة م�شاء  للقوات  الأعلى  القائد 
اإي�����اه لفوزه  الث���ن���ني امل��ا���ش��ي م��ه��ن��ئ��اً 
العامل لريا�شة اجلوجيت�شو  ببطولة 
وح�����ش��ول��ه ع��ل��ى ذه��ب��ي��ة 94 ك��غ��م يف 
موؤخراً  ج��رت  التي  الدولية  امل�شابقة 

واإع��ت��زازاً مبا  . من جهتها  يف بولندا 
على  الكتبي  في�شل  ال��ط��ال��ب  اأجن���زه 
امل�شتوى الريا�شي العاملي اأقامت كلية 
المارات للتكنولوجيا حفاًل تكرميياَ 
بهيجاً للكتبي ح�شره رئي�س واأع�شاء 
الهيئتني  واأع�����ش��اء  الم���ن���اء  جمل�س 
الكادميية والإدارية ومنت�شبي الكلية 
 – البلو�شي  حممد  يو�شف  والأ�شتاذ 
يف  واملنتخبات  الفنية  الدارة  م��دي��ر 
لريا�شة اجلوجيت�شو  الإمارات  اإحتاد 
امل�شرف  ال��ق��ب��ي�����ش��ي  ي��ا���ش��ر  والأ����ش���ت���اذ 

الفني يف الإحتاد .
 – القيمري  غ�شان  الربوفي�شور  ب��داأ 
للتكنولوجيا  الم����ارات  كلية  رئي�س 
احل���ف���ل ب��ت��ه��ن��ئ��ة ال��ك��ت��ب��ي ك���ون���ه اأح���د 
الريا�شي  ت���اأري���خ���ه  ع���ل���ى  ط��ل��ب��ت��ه��ا 
الكلية  يف  وال��درا���ش��ة  بالفوز  احل��اف��ل 
مبهرة  نتائج  وحتقيقه  واح��د  اآن  يف  
بهذه  ال���دول���ة  اإه���ت���م���ام  اىل  م�����ش��رياً 
اللعبة خا�شًة يف اإمارة اأبو ظبي حيث 
اأخ���ذت اللعبة ح��ي��زاً م��ن الإه��ت��م��ام يف 

املدار�س يف الإمارة.

وائل  الأ�شتاذ  الإجت���اه حت��ّدث  ذات  يف 
المناء  جم��ل�����س  – رئ��ي�����س  الن���ق���ر 
قائاًل اأّن الكتبي يعترب مفخرًة للكلية 
كونه اأحد طلبتها وكذلك للدولة مبا 
حققته من فوز عاملي يف هذ اللعبة . 
اًل  بعد ذلك قدم الكتبي �شرحاً مف�شّ
وت�شجيع  اجل��وج��ي�����ش��ت��و  ل��ع��ب��ة  ع����ن 
���ش��اح��ب ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي���د اآل 
القائد  ظ��ب��ي  اأب�����و  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان 
على  ال�شباب  امل�شلحة  للقوات  العلى 
ان  اىل   1998 عام  اللعبة منذ  هذه 

اأ���ش��ب��ح الآن ل���دى ال���دول���ة والحت����اد 
جياًل من ال�شباب املوؤهل للفوز حملياً 
وع��رب��ي��اً ودول���ي���اً.ويف خ��ت��ام احل��ف��ل مت 
ت��ك��رمي امل��ح��ت��ف��ى ب��ه م��ن ق��ب��ل رئي�س 
بدرع  الأمناء   ورئي�س جمل�س  الكلية 
تقديرية  ه��دي��ة  ل���ه  وق���ّدم���ا  ال��ك��ل��ي��ة 
اإح���ت���ف���اًء مب���ا ح��ق��ق��ه م���ن ف����وز عاملي 

م�شرف يف م�شابقة بولندا الأخرية .
اىل ذلك اأطلق  رئي�س جمل�س المناء 
جديدة  م��ب��ادرة  النقر  وائ��ل  الأ�شتاذ 
ب��ف��ت��ح ن�����ادي داخ�����ل ك��ل��ي��ة الم������ارات 

اجلوجي�شتو  ل��ل��ع��ب��ة  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
لها  وتعزيزاً  دعماً  والأ�شاتذة  للطلبة 

ن��وع��ه على  م��ن  الول  ال��ن��ادي  ليكون 
 . اخلا�شة  الكليات  يف  الدولة  �شعيد 

ال�شور  ال��ت��ق��ط��ت  احل��ف��ل  خ��ت��ام  ويف 
التذكارية باملنا�شبة .  

تنطلق اليوم ال�شبت مناف�شات اجلولة الأوىل من بطولة 
يف  للجوجيت�شو  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ك��ا���س 
ن�شختها الثانية التي �شتقام من 5 جولت بعد ان كانت 

مكونة من 3 جولت العام املا�شي. 
تلك   مناف�شات  العني  ن��ادي  ي�شت�شيف  ان  املنتظر  وم��ن 
اجلولة يف �شالة ا�شتاد خليفة بن زايد اآل نهيان مب�شاركة 
184 لعبا ولعبة من خمتلف اندية الدولة، ويت�شدر 
ال��ذي ميتلك واح��دة من اه��م اكادمييات  ن��ادي الوحدة 
ال�����ش��رق الو����ش���ط خم��ت��ل��ف الن���دي���ة يف ع���دد الالعبني 
وال��الع��ب��ات امل�����ش��ارك��ني ح��ي��ث ي��رف��ع ���ش��ع��اره يف اجلولة 
 34 ب�  42 لعبا ولعبة، فيما ي�شارك اجلزيرة  الوىل 
لعبا ولعبة، والعني ب� 32 لعبا ولعبة، والأهلي ب� 11 
لعبا ولعبة، والظفرة فرع املرفاأ ب� 9 لعبني ولعبات، 
العروبة، و6  ن��ادي  ومثلهم من مركز عجمان، و7 من 

من نادي المارات، ومثلهم من نادي الن�شر، والظفرة ب� 
5 لعبني،  واكادميية اجيال ب� 4 لعبني،  ومركز ليوا 

بالطفرة 4 لعبني اي�شا، ونادي الو�شل 3 لعبني، 
غياثي  وم��رك��ز  لع��ب��ان،  يا�س  وبني  لع��ب��ان،  وال�شارقة 
بالعبان،   بالطفرة  زايد  مدينة  ومركز  اي�شا،  بالعبان 
والقوات امل�شلحة بالعب واحد، ومثله من مدر�شة خولة 

الع�شكرية.
وم��ن اب���رز ال���ش��م��اء امل�����ش��ارك��ة يف تلك اجل��ول��ة الالعب 

احلزام  يف  للنا�شئني  العامل  بطل  الكعبي  حميد  خليفة 
الزرق، وزميله خليفة البلو�شي لعب املنتخب الوطني، 
والذي ي�شتعد للم�شاركة حميد الكعبي - ع�شو املنتخب 
الآ���ش��ي��وي��ة يف فيتنام  ال��ب��ط��ول��ة  ال��وط��ن��ي وم�����ش��ارك يف 
اأغ�����ش��ط�����س اجل������اري، وح��م��ي��د ال��ك��ع��ب��ي ع�����ش��و املنتخب 
ن���ادي العني  ال��وط��ن��ي، وح��م��دان اح��م��د البلو�شي لع��ب 
لعبة  ال��ي��اف��ع��ي  وودمي����ة  البنف�شجي،  احل����زام  ���ش��اح��ب 
للم�شاركة  ت�شتعد  التي  الوطني  واملنتخب  العني  ن��ادي 

وكان  اجل��اري.  اغ�شط�س  بفيتنام  ال�شيوية  البطولة  يف 
وحل  الكا�س،  بلقب  املا�شي  املو�شم  ف��از  قد  العني  ن��ادي 
اجلزيرة و�شيفا، وجاء الوحدة يف املركز الثالث. وتقام 
بهدف  امل��واط��ن��ني  وال��الع��ب��ات  لالعبني  البطولة  تلك 
حتفيز املناف�شة بني الأندية، لتفريغ الالعبني املوؤهلني 
اجلزيرة  نادي  ي�شت�شيف  و�شوف  الوطنية.  للمنتخبات 
بنادي  الثالثة  اجلولة  تقام  فيما  منها،  الثانية  اجلولة 
بالظفرة،  التعليمي  بينونة  مبجمع  والرابعة  ال�شارقة، 

واخلام�شة ب�شالة ايبيك ارينا يف ابوظبي والتي �شت�شهد 
تتويج البطل.

الفنية  الدارة  مدير  البلو�شي  يو�شف  اك��د  ناحيته  من 
البيئة  اإيجاد  يف  مهما  دورا  عليها  الندية  ان  بالحتاد 
وان  الوطنية،  للمنتخبات  الالعبني  لإع���داد  املالئمة 
ال���ربام���ج امل��ت��ب��ع��ة م���ن امل���درب���ني ف��ي��ه��ا ج��م��ي��ع��ا موحدة 
ومعتمدة من قبل اجلهاز الفني للمنتخب، م�شريا اىل 
الدولة،  ان��دي��ة  خمتلف  ب��ني  ق��وي��ة  مناف�شة  يتوقع  ان��ه 
وخ�شو�شا التي متلك لعبني يف كل الفئات وهي العني 

والوحدة واجلزيرة.
�شوف  الوىل  للجولة  ال��وزن  اج���راءات  البلو�شي:  وق��ال 
املناف�شات  ام��ا  �شباحا،  التا�شعة  ال�شاعة  مت��ام  يف  ت��ب��دا 
يدير  و�شوف  �شباحا،  ع�شرة  احلادية  تنطلق يف  ف�شوف 

النزالت حكام معتمدون من قبل الحتاد.

مب�شاركة 184 العبا والعبة من خمتلف اأندية الدولة 

كا�ش رئي�ش الدولة للجوجيت�سو ينطلق اليوم من �ستاد خليفة 

فريق اأبوظبي ي�سارك يف �سباق اأف�سل زمن ببطولة العامل لزوارق الفورمول 2
الأف�شل  الزمن  �شباق  يف  اأبوظبي  فريق  ي�شارك 
مناف�شات  اإط����ار  يف  ال�شبت  ال��ي��وم  ينطلق  ال���ذي 
اجل���ول���ة ال��ث��ال��ث��ة م���ن ب��ط��ول��ة ال���ع���امل ل�����زوارق 
تون�شربج  م���دي���ن���ة  يف  امل���ق���ام���ة   2 ال����ف����ورم����ول 

الرويجية.

الت�شفيات  بنظام  زمن  اأف�شل  مناف�شات  وتنطلق 
اإىل  امل�شاركة  ال��ف��رق  تق�شيم  �شيتم  حيث  امل��ع��ت��اد 
جمموعتني تناف�س كل جمموعة من اأجل اإحراز 

الزمن الأف�شل.
واأعرب �شامل الرميثي رئي�س بعثة فريق اأبوظبي 

اأبوظبي  ف��ري��ق  اأع�������ش���اء  ال��ك��ام��ل��ة يف  ث��ق��ت��ه  ع���ن 
على  موؤكدا  مبهرة  نتائج  حتقيق  على  وقدرتهم 
اأهمية حتقيق اأحد املراكز الأوىل يف �شباق اأف�شل 
زمن حيث اأنه �شيكون حمطة العبور اإىل ال�شباق 

الرئي�شي يوم الأحد املقبل.

الأج��واء ممهدة لنت�شار جديد لفريق  اإن  وق��ال 
اأبوظبي من اأجل حتقيق الفوز يف اجلولة احلالية 
اإيجابية  والنتائج  ق��وي��ا  الأداء  ي��ك��ون  اأن  ب�شرط 
يف ���ش��ب��اق اأف�����ش��ل زم���ن م��ن اأج���ل دخ���ول ال�شباق 

الرئي�شي مبعنويات عالية.

وجنم  مت�شابق  القمزي  را���ش��د  اأع���رب  جانبه  م��ن 
اأبوظبي عن ثقته يف حتقيق نتيجة  فريق زوارق 
متميزة يف �شباق اأف�شل زمن والتاأهل اإىل ال�شباق 
النهائي. ومن جانبه قال حممد املحريبي قائد 
الزورق 36 من فريق اأبوظبي اإنه متحم�شا كثريا 

للم�شاركة يف ال�شباق.
م�شريا اإىل اأن البطولة ت�شم العديد من الالعبني 
املتميزين وتكمن قوة املناف�شة من خالل تواجد 
املراكز  ال�شابق وح�شدوا  باللقب يف  ف��ازوا  اأبطال 

الأوىل ل�شنوات طويلة.



السبت   5   أغسطس    2017  م   -   العـدد  12088  
Saturday  5   August   2017  -  Issue No   1208816
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      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4610  عمايل جزئي
املعامالت  وت��خ��ل��ي�����س  ل��ل��ط��ب��اع��ة  ال�����ش��ري��ع  ع��ل��ي��ه / 1-الخ���ت���ي���ار  امل���دع���ي  اىل 
������س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /اي��ري��ن ب��راج��ا بينيدا  قد 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام 
وامل�شاريف رقم  والر�شوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000   38651(
ال�شكوى:MB171263673AE  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 
باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  القا�شي  مبكتب  �س   08.30 ال�شاعة   2017/8/10
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2349  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-كومريكا انرتنا�شيونال للتجارة �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /ا�شحاق �شو�شا كل  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   43200( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
الربعاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت    MB169123212AE:ال�شكوى رقم 
املوافق 2017/8/16 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4492  عمايل جزئي
���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة  ان�شنتف لل�شياحة  اىل املدعي عليه / 1-جلوبال 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  نارتى  قد  املدعي /ليزل تويال  ان  مبا 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   49172( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb171479734ae  وحددت لها جل�شة 
يوم الثنني املوافق 2017/8/7 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/7502  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-هوا�شانغ لتجارة قطع غيار ال�شيارات �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /عبدال�شتار عبدالرحمن  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )15100 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB174282344AE  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/8/14 ال�شاعة 15.00 م�شاءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5060  عمايل جزئي

القامة  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  لل�شحن  وورل��د  / 1-ه��اي تك  املدعي عليه  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها  مبا ان املدعي /وقا�س احمد حممد عا�شق  قد 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )22583 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
وحددت    mb1711121086ae:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2017/8/10 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�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2222  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-ال����رباق خل��دم��ات ح��را���ش��ة الب��ن��ي��ة ������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد  �شوكت علي   وقا�س   / املدعي  ان  القامة مبا 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)30060  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB167970513AE  وحددت لها 
جل�شة يوم الثالثاء املوافق:2017/8/22 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6796  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-املنا�شب ملكافحة احل�شرات وجتميل الرا�شي �س.ذ.م.م جمهول 
اأق��ام عليك الدعوى  ف��اروق حممد رفيق  قد  ان املدعي / عمر  حمل الق��ام��ة مبا 
عوده  وت��ذك��رة  دره��م(  وق���دره���ا)8553.3  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
  MB170854179AE:مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى
ال�����ش��اع��ة 15.00 م�شاءا  امل������واف������ق:2017/8/9  الرب���ع���اء  ي���وم  ل��ه��ا ج��ل�����ش��ة  وح�����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
       اإعادة اعالن 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  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ك���روز   فرينانديز 
ع��وده مببلغ )2000 دره��م( والر�شوم  وت��ذك��رة  عمالية وق���دره���ا)13210 دره��م( 
وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB173804918AE  وحددت لها جل�شة يوم 
الثنني املوافق:2017/8/7 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 فاأن 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5676  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اخلليج الذهبي خلدمات تنظيف املباين جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / �شداد ح�شني �شاه جالل  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)15968  عمالية  مب�شتحقات 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB174049342AE  وحددت لها جل�شة 
لذا   ch1.A.2:بالقاعة م�شاءا   15.00 ال�شاعة  امل���واف���ق:2017/8/7  الثنني  ي��وم 
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 ، مع تق�شري مدة العالن   .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6595  عمايل جزئي
ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ما�شون  ب��اي  �شيورو�س  1-مقهى   / عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  كاريونيل   بواكني  جينيفر   / املدعي 
درهم(   3000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)15907  عمالية  مب�شتحقات 
  mb174951832ae:ال�شكوى رق��م  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
ال�����ش��اع��ة 15.00 م�شاءا  امل�������واف�������ق:2017/8/7  الث���ن���ني  ي����وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
       اإعادة اعالن 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  دره����م(   2000( مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره����م(  وق����دره����ا)15687  عمالية 
يوم  جل�شة  لها  وح���ددت    MB174423668AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف 
فاأنت  لذا   ch1.A.2:بالقاعة م�شاءا   15.00 ال�شاعة  امل��واف��ق:2017/8/7  الثنني 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/6250  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�شاهد م�شطفى للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / حممد ظفر اقبال احمد بخ�س  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
وقدره  ع��وده مببلغ  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)12693  عمالية  املطالبة مب�شتحقات 
  AE173420880mb:رقم ال�شكوى  يف  وامل�شاريف  وبالر�شوم  دره��م(   800(
ال�����ش��اع��ة 15.00 م�شاءا  امل������واف������ق:2017/8/9  ي���وم الرب���ع���اء  ل��ه��ا ج��ل�����ش��ة  وح�����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6216  عمايل جزئي
����س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان  اىل املدعي عليه / 1-ورب��ال جبل نقليات 
املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  �شينغ   ب��ود  �شينغ  ه��اري��ال   / املدعي 
مب�شتحقات عمالية وقدرها)12108 درهم( وتذكرة عوده مببلغ وقدره )800 درهم( 
لها  رقم:AE174523631MB  وحددت  ال�شكوى  يف  وامل�شاريف  وبالر�شوم 
 ch1.A.1:جل�شة يوم الربعاء املوافق:2017/8/9 ال�شاعة 15.00 م�شاءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/2801  عمايل  جزئي 
ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م   للتجارة  الذهبي  النيزك  عليه/1-  املدعي  اىل 
بان  نعلنكم  وعليه  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  اق��ام  ق��د  م�شلم  حممد  �شاكر  املدعي/احمد 

املحكمة حكمت بتاريخ 2017/7/31  احلكم التمهيدي التايل:
للتحقيق  باحالتها  الدعوى  الف�شل يف مو�شوع  وقبل  املحكمة مبثابة احل�شوري  حكمت 
بتاريخ:2017/2/20  تع�شفيا  ف�شلته  عليها  املدعي  ان  الثبات  طرق  بكافة  املدعي  ليثبت 
للتحقيق  وح���ددت  ال��ط��رق  وب���ذات  ذل��ك  بنفي  عليها  للمدعي  و�شرحت  الف�شل  و�شبب 
جل�شة:2017/8/13 ال�شاعة التا�شعة والن�شف �شباحا مبكتب القا�شي على ان ينتهي خالل 
يف  الف�شل  وابقت  املحدده  للجل�شه  �شهودهم  اح�شار  اخل�شوم  وعلى  بدئه  من  ا�شبوعني 
امل�شروفات و�شرحت للمدعي باعالن املدعي عليها مبنطوق هذا احلكم بالن�شر ، وحددت 

لها املحكمة جل�شة يوم الحد املوافق:2017/8/13 ال�شاعه التا�شعه والن�شف. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/1607  عمايل  جزئي 
اىل املدعي عليه/1- التاج امللكي للخدمات الفنية جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/

بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  احل�شن  اب��و  حممد  علي  اح��م��د 
2017/5/11  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/احمد علي حممد ابو احل�شن بالزام املدعى 
عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )15.522( درهم وتذكرة عودة ملوطنه عينا او مقابلها نقدا 
ما مل يكن قد التحق بالعمل لدى �شاحب عمل اخر والزمتها باملنا�شب من امل�شروفات 
واعفت املدعي من ن�شيبه منها ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/2708  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- هو�شبيتاليتي دايناميك�س م.د.م.���س جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف    2017/5/31 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
توؤدي  باأن  عليها  املدعى  بالزام  ا�شيمي  اولميدى  ل�شالح/ا�شماء  اعاله  املذكورة 
او قيمتها نقدا ما  العودة اىل موطنها  للمدعية مبلغ )8666.66( درهم وتذكرة 
باملنا�شب  والزمتها  اخر  �شاحب عمل  بخدمة  التحقت  قد  التنفيذ  وقت  تكن  مل 
من امل�شروفات واعفت املدعية من ن�شيبها فيها ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات 
. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1954  تنفيذ عمايل 
جمهول  ����س.ذ.م.م  الفنية  لالعمال  م�شباح  احمد  �شده/1-  املنفذ  اىل 
�شليمان  ال���رازق  عبد  التنفيذ/م�شطفى  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
والزامك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام   ق��د  �شالح 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )900( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/7328  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مابكوم للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد  �شاوهان   املدعي /للن  ان  مبا 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )13504 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )2000 
  MB175202259AE:ال�شكوى رق���م  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره����م( 
وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2017/8/8 ال�شاعة 08.30 �س مبكتب 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل   

)وامرت بتق�شري املدة(. 
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/7385  عمايل جزئي

حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  الفنية  لالعمال  النه�شة  1-رك��ن   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام عليك الدعوى  القامة مبا ان املدعي / رام لك�شمن كومال ن�شاد ن�شاد قد 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)9965 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  mb175603412ae:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2000(
م�شاءا   15.00 ال�شاعة  امل����واف����ق:2017/8/14  الث��ن��ني  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.1 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�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/6244  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-العائدة لالعمال الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  ان املدعي / بيجو �شوري�س �شوري�س  قد 
مب�شتحقات عمالية وقدرها)15120 درهم( وتذكرة عوده مببلغ وقدره )800 درهم( 
لها  رقم:AE174375334MB  وحددت  ال�شكوى  يف  وامل�شاريف  وبالر�شوم 
 ch1.A.1:جل�شة يوم الربعاء املوافق:2017/8/9 ال�شاعة 15.00 م�شاءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/2138 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- ال�شار  لتجارة ال�شماك �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/هاريدا�س �شريدهران بيالى  وميثله:عبدالرحمن 
امل��ذك��ورة اعاله  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك   ق��د  امل��ط��وع  ح�شن حممد 
املبلغ املنفذ به وقدره )141679( درهم اىل طالب التنفيذ  والزامك بدفع 
2016 جتاري  ل�شنة  رق���م:1483  ال��دع��وى  - يف   : ثانيا   ، املحكمة  او خزينة 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  مو�شع.وعليه  التحكيم  حكم  على  بالت�شديق  كلي 
املذكور خالل  بالقرار  التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام  الج��راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5012   

املنذر  : عبد الواحد بن �شبيب العقارية )حاليا( بن �شبيب العقارية )�شابقا( 
املنذر  اليهما : 1- الثقة لتجارة االثاث امل�شتعمل - موؤ�ش�شة فردية - مالكها / عبداهلل حممد رم�شان حممد - 

�شفته امل�شتاأجر ، 2- حممد جميل حممد امني - �شفته حمرر ال�شيكات   -  )جمهوال حمل االإقامة(
  

  

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5013   

املنذر  : عبد الواحد بن �شبيب العقارية )حاليا( بن �شبيب العقارية )�شابقا( 
املنذر  اليهما / 1- اجلهد ال�شريع لكي املالب�س - �شفتها امل�شتاأجرة 

2- ميثاء خلفان را�شد ماجد غراب احلمريي  - �شفتها حمررة ال�شيكات - )جمهوال حمل االإقامة(
  

  

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5011   

املنذر : عبد الواحد بن �شبيب العقارية )حاليا( بن �شبيب العقارية )�شابقا( 
املنذر  اليهما : 1- الهنا لتجارة املالب�س الن�شائية - �س ذ م م  - �شفتها امل�شتاأجرة    2- قي�س مريخيل 

- �شفته حمررة ال�شيكات - )جمهولة حمل االإقامة(
  

  

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/1890 تنفيذ جتاري
امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ارق����وا لل�شياحه جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  اىل 
وميثله:عبدالرحمن  ���س.ذ.م.م   ال�شيارات  لتاجري  التنفيذ/دبي  طالب 
ح�شن حممد املطوع قد اأقام عليك  الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )18771( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحكمة   وعليه  او خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/2187 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ ���ش��ده/1- �شاين ك���وران جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
اأقام عليك  الدعوى  طالب التنفيذ/�شاره احمد علي البخيت قد 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)30365( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/435 تنفيذ �سرعي
اىل املنفذ �شده/1- ايات البياع جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/

اأقام  حازم حممد عبد اجلواد مرزوق وميثله:عبداهلل ح�شن احمد طاهر قد 
ال�شادر  احل��ك��م  تنفيذ  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  
بال�شتئناف  وامل���ع���دل  م�شلمني  ن��ف�����س  اح����وال  رق��������م:203/2015  ال���دع���وى  يف 
رقم:955+1000/2015 ا�شتئناف احوال �شخ�شية ومواريث ، ب�شداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )285.153( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف من تاريخ ال�شتحقاق.   
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/993 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ ���ش��ده/1- ان��رتان��ي��ك روب���رت ب��ي��دوي��ان  جم��ه��ول حمل 
املال  احمد  ح�شن  عبداهلل  التنفيذ/�شعيد  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة 
وميثله:ح�شن حممد ح�شن متيم  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )884476.50( 
املحكمة  املحكمة  .وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

        يف الدعوى رقم 2017/54 بيع عقار مرهون
اىل املنفذ �شده/1- فار�س �شمري رفاعي احلمود 2- علياء عالء طوقان  جمهويل حمل 

القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�شرف ابوظبي ال�شالمي
وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي.

املطالب  القيمة  ل�شداد  اعالنكم  ب��ت��اري��خ:2017/7/24  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
املبني  العقار  بيع  وال  الع��الن  تاريخ  يوم من  دره��م خالل 30  بها )1.295.766/79( 
او�شافه ادناه بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة:295 من قانون الجراءات املدنية )نوع 
البلدية:392- رقم   - الر����س:103  رقم   - دبي  املنطقة:مر�شى   - �شكنية  العقار:�شقة 
ال��وح��دة:1606 - رقم  286 - رقم املبنى:3 - ا�شم املبنى:بارك ايالند فريفيلد - رقم 

الطابق:16 - م�شاحة العقار:73.95 مرت مربع
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

        يف الدعوى رقم 2017/13 بيع عقار مرهون
اىل املنفذ �شده/1- حممد حازم حممد لبيب حممد اخل�شري  جمهول حمل القامة 

مبا ان طالب التنفيذ/بنك ابوظبي التجاري
وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي.

املطالبة  قيمة  ل�شداد  اعالنكم  ب��ت��اري��خ:2017/7/24  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
وقدرها )2.711.404( درهم خالل �شهر من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاله واإل 
قانون الجراءات  امل��ادة 295 من  لن�س  املزايدة وفقا  الرهن بطريق  العقار حمل  بيع 
املدنية )نوع العقار:فيال R-PALMERA111-TH-09 - املنطقة:وادي ال�شفا 

6 - رقم الر�س:2558 - رقم البلدية:2270-664 - امل�شاحة:214.10 مرت مربع(
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

        يف الدعوى رقم 2017/70 بيع عقار مرهون
اىل املنفذ �شده/1- دليب راهولن  جمهول حمل القامة 

مبا ان طالب التنفيذ/بنك ابوظبي التجاري
وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي.

ق���ررت حمكمة دب��ي الب��ت��دائ��ي��ة ب���ت���اري���خ:2017/7/25 اع��الن��ك��م ل�����ش��داد قيمة 
املطالبة وقدرها )18979953.34( درهم واإل بيع العقار حمل الرهن عن طريق 
املزايده باملزاد العلني وهو عبارة عن قعة ار�س )املنطقة:الثنية الرابعة - رقم 

الر�س:3680( وذلك خالل 30 يوم من تاريخ العالن
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/746  ا�ستئناف جتاري    

ذ.م.م جمهول حمل  للتجارة  �شتار  لينك  ملتي   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  ق��د  �شومل   ف���ادي   / امل�شتاأنف  ان  الق��ام��ة مب��ا 

ال�شادر بالدعوى رقم 1061/2015 جتاري كلي بتاريخ:2016/5/19     
وحددت لها جل�شه يوم الثالثاء املوافق 2017/8/8 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/302  مدين كلي
اىل املدعي عليه / 1- الن�شاري هاو�شينج - منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/تيكوم لال�شتثمارات - منطقة حرة ذ.م.م وميثله:علي 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال��زرع��وين  ع��ب��داهلل  حممد  ا�شماعيل 
املطالبة بف�شخ عقد اليجار طويل الجل املوؤرخ يف:2009/6/25 لعدم �شداد 
الج���رة وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف والت��ع��اب. وح���ددت لها جل�شة ي���وم  الربعاء 
املوافق 2017/8/9 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 1.C.15 لذا فاأنت مكلف 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/378  مدين كلي

اىل املدعي عليه / 1- امللكي ل�شناعة املنتجات القطنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/جممع دبي ال�شناعي �س.ذ.م.م حاليا - مدينة دبي ال�شناعية �س.ذ.م.م )�شابقا( 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال��زرع��وين  ع��ب��داهلل  حممد  ا�شماعيل  وميثله:علي 
عليها  امل��دع��ي  لخ��الل  يف:2007/3/26  امل���وؤرخ  الم��د  طويل  الي��ج��ار  عقد  بف�شخ  الق�شاء 
بالتزاماتها التعاقدية بعدم �شداد الجرة الزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم  الثالثاء املوافق 2017/8/8 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch 2.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  .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/230  عقاري كلي

لال�شتثمارات  غري�شي  دب��ي   -2 انرتبراي�شز  ب��روب��ارت��ى  1-مينك   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
العقارية ليمتد وميثلها املدعي عليها الوىل 3- �شاميون جون ايفر�شت جمهويل حمل 
القامة مبا ان املدعي /  فيا�شي�شالف ايجوروف  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بتثبيت ملكية العقار املبيع )املحل( الكائن امارة دبي - املدينة العاملية - حي 
اليونان )ا�س-6 ، ال 12( للمدعي وذلك بالق�شاء ب�شحة ونفاذ مذكرة التفاهم املربمة 
وامل�شاريف  والر�شوم  طرفيه  بني  احلا�شل  البيع  �شند  وامل���وؤرخ���ة:2008/12/1  بينهم 
والتعاب )جميع الطلبات مو�شحة تف�شيليا يف �شحيفة الدعوى( وحددت لها جل�شة 
لذا    Ch 1.B.8  : بالقاعة  11.00 �س  ال�شاعة     2017/8/14 املوافق  الثنني  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2252  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- ان ا�س جيه للخدمات الفنية - �س ذ م م    جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ معني ا�شغر ا�شغر علي -  قد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )9961( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   868 مبلغ  اىل  بال�شافة 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/2363  تنفيذ عمايل 
جمهول  ����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  الطل�س  جبال  �شده/1-  املنفذ  اىل 
منري  حممد  منري  ار�شد  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )26864(  به  املنفذ 
فان  املحكمة.  وعليه  ر�شوم خلزينة  دره��م  بال�شافة اىل مبلغ )2082( 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/2383  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- وايت فلكون للتنظيف واخلدمات الفنية �س.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد �شوكت عبدالر�شيد 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )4150( وق��دره  به  املنفذ 
فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  دره��م   )621( مبلغ  اىل  بال�شافة 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/2637  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- الريامي للمالحة والمداد �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/راجي�س �شوراكايى قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )31780( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )2009( 
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�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/04213/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/05107/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده :  جمعية الأمل -  جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : م�شرح دبي الجتماعي ومركز الفنون    

 ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:
1- الزام املدعي عليه باخالء العني املوؤجرة وت�شليمها للمدعي خالية من 

ال�شواغل
2- الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية بدل اليجار عن الفرتة املطالب 
بها مببلغ 55000 اعتبارا من 2015/10/1 وحتى تاريخ تاريخ 2016/9/30 

وما ي�شتجد من بدل بواقع بدل ايجار �شنوي مقداره 55000 درهم 
3- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

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

اتخاذ الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/04287/2017 / �سناعي    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03430/2017  �سناعي - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده : جرين لند ل�شناعة املنتجات املطاطية - �س ذ م م 
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : مدينة دبي ال�شناعية - �س ذ م م      
 ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:

للفرتة من  اليجارية  القيمة  دره��م   490865 وق��دره  مبلغ  �شداد   -1
2015/6/14 ولغاية 2016/5/13 

يف  وال���ش��الح  ال�شيانة  اع��م��ال  لقاء  دره���م(   1.134.667( مببلغ   -2
العني املوؤجرة 

3- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر يوم 
من تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة 

�شوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
   اعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/05706/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : احمد عبداهلل ح�شن مراد عبداهلل اللنجاوي 

مبا اأن املدعي : ا�شود هولدينج ليمتد 
 قد اأقام �شدكم الدعوى 02/05706/2017 جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية -  ان املدعي عليه مل ب�شداد املبالغ املرت�شدة بذمته وهي عبارة عن القيمة 
)�شتة  دره��م   56.547 وق��دره  مببلغ   2017/6/4 اىل   2016/9/20 من  امل��دة  عن  اليجارية 
وخم�شون الفا وخم�شمائة و�شبعة واربعون درهم( وما ي�شتجد من اجرة حتى تاريخ ت�شليم 

العني املوؤجرة 
اخالء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �شداد الأجرة للماأجور للفرتة من 2016/9/20  
وحتى  2017/6/4  فرت�شد بذمته مبلغ 56.547 درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره 

بال�شداد او الإخالء يف 2016/11/30  
مطالبة مالية - انه تر�شد بذمة املدعى عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من  2016/9/20 

وحتى 2017/6/4  و رغم اخطاره يف 2016/11/30  ميتنع عن ال�شداد 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

املوافق  الثنني  ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اعالنكم  اع��ادة  الق�شائية  اللجنة  وق��ررت 
2017/8/7  ال�شاعة 2.30م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة ال�شاد�شة( بالدائرة الإبتدائية 
بتق�شري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  الن�شر.  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�شافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات . 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
)اإعالن حكم بالن�سر(  اإعالن حكم غيابي

 يف الدعوى رقم 02/04646 جتاري ل�سنة 2017 ايجارات
املحكوم له طالب الإعالن/ مدينة دبي ال�شناعية )�س.ذ.م.م(

املحكوم عليه املطلوب اإعالنه/ اأونالين دي�شرتيبيو�شن لوجي�شتك�س)�س.ذ.م.م(
منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة : 2017/08/01

حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري : 
اإلزام املدعى عليها : اأونالين دي�شرتيبيو�شن لوجي�شتك�س)�س.ذ.م.م(

- اإلزام املدعي عليها باإخالء املاأجور وت�شليمه خالياآ من ال�شواغل 
من  ل��ل��ف��رتة  الإي��ج��اري��ة  القيمة  دره���م   90،319 مبلغ  ب�����ش��داد  عليها  امل��دع��ي  اإل����زام   �

27/09/2016 ولغاية 26/05/2017 ومااأ�شتجد من اأجر وحتى الإخالء الفعلي.
� اإلزام املدعي عليها باإح�شار �شهادة براءة ذمة من هيئة كهرباء و مياه دبي.

- اإلزام املدعي عليها ب�شداد مبلغ وقدره )10838 درهم ( وهو ماميثل 12%  من قيمة 
الإيجار ال�شنوي كتعوي�س اتفاقي ا�شتناداً للبند 6،3 من عقد الإيجار.

- اإلزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شروفات.
وملا كان هذا احلكم قد �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
حاكم دبي وتلى علناً مبثابة احل�شوري، فهو قابل لال�شتئناف خالل 15 يوماً اعتباراً 

من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل �شار نهائياً قابل للتنفيذ.

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12088 بتاريخ 2017/8/5   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/06026/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : �شالون زهرة امل�شاء للتجميل 

 مبا اأن املدعي : بوتن�شال للعقارات   
قد اأقام �شدكم الدعوى 02/06026/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم 

بالتايل
مطالبة مالية - كون امل�شتاأجره لزالت ت�شغل العني 

اخ����الء ع��ق��ار - ان امل��دع��ي ع��ل��ي��ه مي��ت��ن��ع ع��ه��ن ���ش��داد الج����رة ل��ل��م��اج��ور ل��ل��ف��رتة من 
2016/10/15 وحتى 2017/6/14 فرت�شد بذمته مبلغ 63333 درهم وميتنع عن �شداده 

رغم اخطاره بال�شداد او الخالء يف 2017/3/16  
من  للفرتة  اي��ج��اري��ة  كقيمة  مبلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ذم��ة  تر�شد  ان��ه  مالية-  مطالبة 

2016/10/15 وحتى 2017/6/14 رغم اخطاره يف 2017/3/16 ميتنع عن ال�شداد 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�شائية اإعادة اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الثالثاء  املوافق 
2017/8/8 ال�شاعة 2.30م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة الرابعة( بالدائرة الإبتدائية 
واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة 
امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر. فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  5  اأغ�سط�س 2017 العدد 12088

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  5  اأغ�سط�س 2017 العدد 12088
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تاأكيدا لروؤية نادي احلمرية الثقايف الريا�شي يف ن�شر الريا�شة 
كاأ�شلوب حياة وتر�شيخها يف ثقافة الأطفال والنا�شئة وال�شباب 
حر�س على اإطالق برناجما اأطلق عليه اللياقة البدنية والذي 
والذي  ال�شيفي  احلمرية  ملتقى  يف  امل�شاركني  ب��ه  ي�شتهدف 

ينفذه يف عامه الثالث والع�شرين .
نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  ال�شام�شي  غ��امن  �شامل  واأك��د 
النادي من خالل  اأن ا�شرتاتيجية  الثقايف الريا�شي  احلمرية 
600 م�شارك  ي�شتفيد منه  والذي  ال�شيفي  ملتقى احلمرية 
يعج بالعديد  من الأن�شطة الريا�شية املوجهه ملنت�شبي امللتقى 
اأبرزها برنامج يحفز النا�شئة على رفع كفاءة اللياقة البدنية 

للج�شم.
واأ�شار ال�شام�شي اأن هذا الربنامج الذي ياأتي يف اإطار فعاليات 
والريا�شية  ال�����ش��ب��اب  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة  للهيئة  ب���الدي  �شيف 
وجمل�س ال�شارقة الريا�شي بحكومة ال�شارقة ينفذ وفق اأف�شل 
امللتقى  يف  للمنت�شبني  واملوجهه  الهادفة  الريا�شية  املمار�شات 
ال�شيفي وحتت اإ�شراف مدربني متخ�ش�شني باللياقة البدنية 
بالنادي. اأو�شح �شامل ال�شام�شي اأن برنامج اللياقة البدنية وما 

به من عوائد اإيجابية تعود على �شحة امل�شارك وعلى املجتمع 
املفاهيم  م��ن  ع��دد  اإ���ش��ف��اء  على  الن�شاط  م�شريف  ي��رك��ز   ككل 

الريا�شية اأثناء متارين اللياقة البدنية للم�شاركني .
وعن احل�ش�س التدريبية لربنامج اللياقة البدنية اأ�شار �شامل 
احلمرية  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  ال�شام�شي  غ��امن 
اأنها  ت�شمل الإحماء واإطالة الع�شالت وتنظيم التنف�س قبيل 
النا�شئة مباهية  الريا�شية، كما مت تعريف  الأن�شطة  ممار�شة 
بالآخرين  والإه��ت��م��ام  اجلماعي  والتناف�س  التنظيم  مفاهيم 

والتعاون بني اأع�شاء الفريق الواحد.
والعملية  النظرية  ال�شروحات  يتلقون  امل�شاركني  اأن  اإىل  لفتا 
على يدي مدربي اللياقة البدنية بالنادي، وذلك لتح�شني اأداء 
وفعالية حتريك القدمني وتقوية الع�شالت والذراعني، وزيادة 
كمية الطاقة من خالل تقوية الع�شالت، ويحر�س القائمون 
العامة  البدنية  باللياقة  باإعداد م�شابقات خا�شة  امللتقى  على 
امل�شاركني  الطالب  وت�شويق  الرتفية  يف  ت�شهم  التي  للج�شم، 
وت��ع��م��ي��ق ا���ش��ت��ف��ادت��ه��م م��ن ال��ربن��ام��ج ال���ب���دين، وت��ن��م��ي��ة ح�س 

التناف�س ال�شريف بينهم.

ومن جهته اأ�شار حميد ال�شام�شي م�شرف عام امللتقى ال�شيفي 
منت�شبي  كافة  اأم���ام  الفر�شة  اإت��اح��ة  على  يحر�س  امللتقى  اأن 
خالل  م��ن  ال��ري��ا���ش��ي��ة،  م��واه��ب��ه��م  لتنمية  ال�شيفي  امل��ل��ت��ق��ى 
برامج ريا�شية نوعية ومكثفة، اإىل جانب الأن�شطة الريا�شية 

الرئي�شية مثل كرة القدم وال�شباحة. 
واأك����د اأن ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى ب��رن��ام��ج ال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة يطلعون 
فبال�شافة  جمة  فوائدها  على   اأم��وره��م  واأول��ي��اء  امل�شاركني 
يحظى  التي  املكت�شبة  البدنية  واللياقة  ال�شحية  امل��زاي��ا  اىل 
امل�شاركني  اأن  ال�شام�شي  واأو�شح حميد  للريا�شة.  املمار�س  بها 
التعاون  مهارات  تعليم  يتلقون   ال�شيفي  احلمرية  ملتقى  يف 
ومعرفة مفاهيم الفوز وتقبل اخل�شارة، وكيفية ال�شتفادة من 
الأخطاء، تنمية العمل اجلماعي والتكاتف بالفوز، مبينني اأن 
على  ت�شاعد  البدنية  باللياقة  تعنى  التي  التمارين  ممار�شة 
زي����ادة ال�����ش��ع��ور ب��الي��ج��اب��ي��ة والإن���ط���الق ن��ح��و الأف�����ش��ل، ومن 
جهتهم اإ�شتمتع منت�شبي ملتقى احلمرية ال�شيفي باأجواء املرح 
الريا�شية من خالل املناف�شات التي �شهدتها جمموعات امللتقى 

الذين مت تق�شيمهم على �شكل جمموعات متناف�شة.

 اأعلنت دبي جولف التي تدير حتت 
للجولف  دب���ي  خ���ور  ن���ادي  مظلتها 
واليخوت ونادي الإمارات للجولف، 
“كيو  اجلديدة  خيمتها  افتتاح  عن 
الإم���������ارات  ن�������ادي  يف   ”2.0 دي������ز 
ل���ل���ج���ول���ف، وال����ت����ي ا���ش��ت��وح��ي��ت يف 
ديز”  “كيو  خيمة  م��ن  ت�شميمها 
املعروفة يف نادي خور دبي للجولف 

واليخوت. 
ال�شيفية  اخل��ي��م��ة  وت�شتقبل  ه���ذا 
اجلديدة واملكّيفة زوارها لغاية 15 
�شمن  موقعها  يف   2017 اأك��ت��وب��ر 
للجولف،  الإم�����ارات  ن���ادي  ح��دي��ق��ة 
حيث ت�شتوعب 250 �شخ�شاً و�شط 
توّفر  ك��م��ا   ، ر���ش��م��ي��ة  غ���ري  اأج�������واء 
متنوعة  خيارات  ت�شم  طعام  قوائم 
املفتوح  ال��ب��وف��ي��ه  ب��رن�����س  ووج���ب���ات 
تعترب  ح��ي��ث  �شيفية،  وم�����ش��روب��ات 
اخليمة اإ�شافة ترفيهية �شمن نادي 
لأهم  با�شت�شافته  ال�شهري  اجلولف 

بطولت اجلولف العاملية يف دبي. 
اخليمة  اإط��������الق  ع���ل���ى  وت���ع���ل���ي���ق���اً 
كوملان، مدير  ب��ارين  قال  اجلديدة، 
نادي الإمارات للجولف: ل�شك باأن 
ديز”  “كيو  خ��ي��م��ة  م���رت���ادي  ل���دى 
املعروفة يف نادي خور دبي للجولف 
عّما  م�����ش��ب��ق��ة  ف����ك����رة  وال����ي����خ����وت، 
 ‘2.0 ’كيو ديز  ينتظرهم يف خيمة 
�شمن ن��ادي الإم��ارات للجولف من 

وفعاليات  وممتعة  مريحة  اأج����واء 
ريا�شية حّية و�شا�شات بالزما لنقل 
اأهم الفعاليات الريا�شية واملباريات 
اإىل  على الهواء مبا�شرة، بالإ�شافة 
ال�شيفية  ال��ع��رو���س  م��ن  جمموعة 
النتعا�س  على  تبعث  التي  امل��م��ّي��زة 

تكون  و�شوف  ال�شيف،  خالل ف�شل 
منوذجي  م�����الذ  مب���ث���اب���ة  اخل���ي���م���ة 
لال�شتمتاع باأن�شطة ريا�شية ممتعة 
جتربة  اخل���ي���م���ة  ت���ق���دم  و�����ش����وف   ،
املريحة  اأج���وائ���ه���ا  ب��ف�����ش��ل  مم���ّي���زة 
وقائمة اأطعمتها ، و�شا�شاتها عالية 

الأطفال  رك���ن  ج��ان��ب  اإىل  ال���دق���ة، 
ووجبات الربن�س يف عطالت نهاية 

الأ�شبوع . 
يف   ”2.0 دي��ز  “كيو  وت�شرع خيمة 
اأبوابها  ل��ل��ج��ول��ف  الإم������ارات  ن����ادي 
ل���ش��ت��ق��ب��ال ال�����ش��ي��وف خ����الل اأي����ام 

و3  م�شاًء   5 ال�شاعة  ب��ني  الأ���ش��ب��وع 
ال����زّوار  ت�شتقبل  ح��ني  يف  ���ش��ب��اح��اً، 
اأيام اجلمعة وال�شبت لتقدمي غداء 
العائالت”  “برن�س  مفتوح  بوفيه 
بعد  و4  ظ���ه���راً   12 ال�����ش��اع��ة  ب���ني 
العمل  ب��ع��ده��ا  ل��ت��وا���ش��ل  ال���ظ���ه���ر، 

ب�����ش��ك��ل اع���ت���ي���ادي ح��ت��ى ال�����ش��اع��ة 3 
الربن�س  وتت�شمن خيارات  �شباحاً، 
وجبات مع م�شروبات خفيفة بقيمة 
لل�شخ�س  اإم����ارات����ي  دره����م   135
اإم���ارات���ي  دره�����م  و295  ال����واح����د، 
وجبات  م��ق��اب��ل  ال���واح���د  لل�شخ�س 

املطعم،  م���ن  خ��ا���ش��ة  وم�������ش���روب���ات 
علماً باأن ت�شعرية الأطفال هي 50 

درهما للطفل الواحد. 
“كيوديز  خ��ي��م��ة  اأم�����ش��ي��ات  وت�����ش��م 
2.0” العديد من العرو�س ، حيث 
الريا�شية  الليلة  الأح��د  ي��وم  تقدم 

ال���ت���ي ت��ت�����ش��م��ن وج���ب���ة ب���رغ���ر مع 
اإماراتيا،  درهما   90 مقابل  �شراب 
على  خا�شة  ترويجية  ع��رو���س  م��ع 
ال�����ش��راب، واأم���ا ي��وم الإث��ن��ني فتقدم 
املجاين  امل�������ش���روب  ل��ي��ل��ة  اخل���ي���م���ة 
على  ال�������ش���ي���ف  ي���ح�������ش���ل  ح���ي���ث   ،
م�شروب جماين مقابل كل م�شروب 
فتقدم  الثالثاء  يوم  واأم��ا  ي�شرتيه، 
اآن���د جاز”  “جاك  اأم�����ش��ي��ة  اخل��ي��م��ة 
 10 ول��غ��اي��ة  م�����ش��اًء   5 ال�شاعة  م��ن 
لياًل على وقع اأنغام عزف مو�شيقى 
اجل�����از احل�����ي، واأم�����ا ي����وم الأرب���ع���اء 
ال�شيدات  اأم�����ش��ي��ة  اخل��ي��م��ة  ت���ق���دم 
اأربعة  على  احل�شول  تت�شمن  التي 
الختيار  ح�شب  جمانية  م�شروبات 
م�شاًء   5 ال�����ش��اع��ة  م���ن  ل��ل�����ش��ي��دات 
يوم  واأم���ا  ل��ي��اًل،   10 ال�شاعة  حتى 
اخليمة  ���ش��ي��وف  ينتظر  اخل��م��ي�����س 
تعيد  التي  اجلميل  ال��زم��ن  اأم�شية 
مع  والثمانينيات  ال�شبعينيات  اأي��ام 
امل�شروبات  و  ال�شعيدة‘  ’ال�شاعة 
م�شاًء   5 من  ت�شتمر  التي  املجانية 
اخليمة  ت�شتقبل  كما  ل��ي��اًل،   9 اإىل 
ح��ف��الت اأع���ي���اد امل���ي���الد م���ع تقدمي 
عرو�س خا�شة ت�شمل طبقني ب�شعر 
طبق واحد على الوجبات الرئي�شية، 
وح�شم %20 على امل�شروبات ل�شتة 
�شيوف خالل اأ�شبوع عيد ميالدك، 

�شريطة اإثبات تاريخ امليالد . 

بدء فرتة تدريب فريق نادي ال�شارقة الريا�شي لكرة ال�شاالت بجميع الالعبني

علي الأمريي: ل �سحة لالأخبار املتداولة حول رف�ش بع�ش لعبي ال�سعب لكرة قدم ال�سالت الإن�سمام لفريق نادي ال�سارقة الريا�سي بعد الدمج
اأن فريق كرة ال�شالت بداأ مرانه بجميع لعبني  اأكد نادي ال�شارقة الريا�شي 
نتائج لفتة ومناف�شة  الفريق  باأن يحقق  النادي  اإدارة  روؤي��ة ملجل�س  واأن هناك 
خالل املو�شم الريا�شي 2017 _ 2018 م يف اإطار  ال�شرتاتيجية الرامية 
اإىل اأن يحقق الكيان اجلديد نقلة نوعية يف كافة الريا�شات بعد اأن دمج ناديي 

ال�شارقة وال�شعب .
ويف هذا الطار �شرح علي الأمريي مدير اإدارة الألعاب اجلماعية وم�شرف فريق 
كرة قدم ال�شالت بالنادي  ملوقع #نادي_ال�شارقة_الريا�شي اأن جمل�س اإدارة 

واأن  اجل��دي��د   للمو�شم  م�شريته  يف  ال�شالت  ق��دم  فريق  يدعم  �شوف  ال��ن��ادي 
الفريق ميثل مكانة كبرية على رقعة الفرق الريا�شية يف الكيان اجلديد .

واأ�شار المريي اإىل اأن جميع لعبي ال�شارقة وال�شعب يخو�شون فرتة الإعداد 
للمو�شم  ا�شتعدادا  املا�شي  الثالثاء  يوم  ال�شارقة  ن��ادي  �شالة  على  ب��داأت  التي 
اجلديد حتت �شعار » الكيان الواحد » نادي ال�شارقة الريا�شي واأن الالعبني من 

ال�شارقة وال�شعب هم اأ�شرة واحدة واأبناء الإمارة البا�شمة .
ولفت اإىل اأن جميع الالعبني ملتزمون بتعليمات الإدارة واأن احلديث عن رف�س 

وميثل  ال�شحة  عن  عار  كالم  هو  اجلديد  الكيان  متثيل  ال�شعب  بع�س لعبي 
اإ�شاعة تنطوي على معلومات  مغلوطة، كما اأكد م�شرف كرة قدم ال�شالت اأن 
اجلهاز الفني بقيادة الكابنت نبيل عا�شور هو الذي �شوف يحدد قائمة الفريق 

الذي �شوف يخو�س به مباريات املو�شم اجلديد وذلك مع نهاية فرتة الإعداد.
ال�شالت  قدم  لكرة  الريا�شي  ال�شارقة  ن��ادي  فريق  با�شر  اأن  بعد  يف  ذلك  جاء 
بنادي  البي�شاء  ال�شالة  قاعة  يف  بالتدريب  اجلديد  للمو�شم  الإع��داد  مرحلة  

ال�شارقة الريا�شي ا�شتعداد لرفع �شعار الكيان اجلديد يف دوري كرة ال�شالت.

اخليمة اجلديدة م�شتوحاة من خيمة “كيو ديز” يف خور دبي 

 نادي الإمارات للجولف يطلق خيمة الرتفيه ال�سيفية “كيو ديز 2.0”

نادي احلمرية ينفذ برنامج اللياقة البدنية للم�ساركني يف ملتقاه ال�سيفي لن�سر  ثقافة الريا�سة اأ�سلوب حياة 

فريق االإمارات ي�شتعد للم�شاركة يف جولة بينكبانك

الدراج الربيطاين بن �سويفت يقود ت�سكيلة فريق الإمارات يف �سباق هولندا - بلجيكا
�شيقود الدراج الربيطاين بن �شويفت ت�شكيلة 
ف��ري��ق الإم������ارات امل�����ش��ارك��ة يف ج��ول��ة “بينك 
ال�شم موؤخراً،  اأطلق عليها هذا  بانك” التي 
اأغ�شط�س.   7 يف  الث���ن���ني  ي���وم  ت��ق��ام  وال���ت���ي 
وي�شارك اإىل جانب بن �شويفت �شمن ت�شكيلة 
فريق الإمارات الدراجون الإيطاليون �شمون 
كونزوين واأندريا غوارديني وفيدريكو زورلو 
والثنائي  ت��روي��ا،  واأل��ي��ف��ي��ريو  غ��ان��ا  وفيليبو 

ال�شلوفيني ماركو كامب ويان بولنك. 
الأخرية  ال�شباقات  ع��ن  حديثه  معر�س  ويف 

التي خا�شها يف جولة فرن�شا و�شباق برودن�شل 
الدراج  ق��ال  الكال�شيكي،  ���ش��وري  ل��ن��دن  راي���د 
امل�شاركة  اإىل  اأتطلع  �شويفت:  بن  الربيطاين 
يف جولة بينك بانك. اإنني اأمتتع الآن بلياقة 
عالية بعد م�شاركتي يف جولة فرن�شا. �شيكون 
اأ�شبوعاً �شعباً يت�شمن العديد من الت�شاري�س 
اأف�شل  حتقيق  ���ش��اأح��اول  ولكنني  املختلفة، 

النتائج.
�شابقاً  واملعروفة   – بانك  بينك  جولة  وتعد 
املتعددة  الأي���ام  �شباق   – اإينيكو  جولة  با�شم 

ك����ل م����ن هولندا  ال������ذي مي����ر م����ن  ال���وح���ي���د 
مراحل   7 اجل����ول����ة  وت��ت�����ش��م��ن  وب��ل��ج��ي��ك��ا، 
الكال�شيكيني  ال���دراج���ني  م���ن  ك���اًل  ت��ن��ا���ش��ب 
الت�شلق،  ب�شباقات  املتخ�ش�شني  وال��دراج��ني 
الت�شاري�س  الأخ��رية  الأرب��ع  املراحل  وت�شمل 
“لييج- الكال�شيكي  الربيع  ل�شباق  اجلبلية 

الت�شلقات  بع�س  ي�شم  كما  با�شتوين-لييج، 
الذهبي وجولة  اأم�شتل  �شباق  التي يت�شمنها 
ف���الن���درز. م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال دان��ي��ي��ل ريغي، 
املدير الريا�شي لفريق الإم��ارات تعليقاً على 

الت�شكيلة: »�شي�شتفيد الدراج بن �شويفت من 
مهاراته للفوز مبركز جيد يف الت�شنيف العام. 
املميز  الأداء  ن�شاهد  اأن  ال��رائ��ع  م��ن  �شيكون 
الدراجني مثل كونزوين وغانا  ملجموعة من 
وترويا وزورلو، والذين متكنوا جميعهم من 
البلجيكية  ال��ط��رق  ع��ل��ى  مم��ي��ز  اأداء  ت��ق��دمي 
خالل �شباقات الربيع الكال�شيكية. و�شيحاول 
�شباقات  يف  الفوز  وكامب  غوارديني  من  كل 
�شباقات  ب��ولن��ك  �شيخو�س  بينما  ال�شرعة، 

املراحل اجلبلية«.
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الفجر الريا�ضي

�شكل الربازيلي نيمار ظاهرة �شاحرة يف عامل كرة القدم منذ �شن املراهقة، 
وتوج م�شريته الق�شرية ن�شبيا بالن�شمام اىل باري�س �شان جرمان الفرن�شي يف 

�شفقة قيا�شية بدافع كروي ياأخذ يف العتبار قدرته العالنية والت�شويقية.
بعد  اللعبة،  ت��اري��خ  يف  لع��ب  اأغ��ل��ى  نيمار  ب��ات  والع�شرين،  اخلام�شة  �شن  يف 
ان�شمامه اىل النادي الرباي�شي مقابل 222 مليون يورو، يف مبلغ هو اأكر 
من �شعف ما دفعه مان�ش�شرت يونايتد النكليزي العام املا�شي ل�شم الفرن�شي 

بول بوغبا من يوفنتو�س اليطايل، ما جعله يف حينه اأغلى لعب.
ال ان النادي الباري�شي مل يتوان عن دفع هذا املبلغ لف�شخ عقد نيمار مع نادي 
املو�شم  فقده  ال��ذي  الفرن�شي  للدوري  بطال  لقبه  ل�شتعادة  �شعيا  بر�شلونة، 
املن�شرم ل�شالح موناكو، والأهم اإحراز لقب دوري اأبطال اأوروبا للمرة الأوىل 
يف تاريخه، وجعل النادي اأحد الالعبني الكبار على ال�شاحة القارية عرب �شم 

اأحد اأبرز جنوم العامل اىل �شفوفه.
القدم،  ك��رة  يف  ال�شريعة  للحركة  مثاليا  جت�شيدا  نيمار  ي�شكل 

مل  الح��رتاف��ي��ة  م�شريته  ان  اذ  خ��ارج��ه،  اأم  امللعب  على  اأك���ان 
قبل  الربازيلي،  �شانتو�س  مع  بدءا  الثماين،  ال�شنوات  تتعد 

النتقال اىل بر�شلونة عام 2013.
املثلث  اأ�شالع  اأح��د  نيمار  �شكل  الكاتالوين،  النادي  يف 
ليونيل  الأرجنتيني  ج��ان��ب  اىل  ال�����ش��ارب  الهجومي 
رغم  وع��ل��ى  ���ش��واري��ز.  لوي�س  والوروغ���وي���اين  مي�شي 
اأوحد،  جنما  نف�شه  فر�س  من  يتمكن  مل  حموريته، 
اأف�����ش��ل لع���ب يف   - ملي�شي  ال��ط��اغ��ي  ان احل�����ش��ور  اذ 
العامل خم�س مرات - يجعل من اأي مناف�س له على 

النجومية، يخ�شر رهانه.
بر�شلونة  مع  م�شريته  ارتبطت  املن�شرم،  املو�شم  يف 

بباري�س �شان جرمان. قدم نيمار اإحدى اأف�شل 
مبارياته يف اإياب الدور ثمن النهائي لدوري 

اأبطال اأوروبا اأمام النادي الفرن�شي.
تاأخر بر�شلونة ذهابا يف باري�س -4�شفر، 

وب��دا ان ه��ذا ال��دور قد ح�شم اىل غري 
ان��ت��ف�����س يف  ب��ر���ش��ل��ون��ة  رج���ع���ة. ال ان 
كان  م���ب���اراة  يف   ،1-6 وف����از  الإي������اب، 
دون  احلا�شمة  مراحلها  بطل  نيمار 
م�����ن�����ازع: ه������دف م�����ن رك����ل����ة ح������رة يف 
جزاء  رك��ل��ة  م��ن  ه��دف   ،88 الدقيقة 
يف الدقيقة 90+1، ومتريرة حا�شمة 

اىل �شريجي روبرتو م�شجل الهدف القاتل يف الدقيقة 5+90.
دوليا، �شجل نيمار 52 هدفا يف 77 مباراة مع املنتخب الربازيلي. قاده اىل 
2014 على  2013، وكانت حمطته املنتظرة مونديال  لقب كاأ�س القارات 
اأر�س ال�شل�شاو. بعد م�شرية ناجحة حتى ربع النهائي، “�شقط” يف المتحان 
�شتبقى  م��ب��اراة  اأملانيا، يف  اأم��ام  النهائي  ن�شف  وغ��اب عن  اأ�شيب  اذ  الأخ���ري، 
حمفورة يف الذاكرة بعدما متكن خاللها ال�شيوف من اإحلاق هزمية تاريخية 

باأ�شحاب الأر�س 1-7.
بعد عامني، عاد نيمار اىل بالده، وهذه املرة يف مدينة ريو دي جانريو، ليقود 
املنتخب الوملبي اىل ذهبية دورة 2016، بت�شجيله ركلة الرتجيح احلا�شمة 

يف النهائي... على ح�شاب اأملانيا نف�شها.
مل يكن املو�شم املن�شرم الأف�شل له مع بر�شلونة. اكتفى بت�شجيل 13 هدفا 
يف الدوري املحلي الذي فقد النادي الكاتالوين لقبه ل�شالح غرميه التاريخي 
ريال مدريد، وخرج من ربع نهائي دوري البطال على يد يوفنتو�س 

اليطايل.
الأكيد ان اأداء نيمار العالين والرتويجي، ل يتاأثر باأدائه 
العالمات  دفعت  و�شعبيته  امللعب. مقوماته اجلمالية  يف 
�شخمة،  مالية  بعرو�س  اإغداقه  اىل  الكربى  التجارية 
الكهربائية،  الأدوات  اأو  الريا�شية  للتجهيزات  اأك��ان��ت 

و�شول اىل ال�شيارات و�شفرات احلالقة.
80 مليون  بقوة:  نيمار  التوا�شل، يح�شر  على مواقع 
متابع على موقع ان�شتاغرام، اأكر من 60 مليونا على 
واجهها  التي  الق�شائية  امل�شاكل  رغ��م  وعلى  في�شبوك. 
على خلفية انتقاله اىل بر�شلونة وتهم التهرب ال�شريبي، 
وهو من  عامليا،  ت�شويقا  الريا�شيني  اأكر  اأحد  نيمار  بقي 
ال���ش��ب��اب ال��ت��ي دف��ع��ت ���ش��ان ج��رم��ان اىل ان��ف��اق مبلغ 
�شخم ل�شمه. وقال اخلبري يف الت�شويق الكروي 
يف الربازيل اإريخ بيتينغ لوكالة فران�س بر�س 
يعرفه  �شخ�س  ن��ي��م��ار  ان  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام 
اجلميع، من اجلدة التي يبلغ عمرها 
70 عاما، اىل حفيدها البالغ خم�شة 
ت��ب��ل��غ و�شعا  اأ����ش���اف ح���ني   . اأع������وام 
بك،  بالتمثل  ال��ن��ا���س  ف��ي��ه  ي��رغ��ب 
هذا يجعلك ل تقدر بثمن يف نظر 
العالمات التجارية. هذا ما جنح 

به نيمار.

الأمل���اين ماريو  ال���دويل  املهاجم  اأق��ر 
الي�س  يف  ال���ش��ط��راب  ان  غ��وت�����ش��ه 
اأ���ش��ه��را ع���ن املالعب،  اأب���ع���ده  ال����ذي 
بات جزءا من حياتي ، مع ا�شتعداده 
خلو�شه اليوم ال�شبت مباراته الأوىل 

بعد غياب طويل.
بورو�شيا  وفريقه  غوت�شه   وي��الق��ي 
دورمت��ون��د بطل ك��اأ���س اأمل��ان��ي��ا يف كرة 
ال���ق���دم، ن����ادي ب��اي��رن م��ي��ون��ي��خ بطل 
ال�شوبر  ال��ك��اأ���س  ال����دوري، يف م��ب��اراة 
�شنويا  والتي جتمع  ال�شبت،  الملانية 

بطلي الدوري والكاأ�س.
وغ����اب غ��وت�����ش��ه ع���ن امل���الع���ب ب�شكل 
التمارين  وعاود  نهائي منذ فرباير، 
الأ�شابيع  يف  ن����ادي����ه  م����ع  ت���دري���ج���ا 
املا�شية، ومن املقرر ان ي�شارك اليوم 
ال�شبت يف اأول مباراة ر�شمية له منذ 

ابتعاده.
نقلتها  ت�شريحات  يف  الالعب  وق��ال 
جم���ل���ة ك���ي���ك���ر الأمل�����ان�����ي�����ة ����ش���ع���وري 
املناف�شة  يف  امل�شاركة  ميكنني  جيد. 
الريا�شية على م�شتوى عال جمددا، 
للعالج  اأخ�������ش���ع  زل�����ت  ل  ان���ن���ي  اإل 

واأتناول الأدوية.
قوة  ن��ق��اط  اجل��م��ي��ع  “لدى  اأ����ش���اف 
و�شعف، وم�شكلة الي�س باتت جزءا 
�شعيد ملجرد  اأن���ا  م��ن ح��ي��ات��ي ح��ال��ي��ا 

العودة والقيام مبا اأحب«.
واأقر املهاجم الذي �شجل هدف الفوز 
الرجنتني  مرمى  يف  ب��الده  ملنتخب 
العامل  ك���اأ����س  ن��ه��ائ��ي  يف  -1�شفر 
بع�س  اىل  ���ش��ي��ح��ت��اج  ان���ه   ،2014
املعهود  م�شتواه  اىل  ل��ل��ع��ودة  ال��وق��ت 
ب��ع��د ال��غ��ي��اب. وق����ال “لن اأع����ود اىل 
بعد  ب��امل��ئ��ة   100 بن�شبة  م�����ش��ت��واي 

�شاأحتاج  ال��ع��الج  م��ن  اأ���ش��ه��ر  خم�شة 
ايقاعي  اىل مباريات ومتارين لأجد 
اإيل،  بالن�شبة  وا���ش��ح  ه���ذا  جم����ددا. 
واآمل يف ان يكون وا�شحا بالن�شبة اىل 

املنتخب  اجلميع”. وبرز غوت�شه مع 
ان  اإل  ن�شبيا،  �شن مبكرة  المل��اين يف 
مكانه �شمن الت�شكيلة التي �شتتوىل 
رو�شيا  يف  العاملي  اللقب  ع��ن  ال��دف��اع 

م�شمونا. لي�س   ،2018
امل���ا����ش���ي���ة، خا�س  الأع��������وام  ف���خ���الل 
ال��الع��ب ث��الث��ة م��وا���ش��م خميبة مع 
م��ك��ان��ه يف  ي��ج��د  ب��اي��رن ميونيخ ومل 
ال�شباين  ملدربه  الرئي�شية  الت�شكيلة 
ان  اىل  غ��واردي��ول،  جو�شيب  ال�شابق 
اختار العودة اىل بورو�شيا دورمتوند 
من  ك��ان  وبينما   .2016 �شيف  يف 
امل���رج���ح ان ت�����ش��اه��م ه���ذه ال���ع���ودة يف 
ا�شتعادة غوت�شه لربيقه بعدما �شاهم 
ال���دوري  ق��ي��ادة دورمت���ون���د للقب  يف 
و2012،   2011 ع��ام��ي  المل�����اين 
بداية  مل�شته  ل�شتعادة  الالعب  عانى 
اىل  ان ي�شطر  قبل  املن�شرم،  املو�شم 
ال�شحية.  م�شاكله  ب�شبب  الب��ت��ع��اد 
اأياما  اخترب  ان��ه  اىل  غوت�شه  واأ���ش��ار 

�شعبة بعد ت�شخي�س حالته.
وقال بداية كان المر �شعبا بالن�شبة 
على  ال���ق���درة  ع���دم  ف��ك��رة  تقبل  اإيل، 
اأع���اين من  انني ل  رغ��م  اللعب على 
ذل���ك منحني  ان  ال  خ��ط��رة  اإ���ش��اب��ة 
املو�شم  نحو  جهودي  لرتكيز  الوقت 
هذا  اأ���ش��اف  جم���ددا.  واللعب  املقبل 
اأك�����ر م���ا ك��ن��ت اأت��ط��ل��ع اإل���ي���ه ط���وال 

الأ�شهر املا�شية.
الكاأ�س  م����ب����اراة  ان  غ��وت�����ش��ه  وراأى 
ال�شوبر �شتكون فر�شة منا�شبة للفت 
ن��ظ��ر م����درب امل��ن��ت��خ��ب ي��واك��ي��م لوف 

قبيل كاأ�س العامل ال�شنة املقبلة.
نهائي  يف  احلا�شم  هدفه  ان  واع��ت��رب 
“كان حدثا رائعا،   2014 مونديال 
ل�شمان  مكافاأة”  ي��ك��ون  ل��ن  ان���ه  ال 
م�شيفا  الت�شكيلة،  اىل  ال���ش��ت��دع��اء 
كاأ�س  يف  �شي�شاركون  فقط  الأف�����ش��ل 

العامل، وعلى لوف ان يقرر«.

ياأمل بورو�شيا دورمتوند ال�شتفادة من الو�شع املهزوز لغرميه 
بايرن ميونيخ من اأجل بدء املو�شم باأف�شل طريقة من خالل 
ال�شبت  التي جتمع الفريقني  الأملانية  ال�شوبر  بالكاأ�س  الفوز 

على ملعب “�شيغنال ايدونا بارك” اخلا�س بالأول.
ومل تكن حت�شريات بايرن ميونيخ للمو�شم اجلديد مثالية 
على الإطالق، اإذ خ�شر فريق املدرب الإيطايل كارلو ان�شيلوتي 
عر�شة  جعله  م��ا  ال�شت  التح�شريية  م��ب��اري��ات��ه  م��ن  خم�س 

لالنتقادات ول�شافرات ال�شتهجان التي وجهها جمهوره 
لالعبني. ويخو�س بايرن املواجهة التي جتمع �شنويا 
اأم��ام مدرجات  الأملانيني  والكاأ�س  ال��دوري  بني بطلي 
ممتلئة وعلى اأر�شه غرميه، ما �شي�شعب املهمة عليه 
النطالق  قبل  ان�شيلوتي حتى  على  ال�شغط  ويزيد 

الفعلي للمو�شم.
ال��ف��رن�����ش��ي فرانك  ب���اي���رن  و����ش���دد جن���م 

اإنها  ن���ف���وز،  اأن  “يجب  ري���ب���ريي 
بالن�شبة  ج���دا  مهمة  م��ب��اراة 

لبايرن الذي ظهر ب�شورة 
على  الأربعاء  متوا�شعة 

جماهريه  وبني  اأر�شه 
�شد نابويل الإيطايل 

خ�شرها  م��ب��اراة  يف 
�شفر2-، ما دفع 
“اليانز  جمهور 
اىل  ارينا” 
توجيه �شافرات 
ال�����ش����ت����ه����ج����ان 
الذي  لالعبيه 
قبلها  خ�������ش���روا 
ب�������ي�������وم وع�����ل�����ى 
امل������ل������ع������ب ذات��������ه 
ليفربول  اأم������ام 

الإن���������ك���������ل���������ي���������زي 
�شفر3-.

و�شنف قلب دفاع بايرن مات�س 
ليفربول  اأم����ام  اخل�����ش��ارة  ه��وم��ل�����س 

يف  ل���ه���ا  ت��ع��ر���ش��ت  ه���زمي���ة  ب�”اأ�شواأ 
ان�شيلوتي  اأ�شار  فيما  بايرن،  �شفوف 

اىل اأننا بالطبع قلقون عندما �شئل 
حققها  التي  املخيبة  النتائج  عن 
فريقه يف مبارياته التح�شريية.
هناك  “اأن  ه���وم���ل�������س  وراأى 
الكثري من النقاط التي نحتاج 

يف  ل�شنا  عليها،  العمل  اىل 
اأف�شل حالتنا«.

املتتاليتان  واخل�����ش��ارت��ان 
يف ميونيخ، جاءتا بعد 

ه���زمي���ت���ني اأخ���ري���ني 
�شد اجلارين ميالن 

يف  البافاري  ال��ن��ادي  جولة  خ��الل  الإيطاليني  ميالن  وان��رت 
الرتجيح  بركالت  اخل�شارة  اىل  ا�شافة  و�شنغافورة،  ال�شني 
اأم����ام ار���ش��ن��ال الإن��ك��ل��ي��زي، م��ق��اب��ل ف���وز وح��ي��د ع��ل��ى ت�شل�شي 
اليوم  بايرن بكامل قوته يف مباراة  انكلرتا. ولن يكون  بطل 
اإذ يفتقد الوافد اجلديد الكولومبي  ال�شبت �شد دورمتوند، 

خام�س رودريغيز الذي يغيب عن املالعب لب�شعة ا�شابيع 
ب�شبب ا�شابة ع�شلية، فيما يغيب لعب الو�شط 

الإ�شباين تياغو الكانتارا ب�شبب 
ا�شابة ع�شلية يف معدته.

ولن يتمكن احلار�س مانويل 
امل�شاركة كونه عاد  نوير من 
بعد  ال��ت��م��اري��ن  اىل  م���وؤخ���را 
جراحية  عملية  م��ن  ت��ع��اف��ي��ه 

وب��ال��ت��ايل �شيقف  ق��دم��ه،  يف 
�����ش����ف����ني اورل�����ي�����������س 

اخل�شبات  ب����ني 
ملرمى  الثالث 

ال��������������ن��������������ادي 
ال�����ب�����اف�����اري، 
�شيحمل  فيما 
مولر  ت��وم��ا���س 

�شارة القائد.
كما اأن الثنائي 
امل������������داف������������ع 
ج������������������ريوم 

ب������وات������ن������غ 
واجلناح 

الهولندي 
اري���������ني روب�����ن 

اي�شا اىل كامل  مل ي�شال 
يعني  م��ا  ال��ب��دن��ي��ة،  لياقتهما 

املباراة  يخو�شان  ل  ق��د  اأن��ه��م��ا 
لدورمتوند،  بالن�شبة  اأما  باأكملها. 

غرميه  م��ن  بكثري  اأف�����ش��ل  لي�س  فو�شعه 
مبارياته  م����ن  ث�����الث  خ�����ش��ر  اإذ  ال����ب����اف����اري 

التح�شريية ال�شت، ولقاء ال�شبت �شيكون الختبار 
اجلدي الأول ملدربه اجلديد الهولندي بيرت بو�س، 

من�شبه  م��ن  ا�شتقال  ال��ذي  توخل  توما�س  خليفة 
بعد اأيام معدودة على قيادته الفريق للفوز بالكاأ�س 

الأملانية.
اأن��ن��ا نحرز  ال�شابق  ام�����ش��رتدام  اياك�س  م��درب  واأك���د 

تقدما. اأرى اأنه اأ�شبح هناك تفهم اأف�شل ملا يطلبه 
املدرب من الالعبني. هذا الأمر ي�شعدين .

وقلل بو�س من اأهمية اخل�شائر التي 
مبارياته  ب��اي��رن يف  ل��ه��ا  ت��ع��ر���س 

التح�شريية، راف�شا احلديث 

اأزم��ة ما قبل انطالق املو�شم يف اروق��ة النادي البافاري.  عن 
هذا  �شينهي  بايرن  ب��اأن  اأعتقد  “ل  التهكم  من  ب�شيء  وتابع 
املو�شم يف املركز الأخري، اأو اأننا �شنكون اأمامه يف املركز ما قبل 
الأخري. الواقع هو اأن اأيا من الفريقني لي�س يف املكان الذي 
يريد اأن يكونا فيه، هذه م�شاألة وا�شحة. نريد الفوز بالكاأ�س 

و�شنقدم اأف�شل ما لدينا اأمام جمهورنا«.
ومن املتوقع اأن يحت�شد حوايل 80 األف م�شجع يف مدرجات 
امل��ب��اراة التي  اأج��ل متابعة ه��ذه  ب��ارك من  اي��دون��ا  �شيغنال 
�شت�شهد عودة املهاجم الدويل ماريو غوت�شه اىل �شفوف 
دورمتوند من اأجل مواجهة فريقه ال�شابق بعد غيابه 
عن املالعب لفرتة طويلة نتيجة ا�شطراب يف الي�س.
وغاب غوت�شه عن املالعب ب�شكل نهائي منذ فرباير، 
يف  ناديه  مع  تدريجيا  التمارين  وع��اود 
الأ���ش��اب��ي��ع امل��ا���ش��ي��ة، وم��ن امل��ق��رر ان 
مباراة  اأول  يف  ال�شبت  ي�����ش��ارك 

ر�شمية له منذ ابتعاده. 
واأقر املهاجم الذي �شجل 
ال��ف��وز ملنتخب  ه��دف 
مرمى  يف  ب�����الده 
الرج�������ن�������ت�������ني 
 ) 1�شفر - (
ن������ه������ائ������ي  يف 
العامل  ك����اأ�����س 
انه   ،2014
������ش�����ي�����ح�����ت�����اج 
بع�س  اىل 
ال���������وق���������ت 
ل����ل����ع����ودة 
ىل  ا
ه  ا م�شتو
امل�����ع�����ه�����ود 
الغياب،  ب��ع��د 
وه����ذا م���ا اأك�����ده اي�����ش��ا مدربه 
اىل  يحتاج  “غوت�شه  ق��ال  ال��ذي  بو�س 
اأنه  الوترية،  ا�شتعادة  اىل  يحتاج  الوقت، 
املباراة  و�شتكون  جدا”.  جيد  ط��ري��ق  على 
نهائي  ن�شف  ال��ذي خرج من  لبايرن  ثاأرية 
باخل�شارة  املا�شي  املو�شم  الكاأ�س  م�شابقة 
على اأر�شه اأمام دورمتوند 2-3، وهو ياأمل 
تكرار �شيناريو املو�شم املا�شي حني فاز 
بالكاأ�س ال�شوبر على ح�شاب غرميه 
ايدونا  �شيغنال  يف  عليه  بتغلبه 
ن��ظ��ي��ف��ني، رافعا  ب��ه��دف��ني  ب����ارك 
ر�شيده يف امل�شابقة اىل 5 األقاب، 

وهو نف�س ر�شيد دورمتوند اي�شا.

كفيتبببوفببا تتقبببدم يف بطببولبببة �ستانبفورد للتنببب�ش 
مباراتها  يف  كثريا  الثانية  امل�شنفة  كفيتوفا  برتا  تعاين  مل 
الالعبة  احتاجت  حيث  للتن�س  �شتانفورد  بطولة  يف  الأوىل 
الت�شيكية لنحو �شاعة واحدة للفوز على الوكرانية كاترينا 

بوندارينكو 6-2 و6-2 يف الدور الثاين للبطولة .
اأن بطلة وميبلدون مرتني عادت اإىل م�شتواها الرائع  وبدا 
حيث توا�شل العودة بعد حادث الهجوم عليها ب�شكني والذي 
ومل  املا�شي  ال��ع��ام  نهاية  يف  م�شريتها  ينهي  اأن  ميكن  ك��ان 
امل�شنفة  مناف�شتها  اأم���ام  اإر�شالها  لك�شر  فر�شة  اأي  ت��واج��ه 

عامليا.  111
وقالت كفيتوفا بعد املباراة اإر�شايل كان جيدا واأحاول فقط 

اأح��اول فعله دائما. ويف  اأق��دم م�شتواي الطبيعي وهو ما  اأن 
بع�س الأحيان ينجح الأمر ويف اأحيان اأخرى ل ينجح .

وت��خ��و���س ك��ف��ي��ت��وف��ا ال��ب��ط��ول��ة ال��راب��ع��ة ب��ع��د غ��ي��اب��ه��ا الذي 
ا�شتمر �شتة اأ�شهر بعد هجوم عليها يف منزلها يف جمهورية 

الت�شيك.
وخ�شرت الالعبة الت�شيكية يف الدور الثاين يف بطولة فرن�شا 
املفتوحة لكنها الآن تركز على بطولة اأمريكا املفتوحة التي 

تنطلق يف وقت لحق من ال�شهر احلايل.
كاثرين  المريكية  �شد  الثمانية  دور  يف  كفيتوفا  وتلعب 
�شيبيدي  التي فازت على فريونيكا  الثامنة  امل�شنفة  بيلي�س 

لعبة باراجواي 7-6 و2-6.
وان��ت��ه��ت ج��م��ي��ع م���ب���اري���ات ال�����دور ال���ث���اين ل���ي���وم اخلمي�س 

مبجموعات متتالية.
الرابعة  امل�شنفة  بافليوت�شنكوفا  ان�شتا�شيا  الرو�شية  وف��ازت 

على الأمريكية الي�شون ري�شك 6-4 و-6�شفر.
فيما انت�شرت الأمريكية كوكو فاندفيجه امل�شنفة ال�شاد�شة 

على مواطنتها نيكول جيب�س -6�شفر و2-6.
ويبدو اأن فاندفيجه تتاألق حتت قيادة مدربها بات كا�س.

وتلعب جاربني موجوروزا امل�شنفة الأوىل يف البطولة وبطلة 
وميبلدون يف دور الثمانية �شد الكرواتية اآنا كونيوه.

توقع ح�شد 80 األف م�شجع للمباراة

دورمتوند يواجه “بايرن املهزوز” يف الكاأ�ش ال�سوبر
يف  �شعبة  مهمة  اأم����ام  الإن��ك��ل��ي��زي  ل��ي��ف��رب��ول  �شيكون 
اأوروب����ا،  اأب��ط��ال  دوري  م�شابقة  م��ن  ال��ف��ا���ش��ل  ال����دور 
ال��ت��ي �شحبت ام�����س يف مقر  ال��ق��رع��ة  اأوق��ع��ت��ه  ب��ع��دم��ا 
الحتاد الأوروبي لكرة القدم يف نيون ال�شوي�شرية، مع 

هوفنهامي الأملاين.
امل��درب الأمل��اين يورغن كلوب م�شواره يف  ويبداأ فريق 
اأن حل  بعد  الفا�شل  ال��دور  الأم من  القارية  امل�شابقة 
رابعا يف الدوري الإنكليزي املو�شم املا�شي، وهو املركز 
الذي ح�شل عليه هوفنهامي اي�شا يف الدوري الأملاين 

م��ا خ��ول��ه احل�����ش��ول ع��ل��ى ف��ر���ش��ة امل�����ش��ارك��ة يف 
دوري الأبطال للمرة الأوىل يف تاريخه.

كالعادة  الفا�شل  ال��دور  مباريات  ووزع��ت 
بينها  ما  يف  تتواجه  حيث  ق�شمني  اىل 

الفرق املتوجة بطلة لدوريات بالدها 
ال�شكتلندي  ���ش��ل��ت��ي��ك  م��ث��ل 

اليوناين،  واوملبياكو�س 
والفرق التي تاأهلت 

امل�شابقة  اىل 
ا����ش���ت���ن���ادا اىل 

ت��رت��ي��ب��ه��ا يف 
ال������������دوري 
م�������������ث�������������ل 

ن����������اب����������ويل 
الإي�����������ط�����������ايل 

�شيخو�س  ال�����ذي 
اخ���ت���ب���ارا ���ش��ع��ب��ا �شد 

اأو  ال���ف���رن�������ش���ي،  ن���ي�������س 
الذي  الإ�شباين  ا�شبيلية 
اإ�شطنبول  ن��ادي  يلتقي 

با�شاك �شهر الرتكي.
الأوىل  امل���ب���اراة  وت���ق���ام 
ع����ل����ى الط������������الق بني 
وهوفنهامي  ل��ي��ف��رب��ول 
على ملعب الأخري على 
اأن يكون لقاء الإياب يف 

انفيلد .
ال�شخ�شي  وال�������ش���ج���ل 
ل��ي��ف��رب��ول كلوب  مل����درب 

لي�س  ه���وف���ن���ه���امي  ����ش���د 
مع  ت���واج���ه  اإذ  م�����ش��ج��ع��ا، 

الأخ���ري 16 م��رة ح��ني كان 
بورو�شيا  ث��م  ملاينت�س  م��درب��ا 

دورمت�����ون�����د، وخ������رج ف����ائ����زا 5 
م����رات م��ق��اب��ل 6 ت���ع���ادلت و5 

هزائم. اأما بالن�شبة لنابويل ومباراته مع ني�س الذي 
ماريو  امل�شاغب  الإي��ط��ايل  املهاجم  �شفوفه  يف  يلعب 
اأن  ل�شيما  الإط��الق  على  �شهلة  تكون  فلن  بالوتيلي، 
الفريق الفرن�شي ازاح اياك�س ام�شرتدام الهولندي يف 

طريقه اىل الدور الفا�شل.
و�شنف لعب نابويل الإ�شباين خو�شيه كاليخون قبل 
ال��ق��رع��ة ني�س ه��و ال��ف��ري��ق الأق����وى ب��ني ال��ف��رق التي 

ميكن اأن نواجهها.
الدور  اىل  و�شل  ال��ذي  ا�شبيلية  يخو�س  جهته  وم��ن 
توج  بعدما  املا�شي  املو�شم  امل�شابقة  الثاين من 
بلقب “يوروبا ليغ” لثالثة موا�شم متتالية، 
ا�شطنبول  ���ش��د  غ��ام�����ش��ا  اخ���ت���ب���ارا 
يف  ي�شم  ال��ذي  �شهر  با�شاك 
ار�شنال  ث��ن��ائ��ي  �شفوفه 
�شابقا  الإن����ك����ل����ي����زي 
اميانويل  التوغويل 
والفرن�شي  ادي��ب��اي��ور 

غايل كلي�شي.
مباريات  وت����ق����ام 
 15 ال���ذه���اب يف 
اغ�شط�س  و16 
احلايل والياب 
و23   22 يف 
م��ن��ه، ع��ل��ى اأن 
تن�شم الأندية 
ال������ع�������������ش������رة 
اىل  الفائزة 
ال�22 التي 
ت������اأه������ل������ت 
ة  �شر مبا
دور  اىل 
املجموعات 
ن�������ت�������ي�������ج�������ة 
ت��رت��ي��ب��ه��ا يف 
دوريات بالدها، 
فيما تنتقل الفرق 
اخلا�شرة  ال��ع�����ش��رة 
ال��������������������دوري  اىل 
الأوروب�����������ي ي���وروب���ا 
قرعة  وت�شحب  ليغ. 
يف  امل���ج���م���وع���ات  دور 
يف  اغ�������ش���ط�������س   24

موناكو.

ليفربول يواجه هوفنهامي يف الدور 
الفا�سل لأبطال اأوروبا

نيمار... �ساحر كرة ومنجم ت�سويق   اأول مباراة لغوت�سه بعد اأ�سهر الغياب



    
�سجن رجل زرع ماريجوانا لعالج زوجته 
ثمانية  ب�شجن رجل  بورنيو  اإندوني�شية يف جزيرة  ق�شت حمكمة 
طبية  اأغ���را����س  يف  ل�شتخدامها  امل��اري��ج��وان��ا  زرع  اأن  ب��ع��د  اأ���ش��ه��ر 
التي  بال�شرطان  املري�شة  زوج��ت��ه  معاناة  تخفيف  يف  للم�شاعدة 

توفيت بعد القب�س عليه بفرتة ق�شرية.
وتطبق اإندوني�شيا بع�شاً من اأكر القوانني �شرامة على م�شتوى 
املتعاطني  م��ن  قيا�شياً  ع���دداً  و�شجنت  امل��خ��درات  ملكافحة  ال��ع��امل 
تواجهها  خم��درات  اأزم��ة  اإنها  احلكومة  تقول  ما  ب�شبب  والتجار، 
املخدرات يف  التعامل مع  ال�شارمة يف  ال�شيا�شات  البالد. وحتظى 
اأثارت  اأري �شودوارتو  البالد ب�شعبية وا�شعة، لكن ق�شة فيديلي�س 

تعاطفاً وغ�شباً من الن�شطاء املدافعني عن حقوق الإن�شان.
حمكمة  اإن  املحكمة  م��ن  بالهاتف  حماميه  ل��ني  مار�شلينا  وق��ال 
ثمانية  �شودوارتو  ب�شجن  ق�شت  الغربية  كاليمانتان  يف  �شاجناو 

اأ�شهر وغرمته مليار روبية )75 األف دولر(.
على  يح�شل  مل  موكله  اأن  وج��دت  املحكمة  اأن  املحامي  واأ���ش��اف 
اإن  ق��ال  لكنه  اآخ��ر  ل�شخ�س  ووفرها  املاريجوانا  بزراعة  ترخي�س 

القا�شي �شلم باأنه ل ي�شتخدمها اأو يتعاطاها. 

ير�سد حتركات �سبح يف غرفة فندقه
ل�شبح  اأمريكي مقطع فيديو مرعب، يظهر مواجهته  �شائح  ن�شر 
اإج��ازة عطلة نهاية  ال��ذي كان يق�شي فيه  خفي يف غرفة الفندق 
الأ���ش��ب��وع.  وق��د ظهر ف��ران��ك رام��ريي��ز وه��و ي�شور م��ا يحدث يف 
الغرفة من اأمور غريبة بهاتفه النقال، حيث ُنزع �شلك الهاتف من 
القاب�س فجاأة، وبداأت �شماعات املالب�س بالت�شاقط على الأر�س من 

تلقاء نف�شها، بينما مت �شحب من�شفة من من�شدة احلمام.
وبعد اأن قام فرانك بن�شره على مواقع التوا�شل الجتماعي باأيام 
قليلة، ح�شل مقطع الفيديو على اآلف امل�شاهدات. وعلق فرانك 
على ما حدث قائاًل: ل اأعرف ما هذا، ولكني اأعتقد باأن �شبحاً كان 
مب�شداقية  املتابعني  من  الكثري  �شكك  وقد  الغرفة.   يف  برفقتي 
الفيديو وقالوا اإنه من الوا�شح باأن هذا الفيديو مفربك ول ميت 
للواقع باأي �شلة. وف�شر اأحد املتابعني ما حدث قائاًل اإن الأ�شياء 
كانت تتحرك با�شتخدام �شنارة ال�شيد. وعلى الرغم من ال�شكوك 
اأن  اإل اأن فرانك اأ�شر على  التي اأثريت حول م�شداقية الفيديو، 
الفيديو حقيقي.  من اجلدير بالذكر باأن فرانك توجه اإىل عامل 
ال�شتقبال يف الفندق بعد احلادث، وطلب تغيري الغرفة، وقال اإنه 
مل ي�شتطع النوم طوال الليل ب�شبب خوفه ال�شديد، بح�شب ما ورد 

يف موقع "يو بي اآي" الإلكرتوين

اأ�سباح يتجولون يف مطار مهجور
املتابعني، ر�شد ت�شجيل  الكثري من  اأث��ار ده�شة وح��رية  يف م�شهد 
م�����ش��ور ال��ت��ق��ط��ه اأح���د الأ���ش��خ��ا���س، حل��ظ��ة ظ��ه��ور جم��م��وع��ة من 

الركاب فجاأة داخل اأحد املمرات يف مطار تايلندي مهجور. 
منه  جاء  ال��ذي  املكان  يت�شح  مل  اإذ  امل�شهد،  الغمو�س  اكتنف  وقد 
امل��م��ر. وت��رك��ت اللقطات  ي��ع��ربون  ال��ذي��ن ك��ان��وا  ه���وؤلء امل�شافرين 
التي مت حتميلها على ال�شبكة العنكبوتية يوم الثنني، 31 يوليو ، 

امل�شاهدين يف حرية كربى. 
املتابعني  لدى  الت�شاوؤلت  من  العديد  الغريب  امل�شهد  هذا  واأث��ار 
اقرتح  حيث  الفيديو،  يف  ظهر  ملا  خمتلفة  باأ�شباب  تكهنوا  الذين 
اأحدهم باأن يكون م�شهد الركاب انعكا�شاً على زجاج املمر من مكان 
اآخر غري مرئي يف الفيديو.  وقال اآخر: رمبا مت فتح هذه البوابة 
اإبداء  ع��دم  اأ�شتغرب  اآخ��ر:  اأ���ش��اف  بينما  امل�شافرين  اأم��ام  باخلطاأ 

م�شور الفيديو اأي ردة فعل جتاه ما �شاهده.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اأرجوحة جتعلك تطري يف ال�سماء 
�شممت اأرجوحة واقع افرتا�شي يف لندن، متنح زوارها ومواطنيها فر�شة م�شاهدة عا�شمة اململكة املتحدة كما مل 
ي�شاهدونها من قبل، حيث جتعلهم يجوبون لندن باأكملها يف الهواء الطلق، وت�شقطهم على اأر�شها ب�شرعة 100 

ميل يف ال�شاعة.
ود�شنت اأرجوحة يف اآر، فوق �شطح برج "�شارد" اأعلى برج يف لندن، واأطول ناطحة �شحاب يف اأوروبا باأكملها، وهي 
عبارة عن مقعد يجل�س عليه ال�شخ�س ويبداأ رحلته الغامرة باملتعة والإثارة مرتدياً نظارة واقع افرتا�شي، بح�شب 

موقع بيزن�س اإن�شايدر.
وي�شعر املرتدي اأنه يطري يف �شماء لندن ب�شرعة 100 ميل يف ال�شاعة فوق اأرجوحة اأفعوانية، وما مييزها اأنها جتعل 
املرتدي يعي�س جتربة وكاأنها حقيقية مائة باملائة، حيث ي�شعر باأنه فعاًل يقف يف اأعلى مكان لأكرب ناطحة �شحاب 

اأوروبية وفجاأة ينزلق ب�شرعة عالية جداً لي�شاهد �شكل العا�شمة بروؤية بانورامية 360 درجة.
وتعترب هذه الأرجوحة غري منا�شبة ل�شعاف القلوب اأو الذين يعانون من مر�س الرهاب اأو الذين يخافون كثرياً 
من الرتفاعات ال�شاهقة، فمن قام بتجربتها �شعر باخلوف الرهيب وخفقان قلب ويف بع�س الأحيان �شعر بالإعياء، 

لكنها يف نهاية املطاف جتربة مثرية، ويبلغ �شعر التذكرة 25.05 جنيها اإ�شرتلينياَ. 
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برنامج ي�سعك داخل ج�سد امل�ساهري 
يتيح  مبتكراً  نظاماً  العلمي  للبحث  بالنك  ماك�س  بجمعية  باحثون  طور 
كانوا  �شواء  الآخ���رون،  يرتديها  التي  املالب�س  التقاط  رقمياً  لالأ�شخا�س 
م�شاهري اأو عاديني اأو حتى داخل متاجر املالب�س والقيام افرتا�شياً بتجربتها 
ب�شكل مف�شل على اأج�شادهم لي�شاهدوا اأنف�شهم كيف �شتبدو عليهم. ويقول 
يعتمد على   ،"ClothCap" الباحثون اأن نظامهم الذي اأطلقوا عليه ا�شم
تكنولوجيا ت�شمح للمت�شوقني جتربة املالب�س ومعرفة كيف �شيكون �شكلها 

على اأج�شامهم ومدى تنا�شبها معهم قبل �شرائها.
واأو�شح الباحثون اأن نظامهم ي�شتند على عمل م�شح �شامل وكامل للمالب�س 
املانيكان داخل  اأو  الآخرين  التي يرتديها  �شواء  التي يرغبون يف جتربتها 
املالب�س  على  فقط  يقت�شر  اأن��ه  م��وؤك��دي��ن  وال��ن��ج��وم،  امل�شاهري  اأو  املتاجر 

ولي�شت الأج�شام، فبعبارة اأخرى ي�شع ال�شخ�س نف�شه داخل رداء الآخر.
الآخر  بالتقاط تف�شيلي للمالب�س مبا فيها طريقة حركة  النظام  ويقوم 
بها والتجاعيد املوجودة فيها، وبا�شتخدام تقنيات "4 دي" وما�شح �شوئي 
عايل الدقة، و66 كامريا تلتقط �شكل اجل�شم وحركته حتت املالب�س، ب�شكل 
منف�شل كلياً عن تتبع املالب�س الداخلية اأو طبيعة ج�شم ال�شخ�س نف�شه. 
بعد ذلك يقوم النظام بعمل ن�شخة طبق الأ�شل من الرداء وتطبيقه على 
ج�شد ال�شخ�س الذي يرغب يف جتربته، وبذلك ي�شتطيع امل�شتخدم اختيار 
املالب�س املرادة لي�شاهد كيف �شتبدو على "اأفاتار" افرتا�شي خا�س به داخل 

النظام، بح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.

زوكريو يبهر احل�سور يف مهرجان قرطاج 
ب�شوته املميز واأدائه القوي، اأبهر جنم الروك الإيطايل زوكريو احلا�شرين 
يف الدورة الثالثة واخلم�شني ملهرجان قرطاج الدويل لدى عودته لعتالء 
زوكريو  وب��دا  �شنوات.  غياب  بعد  الثانية  للمرة  الروماين  الأث��ري  امل�شرح 
العازفني  اأمهر  امل�شرح برفقة عدد من  اأوج عطائه على  املعتادة يف  بقبعته 
التي  ومو�شيقاه  الفريد  ب�شوته  جمهوره  واأبهر  والأمريكيني  الأوروبيني 
متزج بني الروك والبلوز واجلاز لأكر من �شاعتني. وقدم املغني الإيطايل 
الذي متيزت اأعماله مبزج الروك مبو�شيقى اجلاز وال�شول جمموعة من 
اأغانيه ومنها قليال من ال�شكر وال�شيطان يف داخلي يقول يل ومن  اأ�شهر 
دون امراأة وا�شودت الدنيا يف عيني واأغان اأخرى من األبومه اجلديد ال�شادر 
عام 2016 بعنوان القط الأ�شود. وبعد اأن اأنهى النجم حفله اأعادته هتافات 
القوي  ب�شوته  اأغانيه  من  مبزيد  ليمتعه  امل�شرح  اإىل  وت�شفيقه  اجلمهور 
الفنية  العذب على وقع مو�شيقى الروك ال�شاخبة. بداأت م�شرية زوكريو 
�شفاف  على  الر�شتقراطي  م��ارم��ي  دي  ف��ورت  منتجع  يف  يافع  �شاب  وه��و 
البحر املتو�شط قبل اأن ي�شافر اإىل الوليات املتحدة عام 1984 حيث برز 
العتيق  بال�شنديان  الذي يو�شف �شوته  زوك��ريو  اأغ��اين  واكت�شحت  جنمه. 

اأوروبا والوليات املتحدة وجتاوزت مبيعات ا�شطواناته 40 مليون ن�شخة. 

جا�ستني بيرب يطلق 
جمموعته من القم�سان

العاملي  ال���ك���ن���دي  ال���ف���ن���ان  ���ش��وه��د 
متجر  ي��غ��ادر  وه���و  ب��ي��رب  جا�شتني 
وي�شتهوليوود،  يف  م��اك�����ش��ف��ي��ل��د  
كاليفورنيا. وارتدى الفنان البالغ 
ممزق،  جينز  عاما   23 العمر  من 

واأحذية ريا�شية من جلد الغزال.
وق���د ت��ع��اون ج��ا���ش��نت م���وؤخ���راً مع 
للتعاون  وي��ل�����س  ك����ارل  امل�����ش��م��م��ة 
القم�شان  م���ن  ج��دي��د  خ���ط  ع��ل��ى 
ال���ب���ي�������ش���اء.  وق�����ال ج��ا���ش��ت��ني انه 
الطويلة  القم�شان  ارت��داء  يف�شل 
كارل  امل�شممة  �شركة  ج��دا، لذلك 
�شبعة  م��ن  �شل�شلة  ت�شميم  ق��ررت 
املوقع  على  قم�شان و�شتباع قريباً 

اللكرتوين اخلا�س بال�شركة.

ملاذا يجب و�سع حزام 
الأمان يف ال�سيارة؟

اأظ���ه���رت ���ش��ور الأ���ش��ع��ة جلمجمة 
ام������راأة ت��ع��ر���ش��ت حل����ادث م����روري 
م���دى الأ����ش���رار ال��ت��ي حل��ق��ت بها، 
ال�شيارة،  خ�����ارج  األ��ق��ي��ت  اأن  ب��ع��د 
نتيجة عدم و�شعها حلزام الأمان.

ون�������ش���ر ج�������راح خم���ت�������س يف طب 
املذهل  ال���ت���ح���ول  ����ش���ور  ال���ع���ي���ون، 
امل��راأة البالغة من  جلمجمة ووجه 
العمر 25 عاماً، قبل وبعد العملية 
اجلراحية التي خ�شعت لها، وذلك 
عدة  يف  بك�شور  اإ�شابتها  اأعقاب  يف 
م��ن اجل��م��ج��م��ة، وتعر�س  اأم���اك���ن 
لأ�شرار  وال�شفلي  العلوي  الفكني 
عينها  الأطباء  وجد  كما  ج�شيمة، 

الي�شرى يف احلجرة الأنفية.

جناح تغيري جينات جنني ب�سري
جن��ح ع��ل��م��اء اأم��ري��ك��ي��ون يف تغيري 
لت�شحيح  ب�����ش��ري  ج��ن��ني  ج��ي��ن��ات 
ط�����ف�����رة حت��������ور م�������ش���ب���ب���ة لأح������د 
املمكن  الأم��را���س مم��ا يجعل م��ن 
اإىل  العيب  اأو  اخل��ل��ل  انتقال  منع 

الأجيال املقبلة.
العالمة  هذه  حول  التقرير  وورد 
ورقة  يف  الكبري  والتحول  الفارقة 
بحثية ن�شرت يف موقع نيت�شر على 
اأغ�شط�س  الثاين من  الإنرتنت يف 

اأب. 
املا�شي  الأ����ش���ب���وع  يف  اأك���دت���ه  وق���د 
والعلوم  لل�شحة  اأوريجون  جامعة 
ال��ت��ي ت��ع��اون��ت م���ع م��ع��ه��د �شولك 
الأ�شا�شية  للعلوم  ك��وري��ا  وم��ع��ه��د 
با�شم  ت���ع���رف  ت��ق��ن��ي��ة  ل���ش��ت��خ��دام 
كري�شرب-كا�س9 يف ت�شحيح طفرة 
ع�شلة  م��ر���س  اإىل  ت����وؤدي  جينية 

القلب ال�شخامي.

يفربك اختطافه للتاأكد من حب والده   
له،  وال��ده  للتاأكد من حب  مل يجد �شاب �شيني طريقة 
���ش��وى ب��ف��ربك��ة عملية اخ��ت��ط��اف وه��م��ي��ة، والدع�����اء باأن 
مل  ح��ال  يف  وبيعها،  اأع�شائه  ن��زع  و�شك  على  اخلاطفني 
ال�شني،  اإع��الم حملية يف  و�شائل  وذك��رت  الفدية.  يدفع 
وهو  نف�شه  �شور  عاماً،   18 العمر  من  البالغ  ال�شاب  اأن 
�شخ�شني  ي��د  على  ال�شيئة،  واملعاملة  لل�شرب  يتعر�س 
والده،  اإىل  امل�شاهد  اإر���ش��ال  قبل  املهمة،  ه��ذه  يف  �شاعداه 
وقعت  احلادثة  الربيطانية.  ميل  ديلي  بح�شب �شحيفة 
جيانغ�شو  مبقاطعة  تايت�شو  يف  املا�شي،  يوليو   13 م�شاء 
�شرق ال�شني، وطالب ال�شاب والده بدفع فدية 100 األف 
�شتكون  واإل  �شاعة،  غ�شون  يف  دولر(،   14.800( ي��وان 
اأر���ش��ل اإىل والد  ال��ع��واق��ب وخ��ي��م��ة. ويف ال��ف��ي��دي��و ال���ذي 
ومع�شوب  مقيد  وهو  املختطف  ال�شحية  يظهر  ال�شاب، 
الوهميون  اخل��اط��ف��ون  ك��ان  كما  ال��ف��م،  ومغلق  العينني 
والد  و�شارع  راأ�شه.  على  البارد  امل��اء  وي�شبون  ي�شربونه 
اأنه  التحقيقات  واأظ��ه��رت  بال�شرطة،  لالت�شال  ال�شاب 
اأن  دون  اأي���ام،  �شتة  نحو  قبل  ف��ن��دق  اإىل  ال��دخ��ول  �شجل 
ك��ان يقيم  التي  الفندق  ي�شجل اخل��روج، ووج��دوا غرفة 
فيها يف فو�شى عارمة، وقبل النتقال اإىل اخلطوة التالية 

يف التحقيق، ظهر ال�شاب املختطف ب�شحة جيدة.

يقّبل مت�ساحًا مفرت�سًا من اأنفه
مت�شاح  اأن��ف  على  قبلة  بطبع  �شجاع  �شياحي  مر�شد  ق��ام 
ولية  ق��ارب يف  على منت  �شياحية  رحلة  اأث��ن��اء  مفرت�س 
لوزيانا الأمريكية.  بينما كان اأحد ال�شياح ي�شور بهاتفه 
النقال رحلته على منت قارب يف نهر امل�شي�شبي يف ال�شهر 
ا�شتدراج  يحاول  وهو  ال�شياحي  باملر�شد  فوجئ  املا�شي، 
اأنفه.   ع��ل��ى  قبلة  يطبع  اأن  ق��ب��ل  اإل��ي��ه  م��ف��رت���س  مت�����ش��اح 
على  التم�شاح  وج���ود  ال�شياحي  امل��ر���ش��د  لح��ظ  فعندما 
القارب.  اأن يجذبه نحو  القارب، قرر  م�شافة قريبة من 
وتوجه  ال�شياحي  املر�شد  لدعوة  التم�شاح  ا�شتجاب  وقد 
ع��ل��ى ال��ف��ور ب��اجت��اه ال��رج��ل ال����ذي مل ي����رتدد يف تقبيل 
ال�شياحي  املر�شد  داع��ب  بتقبيله،  قيامه  وبعد  التم�شاح. 
حظي  وقد  القارب.  عن  مبتعداً  ي�شبح  اأن  قبل  التم�شاح 
الفيديو برواج كبري على النرتنت وح�شل على  مقطع 
عدد م�شاهدات كبري بعد ن�شره بعدة اأيام، بح�شب موقع 

"يو بي اآي" الإلكرتوين. 

حرقوه لإتهامه ب�سرقة م�سجد
املواطنني  اأن ع���ددا م��ن  الإن��دون��ي�����ش��ي��ة  ال�����ش��رط��ة  ق��ال��ت 
اأن  اأ�شرموا النار يف رجل، بعد  الإندوني�شيني الغا�شبني 

اتهموه ب�شرقة مكرب �شوت من م�شجد.
وقال مدير وحدة التحقيقات اجلنائية بال�شرطة املحلية 
ريزال ماريتو، اإن املواطنني طاردوا الرجل 30 عاماً ليل 
م�شجد  من  يخرج  وه��و  راأوه  اأن  عقب  املا�شي،  الثالثاء 
الإندوني�شية  العا�شمة  م��ن  بالقرب  بيكا�شي  مبنطقة 
رعاية  القائم على  ���ش��اح  واأ���ش��اف:  ���ش��وت.  وم��ع��ه مكرب 

امل�شجد "ل�س" وقام املواطنون مبطاردته.
ومت ال��ق��ب�����س ع��ل��ى ال���رج���ل ع��ل��ى ب��ع��د ك��ي��ل��وم��رتي��ن من 
بنزين  البع�س  �شكب  ال�شكان ب�شربه، كما  امل�شجد، وقام 

على الرجل واأ�شرموا النار فيه. املمثالن الهنديان �شاهاروخ خان واأنو�شكا �شارما يرق�شان خالل حدث ترويجي للفيلم القادم 'Jab Harry met Sejal' يف غوروغرام. )ا ف ب(

حفالت لنجوم 
جرامي يف ال�سني 

جرامي  ج����وائ����ز  م��ن��ظ��م��و  ي����اأم����ل 
ال�شوق  دخ��������ول  يف  امل���و����ش���ي���ق���ي���ة 
ال�������ش���ي���ن���ي���ة ل����ك����ن ه�������ذا ل�����ن يتم 
مب�������ش���اع���دة ب��ع�����س ال���ن���ج���وم مثل 
جا�شنت بيرب وليدي جاجا بعد اأن 
باأن يجلبوا  تعهد منظمو اجلائزة 
فقط الفنانني املعروفني ب�شلوكهم 
الرقابة  مطالب  لتلبية  املن�شبط 

ال�شينية.
بيورك  وامل��غ��ن��ي��ة  ج���اج���ا  ول���ي���دي 
وامل�����غ�����ن�����ي ال������������روك ب��������ون ج����ويف 
ممنوعون يف ال�شني بعد اأن عربوا 
الروحي  للزعيم  م�شاندتهم  ع��ن 
به.  التقوا  اأو  ال��دالي لما  للتبت 
بيرب  م��وؤخ��را  ال�شني  اأدرج���ت  كما 
ما  ب�شبب  ال�����ش��وداء  الالئحة  على 
تعتربه �شوء �شلوك املغني الكندي.
وجتتذب ال�شوق ال�شينية ال�شخمة 
و�شركات  ه���ول���ي���وود  ���ش��ت��دي��وه��ات 
امل��اله��ي ل��ك��ن دخ���ول ه���ذه ال�شوق 
يخ�شع ل�شروط �شارمة. وتفر�س 
ف����رتة ط��وي��ل��ة رقابة  م��ن��ذ  ب��ك��ني 
املو�شيقية  امل����واد  اأو  الأف����الم  ع��ل��ى 
على  ب�شدة  ت�شيق  كما  الأج��ن��ب��ي��ة 
على  والب�شري  ال�شمعي  املحتوى 

الإنرتنت.
الوطنية  الأك����ادمي����ي����ة  وت���ع���ه���دت 
لت�شجيل الفنون والعلوم )اأكادميي 
ت��ق��دم جوائز  ال��ت��ي  ري��ك��وردي��ن��ج(، 
القيود  باحرتام  بكني  يف  جرامي، 
التي تفر�شها ال�شني على الإعالم 
جولة  ل��ت��ن��ظ��ي��م  ت���خ���ط���ط  ف���ي���م���ا 
حفالت  تت�شمن   2018 يف  هناك 
اأو  ب��اجل��ائ��زة  ال��ف��ائ��زي��ن  للفنانني 

املر�شحني لها.

اآلت لبيع املحار على غرار ال�سوكولتة وامل�سروبات الغازية 
الغازية  وامل�شروبات  ال�شوكولتة  بيع  اآلت  غ��رار  على 
ابتكر الفرن�شيون اآلت لبيع املحار الطازج اأمال يف زيادة 

مبيعات هذا الطعام ال�شهي خارج �شاعات العمل.
اإذ  الفكرة  رواد  وم��ن  امل��ح��ار  اأح��د مربي  وت��وين بريتلو 
توفر اآلته لبيع املحار احلي على جزيرة اإيل دو ريه قبالة 
�شاحل فرن�شا الغربي حمارا مبختلف الكميات والأنواع 

والأحجام وعلى مدار ال�شاعة طوال اأيام الأ�شبوع.
جتار  خطى  على  فرن�شا  يف  املحار  مربو  بذلك  وي�شري 
اأط��ع��م��ة ط��ازج��ة اأخ����رى ك��ان��وا ي��ق��ي��م��ون اأك�����ش��اك��ا لبيع 
منتجاتهم على جوانب الطرقات ل�شاعات طويلة لكنهم 

الآن ي�شتخدمون الآلت.
ت��ق�����ش��ي عطلتها على  ال��ت��ي  ب��ت��ي��ن��و  ك��ري�����ش��ت��ي��ل  وق���ال���ت 
اجلزيرة لرويرتز "ميكن اأن ناأتي يف منت�شف الليل اإذا 
اأردنا واإذا ا�شتقنا لطعم املحار. اإنه اأمر رائع فهي طازجة 

بالفعل".
واآل��ة بيع املحار يف اإي��ل دو ري��ه هي من بني اأوائ��ل هذه 
الآلت ول��ه��ا واج��ه��ة زج��اج��ي��ة ح��ت��ى ي���رى ال��زب��ائ��ن ما 
الوجبات  ب��ي��ع  اآلت  ك��ث��ريا  ت�شبه  اأن��ه��ا  ك��م��ا  ي�����ش��رتون��ه 
احلديدية  ال�شكك  حم��ط��ات  يف  وامل�����ش��روب��ات  اخلفيفة 

واملكاتب حول العامل.
وي�شتخدم الزبائن بطاقاتهم البنكية للتعامل مع الآلة 
اأحجام خمتلفة لعلب من الكرتون  ويختارون من بني 

واأنواع خمتلفة من املحار.
وي����رى ب��ريت��ل��و ال����ذي ي��رب��ي امل���ح���ار م��ن��ذ 30 ع��ام��ا يف 
بديال  ولي�شت  للدخل  اإ�شافيا  م�شدرا  اجلديدة  الآل��ة 
اأ�شواق الطعام وجتار ال�شمك  ملنافذ البيع العادية مثل 

واملحالت الكربى.
الإغالق.  وقت  كثرية  مبيعات  نفقد  اأننا  "�شعرنا  وقال 
لكننا  بالطبع  الآل��ة  �شراء هذه  تكلفة عند  كانت هناك 
ندفعها يف �شكل اأق�شاط... واليوم ميكننا نظريا القول 

اإن احل�شابات �شحيحة وجتدي نفعا".
وت��ع��ول اآلت ب��ي��ع امل��ح��ار ع��ل��ى م��ا ه��و اأك���ر م��ن العقل 
املتفتح للزبائن. وميكن للرخويات احلية اأن تت�شبب يف 
ت�شمم غذائي اإذا مل حتفظ يف مكان بارد مبا يكفي اأو مت 

تخزينها لفرتة طويلة خارج مياه البحر.
�شابا  جيال  جتتذب  اجل��دي��دة  الآل���ة  اإن  بريتلو  وي��ق��ول 
فكرة  ينزعج من  ول  الإن��رتن��ت  على  ال�شراء من  اعتاد 

عدم وجود بائع.

دعوى ق�سائية �سد كيم كاردا�سيان 
رفع ال�شيد هو�شماند هارونيد عوى ق�شائية �شد ال�شركة التي متتلكها جنمة برامج 
تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردا�شيان مطالباَ بتعوي�س قدره 100 مليون دولر. 
�شركة كيم وهي عبارة عن تطبيق مزود  �شرقة فكرته من قبل  اأن��ه متت  فقد زعم 

باإ�شاءة مدجمة مل�شاعدة امل�شتخدمني على التقاط �شور فائقة اجلودة.
اإ�شاءة  ب��راءة اخ��رتاع ل�جهاز  2013 على  اإن��ه ح�شل يف ع��ام  ويقول ه��اروين 

مدجمة وحافظة لهاتف حممول ُمرّخ�س ل�شركة تدعى �شناباليت.
كاردا�شيان حت�شل على جزء من عائدات  اأن  وجاء يف وثائق ق�شائية 

بيع احلافظة حمل النزاع. 
الأك��ر من  لكن  ال�شوق،  اأن حتتكر  القانوين  "من غري  واأ�شاف 

ذلك اأنه لي�س من الأ�شلوب الأمريكي اأن تفعل هذا واأنت تت�شم 
باخلداع وغياب الأخالق طوال الوقت".


