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دبي العطاء تطلق برناجمني جديدين يركزان 
على التحديات التعليمية الرئي�سية يف رواندا

•• دبي -وام: 

اليوم  روان��دا مبنا�سبة  العطاء برناجمني جديدين يف  دبي  اأطلقت 
مهارات  على  امل��دار���س  يف  ال�سباب  ت��دري��ب  ب��ه��دف  لل�سباب  ال��ع��امل��ي 
تقدمي  اإىل جانب  العاملة  القوى  واإع���داد  الأع��م��ال  وري��ادة  القيادة 
على  ع��اوة  املدر�سة  التجارية احلقيقية يف  الأعمال  لبدء  الإر���س��اد 
الطفولة  مرحلة  يف  ال�سليم  التعليم  على  احل�سول  ف��ر���س  زي���ادة 

املبكرة.
ومن املقرر ان ي�ستفيد من الربناجمني اللذين ت�سل تكلفتهما اإىل 
2.44 مليون دولر اأكرث من 18 األفا و600  درهم  مليون   8.9

�ساب وطفل يف جميع اأنحاء الباد.
ويوفر الربنامج الأول �سراكة من اأجل التعلم والبتكار - الذي ينفذ 
بالتعاون مع موؤ�س�سة تعليم ملدة �سنتني - التدريب العملي للمعلمني 
ال��ط��اب ليكونوا  امل��ر���س��دي��ن وت��ع��زي��ز م��ه��ارات  ف�سا ع��ن مت��ك��ني 
الدعم  للعمل اىل جانب توفري  ا�ستعداد  اأعمال وعلى  قادة ورج��ال 
الدرا�سة  مقاعد  على  يزالون  ل  وهم  احلقيقية  التجارة  لبدء  لهم 
�ساب  األ��ف   16 العطاء  دب��ي  ال��ذي متوله  الربنامج  ي�ستفيد من  اذ 

رواندي.
اإىل  ال�سباب يف روان��دا  املُقّنعة بني  وي�سل معدل البطالة والبطالة 
التي  ال�سباب وتلك  املهارات لدى  بني  كبري  تباين  مع  باملائة   69
على  باملائة   70 يفتقر  كما   .. حتديدها  يف  العمل  اأ�سحاب  يرغب 
الأقل من الباحثني عن عمل اإىل املوؤهات الازمة ل�سغل الوظائف 

املطلوبة.
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هل يفكر نرامب بالفعل يف حرب كارثية؟

•• اأبوظبي-وام: 

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  اأع��رب 
ال�سمو  رع��اه اهلل و�ساحب  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
يف  وتطلعاتهم  بال�سباب  وفخرهما  اعتزازهما  ع��ن  امل�سلحة  للقوات 

املجالت كافة .
هم  ال�سباب  ان   - لل�سباب  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  مبنا�سبة   - �سموهما  واأك���د 
م�ستقبلهم  ل�سنع  املبادرة  زمام  اأخذ  م�سوؤولية  تقع  وعليهم  امل�ستقبل، 
وم�ستقبل الأجيال الاحقة والو�سول اإىل الأهداف الوطنية وحتقيق 

اآمال وطموحات الإمارات.
الإم���ارات   : مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وق��ال 
ق�سة جناح ابطالها ال�سباب فهم �سناع القرار يف القطاعني احلكومي 

واخلا�س وبروح ال�سباب نحقق املراكز الأوىل.
مورد  اأغ��ل��ى  وه��م  وامل�ستقبل،  احلا�سر  اأم��ل  ال�سباب  �سموه:  واأ���س��اف 
لاإمارات، وبناء الأوطان يف بناء ال�سباب، وجناحاتهم ل تقت�سر على 

الداخل .. �سبابنا انتقلوا بنجاحاتهم اإىل العامل.
العامل،  يلهم  لل�سباب  عامليا  منوذجاً  اأ�سبحت  الإم���ارات  �سموه:  وق��ال 
ال�سباب، وعينا وزيرة  اأف�سل منوذج لتمكني  الإم��ارات �سنعت  حكومة 
يف  �سبابية  وجمال�س  ال�سباب،  اأج���ل  م��ن  فريقها  م��ع  تنجز  بعمرهم 
جمل�س الوزراء والوزارات واملوؤ�س�سات وحول العامل، و�سيا�سات ومن�سات 
حكومية ليكون �سوت ال�سباب م�سموعا يف كل مكان ..موؤكدا �سموه ان 
�سبابنا ل  ومع  بيدهم  اأمانة  الإم��ارات  وم�ستقبل  اأولوية  ال�سباب  بناء 

نكتفي ب�سنع م�ستقبل اأف�سل بل اأف�سل م�ستقبل. )التفا�سيل �س2(

�أمريكا حتذر من حرب كارثية مع بيونغ يانغ ورو�سيا تدعوها للتعقل

ترامب: اخليار الع�سكري �سد كوريا ال�سمالية جاهز للتنفيذ!
•• وا�شنطن-وكاالت:

دونالد  الأم��ريك��ي  الرئي�س  اأع��ل��ن 
الع�سكري  اخليار  اأن  اأم�س  ترامب 
�سد كوريا ال�سمالية جاهز للتنفيذ، 
اآخ��ر ت�سريح له يف ظل ت�ساعد  يف 
حدة احلرب الكامية امل�ستعلة بني 
الذي  يانغ  بيونغ  ونظام  وا�سنطن 

ميلك �ساحا نوويا.
وك��ت��ب ت��رام��ب ع��رب م��وق��ع تويرت 
مو�سوعة  الع�سكرية  احل��ل��ول  اأن 
ب���ال���ك���ام���ل ح���ال���ي���ا وه������ي ج���اه���زة 
كوريا  ت�����س��رف��ت  ح���ال  يف  للتنفيذ 
اأن  ن��اأم��ل  حكمة.  ب���دون  ال�سمالية 
ال�سمايل(  ال��ك��وري  )ال��زع��ي��م  يجد 

كيم جونغ اأون م�سارا اآخر!.
وق������ال وزي������ر ال����دف����اع الأم���ري���ك���ي 
ال����ولي����ات  اإن  م���ات���ي�������س  ج��ي��م�����س 
اأزمة  املتحدة ل زال��ت تاأمل يف حل 

كوريا ال�سمالية دبلوما�سيا.
اللهجة  يف  ت�سعيد  م��ن  اأي���ام  وبعد 
ب����ني ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة وك���وري���ا 
احلرب  اإن  ماتي�س  ق��ال  ال�سمالية، 
اجلهود  واإن  ك����ارث����ي����ة،  ����س���ت���ك���ون 

الدبلوما�سية حترز نتائج.
واأع��ل��ن��ت ب��ي��ون��غ��ي��ان��غ اأن��ه��ا تخطط 
لإطاق اأربعة �سواريخ بالقرب من 
جزيرة غوام الأمريكية يف املحيط 

ال�����رو������س�����ي، �����س����ريغ����ي لف��������روف، 
اندلع  خماطر  اإن  اجلمعة،  ام�س 
الوليات  ب��ني  ع�سكرية  م��واج��ه��ة 
كبرية  ال�سمالية  وك��وري��ا  امل��ت��ح��دة 
مو�سكو  اأن  اإىل  م�����س��رياً  ل��ل��غ��اي��ة، 
بيونغ  ام��ت��اك  ت��ام  ب�سكل  تعار�س 

يانغ ل�ساح نووي.
و����س���رح لف�����روف ل��و���س��ائ��ل اإع���ام 
كبرية  املخاطر  اأن  اأعترب  حملية: 
للغاية خا�سة مع الأخذ يف العتبار 
العنرتية احلالية، ُت�سمع تهديدات 
وا����س���ح���ة ب��ا���س��ت��خ��دام ال���ق���وة من 

اجلانبني. 
الرو�سي،  اخلارجية  وزي��ر  واأو���س��ح 
ال�سمالية  ك���وري���ا  اأن  ذك����ر  ال�����ذي 
ت��وا���س��ل ال��ق��ول ب����اأن ل��ه��ا احل���ق يف 
مو�سكو  اأن  نووية،  اأ�سلحة  �سناعة 
ق���ل���ق���ة ل���ل���غ���اي���ة ج�������راء ت���ه���دي���دات 
الوليات املتحدة ب�سن هجوم وقائي 
والردود العدوانية من جانب كوريا 

ال�سمالية يف هذا ال�سدد. 
يندلع،  اأن  وقال حني يو�سك قتال 
عن  لابتعاد  الأوىل  اخلطوة  ف��اإن 
ياأخذها  اأن  يجب  اخل��ط��ري  النهج 
اجل��ان��ب الق����وى والأذك������ى. وعلى 
ذلك فاإن على الوليات املتحدة ان 
فتيل  لنزع  الوىل  اخل��ط��وة  تتخذ 

التوتر. 

الهادئ. 
الرئي�س  ح�����ذر  ����س���اب���ق  وق�����ت  ويف 
الأم��ري��ك��ي، دون��ال��د ت��رام��ب، كوريا 
تقلق جدا  اأن  عليها  ب��اأن  ال�سمالية 
جدا مما �سيلحق بها اإذا فعلت �سيئا 

�سد الوليات املتحدة. 
و�����س����دد ت����رام����ب ع���ل���ى ال����ق����ول اإن 
تهديده لكوريا ال�سمالية ب� الغ�سب 
والنار رمبا مل يكن �سديدا مبا فيه 

الكفاية. 
وق�����د ت�������س���اع���دت ال����ت����وت����رات بني 
ال��ب��ل��دي��ن يف الأ����س���اب���ي���ع الأخ�����رية 

باختبار  ال�سمالية  كوريا  قيام  بعد 
عابر  ب��ال�����س��ت��ي  �����س����اروخ  اإط�������اق 

للقارات يف يوليو متوز املا�سي. 
موؤخرا  املتحدة  الأمم  اأق���رت  وق��د 
اقت�سادية  ع���ق���وب���ات  جم���م���وع���ة 
جديدة �سد بيونغيانغ جراء برنامج 

اأ�سلحتها النووية وال�ساروخية. 
وق����������ال م����ات����ي���������س، م����ت����ح����دث����ا يف 
كاليفورنيا اإن مهمته كوزير للدفاع 

اأن يكون م�ستعدا يف حال نزاع.
ولكنه قال اإن اجلهود الدبلوما�سية، 
اخلارجية  وزي����ر  ب��ه��ا  ي��ق��وم  ال��ت��ي 

ريك�س تيلر�سون و�سفرية الوليات 
املتحدة  الأمم  الأمم  لدى  املتحدة 
نيكي هيلي، لديها قوة دبلوما�سية 
وب�������داأت يف حت��ق��ي��ق ن���ت���ائ���ج. وق���ال 
ماتي�س ماأ�ساة احلرب معروفة مبا 
يكفي. ل حتتاج اإىل اأي و�سف اآخر 

خاف اإنها �ستكون كارثية.
وع�����ن�����دم�����ا �����س����ئ����ل ع������ن اخل���ط���ط 
وقوع  ح��ال  الأم��ري��ك��ي��ة  الع�سكرية 
ب����اده  اإن  م��ات��ي�����س  ق�����ال  �����س����راع، 
م�����س��ت��ع��دة ول��ك��ن��ه اأ����س���اف ل اأق���ول 

للعدو م�سبقا عما �ساأقوم به.
وك���������ان ت������رام������ب ق������د ����س���ع���د من 
الإدارات  وهاجم  اخلمي�س،  لهجته 
الأمريكية ال�سابقة ل�سعف موقفها 
ال�سمالية،  ك��وري��ا  جت���اه  ال�����س��دي��د 
ا����س���ت���م���راره���ا  اأن  اإىل  م���������س����ريا 

بربناجمها النووي كان ماأ�ساة. 
ال�����س��م��ال��ي��ة قالت  ك����وري����ا  وك����ان����ت 
الأرب�����ع�����اء اإن���ه���ا ت��خ��ط��ط لإط����اق 
باجتاه  امل���دى  متو�سطة  ���س��واري��خ 
قاعدة  ت�سم  ال��ت��ي  غ����وام،  ج��زي��رة 
بها  ترابط  اأمريكية  ا�سرتاتيجية 

قاذفات قنابل. 
على الرغم من ذلك لي�س ثمة اأي 
اأي �سربة و�سيكة  دليل على وجود 

يف اأي من جزر املحيط الهادي. 
اخلارجية  وزي����ر  ق���ال  م��و���س��ك��و  يف 

ال��رق��ة  يف  داع�������ش  ق�����س��ف 
ا�ستباكات و���س��ط  وح��م�����ش 

•• عوا�شم-وكاالت:

حلقوق  ال���������س����وري  امل����ر�����س����د  ق������ال 
حربية  طائرات  اإن  ام�س،  الإن�سان، 
ال�سربات،  من  بعدد  فجراً  ق�سفت 
الواقعة  م��ع��دان  مدينة  يف  مناطق 
ب���ري���ف ال���رق���ة ال�������س���رق���ي، م���ا اأدى 
لأ������س�����رار م����ادي����ة، ب���ال���ت���زام���ن مع 
ا���س��ت��م��رار ال���س��ت��ب��اك��ات ب���ني قوات 
ال��ن��ظ��ام وامل�����س��ل��ح��ني امل���وال���ني لها، 

وعنا�سر داع�س من جهة اأخرى.
ك��م��ا ق�����س��ف��ت ق����وات ع��م��ل��ي��ة غ�سب 
بالتزامن  الرقة،  مدينة  يف  الفرات 
من  ع��دد  على  القتال  ا�ستمرار  م��ع 
امل����ح����اور ب���ني ع��ن��ا���س��ر داع�������س من 
جانب، وقوات �سوريا الدميقراطية 
اآخ��������ر، و����س���ط حتليق  م����ن ج���ان���ب 
لطائرات التحالف يف �سماء املدينة.

ان���دل���ع���ت  درع����������ا،  حم����اف����ظ����ة  ويف 
املقاتلة  ال��ف�����س��ائ��ل  ب��ني  ا���س��ت��ب��اك��ات 
الوليد  بن  خالد  وجي�س  جهة،  من 
امل��ب��اي��ع ل��ت��ن��ظ��ي��م داع�������س م���ن جهة 
اأخ��رى، يف حمور بلدة حيط بريف 
درع���ا ال��غ��رب��ي، واأن���ب���اء ع��ن خ�سائر 
ب�سرية يف �سفوف الطرفني، بح�سب 

املر�سد.
وجتددت ال�ستباكات كذلك بوترية 
النظام  ق��وات  بني  العنف،  متفاوتة 
جهة،  م��ن  لها  امل��وال��ني  وامل�سلحني 
وتنظيم داع�س من جهة اأخ��رى، يف 
�سماع  و�سط  ال�سرقي،  حم�س  ريف 
اأنه  يعتقد  املنطقة،  انفجار يف  دوي 
لعربة  التنظيم  تفجري  ع��ن  ن��اج��م 
مفخخة يف بادية ال�سخنة، ومل ترد 

معلومات عن خ�سائر ب�سرية.

ع�سرات القتلى واجلرحى بت�سادم قطارين يف م�سر

�جلي�ش �ليمني يكبد �حلوثيني خ�سائر فادحة يف �جلوف
الحتاد الأوروبي يجدد تاأييده 

لل�سرعية وملقرتحات املبعوث الأممي 
•• عوا�شم-وكاالت:

اأم�س  اأفادت قوات اجلي�س الوطني اليمني املوالية للحكومة ال�سرعية، 
والقوات  احل��وث��ي��ني  م��ن  عن�سراً   11 ع��ن  يقل  ل  م��ا  اجل��م��ع��ة، مبقتل 
اإث���ر معارك  اآخ��ري��ن  واإ���س��اب��ة  امل��وال��ي��ة للمخلوع علي ع��ب��داهلل ���س��ال��ح، 

مبحافظة اجلوف )143( كم �سمال �سرق �سنعاء.
اإن قوات  ق��ول��ه،  م��ي��داين  ع��ن م�سدر  ن��ت  �سبتمر  م��وق��ع اجلي�س  ون��ق��ل 
اجلي�س الوطني ت�سدت فجراً لهجوم عنيف �سنته امليلي�سيا النقابية 

على مواقعها يف جبهة العقبة �سمايل حمافظة اجلوف.
واأ�سار امل�سدر اإىل اأن معارك عنيفة اندلعت بني الطرفني عقب الهجوم 

ا�ستمرت ل�ساعات و ا�ستخدمت فيها خمتلف اأنواع الأ�سلحة.
ال��وزراء اليمني، وزير اخلارجية عبد امللك  اأكد نائب رئي�س  من جهته 
النقابيني  على  لل�سغط  اجلهود  الدولية  تن�سيق  ���س��رورة  امل��خ��ايف، 
للقبول باملقرتحات اخلا�سة مبدينة احلديدة ومينائها، التي تقدم  بها 
املبعوث الأممي اإىل اليمن اإ�سماعيل ولد ال�سيخ و�سوًل لتحقيق ال�سام 
الدائم وال�سامل.  واأ�سار الوزير املخايف خال لقائه يف مدينة الريا�س، 
اإىل  اأنطونيا كالفو بويرتا،  الأوروب��ي لدى  اليمن  رئي�سة بعثة الحت��اد 
ترحيب احلكومة باأي جهود لتحقيق ال�سام وفقاً للمرجعيات  الثاث.

ومن جانبها، اأكدت رئي�سة بعثة الحتاد الأوربي دعم الحتاد الأوروبي 
ومقرتحاته  اإىل  اليمن  الأمم���ي  امل��ب��ع��وث  وجل��ه��ود  اليمنية  لل�سرعية 

لتحقيق حل �سيا�سي �سامل. 

•• القاهرة-وكاالت:

يف  خور�سيد  مبنطقة  اجلمعة،  اأم�س  قطاران،  ا�سطدم 
الإ�سكندرية �سمال م�سر، ما اأ�سفر عن �سقوط الع�سرات 
بني قتيل وجريح حيث ت�سادم قطار قادم من القاهرة 

واآخر قادم من مدينة بور�سعيد.
الإ�سكندرية،  مب��ح��اف��ظ��ة  ال�����س��ح��ة  وزارة  وك��ي��ل  واأك����د 
جمدي حجازي، �سقوط ع�سرات القتلى وامل�سابني جاٍر 
ح�سر اأعدادهم جراء ت�سادم القطارين، ح�سب ما اأفادت 
 36 اإن  �سحف م�سرية. وقالت وزارة ال�سحة امل�سرية 

ام�س  اآخ��رون   123 واأ�سيب  قتلوا  الأق��ل  على  �سخ�سا 
جراء ت�سادم قطارين للركاب مبدينة الإ�سكندرية.

وذكرت وكالة اأنباء ال�سرق الأو�سط الر�سمية اأن قطارا 
ا�سطدم  الإ�سكندرية  مدينة  اإىل  ال��ق��اه��رة  م��ن  ق��ادم��ا 
وذلك  ب��ور���س��ع��ي��د،  اإىل  امل��دي��ن��ة  ذات  م��ن  ب��ق��ط��ار متجه 

مبنطقة خور�سيد يف الإ�سكندرية.
ونقلت �سيارات ال�سعاف جثامني القتلى وامل�سابني اإىل 

م�ست�سفيات يف مدينتي كفر الدوار والإ�سكندرية.
والدفع  امل�ست�سفيات  الطوارئ يف جميع  رفع حالة  ومت 

بالعديد من �سيارات ال�سعاف اإىل موقع احلادث.

ماكسي كير لتوريد العمالة
سرعة في الوصول ودقة في المواعيد

خادمات جاهزات للتنازل الفوري

 فحص طبي
مجاني للخادمة

خادمات - ممرضات 
سائقات- طباخات

الفلبين - إندونيسيا - الهند  
إثيوبيا - أوغندا - سيريالنكا

026441114            056 709  2333
أبوظبي معسكر آل نهيان بجوار فندق غافة
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يف �ليوم �لعاملي لل�سباب

حممد بن را�سد وحممد بن زايد : ال�سباب هم امل�ستقبل واأبطال ق�سة جناح الإمارات

امل�سماري.. مقا�ساة قطر

ع�س�ش فيها �لإرهاب:

امل�سماري: مناطق يف ليبيا تدار من قبل قطر.!
•• الفجر - ليبيا - خا�ص

قال الناطق الر�سمي با�سم القيادة 
العربية  امل�سلحة  للقوات  العامة 
امل�سماري  اأحمد  العميد  الليبية 
تدار  ك��ان��ت  ليبيا  يف  م��ن��اط��ق  اإن 
من قبل دويلة قطر، م�سرًيا اإىل 
اأن هناك قوة م�سلحة قطرية يف 
بنغازي منذ عام 2012 وت�سمى 

الفهد الأ�سود.
واأ�ساف امل�سماري يف حوار تلفزي 
 2012 ع��ام��ي  اأن  �سكايب  ع��رب 
دموية  ���س��ن��وات  اأك����رث  و2013 
للمدنيني،  واغ��ت��ي��الت  واإره���اًب���ا 
والق�ساء،  ال�������س���رط���ة  ورج��������ال 

وال�سحافة.
با�سم  الر�سمي  ال��ن��اط��ق  واأو���س��ح 
امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة 
نقلت  م��ا  وف��ق  الليبية،  العربية 

القوة  اأن  الليبية،  الأن��ب��اء  وك��ال��ة 
ب�سكل  تتحكم  القطرية  امل�سلحة 
طرابل�س،  يف  ال��ك��ه��رب��اء  يف  ع���ام 
مطالًبا بتقدمي قطر للمحاكمة، 
التحالف  اإىل  ل��ي��ب��ي��ا  وان�����س��م��ام 
ال���ع���رب���ي امل���ن���اه�������س ل����اإره����اب، 

ال���ق���ان���ون يف  اأن رج������ال  م����وؤك����دا 
ليبيا ب�سدد اإعداد ملف يت�سمن 
اإىل  لرُيفع  بالأدلة،  جرائم قطر 
والوليات  ال���دول���ي���ة،  امل��ن��ظ��م��ات 
واملحكمة  الأم��ري��ك��ي��ة،  امل��ت��ح��دة 

اجلنائية الدولية.

فل�سطينية  لف�سائل  وف���د 
القاهرة  اىل  غ��زة  ي��غ��ادرة 

•• غزة-وكاالت:

فل�سطينية  ف�سائل  من  وف��د  غ��ادر 
يف قطاع غزة، ام�س، اإىل م�سر عرب 
اأفاد  ال��ربي، بح�سب ما  معرب رف��ح 

م�سدر يف حركة حما�س.
وذكر امل�سدر، طالباً عدم ذكر ا�سمه، 
اأن الوفد ي�سم 17 قيادياً من عدة 
واجلهاد  حما�س  اأب��رزه��ا  ف�سائل، 
الإ���س��ام��ي ون���واب ع��ن ح��رك��ة فتح 
مقربني من القيادي املف�سول منها 

حممد دحان.
الوفد  اأع�����س��اء  اأن  امل�سدر  واأو���س��ح 
التكافل  اأع�����س��اء جلنة  ه��م  امل��غ��ادر 
امل�����س��ك��ل��ة م���ن���ذ ع�����دة ����س���ن���وات بني 
ح���م���ا����س وم����ق����رب����ني م����ن دح����ان 
وف�سائل اأخرى لتقدمي م�ساعدات 

اإن�سانية يف قطاع غزة.
املغادر  ال���وف���د  اأع�������س���اء  ب���ني  وم����ن 
ال�����س��ي��ا���س��ي حلما�س  امل��ك��ت��ب  ع�����س��و 
روح������ي م�����س��ت��ه��ي وال���ن���ائ���ب���ان عن 
احلركة �ساح الربدويل واإ�سماعيل 
اأ�سرف  فتح  عن  والنائبان  الأ�سقر، 
جمعة وماجد اأبو �سمالة والقيادي 
خ���ال���د  الإ�������س������ام������ي  اجل������ه������اد  يف 

البط�س.

غ��ارة  يف  م��دن��ي��ون  �سحايا 
اأفغان�ستان جنوب  اأمريكية 

•• جالل اباد-اأ ف ب:

ق��ت��ل ع���دد م��ن امل��دن��ي��ني الفغان 
وا�����س����ي����ب اآخ����������رون ب�����ج�����روح يف 
ق�سف جوي من�سوب اىل القوات 
ننغرهار  ولي�����ة  يف  الم���ريك���ي���ة 
�سرق  يف  ا�سطرابات  ت�سهد  التي 
م�سوؤولون  ق�����ال  ك���م���ا  ال����ب����اد، 

حمليون ام�س .
الأفغانية،  ال��ق��وات  ج��ان��ب  واإىل 
الوحيدة  هي  المريكية  القوات 
حتت  املنت�سر  التحالف  اط���ار  يف 
راية احللف الطل�سي، التي تنفذ 

عمليات ق�سف جوي.
واك����د ح��اك��م اق��ل��ي��م ح�����س��ك��ا مينا 
الذي ا�ستهدفته الغارة �سعاز وايل 

�سينواري، مقتل 11 �سخ�سا.
اخلمي�س،  ظ��ه��ر  ب��ع��د  وا�����س����اف 
ق�سفت القوات المريكية �سيارة 
خا�سة كانت تعرب يف اقليم ح�سكا 
�سخ�سا   11 ان  م���وؤك���دا  م��ي��ن��ا، 
ا���س��ي��ب بجروح.  وواح�����دا  ق��ت��ل��وا 
واو�سح ان جميع القتلى مدنيون 
نف�سها.  ال��ع��ائ��ل��ة  اىل  وي��ن��ت��م��ون 

وبني القتلى ن�ساء واطفال.

قوات اجلي�س اليمني توا�سل تقدمها يف حمافظة اجلوف   )اأر�سيفية(

�سبان م�سريون يحاولون امل�ساعدة يف البحث عن ناجني يف حادث ت�سادم القطارين بال�سكندرية )ا ف ب(
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اأخبـار الإمـارات
»طرق دبي« تطرح 250 رقمًا ثالثيًا ورباعيًا وخما�سيًا يف مزاد اإلكرتوين

•• دبي-وام:

تطرح هيئة الطرق واملوا�سات بدبي 250 رقما ثاثيا ورباعيا وخما�سيا 
خال مزادها الإلكرتوين ال� 50 املقرر يف 20 اأغ�سط�س اجلاري على ان 
. وقال �سلطان  اأي��ام  الت�سجيل فيه يوم بعد غد وي�ستمر ملدة خم�سة  يبداأ 
الهيئة  يف  الرتخي�س  مبوؤ�س�سة  املركبات  ترخي�س  اإدارة  مدير  امل��رزوق��ي 
ان امل�ساركات الوا�سعة من قبل اجلمهور يف املزادات �سواء كانت العلنية اأو 
الإلكرتونية ومدى التناف�س الإيجابي يف ما بينهم للح�سول على الأرقام 
يعك�س اأهمية تنظيم هذه املزادات يف اإ�سعاد املتعاملني من املهتمني باقتناء 

اللوحات وحتقيق الر�سا لديهم.
كبرية من اجلمهور  �سريحة  عند  اللكرتونية  امل��زادات  اأهمية  اإىل  ولفت 

الذين يف�سلون امل�ساركة بها عن �سواها كونها متنحهم احلرية يف اختيار 
الأرقام دون عناء اأو انتظار ف�سًا عن اأن هذه النوعية من املزادات ُت�سهم يف 
تعزيز اخلدمات الإلكرتونية التي تطرحها اإدارة ترخي�س املركبات خال 
خطتها ال�سنوية املر�سومة والرامية اإىل الرتقاء مب�ستوى ونوعية تنفيذ 

املعامات مع اجلمهور.
ح�ساب  للمتعامل  يكون  اأن  ت�سرتط  امل��زاد  يف  امل�ساركة  عملية  اأن  واأو���س��ح 
امل�ستخدم  راب��ط  ا�ستخدام  اأو   www.rta.ae الإل��ك��رتوين  املوقع  على 
اجلديد للح�سول على ا�سم امل�ستخدم وكلمة املرور ..وقال ان من �سروط 
اأو رخ�سة  دبي  اإم��ارة  توفر مركبة م�سجلة يف  امل�ستخدم اجلديد  ت�سجيل 
�سيك  اإي��داع  امل�ساركني  يتطلب من  اأن��ه  دب��ي ف�سا عن  قيادة �سادرة من 
تاأمني موجه للهيئة مببلغ 5 اآلف درهم يف مراكز اإ�سعاد املتعاملني “ اأم 

الرمول بر دبي ديرة بلدية الطوار” واأنه يف حال الدفع ببطاقة الئتمان 
120 درهما نقدا لر�سوم  اآلف درهم كتاأمني ودفع   5 اإي��داع  اأي�سا  يجب 

ال�سرتاك على املوقع الإلكرتوين .
وقال انه يجب على املُزايد الذي ير�سو عليه رقم يف املزاد دفع امل�ستحقات 
خال 10 اأيام عمل من تاريخ اإغاق املزاد وذلك من خال مراكز مزودي 
اخلدمة “نقدا اأو بطاقة ائتمان” اأو مراكز اإ�سعاد املتعاملني التابعة للهيئة 
“نقدا حتى 50 األف درهم وب�سيك م�سدق اأو بطاقة ائتمان لأكرث من 50 
األف درهم اأو ببطاقة الئتمان على املوقع الإلكرتوين” واأنه يف حالة عدم 
الدفع �سيتم اإدراج ا�سم املزايد يف قائمة غري امللتزمني. ي�سار اىل ان الأرقام 
 A – B - T - S– املطروحة يف املزاد املقبل للوحات املركبات من الفئات

.  R – Q – P – O – N- M - j– L – K - i – H

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�ش ت�ساد بعيد ا�ستقالل بالده

•• ابوظبي-وام: 

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
اهلل« برقية تهنئة اىل فخامة الرئي�س ادري�س ديبي اتنو رئي�س جمهورية 

ت�ساد وذلك مبنا�سبة عيد ال�ستقال لباده .
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س ادري�س ديبي اتنو. 

»دبي العطاء« تطلق برناجمني جديدين يركزان على التحديات التعليمية الرئي�سية يف رواندا
•• دبي -وام: 

برناجمني  العطاء«  »دب��ي  اأطلقت 
مبنا�سبة  روان��������دا  يف  ج���دي���دي���ن 
ل��ل�����س��ب��اب بهدف  ال���ع���امل���ي  ال����ي����وم 
على  امل��دار���س  يف  ال�سباب  ت��دري��ب 
ال��ق��ي��ادة وري����ادة الأعمال  م��ه��ارات 
واإع��داد القوى العاملة اإىل جانب 
الأعمال  ل��ب��دء  الإر�����س����اد  ت��ق��دمي 
املدر�سة  يف  احلقيقية  ال��ت��ج��اري��ة 
عاوة على زيادة فر�س احل�سول 
مرحلة  يف  ال�سليم  التعليم  ع��ل��ى 

الطفولة املبكرة.
من  ي�����س��ت��ف��ي��د  ان  امل����ق����رر  وم������ن 
ت�سل  ال�����ل�����ذي�����ن  ال�����ربن�����اجم�����ني 
درهم  مليون   8.9 اإىل  تكلفتهما 
2.44 مليون دولر اأكرث من 18 
األفا و600 �ساب وطفل يف جميع 

اأنحاء الباد.
�سراكة  الأول  ال��ربن��ام��ج  وي���وف���ر 
الذي  والبتكار-  التعلم  اأج��ل  من 
موؤ�س�سة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ي���ن���ف���ذ 
التدريب   - ���س��ن��ت��ني  مل����دة  ت��ع��ل��ي��م 
ال��ع��م��ل��ي ل��ل��م��ع��ل��م��ني ف�����س��ا عن 
مهارات  وتعزيز  املر�سدين  متكني 
ال���ط���اب ل��ي��ك��ون��وا ق�����ادة ورج����ال 
اىل  للعمل  ا�ستعداد  وعلى  اأعمال 
ج��ان��ب ت��وف��ري ال���دع���م ل��ه��م لبدء 
التجارة احلقيقية وهم ل يزالون 
ي�ستفيد  اذ  ال��درا���س��ة  مقاعد  على 
م��ن ال��ربن��ام��ج ال���ذي مت��ول��ه دبي 

العطاء 16 األف �ساب رواندي .
والبطالة  البطالة  معدل  وي�سل 
املُ��ق��ّن��ع��ة ب���ني ال�����س��ب��اب يف روان����دا 
ت��ب��اي��ن كبري  م��ع  ب��امل��ائ��ة   69 اإىل 
ال�سباب وتلك  ل��دى  امل��ه��ارات  ب��ني 
ال��ت��ي ي��رغ��ب اأ���س��ح��اب ال��ع��م��ل يف 
حتديدها .. كما يفتقر 70 باملائة 
على الأقل من الباحثني عن عمل 
ل�سغل  ال����ازم����ة  امل����وؤه����ات  اإىل 

اأهوال  اأع��ق��اب  ال��ب��ن��اء يف  اإع����ادة  يف 
احلرب الأهلية والإبادة اجلماعية 
التي وقعت قبل عقدين من الزمن 
حتديات  ه���ن���اك  ت�����زال  ل  ان����ه  ال 
اأ�سا�سية وثغرات كبرية يف املهارات 
والقدرات داخل نظامها التعليمي 
وم���ا مل ي��ت��م ال��ت�����س��دي ل��ه��ا فاإنها 
���س��ت��ك��ون ع��ق��ب��ة يف ط��ري��ق حتقيق 

املزيد من التقدم يف الباد .
واأك����د ان دب���ي ال��ع��ط��اء ت��رك��ز من 
خ���������ال ه������ذي������ن ال�����ربن�����اجم�����ني 
اجلديدين يف رواندا وبالتعاون مع 
الرئي�سية  الق�سايا  على  ال�سركاء 
تعلميني  مب�����س��ت��وي��ني  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
خم��ت��ل��ف��ني مت���ام���اً وامل��ت��م��ث��ل��ني يف 
اإعداد الأطفال للّنجاح يف املدر�سة 
الازمة  املهارات  ال�سباب  ومتكني 
لي�ساهموا  العمل  بيئة  يف  للّنجاح 

باإيجابية يف تنمية بلدهم .
�سابط  احل����ج����ري  ن�����دى  وق����ال����ت 
ان  ال����ع����ط����اء  دب�������ي  يف  ب����رن����ام����ج 
الإيجابية  التعليمية  ال�سيا�سات 
التي و�سعتها احلكومة الرواندية 
ت���اأث���ري  اإىل  ُت�����رتج�����م  اأن  ي���ج���ب 

اجتماعي حقيقي .
م�سرية اىل ان برامج دبي العطاء 
ال�ستفادة  اإىل  ت��ه��دف  روان����دا  يف 
لتعزيز  ال�����س��ي��ا���س��ي  الل���ت���زام  م���ن 
الطفولة  م���رح���ل���ة  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م 
امل��ب��ك��رة م��ن خ���ال ت��ط��وي��ر اإط���ار 
م�ستدام لإع��داد الأطفال يف فرتة 
ي��وؤدي بدوره  املدر�سة مما  ما قبل 
الأط����ف����ال  واإل�����ه�����ام  اإ������س�����راك  اإىل 
التح�سني  ودع�������م  وع����ائ����ات����ه����م 
التعليمي  الّنموذج  امل�ستمر وجناح 
القائم على املهارات وجعله متاحاً 
وق��ادرا على الندماج يف  ومائما 
التعليم الوطني متا�سياً مع  نظام 
املعايري الازمة لإحداث تغيري يف 

حياة ال�سباب.

الوظائف املطلوبة.
التعليم  الثاين  الربنامج  ويهدف 
يف م��رح��ل��ة ال��ط��ف��ول��ة امل��ب��ك��رة .. 
ت��ع��زي��ز اجل���اه���زي���ة امل���در����س���ي���ة يف 
رواندا - الذي يقام بال�سراكة مع 
ب��رن��ام��ج اخل���دم���ة ال��ت��ط��وع��ي��ة يف 

ال�سليم  ال��ت��ع��ل��ي��م  ع��ل��ى  احل�����س��ول 
يف م��رح��ل��ة ال��ط��ف��ول��ة امل��ب��ك��رة من 
من  يتاألف  جتريبي  تدخل  خال 
جم��م��وع��ة م���ن الأن�����س��ط��ة مب���ا يف 
ذلك توفري التدريب املنتظم اأثناء 
ملعلمي  التدريب  وتوفري  اخلدمة 

املدار�س  ق���ادة  مت��ك��ني  اإىل  ك��ذل��ك 
واأع�������س���اء جل��ن��ة اأول����ي����اء الأم�����ور 
يف  التعليم  وم�����س��وؤويل  وامل��ع��ل��م��ني 
وم�سوؤويل  ن��ي��ام��ا���س��ي��ك��ى  م��ن��ط��ق��ة 
الازمة  ب��امل��ه��ارات  التعليم  قطاع 
لإدارة مواردهم املحدودة على نحو 

اخلارج ملدة 3 �سنوات - اإىل اإعداد 
اعمارهم  ترتاوح  اأطفال   2610
منطقة  يف  ����س���ن���وات   6 و   3 ب���ني 
روان��دا للدخول يف  نياما�سيكى يف 

البيئة املدر�سية.
ويعمل الربنامج على زيادة فر�س 

الطفولة  م���رح���ل���ة  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م 
املبكرة وتعزيز قدرة نظام التعليم 
مبهارات  الأط����ف����ال  ت���زوي���د  ع��ل��ى 
التي  ل����ل����م����دار�����س  ال�����س����ت����ع����داد 
املرحلة  يف  ل��ل��ّن��ج��اح  ي��ح��ت��اج��ون��ه��ا 
الربنامج  وي���ه���دف  الإب���ت���دائ���ي���ة. 

اإدم��اج اجلميع  اأف�سل ع��اوة على 
لإ�سراك  امل�����س��ت��ه��دف��ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
الأطفال من ذوي العاقة . وقال 
التنفيذي  الرئي�س  ال��ق��رق  ط��ارق 
ل�دبي العطاء انه على الرغم من 
روان����دا  قطعتها  ال��ت��ي  اخل���ط���وات 

تخريج 4 دورات تدريبية باملعهد املروري ل�سرطة اأبوظبي
•• اأبوظبي - الفجر

امل����روري مبديرية  امل��ع��ه��د  اح��ت��ف��ل 
املرور والدوريات ب�سرطة ابوظبي 
يف  ت��دري��ب��ي��ة   دورات   4 ب��ت��خ��ري��ج 
جم����ال امل�������رور، مب�����س��ارك��ة 208 
م���ن ���س��ب��اط ال�����س��ف الأف������راد من 

منت�سبي �سرطة اأبوظبي.
الأرب���ع جمالت  ال���دورات  و�سملت 
ق����ي����ادة م���وق���ع احل��������ادث  وق���ان���ون 
ال�سري وامل��رور الحت��ادي ولئحته 
املراقبة  واإج���������راءات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
امل�������روري�������ة وا�����س����ا�����س����ي����ات امل�������رور 
احمد  العقيد  . وح��ث  وال��دوري��ات 
اإدارة مرور  حممد الزيودي مدير 
العني ، اخلريجني على ال�ستفادة 
الق�سوى من املحا�سرات النظرية 
تلقوها  التي  املتخ�س�سة  والعملية 
التعامل  وح�سن  ال����دورات   خ��ال 
مع افراد اجلمهور واحلر�س على 

امليدانية والإدارية  لعنا�سر املرور 
امل�����س��ارك��ني اخل����ربات  ،و  اك�����س��اب 
اأداء  يف  ت�ساعدهم  التي  وامل��ه��ارات 
على  وال�سرطية  املرورية  مهامهم 

واأو�سح املقدم طال را�سد جمعان 
احلارثي رئي�س ق�سم املعهد املروري 
ان ال���دورات ت��اأت��ي يف اط��ار حر�س 
���س��رط��ة اب���وظ���ب���ي ع��ل��ى الرت���ق���اء 

ب�سرطة اأبوظبي . 
املحا�سرات  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
املحا�سرين  م���ن  ن��خ��ب��ة  ق��دم��ه��ا  
جمال  يف  املتخ�س�سني  املواطنني 

الطريق  م�ستخدمي  ث��ق��ة  ت��ع��زي��ز 
اجلهود  يف  وامل�����س��اة  ال�سائقني  م��ن 
ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا ال�����س��رط��ة  لتحقيق 

ال�سامة املرورية .

الوجه الأف�سل ، ويف نهاية احلفل 
ال�سهادات  ال���زي���ودي  العقيد  وزع 
على اخلريجني ، بح�سور عدد  من 
�سباط مديرية  املرور والدوريات 

للمنت�سبني  ال��ت��دري��ب��ي   بامل�ستوى 
م���ن خ���ال ال��ت��ط��وي��ر امل�����س��ت��م��ر يف 
املناهج والربامج التدريبية و�سوًل  
الكفاءة  م���ن  م�����س��ت��وى  اع��ل��ى  اىل 

امل���رور يف ال����دورات الأرب����ع تنفيذا 
لتوجيهات القيادة ال�سرطية لنقل 
خا�سة جتاربهم العملية والعلمية 

ملنت�سبي الدورات التدريبية. 

يف �ليوم �لعاملي لل�سباب

حممد بن را�سد وحممد بن زايد : ال�سباب هم امل�ستقبل واأبطال ق�سة جناح المارات

•• اأبوظبي-وام: 

اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأع���رب 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
ال�سيخ حممد  ال�سمو  رعاه اهلل و�ساحب  دبي  حاكم 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
وفخرهما  اعتزازهما  ع��ن  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى 

بال�سباب وتطلعاتهم يف املجالت كافة .
 - لل�سباب  العاملي  اليوم  مبنا�سبة   - �سموهما  واأك��د 
م�سوؤولية  تقع  وعليهم  امل�ستقبل،  ه��م  ال�سباب  ان 
وم�ستقبل  م�ستقبلهم  ل�سنع  امل���ب���ادرة  زم����ام  اأخ����ذ 
الوطنية  الأه��داف  اإىل  الأجيال الاحقة والو�سول 
وق��ال �ساحب  الإم����ارات.  اآم��ال وطموحات  وحتقيق 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم : الإمارات 

يف  ال��ق��رار  �سناع  فهم  ال�سباب  ابطالها  جن��اح  ق�سة 
القطاعني احلكومي واخلا�س وبروح ال�سباب نحقق 
املراكز الأوىل. واأ�ساف �سموه: ال�سباب اأمل احلا�سر 
وامل�ستقبل، وهم اأغلى مورد لاإمارات، وبناء الأوطان 
يف بناء ال�سباب، وجناحاتهم ل تقت�سر على الداخل 

.. �سبابنا انتقلوا بنجاحاتهم اإىل العامل.
وقال �سموه الإمارات اأ�سبحت منوذجاً عامليا لل�سباب 
يلهم العامل، حكومة الإمارات �سنعت اأف�سل منوذج 
مع  تنجز  بعمرهم  وزي���رة  وعينا  ال�سباب،  لتمكني 
ف��ري��ق��ه��ا م��ن اأج����ل ال�����س��ب��اب، وجم��ال�����س ���س��ب��اب��ي��ة يف 
جمل�س الوزراء والوزارات واملوؤ�س�سات وحول العامل، 
ال�سباب  �سوت  ليكون  حكومية  ومن�سات  و�سيا�سات 
م�سموعا يف كل مكان ..موؤكدا �سموه ان بناء ال�سباب 
اأولوية وم�ستقبل الإمارات اأمانة بيدهم ومع �سبابنا 

ل نكتفي ب�سنع م�ستقبل اأف�سل بل اأف�سل م�ستقبل. 
من جانبه قال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان : الوطن ينه�س بعزم الرجال وهمة ال�سباب 
ونحن نفخر بعطاء اأبناء الإمارات واإجنازات �سبابها 
واأ���س��اف �سموه : نحن على يقني  امل��ج��الت.  ك��ل  يف 
املتم�سك بهويته وقيمه والواثق  ان �سباب الإم��ارات 
بقدراته �سي�سطر بعون اهلل ق�س�س جناح ملهمة يف 
م�سرية الوطن. وقال �سموه : ق�سة جناح الإمارات 
وطنهم،  ب��ن��اء  يف  لي�ساهموا  ال�سباب  متكني  يف  ه��ي 
وفاء لآبائنا و اأجدادنا الذين غر�سوا فينا قيم البذل 
والعطاء. ودعا �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان �سبابنا اإىل م�ساعفة اجلهد فعلى اأكتافهم 
ثقة  على  ونحن  باأدائها  جديرون  هم  وطنية  اأمانة 

بقدرتهم يف املحافظة على راية الوطن عالية.

نائب رئي�ش �لدولة: حكومة �لإمار�ت �سنعت �أف�سل منوذج لتمكني �ل�سباب 
ومعهم ل نكتفي ب�سنع م�ستقبل �أف�سل بل �أف�سل م�ستقبل 

ويل عهد �أبوظبي: �لوطن ينه�ش بعزم �لرجال وهمة �ل�سباب ونحن نفخر 
بعطاء �أبناء �لإمار�ت و�إجناز�ت �سبابها يف كل �ملجالت
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اأخبـار الإمـارات
البتكار على  قدرتهم  تعزيز  و  ال�سباب  بدعم  التزامها  دبي” توؤكد  “كهرباء 

•• دبي -وام:

اأكدت هيئة كهرباء ومياه دبي التزامها بدعم ورعاية ال�سباب و توجيه 
طاقاتهم و تعزيز قدرتهم على الب��داع والبتكار مبا ي�ساهم يف تعزيز 

م�سرية التنمية ال�ساملة التي ت�سهدها الدولة.
واأو�سح �سعادة �سعيد حممد الطاير الع�سو املنتدب الرئي�س التنفيذي 
لهيئة كهرباء ومياه دبي يف ت�سريح مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سباب الذي 
ي�سادف 12 اأغ�سط�س من كل عام ان هذه املنا�سبة ت�سكل فر�سة مثالية 
لتاأكيد التزام الهيئة بدعم ال�سباب واإبراز جهودها يف جمال تعزيز دور 
ال�سباب واإ�سراكهم يف م�سرية التنمية امل�ستدامة وال�ساملة التي ت�سهدها 

دبي ودولة الإمارات م�ستنرية مبقولة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�سد 
رعاه اهلل “اإن ال�سباب هم قوة الأوط��ان واأملها يف بناء غد اأف�سل حيث 
ومهاراتهم  وقدراتهم  بطاقاتهم  امل�ستقبل  ويبنى  الأمم  برقيهم  ترقى 
احلالية  لأجيالنا  مزدهر  غد  نحو  وبثبات  التقدم  ينجز  وب�سواعدهم 

والقادمة.
واأ�سار الطاير اإىل ان الهيئة حتر�س على اأن تكون يف مقدمة املوؤ�س�سات 
الراعية والداعمة لل�سباب وهي يف �سبيل ذلك ل تدخر جهداً يف توفري 
الدعم الازم لهم لتوجيه طاقاتهم ومتكينهم ل�ستك�ساف فر�س جديدة 

واإعداد اأجيال موؤهلة لديها القدرة على البتكار والإبداع والريادة.

منوها باإطاق “جمل�س هيئة كهرباء ومياه دبي لل�سباب” لدعم اأهداف 
لل�سباب  الإي��ج��اب��ي��ة  امل�ساركة  بتفعيل  املتعلقة  ال�سرتاتيجية  الهيئة 
اأفكارهم  على  والتعرف  قدراتهم  من  وال�ستفادة  واملجتمع  الهيئة  يف 
اإ�سافة اإىل الإ�سهام يف تعزيز الهوية الوطنية واملواطنة ال�ساحلة لديهم 
و�سمان املزيد من التفاعل بينهم وبني الإدارة العليا يف الهيئة وفتح قناة 

ات�سال جديدة مع “جمل�س الإمارات لل�سباب”.
احلكومية  الهيئات  اأوىل  م��ن  تعد  دب��ي  كهرباء  ان  اىل  الطاير  ول��ف��ت 
ا�سرتاتيجية  وتبّنت  املواطن  لل�سباب  التدريبية  الربامج  اأطلقت  التي 
الدرا�سية  املنح  وتقدمي  الوطنية  ال��ك��وادر  وتدريب  تطوير  يف  وا�سحة 
املتميزة للطاب الراغبني يف ا�ستكمال درا�ستهم داخل الدولة وخارجها 

مبا ي�سمن تزويدهم باملهارات الازمة ملواكبة احتياجات �سوق العمل. 
كما اأطلقت الهيئة بالتعاون مع املجل�س الربيطاين للتكنولوجيا واإدارة 
الأعمال اأكادميية هيئة كهرباء ومياه دبي الثانوية بهدف تدريب وتاأهيل 

ال�سباب املواطن علمياً وعملياً يف خمتلف املجالت الفنية واملهنية.
واختتم الطاير ت�سريحه موؤكدا ان هيئة كهرباء ومياه دبي توؤمن باأن 
مع  متّكنه  التي  الكافية  واخل���ربات  ال��ق��درات  ميتلك  امل��واط��ن  ال�سباب 
الإم���ارات من  دول��ة  ت�سهدها  التي  والزده���ار  ال��رخ��اء  موا�سلة م�سرية 
هنا تعمل على توفري بيئة عمل متميزة متّكنهم من الإ�سهام يف حتقيق 
موؤ�س�سة م�ستدامة ومبتكرة على م�ستوى  تكون  باأن  روؤيتها وتطلعاتها 

عاملي.
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الطبية  الفحو�ش  من  م�ستفيدًا   287
مبركز �سرطة امل�سفح يف اأبوظبي 

•• ابوظبى - الفجر

�سرطة  مبركز  ومنت�سباً  مراجعاً   287 ا�ستفاد 
امل�سفح يف �سرطة اأبوظبي من الفحو�س الطبية 
»ميديكلينيك«،  �سمن  م�ست�سفى  مع  بالتعاون   ،

تعزيز ال�سراكة مع موؤ�س�سات املجتمع.
�ساملة  ال�سحي، فحو�س طبية  و�سمل الربنامج 
و�سغط  ال��دم،  و�سكر  ال��دم،  كولي�سرتول  مل�ستوى 
اإىل  اجل�سم،  كتلة  موؤ�سر  كقيا�س  واأخ���رى  ال��دم، 

جانب الن�سائح الطبية ، وتوزيع كتيبات التوعية، 
باإ�سراف كادر طبي وا�ست�ساري متخ�س�س.

وقال الرائد فا�سل ال�سام�سي، مدير مركز �سرطة 
امل�سفح يف مديرية �سرطة املناطق اخلارجية، اإن 
الربنامج ا�ستمر يومني يف املركز، �سمن حر�س 
مع  ال��ت��ع��اون  م��ب��داأ  تعزيز  على  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة 
مما  وال�ستفادة  اخلدمية،  املجتمعية  املوؤ�س�سات 
بالنفع  تعود  خدمات  من  املوؤ�س�سات  تلك  تقدمه 

والفائدة على اجلمهور.

واأو�سح اأن الربنامج �سهد اإقباًل من املنت�سبني ، 
امل�سفح  �سرطة  مركز  اأن  اإىل  لفتاً   ، واملراجعني 
ي��خ��دم ���س��ري��ح��ة وا���س��ع��ة م���ن امل��ت��ع��ام��ل��ني، حيث 
على  واأث��ن��وا   ، الطبية  الفحو�س  م��ن  ا���س��ت��ف��ادوا 
 ، املنظمني للربنامج  واأهميته يف تثقيفهم طبياً 
اأهمية  اإىل  ال�سحي، م�سرياً  الوعي  ن�سبة  وزي��ادة 
املبادرات املجتمعية، ودوره��ا الفّعال يف  مثل هذه 
التكافل  الإن�سانية وتعزيز مفهوم  القيم  جت�سيد 

الجتماعي.

حمدان بن را�سد يتربع ب� 40 األف جنيه اإ�سرتليني لدعم مركز عالج ال�سرطة مبنطقة اخرتادر يف ا�سكتلندا
•• اخرتادر - ا�شكتلندا -وام:

تربع �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم 
نائب حاكم دبي وزير املالية مببلغ 40 األف 
جنيه اإ�سرتليني لدعم مركز عاج ال�سرطة 

يف منطقة اخرتادر با�سكتلندا.
وتقديرا من املركز لدعم �سموه واملقرر ان 
با�سم  تذكارية  لوحة  ..اأط��ل��ق  �سنويا  يكون 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو 
ح��ي��ث ق���ام ك��ل م��ن ���س��ع��ادة م����ريزا ال�سايغ 
ع�سو جمل�س اأمناء هيئة اآل مكتوم اخلريية 
رئي�س جمل�س اأمناء كلية اآل مكتوم للتعليم 
والكولونيل  ب��ا���س��ك��ت��ل��ن��دا  ب���دن���دي  ال���ع���ايل 
للمركز  التنفيذي  املدير  كرين�س  باتريك 
باإزاحة ال�ستار عن اللوحة القائمة يف املركز 
وذلك بح�سور قا�سم �سلطان البنا مدير عام 
بلدية دبي ال�سابق ووفد من هيئة اآل مكتوم 
العايل.  للتعليم  مكتوم  اآل  وكلية  اخلريية 
الوفد  اأم��ام  للمركز  التنفيذي  املدير  وقدم 
املركز  يقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  ع��ن  �سرحا 
ال�سيخ  �سمو  دعم  ..مثمنا  ال�سرطة  مل�سابي 

حمدان بن را�سد اآل مكتوم للمركز .
�سمو  ت��ربع  اإن  ال�سايغ  م��ريزا  �سعادة  وق��ال 
للمركز  اآل مكتوم  را�سد  ال�سيخ حمدان بن 
جزء  تخ�سي�س  �سيتم  حيث  �سنويا  �سيكون 
عامة  مكتبة  لإن�����س��اء  ال��ق��ادم��ة  ال�سنة  منه 
با�سم ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم يف 
لهذه  قاعة  املركز  يخ�س�س  ان  على  املركز 
املكتبة وتتوىل كلية اآل مكتوم للتعليم العايل 
بالتن�سيق مع هيئة اآل مكتوم اخلريية �سراء 

الكتب لتزويد املكتبة بها.

»ويتيك�ش 2017« يدعو اجلامعات الإماراتية والعاملية للم�ساركة يف قاعة البتكار ل�ستعرا�ش اأحدث البتكارات العلمية
•• دبي-وام: 

دع��ت هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب��ي اجل��ام��ع��ات الإم��ارات��ي��ة والعاملية 
ال��ه��ي��ئ��ة فعالياتها  ت��ن��ظ��م  ال��ت��ي  الإب���ت���ك���ار«  »ق��اع��ة  ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
ع�سرة من  التا�سعة  ال��دورة  فعاليات  من  اأ�سا�سياً  ج��زءاً  باعتبارها 
2017 التي  معر�س تكنولوجيا املياه والطاقة والبيئة ويتيك�س 
ُتقام حتت �سعار »يف طليعة ال�ستدامة« بتوجيهات �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل وبرعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية رئي�س هيئة كهرباء ومياه 
دبي يف الفرتة من 23 اإىل 25 اأكتوبر املقبل يف مركز دبي الدويل 

للموؤمترات واملعار�س.
وق����ال ���س��ع��ادة ���س��ع��ي��د حم��م��د ال��ط��اي��ر ال��ع�����س��و امل��ن��ت��دب الرئي�س 
معر�س  وم��وؤ���س�����س  رئ��ي�����س  دب���ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  التنفيذي 
ويتيك�س »�ست�سهم قاعة البتكار يف معر�س ويتيك�س التي ت�ستوعب 
م�ساركة اأكرث من 14 جامعة يف تر�سيخ اأ�س�س ال�ستدامة البيئية 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  ا�سرتاتيجية  مع  ان�سجاماً  وذلك 
للتنمية اخل�سراء التي ج�سدتها املبادرة الوطنية ل�ساحب ال�سمو 

رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
»اقت�ساد اخ�سر  �سعار  ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل حتت  جمل�س 
لتنمية م�ستدامة« وروؤية الإمارات 2021 التي تركز على حتقيق 
لتحويل   2050 ال�ستدامة وا�سرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة 
النظيفة والقت�ساد الأخ�سر« ودعا  اإىل مركز عاملي للطاقة  دبي 
اجلامعات الإماراتية والعاملية اإىل امل�ساركة يف قاعة البتكار �سمن 
والعلمي يف خدمة  املعريف  دوره��ا  لإب���راز  وذل��ك  ويتيك�س  معر�س 
الق�سايا البيئية وعر�س درا�ساتها البحثية وم�ساريعها البتكارية 
يف جمالت الطاقة واملياه والبيئة والتكنولوجيا متطلعا اإىل الدور 
التقدم يف قطاعات  اجلوهري الذي توؤديه اجلامعات يف موا�سلة 

الطاقة والبيئة واملياه. 
اجلامعات  مل�ساركة  ك��ان  ان��ه  الطاير  حممد  �سعيد  �سعادة  واعترب 
يف قاعة البتكار خال ال��دورة ال�سابقة من املعر�س عظيم الأثر 
يعد من�سة علمية عاملية جتمع  ال��ذي  ويتيك�س  اإث��راء معر�س  يف 
حتت مظلتها كل عام العلماء واملفكرين واملبتكرين والأكادمييني 

والطلبة من خمتلف اأنحاء العامل.
طلبة  م�ساركة  تعزيز  اإىل  القاعة  ه��ذه  »ت��ه��دف  الطاير  واأ���س��اف 
اجلامعات لتطوير مداركهم املعرفية واإطاعهم على م�ستجدات 

من  اأي�ساً  الطاب  ي�ستفيد  كما  والبيئة.  واملياه  الطاقة  قطاعات 
تقدمها  التي  الندوات  وامل�سابقات وح�سور  الفعاليات  امل�ساركة يف 
اأحدث  على  ال�سوء  لت�سليط  والرعاة  امل�ساركة  العاملية  ال�سركات 
وت��وؤّم��ن حياة  الذكية  امل��دن  تخدم  التي  والخ��رتاع��ات  البتكارات 
له  بيئة حا�سنة  البتكار وخلق  ب��اأن حتفيز  نوؤمن  ونحن  �سعيدة. 
الهيئة  به  ت�سطلع  م�سرتك  جهد  هو  احليوية  امل��ج��الت  ه��ذه  يف 
اجلامعات  �سيما  ل  ال��دول��ة  يف  التعليمي  ال��ق��ط��اع  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
الإماراتية التي ت�سهم بدورها يف دفع عجلة البتكار والإبداع عرب 

البحوث والدرا�سات واملبادرات الرائدة التي تخرج بها.« 
وقال »تعزز م�ساركة اجلامعات يف ويتيك�س من موقعه الرائد عاملياً 
يف  املتخ�س�سة  املعار�س  نخبة  �سمن  الأوىل  املراتب  اىل  لي�سعد 
العامل يف جمالت املياه والطاقة والبيئة والنفط والغاز والطاقة 
التي  الأ���س�����س  ال��ط��اب  م�ساركة  تدعم  كما  والنظيفة.  امل��ت��ج��ددة 
اأهم  ت�سجع وتعزز التعاون وامل�ساركة والإب��داع والبتكار وهي من 
الدعائم ل�ست�سافة دبي ملعر�س اإك�سبو 2020 دبي وحتويل دبي 

اإىل املدينة الأذكى والأ�سعد عاملياً. 
وت�ستعر�س اجلامعات بحوثها العملية والبتكارية واأوجه التقدم 
و�سرتكز  امل��ع��ر���س.  ي�سملها  ال��ت��ي  احل��ي��وي��ة  امل��ج��الت  يف  العلمي 

بتعزيز  املتعلقة  البتكارات  اأح��دث  على  املعر�س  يف  البتكار  قاعة 
التكنولوجيا واحللول  اإىل  اإ�سافة  ا�ستهاك الطاقة واملياه  كفاءة 

اخل�سراء املخ�س�سة لقطاعات املجتمع كافة.« 
وال���رتوي���ج لأف�سل  الب��ت��ك��ار  اإىل حتفيز  الب��ت��ك��ار  ق��اع��ة  وت��ه��دف 
امل�ستدامة؛  احللول  م�ساهمة  ورف��ع  للبيئة  ال�سديقة  املمار�سات 
بغية تعزيز التناف�سية العاملية للدولة يف جمال ال�ستدامة البيئية. 
و�ست�سهد القاعة حلقات نقا�سية مفتوحة للجمهور لتقدمي نظرة 
الطاقة  والخ��رتاع��ات يف قطاعات  الب��ت��ك��ارات  اأب���رز  ع��ن  مو�سعة 
التقليدية واملتجددة واملياه والبيئة والنفط والغاز واملجالت ذات 
اأي��ام. كما �سيكون للجامعات دور هام يف  ال�سلة على مدى ثاثة 
والبحثية يف هذه  العلمية  التوجهات  اأح��دث  ال�سوء على  ت�سليط 

القطاعات.
 2017 ويتيك�س  املعر�س  م��ن  ع�سرة  التا�سعة  ال���دورة  اأن  ُي��ذك��ر 
حتت  و�سُتنظم  ان��ط��اق��ه  م��ن��ذ  الإط����اق  ع��ل��ى  الأ���س��خ��م  �ستكون 
مظلة الأ�سبوع الأخ�سر بالتزامن مع الدورة الثانية من معر�س 
دبي للطاقة ال�سم�سية وال��دورة الرابعة للقمة العاملية لاقت�ساد 
الخ�سر 2017 مب�ساركة اأبرز اخلرباء يف جمالت الطاقة واملال 

والأعمال اإىل جانب القيادات احلكومية واملنظمات الدولية.
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العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة اورينتال لدارة املنا�سبات

رخ�سة رقم:CN 2344320  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة اورينتال لدارة املنا�سبات
ORIENTAL VEVNT MANAGEMENT EST

 اىل/ اورينتال خلدمات التنظيف
ORIENTAL CLEANING SERVICES

تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات التنظيف الداخلية للمباين وامل�ساكن )8121001(
تعديل ن�ساط/ا�سافة مكافحة وابادة احل�سرات والقوار�س واحليوانات ال�ساره )8121003(

تعديل ن�ساط/حذف تعهدات احلفات واملنا�سبات الرتفيهية )9000102(
تعديل ن�ساط/حذف تنظيم املعار�س وادارتها )8230001(

تعديل ن�ساط/حذف خدمات ال�سيافة )5621003(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/طابا للهواتف والكمبيوتر

رخ�سة رقم:CN 2043518  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 2.5*1 اىل 1*2.50

تعديل ا�سم جتاري من/طابا للهواتف والكمبيوتر
TABA COMPUTERS & MOBILE PHONES

 اىل/ طابا للخ�سار والفواكه
TABS VEGETABLES AND FRUIT

تعديل عنوان/Building Owner Name من بناية/�سعيد �سامل نا�سر �ساملني النعيمي 
واخرون اىل بناية/ن�سيب �سهيل حممد يطبع واخرون

Shop من - اىل UNIT TYPE/تعديل عنوان
تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الفواكه واخل�سروات الطازجة - بالتجزئة )4721001(
تعديل ن�ساط/حذف بيع اجهزة احلا�سب اليل ولوازمها - بالتجزئة )4741003(

تعديل ن�ساط/حذف بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة )4741011(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة ميان حممد ار�سد لعمال الباط 

والبا�سرت رخ�سة رقم:CN 1113184  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة هادي مبارك هادي علي اليعقوبي %100

تعديل وكيل خدمات/حذف هادي مبارك هادي علي اليعقوبي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ميان حممد ار�سد ميان فاحت حممد

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

تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة ميان حممد ار�سد لعمال الباط والبا�سرت

MAIN MUHAMMED ARSHED TILE & PLASTER WORK

 اىل/ موؤ�س�سة ريد لين لعمال الباط والبا�سرت

RED LINE TILE & PLASTER WORK EST

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

خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/دوال دايرك�سنز لتقنية املعلومات

 رخ�سة رقم:CN 2093088  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/امني بن علي بن يحي مياين من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ امني بن علي بن يحي مياين من 100% اىل %45
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فواز بن عو�س بن رجاء احلربي %25
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة راجح بن غازي بن زبار البقمي %30

تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 0.2*0.5
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/دوال دايرك�سنز لتقنية املعلومات
DUAL DIRECTIONS INFORMATION TECHNOLOGY

 اىل/ دوال دايرك�سنز لتقنية املعلومات ذ.م.م
DUAL DIRECTIONS INFORMATION TECHNOLOGY LLC

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

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

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الكا�سف لكي املاب�س 

رخ�سة رقم:CN 1059685 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 6*1

تعديل ا�سم جتاري من/الكا�سف لكي املاب�س
AL KASHIF DRESS IRONING

 اىل/ ناي�س اديا لت�سليح كهرباء ومكيفات ال�سيارات
NICE IDEA AUTO ELECTRIC & AC REPAIRING

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

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

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ابو موزة للهدايا - فرع 2

رخ�سة رقم:CN 1060800-2 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 5.35*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ابو موزة للهدايا - فرع 2
ABU MOUZA GIFTS - BRANCH 2

 اىل/ ابو موزه للخ�سروات والفواكه - فرع 1
ABU MOUZA VEGETABLES & FRUITS - BRANCH 1

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الفواكه واخل�سروات الطازجة - بالتجزئة )4721001(
تعديل ن�ساط/حذف بيع املاب�س الن�سائية اجلاهزة - بالتجزئة )4771102(

تعديل ن�ساط/حذف بيع الهدايا - بالتجزئة )4772402(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة دلة الديوان 

CN 1130759:خلدمات الفراح ذ.م.م رخ�سة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سهيد مهنا النوبي قرام�س املحرمي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل علي �سعيد �سامل ال�سام�سي

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

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

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جلوبال هوم مطعم 

CN 1858287:وخدمات متوين ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء
يا�سني عبداحلفيظ الهدر من 40% اىل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عائ�سة عبدالقادر �سلطان بارباع %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف نورة عثمان �سعيد باجمبور

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

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

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/املدينة العاملية لتنظيم املعار�س 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1480800 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سحر بنت ر�سوان بن �سالح حميدان %44
تعديل ن�سب ال�سركاء

يا�سني عبداحلفيظ الهدر من 24% اىل %5
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عائ�سة عبدالقادر �سلطان بارباع %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف خالد عبدالعزيز ال ديب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة ابوظبي الدولية للمقاولت 

وال�سيانة العامة ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1033595 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة را�سد حممد مهران البلو�سي %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ال�ساحل ال�سرقي للو�ساطة التجارية
AL SAHEL AL SHARQI COMMERCIAL BROKERS

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حميد احمد ح�سن حممد حميد املن�سوري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ندمي ن�سيب - همام

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ر�سا ها�سم
التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/بانت  التنمية القت�سادية بان  تعلن دائ���رة 

 CN 1908286:مي للحدائق رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/بلو  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 2240786:لين بار رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12

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

رمال زاخر للمقاولت وال�سيانة العامة
 رخ�سة رقم:CN 1187452  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الفطني 

لاعمال الكهروميكانيكية
رخ�سة رقم:CN 2100673  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12

اإعــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية ال�سناعة باأن: ال�سادة/هوت باك ل�سناعات �لتغليف ذ.م.م  

IN - 1002298 :رقم الرخ�سة ال�سناعية
قد اأبدوا رغبتهم يف اإتخاذ التعديل الآتي:

وتعديل ال�سم التجاري:
من هوت باك ل�سناعات �لتغليف ذ.م.م اىل هوت باك �ل�سناعية للتغليف ذ.م.م

لت�سبح الرخ�سة ال�سناعية با�سم:
هوت باك �ل�سناعية للتغليف ذ.م.م

وتعديل بخروج ال�سركاء:
بري�فوين فيليل  بوتيا  • عبد�جلبار  علي   �ل  ع�سيبة  بو  ر��سد  جا�سم  • عدنان 

ودخول ال�سركاء:
ليمتد �نف�ستمنت  �ند  هولدينج  باك  • هوت  ذ.م.م  لال�ستثمار  ع�سيبة  بو  عدنان  • �سركة 

لت�سبح الرخ�سة ال�سناعية با�سماء ال�سركاء:
ذ.م.م لال�ستثمار  ع�سيبة  بو  عدنان  • �سركة 

ليمتد �نف�ستمنت  �ند  هولدينج  باك  • هوت 
�مبيل بوفالبار  كابري  • بريو 

وعلى كل من لديه اعرتا�س على الجراء املذكور اعاه مراجعة مكتب تنمية ال�سناعه - اإدارة 
خدمة امل�ستثمرين - خال اأ�سبوع من تاريخ ن�سر الإعان ، واإل فلن يقبل املكتب اأية اعرتا�س 

بعد انق�ساء مدة الإعان .
مكتب تنمية �ل�سناعة

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز اك�سرتمي لطب ال�سنان ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1998057 قد تقدموا الينا بطلب

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

تعديل ا�سم جتاري من/مركز اك�سرتمي لطب ال�سنان ذ.م.م

EXTREME DENTAL CENTRE LLC

 اىل/ مركز انفينتي بيوتي الطبي ذ.م.م

INFINITY BEAUTY MEDICAL CENTER LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة جممع طبي )8620021(

تعديل ن�ساط/حذف عيادات طب ال�سنان )8620003(

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

خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم ركن التوا�سل

رخ�سة رقم:CN 1121756 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 1*3

تعديل ا�سم جتاري من/مطعم ركن التوا�سل
RUKIN AL TAWASUL RESTAURNT

 اىل/ بقالة التوا�سل
AL TAWASUL GROCERY

تعديل ن�ساط/ا�سافة بقالة )4711003(
تعديل ن�ساط/حذف مطعم )5610001(

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

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

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12

�إعــــــــــالن
�ستار  بانت  ال�س�����ادة/جيم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للكمبيوتر رخ�سة رقم:CN 1467550  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد احمد حممد احمد ال�سام�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف را�سد عتيق بخيت را�سد بن ديول الدرمكي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/باب الوقت لتجارة 

ال�ساعات رخ�سة رقم:CN 1192314  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد احمد حممد احمد ال�سام�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف را�سد عتيق بخيت را�سد بن ديول الدرمكي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

منوذج �عالن �لن�سر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: 360 يل �سريكل لتجارة الثاث �س.ذ.م.م

LE CERCLE: طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم :250546     بتاريخ : 2016/03/21
با�س������م :360 يل �سريكل لتجارة الثاث �س.ذ.م.م

التجاري هاتف: 043867770  املركز  العلي بردبي  وعنوانه:مكتب رقم 204 ملك حممد عبدالرحيم حممد 
فاك�س: 043866153 �سندوق الربيد: 191874 امييل: carmela@diondifc.com دبي

اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:20 الثاث واملرايا واط��ارات ال�سور املنتجات )غري الواردة  وذلك لتمييز ال�سلع 
يف فئات اخرى( امل�سنوعة من اخل�سب او الفلني او الغاب او اخليزران او ال�سف�ساف او القرون او العظام او 
العاج او عظم احلوت او ال�سدف او الكهرمان او املحار او املر�سوم واملواد البديلة لكل هذه املواد او من املواد 

البا�ستيكية الفئة 20 .
و�سف العامة:عبارة عن الكلمة )LE CERCLE( مكتوبة بالاتينية باللون البي�س مكتوبة ب�سكل مميز 
حيث كتب احلرفان )LE( بخط �سغري احلجم و�سمن احلرف الأول للكلمة التالية والعامة على خلفية 

باللون �سوداء
ال�سرتاطات:

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  12  اأغ�سط�س 2017 العدد 12094



السبت   12   أغسطس    2017  م   -   العـدد  12094  
Saturday  12   August   2017  -  Issue No   12094

05

اأخبـار الإمـارات
�سعيد بن طحنون يزور ريل هيلث الطبي يف العني 

•• العني -وام: 

مركز  يقدمها  التي  والت�سهيات  اخلدمات  على  نهيان  اآل  طحنون  بن  �سعيد  ال�سيخ  معايل  اطلع 
ملركز هيلث  زي��ارة معاليه  ذلك خال  . جاء  واأ�سرهم  للمر�سى  العني  الطبي يف مدينة  ريل هيلث 
الطبي حيث كان يف ا�ستقباله علي النقيب املدير العام �ساحب املركز والدكتور عقاب املا�سي الرئي�س 
التنفيذي بح�سور عدد من كبار امل�سوؤولني يف مدينة العني وكل من اللجنة التنفيذية لإدارة مركز 

ريل هيلث وجمموعة من الأطباء من خمتف املراكز الطبية يف الدولة.
ي�سم جمموعة من  ال��ذي  املركز  اأق�سام  بجولة يف  نهيان  اآل  بن طحنون  �سعيد  ال�سيخ  وق��ام معايل 
املرافق ت�سمل منطقة خم�س�سة لل�سيدات و�ساحة انتظار وغرف معاجلة وا�سعة من اأطباء خمت�سني 
طحنون  بن  �سعيد  ال�سيخ  ملعايل  تذكاريا  درع��ا  املركز  �ساحب  قدم  الزيارة  نهاية  ويف  وا�ست�ساريني. 

مبنا�سبة زيارته وت�سريفه املركز.

�سعيد بن طحنون ي�سيد بجهود �سلطان بن زايد يف �سون املوروث ال�سعبي
•• العني-وام: 

اأ�����س����اد م���ع���ايل ال�����س��ي��خ ���س��ع��ي��د بن 
طحنون بن حممد اآل نهيان بجهود 
اآل  زاي���د  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو 
رئي�س  ال�سمو  نهيان ممثل �ساحب 
الدولة رئي�س نادي تراث الإمارات 
ال�سعبي  امل���وروث  و���س��ون  يف حفظ 
الوطنية  ال��ه��وي��ة  ث��واب��ت  وتر�سيخ 
يف نفو�س الأجيال اجلديدة.   جاء 
ذلك يف ت�سريح ملعاليه على هام�س 
ف��ع��ال��ي��ات ال���ن���دوة ال��ت��ك��رمي��ي��ة عن 
بن  حممد  ال��راح��ل  ال�ساعر  ���س��رية 
التي  الدرمكي  حممد  بن  �سلطان 
نظمها نادي تراث الإمارات ممثا 
للدرا�سات والبحوث  زايد  يف مركز 
اأم�س الأول مبركز القطارة للفنون 
ال�سيخ  ب��ح�����س��ور  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة  يف 

حمد بن �سلطان الدرمكي.
واأك�������د م���ع���ايل ال�����س��ي��خ ���س��ع��ي��د بن 
طحنون اآل نهيان اأهمية مثل هذه 
الندوات التي تخلد ذكرى ال�سعراء 
ال������رواد وامل��ث��ق��ف��ني والأدب�������اء ممن 
الإبداعي  امل�سهد  اإث��راء  يف  �ساهموا 

يف الإمارات .
وقال معاليه “ يجب علينا اأن نفي 
جتربتهم  ع��ر���س  يف  حقهم  ه���وؤلء 
والوطنية  والإن�����س��ان��ي��ة  ال�����س��ع��ري��ة 
مقدمتهم  ويف  اجلديد  اجليل  اإىل 
ال�ساعر الكبري الدرمكي الذي كان 
الوطنية  ال�سخ�سيات  م��ن  واح���دا 
ال���ب���ارزة ال��ت��ي اأ���س��ه��م��ت ب���اإجن���ازات 
والنه�سة  البناء  م�سرية  يف  نوعية 
الآن  الإم���ارات  دول��ة  ت�سهدها  التي 
بن  �سعيد  ال�سيخ  معايل  وط��ال��ب   .
على  القائمني  نهيان  اآل  طحنون 

يف املقدمة “.
ال�ساعر  اأ���س��رة  وجهت  ال�سياق  ويف   
ال����راح����ل ال�����س��ك��ر وال���ت���ق���دي���ر اإىل 
اآل  زاي���د  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو 
بعقد  ال�سديدة  لتوجيهاته  نهيان 
ال��ت��ي ق��دم��ت الوالد  ال���ن���دوة  ه���ذه 
واإبراز  م�سرقة  ب�سورة  النا�س  اإىل 
جتربته ال�سعرية يف الديوان الذي 
اأ�سدره نادي تراث المارات وحمل 
ال��دي��وان الذي  اأن ه��ذا  ا�سمه حيث 
ي��ح��م��ل ب�����س��م��ات��ه ال���ق���وي���ة م���ا زال 
الطلب والهتمام يف منطقة  يلقى 

اخلليج.
وق��ال��ت اأ����س���رة ال�����س��اع��ر ال���راح���ل “ 
املقربني  اأك��رث  لقد كان والدنا من 

امل���ع���ار����س  اإىل  رف����ي����ع  ال����رح����م����ن 
ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ق��ام يف اأن��ح��اء العامل 
ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  م��ن  بتوجيهات 
“ طيب  زاي��د بن �سلطان اآل نهيان 
اهلل ثراه “ لنقل �سورة م�سرقة عن 
واإجنازات  نه�سة  واإب���راز  الإم���ارات 
ال�سدد  ه���ذا  م�����س��ريا يف   .. ال��دول��ة 
كان  ال���درم���ك���ي  ال�������س���اع���ر  اأن  اإىل 
امل��ع��ار���س م�ساهما يف  واج��ه��ة ه��ذه 
براجمها بتقدمي جتربته ال�سعرية 
الثقايف  امل�سهد  تطور  تعك�س  التي 
املتنامي يف الدولة اأمام الراأي العام 

العاملي”.
الراحل  ال�ساعر  ع��ن  �سهادته  ويف 
اأكد   1998 –  1940 الدرمكي 
الإم��ارات��ي خالد بن حممد  الفنان 
اأن��ه كان ق��دوة حتتذى وبخا�سة يف 

�سياغة منط الق�سيدة املرجتلة .
ق�سائده  ام������ت������ازت  ل����ق����د  وق��������ال 
لهذا  التعبري  و�سهولة  بال�سا�سة 
تلقفها الفنانون امللحنون وحفظتها 

ال��ك��ب��ري ال���راح���ل ال���درم���ك���ي الذي 
كان منوذجا يحتذى يف الإخا�س 
ال�سعرية  جت���رب���ت���ه  ويف  ل���وط���ن���ه 
الرثية بالق�سائد يف خمتلف اأبواب 
ال�����س��ع��ر وال���ت���ي ���س��ك��ل��ت ري�����ادة غري 
ال�سعبي  ال�سعر  جمال  يف  م�سبوقة 
فكان لبد من ت�سليط ال�سوء على 

هذه ال�سخ�سية املهمة.
م���ن ج��ه��ت��ه ا���س��ت��ع��ر���س ����س���امل بن 
الرئي�سي يف  املتحدث  املهريي  عيد 
ال�سعرية  ال��راح��ل  جت��رب��ة  ال��ن��دوة 
اأه�����م رواد  ب���اع���ت���ب���اره واح������دا م���ن 
الأغ���ن���ي���ة ال�����س��ع��ب��ي��ة يف الإم�������ارات 
وحت�����دث ع���ن ق�����س��ائ��ده يف جمال 
مع  ال�سعرية  واملجاريات  ال�سكاوى 
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور 
اآل نهيان “ طيب اهلل ث��راه “ ومع 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
عو�سة  وال�������س���اع���رة  اهلل”  “رعاه 

ت���راث الإم�����ارات بعقد مزيد  ن���ادي 
من هذه الندوات وتكرمي املبدعني 
الأحياء يف كافة جمالت التعبري يف 
ال��دوام يف  احتفاليات جتعلهم على 

الذاكرة.
املن�سوري  م�سعود  فاطمة  واأك���دت 
للدرا�سات  زاي������د  م���رك���ز  م����دي����رة 
هذه  اأن  ال��ن��ادي  كلمة  والبحوث يف 
اإعان  م��ع  تتزامن  التي   - ال��ن��دوة 
خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
“ عام   2018 اهلل” عام  “حفظه 
ل��روؤي��ة �سمو  “ تاأتي جت�سيدا  زاي��د 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ 
ال�������س���وء على  ت�����س��ل��ي��ط  اأه���م���ي���ة  يف 
والوطنية  ال��ف��ك��ري��ة  ال�سخ�سيات 
والتي اأ�سهمت باإخا�س يف م�سرية 
ال���ن���ه�������س���ة ال����ت����ي ت�������س���ه���ده���ا دول����ة 

الإمارات .
بني  م��ن  اأن  اإىل  املن�سوري  ولفتت 
ال�ساعر  ال��ب��ارزة  ال�سخ�سيات  ه��ذه 

اأبا  ذاكرة ال�سعب وكان بالن�سبة يل 
له  �سهادة  ويف  م��ن جانبه   . روح��ي��ا 
عنه  ال��رم��ي��ث��ي  �سعيد  حم��م��د  ق���ال 
م��ا م��ر عليها  رغ��م  ق�سائده  اإن   “
من زم��ن ما زال��ت يف ذاك��رة النا�س 
نظرا ملا تتمتع به من جزالة اللفظ 
الفنية  امل��ف��ردة وال�����س��ورة  وج��م��ال 
مطالبا   .. التلقائية  وروح  املحكمة 
امل��وؤ���س�����س��ات ب��ع��ق��د امل���زي���د م���ن هذه 
جيل  لتجربة  توثق  التي  ال��ن��دوات 

الريادة من ال�سعراء ال�سعبيني “. 
اخلا�س  ال�سحفي  امل�سور  وحت��دث 
لل�سيوخ فاح الكبي�سي عن جتربته 
الراحل  ال�����س��اع��ر  م���ع  ال�سخ�سية 
ن��راف��ق��ه يف  ك��ن��ا  “ حينما  وق����ال   ..
املعار�س  ع��ل��ى  ك��م�����س��رف  ج���ولت���ه 
ال��زراع��ي��ة ال��ت��ي متثل الإم�����ارات يف 
اإ����س���راره على  اخل����ارج نلمح م���دى 
ب�سورة  للعامل  وتقدميها  اإجناحها 
وفيا  خمل�سا  ك���ان  ف��ق��د  ح�����س��اري��ة 
الإمارات  جعل  يف  جمتهدا  لوطنه 

ال�سويدي  اأح��م��د  ب��ن  خليفة  ب��ن��ت 
املعروفة ب� “ فتاة العرب “ و�سعراء 

كثريين.
ثم قراأ املهريي العديد من ق�سائده 
يف الغزل العفيف على بحر الونة .. 
وقال  الإن�سانية  �سفاته  م�ستعر�سا 
حمبا  مت�ساحما  رجا  كان  “ لقد 
اأث����ن����اء عمله  ي���ع���رف  ل��ل��ج��م��ي��ع مل 
والإنتاج  ال���زراع���ة  ل���دائ���رة  وك��ي��ا 
من  �سكل  اأي  ال��ع��ني  يف  احل���ي���واين 
بل  املح�سوبيات  او  املحاباة  اأ�سكال 
ويف  للجميع  مفتوحا  ك��ان  بيته  اإن 

اأي وقت .
واأ�سار خال الندوة - التي قدمها 
يو�سف  الإع��ام��ي  ح��وارات��ه��ا  واأدار 
خ�ساله  م��ن  جملة  اإىل   - املعمري 
احل���م���ي���دة م���ث���ل مت��ت��ع��ه ب���اأخ���اق 
ال�سعرية  للمواهب  ودع��م��ه  رفيعة 
وال��غ��ن��ائ��ي��ة ال��ن��ا���س��ئ��ة وت��ف��ان��ي��ه يف 

خدمة وطنه حتى رحيله .
م���ن ج��ه��ت��ه ل��ف��ت الإع����ام����ي عبد 

للمغفور له ال�سيخ زايد “ طيب اهلل 
ثراه “ بحكم عمله يف دائرة الزراعة 
والإنتاج احليواين منذ تاأ�سي�سها يف 
وحتى  ال�سبعينيات  مطلع  ال��ع��ني 
ظل  ل��ك��ن��ه   1993 ع����ام  ت���ق���اع���ده 
جمالت  يف  زاي����د  لل�سيخ  م��ازم��ا 
القن�س  ورح�������ات  ال�����س��ع��ر  ن���ظ���م 
بال�سقور وغريها واإذا كنا ن�ستذكر 
خال  من  اليوم  ال�سعرية  جتربته 
هذه الندوة اجلليلة فاإننا ن�ستذكر 
اأي�سا �سريته العطرة واإجنازاته يف 

خدمة وطنه الإمارات”.
وق������ام م���ع���ايل ال�����س��ي��خ ���س��ع��ي��د بن 
طحنون اآل نهيان عقب ختام الندوة 
الراحل  ال�����س��اع��ر  اأ�����س����رة  ب��ت��ك��رمي 
الندوة  يف  وامل��ت��ح��دث��ني  ال��درم��ك��ي 
وال�سخ�سيات  الأف�����راد  م��ن  وع���دد 
اأ�سهمت يف  التي  املوؤ�س�سات  وممثلي 

اإجناح هذه الحتفالية الثقافية .

فقدان جواز �سفرت
�سينامى   / امل���دع���و  ف��ق��د 
الفلبني   ، لن��ي�����س  ���س��وت��و 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )527965246( رقم 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/9992542

فقدان جواز �سفرت
ب�سار   / امل������دع������و  ف����ق����د 
�سوريا    ، اع��ق��ي��ل  حم��م��د 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )005512442( رقم 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 055/3330693

فقدان جواز �سفرت
مارجريت   / امل��دع��و  فقد 
اوغ����ن����دا    ، ك��ي��م��ي��ج��ي�����س��ا 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )0815697( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/2121411

فقدان جواز �سفرت
/�سم�سنهار  امل��دع��و  ف��ق��د 
راميج الدين ، بنغادي�س 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )3851589( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/1170058

فقدان جواز �سفرت
كليمينت   / امل����دع����و  ف���ق���د 
ك�����ري�����������س�����ت�����ي�����ان ب�������رين�������ارد 
فرن�سا     ، اوب���ريت  جيلبريت 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
من   )60966PK09(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم 050/6440231 

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2499  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- بلي�سانت �ستار العاملية للماحة - �س ذ م م جمهول 
التنفيذ/ ارجيندير �سينغ تارلوك �سينغ -   حمل القامة مبا ان طالب 
املبلغ  املذكورة اعاه والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  قد 
املنفذ به وق��دره )64823( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���س��وم  دره���م   4716 مبلغ  اىل  بال�سافة 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1512  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- رو�سيل ماي ماجناليندان جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ميا كون�سالتنت م.د.م.�س قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م   )110000( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
يوم   لها جل�سة  وح��ددت  التام.  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  والفائدة 9% من 
لذا   Ch 2.D.17 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة   2017/8/16 املوافق  الربعاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/312  مدين كلي
املدعي/  ان  الق��ام��ة مب��ا  احمد عبدربه جمهول حم��ل  1-  ح�سني   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ال�سيخة هند عبدالعزيز بن حميد القا�سمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
وامل�ساريف  والر�سوم  املدعيه  اىل  درهم  وق��دره )3150000(  املدعي عليهم مببلغ  بالزام 
�سمول احلكم  التام مع  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  والفائدة 9% من  املحاماة  واتعاب 
ال�ساعة  املوافق 2017/8/13  الح��د  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  كفالة.   املعجل با  بالنفاذ 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 2.E.21 بالقاعة  �س   9.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1640  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- مامتا �ساتي�سا كومبا�سي جاجانات 2- �سيلي ويلي فود اند بيفرياج اند 
املرن  للتغليف  امل��دع��ي/اراب��ي��ان  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  اند�سرتيز  بيفرياج 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سويدي  �سعيد  )ف��رع( وميثله:�سعيد جمعه  ���س.ذ.م.م 
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامم بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره  )1.231.000( درهم 
احلجز  ملف  و�سم  التام  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة 
التحفظي رق��م:2017/340 جتاري واحلكم ب�سحته وتثبيته. وحددت لها جل�سة يوم  الربعاء 
اأو  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   Ch 2.E.22 بالقاعة  9.30 �س  ال�ساعة   2017/9/6 املوافق 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثاثة اأيام على الأقل ، علما بانه مت احالة الدعوى اىل حمكمة التجارية الكلية .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/228  مدين كلي

حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  انرتنا�سيونال  جلف  ن��ورث   -1  / عليه  املدعي  اىل 
عبدالرحمن  حممد  وميثله:عبدالرحمن  باكاي  حممد  نور  املدعي/حممد  ان  مبا  القامة 
مببلغ  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  النعيمي  ال�سرهان 
وقدره  )300.000 دولر( مبا يعادل مبلغ وقدره )1.101.000( درهم اماراتي وبالزام املدعي 
والر�سوم  ال��ت��ام  ال��وف��اء  وحتى  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  بالفائدة  عليه 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم  الثنني املوافق 2017/8/21 ال�ساعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch 1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  9.30 �س بالقاعة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2016/1445  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه/1- حممد عز الدين عبداحلميد ا�سماعيل العرج جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
احمد  املدعي/  ان  مبا  الزعابي  حممد  جعفر  حممد  وميثله:احمد  القمي�س  علي  ح�سن  عبداهلل  احمد 
املحكمة  املحكمة حكمت  بان  املذكورة اعاه وعليه نعلنكم  الدعوى  اقام  القمي�س قد  عبداهلل ح�سن علي 
الدور  �ساحب  املخت�س  احل�سابي  اخلبري  بندب  وامل��و���س��وع  والتدخل  ال��دف��ع  يف  الف�سل  وقبل  ح�سوريا 
باجلدول مامل ي�سمه الط��راف خال ا�سبوع من تاريخ احلكم خبريا يف الدعوى تكون مهمته الطاع 
على اوراقها وم�ستنداتها وماع�سى ان يقدمه له اخل�سوم والنتقال اىل مقر املدعي عليها الثانية وقدرت 
ع�سرون الف درهم امانة على ذمة م�ساريف واتعاب اخلبري الزمت بها املدعي واخل�سم املتدخل هجوميا 
بها منا�سفة وقد مت ندب خبري واودع تقريره ، وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الثنني املوافق:2017/9/11 

تقريره.  اخلبري  اودع  ان  بعد  الدعوى  لنظر   ch2.E.22:ال�ساعة:09.30 �سباحا يف القاعة
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
مكتب اإدارة الدعوى - اإعالن بالن�سر 

 2016/217 جتاري جزئي
اىل املدعي عليه الثاين / �سارلز كري�ستوفر �سميث - هندي اجلن�سية 

حيث ان املدعي / بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
قد اقام املدعي الدعوى احلقوقية رقم 2017/217 جتاري جزئي يقت�سي ح�سورك اىل مكتب ادارة الدعوى 
 ، �سباحا  التا�سعة   9.00 ال�ساعة  م   2017/8/17 املوافق  اخلمي�س  يوم  �سباح  اخليمة  براأ�س  املدنية  باملحكمة 
ولاجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخالفك عن احل�سور او ار�سال وكيل 

عنك يف الوقت املحدد فان  املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى غيابيا بحقك
و�سف الدعوى  -  اول : ا�ستدعاء املدعي عليه لقرب جل�سة 

ثانيا : بعد ثبوت احلكم بالزام املدعي عليهم بدفع مبلغ مايل مقداره )469.762.13( درهم 
ثالثا : الزام املدعي عليه الر�سوم وامل�سروفات 

لدى / مكتب اإدارة الدعوى 
حرر بتاريخ : 2017/8/8 

 مدير  اإدارة الدعوى
حممد ال�سيد الدوح  

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : لورل للتوريد و�خلدمات �لفنية - �ش ذ م م
العنوان : حمل رقم 15 ملك علي را�سد لوتاه ، ديرة - الرقه �سرق - ال�سكل القانوين 
التجاري:  بال�سجل  القيد  رق��م    513529  : الرخ�سة  رق��م  حم���دودة   م�سوؤولية  ذات   :
يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب    63946
ال�سجل التجاري لديها باإنحال ال�سركة املذكورة اأعاه،  وذلك مبوجب قرار حماكم 
 2017/5/23 بتاريخ   دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق    2017/5/23 بتاريخ  دبي 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ناهد ر�ساد لتدقيق 
�حل�سابات  العنوان : مكتب رقم 5 ملك را�سد �سيف حمر عني - مركز حمر عني - ديرة 
- املرقبات - هاتف  2599368-04 فاك�س : 2599369-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/ناهد ر�ساد لتدقيق �حل�سابات  
العنوان : مكتب رقم 5 ملك را�سد �سيف حمر عني - مركز حمر عني - ديرة - املرقبات 
التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   04-2599369  : فاك�س   04-2599368 هاتف    -
لورل  لت�سفية  اأع��اه  املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية 
للتوريد و�خلدمات �لفنية - �ش ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
  2017/5/23 بتاريخ    دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2017/5/23
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اه،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
 اعـــــــالن 

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
حممد احمد عثمان البلو�سي - اجلن�سية : الإمارات - وطلب الت�سديق على حمرر 
يت�سمن )تنازل(  يف ح�سته البالغة 100% يف ال�سم التجاري �سوبر ماركت جوهرة 
اخلور ، ن�ساط الرخ�سة جممع ا�ستهاكي - �سوبر ماركت - واملرخ�س من دائرة 
بتاريخ  ال�سادر   626507 رق��م  جتارية  رخ�سة  خورفكان  يف   القت�سادية  التنمية 
ابوبكر  ال�سيد/تارايل  اىل  بخورفكان  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  يف   2013/2/10
حممد - اجلن�سية : الهند - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
بعد  امل��ذك��ور  امل��ح��رر  يف  ال�����س��اأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خ��ورف��ك��ان 

انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العان.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
 اعالن ن�سرا        

اإىل املدعي عليه /بافيت بابوا و�سومال 
علي  را�سد  حممد  املدعي/  اأن  حيث  وذلك  فكان  خور  مدينة  ومقرها 
  2017/81 بالرقم  ايجارية  دعوى  �سدكم  اأقام  قد  الظنحاين  حممد 
فكان  خور  مدينة  ببلدية  اليجارية  املنازعات  ف�س  جلنة  لدى  تنفيذ 
تنفيذ  اأو  لتقدمي طلباتكم  وكيا عنكم  اأو  �سخ�سيا  فيقت�سي ح�سوركم 
احلكم ال�سادر يف مدة 15 يوم من تاريخ الإعان . ويف حالة تخلفكم عن 
�سوف  اللجنة  فاإن  املحدد  الوقت  وكيل عنكم يف  اإر�سال  اأو عدم  احل�سور 

تقوم بنظر الدعوى يف غيابكم
جلنة ف�س املنازعات اليجارية 
قلم التنفيذ 

 المارات العربية املتحدة
 حكومة ال�سارقة

  بلدية مدينة خورفكان
العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1379

اإماراتي    - الع�سب   ا�سماعيل  عبداهلل  ا�سماعيل  كايد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
عربي  وليد  ال�سيد/  اىل    %51 البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية 
عبدالقادر ابراهيم - م�سري اجلن�سية يف الرخ�سة )�سالون القمر الف�سي للحاقة( والتي 
تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )608841(  تعديات اخرى : - ومت تغيري ال�سكل 

القانوين من �سراكة اعمال مهنية اىل وكيل خدمات. 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العان  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1377
باك�ستاين  اجلن�سية  ال�سيد/ �سياء الرحمن الرحمن حممد لقمان -  ليكن معلوما للجميع بان 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  اىل ال�سيد/ �سعيد م�سبح �سامل الندا�س 
ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  باك�ستان( والتي  الرخ�سة )مطعم برج  اإماراتي اجلن�سية يف   - الطنيجي 
مبوجب رخ�سة رقم )215563(  - تعديات اخرى : - مت تغيري ا�سم الرخ�سة من )مطعم برج 
باك�ستان ( لي�سبح ال�سم اجلديد )مطعم بحر كرات�سي - فرع 1( - ومت تغيري ال�سكل القانوين من 

وكيل خدمات اىل موؤ�س�سة فردية 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1378
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عثمان قدير حممد قدير - باك�ستاين  اجلن�سية يرغب يف البيع 
 ، اللحوم  لبيع  امل�سماة عثمان قدير  الرخ�سة مهنية  البالغة 100% يف  كامل ح�سته  والتنازل عن 
رخ�سة رقم 728869 وذلك اىل ال�سيد/ ا�سماعيل خان �سالح داد خان - باك�ستاين اجلن�سية بن�سبة 
)100%( - تعديات اخرى : - تعديل ال�سم التجاري القدمي من : عثمان قدير لبيع اللحوم - 

اىلال�سم التجاري اجلديد : ا�سماعيل خان لبيع اللحوم 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1384
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ زردران �سيد خان - افغان�ستاين اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل 
ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ حممد يون�س عبدالغفور - باك�ستاين اجلن�سية يف الرخ�سة )امليزان 
الف�سي لتجارة( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )752921(  - تعديات اخرى : - مت تغيري 
ال�سم التجاري من )امليزان الف�سي لتجارة( لي�سبح )حممد يون�س للخياطة الرجالية( - مت تغيري الن�ساط 
التجاري من )بيع البطانيات والبيا�سات اجلاهزة وال�سرا�سف - بالتجزئة ، بيع احلقائب ال�سفر وتوابعها - 
بالتجزئة ، بيع الحذية الن�سائية - بالتجزئة - بيع الحذية الرجالية - بالتجزئة( لي�سبح )خياطة املاب�س 

الرجالية العربية( - مت تغيري نوع الرخ�سة من رخ�سة جتارية لي�سبح رخ�سة مهنية 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل 
. فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من 
املذكورة لتباع  العدل  الكاتب  تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الجراءات القانونية

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

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1376
اإماراتي   - عبداهلل  حممد  جا�سم  عبداهلل  �سلطان  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
هند  ال�سيدة/  اىل    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية 
ملقاولت  والتعمري  )الطموح  يف  وذلك   ، اجلن�سية  اإماراتية   - النعيمي  را�سد  املر  �سيف 
البناء( مبوجب رخ�سة رقم )542356( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة 

- تعديات اخرى : ل يوجد. 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                             اىل املدعي عليه/ امباكت اجنل للت�سميم الداخلي - �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة  2017/8/16 ال�ساعة 15.00 

او م�ستندات للمحكمة  او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات  باحل�سور 
قبل اجلل�سة بثاثة ايام على القل بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف حال تخلفكم �سوف 

ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري.  
ق�سم الق�سايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 7392/2017/13 
 7456/2017/13
 7455/2017/13
 7395/2017/13

م
1
2
3
4

ا�سم املدعي
 �سيتيندرا كومار با�سوان

ناري�س بهوما رام 
جاي�سوار جبار �ساند بونوا�سي 

حممد ح�سني مول فوتيك مول 

مبلغ املطالبة
6860 درهم + تذكرة العودة

13860 درهم + تذكرة العودة
13604 درهم + تذكرة العودة
15419 درهم + تذكرة العودة

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                         اىل املدعي عليه/ رويال فارما  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة   2017/8/22  ال�ساعة 8.30 

وكلفتكم املحكمة باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات 
الر�سوم  اىل  بال�سافة  الق��ل   على  اي��ام  بثاثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او 

وامل�ساريف ويف حال تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم بثمابة احل�سوري.  

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 6293/2017/13 
6451/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 يحيى جباره عبداهلل ر�سوان 
جهاد حممد عبدالغني ابو �سرخ 

مبلغ املطالبة
 184.697.3 درهم +  تذكرة العودة 
 241121.7 درهم +  تذكرة العودة 

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
 اعالن للح�سور امام مدير ادارة الدعوى بالن�سر 

 يف الدعوى رقم 2017/1617 مدين جزئي 
بناء على طلب مكتب ادارة الدعوى يف حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

اىل املدعى عليهم 1/ �سركة ال�سخرة ملقاولت البناء - ذ م م 2/ علي ر�سا حمرتم )عن نف�سه وب�سفته مديرا 
للتجارة  دبيل  فيوت�سر  �سركة   /3 املاثل(  التداعي  ديونها حمل  ل�سداد  وكفيا  الوىل  عليها  املدعي  لل�سركة 

العامة - ذ م م  4/ جمتبى قا�سم عادليان 
اقامت املدعية / بنك �سادرا ايران فرع 

الدعوى رقم )2017/1617( مدين جزئي - عجمان 
املو�سوع : احلكم بالزام املدعي عليهم بان يوؤدي للمدعي بالت�سامن والتكافل فيما بينهم مبلغ وقدره 167.353 
درهم ، مائة و�سبعة و�ستون الفا وثاثمائة وثاثة وخم�سون درهم بال�سافة اىل الفوائد التفاقية بواقع %15 

�سنويا من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد مع الزامهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املوافق  الح��د  ي��وم  البتدائية  الحت��ادي��ة  ال��دع��وى مبحكمة عجمان  ادارة  ام��ام مدير  باحل�سور  ان��ت مكلف 
كافة  بها  مرفقا  ال��دع��وى  على  جوابية  م��ذك��رت  وت��ق��دمي  معتمد  وك��ي��ل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   2017/8/20

امل�ستندات وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه بو�سفك املدعي عليه 
حرر بتاريخ : 2017/8/7 

 مكتب ادارة الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
 يف الدعوى  رقم 2017/1382 جتاري جزئي 

املدعي / بنك ام القيوين الوطني - �س م ع 
املدعي عيها / ماريا دول�سي بيجاي مريكادو 

دبي  حمكمة  قبل  من  واملعني   ، الهادي  ح�سن  هادي  حممد  الدكتور/عقيل  اخلبري  "يعلن 
من  واملقامة   ، جزئي  جتاري   2017/1382 رقم  الدعوى  يف  م�سرفيا  خبريا  البتدائية 
املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �س م ع - وتنفيذا للمهمة فان املدعي عليها / ماريا دول�سي 
وكيل  بوا�سطة  او  عنها  مبثثل  امل�سرفية  اخلربة  اجتماع  حل�سور  مدعوة  مريكادو  بيجاي 
معتمد ، واملقرر عقده يوم الربعاء  املوافق 2017/8/16 يف متام ال�ساعة الرابعة ع�سرا - مبقر 
مكتب اخلبري الكائن يف ديرة - بور�سعيد - بناية الو�سل بزن�س �سنرت- بجوار �سركة املاحة 
العربية وفندق رحاب روتانا - الطابق التا�سع - مكتب رقم ) 902( - لذا نرجو منكم التكرم 

باحل�سور يف املوعد املحدد اعاه " 
اخلبري امل�سريف 
د . عقيل حممد هادي ح�سن  الهادي 

دعوة موعد 
اجتماع اخلربة امل�سرفية 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   

اإعالن بالن�سر
 رقم 2017/1/5331 

املنذر  : خميدين �سبلي - رو�سي اجلن�سية 
بوكالة /ر�سا ال�سيد عبدالرحمن عبدالرحمن / وكالة رقم 2016/1/4868 

املنذر اليه /حممد با�سل حممد عدنان النجار - ب�سفته �ساحب مطعم ومقهي جوري غورميه
املو�سوع /اخطار بتنفيذ بنود العقد

بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا الخطار اليكم ، لتنبيهكم  اىل  �سرعة تنفيذ بنود العقد 
املنذر بتاريخ 2016/3/31 وهو عقد بيع ح�س�س وف�سخ �سركة اعمال مدنية  الذي حرر بينكم وبني 

واملوثق لدى الكاتب العدل بدبي برقم حمرر 2016/1/72418 
الودية بينكم وبني موكلنا نخطركم ب�سرورة �سرعة تنفيذ بنود  العاقة  لذلك : وحر�سا منا على 
ايام من تاريخ تبليغكم بهذا الخطار وال �سوف  العقد املو�سح اعاه وذلك يف موعد اخ�ساه �سبعة 
ن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الجراءات القانونية املتاحة والتي تكلف حقوق موكلنا مبا فيها مطالبتكم 
ق�سائيا وا�ست�سدار امر اداء يف مواجهتكم ، مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   

اإخطار باإلغاء وكالة علي يد حم�سر 

 - �سوفان  عبداحلكيم  عبداهلل  ال�سيد/  ابنه  وميثله   - اجلن�سية  امريكي   - �سوفان  حممد  عبداحلكيم   : املخطر 
امريكي اجلن�سية - احمل جواز �سفر رقم )549860563( مبوجب وكالة العامة م�سدقة لدى الكاتب العدل بدبي 

بتاريخ 2014/2/23 برقم حمرر )2014/1/37348( عنوانه / دبي - ت : 0013233914626+ 
املخطر اليه : عبدال�سماخ نا�سر احمد - ميني اجلن�سية 

عنوانه/ دبي - بردبي - منطقة اخلليج التجاري - املنارة تاور - �سركة �سفا النه�سة ملقاولت البناء - ت : 043210255 
- ت / 0504569975  - ت / 0551000345  - املو�سوع / الغاء وكالة 

1- �سبق للمخطر ان حرر توكيل للمخطر اليه ، ومت توثيقها من الكاتب العدل يف دبي بتاريخ 2012/10/3 حتت 
رقم حمرر )2012/1/155384(   -  2- وحيث ان املخطر يرغب يف الغاء هذا التوكيل  

لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالغاء التوكيل امل�سار اليه اعتبارا من تاريخ ا�ستام املخطر اليه هذا الخطار 
امل�سوؤوليات  كافة  ويحملهم  ال�ستام  العمل مبقت�ساه مبجرد  ويحذره من  القانونية  لأث��اره  منتج  واعتباره غري 

املدنية واجلنائية ومن جميع الوجوه لو ثبت تعامله مبوجب التوكيل امللغي بعد هذا التاريخ  

   وكيل املخطر

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
اإنذار عديل 

 رقم الت�سديق 2017/21643  
املنذر : بنك ابوظبي التجاري  

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي / من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب 
الوكالة حم�سر الت�سديق رقم 1603004258 تاريخ 2016/5/17 وميثله يف التوقيع / بال بن ابراهيم جميلي مبوجب 

التفوي�س رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : احمد احلكيم - راأ�س اخليمة - دفان بالقرب من �سفري ماركت - هاتف رقم 0505123678

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )59.455( درهم 
بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا الخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )59.455( ت�سعة وخم�سون 
الف واربعمائة وخم�سة وخم�سون درهم قيمة املرت�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة ب�ساأن 
متويل ال�سيارة رقم )86172/خ�سو�سي/12/ابوظبي( من نوع )فولك�س واجن با�سات - رمادي( واملمولة ل�ساحلكم 
الف  ت�سعة وخم�سون  �سداد مبلغ )59.455(  ب�سرورة   : بالتايل  اليه  املخطر  املخطر  : يخطر  لذلك  املنذر    قبل  من 
واربعمائة وخم�سة وخم�سون درهم الينا ب�سفتنا وكاء عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد اق�ساه �سبعة ايام 
من تاريخ تبليغكم بهذا الخطار وال �سوف ن�سطر ا�سفني لتخاذ اجراءات بيع ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما 

ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
اإنذار عديل 

 رقم الت�سديق 2017/9650  
املنذر : بنك ابوظبي التجاري  

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي / من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب الوكالة 
حم�سر الت�سديق رقم 1603004258 تاريخ 2016/5/17 وميثله يف التوقيع / بال بن ابراهيم جميلي مبوجب التفوي�س رقم 

/2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : اديلفا الفاريز - راأ�س اخلمية - خزام بالقرب مطبخ خالد احلرية - هاتف رقم : 0505612345 

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )70.834.64( درهم 
الف  �سبعون   )70.834.64( وق��دره  مبلغ  �سداد  �سرعة  يرجى   ، اليكم  الخ��ط��ار  ه��ذا  بار�سال  لنا  وبتكليفه  املنذر  عن  بوكالتنا 
وثمامنائة واربع وثاثون درهم واربع و�ستون فل�س  قيمة املرت�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة 

ب�ساأن متويل ال�سيارة رقم )37651/خ�سو�سي/S/دبي( من نوع )رينو كوليو�س - احمر( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. 
لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )70.834.64( �سبعون الف وثمامنائة واربع وثاثون درهم 
ايام من تاريخ تبليغكم  الينا ب�سفتنا وكاء عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد اق�ساه �سبعة  واربع و�ستون فل�س 
بهذا الخطار وال �سوف ن�سطر ا�سفني لتخاذ اجراءات بيع ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد 

والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
اإنذار عديل 

 رقم الت�سديق 2017/21639  
املنذر : بنك ابوظبي التجاري - العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي / من�سور عبداهلل 
حممد احمد الزرعوين مبوجب الوكالة حم�سر الت�سديق رقم 1603004258 تاريخ 2016/5/17 وميثله يف التوقيع / 

بال بن ابراهيم جميلي مبوجب التفوي�س رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
بنك  بالقرب من  - نخيل  راأ���س اخلمية   - كاجا ح�سني  كاجا ح�سني  باراكونام عبداملطلب  اليا�س  اليه : حممد  املنذر 

ابوظبي الوطني - هاتف رقم 0509514763
املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )35.643.54( درهم 

وق��دره )35.643.54( خم�سة  �سداد مبلغ  �سرعة  ، يرجى  اليكم  الخطار  بار�سال هذا  لنا  وبتكليفه  املنذر  بوكالتنا عن 
التاأخري يف �سداد  وثاثون الف و�ستمائة ثاثة واربعون درهم واربعة وخم�سون فل�س قيمة املرت�سد بذمتكم نتيجة 
الق�ساط ال�سهرية املتعلقة ب�ساأن متويل ال�سيارة رقم )49884/خ�سو�سي/Q/دبي( من نوع )ني�سان �سنرتا - رمادي( 

واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. 
لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )35.643.54( خم�سة وثاثون الف و�ستمائة ثاثة 
واربعون درهم واربعة وخم�سون فل�س  الينا ب�سفتنا وكاء عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد اق�ساه �سبعة 
ايام من تاريخ تبليغكم بهذا الخطار وال �سوف ن�سطر ا�سفني لتخاذ اجراءات بيع ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة 

ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
اإنذار عديل 

 رقم الت�سديق 2017/21638  
املنذر : بنك ابوظبي التجاري  

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي / من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب الوكالة 
حم�سر الت�سديق رقم 1603004258 تاريخ 2016/5/17 وميثله يف التوقيع / بال بن ابراهيم جميلي مبوجب التفوي�س رقم 

/2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : ا�سواين هاري�س اودهارام - راأ�س اخليمة - خزام بالقرب من �سالون رتو�س - هاتف رقم : 0505632178

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )28.037.85( درهم 
بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا الخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )28.037.85( ثمانة وع�سرون الف 
و�سبعة وثاثون درهم وخم�سة وثمانون فل�س  قيمة املرت�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة ب�ساأن 

متويل ال�سيارة رقم )80933/خ�سو�سي/C/دبي( من نوع )ني�سان �سني - ا�سود( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. 
لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )28.037.85( ثمانة وع�سرون الف و�سبعة وثاثون درهم 
وخم�سة وثمانون فل�س الينا ب�سفتنا وكاء عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم 
بهذا الخطار وال �سوف ن�سطر ا�سفني لتخاذ اجراءات بيع ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد 

والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
اإنذار عديل 

 رقم الت�سديق 2017/21641  
املنذر : بنك ابوظبي التجاري  

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي / من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب 
الوكالة حم�سر الت�سديق رقم 1603004258 تاريخ 2016/5/17 وميثله يف التوقيع / بال بن ابراهيم جميلي مبوجب 

التفوي�س رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : دومي جو�سيف بري الكاتو�ساليل جو�سيف - راأ�س اخلمية - دهان بالقرب من دوار ال�سفينة - هاتف رقم 

0509843267
املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )88.071.60( درهم 

ثمانية  وق��دره )88.071.60(  �سداد مبلغ  �سرعة  ، يرجى  اليكم  بار�سال هذا الخطار  لنا  وبتكليفه  املنذر  بوكالتنا عن 
ال�سهرية  �سداد الق�ساط  التاأخري يف  نتيجة  �ستون فل�س قيمة املرت�سد بذمتكم  وثمانون اف وواح��دة و�سبعون درهم 
املتعلقة ب�ساأن متويل ال�سيارة رقم )25910/خ�سو�سي/12/ابوظبي( من نوع )ميت�سوبي�سي مونتريو - بني( واملمولة 
ل�ساحلكم من قبل املنذر  - لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )88.071.60( ثمانية 
وثمانون اف وواح��دة و�سبعون درهم �ستون فل�س الينا ب�سفتنا وكاء عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد 
اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا الخطار وال �سوف ن�سطر ا�سفني لتخاذ اجراءات بيع ال�سيارة املذكورة مع 

حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
اإنذار عديل 

 رقم الت�سديق 2017/21640  
املنذر : بنك ابوظبي التجاري  

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي / من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب الوكالة 
حم�سر الت�سديق رقم 1603004258 تاريخ 2016/5/17 وميثله يف التوقيع / بال بن ابراهيم جميلي مبوجب التفوي�س رقم 

/2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : روبرت جون موريف - راأ�س اخلمية - دفان بالقرب من مدر�سة بي�ساء - هاتف رقم : 0505123678

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )78.479.38( درهم 
وثمانون  �سبعة  وق��دره )78.479.38(  �سداد مبلغ  �سرعة  ، يرجى  اليكم  الخطار  بار�سال هذا  لنا  وبتكليفه  املنذر  بوكالتنا عن 
الف واربعمائة وت�سعة و�سبعون درهم ثمانة وثاثون فل�س  قيمة املرت�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد الق�ساط ال�سهرية 
املتعلقة ب�ساأن متويل ال�سيارة رقم )52697/خ�سو�سي/G/دبي( من نوع )ني�سان اك�ستريا - ابي�س( واملمولة ل�ساحلكم من قبل 
املنذر - لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )78.479.38( �سبعة وثمانون الف واربعمائة وت�سعة 
و�سبعون درهم ثمانة وثاثون فل�س الينا ب�سفتنا وكاء عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد اق�ساه �سبعة ايام من 
تاريخ تبليغكم بهذا الخطار وال �سوف ن�سطر ا�سفني لتخاذ اجراءات بيع ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك 

من الفوائد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
اإنذار عديل 

 رقم الت�سديق 2017/21642  
املنذر : بنك ابوظبي التجاري  

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي / من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب 
الوكالة حم�سر الت�سديق رقم 1603004258 تاريخ 2016/5/17 وميثله يف التوقيع / بال بن ابراهيم جميلي مبوجب 

التفوي�س رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
بالقرب من �سالون ريفريا - هاتف رقم  راأ���س اخلمية - خ��زام   - �سوراج كري�سان فريناندو  بياجاماجي   : اليه  املنذر 

0506547321
املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )76.345.38( درهم 

بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا الخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )76.345.38( �سابعة �ستون 
الف  وثاثمائة وخم�سة واربعون درهم ثمانة وثاثون فل�س قيمة املرت�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد الق�ساط 
ال�سهرية املتعلقة ب�ساأن متويل ال�سيارة رقم )90448/خ�سو�سي/R/دبي( من نوع )جم�سي ترياين - ابي�س( واملمولة 
ل�ساحلكم من قبل املنذر.  لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )76.345.38( �سابعة �ستون 
الف  وثاثمائة وخم�سة واربعون درهم ثمانة وثاثون فل�س  الينا ب�سفتنا وكاء عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك 
ال�سيارة  ا�سفني لتخاذ اج��راءات بيع  ايام من تاريخ تبليغكم بهذا الخطار وال �سوف ن�سطر  يف موعد اق�ساه �سبعة 

املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
اإنذار عديل 

 رقم الت�سديق 2017/21645  
املنذر : بنك ابوظبي التجاري  

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي / من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب الوكالة 
حم�سر الت�سديق رقم 1603004258 تاريخ 2016/5/17 وميثله يف التوقيع / بال بن ابراهيم جميلي مبوجب التفوي�س رقم 

/2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : املحتاج �سنني عبيد املخمري - راأ�س اخليمة - دهان بالقرب من ال�سارع الكويتي - هاتف رقم  0505879135

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )116.804.27( درهم 
بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا الخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )116.804.27(  مائة و�ستة ع�سر 
الف وثمامنائة واربعة درهم و�سبعة وع�سرون فل�س قيمة املرت�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة 
ب�ساأن متويل ال�سيارة رقم )55516/خ�سو�سي/B/عجمان( من نوع )تويوتا اف جيه - ابي�س( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر    
لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )116.804.27( مائة و�ستة ع�سر الف وثمامنائة واربعة درهم 
و�سبعة وع�سرون فل�س الينا ب�سفتنا وكاء عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم 
بهذا الخطار وال �سوف ن�سطر ا�سفني لتخاذ اجراءات بيع ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد 

والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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اأخبـار الإمـارات
اأحمد الرئي�سي: »عام زايد« تر�سيخ لقيم اخلري والعطاء التي غر�سها الوالد املوؤ�س�ش

•• عجمان-الفجر:

�سباب  مركز  مدير  الرئي�سي،  اأحمد  ال�سيد  ق��ال 
اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  املوؤ�س�س  الوالد  اإن  عجمان، 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، 
الدرو�س  ال��ق��ادة  منها  يتعلم  احلكمة  يف  مدر�سة 
و�سغف  للمعرفة،  املتعط�س  ظماأ  ت��روي  وال��ع��رب، 
زرعها  التي  املحبة  اأن  م��وؤك��داً  بالنجاح،  احلاملني 
اأ�سعد  جعلتهم  الإماراتيني  قلوب  يف  اخلري  زايد 

ال�سعوب واأكرثها رحمة وعطاء.
�ساحب  اإع���ان  مبنا�سبة  ل��ه  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 

رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
الدولة، حفظه اهلل، عام 2018 يف دولة الإمارات 
»عام زايد« كمنا�سبة وطنية تقام لاحتفاء بالأب 
امل��وؤ���س�����س امل��غ��ف��ور ل��ه ب����اإذن اهلل ال�����س��ي��خ زاي���د بن 
�سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، مبنا�سبة مرور 

مياده. على  عام   100
 2018 اإع��ان عام  »اإن  الرئي�سي  اأحمد  واأ�ساف 
والعطاء  اخل��ري  لقيم  تر�سيخاً  ياأتي  زاي��د«  »ع��ام 
باإجنازاته  واحتفاء  املوؤ�س�س،  الوالد  التي غر�سها 
اإجنازات  ي��وم،  كل  ويف  اليوم  ثمارها  جنني  التي 
تكللت باأخرى يف ظل قيادة حكيمة ل�ساحب ال�سمو 

الدولة،  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ 
حفظه اهلل، واإخوانه اأع�ساء املجل�س الأعلى حكام 
الإم��ارات، ومن هنا يجب اأن نرتجم حبنا لزايد 
م��ب��ادرات خرية  اإىل  اهلل  وقادتنا حفظهم  اخل��ري 
وتابع  بها«.  ب��دوؤوا  التي  الإن�سانية  م�سرية  تكمل 
الرئي�سي »مئة عام على ولدة رجل دونه الرجال، 
مئة عام ولزالت اأقوالك تطرب م�سامعنا يف كل 
لكنك  رحلت  العظماء،  تده�س  واأفعالك  حلظة، 
تركت اإرثاً عظيماً، واأ�س�ست جيًا قوياً واقت�ساداً 
متيناً وتطوراً كبرياً، فاأ�سحت اإن�سانيتك م�سرب 

املثل وتوا�سعك يك�سف لاأجيال اأ�سرار النجاح«.

»اأرا�سي دبي« حت�سل على �سهادتي 
»اآيزو« يف نظامي اإدارة اجلودة والبيئة

•• دبي-وام: 

اآي��زو.. الأوىل ملوا�سفة  اأعلنت دائرة الأرا�سي والأم��اك يف دبي عن ح�سولها موؤخرا على �سهادتي 
اإدارة  لنظام   14001:2015 ملوا�سفة  والثانية  اجل��ودة  اإدارة  بنظام  اخلا�سة   9001:2015
ال�سهادتني متثان  اإن  الدائرة  البيئة. وقال حممد �سلطان ثاين م�سرف قطاع رقابة اخلدمات يف 
اأعلى م�ستويات  اإىل  للو�سول  والفرق  الإدارات  املبذولة من قبل خمتلف  اعرتاًفا باجلهود احلثيثة 
اجلودة يف الأداء وخدمة املتعاملني وتطوير اأنظمة العمل الداخلي. ت�سلم ال�سهادتني.. �سعادة �سلطان 
بطي بن جمرن مدير عام الدائرة وحممد �سلطان ثاين م�سرف قطاع رقابة اخلدمات واأماين دبان 
مدير اإدارة رقابة اخلدمات يف الدائرة من ثالي مالي راجان مدير تطوير الأعمال ب�سركة اإ�س جي 

اإ�س يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

�لعقيد �لغي�ش يتفقد حمطة �لفح�ش �لفني 

�سرطة راأ�ش اخليمة ملتزمة باإجناز املعامالت يف وقت ق�سري
•• راأ�ص اخليمة – الفجر

قام العقيد عادل علي الغي�س مدير 
وال�سائقني  الآليات  اإدارة ترخي�س 
بالإنابة  اخل��ي��م��ة  راأ������س  ب�����س��رط��ة 
الفح�س  ملحطتي  تفقدية  ب��زي��ارة 
الفني ال�سامل للمركبات اخلفيفة 
والثقيلة بهدف التاأكد من تقدمي 
والفنية  الإداري��ة  اأف�سل اخلدمات 
اجلودة  معايري  وف��ق  للمتعاملني 

والكفاءة وال�سفافية .
ح��ي��ث اط���ل���ع ال��غ��ي�����س ع��ل��ى �سري 
املحطة  يف  وال���ع���م���ل  الإج����������راءات 

الغي�س على هام�س اجلولة  عادل 
املوظفني  م��ن  ع����دداً   ، ال��ت��ف��ق��دي��ة 
وامل��ت��ع��اون��ني امل��ت��م��ي��زي��ن ل�����اإدارة ، 
جاء  التكرمي  ب���اأن  �سعادته  واأ���س��ار 
ليوؤكد حر�س �سرطة راأ�س اخليمة 
بالعن�سر  وتركيزها على الهتمام 
املوظفني  وحت���ف���ي���ز   ، ال���ب�������س���ري 
والجتهاد  والإب�����داع  التميز  على 
الولء  لتعزيز  ال����دوؤوب  والعمل   ،
من  ذل��ك  يحققه  وم��ا   ، املوؤ�س�سي 
املهام  اإيجابي ومثايل لإجن��از  اأث��ر 
الفريق  ب���روح  املتعاملني  وخ��دم��ة 
وال�سعادة  الرخاء  لتحقيق  الواحد 

ي��ت��ن��ا���س��ب م���ع م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ع��م��ل ، 
معاماتهم  اإجن��از  على  واحلر�س 
ب����اأ�����س����رع وق������ت مم���ك���ن وم����راع����اة 
م�ساحلهم دون اأي تاأخري اأو ق�سور 
، موؤكداً باأن القيادة العامة ل�سرطة 
اللواء  ب��ت��وج��ي��ه��ات  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
القائد   ، النعيمي  ع��ل��وان  ب��ن  علي 
ال��ع��ام ، حتر�س ك��ل احل��ر���س على 
اأمام  الإج�����راءات  وت�سهيل  تي�سري 
النتظار  ف��رتة  لتقليل  املراجعني 
وانهاء معاماتهم باأوقات ق�سرية 
حمطة  ملبنى  �سعادته  ت��وج��ه  ث��م   .
واطلع  الثقيلة  امل��رك��ب��ات  ف��ح�����س 

واخلدمات املقدمة للجمهور ، واأكد 
ا�سرتاتيجية  تطبيق  �سرورة  على 
امل�ستمر  بالرتقاء  الداخلية  وزارة 
كل  ال�سرطي يف  الأداء  م�ستوى  يف 
املمار�سات  اأف�����س��ل  وف��ق  اخل��دم��ات 
والتح�سني  التطوير  �سمن عملية 
املتعاملني  ���س��ع��ادة  اإىل  ل��ل��و���س��ول 
ور�ساهم ، واطلع �سعادته على اآلية 
التوا�سل مع املراجعني واأهم واأبرز 
املبادرات التي مت تنفيذها ، موجهاً 
املحور  املتعاملني  و�سع  ب�����س��رورة 
والهتمام  وال��رئ��ي�����س��ي  الأ���س��ا���س��ي 
والأخذ مبقرتحاتهم مبا  باآرائهم 

العمل مطلعاً  اإج���راءات  �سري  على 
واملهام  الإح�����س��ائ��ي��ات  اآخ�����ر  ع��ل��ى 
خال  �سعادته  وا�ستمع   ، امل��وج��زة 
املوظفني  ماحظات  اىل  اجل��ول��ة 
موؤكدا  وماحظاتهم  واملراجعني 
العمل  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى  احل����ر�����س 
تواجه  ال���ت���ي  ال��ع��ق��ب��ات  وت���ذل���ي���ل 

املوظفني واملراجعني . 
وتطوير  دع������م  م����ن  وان����ط����اق����اً 
كفاءاتهم  وت���ع���زي���ز   ، امل���وظ���ف���ني 
اإجنازاتهم  وت��ق��دي��ر  وحت��ف��ي��زه��م 
، وت���ث���م���ني ج����ه����وده����م وم����ك����اف����اأة 
العقيد  ك�����ّرم   ، م��ن��ه��م  امل��ت��م��ي��زي��ن 

ب��الإن��اب��ة يف دع��م ورع��اي��ة موظفي 
ببذل  واع��دي��ن   ، حت��دي��داً  املحطة 
اأف�سل  ت��ق��دمي  اأج����ل  اجل��ه��د م���ن 

ل���ك���اف���ة ����س���ك���ان الإم����������ارة . وع����رّب 
وتقديرهم  �سكرهم  عن  املكرمون 
للجهود التي يبذلها مدير الإدارة 

واملحافظة  للمتعاملني  اخلدمات 
و�سلت  التي  الطيبة  ال�سمعة  على 

اإليها �سرطة راأ�س اخليمة .

الإمارات للتنمية تن�سر ال�سعادة الإيجابية براأ�ش اخليمة
•• راأ�ص اخليمة – الفجر

تطبيقات  حول  عمل  ور�سة  الجتماعية  للتنمية  الإم��ارات  جمعية  نظمت 
ال�سعادة والإيجابية يف مقرها الرئي�سي يف الظيت يف راأ�س اخليمة قدمتها 

اأ.نورة علي بوفر�سن مدربه معتمدة يف التنمية الب�سرية وتطوير الذات .
املحلية  ال��دوائ��ر  خمتلف  من  م�سارك   47 ح�سرها   التي  الور�سة  وت��اأت��ي 
واملوؤ�س�سات احلكومية والتي هدفت اإىل ن�سر ثقافة الوعي املعريف لل�سعادة 

والإيجابية واهمتيه يف التنمية املجتمعية .
وناق�ست الور�سة التي ت�سعى اىل رفع موؤ�سر ال�سعادة واليجابية ا�ستخدام 
، كيفية خلق  نظريات التحفيز والر�سا الوظيفي ومتعة العمل الوظيفي 
التي ت�ساعد على تفجري طاقة  املهارات   ، اإيجابية واملحافظة عليها  طاقة 
النتاجية و خلق البيئة التي ي�ستطيع النا�س من خالها حتقيق اأحامهم 

وطموحاتهم وذواتهم.
يف  اأ�سا�سية  كقيمة  الإي��ج��اب��ي��ة  تر�سيخ  اأه��م��ي��ة  ب��وف��ر���س��ن   ن���ورة  اأ.  واأك����دت 
جمتمع الإمارات وان ال�سعادة هي املعنى والهدف الأ�سا�سي للحياة، كما ان 
ال�سعادة تزيد يف الإنتاجية وحت�سن جودة العمل وتخلق بيئة مثالية للعمل 
باإخا�س وتفاين و التفاوؤل بامل�ستقبل، وتوقع الأف�سل، والثقة بالقدرات، 
والإميان بالإمكانيات والتوكل دائماً على رب ال�سماوات، وهذه كلها يجمعها 

مفهوم الإيجابية وت�ساعد على خلق ال�سعادة.

تنظم ور�سًا تدريبية بالتعاون مع » �سما للن�سر و�لتوزيع«

»األف عنوان وعنوان« ُتنمي املواهب الواعدة يف جمال الكتابة الإبداعية
•• ال�شارقة-الفجر:

يف اإطار �سعيها اإىل اكت�ساف ودعم املواهب الواعدة يف جمال الكتابة الإبداعية، 
وبالتعاون  ح��دود،  ثقافة با  اإح��دى مبادرات  »األ��ف عنوان وعنوان«  نظمت 
»الكتابة  عنوان  حملت  تدريبية  ور�سة  والتوزيع،  للن�سر  �سما  موؤ�س�سة  مع 
الإبداعية«، �سارك فيها جمموعة من ال�سباب املقبلني على كتابة جتاربهم 
الإبداعية الأوىل. وقدمت الور�سة التي اأقيمت على مدار اليومني املا�سيني 
يف ملتقى الق�سباء بال�سارقة، الدكتورة فاطمة الربيكي، م�ست�سارة التحرير 
الإبداعية«،  الكتابة  »تقنيات  كتاب  وموؤلفة  والتوزيع،  للن�سر  �سما  مبوؤ�س�سة 
حيث ا�ستعر�ست مفاهيم واأ�س�س عنا�سر الكتابة الإبداعية، مقدمة �سل�سلة 
اإبداعي،  ن�ٍس  كتابة  بكيفية  امل�ساركني  لتعريف  والتمارين  الأن�سطة  م��ن 
عند  مراعاتها  يجب  التي  واملو�سوعية  اللغوية  املعايري  على  واطاعهم 

الكتاب ل �سيما الكتابة لاأطفال واليافعني.
ع��ن��وان وع��ن��وان: كر�ست مبادرة  األ��ف  م��ب��ادرة  ال�سحي، مدير  وق��ال��ت جم��د 
الثقايف  املنتج  ل��دع��م  ج��ه��وده��ا  ك��ل  انطاقتها  منذ  وع��ن��وان«  ع��ن��وان  »األ���ف 
والإبداعي الإماراتي والعربي على حٍد �سواء، وت�سجيع املوهوبني من الكّتاب 
مع  تعاوننا  وياأتي  وموؤلفاتهم،  اأعمالهم  ن�سر  على  الواعدين  الإماراتيني 
موؤ�س�سة �سما للن�سر والتوزيع يف هذا ال�سياق، حيث ن�سعى من خال تنظيمنا 
لهذه الور�سة، اإىل تقدمي كل �سبل الدعم للراغبني يف تطوير موهبة الكتابة 

وم�ساعدتهم يف اإنتاج باكورة اأعمالهم الأدبية.
واأ�سافت ال�سحي: يف بداية انطاقتها ركزت األف عنوان وعنوان على حتقيق 
اأهداف حمددة، ولكن مع التفاعل الكبري الذي �سهدته، كان لبد من التو�سع 
يف هذه الأهداف، حيث اجتهنا اإىل تقدمي خدمات مبا�سرة للنا�سرين متثلت 
الرتقاء  ت�ساعد يف  بيئة عمل منا�سبة،  القانوين، وتوفري  الدعم  يف تقدمي 

متكاملة  تدريبية  برامج  لتقدمي  اجتاهنا  وياأتي  الدولة،  يف  الن�سر  بحركة 
ال�سمول  تن�سد  التي  امل�ستقبلية  املبادرة  لروؤية  ا�ستكماًل  الواعدين  للكّتاب 

وال�ستدامة«.
�سما  موؤ�س�سة  يف  »ن�سعد  ال��ربي��ك��ي:  فاطمة  ال��دك��ت��ورة  ق��ال��ت  جانبها  وم��ن 
جتمعنا  التي  وعنوان«  عنوان  »األ��ف  مبادرة  مع  بالتعاون  والتوزيع،  للن�سر 
معها وحدة الأهداف وال��روؤى، فبحكم تخ�س�سنا يف جمال الن�سر ل�سريحة 
العامل  لأط��ف��ال  دائ��م��اَ  رفيقاً  الكتاب  يكون  اأن  اإىل  دائ��م��اً  ن�سعى  الأط��ف��ال، 
�سغف  تلبي  ومعا�سرة  ثرية  اأدبية  اأعمال  تقدمي  وذل��ك من خال  العربي، 
يف  �سعينا  الربيكي:  واأ�سافت  ورغباتهم.   توجهاتهم  مع  وتتاءم  ال�سغار 
هذه الور�سة اإىل ت�سجيع امل�ساركني على اإخراج طاقاتهم الإبداعية الكامنة 
يف الكتابة، وا�ستك�ساف املواهب الواعدة من الكّتاب واملوؤلفني، وفتح الطريق 
اأمامهم ل�سقل مهاراتهم وجتاربهم، وت�سجيعهم خلو�س غمار هذه التجربة 

الرغبة  مبجرد  فعلياً  تبداأ  الإبداعية  الكتابة  اأن  الربيكي  واأك��دت  القيمة. 
واأنه  وق��ٍت وجهد،  يعطيها من  ما  بقدر  اإل  ال�سخ�س  تعطي  واأنها ل  فيها، 
وهدفاً  فكرًة  مكتوب  ن�س  لكل  اأن  الكتابة-  يف  ال�سروع  -قبل  املعرفة  يجب 

وجمهوراً م�ستهدفاً واأ�سلوباً اأدبياً.
ي�سار اإىل اأن مبادرة »األف عنوان وعنوان« التي اأطلقها »ثقافة با حدود« يف 
فرباير من 2016، تهدف اإىل اإ�سدار 1001 كتاب اإماراتي، لتعزيز الإنتاج 
داخل  الن�سر  ا�ستدامة �سناعة  الإم���ارات، و�سمان  دول��ة  والفكري يف  املعريف 
الدولة وخارجها، بالإ�سافة اإىل دعم املوؤلفني الإماراتيني وت�سجيعهم على 
تاأليف املزيد من الإ�سدارات، ودعم دور الن�سر الإماراتية، و�سمان مناف�ستها 
 80% ن�سبة  اإىل  الو�سول   الآن يف  املبادرة حتى  الن�سر، وجنحت  يف قطاع 
من اإجمايل عدد الإ�سدارات التي ت�سعى اإىل ن�سرها خال عامي 2016 و 

يف خمتلف املجالت، ولكل الأعمار.  ،2017
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العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : �روينت �ستار للخدمات �لفنية - �ش ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 503 ملك ال�سيخ مانع را�سد ال مكتوم ديرة - رقة البطني - ال�سكل 
القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة: 738423  رقم القيد بال�سجل التجاري : 
1181183 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل 
التجاري لديها باإنحال ال�سركة املذكورة اأعاه، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2017/7/27  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/7/27  وعلى من لديه اأي 
اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني �سكور بل�ش لتدقيق �حل�سابات  العنوان 
:  مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور�سعيد  
-  هاتف  2973060-04  فاك�س : 2973071-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/�سكور بل�ش لتدقيق �حل�سابات  
العنوان :  مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة 
- بور�سعيد - هاتف 2973060-04 ، فاك�س : 2973071-04  مبوجب هذا تعلن دائرة 
لت�سفية  اأع��اه  املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية 
�روينت �ستار للخدمات �لفنية - �ش ذ م م   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2017/7/27 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   2017/7/27  
مكتبه  املعني يف  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  وعلى من 
امل�ستندات  ك��اف��ة  معه  م�سطحباً  اأع���اه،  امل��ذك��ور  ال��ع��ن��وان  على  ب��دب��ي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/987   جتاري كلي              
اىل املدعي عليه / 1- عبا�س ح�سن �سادق جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ ربيع 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  احمد ربيع حممد �سريف العو�سي - قد 
مبلغ  للمدعي  ي��وؤدوا  ب��ان   والت�سامم  بالت�سامن  بينهم  فيما  عليهم  املدعي  بالزام 
وقدره )530.000 درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق 
واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  وال��زام��ه��م  ال�سداد  مت��ام  وحتى   2015/7/6 يف  امل���وؤرخ 
املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء   املوافق  2017/8/16  ال�ساعة 9.30 �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.22 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1620   مدين جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-برهان �سعيد �سعيد اخرت 2- حمزة ا�سحاق �سودهري حممد 
ا�سحاق - جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �سركة دبي للتاأمني - م�ساهمة عامة 
بالت�سامن  بالزام املدعي عليهما  اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  -  قد 
والتكافل فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية  مببلغ وقدره )11.400 درهم( والفائدة 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  ال��ت��ام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  �سنويا   %9 ب��واق��ع 
امل��واف��ق  2017/8/16   ومقابل اتعاب املحاماة .  وح��ددت لها جل�سة ي��وم الرب��ع��اء  
ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1465  جتاري كلي               

ال��ع��ام��ة - ذ م م  2- ع��ل��ي ح�سن  ل��ل��ت��ج��ارة  ال��ك��اك��ي  ���س��رك��ة  امل��دع��ي عليه / 1-  اىل 
�سند  احمد  حمد  علي   -4  - عبداحل�سني  ح�سن  علي  احمد   -3 علي  عبداحل�سني 
 ال�سويدي  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك دبي ال�سامي - �س م ع 
وميثله : احمد مهري خمي�س عبيد بن م�سحار - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 3085481.42( وق��دره  مببلغ  والتكافل   بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة 
الربعاء   ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت  امل��ح��ام��اة.   وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
فاأنت مكلف  لذا   Ch2.E.22 بالقاعة  9.30 �س  ال�ساعة    2017/8/23 املوافق  
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2016/656  ا�ستئناف عقاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-تنميات جلوبل ريال ا�ستيت ديفيلومبنت - �س ذ م م  
عبداهلل   : وميثله  املبي�س  /���س��ام  امل�ستاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي - قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر 
لها  وح��ددت  بتاريخ 2016/12/4   كلي  : 2016/458 عقاري  رقم  بالدعوى 
جل�سه يوم اخلمي�س  املوافق 2017/8/17  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
رقم ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/4025  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- ال�سعادة للت�سويق  - �س ذ م م   جمهول حمل القامة مبا اأن 
املدعي/حممود د�سوقي حممد عبد احلليم -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )22533 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف  رقم ال�سكوى )MB173392168AE(  وحددت 
بالقاعة  �سباحا    8.30 ال�ساعة    2017/8/15 امل��واف��ق  ال��ث��اث��اء   ي��وم  جل�سة  لها 
Ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/4779  عمايل جزئي             

جمهول  الكهروميكانيكية  لاعمال  امل�ستقبلية  ال�سورة  عليه/1-  املدعى  اىل 
اأق��ام عليك  قد  �ساركري  �سان ميا  املدعي/حممد ح�سني  اأن  القامة مبا  حمل 
درهم(   50265( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
وت���ذك���رة ع����وده مب��ب��ل��غ )2000 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف  رق���م ال�سكوى 
املوافق  اخلمي�س  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB173315125AE(
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.A.1 بالقاعة  �سباحا   8.30 ال�ساعة   2017/8/24
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/6256  عمايل جزئي             

القامة  حمل  جمهول  ب��اراك��وزه��ي��ان   �سودهاكاران  بني�س   -1  / عليه  املدعي  اىل 
احمد   : وميثله  اداري  مكتب   - م  م  ذ  ���س   - ال��وط��ن��ي  التاك�سي   / امل��دع��ي  ان  مب��ا 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  م�سحار    ب��ن  عبيد  خمي�س  مهري 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )23510 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
ال�سكوى)2017/ رق��م  ال��ت��ام.  ال�سداد  وحتى  املطالبة  ت��اري��خ   من   %9 والفائدة 
MB172327572AE( وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء  املوافق 2017/8/29  
ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/7093  عمايل جزئي             

م  جمهول  م  ذ  ���س   - الفنية  للخدمات  ازه���ار  1- حممد   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق���ام عليك  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ت�سور ح�سني �سبيت ح�سني   ق��د 
ال����دع����وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )11200 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )800 دره�����م( وب��ال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف ورقم 
الربعاء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   )AE175254539MB(ال�سكوى
فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.2 بالقاعة  م�ساء   15.00 ال�ساعة    2017/8/16 املوافق 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/5962  عمايل جزئي             

م  جمهول  م  ذ  �س   - اللكرتونيات  لتجارة  ب��رو  1-�سوفت   / عليه  املدعي  اىل 
قد  ال�سيد    عبد احلميد  ال�سيد  / عبداحلميد  املدعي  ان  الق��ام��ة مبا  حمل 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   23.470.8(
ورقم ال�سكوى)MB173687327AE( وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء 
املوافق 2017/9/12  ال�ساعة 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�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/7079  عمايل جزئي             

م  جمهول  م  ذ  ���س   - الفنية  للخدمات  ازه���ار  1- حممد   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم���ل الق����ام����ة مب���ا ان امل���دع���ي / ام������داد ح�����س��ني ك���ل���زار ح�����س��ني - ق���د اأق����ام 
 11200( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )800 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�������س���اري���ف ورق���م 
الربعاء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   )AE175254214MB(ال�سكوى
Ch1.A.2  لذا فاأنت  ا  بالقاعة  املوافق 2017/8/16  ال�ساعة 15.00 م�ساء 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/4906  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-زهرة ال�سم�س لتجارة املواد الغذائية - �س ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي / كارين كري�ستني �سال�سيدو ماجنانان   قد اأقام 
 43280( وقدرها  املطالبة مب�ستحقات عمالية  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره���م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف ورقم 
اخلمي�س  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   )MB171021860AE(ال�سكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  القا�سي   مبكتب  ���س   8.30 ال�ساعة    2017/9/7 امل��واف��ق 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/7080  عمايل جزئي             

م  جمهول  م  ذ  ���س   - الفنية  للخدمات  ازه���ار  1- حممد   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق����ام عليك  اب����رار ح�سني ه���ور ح�سني - ق��د  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / 
ال����دع����وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )11200 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )800 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�������س���اري���ف ورق���م 
الربعاء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   )AE175253908MB(ال�سكوى
فاأنت  لذا    Ch1.A.2 بالقاعة  م�ساء    15.00 ال�ساعة    2017/8/16 املوافق 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/5297  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-ال�سكر للخدمات الفنية - �س ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / حممود احمد ظفر اقبال   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )17000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
 )MB173523929AE(ال�سكوى ورق��م  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
8.30 �س  ال�ساعة    2017/8/22 امل��واف��ق  ال��ث��اث��اء   ي���وم   لها جل�سة  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch1.A.2 بالقاعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/4911  عمايل جزئي             

م  جم���ه���ول حمل  م  ذ  ����س   - ل��ل��ن��ق��ل��ي��ات  ب��ات��ي��ال   -1 ع��ل��ي��ه /  امل���دع���ي  اىل 
اأق����ام عليك  امل��دع��ي / حم��م��د ع��م��ران عبداحلميد - ق��د  الق��ام��ة مب��ا ان 
 26706( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره���م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف ورقم 
اخلمي�س  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   )MB173372727AE(ال�سكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  القا�سي   ���س مبكتب   8.30 ال�ساعة    2017/9/7 امل��واف��ق 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/5354   

املنذر : احمد الها�سمي لاعمال الفنية - ذ م م 
املنذر اليه : انرتنا�سيونال ا�سبيك�س �سريفي�س�س ليمتد - �س ذ م 

اليه  املنذر  ل��دى  املرت�سد  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر/املنذر  يخطر 
خال املدة القانونية من تاريخ ا�ستام النذار وهي )15( يوم ، وال 
والتعوي�س  القانونية  اتخاذ كافة الج��راءات  املنذر  �سوف ي�سطر 
التقا�سي  ر�سوم  بكافة  اليه  املنذر  حتمل  مع  وال�سرر  العطل  عن 

واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
اإعالن مبح�سر حجز تنفيذي على عقار - عن طريق الن�سر 

حمكمة راأ�س اخلمية البتدائية - دائرة التنفيذ 
2017/38 تنفيذ 

تعلن حمكمة راأ�س اخليمة - دائرة التنفيذ انه بناء على طالب احلاجز / البنك 
ان��ه مت توقيع احلجز  امل��ح��دود -  ال�����س��رق  الو���س��ط   )HSBC( ال��ربي��ط��اين
املحكوم  �سد  �سباحا   11.55 ال�ساعة   2017/7/17 بتاريخ  العقار  على  التنفيذي 

عليهم / لي�سلي ادم وولكر على العقار املو�سح باجلدول 
وثيقة النتقال )02133/2017(  - فيا يف منطقة اجلزيرة احلمراء 

نفاذا لامر  ال�سادر من قا�سي التنفيذ يف امللف 38/2017 تنفيذ راأ�س اخليمة 
وفاء ملبلغ 948578.88 �ساملة الر�سوم - وذلك للعلم واتخاذ الازم. 

 �سعيد ال�سحي - مندوب التنفيذ      

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
اإعالن مبح�سر حجز تنفيذي على عقار - عن طريق الن�سر 

حمكمة راأ�س اخلمية البتدائية - دائرة التنفيذ 
2017/612 تنفيذ 

تعلن حمكمة راأ�س اخليمة - دائرة التنفيذ انه بناء على طالب احلاجز / البنك 
الربيطاين )HSBC( ال�سرق  الو�سط املحدود - انه مت توقيع احلجز التنفيذي 
/ عليهم  املحكوم  �سد  �سباحا   11.55 ال�ساعة   2017/7/17 بتاريخ  العقار  على 

توما�س باتريك ريوردان وروزماري ريوردان - على العقار املو�سح باجلدول 
وثيقة النتقال )03198/2017( - فيا يف منطقة اجلزيرة احلمراء 

نفاذا لامر ال�سادر من قا�سي التنفيذ يف امللف 2016/2017  تنفيذ راأ�س اخليمة 
وفاء ملبلغ 861710.10  �ساملة الر�سوم - وذلك للعلم واتخاذ الازم. 

 �سعيد ال�سحي - مندوب التنفيذ      

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/1940  مدين جزئي              
الكندي - ب�سفته من ورث��ة حممد  العبدويل 2- مبارك حممد خليفة  اىل املدعي عليه / 1- احمد جا�سم عبيد 
خليفة الكندي 3- موزة حممد خليفة الكندي - ب�سفته من ورثة حممد خليفة الكندي  4- خليفة حممد خليفة 
الكندي - ب�سفته من ورثة حممد خليفة الكندي 5- ح�سن حممد خليفة الكندي - ب�سفته من ورثة حممد خليفة 
الكندي 6- احمد حممد خليفة الكندي - ب�سفته من ورثة حممد خليفة الكندي 7- عبداهلل حممد خليفة الكندي 
- ب�سفته من ورثة حممد خليفة الكندي 8- عفراء حممد خليفة الكندي - ب�سفته من ورثة حممد خليفة الكندي  
 - القمزي  �سعيد  �سامة خلفان  الكندي 10-  ورثة حممد خليفة  ب�سفته من  با�سنفر  9- كوثر �سالح عبدالقادر 
القبي�سي -  الكندي جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ حمده احمد خمي�س  ب�سفته من ورثة حممد خليفة 
ب�سفتها ال�سخ�سية وب�سفتها وكيلة عن هميان حممد هامل خادم الغيث القبي�سي وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل 
املتفق عليه مبقدار  ال�سراء  بانقا�س ثمن  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  احمد بخيت املطرو�سي - قد 
العني يف جهاز التكييف املركزي بح�سب عر�س �سعر الوكيل املعتمد وقدره )170000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
 Ch2.D.17 بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �س  املوافق 2017/8/22  الثاثاء  املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم  واتعاب 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.

رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة 

ا�سم ال�سركة : هوتيل �مبورمي لتجارة �لعامة - �ش ذ م م 
العنوان : مكتب رقم 507 ملك مرمي �سامل �سيبان اليا�سي - ديرة - هور العنز - ال�سكل 
القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة  رقم الرخ�سة : 709762  رقم القيد بال�سجل التجاري 
: 1136814 - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف 
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاه  باإنحال ال�سركة املذكورة  ال�سجل التجاري لديها 
 2017/5/22 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2017/5/22 بتاريخ  دب��ي 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني �جلريودي للتدقيق 
العنوان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�سعايل - ديرة - هور العنز  -   و�ملحا�سبة 
هاتف : 2389721-04 - فاك�س : 2389722-04 - م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : لبيك للتجارة - �ش ذ م م  
العنوان :  مكتب 303 ملك ابراهيم يون�س احمد خادم - ديرة - الرا�س - ال�سكل القانوين 
 : التجاري  بال�سجل  القيد  رق��م    657857  : الرخ�سة  رق��م  حم���دودة.  م�سوؤولية  ذات   :
التاأ�سري يف  باأنه قد مت  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  1080929  مبوجب هذا 
اأع��اه، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�سركة  باإنحال  لديها  التجاري  ال�سجل 
  2017/5/22 بتاريخ   دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق    2017/5/22 بتاريخ  دب��ي 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني �جلريودي للتدقيق 
و�ملحا�سبة  - العنوان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�سعايل - ديرة - هور العنز 
-  هاتف  2389721-04 فاك�س: 2389722-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/�جلريودي للتدقيق و�ملحا�سبة 
العنوان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�سعايل - ديرة - هور العنز  -  هاتف : 2389721-
04 - فاك�س : 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي 
لتجارة  �مبورمي  هوتيل  لت�سفية   اأع��اه  املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه 
ب��ت��اري��خ 2017/5/22  دب��ي  ق���رار حم��اك��م  وذل���ك مب��وج��ب  م  �لعامة - �ش ذ م 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/5/22  وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي 
على العنوان املذكور اأعاه، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/�جلريودي للتدقيق و�ملحا�سبة 
العنز -  هاتف   دي��رة - ه��ور  ال�سعايل -  ع��ب��داهلل  :  مكتب رق��م 204 - ملك  ال��ع��ن��وان 
2389721-04 فاك�س: 2389722-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
لبيك للتجارة - �ش  اأعاه لت�سفية  باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور  بدبي 
وامل��وث��ق لدى  بتاريخ 2017/5/22  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م   ذ م 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/5/22 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاه، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/6390  عمايل جزئي             
اأن  امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- جاليبي - ���س ذ م م   جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  اىل 
املدعي/�سريمي رو�سارو�سو املني  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )14718 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى )MB174655522AE(  وحددت لها 
القا�سي   مبكتب  �سباحا   8.30 ال�ساعة   2017/8/13 املوافق  الح��د  يوم  جل�سة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/5141  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- املا�س خلدمات تنظيف املباين وامل�ساكن - �س ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا اأن املدعي/جمال ح�سني افتاب الدين -  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )18456 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  )MB173950423AE( والر�سوم وامل�ساريف  رقم ال�سكوى )2000 درهم(
�سباحا    8.30 ال�ساعة    2017/8/24 امل��واف��ق  اخلمي�س   ي���وم   جل�سة  لها  وح���ددت 
قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا    Ch1.A.2 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2749  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- �سركة مباين دملا للمقاولت العامة - �س ذ م م   جمهول 
اأقام  حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �سم�سري علي فقري كل -  قد 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
بال�سافة  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب  وق��دره )19077( 
اىل مبلغ 1536 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2674  تنفيذ عمايل 
القامة  حم��ل  جمهول  اجنينري�س    ريرفيلد  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/ حممد �ساكر ال�سام حممد نور ا�سام   قد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )21520( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   1506 مبلغ  اىل  بال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2507  تنفيذ عمايل 
 اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- خ��ط��وط ه��وائ��ي ���س��ايف - ط���ريان ���س��ايف - م م ح   
لوجن  ���س��ي��ان  التنفيذ/�ستيفني  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
يوين   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )203380.75( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. بال�سافة اىل مبلغ 9807 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2499  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- بلي�سانت �ستار العاملية للماحة  - �س ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ ارجيندير  �سينغ تارلوك �سنيغ   قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )64823( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة 
اىل مبلغ 4716 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2514  تنفيذ عمايل 
ال��ف��ن للنق�س وال��زخ��رف��ة  جم��ه��ول حمل  اىل املنفذ ���س��ده/1- ع��رب 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ لبومياه مدر�س علي -  قد اأقام عليك 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )8077( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���س��وم  دره��م   1024 مبلغ  اىل 
�ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2663  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- ليليدود�س للخياطة جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ حممد نايب حفيظ اهلل -  قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1466( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة اىل مبلغ 920 
درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1937   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- داناباك للتجارة العامة - �س ذ م م 2-م�سيح ر�سول 
للتجارة  داناباك  مدير  وب�سفته  ال�سخ�سية  ب�سفته   - ا�سفهاين  اب��دار 
العامة - �س ذ م جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/الإمارات 
امل��ذك��ورة اعاه  ال��دع��وى التنفيذية  اأق���ام عليك  ���س  ق��د  جولد - م د م 
بالت�سامن  دره���م   )488123( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  والتكافل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1160   تنفيذ جتاري  
م م  ذ   - ت��اأم��ني  و�سطاء  كابيتال  �سوي�س  �سركة  �سدهما/1-  املنفذ   اىل 
2- �سات�سني بهاغوان بهاغوان  ميغا ماين ماين  جمهويل حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ �سركة امريكان ليف ان�سورن�س كومباين وميثله : 
خالد حممد  �سعيد بوج�سيم - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
املنفذ به وقدره )50282060.32( درهم اىل  املبلغ  اعاه والزامك بدفع 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
املذكور خال 15 يوما  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2234   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- هرني دابيان كا�ستيللون  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/رمي للتمويل - �س م خ وميثله : �سيخه حممد 
املذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد   - امل��ح��رزي  علي  �سيف 
درهم   )223652.56( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اه 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2029   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- بيج مون للخدمات الفنية - �س ذ م م  جمهول 
منى   : وميثله  ايبوين  التنفيذ/مطعم  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
احمد عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )147176( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1917   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- �سركة ميلينيوم تاير تيونينج - ذ م م   جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة �سهني للتجارة العامة - �س ذ م م 
التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  - قد  لوتاه  �سلطان علي  : فهد  وميثله 
املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2484041( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2054   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- مطعم ايتزا بيتزا - �س ذ م م  - جمهول حمل القامة 
م�سوؤولية  ذات  �سركة   - انرتنا�سيونال  �سي  تي  التنفيذ/ال  طالب  ان  مبا 
حمدودة وميثله : علي ا�سماعيل حممد عبداهلل الزرعوين - قد اأقام عليك 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )367307.19(
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/938   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1- كاي�سري ويرفت جيه ال تي - وميثلها / م�سطفى 
اونتوملو�س - ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مدير ال�سركة - جمهول حمل 
ا�سماعيل  علي   : وميثله  �ستال  التنفيذ/رالف  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
اعاه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - اجلرمن  ابراهيم 
دره��م اىل طالب  وق��دره )238275.99(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/269  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-قرية املا�س للو�ساطة التجارية ���س.ذ.م.م - حاليا - قرية املا�س للو�ساطة 
العقارية �س.ذ.م.م �سابقا - اخل�سم املدخل/بروبرتي انف�ستمنت ماركت جمهويل حمل القامة 
مبا ان املدعي / وداد عبداهلل ال�سعفار قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ وابطال 
العقد بني املدعي واملدعي عليهم وال��زام املدعي عليهم برد مبلغ وق��دره )826.527.50( درهم 
والفائدة بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة ورد ا�سل ال�سيكات. وحددت لها جل�سة 
يوم الثاثاء املوافق 2017/8/15   ال�ساعة 09.30 �س بالقاعة : Ch 1.B.8  لذا فاأنت مكلف 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2560  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- �ساطئ املمزر لاعمال الفنية - �س ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ راتانا مياه ياقوب علي - قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )11039( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة 
اىل مبلغ 948 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2628  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- مازم ح�سني لاعمال الفنية - �س ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد ر�سوان حممد هاجي   قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )10300( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة 
اىل مبلغ 906 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2659  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- �ساه ر�سا للتجارة العامة - �س ذ م م   جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �سفيق علي �سوندارام بايل علي كويا فادي 
بالتينجال   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9723( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. وعليه  ر�سوم خلزينة  درهم  بال�سافة اىل مبلغ 907  املحكمة. 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2645  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- دي اي يف او تي للتجارة العامة - �س ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ خيال بات خان كمني خان   قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
بال�سافة  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  وق��دره )8234( درهم اىل طالب 
اىل مبلغ 920 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2411  تنفيذ عمايل 
املنفذ �سده/1- رينجر�س انرتنا�سيونال خلدمات احلرا�سة - موؤ�س�سة  اىل 
ف��ردي��ة   جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/ حممد ���س��اه علم 
مياه حممد فظل مياه -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه 
او  التنفيذ  به وق��دره )7862( درهم اىل طالب  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع 
خزينة املحكمة. بال�سافة اىل مبلغ 920 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2151  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- واي �سكوير - �س ذ م م   جمهول حمل القامة مبا 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - اهلل  ان��ور  كبري  همايون  التنفيذ/  طالب  ان 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )14128( 
بال�سافة اىل مبلغ 1175  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2222  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- اركان لتجارة املواد الغذائية وامل�سروبات   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حم�سن خالد حاجي خالد ب�سري   
املبلغ  املذكورة اعاه والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  قد 
املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )9000( وق��دره  به  املنفذ 
بال�سافة اىل مبلغ 870 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2647  تنفيذ عمايل 
ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ال�سيافة  كرم  �سده/1-  املنفذ  اىل 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  بلعليم   الرحمان  عبد  التنفيذ/  طالب 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)8631( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة اىل 
مبلغ 920 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
مادورو يريد حمادثة �سخ�سية مع الرئي�ش الأمريكي

•• كراكا�ص-اأ ف ب:

اإجراء  ي��ري��د  اأّن���ه  م���ادورو  نيكول�س  الفنزويلي  الرئي�س  اأع��ل��ن 
ت��رام��ب الذي  حم��ادث��ة �سخ�سّية م��ع نظريه الأم��ريك��ي دون��ال��د 
اّتهامه له بتقوي�س الدميوقراطية  فر�س عليه عقوبات ب�سبب 
اجلمعية  اأم��ام  حديثه  يف  الفنزويلي  الرئي�س  فنزويا.وقال  يف 
كان  “اإذا  املا�سي  ال�سهر  انتخابها  مت  التي  اجلديدة  التاأ�سي�سية 
ما  قائد  ان��ا  هنا.  فاأنا  بفنزويا،  احل��ّد  ه��ذا  اإىل  مهتما  ترامب 

يهمه. �سّيد دونالد ترامب، هذه يدي«.
تلك  ترتيب  اأري���ازا  وزي��ر خارجّيته خورخي  م��ادورو من  وطلب 

املحادثة ال�سخ�سّية مع دونالد ترامب.

اأعطى  اأنه  ويف�سل م��ادورو اجراء هذه املحادثة هاتفيا. وك�سف 
ا اأوامر اإىل امل�سوؤولني من اأجل اأن ينظموا لقاًء وجًها لوجه  اأي�سً
اإذا كان ذلك ممكًنا عندما يكون رئي�سا الدولتني يف  مع ترامب 
نيويورك من اأجل ح�سور اجلمعية العامة لاأمم املتحدة يف 20 
�سبتمرب.وعرب عن امله يف اقامة عاقات طبيعية مع الوليات 
بيدها  ان باده �سرتد و�ساحها  لكنه حذر ترامب من  املتحدة 

على اي اعتداء حمتمل.
واأ�ساف ان فنزويا لن ت�ست�سلم ابدا  يجب على المرباطورية 
المريكية ان تعرف ذلك.وكان ترامب و�سف الرئي�س الفنزويلي 
موؤّكًدا اأّن وا�سنطن  باأنه قائد �سّيئ يحلم باأن ي�سبح دكتاتوًرا”، 
تقف اإىل جانب �سعب فنزويا يف �سعيه اإىل اإعادة باده اإىل درب 

الدميقراطية الكاملة والزدهار.
وت��ب��ن��ت احل��ك��وم��ة الم��ريك��ي��ة الرب���ع���اء ع��ق��وب��ات ���س��د ثمانية 

م�سوؤولني فنزويليني �ساركوا يف ان�ساء اجلمعية التاأ�سي�سية.
من جهة اخ��رى، اتهم م��ادورو وا�سنطن بالوقوف وراء الهجوم 
املا�سي يف فنزويا. وقال  الإرهابي على قاعدة ع�سكرية الحد 

لقد ا�ستاأنفوا اللجوء اىل و�سائل وح�سية تتمثل بالنقاب .
البالغ  التاأ�سي�سية  اجلمعية  اع�ساء  ام��ام  خطابه  انهى  وبعدما 
عددهم 545 �سخ�سا، عر�س مادورو قانونا يعاقب كل �سخ�س 
 15 ب��ني  بال�سجن  والعنف”  وال��ت��ع�����س��ب  ال��ك��راه��ي��ة  ع��ن  ي��ع��رب 
و25 عاما.واكد تطبيق ق�ساء قا�س ورفع احل�سانة عن النواب 

وامل�سوؤولني املنتخبني الآخرين املتهمني بالعنف يف التظاهرات.

ارتفاع ح�سيلة قتلى زلزال ال�سني اإىل 23 
•• بكني-اأ ف ب:

ال����ذي �سرب  ال��ع��ن��ي��ف  ال���زل���زال  ���س��ح��اي��ا  ارت��ف��ع��ت ح�سيلة 
مقاطعة �سيت�سوان يف جنوب غرب ال�سني اإىل 23 قتيا بعد 

اأن عرثت ال�سلطات على ثاث جثث اإ�سافية.
واأعلن مكتب الطوارئ يف بيان العثور على اجلثث يف حافلة 

يف واد. اإل اأنه مل يقدم مزيدا من التفا�سيل.
حني  اأ�سيبوا  الأق��ل  على  �سخ�سا   493 اأن  البيان  واأو���س��ح 
�سرب زلزال قوته 6،5 درجات متنزه جيوت�سايغو املدرج على 
قائمة اليون�سكو للرتاث العاملي والذي ي�سم اأكرث من 140 
بحرية.وا�سار الإعام الر�سمي اىل اإجاء اأكرث من 70 األف 

�سخ�س من البلدات والقرى التي �سربها الزلزال.

•• عوا�شم-وكاالت:

قال اللواء عبا�س اإبراهيم املدير العام 
عنا�سر  اإن  ال��ل��ب��ن��اين  ال���ع���ام  ل���اأم���ن 
ال�سورية  ال�����س��ام  اأه���ل  ���س��راي��ا  جماعة 
املعار�سة امل�سلحة �سيبداأون هم وعدد 
الن�سحاب  ال�سبت  اليوم  املدنيني  من 
ع��ل��ى احل���دود  ل��ب��ن��ان  م��ن منطقة يف 
بالهاتف  اإب��راه��ي��م  ���س��وري��ا.وق��ال  م��ع 
لرويرتز اإن قوات الأمن �سرتافق نحو 
اأ���س��ره��م ومدنيني  م��ع  م��ق��ات��ل   300
�سوريا  اإىل  ال��ع��ودة  ي��ري��دون  اآخ��ري��ن 

حتى احلدود.
ال�سام  اأه��ل  �سرايا  ع��ودة  وقال”اتفاق 
امل�سلحون  اأجن��������ز.  ع���ائ���ات���ه���م  م����ع 
اإىل  بالإ�سافة  �سخ�س   300 عددهم 
عائاتهم وبع�س العائات التي تريد 
الورد.  بلدة ع�سال  اإىل  العودة طوعيا 
�سباح  م��ن  اع��ت��ب��ارا  تنفيذه  �سيبا�سر 
العودة  ���س��ي��ب��داأون  وامل���دن���ي���ون  ال���غ���د. 

�سباح ال�سبت«.
�سيتم  امل�سلحني  “بخ�سو�س  واأ�ساف 
عودة  تنظيم  مت  كما  عودتهم  تنظيم 
�سوريا  اإىل  ال��ن�����س��رة  ج��ب��ه��ة  ع��ن��ا���س��ر 
موؤمنة  وح��م��اي��ة  م���وك���ب  ���س��م��ن  اأي 
ومبواكبة  اللبنانية  الأرا���س��ي  داخ���ل 
والعائات  العام..  الأمن  من عنا�سر 
حيث  امل�سلحني  ���س��رتاف��ق  امل�سلحني 

يذهبون«.
املقاتلني  اأن  اإىل  اإب���راه���ي���م  واأ�����س����ار 
الأرا�سي  يف  م��ك��ان  اإىل  �سيتوجهون 
مل  لكنه  عليه  الت���ف���اق  مت  ال�����س��وري��ة 

يذكر ا�سمه.
وق��ال الإع���ام احلربي حل��زب اهلل اإن 
اإىل  �سيتجهون  وعائاتهم  املقاتلني 
عليها  ت�سيطر  ال��ت��ي  ال��رح��ي��ب��ة  ب��ل��دة 

املعار�سة يف القلمون ال�سرقية.
“العائدين  اأن  اإىل  اإب��راه��ي��م  واأ����س���ار 
اإىل  اإرادت��ه��م  يعودون طواعية ومب��لء 
�سي�ستعملون  ب�����س��وري��ا.  ال����ورد  ع�����س��ال 

�سياراتهم اخلا�سة بالعودة.«
لن  ال�سام  اأه��ل  �سرايا  ان�سحاب  وبعد 
لتنظيم   ج��ي��ب  ����س���وى  ه���ن���اك  ي���ك���ون 
داع�س يف نف�س املنطقة لي�سبح املعقل 
ال��وح��ي��د امل��ت��ب��ق��ي ل��ل��م��ت�����س��ددي��ن على 
اجلي�س  ي���ب���داأ  اأن  وي��ت��وق��ع  احل�����دود. 

اللبناين قريبا هجوما على داع�س.
األ���ف   602 م���ن ج��ه��ة اأخ�������رى، ع����اد 
بني  ملنازلهم  �سورياً  مواطناً  و759 
وفقاً   ،2017 ويوليو  يناير  �سهري 
للبيانات ال�سادرة عن املنظمة الدولية 

للهجرة اأم�س اجلمعة.
من   84% اأن  امل��ن��ظ��م��ة  واأو����س���ح���ت 
بينما  داخليني  ن��ازح��ني  ك��ان��وا  ه���وؤلء 
تركيا  م���ن  ال���ب���اق���ني  ال�16%  ع����اد 

ولبنان والأردن والعراق. 
كانوا  الذين  الاجئني  غالبية  وع��اد 
يف تركيا والأردن اإىل حمافظتي حلب 

واحل�سكة. 
الاجئني  ع��ودة  اأن  املنظمة  واأ�سافت 
عام  ب�سكل  تلقائية  كانت  وال��ن��ازح��ني 
اآمنة  اأو  بال�سرورة طوعية  لي�س  لكن 

اأو م�ستدامة. 

ومتثل ن�سبة الأ�سخا�س الذين عادوا 
يف  الأم��ن��ي��ة  الأو����س���اع  حت�سن  ب�سبب 
امل���ن���اط���ق ال���ت���ي ك���ان���وا ي��ق��ط��ن��ون بها 
ب��ي��ن��م��ا عاد  ف��ق��ط،   11% ���س��وري��ا  يف 
والاجئني  ال���ن���ازح���ني  م���ن   27%
 25% م��ق��اب��ل  ممتلكاتهم،  حل��م��اي��ة 
يرجع �سبب عودتهم لتح�سن الأو�ساع 

القت�سادية بديارهم. 
ويف املقابل، يعود قرار العودة ل�14% 
الأو�����س����اع  ت����ده����ور  اإىل  ه�������وؤلء  م����ن 
ال���ت���ي كانت  ب��امل��ن��اط��ق  الق��ت�����س��ادي��ة 
تاأويهم، فيما ترجع عودة %11 اإىل 
اأو ب�سبب  اأو ثقافية  اأ�سباب اجتماعية 

مواجهة عقبات يف الإندماج. 
ال�سوري حلقوق  املر�سد  قال  ميدانياً 
طائرات  اإن  اجلمعة،  ام�س  الإن�����س��ان، 
ح���رب���ي���ة ق�����س��ف��ت ف����ج����راً ب����ع����دد من 
معدان  مدينة  يف  مناطق  ال�سربات، 
ال��واق��ع��ة ب��ري��ف ال��رق��ة ال�����س��رق��ي، ما 
ب��ال��ت��زام��ن مع  اأدى لأ����س���رار م���ادي���ة، 
ا�ستمرار ال�ستباكات بني قوات النظام 
وعنا�سر  ل��ه��ا،  امل���وال���ني  وامل�����س��ل��ح��ني 

تنظيم داع�س من جهة اأخرى.

ك���م���ا ق�����س��ف��ت ق������وات ع��م��ل��ي��ة غ�سب 
الفرات يف مدينة الرقة، بالتزامن مع 
ا�ستمرار القتال على عدد من املحاور 
بني عنا�سر داع�س من جانب، وقوات 
اآخر،  �سوريا الدميقراطية من جانب 
يف  التحالف  ل��ط��ائ��رات  حتليق  و���س��ط 
�سماء املدينة، دون ورود معلومات عن 

خ�سائر ب�سرية.
ويف حمافظة درعا، اندلعت ا�ستباكات 
املقاتلة من  الف�سائل الإ�سامية  بني 
املبايع  جهة، وجي�س خالد بن الوليد 
لتنظيم داع�����س م��ن ج��ه��ة اأخ����رى، يف 
حمور بلدة حيط بريف درعا الغربي، 
ب�سرية يف �سفوف  واأنباء عن خ�سائر 

الطرفني، بح�سب املر�سد.
بوترية  كذلك  ال�ستباكات  وجت���ددت 
م��ت��ف��اوت��ة ال��ع��ن��ف، ب��ني ق���وات النظام 
وامل�����س��ل��ح��ني امل���وال���ني ل��ه��ا م���ن جهة، 
اأخ����رى، يف  م��ن جهة  داع�����س  وتنظيم 
�سماع  و���س��ط  ال�����س��رق��ي،  حم�س  ري���ف 
اأنه  يعتقد  املنطقة،  يف  ان��ف��ج��ار  دوي 
ن��اج��م ع���ن ت��ف��ج��ري ال��ت��ن��ظ��ي��م لعربة 
ترد  ومل  ال�سخنة،  ب��ادي��ة  يف  مفخخة 

معلومات عن خ�سائر ب�سرية.
ويف ريف دم�سق، �سقطت عدة قذائف 
الأ�سد  �ساحية  يف  مناطق  على  ه��اون 
الع�سكري  ح��ر���س��ت��ا  م�سفى  وحم��ي��ط 
النظام  ق����وات  ل�����س��ي��ط��رة  اخل��ا���س��ع��ني 
لأ�سرار  اأدى  ما  ال�سرقية  الغوطة  يف 
اأم�������س، يف ح���ني ي�سود  م���ادي���ة م�����س��اء 
ال��ه��دوء م��ن��ذ ال�����س��ب��اح ال��ب��اك��ر، �سرق 
ال�سرقية،  دم�سق  وغ��وط��ة  العا�سمة 
بني  والقتال  ال�ستباكات  ه��داأت  حيث 
لها  املوالني  وامل�سلحني  النظام  ق��وات 
جهة  م��ن  الرحمن  وفيلق  ج��ه��ة،  م��ن 
اأخ��رى، كما توقفت ق��وات النظام عن 
اأخرى، قتل طفل  الق�سف.ومن جهة 
���س��ب��اح ام�����س اجل��م��ع��ة، ج���راء �سقوط 
قذيفة بالقرب منه يف منطقة جربين 
اخلا�سعة ل�سيطرة النظام ال�سوري يف 

�سواحي حلب. 
بلدة  اأم��اك��ن يف  النظام  ق��وات  ق�سفت 
ال�سمايل،  ح��ل��ب  ب��ري��ف  ح��م��رة  ك��ف��ر 
م���ا ت�����س��ب��ب مب��ق��ت��ل رج����ل وع�����دد من 
اأ�سخا�س  ع��دة  اأ�سيب  كما  اجل��رح��ى، 
بينهم ن�ساء، جراء اإطاق نار ع�سوائي 
ل�سيطرة  اخلا�سعة  ال��ب��اب،  مدينة  يف 
حلب  ب��ري��ف  الفرات”  “درع  ف�سائل 

ال�سمايل ال�سرقي. 
متقطع  ب�سكل  ا�ستباكات  ت��دور  اأي�ساً 
حلب  ب�سواحي  الرا�سدين  حم��ور  يف 
الغربية، بني قوات النظام وامل�سلحني 
والف�سائل  ط���رف،  م��ن  ل��ه��ا  امل���وال���ني 
اآخر،  ط��رف  من  واملقاتلة  الإ�سامية 

دون اأنباء عن اإ�سابات.
بالر�سا�سات  النظام  قوات  وا�ستهدفت 
بريف  عقرب  بلدة  يف  اأم��اك��ن  الثقيلة 
�سقوط  اأ�سفر عن  ما  حماة اجلنوبي، 
اإ���س��اب��ات، يف ح��ني ق�سفت قوات  ع��دة 
ح�سرايا  ق���ري���ة  يف  م��ن��اط��ق  ال��ن��ظ��ام 
حماة  بريف  اللطامنة  بلدة  وحميط 
خ�سائر  ع����ن  اأن����ب����اء  ول  ال�������س���م���ايل، 

ب�سرية. 

عودة نحو 603 �ألف �سوري لديارهم منذ بد�ية �لعام 

جماعة �سورية م�سلحة تبداأ الن�سحاب من منطقة حدودية 

ولد �ل�سيخ: �لأزمة يف �ليمن لن تنتهي �إل بتنازلت

بن دغر يوؤكد رفع اجلاهزية القتالية للجي�ش اليمني

زوجة �سريف ت�سعى ل�سغل مقعده �لربملاين 

مقتل واإ�سابة الع�سرات يف انفجار �سمال باك�ستان 
اأ�سر �سحايا الطائرة املاليزية 
املفقودة تطالب ببحث جديد 

•• عوا�شم-وكاالت:

اليمني،  ال���������وزراء  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  اأك������د 

الدكتور اأحمد عبيد بن دغر، على اأهمية 
للجي�س  القتالية  اجلاهزية  رفع  ا�ستمرار 
الثبات  ع��ل��ى ����س���رورة  ال��وط��ن��ي، م�����س��دداً 
ال��ق��ت��ال وال���دف���اع عن  يف خمتلف ج��ب��ه��ات 
احلوثي  ميلي�سيا  م��ن  ال��وط��ن  م���ق���درات 

و�سالح النقابية. 
املعا�سيق  ذل��ك خ��ال لقائه يف ق�سر  ج��اء 
ب��ق��ائ��د اللواء  امل��وؤق��ت��ة ع����دن،  ب��ال��ع��ا���س��م��ة 
ال�سيادي  عبدالكرمي  الركن  العميد   30
املرابط يف حمافظة ال�سالع، وفقاً لوكالة 

�سباأ.
واأو�سح رئي�س الوزراء، باأن احلكومة تويل 
والأمن،  امل�سلحة  للقوات  خا�ساً  اهتماماً 
ب��ع��د، وطاملا  ت��ن��ت��ه  احل����رب مل  اإن  وق�����ال: 
قواتنا  ف���اإن  ال�ساح  يحمل  م���ازال  ال��ع��دو 
بقوات  امل�����س��ن��ودي��ن  وامل��ق��اوم��ة  الع�سكرية 

العربية  اململكة  بقيادة  العربي  التحالف 
ال�����س��ع��ودي��ة وم�����س��ارك��ة ف��اع��ل��ة م���ن دول���ة 
ميلي�سيا  تكبيد  يف  �سي�ستمرون  الإم���ارات، 

احلوثي و�سالح خ�سائر حتى الن�سر. 
ب�����س��م��ود ك��اف��ة الألوية  ب���ن دغ����ر،  واأ����س���اد 
كافة  يف  امل��راب��ط��ة  الع�سكرية  وال���وح���دات 
ال��ع��دو يف ال�سالع  ال��ت��م��ا���س م��ع  خ��ط��وط 
وكل اجلبهات امل�ستعلة، موؤكداً باأن ال�سالع 
مدينة ترمز للن�سال والكفاح، فكم اأجنبت 
للوطن رجاًل يثبتون على املبادئ الوطنية 

والروح العالية.
�سيا�سيا ك�سف مبعوث الأمم املتحدة لدى 
اليمن، اإ�سماعيل ولد ال�سيخ اأحمد، العديد 
اليمنية  الأزم��ة  وم�ستجدات  تطورات  من 
الكارثة  لإنهاء  املبذولة  وامل�ساعي  موؤخراً 
اأن  م��وؤك��داً  �سيا�سياً،  اليمن  يف  الإن�سانية 

احلل يف اليمن لن يكون اإل �سيا�سياً.
ل�سحيفة  ح�����وار  يف  ال�����س��ي��خ  ول����د  واأك������د 
اجلمعة،  ام�����س  ال�����س��ع��ودي��ة،  “الريا�س” 
اأهمية ت�سكيل جلنة ع�سكرية مقبولة من 
احلديدة،  ميناء  تاأمني  تت�سلم  الطرفني 
امل����وارد  اإدارة  ت��ت��وىل  اق��ت�����س��ادي��ة  وجل��ن��ة 
واإيداعها يف البنك املركزي ل�سالح ال�سعب 

اليمني.
ال�سرعية  مبوقف  الأمم��ي  املبعوث  واأ���س��اد 
النواق�س  لإك���م���ال  ال���س��ت��ع��داد  واإب��دائ��ه��ا 
ال�سمالية  املنطقة  مرتبات  ل��دف��ع  املالية 
املتاأخرة منذ عدة اأ�سهر، وم�ساعيها لإجناح 

جهود املبعوث الأممي.
وقال ولد ال�سيخ: “هناك فر�سة تاريخية 
حلل الأزم��ة اليمنية، ف��اإذا كان احلوثيون 
ي��ت��ه��م��وين ب��الن��ح��ي��از، ف��ه��ذا ح��ل حمايد 

الأزمة  م��ن  اخل���روج  ملحاولة  اإث��ب��ات  وفيه 
اليمينة«.

امل�ساعي  ي��ك��ون ه��ن��اك ج��م��ود يف  اأن  ون��ف��ى 
املتحدة، موؤكداً  الأمم  قبل  ال�سيا�سية من 
اأن���ه���م ي��ع��م��ل��ون ج��اه��دي��ن ل��ت��ف��ع��ي��ل احلل 
ال�����س��ي��ا���س��ي، ول���ك���ن ه���ن���اك م���ن ي���رغ���ب يف 
اأهدافه  خل��دم��ة  ال�سيا�سي  احل��ل  تعطيل 

ال�سخ�سية وتطويل اأمد الأزمة اليمنية.
ح�سم  يف  ي��رغ��ب  ل  التحالف  اأن  واأ���س��اف 
الأزمة ع�سكرياً لأنه هناك �سيكون خ�سائر 
اليمني،  ال�����س��ع��ب  ع��ل��ى  وع���واق���ب وخ��ي��م��ة 
ال�سرعية  وط��ل��ب م��ن الن��ق��اب��ي��ني وم���ن 
ت��ق��دمي ع��دد م��ن ال��ت��ن��ازلت ل��ل��خ��روج من 
الأزم�������ة ال��ي��م��ن��ي��ة وح���م���اي���ة ال�����س��ع��ب من 
الكوارث التي �سيخلفها طول اأمد احلرب.

اإذا  احل��ل  اأن  “مبعنى  التنازل  اأن  واأو���س��ح 

الطرفني  ك���ا  ي��ت��ن��ازل  اأن  ي��ج��ب  ح�����س��ل 
يتطلب من  اأمني  هناك جانب  ج��زء،  عن 
احل��وث��ي��ني وج��م��اع��ة علي ع��ب��داهلل �سالح 
مبا  اأمنية  ترتيبات  هناك  اأن  يفهموا  ب��اأن 
فيها ان�سحاب وت�سليم �ساح والتفاق على 
ترتيبات اأمنية ت�سمح برجوع الدولة، ومن 
ج��ه��ة اأخ����رى احل��ك��وم��ة م��ط��ل��وب منها اأن 
ال�سراكة  باأن  واأن تفهم  تتنازل هي كذلك 
اأبناء  جلميع  ت�سمح  مطلوبة  ال�سيا�سية 
وبنات اليمن امل�ساركة يف م�ستقبل اليمن«.
ه��ذا وق��ال قائد حم��ور �سعدة يف اجلي�س 
الوطني، العميد عبيد الأثلة، اإن العمليات 
�سعدة  حمافظات  يف  اجل��اري��ة  الع�سكرية 
ا�سرتاتيجية  �سمن  تتم  واجل��وف  وحجة 
املرابطة  ال����وح����دات  ت��ن��ف��ذه��ا  م��ر���س��وم��ة 
واملخلوع  احل���وث���ي  م��ي��ل��ي�����س��ي��ات  “لو�سع 

�سالح بني فكي كما�سة«.
واأكد قائد حمور �سعدة باجلي�س الوطني 
ام�س  “الوطن”،  ���س��ح��ي��ف��ة  ب��ح�����س��ب 
م�سنوداً  ال��وط��ن��ي  اجل��ي�����س  اأن  اجل��م��ع��ة، 
ب�����ات يحقق  ال���ع���رب���ي  ال���ت���ح���ال���ف  ب����ق����وات 
انت�سارات م�ستمرة يف جبهتي البقع وعلب 
مبحافظة �سعدة، واأن العمليات الع�سكرية 
ت�سري وفق اخلطط املر�سومة، م�سرياً اإىل 
واملخلوع  احل��وث��ي  ميلي�سيات  “نهاية  اأن 

�سالح النقابية و�سيكة«.
الع�سكرية  العمليات  اأن  الأث��ل��ة  واأو����س���ح 
اجل��اري��ة يف حم��اف��ظ��ة ���س��ع��دة ت��ت��م �سمن 
املقاتلة  الوحدات  تنفذها  مر�سومة  خطة 
واجلوف،  حجة  حمافظتي  ويف  �سعدة  يف 
�ستلتحم  ال���ث���اث  اجل��ب��ه��ات  اأن  م����وؤك����داً 

قريباً.

•• اإ�شالم اأباد-وكاالت:

 26 واأ�سيب  الأق��ل  على  اأ�سخا�س  ثاثة  قتل 
اآخ��رون ام�س حني انفجرت قنبلة و�سعت على 
باك�ستان  يف  قبلية  منطقة  يف  الطريق  ج��ان��ب 
ق���رب احل�����دود م���ع اف��غ��ان�����س��ت��ان، ع��ل��ى م���ا ذكر 

م�سوؤولون.
واأ�ساب النفجار حافلة تقل مدنيني، معظمهم 
من العمال، يف قرية حدودية يف منطقة باجور 
القبلية، اإحدى املناطق ال�سبع يف باك�ستان التي 

تتمتع بحكم �سبه ذاتي.
امل�������س���وؤول يف احلكومة  خ���ان  م�����س��ط��ف��ى  وق����ال 
املحلية لوكالة فران�س بر�س اإن ثاثة اأ�سخا�س 
على القل قتلوا وجرح 26 اآخرون مو�سحا اأن 

القنبلة انفجرت حني مرت احلافلة بجوارها.
انور  املحلية  الكبري يف احلكومة  امل�سوؤول  واأكد 
احلق ح�سيلة النفجار، م�سريا اإىل اأن اجلرحى 
الك�سف عن  دون  اإىل م�ست�سفيات حملية  نقلوا 

حالتهم.
ومل تعلن اأي جهة م�سوؤوليتها عن الهجوم حتى 
الن، لكن حركة طالبان �سبق ونفذت يف املا�سي 
ع���دة ه��ج��م��ات ب��ا���س��ت��خ��دام ال��ق��ن��اب��ل ���س��د قوات 
الأمن والأعيان القبليني املوالني للحكومة يف 

املنطقة.
خال  باك�ستان  يف  العنف  م��ع��دلت  وت��راج��ع��ت 
ال�سنوات الأخرية اثر قيام اجلي�س بعدة عمليات 
ع�سكرية �سد املتمردين، لكن بع�س اجلماعات 
امل�سلحة ل تزال ت�سن اعتداءات دامية خ�سو�سا 

يف �سمال غرب الباد.
اىل ذلك، قال م�سوؤولون بحزب رئي�س الوزراء 
اإن زوجته  ���س��ري��ف  ن���واز  امل���ع���زول  ال��ب��اك�����س��ت��اين 
الربملاين  مقعده  ل�سغل  ان��ت��خ��اب��ات  �ستخو�س 
املحكمة  ق�ست  بعدما  تركه  على  اأج��رب  ال��ذي 
يف  للبقاء  اأهليته  ب��ع��دم  املا�سي  ال�سهر  العليا 

من�سبه.
اإن  �سريف  ن��واز  م�ست�سار  كرماين  اآ�سف  وق��ال 

ك��ل��ث��وم زوج���ة رئ��ي�����س ال�����وزراء امل��ع��زول �ستكون 
نواز  جناح  الإ�سامية  الرابطة  حزب  مر�سحة 
يف النتخابات الفرعية املقررة يف غ�سون نحو 

45 يوما. 
نواز  كلثوم  ال�سيدة  تر�سيح  اأوراق  قدمنا  وق��ال 

�سريف.
قافلة  �سريف  ن��واز  يقود  بينما  الإع���ان  وج��اء 
اإىل م�سقط راأ�سه يف لهور والتي اجتذبت اآلف 
املوؤيدين الراف�سني لقرار املحكمة العليا بعزله 
ب�سبب عدم اإف�ساحه عن اأحد م�سادر دخله وهو 

القرار الذي و�سفه باأنه ظامل.
الرت�سح  لها  ي�سبق  التي مل  كلثوم،  و�ستخو�س 
ل��ل��ربمل��ان، الن��ت��خ��اب��ات يف م��ع��ق��ل ن����واز �سريف 
لهور حيث  امل�سورة يف  املدينة  داخل  ال�سيا�سي 
مل يخ�سر زوجها قط. وقال حممد �سافدار زوج 
اأي�سا ع�سو يف الربملان،  ابنة نواز �سريف، وهو 
بينما كان يقف بجوار كرماين “�سنفوز اإن �ساء 

اهلل بهذا املقعد باأغلبية كبرية«.

•• كواالملبور-اأ ف ب:

املفقودة  املاليزية  الطائرة  رك��اب  اأق��ارب  طالب 
ح��ك��وم��ة كوالملبور  اأع������وام   3 م���ن  اأك����رث  م��ن��ذ 
امل���واف���ق���ة ع���ل���ى ع���ر����س م����ن �سركة  اجل���م���ع���ة 
عملية  مبوا�سلة  ال��ق��ي��ام  ام��ريك��ي��ة  ا�ستك�ساف 
مطلع  تعليقها  مت  التي  ال��ط��ائ��رة،  ع��ن  البحث 

العام اجلاري.
 777 بوينغ  اآث��ار طائرة  على  العثور  يتم  ومل 

التابعة ل�سركة الطريان املاليزية،
 ال��ت��ي اخ��ت��ف��ت يف ال��ث��ام��ن م��ن م��ار���س 2014 
بحث  عملية  رغ��م  �سخ�سا،   239 متنها  وعلى 
ال��ع��م��ي��ق��ة يف ج��ن��وب املحيط  امل��ي��اه  م��ط��ول��ة يف 
تعليق  ليتم  ا�سرتاليا،  �سواحل  قبالة  الهندي 

جهود البحث يف يناير الفائت.
وكانت الطائرة تقوم بالرحلة “ام ات�س 370” 

من كوالملبور متوجهة اىل بكني.
يف  املتخ�س�سة  انفينتي،  او���س��ن  �سركة  واأك���دت 
اأ���س��ط��ول من  ومت��ت��ل��ك  ال��ب��ح��ر  ق���اع  ا�ستك�ساف 

ال�سبوع  املياه،  حتت  املتقدمة  البحث  مركبات 
الفائت اأنها قدمت عر�سا ل�ستئناف البحث.

مناق�سات  هناك  اإن  املاليزية  احلكومة  وقالت 
ال�سركة  اأن  اإىل  م�����س��رية  الأم����ر  ح���ول  ج��اري��ة 
بالعثور  م��دف��وع��ات  اأي  على  ح�سولها  رب��ط��ت 

فقط على الطائرة.
ت�سم  التي   370 فوي�س  جمموعة  وت�ساءلت 
بيان  يف   ”370 ات�س  “ام  الرحلة  رك��اب  ذوي 
ملاذا مل تقبل ماليزيا هذا العر�س الذي يحمل 

مكا�سب للطرفني؟.
اإن ال�سركة الأمريكية قدمت  وقالت املجموعة 
اأ���س��ه��ر م�سرية  اأرب��ع��ة  م��ن  اأك���رث  م��ن��ذ  عر�سها 
من  م��زي��د  دون  عليه  امل��واف��ق��ة  ينبغي  اأن���ه  اإىل 

التاأخري.
احلكومة  اأو  الم��ريك��ي��ة  ال�����س��رك��ة  تك�سف  ومل 
عن  البحث  عر�س  تقدمي  موعد  عن  املاليزية 

الطائرة.
ناثان وهو حمامي ماليزي كنت  وقال جري�س 
والدته على منت الطائرة لوكالة فران�س بر�س 

اإن��ه��م ال�سلطات  ال�����دوام.  ن��ح��ن يف حم��ن��ة ع��ل��ى 
حزين  اأم���ر  ه���ذا  ت�سركنا.  ل  بالبحث  املعنية 

وحمبط«.
ماليزيني  نقل  مل�����س��وؤويل  ال��و���س��ول  يت�سن  ومل 

للتعليق على الأمر على الفور.
وكان نائب وزير النقل املاليزي عزيز كابراوي 
التو�سل لتفاق مرهون  اإن  �سابق  قال يف وقت 

مبوافقة ا�سرتاليا وال�سني.
التي  ال�����س��ني  م��ن  ال��ط��ائ��رة  رك����اب  وغ�����البية 
البحث عن  ا���س��رتال��ي��ا يف عمليات  م��ع  ���س��ارك��ت 

الطائرة.
ومت التعرف ب�سكل �سبه موؤكد على قطع حطام 
على  الأخ�����رية  الأ���س��ه��ر  يف  اكت�سفت  ل��ل��ط��ائ��رة 

�سواطئ يف �سرق افريقيا واملحيط الهندي.
حتطم  �سبب  ول  مكان  يعرف  مل  اليوم  وحتى 

الطائرة.
ويف ابريل الفائت، اأعلنت هيئة علمية ا�سرتالية 
اأن هيكل الطائرة يرقد على الأرجح اىل �سمال 

منطقة البحث التحت-بحرية ال�سابقة.

نافذة 
م�سرعة

   �آر�ء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة �كت�ساف كيف يفكر �لآخر

   مفهوم ال���ردع ال��ن��ووي، ومنذ ع��دة ع��ق��ود، هو 
القاعدة التي ترتكز عليها اجلغرافيا ال�سيا�سية 
العاملية. وهو يقوم على اخلوف، اخلوف من ان 

ُن�سحق ثاأرا وانتقاما، يف حال �سّن عدوان.
اأن يكون اخل�سم على قناعة باأن الآخر   ويجب 
النووية،  الأ���س��ل��ح��ة  ا���س��ت��ع��داد ل���س��ت��خ��دام  ع��ل��ى 

والهدف بالطبع ان ل يفعل ذلك. 
ال�سرتاتيجية جانبا كبريا من  تت�سّمن هذه    

الت�سليل،
 وبالتايل فهي مدرو�سة وعقانية، والأقوى هو 

الذي ميلك اأع�سابا اأ�سلب.
   يف م�سابقة الفحولة التي تهّز العامل، فاإن اأيا 

من اخل�سمني،
 دونالد ترامب وكيم جونغ اأون، ل تنطبق عليه 
ت�سود  حيث  اآخ��ر  ُبعد  يف  نحن  املوا�سفات.  ه��ذه 
الاعقانية واجلنون، وكذلك جانب كبري من 

الغباء.
   منذ ن�ساأته، اخذ الردع النووي اأ�سكال خمتلفة: 
من القوي اإىل القوي، ومن القوي اىل ال�سعيف 

اأو من القوي اىل املجنون. 
وها هو ال�سيناريو الذي يليق ب�ستانلي كوبريك، 

من املجنون اىل املجنون. 

اأون قادران      ان دون��ال��د ت��رام��ب وك��ي��م ج��ون��غ 
ال��زر يف حلظة غ�سب،  ال�سغط على  �سوّيا على 

او ُمه�سرتين بخطابهم الذاتي.
ب��ال�����س��رورة ذل���ك الذي   والأك�����رث ج��ن��ون��ا لي�س 

يتبادر اإىل الذهن اأول.
على  الثاثاء  م�ساء  �ُسمعت  التي  فالتعليقات   
لعنات  م��ن  اأف�سل  لي�ست  ت��رام��ب  دون��ال��د  ل�سان 

كيم جونغ اأون.
  تطور الأحداث، وبالتايل م�سري هذا الكوكب، 

يتوّقف اليوم على حميط الزعيمني.
 فهل �سيقدر ت�سي جني بينغ، الرئي�س ال�سيني، 
الذي يبدو اليوم من كان يظن؟ كعن�سر تهدئة، 

على تهدئة الزعيم الكوري ال�سمايل؟
   وهل ميلك جيم�س ماتي�س وريك�س تيلر�سون، 
الو�سائل  المريكيني،  واخلارجية  الدفاع  وزيرا 
لدفع الرئي�س الأمريكي اىل التعّقل واحلكمة؟ 

   يف كل الأحوال،
ان ننتظر  ال��ذي ل ميكن   نحن نعرف م��ن ه��و 
منه �سيئا: احلكومة الفرن�سية، التي على ل�سان 
“ت�سميم”  ب�  الأربعاء  رحبت  با�سمها،  املتحدث 

ترامب. 
لقد حان الوقت لياأخذوا اإجازة.

جنون...!

••�لك�سندر� �سو�رتزبرود
 مديرة حترير م�ساعدة يف �سحيفة ليربا�سيون، وباحثة وكاتبة فرن�سية للرواية البولي�سية، حت�سلت على 

اجلائزة الكربى لاأدب البولي�سي - الرواية الفرن�سية 2010.
••ترجمة خرية �ل�سيباين
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اأعربت امل�ست�سارة الأملانية انغيا مريكل ام�س عن رف�سها ا�ستخدام 
بعدما  ال�سمالية،  كوريا  مع  النزاع  حلل  الكامي  والت�سعيد  القوة 
الع�سكري جاهز  اأن اخليار  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  اأعلن 

للتنفيذ للتعاطي مع الأزمة.
لهذا  ع�سكريا  حا  اأرى  “ل  برلني  يف  لل�سحافيني  مريكل  وقالت 
واأ�سافت معلقة على تغريدات ترامب الأخرية حول كوريا  النزاع”. 
غري  احل��ل  خيارات  يف  مكثف  ب�سكل  �ست�سارك  “اأملانيا  اأن  ال�سمالية 

الع�سكرية، اإل اأنني اأرى اأن الت�سعيد الكامي هو رد خاطئ«.
ال�سمالية  كوريا  �سد  الع�سكري  اخليار  اأن  اجلمعة  ترامب  واأع��ل��ن 
الكامية  ت�ساعد احلرب  و�سط  له  ت�سريح  اآخر  للتنفيذ، يف  جاهز 

امل�ستعلة بني وا�سنطن ونظام بيونغ يانغ.
مو�سوعة  الع�سكرية  “احللول  اأن  “تويرت”  على  ت��رام��ب  وك��ت��ب 
بالكامل حاليا وهي جاهزة للتنفيذ يف حال ت�سرفت كوريا ال�سمالية 
كيم جونغ  ال�سمايل(  الكوري  )الزعيم  يجد  اأن  ناأمل  بدون حكمة. 

اأون م�سارا اآخر!«.
وزادت ت�سريحات ترامب الأخرية من حدة اخلطاب العدائي املتبادل 
بني وا�سنطن وبيونغ يانغ على خلفية برنامج كوريا ال�سمالية النووي 

والبال�ستي، يف وقت دعت بكني الطرفني اإىل التهدئة.

جامعة  لدى  والتجارة  الدولية  العاقات  اأ�ستاذ  كانغ،  ديفيد  يرى 
جنوب كاليفورنيا، حيث ي�سرف اأي�ساً على معهد الدرا�سات الكورية، 
اأن معلقني غربيني غالباً ما ي�ستخفون بزعيم كوريا ال�سمالية كيم 
“عن  اأف��ريز  “فورين  جملة  يف  وكتب  منه.  وي�سخرون  اأون،  جونغ 
لكيم  ع�سكريني  وق��ادة  الأمريكية  الإدارة  م�سوؤويل  من  عدد  و�سف 
الأمريكية  ال�سفرية  اأن  وحتى  الطائ�س،  والفتى  البدين،  ب�ال�سبي 
لدى الأمم املتحدة، نيكي هايل، ت�ساءلت علناً عما اإذا كان جونغ اأون 
معتوهاً. ولكن، بح�سب الكاتب، من اخلطاأ اإطاق اأو�ساف �سيئة على 
زعيم كوريا ال�سمالية، ولي�س لأن هذا ال�سلوك غري مهذب، بل لأنه 
ينطوي على تقليل لقدراته. فكيم لي�س مهرجاً، والتعامل معه بتلك 
الطريقة يعني عدم تقدير اخلطر الذي ميثله الرجل، وخا�سة مع 

ت�ساعد التوترات، يف الوقت احلايل، بني وا�سنطن وبيونغيانغ. 
ويرى كانغ اأن اأف�سل طريقة للتعامل مع كيم تق�سي باعتباره مديراً 
تنفيذياً ل�سركة، ولن�سمها كوريا ال�سمالية. ومن �ساأن ذلك اأن ي�سمح 
عليه  والرتكيز  العقلية  �سحته  ب�ساأن  مناق�سات  بتجاوز  ملراقبني 

كديكتاتور، وعو�ساً عنه درا�سة موؤهاته كزعيم. 
ويف عامل الأعمال، تكمن اأهمية مدير تنفيذي، وخا�سة عندما ياأتي 
اإىل �سركة متعرثة، يف قدرته على القيادة واملراقبة. ويف تلك احلالة، 
يحفز  ثم  من  تطبيقها.  على  وي�سرف  جديدة  روؤي��ة  ل�سركته  يوفر 
العاملني على زيادة الإنتاج، وينظم عملية الأداء والتقييمات بحيث 
تت�سح التوقعات. ويتعرف املدير التنفيذي على اأماكن اخللل، ويكافئ 
من ي�ساركونه اأجندته. اإنه باخت�سار قادر على دفع جميع العاملني 
لل�سري يف نف�س الجتاه. تلك هي، براأي كانغ، اخلطوات التي يتخذها 
ال�سمالية، فيما  �سنوات يف كوريا  ال�سلطة قبل �ست  كيم. فقد توىل 
يعمل على و�سع روؤية �سخ�سية وا�سحة حيال توجهات بلده. ويبدو 
باأنه  يبدو  بل  حلكمه،  داخلية  حتديات  اأي��ة  يواجه  ل  باأنه  بو�سوح 
يتوىل زمام الأم��ور ب�سهولة يف بيونغيانغ. ول تبدي حكومة كوريا 
عليه  كانت  ا�ستقراراً مما  اأكرث  تبدو  بل  انهيار،  موؤ�سرات  ال�سمالية 

حتت حكم اأبيه، كيم جونغ اإيل.

األ��ف �سخ�س بعد وق��وع زلزال   70 اأك��رث من  ال�سينية  ال�سلطات  اأجلت 
“ جنوب غرب ال�سني بقوة �سبع درجات  “ �سيت�سوان  قوي يف مقاطعة 
على مقيا�س ريخرت.ونقلت وكالة الأنباء ال�سينية الر�سمية “ �سينخوا 
الطرق  على  ا�ستوؤنفت  امل���رور  حركة  اأن  ال�سينية  الأم���ن  وزارة  ع��ن   “
الرئي�سية التي تربط املنطقة املنكوبة بالزلزال يف حمافظة جيوت�سايقو 
املجاورة.و�سرب  قويت�سو  ومقاطعة  �سيت�سوان  يف  ميانيانغ  مدينة  مع 
الزلزال بقوة 7.0 درجة على مقيا�س ريخرت حمافظة “ جيوت�سايقو “ 
الثاثاء على عمق 20 كيلومرتا الأمر الذي اأ�سفر عن 20 قتيا على 

الأقل و431 جريحا وفقا لل�سلطات املحلية.

عوا�شم

برلني

وا�شنطن

بكني

كمبوديا تتهم لو�ش “بغزو” اأرا�سيها 
•• بنوم بنه-اأ ف ب:

اإن��ذارا اىل لو���س املجاورة  ال��وزراء الكمبودي هون �سن ام�س  وجه رئي�س 
ما  احل����دود، يف  م��ن  ن�����س��روا على جانبها  ث��اث��ني جنديا  ح���واىل  لت�سحب 
لو�س  وزراء  رئ��ي�����س  ادع���و  ���س��ن  ه���ون  غ���زوا.وق���ال  ي�سبه  ب��ت��وغ��ل  و�سفته 
انه  مو�سحا  كمبوديا،  اأرا���س��ي  من  قواته  �سحب  اىل  �سي�سوليث  ثوتغلون 

امهله �ستة اأيام لهذا الن�سحاب اي حتى 17 اغ�سط�س.
وق��ال��ت ب��ن��وم ب��ن��ه ان ح����واىل ث��اث��ني ج��ن��دي��ا م��ن لو�����س ع����ربوا احل���دود 

الكمبودية يف اقليم �ستونغ ترينغ.
واأ�ساف هون �سن نحن ا�سدقاء لكن ال�سديق ل ميكنه ان يدو�س راأ�سنا. 

ومل يرتدد يف احلديث عن غزو.
كمبوديني  جنود  ن�سر  عن  اعلن  كما 
م�����زودي�����ن ب����ق����اذف����ات �����س����واري����خ يف 
ولو�س  كمبوديا  املنطقة.وتتقا�سم 
حدودا طولها 540 كيلومرتا لكنها 
لي�ست مر�سمة ب�سكل وا�سح يف بع�س 

املناطق.
وهذه احلدود غري م�سبوطة، الأمر 
ال������ذي ي�����س��ت��غ��ل��ه م���ه���رب���و امل����خ����درات 
�سحنات  ع���ربه���ا  مي�������ررون  ال����ذي����ن 
والهريويني  امل��ي��ت��ام��ف��ي��ت��ام��ني  م���ن 

خ�سو�سا، من لو�س اىل كمبوديا.

النم�سا تتعر�ش جمددا 
لعوا�سف رعدية قوية 

تخلف خ�سائر مادية فادحة
•• فيينا -وام: 

اأم�س  م�ساء  منذ  النم�سا،  تتعر�س 
رعدية  ل��ع��وا���س��ف  اخل��م��ي�����س،  الول 
اأم���ط���ار غزيرة  ب��ه��ط��ول  م�����س��ح��وب��ة 
 100 �سرعتها  بلغت  ق��وي��ة  وري����اح 
وليات  �سربت  ال�ساعة  يف  كيلومرت 
�ستايرمارك،  ال�����س��ف��ل��ى،  ال��ن��م�����س��ا 
وبورجناند،  ت���ريول،  و���س��ال��زب��ورغ، 
وكارننت وفيينا، ما ت�سبب يف حدوث 
تلفيات وخ�سائر مادية فادحة وقطع 
الكهربائي  التيار  وخطوط  الطرق 
وتوقف �سري حركة القطارات ب�سكل 

كبري وتعطل اإ�سارات املرور.
واأع���ل���ن ه��ريم��ان م��اي��ر امل�����س��وؤول يف 
م��رك��ز ط���وارئ ولي���ة ك��ارن��نت، اأكرث 
الوليات ت�سرراً من موجة الطق�س 
ال�����س��ي��ئ، ع��ن حت���رك ق���وات املطافئ 
200 حريق  نحو  لإخماد  والإغاثة 
ن�������س���ب���ت يف ال�����ولي�����ة خ������ال ف���رتة 
طوارئ  مركز   50 وجتهيز   الليل، 
ت�سدر   مل  فيما  املت�سررين  لإي����واء 
م���ع���ل���وم���ات ر����س���م���ي���ة حت������دد حجم 

اخل�سائر الب�سرية حتى الآن.
اأن �سكان   ال�سرطة  واأفادت معلومات 
املناطق املت�سررة يعانون من انقطاع 
اأقبية  وغ�����رق  ال��ك��ه��رب��ائ��ي  ال���ت���ي���ار 
الغزيرة  املطر  كميات  ب�سبب  املنازل 
قوات  دفع  ما  الطينية،  والنهيارات 
العديد  اإج����اء  اإىل  امل���دين  ال���دف���اع 
من املواطنني عن منازلهم، وت�سغيل 
بديلة  م�����س��ارات  يف  موؤقتة  ح��اف��ات 

ب�سبب ت�سرر حركة القطارات.

الكويت توؤكد التزامها باملقاطعة القت�سادية على كوريا ال�سمالية

اليابان تتاأهب ل�سواريخ كورية �سمالية حمتملة

�لتفاق �لنووي “كارثة” �سمحت لطهر�ن باحلفاظ على �لبنية �لتحتية �لنووية 

�سحيفة اأمريكية: كفى يعني كفى...حان الوقت لو�سع حد لإيران

جمل�س الأمن ب�ساأن املقاطعة القت�سادية على كوريا ال�سمالية م�سريا اىل مبادرة وزارة اخلارجية 
هذه  اأو�ست  حيث  املعنية  احلكومية  اجلهات  من  وتكونت  رئا�ستها  تولت  وطنية  جلنة  بت�سكيل 

اللجنة باإتخاذ عدد من الإجراءات التي مت اعتمادها واملبا�سرة يف تنفيذها.
ال�سمالية ووقف  اإىل كوريا  املالية  التحويات  ان من بني هذه الج��راءات كذلك وقف  واأو�سح 
القرو�س التي يقدمها ال�سندوق الكويتي للتنمية القت�سادية ووقف كافة اأ�سكال �سحن الب�سائع 
الواردة من كوريا ال�سمالية مع خف�س عدد الدبلوما�سيني املعتمدين لدى �سفارة كوريا ال�سمالية 
يف دولة الكويت.وا�ساف اأن هذه الإج��راءات تاأتي ان�سجاما مع م�سوؤوليات دولة الكويت يف اإطار 
اأي�سا مع التزاماتها امل�ستقبلية عندما  التزامها بقرارات ال�سرعية الدولية وكذلك مبا ين�سجم 
الكويت  القادم.واأكد توا�سل دولة  العام  الأمن مطلع  الدائمة يف جمل�س  تبا�سر ع�سويتها غري 
مع الأجهزة املعنية يف الأمم املتحدة لأطاعها على اخلطوات املتخذة من جانبها يف هذا ال�سدد 

ف�سا عن ال�سعي لطاع حلفائها على هذه الإجراءات التي حظيت بالتقدير والدعم.

•• الكويت-وام: 

الكورية  العمالة  من  كبرية  اأع���داد  وج��ود  ب�ساأن  ال���واردة  الن��ب��اء  الكويتية  اخلارجية  وزارة  نفت 
املقاطعة  ب�ساأن  ال��دويل  الأم��ن  جمل�س  بقرارات  الكويت  دول��ة  التزام  موؤكدة  الباد  يف  ال�سمالية 
يف  م�سوؤول  م�سدر  عن  نقا  الكويتية  الن��ب��اء  وكالة  ال�سمالية.وذكرت  كوريا  على  القت�سادية 
ال�سلطات الكويتية اعتمدت وبا�سرت يف تنفيذ جملة اجراءات  وزارة اخلارجية الكويتي قوله ان 
ومنها وقف رحات الطريان املبا�سرة من واىل كوريا ال�سمالية اىل جانب وقف تاأ�سريات الدخول 

للعمالة الكورية ال�سمالية ووقف اإ�سدار الرتاخي�س التجارية واية اأن�سطة جتارية.
وال�سحافة  الأن��ب��اء  وك���الت  بع�س  اأوردت����ه  م��ا  على  تعليقا  الكويتي  امل�سدر  ت�سريحات  وج���اءت 
لتلك  الدخول  تاأ�سريات  منح  وا�ستمرار  الباد  يف  الكبرية  الأع���داد  ه��ذه  وج��ود  ح��ول  الأمريكية 
العمالة حيث نفى نفيا قاطعا وجود مثل هذه الأعداد املزعومة موؤكدا التزام دولة الكويت بقرارات 

•• طوكيو-وام: 

بعد  وا�ستطاعاتها  تاأهبها  م�ستوى  تعزيز  اليابانية  ال��دف��اع  وزارة  تعتزم 
تهديد كوريا ال�سمالية باإطاق �سواريخ بال�ستية .

وكانت بيونغ يانغ قد اأعلنت اأنها تدر�س اإطاق اأربعة �سواريخ بال�ستية ب�سكل 
متزامن �ستمر فوق حمافظة �سيمانيه وهريو�سيما وكوت�سي اليابانية قبل 

ال�سقوط يف املياه على بعد 30 اىل 40 كيلومرتا من غوام.
وبح�سب هيئة الإذاعة والتلفزيون الياباين فاإن عددا من م�سوؤويل احلكومة 
واملحافظات  “غوام  اأ�سماء  ذك��رت  ال�سمالية  ك��وري��ا  ان  يعتقدون  اليابانية 

اليابانية” كتحذير من التعاون الدفاعي الياباين الأمريكي.
وقال وزير الدفاع الياباين اإيت�سونوري اأونوديرا لل�سحفيني اأم�س - يف رده 
على �سوؤال حول اإذا كانت اليابان تدر�س ن�سر �سواريخ اأر�س جو لعرتا�س 

ال�سواريخ من طراز PAC3 يف املنطقة التي �سمتها كوريا ال�سمالية - اإنه 
�سيتخذ الإجراءات ال�سرورية باأخذ العوامل املختلفة يف عني العتبار.

اأعمال  ج���دول  راأ����س  على  ال�سمالية  ك��وري��ا  ق�سايا  ت��اأت��ي  اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن 
اج��ت��م��اع��ات وزراء اخل��ارج��ي��ة وال���دف���اع م��ن ال��ي��اب��ان وال���ولي���ات امل��ت��ح��دة يف 
وا�سنطن اخلمي�س املقبل .وتخطط احلكومة اليابانية للتعاون مع الوليات 

املتحدة ودول اأخرى معنية يف التعامل مع �سواريخ كوريا ال�سمالية .

•• وا�شنطن-وكاالت:

ا�ستهل  كفى”..هكذا  ي��ع��ن��ي  ك��ف��ى 
امل���ح���ل���ل ال�����س��ي��ا���س��ي اأرم�������س���رتون���ع 
“ذا  ول���ي���ام���ز، م��ق��ال��ه يف ���س��ح��ي��ف��ة 
اأن  اإىل  لف���ت���اً  الأم���ري���ك���ي���ة،  هيل” 
العامل يتعامل منذ عقود مع النظام 
بالإ�سام  امللتزم  العدائي  الإي���راين 
�سد  حرباً  ي�سن  وال��ذي  الراديكايل 
ال��غ��رب وي��غ��ر���س ب����ذور ال���دم���ار من 

خال رعاية الإرهاب. 
اإي�����ران  ان��ت��ظ��ار  اأن  ال��ك��ان��ب  وي�����رى 
ل��ت��وق��ف ه���ذا ال�����س��ل��وك ط���ال كثرياً، 
الذين  طهران  م��ايل  على  ويتعني 
اأن  حقيقة  اإدراك  انتخابهم  يتم  مل 
ي�ستمر  اأن  اإي����ران ل مي��ك��ن  ���س��ل��وك 
عواقب،  اأي  دون  من  اأهوائهم  وف��ق 
وهي ر�سالة مهمة اأكد عليها اجلي�س 
والرئي�س  وال��ك��ون��غ��ر���س  الأم��ري��ك��ي 
الأم���ري���ك���ي دون���ال���د ت���رام���ب خال 

الأ�سابيع الأخرية. 
العدوان  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب  وي�����س��ري 
الإي�����راين يف اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي ينذر 
البحرية  ب��ني  ع�سكرية  مب��واج��ه��ة 
الأم���ري���ك���ي���ة وال����دول����ة ال����رائ����دة يف 
العامل يف رعاية الإره��اب اإي��ران؛ اإذ 
القرتاب  اإىل  اإيرانية  �سفية  عمدت 
متجاهلة  اأم���ري���ك���ي���ة  ���س��ف��ي��ن��ة  م���ن 
لتغيري  ال��ا���س��ل��ك��ي��ة  ال���ت���ح���ذي���رات 
م�سارها، ويف نهاية املطاف ا�سطرت 
اأعرية  لإط��اق  الأمريكية  ال�سفينة 

حتذيرية. 
وي�����س��ف ال��ك��ات��ب ه���ذا احل����ادث باأنه 

الت�سعيدات  ���س��ل�����س��ل��ة  يف  الأح������دث 
التي تقوم بها اإيران يف مياه اخلليج 
وعداء  غطر�سة  ويعك�س  ال��ع��رب��ي، 
ل�سيما  املتحدة،  للوليات  الأخ��رية 
الدويل  ال��ق��ان��ون  انتهكت  اإي���ران  اأن 
اعتقال  خ������ال  م�����ن   2016 يف 
ج��ن��ود ال��ب��ح��ري��ة الأم��ري��ك��ي��ني وبث 
فيديو للجنود املحتجزين من اأجل 

الدعاية. 

معاقبة �إير�ن
الأخرية  باخلطوات  الكاتب  وي�سيد 
املتحدة  ال���ولي���ات  ات��خ��ذت��ه��ا  ال��ت��ي 
ملحا�سبة اإيران على اأعمالها ال�سائنة 
م�سروع  الكونغر�س  اإ�سدار  واأبرزها 
اإيران  �سد  العقوبات  تو�سيع  قانون 
الذي قام الرئي�س ترامب بتوقيعه، 
وال�����ذي ي�����س��ت��ه��دف ب��رن��ام��ج اإي����ران 
وانتهاكات  البالي�ستية  لل�سواريخ 
الأ�سلحة  وجت����ارة  الإن�����س��ان  ح��ق��وق 
ف�سًا  امل�����س��روع��ة،  غ��ري  التقليدية 
اإي��������ران وكبح  ال�����س��غ��ط ع���ل���ى  ع����ن 
برناجمها  يف  ال��ت��و���س��ع  يف  جماحها 
ع��ق��وب��ات �سدها  وف���ر����س  ال���ن���ووي 
تخلقها  التي  ال���س��ط��راب��ات  ب�سبب 

يف املنطقة. 
اخلطوات  ه��ذه  اإن  الكاتب:  ويقول 
الرئي�س  اإدراك  الإيجابية تدل على 
الأمريكيني  وامل�������س���رع���ني  ت���رام���ب 
ل���ل���ت���ه���دي���د ال�������ذي ت�����س��ك��ل��ه اإي�������ران 
وبقية  امل��ت��ح��دة  ل��ل��ولي��ات  بالن�سبة 
العامل، وي�ساعد فر�س عقوبات �سد 
اإي��ران ومراقبة طهران على جتنب 

امل��واج��ه��ة امل��ف��ت��وح��ة، وب��خ��ا���س��ة لأن 
الوليات املتحدة ل ت�سعى يف الوقت 
ا�ستباك  يف  ال���دخ���ول  اإىل  ال���راه���ن 

ع�سكري مع اإيران. 

كارثة �لتفاق �لنووي 
الكاتب،  بح�سب  نف�سه،  ال��وق��ت  ويف 
وجدت اإيران نف�سها على ال�سفحات 
الأوىل من ال�سحف يف جميع اأنحاء 
ال��ع��امل لأ���س��ب��اب خ��اط��ئ��ة؛ وم���ن ثم 
الأمريكي  اجل��م��ه��ور  تعريف  يجب 
مب����ا ي���ح���دث يف ال�������س���رق الأو�����س����ط 
لاإرهاب  ومت��وي��ل��ه��ا  اإي�����ران  ب�سبب 
واإثارتها الأعمال العدائية، ول �سك 
اإي���ران يف دائ��رة ال�سوء  اإب��ق��اء  يف اأن 
اأن يثبت  الأرج������ح  ع��ل��ى  ���س��اأن��ه  م���ن 
اأهمية ال�ستقرار يف ال�سرق الأو�سط 

والعامل. 
النووي  التفاق  اأن  الكاتب  ويعترب 

�سمحت لإي��ران باحلفاظ  “كارثة” 
النووية  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال���ب���ن���ي���ة  ع���ل���ى 
امل�����س��روع��ة وم��وا���س��ل��ة تطوير  غ��ري 
اإ����س���راف  دون  ال���ن���ووي  ب��رن��اجم��ه��ا 
العامل  اأن  كما  املفت�سني،  م��ن  ك���اٍف 
اأن  منذ  الأح���داث  من  الكثري  �سهد 
وافقت الوليات املتحدة على �سفقة 
اإيران  ا�ستمرت  ول��اأ���س��ف  ال��ن��ووي، 
ال�ساروخية  ال���ت���ج���ارب  اإج������راء  يف 
ب�سكل  والن��زع��اج  القلق  تثري  التي 
برنامج  ت��ط��وي��ر  واأ����س���ف���ر  خ���ا����س، 
اإن�ساء  ع���ن  الإي���ران���ي���ة  ال�����س��واري��خ 
لها قدرات متزايدة وقادرة  تر�سانة 
على �سرب مواقع اأبعد من منطقة 
متتلك  وبالفعل  الأو����س���ط،  ال�����س��رق 
اإط��اق �سواريخ  اإي��ران القدرة على 
اإ�سرائيل،  داخل  اأي مكان  اإىل  ت�سل 
ك�سفت خال  اإي���ران  اأن  والأخ��ط��ر، 
2015 عن �سواريخ جديدة بعيدة 

امل����دى ل��دي��ه��ا ال���ق���درة ع��ل��ى تفجري 
م�ساحات وا�سعة من اأوروبا. 

�خلد�ع �لإير�ين 
من  مقاله  ختام  يف  الكاتب  ويحذر 
واإمكانية  الإي����راين  اخل���داع  ت��اري��خ 
اأو  ال��ن��ووي  لاتفاق  اإي���ران  انتهاك 
التخلي عنه متاما يف �سبيل تطوير 
كاملة،  ب�����س��ورة  ال���ن���ووي���ة  ق��درت��ه��ا 
ل�سيما اأن اخلطاب العدائي لإيران 
يعك�س بو�سوح �سعيها للمواجهة مع 
ويدفع  وحلفائها،  املتحدة  الوليات 
الوليات املتحدة اإىل عدم الت�سامح 
اإي�����ران امل��دم��ر ونهجها  م��ع ���س��ل��وك 
ال��ق��ائ��م ع��ل��ى زع��زع��ة ال���س��ت��ق��رار يف 
قانون  تطبيق  خ���ال  م��ن  املنطقة 
تو�سيع العقوبات �سد اإيران، وكذلك 
الإيرانية  النووية  املحطات  مراقبة 

عن كثب. 

�سيا�سي بارز: ترحيل الالجئني املرفو�سني 
من اأملانيا "�سبه م�ستحيل"

•• برلني-وكاالت:

ترحيل  ب�ساأن  التوقعات  �سقف  رفع  من  زيهوفر  هور�ست  الأملانية  بافاريا  ولية  حكومة  رئي�س  حذر 
ي�سكل  ال��ذي  البافاري،  الجتماعي  امل�سيحي  احل��زب  رئي�س  اأملانيا.وقال  من  املرفو�سني  الاجئني 
يف  امل�سيحي،  التحالف  با�سم  يعرف  ما  الدميقراطي  امل�سيحي  مريكل  اأجنيا  امل�ست�سارة  ح��زب  مع 
ت�سريحات ملجلة “فوكو�س” الأملانية املقرر �سدورها اليوم ال�سبت: اإعادة املهاجرين بعد دخولهم اإىل 

هنا �سبه م�ستحيل، هناك وهم كبري ي�سيطر على ق�سية الرتحيل يف اأملانيا.
وذكر زيهوفر اأن هناك طعون عديدة اأمام املحاكم الأملانية �سد قرارات الرتحيل، م�سيفاً اأن معظم 
احلالت ينق�سها اأوراق الثبوتية، مو�سحاً اأنه ل ميكن اأن ت�ستعيد دول املن�ساأ هوؤلء الأ�سخا�س دون 

اأوراق ثبوتية، م�سرياً يف الوقت نف�سه اإىل اأن بع�س احلالت تقدم �سهادات �سحية لتجنب الرتحيل.

�إ�سر�ئيل تتهم عربيني بالإنتماء لد�ع�ش 

مزاعم اإ�سرائيلية بعودة التن�سيق الأمني مع ال�سلطة الفل�سطينية

هذه الق�سية. 

نفتايل بينيت 
اأ���س��ارت �سحيفة  اآخ��ر،  من جانب 
ا�ستطاع  ن��ت��ائ��ج  اإىل  م���ع���اري���ف 
اأج���رت���ه ال�����س��ح��ي��ف��ة الذي  اأخ����ري 
حزب  زع����ي����م  ت����ف����وق  اإىل  اأ������س�����ار 
نفتايل  اليهودي”،  “البيت 
يف  بارزين  �سيا�سيني  على  بينيت، 
ليقود  وتر�سيحه  الليكود  ح��زب 
اإقالة  اإ���س��رائ��ي��ل ح���ال  ال��ي��م��ني يف 
ال�سحيفة  واأ�����س����ارت  ن��ت��ان��ي��اه��و. 
الإ�سرائيليني  غ��ال��ب��ي��ة  اأن  اإىل 
اختارو بينيت خا�سة مع �سعبيته 
ووج����ود ح���زب خ��ا���س ل��ه يقوده، 
ف�سًا عن متتعه بعاقات وا�سعة 
التوا�سل  من�سات  ع��رب  ون�ساطه 

الجتماعي. 
غالبية  اإن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
اأن  اأي�������س���اً  راأوا  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني 
ب��ي��ن��ي��ت ل����ن ي���ت���ن���ازل ل���ل���ع���رب اأو 
اأو  الأرا����س���ي  ع��ن  الفل�سطينيني 
احل��ق��وق الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، وه��و اأمر 
ب�ساأنه  ج���دال  اأي  وي��ح�����س��م  ج��ي��د 

بامل�ستقبل. 
نتانياهو  اأن  ب����ال����ذك����ر  ج����دي����ر 
ال�سبهات  م��ن  ع���دد  حت���وم ح��ول��ه 
ال�سيا�سية اخلا�سة بعقد �سفقات 
قانونية  غ��ري  ب�����س��ورة  ع�����س��ك��ري��ة 

للجي�س الإ�سرائيلي. 

�أنفاق حما�ش
وعلى �سعيد اآخر، لفتت �سحيفة 
قائد  حديث  اإىل  اليوم  اإ�سرائيل 

اإيال  ال��ل��واء  اجل��ن��وب��ّي��ة،  املنطقة 
حما�س  اأن  ادع����ى  وال�����ذي  زم����ري 
م����ا زال������ت ت���ع���زز ق���وت���ه���ا، حتفر 
الأن�����ف�����اق، ت���ت���درب ع��ل��ى اإط����اق 
ال����ق����ذائ����ف وحت�������س���ن���ه، وجت�����ري 
ت����دري����ب����ات ع�������س���ك���ري���ة وا����س���ع���ة. 
عدداً  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ���س��ارت 
اأعربت  الإ�سرائيلية  امل�سادر  من 
عن توج�سها ال�سديد من حما�س 
خا�سة عقب ك�سف اجلي�س موؤخراً 
هجوميتني  حتتيتني  ُبنيتني  عن 

يف �سمال القطاع. 
لل�سحيفة  ع�سكري  م�سدر  وقال 
حتت  تقعان  البنيتني  ه��ات��ني  اإن 
وهو  بال�سكان،  ماأهولني  مبنيني 
ما يزيد من خطورة هذه الق�سية. 
غري اأن م�سادر �سيا�سي علق على 

هذا اخلرب بالتخوف من اأن يكون 
ل�سن  العام  ال��راأي  لتمهيد  بداية 
حرب على غزة، خا�سة مع تلميح 
الع�سكريني  ال���ق���ادة  م���ن  ب��ع�����س 
بذلك،  املا�سية  ال�����س��اع��ات  خ��ال 
الأم����ر ال���ذي ي��زي��د م��ن دق���ة هذا 
الإعان لقائد املنطقة اجلنوبية 

الإ�سرائيلية.

د�ع�ش
ال�������س���رط���ة  ق�����دم�����ت  ذل���������ك،  اىل 
اتهام  لئ��ح��ة  اأم�����س  ال�سرائيلية 
بحق �سقيقني عربيني ا�سرائيليني 
ملبايعتهما  الفحم  ام  مدينة  م��ن 
وتاأييدهما لتنظيم داع�س وحيازة 
اجنبي،  بعميل  والت�����س��ال  �ساح 
الداخلي  الم��ن  جهاز  اعلن  كما 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

بعودة  �سحافية  ت��ق��اري��ر  زع��م��ت 
ال�سلطة  ب���ني  الأم���ن���ي  ال��ت��ن�����س��ي��ق 
نفتايل  ب����ات  ف��ي��م��ا  واإ����س���رائ���ي���ل، 
الأق��رب خلافة  ال�سيا�سي  بينيت 

رئي�س الوزراء بنيامني نتانياهو.
اإ�سرائيلية �سادرة  ل�سحف  ووفقاً 
ت��وق��ع��ت م�سادر  اأم�����س اجل��م��ع��ة، 
اإ�سرائيل قريباً  اأن ت�سن  ع�سكرية 
املناطق  م��ن  بع�س  على  ه��ج��وم��اً 
عليها  ت�����س��ي��ط��ر  ال���ت���ي  وامل����واق����ع 

حركة حما�س.
ال�سحايف  ق���ال  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل،  ويف 
الإ���س��رائ��ي��ل��ي ���س��ل��وم��ي ال�����دار اإن 
املا�سي  الأ���س��ب��وع  ق���ررت  ال�سلطة 
مع  الأم���ن���ي  التن�سيق  ا���س��ت��ئ��ن��اف 
اإ�سرائيل، دون الإعان عن ذلك. 
وق���ال ال����دار يف ت��ق��ري��ر ل��ه ن�سره 
تداولته  وبعدها  املونيتور  موقع 
اإن  الإ�سرائيلية،  املواقع  من  عدد 
تنوي  ل  الفل�سطينية  ال�سلطة 
الإع���ان عن ع��ودة ه��ذا التن�سيق 

وتظل عودته يف طي الكتمان. 
واأ��������س�������ارت ����س���ح���ي���ف���ة ي���دي���ع���وت 
اأن  اإىل  لها،  تقرير  يف  اأح��رون��وت 
بعد قرار  الأمني توقف  التن�سيق 
الفل�سطينية  ال�����س��ل��ط��ة  رئ��ي�����س 
العاقات  ق��ط��ع  ع��ب��ا���س  حم��م��ود 
اأحداث  عقب  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني  م��ع 

امل�سجد الأق�سى. 
اأن  اإىل  ال�����س��ح��ي��ف��ة  واأ�������س������ارت 
من  تنبع  الق�سية  هذه  ح�سا�سية 
لعودة هذا  توقيت حمدد  حتديد 
التن�سيق والذي كان يوم اجلمعة 
امل��ا���س��ي��ة، وه���و م��ا ي��زي��د م��ن دقة 

الإ�سرائيلي �سني بت يف بيان.
�سابان  اع���ت���ق���ل  ال����ب����ي����ان  وق�������ال 
مدينة  م��ن  ا�سرائيليان  ع��رب��ي��ان 
لإعان  يوليو   17 يف  الفحم  ام 
تنظيم  وت���اأي���ي���ده���م���ا  ولئ���ه���م���ا 
داع�������س، م��و���س��ح��ا ان��ه��م��ا حممود 
عبد  ونعيم  القا�سم جبارين  عبد 

الكرمي قا�سم جبارين .
واكد انه اثناء تفتي�س البيت عرث 
داع�س  لتنظيم  و�سور  م��واد  على 
من  بندقية  ال��ب��ي��ت  �سطح  وع��ل��ى 
تقدمي  ومت  غو�ستاف  ك���ارل  ن��وع 

لئحة اتهام بحقهما.
وق���ال ال��ب��ي��ان ان حم��م��ود خطط 
وال��ق��ت��ال يف �سفوف  ل��ان�����س��م��ام 
ت��ن��ظ��ي��م داع�������س يف ����س���وري���ا وق���ام 
ب��الت�����س��ال ب��ال��ت��ن��ظ��ي��م ع���رب احد 
ام  �سكان  م��ن  ك��ان  املقاتلني مم��ن 
الباد  م��ن  وخ���رج  �سابقا  الفحم 
اىل ����س���وري���ا وان�������س���م ل��ل��ق��ت��ال يف 

�سفوف التنظيم عام 2014.
وك�سف التحقيق اأي�سا اأن �سقيقه 
نعيم اق�سم ميني الولء لبو بكر 
ال���ب���غ���دادي وب���ذل���ك ع���رف نف�سه 
ع��ل��ى ان���ه ب��ان��ه ن��ا���س��ط يف تنظيم 

داع�س، بح�سب نف�س امل�سدر.
 واع����ت����رب ال�������س���ني ب����ت ان�����ه يرى 
العرب  اي  ال����س���رائ���ي���ل���ي���ني،  يف 

ال�سرائليني، 
ت��ن��ظ��ي��م داع�س  ي����وؤي����دون  ال���ذي���ن 
�سفوفها  يف  ل��ل��ق��ت��ال  وي��ن�����س��م��ون 
تهديدا امنيا خطريا. و�سي�ستمر 
اجل���ه���از مب��اح��ق��ة امل�����س��ت��ب��ه بهم 
وات���خ���اذ ال��ت��داب��ري ال���ازم���ة ملنع 
ان��ت�����س��ار اف��ك��ار منظمة داع�����س يف 

اإ�سرائيل.
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العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7497  عمايل جزئي
جمهول  ����س.ذ.م.م  الداخلي  للت�سميم  اجن��ل  1-امباكت   / عليه  املدعي  اىل 
اأق���ام عليك الدعوى  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /فا�ساديف ب��ريي��ال  ق��د 
وتذكرة  دره��م(   14919( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
امل��ح��ام��اة رقم  وات���ع���اب  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  ع���ودة مببلغ )3000 دره����م( 
ال�سكوى:mb175643470ae  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 08.30 �س مبكتب   2017/8/16
م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل ، مع تق�سري مدة العان .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/7752  عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-���س��رك��ة وان��ك��و ام��ت��ي��از ل��ل��م��ق��اولت ������س.ذ.م.م جمهول 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /م���ري ك���ام خ���ان ن���ور زم����ان خ����ان  ق��د اأقام 
 16235( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�����س��اري��ف رقم 
الربعاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت    MB175874955AE:ال�سكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  القا�سي  مبكتب  ���س   08.30 ال�ساعة   2017/8/16 امل��واف��ق 
او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5498  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-برايت بيك�سال لدارة الفعاليات  �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /اولري�س ار�سن كاجماجن فوزيو  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )31200 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB173494159AE  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/8/24 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4310  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-كتارا لل�سياحة  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /حممد 
املطالبة مب�ستحقات  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  فتحي جمعه اجلندي  
والر�سوم  دره���م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   54700( وق��دره��ا  عمالية 
يوم  جل�سة  لها  وح���ددت    MB17269819AE:ال�سكوى رق��م  وامل�����س��اري��ف 
فاأنت  لذا   ch1.A.5:بالقاعة 08.30 �س  ال�ساعة  املوافق 2017/9/14  اخلمي�س 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3896  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-فلور دك للمقاولت �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /بيناكابا ايتيبا ايتيبا لماين لماين  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )18553 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1500 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb171732945ae  وحددت لها 
 ch1.A.1:بالقاعة �س   08.30 ال�ساعة   2017/9/11 املوافق  الثنني  يوم  جل�سة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4299  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-لوؤلوؤة ال�سفا للخدمات الفنية �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / حممد �سبل حممد تركي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)16500 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB173830070AE  وحددت 
القا�سي  ال�ساعة 08.30 �س مبكتب  امل��واف��ق:2017/8/20  لها جل�سة يوم الحد 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على الأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/3624  عمايل  جزئي 

���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة  الب�سائع  �سركودها حلزم  املحكوم عليه/1-  اىل 
الدعوى  يف   2017/7/5 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
توؤدي  باأن  عليها  املدعى  بالزام  �سابر  غام  احمد  ل�سالح/اعجاز  اعاه  املذكورة 
او قيمتها نقدا ما  العودة اىل موطنه  للمدعي مبلغ )12668.40 درهم( وتذكرة 
مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من 
امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما 
مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/2035  عمايل  جزئي 
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  لاعمال  �سام  عليه/1-  املحكوم  اىل 
يف   2017/6/4 ب��ت��اري��خ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
باأن  عليها  املدعى  بالزام  �ساجهان  ميا  ل�سالح/�سومون  اع��اه  املذكورة  الدعوى 
الدرجة  على  موطنه  اىل  ع��ودة  وب��ت��ذك��رة  دره���م(   21921( مبلغ  للمدعي  ت���وؤدي 
ال�سياحية عينا او قيمتها نقدا ما مل يلتحق بخدمة رب عمل اخر والزام املدعي 
خال  لا�ستئناف  قابا  احل�سوري  مبثابة  حكما   . وامل�ساريف  بالر�سوم  عليها 
�ساحب  با�سم  �سدر  الع��ان  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثاثني 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4619  عمايل جزئي

ان  القامة مبا  ����س.ذ.م.م  جمهول حمل  1-ذا �سريكل ميديا   / املدعي عليه  اىل 
املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د  ب��ات��ال   امل��دع��ي / كاترين اجن��ول��و 
درهم(  ع��وده مببلغ )2000  وت��ذك��رة  دره��م(  وق��دره��ا)22297  مب�ستحقات عمالية 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb171306549ae  وحددت لها جل�سة 
لذا   ch1.A.2:بالقاعة �س   08.30 ال�ساعة  امل���واف���ق:2017/8/15  الثاثاء  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4495  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سركة املحركات القوية ذ.م.م - فرع دبي  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / حممد بكري عبد ال�سادق علي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا)97700 دره��م( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb172600660ae  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�سة يوم الثاثاء املوافق:2017/8/22 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثاثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/2762  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- دار افراح لازياء �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/قي�سر حممود خادم ح�سني قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9055( 
او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )920(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/2656  تنفيذ عمايل 

���س.ذ.م.م جمهول  الفنية  للخدمات  يو�سف  غلفام  املنفذ �سده/1-  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�ساهد حممود عا�سق ح�سني قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )4987( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
مبلغ )670( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/2749  تنفيذ عمايل 
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- ���س��رك��ة م��ب��اين دمل���ا ل��ل��م��ق��اولت ال��ع��ام��ة �����س.ذ.م.م 
كل  فقري  علي  التنفيذ/�سم�سري  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )19077(  به  املنفذ 
فان  املحكمة.  وعليه  ر�سوم خلزينة  دره��م  بال�سافة اىل مبلغ )1536( 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
        يف الدعوى رقم 2017/53 بيع عقار مرهون

ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  م�سيوغ   جو�سيف  مارتني  �سده/1-  املنفذ  اىل 
طالب التنفيذ/م�سرف اأبوظبي ال�سامي

وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي.
ق���ررت حمكمة دب��ي الب��ت��دائ��ي��ة ب���ت���اري���خ:2017/7/31 اع��ان��ك��م ل�����س��داد قيمة 
املطالبة وقدرها )3.748.373.51( درهم خال �سهر من تاريخ التبليغ يف ملف 
املادة  لن�س  املزايدة وفقا  الرهن بطريق  العقار حمل  بيع  واإل  اعاه  التنفيذ 
295 من قانون الجراءات املدنية )نوع العقار:ار�س - املنطقة:احلبيه الرابعة 

- رقم الر�س:914 - م�ساحة العقار:640.41 مرت مربع (
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
        يف الدعوى رقم 2017/3 بيع عقار مرهون

اىل املنفذ �سده/1- جاوتام كا�سرو - ال�سم بعقد الرهن:جودم كا�سرو  جمهول حمل 
�سلطان  عي�سى  وميثله:حممد  الوطني  ابوظبي  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  القامة 
قيمة  ل�سداد  اعانكم  ب��ت��اري��خ:2017/7/31  البتدائية  دبي  حمكمة  قررت  ال�سويدي. 
املطالبة وقدرها )484.000( درهم خال �سهر من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاه 
واإل بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 295 من قانون الجراءات 
املدنية )نوع العقار:�سقة �سكنية - املنطقة:وادي ال�سفا 5 - رقم الر���س:272 - رقم 
املبنى:1 - ا�سم املبنى:�سكاي كورت�س A - رقم العقار:101 - رقم الطابق:1 - م�ساحة 

العقار:114.92 مرت مربع (
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/26  تظلم عمايل

اىل املتظلم �سده / 1-فيتاىل دانيلني 2- ار�سني جازاريان 3- �سريجى غالنيت�س 
وميثله:خليفة  افليتونوفا  ايلفريا   / املتظلم  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
عبداهلل حممد خليفة املفتول قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاه ومو�سوعه 
وامل�ساريف.  والر�سوم   2017/1326 رقم  التنفيذ  يف  ال�سادر  القرار  من  تظلم 
وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق 2017/8/15   ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة 
: Ch1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اأي��ام  بثاثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4561  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مركز ال�ساعر للتجميل جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
املطالبة مب�ستحقات  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  الرحمان   /باريه حبيب 
والر�سوم  دره����م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(   22500( وق��دره��ا  عمالية 
يوم  جل�سة  لها  وح���ددت    MB172333424AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف 
فاأنت  لذا   ch1.A.5:بالقاعة �س   08.30 ال�ساعة   2017/9/14 املوافق  اخلمي�س 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3387  عمايل جزئي

���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان  اىل املدعي عليه / 1-القمة للديكور 
املدعي /وىل اهلل ابو �سيد ميده  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )11912 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )800 
  AE17151722MB:رقم ال�سكوى  يف  وامل�����س��اري��ف  وب��ال��ر���س��وم  دره���م( 
وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق 2017/8/15 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل 

، علما بان الدعوى جددت من ال�سطب .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/6000  عمايل جزئي

ان  ����س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا  املدعي عليه / 1-الومكو الم���ارات  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات  املدعي / اجنيلو ديا�س  قد 
والر�سوم  دره���م(   2000( مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق����دره����ا)35900  عمالية 
يوم  جل�سة  لها  وح���ددت    mb174028611ae:ال�سكوى رق��م  وامل�����س��اري��ف 
فاأنت  لذا   ch1.A.5:بالقاعة �س   08.30 ال�ساعة  امل��واف��ق:2017/8/23  الربعاء 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 
فاأن  الأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/2260  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  هاني�س ابراهيم ماكارمينا متهوروتهيل ابراهيم جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ اميك�س )ال�سرق الو�سط( �س.م.ب )م( فرع دبي  وميثله:خليفة 
عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )83.103.83( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام 
املحاماة والفائدة القانونية من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل با كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/8/16 ال�ساعة 
8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/140  جتاري  جزئي 

اىل املحكوم عليهما/1- اك�سبو هاو�س تريدجن م.م.ح 2- جريارد �سوبا�سينغ ني�سانكا ديا�س 
املنعقدة بتاريخ 2017/7/13  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
املدعي  ب��ال��زام  �����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  ل�سالح/راجبوت  اع���اه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف 
عليهما بالت�سامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ )256.093( درهم وفائدة 9% من 
التحفظي رقم:5/2017  التام وب�سحة وتثبيت احلجز  ال�سداد  ت��اري��خ:2017/6/14 وحتى 
حجز حتفظي جت��اري يف ح��دود ما مت احلجز عليه ومبا ل يتجاوز ما ق�ست به املحكمة 
مع الزامهما بامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري 
قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2014/672  جتاري  جزئي 

اىل املدعي عليه/1- عبداهلل ح�سن علي �سليمان الزيودي جمهول حمل القامة مبا 
املنعقدة بتاريخ  ���س.م.ع نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها  التمويل  ان املدعي/دار 
املدعي  بالزام  ���س.م.ع  التمويل  ل�سالح/دار  اعاه  املذكورة  الدعوى  2014/10/27 يف 
عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )33.993.96( درهم وفائدة تاأخريية بواقع 9% �سنويا 
من تاريخ املطالبة الق�سائية مبركز الت�سوية الودية يف:2014/2/2 حتى متام ال�سداد 
. حكما  املحاماة  اتعاب  بامل�سروفات والر�سوم ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل  والزمته 
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثاثني  خ��ال  لا�ستئناف  قابا  احل�سوري  مبثابة 
اآل  را�سد بن �سعيد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  با�سم �ساحب  لن�سر هذا الع��ان �سدر 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2414  جتاري جزئي

�سيد  يو�سف  �سيد   -2 ������س.ذ.م.م  للتجارة  ج��ام  �سايرب  �سركة   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
للتمويل  اخلليج  املدعي/�سركة  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  ها�سمي  عبدالرحيم 
�س.م.خ وميثله:�سيخه حممد �سيف علي املحرزي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
درهم   )458319( وق��دره  مببلغ  والتكافل  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة 
وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 12% �سنويا م��ن ت��اري��خ اق��ام��ة هذه 
لها  وح��ددت  كفالة.  با  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  الدعوى 
جل�سة يوم  الثنني املوافق 2017/8/28 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/2988  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- الرئي�سي لتجميل احلدائق �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف   2017/7/11 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
باأن  عليها  املدعى  بالزام  �سادق   حممد  ا�سام  ل�سالح/�ساهينور  اع��اه  املذكورة 
توؤدي للمدعي مبلغت وقدره  )10.040 درهم( وتذكرة عودة لوطنه على الدرجة 
من  وب��امل��ن��ا���س��ب  اخ���ر  ع��م��ل  ���س��اح��ب  ب��خ��دم��ة  يلتحق  م���امل  قيمتها  او  ال�سياحية 
 . طلبات  من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�ست  منها  ن�سيبه  من  املدعي  واعفت  امل�سروفات 
حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



السبت   12   أغسطس    2017  م   -   العـدد  12094  
Saturday  12   August   2017  -  Issue No   12094

13

عربي ودويل
حتى ل يت�ساعد �لدخان:

كيف نتجنب احلرب مع كوريا ال�سمالية...؟
•• الفجر - جو�شتني بينوا

 – ترجمة خرية ال�شيباين
�أون  جونغ  كيم  بني  �لكالمي  �لت�سعيد  �أن  يبدو 
�أن  يريد  ل  تر�مب  دونالد  �لأمريكي  و�لرئي�ش 
يتوقف. بعد تهديد �لرئي�ش �لأمريكي �لأربعاء، 

�ملياه  خــارج  �ي  غــو�م،  �ساحل  قبالة  كيلومرت� 
�لإقليمية �لمريكية.

 وللتعليق على هذه �خلطة ��ساف �جلرن�ل ر�ك-
�لكورية  �لبال�ستية  للقو�ت  �لعام  �لقائد  غيوم، 
�لكورية  �لر�سمية  �لأنــبــاء  لوكالة  �ل�سمالية 

على  و�لغ�سب  بالنار  �سيجيب  �نه  �أغ�سط�ش،   9
��ستفز�ز�ت كوريا �ل�سمالية، رد بدوره �لرئي�ش 
و�سع  �أغ�سط�ش،   10 �خلمي�ش  معلنا  �لــكــوري 
�ملدى  متو�سطة  �سو�ريخ  �أربعة  لإطــالق  خطة 
 40 �أو   30 يف وقت و�حد، و�ستتحطم على بعد 

�ل�سمالية: يبدو �ن �حلو�ر �لعقالين غري ممكن 
رغم  للح�سافة،  �لفاقد  �ل�سخ�ش  هذ�  مثل  مع 
�ل�سعي  �أن  من  �ل�سمالية  كوريا  حذر  تر�مب  �ن 
ملو��سلة طموحاتها �لنووية ميكن �أن يوؤدي �إىل 

نهاية �لنظام. 

  لقد ت��وق��ف ع��د ال��ن��ق��اط يف هذه 
والتهديدات،  ال��ك��ام��ي��ة  امل��ع��رك��ة 
حربا  �ستبقى  ك��ان��ت  رمب���ا  وال���ت���ي 
تقرير  ي�����س��ل��ط  مل  ل���و  ورق  ع��ل��ى 
الع�سكرية،  ال�ستخبارات  لوكالة 
وا�سنطن  ���س��ح��ي��ف��ة  ع��ن��ه  ك�����س��ف��ت 
الذي  التقدم  ع��ن  ال�سوء  بو�ست، 
اكت�سب  فقد  ي��ان��غ.  بيونغ  �سجلته 
ت�سغري  تكنولوجيا  اليوم  النظام 
ال���روؤو����س ال��ن��ووي��ة وو���س��ع��ه��ا على 
���س��واري��خ ب��ال�����س��ت��ي��ة. ومب���ا ان���ه مل 
ترتفع اب��دا درج��ة ح��رارة املواجهة 
نتجنب  فكيف  ال�����س��ق��ف،  ه���ذا  اىل 

الأ�سواأ؟

لـــلـــعـــالقـــات  عــــــــودة   -  1  
�لدبلوما�سية

للتوتر  ال��راه��ن��ة  احل��ال��ة  تف�سح     
امل��ج��ال للخوف م��ن الن��ت��ق��ال من 
الع�سكري.  اىل  اللفظي  الت�سعيد 
يف  الأ�ستاذ  بونداز،  اأنطوان  وي��رى 
واخلبري  ال�سيا�سية  العلوم  معهد 
الآن  من  يجب  ان��ه  الكوريتني،  يف 

ا�ستئناف احلوار. 
اإل اأنه يحذر: هذا ل يعني ا�ستئناف 
مواقف  مناق�سة  وامنا  املفاو�سات، 
كل طرف، وبالتايل تفادي اأخطاء 
والإ�سارة  والتقومي.  التقدير  �سوء 
ه��ن��ا اىل الخ���ت�������س���ار والخ����ت����زال 
ال����ذي ق��ام��ت ب���ه و���س��ائ��ل الإع����ام 
ب�ساأن  الأم����ري����ك����ي����ة  واحل����ك����وم����ة 
تهديد غوام. فالت�سريح احلقيقي 
والدقيق لكيم جونغ اأون اإىل وكالة 
النباء الر�سمية، يقول انه يدر�س 
خطة عملية بهدف ق�سف املناطق 
بالي�ستي.  ب�ساروخ  بغوام  املحيطة 
ومن هذه املقاربة انطلق الت�سعيد 
بونداز  اأن��ط��وان  يعترب  و  اللفظي. 
ان ال��ق��ي��ام مب��ث��ل ه����ذا الخ���ت���زال 
يف  اأخ���ط���اء  اإىل  ي������وؤدي  اأن  مي��ك��ن 
اىل  ت��ق��ود  ان  �سانها  م��ن  التقييم 

ت�سعيد ع�سكري .
   وميكن بحق جتنب هذه الأخطاء 
الطرفان  ع�����اد  اإذا  الت�������س���ال���ي���ة 
ح�����ّان  ال����ن����ق����ا�����س.  ط�����اول�����ة  اإىل 
نيويورك،  قناة  امامهما،  متاحان 
لاجتماعات  ن��ظ��را  ال��ت��اري��خ��ي��ة، 
العديدة التي متت يف الأمم املتحدة 
الكوريني  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ني  ب����ني 
ان  ك��م��ا  والم��ري��ك��ان،  ال�سماليني 
اأمريكيني اىل  اإر�سال دبلوما�سيني 

بيونغ يانغ ممكن اأي�سا.

التجارة.  ال��ق��ي��ام مب��زي��د م��ن  م��ن 
ُيجرب  الت�سعيد  هذا  ان  خ�سو�سا 
تبقى يف  اأن  املتحدة على  الوليات 
لل�سينيني،  املميزة  النفوذ  منطقة 
على ا�ستعداد للتدخل على الدوام.

�لنووي �ل�سالح  نزع  حل   -  5
اأنطوان     يف كل الأح���وال، يعتقد 
ب����ون����داز، ان احل���ل���ول ع��ل��ى امل���دى 
الو�سيط  ع�����رب  مت�����ر  ال����ط����وي����ل 
لي�س  اأن������ه  ب���ال���ت���اأك���ي���د  ال�����س��ي��ن��ي. 
����س���ق���ف م���ا،  حم����اي����دا ول����ك����ن اىل 
ف��ه��و ي��خ��رّي ت��ع��زي��ز احل�����وار، رغم 
ت��ع��ت��رب هذه  ال�����س��م��ال��ي��ة  ك��وري��ا  اأن 
والوليات  ه��ي  ث��ن��ائ��ي��ة:  الق�سية 
احلل،  ج��زء من  بكني  ان  املتحدة. 
ل��ك��ن احل����ل ي���ت���وّق���ف اأي�������س���ا على 
يعرتف  الأم���ري���ك���ي���ة،  الأه���������داف 
اخل����ب����ري. ف���ه���ل ت���ري���د ال����ولي����ات 
من  خالية  �سمالية  كوريا  املتحدة 
الأ�سلحة النووية، هدف على املدى 
بيونغ  ان  خ��ا���س��ة  ج����دا،  ال��ط��وي��ل 
يانغ ت�ستبعده، اأو جتميد القدرات 
يجب  النووية؟  ال�سمالية  الكورية 

تو�سيح هذه امل�ساألة ب�سرعة.
    ان الع��رتاف بكوريا ال�سمالية 
ك��ق��وة ن���ووي���ة، ال����ذي ي��ط��ل��ب��ه كيم 
بالن�سبة  وارد  غ���ري  اأون،  ج���ون���غ 
فهذا  ب��اأ���س��ره.  ال����دويل  للمجتمع 
ا�سعاف  يف  ي���زي���د  اأن  ����س���اأن���ه  م���ن 
النووي،  الن��ت�����س��ار  ع���دم  م��ع��اه��دة 
اليابان  ج���ن���وح  ي���ع���زز  اأن  ومي���ك���ن 
ال��ن��ووي. يف  وك��وري��ا اجلنوبية اىل 
اأنها  املقابل، من املمكن الع��رتاف 
الواقع،  الأم����ر  بحكم  ن��ووي��ة  ق���وة 
كما هو احلال مع الهند وباك�ستان، 
واخ��ت��ي��ار احل���د م��ن ال��ت�����س��ل��ح، ملنع 
اأن  �ساأنه  من  هذا  التهديد.  تطور 
ال�سمالية،  احل��وار مع كوريا  يعيد 
ال���������ردع على  وال����ع����م����ل مب���ف���ه���وم 
ا�ستغل  كما  التقليدية،  الطريقة 
م��ن��ذ ن��ه��اي��ة احل����رب ال��ك��وري��ة عام 

1953، يخل�س اأنطوان بونداز.
   ويف ك��ل احل����الت، ي��ج��ب توفري 
ك���وري���ا  لأن  ب�������س���رع���ة،  احل�����ل�����ول 
الوحيد  ال��ب��ل��د  لي�ست  ال�����س��م��ال��ي��ة 
الدولية  ����س���ورت���ه  ت���ع���اين  ال������ذي 
م���ن ه����ذه ال��ق�����س��ي��ة. يف اأوروب�������ا، 
دع��ت اأجن��ي��ا م��ريك��ل الأرب���ع���اء 9 
�سبط  اىل  ال��ط��رف��ني  اأغ�����س��ط�����س 
هذا  ينطبق  وب��ال��ت��ايل،  ال��ن��ف�����س.. 

اأي�سا على الرئي�س الأمريكي.

الرجل  “نظرية  ا���س��ت��خ��دام  اإىل 
اإدارة  ا�ستخدمتها  التي  املجنون” 
نيك�سون يف ال�سبعينات؟، والقائمة 
ال�سيوعية  الكتلة  ق��ادة  اإيهام  على 
ب�������ان ال����رئ����ي���������س غ�����ري ع����ق����اين، 
يفعله،  ق���د  م���ا  ت���وّق���ع  مي��ك��ن  ول 
وخ�����س��و���س��ا ان����ه ق�����ادر ع��ل��ى �سّن 

هجوم مباغت. 
   وق���������س ه�������ذا ال���������س����ي����اق، ت����رى 
ف�����ال�����ريي ن���ي���ك���ي���ت، ال���ب���اح���ث���ة يف 
ال�سرتاتيجية  الأب��ح��اث  موؤ�س�سة 
لعبة  ان  ال�سني،  يف  واملتخ�س�سة 
تنجح  اأن  مي��ك��ن  ت���رام���ب  دون���ال���د 
الإ�سارات  ه��ذه  ف�ميزة  ب��ك��ني.  م��ع 
�سي  اأّن  هي  اللفظية،  والي��ح��اءات 
اأم���ام���ه زعيم  اّن  ف��ه��م  ب��ي��ن��غ  ج��ني 
اأم��ري��ك��ي غ��ري ع��اق��ل، الم���ر الذي 

�لع�سكري �حلل   -  2
ب����ون����داز انه  اأن�����ط�����وان     وي����وؤك����د 
هناك  يكون  اأن  ميكن  ل  بب�ساطة، 
الع�سكري  احل����ل  ع�����س��ك��ري.  ح���ل 
توجيه  يف  ���س��ي��ت��م��ث��ل  امل�����ط�����روح، 
املن�ساآت  ع���ل���ى  وق���ائ���ي���ة  ����س���رب���ات 
ول  ال�سمالية.  الكورية  الع�سكرية 
مت��ل��ك امل���خ���اب���رات الم��ري��ك��ي��ة ما 
بخ�سو�س  امل��ع��ل��وم��ات  م���ن  ي��ك��ف��ي 
وال�سواريخ،  امل���خ���ت���ربات  م���واق���ع 
ف��ه��ي خم��ف��ّي��ة وحم��م��ّي��ة م���ن قبل 

النظام الكوري ال�سمايل.
اأي�سا  �ستكون  الب�سرية  التكلفة     
�سخمة جدا. ويف نهاية املطاف، ان 
الأمريكية  ال�ستباقية  ال�سربات 
�ستطيح دون �سك بالنظام الكوري 
ال�����س��م��ايل، غ��ري ان��ه��ا ل مي��ك��ن اأن 

ال�سمالية.  ك���وري���ا  م���ن  ردا  مت��ن��ع 
وال����ه����دف م���وج���ود وع���ل���ى مرمى 
حجر: مدينة �سيول، التي ي�سكنها 
ما ل يقل عن 10 مايني ن�سمة، 
اىل جانب ان التكلفة القت�سادية 
وال�سيا�سية التي �ستنجم عن ذلك 
بالن�سبة  اي�سا  ت�سورها  ميكن  ل 

لاأمريكيني.

��سرت�تيجية �ملجنون  -  3
   ل اتفاق داخل الوليات املتحدة 
ح���ول ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي يجب 
اع���ت���م���اده���ا. ف���ال���رئ���ي�������س دون���ال���د 
ت��رام��ب م��ن��دف��ع ب�سكل وا���س��ح، يف 
ح��ني يبدو ه��دف وزي��ر اخلارجية 
احتمال  ه���و  ت��ي��ل��ر���س��ون،  ري��ك�����س 
العودة اإىل احلوار. فهل �سيميلون 

احل�سري تقريبا لكوريا ال�سمالية، 
اجلنوبية.  كوريا  عن  كبري  بفارق 
الرئي�سي  امل�������زود  ه����ي  ف��ال�����س��ني 
بالنفط لكوريا ال�سمالية، واحلظر 
النفطي على وجه التحديد هو ما 
نيكيت،  لفالريي  بالن�سبة  ينق�س، 
اأن  لأن��ه من دون النفط، ل ميكن 

يكون هناك جي�س.
    كما ت�سعى ال�سني اأي�سا للحفاظ 
ع��ل��ى ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��ازل��ة، لأن 
كوريا املوحدة غري املوالية لل�سني 
لي�ست يف م�سلحتها، بل ُينظر اإىل 
ا�سرتاتيجي  مك�سب  اأنه  على  ذلك 
للوليات املتحدة، وبالتايل هزمية 
لل�سني ومع ذلك، ل �سك اأن اجلار 
الكبري يف�سل نظاما اأكرث انفتاحا 
ليمّكنه  ال�������س���م���ال���ي���ة،  ك����وري����ا  يف 

�ل�سيني �حلل   -  4
    يف تغريدة موؤخرا، عرّب دونالد 
من  امله”  “خيبة  ع���ن  ت���رام���ب 
الذي  ال�سراع  يف  ال�سني  تقاع�س 
ال�سمالية.  ك��وري��ا  ���س��د  ي��خ��و���س��ه 
دورا  دائما  لعبت  بكني  اأن  �سحيح 
م��ل��ت��ب�����س��ا. ت�������س���وت ال�������س���ني على 
تقارير  ت�سري  ح��ني  يف  ال��ع��ق��وب��ات، 
اآخ���ره���ا يف  امل��ت��ح��دة، وك����ان  الأمم 
زال���ت  م���ا  ان���ه���ا   ،2017 ف���رباي���ر 
تنفيذ  يف  ال�����س��رام��ة  اإىل  ت��ف��ت��ق��ر 

العقوبات القت�سادية.
    والأ���س��واأ من ذل��ك، انه منذ عام 
العقوبات  اأوىل  ت���اري���خ   ،2006
ال��ت��ج��ارة بني  زادت  الق��ت�����س��ادي��ة، 
ال���ب���ل���دي���ن ع�������س���رة اأ�����س����ع����اف، مما 
التجاري  ال�سريك  ال�سني  يجعل 

تو�سح  ك���م���ا  ب����ق����وة،  ق��ل��ق��ه  ي���ث���ري 
اإ�سارة قوية اإىل  الباحثة. كما انها 
ال�سني: اإذا مل تغرّي بكني ال�سرعة 
النظام  ج���م���اح  وك���ب���ح  ل��ل�����س��ي��ط��رة 
تخاطر  ف��اإن��ه��ا  ال�سمايل،  ال��ك��وري 
بتدخل ا�ستباقي ووقائي للوليات 
النظام،  انهيار  وبالتايل  املتحدة، 

وهو ل تتخيله او تريده بكني.
مواقفها  ال�سني  عّدلت  وفعا،     

وطورتها.
العقوبات  ع��ل��ى  الت�سويت  فبعد   
جمل�س  يف  اأغ�����س��ط�����س   6 الأح������د 
ال�سيني  ال�����وزي�����ر  ق�����ال  الأم���������ن، 
قمة  علنا يف  اخل��ارج��ي��ة  ل��ل�����س��وؤون 
يجب  ال�سمالية  كوريا  اأن  اآ�سيان، 
الختبارات  اج��راء  عن  تتوقف  اأن 

ال�ستفزازية.

عندما يعزف كيم على اوتار احلرب

هل يفعلها ترامب

دعم داخلي للزعيم الكوري ال�سمايل

فاتورة ب�سرية عالية للحرب

- ال�سربات ال�ستباقية الأمريكية �ستطيح بالنظام 
الكوري ال�سمايل لكنها لن متنع رده 

- التو�سيح املطلوب: هل يريد المريكان كوريا �سمالية 
خالية من الأ�سلحة النووية اأو جتميد قدراتها النووية؟ 

- كوريا املوحدة غري املوالية لل�سني مك�سب 
ا�سرتاتيجي للوليات املتحدة وبالتايل هزمية لل�سني

- الختزال ميكن اأن يوؤدي اإىل اأخطاء يف 
التقييم من �سانها ان تقود اىل ت�سعيد ع�سكري

الو�سيط ال�سيني مفتاح احلل ولكن ال�سواريخ الكورية تهديد مبا�سر

- احللول على املدى الطويل متر عرب الو�سيط ال�سيني

- العرتاف بكوريا ال�سمالية كقوة نووية غري وارد بالن�سبة للمجتمع الدويل باأ�سره
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املال والأعمال
وفد م�سري يزور دوًل عربية حلل م�سكالت الت�سدير 

•• القاهرة-رويرتز:

قال وزير التجارة وال�سناعة طارق قابيل ام�س اجلمعة اإن 
ال��دول العربية ال�سهر  ال��وزارة �سيزور عددا من  وفدا من 

املقبل حلل م�سكات توؤثر على الت�سدير.
وتواجه ال�سادرات الزراعية امل�سرية م�ساكل بعد اأن حظرت 
والفاكهة من  ا�سترياد بع�س اخل�سر  دول غربية وعربية 
متوز  يوليو  يف  ال�سعودية  املبيدات.وحظرت  ب�سبب  م�سر 
كما  املبيدات  متبقيات  ب�سبب  امل�سرية  الفراولة  ا�سترياد 
حظر  ني�سان  اأب��ري��ل  يف  املتحدة  العربية  الإم����ارات  اأعلنت 

ا�سترياد الفلفل امل�سري باأنواعه. 

وحظر ال�سودان يف مايو اأيار دخول ال�سلع امل�سرية الزراعية 
واحليوانية.

“وفدا  اأن  منه  ن�سخة  روي���رتز  تلقت  ال���ذي  ال��ب��ي��ان  وذك���ر 
العربية  الدول  بزيادة عدد من  �سيقوم  التجارة  من وزارة 
وحل  امل�سرية  لل�سادرات  للرتويج  املقبل  ال�سهر  منت�سف 
لهذه  الت�سدير  معدلت  على  توؤثر  التي  امل�سكات  كافة 

الدول«.
ومل يذكر البيان املزيد من التفا�سيل بخ�سو�س الزيارة.

الت�سديري  املجل�س  رئي�س  دم��ردا���س  احلميد  عبد  ك��ان 
باإمكانية  ت��ف��اوؤل��ه  اأب���دى  م�سر  يف  ال��زراع��ي��ة  للحا�سات 
لقتحام  ت�سعى  ب��اده  اإن  وق��ال  الت�سدير  م�ساكل  ت�سوية 

اأ�سواق عاملية جديدة لت�سدير اخل�سر والفاكهة.
وذكر دمردا�س يف مقابلة مع رويرتز اأجريت يف وقت �سابق 
هذا الأ�سبوع �سيكون هناك وفد م�سري ر�سمي يزور الدول 
الدول  تلك  تعاود  اأن  ناأمل  املنتجات.  بع�س  حظرت  التي 
ال�سترياد من م�سر قبل بداية املو�سم الت�سديري اجلديد 

الذي يبداأ يف نوفمرب.
ويبلغ حجم �سادرات م�سر من احلا�سات الزراعية للدول 

العربية نحو 1.2 مليون طن �سنويا.
 1.8 نحو  الفاكهة  م��ن  ال�سنوية  م�سر  ���س��ادرات  وتبلغ 
مليون طن واخل�سر نحو 1.4 مليون طن. وت�سدر م�سر 

نحو 90 منتجا من اخل�سر والفاكهة وفقا لدمردا�س.

الفالح ل ي�ستبعد مزيدا من تخفي�سات النفط 
•• دبي-رويرتز:

ال�سعودي خالد  الطاقة  اإن وزير  ام�س اجلمعة  الأو�سط  ال�سرق  قالت �سحيفة 
لن  اململكة  اأن  على  �سدد  لكنه  النفط  لإنتاج  جديدا  خف�سا  ي�ستبعد  ل  الفالح 
“احتمال  قوله  الفالح  عن  ال�سحيفة  اجلانب.ونقلت  اأحادية  اإج���راءات  تتخذ 
ا�ستمرار خف�س الإنتاج مطروح، واإذا كانت هناك حاجة لأي اإجراء اإ�سايف، �سواء 
التفاق  �ستدر�س يف حينها، ويجري  فاإنها  الإنتاج،  تغيري م�ستويات  اأو  بتمديد 
من خال 24 دولة«.وقال الفالح، الذي اأجرى هذا الأ�سبوع حمادثات مع وزير 
النفط العراقي جبار اللعيبي، اإنه اطماأن ملا �سمعه من الوزير العراقي “حول 
�سرامة احلكومة ووزارة النفط يف العراق جتاه تطبيق اتفاق خف�س الإنتاج واأن 
م�ستوى ال�سادرات العراقية يف الأ�سهر الأخرية انخف�س بكميات ملمو�سة ميكن 

بح�سب ال�سحيفة. قيا�سها مبا كان عليه يف الربع الرابع من العام املا�سي”، 

•• نيويورك-اأ ف ب:

م�سرف  ب���ا����س���م  م���ت���ح���دث  اع���ل���ن 
ل��وك��ال��ة فران�س  ���س��وي�����س  ك��ري��دي 
ب����ر�����س ان������ه م���ن���ع و�����س����ط����اءه من 
بدين  مرتبطة  �سفقات  اي  اب���رام 
املالية  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا  او  ف���ن���زوي���ا 
الرئي�س  حكومة  عن  ت�سدر  التي 

نيكول�س مادورو.
امل�سرف  طلب  داخلية  مذكرة  ويف 
ال�������س���وي�������س���ري م����ن و����س���ط���ائ���ه ال 
احدهما  ���س��در  ب�����س��ن��دي��ن  مي�����س��وا 
النفطية  ال�سركة  ع��ن   2014 يف 
ال��ف��ن��زوي��ل��ي��ة ال��ع��ام��ة وال��ث��اين عن 

احلكومة الفنزويلية مبا�سرة.
كما طلب من موظفيه ال مي�سوا 
���س��درت عن  م��ال��ي��ة  ب���اي منتجات 
الول من  ب��ع��د  م������ادورو  ح��ك��وم��ة 

•• وا�شنطن-رويرتز:

بوترية  املتحدة  الوليات  يف  امل�ستهلكني  اأ�سعار  ارتفعت 
اإىل ت�سخم  املتوقع يف يوليو متوز مبا ي�سري  اأق��ل من 
حمدود قد يدفع جمل�س الحتياطي الحتادي البنك 
اأ�سعار  ت��وخ��ي احل���ذر يف رف���ع  اإىل  امل��رك��زي الأم��ري��ك��ي 

الفائدة جمددا هذا العام.
اإن  ام�����س اجل��م��ع��ة  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ع��م��ل  وق���ال���ت وزارة 
موؤ�سرها لأ�سعار امل�ستهلكني ارتفع 0.1 يف املئة ال�سهر 
حزيران.  يونيو  يف  تغيري  دون  ا�ستقر  بعدما  املا�سي 
 1.7 امل�ستهلكني  اأ�سعار  زاد موؤ�سر  �سنوي  اأ�سا�س  وعلى 

يف املئة ارتفاعا من 1.6 يف املئة يف يونيو حزيران.
اآراءه����م  روي����رتز  ا�ستطلعت  اق��ت�����س��ادي��ون  ك���ان خ���رباء 
باملئة   0.2 امل�ستهلكني  اأ�سعار  يرتفع موؤ�سر  اأن  توقعوا 
يف يوليو متوز واأن يزيد 1.8 يف املئة من م�ستواه قبل 

تتقلب  التي  والطاقة  ال��غ��ذاء  مكونات  عام.وبا�ستبعاد 
املئة  يف   0.1 امل�ستهلكني  اأ���س��ع��ار  موؤ�سر  زاد  اأ���س��ع��اره��ا، 
ي�سمى مبوؤ�سر  وارتفع ما  التوايل.  الرابع على  لل�سهر 
يوليو  حتى  �سهرا   12 يف  الأ�سا�سي  امل�ستهلكني  اأ�سعار 
مدى  على  ال��وت��رية  بنف�س  ليزيد  امل��ئ��ة  يف   1.7 مت��وز 

ثاثة اأ�سهر متتالية.
وقد تثري الزيادة املحدودة يف اأ�سعار امل�ستهلكني انزعاج 
م�سوؤويل جمل�س الحتياطي الحتادي الذين اعتربوا 

اأن انخفا�س معدل الت�سخم اأمر موؤقت.
عند  ت�سخما  الأم��ري��ك��ي  امل��رك��زي  ال��ب��ن��ك  وي�ستهدف 
اثنني يف املئة ويتتبع موؤ�سرا ظل م�ستقرا عند 1.5 يف 
اأيار. ول يزال الت�سخم منخف�سا رغم  املئة منذ مايو 
اأن �سوق العمل تقرتب من حد التوظيف الكامل وهي 
الذي  الوقت  يف  الحت��ادي  الحتياطي  ملجل�س  مع�سلة 

يدر�س فيه ت�سديد ال�سيا�سة النقدية.

اأ�سهم اأوروبا تتجه �سوب اأكرب خ�سارة 
اأ�سبوعية يف 2017 

•• لندن-رويرتز:

تراجعت الأ�سهم الأوروبية للجل�سة الثالثة على التوايل ام�س و�سط موجة 
الأوروبية  ال�سوق  لتتجه  الثقل،  ذات  الأ�سا�سية  امل��وارد  �سركات  لأ�سهم  بيع 
التوترات  ت�ساعد  مع  العام  ه��ذا  الأ�سبوعية  خ�سائرها  اأك��رب  تكبد  �سوب 

ال�سيا�سية الذي اأثر �سلبا على الأ�سهم على م�ستوى العامل.
ونزل املوؤ�سر �ستوك�س 600 لاأ�سهم الأوروبية 0.7 باملئة لت�سل خ�سائره 
اأوائل  منذ  له  اأ�سبوعي  اأداء  اأ���س��واأ  يف  باملئة   2.4 اإىل  الأ�سبوع  م��دى  على 
 50 �ستوك�س  املوؤ�سر  املا�سي.وانخف�س  العام  من  الثاين  ت�سرين  نوفمرب 
لاأ�سهم القيادية يف منطقة اليورو 0.7 باملئة اأي�سا، يف حني هبط املوؤ�سر 
فاينن�سال تاميز 100 الربيطاين الذي ي�سم عددا كبريا من اأ�سهم �سركات 

التعدين بن�سبة 0.8 باملئة.
ووا�سلت اأ�سواق الأ�سهم الآ�سيوية والأمريكية خ�سائرها مع ا�ستداد احلرب 

الكامية بني الوليات املتحدة وكوريا ال�سمالية.
وانخف�س موؤ�سر قطاع املوارد الأ�سا�سية الأوروبي اليوم 2.6 باملئة اإىل اأدنى 

م�ستوياته يف �سهر.
وبي. اأمريكان  واأجنلو  واأنتوفاجا�ستا  وجلينكور  تينتو  ريو  اأ�سهم  وهبطت 

و4.1  باملئة   2.3 بني  تراوحت  بن�سب  واأر�سيلورميتال  بيليتون  اإت�س.بي 
والغاز  النفط  قطاع  موؤ�سر  ن��زول  اإىل  اخل��ام  اأ�سعار  اأدى هبوط  باملئة.كما 

واحدا باملئة وت�سدر �سهم تولو اأويل قائمة اخلا�سرين.
اأداء  اأ���س��واأ  ت�سجيل  �سوب  ليتجه  باملئة   0.9 البنوك  قطاع  موؤ�سر  ون��زل 

اأ�سبوعي يف ت�سعة اأ�سهر.
تراجع  بينما  باملئة   0.7 الفرن�سي   40 كاك  املوؤ�سر  انخف�س  الفتح  وعند 

املوؤ�سر داك�س الأملاين 0.5 باملئة.

يونيو 2017.
و�سيدقق امل�سرف يف كل العاقات 
مع احلكومة الفنزويلية والكيانات 
املرتبطة بها للتاأكد بعدم املجازفة 

ب�سمعته.
ال��ق��رارات غ��داة فر�س  وتاأتي هذه 
ع��ق��وب��ات م��ال��ي��ة ج��دي��دة م��ن قبل 
ع��ل��ى فنزويا  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 

التي و�سف رئي�سها بالديكتاتور.
وت���������س����ت����ه����دف ه��������ذه ال����ع����ق����وب����ات 
م���������س����وؤول����ني ب���ي���ن���ه���م اح������د اخ�����وة 
ت�سافيز  ه��وغ��و  ال��راح��ل  ال��رئ��ي�����س 
اإقامة  يف  �سارك   2013-1999
اجلديدة  ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
ال�سرة  م��ن  ج���زء  يرف�سها  ال��ت��ي 

الدولية.
وي���اأم���ل امل�����س��رف ال�����س��وي�����س��ري يف 
واج��ه��ت��ه جمموعة  و���س��ع  جت��ن��ب 

النفطية الفنزويلية.
وكانت ال�سلطات الأمريكية عاقبت 
ال�سوي�سري  امل�����س��رف  امل��ا���س��ي  يف 

التي  امل�سرفية  �ساك�س  غولدمان 
لأنها  م���اي���و  ن���ه���اي���ة  يف  ان���ت���ق���دت 
ال�سركة  ا�سدرتها  �سندات  ا�سرتت 

ب�سبب عاقاته التجارية مع قادة 
الائحة  ع��ل��ى  م���درج���ة  وان��ظ��م��ة 

ال�سوداء للوليات املتحدة.

زيادة دون املتوقع م�سرف كريدي �سوي�ش مينع �سفقات مرتبطة بدين فنزويال 
لأ�سعار امل�ستهلكني باأمريكا 

غانا ت�سن حملة �سر�سة على مناجم الذهب غري ال�سرعية

توقعت تباطوؤ بعد �ل�سحب من �ملخزونات بعد مر�جعة بيانات تاريخية

وكالة الطاقة: الطلب القوي على النفط يعيد توازن ال�سوق 
•• لندن -رويرتز:

قالت وكالة الطاقة الدولية ام�س اجلمعة اإن الطلب العاملي على النفط 
�سينمو بوترية اأ�سرع من املتوقعة هذا العام مبا ي�ساهم يف تقلي�س تخمة 
املعرو�س رغم ارتفاع اإنتاج اخلام يف اأمريكا ال�سمالية و�سعف التزام اأوبك 

بتخفي�سات الإنتاج.
وعدلت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب يف 2017 اإىل 1.5 مليون برميل 
يوميا مقارنة مع 1.4 مليون برميل يوميا يف تقريرها ال�سهري ال�سابق، 
وقالت اإنها تتوقع منو الطلب مبقدار 1.4 مليون برميل يوميا اإ�سافية 

يف العام املقبل.
واأن يجد  “لبد  لها  باري�س مقرا  تتخذ من  التي  الطاقة  وكالة  وقالت 
اأ�سا�س �سنوي بوترية  املنتجون ما ي�سجعهم يف الطلب، الذي ينمو على 

اأقوى مما كان متوقعا يف البداية«.

واأ�سافت الوكالة التي تقدم امل�سورة للدول ال�سناعية بخ�سو�س �سيا�سة 
الطاقة “�ستتعزز الثقة يف اأن ا�ستعادة التوازن �ست�ستمر اإذا مل يبد بع�س 
املنتجني امل�ساركني يف اتفاقات الإنتاج موؤ�سرات على �سعف عزميتهم يف 

الوقت الذي يعززون فيه مراكزهم«.
وتعكف منظمة البلدان امل�سدرة للبرتول اأوبك على خف�س الإنتاج نحو 
خارج  اآخ��رون  ومنتجون  رو�سيا  تعمل  بينما  يوميا  برميل  مليون   1.2
اآذار  مار�س  يوميا حتى  برميل  األ��ف   600 الإن��ت��اج  املنظمة على خف�س 

2018 بهدف دعم اأ�سعار النفط.
وقالت وكالة الطاقة اإن ن�سبة التزام اأوبك بالتخفي�سات تراجعت اإىل 75 
باملئة يف يوليو متوز وهو اأدنى م�ستوى لها منذ بدء العمل بتخفي�سات 

الإنتاج يف يناير كانون الثاين.
العربية  والإم��ارات  والعراق  اجلزائر  التزام  �سعف  اإىل  الوكالة  واأ�سارت 

املتحدة بتخفي�سات الإنتاج.

اأوبك املعفاة حاليا  وبالإ�سافة اإىل ذلك، �سجلت ليبيا الدولة الع�سو يف 
من التخفي�سات زيادة حادة يف الإنتاج.

ونتيجة لذلك، ارتفع اإجمايل اإمدادات النفط العاملية 520 األف برميل 
امل�ستويات  ع��ن  يوميا  برميل  األ��ف   500 ليزيد  مت��وز  يوليو  يف  يوميا 
امل�سجلة قبل عام. ومما يزيد من التحديات التي يواجهها منتجو النفط 
لدعم اأ�سعار اخلام منو الإنتاج خارج اأوبك، اإذ من املتوقع اأن يرتفع اإنتاج 
 1.4 ومب��ق��دار   2017 يف  يوميا  برميل  مليون   0.7 بواقع  امل�ستقلني 
مليون برميل يوميا يف 2018 بفعل زيادات الإنتاج القوية يف الوليات 

املتحدة التي ل ت�سارك يف التخفي�سات.
غري اأن قوة منو الطلب العاملي ت�ساعد على التخل�س من اخلام الفائ�س، 
بالدول  امل��خ��زون��ات  يف  انخفا�س  ع��ن  ال��دول��ي��ة  ال��ط��اق��ة  وك��ال��ة  وك�سفت 

ال�سناعية يف يونيو حزيران ويوليو متوز.
خم�س  متو�سط  ف��وق  برميل  مليون   219 مرتفعة  امل��خ��زون��ات  وت��ظ��ل 

�سنوات، امل�ستوى الذي ت�ستهدفه اأوبك بخف�س الإنتاج.
لعامي  التاريخية  الطلب  ب��ي��ان��ات  ال��دول��ي��ة  ال��ط��اق��ة  وك��ال��ة  ع��دل��ت  كما 
2015 و2016 يف الدول النامية لتخف�سها 0.2-0.4 مليون برميل 

يوميا.
التقديرات  الطاقة  وكالة  خف�ست  التاريخية،  املراجعات  لتلك  ونتيجة 
مليون   0.4-0.3 بنحو  و2018   2017 لعامي  للطلب  الأ�سا�سية 

برميل يوميا ومن ثم خف�ست الطلب على نفط اأوبك بنف�س القدر.
وقالت الوكالة “خف�س الرقم الأ�سا�سي للطلب يف 2017 مع عدم تغري 
اأرقام املعرو�س يف املقابل يرتتب عليه انخفا�س املخزونات يف وقت لحق 

من العام بوترية اأقل مما كان يعتقد يف البداية على الأرجح«.
الطلب  بيانات  الطاقة  وكالة  تعديل  مع  الأ�سا�س  يف  التغيريات  وج��اءت 
التاريخية لإندوني�سيا وماليزيا واإيران باخلف�س يف حني عدلت بيانات 

الهند بالرفع واأبقت على بيانات ال�سني دون تغيري اإىل حد كبري.

وا�سافت ان املال املتاأتي من اعادة 
بيع الذهب ما بني 100 و300 
ي������ورو(   25 اىل   85( دولر 
املتو�سط ال�سهري يف غانا ي�ساعد 
ع��ل��ى تطوير  امل��ج��م��وع��ات  اي�����س��ا 
القطاع الزراعي، ويتيح لها �سراء 
الخرين،  العائلة  لأف��راد  معدات 
وبالكاد  الأ�سعف.  او  �سنا  الك��رب 
ي��رب��ح امل���زارع���ون م��ا ي�����س��اوي 70 

دولرا يف ال�سهر.
احلكومية  اخلطة  تق�سي  لذلك 
بتطوير القت�ساد الريفي وايجاد 
ت�سجيع  اج����ل  م���ن  ع��م��ل  ف���ر����س 
عمال املناجم غري القانونني على 

الجتاه نحو القطاع الر�سمي.
املوارد  وزارة  با�سم  املتحدث  واكد 
يجب  اوتابيل  اب��راه��ام  الطبيعية 
ان نتمكن خال ال�سنوات اخلم�س 
امل��ق��ب��ل��ة م����ن ت����اأم����ني م���زي���د من 
فر�س العمل. وا�ساف يف امكانهم 
ال�سغرية  اع��م��ال��ه��م  ي���ط���وروا  ان 

اخلا�سة وين�سوا مناجم الذهب.
القانونية  غ����ري  امل���ن���اج���م  ل���ك���ن 

القرى  رج�����ال  ف��ق��ط  ل جت���ت���ذب 
وي����ق����ول  ا�����س����ن����ت����ي.  م���ن���ط���ق���ة  يف 
غروب  بيزن�س  اوك�����س��ف��ور  معهد 
الق��ت�����س��ادي، ان ح���واىل خم�سني 
الفا من الرعايا الجانب يعملون 

اي�سا يف املناجم غري القانونية.
وق���د اع��ت��ق��ل ه���ذه ال�����س��ن��ة 200 
بتجارة  �ساتهم  ب�سبب  �سيني 
مثريين  الر�سمية  غ��ري  ال��ذه��ب 
و�سد  لاأجانب  معادية  م�ساعر 
ال�سينيني يف انحاء الباد. وهذا 
م��ا ح��م��ل ���س��ف��ري ال�����س��ني يف غانا 
ع��ل��ى دع����وة و���س��ائ��ل الع����ام اىل 
�سبط النف�س، طالبا منها تقدمي 
تغطية مو�سوعية مل�سكلة املناجم 

غري القانونية.
واع���ل���ن ال��رئ��ي�����س اك����وف����و-ادو ان 
امل�سلحة  ت��خ��دم  ال��ق��م��ع  ع��م��ل��ي��ات 
�سد  “ل�سنا  وق������ال  ال���وط���ن���ي���ة. 
لكن  ك���ان،  اي  �سد  او  ال�سينيني 
يتعني علينا حماية �سامة بيئتنا 
لتاأمني م�ستقبل اف�سل لاأجيال 

املقبلة«.

ممنوع  ذل����ك  ان  “نعرف  وق�����ال 
الذي  الوحيد  العمل  لكنه  الن، 
ن�ستطيع القيام به هنا. ول نريد 

ان ن�سبح �سارقني«.
وع����دت  احل���ك���وم���ة  ان  وا������س�����اف 

باإيجاد فر�س عمل.
اي����ا م��ن��ه��ا، لذلك  ن���ر  ل��ك��ن��ن��ا مل   
�سنوا�سل العمل يف املناجم خال 

فرتة النتظار.
ا�سهون،  اي�������س���ي  م���ام���ي  وت����وؤك����د 
املركز الفريقي  الباحثة حل�ساب 
انت�سار  ان  الق��ت�����س��ادي،  للتحول 
ن��اج��م يف  ال�سرعية  غ��ري  امل��ن��اج��م 
املزمن  ال��ف��ق��ر  ع���ن  الول  امل���ق���ام 

لاأرياف.
غانا  يف  اج����رت����ه����ا  درا������س�����ة  ويف 
و�سرياليون،  ف��ا���س��و  وب���ورك���ي���ن���ا 
او�سحت الباحثة ان �سبان املناطق 
املنجمية يعتربون ان حفر الر�س 
ويت�سم  الرب��اح  مزيدا من  يوؤمن 
وزراعتها:  حرثها  تفوق  بجاذبية 
فالعمل مرهق لكنه يوؤمن كثريا 

من املداخيل.

•• اكرا-اأ ف ب:

ك���ان���ت ت�سمى  ال���ت���ي  ب������داأت غ���ان���ا 
منها  وحر�سا  الذهب”  “�ساطئ 
ب���ري���ق���ه���ا، حملة  ا����س���ت���ع���ادة  ع���ل���ى 
الذهب  م��ن��اج��م  ع��ل��ى  ل��ل��ق�����س��اء 
بالت�سبب  املتهمة  القانونية،  غري 
ب���اأ����س���رار ب�����س��ري��ة وب��ي��ئ��ي��ة تعترب 
م�سوؤولة عن فائت هائل يف الربح 

متنى به الدولة.
وي����ن����اه����ز ع������دد ال���ع���ام���ل���ني غري 
يف  املليون  املناجم  يف  املحرتفني 
ال�سخور  ي��ح��ف��رون  ف��ه��م  ك��ي��ن��ي��ا. 
وباتوا  النهار  يف  الزئبق  ويلقون 

األد اعداء املدافعني عن البيئة.
الطبيعية  امل�����وارد  وزارة  وت���وؤك���د 
الغانية ان الغالم�سي�س كما ي�سمى 
العاملون يف جمال التعدين غري 
القانوين يف غانا، ت�سببوا بخ�سائر 
�سريبية للدولة بلغت 2،2 مليار 
دولر )اي 1،87 مليار يورو( يف 

العام 2016 وحده.
وق����د ج��ع��ل رئ��ي�����س ال����دول����ة نانا 

وحدها.
الذين  امل��ن��اج��م  ع��م��ال  وي��ع��ر���س 
ي�ستغلون يف ظروف غري م�ستقرة 
وبالغة ال�سعوبة، ول يخ�سعون يف 
الواقع لأي قانون يتعلق ب�سروط 
العمل، حياتهم للخطر من اجل 
احل�سول على ب�سعة غرامات من 

الذهب.
ويف مطلع يوليو، دفن 22 منهم 
لدى انهيار اأحد البار. ويف اعقاب 
جهود اغاثة ا�ستمرت خم�سة ايام 
اعلنتهم  النفاق،  من  لإخراجهم 

ال�سلطات امواتا واأغلقت الآبار.
وك������ان ك���وج���و ك���ن���دان���وب���ا ، اأح����د 
الذين ماتوا، يحفر ال�سخر منذ 
او  بطريقة  ليوؤمن  �سنوات،  �ست 
باأخرى، قوت عائلته. وقال قريبه 
اندرو ان�سابا لوكالة فران�س بر�س 

كان يربح قليا من املال .
وه���و اي�����س��ا ع��ام��ل م��ن��ج��م. لكنه 
التي  القمع  �سيا�سة  من  يتخوف 
ت��ع��ت��م��ده��ا احل���ك���وم���ة، اك����رث مما 

يتخوف من انهيار الحجار. 

اك�������وف�������و-ادو ال�������ذي و�����س����ل اىل 
ال�سنة اجلارية من  احلكم مطلع 
اولويات  واحدة من  ا�ستئ�سالهم، 
ولي��ت��ه. وب��ع��دم��ا ا���س��درت حظرا 
القانونية،  غري  للمناجم  موؤقتا 
اأواخ������ر يوليو  ن�����س��رت احل��ك��وم��ة 
400 من عنا�سر قوى المن يف 

انحاء الباد.
وتبدو املعركة �سر�سة، لأن عملية 
ف��ان��غ��ار ا���س��ف��رت ب��ع��د ا���س��ب��وع عن 
ق��ت��ي��ل واح������د م����ن ال���ع���م���ال غري 
ا�ستانتي  منطقة  يف  ال�سرعيني 
ال��ب��اد خ���ال مواجهات  ب��و���س��ط 

مع اجلي�س.
منذ 2006، بات الذهب امل�سدر 
بالعمات  ل��ل��ع��ائ��دات  ال��رئ��ي�����س��ي 

ال�سعبة يف غانا.
ت��ع��ت��رب ان ن�سف  ل��ك��ن احل��ك��وم��ة 
ال��ع��م��ل��ي��ات امل��ن��ج��م��ي��ة ع��ل��ى نطاق 
ن��ط��اق قنوات  ع��ن  ي��خ��رج  �سغري، 
ال��ر���س��م��ي��ة، م�سرية  ال��ب��ي��ع  اع����ادة 
تكون  ان  مي��ك��ن  امل�����س��ك��ل��ة  ان  اىل 
ال�سرعية  غ��ري  املناجم  م��ن  اك��رب 

منوذج �عالن �لن�سر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: موؤ�س�سة الديب التجارية

CAESAR: طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم :269368     بتاريخ : 2016/03/08
با�س������م :موؤ�س�سة الديب التجارية

وعنوانه:المارات ال�سارقة هاتف: 065340170 فاك�س:065340180 �سندوق الربيد: 28205 
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وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:24 املن�سوجات ومنتجات الن�سيج غري الواردة يف فئات اخرى 
اغطية الفرا�س واملوائد.

و�سف العامة:كلمة مكتوبة باللون ال�سود داخل اطار باللون ال�سود والكلمة باللغة الاتينية
ال�سرتاطات:

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   ال�سبت  12  اأغ�سط�س 2017 العدد 12094

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/04033/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03193/2017  �سكني- ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : �سبكات للخدمات الريا�سيه  - جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ :  حممد حميد نا�سر �سامل العوي�س  

ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاه والقا�سي بالتي:
1- ن�س احلكم - الزام املنفذ �سده ب�سداد ما ي�ستجد من اجرة حتى تاريخ الخاء 

الفعلي مع الزام املنفذ �سده بر�سوم الكهرباء واملياه
2- ن�س احلكم - الزام املنفذ �سده باخاء العني املوؤجرة مو�سوع ال�سند التنفيذي 
املتاأخرة من تاريخ 2016/6/1  املنفذ �سده ب�سداد الج��رة  ال��زام  3- ن�س احلكم - 

حتى تاريخ 2016/8/31   
4- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خال خم�سة ع�سر يوم من تاريخ 
الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خال املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ الجراءات 

القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/5344   

                           املنذرة/  �سركة ات�س ا�س بي �سي ال�سرق الأو�سط املحدودة  
املنذر اليه: فادى ع�سام الرحباين وال�سي �سمري بونخلة - )جمهولة حمل القامة(. 

يلتزم املنذر اليه مبوجب اتفاقية الجارة املوؤرخة يف 20 يونيو 2011 ، وامل�ستندات الخرى ذات 
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املال والأعمال
ال�سعودية تف�سل نيويورك لإدراج اأرامكو رغم املخاطر 

امل�ست�سارون وما يريده ويل العهد.
وذكرت امل�سادر اأن الأمري حممد قد يختار اإدراج اأرامكو يف بور�سة 
نيويورك لعتبارات �سيا�سية، يف �سوء العاقات القائمة منذ فرتة 
املالية  العوامل  اأن  اأ�سافت  لكنها  ووا�سنطن.  الريا�س  طويلة بني 

والتجارية �ستلعب دورا اأي�سا يف الختيار.
واأ�سارت اأرامكو يف بيان اإىل اأنه مل يتم بعد اتخاذ قرار بخ�سو�س 

موقع الإدراج خارج اململكة.
وقالت ال�سركة ردا على طلب من رويرتز للتعليق جميع اخليارات 
ما زالت قيد الدرا�سة. ل يوجد اأي �سرط زمني حمدد لإتخاذ قرار 

فوري.
وميثل طرح نحو خم�سة باملئة من اأ�سهم اأرامكو للبيع العام املقبل 

يتبناها  اإ�ساح طموحة  وه��ي خطة   ،2030 روؤي��ة  ركائز  اإح��دى 
ويل العهد وتهدف اإىل تنويع موارد القت�ساد ال�سعودي وتقلي�س 

اعتماده على النفط.
ع��ددا من  اأن  املا�سي  ال�سهر  روي��رتز  اأبلغت  وكانت م�سادر مطلعة 
الرئي�سي  الإدراج  ب��ور���س��ة  ل��ن��دن  ت��ك��ون  ب���اأن  اأو���س��وا  امل�ست�سارين 
لأرامكو خارج ال�سعودية، وهو ما يرجع لأ�سباب منها خماوف من 
اأك��رب من  الك�سف عن قدر  املتحدة  الوليات  الإدراج يف  اأن يتطلب 

املعلومات احل�سا�سة بخ�سو�س �سركة النفط العماقة.
لكن م�سدرا رفيعا بالقطاع قال اإن من املرجح اأن تكون نيويورك 
بور�ستا  واأح��ج��م��ت   . ال�����س��ع��ودي��ة  للحكومة  امل��ف�����س��ل  اخل��ي��ار  ه��ي 

نيويورك ولندن عن التعقيب.

•• دبي-الريا�ص-لندن -رويرتز:

قالت م�سادر مطلعة لرويرتز اإن ال�سعودية تف�سل نيويورك لاإدراج 
واإن  العماقة،  النفطية  اأرامكو  �سركة  لأ�سهم  الرئي�سي  اخلارجي 
كان بع�س امل�ست�سارين املاليني والقانونيني ر�سحوا لندن باعتبارها 

خيارا ينطوي على قدر اأقل من امل�ساكل واملخاطر.
العام  الطرح  موقع  بخ�سو�س  النهائي  القرار  اأن  امل�سادر  وذك��رت 
�سيتخذه ويل  ال��ع��امل،  نوعه يف  الأك��رب من  �سيكون  ال��ذي  الأويل، 
ال��ع��ه��د ال�����س��ع��ودي الأم����ري حم��م��د ب��ن ���س��ل��م��ان ال���ذي ي�����س��رف على 

�سيا�سات اململكة القت�سادية و�سيا�سات الطاقة.
وت�سري ت�سريحات امل�سادر اإىل اختافات داخلية بني ما يو�سي به 

مليون درهم �أرباح خالل �لن�سف �لأول من �لعام �جلاري  2.7

بن حرمل: وطنية للتكافل ت�سع ا�سرتاتيجية وا�سحة لتحديد القطاعات املُربحة وتطويرها

�سلطان بن �سليم: ننطلق من روؤية حممد بن ر��سد للم�ساركة بتطوير �ملنطقة �لقت�سادية لقناة �ل�سوي�ش

موانئ دبي وهيئة قناة ال�سوي�ش جتمع اأهم مطور عاملي
 للخدمات اللوج�ستية واأكرب م�سروع دويل للمناطق القت�سادية

•• اأبوظبي-الفجر:

ب����ن حرمل  ع���ل���ي  �����س����ع����ادة  اأك�������د 
اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ال��ظ��اه��ري 
�سركة الوطنية للتكافل مبنا�سبة 
الن�سف  للنتائج  ال�سركة  اإع��ان 
�سهد   2016 ع���ام  ب����اأن  ���س��ن��وي��ة 
لأداء  وت����ع����زي����ز  دع������م  ع���م���ل���ي���ات 
ال�سركة  ق��ام��ت  ح��ي��ث  ال�����س��رك��ة، 
ب��اإي��ق��اف ب��ع�����س ال��ع��م��ل��ي��ات التي 
بع�س  خ�����س��ارة  يف  تت�سبب  ك��ان��ت 
ال�سركة  ق��ام��ت  ك��م��ا  ال��ق��ط��اع��ات، 
وا�سحة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ب��و���س��ع 
املُربحة  ال���ق���ط���اع���ات  ل��ت��ح��دي��د 

وتطويرها. 
وقد انعك�س جناح ال�سرتاتيجية 
حتقيقها،  مت  ال���ت���ي  الأرق�������ام  يف 
حيث اأظهرت النتائج باأن عمليات 
التكافل حققت وللمرة الأوىل يف 
تاريخ ال�سركة فائ�ساً بلغ مقداره 
بعجز  م��ق��ارن��ة  دره����م  األ���ف���اً   44
مليون.   7.3 ن��ح��و  اإىل  و����س���ل 
م��ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى اأظ��ه��ر الربح 
 272% بن�سبة  الج��م��ايل من��واً 
مقارنة  م���ل���ي���ون   2.7 ومب���ب���ل���غ 

بعجز و�سل اإىل 1.5 مليون.
وطنية  �����س����رك����ة  ح���ق���ق���ت  وق�������د 
2.7 مليون  اأرباح  للتكافل �سايف 
من  الول  الن�سف  خ��ال  دره���م 

العام اجلاري،
 م���ق���ارن���ة ب��خ�����س��ائ��ر ب��ل��غ��ت 1.6 
خ���ال ن��ف�����س ال���ف���رتة م���ن العام 
ب��ف�����س��ل حت�سن  امل���ا����س���ي، وذل�����ك 
امل�سروفات  وتر�سيد  الإي�����رادات 

الذهب م�ستقر قرب اأعلى م�ستوى يف �سهرين 
•• بنجالورو-رويرتز:

�سهرين  من  اأك��رث  يف  م�ستوياتها  اأعلى  لم�ست  بعدما  الذهب  اأ�سعار  ا�ستقرت 
ام�س اجلمعة مع ت�ساعد التوترات بني الوليات املتحدة وكوريا ال�سمالية مما 
دفع امل�ستثمرين لاإقبال على �سراء املعدن النفي�س باعتباره ماذا اآمنا.وقال 
التي حققها  املكا�سب  “معظم  اأو.�سي.بي.�سي  بارنابا�س جان املحلل لدى بنك 

الذهب ترجع اإىل زيادة الطلب على املاذات الآمنة«.
وحذر الرئي�س الأمريكي رونالد ترامب كوريا ال�سمالية جمددا اأم�س اخلمي�س 
ال�سابق  ت��ه��دي��ده  اإن  ق��ائ��ا  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ح��ل��ف��اء  اأو  ج���وام  م��ن مهاجمة 
مبواجهة بيوجنياجن “بالنار والغ�سب” اإذا �سنت هجوما رمبا مل يكن �سارما 
تعترب  التي  الأ�سول  الطلب على  املخاطر اجليو�سيا�سية  تعزز  يكفي.وقد  مبا 
الفورية  املعامات  يف  الذهب  الذهب.وتراجع  مثل  الآمنة  ال�ستثمارات  من 
0.1 باملئة اإىل 1284.64 دولر لاأوقية )الأون�سة( بحلول ال�ساعة 0616 
بتوقيت جرينت�س، لكنه يتجه �سوب حتقيق مكا�سب اأ�سبوعية تزيد على اثنني 

باملئة.
ويف وقت �سابق من اجلل�سة �سجل املعدن الأ�سفر اأعلى م�ستوياته منذ الثامن 

من يونيو حزيران عند 1288.92 دولر لاأوقية.
دي�سمرب  ت�سليم  الآجلة  الأمريكية  العقود  يف  يذكر  تغريا  الذهب  ي�سجل  ومل 

كانون الأول لي�ستقر عند 1290.50 دولر لاأوقية.
ومن بني املعادن النفي�سة الأخرى، انخف�ست الف�سة 0.3 باملئة اإىل 17.04 
14 يونيو حزيران عند  اأعلى م�ستوى لها منذ  دولر لاأوقية بعدما �سجلت 
مكا�سب  لتحقيق  املعدن  ويتجه  ال�سابقة.  اجلل�سة  لاأوقية يف  دولر   17.24
متوز  يوليو  منذ  نوعها  م��ن  الأك���رب  وه��ي  باملئة  خم�سة  على  ت��رب��و  اأ�سبوعية 
2016.وزاد الباتني 0.4 باملئة اإىل 980.10 دولر لاأوقية بعدما لم�س 
984.60 دولر لاأوقية خال  اأبريل ني�سان عند   18 اأعلى م�ستوياته منذ 

اجلل�سة. و�سعد املعدن نحو اثنني باملئة منذ بداية الأ�سبوع.

املنتج  ودع������م  م���ن���اف�������س،  ب�����س��ع��ر 
جيداً،  حم��ددة  خدمات  مبعايري 
اخلدمة  ت���ق���دمي  م���ن  وال���ت���اأك���د 
تعلم  بيئة  وخلق  م�ستمر،  ب�سكل 

اإيجابية للموظفني.
ه���ذه  اأن  م�����ن  ال�����رغ�����م  وع����ل����ى   
املبادرات مل تكن مرتبطة بالنمو 
اأن  اإل  ال�������س���وق،  يف  احل�����س��ة  اأو 
اللتزام بهذه املبادئ �سيوؤدي اإىل 
رفع درجة اجلودة ملنتجاتنا ورفع 
و�سركاء  ال��ع��م��اء  ر���س��ا  م�ستوى 
التوزيع الذين يقومون بتجديد 
�سيوؤدي  الذي  الأم��ر  بولي�ساتهم 
اإىل رفع ر�سى عمائنا بالإ�سافة 
كما  مالية،  اإي����رادات  حتقيق  اإىل 
التو�سع  عمليات  تنفيذ  �سيدعم 

امل�ستقبلية لل�سركة.
ال�سركة  اأن  ال��ظ��اه��ري  واأ����س���اف 
يف  ال�ستثمار  امل�ستقبل  يف  تعتزم 
ال�ستثمارية  القطاعات  عدد من 
التكنولوجيا  يف  ال�ستثمار  منها 
الأعمال  ل�����س��رك��اء  ت�����س��م��ح  ال��ت��ي 
والعماء التابعني لنا باحل�سول 
اأ�سهل،  و����س���ول  اإم���ك���ان���ي���ة  ع��ل��ى 
الت�سغيل،  تكاليف  من  والتقليل 
والتطوير،  التعلم  عمليات  ودعم 
وت��ط��وي��ر م���ه���ارات الك���ت���ت���اب ما 
اأعمال  اك��ت��ت��اب  ع��ل��ى  ���س��ي�����س��اع��د 
املنتجات  قطاعات  �سمن  مربحة 
الرئي�سية اخلا�سة بنا – التاأمني 
املركبات،  على  والتاأمني  الطبي، 
يتاألف  وال���ذي  الفني،  وال��ت��اأم��ني 
م�����ن امل���م���ت���ل���ك���ات، وال���ه���ن���د����س���ة، 

وغريها

مل�����س��ت��ق��ب��ل قطاع  روؤي����ت����ه  وح�����ول 
قال  الإم�����ارات،  دول���ة  يف  التكافل 
التكافل  ق��ط��اع  ال��ظ��اه��ري: مي��ر 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  يف 
حالياً،  ال���ت���ح���دي���ات  م����ن  ب���ع���دد 
املتعلقة  اجل��دي��دة  فالت�سريعات 
اإىل  اأدت  وامل���اءة  بال�ستثمارات 
واأجربت  ال�سغوط  بع�س  فر�س 
الرتكيز  لعلى  ال�����س��رك��ات  بع�س 

على الربحية الت�سغيلية.
هذا  اأداء  لتح�سني  حاجة  هناك   
ال��ق��ط��اع وه���ذا الأم���ر وا���س��ح من 
بلغا  حيث  ال�سوق:  بيانات  خال 
ال�سوق  يف  ت��ك��اف��ل  ح�����س��ة  ق��ي��م��ة 
 2016 ع���ام  يف   12% ح����وايل 
من اإجمايل �سوق التاأمني مقارنة 
حققتها  ال��ت��ي  الخ����رتاق  بن�سبة 
بلغت  والتي  الإ�سامية  امل�سارف 

 .25%
اخل�سارة  م���ع���دل  م��ت��و���س��ط  اأم�����ا 
فقد  التقليدية  لل�سركات  املرجح 
بلغ %67 مقارنة بن�سبة 75% 
ل�سركات التكافل، ومعدل ت�سغيلي 
مركب بلغ %99 مقارنة بن�سبة 

%102 ل�سركات التكافل. 
بلغ العائد على الأ�سهم لل�سركات 
التقليدية حوايل %6.4 مقارنة 

بن�سبة %2 ل�سركات التكافل. 
�سركات  ع���ل���ى  ب������اأن   : واأ������س�����اف 
ال��ت��ك��اف��ل ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى حماولة 
اإن  باأننا  واأوؤم����ن  اأدائ��ه��ا،  حت�سني 
مت��ك��ن��ا م���ن ال��ع��م��ل ع��ل��ى تطوير 
العمليات فاإننا م�ستقبلنا �سيكون 

م�سرقاً.

خطط ال�سركة لتحقيق النمو يف 
على  الرئي�سية  الأعمال  جمالت 
القادمة  ال��ث��اث  ال�سنوات  م��دار 
ُن��خ��ط��ط لأن  اإذ  ج�����داً،  ط��م��وح��ة 
5 �سركات  ن�سبح من بني اأف�سل 
���س��رك��ة تقوم  ال�����س��وق،  ت��ك��اف��ل يف 
فيها القيادة على اأ�سا�س الربحية 
ولي�س على اأ�سا�س مقدار احل�سة 

يف ال�سوق.
وح���������ول ال���ت���خ���ط���ي���ط لإط�������اق 
برامج تاأمني جديدة يف ال�سنوات 
بالقول:  الظاهري  رد  ال��ق��ادم��ة، 
مع قيام ال�سركة بتثبيت نتائجها 
هناك  م�ستقرة،  وجعلها  امل��ال��ي��ة 
قاعدة  وت��ن��وي��ع  لتو�سيع  خ��ط��ط 
ويتم  ال�سركة،  وعماء  منتجات 
املبادرات  م��ن  ع��دد  تنفيذ  حالياً 
اجلديدة التي من �ساأنها اأن متنح 
�سركة وطنية امليزة يف ال�سوق من 

حيث البتكار والإبداع فيها. 
وا�������س������ت������ع������ر�������س ال������ظ������اه������ري 
ت�سعى  ال����ت����ي  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
تعزيز  اىل  خالها  م��ن  ال�سركة 
اأعلى  وحتقيق  ال�سوق  يف  و�سعها 
بالقول:  والرب��������اح،  الي��������رادات 
 2016 ق��ام��ت ال�����س��رك��ة يف ع���ام 
الأعمال  ا�سرتاتيجية  مبراجعة 
اخلا�سة بها وقررت اأنها يف حاجة 
اإىل مراجعة بع�س خطط العمل 
والإج��راءات الإداري��ة فيها والتي 
التي  املبادرات  ت�سمنت عدداً من 
منها  نذكر  ال�سركة  اإدارة  تبنتها 
اإىل  ال�ستماع  املثال:  �سبيل  على 
املنا�سب  باملنتج  العميل، وتزويده 

وترتكز روؤيتها على توفري اأف�سل 
حلول التكافل يف ال�سوق. مل تكن 
املجال  ه��ذا  يف  الوحيدة  ال�سركة 
ي��ك��ن ه���ن���اك م���ن يقدم  ل��ك��ن مل 
خ���دم���ات ب���ج���ودة ع��ال��ي��ة يف ذلك 

الوقت.
خارجة  ظ������روف  ب�����س��ب��ب  ل���ك���ن   
ال�سركة  واج��ه��ت  �سيطرتها  ع��ن 
اخل��ارج��ة عن  ال��ت��ح��دي��ات  بع�س 
تكبدها  اإىل  اأدى  مم��ا  �سيطرتها 
تقدمي  لكن من خال  خل�سائر. 
عاقة  واإن�����س��اء  ج��دد  م�ساهمني 
والتي  تكافل،  املدينة  �سركة  م��ع 
املزودين  اأه��م  م��ن  واح���دة  تعترب 
التي  وال��ت��ح�����س��ي��ن��ات  ُع����م����ان،  يف 
متت على النتائج املالية لل�سركة 
ب���اإم���ك���ان ال�����س��رك��ة الآن  ���س��ي��ك��ون 
تنفيذ روؤيتها ولعب دورها كقائد 
تكافل  اأع���م���ال  اإن�����س��اء  يف جم���ال 
امل�سلحة  اأ�سحاب  جلميع  ُمربح 
امل���رت���ب���ط���ني ب���ه���ا – وال���ع���م���اء، 
اإن  وامل����وظ����ف����ني.  وامل�������س���اه���م���ني 

الإدارية.
نتائج  ال�������س���رك���ة  ح���ق���ق���ت  وق������د 
عملياتها  م�ستوى  على  ايجابية 
اىل  اأدى  ال���ذي  الم���ر  الرئي�سية 
زي������ادة م��ل��ح��وظ��ة يف اإي���رادات���ه���ا 

الت�سغيلية.
اأن  اإىل �سرورة  بن حرمل  واأ�سار 
عام  يف  ال�سركة  اأداء  قيا�س  يتم 
مع  مت�سل  �سياق  �سمن   2017
املا�سية،  ال�����س��ن��وات  م��ا مت خ��ال 
ت�سجل  ك��ان��ت  ال�����س��رك��ة  اأن  ح��ي��ث 

خ�سائر حتى عام 2015. 
مت  اأن  وب���ع���د   2016 ع����ام  ويف 
اإع��ادة هيكلة كبرية  تنفيذ عملية 
يف ال�����س��رك��ة وال��ت��ي ك���ان ل��ه��ا اأثر 
اإنهاء  من  ال�سركة  مّكن  اإيجابي 
بع�س  ب��ت��ح��ق��ي��ق   2016 ع�����ام 
ال�سركة  اأداء  واك��ت�����س��ب  الأرب�����اح، 
زخماً اإ�سافياً يف عام 2017 مما 
اأدى اإىل حتقيق نتائج اأف�سل من 

املتوقع خال الربع الثاين. 
اعتماد  اأن  ح����رم����ل  ب����ن  وذك�������ر 
قبل  م��ن  م��درو���س��ة  ا�سرتاتيجية 
يف  جن��ح��ت  ق���د  الإدارة  جم��ل�����س 
الربحية،  اىل  ال�����س��رك��ة  حت����ول 
ت�����س��ري يف  ال�������س���رك���ة  اأن  وي����وؤك����د 
الجت�����اه ال�����س��ح��ي��ح، ح��ي��ث تركز 
العماء  ر�����س����ا  ع���ل���ى  ال������غ������دارة 

وتقدمي اأف�سل اخلدمات
النمو  ب��خ��ط��ط  ي��ت��ع��ل��ق  وف���ي���م���ا 
ال�سركة  ت��ع��ت��زم  ال��ت��ي  وال��ت��و���س��ع 
القيام بها خال ال�سنوات املقبلة، 
الإدارة:  جمل�س  رئ��ي�����س  اأ����س���اف 
اإن�����س��اء ال�����س��رك��ة ع���ام 2011  مت 

ت��وف��ر جم��م��وع��ة وا�سعة  ك���م م��رب��ع 
من الفر�س ال�ستثمارية والتنموية 
اإىل  للميناء  الكلية  امل�ساحة  لت�سل 
70 كم، فيما يجري تطوير منطقة 
�سرق بور�سعيد حاليا لت�سبح مركز 
اىل  بالإ�سافة  رئي�سي  �سحن  اإع���ادة 

مركز لوج�ستي متعدد الو�سائط.
املنطقة  م�����������س�����روع  ي���������س����م  ك����م����ا 
تطوير  ال�سوي�س  لقناة  القت�سادية 
وميناء  ال���ق���ن���ط���رة  غ�����رب  م��ن��ط��ق��ة 
وميناء  ال��ع��ري�����س  وم��ي��ن��اء  الأدب���ي���ة 
الطور ومنطقة �سرق الإ�سماعيلية.

وت�����س��ت��ك��م��ل جم��م��وع��ة م���وان���ئ دبي 
الرائدة  م�����س��ارك��ت��ه��ا  ع���رب  ال��ع��امل��ي��ة 
القت�سادية  امل��ن��ط��ق��ة  ت��ط��وي��ر  يف 
ل�ستباق  ج��ه��وده��ا  ال�سوي�س  لقناة 
واملناطق  امل����وان����ئ  ���س��ن��اع��ة  ت���ط���ور 
ا�ست�سراف  عرب  العاملية  اللوج�ستية 
امل�سروعات  بتنفيذ  والبدء  امل�ستقبل 
ال�سرتاتيجية ال�سرورية ل�ستيعاب 
على  القادمة  ال��ت��ط��ورات  متطلبات 
والتجارة  ال��دويل  القت�ساد  �سعيد 
ال��ع��امل��ي��ة ا����س���ت���ع���دادا ل��ت��ن��ف��ي��ذ خطة 
وتطبيق   2071 الم����ارات  مئوية 
X10 التي تهدف اىل  مبادرة دبي 
العامل  م���دن  �ستطبقه  م��ا  تطبيق 
، حيث  ���س��ن��وات   10 ب��ع��د  الأخ�����رى 
مبادرة  العاملية  دب��ي  م��وان��ئ  ت��واك��ب 
“ احلزام والطريق” التي اأطلقتها 
وتعترب  ال�سعبية  ال�سني  جمهورية 
من اأبرز م�ساريع تطوير التجارة يف 
املن�سة  �ست�سكل  ال�21، حيث  القرن 
التجاري  ل��ل��ت��ع��اون  الأك����رب  ال��ع��امل��ي��ة 
جذريا  حت��ول  و�ستحدث  الإقليمي 
يف اق��ت�����س��ادات ال���دول ال��واق��ع��ة على 
امتداد طريق احلرير القدمي خال 
باأن  علما  ال��ق��ادم��ة  القليلة  ال��ع��ق��ود 
جمموعة  موانئ دبي العاملية تدير 
20 ميناء على هذا  اأك��رث من  نحو 
“احلزام  الطريق، ولتطبيق مبادرة 
اىل  امل��ج��م��وع��ة  ب����ادرت  والطريق” 
اإطاق اأول قطار ت�سدير من اململكة 
املتحدة اإىل ال�سني، عرب موانئ دبي 
على  يحمل  غيتواي  العاملية-لندن 
م���ن احلاويات  ك���ب���رياً  ع�����دداً  م��ت��ن��ه 
انطلق  الربيطانية،  بال�سلع  املليئة 
احلديدية  ال�������س���ك���ك  حم���ط���ة  م����ن 
لندن غيتواي يف  املتطورة يف ميناء 
مدينة  نحو  اإ�سيك�س  �ساوث  منطقة 
�سرقي  ت�سيجيانغ  مبقاطعة  ي��ي��وو 

ال�سني. 

••  ال�شوي�ص-الفجر:

العاملية  امل���ن���اط���ق  ���س��ن��اع��ة  دخ���ل���ت 
مرحلة  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة  ل���ل���خ���دم���ات 
ال�ساعد  تطورها  م�سار  يف  ج��دي��دة 
م�سرتكة  تنمية  �سركة  تاأ�سي�س  مع 
العاملية  دب��ي  م��وان��ئ  جمموعة  ب��ني 
ملنطقة  القت�سادية  العامة  والهيئة 
اإطاقها  مت  وال��ت��ي  ال�سوي�س،  قناة 
الرئي�س  م���واف���ق���ة  ع����رب  ر����س���م���ي���اً 
عبدالفتاح ال�سي�سي رئي�س جمهورية 
م�سر العربية على ان�سائها ك�سركة 
لتقوم  م�����س��رتك��ة  رئ��ي�����س��ي��ة  ت��ن��م��ي��ة 
قناة  منطقة  يف  م�سروعات  بتنفيذ 
الجتماع  خ���ال  وذل���ك  ال�����س��وي�����س، 
القاهرة  يف  ���س��ي��ادت��ه  ع��ق��ده  ال����ذي 
رئي�س  �سليم  بن  اأحمد  �سلطان  مع 
جمل�س الإدارة، والرئي�س التنفيذي 
ملجموعة موانئ دبي العاملية، رئي�س 
موؤ�س�سة املوانئ واجلمارك واملنطقة 
م���ه���اب ممي�س  وال���ف���ري���ق  احل�������رة، 
ورئي�س  ال�سوي�س  قناة  هيئة  رئي�س 
ملنطقة  القت�سادية  العامة  الهيئة 

قناة ال�سوي�س.
وق��د ج��اء ه��ذا احل���دث القت�سادي 
م�سرية  ليتوج  ال��ه��ام  وال�ستثماري 
مل��ن��ط��ق��ة قناة  ال�������س���ام���ل  ال���ت���ط���وي���ر 
ال�سوي�س والتي تعد من اأهم املناطق 
املوانئ  خ���دم���ات  ل��ت��ط��وي��ر  ال��ع��امل��ي��ة 
واللوج�ستية  ال��ت��ج��اري��ة  وامل��ن��اط��ق 
العامل  يف  املناطق متيزاً  اأك��رث  ومن 
ال�����س��ع��ي��د الق��ت�����س��ادي، نظراً  ع��ل��ى 
ل���ق���رب���ه���ا م�����ن خم���ت���ل���ف الأ������س�����واق 
العاملية، وا�ستحواذها على جزء كبري 
م��ن ح��رك��ة ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة  التي 
املائية  القناة  ال�سوي�س  قناة  تعرب  
العامل والتي متثل عموداً  الأهم يف 
فقرياً للنقل البحري على ال�سعيد 
���س��ت��ق��وم جمموعة  ح��ي��ث  ال������دويل، 
م���وان���ئ دب����ي ال��ع��امل��ي��ة ال���ت���ي تتوىل 
ميناء   78 اأك��رث من  واإدارة  تطوير 
ت��ت��وزع على  وب��ري��ة  وحمطة بحرية 
باإن�ساء منطقة  ال�ست  العامل  ق��ارات 
���س��ن��اع��ي��ة ول��وج�����س��ت��ي��ة وجت���اري���ة 
اخلدمات  ك���اف���ة  ت�����س��م��ل  م��ت��ك��ام��ل��ة 
يف  والرتفيهية  ال�سكنية  وامل��ن��اط��ق 

منطقة قناة ال�سوي�س القت�سادية.

م�سروع حيوي
�سليم:  ب���ن  اأح���م���د  ���س��ل��ط��ان  وق�����ال 
ال�سديدة  التوجيهات  من  انطاقاً 

ال���ف���وائ���د وال�������س���رائ���ب والإه������اك 
وال�ستهاك 54.4%.

وت���ن���ط���ل���ق جم���م���وع���ة م����وان����ئ دبي 
العاملية اإىل اإن�ساء املنطقة ال�سناعية 
واللوج�ستية والتجارية املتكاملة يف 
ال�سركة  خ��ال  م��ن  ال�سوي�س  ق��ن��اة 
امل�����س��رتك��ة اجل���دي���دة م�����س��ت��ن��دة اإىل 
الرائدة  وجربتها  الكبرية  خربتها 
يف تطوير واإدارة املوانئ يف جمهورية 
م�������س���ر ال����ع����رب����ي����ة، ح����ي����ث ت���ت���وىل 
جمموعة موانئ دبي العاملية ت�سغيل 
امل�سري  ال�����س��خ��ن��ة  ال��ع��ي��ن��ة  م��ي��ن��اء 
لقناة  اجلنوبي  املدخل  من  القريب 
ما  الأح��م��ر،  البحر  على  ال�سوي�س 
للتعامل  ا�سرتاتيجية  ميزة  مينحه 
املمرات  العابرة لأكرث  الب�سائع  مع 
امل���ائ���ي���ة ال���ت���ج���اري���ة ا���س��ت��خ��دام��ا يف 
ميناء  يعد  اأن���ه  ع��ن  ف�سًا  ال��ع��امل، 
للموانئ  ال��ب�����س��ائ��ع  ل��ع��ب��ور  رئ��ي�����س��ي 
امل�سرية الأخرى وكذلك ايل و�سط 

القارة الأفريقية. 
ويعد ميناء العني ال�سخنة ومنطقة 
اأه����م مكونات  ال�����س��خ��ن��ة م���ن  ال��ع��ني 
لقناة  القت�سادية  املنطقة  م�سروع 
ت�������س���م���ل خطط  ال�������س���وي�������س ح���ي���ث 

للتو�سع  م�سروعات  امل��ي��ن��اء  تطوير 
ال���ع���م���ل مب���ح���ط���ات احل�����اوي�����ات  يف 
اجلديدة وحمطات الب�سائع العامة 
وال�سحنات  اجل����اف����ه  وال�������س���ح���ن���ات 
ال�������س���ائ���ل���ة م�����ع ت����وف����ري اخل����دم����ات 
التخزين  وم����راك����ز  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة 
فيما  جاف،  ميناء  وان�ساء  والتوزيع 
متثل منطقة العني ال�سخنة حمور 
عند  رئ��ي�����س��ي  ولوجي�ستي  ���س��ن��اع��ي 
ال�سوي�س،  ل��ق��ن��اة  اجل��ن��وب��ي  امل��دخ��ل 
واملناطق  املوانئ  مرافق  بني  يجمع 
ال�سكنية،  وامل���ن���اط���ق  ال�����س��ن��اع��ي��ة 
والطرق املمهدة وال�سكك احلديدية 
ومدينة  ب����ال����ق����اه����رة  وي���رب���ط���ه���م 
املنطقة  وت��خ�����س�����س  ال�������س���وي�������س، 
الثقيلة  ال�������س���ن���اع���ات  ل����س���ت���ي���ع���اب 
عن  ف�سا  واخل��ف��ي��ف��ة،  واملتو�سطة 
املرافق التجارية واملجمعات ال�سكنية 

ومن�ساآت بناء ال�سفن وا�ساحها.
وي�سمل م�سروع املنطقة القت�سادية 
لقناة ال�سوي�س كذلك تطوير ميناء 
ب��ور���س��ع��ي��د وم��ن��ط��ق��ة �سرق  ����س���رق 
بور�سعيد  غ���رب  وم��ي��ن��اء  بور�سعيد 
املقرتحة  التو�سعات  تت�سمن  ،حيث 
 26 ا���س��اف��ة  بور�سعيد  ���س��رق  مليناء 

الثاقبة  والروؤية  احلكيمة  لقيادتنا 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة، 
دبي  حاكم  ال����وزراء،  جمل�س  رئي�س 
تبادر جمموعة موانئ  “رعاه اهلل”، 
�سركة  ت��اأ���س��ي�����س  اإىل  ال��ع��امل��ي��ة  دب���ي 
التنمية امل�سرتكة مع الهيئة العامة 
ال�سوي�س  قناة  ملنطقة  القت�سادية 
جمهورية  يف  ال�سقاء  خطط  لدعم 
القت�ساد  لتنمية  ال��ع��رب��ي��ة  م�����س��ر 
امل�سري وتطويره من خال م�سروع 
املنطقة القت�سادية لقناة ال�سوي�س، 
امل�سروع  هذا  م�ساندة  على  و�سنعمل 
احليوي عرب نقل جتاربنا وخرباتنا 
تطوير  يف  وال���دول���ي���ة  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
امل���وان���ئ وامل��ن��اط��ق احل����رة مبختلف 
متطلعني  ال��ع��امل،  وق����ارات  مناطق 
ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  تعزيز  اإىل 
م���ع ال����س���ق���اء يف م�����س��ر مب���ا يخدم 
امل�سالح امل�سرتكة بني دولة المارات 
م�سر  وجمهورية  املتحدة   العربية 

العربية.

حتالف ��سرت�تيجي
وقد تلقت �سناعة املوانئ واخلدمات 

اللوج�ستية العاملية باهتمام منقطع 
تاأ�سي�س  ع����ن  الإع���������ان  ال���ن���ظ���ري 
اجلديدة  امل�سرتكة  التنمية  �سركة 
العاملية  دب��ي  م��وان��ئ  جمموعة  ب��ني 
ملنطقة  القت�سادية  العامة  والهيئة 
ق���ن���اة ال�����س��وي�����س ب��اع��ت��ب��اره��ا متثل 
املجموعة  بني  ا�سرتاتيجياً  حتالفاً 
�سناعة  يف  واإقليميا  عامليا  ال��رائ��دة 
اللوج�ستية  واخل�����دم�����ات  امل����وان����ئ 
وامل�������س���روع ال��ع��امل��ي الأك�����رب والأه����م 
يف ه����ذه ال�����س��ن��اع��ة ال��ع��امل��ي��ة خال 
ال�سنوات  املرحلة احلالية ولع�سرات 
جمموعة  �ستنقل  ح��ي��ث  ال��ق��ادم��ة، 
م�����وان�����ئ دب������ي ال���ع���امل���ي���ة ع�����رب ه���ذا 
الدولية  جتربتها  املتكامل  امل�سروع 
يف �سناعة تطوير املناطق التجارية 
م�ستندة  امل��ت��ك��ام��ل��ة،  وال��ل��وج�����س��ت��ي��ة 
اىل ال�����دور ال��ع��امل��ي لإم�����ارة دب���ي يف 
الرائد  النموذج  عرب  ال�سناعة  هذه 
العامل  اىل  الم�����ارة  ق��دم��ت��ه  ال����ذي 
بتطوير  وامل��ت��م��ث��ل  امل���ج���ال  ه����ذا  يف 
واملنطقة  ع��ل��ي  ج��ب��ل  م��ي��ن��اء  واإدارة 
بقيادة  “جافزا”  احل��رة جلبل علي 
جمموعة موانئ دبي العاملية، حيث 
���س��ك��ل ه���ذا ال��ن��م��وذج ال���ن���واة الأوىل 

لتاأ�سي�س مناطق عمرانية و�سياحية 
واأ�سبحت  ح��ول��ه��ا  ن�����س��اأت  متكاملة 
هذه املناطق من اهم املعامل املميزة 
ل��ت��ج��رب��ة دب�����ي ال���ت���ي ت���ق���دم���ت اىل 
العاملي  القت�سادي  امل�سهد  ���س��دارة 

على كافة الأ�سعدة.
ويعترب ميناء جبل علي اأكرب ميناء 
الأو�سط،  ال�سرق  منطقة  يف  بحري 
كما يعترب ميناء حمورياً لأكرث من 
90 خدمة ماحية اأ�سبوعية تربط 
اأنحاء  يف  م��ي��ن��اء   140 م���ن  اأك����رث 
العامل، وبطاقة ا�ستيعابية ت�سل اإىل 
22.1 مليون حاوية منطية قيا�س 
20 قدم مع اإجناز م�ساريع التو�سع 
احلالية للميناء بحلول عام 2018، 
ح���ي���ث مت ت����زوي����د امل���ي���ن���اء ب���اأح���دث 
الرافعات واملعدات الذكية التي يتم 
اآلياً ل�سمان تقدمي اأف�سل  ت�سغيلها 
تر�سو  التي  لل�سفن  املناولة  خدمات 
منقطع  النجاح  ولتتويج  امليناء،  يف 
ال��ن��ظ��ري ال����ذي ح��ق��ق��ه م��ي��ن��اء جبل 
جلبل  احل��رة  املنطقة  اُن�سئت  علي  
علي جافزا يف العام 1985 لت�سبح 
واإقليميا  عامليا  كفاءة  الأك��رث  املركز 
اللوج�ستية  اخل���دم���ات  ت��ق��دمي  يف 

ن��ظ��راً مل��وق��ع��ه��ا ال���س��رتات��ي��ج��ي بني 
املنطقة  كيانني لوج�ستيني يف  اأكرب 
اآل  وه��م��ا ميناء جبل ع��ل��ي  وم��ط��ار 
ب�سهولة  ي�سمح  مبا  ال��دويل  مكتوم 
جافزا  وت�ستحوذ  الب�سائع،  حركة 
جمموع  م���ن  ت��ق��ري��ب��اً   32% ع��ل��ى 
املتدفق  املبا�سر  الأجنبي  ال�ستثمار 
اإىل دولة الإمارات العربية املتحدة، 
الناجت  م���ن  ب�21%  ت�����س��اه��م  ك��م��ا 
املحلي الإجمايل لإمارة دبي �سنوياً، 
ويعمل يف املنطقة احلرة جلبل علي 

اأكرث من 144 األف موظف.

منو �لعائد�ت
العاملية  دب����ي  م���وان���ئ  ���س��ج��ل��ت  وق����د 
اإجمايل دخلها عام  حت�سناً جيدا يف 
اأن����ه كان  ال��رغ��م م��ن  2016 ع��ل��ى 
عاماً �سعباً لقطاع املاحة البحرية، 
وبلغت اأرباح ال�سركة ، م�سجلة، على 
يف  منواً  املحا�سبية،  التقارير  اأ�سا�س 
،فيما   .4.9% بن�سبة  ال���ع���ائ���دات 
ا�ستقطاع  قبل  املعدلة  الأرب��اح  منت 
ال���ف���وائ���د وال�������س���رائ���ب والإه������اك 
وال�ستهاك بن�سبة %17.4، وبلغ 
هام�س الأرباح املعدلة قبل ا�ستقطاع 
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العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/2566  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- احمد مهران ملقاولت البناء �س.ذ.م.م جمهول حمل 
ابراهيم حممود قد  التنفيذ/ابراهيم عبداملنعم  ان طالب  القامة مبا 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )13200( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  دره��م   )14464( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/395  تنفيذ �سرعي 
اىل املنفذ �سده/1- فهد طاهر �سعيد عبود الطاهري جمهول حمل القامة 
رب��ي��ع كيبوعة ومي��ث��ل��ه:خم��ت��ار حم��م��د باقر  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/وف��اء  مب��ا ان ط��ال��ب 
امل��ذك��ورة اع��اه وال��زام��ك تنفيذ  اأق��ام  عليك الدعوى التنفيذية  غريب قد 
احلكم ال�سادر يف الدعوى رق��م:2015/681 احوال نف�س م�سلمني وامل�ستاأنف 
والر�سوم  وفق منطوقه  ب��رق��م:2016/239  فيه  واملطعون  ب��رق��م:2016/472 
وامل�ساريف.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

             يف  الدعوى 2017/1062  احوال نف�س م�سلمني
اىل املدعي عليه / 1- عبداهلل حممد �سليم زريق  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ هناء حممد عبداملوىل وميثله:نبيه احمد بدر  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالطاق لل�سرر ونفقة عدة ونفقة اولد �ساملة وموؤخر 
ال�سداق وم�سكن �سرعي وتقرير احل�سانة واجرة حا�سنة واجرة خادمة والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم  الحد املوافق  2017/8/20   
من  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.B.10:بالقاعة ���س   8.30 ال�ساعة 
للمحكمة  او م�ستندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/366  تظلم جتاري

 / املتظلم  ان  القامة مبا  باربي جمهول حمل  املتظلم �سده / 1-ميلي�سيا  اىل 
بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
القرار  من  تظلم  ومو�سوعه  اع��اه  املذكور  التظلم  عليكم  اأق��ام  قد  ال�سام�سي 
ال�سادر يف الدعوى رقم 620/2017 امر منع من ال�سفر  والر�سوم وامل�ساريف. 
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/8/30   ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة 
: Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  

   يف  الدعوى 2017/367  تظلم جتاري
ان  ان��دو لل ده��وردا جمهول حمل القامة مبا  اىل املتظلم �سده / 1-ماني�س 
املتظلم / بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
املذكور اعاه ومو�سوعه تظلم من  التظلم  اأقام عليكم  ال�سام�سي قد  العمران 
القرار ال�سادر يف الدعوى رقم 621/2017 امر على عري�سة جتاري  والر�سوم 
وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/8/30   ال�ساعة 08.30 
�س بالقاعة : Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 
بثاثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  

   يف  الدعوى 2017/370  تظلم جتاري
اىل املتظلم �سده / 1-احمد خان حق نواز جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم 
/ ب��ن��ك ام ال��ق��ي��وي��ن ال��وط��ن��ي �����س.م.ع ومي��ث��ل��ه:ع��ب��داهلل ح��م��د ع��ب��داهلل عمران 
املذكور اعاه ومو�سوعه تظلم من  التظلم  اأقام عليكم  ال�سام�سي قد  العمران 
القرار ال�سادر يف الدعوى رقم 622/2017 امر على عري�سة جتاري  والر�سوم 
وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/8/30   ال�ساعة 08.30 
�س بالقاعة : Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 
بثاثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  

   يف  الدعوى 2017/307  تظلم جتاري
�����س.ذ.م.م جمهول  التمويل  ب��ي كيه خل��دم��ات  & ان  املتظلم �سده / 1-اي���ه  اىل 
حمل القامة مبا ان املتظلم / بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:عبداهلل 
اعاه  املذكور  التظلم  عليكم  اأق��ام  قد  ال�سام�سي  العمران  عمران  عبداهلل  حمد 
257/2017 حجز حتفظي   رقم  الدعوى  ال�سادر يف  القرار  تظلم من  ومو�سوعه 
والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/8/16   ال�ساعة 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch 1.B.6  : بالقاعة  �س   08.30
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2356  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �سيل �ستي انرتنا�سيونال �س.ذ.م.م 2- نزير ميتي فايال جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/اك�سيوم تيليكوم �س.ذ.م.م وميثله:احمد مهري خمي�س 
عبيد بن م�سحار قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما 
والفائدة  درهم  للمدعية مبلغ وقدره )129320(  يوؤديا  بان  بينهما  بالت�سامن فيما 
واتعاب  والر�سوم وامل�ساريف  التام  ال�سداد  الق�سائية وحتى  املطالبة  تاريخ  12% من 
املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم  الحد املوافق 2017/8/20 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2429  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- روبني توريون دي ليون جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
العمران  ع��م��ران  ع��ب��داهلل  حمد  وميثله:عبداهلل  ����س.م.ع  الوطني  القيوين  ام  بنك 
مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سام�سي 
واتعاب  وامل�����س��اري��ف  بالر�سوم  عليه  امل��دع��ي  وت�سمني  دره���م   )43.505.57( وق���دره 
املحاماة والفائدة 2.49% �سهريا من:2011/12/20 وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل با كفالة. وحددت لها جل�سة يوم  الربعاء املوافق 2017/8/16 ال�ساعة 
8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام 

على الأقل ، علما بانه مت احالة الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2450  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ماني�س اندو لل دهوردا جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
العمران  ع��م��ران  ع��ب��داهلل  حمد  وميثله:عبداهلل  ����س.م.ع  الوطني  القيوين  ام  بنك 
مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سام�سي 
 %2.49 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )27.135.22( وق��دره 
�سهريا من:2011/12/20 وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم  الثنني املوافق 
2017/8/21 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اأيام على الأقل ، علما بانه مت احالة ملف الدعوى من مكتب ادارة  اجلل�سة بثاثة 

الدعوى اىل حمكمة التجارية اجلزئية .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1148  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- �سامح طه �سليمان جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
الزبيدي  حميد  عو�س  بالوكالة/عبداهلل  وميثله  املو�سى  خليفه  عثمان  �سقر 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  انوهي قد  وميثله:احمد عبداهلل حممد ملك 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )103000( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم  
اخلمي�س املوافق 2017/9/14 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2288  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- اإليا�س ندمي مو�سى جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
احمد موحي �سني�سل الغراوي وميثله:امل عمري ال�سبيعي قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )250000( درهم والر�سوم 
وحددت  ال��ت��ام.  ال�سداد  وحتى  ت���اري���خ:2017/5/8  م��ن   %9 وال��ف��ائ��دة  وامل�ساريف 
 Ch بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة   2017/9/12 امل��واف��ق  الثاثاء  ي��وم   جل�سة  لها 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  C.12.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2451  جتاري جزئي
املدعي/ ان  القامة مبا  ن��واز جمهول حمل  1- احمد خ��ان حق   / املدعي عليه  اىل 
العمران  ع��م��ران  ع��ب��داهلل  حمد  وميثله:عبداهلل  ����س.م.ع  الوطني  القيوين  ام  بنك 
مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سام�سي 
 %2.49 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )25.056.76( وق��دره 
�سهريا من:2011/12/20 وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم  الثنني املوافق 
2017/8/14 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اأيام على الأقل ، علما بانه مت احالة ملف الدعوى من مكتب ادارة  اجلل�سة بثاثة 

الدعوى اىل حمكمة التجارية اجلزئية .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2313  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ن�سيم الدين رحيم الدين جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
العمران  ع��م��ران  ع��ب��داهلل  حمد  وميثله:عبداهلل  ����س.م.ع  الوطني  القيوين  ام  بنك 
مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سام�سي 
 %2.49 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )30.683.34( وق��دره 
با  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  م�����ن:2011/12/20  �سهريا 
كفالة. وحددت لها جل�سة يوم  الربعاء املوافق 2017/9/13 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/1444  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/1- يف ام كي للتجارة العامة ���س.ذ.م.م 2- �سبري فالياكات كوجنو حممد جمهول حمل 
ان  مبا  اهلي  م�سطفى  عبدامللك  وميثله:حممد  دب��ي  ف��رع   - الول  اخلليج  املدعي/بنك  ان  مبا  القامة 
املدعي/ بنك اخلليج الول - فرع دبي قد اقام الدعوى املذكورة اعاه وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بتاريخ:2017/8/9 احلكم التمهيدي التايل:حكمت املحكمة بندب اخلبري امل�سريف املخت�س �ساحب الدور 
وما ع�سى  الدعوى وم�ستنداتها  الط��اع على ملف  بعد  تكون مهمته  الدعوى  باجلدول خبريا يف هذه 
او الكرتونية والنتقال اىل مقر املدعي لاطاع  اليه اخل�سمان من حم��ررات اخرى ورقية  ان يقدمه 
على دفاتره التجارية املنتظمة امل�ستخرج منها ك�سوف احل�ساب وامل�ستملة على القيود احل�سابية اخلا�سة 
باملعاملة مو�سوع الدعوى - بيان:ماهية املعاملة امل�سرفية مو�سوع الدعوى التي ي�ستند اليها املدعي يف 
طلباته مع بيان ما اذا كان املدعي عليها الوىل قد ت�سلمت او ا�ستخدمت التمويل النا�سىء عنها ومدى 
وفائها بالتزاماتها العقدية املرتتبة على ذلك وما اذا كان لها اقرارات كتابية بذلك الدين وقدرت مبلغ 
�سبعة الف درهم امانة م�سروفات واتعاب اخلبري كلفت املدعي ب�سداداها يف خزنة املحكمة ، وحددت لها 

 .ch1.C.14:املحكمة جل�سة يوم الربعاء املوافق:2017/8/16 ال�ساعة:08.30 �سباحا يف القاعة
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/563  جتاري كلي

كونتيننتال لدارة  - بريل  - حاليا  ����س.ذ.م.م  الفنادق  �سركة جلوبال لدارة    -1  / املدعي عليه  اىل 
الفنادق �س.ذ.م.م - �سابقا 2- م�سعود ها�سم �سميم - ب�سفته املمثل القانوين ل�سركة جلوبال لدارة 
الفنادق �س.ذ.م.م - حاليا - بريل كونتيننتال لدارة الفنادق �س.ذ.م.م - �سابقا جمهويل حمل القامة 
علي  وميثله:حممد  ����س.ذ.م.م   العامه  للتجاره  انرتنا�سيونال  بينوراميك  �سركة  امل��دع��ي/  ان  مبا 
وقدره  مببلغ  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الكمايل  عبداهلل 
املطالبة وحتى  تاريخ  والفائدة 9% من  املحاماة  واتعاب  والر�سوم وامل�ساريف   )46.282.039( درهم 
املوافق  اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  كفالة.   با  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch 2.E.21 بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة   2017/9/14
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6146  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سن ديز لل�سياحة وال�سفر �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /امالية موت�س�سني طالب  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   27317( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB174873398AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
 ch1.A.2:بالقاعة ال�ساعة 08.30 �س  املوافق 2017/9/13  الربعاء  يوم  جل�سة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6855  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ظفر اقبال خلدمات حزم الب�سائع �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /غفران اهلل �سديق اهلل  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )19360 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB170566362AE  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/8/24 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6860  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-كون�سوليدايتد انترينا�سيونال للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول 
اأق��ام عليك الدعوى  حمل القامة مبا ان املدعي /لطيف �ساه �سايفور غاين  قد 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )32141 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB174782222AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000(
مبكتب  �س   08.30 ال�ساعة   2017/9/7 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
القا�سي  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5781  عمايل جزئي

املباين �س.ذ.م.م  الفنية وتنظيف  ار جي للخدمات  1-ا���س   / املدعي عليه  اىل 
جم���ه���ول حم���ل الق����ام����ة مب���ا ان امل���دع���ي /ام���ي���ت ك����وم����ار  ق���د اأق������ام عليك 
درهم(   19825( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
ال�سكوى  يف  وامل�ساريف  وبالر�سوم  دره��م(   800( وق��دره  مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
املوافق  اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت    AE173168029MB:رقم
2017/9/7 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4492  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جلوبال ان�سنتف لل�سياحة ���س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  مبا ان املدعي / ليزل توبال نارتى  قد 
درهم(  ع��وده مببلغ )2000  وت��ذك��رة  دره��م(  وق��دره��ا)49172  مب�ستحقات عمالية 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb171479734ae  وحددت لها جل�سة 
يوم الثنني املوافق:2017/9/4 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 
فاأن  الأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/2769  تنفيذ عمايل 
���س.ذ.م.م جمهول  اىل املنفذ �سده/1- في�سل موريد للخدمات الفنية 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/عمران حممود خان اح�سان حممود 
اأق��ام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع  خان قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )7116( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  دره��م   )776( مبلغ  اىل  بال�سافة 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/2475  تنفيذ عمايل 

���س.ذ.م.م جمهول حمل  اىل املنفذ �سده/1- املر�سى للمقاولت العامة 
اأقام   ال�سناوي قا�سم قد  التنفيذ/حممود حممد  ان طالب  القامة مبا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة بال�سافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )50850( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )3737( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12094 بتاريخ 2017/8/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/2779  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- رحيل لتجارة احلا�سب اليل .ذ.م.م جمهول حمل 
عليك  اأق���ام   قد  بت  علي  �سوكت  التنفيذ/فهيم  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  ب��ال���س��اف��ة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )6900(
مبلغ )750( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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ال���ب���ح���ار جن�����وم فريق  اأم��������راء  ي�����س��ع 
هدف  ال�سبت  ال��ي��وم  تيم  الفيكتوري 
اأف�سل  ت�����س��ف��ي��ات  يف  وال���ت���األ���ق  ال���ف���وز 
ت���وق���ي���ت ����س���م���ن م���ن���اف�������س���ات ج���ائ���زة 
ال�سريعة  ل���ل���زوارق  ال���ك���ربى  ه���ارب���ني 
من  ال��ث��ال��ث��ة  اجل��ول��ة  –فورمول-1 
اأعينهم  ن�سب   2017 العامل  بطولة 
و����س���ط م��ن��اف�����س��ة ���س��اخ��ن��ة جت��م��ع 19 
ال�سمال  اأق�����س��ي  اإىل  و���س��ل��ت  زورق�����ا 
ال�سني  ج���م���ه���وري���ة  م�����ن  ال�������س���رق���ي 
ال�سعبية للتناف�س جمددا يف البطولة 

العاملية العريقة.
ويخو�س البطان احمد الهاملي قائد 
المريكي  وزميله   3 فيكتوري  زورق 
 4 فيكتوري  زورق  قائد  تورنتي  �سون 
الثالثة  ال�����س��اع��ة  ع��ن��د  ال�����س��ب��ت  ال���ي���وم 
ع�سرة  احلادية  ال�سني  بتوقيت  متاما 
التحدي  الإم������ارات  ب��ت��وق��ي��ت  ���س��ب��اح��ا 
اإثبات قدرات الفريق  الكبري من اجل 
واحل�سول على املراكز الأوىل وت�سهيل 
يوم  الكبري  ال�سباق  يف  الكبرية  املهمة 
اأف�سلية  ع��ل��ى  ب��احل�����س��ول  الأح����د  غ��د 
املنطلقني يف ال�سباق الرئي�س. ويدرك 
الثنائي الطائر اأن املهمة ل تبدو �سهلة 
الأح������وال يف مواجهة  م���ن  ب����اأي ح���ال 
نف�س  ميلكون  متمر�سني  كبار  اأب��ط��ال 
ال��ط��م��وح��ات والآم������ال والأه�������داف يف 
ال�سباق  يف  والتميز  ال�����س��دارة  ان��ت��زاع 
والتفوق  ال��ن��ق��اط  ج��م��ع  وراء  ���س��ع��ي��ا 
اإىل حتدي  اإ���س��اف��ة  امل��و���س��م  ن��ه��اي��ة  يف 
يف  املناف�سة  مكان  بطبيعة  يتعلق  اآخ��ر 
تقلبات  م��ع  امل��ائ��ي  وامل�سطح  البحرية 
حمتملة يف احلالة اجلوية مما ي�سفي 
اليومني  خ����ال  ال�����س��ب��اق  ق���ي  اإث�������ارة 
اأي�سا  القادمني. ويعمل الثنائي اليوم 
امل��راك��ز الأوىل  م��ن اج��ل حتقيق اح��د 
على  املناف�سة  يف  ال���س��ت��م��رار  و���س��م��ان 
بي  زم��ن  اأف�سل  �سباق  يف  املو�سم  لقب 
اأر اأم حيث ميلك كا املت�سابقني احمد 

الهاملي قائد زورق فيكتوري 3 و�سون 
 20( 3 فيكتوري  زورق  قائد  تورنتي 
ن��ق��ط��ة ل��ك��ل م��ن��ه��م��ا( وي���ح���ت���ان معا 
الرتتيب  يف  والرابع  الثالث  املركزين 
البطولة  اأروقة  وت�سهد  لأف�سل زمن. 
الباكر  ال�سباح  وم��ن��ذ  ال��ي��وم  العاملية 
للفرق  ال��ر���س��م��ي��ة  ال���ت���ج���ارب  اإج�������راء 
امل�ساركة للوقوف على اآخر التجهيزات 
قبل الدخول يف معمعمة املناف�سة على 
اأف�����س��ل زم����ن يف الفرتة  ���س��ب��اق  ل��ق��ب 

امل�سائية بالتوقيت املحلي لل�سني.
اأف�سل  نظام وتقام مناف�سات ت�سفيات 

زم����ن ع��ل��ى ث����اث م���راح���ل مل����دة 60 
دق��ي��ق��ة ح��ي��ث ت�����س��ارك جميع ال����زوارق 
دقيقة   20 وت�سمل  الأوىل  املرحلة  يف 
12 زورق��ا اإىل املرحلة  اأن يتاأهل  على 
دقيقة   20 ت�����س��ت��م��ر  وال���ت���ي  ال��ث��ان��ي��ة 
 6 اأف�سل  اأ�سحاب  يتاأهل بعدها  اأي�سا 
مراكز اإىل املرحلة احلا�سمة والنهائية 
)ال���ث���ال���ث���ة( ل��ت��ح��دي��د امل��ن��ط��ل��ق��ني يف 

ال�سباق الرئي�سي يوم غد الأحد.

جاهز  )فــيــكــتــوري(   : �لــهــامــلــي 
لقتنا�ش لقب �لزمن

و�سل  ان��ه  الهاملي  اح��م��د  بطلنا  ق��ال 
يف  وزم���ي���ل���ه  ه���و  احل���م���ا����س  ذروة  اإىل 
امل��ت�����س��اب��ق الم���ري���ك���ي �سون  ال���ف���ري���ق 
جائزة  مناف�سات  خو�س  قبل  تورنتي 
ال�سريعة  ل���ل���زوارق  ال���ك���ربى  ه���ارب���ني 
من  ال��ث��ال��ث��ة  اجل��ول��ة  –فورمول-1 
ي�ستد  وال��ت��ي   2017 ال��ع��امل  بطولة 
اإىل  ال��ي��وم  م��ن  ب��داي��ة  فيها  التناف�س 

يوم غد الأحد.
واأ�ساف الهاملي ا�سعر براحة تامة مع 
اجلولة  يف  املتميز  الأداء  بعد  ال���زورق 
املركز  يف  ال�����س��ب��اق  واإن����ه����اء  امل��ا���س��ي��ة 

تلك  اأن  موؤكدا  العام  للرتتيب  الرابع 
لا�ستمرار  ال���داف���ع  مت��ث��ل  ال��ن��ت��ي��ج��ة 
اللقب  معانقة  نحو  الطريق  يف  بقوة 
ال��ك��ب��رية و�سط  ال��ب��ط��ول��ة  ال��ع��امل��ي يف 
اأطماع وقوة املناف�سني من باقي الفرق 
الهدف  لنف�س  اأي�سا  يعملون  واللذين 
�ساخنا و�سعبا يف  التناف�س  مما يجعل 
حالة  ت��ك��ون  اأن  متمنيا  ال��وق��ت  نف�س 
م��ي��اه ه��ارب��ني م��وؤات��ي��ة مت��ام��ا وكذلك 

�سرعات الرياح. 
وحر�س بطلنا احمد الهاملى يف ختام 
ال�����س��ك��ر والثناء  ت��وج��ي��ه  ح��دي��ث��ه ع��ل��ى 

تيم  الفيكتوري  موؤ�س�سة  اإدارة  ملجل�س 
حريز  ب��ن  حممد  امل��ر  ح��ري��ز  برئا�سة 
على الدعم الكبري والهتمام الوا�سح 
تثمر  �سوف  والتي  امل�ستمرة  واملتابعة 
باإذن اهلل يف حتقيق النتائج والو�سول 
اجلولة  يف  ال���ت���ت���وي���ج  م���ن�������س���ات  اإىل 
احل��ال��ي��ة وم���ع خ����وامت احل����دث نهاية 

�سهر دي�سمرب املقبل باإذن اهلل.

)اأف  يف  قويا  ظهورا  يرتقب  املطلعي 
اأ�س(  4

املطلعي  حممد  ال�ساب  بطلنا  ي�سعي 

قائد زورق فيكتوري 3 املناف�س �سمن 
ال�سريعة  ل���ل���زوارق  ال��ع��امل��ي��ة  اجل���ائ���زة 
اإىل حتقيق نتائج باهرة  اأ�س-   4 –اأف 
ال��ي��وم م��ن خ���ال ال��ربن��ام��ج الطويل 
امل�����س��اح��ب جل��ائ��زة هاربني  واحل���اف���ل 

الكربى.
ويخو�س املطلعي اليوم ال�سباق الأول 
يف ال���ف���رتة ال�����س��ب��اح��ي��ة وي�����س��ب��ق ذلك 
اإجراء التجارب الر�سمية ثم ت�سفيات 
الزمن والذي على �سوئه املنطلقني يف 
�سوف  املناف�سة  اأن  علما  الأول  ال�سباق 
الأحد  غ��د  ي��وم  الفئة  ه��ذه  ت�ستمر يف 

معنوياته  اأن  املطلعي  وي��وؤك��د  اأي�����س��ا. 
عالية خلو�س غمار املناف�سة يف اجلولة 
للزوارق  العاملية  اجلائزة  من  الثانية 
اأ���س- بعدما اطماأن   4 –اأف  ال�سريعة 
اأن  متمنيا  كبري  ب�سكل  ال����زورق  على 
تاأتي ظروف وحالة مياه البحرية كما 

ي�ستهي زورقه اليوم.

من�سات  عــن  يغب  مل  فيكتوري   
�لتتويج

الفيكتوري  موؤ�س�سة  جن��وم  يغيب  مل 
تيم عن ال�سعود على من�سات التتويج 
منذ  وال��ث��ان��ي��ة  الأوىل  اجل��ول��ت��ني  يف 
بداية البطولة العاملية هذا العام حيث 
حقق الثنائي �سون تورنتي قائد زورق 
فيكتوري 4 واحمد الهاملي قائد زورق 
فيكتوري 3 املركزين الأول والثاين يف 
الأوىل  اجل��ول��ة  يف  زم��ن  اأف�سل  �سباق 
بينما جنح  ال��ربت��غ��ال  ج���رت يف  ال��ت��ي 
يف  التتويج  من�سة  اقتحام  يف  تورنتي 
التي  الثانية  للجولة  الرئي�س  ال�سباق 
الفرن�سية  اأي���ف���ي���ان  م��دي��ن��ة  يف  ج����رت 
حمرزا املركز الثالث يف اجناز ملحمي 
املركز  م���ن  ان��ط��ل��ق  ب��ع��دم��ا  م�����س��ه��ود 
الأخ��ري بني 20 زورق��ا وانهي ال�سباق 

يف املركز الثالث.

و19 زورقا فرق   9
ج�����ائ�����زة  م����ن����اف���������س����ات  يف  ي�����������س�����ارك 
ال�سريعة  ل���ل���زوارق  ال���ك���ربى  ه���ارب���ني 
من  ال��ث��ال��ث��ة  اجل���ول���ة  –فورمول-1 
ترتفع  ال��ت��ي   2017 ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة 
–ال�سبت-  اليوم  التناف�س فيها  وترية 
 19 –الأحد-  غد  يوم  ذروتها  وت�سل 
زورقا متثل 9 فرق من 12 دولة هي 
الإمارات والوليات املتحدة الأمريكية 
وال�سويد والربتغال وبولندا والرنويج 
وفنلندا  وف��رن�����س��ا  واأمل���ان���ي���ا  واي��ط��ال��ي��ا 

وال�سني وا�سرتاليا.

اجلامايكية  ال����س���ط���ورة  ي��خ��و���س 
امل�سافات  وجن�����م  ب���ول���ت  او����س���اي���ن 
ال����ربي����ط����اين م����و فرح  ال���ط���وي���ل���ة 
ال�سبت،  اليوم  �سباقيهما الخريين 
القوى  ال��ع��امل لل��ع��اب  ب��ط��ول��ة  يف 
امل��ق��ام��ة يف ل��ن��دن ح��ت��ى الح�����د، اذ 
�سيعلن الول اعتزاله بعد النهائيات 

وينتقل الثاين ل�سباقات الطرق.
ال��ذي جذب اجلماهري لعقد  بولت 
ام  �سعبية  ت��راج��ع  بعد  ال��زم��ن  م��ن 
الل���ع���اب، ي��خ��و���س ���س��ب��اق��ه الخري 
بعد حلوله  م،   100*4 التتابع  يف 
المريكيني  وراء  م   100 يف  ثالثا 
جا�سنت غاتلني وكري�ستيان كوملان.

واح��رز بولت حتى الن 11 ذهبية 
ميدالية  و14  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  يف 
جامايكا  وق��اد  قيا�سي،  رق��م  ملونة 
اىل الفوز يف اآخر 6 بطولت كربى 
الوملبياد(،  و2 يف  املونديال  )4 يف 
ت��خ�����س��ر يف بطولة  ب��ان��ه��ا مل  ع��ل��م��ا 

العامل منذ او�ساكا 2007.
 0،33 ب���ف���ارق  وت���وج���ت ج��ام��اي��ك��ا 
اومل��ب��ي��اد ريو،  ال��ي��اب��ان يف  ثانية ع��ن 
ويف مونديال 2015 بفارق 0،65 

ثانية عن ال�سني.
العاملي  ال���رق���م  ج��ام��اي��ك��ا  وحت���م���ل 
)36،84 ثانية( �سجلته مع بولت 

يف اوملبياد لندن 2012.
وم��ن��ذ ح��ل��ول��ه ث��ان��ي��ا ب��ف��ارق �سئيل 

بطولة  يف  م  الف   10 ���س��ب��اق  يف 
العامل 2011 يف دايغو، مل يخ�سر 
�سباقي  يف  ف����رح  م���و  ال���ربي���ط���اين 
البطولت  يف  م  الف  و10  5الف 

الكربى.
ال�سل  ال�سومايل   ، ف��رح  ويبحث 
 2017 ل����ن����دن  ت�������س���ك���ل  وال����������ذي 
البطولة الخ��رية له قبل الرتكيز 
وخ�سو�سا  ال��ط��رق  ���س��ب��اق��ات  ع��ل��ى 
املاراتون، عن ثنائية تاريخية ثالثة 
الف،  و10  الف   5 ���س��ب��اق��ي  يف 
توج  ذهبيات   7 اىل  ر�سيده  لريفع 
اي�سا بذهبية 10 الف م يف دايغو 

.2011
 5 �سباق  يف  ل��ف��رح  املناف�سني  وم��ن 
ادري�س  خمتار  الثيوبيون  م،  الف 
ال�سنة  ه����ذه  وق����ت  ا����س���رع  ���س��اح��ب 
12:55،23 د، يوميف كيجيلت�سا، 
يخو�س  ك��م��ا   . ب��اري��غ��ا  و�سيليمون 

النهائي البحريني برهانو باليو.
بعد تتويجها بلقب 2015، هيمنت 
على  ل�سيت�سكيني  ماريا  الرو�سية 
فتوجت  ال��ع��ايل،  ال��وث��ب  م�سابقات 
م�ساركة   36 اأ���س��ل  م��ن  م���رة   33

داخ��ل وخ��ارج قاعة، وقبل و�سولها 
اىل لندن حققت 24 فوزا متتاليا.

ت�سارك  التي  ل�سيت�سكيني  وك��ان��ت 
حت���ت ع��ل��م حم��اي��د ب�����س��ب��ب ايقاف 
املمنهج،  التن�سط  ق�سية  يف  رو�سيا 
ال���وح���ي���دة ه����ذه ال�����س��ن��ة ت��ع��ل��و فوق 
ل����وزان،  يف   2،06 م��رتي��ن  ح��اج��ز 
القدمي  العاملي  الرقم  مقرتبة من 
كو�ستادينوفا  �ستيفكا  للبلغارية 
روم������ا  م�����ون�����دي�����ال  يف  م   2،09

.1987
وقالت ل�سيت�سيكيني بعد ت�سفيات 
اخل���م���ي�������س ����س���ع���رت ب���ال���ن���ع���ا����س يف 
العار�سة.  ومل�ست  الوىل  حماولتي 
يف  اخطاء  هكذا  ارتكاب  ميكنني  ل 

النهائي.
وعانت ال�سبانية روث بيتيا حاملة 
وركها  يف  اآلم  من  الومل��ب��ي،  اللقب 
هذه  م   1،94 و���س��ج��ل��ت  وك��ت��ف��ه��ا 
ال�سنة، يف وقت تغيب حاملة اللقب 
مرتني الكرواتية بانكا فا�سيت�س 

ب�سبب الإ�سابة.
المريكية  ع��ل��ى  الن���ظ���ار  وت��رتك��ز 
�ساحبة  كانينغهام  فا�ستي  اليافعة 

ثاين اف�سل رقم هذه ال�سنة 1،99 
م.

ميداليات  ع���ل���ى  ه��ي��م��ن��ت��ه��ن  ب���ع���د 
اوملبياد ريو، تعول �سيدات الوليات 
املتحدة لل�سيطرة على �سباق 100 
الرقم  ح��ام��ل��ة  ب��ق��ي��ادة  ح���واج���ز،  م 

العاملي كندرا هاري�سون.
اف�سل وقت هذه  �سجلت هاري�سون 
تخو�س  لكنها  ث،   12،28 ال�سنة 
البطولة العاملية بعد ف�سلها املا�سي 
بالتاأهل اىل ريو، علما بانها حطمت 
الرقم العاملي قبل الوملبياد باأ�سابيع 

قليلة 12،20 ث يف لندن.
اآيل  نيا  الم��ريك��ي  الفريق  وي�سم 
ه��ارب��ر- داون  ري���و،  ف�سية  ح��ام��ل��ة 
اوملبياد  ذه���ب���ي���ة  ح���ام���ل���ة  ن��ل�����س��ون 
 2012 يف  وال��ف�����س��ي��ة   2008
وك��ري�����س��ت��ي��ن��ا م��ان��ي��ن��غ، ف��ي��م��ا تغيب 
ج��ا���س��م��ني ���س��ت��وي��رز ���س��اح��ب��ة ثاين 
ال�������س���ن���ة لعدم  ا�����س����رع وق�����ت ه�����ذه 

تاأهلها.
ويتوقع ان ينح�سر ال�سراع يف رمي 
الملانيني  الرجال بني  الرمح لدى 
روهلر،  وت��وم��ا���س  فيرت  يوهاني�س 

لدرجة ان الرقم القيا�سي ال�سامد 
توما�س  للت�سيكي  ع��ام��ا   21 م��ن��ذ 
يكون  ق����د  م   98،48 زي���ل���ي���زين 

مهددا.
وك��ان روهلر قد حل يف مركز رابع 
خميب يف الن�سخة الخرية، بيد انه 
حمرزا  ريو  اوملبياد  يف  بقوة  عو�س 
�سجل  ك��م��ا  م،   90،30 ال��ذه��ب��ي��ة 
لقاء الدوحة مطلع  يف  م   93،30
املو�سم حمققا ثاين اف�سل رقم يف 

التاريخ.
 91،20 ال��ذي �سجل  ان فيرت   اإل 
تخطاه  ال���ت�������س���ف���ي���ات،  يف  م������رتا 
يف  م   94،4 م�����س��ج��ا  ي���ول���ي���و  يف 
لو�سرين، حمققا فوزه على الثالث 
ع��ل��ى ال���ت���وايل ع��ل��ى م��واط��ن��ه، قبل 
اللقاء  ف��ائ��زا يف  الخ���ري  ي��خ��رج  ان 
الأخري يف موناكو. وتاأهل القطري 
بت�سجيله  النهائي  اىل  بدير  اأحمد 
حماولته  م�����ن  م������رتا   83،83

الوىل.
“عانيت  ت��اأه��ل��ه  ب��ع��د  ب��دي��ر  وق����ال 
لكن  الح������م������اء،  ف������رتة  يف  ق���ل���ي���ا 
من  قلقا  ل�ست  الم���ر.  ق�سي  الن 

كربى  بطولة  ث��اين  ه��ذه  النهائي. 
المر  ا�سبح  ري��و.  اوملبياد  بعد  يل 

ا�سهل بالن�سبة ايل .
ايتون  ا�ستون  الم��ريك��ي  يكون  ل��ن 
ال��ع�����س��اري��ة، بعدما  مل�����س��اب��ق��ة  ب��ط��ا 
الكربى  البطولت  هيمن عليها يف 
احرز  الذي   2011 منذ مونديال 
فيه الف�سية، اذ اعلن حامل الرقم 
ال��ق��ي��ا���س��ي ال��ع��امل��ي اع��ت��زال��ه مطلع 
ايتون، يبدو  ال�سنة. ويف ظل غياب 

مر�سحا  م��اي��ر  كيفن  الفرن�سي 
خلافته بعد حلوله و�سيفا 
 8834 ري�����و  اومل����ب����ي����اد  يف 

نقطة.
ي�������س���ارك ك����ث����ريا يف  مل 
ال����ع���������س����اري����ة م��������ذذاك 
ال�����وق�����ت، وق������د ي���واج���ه 
الكندي  م���ن  م��ن��اف�����س��ة 

�ساحب  وارن�������ر  دام�����ي�����ان 
ه���ذه  ن���ق���ط���ة   8591

ال�سنة.
و�����������س����������ي����������ك����������ون 
اجلزائري العربي 
ب�����������ورع�����������دة م���ن 
خللق  امل��ر���س��ح��ني 

بعد حلوله  املفاجاأة 
ريو  اوملبياد  يف  خام�سا 

وبطولة العامل 2015.
ويف التتابع 4*100 م لل�سيدات، 

وجامايكا  املتحدة  الوليات  تهيمن 
وح�سمت   2003 ن�����س��خ��ة  م���ن���ذ 
الدولة الكاريبية اللقب يف 2013 

و2015.
جامايكا  وت����ب����دو 

قوية  م��ر���س��ح��ة 
الذهب  ل��ن��ي��ل 
م������ع اي����اي����ن 
ط�����وم�����������س�����ون 
ذهبية  حاملة 

املونديال  وب��رون��زي��ة  ري���و  اومل��ب��ي��اد 
احل��ايل. لكن يف ظل غياب �سيلي-
التي  ف���راي���زر-ب���راي�������س  اآن 
ت�ستعد لجناب مولودها 
وف���ريون���ي���ك���ا ك���ام���ب���ل-

الوليات  ت�سعى  براون، 
ذهبية  حاملة  املتحدة، 
اقتنا�س  اىل  ري����و، 

اللقب.

�لتفاوؤل ي�سود �ملع�سكر �لأزرق يف )هاربني(

لقب الزمن هدف زورقي فيكتوري 3 و4 اليوم
تورنتي و�لهاملي يتطلعان �إىل �ل�سد�رة و�ف�سلية �ملنطلقني

اع��ل��ن م�����س��در يف ن����ادي ب��ر���س��ل��ون��ة و���س��ي��ف بطل 
الدوري ال�سباين لكرة القدم لوكالة فران�س بر�س 
ام�س اجلمعة انه تلقى مبلغ ال�222 مليون يورو 
الربازيلي  النجم  لنتقال  اجل��زائ��ي  العقد  قيمة 
نيمار اىل باري�س �سان جرمان الفرن�سي، و�سي�سدر 

بالتايل افادة النتقال لاأخري.
وق�����ال امل�������س���در: ح�����س��ل ب��ر���س��ل��ون��ة ع��ل��ى حوالة 

م�سرفية وبالتايل �سيبداأ اجراءات النتقال.
وتعترب افادة النتقال ا�سا�سية جلعل عملية انتقال 
ر�سمية،  الفرن�سية  العا�سمة  ف��ري��ق  اىل  ن��ي��م��ار 
�سد  فريقه  مباراة  يف  ي�سارك  ان  الاعب  ويامل 

غانغان غدا الحد.
ال�سباين  الحت��اد  با�سم  ق��ال متحدث  املقابل،  يف 
امل��خ��ول ا����س���دار اف����ادة الن��ت��ق��ال ل��ف��ران�����س بر�س 
بر�سلونة،  من  الر�سمي  التاأكيد  ت�سلمنا  “لدى 

�سيتم ار�سال افادة النتقال مبا�سرة«.
���س��ان جرمان  ب��اري�����س  امل��ن��ت��ق��ل اىل  ن��ي��م��ار  وك����ان 
الريا�سية  لا�ستثمارات  قطر  هيئة  من  اململوك 
قبل ا�سبوع، يف انتظار احل�سول على وثيقة اإدارية 
من الحتاد ال�سباين، هي اإفادة النتقال الدولية 
له مع  ر�سمية  مباراة  اول  له خو�س  يت�سنى  لكي 

فريقه اجلديد.

وا����س���ر ال���ن���ادي ال���ك���ات���ال���وين م��ن��ذ الع�����ان عن 
اإفادة  اإ���س��دار  ان��ه ل��ن ي��واف��ق على  الن��ت��ق��ال على 
ال�222  النتقال قبل ان يتم حتويل كامل مبلغ 

مليون يورو اىل ح�ساباته.
لوغرايت  نويل  الفرن�سي  الحت��اد  رئي�س  واع��رب 
�سد  مباريات  اوىل  نيمار  يخو�س  ب��ان  ثقته  عن 
غانغا على ملعب رودورو الحد بقوله “انا واثق 

من ان المور �ستحل ب�سرعة«.
النتقال  اف��ادة  الق�سوى ل�ستام  املهلة  اأن  يذكر 
لكي  ال�سبت-الحد  اليوم  ليل  منت�سف  قبل  هي 

يت�سنى لنيمار امل�ساركة يف تلك املباراة.

بر�سلون يح�سل على اأموال �سفقة نيمار 
وقعت �سركة الو�سل لكرة القدم اتفاقية رعاية مع �سركة اديتون ون الوكيل 
احل�سري ملياه واي ويرا النيوزيلندية يف منطقة اخلليج العربي ملدة عام 
للفريق  باملياه  الر�سمي  امل��زود  مبوجبها  لت�سبح  للتجديد،  قابل  واح��د 

الأول بنادي الو�سل الريا�سي يف املو�سم املقبل 2018 – 2017.
حممد  ال�سيد  بح�سور  النادي  مبقر  الأول  اأم�س  التفاقية  توقيع  ومت 
العامري ع�سو جمل�س اإدارة �سركة الو�سل لكرة القدم واملدير التنفيذي 
للنادي وال�سيد اأحمد �سعيد الرئي�سي الرئي�س التنفيذي ل�سركة اديتون 
اخلليج  منطقة  يف  النيوزيلندية  وي��را  واي  ملياه  احل�سري  الوكيل  ون 
اإدارة �سركة الو�سل  العربي.  وجاء توقيع التفاقية انطاقاً من رغبة 
لكرة القدم يف تعزيز �سبل التعاون والتفاعل مع جميع موؤ�س�سات الدولة 
انطاقاً من توجيهات القيادة الر�سيدة، و�سعياً لارتقاء بالعمل الإداري 
والت�سويقي داخل النادي لتحقيق اأف�سل النتائج املرجوة وتنمية موارد 

النادي املادية.. واأعرب ال�سيد حممد العامري عن بالغ �سعادته بتوقيع 
الرائدة  املوؤ�س�سات  تعد من  التي  ون  اديتون  �سركة  الرعاية مع  اتفاقية 
املكانة  بجاء  تو�سح  ال�سراكة  هذه  اأن  موؤكداً  وخارجها.  الدولة  داخ��ل 
الأخ��رية، مبدياً  ال�سنوات  الإمرباطور خال  اإليها  التي و�سل  الرفيعة 
م�سرية  تدعم  اإ�سهامات  من  ال�سراكة  هذه  �ستنتجه  مبا  الكبري  تفاوؤله 

النادي يف املرحلة املقبلة.
من جانبه، اأعرب ال�سيد اأحمد �سعيد الرئي�سي عن فخره واعتزازه برعاية 
نادي الو�سل الذي يعد ركناً هاماً من اأركان الريا�سة يف اخلليج العربي، 
موؤكداً اأهمية وجود مياه واي ويرا ال�سحرية لاعبي الو�سل، معرباً عن 

اأمله يف امتداد هذه ال�سراكة مع الو�سل خال ال�سنوات املقبلة.
يذكر باأن مياه واأي ويرا ترعى العديد من الأندية على م�ستوى الدولة 

وال�سعودية.

اتفاقية �سراكة بني نادي الو�سل ومياه واي ويرا العاملية 

�لأول يعتزل و�لثاين ينتقل ل�سباقات �لطرق

بولت وفرح يخو�سان امل�سوار الأخري يف مونديال القوى
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الفني لفريق ريال  املدير  يخطط 
زين  الفرن�سي  الإ���س��ب��اين،  مدريد 
ال���دي���ن زي������دان، م���ف���اج���اأة غرميه 
اأر�سه  ع��ل��ى  ب��ر���س��ل��ون��ة  ال��ت��ق��ل��ي��دي 
مواجهة  يف  ج���م���اه���ريه،  وو����س���ط 
الإ�سباين  ال�����س��وب��ر  ك���اأ����س  ذه�����اب 

الأحد املقبل.
الإ�سبانية،  ماركا  �سحيفة  وقالت 
ام�����س اجل��م��ع��ة: ري���ال م��دري��د بداأ 
ال�ستعداد لكاأ�س ال�سوبر الإ�سباين، 
وخ���ط���ة زي�����دان ه���ي اإ�����س����راك ثيو 
ن������و، ثم  ك����ام����ب  ه���رين���ان���دي���ز يف 
مار�سيلو يف الإياب بالربنابيو بعد 
من اأنه �سوف  الرغم  على  اأيام،   3
اآخ��ر دورة  بعد  نهائياً  يتخذ ق��راراً 

تدريبية.
يريد  زي��دان  ال�سحيفة:  واأ�سافت 

ث��ي��و ه��رين��ان��دي��ز فر�سة  اإع���ط���اء 
لإظ�����ه�����ار م����ه����ارت����ه و����س���رع���ت���ه يف 

الكامب نو.
ب�سكل  ث��ي��و  وت���اب���ع���ت: مت جت��ه��ي��ز 

جيد.. زيدان كان �سعيد بالطريقة 
ال��ت��ي ت��ك��ي��ف ب���ه���ا.. ال���اع���ب قدم 
قبل  ما  مباريات  يف  جي����������داً  اأداًء 

املو�سم.

اأبو  ملهرجان  املنظمة  اللجنة  تقوم 
 24 ال����  لل�سطرجن  ال����دويل  ظ��ب��ي 
نادي  ينظمه  ال���ذي   2017 ل��ع��ام 
اأبو ظبي لل�سطرجن ، والذي يفتتح 
يف اخل��ام�����س��ة م���ن م�����س��اء ب��ع��د غد 
الث��ن��ني ب��ف��ن��دق دو���س��ت ث���اين اأبو 
نهيان  ال�سيخ  �سمو  ب��رع��اي��ة  ظبي 
جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
اليوم  وتقوم   ، الريا�سي  ظبي  اأب��و 
املهرجان والفعاليات  اأروقة  بتفقد 
الفتتاح  ح��ف��ل  وق��اع��ة  امل�����س��اح��ب��ة 
كافه  ع���ل���ى  الط���م���ئ���ن���ان  ب����ه����دف 
ال���رتت���ي���ب���ات ال����ت����ي مت����ت وو����س���ع 
لنطاقة  الأخ���������رية  ال���ل���م�������س���ات 
الذي  ال�سنوي  املهرجان  مناف�سات 

ي�سهد م�ساركة كبرية من الاعبني 
دول������ة من   57 م����ن  وال����اع����ب����ات 
خمتلف قارات العامل والذين يبداأ 
ع��رب خم��ت��ل��ف مطارات  ت��واف��ده��م 
ال��دول��ة اع��ت��ب��ارا م��ن م�����س��اء اليوم 
لو�سول  ال��زم��ن��ي  ل��ل��ج��دول  وف��ق��ا 
الذين  والأف���راد  امل�ساركة  البعثات 
ي�سلون على ح�سابهم للم�ساركة يف 
ا�ستعدت  وق��د  املختلفة  البطولت 
جلنة العاقات العامة وال�ستقبال 
اإدارات  م��ع  بالتعاون  ل�ستقبالهم 
املطارات املختلفة مبا يعك�س الوجه 

امل�سرق للريا�سة الإماراتية .
م�����ن ج����ان����ب اآخ�������ر ع����ق����دت جلنة 
امل����ه����رج����ان اج���ت���م���اع���ا لها  ح����ك����ام 

اأب��و ظبي  ن��ادي  اأم�����س الأول مبقر 
برئا�سة  ب���ال���ب���ط���ني  ل���ل�������س���ط���رجن 
����س���ع���ي���د اأح�����م�����د اخل���������وري وال���ت���ي 
متت  التي  الرتتيبات  ا�ستعر�ست 
ل��ل��م��ه��رج��ان وزم����ان وم��ك��ان ور�سة 
ح��ك��ام امل���ه���رج���ان ال��ت��ي ت��ع��ق��د يوم 
غد الأحد مبقر املهرجان ،وقامت 
بتوزيع املهام وامل�سوؤوليات قبل بدء 
ال��ت��ي ت�سهد  امل��ه��رج��ان  م��ن��اف�����س��ات 
بطولة  مقدمتها  يف  بطولت  عده 
م�ساركة  ت�����س��ه��د  ال���ت���ي  ال����س���ات���ذه 
اأك����رث م���ن 100 لع���ب م���ن اأب���رز 
والبطولة  ال���ع���امل  يف  امل�����س��ن��ف��ني 
حتت  النا�سئني  املفتوحة،وبطولة 
ال�سطرجن  ����س���ن���ة،وب���ط���ول���ة   15

ال�ستعرا�سية  وامل���ب���اراة  اخل��اط��ف 
العائلي  ال�سطرجن  بطولة  وهناك 
ال���ن���ادي ،وبطولة  ب��ه��ا  ال��ت��ي مت��ي��ز 
حماة الوطن التي تقت�سر امل�ساركة 
فيها على اأفراد اجلي�س و ال�سرطة 
و الدفاع املدين و جمندي اخلدمة 
ال���وط���ن���ي���ة.. و���س��م��ت جل��ن��ة حكام 
ال��ب��ط��ول��ة ب��ج��ان��ب احل��ك��م الدويل 
���س��ع��ي��د اأح���م���د اخل������وري ك���ا من 
املرزوقي  ،عي�سى  امل��ازم��ي  ع��ب��داهلل 
حممد  التميمي،خليفة  ،من�سور 
،هبة اآل علي، �سهرة حممد ،املزون 
ونوف  النعيمي،  اآم��ن��ة  احل��م��ريي، 
م�سر  م���ك���ي  احل�����م�����ادي،ون�����اج�����ي 

وبوقدان رومانيا.

ال��درع��ي رئي�س  ب��ن ثعلوب  رح��ب حممد 
واجلودو  امل�سارعة  احت��اد  اإدارة  جمل�س 
ب��اإ���س��ه��ار ن����ادي ال��ع��ني ل��ري��ا���س��ة اجل���ودو 
من  اعتبارا  الحت��اد  لن�ساط   وان�سمامه 
الحتاد  ن�ساط  ب��دء  م��ع  املقبل  �سبتمرب 
، م��وا���س��ل��ة جل��ه��ود ���س��رك��ة ن����ادي العني 
ات�ساع  يف  ي�سهم  مما  الريا�سية  لاألعاب 
الكبرية  القاعدة  بف�سل  امل�ساركة  رقعه 
التي تتمتع بها مدينة العني من لعبي 
الفردية  الأل��ع��اب  العديد  كحال  اجل��ودو 
واجل���م���اع���ي���ة ال����ت����ي مت����ار�����س ب���ال���ن���ادي 
والفرق  الأن�����س��ط��ة  زي����ادة  يف  ي�سهم  مم��ا 
الريا�سي  ال���ع���ني  ب����ن����ادي  ال���ري���ا����س���ي���ة 

الجتماعي.

احت����اد  اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س   واأ������س�����اد 
التن�سيق  مب��راح��ل  واجل�����ودو  امل�����س��ارع��ة 
اللعبة  مل�����س��رية  ل��ان�����س��م��ام  والإع���������داد 
النادي  ي��ول��ي��ه  ال����ذي  اله��ت��م��ام  يف ظ���ل 
الدفاع  العاب  وخا�سة  الفردية  لاألعاب 
عن النف�س التي ت�سم قاعدة كبرية من 
الاعبني ال�ساعدين مما ي�سهم يف ن�سر 
ت��ل��ك الأل���ع���اب ب��ني ال��ن�����سء ال����ذي ميثل 
تتطلع  التي  الإم����ارات  ريا�سة  م�ستقبل 
علم  لرفع  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  �سبابها  جلهود 
ب��اده��م ع��ال��ي��ا خ��ف��اق��ا يف ك��اف��ة املحافل 

الريا�سية اخلارجية .
م��ن جانب اآخ��ر واف��ق حممد ب��ن ثعلوب 
اجلديد  املو�سم  انطاقة  على  ال��درع��ي 

والذي  املقبل  15�سبتمرب  م��ن  اع��ت��ب��ارا 
ي�ستمر حتى يوم اجلمعة 2018/6/8 
الريا�سي  الن�ساط   مع  بالتن�سيق  القادم 
والفعاليات  ال�����دول�����ة  م�������س���ت���وى  ع���ل���ى 
الريا�سية العاملية التي تقام يف اأبو ظبي 
يف  ي�سهم  حافل  مبو�سم  اخل���روج  بهدف 
ميكن  خ��ال��ه  وم��ن  اللعبة  م�سرية  دع��م 
الاعبني  م�������س���ت���وي���ات  ع���ل���ى  ال�����وق�����وف 
ال�����س��اع��دي��ن وال����ذي مي��ث��ل دع��م��ا مل�سرية 
اللعبة خال املرحلة القادمة التي ا�ستعد 

لها الحتاد حتى 2020.
ب��اأن ن�ساط الحت��اد ينطلق ب�سالة  وذك��ر 
تطويرها  مت  ال��ت��ي  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  الحت����اد 
وتاأهيلها يف ثوب ريا�سي ا�ستثماري رائع 

اعتبارا من  كاأ�س الحتاد  باإقامة بطولة 
يوم اجلمعة 9/15 املقبل والتي ت�سارك 
�سنة  و14   11 ���س��ن  ب��ني  م��ا  ف���رق  فيها 
بال�سارقة  اللعبة  حكام  دورة  تقام  ،فيما 
الأن����ظ����ار  ت��ت��ج��ه  ،ب���ع���ده���ا   10/14 يف 
ل�ست�سافة بطولة غراند �سام اأبو ظبي 
2017 والتي تقام ب�سالة  للجودو لعام 
اآي��ب��ي��ك مب��دي��ن��ة زاي���د ال��ري��ا���س��ي��ة يف اأبو 
ظبي خال الفرتة من 26-28 اأكتوبر 
القادم و�سط م�ساركة عاملية كبرية بعد اأن 
مت ت�سكيل اللجنة العليا املنظمة موا�سلة 
البطولت  يف  حتققت  ال��ت��ي  للنجاحات 
امل��ا���س��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع الحت����اد الدويل 

للجودو .

بلي�سكوفا وهاليب وموغوروت�سا اىل ربع نهائي دورة تورونتو   تاأهلت الت�سيكية كارولينا بلي�سكوفا والرومانية �سيمونا هاليب 
وال�سبانية غاربيني موغوروت�سا امل�سنفات اأوىل وثانية ورابعة 
على التوايل اىل ربع نهائي دورة تورونتو الكندية لكرة امل�سرب، 
ف��ي��م��ا خ��رج��ت الأمل���ان���ي���ة اجن��ي��ل��ي��ك ك��ريب��ر ال��ث��ال��ث��ة م���ن ال���دور 

الثالث.
وجاء تاأهل بلي�سكوفا عقب ان�سحاب مناف�ستها اليابانية ناومي 
والنتيجة  ع�سلية  ا�سابة  ب�سبب  الثالثة  املجموعة  من  اأو�ساكا 
�ساعة  بعد  الت�سيكية  ل�سالح  و-1�سفر   )7-4( و7-6   2-6
اثر  بطاقتها  اللقب  حاملة  هاليب  حجزت  فيما  دقيقة،  و46 
باربورا زهافوفا �سرتيت�سكوفا  الت�سيكية الخرى  تغلبها على 

59 دقيقة. يف  و-6�سفر   1-6
باتري  اأ�سليغ  ال�سرتالية  تغلبها على  اثر  وتاأهلت موغوروت�سا 
كريبر  خ��رج��ت  فيما  دق��ي��ق��ة،   90 يف  و2-6  و6-3  -6�سفر 
 58 يف  و6-2   6-2 �ستيفنز  �سلون  المريكية  امام  بخ�سارتها 

دقيقة.

وك�سبت بلي�سكوفا، امل�سنفة اأوىل عامليا، املجموعة الوىل ب�سهولة 
6-2، لكنها خ�سرت الثانية بعدما فر�ست او�ساكا، ال�ساعدة من 

الت�سفيات، الحتكام اىل �سوط فا�سل 7-6 )7-4(.
وتقدمت بلي�سكوفا -1�سفر يف املجموعة الثالثة احلا�سمة، قبل 

ان تن�سحب اليابانية ب�سبب ال�سابة.
وانتزعت بلي�سكوفا �سدارة الت�سنيف العاملي لاعبات املحرتفات 
يف 17 يوليو للمرة الوىل يف م�سريتها من كريبر، وهي ت�سعى 

اىل احلفاظ على مركزها حتى نهاية املو�سم.
وقالت بلي�سكوفا: �ستكون مهمة احلفاظ على ال�سدارة �سعبة، 
م�سيفة هناك دورات قليلة قبل نهاية العام واأعرف اأن �سيمونا 
هاليب ورائي. �ساأبذل كل ما يف و�سعي للبقاء اأطول فرتة ممكنة 

يف ال�سدارة اأمتنى ان يكون ذلك لأ�سابيع اأخرى.

وتلتقي بلي�سكوفا يف الدور املقبل الدمناركية كارولني فوزنياكي 
انيي�سكا  البولندية  على  �سها  ف���وزا  حققت  وال��ت��ي  ال�ساد�سة 

رادفان�سكا العا�سرة 6-3 و1-6.
فوزها  لتحقيق  دقيقة  و18  �ساعة  اىل  فوزنياكي  واح��ت��اج��ت 

احلادي ع�سر على رادفان�سكا مقابل 6 هزائم.
وهو الفوز الثاين لفوزنياكي على رادفان�سكا هذه ال�سنة بعد اأول 

يف دورة الدوحة.
6 مباريات جمعت بينهما  وتتفوق فوزنياكي على بلي�سكوفا يف 
4 مرات بينها مرة هذه ال�سنة يف ن�سف  حتى الن حيث فازت 
هذا  كانتا  خ�سارتني  مقابل  الم��ريك��ي��ة،  ميامي  دورة  نهائي 
واي�ستبورن  ال��دوح��ة  ل��دورت��ي  النهائيتني  امل��ب��ارات��ني  يف  ال��ع��ام 

النكليزية.

تورونتو  يف  لقبها  ع��ن  ال��دف��اع  حملة  بنجاح  هاليب  ووا���س��ل��ت 
وال�����س��غ��ط ع��ل��ى ب��ل��ي�����س��ك��وف��ا امل��ت�����س��درة ب��ف��وزه��ا ال�����س��ه��ل على 

�سرتيت�سكوفا 6-1 و-6�سفر.
مباريات   5 يف  �سرتيت�سكوفا  على  لهاليب  ال��راب��ع  ال��ف��وز  وه��و 

جمعت بني الاعبتني حتى الن.
بفوزها  كارولني غار�سيا  الفرن�سية  النهائي مع  ربع  ال��دور  ويف 

على المريكية كاترين بيلي�س 6-4 و2-6.
وهي املرة الثانية التي تلتقي فيها هاليب وغار�سيا بعد الوىل 
يف ثمن نهائي بطولة ا�سرتاليا املفتوحة، اوىل البطولت الربع 
الكربى، مطلع العام املا�سي وكان الفوز حليف الرومانية 4-6 

و2-6 و1-6.
بخروجها  العام  ه��ذا  املخيبة  نتائجها  كريبر  الأملانية  وتابعت 

اذ  ال�سنة،  تراجع م�ستواها هذه  تورونتو موؤكدة  دورة  املبكر يف 
الكربى  الثاث  للبطولت  النهائي  رب��ع  ال��دور  بلوغ  يف  ف�سلت 
غارو�س  ورولن  ال�سرتالية  )ملبورن  الآن  حتى  اأقيمت  التي 

الفرن�سية ووميبلدون(، وف�سلت يف اإحراز لقب اأي دورة.
�سافاروفا  لو�سي  الت�سيكية  مع  النهائي  ربع  يف  �ستيفنز  وتلعب 
الفائزة على الرو�سية ايكاترينا ماكاروفا 6-3 و7-6 )7-3( 

و6-2 يف �ساعتني و22 دقيقة.
ن�سبيا حلجز  وعانت موغوروت�سا، بطلة وميبلدون النكليزية، 

بطاقتها اىل ربع النهائي.
و�سربت موغوروت�سا بقوة يف املجموعة الوىل وك�سبتها ب�سهولة 
الثانية وهو ما  لكن م�ستواها انخف�س يف املجموعة  -6�سفر، 
ا�ستغلته باتري ال�ساعدة من الت�سفيات وك�سبت املجموعة 3-6 

مدركة التعادل.
احلا�سمة  الثالثة  املجموعة  يف  تاألقها  ا�ستعادت  ال�سبانية  لكن 

وك�سبتها ب�سهولة 2-6.

بهدف �لطمئنان على كافة �لرتتيبات لإنطالقة مناف�سات �ملهرجان �ل�سنوي

اللجنة املنظمة ملهرجان اأبو ظبي الدويل لل�سطرجن ال� 24 
تقوم بتفقد اأروقة املهرجان والفعاليات امل�ساحبة

اب���ن ثعل���وب ي��رح��ب بان�سم���ام ج��ودو 
الع���ني لن����ساط الحت����اد

ت��ع��رثت امل��ف��او���س��ات ب���ني الحت�����اد الأ�����س����رتايل ل��ك��رة القدم 
اإدارة الحت���اد رغم  ال���دويل )ال��ف��ي��ف��ا( ح��ول �سبل  والحت����اد 
وجود وفد من الفيفا للم�ساعدة يف التو�سل حلل قبل املوعد 
النهائي ال���ذي ح���دده الحت���اد ال���دويل ل��ذل��ك وه��و نوفمرب 

ت�سرين الثاين املقبل.
ويتعر�س الحتاد ال�سرتايل ل�سغوط من الفيفا لزيادة 

نظام  اأج���ل  م��ن  ال��ع��م��وم��ي��ة  جمعيته  اأع�����س��اء  ممثلي 
دميقراطي اأ�سمل لاإدارة بينما يهدد الفيفا باإ�سناد 
املهمة اإىل جلنة موؤقتة معينة من جانبه تتوىل اإدارة 

�سوؤون اللعبة يف الباد.
اأع�ساء  تنتخب  ال��ت��ي  العمومية،  اجلمعية  وت�سم 

ال����ولي����ات  ع����ن  مم��ث��ل��ني  الحت���������اد،  اإدارة  جم��ل�����س 
ال�سرتالية الت�سع لكن يوجد ممثل واحد فقط لكل 

الأندية الع�سرة املناف�سة يف دوري املحرتفني ول يوجد 
ممثل عن الاعبني.

لكن حمادثات متت يف �سيدين على مدار يومني مب�ساركة 
م�سوؤولني من الفيفا والحتاد الآ�سيوي لكرة القدم ف�سلت 

يف التو�سل لتفاق.

القدم يف  وقال �ستيفن لوي رئي�س الحت��اد ال�سرتايل لكرة 
اأخر  الآراء خال  “متت مناق�سة جمموعة كبرية من  بيان 

جمل�س  ذل��ك  يف  مبا  اجلميع  البيان  واأ���س��اف  �ساعة«.   48
اإدارة الحتاد ال�سرتايل وماك اأندية الدوري ال�سرتايل.. 
ورابطة الاعبني عربوا عن رغبتهم يف التو�سل حلل وهذا 

ما �سهد به وفدا الفيفا والحتاد الآ�سيوي.
واأ���س��ار ال��ب��ي��ان اأي�����س��ا ي��اأم��ل الحت���اد ال���س��رتايل لكرة 
بتفعيل  ي�سمح  لتفاق  التو�سل  اإمكانية  يف  القدم 
التغيريات الإجرائية من اأجل تو�سيع التمثيل يف 

اجلمعية العمومية بحلول نهاية نوفمرب.
اأندية  وق�����ال ج���ري���ج ج��ري��ف��ني رئ��ي�����س راب���ط���ة 
ن�سعر  املفاو�سات  بعد تعرث  ال�سرتايل  الدوري 
مع  لتوافق  التو�سل  ل��ع��دم  ك��ب��رية  اأم���ل  بخيبة 
اأمل  زمائنا من ماك الأندية.. ون�سعر بخيبة 
مماثلة ب�سبب قيام جمل�س اإدارة الحتاد ال�سرتايل 

بعرقلة هذه اخلطوة.
وك��ان الحت��اد ال���س��رتايل لكرة القدم اق��رتح زي��ادة عدد 
�سوتني  ب��اإ���س��اف��ة   13 اإىل  العمومية  اجلمعية  اأع�����س��اء 
ل��اأن��دي��ة و����س���وت واح����د ل��اع��ب��ني ل��ك��ن امل���ق���رتح قوبل 

بالرف�س من الأندية ومن الفيفا.

ال�سوبر الإ�سباين: خطة زيدان ملفاجاأة بر�سلونة تعرث مفاو�سات الفيفا والحتاد الأ�سرتايل 
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الفجر الريا�ضي

••العني - الفجر

يد�سن فريق الكرة الأول بنادي العني م�ساء اليوم ال�سبت املرحلة الأخرية من الإعداد للمو�سم 
الكروي اجلديد والذي من املقرر اأن ي�ستهله مبواجهة الهال ال�سعودي �سمن ذهاب ربع 

نهائي دوري اأبطال اآ�سيا لكرة القدم يف احلادي والع�سرين من �سهر اأغ�سط�س 
اجلاري على ا�ستاد هزاع بن زايد. وعاد من النم�سا يوم الأربعاء املا�سي على 

منت طائرة خا�سة وذلك بعد اأن اأكمل مرحلة الإعداد اخلارجي والتي كانت 
مقررة خال الفرتة من 14 يوليو املا�سي وحتى ال�8 من �سهر اأغ�سط�س 
احلايل، كما تقرر اأن يخو�س العني مباراة ودية قبل مواجهة الهال اأمام 

ع�سر من  امل��واف��ق اخلام�س  الثاثاء  ي��وم  وذل��ك يف  الفرق اخلليجية  اأح��د 
�سهر اأغ�سط�س اجلاري. وكان يف ا�ستقبال بعثة الفريق حلظة و�سولها مطار 

العني “الدويل” عدد من اجلماهري العيناوية الوفية التي حر�ست على تقدمي 
باقات اأنيقة من الورود اجلميلة تعبرياً عن �سعادتهم ب�سامة و�سول الفريق 

متمنني لنجوم العني التوفيق يف املو�سم الكروي اجلديد وحتقيق النتائج 
الريا�سي  الكيان  اإىل هذا  التي تت�سق مع طموحات كل منتم  القوية 

اأربع  الزعيم  وخ��ا���س  وق��اري��اً.  حملياً  كافة  ال�سعد  على  الكبري 
الأهلي  مبواجهة  ا�ستهلها  النم�سا  مع�سكر  يف  ودي��ة  مباريات 

ثنائية  �سجل  -2�سفر، حيث  بنتيجة  فيها  وفاز  ال�سعودي 
داينفري�س  والربازيلي  بريغ  ماركو�س  ال�سويدي  العني 

دوغ���ا����س اأم����ا م��ب��ارات��ه ال��ث��ان��ي��ة ف��ك��ان��ت اأم�����ام باكو 
الأذربيجاين وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل 

الفريق  م��رم��ى  على  ال��ع��ني  ه��دف  و�سجل  ف��ري��ق 
الأذربيجاين الاعب الربازيلي كايو لوكا�س، 

جتاربه  ث��ال��ث  ح�سم  م��ن  البنف�سج  ومت��ك��ن 
ع��ل��ى ح�����س��اب فريق   1-3 ب��ال��ف��وز  ال���ودي���ة 

النم�ساوي و�سجل  اأوتوبرن دوني�ستوف  نادي 
اأهداف العني ريان ي�سلم وحممد خلفان وخالد 

خلفان، واختتم الفريق يوم اأم�س مبارياته الودية مبواجهة دينامو زغرب الكرواتي 
وداينفري�س  ب��ريغ  كارلو�س  العني  ثاثية  واأح��رز  اأي�ساً   1-3 بنتيجة  فيها  ف��از  والتي 

دوغا�س وكايو لوكا�س.
�لقادمون و�ملغادرون

تعاقد العني يف املو�سم الكروي اجلديد مع املهاجم الدويل ال�سويدي ماركو�س بريغ  قادماً 
من باناثينايكو�س اليوناين اإىل جانب لعب حمور امليدان الياباين ت�سوكا�سا �سيوتاين، قادماً 

من �سانفري�س هريو�سيما قبل اأن ي�ستعيد جهود مهاجمه الربازيلي اإىل قائمة الفريق جمدداً، 
دايفري�س دوغا�س، يف حني غادر ت�سكيلة الفريق لعب الرتكاز الكوري اجلنوبي يل ميونغ جوو 
الذي ان�سم ل�سيوؤول الكوري واملهاجم ال�سعودي نا�سر ال�سمراين، الذي انتهت اإعارته وعاد اإىل 

الهال ال�سعودي واملدافع �سامل العزيزي “الو�سل” واملهاجم �سعيد الكثريي الظفرة.
جنوم �لعني يهنئون �إ�سماعيل بقدوم ز�يد

هناأ لعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي العني عرب ح�ساباتهم الر�سمية 
وذلك  اأحمد  اإ�سماعيل  ال��دويل،  زميلهم  الجتماعي  التوا�سل  مبواقع 
مبنا�سبة قدوم مولوده اجلديد والذي اأطلق عليه ا�سم زايد، متمنني 

اأن يجعله قرة عني لوالديه ومن ال�ساحلني.
�إد�رة �لإ�ستاد تنظم جولة تعريفية لأف�سل ملعب يف �لعامل

اجلماهري العيناوية ت�سارك يف برزة “ع�سف ذهني” ا�ستثنائية باإ�ستاد هزاع بن زايد
حظيت مبادرة مكتب �سوؤون جماهري نادي العني، التي جاءت حتت عنوان »الربزة العيناوية«، 
بتفاعل لفت من اجلماهري الوفية. وكانت »ال��ربزة« عبارة عن جل�سة ع�سف ذهني 
زايد  بن  ه��زاع  باإ�ستاد  القدم  ك��رة  قاعة  الأول يف  اأم�س  ي��وم  م�ساء  انعقدت 
الكعبي، مدير  اأحمد  ال�ساعة بح�سور  ون�سف  ال�ساعتني  نحو  وامتدت 
مكتب ����س���وؤون ج��م��اه��ري ن���ادي ال��ع��ني وف��ي�����س��ل ع��ل��ي م�����س��وؤول املكتب 
الإعامي. ومت خالها مناق�سة جملة من الق�سايا املهمة واملرتبطة 
باملدرج العيناوي كما مت خالها تبادل الآراء والوقوف على املطالب 
على  الجتماع  خ��ال  احل�سور  و�سدد  التطوير.  بهدف  واملقرتحات 
امل�ساندة  ع��رب  ال��اع��ب��ني  تعزيز ط��م��وح��ات  اجل��م��اه��ري يف  دور  اأه��م��ي��ة 
ال��ق��وي��ة واحل�����س��ور احل��ا���س��د، ك��م��ا اأك����د اجل��م��ي��ع ع��ل��ى �سرورة 
اللتزام بالتوجيهات الإر�سادية اخلا�سة باإجراءات الأمن 
وال�سامة. وناق�س الجتماع اأهمية تطوير الأ�ساليب 
وتعزيز  اجل��م��ه��ور  دور  وت��ف��ع��ي��ل  الت�سجيعية 
ال��ت��وا���س��ل م��ع ال���ن���ادي، ك��م��ا اأك����د اجلميع 
على �سرورة م�ساندة الألعاب اجلماعية 

والفردية مبختلف املراحل.
وب�����دوره ���س��دد ال��ك��ع��ب��ي ع��ل��ى اأهمية 
املبكر  امل��درج واحل�سور  التفاعل يف 
ل��ل��م��ق��اع��د م���ن ع��ل��ى امل���درج���ات 
وموا�سلة  ال���ت���م���ي���ز  ل���ت���اأك���ي���د 
عنواناً  ب�����دا  ال������ذي  ل���ل���ت���ط���ور 
دولتنا  يف  ج���م���ه���ور  لأف�������س���ل 
»الربزة  انتهاء  وبعد  احلبيبة. 
اإ�ستاد  اإدارة  ح��ر���س��ت  ال��ع��ي��ن��اوي��ة« 
زاي��د على تنظيم جولة تعريفية حول  ه��زاع بن 
ب��ال��ع��امل وذل���ك للجماهري  اأف�����س��ل ملعب ك��رة ق��دم 
التي �سجلت ح�سورها يف الع�سف الذهني، الأمر الذي 
حظي بتقدير واإ�سادة اجلميع خ�سو�ساً واأن  الكثري منهم 
مل تت�سن له فر�سة م�ساهدة من�ساآت اإ�ستاد هزاع بن زايد 

من قبل اإل عرب ال�سور ولقطات الفيديو.
�لعاجل  �ل�سفاء  تتمنى  »�لزعيم«  جماهري 

للم�سجع »�لعيناوي« يا�سني
ح��ر���س م��ك��ت��ب ����س���وؤون ج��م��اه��ري ال��ع��ني على 
زي�����ارة، امل�����س��ج��ع ال��ع��ي��ن��اوي ي��ا���س��ني، ال�سهري 
قد  ك��ان  وال��ذي  ت��وام  مب�ست�سفى  ب�اأبوعماد، 
على  ن��ق��ل  مفاجئة  �سحية  ل��وع��ك��ة  ت��ع��ر���س 

اإثرها اإىل امل�ست�سفى. 
وحظيت مبادرة جماهري العني بتفاعل لفت 
ال��ن��ادي ع��رب م��واق��ع التوا�سل  م��ن حمبي 
مل�سجع  متمنني  املختلفة،  الجتماعي 
نادي العني ال�سفاء العاجل والعودة 

اإىل املدرج العيناوي.

نيم����ار ي�ستع����د لأول مب�����اراة م����ع �س�����ان جي�������رم�����ان
ان  ال��ق��دم  لكرة  الفرن�سي  ال���دوري  راب��ط��ة  اأعلنت 
النجم الربازيلي نيمار بات خمول اللعب يف مباراة 
فريقه باري�س �سان جرمان �سد غانغان غدا الحد 
بعد ان ح�سلت على الوثيقة الداري��ة التي ت�سمح 

بجعل عملية انتقاله ر�سمية.
وقالت رابطة الدوري الفرن�سي “�سي�سبح عقد نيمار 
ر�سميا بعد ظهر اليوم، وهو ي�ستطيع بالتايل اللعب 

يوم الحد«.
قبل  اع��ل��ن  الفرن�سي  الحت���اد  وك���ان 
افادة  ع��ل��ى  ح�سوله  بقليل  ذل���ك 

للعبة  ال���س��ب��اين  الحت����اد  ا���س��دره��ا  ال��ت��ي  الر�سمية  الن��ت��ق��ال 
�سان  باري�س  ال��وان  نيمار عن  يدافع  لكي  كانت �سرورية  التي 

جرمان.
وكان م�سدر يف نادي بر�سلونة و�سيف بطل الدوري ال�سباين 
تلقى  انه  ام�س اجلمعة  بر�س  “ران�س  لوكالة  قال  القدم  لكرة 
مبلغ ال�222 مليون يورو قيمة العقد اجلزائي لنتقال النجم 
الربازيلي نيمار اىل باري�س �سان جرمان الفرن�سي، و�سيبا�سر 

بالإجراءات لإ�سدار افادة النتقال.
وقال امل�سدر: ح�سل بر�سلونة على حوالة م�سرفية وبالتايل 

�سيبداأ اجراءات النتقال .

يف املقابل، قال متحدث با�سم الحتاد ال�سباين املخول ا�سدار 
الر�سمي  التاأكيد  ت�سلمنا  “لدى  بر�س  لفران�س  النتقال  افادة 

من بر�سلونة، �سيتم ار�سال افادة النتقال مبا�سرة«.
وكان نيمار املنتقل اىل باري�س �سان جرمان اململوك من هيئة 
قطر لا�ستثمارات الريا�سية قبل ا�سبوع، يف انتظار احل�سول 
النتقال  اإف��ادة  ال�سباين، هي  اإداري���ة من الحت��اد  على وثيقة 
الدولية لكي يت�سنى له خو�س اول مباراة ر�سمية له مع فريقه 

اجلديد.
انه  النتقال على  الإع��ان عن  الكاتالوين منذ  النادي  وا�سر 
لن يوافق على اإ�سدار اإفادة النتقال قبل ان يتم حتويل كامل 

مبلغ ال�222 مليون يورو اىل ح�ساباته. واعرب رئي�س الحتاد 
اوىل  نيمار  يخو�س  ب��ان  ثقته  ع��ن  لوغرايت  نويل  الفرن�سي 
مباريات �سد غانغا على ملعب رودورو الحد بقوله “انا واثق 

من ان المور �ستحل ب�سرعة«.
ي��ذك��ر ان امل��ه��ل��ة ال��ق�����س��وى ل���س��ت��ام اف����ادة الن��ت��ق��ال ه��ي قبل 
يف  امل�ساركة  لنيمار  يت�سنى  لكي  ال�سبت-الحد  ليل  منت�سف 

تلك املباراة.
وغاب نيمار عن مباراة فريقه الأوىل �سد اميان ال�سبت املا�سي 
قيا�سي يف  مبلغ  مقابل  �سان جرمان  اىل  انتقاله  غ��داة  وذل��ك 

تاريخ اللعبة بلغ 222 مليون يورو.

يتابع جتهيز�ته ملو�جهة �لهالل �ل�سعودي

الليلة اجلديد  ملو�سمه  الإعداد  من  الأخرية  املرحلة  “الزعيم” يد�سن 

على  بتغلبه  الثقيل  العيار  من  مفاجاأة  �سابوفالوف  ديني�س  ال��واع��د  الكندي  فجر 
الدولية  دورة مونرتيال  الثالث من  ال��دور  اول يف  امل�سنف  ن��ادال  رافايل  ال�سباين 
املا�سرتز لاألف نقطة، فيما بلغ ال�سوي�سري روجيه  يف كرة امل�سرب، �ساد�س دورات 
فيدرر الثاين ربع النهائي. وتابع �سابوفالوف �ساحب ال�18 ربيعا وامل�سارك ببطاقة 
امام  ك��رات يف مباراته الوىل  ارب��ع  انقذ  ال���دورة، فبعدما  نتائجه الافتة يف  دع��وة 
الربازيلي روجرييو دوترا �سيلفا يف الدور الول، وتغلبه على الرجنتيني العماق 
خوان مارتن دل بوترو يف الثاين، اأطاح يف مباراة جمنونة بقدوته نادال الذي كان 
من  العاملي  الت�سنيف  �سدارة  لنتزاع  النهائي(  ن�سف  )ال��دور  فوزين  اىل  بحاجة 
الربيطاين اندي موراي. وا�ستهل نادال املباراة ب�سكل جيد وك�سب املجموعة الوىل 
�سابوفالوف فاجاأه ب�سربات غري متوقعة يف الثانية وك�سبها بالنتيجة  لكن   ،4-6

ذاتها قبل ان ت�ستد املناف�سة يف الثالثة احلا�سمة التي فر�س فيها التعادل 
ال�سوط  الكفة يف  ان متيل  قبل   ،6-6 ع�سر  الثاين  ال�سوط  نف�سه حتى 
الفا�سل لأمل كرة امل�سرب الكندية الذي ك�سب 7 من النقاط الثماين 

الخرية علما بانه تخلف �سفر3-.
لكرث  الرت��ق��اء  �سمن  وال���ذي  عامليا   143 املن�سف  �سابوفالوف  وق��ال 
ت�سريح  املقبل، يف  الثنني  �سي�سدر  ال��ذي  الت�سنيف  يف  20 مركزا  من 

بامللعب متوجها اىل اجلماهري: “�سكرا، �سكرا لكم جميعا، من ال�سعب 
احلديث الن. مل اأكن لأفعلها دون ت�سجيعاتكم«.

يف املقابل، اعترب نادال اخل�سارة بالأ�سواأ هذا العام، وقال: 
جدا،  قا�سية  يل،  بالن�سبة  ج���دا  خميبة  خ�����س��ارة  ان��ه��ا 

الأ�سواأ هذا العام دون �سك. انها الأ�سواأ لنني 
خ�������س���رت ام�������ام لع������ب غري 

م�سنف جيدا يف الرتتيب 
كنت  ولأن������ن������ي   143

ا�ستعادة  فر�سة  امللك 
ان���ه   ... ال�����������س�����دارة 
بالن�سبة  ف���ادح  خ��ط��اأ 

خميبة.  وخ�������س���ارة  يل 
تقبل  ي����ج����ب  واأ��������س�������اف 

اخل�سارة وموا�سلة العمل .
الدور  يف  �سابوفالوف  ويلتقي 

الفرن�سي  م�����ع  ال���ن���ه���ائ���ي  رب������ع 
ادري�����ان م��ان��اري��ن��و ال���ذي ب��ل��غ الدور 

النهائي لإح��دى دورات الل��ف نقطة يف  رب��ع 
تغلبه  عقب  م�سريته  يف  الوىل  للمرة  املا�سرتز 

على الكوري اجلنوبي هيون ت�سونغ 6-3 و3-6.
وهي املرة الثانية التي �سيلتقي فيها مانارينو مع لعب 

كندي يف الدورة بعدما اطاح مبيلو�س راونيت�س ال�ساد�س من 
الدور الثاين. ووا�سل فيدرر م�سواره يف الدورة بتحقيقه للفوز 

4-6 و6-4 و6-2، موؤكدا تفوقه  دافيد فرير  الثاين وكان على ح�ساب ال�سباين 
على الخري الذي مل يتغلب عليه ولو مرة واحدة يف 17 مواجهة جمعت بينهما حتى 
الن. وارتكب فيدرر بع�س الخطاء غري العتيادية خ�سو�سا يف املجموعة الوىل 
التي خ�سرها 4-6، وعلق على ذلك مازحا: ل ميكننا الفوز بجميع املجموعات. وهي 
امام  �سقط  عندما  املا�سي  يونيو   14 منذ  فيدرر  يخ�سرها  التي  الوىل  املجموعة 
الملاين طومي ها�س يف دورة �ستوتغارت. ويخو�س فيدرر الذي احتفل بعيد مياده 
وتورونتو  مونرتيال  مدينتا  ت�ست�سيفها  التي  ال��دورة  ه��ذه  غمار  الثاثاء،  ال�36 
بالتناوب �سنويا، للمرة الأوىل يف مونرتيال منذ العام 2011. وخ�سر فيدرر نهائي 
دورة 2014 يف تورونتو اأمام الفرن�سي جو ويلفريد ت�سونغا، الذي كان قد اأق�ساه 
النجم  2011. ويبحث  الأخ��رية يف مونرتيال عام  الثاين يف م�ساركته  ال��دور  من 
ال�سوي�سري عن موا�سلة مو�سمه الرائع والفوز بلقب هذه الدورة للمرة الثالثة 
اأحرزها يف تورنتو،  2004 و2006 حني  الأ�سطورية، بعد  يف م�سريته 
من اأجل التح�سري باأف�سل طريقة لبطولة الوليات املتحدة املفتوحة، 
اآخر البطولت الأربع الكربى املقررة على ماعب فا�سينغ ميدوز يف 
دورة  وي�سارك فيدرر يف  �سبتمرب.  اغ�سط�س و10   28 نيويورك بني 
مونرتيال مبعنويات مرتفعة جدا بعد اإحرازه لقبه التا�سع ع�سر يف 
البطولت الكربى، بفوزه يف نهائي بطولة وميبلدون النكليزية على 
الكرواتي مارين �سيليت�س يف 16 يوليو، حمققا لقبه الثامن فيها 
فيدرر  يلتقي  النهائي،  ربع  ال��دور  ويف  قيا�سي.  رقم 
م��ع لع���ب ا���س��ب��اين اآخ���ر ه��و روب��رت��و باوتي�ستا 
اأغوت الثاين ع�سر والذي تغلب على الفرن�سي 
4-6 و7-6 )7-5( و6-7  غايل مونفي�س 
الك�سندر  ال��واع��د  المل���اين  وبلغ   .)2-7(
زفرييف الرابع الدور ربع النهائي اي�سا 
كرييو�س  نيك  ال���س��رتايل  على  بتغلبه 

ال�ساد�س ع�سر 6-4 و3-6.
مع  زفرييف  يلعب  املقبل،  ال��دور  ويف 
اندر�سون  ك��ي��ف��ن  اف��ري��ق��ي  اجل���ن���وب 
���س��ام كويري  ال��ف��ائ��ز على الم��ريك��ي 

و1-6.  4-6
املباراة  يف  الح��د  اندر�سون  على  تغلب  زفرييف  وك��ان 
هذا  ال��راب��ع  لقبه  حم��رزا  وا�سنطن  ل��دورة  النهائية 

املو�سم.
من  ال�سابع  دمييرتوف  غريغور  البلغاري  وخ��رج 
روبن  ال��ه��ول��ن��دي  ام���ام  ال��ث��اين بخ�سارته  ال���دور 

هازه 6-7 )3-7( و6-4 و6-1.
الرجنتيني  م��ع  النهائي  رب��ع  يف  ه���ازه  ويلعب 
دييغو �سفارت�سمان الفائز على المريكي جاريد 

دونالد�سون �سفر6- و7-5 و5-7.

على عك�س املعتاد دائماً، ي�سعر مدرب فريق مان�س�سرت يونايتد، الربتغايل جوزيه 
مورينيو، بال�سعادة حالياً، وهو ما قد يثري امل�ساكل بالن�سبة لبقية الأندية املناف�سة 
بالدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم برمييريليغ . ويبداأ مورينيو مو�سمه الثاين 
مع يونايتد بفريق مدعم ب�سكل جيد واإميان حقيقي بقدرته على املناف�سة بقوة على 
اأن املدرب املثري دائماً  لقب البطولة. وتتمثل الأنباء ال�سيئة ملناف�سي مورينيو يف 
ال��دوري يف مو�سمه الثاين مع الأندية اخلم�س الأخ��رية التي  للجدل، توج بلقب 
توىل تدريبها، وهي بورتو الربتغايل وت�سيل�سي الإجنليزي وريال مدريد الإ�سباين 
اأخ��رى. وعانى مورينيو كثرياً خال مو�سمه  ت�سيل�سي مرة  ثم  الإيطايل،  واإن��رت 
الأول مع مان�س�سرت يونايتد، الذي ح�سل على املركز ال�ساد�س يف ترتيب الدوري 
الإجنليزي، لكنه قاد الفريق يف النهاية للتتويج بلقب الدوري الأوروبي )يوروبا 
ليغ(، ليح�سل على مقعد مبا�سر يف مرحلة املجموعات ببطولة دوري اأبطال اأوروبا 
اإ�سرتليني )189  مليون جنيه   145 يونايتد  اإدارة  واأنفقت  املو�سم اجلديد.  يف 

مهاجم  لوكاكو  روميلو  البلجيكي  هم  لعبني   3 مع  للتعاقد  دولر(  مليون 
وال�سويدي  ت�سيل�سي،  و�سط  لعب  ماتيت�س  نيمانيا  وال�سربي  اإيفرتون، 

فيكتور لينديلوف مدافع بنفيكا الربتغايل.
وللمرة الأوىل، ي�ستهل مورينيو املو�سم والبت�سامة تعلو وجهه. وقال 
م��دري��د يف  ري��ال  اأم���ام   2-1 الربتغايل عقب خ�سارة فريقه  امل���درب 
للغاية  �سعيد  اإنني  املا�سي:  الثاثاء  الأوروب��ي  ال�سوبر  كاأ�س  بطولة 

اأن اأكون مدرباً لهوؤلء الفتية .
م�سريتي  اأث��ن��اء  اأي���ام،  ب�سعة  قبل  لهم  قلت  مورينيو:  واأو���س��ح 

ال��ط��وي��ل��ة مل ي��ك��ن ل���دي م��ط��ل��ق��اً جم��م��وع��ة م��ن الاعبني 
اأحببتها بنف�س درجة احلب التي اأكنها لهم الآن.

بالتواجد  حقا  بال�سعادة  اأ�سعر  مورينيو:  واأ���س��اف 
م��ع��ه��م، اإن���ن���ي ذاه����ب ل��ل��ق��ت��ال ب��رف��ق��ت��ه��م طوال 

الطريق، لذلك دعونا من�سي اإىل يوم الأحد، 
ينتظرنا،  الفريق  معقل  ت��راف��ورد  اأول��د  اإن 

اأعتقد اأن لديه �سبباً ليقف بجوارنا.
املثري للده�سة، اأن يونايتد كان يعاين 
ت��راف��ورد خال  اأول���د  امل�ساكل يف  م��ن 
املو�سم  ال�������دوري  ب��ب��ط��ول��ة  م�������س���واره 
�سوى  اأن���ه مل يخ�سر  ف��رغ��م  امل��ا���س��ي، 
م���ب���اراة وح���ي���دة، ل��ك��ن��ه ت��ع��ادل يف 10 
19 مواجهة خا�سها  خ��ال  ل��ق��اءات، 

يف معقله، فيما �سجل لعبوه 26 هدفاً 
فقط، لي�سبح اأ�سعف الفرق ال�ستة الأوىل 

يف ترتيب امل�سابقة هجومياً على ملعبه.
وا���س��ت��ه��دف م�����س��وؤول��و ي��ون��اي��ت��د ال��ت��ع��اق��د مع 

اإ�سرتليني من  75 مليون جنيه  لوكاكو مقابل 
اأج���ل ت��ع��وي�����س ال���ف���راغ ال���ذي ت��رك��ه رح��ي��ل النجم 

الفريق  ه���داف  اإبراهيموفيت�س  زلت���ان  ال�سويدي 
املا�سي، الذي مل ميدد عقده مع يونايتد  يف املو�سم 

تاأكيد مورينيو  ال�سليبي للركبة، رغم  الرباط  بعدما تعر�س لاإ�سابة بقطع يف 
اأكرث من مرة عزمه اإعادة الاعب للفريق جمدداً فور تعافيه. و�سجل لوكاكو 20 
هدفاً اأو اأكرث يف جميع امل�سابقات يف كل مو�سم من املوا�سم الثاثة التي لعبها مع 
اإيفرتون. وبعد �سماح مورينيو الفتى الذهبي واين روين بالرحيل اإىل اإيفرتون، 
اأك���رث تهديداً  ال��ف��ري��ق  ب��اإم��ك��ان��ه جعل  ل��وك��اك��و  اأن  ال��ربت��غ��ايل يعتقد  امل���درب  ف���اإن 
للمرمى. واأ�سار مورينيو: “اإنني �سعيد بتجان�س لوكاكو ال�سريع مع هذه املجموعة 

الرائعة«.
ورغم ذلك، فاإن التاأثري الأكرب على الفريق، رمبا يتمثل يف التعاقد مع ماتيت�س، 
اأع��وام حتت   3 الذي لعب دوراً هاماً يف قيادة ت�سيل�سي للفوز بلقب البطولة قبل 
قيادة مورينيو، قبل اأن يح�سل الاعب على اللقب مرة اأخرى املو�سم املا�سي مع 

مدرب الفريق اللندين احلايل الإيطايل اأنطونيو كونتي.
وبالتعاقد مع ماتيت�س مقابل 40 مليون جنيه اإ�سرتليني، فاإن الاعب ال�سربي 
يف طريقه ليكون �سفقة رابحة للغاية، اإذا كانت لديه القدرة على اإحداث 
ال����دور مع  ه���ذا  ي����وؤدي  ك���ان  مثلما  امل��ل��ع��ب  ال���ف���ارق يف منت�سف 

ت�سيل�سي.
اأمام الريال،  اأنه لعب ب�سكل جيد حقاً  اأعتقد  وقال مورينيو: 
ويف  ال��ك��رة،  على  ي�ستحوذون  ك��ان��وا  عندما  ج��ي��داً  اأداوؤه  ك��ان 
بب�ساطة  ال��ك��رة  ينقل  ك���ان  امل���ب���اراة  ع��ل��ى  �سيطرتنا  ف���رتات 
التوازن املطلوب وبدء  مثلما كنا نطلب منه، وجنح يف خلق 
خربة  لديه  الربتغايل:  امل��درب  وتابع  اخللف.  من  الهجمات 

على اأعلى م�ستوى ويتحلى بالهدوء والثبات .
تت�سم خططه  اأن  امل��رج��ح  م��ن  اأن���ه  اإىل  م��وري��ن��ي��و  واأمل����ح 
التحول  اإمكانية  اإىل  بالإ�سافة  ب��امل��رون��ة،  الدفاعية 
من طريقة 4 4- 2- املعتادة، اإىل 3 5- 2- اإذا 
الكثري  تلعب  وك�سف مورينيو:  الأم��ر.  اقت�سى 
من الفرق بثاثة لعبني يف القلب بالإ�سافة 
لظهريي جنب، ولعبنا بتلك الطريقة خال 
ا�ستعداداتنا للمو�سم اجلديد اأمام �سامبدوريا 
غالك�سي  اأجن���ل���ي�������س  ول����و�����س  الإي�����ط�����ايل 
يف  الطريقة  لهذه  نلجاأ  رمبا  الأمريكي، 

بع�س اللقاءات خال املو�سم.
بال�سعادة  �سعوره  على  مورينيو  و�سدد 
رغم اخل�سارة اأمام الريال، حيث قال: 
اأننا خ�سرنا  اإنني �سعيد بالفعل، رغم 
مباراة وفقدنا لقبا، لكننا مل نخ�سر 
اإن املو�سم  املو�سم . و�سدد مورينيو: 
حان الآن، ولكن برميريليغ �سيبداأ 
يوم غد الأحد عندما نواجه و�ست 
هام يونايتد، نحن اأف�سل الآن مما 
املا�سي عندما  املو�سم  كنا عليه يف 

ح�سدنا لقب الدوري الأوروبي . 

فيدرر يتاأهل  �إىل ربع �لنهائي 

كندي واعد يطيح بنادال من دورة مونرتيال  
مورينيو “ال�سعيد” يهدد طموحات مناف�سيه يف الربميريليغ



    
عائلة ت�ساهد عرب الهاتف ل�سًا يقتحم منزلها 
عرب  لل�سرقة  يتعر�س  وه��و  منزلهما  بريطانيان  زوج���ان  �ساهد 
تطبيق هاتفي، وهما مي�سيان عطلتهما على بعد 120 ميًا، دون 

اأن يتمكنا من فعل اأي �سيء ملنع وقوع ال�سرقة.
وكانت دونا مارو�سامي وزوجها ناثان مي�سيان عطلتهما ب�سحبة 
عندما  ب��وره��ام،  مبدينة  البحر  �ساطئ  على  فندق  يف  اأطفالهما، 
و�سل تنبيه اإىل هاتف الزوجة، بوجود حركة غريبة داخل منزل 

العائلة يف وي�ست ميدلندز.
وراقب الزوجان، كيف دخل الل�س اإىل غرفة املعي�سة، و�سعد اإىل 
واملجوهرات،  واحل��ل��ي  ال�سفر  ج���وازات  لي�سرق  ال��ع��ل��وي،  الطابق 

حوايل ال�ساعة 10:15 من م�ساء يوم اجلمعة املا�سي. 
وك���ان خ���امت زواج م��ارو���س��ام��ي، و���س��اع��ة رول��ي��ك�����س ب��اه��ظ��ة الثمن، 
ب���الإ����س���اف���ة اإىل ق��ط��ع م���ن احل���ل���ي ال��ذه��ب��ي��ة ال��ه��ن��دي��ة م���ن بني 
امل�سروقات. وتظهر امل�ساهد التي التقطتها كامريات املراقبة، كيف 
وه��و يحمل  امل��ن��زل،  ودخ��ل  اخللفية،  ح��ول احلديقة  الل�س  ت�سلل 
م�سباحاً �سغرياً، وجتول يف جمع الأنحاء، بحثاً عن ما غا ثمنه 
وخف حمله. و�سارع الزوجان لات�سال بال�سرطة وب�سقيق الزوج، 
اأحد  اأن ي�سل  لكن الل�س كان متكن من الفرار بامل�سروقات، قبل 

اإىل املنزل، بح�سب ما اأوردت �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.

العثور على كعكة عمرها 106 اأعوام 
عرث علماء من نيوزيلندا على كعكة فواكه عمرها 106 اأعوام يف 
�سندوق  باحثون، من  وق��ال  اجلنوبية.  القطبية  بالقارة  ن��اٍء  كوخ 
بيان،  يف  كراي�ست�سري�س،  مدينة  يف  اجل��ن��وب��ي  القطبي  ال���رتاث 
اخلمي�س املا�سي، اإن الكعكة ل تزال ملفوفة بورق ومغطاه ببقايا 

اإناء من ال�سلب املطلي بالق�سدير.
هذه  مثل  على  "العثور  اإن  ميك  ليزي  الربنامج  م��دي��رة  وق��ال��ت 
كان  التاآكل  �سديدة  اآنية  بقايا  اآخ��ر  بني  متاماً  املحفوظة  الكعكة 
مفاجاأة كبرية". ويعتقد فريقها اأن الكعكة تعود للفريق ال�سمايل 

للم�ستك�سف روبرت فالكون �سكوت من عام 1911.
اأنها ل تزال  اإل  الكعكة ت�سري  �سكل ورائحة  اأن  اأن��ه رغم  واأ�سافت 
اأم���راً  �سيظل  ق��رن  عمرها  ح��ل��وى  م���ذاق  اأن  اإل  ل��اأك��ل،  �ساحلة 
بتذوق ما  يقوم م�ستك�سفون  اأن  الأخاقي  لأن��ه من غري  غام�ساً 
يعرثون عليه. واأو�سحت اأنه "�سيتم اإعادة الكعكة اإىل مكانها على 

رف يف الكوخ... و�سيتاح لزوار املوقع روؤية ال�سندوق". 

احتجزا يف اختناق مروري فلعبا التن�ش 
اأظهر مقطع فيديو ن�سر على موقع يوتيوب الإلكرتوين، �سائقني 
بعدما  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  يف  ���س��ري��ع  ط��ري��ق  و���س��ط  التن�س  يلعبان  وه��م��ا 

تقطعت بهما ال�سبل ب�سبب اختناق مروري كبري.
ويظهر الفيديو الذي مت ت�سويره يوم ال�سبت املا�سي يف منطقة 
نيوبري، رجلني وهما ي�سليان نف�سيهما بلعب التن�س و�سط ال�سارع 
اآخ��رون ينتظرون مبلل  اإم�ساء الوقت، بينما كان �سائقون  بهدف 

بالقرب من �سياراتهم حتى انتهاء الزدحام املروري. 
يذكر اأن حادث ا�سطدام بني �سيارتني ت�سبب يف حدوث الختناق 
ا�ستدعاء طائرات هليكوبرت لإ�سعاف  ال�سارع، وتطلب  امل��روري يف 
الإنرتنت  ب��رواج كبري على  الفيديو  امل�سابني. وقد حظي مقطع 
ن�سره،  اأي��ام من  ع��دة  بعد  ع��دد م�ساهدات كبري  حيث ح�سل على 

بح�سب موقع "يو بي اآي" الإلكرتوين. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

حالة نادرة جتعل �سعر طفلة منت�سبًا 
تعاين فتاة اأ�سرتالية من حالة نادرة، جتعل �سعر راأ�سها منت�سباً ب�سكل دائم ول ميكن ت�سريحه، وبدًل من اأن ينمو 
ال�سعر لاأ�سفل، فهو ينمو ممتداً لاأعلى ب�سكل غري ماألوف. وتعترب �سيا البالغة من العمر 7 �سنوات، واحدة من 
بني 100 �سخ�س فقط يعانون من هذه احلالة حول العامل، وتعرف با�سم "متازمة ال�سعر غري القابل للت�سريح"، 

وبدًل من خروج ال�سعر هابطاً لاأ�سفل، ينمو يف اجتاهات متعددة، بح�سب ما ذكر موقع اأوديتي �سنرتال.
ب�سكل متزايد على فروة  ينمو  اأ�سقر  والديها لحظا زغباً  ب�سعر طبيعي، لكن  �سيا من مدينة ميلبورن  وول��دت 
راأ�سها، عندما كانت بعمر 3 اأ�سهر، ومنذ ذلك احلني، بداأ �سعرها ينمو بطريقة غري طبيعية، ولحظت اأنها متلك 
�سعراً خمتلفاً، عندما كانت بعمر 4 �سنوات، بعد اأن بداأ الآخرون ينظرون اإليها با�ستغراب، وكان هذا م�سدر اإزعاج 

بالن�سبة لها يف البداية، لكنها ما لبثت اأن �سعرت باأنها مميزة.
وي�سكل التعامل مع �سعر �سيا اجلامح مع�سلة كبرية بالن�سبة لوالدتها، فهي مت�سي حوايل 20 دقيقة كل �سباح 
لتفكيكه وت�سريحه بعناية �سديدة. ومل تكن الأ�سرة تعرف عن متازمة ال�سعر غري القابل للت�سريح من قبل، لكن 

والدة �سيا راحت تن�سر �سورها على اإن�ستغرام، لتعريف الآخرين بهذه احلالة.
ول يوجد عاج معروف حتى الآن لهذه املتازمة، ولكن الأدلة تبني اأنه مع منو الطفل، ي�سبح التعامل مع ال�سعر 

اأكرث �سهولة، واأحياناً يعود اإىل و�سعه الطبيعي.
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يحطم 16 حجر بناء على �سدره 
�سجل خبري تركي بالفنون القتالية رقماً قيا�سياً عاملياً جديداً، بعد اأن قام 

بتحطيم �ستة ع�سر حجر بناء على �سدره يف غ�سون ثوان قليلة. 
دخل الرتكي علي باهجيتيبي مو�سوعة غيني�س لاأرقام القيا�سية العاملية 
هذه  حتطيم  يتم  اأن  قبل  ���س��دره  على  بناء  حجر   16 بو�سع  ق��ام  عندما 
4.75 ثانية.  وقد ظهر علي يف مقطع  الأحجار مبطرقة عماقة خال 
فيديو ن�سر على العديد من مواقع التوا�سل الجتماعي، وهو ي�ستلقي على 
ظهره وفوق �سدره جبل من اأحجار البناء، قبل اأن يبداأ م�ساعده بتحطيم 
باأن علي  7 كيلوغرام.  من اجلدير بالذكر  الأحجار مبطرقة يبلغ وزنها 
الذي يخت�س بتحطيم اأحجار البناء، يحمل العديد من الأرقام القيا�سية 
العاملية، من بينها حتطيم 683 حجراً خال 30 ثانية، و حتطيم 1175 
حجراً خال دقيقة واحدة، وفق ما ورد يف موقع "يو بي اآي" الإلكرتوين. 

مهرجان املو�سيقى العربية يهدي دورته ملح�سن فاروق 
امل�سرية  الأوب��را  دار  تقيمه  ال��ذي  العربية  املو�سيقى  اإدارة مهرجان  ق��ررت 
ال��دورة القادمة للمطرب الراحل حم�سن ف��اروق الذي تويف  اإه��داء  �سنويا 

يف يوليو متوز املا�سي. 
وتويف فاروق، �سولي�ست فرقة عبد احلليم نويرة للمو�سيقى العربية، يف 23 
يوليو متوز عن 56 عاما قبل �ساعات من �سعوده اإىل امل�سرح لتقدمي حفل 

يف بيت الغناء العربي بق�سر الأمري ب�ستاك يف القاهرة.
وتقام الدورة ال�ساد�سة والع�سرون من املهرجان الأقدم والأكرب من نوعه 

م�سريا وعربيا يف نوفمرب ت�سرين الثاين.
ودمنهور  والإ�سكندرية  القاهرة  يف  الأوب���را  م�سارح  على  املهرجان  ويقام 
كما  العربية  ال�سابة  للمواهب  اإ�سافة  املطربني  كبار  ع��ام  كل  وي�ستقطب 

ينظم م�سابقات يف العزف على عدد من الآلت.
وقال املركز الإعامي لدار الأوبرا يف بيان اإن اإهداء الدورة اإىل روح املطرب 
املو�سيقى  اإجن��ازات يف خدمة  تقديرا وعرفانا مبا قدمه من  الراحل جاء 

العربية والطرب الأ�سيل مب�سر والوطن العربي.
وعطائه  م�سواره  عن  ت�سجيلي  فيلم  اإع��داد  حاليا  يجري  البيان  واأ���س��اف 
اأبرز العامات الفنية يف  اأحد  الفني الذي جتاوز الثاثني عاما باعتباره 
تاريخ املهرجان. برع فاروق يف اأداء الأغاين الطربية خا�سة اأغاين حممد 
عبد الوهاب حتى اأطلق عليه النقاد اأ�ستاذ الطرب وقدم حفات يف كثري من 

مدن وعوا�سم العامل ومثل م�سر يف مهرجانات اإقليمية ودولية.

تعرف على اأ�سغر 
قبطانة طائرة 

اأ�سغر  دي��ف��ا  اآين  ال��ه��ن��دي��ة  تعترب 
العامل،  يف  رك���اب  ط��ائ��رة  قبطانة 
وهو اإجناز كبري بالن�سبة لها نظراً 
�سعبة،  ظ�����روف  يف  ن�����س��اأت  لأن���ه���ا 
الإنكليزية  اللغة  وكان عليها تعلم 
ال���ت���دري���ب يف �سن  ب������داأت  ع��ن��دم��ا 

ال�سابعة ع�سرة.
اأي  ا�ستقلت  واأن  لآين  ي�سبق  ومل 
اأن  راكبة، قبل  ب�سفة  طائرة حتى 
تبداأ تدريباتها على الطريان، لأن 
ك��ان��ت حت��ول دون  امل��ادي��ة  ظروفها 

�سفرها جواً. 
وي��ذك��ر ب���اأن اآين ت��ق��ود ط��ائ��رة من 
اأكرب طائرة  777 وهي  بوينغ  نوع 
ركاب مزدوجة يف العامل، وتت�سع ل� 

396 راكباً. 
وتعزو اآين التي ترعرعت يف ولية 
اأندرا برادي�س، جناحها يف حتقيق 
ال��ذي راوده��ا منذ �سغرها  حلمها 

اإىل دعم والديها الدائم لها. 
كنت  مبكرة،  �سن  منذ  اآين  وتقول 
اأراقب الطائرات على الدوام، وكنت 
التحليق  اأ�ستطيع  اأنني  لو  اأمتنى 
يف ال�سماء، وعندما لحظ والداي 
�سغفي بالطريان بدءا بالعمل على 

حتقيق حلمي.
اأكادميية  يف  بالدرا�سة  اآين  وب��داأت 
اأوران  را����س���رتي���ا  غ���ان���دي  اأن����دي����را 
ال�سابعة  كانت يف  للطريان عندما 
ح�سلت  حيث  عمرها،  م��ن  ع�سرة 
وا�ستكملت  درا���س��ي��ة  م��ن��ح��ة  ع��ل��ى 

تدريبها يف عمر التا�سعة ع�سرة.

حفريات ثدييات طائرة 
تعود ل�160 مليون عام

�سكنتها  ك���ث���ي���ف���ة  ����س���ي���ن���ي���ة  غ������اب������ات  يف 
اعتاد  عام  مليون   160 قبل  الدينا�سورات 
وي�سبهان  بالفراء  يكت�سيان  كانا  خملوقان 
ال�سنجاب الطائر على الطريان من �سجرة 
اإىل اأخرى، وهو ما يظهر اأنه حتى يف بيئة 
خطرية كهذه متكنت الثدييات الأوىل من 

التحليق يف اجلو.
من  اثنني  حفريات  اكت�ساف  علماء  واأعلن 
اجلورا�سي  الع�سر  من  الطائرة  الثدييات 
حم��ف��وظ��ة ج���ي���داً وك��ام��ل��ة ب���درج���ة تظهر 
الأغ�سية اجللدية ال�سبيهة بالأجنحة التي 
وظفتها املخلوقات خال طريانها ب�سهولة 

بني الأ�سجار.
اإقليم  يف  مايوباتاجيوم  وه��م��ا  وال��ن��وع��ان، 
ل��ي��اون��ي��ن��غ وف���اي���ف���ول���ودون ع��ل��ى ب��ع��د 65 
ك��ي��ل��وم��رتاً يف اإق��ل��ي��م خ��ب��ي، ي��ن��ح��دران من 

ف�سيل من الثدييات انقر�س مبكراً.

عرو�ش ترمي الأزهار باملنجنيق  
اب��ت��ك��رت ع��رو���س ط��ري��ق��ة ج��دي��دة ل��رم��ي ب��اق��ة الأزه����ار 
اآلة  ا�ستخدمت  ع��ن��دم��ا  زف��اف��ه��ا،  ح��ف��ل  اأث��ن��اء  ال��ه��واء  يف 
ت�����س��ب��ه امل��ن��ج��ن��ي��ق ل��ق��ذف ال��ب��اق��ة ب���اجت���اه ���س��ي��ف��ات��ه��ا من 
الن�ساء.  ويظهر مقطع فيديو ن�سر على موقع يوتيوب 
الإلكرتوين، حلظة قيام العرو�س ب�سحب حبل املنجنيق 
الذي بلغ ارتفاعه 8 اأقدام، لتطري باقة الأزهار يف الهواء 
اللواتي جتمعن يف مكان  الن�ساء  اإح��دى  ي��دي  وتقع بني 
قريب للتقاط الباقة.  و�ساد جو من البهجة وال�سرور 
باقة  اإح��داه��ن  التقطت  بعدما  املجتمعات  الن�ساء  ب��ني 

الأزهار، وهرعت الأخريات لتقدمي التهاين لها.
وقد قام �سقيقا العرو�س ب�سناعة املنجنيق الذي ا�ستخدم 
يف رم��ي باقة الأزه����ار وق��دم��اه هدية ل��ه��ا.  م��ن اجلدير 
بالذكر، اأن امل��راأة التي تلتقط باقة الأزه��ار التي ترميها 
العرو�س عادة ب�سكل ع�سوائي جتاه �سيفات حفل زفافها، 
تعترب حمظوظة لأنها �ستتزوج يف وقت قريب، بح�سب ما 

ورد يف �سحيفة ديلي مريور الربيطانية.

بلدة يحكمها جدي 
�سي�سبح  ايرلندا  غرب  جنوب  يف  �سغرية  ريفية  بلدة  يف 

جدي ملكا على �سكان البلدة لأيام قليلة.
وخال مهرجان باك فري وهو اأحد اأقدم املهرجانات يف 
ايرلندا يح�سر �سكان بلدة كيلورجلني جديا جبلية من 
اإقامته.  موطنه ويتوجونه ملكا للمهرجان خال فرتة 
وخرج اجلدي امللك لهذا العام يف موكب عرب البلدة حيث 
لتلميذة  املهرجان وهو لقب مينح  بتتويجه ملكة  قامت 
وب���دا اجل���دي م�سرتخيا رغ��م بع�س  ال��ب��ل��دة.  �سكان  م��ن 

حلظات الرتباك اأثناء مرا�سم التتويج.
ك��ي��ارين لرويرتز  ب��ن ه���رني وه���و م��ن منطقة  وق����ال 
الأخرية  الأح��د ع�سر عاما  املهرجان على مدى  �ساهدت 
اإىل هنا  انتقلت  لكن عندما  لي�س جديدا علي  لذا فهذا 
من اإجنلرتا ظننت اأن الأمر غريب. ويت�سمن املهرجان 
ملعر�س  بالإ�سافة  ال�����س��وارع  يف  وا�ستعرا�سات  مو�سيقى 
ال�سكان  لكن  املهرجان  ه��ذا  اأ���س��ول  تعرف  ول  للخيول. 
لعنزة  ق�سة  بينها  م��ن  كثرية  نظريات  لديهم  املحليني 
وحيدة فرت من جنود القائد الع�سكري اأوليفر كروميل 
يعود  املهرجان  اإن  املنظمون  ويقول  بلدتهم.   اإىل  لتاأتي 

لل�سنوات الأوىل من القرن ال�سابع ع�سر.

بالونات تتفاعل مع الزوار يف معر�ش 
ي�ستهر الفن بقدرته على التاأثري يف النا�س وحتريكهم.. 
لكن عر�سا فنيا جديدا يف لندن ميكنه حتريك ذاته، اإذ 
حتلق  التي  الكروية  الأج�سام  من  جمموعة  من  يتاألف 

ذاتيا وتتفاعل مع الزائرين.
ا���س��م )+/- ه��ي��وم��ان( وم��ق��ام يف قاعة  ي��ح��م��ل  ال��ع��ر���س 
راوندهاو�س بلندن ويتعاون فيه م�سمم الرق�سات واين 
الفنية.  اإن��رتن��ا���س��ون��ال  ران����دم  وجم��م��وع��ة  مكجريجور 
وكالطائرات بدون طيار، مت تزويد عدة بالونات مبحركات 
دفع �سغرية وبنظام تتبع للحركة يتيح لها التعرف على 
لرويرتز  مكجريجور  وق��ال  معهم.  والتفاعل  الزائرين 

العاقة بني اجل�سد والآلة". تلك  "اأحب  جوردين جونز لدى ح�سورها �إطالق موؤمتر لو�ش �جنلي�ش مايبلني يف وي�ست هوليوود، كاليفورنيا.  )� ف ب(

اخلط العربي 
ي�ستعيد بريقه 

العربية  ال���ل���غ���ة  ح������روف  ه���ج���رت 
والدفاتر  الأوراق  و�سط  مكامنها 
الفنون  ق�����س��ر  ج������دران  و���س��ك��ن��ت 
ب�ساحة الأوبرا امل�سرية يف لوحات 
بديعة ر�سمها فنانون من 21 دولة 
بدء  ع��ن  معلنة  واأج��ن��ب��ي��ة  ع��رب��ي��ة 
الثالث  ال����دويل  ال��ق��اه��رة  ملتقى 

لفن اخلط العربي.
ال���ت���ي خطها  ال���ل���وح���ات  وت���ن���وع���ت 
اآيات  120 فنانا بني  ور�سمها نحو 
ق��راآن��ي��ة واأح���ادي���ث ن��ب��وي��ة واأق����وال 
احل�سنى  اهلل  واأ����س���م���اء  م����اأث����ورة 
باحلروف  ت�سكيات  �سملت  ك��م��ا 
العربية لبع�س الأ�سكال اجلمالية 

وال�سخ�سيات ال�سهرية.
وي�����س��ارك يف امل��ل��ت��ق��ى ف��ن��ان��ون من 
م�سر وال�سعودية والكويت والعراق 
و�سوريا وتون�س واملغرب واجلزائر 
وفل�سطني  والأردن  ول����ب����ن����ان 
وماليزيا وبنجاد�س وقازاخ�ستان 
وال�سني  وت���اي���ان���د  و���س��ن��غ��اف��ورة 
وبريطانيا  واإي��ط��ال��ي��ا  ون��ي��ج��ريي��ا 

والوليات املتحدة.
امللتقى  من  الثالثة  ال��دورة  وتاأتي 
التنمية  ����س���ن���دوق  ي��ق��ي��م��ه  ال�����ذي 
الثقافة  ل����وزارة  ال��ت��اب��ع  الثقافية 
امل�سرية  اجل��م��ع��ي��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ل����ف����ن����اين اخل�������ط ال����ع����رب����ي حتت 
دورتني  بعد  الثمار"  "جني  �سعار 
يثبت  اأن  فيهما  امللتقى  ا���س��ت��ط��اع 
اأق����دام����ه وي���ج���ذب م�����س��ارك��ني من 
لنف�سه  وي��ح��ج��ز  ال���ع���امل  اأن����ح����اء 
امللتقيات  خ��ري��ط��ة  ع��ل��ى  م��وق��ع��ا 

الإقليمية والدولية.

نظارات مقلدة تغرق ال�سوق الأمريكية 
ع��ن��دم��ا ي���ويل م��اي��ني الأم��ري��ك��ي��ني وج��وه��ه��م اإىل 
ت�سهده  لل�سم�س  كلي  ك�سوف  اأول  مل�ساهدة  ال�سماء 
نظارات  لو�سع  ك��ث��ريون  �سي�سعى  ق��رن  منذ  ال��ب��اد 
لكن  ال��غ��ر���س،  ل��ذل��ك  خ�سي�سا  م�سممة  �سم�سية 
النظارات  ع��ن  لابتعاد  اجلمهور  ي��ح��ذرون  خ��رباء 

املقلدة غري الآمنة.
خ�سعت  والتي  املعتمدة،  النظارات  م�سنعو  و�سارع 
لختبارات للتاأكد من انها اآمنة ملتابعة هذا احلدث، 
يف  الكلي  الك�سوف  قبل  املتزايد  الطلب  تلبية  اإىل 
وان�سموا  اآب.  اأغ�سط�س  م��ن  وال��ع�����س��ري��ن  احل����ادي 
التحذير  يف  ال��ع��ي��ون  واأط���ب���اء  ال��ف��ل��ك  ع��ل��م��اء  اإىل 
ال�سوق  ت��غ��رق  ال��ت��ي  املعيبة  امل��ق��ل��دة  ال��ن��ظ��ارات  م��ن 

الأمريكية.
وقال ريت�سارد فاينربج امل�سوؤول الإعامي باجلمعية 
الفلكية الأمريكية اإنهم حفنة من معدومي ال�سمري 
ويعر�سون  امل���ال  جلمع  الك�سوف  ي�ستغلون  ال��ذي��ن 

ال�سامة العامة للخطر.

و�سع  دون  ال�سم�س  يف  التحديق  اإن  خ��رباء  وي��ق��ول 
القمر  واإن كان  ال�سوء، حتى  نظارة مائمة تر�سح 
اأن  ميكن  الك�سوف،  اأث��ن��اء  جزئيا  ال�سم�س  يحجب 
ي�����س��ر اأو ي��دم��ر خ��اي��ا امل�����س��ت��ق��ب��ات ال�����س��وئ��ي��ة يف 
يف  عمياء  بقع  ظهور  اإىل  ي���وؤدي  مم��ا  العني  �سبكية 

جمال اإب�سار امل�ساب.
ا�ستعمال  اإن  الأم��ري��ك��ي��ة  الفلكية  اجلمعية  وق��ال��ت 
النظارات امل�سنوعة خ�سي�سا لهذا الغر�س واملزودة 
من  م�ستخدمها  ميكن  ال�سم�س  لأ�سعة  مبر�سحات 
اأي وق��ت ومل��دة غري  ال�سم�س يف  ب��اأم��ان يف  التحديق 

حمدودة.
الآمنة  النظارات  ا�ستخدام  على  الإق��ب��ال  اأن  ورغ��م 
للتحديق يف ال�سم�س يعود اإىل اأكرث من ثاثة عقود 
فاإنها مل تتح للجماهري من قبل على هذا النطاق 
الوا�سع الذي ي�سهده العام احلايل. ويقول فاينربج 
حيث  من  الأك��رب  �سي�سبح  رمب��ا  الكلي  الك�سوف  اإن 

عدد املتابعني يف تاريخ الب�سرية.

كايلي جيرن تتلقى هدية عمرها
ب�سورة  الع�سرين  ميادها  بعيد  جيرن  كايلي  الواقع  تلفزيون  جنمة  احتفلت 
اأ�سقر، �ساركتها مع  وهي ترتدي فيها لجنري �سفافا وو�سعت �سعراً م�ستعاراً 

حمبيها يف �سفحتها على اأحد مواقع التوا�سل الجتماعي.
ولحقاً �ساركت كايلي �سوراً من حفل عيد ميادها التي اأقامتها لها عائلتها 

وظهرت فيها باقات الورود، وقوالب احللوى والهدايا التي تلقتها.
عمرها  هدية  تلقت  كايلي  ب��اأن  ميادها  بعيد  ليًا  احتفالها  خال  والافت 
وهي عبارة عن متثال من اجلليد منحوت على �سكل ج�سد كايلي الذي ي�سبه 

ال�ساعة الرملية.
وو�سلت كايلي اإىل احلفلة املفاجئة بعد اأن ذهب اإىل حفل مو�سيقي ل�كيندريك 

لمار، حيث قامت عائلة كاردا�سيان بالحتفال بعيد ميادها.


