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الإمارات تهنئ احلكومة العراقية بتحرير املو�صل 
•• اأبوظبي-وام:

مدينة  ا�ستعادة  على  العراقي  وال�سعب  احلكومة  االم���ارات  دول��ة  هناأت 
املو�سل وحتريرها من تنظيم داع�ش االرهابي . وذكرت وزارة اخلارجية 
والتعاون الدويل ان مواجهة التطرف واالرهاب ميثل اأحد اأهم االأخطار 
التي تواجه املنطقة و�سعوبها ..واأن تنظيم داع�ش يج�سد بكل ب�ساعة هذا 
اخلطر. واأكدن وزارة اخلارجية وقوف دولة االمارات الدائم مع العراق 

يف جهوده يف مكافحة التطرف واالإرهاب بجميع اأ�سكاله و�سبل متويله.
ا�صت�صهاد خم�صة �صرطيني م�صريني 

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على حاجز اأمني مب�صر
•• اأبوظبي-القاهرة-وام:

اأدانت دولة االإمارات ب�سدة الهجوم االإرهابي الذي ا�ستهدف حاجزا اأمنيا 
يف حمافظة اجليزة امل�سرية واأ�سفر عن ا�ست�سهاد عدد من عنا�سر ال�سرطة 
. وقالت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف بيان لها اإن دولة االإمارات اإذ 
املبدئي  ورف�سها  االإجرامية  االأعمال  لهذه  ال�سديد  ا�ستنكارها  عن  تعرب 
القوي جلمهورية  دعمها  لتوؤكد  واالإره��اب  العنف  اأ�سكال  والدائم جلميع 
هذه  مواجهة  يف  جانبها  اإىل  الثابت  ووق��وف��ه��ا  ال�سقيقة  العربية  م�سر 

اجلرائم اخلطرية .
و�سددت على اأن مثل هذه االأعمال االإرهابية اجلبانة لن تنال من عزمية 
�سعب م�سر واإ�سراره على موا�سلة الت�سدي بكل ح�سم للإرهاب الذي ال 
وطن له وال دين وال اأخلق ..موؤكدة اأن هذا احلادث االإرهابي يتنافى متاما 
مع كل املبادئ والقيم االإن�سانية والدينية . وعربت الوزارة يف ختام بيانها 

عن تعازي دولة االإمارات لعائلت ال�سهداء وحلكومة و�سعب م�سر .
وكان خم�سة �سرطيني م�سريني قد ا�ست�سهدوا يف هجوم ام�ش على حاجز 
ان��ب��اء ال�سرق  ال��ق��اه��رة . ونقلت وك��ال��ة  اأم��ن��ي يف حمافظة اجل��ي��زة ج��ن��وب 
النار على  ان اطلق  امل�سرية  الداخلية  ب��وزارة  اأمني  االو�سط عن م�سدر 
عن  ا�سفر  اجل��ي��زة  مبحافظة  ال��ب��در���س��ني  مب��رك��ز  االم��ن��ي��ة  الكمائن  اح��د 

ا�ست�سهاد اميني �سرطة وثلثة جمندين .
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الفل�سطينيون ي�سيعون اأحد �سهدائهم يف ال�سفة  )رويرتز(

منظر عام للدمار الهائل يف مدينة درعا )رويرتز(

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
الرئي�س الفرن�صي بالعيد الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة حفظه 
اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�ش اميانويل ماكرون رئي�ش اجلمهورية 

الفرن�سية مبنا�سبة ذكرى العيد الوطني لبلده.
رئي�ش  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 

امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�ش اميانويل ماكرون.

تيلر�صون يغادر اخلليج بخفي حنني 

قرقا�س: القطيعة مع قطر �صتطول
ومن حق الدول الأربعة عزل التاآمر عنها

•• عوا�صم-وكاالت:

اأنور بن حممد قرقا�ش وزير  قال معايل الدكتور 
قطر  مع  القطيعة  اإن  اخلارجية  لل�سوؤون  الدولة 

�ستطول. 
واأكد معاليه، يف تغريدات على ح�سابه على موقع 
»ت���وي���رت«، »م��ت��ج��ه��ون اإىل ق��ط��ي��ع��ة ���س��ت��ط��ول، هو 
ت�سرخ قطر  وكما  اأمامنا.  التي  ال�سواهد  ملخ�ش 
بالقرار ال�سيادي، فالدول االأربع املقاطعة للإرهاب 

ار�ش اإجراءاتها ال�سيادية«.  متمُ
�سيمار�سها  �سيادية  خ��ي��ارات  اأم���ام  »ن��ح��ن  واأ���س��اف 
ك��ل االأط�����راف ح�����س��ب م�����س��احل��ه ال��وط��ن��ي��ة وثقته 
يف م��ن ح��ول��ه. ول��ع��ل��ه االأ����س���وب يف ظ��ل اختلف 
االأربع  »للدول  انه  الثقة«، مو�سحاً  وانعدام  النهج 
امل��ق��اط��ع��ة ك���ل احل����ق يف ح��م��اي��ة ن��ف�����س��ه��ا واإغ�����لق 
ال�����س��ي��اق م�ستمرة  ح���دوده���ا، واإج���راءات���ه���ا يف ه���ذا 

و�ستتعزز. حقها اأن تعزل التاآمر عنها«. 
احلل  عن  البعد  كل  بعيدون  اأننا  "احلقيقة  واأك��د 
»اأرى  لتوجهها،  قطر  بتغيري  املرتبط  ال�سيا�سي 
اإىل  تتجه  امل�ساحب،  ال�سخب  وب��ع��د  ق��ط��ر،  اأزم���ة 
بعد يوم  الهادئة. ونحن ندرك يوماً  النار  مرحلة 
اأن اجلار املربك واملرتبك ال يرى احلاجة لرياجع 

م�ساره«. 
نخ�سر  قد  اأننا  »وبرغم  بالقول  تغريداته  واختتم 

االجتماعي  ب��ن�����س��ي��ج��ه  وامل���رت���ب���ك،  امل���رب���ك  اجل����ار 
عامل  وه��و  وال�سفافية.  ال��و���س��وح  نك�سب  ال��واح��د، 
متجان�سة  جم��م��وع��ة  ف��ي��ه  �سنتحرك  وا���س��ع  رح���ب 

�سادقة«. 
دول خليجية على   3 ب��ني  تنقله  ورغ��م  ذل��ك،  اىل 
مدى 4 اأيام، مل يحرز وزير اخلارجية االأمريكي، 
ريك�ش تيلر�سون ، اأي تقدم حلل االأزم��ة مع قطر، 

وفقا لقناة العربية، اجلمعة.
تيلر�سون رجع بخفي  اأن  اإعلمية  تقارير  وذك��رت 
خ��لل مهمته  غ��ري موفقة  م��واق��ف  ب�سبب  حنني، 
الأ�سل  م��ن��ه  تب�سيطا  ب���دا  م��ا  وب�سبب  اخلليجية، 

االأزمة، لتبقى اأزمة قطر تراوح مكانها.
االأم��ريك��ي وف��ق �سحيفة  وف�سل وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 
خطوته  اإىل  يعود  االأمريكية  بو�ست"  "وا�سنطن 
توقيعه  اإىل  اإ���س��ارة  يف  املهمة،  خ��لل  املوفقة  غ��ري 
ما  القطري، وهو  تفاهم مع اجلانب  على مذكرة 
الدبلوما�سية  رئي�ش  م��ن  حمرجا  تب�سيطا  عك�ش 

االأمريكية الأ�سل امل�سكلة.
وفات رمبا وزير اخلارجية االأمريكي خلل جولته 
االإره����اب  ملكافحة  ال��داع��ي��ة  ال����دول  اأن  اخلليجية 
امل����رة يف م��وق��ف��ه��ا واإع���لن���ه���ا، واأنها  ح���ازم���ة ه���ذه 
وعلى  مطالبها،  عن  �سعرة  قيد  التزحزح  ترف�ش 
راأ�سها توقف قطر ب�سكل وا�سح وتام عن االإرهاب 

وزعزعة اال�ستقرار يف املنطقة.

الحتالل ي�صعد باإغالق الأق�صى ويعتقل مفتي الديار املقد�صة

جنديني  ومقتل  حلم  وبيت  القد�س  يف  �صهداء   4
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

تّتخذ   ،1969 الأول مرة منذ عام 
االإ�سرائيلي  االح����ت����لل  ���س��ل��ط��ات 
م�سبوقة  غ��ري  ت�سعيدية  خ��ط��وات 
����س���د امل�����س��ج��د االأق���������س����ى، وت���ق���ّرر 
اإقامة  ومتنع  كامل،  ب�سكل  اإغلقه 
ال�سلة فيه، كردٍّ اأويل على عملية 
االأق�سى، التي اأ�سفرت عن ا�ست�سهاد 
ومقتل  ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ني،  ث�����لث�����ة 
ا�ستباك  يف  اإ�سرائيليني،  �سرطيني 

م�سّلح بالقرب من االأق�سى.
ا�ست�سهاد  م���ن  ق�����س��ري  وق���ت  وب��ع��د 
اعلن  ال��ق��د���ش  يف  ال��ث��لث��ة  ال�سبان 
يف خم��ي��م ال��ده��ي�����س��ة مب��دن��ي��ة بيت 
الغربية  ال�������س���ف���ة  ج����ن����وب  حل�����م 
�ساب  ا���س��ت�����س��ه��د  ا����س���ت�������س���ه���اد  ع����ن 
خلل  االح����ت����لل  ب��ر���س��ا���ش  راب 
مواجهات مع قوات االحتلل التي 

اقتحمت املخيم .
ثلثة  ا����س���ت�������س���ه���د  وت����ف���������س����ي����ًل، 
اثنان  وق��ت��ل  فل�سطينيني،  ���س��ب��ان 
م����ن ع���ن���ا����س���ر ����س���رط���ة االح���ت���لل 
�سرطي  وا����س���ي���ب  اال����س���رائ���ي���ل���ي���ة 
اطلق  عملية  خلل  بجروح  ثالث 
ال�سرطة  ع��ن��ا���س��ر  ا���س��ت��ه��دف  ن����ار 
امل�سجد  ب���اح���ات  يف  اال���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
ال��ق��د���ش املحتلة  االق�����س��ى مب��دي��ن��ة 

�سباح اأم�ش اجلمعة.
واعلن ال�سرطة اال�سرائيلية يف وقت 
الثلثة  ال�سهداء  ا�سماء  عن  الحق 
الفحم  ام  م��دي��ن��ة  م���ن  وج��م��ي��ع��ه��م 
)االأرا�سي  االخ�����س��ر  اخل���ط  داخ���ل 

الفل�سطينية املحتلة عام 48(.
واعلن مفو�ش ال�سرطة اال�سرائيلي 
من  ����س���اع���ات  ب���ع���د  ال�������س���ي���خ  روين 
ال��ع��م��ل��ي��ة ع����ن م���ق���ت���ل اث����ن����ني من 
الذي  الهجوم  ال�سرطة، يف  عنا�سر 
نفذه ثلثة �سبان من اف��راد عائلة 

واحدة من مدينة ام الفحم.
ت�سريحات  يف  ال�������س���ي���خ  وق���������ال 

خلل  اال�سرائيليني  لل�سحافيني 
زيارته ملكان العملية، اأن ال�سرطيني 
اإطلق النار مع  قتل خلل تبادل 

املنفذين.
عربية  اإعلمية  ت�سريبات  وت�سري 
اىل اأن القتيلني من افراد الطائفة 
ال������درزي������ة ال�����ذي�����ن ي����خ����دم����ون يف 

ال�سرطة اال�سرائيلية.
وك��ان��ت م�����س��ادر خمتلفة ذك���رت ان 
باحات  وق����ع يف  م�����س��ل��ح��ا  ا���س��ت��ب��اك��ا 
�سرطة  م�����ع  االق���������س����ى  امل�������س���ج���د 
ا�سابة ثلثة  ا�سفر عن  االحتلل، 
و�سفت  االح�����ت�����لل  ����س���رط���ة  م����ن 

خطرية،  بانها  منهم  اثنني  ا�سابة 
ب��ا���س��ت�����س��ه��اد ث��لث��ة �سبان  وان��ت��ه��ت 

فل�سطينيني.
اأم�ش  فل�سطينية  م�����س��ادر  وق��ال��ت 
االإ�سرائيلية  ال�سلطات  اإن  اجلمعة 
اعتقلت ال�سيخ حممد ح�سني مفتي 
القد�ش والديار املقد�سة من حميط 

امل�سجد االأق�سى.
القد�ش  االأوق���اف يف  وقالت مديرة 
يف بيان اإنه مت اعتقال ال�سيخ حممد 
والديار  ال��ق��د���ش  )م��ف��ت��ي  ح�����س��ني 

الفل�سطينية(.
ات�سال  يف  للمفتي  م���راف���ق  وق����ال 
اإن��ه مت اعتقال  هاتفي م��ع روي���رتز 
امل��ف��ت��ي ب��ع��د اأدائ�����ه ���س��لة اجلمعة 

ونقله اإىل جهة غري معلومة.
االأوىل  ه���ي  خ���ط���رية  ���س��اب��ق��ة  ويف 
احلكومة  رئي�ش  اأ�سدر  نوعها،  من 
نتنياهو،  ب��ن��ي��ام��ني  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، 
االأق�سى  امل�����س��ج��د  ب���اإغ���لق  ق������راراً 
�سلة  اأي  اإق���ام���ة  وم��ن��ع  امل����ب����ارك، 
منذ  االأوىل  للمرة  وذل��ك  بداخله، 
عام 1969؛ على اأثر حرق امل�سجد 
تت�ساعد  ح��ني  يف  اآن���ذاك،  االأق�سى 
ال����دع����وات االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة الإغ����لق 
ونهائي،  ك���ام���ل  ب�����س��ك��ل  االأق�������س���ى 
على  اأويل  ك���ردٍّ  عليه؛  وال�سيطرة 

مقتل ال�سرطيني االإ�سرائيليني.

النظام يهاجم الغوطة امل�صمولة بخف�ض التوتر 

�صوريا الدميوقراطية توا�صل التقدم يف الرقة

�صعودي  ج��ن��دي  ا�صت�صهاد 
القطيف يف  ن���ار  ب���اإط���الق 

•• جدة -وام: 

واأ�سيب  �سعودي  جندي  ا�ست�سهد 
دوريات  اإح���دى  تعر�ش  اإث��ر  اآخ��ر 
ح����ر�����ش احل���������دود الإط���������لق ن���ار 
�سرقي  ال��ق��ط��ي��ف  حم���اف���ظ���ة  يف 

اململكة.
ال�سعودية  االأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
)وا�ش( عن املتحدث االأمني لوزارة 
الداخلية ال�سعودية قوله اإنه عند 
اأم�ش  م�ساء  العا�سرة من  ال�ساعة 
اإحدى  تعر�ست  اخلمي�ش  االول 
دوري��ات حر�ش احل��دود اأثناء اأداء 
الرام�ش  �ساحل  مبحاذاة  مهامها 
نار  الإط��لق  القطيف  مبحافظة 
من م�سدر جمهول مما نتج عنه 
حممد  اأول  اجل���ن���دي  ا���س��ت�����س��ه��اد 
واإ���س��اب��ة اجلندي  ه���زازي  ح�سني 

اأول خالد معرب حكمي.
با�سرت  االأمنية  اأن اجلهات  واأك��د 
االإرهابية  اجلرمية  يف  التحقيق 
املتابعة  حم�����ل  ت�������زال  ال  ال����ت����ي 

االأمنية.

وزير الدفاع الأمريكي: ل تاأكيد على مقتل البغدادي
معركة املو�صل تخلف 800 األف نازح

•• عوا�صم-وكاالت:

اأو  اأن يوؤكد  اأنه ال ي�ستطيع  اأم�ش  قال وزير الدفاع االمريكي جيم ماتي�ش 
ينفي مقتل زعيم تنظيم داع�ش االإرهابي ابو بكر البغدادي عقب التقارير 

التي وردت من �سوريا باأنه قتل.
وقال ماتي�ش لو كنا نعلم لقلنا لكم، ولكن االن ال ا�ستطيع اأن اأوؤكد اأو اأنفي 
اأن��ه حي حتى يثبت عك�ش ذل��ك، وهو ما ال  "نحن نفرت�ش  ذلك"، م�سيفا 

ا�ستطيع اثباته االن.
من جانبها اأعلنت االأمم املتحدة اأم�ش اأن املعارك التي دارت يف مدينة املو�سل 
العراقية بني قوات تابعة للحكومة ومقاتلي تنظيم داع�ش االإرهابي ت�سببت 
يف نزوح اأكرث من مليون �سخ�ش، اإال اأن ما يقارب من 200 األف قد عادوا.

واأعلنت منظمة الهجرة الدولية يف بيان اأن من بني 1،05 مليون �سخ�ش 
فروا من املعارك عقب احلملة التي انطلقت �سد تنظيم داع�ش يف ت�سرين 

االأول اكتوبر، ال يزال 825 األفا يف عداد النازحني.
وبلغ عدد �سكان املدينة الواقعة على نهر دجلة �سمال العراق حوايل مليوين 

ن�سمة عام 2014.
العراقية  القوات  اأن  االثنني  العبادي  العراقي حيدر  ال��وزراء  رئي�ش  واأعلن 
دول  دعمتها  عملية  عقب  املتطرف  التنظيم  م��ن  املو�سل  كامل  ا�ستعادت 
غربية ع�سكريا. ولكن ال يزال الو�سول اإىل املدينة القدمية �سبه م�ستحيل 
العراق  اإىل  املنظمة  بعثة  رئي�ش  واأ�سار  للألغام.  نزع  عمليات  جتري  حيث 
توما�ش لوثار وايز اإىل اأن االأرقام اجلديدة املتعلقة باأعداد النازحني توؤكد 

على االأزمة ال�سخمة التي تعاين منها ثاين اأكرب مدينة عراقية.

•• عوا�صم-وكاالت:

�سّنت قوات النظام ال�سوري، اأم�ش 
عني  بلدة  على  هجوًما  اجلمعة، 
بريف  ال�سرقية  الغوطة  يف  ترما 
مناطق  باتفاق  امل�سمولة  دم�سق 

خف�ش التوتر.
املدين،  الدفاع  يف  م�سادر  وقالت 
اإن هجوم النظام اأ�سفر عن اإ�سابة 
اآخرين ما زالوا  واإن  مدنياً،   12
مقتل  مرجحة  االأن��ق��ا���ش،  حت��ت 

�سخ�ش على االأقل.
الدفاع  ع��ن��ا���س��ر  اأن  واأو����س���ح���ت 
املدين، توا�سل البحث عن ناجني 

حتت االأنقا�ش.
اإط��ار موا�سلة قوات  ياأتي هذا يف 
�سد  هجماتها  ال�����س��وري،  النظام 
ال�سرقية  الغوطة  يف  املعار�سني 
امل�سمولة ب�مناطق خف�ش التوتر.

القيادي يف فيلق  اأب��و ثائر،  وق��ال 
الف�سائل  اأب������رز  اأح�����د  ال���رح���م���ن 
قوات  اإن  دم�سق،  بريف  املعار�سة 
النظام توا�سل هجومها على حي 
املحا�سرين  ت��رم��ا  وع���ني  ج��وب��ر 
الغوطة  يف  اأع������وام  خ��م�����س��ة  م��ن��ذ 
ال�سرقية. واأكد اأبو ثائر اأن قوات 
االإيرانية  وامل��ي��ل��ي�����س��ي��ات  ال��ن��ظ��ام 
االأرواح  يف  ك��ب��رية  خ�سائر  تلقتا 
على  هجماتهما  خ���لل  وال��ع��ت��اد 

حي جوبر.
�سوريا  ق����وات  ح��ق��ق��ت  ذل����ك،  اىل 
ال�����دمي�����وق�����راط�����ي�����ة ت����ق����دم����ا يف 
م���ع���رك���ت���ه���ا م����ع ت��ن��ظ��ي��م داع�������ش 
بال�سيطرة  ال��رق��ة،  يف  االإره���اب���ي 
على حي البتاين يف �سرق املدينة 
تواجه  لكنها  ���س��وري��ا،  ���س��م��ال  يف 
مبواقعها  االح��ت��ف��اظ  يف  �سعوبة 
مفخخة  ب�سيارات  هجمات  ج��راء 
املر�سد  وفق  انتحاريون،  يقودها 

ال�سوري حلقوق االإن�سان.
وق���ال م��دي��ر امل��ر���س��د رام���ي عبد 
ب�سكل  �سيطرت  ان  بعد  الرحمن 
ك���ام���ل ع��ل��ى ح���ي ال���ب���ت���اين �سرق 
انطلقت  اخلمي�ش،  الرقة  مدينة 

اىل  الدميوقراطية  �سوريا  ق��وات 
حي الرميلة املجاور ليل.

واأ�����س����اف ل��ف��ران�����ش ب���ر����ش ت���دور 
احليني.  ب��ني  عنيفة  ا���س��ت��ب��اك��ات 
بالقن�ش  داع�������ش  ت��ن��ظ��ي��م  ي���ق���اوم 
وال����ط����ائ����رات املمُ�������س���رية واالل���غ���ام 
التي تعرقل تقدم قوات  املزروعة 
ال���دمي���وق���راط���ي���ة وهي  ����س���وري���ا 
وكردية  قوات عربية  حتالف من 

ت�ساندها القوات االأمريكية.
وقال مقاتل بالقرب من الرميلة 
التنظيم  اإن  ب����ر�����ش  ل���ف���ران�������ش 
ي�ستخدم �سيارات مفخخة يقودها 
ان��ت��ح��اري��ون ل��وق��ف ت��ق��دم قوات 

�سوريا الدميوقراطية يف معقله.
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ال��ه��الل الأح��م��ر الإم��ارات��ي 
ارتوازيتني  بئرين  يد�صن 
ب�������ص���ح���راء ح�����ص��رم��وت

•• ح�رضموت-وام:

االأحمر  ال���ه���لل  ه��ي��ئ��ة  د���س��ن��ت 
االإم�����������ارات�����������ي ام�������������ش ب���ئ���ري���ن 
ح�سرموت  ب�سحراء  ارتوازيتني 
النقية  ال�������س���رب  م���ي���اه  ل��ت��وف��ري 
ل��ل��م��واط��ن��ني ال��ي��م��ن��ي��ني وذل����ك 
�سمن حزمة من م�ساريع البنية 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ال���ت���ي ت��دع��م��ه��ا دول���ة 
احتياجات  ل���ت���اأم���ني  االإم���������ارات 
التي  ال�سحراوية  املناطق  �سكان 
املياه  ����س���ح  م����ن  خ���ا����س���ة  ت���ع���اين 
يف  احلكومية  امل�����س��اري��ع  وان��ع��دام 

قطاع املياه احليوي.
ع�سام  ع��رب  التد�سني  حفل  ويف 
ح�����ربي�����������ش ال������ك������ث������ريي وك����ي����ل 
ل�سوؤون  ح�����س��رم��وت  حم��اف��ظ��ة 
مديريات الوادي وال�سحراء عن 
االإمارات  لدولة  وتقديره  �سكره 
الهلل  وهيئة  املتحدة  العربية 
االإم��ارات��ي على جهودها  االأحمر 
يف  املتميزة  واإ�سهاماتها  اخل��رية 
ح�سرموت على اكرث من �سعيد 
يتعلق  ما  واإغاثي خا�سة  تنموي 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��اأه��ي��ل  ب���اإع���ادة 
بح�سرموت ا�سافة اإىل اجلوانب 
االإغاثية  ب��امل�����س��اري��ع  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
التعليم  وم�����س��اري��ع  وال�����س��ح��ي��ة 

وغريها.       )التفا�سيل �ش5(

احتفلت بالده بيوم البا�صتيل بح�صور ترامب  

ماكرون: فرن�صا واأمريكا لن يفرقهما �صيء اأبدا
•• باري�س-وكاالت:

اجلمعة،  اأم�ش  الفرن�سية،  املدن  خمتلف  يف  انطلقت 
ف��ع��ال��ي��ات ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال��ف��رن�����س��ي امل���ع���روف بيوم 
»البا�ستيل، بح�سور الرئي�ش االأمريكي دونالد ترامب 

بدعوة من نظريه الفرن�سي اإميانويل ماكرون. 
واأ�ساد ماكرون بحرارة بال�سداقة بني بلده والواليات 
املتحدة اللتني لن يفرقهما �سيء اأبدا، وذلك مبنا�سبة 
نظريه  ح�سره  ال��ذي  الوطني  يف  الع�سكري  العر�ش 

االأمريكي دونالد ترامب ب�سفة �سيف �سرف.
ي�سادف  الذي  العر�ش  بعد  الفرن�سي  الرئي�ش  وقال 
احلرب  يف  املتحدة  ال��والي��ات  م�ساركة  مئوية  كذلك 
العاملية االأوىل ان فرن�سا لقيت عرب تاريخها حلفاء 
موثوقني واأ�سدقاء هبوا لنجدتنا...الواليات املتحدة 

بينهم، ولذلك لن يفرقنا �سيء اأبدا.
اأما ترامب فعلق على موقع تويرت بعد مغادرته كان 
�سرفا عظيما اأن اأمثل الواليات املتحدة اأثناء عر�ش 
مرفقا  ماكرون،  للرئي�ش  تهاين  يوليو.  متوز   14
تعليقه ب�سورة للرئي�سني من اخللف مع العر�ش يف 

اخللفية على جادة ال�سانزيليزيه الباري�سية.
التابعة  اجل��وي��ة  ال��ع��رو���ش  ف��رق��ة  ال��ع��ر���ش  افتتحت 

ل�������س���لح اجل�����و االم����ريك����ي ب���رف���ق���ة ط���ائ���رت���ي قتال 
فرن�سا  دوري��ة  فرقة  جانب  اإىل  اأف22-  امريكيتني 
فيما  مبت�سمني  الرئي�سان  وب��دا  اجل��وي��ة.  للعرو�ش 
اإىل  الر�سمية  املن�سة  على  ت��ك��رارا  التعليقات  تبادال 
ال��ف��رن�����س��ي��ة بريجيت  االأول����ي����ني  ال�����س��ي��دت��ني  ج��ان��ب 
ت���رام���ب. وانطلق  م��ي��لن��ي��ا  م���اك���رون واالم���ريك���ي���ة 
اأطلق  ال��ذي  اللقب  �ساميز،  بفرقة  الراجل  العر�ش 
على ج��ن��ود ال��ع��م ���س��ام )االم��ريك��ي��ون( امل�����س��ارك��ون يف 

احلرب العاملية االأوىل، ببزات من تلك احلقبة.

تقرير اأمريكي: البحرية الرو�صية 
ا�صرتاتيجي خطر  املتو�صط  يف 

•• وا�صنطن-وكاالت:

ح�������ّذر م���ع���ه���د درا�������س������ات احل����رب 
االأم���ري���ك���ي، اأم�������ش اجل��م��ع��ة، من 
تنامي القوة البحرية الرو�سية يف 
املتو�سط  االأبي�ش  البحر  منطقة 
بقوله: اإنها تعيق حترك البحرية 
االأم��ري��ك��ي��ة وت�����س��ك��ل خ��ط��ًرا على 
امل�سايق اال�سرتاتيجية، مبا فيها 

م�سيق هرمز يف اخلليج.
رو�سيا  اأن  اإىل  درا����س���ة  يف  واأ����س���ار 
ن�������س���رت االأ�����س����ب����وع امل���ا����س���ي 15 
بينما  املتو�سط،  يف  بحرية  قطعة 
يف  دائًما  ع�سكرًيا  تواجًدا  �سمنت 
ب��اإن�����س��اء قاعدة  ���س��وري��ا، وخ��ا���س��ة 
طرطو�ش  م���دي���ن���ة  يف  ب���ح���ري���ة 
ع�سكري  ات��ف��اق  مب��وج��ب  ب�سوريا 
كانون  يف  دم�����س��ق  م��ع  توقيعه  مت 
لتجديد  ي��ن��اي��رامل��ا���س��ي،  ال���ث���اين 
تاأجري القاعدة البحرية ملدة 49 

�سنة اأخرى.
وق�����ال ال��ت��ق��ري��ر االأم���ري���ك���ي: اإن 
الرو�سية  البحرية  ال��ق��وة  تنامي 
تواجد  ب���اإق���ام���ة  م��و���س��ك��و  وق���ي���ام 
البحر  منطقة  يف  دائ���م  ع�سكري 
االأول  املقام  يف  يهدفان  املتو�سط  
املتحدة  ال�����والي�����ات  حت�����دي  اإىل 
وق��درت��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��ح��رك يف هذه 
على  خ��ط��ًرا  ي�سكل  مم��ا  املنطقة، 
اخلا�سرة اجلنوبية حللف الناتو.

جملة فرن�صية تك�صف ف�صول من امللف:
فرن�صا دعمت بلحاج والخوان يف ليبيا

•• الفجر- ليبيا - خا�س

قالت بوابة البلد الليبية، نقل عن جملة باري مات�ش الفرن�سية وا�سعة 
القيادي يف اجلماعة  فرن�سا مع  تعامل  االنت�سار يف حتقيق حول طبيعة 
اإن هذا اجلانب  املقاتلة رئي�ش حزب الوطن عبد احلكيم بلحاج،  الليبية 
على  امل�سجلة  التناق�سات  يعك�ش  الليبية  للأزمة  فرن�سا  اإدارة  يف  املحدد 

املوقف الفرن�سي جتاه ليبيا منذ عام 2011.
احلكيم  عبد  بدعم  قامت  الفرن�سية  اخلارجية  وزارة  اأن  املجلة  واأ�سافت 
كا�سفة  ب�سدة،  الدفاع  وزارة  عار�سته  فيما  �سيا�سًيا،  البداية  منذ  بلحاج 
)التفا�سيل  االآن.    حتى  الفرن�سي  املوقف  يف  معروفة  غري  جوانب  عن 

عبد احلكيم بلحاج ارهابي يف ثوب �سيا�سي

م�سافحة حارة بني ماكرون وترامب )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات
هزاع بن زايد يلتقي اأمري موناكو 

•• موناكو-وام:

الإمارة  التنفيذي  املجل�ش  رئي�ش  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�سيخ  �سمو  التقى 
وذل��ك يف  اإم��ارة موناكو  اأم��ري  الثاين  األبري  االأم��ري  امللكي  ال�سمو  ..�ساحب  اأبوظبي 
ذات  املوا�سيع  الودية وع��ددا من  االأحاديث  االأم��ري مبوناكو. وتبادل اجلانبان  ق�سر 
االهتمام امل�سرتك على امل�ستوى االإن�ساين والريا�سي والبيئي وغريها من الق�سايا 
. واأعرب �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان عن �سعادته بلقاء �ساحب ال�سمو امللكي 
األبري الثاين املعروف بارتباطه وعمله الدوؤوب انت�سارا للق�سايا االإن�سانية وخ�سو�سا 
احلفاظ على �سلمة االأر�ش واعتماد اأحدث التقنيات واال�ستثمار يف الطاقة البديلة 

حفاظا على بيئة نظيفة وم�ستدامة للأجيال املقبلة .
واأكد �سموه اأن دولة االإمارات ت�سارك �ساحب ال�سمو اأمري موناكو هذه الروؤية وتقوم 

بالعديد من املبادرات واال�ستثمارات التي ت�سب يف هذا االجتاه .

رئي���صة ك��روات�يا ت�ص�تقبل عب�داهلل ب�ن زاي�د

�صيف وحامد وعمر وخالد بن زايد يح�صرون عر�صا جماعيا مبدينة العني

عبداهلل بن زايد يلتقي رئي�س وزراء كرواتيا

عبداهلل بن زايد يلتقي نائبة رئي�س الوزراء وزيرة اخلارجية يف كرواتيا

•• زغرب-وام: 

ا�ستقبلت فخامة كوليندا غرابار كيتاروفيت�ش 
�سمو  االأول  اأم�����ش  كرواتيا  جمهورية  رئي�سة 
ال�����س��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن زاي�����د اآل ن��ه��ي��ان وزي���ر 

اخلارجية والتعاون الدويل.
�ساحب  حتيات  اللقاء  ب��داي��ة  يف  �سموه  ونقل 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش 
الدولة »حفظه اهلل« اإىل فخامة رئي�سة كرواتيا 
ومت��ن��ي��ات ���س��م��وه ل��ل�����س��ع��ب ال���ك���روات���ي ب����دوام 
التقدم واالزدهار فيما حملت رئي�سة كرواتيا 
ال�سمو  ل�ساحب  ومتنياتها  حتياتها  ���س��م��وه 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة 
»حفظه اهلل« بدوام ال�سحة والعافية ولدولة 

االإمارات مزيداً من التقدم واالزدهار.

العلقات  ال���ل���ق���اء  خ����لل  اجل���ان���ب���ان  وب���ح���ث 
ال���ب���ل���دي���ن و�سبل  ب����ني  امل�������س���رتك���ة  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
املجاالت  خم��ت��ل��ف  يف  وت��ط��وي��ره��ا  ت��ع��زي��زه��ا 
واالجتماعية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  ومنها 
وتبادال وجهات النظر جتاه عدد من الق�سايا 
امل�سرتك  االهتمام  ذات  وال��دول��ي��ة  االقليمية 

وم�ستجدات االأو�ساع يف املنطقة.
كيتاروفيت�ش  غرابار  كوليندا  فخامة  ورحبت 
بزيارة �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 
ل��ب��لده��ا م�����س��ي��دة ب��ال��ع��لق��ات امل��ت��م��ي��زة التي 
ت��رب��ط ب��ني دول���ة االإم����ارات وك��روات��ي��ا موؤكدة 
وامل�سي  العلقات  ه��ذه  تعزيز  على  احل��ر���ش 
ن��ح��و اآف����اق اأرح����ب ل��ل��ت��ع��اون ب��ني ال��ب��ل��دي��ن يف 

املجاالت كافة.
من جانبه .. اأكد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 

الدويل  وال��ت��ع��اون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل 
يف  البلدين  بني  العلقات  تعزيز  اأهمية  على 
على  والنفع  باخلري  يعود  مبا  املجاالت  �ستى 

�سعبي البلدين.
ح�سر اللقاء �سعادة علي عبداهلل االأحمد �سفري 

الدولة غري املقيم لدى جهورية كرواتيا.

•• العني-وام:

رئي�ش جمل�ش  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  ح�سر 
الوزراء وزير الداخلية و�سمو ال�سيخ حامد بن زايد اآل نهيان رئي�ش ديوان 
ويل عهد اأبوظبي و�سمو ال�سيخ عمر بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش 
واالإن�سانية  اخلريية  للأعمال  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  موؤ�س�سة  اأمناء 
زايد  موؤ�س�سة  اإدارة  رئي�ش جمل�ش  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خالد  و�سمو 
اخلري  عر�ش   .. اخلا�سة  االحتياجات  وذوي  االإن�سانية  للرعاية  العليا 
للموؤمترات  اخلبي�سي  �سالة  يف  كعب  بني  قبيلة  نظمته  ال��ذي  اجلماعي 
مبدينة العني.وهناأ �سموهم العر�سان الذين بلغ عددهم 170 عري�سا .. 

معربني عن متنياتهم لهم بحياة �سعيدة وم�ستقرة.
كما ح�سر احلفل .. معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة 
وتنمية املعرفة ومعايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون اآل نهيان واللواء الركن 
اآل نهيان رئي�ش هيئة اخلدمة  طيار ال�سيخ اأحمد بن طحنون بن حممد 
الوطنية واالحتياطية وعدد من ال�سيوخ وكبار امل�سوؤولني واأعيان القبائل 

وح�سد كبري من املدعوين.
وت���اأت���ي م���ب���ادرة اإق���ام���ة االأع���را����ش اجل��م��اع��ي��ة م��ن منطلق احل��ر���ش على 
التخفيف عن االأ�سر والتي�سري على ال�سباب يف الزواج واإقامة اأ�سر م�ستقرة 

مطمئنة .. اإ�سافة اإىل تعزيز قيم التوا�سل والتاآلف والتكافل.
واأعرب ال�سباب امل�ساركون يف عر�ش اخلري لعام اخلري عن فرحتهم مب�ساركة 
ال�سيوخ منا�سباتهم واأفراحهم .. متوجهني بال�سكر والتقدير اإىل القيادة 

احلكيمة لرعايتها ودعمها كل ما هو يف �سالح و�سعادة �سباب الوطن.
األقى  واأهازيج �سعبية منوعة فيما  وتخلل احلفل فقرات ولوحات تراثية 

�سعراء عددا من الق�سائد ابتهاجا بهذه املنا�سبة ال�سعيدة.

•• زغرب-وام:

التقى �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 
اأم�����ش االأول معايل  اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال���دويل 

اأندريه بلينكوفيت�ش رئي�ش وزراء كرواتيا.
اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ  ب�سمو  معاليه  ورح��ب 
نهيان وال��وف��د امل��راف��ق م��وؤك��داً حر�ش ب��لده على 
توليها  والتي  االإم���ارات  دول��ة  تعزيز علقاتها مع 
ح��ك��وم��ة ك��روات��ي��ا اه��ت��م��ام��اً خ��ا���س��اً ن��ظ��راً للمكانة 
املرموقة التي و�سلت لها الدولة على ال�سعيدين 

االإقليمي والدويل.
وجرى خلل اللقاء ا�ستعرا�ش العلقات الثنائية 
�سهده  وم��ا  وكرواتيا  االإم���ارات  دول��ة  بني  القائمة 
وتطور  تقدم  من  البلدين  بني  امل�سرتك  التعاون 
بدعمها  الكفيلة  وال�سبل  املجاالت  من  العديد  يف 

وتطويرها ملا فيه خدمة امل�سالح امل�سرتكة.

كما مت تبادل وجهات النظر حول اآخر امل�ستجدات 
االقليمي  امل�ستويني  على  ال��راه��ن��ة  وال��ت��ط��ورات 
والدويل اإ�سافة اإىل بحث عدد من الق�سايا ذات 

االهتمام امل�سرتك.
واأكد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 
اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال���دويل اأن ال��ع��لق��ات بني 
ملحوظاً  تطوراً  ت�سهد  وكرواتيا  االإم���ارات  دول��ة 
يف ���س��ت��ى امل���ج���االت يف ظ���ل رع���اي���ة واه��ت��م��ام من 
اأندريه  اأك���د م��ع��ايل  ال��ب��ل��دي��ن. م��ن جانبه  ق��ي��ادة 
بلينكوفيت�ش رئي�ش وزراء كرواتيا عمق العلقات 
ودور  البلدين  ب��ني  جتمع  ال��ت��ي  اال�سرتاتيجية 
ال�سيخ  �سمو  وك���ان  تعزيزها.  يف  البلدين  ق��ي��ادة 
وق��ع على كتاب  ق��د  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل 

ال�سرف »الكتاب الذهبي« جلمهورية كرواتيا فور 
و�سولة اإىل مقر احلكومة الكرواتية.

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  ق��ام  كما 

وزير اخلارجية والتعاون الدويل ومعايل زيدرافكو 
على  بالتوقيع  ك��روات��ي��ا  يف  امل��ال��ي��ة  وزي���ر  ماريت�ش 

اتفاقية جتنب االإزدواج ال�سريبي بني البلدين.

ح�سر اللقاء معايل زيدرافكو ماريت�ش وزير املالية 
ال��ك��روات��ي و���س��ع��ادة ع��ل��ي ع��ب��داهلل االأح���م���د �سفري 

الدولة غري املقيم لدى كرواتيا.

•• زغرب-وام: 

زايد  بن  ال�سيخ عبداهلل  �سمو  التقى 
والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل 
ماريا  م��ع��ايل  االأول  اأم�����ش  ال����دويل 
رئي�ش  نائبة  بوريت�ش  بيجينوفيت�ش 
ال�����س��وؤون اخلارجية  ال�����وزراء وزي����رة 

واالأوروبية بجمهورية كرواتيا.
وج���رى خ���لل ال��ل��ق��اء - ال���ذي عقد 
اإىل  الر�سمية  �سموه  زي���ارة  اإط���ار  يف 
وتنمية  تعزيز  �سبل  بحث   - كرواتيا 
العلقات الثنائية بني دولة االإمارات 

وكرواتيا.
م�ستجدات  ا����س���ت���ع���را����ش  مت  ك���م���ا 
امل���ن���ط���ق���ة وع������دد من  االأو�������س������اع يف 
ذات  وال��دول��ي��ة  االإقليمية  الق�سايا 

االهتمام امل�سرتك.
االإم��������ارات  دول������ة  اأن  ����س���م���وه  واأك�������د 
وكرواتيا ترتبطان بعلقات متميزة 

تعزيز  على  م�ستمر  ح��ر���ش  وه��ن��اك 
هذه العلقات يف املجاالت كافة.

م���ن ج��ان��ب��ه��ا رح���ب���ت م���ع���ايل ماريا 
ال�سيخ  �سمو  ب��زي��ارة  بيجينوفيت�ش 
موؤكدة  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
تعزيز  يف  ب����لده����ا  ح���ك���وم���ة  رغ���ب���ة 
ال����ت����ع����اون ال���ث���ن���ائ���ي امل�������س���رتك بني 

البلدين.
ال�سيخ  �سمو  ع��ق��د   .. ال��ل��ق��اء  وع��ق��ب 
وزير  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  ع���ب���داهلل 
الدويل موؤمتراً  والتعاون  اخلارجية 
ماريا  م��ع��ايل  م��ع  م�سرتكاً  �سحفياً 
رئي�ش  نائبة  بوريت�ش  بيجينوفيت�ش 
ال�����س��وؤون اخلارجية  ال�����وزراء وزي����رة 
واالأوروبية بجمهورية كرواتيا حيث 
هنا �سموه معايل ماريا بيجينوفيت�ش 
بوريت�ش على اختيارها نائبة لرئي�ش 
ل��ل�����س��وؤون اخلارجية  ال����وزراء وزي���رة 
كرواتيا  ب��ج��م��ه��وري��ة  واالأوروب������ي������ة 

م��ت��م��ن��ي��اً ل��ه��ا ال��ت��وف��ي��ق وال���ن���ج���اح يف 
من�سبها اجلديد.

وق��ال �سموه اإن��ه مت اإج��راء مباحثات 
م���ع���ايل ماريا  م���ع  م��ث��م��رة  ث��ن��ائ��ي��ة 
حتدثنا  ب��وري��ت�����ش  ب��ي��ج��ي��ن��وف��ي��ت�����ش 
ف��ي��ه��ا ع���ن ال���ع���لق���ات ال��وث��ي��ق��ة بني 
تطويرها  و�سبل  ال�سديقني  بلدينا 
امل����ج����االت كما  ���س��ت��ى  وت��ع��م��ي��ق��ه��ا يف 
الق�سايا  م����ن  ع�����دد  اإىل  ت��ط��رق��ن��ا 
على  املطروحة  املهمة  واملو�سوعات 

ال�ساحة العاملية.
ال�سداقة  ع��لق��ة  على  �سموه  واأك���د 
امل����ت����م����ي����زة ب������ني دول���������ة االإم������������ارات 
وج���م���ه���وري���ة ك����روات����ي����ا ال����ت����ي حتل 
لتاأ�سي�سها وتاأمل دولة   25 الذكرى 
ت��زده��ر ه��ذه العلقات  اأن  االإم����ارات 
واأ�ساف  امل�ستقبل.  يف  اأك��رب  ازده����اراً 
���س��م��وه اأن����ه ي��وج��د ال���ي���وم اأك����رث من 
دولة  يف  ك��روات��ي  م��واط��ن   1500

النه�سة  يف  ي�����س��اه��م��ون  االإم���������ارات 
احل�سارية للدولة كما زار قرابة 14 
األ���ف �سائح ك��روات��ي دول���ة االإم����ارات 
خ���لل ال��ع��ام امل��ا���س��ي م��ع��رب��ا �سموه 
عن ثقته باأن علقات دولة االإمارات 
يف  �ست�ستمر  ك��روات��ي��ا  جمهورية  م��ع 
كل  واأن  ج���دي���دة  اآف�����اق  اإىل  ال��ن��م��و 
ال��ب��ل��دي��ن ���س��ي��وا���س��لن ال�����س��ري على 
 .. التعاون  م��ن  مزيد  نحو  الطريق 
و�سعب  اإىل حكومة  بال�سكر  متوجهاً 
كرواتيا على ح�سن ال�سيافة وحفاوة 

اال�ستقبال.
كما اأعرب �سموه عن اأمله با�ست�سافة 
معاليها يف دولة االإمارات يف امل�ستقبل 

القريب.
اأع���رب���ت م��ع��ايل ماريا  م���ن ج��ان��ب��ه��ا 
رئي�ش  نائبة  بوريت�ش  بيجينوفيت�ش 
ال�����س��وؤون اخلارجية  ال�����وزراء وزي����رة 
عن  كرواتيا  بجمهورية  واالأوروب��ي��ة 

والوفد  �سموه  با�ست�سافة  �سعادتها 
كرواتيا  اإن  معاليها  وقالت  املرافق. 
ودول�����ة االإم�������ارات حت��ت��ف��لن مبرور 
علقاتها  ت��اأ���س��ي�����ش  ع��ل��ى  ع��ام��اً   25

الثنائية.
املحادثات  اأن  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأ����س���اف���ت 
من  ع�����دد  اإىل  ت���ط���رق���ت  ال���ث���ن���ائ���ي���ة 
التعاون  ب��دف��ع  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل��وا���س��ي��ع 
ا�سافة  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  االق��ت�����س��ادي 
على  املو�سوعات  ع��دد من  بحث  اىل 
ال�ساحة الدولية مثل االزمة يف ليبيا 

واأزمة املهاجرين غري ال�سرعيني.
�سعادتها  ع��ن  معاليها  اأع��رب��ت  ك��م��ا 
 7 ب��ق��رار ط���ريان االإم�����ارات بت�سيري 
رحلت اأ�سبوعية بني دبي والعا�سمة 
الغاز  م�سروع  اىل  م�سرية  الكرواتية 
ال��ط��ب��ي��ع��ي ال�����ذي ي��ت��م ت���ط���وي���ره يف 
ك��روات��ي��ا وت��رح��ي��ب ب��لده��ا يف حال 
اال�ستثمار  االإم��������ارات  دول����ة  ارت������اأت 

البلدين  اأن  واأو�سحت معاليها  فيه. 
�سيوقعان على اتفاقية جتنب االزدواج 

ال�سريبي على الدخل خلل الزيارة 
احلالية ل�سموه. ح�سر اللقاء �سعادة 

الدولة  �سفري  االأحمد  عبداهلل  علي 
غري املقيم لدى جمهورية كرواتيا.
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اأخبـار الإمـارات
احلكام يعزون خادم احلرمني ال�صريفني بوفاة الأمري عبد الرحمن بن عبد العزيز اآل �صعود

•• االمارات-وام: 

ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث 
احلرمني  خ��ادم  اىل  وموا�ساة  تعزية  برقية  ال�سارقة  حاكم  االأعلى  املجل�ش 
العربية  اململكة  ع��اه��ل  �سعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني 
ال�سعودية ال�سقيقة يف وفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل االأمري عبدالرحمن 
بن عبدالعزيز اآل �سعود. واأعرب �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة يف برقيته عن 
بالغ تعازيه و�سادق موا�ساته اإىل خادم احلرمني ال�سريفني وعموم اآل �سعود 
الكرام، �سائًل املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته ومغفرته واأن 
يمُ�سكنه ف�سيح جناته. كما بعث �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سلطان القا�سمي نائب 
القا�سمي ويل  �سلطان  بن  �سلطان بن حممد  ال�سيخ  و�سمو  ال�سارقة  حاكم 

القا�سمي نائب  ال�سيخ عبداهلل بن �سامل  ال�سارقة و�سمو  العهد نائب حاكم 
حاكم ال�سارقة بربقيات تعزية مماثلة اإىل خادم احلرمني ال�سريفني.

النعيمي  را���س��د  ب��ن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  ب��ع��ث  اخ���رى  ج��ه��ة  م��ن 
ع�سو املجل�ش االأعلى حاكم عجمان برقية تعزية اإىل اأخيه خادم احلرمني 
العربية  اململكة  ملك  �سعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني 
بن عبدالعزيز  االأمري عبدالرحمن  له  املغفور  وفاة  ال�سقيقة يف  ال�سعودية 
اآل �سعود. واأعرب �سموه يف برقيته عن خال�ش تعازيه وموا�ساته اإىل خادم 
اأن  وج��ل  عز  امل��وىل  �سائل   .. الكرام  �سعود  اآل  وعموم  ال�سريفني  احلرمني 
ال�سيخ  �سمو  بعث  كما  ف�سيح جناته.  وي�سكنه  بوا�سع رحمته  الفقيد  يتغمد 
اإىل خادم  النعيمي ويل عهد عجمان برقية تعزية مماثلة  عمار بن حميد 
احلرمني ال�سريفني بوفاة املغفور له االأمري عبدالرحمن بن عبدالعزيز اآل 

�سعود. من جهة اخرى  بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي 
اأخيه  اإىل  راأ���ش اخليمة برقية تعزية وموا�ساة  االأعلى حاكم  املجل�ش  ع�سو 
خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ملك اململكة 
بن  عبدالرحمن  االأم���ري  ل��ه  املغفور  وف��اة  يف  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية 
عبدالعزيز اآل �سعود. واأعرب �ساحب ال�سمو حاكم راأ�ش اخليمة يف برقيته 
وعموم  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  اإىل  موا�ساته  و���س��ادق  تعازيه  بالغ  عن 
بوا�سع رحمته  الفقيد  يتغمد  اأن  املوىل عز وجل  �سائًل   .. الكرام  �سعود  اآل 
ومغفرته واأن يمُ�سكنه ف�سيح جناته. كما بعث �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود 
اإىل خادم  راأ���ش اخليمة برقية تعزية مماثلة  القا�سمي ويل عهد  بن �سقر 
احلرمني ال�سريفني. من جهة اخرى بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن 
را�سد املعل ع�سو املجل�ش االعلى حاكم ام القيوين برقية تعزية اىل خادم 

اململكة  ملك  �سعود  ال  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
العربية ال�سعودية فى وفاة املغفور له االأمري عبد الرحمن بن عبد العزيز 
القيوين يف برقيته عن خال�ش  ام  ال�سمو حاكم  واع��رب �ساحب  �سعود.  اآل 
الكرام  �سعود  ال  وع��م��وم  ال�سرفني  احل��رم��ني  خ��ادم  اىل  وموا�ساته  تعازيه 
بوا�سع رحمته وان ي�سكنه ف�سيح  الفقيد  ان يتغمد  القدير  العلي  ...�سائل 
ام  جناته . كما بعث �سمو ال�سيخ را�سد بن �سعود بن را�سد املعل ويل عهد 
القيوين بربقيتي عزاء مماثلة اىل خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 
بن عبد العزيز ال �سعود واىل �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن �سلمان 
بن عبد العزيز ويل العهد نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير الدفاع باململكة 
العزيز  الرحمن بن عبد  االأم��ري عبد  وف��اة  ال�سقيقة يف  ال�سعودية  العربية 

اآل �سعود.

 

امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ست�سفى املفرق                     5823100
 م�ست�سفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�سيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�ست�سفى توام                         7677444
م�ست�سفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ست�سفى را�سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
م�ست�سفى الرباحة                   2710000
م�ست�سفى املكتوم                     2221211         
م�ست�سفى االمل                      3444010
م�ست�سفى الو�سل                    2193000

ال�صارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�ش     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى االأهلى مرد�ش         6262666
م�ست�سفى النور                       6139111
امل�ست�سفى االماراتى الفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكري                      2829900
امل�ست�سفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ست�سفى الدولية  اخلا�سة 2212484

ال�صارقة 
م�ست�سفى الزهراء اخلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
امل�ست�سفى املركزى اخلا�ش     5639900
امل�ست�سفى امللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�سيدلية النور اجلديدة          6264264
�سيدلية الرازى                      6326671
ال�سيدلية االأهلية املركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية دار ال�سفاء                 6411299
�سيدلية ابن �سينا -  الدانا بلزا  6669240

عجمان
�سيدلية عجمان                     7446031 
�سيدلية مكة                           7446343 
�سيدلية املدينة                       7468424
�سيدلية االمارات                    7474900
�سيدلية االأم                           7429006

دبى 
�سيدلية املدينة                       2240566 
�سيدلية اجلامعة                    3967335 
�سيدلية االأحتاد                      3935619
�سيدلية ابن �سينا -  بر دبى   3556909 
�سيدلية جراند بن �سينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�سيدلية العني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية ال�سلم اجلديدة       7543887

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

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�صرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

الأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�ش  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

املوارد الب�صرية والتوطني : ا�صتقبال معامالت العمالة امل�صاعدة يف دبي وعجمان والفجرية واأم القيوين وراأ�س اخليمة من خالل »ت�صهيل«

القيوين اأم  يف  الطبيعية  بالعوامل  املتاأثرة  الدولة  اأعالم  لتبديل  العلم” حملة  “عا�س 

•• دبي-وام:

الب�سرية  امل���������وارد  وزارة  دع������ت 
وال����ت����وط����ني االأ������س�����ر واأ�����س����ح����اب 
ت�سغيل  يف  ال����راغ����ب����ني  ال���ع���م���ل 
العمالة امل�ساعدة يف دبي وعجمان 
وراأ�����ش  ال��ق��ي��وي��ن  واأم  وال��ف��ج��رية 
م���راك���ز  م���راج���ع���ة  اإىل  اخل���ي���م���ة 

وال�سارقة  اأب��وظ��ب��ي  يف  املتعاملني 
من خلل مراكز اخلدمة القائمة 

هناك قريبا .
الوزارة  اأن  اإىل  باحلرفية  واأ�سارت 
���س��ت��ب��داأ اع��ت��ب��ارا م���ن غ���دا االأح���د 
وت�سغيل  ا�ستقدام  خدمات  تقدمي 
راأ�ش  اإم����ارة  يف  امل�����س��اع��دة  العمالة 
اخليمة من خلل مراكز اخلدمة 

يتم التعامل معها الكرتونيا حيث 
يتم اإبلغ املتعامل بحالة معاملته 
تر�سل  ن�سية  ر���س��ال��ة  خ���لل  م��ن 
ع��ل��ى رق����م ال���ه���ات���ف ال�����ذي يثبت 
اإبلغه  اإىل  اإ����س���اف���ة  ال��ط��ل��ب  يف 
ب��ح��ال��ة ط��ل��ب��ه م���ن خ����لل بريده 
االلكرتوين الذي يتم من خلله 
اإذن  م��ن  بن�سخة  املتعامل  ت��زوي��د 

الإجن������از   « ت�������س���ه���ي���ل   « اخل�����دم�����ة 
املعاملت املطلوبة.

واأو�سحت عائ�سة باحلرفية وكيل 
والتوطني  الب�سرية  امل���وارد  وزارة 
امل�ساعدة  العمالة  ل�سوؤون  امل�ساعد 
ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع وزارة  اأن�����ه ج�����اري 
الرتتيبات  الت����خ����اذ  ال���داخ���ل���ي���ة 
معاملت  ال���س��ت��ق��ب��ال  ال����لزم����ة 

التي  اخل���دم���ات  اأن  اإىل  ون���وه���ت 
» ت�سهيل » يف دبي  تقدمها مراكز 
اإىل  اإ�سافة  القيوين  واأم  وعجمان 
راأ������ش اخل��ي��م��ة ت�����س��م��ل ف��ت��ح امللف 
ت�ساريح  والغاء  وجتديد  واإ�سدار 

وعقود عمل العمالة امل�ساعدة.
املتعاملني  ط��ل��ب��ات  اإن   : وق���ال���ت 
ال��واردة من خلل مركز اخلدمة 

» ت�سهيل » وعددها 3 مراكز .
ب����داأت يف  ال�����وزارة  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
ا�ستقبال طلبات املتعاملني يف دبي 
اأواخر العام املا�سي ويف اأم القيوين 
ويف  املا�سي  مايو   21 اعتبارا من 
يونيو   18 م��ن  اع��ت��ب��ارا  ع��ج��م��ان 
من  اعتبارا  الفجرية  ويف  املا�سي 

االول من �سهر يوليو اجلاري .

ا�ستقدامه  امل����راد  ال��ع��ام��ل  دخ����ول 
الأول مرة .

امل�����س��اع��دة هم  ال��ع��م��ال��ة  اأن  ي��ذك��ر 
االأ�سر  اإىل  خدمات  ي��وؤدون  الذين 
وم��ن��ه��م احل���ار����ش وم���دب���رة املنزل 
والطباخ واملزارع وال�سائق اخلا�ش 
وم��رب��ي��ة االأط����ف����ال وغ���ريه���ا من 

املهن.

•• اأم القيوين-وام: 

بالتعاون  القيوين  اأم  بلدية  نفذت 
مع �سبكة روؤية االإمارات االإعلمية 
ومب�����س��ارك��ة ���س��ف��راء اخل���ري حملة 
اإىل  تهدف  “ التي  العلم  “ عا�ش 
املرفوعة  ال��دول��ة  اأع���لم  ا�ستبدال 
ع���ل���ى ال�����دوائ�����ر واأ����س���ط���ح امل���ن���ازل 
العامة  واملرافق  والبنايات  والفلل 
للعوامل  تعر�ست  والتي  ب��االإم��ارة 

اأم  الإم���ارة  احل�����س��اري  املظهر  على 
القيوين.

واأ�ساد �سعادة حميد را�سد ال�سام�سي 
اأمني عام املجل�ش التنفيذي الإمارة 
ا�ستقباله  خ�����لل  ال���ق���ي���وي���ن  اأم 
باجلهود  احل��م��ل��ة  يف  امل�������س���ارك���ني 
العلم  ع���ل���ى  ل��ل��ح��ف��اظ  امل���ب���ذول���ة 
االإم����ارات����ي ال����ذي ي��ع��د رم����زا من 
ال�سكر  م��ق��دم��ا   .. االحت�����اد  رم����وز 
اإزاء  احلملة  على  كافة  للقائمني 

اأرج��اء االإم���ارة تعزيزا حلب �سعب 
ال�سمو  �ساحب  لقائده  االإم����ارات 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 

رئي�ش الدولة “حفظه اهلل” .
وقدم طوير�ش ال�سكر ل�سبكة روؤية 
االإمارات االإعلمية على تغطيتها 
للحدث .. م�سيدا مب�ساركة �سفراء 
اخل���ري وت��ع��اون��ه��م ال���ذي اأ���س��ه��م يف 
اإجن������اح احل��م��ل��ة ال���ت���ي ق���ام���ت بها 

الدائرة .

الطبيعية واملناخية واأ�سابها بع�ش 
التلف باأعلم جديدة.

جت�سيدا  اخل����ط����وة  ه�����ذه  وت����اأت����ي 
ل�����روؤي�����ة ال����ق����ي����ادة ال����ر�����س����ي����دة يف 
املحافظة على رمز الدولة وعزتها 
يف جميع املحافل واالأماكن العامة 
الدوائر  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  واخل��ا���س��ة 
ال���ع���ام���ة واخل���ا����س���ة وامل���واط���ن���ني 
وج���م���ي���ع وامل���ق���ي���م���ني ع���ل���ى اأر������ش 
املحافظة  ع���ل���ى  ع������لوة  ال����دول����ة 

القيوين  اأم  الإم�������ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ودائرة التنمية االقت�سادية ودائرة 
ال��ق�����س��اء وم��رك��ز ه��ي��ئ��ة االإم�����ارات 

للهوية.
�سلطان  ع��ب��ي��د  ث���م���ن  ج��ه��ت��ه  م����ن 
ط��وي��ر���ش ال��ق��ائ��م ب��اأع��م��ال مدير 
عا�ش   “ حملة  القيوين  اأم  بلدية 

العلم “ .
اأن��ه لي�ش هناك تعبري  اإىل  م�سريا 
اأ�سمى من رفع علم الدولة يف كل 

اختيارهم االأمانة العامة كمحطة 
اأوىل .

ال�سحي  �سيخة  احلملة  يف  و�سارك 
ل�سبكة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال�����س��ك��رت��رية 
روؤية االإمارات االإعلمية و�سفراء 
النا�سطة االجتماعية �سارة  اخلري 
حمادة وخبرية لغة االإ�سارة فاطمة 
املناعي واالإعلمي حممد الك�سف 
واالإعلمي اأحمد اجل�سمي الذين 
املجل�ش  ع���ل���ى  االأع����������لم  وزع��������وا 

م���ن ج��ان��ب��ه��م ع���رب ال�����س��ف��راء عن 
امل�������س���ارك���ة التي  ب���ه���ذه  ���س��ع��ادت��ه��م 
ينبثق  وط��ن��ي��ا  واج���ب���ا  اع���ت���ربوه���ا 
على  املحافظة  على  حر�سهم  من 
ع��ل��م االإم������ارات خ��ف��اق��ا ���س��اخم��ا .. 
على  واالم��ت��ن��ان  ال�سكر  م��ق��دم��ني 
بلدية  ل��ه��م  منحتها  ال��ت��ي  ال��ث��ق��ة 
يبذلوا  ب���اأن  وت��ع��ه��دوا  القيوين  اأم 
رفعة  �سبيل  يف  والنفي�ش  ال��غ��ايل 

االإمارات وعلمها.

مدر�صة ال�صرطة الحتادية تخرج 28 
منت�صبا من دورة » الربنامج الإلكرتوين «

•• ال�صارقة-وام:

خرجت مدر�سة ال�سرطة االحتادية 
االل�����ك�����رتوين  ال�����ربن�����ام�����ج  دورة 
مدار  على  نظمتها  التي  للبتكار 
منت�سباً   28 مب�����س��ارك��ة  اأ����س���ب���وع، 
واالإدارات  ال��ق��ي��ادات  خمتلف  م��ن 
الداخلية.  ل���وزارة  التابعة  العامة 
جا�سم  ال���دك���ت���ور  ال��ع��م��ي��د  وق������ال 
البكر، نائب مدير مدر�سة  حممد 
بال�سارقة  االحت����ادي����ة  ال�����س��رط��ة 
التخرج  حل��ف��ل  ح�������س���وره  خ����لل 
تاأتي  ال����دورات  ه��ذه  ان  بال�سارقة 
ال�سنوية  ال��ت��دري��ب  خ��ط��ة  ���س��م��ن 
ت�ستهدف  التي  الداخلية،  ل���وزارة 
بالوزارة  ال��ب�����س��ري��ة  ال���ك���وادر  رف���د 

ب����امل����ع����ارف وامل�������ه�������ارات ال����لزم����ة 
ل��ب��ن��اء ال��ك��ف��اءات امل��ط��ل��وب��ة و�سقل 

مهاراتهم الوظيفية لتمكينهم من 
اأداء واجباتهم بال�سكل االأمثل.

يوليو  نهاية  الهمم  اأ�صحاب  اأبوظبي” ي�صت�صيف  �صرطة  “�صباب 

مقارنة معيارية بني �صرطة اأبوظبي وجامعة  الإمارات

•• ابوظبي-وام: 

ينظم جمل�ش �سباب �سرطة اأبوظبي اأول خلوة ي�ست�سيف فيها جمموعة من 
اأ�سحاب الهمم من املنت�سبني نهاية �سهر يوليو  اجلاري.

وا�ستعر�ش املجل�ش يف اجتماعات له احتياجات ا�سحاب الهمم وتطلعاتهم يف 

جماالت العمل ا�سافة اىل بحث عقد ور�ش توعوية وجل�سات �سبابية ملنت�سبي 
ال�سرطة  يف خمتلف القطاعات بهدف تنويع الن�ساطات.

كما ا�ستعر�ش املجل�ش برناجمه ب�ساأن  ا�ستكمال الزيارات للمن�ساآت ال�سبابية 
التي  التطويرية  واملقرتحات  وامل��ع��ارف  االآراء  لتبادل  املجاالت  خمتلف  يف 

تعزز م�سرية العمل ال�سرطي. 

•• العني - الفجر

االإب��داع واالبتكار يف  اطلع فريق م�سروع خمترب 
اإدارة مدار�ش ال�سرطة بقطاع املوارد الب�سرية يف 
العاملية  املمار�سات  اأف�سل  ،على  اأبوظبي  �سرطة 
التي تطبقها جامعة االإمارات العربية املتحدة يف 
االإبداع واالإبتكار يف اإطار املقارنات  املعيارية  التي 
جتريها �سرطة اأبوظبي  مع املوؤ�س�سات  االأخرى .

اإدارة  مدير  نائب  العامري،  كتاب  املهند�ش  وكان 
ب��ج��ام��ع��ة االإم������ارات العربية  امل���راف���ق اجل��ام��ع��ي��ة 
ا�ستقبل  فريق م�سروع  املتحدة يف مدينة العني، 
را�سد  ال��رائ��د  برئا�سة  واالبتكار  االإب���داع  خمترب 
�سليمان الظاهري، للطلع  على جتربة جامعة 
االإمارات يف اإعداد واإن�ساء واإدارة خمترب االإبتكار. 
العربية  االإم��ارات  الفريق منتزه جامعة  زار  كما 
ال��ع��ق��ول ( و  امل��ت��ح��دة للعلوم واالإب��ت��ك��ار ) واح���ة 
ا���س��ط��ح��ب��ه��م ال��دك��ت��ور ���س��وق��ي خ��رب��ا���ش، املدير 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��ن��ت��زه، يف ج��ول��ة اط��ل��ع��وا خللها 
على اأحدث االبتكارات العاملية وبراءات االخرتاع 
املنتزه  اأن  مو�سحاً  االأع��م��ال،  حا�سنات  وبرنامج 
وتطبيقها  تطويرها  على  ويعمل  االأفكار  يتبنى 

على اأر�ش الواقع.
اإن عقد  واأو�سح الرائد را�سد �سليمان الظاهري، 
يف  ي�سهم  املتميزة  اجلهات  مع  املعيارية  املقارنات 
تطوير االأداء املوؤ�س�سي، عن طريق مقارنة اأدائها 
املوؤ�س�سات  يف  االأداء  وم��وؤ���س��رات  عمليات  باأف�سل 
االأكادميية الكت�ساب اخلربات وحت�سني مقايي�ش 
والبحث  االب��ت��ك��ار  ل��ت��ط��وي��ر  ت��ع��زي��زاً   ،  ، االأداء 

العلمي ونقل املعرفة،موؤكداً حر�ش اإدارة مدار�ش 
ا�سرتاتيجية  حتقيق  يف  اال�سهام   على   ال�سرطة 
بناء  اأبوظبي، من خلل  ل�سرطة  العامة  القيادة 
ع��لق��ات ال�����س��راك��ة م��ع اجل��ه��ات امل��ت��م��ي��زة بهدف 
ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات واخل����ربات وم��وؤ���س��رات االأداء، 
ال��ت��م��ي��ز وال��ت��ط��وي��ر والتح�سني  ���س��م��ن م�����س��رية  

امل�ستمر يف �سرطة اأبوظبي.

اأغنية وطنية حتمل كل معاين العزة والولء للوطن بنظرة م�صتقبلية

ق�صيدة حممد بن زايد اآل نهيان »القوايف« ب�صوت ح�صني اجل�صمي
•• اأبوظبي – الفجر:

من �سعر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، وحتت 
اأغنية وطنية جديدة  العادة للنوايا احل�سنة«  اأن�سد الفنان االإماراتي د. ح�سني اجل�سمي »ال�سفري فوق  عنوان »القوايف« 
حتمل بني ثنايا املعاين روؤية وحكمة »�ساحب ال�سمو« النابعة من اأخلق وثقافة وعزة العروبة والوطنية، حاملة بني طّيات 

اأبياتها �سلح العدالة واحلق لردع الفنت بجميع اأنواعه عن الوطن و�سيادته و�سعبه الويف، حيث يقول يف الق�سيدة:
والفكر خيالها وبيدي الر�سن القوايف كالرمك �سوت �سهيل  

يوم قوات املعادي يزحفن ونحن من نردع ومننع بال�سليل 
باقيات ر�سومهن لو هن قفن نح�سب امليتني بح�ساب الدليل 

مرة اأخرى وتراجع بالوهن وكل من هو عال ما فكر يعيل 
بال�سيوف احلدب ونطفي الفنت ونحن من نلجي ونعدل كل ميل 

ال نخون وال نكون اإال ركن وان �سفينا مثل ذوق ال�سل�سبيل 
واملواقف يف ال�سعاب اإلها وزن يف اجلزيرة وزننا وزٍن ثجيل 
من فعل يل يف ثرا داره �سكن نحمد اهلل دارنا بخرٍي ف�سيل 

ب�«الهادفة  نهيان، وو�سفها  اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  كلمات �ساحب  بغناء  �سعادته  واأع��رب ح�سني اجل�سمي عن 
واملثمرة« . وقال: ق�سيدة واأغنية القوايف من الق�سائد واالأعمال التي حتمل القوة يف معاين كلماتها، وحكمة وحب القائد 
ب لهذا الوطن االإماراتي الذي نعتز به وبقادته وحكمة اأوالياء اأمورنا الذين  للوطن باأو�ساف متعددة ي�سعر بها كل حممُ

لهم ال�سمع والطاعة يف نظرتهم امل�ستقبلية.
اأ�سبحت متوفرة يف جميع و�سائل التوا�سل االإجتماعي واالإذاع��ات وقنوات التلفزة الف�سائية املحلية  اأن االأغنية  موؤكداً 
فنون  ا�ستوديوهات  ما بني  وت�سجيلها  االأغنية  تنفيذ  واملتابعة على جميع مراحل  باالإ�سراف  وقام اجل�سمي  والعربية.  
اأن حلنها االإماراتي حممد االأحمد، وقام  االإم��ارات يف دبي االإم��ارات وا�ستوديوهات �سوت احلب يف القاهرة م�سر، بعد 

بتوزيعها مو�سيقياً املاي�سرتو زيد عادل، وما�سرتينغ على يد املهند�ش طيف عادل. 
هذا وقد مت عمل ت�سوير ومونتاج فيديو كليب الأغنية القوايف مع املخرج طلل الزعابي، حتت تن�سيق ومتابعة خالد 

االأحمد بالتعاون مع حممد فهد وحممد دروي�ش الزرعوين.
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العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15

اإعــــــــــالن
املا�سية  ال�س�����ادة/ال�سفينة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1008619:للمقاوالت العامة ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء
جربان علي حممد اليا�ش من 24% اىل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد اليا�ش حممد علي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز اوليفني لتجميل 

ال�سيدات رخ�سة رقم:CN 1467059 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �ساره عبيد �سعيد حممد الظاهري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ا�سراء علي حممد ال�سيقل
دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعلن 

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

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15

اإعــــــــــالن
املتخ�س�سون  ال�س�����ادة/مركز  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2043934:العرب لل�ست�سارات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة خالد حممد �سعيد البو�سعيدي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف قا�سم �سامل احمد الطاهر

دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعلن 

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

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15

اإعــــــــــالن
اجلاهلي  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1102181:للنقليات العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد مبارك �سعيد حممد املن�سوري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف مبارك �سعيد حممد املن�سوري

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ور�سة ايت جيجا لت�سليح 

ال�سيارات رخ�سة رقم:CN 1298474 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة نور ر�سيد عبداحلميد الرجبي %100
تعديل وكيل خدمات

حذف احمد ح�سني عبداهلل احمد العيدرو�ش الها�سمي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد خمي�ش �سليمان عابد
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ بقالة جميب احلق 

رخ�سة رقم:CN 1103971 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة فريده يا�سمني امني �سريف %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف جميب احلق �سديق الرحمن
تعديل لوحة االإعلن/اإجمايل من م�ساحة 1*3.5 اىل 1*1

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ ن�سيم الرمادي ل�سيانة 

العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1102396 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ه�سام عبداهلل �ساكر %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبدالعزيز علي نا�سر �سعيد احلو�سني %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حارب عبدالرحمن عبداهلل حممد البلو�سي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف واثق عبدال�ستار عبا�ش ال�سامراين
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15

اإعــــــــــالن
للمقاوالت  الهند�سية  التفا�سل  ال�س�����ادة/�سركة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1115254 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد �سالح حممد �سهداد ال�سام�سي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ حممد �سالح حممد �سهداد ال�سام�سي من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف جول زاري خان باد �ساه خان

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

 تعديل ا�سم جتاري من/�سركة التفا�سل الهند�سية للمقاوالت العامة ذ.م.م
AL TAFADHUL ENGINEERING AND CONTRACTING WLL

اىل/التفا�سل الهند�سية للمقاوالت
AL TAFADHUK ENGINEERING AND CONTRACTING

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة طوق احلمام للقم�سة والعبايا 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1149957 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/افتخار احمد رحمت اهلل من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ افتخار احمد رحمت اهلل من 49% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/في�سل �سعيد ال�سغري �سعيد ال�سام�سي من �سريك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�سب ال�سركاء/في�سل �سعيد ال�سغري �سعيد ال�سام�سي من 51% اىل %0
تعديل لوحة االإعلن/اإجمايل من م�ساحة 1*5 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية
 تعديل ا�سم جتاري من/�سركة طوق احلمام للقم�سة والعبايا ذ.م.م

TOUQ AL HAMAM TEXTILES & ABAYA CO. LLC
اىل/طوق احلمام للقم�سة والعبايا

TOUQ AL HAMAM TEXTILES & ABAYA
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيفتك تكنلوجي�ش �سوليو�سنز ذ.م.م 

رخ�سة رقم:CN 1971892 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عبداهلل م�سبح خلفان م�سبح الكعبي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ عبداهلل م�سبح خلفان م�سبح الكعبي من 50% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سعاد حممد علي خمي�ش احلو�سني

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

 تعديل ا�سم جتاري من/�سيفتك تكنلوجي�ش �سوليو�سنز ذ.م.م
SAFETIC TECHNOLOGIES SOLUTIONS LLC

اىل/ �سيفتك تكنلوجي�ش �سوليو�سنز
SAFETIC TECHNOLOGIES SOLUTIONS

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ ا�سنت جيت للمقاوالت العامة

رخ�سة رقم:CN 1975206 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعلن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/ا�سنت جيت للمقاوالت العامة
ACENT GATE GENERAL CONTRACTING

اىل/ مي�ش تكنكل للديكور
MAIS TECHNICAL DECORATION

ح�سني  �سيف  املالك/حممد   5 مكتب   45 ق   38 م  م�سفح  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 
حم�سن العريفي امل�سعبي اىل ابوظبي  جزيرة ابوظبي �سرق 16 45488 45488 عمر 

بن زايد بن �سلطان
تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي )الديكور( )4330015(

تعديل ن�ساط/حذف مقاوالت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ الليلك املا�سي للمقاوالت 

العامة رخ�سة رقم:CN 1206728 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعلن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/الليلك املا�سي للمقاوالت العامة
AL LAILAC AL MASI GENERAL CONTRACTING

اىل/ الليلك املا�سي لل�سيانة العامة
AL LAILAC AL MASI GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�ساط/حذف مقاوالت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون 

الورده املخمليه لل�سيدات
رخ�سة رقم:CN 2157127 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعلن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خلل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ا�سرتاكت�ش 
 CN 1686780:ون لل�ست�سارات االدارية رخ�سة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

االعلن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�سبوع  خلل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ابراج  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN 1728168:احليلية لللكرتونيات رخ�سة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

االعلن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خلل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : اتروم لتجارة االدوية
Proferrin: طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية 

املودعة بالرقم :247600     بتاريخ : 2016/1/27
با�س������م :اتروم لتجارة االدوية

وعنوانه:دبي االمارات العربية املتحدة �سارع املطار خلف فرع ارامك�ش م�ستودع رقم 8 
هاتف: 00971505504820 �سندوق الربيد 29859 امييل mohd@pharmaconsult.ae دبي

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5 مكملت غذائية لغايات طبية م�ستح�سرات 
الطبي  لل�ستعمال  معدة  حمية  مواد  طبية  لغايات  �سحية  م�ستح�سرات  وبيطرية  �سيدالنية 
واغذية للر�سع واالطفال ل�سقات ومواد �سماد مواد ح�سو اال�سنان و�سمع طب اال�سنان مطهرات 

م�ستح�سرات البادة احل�سرات واحليوانات ال�سارة مبيدات فطريات ومبيدات اع�ساب. 
�سمن  ومكرره  ب�سكل  باللتينية  مكتوبة   )Proferrin( الكلمة  عن  العلمة:عبارة  و�سف 

م�ستطيلني متناظرين ومميزين والعلمة باالبي�ش واالزرق واالحمر واالخ�سر. 
اال�س��رتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعلن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  15  يوليو 2017 العدد 12070

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : من�سور لتجارة مواد البناء
KARIBA: طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية 

املودعة بالرقم :272466     بتاريخ : 2017/5/1
با�س������م :من�سور لتجارة مواد البناء

وعنوانه:ال�سارقة ال�سناعية الرابعة - �سارع امللك في�سل االمارات العربية املتحدة 
هاتف: 065327088 فاك�ش: 065327098 �سندوق الربيد: 83456 

امييل eng.mohannad.mansour@gmail.com ال�سارقة
احلمام  كرا�سي  مثال  ال�سحية  االدوات  بالفئة:11  الواقعة  اخل��دم��ات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
واك�س�سوارات  والبل�ستيكية  املعدنية  املرنه  احلمام  وو�سلت  امل��اء  وخلطات  احلمام  ومغا�سل 
املفردة  واحلنفيات  �ستيل  ال�ستانل�ش  من  امل�سنوعة  الغ�سيل  واح��وا���ش  والبانوهات  احلمامات 
الطرد  وخزانات  باحلمامات  اخلا�سة  واملعدنية  البل�ستيكية  وال�سطافات  )الزاوية(  واملزدوجة 

البل�ستيكية املعلقة اخلا�سة باحلمامات العربية واالفرجنية. 
و�سف العلمة:كلمة التينية مكونه من 6 احرف يعلوها �سكل هند�سي غري منتظم. 

اال�س��رتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعلن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  15  يوليو 2017 العدد 12070

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 92242

با�س��م: باك�سرت انرتنا�سيونال انك.

وعنوانه: 1 باك�سرت باركواي، ديرفيلد ، اإيلينوي 60015، الواليات املتحدة االمريكية

وامل�سجلة حتت رقم : )89434(  بتاريخ: 2008/06/11

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف : 2017/03/26 وحتى تاريخ : 2027/03/26

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  15  يوليو 2017 العدد 12070

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 92243

با�س��م: باك�سرت انرتنا�سيونال انك.

وعنوانه: 1 باك�سرت باركواي، ديرفيلد ، اإيلينوي 60015، الواليات املتحدة االمريكية

وامل�سجلة حتت رقم : )89419(  بتاريخ: 2008/06/11

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف : 2017/03/26 وحتى تاريخ : 2027/03/26

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  15  يوليو 2017 العدد 12070

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 92244

با�س��م: باك�سرت انرتنا�سيونال انك.

وعنوانه: 1 باك�سرت باركواي، ديرفيلد ، اإيلينوي 60015، الواليات املتحدة االمريكية

وامل�سجلة حتت رقم : )91528(  بتاريخ: 2008/10/09

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف : 2017/03/26 وحتى تاريخ : 2027/03/26

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  15  يوليو 2017 العدد 12070
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اأخبـار الإمـارات
طرق دبي تطرح 250 رقما ثالثيا ورباعيا وخما�صيا يف مزادها الإلكرتوين ال� 49

•• دبي-وام: 

طرح  واملوا�سلت  الطرق  هيئة  يف  الرتخي�ش  موؤ�س�سة  تعتزم 
250 رقماً ثلثياً ورباعياً وخما�سياً خلل مزادها االإلكرتوين 
للوحات  وذل����ك  ي��ول��ي��و اجل�����اري   23 ب��ت��اري��خ  امل��ق��ب��ل   49 ال����� 
 A – B - T - S– R – Q – P – املركبات م��ن الفئات
�سيطرح  حيث   O – N- M – L – K - J - i – H
الت�سجيل  �سيبداأ  ال��ذي  امل��زاد  االأوىل خلل  للمرة   «  T« الكود 
اأي��ام. واأكد  فيه يوم االأح��د 16 يوليو اجل��اري وي�ستمر ملدة 5 
الرتخي�ش  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  بهروزيان  اأحمد  ال�سيد 
من  الوا�سعة  امل�ساركات  اأن  بدبي  واملوا�سلت  الطرق  هيئة  يف 

االإلكرتونية  اأو  العلنية  كانت  �سواء  امل���زادات  يف  اجلمهور  قبل 
االأرقام  على  للح�سول  بينهم  فيما  االإيجابي  التناف�ش  وم��دى 
املتعاملني من  اإ�سعاد  امل��زادات يف  اأهمية تنظيم هذه  يعك�ش لنا 
اإىل  ولفت  لديهم.  الر�سا  وحتقيق  اللوحات  باقتناء  املهتمني 
كبرية  �سريحة  عند  اأهميتها  حيث  م��ن  االلكرتونية  امل���زادات 
كونها  �سواها  عن  بها  امل�ساركة  يف�سلون  الذين  اجلمهور  من 
اأو انتظار ف�سًل  متنحهم احلرية يف اختيار االأرق��ام دون عناء 
اخلدمات  تعزيز  يف  تمُ�سهم  امل����زادات  م��ن  النوعية  ه��ذه  اأن  ع��ن 
خلل  امل��رك��ب��ات  ترخي�ش  اإدارة  تطرحها  ال��ت��ي  االإل��ك��رتون��ي��ة 
مب�ستوى  االرت��ق��اء  اإىل  وال��رام��ي��ة  املر�سومة  ال�سنوية  خطتها 
عملية  اأن  اإىل  واأ���س��ار  اجلمهور.  مع  املعاملت  تنفيذ  ونوعية 

امل�ساركة يف املزاد ت�سرتط اأن يكون للمتعامل ح�ساب على املوقع 
امل�ستخدم  راب��ط  ا�ستخدام  اأو   www.rta.ae االإل��ك��رتوين 
من  واأن��ه  امل��رور  وكلمة  امل�ستخدم  ا�سم  على  للح�سول  اجلديد 
�سروط ت�سجيل امل�ستخدم اجلديد توفر مركبة م�سجلة يف اإمارة 
دبي اأو توفر رخ�سة قيادة �سادرة من دبي ف�سل عن اأنه يتطلب 
5 اآالف  اإيداع �سيك تاأمني موجه للهيئة مببلغ  من امل�ساركني 
درهم يف مراكز اإ�سعاد املتعاملني باأم الرمول بر دبي ديرة بلدية 
اأي�سا  الدفع ببطاقة االئتمان يجب  اأن��ه يف ح��ال  ال��ط��وار. كما 
120 درهما نقدا لر�سوم  كتاأمني ودف��ع  دره��م  اآالف   5 اإي��داع 
اال�سرتاك على املوقع االإلكرتوين فيما يجب على املمُزايد الذي 
ير�سو عليه رقم يف امل��زاد دفع امل�ستحقات خلل 10 اأي��ام عمل 

من تاريخ اإغلق املزاد وذلك من خلل مراكز مزودي اخلدمة 
التابعة  املتعاملني  اإ�سعاد  م��راك��ز  اأو  ائتمان«  بطاقة  اأو  »ن��ق��دا 
بطاقة  اأو  م�سدق  وب�سيك  دره��م  األ��ف   50 حتى  »نقدا  للهيئة 
ائتمان الأكرث من 50 األف درهم اأو ببطاقة االئتمان على املوقع 
املزايد يف  ا�سم  اإدراج  الدفع �سيتم  االإل��ك��رتوين« ويف حالة عدم 
اإنه  بهروزيان  اأ�ساف  ذات��ه  ال�سياق  ويف  امللتزمني.  غري  قائمة 
للهيئة  التابع  االت�����س��ال  مركز  م��ن  عمل  فريق  تخ�سي�ش  مت 
وتزويده باملعلومات املتعلقة باملزاد وهي معلومات مهمة تمُ�سهم 
بل �سك يف تقدمي االإجابة عن اأ�سئلة وا�ستف�سارات اجلمهور من 
خمتلف فئات املجتمع حول كيفية امل�ساركة اأو الدفع من خلل 

االت�سال على الرقم 8009090.

حمافظة ماأرب وجامعة اإقليم �صباأ تكرمان الهالل الأحمر الإماراتي

الهالل الأحمر الإماراتية تد�صن بئرين ارتوازيني ب�صحراء ح�صرموت

�صمن جل�صة حوارية مع الأع�صاء املنت�صبني اإليها

جمعية النا�صرين الإماراتيني تناق�س ق�صايا الن�صر مع نا�صري اأدب الطفل

•• مارب-وام:

الهلل  ام�ش  �سباأ  اإقليم  وجامعة  م��اأرب  مبحافظة  املحلية  ال�سلطة  كرمت 
االأحمر االإماراتي على جهوده الكبرية التي قام بها والزال من اجل اإي�سال 
البنية  ودعم  اليمنيني  املواطنني  اىل م�ستحقيها من  االإماراتية  امل�ساعدات 
احلياة  توفري  يف  امل�ساهمة  اجل  من  احليوية  القطاعات  وخمتلف  التحتية 

الكرمية لليمنيني.
وقام وكيل املحافظة الدكتور عبدربه مفتاح بتقدمي درع املحافظة و�سهادة 
هادي  ح�سن  احمد  برئا�سة  االم��ارات��ي  االأحمر  الهلل  لوفد  وتقدير  �سكر 

ال�سيفي فيما قدم رئي�ش جامعة اإقليم �سباأ الدكتور حممد حممود القد�سي 
درع اجلامعة و�سهادة �سكر وتقدير اي�سا.

وخلل التكرمي اكد الوكيل مفتاح ان هذا التكرمي هو رمزي للتعبري عن 
وم�ساعدات  دعم  من  االإم��ارات��ي  االأحمر  الهلل  قدمه  ملا  والعرفان  ال�سكر 
للمحافظة منذ بدء عا�سفة احلزم واالأمل يف اجلوانب االن�سانية وال�سحية 
والتعليمية ودعمه جامعة اقليم �سبا بحافلت لنقل الطالبات من املديريات 

البعيدة ما �سي�ساعد يف رفع م�ستوى التحاق الفتيات بالتعليم العايل.
ال�سمو  بقيادة �ساحب  االماراتي  للموقف  الوكيل مفتاح عن تقديره  وعرب 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة »حفظه اهلل« و�ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء 
حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
قيادة  مب���وؤازرة  م�سيدا  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
و�سعب االم��ارات الأ�سقائهم يف اليمن يف هذه املرحلة اال�ستثنائية التي متر 
بها بعد انقلب ملي�سيا احلوثي و�سالح على ال�سرعية الد�ستورية واحتللها 

املوؤ�س�سات واملحافظات.
التاريخ للأجيال القادمة ويوؤكد عمق  و�سدد على ان هذا املوقف �سي�سجله 

العلقات اخلوية املمزوجة بالدم والن�سال والتكافل االن�ساين.
ال��ه��لل االأح��م��ر االإم��ارات��ي احمد ح�سن هادي  اك��د رئي�ش وف��د  م��ن جانبه 

ال�سيفي ان ما قدمه الهلل االأحمر االإماراتي للأ�سقاء يف اليمن قليل من 
الواجب االخوي واالإن�ساين والديني لتخفيف معاناة اال�سقاء من النازحني 
واملهجرين موؤكدا عزم الهلل االحمر تقدمي املزيد من الدعم وامل�ساعدات 
وبحجم اكرب للأ�سقاء يف اليمن �ساكرا ال�سلطة املحلية مبحافظة ماأرب على 
الت�سهيلت التي تقدمها لفريق الهلل االحمر من اجل متكينه من تقدمي 

امل�ساعدات اللزمة وو�سولها اىل امل�ستفيدين وفق اآلية وا�سحة و�سفافة.
وبدوره قدم الهلل االأحمر االإماراتي هدايا رمزية لعبدربه مفتاح وجلامعة 
االإماراتي مبارب عن  االأحمر  الهلل  وناجي علي طالب من�سق  �سباأ  اقليم 

دورهم وتعاونهم مع فريق الهلل االأحمر االإماراتي مبارب.

•• ح�رضموت-وام:

ب�سحراء  ارت��وازي��ني  بئرين  ام�ش  االإم��ارات��ي  االأح��م��ر  ال��ه��لل  هيئة  د�سنت 
�سمن  وذلك  اليمنيني  للمواطنني  النقية  ال�سرب  مياه  لتوفري  ح�سرموت 
لتاأمني  االإم����ارات  دول��ة  تدعمها  التي  التحتية  البنية  م�ساريع  م��ن  حزمة 
املياه  �سح  م��ن  خا�سة  ت��ع��اين  ال��ت��ي  ال�سحراوية  املناطق  �سكان  احتياجات 

وانعدام امل�ساريع احلكومية يف قطاع املياه احليوي.
ويف حفل التد�سني عرب ع�سام حربي�ش الكثريي وكيل حمافظة ح�سرموت 
االإمارات  لدولة  وتقديره  �سكره  عن  وال�سحراء  ال��وادي  مديريات  ل�سوؤون 
اخلرية  جهودها  على  االإم��ارات��ي  االأح��م��ر  ال��ه��لل  وهيئة  املتحدة  العربية 
واإغاثي  تنموي  �سعيد  من  اك��رث  على  ح�سرموت  يف  املتميزة  واإ�سهاماتها 
اإىل  ا���س��اف��ة  بح�سرموت  التحتية  البنية  ت��اأه��ي��ل  ب��اإع��ادة  يتعلق  م��ا  خا�سة 

اجلوانب املتعلقة بامل�ساريع االإغاثية وال�سحية وم�ساريع التعليم وغريها.
بئرا   18 م�����س��روع  �سمن  بئرين  بتد�سني  ال��ي��وم  نحتفل   « ال��ك��ث��ريي  وق���ال 
العربية  االإم����ارات  دول���ة  م��ن  االإم���ارات���ي كهدية  االأح��م��ر  ال��ه��لل  �سينفذها 
احلياة  �سريان  تعترب  االب��ار  ه��ذه  ب��اأن  ..منوها  الر�سيدة  وقيادتها  املتحدة 

ل�سكان مناطق ال�سريط ال�سحراوي .
من جانبه اأو�سح حمدان املنهايل م�سرف م�ساريع الهلل االأحمر االإماراتي 
عيوه  منطقة  يف  ج��رى  االأول  البئر  افتتاح  ان  ح�سرموت  و�سحراء  ب��وادي 
رماه  مب��دي��ري��ة  ال�سربني  مبنطقة  افتتح  االآخ���ر  وال��ب��ئ��ر  ث��م��ود  مب��دي��ري��ة 
ب�سحراء ح�سرموت . واأكد ان تد�سني البئرين �سيعزز ويزيد الكميات املنتجة 
ا�سطر  الذي  االمر  املياه  فيها م�ساريع  تنعدم  التي  املناطق  بهذه  املياه  من 
اآالف البدو مغادرة مناطقهم لقلة املياه وانعدامها احيانا ..الفتاً اىل ان هذا 
امل�سروع احليوي ياأتي �سمن اهتمام دولة االإمارات مب�ساريع البنية التحتية 

بح�سرموت وتخفيفاً ملعاناة املواطنني اليمنيني ..واأو�سح ان امل�سروع متكامل 
ال�سخ وتوريد وتركيب  االآب��ار تو�سليها بخط  اإىل جانب حفر  حيث ي�سمل 
وحدات ال�سخ. وقال املنهايل ان هيئة الهلل االأحمر االإماراتي ت�سعى ب�سكل 
حثيث حلل م�سكلت نق�ش املياه وندرتها يف �سحراء ح�سرموت باعتبارها 
اكرث منطقة تعاين من نق�ش املياه واجلفاف حيث عانت �سحراء ح�سرموت 
منذ  ت�سهدها  املا�سية مل  القليلة  ال�سنوات  قا�سية خلل  من موجة جفاف 
املناطق  اأه��ايل  يواجهها  اأك��رب م�سكلة  املياه  زمن طويل وتعد م�سكلة نق�ش 
ال�سحراوية لذا حر�ست الهيئة على تنفيذ هذا امل�سروع الهام لتوفري مياه 
ال�سرب والري وتخفف على �سكان املناطق ال�سحراوية م�سقة احل�سول على 

املاء من خلل تدعم وتنفيذ العديد من م�ساريع املياه .
االإماراتي  االأحمر  الهلل  فريق  رئي�ش  امل�سافري  عبداهلل  ق��ال  جانبه  من 
بح�سرموت يف ت�سريح له ان الهيئة كانت حري�سة على متابعة اإجناز امل�سروع 

يف وقته املحدد وباملوا�سفات املتفق عليها.. م�سيفاً اأن امل�سروع �سي�ساهم ب�سكل 
كبري يف حت�سني ظروف اأهايل هذه املناطق اىل جانب ا�ستقرار �سكان القرى 
يف مواطنهم وعدم هجرها ف�سًل على اثر ذلك على �سحة النا�ش و معاجلة 
م�سكلة �سح وندرة املياه وتوفري كميات كافية من املياه النقية ل�سكان املناطق 

والقرى امل�ستفيدة من م�سروع املياه احليوي.
يف  عليها  الفحو�سات  اإج��راء  ومت  ونقية  عذبة  البئرين  مياه  اأن  اإىل  واأ�سار 
يف  اليمنيني  للمواطنني  وبيئياً  �سحياً  ملءمتها  من  والتاأكد  املختربات 

�سحراء ح�سرموت.
وقد لقي امل�سروع ترحيبا وا�سعا من قبل اهايل و�سكان املناطق ال�سحراوية 
الذي توجهوا بخال�ش �سكرهم وتقديرهم لدولة االإمارات و قيادتها الر�سيد 
لتنفيذ  يبذلونها  التي  اجلهود  كل  على  االإم��ارات��ي  االأحمر  الهلل  ولهيئة 

امل�ساريع احليوية الهامة و خا�سة املنفذة بال�سريط ال�سحراوي.

•• ال�صارقة-الفجر:

موؤخراَ،  بال�سارقة،  العلم  جزيرة  يف  االإماراتيني،  النا�سرين  جمعية  نظمت 
جل�سة حوارية جمعتها مبجموعة من النا�سرين املتخ�س�سني يف اأدب الطفل 
املنت�سبني اإىل اجلمعية، بهدف بحث �سبل االرتقاء بالقطاع يف دولة االإمارات 
الدعم  اأ�سكال  خمتلف  توفري  اإىل  ال�ساعية  اجلمعية،  روؤي��ة  وف��ق  العربية، 
على  الن�سر  خ��ارط��ة  على  ال��دول��ة  مكانة   تعزيز  يف  ي�ساهم  مب��ا  للنا�سرين، 
ال�سعايل، نائب  اأداره��ا كل من علي  التي  العاملي. وناق�ست اجلل�سة  امل�ستوى 
ال�سندوق،  اأمني  دخني،  بن  وحممد  االإماراتيني،  النا�سرين  جمعية  رئي�ش 
جمموعة من الق�سايا التي تهم النا�سرين ب�سكل عام ونا�سري اأدب الطفل 
على وجه اخل�سو�ش، واأتاحت اجلل�سة الفر�سة للم�ساركني الإبداء روؤيتهم 

حول واقع الن�سر يف الدولة والتحديات التي تواجهه.
ال�سيخة بدور  تبذلها اجلمعية حتت قيادة  التي  وثمن احلا�سرون اجلهود 
اأجل  م��ن  االإم��ارات��ي��ني،  النا�سرين  جمعية  رئي�ش  القا�سمي،  �سلطان  بنت 

�سيانة حقوق النا�سرين وعدم امل�سا�ش بها، موؤكدين اأن اجلمعية باتت متثل 
للنا�سرين مظلة وحا�سنة اأ�سرية يلتقون حولها لتبادل املعارف واخلربات، 

ومناق�سة التحديات التي تواجههم.
لتوجيهات  الفكري، تنفيذاً  اللقاء  ياأتي تنظيمنا لهذا  ال�سعايل:  وقال علي 
قنوات  فتح  �سرورة  على  حتث  التي  القا�سمي،  �سلطان  بنت  ب��دور  ال�سيخة 
اأو�ساعهم  على  واالط��لع  اإليهم،  واال�ستماع  اأع�سائنا،  مع  مبا�سرة  ات�سال 
عن كثب، والعمل على اإطلق م�ساريع ومبادرات م�سرتكة، ت�سهم يف تعزيز 
�سناعة الن�سر، وتقدمي جتربة ن�سر ت�ستند على اأعلى املعايري العاملية، ت�سيف 
قيمة حقيقة للمعرفة االإن�سانية. واأ�ساف ال�سعايل: تتمثل اأبرز ثمرات  هذا 
اأع�سائها واالق��رتاب منهم  اإع��ادة تفعيل دور  اللقاء  يف متكن اجلمعية من 
ب�سكل اأكرب، ونعترب اأن هذا موؤ�سراً جيداً لنجاح املبادرات التي تعتزم اجلمعية 
من  بالعديد  اللقاء  ه��ذا  من  خرجنا  وق��د  املقبلة،  الفرتة  خ��لل  اإطلقها 
النتائج والتو�سيات التي �سيتم رفعها لباقي اأع�ساء جمل�ش االإدارة، متهيداً 
اأن  على  ونوؤكد  زمني حمدد،  ت�سل�سل  وفق  تنفيذها  وال�سروع يف  العتمادها 

اجلمعية تعتزم اال�ستمرار يف تنظيم مثل هذه اللقاءات.
من  جمموعة  حتقيق  اإىل  املقبلة  الفرتة  خ��لل  ن�سعى  ال�سعايل:  واأ���س��اف 
منح  اإىل  ن�سعى  للكتاب  ال�سارقة  هيئة  م��ع  تعاوننا  خ��لل  فمن  االأه����داف، 
ميزات تف�سيلية للنا�سرين االإماراتيني يف مدينة ال�سارقة للن�سر على �سعيد 
التخزين وغريه، بجانب بذل مزيد من اجلهود لتقدمي خ�سومات وتوفري 
الكتب  معار�ش  يف  م�ساركتهم  خ��لل  اجلمعية  الأع�����س��اء  تف�سيلية  اأم��اك��ن 
املحلية واخلليجية، ف�سًل عن منحهم االأولوية يف املبادرات الوطنية املعنية 
بقطاع الن�سر.  ومن جانبه قال حممد بن دخني: النمو املت�سارع الذي ي�سهده 
القطاع احليوي،  الدولة يفر�ش االجتاه نحو ماأ�س�سة هذا  الن�سر يف  قطاع 
ن�سعى  حيث  االإماراتيني،  النا�سرين  جمعية  يف  عليه  بالعمل  نقوم  ما  وهو 
اإ�سهام  اإبداعية ومبتكرة يف ت�سيري العمل، يكون لها  اأ�ساليب  اإىل ا�ستحداث 
اأن�سطتهم،  على  اإيجابي  فرق  واإح��داث  اجلمعية،  اأع�ساء  جذب  يف  ملمو�ش 
اأدواتها  لها  �سناعة  اإىل  حت��ول  حيث  ال��ق��دمي،  مبفهومه  يعد  مل  فالن�سر 
واأ�س�سها، التي يجب العمل على تطويرها وتنميتها متا�سياً مع روح الع�سر، 

ونعترب اأن تنظيم مثل هذه اجلل�سات احلوارية بداية العمل نحو حتقيق كل 
ذلك .  وخرج اللقاء مبجموعة من التو�سيات اأبرزها ت�سكيل عدد من اللجان 
املنازعات،  النا�سرين وف�ش  قانونية مهمتها �سيانة حقوق  بينها جلنة  من 
اإىل  الهادف  ال�سوق،  اإطلق م�سروع بحوث  املهني، بجانب  للتطوير  وجلنة 
معرفة امليوالت القرائية لدى اجلمهور، مبا ي�ساعد يف اإنتاج حمتوى اأدبي 
امل�سروع حملت  وت�ساحب هذا  الفئات،  وذائقة خمتلف  �سغف  يمُلبي  ر�سني 
توعية للآباء واالأمهات واملعلمني واأمناء املكتبات حول معايري اختيار الكتب 
 2009 العام  يف  تاأ�س�ست  االإماراتيني  النا�سرين  جمعية  اأن  يذكر  لل�سغار. 
اإىل  تهدف  وهي  القا�سمي،  �سلطان  بنت  ب��دور  ال�سيخة  مببادرة كرمية من 
االرتقاء بقطاع الن�سر يف دولة االإمارات، وتعمل اجلمعية على توفري الدعم 
واالإقليمية  املحلية  املحافل  االإماراتيني، ومتثيلهم يف  للنا�سرين  والتدريب 
الفكري  للمنتوج  ال��رتوي��ج  ع��ل��ى  حت��ر���ش  ك��م��ا  بالن�سر،  املعنية  وال��دول��ي��ة 
لدولة االإمارات على اأو�سع نطاق، وتتمتع اجلمعية بع�سوية كاملة يف احتاد 

النا�سرين الدوليني، اإىل جانب ع�سويتها يف جمعية النا�سرين العرب.
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تنويه
باال�سارة اىل االعلن ال�سادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 12054 بتاريخ 2017/6/24 
بخ�سو�ش الرخ�سة التجارية )CN-2157524( باال�سم التجاري/ور�سة قمر املدينة 
للحدادة واللحام. تنوه دائرة التنمية االقت�سادية بانه ورد بطريق اخلطاأ يف االعلن 

ومل تذكر التعديلت التالية:
1- تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد مبارك حممد بخيت املن�سوري وال�سحيح 

هو تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد مبارك حممد بخيت ال�سيعري.
باال�سافة اىل التعديلت الواردة يف االعلن ال�سابق.

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  15  يوليو 2017 العدد 12070

اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�سم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�سجيل العلمة التجارية: 

املودعة بالرق�م:  99229

باإ�س������م: �ش. فافكو ا�ش ايه

وعنوان����ه: 4 – 6 ريو جوان رينفر�سرتا�سي، 2504 بييل، �سوي�سرا 

وامل�سجلة حتت رقم: 98102              بتاريخ: 2009/12/08 

اإنت��هاء  تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ستظل   

احلم��اية يف: 2017/08/26

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً للأو�ساع 

وال�سروط املن�سو�ش عليها باملادة )19( من القانون االإحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العلمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  15  يوليو 2017 العدد 12070

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات االإخرتاع
بطلب لت�سجيل العلمة التالية:

بتاري��خ: 2017/02/04 املودعة حتت رقم: 267687 
با�س���م:�ش.  اك�سرتمي تولز انرتنا�سيونال، انك.

وعنوان�ه:  15400 ان . دبليو. 34 افينيو، ميامي، فلوريدا 33054، الواليات املتحدة االأمريكية  
وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

م�ستح�سرات تبيي�ش االقم�سة و مواد اخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي امللب�ش، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل 
لل�سعر، منظفات  لو�سن(   ( غ�سول  م�ستح�سرات جتميل،   ، وزي��وت عطرية  �سابون، عطور  وك�سط،   وجلي 

اأ�سنان، كرميات جتميلية،م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة، ملونات لل�سعر، ا�سباغ لل�سعر .  
والواقعة يف الفئة: 03

و�سف العلمة:العلمة عبارة عن  �سكل هند�سي مميز وبداخلة ر�سمة �سجرة علي خلفية بي�ساوية بالونني 
االبي�ش واال�سود، وا�سفلها الكلمة ) OKAY ( مكتوبة بحروف التينية بطريقة مميزة علي خلفية باللون 

االأ�سود
فعلى من لديه اإعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العلمات التجاريه يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خلل ثلثني يوما من هذا االإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  15  يوليو 2017 العدد 12070

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

 �سو�سن لطايفة خلدمات الرتجمة والعلمات التجارية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 94582

با�س��م: �ش. دنيا للتمويل ذ.م.م

وعنوانه: االمارات العربية املتحدة، مكتب رقم 1701، برج املو�سى 2، دبي  

وامل�سجلة حتت رقم : )    (  بتاريخ:  / /

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف :14 / 5 / 2017  وحتى تاريخ : 14 / 5 / 2027

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  15  يوليو 2017 العدد 12070

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 92245

با�س��م: باك�سرت انرتنا�سيونال انك.

وعنوانه: 1 باك�سرت باركواي، ديرفيلد ، اإيلينوي 60015، الواليات املتحدة االمريكية

وامل�سجلة حتت رقم : )91527(  بتاريخ: 2008/10/09

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف : 2017/03/26 وحتى تاريخ : 2027/03/26

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  15  يوليو 2017 العدد 12070

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03703/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03313/2016  �سكني- ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : بروجر�ش للن�ساءات - �ش ذ م م 
جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : جمموعة رجيد للمقاوالت - �ش ذ م م   
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعله والقا�سي باالتي:

1- احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 3313/2016 اإيجارات - �سكني والقا�سي 
منطوقه )حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري الزام  املدعي عليه ب�سداد 
ولغاية   2014/2/20 من  دره��م   150000 وقدرها  االيجارية  امل�ستحقات 

  )2015/1/21
2- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خلل خم�سة ع�سر يوم 
من تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خلل املهلة املبينة �سوف 

يتم اتخاذ االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
   اعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/04638/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : جموهرات بيانكا  و �سيحراج علي خان ف�سل حممد خان كيتو 

مبا اأن املدعي : الريف مول - �ش ذ م م 
 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/04638/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
ب��اداء ما ي�ستجد من تاريخ 2017/3/22 حتى تاريخ  ال��زام املدعي عليها  مطالبة مالية - 

االخلء الفعلي 
للماجور للفرتة من 2015/9/1  �سداد االج��رة  املدعي عليه ميتنع عن  ان   - اخ��لء عقار 
رغم  ���س��داده  ع��ن  وميتنع  دره��م   187.131.00 مبلغ  بذمته  فرت�سد   2017/3/21 وحتى 

اخطاره بال�سداد او االخلء يف 2017/3/30 
مطالبة مالية - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد االجرة للماجور للفرتة من 2015/9/1 
رغم  ���س��داده  ع��ن  وميتنع  دره��م   187.131.00 مبلغ  بذمته  فرت�سد   2017/3/21 وحتى 

اخطاره بال�سداد او االخلء يف 2017/3/30 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

املوافق  االح��د  ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعلنكم  اع���ادة  الق�سائية  اللجنة  وق���ررت 
2017/7/16  ال�ساعة 2.30 م  امام اللجنة الق�سائية )اللجنة الرابعة( بالدائرة االإبتدائية 
بتق�سري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  االإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�ش 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت   . الن�سر  تاريخ  من  اي��ام  ثلثة  اىل  امل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات . 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
   اعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/04650/2017 / �سكني  
اىل املدعى عليه : اك�سيل انتريير�ش - �ش ذ م م 

مبا اأن املدعي : الرمل االبي�ش الدارة العقارات - �ش ذ م م 
 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/04650/2017/�سكني ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية -  الزام املدعي عليه مبا ي�ستجد من اجرة حتى تاريخ االخلء التام 
اخلء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد االجرة للماأجور للفرتة من 2016/11/1 
اخطاره  رغم  �سداده  عن  وميتنع  دره��م   23238 مبلغ  بذمته  فرت�سد   2017/5/25 وحتى 

بال�سداد اول االخلء بالن�سر يف 2017/4/24 رقم االر�ش 621-1 
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/11/1 
وحتى 2017/5/25 ورغم اخطاره بالن�سر يف 2017/24/4 ميتنع عن ال�سداد وما ي�ستجد 

من اجرة حتى تاريخ االخلء التام 
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهلك الكهرباء واملياه والبد من 

تطهري املاأجور من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

املوافق  الثلثاء   يوم  للح�سور بجل�سة  بالن�سر  اعلنكم  اع��ادة  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
2017/7/18  ال�ساعة 2.30 م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة الرابعة( بالدائرة االإبتدائية 
بتق�سري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  االإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�ش 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت   . الن�سر  تاريخ  من  اي��ام  ثلثة  اىل  امل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات . 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر 

                             اىل املدعي عليه/ املا�ش خلدمات تنظيف املباين وامل�ساكن - �ش ذ م م 
نعلنكم باأن  املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/8/1 يف الدعاوى املذكورة ل�سالح املدعني بالزام املدعي 

عليها بان توؤدي :  

والزمتها بتذكرة عودتهم اىل موطنهم او مبا يقابلها نقدا ما مل يكن - عند تنفيذ احلكم - ملتحقا بخدمة رب عمل اآخر والزمت 
الطرفني باملنا�سب من امل�ساريف واعفت املدعني من ن�سيبهم منها وامرت باملقا�سة يف اتعاب ، ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما 

مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر  هذا االعلن
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
3416/2017/13
3417/2017/13
3418/2017/13
3419/2017/13
3420/2017/13
3421/2017/13
3422/2017/13
3423/2017/13
3424/2017/13
3425/2017/13
3426/2017/13
3427/2017/13
3428/2017/13
3429/2017/13

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

 

ا�سم املدعي
تيبو مياه عبدالر�سيد 

ذاكر ح�سني زين العابدين    
نا�سر �سرياج      
تنبري ايه باريك   

من�سور احمد م�سرف ماجومدر   
مالك �ساراج علي    

 ربيع احل�سني مري ح�سني        

فاروق ح�سني عبداجلليل    
 فاروق �سوريف مياه 

نيهري راجنيت �ساكر ابورتي    

ابو طالب �سلطان احمد       
 ديلوار حممد الل مياه      

انار اهلل حممد عي�سى          
حممد �سيفول دوال مياه      

 

مبلغ املطالبة
 57508  درهم + تذكرة العودة
46739  درهم + تذكرة العودة
55190  درهم + تذكرة العودة
56040  درهم + تذكرة العودة
62179  درهم + تذكرة العودة
59040  درهم + تذكرة العودة
60134  درهم + تذكرة العودة
54418  درهم + تذكرة العودة
58174  درهم + تذكرة العودة
84783  درهم + تذكرة العودة
54062  درهم + تذكرة العودة
79834  درهم + تذكرة العودة
56462  درهم + تذكرة العودة
54760  درهم + تذكرة العودة

 

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
     اإعادة اإعالن ح�سور امل�ستانف �سده  بالن�سر 

يف ال�ستئناف  03/00649/2017 / جتاري  
 اىل امل�ستانف �سده :  زا كرافت كورنر لتجارة الهدايا ، وفيا�ش حبيب حبيب اهلل �ساه �ساه 

مبا اأن امل�ستانف  :  الريف مول - �ش ذ م م 
قد اأقام �سدكم اال�سئناف  03/00649/2017/ جتاري  امام املركز بطلب بالتايل : 

تعديل احلكم امل�ستاأنف - قبول اال�ستئناف �سكل - تعديل احلكم امل�ستاأنف فيما ق�سي به 
من رف�ش الدعوى يف مواجهة امل�ستاأنف �سده الثاين والق�ساء جمددا بالزام امل�ستاأنف 
وتاأييد احلكم  درهم   72166 مبلغ  ب��اداء  بينهما  والتكافل  الت�سامن  �سبيل  على  �سدهما 

امل�ستاأنف فيما عدا ذلك. 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى

املوافق  االربعاء  يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعلنكم  اإع��ادة  الق�سائية  اللجنة  وقررت 
2017/7/19 ال�ساعة 2.00 م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة اال�ستئنافية االوىل( بالدائرة 
اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  االإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�ش  اال�ستئنافية 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  الن�سر.  تاريخ  من  اي��ام  ثلثة  اىل  امل�سافة  م��دة  بتق�سري 
ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات. يتم ا�سدار هذه الوثيقة الكرتونيا 
وال تتطلب اي ختم اوتوقيع - يرجى العلم بان مواعيد اجلل�سات �ستكون 1.30 بعد الظهر 

خلل �سهر رم�سان املبارك 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/05291/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : هاي تيك للخدمات الفنية - �ش ذ م م 

 مبا اأن املدعي : �سا�ش للعقارات - �ش ذ م م   
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/05291/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم 

بالتايل
اخلء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد االجرة للماجور للفرتة من 2016/5/5 
وحتى االن فرت�سد بذمته مبلغ 78000 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد 

او االخلء يف 2017/5/1 
ايجارية  كقيمة   )42.000( مببلغ  �سيكني  له  ح��رر  عليه  املدعي  ان   - مالية  مطالبة 

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

املوافق  االث��ن��ني  ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعلنكم  الق�سائية  اللجنة  وق���ررت 
بالدائرة  ال�ساد�سة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام��ام  م   2.30 ال�ساعة   2017/7/17
اأمر  االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ش املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 
بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثلثة ايام من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 2/04277/2017 / �سكني  
اىل املدعى عليه : الزين عبدالقادر يو�سف العذره  

مبا اأن املدعي : احمد �سويدان حممد البلو�سي    
 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/04277/2017/�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

 مطالبة مالية - الزام املدعي عليها االوىل مبا ي�ستجد من اجرة حتى تاريخ االخلء الفعلي 
املدعي عليه ميتنع عن �سداد االج��رة للماجور للفرتة من 2016/7/25  ان  اخلء عقار - 
اخطاره  رغ��م  ���س��داده  عن  وميتنع  دره��م   21175 مبلغ  بذمته  فرت�سد   2017/7/24 وحتى 

بال�سداد او االخلء يف 2017/3/5 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه عليهما بالت�سامن ب�سداد 21175 درهم كقيمة ايجارية 

وتبني عدم وجود ر�سيد له وميتنع عن �سداد مقابلة 
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهلك الكهرباء واملياه والبد من 

تطهري املاأجور من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اعلنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم االثنني املوافق 2017/7/17 
واملنعقدة  االإبتدائية  بالدائرة  اخلام�سة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امام  م   2.30 ال�ساعة 
اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل  مبقر مركز ف�ش املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 
ثلثة ايام من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم 

من دفاع وم�ستندات  

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم/بالن�سر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم  02033872017  ايجارات   

املحكوم له طالب االعلن / عقارات الغرير - �ش ذ م م 
العنوان / اإمارة دبي - ديرة - هور العنز - �سارع �سلح الدين ، مبنى جمموعة الغرير 

املحكوم عليه املطلوب اعلنه / اب�سه للتجارة العامة - �ش ذ م م - وانور ح�سن ا�سحق 
العنوان : جمهول حمل االقامة 

منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة 2017/5/30  
حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري : 

اوال - الزام املدعي عليهما االوىل باخلء العني -  حمل الدعوى - وت�سليمها للمدعية خالية 
من ال�سواغل ، مع الزامها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 22500 درهم ، وما ي�ستجد من بدل 

ايجار اعتبارا من 2017/2/1 وحتى تاريخ االخلء الفعلي ، والزمتها بامل�ساريف. 
ثانيا : الزام املدعي عليه الثاين بالت�سامن مع املدعي عليها االوىل يف ان يوؤدي للمدعية مبلغ 

ال�سيك ومقدارها 22.500 درهم  
لذلك  الطعن  ليمكنه من  عليه  للمحكوم  الغيابي  باعلن احلكم  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 

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

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
اعالن حكم غيابي 

لدى مركز ف�ض املنازعات اليجارية دبي 
يف الدعوى  رقم  02/04968/2017 �سكني ل�سنة 2017 ايجارات

املنطورة امام الدائرة الق�سائية االبتدائية اللجنة الثالثة 
املحكوم له طالب االعلن / ام بي ام العقارية - ذ م م 

عنوانه / بوكالة مكتب بيت احلكمة للمحاماة - دبي - ديرة - بور�سعيد - خلف الني�سان �سوروم 
لل�سيارات - بناية بزن�ش بوينت - ط 4 - مكتب - 401 - 0553492665 

املحكوم عليه املطلوب اعلنه /   حممد عبد املجد �سديق ركابي 
دبي - الرباحة - بناية )حممد ورمي( اوالد احمد جمعه جرب ال�سويدي - رقم البناية 10 - 

�سارع 6 ، بجوار البناية كافيترييا البطني - �سقة 302 - رقم مكاين )96973   30184( 
منطوق احلكم : حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري  بجل�سة 2017/6/20 باالتي : 
- الزام املدعي عليه باخلء العني حمل الدعوى وت�سليمها خالية من ال�سواغل

- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 7.833 درهم كقيمة ايجارية للفرتة من 
2017/2/5 وحتى 2017/5/5 وما ي�ستجد من اجرة حتى متام االخلء الفعلي 

- الزام املدعي عليه بان ي�سلم للمدعية براءة ذمة من الكهرباء واملياه 
- الزامه بر�سوم وم�ساريف الدعوى.  

 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03651/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03499/2017  �سكني - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : قويك فيك�ش للخدمات الفنية - �ش ذ م م 
جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : فوزيه عمران  
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعله والقا�سي باالتي:

1- الزام املدعي عليه باخلء العني املوؤجرة وت�سليمها للمدعية خالية من اي �سواغل 
الفعلي  االخ��لء  حتى  امل�ستحقة  للفواتري  واملياه  الكهرباء  هيئة  من  ذم��ة   وب��راءة 
 2016/11/15 تاريخ  من  للفرتة  االيجارية  القيمة  ب�سداد  عليه  املدعي  ال��زام   -2
�سنوية مع  الفعلي بواقع مبلغ وق��دره 31944 درهم كاأجرة  تاريخ االخ��لء  وحتى 
واي��داع حتت  �سند عر�ش  املركز مبوجب  ايداعه من مبالغ خزينة  مراعاة ما مت 

رقم 2017-2656   
3- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

من  ي���وم  ع�سر  خم�سة  خ���لل  احل��ك��م  ه���ذا  بتنفيذ  مكلفون  ان��ك��م  نعلمكم  ل��ذل��ك 
تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خلل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ 

االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
اعالن حكم غيابي 

لدى مركز ف�ض املنازعات اليجارية دبي 
يف الدعوى  رقم  02/04966/2017 �سكني ل�سنة 2017 ايجارات

املنطورة امام الدائرة الق�سائية االبتدائية اللجنة الثالثة 
املحكوم له طالب االعلن / ام بي ام العقارية - ذ م م 

عنوانه / بوكالة مكتب بيت احلكمة للمحاماة - دبي - ديرة - بور�سعيد - خلف الني�سان 
�سوروم لل�سيارات - بناية بزن�ش بوينت - ط 4 - مكتب - 401 - 0553492665 

املحكوم عليه املطلوب اعلنه / ران�سيل �سوران�سي ما�ستياجي دونا
دبي - تيكوم - تلل االإمارات 2- �سارع عبداهلل عمران ترمي - بالقرب من داماك العقارية 

- بناية �سرينه عوي�سة را�سد القبي�سي - �سقة رقم 401 - رقم مكاين 76585  15901 
منطوق احلكم : حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري  بجل�سة 2017/6/20 باالتي : 
- الزام املدعي عليه باخلء العني حمل الدعوى وت�سليمها خالية من ال�سواغل

- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 30000 درهم كقيمة ايجارية للفرتة 
من 2017/2/14 وحتى 2017/5/14 وما ي�ستجد من اجرة حتى متام االخلء الفعلي 

- الزام املدعي عليه بان ي�سلم للمدعية براءة ذمة من الكهرباء واملياه 
- الزامه بر�سوم وم�ساريف الدعوى.  

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
اعالن حكم غيابي 

لدى مركز ف�ض املنازعات اليجارية دبي 
يف الدعوى  رقم  02/04955/2017 �سكني ل�سنة 2017 ايجارات

املنطورة امام الدائرة الق�سائية االبتدائية اللجنة الثانية  
املحكوم له طالب االعلن / ام بي ام العقارية - ذ م م 

الني�سان �سوروم  عنوانه / بوكالة مكتب بيت احلكمة للمحاماة - دبي - ديرة - بور�سعيد - خلف 
لل�سيارات - بناية بزن�ش بوينت - ط 4 - مكتب - 401 - 0553492665 

املحكوم عليه املطلوب اعلنه /  ناري�ش كومار كارن 
دبي - الرباحة - بناية رقم 20 ملالكها )اآمنة وعائ�سة( بنات احمد ح�سن ماجد ال�سويدي - بالقرب 

من كافيرتيا البطني  - �سقة رقم 1 - رقم مكاين )96983   30250( 
منطوق احلكم : حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري  بجل�سة 2017/6/21 باالتي : 

- الزام املدعي عليه باخلء العني املوؤجرة وت�سليمها خالية خالية من ال�سواغل
- ال��زام املدعي عليه بان ي��وؤدي للمدعية متاأخرات بدل االيجار مبلغ وق��دره مببلغ وق��دره 22000 
االخلء  حتى  ايجارية  قيمة  من  ي�ستجد  ما  مع   2017/5/4 وحتى   2017/7/5 من  للفرتة  دره��م 

الفعلي بواقع اجرة �سنوية 24000 درهم 
على  امل�ستحقة  للفواتري  واملياه  الكهرباء  من  ذمة  ب��راءة  للمدعية  ي�سلم  بان  عليه  املدعي  ال��زام   -

املاأجور حتى تاريخ االخلء 
- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�سروفات الدعوى.    

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
اعالن حكم غيابي 

لدى مركز ف�ض املنازعات اليجارية دبي 
يف الدعوى  رقم  02/04917/2017 �سكني ل�سنة 2017 ايجارات

املنطورة امام الدائرة الق�سائية االبتدائية اللجنة اخلام�سة 
املحكوم له طالب االعلن / ام بي ام العقارية - ذ م م 

عنوانه / بوكالة مكتب بيت احلكمة للمحاماة - دبي - ديرة - بور�سعيد - خلف الني�سان �سوروم 
لل�سيارات - بناية بزن�ش بوينت - ط 4 - مكتب - 401 - 0553492665 

املحكوم عليه املطلوب اعلنه / علي حممد علي عامر اجلعيدي 
دبي - ديرة - منطقة املرر - خلف مطعم دجاج كنتاكي - مقابل فندق �سيمباه - بناية / خالد عبداهلل 
 حممد علي العو�سي - ا�سفل البناية كافترييا مها اجلزرة - �سقة 104 - رقم مكاين )96799   29741( 

منطوق احلكم : حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري  بجل�سة 2017/6/21 باالتي : 
- الزام املدعي عليه امل�ستاأجر باخلء العني املوؤجرة وت�سليمها خالية من ال�سواغل 

- الزام ا ملدعي عليه ال�ستاأجر باخلء مبلغ وقدره 16.311.47  درهم متثل القيمة االيجارية 
للفرتة من تاريخ 2016/10/1 وحتى 2017/5/1 وما ي�ستجد من بعدها من اجرة حتى تاريخ 

االخلء الفعلي 
- الزام املدعي عليه امل�ستاأجرة بتقدمي �سهادة براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياد دبي 

- الزام املدعي عليه امل�ستاأجر مب�ساريف الدعوى.   

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - الفجر

االأمن  بقطاع   النقل  و�سائل  اأم��ن  �سرطة  اإدارة  قدمت  
ب��رن��اجم��اً  للتوعية حول  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رط��ة  اجل��ن��ائ��ي يف 
خماطر العبور بالقرب من خط �سري القطار، بالتعاون 
“دي بي”،ت�ستهدف يف املرحلة  مع �سركة قطار االحت��اد 
العاملة يف  املن�ساآت  02 الف �سخ�ش يف عدد من  االوىل 

منطقة الظفرة.

االإدارة  مدير  الزعابي-  �سلطان  اإبراهيم  العميد  وذك��ر 
قانون  م��واد  بع�ش  ا�ستعرا�ش  الربنامج  اأن��ه مت خلل   :
اإىل   م�����س��رياً  ال��ع��ام،  النقل  بو�سائل  ال��ع��ق��وب��ات  اخل��ا���س��ة 
العام  النقل  و�سائل  وحماية  اأم��ن  حتقيق   على   العمل 

وممتلكاتها.
ال��ه��اج��ري- رئي�ش ق�سم  ال��رائ��د را���س��د حممد  واأو����س���ح  
�سرطة اأمن و�سائل النقل يف الظفرة: اأن التوعية ا�ستملت 

على توزيع كتيبات ومن�سورات  تعريفية. 

�صرط��ة راأ�س اخليم���ة تخ���رج 731 منت�صب���ا مبع�ه����د الت��دري�����ب 

اأجيال كلنا الإمارات يزورون جامع ال�صيخ زايد الكبري

•• راأ�س اخليمة – الفجر

مدير  ال�����س��وارب  اأب���و  حممد  �سعيد  العقيد  �سهد 
م��ع��ه��د ت���دري���ب ���س��رط��ة راأ������ش اخل��ي��م��ة، بح�سور 
التدريب  فرع  اآل علي مدير  را�سد  احمد  النقيب 
تدريبية  دورات   6 ت��خ��ري��ج  ح��ف��ل  ال��ت��خ�����س�����س��ي، 
مبعهد تدريب ال�سرطة، �سملت 731 م�سارك من 

الفّعالة  القيادة  مهارات  دورة  ال�سرطة،  منت�سبي 
الطرق  و�سلمة  امل��رور  هند�سة  دورة  �سباط،   –
والتنبوؤات  امل��ع��ل��وم��ات  حت��ل��ي��ل  دورة  –�سباط، 
الطموح واالبداع  تنمية  دورة  – �سباط،  االأمنية 
ال�سحة  دورة  ���س��ب��اط،  – ���س��ف  امل��وظ��ف��ني  ل���دى 
وال�سلمة املهنية – �سف �سباط، دورة الربجمة 
تاأتي  حيث   ، ن�سائي  عن�سر   – الع�سبية  اللغوية 

ه����ذه ال�������دورات ان���ط���لق���اً م���ن م��ن��ه��ج��ي��ة حتديد 
تدريب  اإىل  تهدف  التي  التدريبية  االحتياجات 
الب�سرية، مبا يحقق وجود كوادر  امل��وارد  وتطوير 
ب�سرية موؤهلة ومدربة قادرة على القيام مبهامها 

وم�سوؤولياتها على اأف�سل وجه.
وزارة  حر�ش  مب��دى  ال�سوارب  اأب��و  العقيد  واأ���س��اد 
العاملني،  ج��م��ي��ع  ك���ف���اءة  رف����ع  ع��ل��ى  ال���داخ���ل���ي���ة 

العمل  وتطوير  اأدائهم،  مب�ستوى  االرتقاء  بهدف 
اإىل  الهادفة  الإ�سرتاتيجيتها  جت�سيداً  ال�سرطي، 
من  لتمكينها  الب�سرية  ال��ك��وادر  وت��دري��ب  تاأهيل 
ال��ت��ي ي�سهدها  امل��ت��غ��ريات وامل�����س��ت��ج��دات  م��واك��ب��ة 
على  قادرين  لي�سبحوا  كافة،  املجاالت  يف  العامل 
العمل بال�سورة املطلوبة وعلى اأكمل وجه، موؤكداً 
متمثلة  اخليمة  راأ���ش  ل�سرطة  العامة  القيادة  اأن 

�سقل  اإىل  �سعت  ق��د  ال�����س��رط��ة،  ت��دري��ب  معهد  يف 
وتطوير مهارات منت�سبيها، بطرح املزيد من مثل 
هذه الدورات يف اإطار اإ�سرتاتيجيتها الرامية اإىل 
تطوير واإبراز املوارد الب�سرية، لتحقيق اال�ستفادة 
االإ�سرتاتيجيات  اأح�����دث  ب��ت��ط��ب��ي��ق  م��ن��ه��ا  املمُ��ث��ل��ى 
ال��ت��دري��ب��ي��ة احل��دي��ث��ة ال��ت��ي م���ن ���س��اأن��ه��ا حتقيق 

االإنتاجية العالية.

ويف ختام التخريج دعا مدير معهد تدريب �سرطة 
مكت�سبات  تطبيق  اإىل  اخلريجني  اخليمة،  راأ���ش 
ال������دورات م��ي��دان��ي��اً يف م���واق���ع ع��م��ل��ه��م، لتحقيق 
الفائدة املثلي من التدريب وحتقيق غاية الو�سول 
لتحقيق  وامل��ط��ل��وب��ة  املطلقة  املهنية  اجل���ودة  اإىل 
من  النظري،  منقطع  وظيفي  متيز  اإىل  الو�سول 
خلل تطبيق اأحدث اأ�ساليب التدريب والتطوير.

•• اأبوظبي - الفجر

لفريق  ط��لب��ي��ة  زي����ارة  االم�����ارات  كلنا  جمعية  نظمت 
اىل  ال��دول��ة  م�ستوى  على  واأ���س��ره��م  اجلمعية  اأج��ي��ال 
ال�سيخ  له  املغفور  و�سريح  الكبري  زاي��د  ال�سيخ  جامع 
ث��راه  مب�ساركة  اهلل  طيب  نهيان  ال  �سلطان  ب��ن  زاي��د 
�سعادة ال�سيخ م�سلم �سامل حممد بن حم رئي�ش جمل�ش 

ادارة اجلمعية .
وتخليدا  اخلري  عام  لفعاليات  الزيارة  مواكبة  وتاتي 
الدولة  وموؤ�س�ش  االن�ساين  العمل  لرائد  اخل��ري  ملاآثر 
ب���ن ���س��ل��ط��ان ال ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل ثراه  ال�����س��ي��خ زاي����د 
العمل اخلريي  �سعبه حب  منبع اجل��ود  من غر�ش يف 
ب��ع��ط��اءه وت��وج��ي��ه��ات  �سمو  ال��ع��امل  واالإن�����س��اين و�سمل 
ال�����س��ي��خ ذي����اب ب���ن حم��م��د ب���ن زاي����د ال ن��ه��ي��ان رئي�ش 
اجلمعية وتعزيز ال�سركة بني املركز واجلمعية تفعيًل 

للتطوع .
وكان يف ا�ستقبال الوفد �سعادة يو�سف العبيديل مدير 

عام مركز جامع ال�سيخ زايد .
نائب  الظاهري  م��ران  الزيارة ح�سن بن  �سارك يف  كما 
�سيف  حبيبة  والدكتورة  اجلمعية  ادارة  جمل�ش  رئي�ش 
العام وخمي�ش بالروية اخلييلي  ال�سر  ال�سام�سي امني 

املدير التنفيذي للجمعية واكرث من �سبعني م�ساركا .
ال�سيخ م�سلم �سامل حممد بن حم رئي�ش  �سعادة  وقال 
جمل�ش ادارة اجلمعية  ان الزيارة تاأتي اطلق برنامج 
االأجندة  “ اأج��ي��ال كلنا  “ يف اجلمعية  �سمن  زي���ارات 
ال��ق��ادم��ة  مت�سمنة  اأ�سهر  لل�ستة  للجمعية  اجل��دي��دة 

ال��ت��ط��وع��ي��ة واأول���ه���ا يف ان�سمام  امل���ب���ادرات  ح��زم��ة م��ن 
اجلمعية واع�سائها للمن�سة الوطنية للتطوع  موؤكدا   
ت���األ���و ج���ه���داً يف دعم  اأن ج��م��ع��ي��ة ك��ل��ن��ا االإم��������ارات ل���ن 
اأن�سطتها  اجلهود التطوعية ون�سر ثقافة التطوع عرب 
التي  خا�سة   ، كافة  املجتمعية  ومبادراتها  وفعالياتها 
دائماً،  كعهدها  و�ستكون  اجلديدة،  اجندتها  ت�سمنتها 
تقودها  التي  اخل��ري  م��ب��ادرات  تعزيز  يف  فاعًل  �سريكاً 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  راأ�سها  وعلى  الر�سيدة،  قيادتنا 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة،  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
7102 عام  وترجمة لتوجيهات �سموه يف اعتماد عام 
ال�سيخ  واأثنى بن حم على جهود مركز جامع  اخل��ري. 
زايد الكبري الذي يعد �سريكا ا�سرتاتيجيا للجمعية  يف 
اأعلنه �ساحب  ال��ذي  اإط���ار ج��ه��وده ملواكبة ع��ام اخل��ري 
الدولة  اآل نهيان رئي�ش  زايد  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو 
“ حفظه اهلل “ ، ومبا يدعم جهوده كمنارة ح�سارية يف 

االإمارات واملنطقة والعامل.
م�ساعي  اإىل  ال�����������س�����راك�����ات  ح�����م  ه�������ذه  ب�����ن  وع���������زا 
يف  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  روؤى  ملواكبة  اجلمعية  الدائمة 
ودعم  املجتمع  يف  دوره���ا  اخلري” وت��ع��زي��ز  “عام  دع��م 
فاعلية  اأكرث  تبنيها مفاهيم  توجهات هذه اجلهات يف 
احلكومي  ال��ق��ط��اع  خ��ا���س��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة  للم�سوؤولية 
واخلدمي  الذي يعد �سريكا حيويا للجمعية يف م�سرية 

التنمية ال�ساملة.
ادارة  االم���ارات  كلنا  جمعية  ادارة  جمل�ش  رئي�ش  وهناأ 
جامع ال�سيخ زايد الكبري على النجاحات الكربى التي 
حققها  ومنها م�سروع وم��ب��ادرات م��زون اخل��ري الدارة 

اجلامع املتمثلة يف تر�سيخ ثقافة امل�سوؤولية املجتمعية، 
التي يتبناها املركز يف عام اخلري ويف �سهر رم�سان من 
خلل خدمة ورعاية امل�سلني والزوار، وتقدمي خدمات 

الرعاية ال�ساملة لهم يف فرتة تواجدهم باجلامع .
الختيار  اجلامع  ادارة  االدارة  جمل�ش  رئي�ش  هناأ  كما 
اأدفايزر  جامع ال�سيخ زايد الكبري كثاين  موقع تريب 
وذلك   ..7102 لعام  العامل  اأف�سل �سرح معماري يف 
ي�ساف  ج��دي��د  اإجن���از  ويف  ال��ت��وايل  على  ال��ث��اين  للعام 

ل�سل�سلة اإجنازات دولة االإمارات العربية املتحدة.
ادارة اجل��ام��ع م��ع اجلمعية يف  ت��ع��اون  وث��م��ن  بن ح��م 
الوثائقية  ل��ل�����س��ور  زاي����د  م��ع��ر���ش يف ح��ب  ا���س��ت�����س��اف��ة 
بالتعاون مع االإر�سيف الوطني �سمن برنامج يوم زايد 
للعمل االن�ساين والذي افتتحه معايل ال�سيخ نهيان بن 

مبارك ال نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة .
من جهته اأكد  �سعادة يو�سف العبيديل مدير عام مركز 
جامع ال�سيخ زايد الكبري  اأهمية اطلع     الن�ساأ ال�سغري 
ال  �سلطان  زاي��د  ال�سيخ  له  الوالد  املغفور  ر�سالة  على 
التي  وقيم  ابن  االم����ارات  ثقافة  و  اهلل  رحمه  نهيان 
تبث من خلل جامع ال�سيخ زايد وتو�سل لي�ش فقط 
واأن   ، الدولة  وال��زائ��ر من خ��ارج  للمقيم  بل  للمواطن 
تعزز  �سوف  االم��ارات ال�سك  كلنا  الأجيال  الزيارة  هذه 
االجيال  نفو�ش  يف  اال�سيلة  االماراتية  القيم  وتاأ�سل 
من خلل جامع ال�سيخ زايد وهي مبادرة جدا جميلة 

نتمنى انها تتكرر وت�ستمر باإذن اهلل .
الكبري  زاي���د  ال�سيخ  ج��ام��ع  م��رك��ز  العبيديل  وا���س��اف 
من اأهم اأهدافه ابراز ماآثر املغفور له ال�سيخ زايد اهلل 

يرحمه وابراز الثقافة اال�سلمية من خلل اجلوالت 
الثقافية  الربامج  خلل  ومن  نقدمها  التي  الثقافية 
التي نقدمها خلل ال�سنة ، وال�سراكة مع جمعية كلنا 
االمارات بداأناها يف رم�سان املبارك وامل�ستمرة  لتعزيز 
ال��ف��رد االم��ارات��ي من  اب���راز ه��وي��ة  و  التطوعي  العمل 

خلل  امل�ساركة يف فعاليات اجلامع .
واأو�سحت من جهتها  الدكتورة حبيبة �سيف ال�سام�سي 
اأمني ال�سر العام للجمعية م�سرفة الفعالية اأن الزيارة 
تاأتي يف اإطار اأن�سطة املحور ال�ساد�ش الأجندة  اجلمعية 
من  ع��دد  “ مت�سمنا  تنظيم  “الطفولة  حم��ور  وه��و 
لغر�ش  االأط���ف���ال  ت�ستهدف  ال��ت��ي  ال��ت��وع��وي��ة  ال��ربام��ج 

باللغة  االع���ت���زاز  قيمة  وت��ر���س��ي��خ  ل��ل��وط��ن  ال����والء  روح 
العربية من خلل ت�سجيع االأطفال على القراءة وعقد 
واالأمهات  ل��لآب��اء  واالأخ���لق  الرتبية  ع��ن  حما�سرات 

لغر�ش القيم  االأخلقية للأطفال منذ ال�سغر.
واع���رب���ت ع��ن ���س��ع��ادة االأط���ف���ال واالأ����س���ر ال��ق��ادم��ة من 
يف  الربنامج  يف  وم�ساركتها  وخارجها  ابوظبي  داخ��ل 
ا�ستثمارات  للدولة  احل�سارية  باملعامل  تعريفهم  اطار 
ال�سيفي بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم  لفراغهم 
ومنجزات  وثقافة  بتاريخ  املتعلقة  باملعرفة  وتزويدهم 

دولة االإمارات يف ظل القيادة الر�سيدة.
تعرفوا  �ساملة  جولة  اجلامع  ادارة  لهم  اتاحت  حيث 

واملجهود  اجل��ام��ع  ان�����س��اء  تفا�سيل  على  خللها  على 
تعرفوا  كما  منه  االنتهاء  مت  حتى  ب��ذل  ال��ذي  الكبري 
ثقافة  ن�سر  ودورة يف  العام  ط��وال  اجلامع  برامج  على 

الت�سامح .
يرافقه  اجلمعية  رئي�ش  نائب  ق��ام  اجلمعية  ختام  ويف 
واملدير  ال�سام�سي  حبيبة  والدكتورة  املركز  عام  مدير 

التنفيذي للجمعية بتكرمي امل�ساركني يف الزيارة .
..ويف خ��ت��ام ال���زي���ارة  ق���ام ط���لب ف��ري��ق اأج���ي���ال  كلنا 
االمارات  واأ�سرهم بقراءة الفاحتة على روح املغفور له 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان .. داعني العلي القدير 

اأن يتغمده بوا�سع رحمته واأن ي�سكنه ف�سيح جناته.

�صرطة اأبوظبي  توعي مبخاطر العبور 
من خط �صري القطار يف الظفرة

�صلطان بن زايد يعزي خادم احلرمني ال�صريفني 
يف وفاة الأمري عبدالرحمن بن عبدالعزيز

•• اأبوظبي-وام:

بعث �سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �ساحب ال�سمو رئي�ش الدولة 
اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  اإىل  تعزية  برقية 
عبدالرحمن  االأم��ري  له  املغفور  وف��اة  فى  ال�سعودية  العربية  اململكة  ملك  �سعود 
اآل �سعود. واأعرب �سموه يف برقيته عن خال�ش تعازيه وموا�ساته  بن عبدالعزيز 
اىل خادم احلرمني ال�سريفني وعموم اآل �سعود الكرام ...�سائل العلي القدير ان 

يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته وان ي�سكنه ف�سيح جناته.

•• ال�صارقة-وام: 

توا�سل مراكز اأطفال ال�سارقة التابعة 
القادة  ل�����س��ن��اع��ة  ق����رن  رب����ع  مل��وؤ���س�����س��ة 
الذي  ال�سيفي  مع�سكرها  واملبتكرين 
 “ امل��واه��ب  “ �سيف  ي��ق��ام حت��ت �سعار 
وي�ستمر حتى 71 من يوليو اجلاري. 

الذي  ال�����س��ي��ف��ي -  امل��ع�����س��ك��ر  وي���ه���دف 
اىل   6 م��ن  العمرية  الفئة  ي�ستهدف 
مركزي  م��ن  ك��ل  يف  وي��ق��ام  �سنة   21
ومركز  واخل��ال��دي��ة  ح��ل��وان  الطفل يف 
الطفل  ال��ب��ط��ائ��ح وم���رك���ز  ال��ط��ف��ل يف 
االإجازة  وق��ت  ا�ستثمار  اإىل   - كلباء  يف 
تنفيذ  خ��لل  من  للأطفال  ال�سيفية 

والتدريبات  ال���ور����ش  م���ن  جم��م��وع��ة 
واالأن�سطة املتنوعة . و�سهدت فعاليات 
ت��ن��ف��ي��ذ ور�����ش ع��م��ل مبتكرة  امل��ع�����س��ك��ر 
والرتفيهية  والثقافية  العلمية  منها 
والتوعوية والفنية التي تدعم مواهب 
االأطفال وتنميها اإىل جانب الرحلت 

العلمية جلميع املراكز.

•• دبي-وام:

ومياه  كهرباء  هيئة  جمل�ش  نظم 
االأ�سبوع  ف��ع��ال��ي��ات  ل��ل�����س��ب��اب  دب����ي 
�سل�سلة  �سملت  باملجل�ش  التعريفي 
واللقاءات  امليدانية  ال��زي��ارات  م��ن 
للتعريف  الهيئة  ب�سباب  املبا�سرة 
ب��امل��ج��ل�����ش واأع�������س���ائ���ه واأه�����داف�����ه 
اخللوة  وخم��رج��ات  واخت�سا�ساته 
يف  املجل�ش  نظمها  التي  ال�سبابية 

جميع اأفرع الهيئة.
الطاير  �سعيد حممد  �سعادة  وق��ال 
التنفيذي  الرئي�ش  املنتدب  الع�سو 
تكّر�ش   : دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة 
اأجيال  ل��ت��اأه��ي��ل  ج��ه��وده��ا  ال��ه��ي��ئ��ة 
اإم����ارات����ي����ة م���وه���وب���ة ق�������ادرة على 
املحلية  الطاقة  ���س��وق  يف  املناف�سة 

اأمام  مفتوح  فامل�ستقبل  وال��ع��امل��ي��ة 
ال�����س��ب��اب الإث���ب���ات ق��درات��ه��م لتويل 
املجاالت  خمتلف  يف  القيادة  زم��ام 
ول��ي��ك��ون��وا ج����زءاً م��ن ق�����س��ة جناح 
واإ�سافة  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة 
قيمة اإىل م�سرية متيزها وريادتها 

عاملياً. 
الهيئة  جم��ل�����ش  د���س��ن��ا  واأ�����س����اف: 
لتوجيهات  جت�������س���ي���داً  ل��ل�����س��ب��اب 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ش  رئي�ش 
�سوت  اإىل  ب��اال���س��ت��م��اع  اهلل  رع����اه 
ال�����س��ب��اب وال��ت��ع��رف ع��ن ق���رب على 
وتوظيفها  واقرتاحاتهم  اأفكارهم 
مهاراتهم  وت���ع���زي���ز  خل���دم���ت���ه���م 
ومعارفهم وابتكار احللول اللزمة 

ل��ت��ف��ع��ي��ل امل���������س����ارك����ة االإي���ج���اب���ي���ة 
الهيئة يف دفع  ال�سابة يف  للكفاءات 
عجلة التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة 
حتقيق  يف  ف��ّع��ااًل  عن�سراً  ليكونوا 
ال��ت��ط��ور ال����ذي ت�����س��ع��ى اإل���ي���ه دولة 
االإم��ارات لتكون واحدة من اأف�سل 

دول العامل بحلول العام 2021.
 وذك������ر ان�����ه ان���ط���لق���اً م����ن روؤي�����ة 
����س���اح���ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
باأن  اآل مكتوم رع��اه اهلل  ب��ن را���س��د 
ال�سباب هم قوة االأوطان واأملها يف 
بناء غد اأف�سل مت تخ�سي�ش ا�سبوع 
اإىل  واال�ستماع  باملجل�ش  للتعريف 
توجهاتهم  على  للوقوف  ال�سباب 
واأف�����ك�����اره�����م ف���ي���م���ا ي���خ�������ش ع���دة 
م�سرعات  ومنها  اأ�سا�سية  حم���اور 
الهيئة  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  امل�����س��ت��ق��ب��ل 

واأهمية   10x مل���ب���ادرة  ال���داع���م���ة 
التعّلم امل�ستمر يف حتقيق التطوير 
املهني املطلوب لدى اأجيال ال�سباب 
اإ�سافة اإىل جهود الهيئة يف جمال 
جوانبها  بجميع  اال�ستدامة  تعزيز 
البيئية واالجتماعية واالقت�سادية 
ودعم القيم والهوية الوطنية لدى 

موظفي الهيئة.
يو�سف  ال��دك��ت��ور  ق���ال  وم���ن جهته 
االأكرف النائب التنفيذي للرئي�ش 
ل���ق���ط���اع دع�����م االأع�����م�����ال وامل�������وارد 
ومياه  ك��ه��رب��اء  هيئة  يف  الب�سرية 
كهرباء  هيئة  جمل�ش  “ي�سم  دب��ي 
ع�سويته  يف  لل�سباب  دب���ي  وم��ي��اه 
التي  ال�سابة  ال��ك��ف��اءات  م��ن  نخبة 
���ح���ه���ا روؤ������س�����اء ال���ق���ط���اع���ات يف  ر����سّ
الهيئة حيث مت اختيار 12 ع�سواً 
املجل�ش  رئ���ي�������ش  اىل  ب���االإ����س���اف���ة 
مل��دة ع��ام��ني ب��واق��ع �ست اأف���راد من 
الذكور و�ست من االإناث وذلك وفق 
م��ع��اي��ري حم����ددة ل��ل���س��ت��ف��ادة من 
ال�سابة  وال��ك��ف��اءات  ال��ط��اق��ات  تلك 
وتوفري ال�سبل اللزمة لل�ستثمار 
االإب��داع��ي��ة وتوجيهها  اأف��ك��اره��م  يف 
ب���االجت���اه ال�����س��ح��ي��ح ال����ذي يخدم 
فاطمة  وق���ال���ت  الهيئة.”  روؤي������ة 
رئ���ي�������ش جمل�ش  اجل����وك����ر  حم���م���د 
لل�سباب  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة 
توجهات  م��ع  ين�سجم  اال���س��ب��وع  ان 
من�سة  بتوفري  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
لل�ستماع  وم�����س��ت��دام��ة  م���وح���دة 
على  والتعرف  ال�سباب  �سوت  اإىل 
تطلعاتهم وطموحاتهم والتحديات 

ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��م م���ن اأج����ل توفري 
ال�سابة يف  ال��لزم للمواهب  الدعم 
جنح  حيث  الهيئة  قطاعات  جميع 
و�سع  يف  لل�سباب  الهيئة  جمل�ش 
الإن�ساء  متينة  واأ���س�����ش  ع��ام��ة  اأط���ر 
يف  ال�����س��ب��اب  ب��ني  للتوا�سل  من�سة 
يعك�ش  مما  العليا  واالإدارة  الهيئة 
ح����ر�����ش ال���ه���ي���ئ���ة ودع����م����ه����ا غري 
جمل�ش  وي�سم  لل�سباب.  امل��ح��دود 
لل�سباب  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة 
يف ع�سويته فاطمة حممد اجلوكر 
املري  �سعيد  وعلي  املجل�ش  رئي�ش 
وعنود اأحمد املرزوقي ومرمي علي 
اأحمد  ب��ن  مانع  واأح��م��د  الفل�سي 
احلو�سني  ����س���امل  ال���ع���زي���ز  وع���ب���د 
جمعة  وم��روان  ال�سام�سي  وعفراء 
الهاجري ومرمي  بن دويه وماجد 
علي عبد القادر وعبد اهلل �سلطان 
العليلي  ال�سويدي وفاطمة حممد 

وح�سة �سامل اآل �سالح.

توا�صل فعاليات مع�صكر »�صيف املواهب« بال�صارقةجمل�س هيئة كهرباء ومياه دبي لل�صباب ينظم فعاليات الأ�صبوع التعريفي باملجل�س

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ �سيد الرحمن 
افغان�ستاين   ، خ����ان  ل��ع��ل��و 
اجل��ن�����س��ي��ة  - ج����واز  �سفره 
)1223270(�سادر  رقم 
من افغان�ستان    من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم 

   055/2019966

فقدان جواز �سفرت
اأحمد  اك��رب  املدعو/  فقد  
اجلن�سية   ال��ه��ن��د   ، �سيابو 
�����س����ف����ره رق����م  - ج�����������واز  
�سادر   )5651826(
من الهند من يجده عليه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

   050/8885398

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / �سجاد اقبال 
باك�ستان   ، حم���م���د  ت�����اج 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )1335822( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/6229774

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د امل��������دع��������و /ال��������ني 
������س�����رب�����ي�����ا   ، ت����������اك����������اك 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )7561427( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/8182376

فقدان جواز �سفرت
احمد  /ن�سيم  املدعو  فقد 
الهند   ، ال������دي������ن  ق����م����ر 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )J6902230( رق�����م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 052/2538864

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / مدحت عادل 
علي احمد �سعبان ، م�سر 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )11084060( رق����م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 055/2599101

فقدان جواز �سفرت
عبداحلكيم   / املدعو  فقد 
ح�سانني  ع���ل���ي  حم����م����ود 
اجل���ن�������س���ي���ة  م�������������س������ر     ،
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)7853313( من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم 

 050/4127555
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العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
 اعـــــــالن       

ال�سيد/   : خورفكان  والت�سديقات-  العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
احمد عبداهلل حممد ح�سن عبدالغني احلمادي ، اجلن�سية : االإمارات  وطلب الت�سديق 
البالغة 100% يف اال�سم التجاري ور�سة احمد  على حمرر يت�سمن )تنازل(  يف ح�سته 
عبدالغني لت�سليح املكيفات والثلجات ، ن�ساط الرخ�سة لت�سليح املكيفات والثلجات ، 
واملرخ�ش من دائرة التنمية االقت�سادية يف خورفكان رخ�سة مهنية رقم 534620 ال�سادر 
بتاريخ 2005/3/19 يف دائرة التنمية االقت�سادية بخورفكان. اىل ال�سيد/ علي را�سد علي 
بن عبود - اجلن�سية : االإم��ارات - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
انق�ساء  بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�ساأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان 

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

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم  2014/1140   تنفيذ جتاري 
طالب التنفيذ: ابولو انرتنا�سونال �ش م ح - وميثلها / كانتي موهن بورو�سو 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - املطينة - مبنى اللولو �سنرت - مكتب رقم 117 
املنفذ �سده :  فاطمة بنت نا�سر زوجة املرحوم عبداهلل احمد املل - واآخرون 

عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - ديرة - معر�ش رقم )8( ملك دائرة العقارات - موؤ�س�سة املل للتجارة - باالر�ساد
 : �سده  املنفذ   ، امل��ل  احمد  عبداهلل  حممد   : �سده  املنفذ   ، امل��ل  احمد  عبداهلل  احمد   : �سده  املنفذ   ، نا�سر  بنت  فاطمه   : �سده  املنفذ 
عبداللطيف عبداهلل احمد املل ، املنفذ �سده : نائله عبداهلل احمد املل ، املنفذ �سده : جناح عبداهلل احمد املل ، املنفذ �سده : نور عبداهلل 
احمد املل ، املنفذ �سده : عاطفه عبداهلل احمد املل ، املنفذ �سده : طالعه عبداهلل احمد املل ، املنفذ �سده : عبدالرحيم عبداهلل احمد املل 

، املنفذ �سده : موؤ�س�سة املل للتجارة ، املنفذ �سده : ه�سام عبداهلل احمد املل ، املنفذ �سده : مرمي عبداهلل احمد املل   
انه يف يوم االربعاء  املوافق 2017/7/19 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثلث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
www.emiratesauction.( او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين

ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على 
البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات 

املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
قطعة ار�ش : املنطقة : القرهود - رقم االر�ش : 281 - امل�ساحة : 3716.12 مرت مربع - املقدرة ب��� )26.999.962( درهم 

ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

اعالن بيع  عقار بالن�سر - املنفذ �سده      
فى الدعوى رقم  2014/1140   تنفيذ جتاري 

طالب التنفيذ: ابولو انرتنا�سونال �ش م ح - وميثلها / كانتي موهن بورو�سو 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - املطينة - مبنى اللولو �سنرت - مكتب رقم 117 
املنفذ �سده :  فاطمة بنت نا�سر زوجة املرحوم عبداهلل احمد املل - واآخرون 

عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - ديرة - معر�ش رقم )8( ملك دائرة العقارات - موؤ�س�سة املل للتجارة - باالر�ساد
 : �سده  املنفذ   ، امل��ل  احمد  عبداهلل  حممد   : �سده  املنفذ   ، امل��ل  احمد  عبداهلل  احمد   : �سده  املنفذ   ، نا�سر  بنت  فاطمه   : �سده  املنفذ 
عبداللطيف عبداهلل احمد املل ، املنفذ �سده : نائله عبداهلل احمد املل ، املنفذ �سده : جناح عبداهلل احمد املل ، املنفذ �سده : نور عبداهلل 
احمد املل ، املنفذ �سده : عاطفه عبداهلل احمد املل ، املنفذ �سده : طالعه عبداهلل احمد املل ، املنفذ �سده : عبدالرحيم عبداهلل احمد املل 

، املنفذ �سده : موؤ�س�سة املل للتجارة ، املنفذ �سده : ه�سام عبداهلل احمد املل ، املنفذ �سده : مرمي عبداهلل احمد املل   
انه يف يوم االربعاء  املوافق 2017/7/19 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثلث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
www.emiratesauction.( او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين

ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على 
البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات 

املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
قطعة ار�ش : املنطقة : القرهود - رقم االر�ش : 281 - امل�ساحة : 3716.12 مرت مربع - املقدرة ب��� )26.999.962( درهم 

ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر
اىل املدعي عليه/  كودبوند للتك�سيه - �ش ذ م م  

اأدناه وحددت املحكمة  العمالية املذكورة  باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي  نعلنكم 
لها جل�سة 2017/7/19  ال�ساعة 15:00      

للمحكمة قبل اجلل�سة  او م�ستندات  لديكم من مذكرات  ما  قانونا وعليكم تقدمي  او من ميثلكم  باحل�سور 
مبثابة  احلكم  ي�سدر  �سوف  تخلفكم  حالة  ويف  وامل�ساريف  الر�سوم  اىل  باال�سافة  االق���ل.   على  اي��ام  بثلث 

احل�سوري 
   رئي�ض ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

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

م
1
2
3
4
5
6

ا�سم املدعي
 حممد جعفر حممد خور�سد علم 

امني الرحمن جميب الرحمن 
م�سعود �سرب مياه 

ميزان الرحمن عبدالبارك 
علء الدين عبدالرا�سد 

عاملغري علل الدين 

مبلغ املطالبة
7017  درهم  +  تذكرة العودة

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

10536  درهم  +  تذكرة العودة

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                  اىل املدعي عليه/ اليدا جلوبال للمقاوالت والديكور الداخلي - �ش ذ م م      
نعلنكم باأن  املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/7/23 يف الدعاوى املذكورة ل�سالح املدعني بالزام املدعي 

عليها بان توؤدي :  

والزمتها بتذكرة عودتهم اىل موطنهم او مبا يقابلها نقدا ما مل يكن - عند تنفيذ احلكم - ملتحقا بخدمة رب 
عمل اآخر والزمت الطرفني باملنا�سب من امل�ساريف واعفت املدعني من ن�سيبهم منها وامرت باملقا�سة يف اتعاب ، 
ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم 

التايل لن�سر  هذا االعلن

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 5690/2017/13 
 5693/2017/13
 5696/2017/13

م
1
2
3

ا�سم املدعي
 حممد �سكيل احمد عبداللطيف

�سيمول كومار نات مونيذرا كومارنات 
�سالح احمد �سعيب اهلل 

 املبلغ املحكوم له   
23489 درهم + تذكرة العودة
24214 درهم + تذكرة العودة
22595 درهم + تذكرة العودة

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    

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

لها جل�سة 2017/7/19   ال�ساعة 8.30  .

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

ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري. 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

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

م
1
2

ا�سم املدعي
 جوي �سيفيلينا فيلروز
رامي�ش �ساندرا بانيا  

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

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                     اىل املدعي عليه/ املناور للعمال الفنية - �ش ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/7/19   ال�ساعة 15.00  .

م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�سور 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثلث ايام على االقل. باال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف خال 

تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري. 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 6296/2017/13 
6119/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 عنرت عبدال�سايف احمد حممد

احمد حممد عبدالرحمن ح�سن 

مبلغ املطالبة
10920 درهم + تذكرة العودة 
10920  درهم + تذكرة العودة

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    
                     اىل املدعي عليه/ ابوون موبيلتي �سليو�سني - �ش ذ م م 

نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 
لها جل�سة 2017/7/19   ال�ساعة 8.30  .

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

ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري. 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 4453/2017/13 
4452/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 عرفان اهلل جمروز خان 

عبدالرحمن �سبري ح�سني 

مبلغ املطالبة
12500 درهم + تذكرة العودة 
12400  درهم + تذكرة العودة

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
 مذكرة  اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                       اىل املدعي عليه/ جنمة اجلداف خلدمات ال�سفن 
نعلنكم باأن  املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/8/3 يف الدعاوى املذكورة ل�سالح املدعني 

بالزام املدعي عليها بان توؤدي :  

والزمتها بتذكرة عودتهم اىل موطنهم او مبا يقابلها نقدا ما مل يكن - عند تنفيذ احلكم - ملتحقا 
منها  ن�سيبهم  من  املدعني  واعفت  امل�ساريف  من  باملنا�سب  الطرفني  والزمت  اآخ��ر  عمل  رب  بخدمة 
وامرت باملقا�سة يف اتعاب ، ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف 

خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر  هذا االعلن

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 2691/2017/13 
2697/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 حممد امني كاكا خان 

�سلطان حممود جان حممد 

املبلغ املحكوم له   
29430 درهم + تذكرة العودة 
22470 درهم + تذكرة العودة

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
 اعـــــــالن    

انه يف يوم اخلمي�ش املوافق   2017/7/13 م    
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ احمد جمعة عبيد احمد اخلالدي - اإماراتي اجلن�سية  بطاقة هوية 
- رخ�سة  واالر�سيات  التك�سية  ملقاوالت  الكورني�ش  / ح�سن  وب�سفته مالك  رقم 784197038728685  
التنمية االقت�سادية - فرع دبا احل�سن ون�ساطه التجاري :  جتارية رقم )566978( �سادرة من دائرة 
ملقاوالت  الكورني�ش  ح�سن   / يف  ح�سته  عن  تنازل  بانه   ، �ساد�سة  فئة  مقاوالت   ، واالر�سيات  التك�سية 
اإماراتي   - الظهوري  الطليع  علي  ح�سن  �سلطان  لل�سيد/  وذل��ك    %100 والبالغة  واالر�سيات  التك�سية 
يف  الت�سرف  يف  احلرية  مطلقة  اليه  وللمتنازل   784198591638741 رق��م  الهوية  بطاقة   - اجلن�سية 

ح�سته امل�سار اليها عله وله حق الت�سرف فيها ت�سرف املالك يف ملكة  
وعمل لن�ش املادة )16( فقرة 3 من القانون االحتادي رقم )22( ل�سنة 1991 يف �سان الكاتب العدل. فقد 
اقت�سى ن�سر هذا االعلن للعلم وعلى كل من له حق االعرتا�ش على هذا االجراء ان يقوم باملراجعة اىل 

كاتب العدل خلل ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعلن  واال�ست�ستكمل االجراءات القانونية.
الكاتب العدل   
حمكمة دبا احل�سن الحتادية البتدائية   

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة دبا احل�سن البتدائية   

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1197
ليكن معلوما للجميع بان كل من ال�سيد/ حممد احمد عبداهلل حممد الرئي�سي - اإماراتي اجلن�سية  ون�سبته 
51% وال�سيد/ حممد خري يون�ش البلخي ، �سوري اجلن�سية ون�سبته 25% وال�سيد/ احمد يون�ش البلخي ، �سوري 
اجلن�سية ون�سبته 24% يرغبون يف  البيع والتنازل عن كامل ح�ستهم البالغة 100% يف الرخ�سة امل�سماة )نواعم 
 ، برا  احمد  بن  �سعيد  بنت  �سمر  لل�سيدة/  التجميل - مبوجب رخ�سة )600739( وذلك  لتجارة م�ستخ�سرات 

�سعودية اجلن�سية
القانوين من  ال�سكل  ال�سابقني ل�ساحبها احلايل - ومت تغيري  تعديلت اخرى : مت تنازل ملك الرتخي�ش 
للرخ�سة : من )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( اىل )موؤ�س�سة فردية( - ومت تغيري اال�سم التجاري للرخ�سة من 

)نواعم لتجارة م�ستخ�سرات التجميل - ذ م م ( اىل نواعم لتجارة م�ستخ�سرات التجميل. 
وعملبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . 
فقد اقت�سى ن�سر هذا االعلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ 
هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات 

القانونية

مكتب الكاتب العدل - ال�سارقة    

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات    
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1220

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ فا�سل حممد مطر احمد البلو�سي - اإماراتي اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/ ا�سلم �ساجناتي حممد كوتي 
- هندي اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة / املطرقة البي�ساء لتجارة الفحم واحلطب( تاأ�س�ست باإمارة 

ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )750083( ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة 
القانوين من )موؤ�س�سة فردية(  اىل )موؤ�س�سة فردية بوكيل  ال�سكل  تعديلت اخرى : مت تغيري 

خدمات( 
وعملبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1214
اإماراتي   - املهريي  ا�سماعيل  �سامل  �سعيد  حممد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف الرخ�سة التجارية 
امل�سماة / ملحمة دانة اخلور - رخ�سة رقم 611734 وذلك اىل ال�سيد/ حممد لقمان واب 
مياه - بنغلدي�ش اجلن�سية بن�سبة )100%( تعديلت اخرى : مت تغري ال�سكل القانوين 

من موؤ�س�سة اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات
وعملبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1221

اإماراتي   - الظاهري  احلريان  را�سد  �سامل  را�سد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف  اجلن�سية 
�سعيد ح�سن جا�سم العواين النعيمي - اإماراتي اجلن�سية وذلك يف الرخ�سة املهنية امل�سماة 

/ ادفان�ش لل�سلك �سكرين - مبوجب رخ�سة مهنية رقم )120409( 
وعملبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1222

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد احمد حممد علي - اإماراتي اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيدة/ عائ�سة حممد ح�سني 
مبوجب  زعفران(  اطيب  )خمبز  املهنية  الرخ�سة  يف  وذلك  اجلن�سية  اإماراتية   - عبا�ش 

رخ�سة مهنية رقم )753013( 
وعملبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1219

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ فهمي احمد عبدالكرمي عمر - اإماراتي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل 
ح�سته البالغة 51 %  وذلك اىل ال�سيد/ حممد �سليمان �سعيد ح�سن ال�سحي - اإماراتي اجلن�سية ، كما يرغب ال�سيد/ 
براء عدنان العيو - �سوري اجلن�سية يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 49% وذلك اىل ال�سيد/ حممد �سليمان 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 49% وذلك اىل ال�سيد/ حممد �سليمان �سعيد ح�سن ال�سحي - اإماراتي  يف  
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )610865( -  باإمارة  تاأ�س�ست  العامة - ذ م م -  امل�سماة / ركن االفاق للتجارة  الرخ�سة 
تعديلت اخرى : مت تغيري ال�سكل القانوين من )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة ( اىل )موؤ�س�سة فردية( ، كما مت تغيري 

اال�سم التجاري من )ركن االفاق للتجارة العامة - ذ م م ( اىل )ركن االفاق للتجارة  العامة( 
. فقد  العدل  الكاتب  �سان  ل�سنة  2013 يف  القانون االحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعملبن�ش 
اقت�سى ن�سر هذا االعلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعلن 

فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

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

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1218
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد �سيكندر علي امان حممد نور االمني - بنغايل 
ال�سيد/  اىل  وذلك    %  50 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية 
حممد ح�سن يا�سني مياه - بنغايل  اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة / ور�سة اوركار لت�سليح 
املادة  ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )217150(  وعملبن�ش  باإمارة  تاأ�س�ست   - ال�سيارات 
)14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل. 
فقد اقت�سى ن�سر هذا االعلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه 
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1216

اجلن�سية  هندي   - كيلثو  يوهانان  بن  جون  يلدهو  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
كاتاكاث  ال�سيد/  اىل  وذلك   %50 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
كوجناالن هاري�ش - هندي اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة )مو�سكو العاملية خلدمات حقول 
النفط والغاز الربية والبحرية( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )544434( 

ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة.  تعديلت اخرى : اليوجد  
وعملبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1215

اجلن�سية  هندي   - كيلثو  يوهانان  بن  جون  يلدهو  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
كاتاكاث  ال�سيد/  اىل  وذلك   %50 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
كوجناالن هاري�ش - هندي اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة )ال�سرق االو�سط ملقاوالت تركيب 
دائرة  من  ال�سادرة   )545191( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  االنابيب( 

التنمية االقت�سادية بال�سارقة  تعديلت اخرى : اليوجد. 
وعملبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1217

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �ساوميا �سانوب دن �سانوب ، هندية  اجلن�سية ترغب يف 
البيع والتنازل عن كامل احل�س�ش البالغة   100%  يف كافترييا بوابة الرولة ، مبوجب 
رخ�سة رقم 537217 وذلك اىل ال�سيد/ عا�سف كورمات كورمات عمر - هندي اجلن�سية  

تعديلت اخرى : تنازل مالك الرخ�سة الخر 
وعملبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
اعالن �سحيفة الطعن 
رقم 2017/490      

بوكالة املحامي/عبداهلل مروان
اىل : 1- �سركة احللول البحرية - ذ م م )مر�سول( 

2- ال�سفينة مار�سي 3. 3- ال�سفينة ماناك 1. 
4- ال�سفينة مر�سول 7. 5- ال�سفينة مر�سول 6.

6- ال�سفينة مر�سول 4. 7- ال�سفينة مر�سول 3.   
بتاريخ 2017/4/30  ال�سادر  رقم 2016/519 جتاري  اال�ستئناف  باأن احلكم  لديكم  ليكن معلوما 
م قد مت الطعن عليه بالنق�ش من طرف الطاعنة/ الكو للخدمات امللحية - ذ م م ،  يف الطعن 
عنكم  املوكل  املحامي  توكيل  ب�سند  م�سفوعة  بدفاعكم  مذكرة  اي��داع  وعليكم  اع��له  اليه  امل�سار 
وبامل�ستندات التي يرى تقدميها لدى مكتب اإدارة الدعوى يف موعد اق�ساه خم�سة ع�سر يوما من 

تاريخ ن�سر هذا االعلن.
ليلى ال�سكيلي 
مدير مكتب اإدارة الدعوى 

  المارات العربية املتحدة
املحكمة الحتادية العليا 

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
يف  الدعوى 2017/455  جتاري جزئي

�سد املدعي عليها : �سلطان جعفر عبداهلل الزرعوين 
املقامة من :بنك را�ش اخليمة الوطني 

مبا ان هناك دعوى مقامة �سدكم مبحكمة دبي االبتدائية حتت رقم : 2017/455  جتاري 
جزئي ، وحيث انه مت ندبنا خبريا م�سرفيا يف الدعوى املذكورة اعله فاننا وعمل باحكام 
حل�سور  ندعوكم   ، املحاكم  ام��ام  اخل��ربة  اعمال  بخ�سو�ش  1992م  ل�سنة  االث��ب��ات  قانون 
املو�سح  العنوان  على  �سيعقد يف مقر مكتبنا  وال��ذي  قانونا  او من ميثلكم  اجتماع خربة 
ادناه وذلك يوم االحد املوافق 2017/7/23  يف متام ال�ساعة 30 : 11 �سباحا ، ويرجى منكم 

اح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم للجتماع  
دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، الطابق الرابع 

هاتف : 2527888-04 � فاك�ش : 04-2698876
اخلبري احل�سابي وامل�سريف  
حممد �سعيد ال�سريف 

 اجتماع خربة
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

يف  الدعوى 2017/585  جتاري كلي    
�سد املدعي عليهما : بي ار تي انرتبري�سي�ش - �ش ذ م م / بي ار تي للغذية - �ش ذ م م 

املقامة من : البنك التجاري الدويل 
مبا ان هناك دعوى مقامة �سدكم مبحكمة دبي االبتدائية حتت رقم   2017/585  جتاري 
كلي ، وحيث انه مت ندبنا خبريا حما�سبيا يف الدعوى املذكورة اعله فاننا وعمل باحكام 
حل�سور  ندعوكم   ، املحاكم  ام��ام  اخل��ربة  اعمال  بخ�سو�ش  م   1992 ل�سنة  االثبات  قانون 
املو�سح  العنوان  او من ميثلكم قانونا وال��ذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على  اجتماع خربة  
ادناه وذلك يوم االربعاء  املوافق 2017/7/19 يف متام ال�ساعة 00 : 12 ظهرا ،  ويرجى منكم 

اح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم للجتماع  
دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، الطابق الرابع 

هاتف : 2527888-04 � فاك�ش : 04-2698876
اخلبري احل�سابي وامل�سريف  
حممد �سعيد ال�سريف 

 اجتماع خربة
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

   يف  الدعوى 2017/270  جتاري جزئي - العني       
املعلن اليه/املدعي عليه/ �سمه الفوار را�سد حممد العزيزي 

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة العني املوقرة العمال اخلربة يف الدعوى اعله 
فقد حددنا يوم االربعاء املوافق 2017/7/19 يف متام ال�ساعة احلادية ع�سر ون�سف 
مكتب   : يف  الكائن  مكتبنا  مبقر  وذلك   للخربة  االول  االجتماع  لعقد  �سباحا 
الثالث ع�سر  الطابق  االجتماعات يف  قاعة   - زين�ش للعمال  - يف مركز  ال�سارد 
الهند(  املحدود )بجانب مطعم ق�سر  ال�سني  بنك  البناية  ا�سفل  برج من�سور   -
- �سارع ال�سلم يف ابوظبي - لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور 

االجتماع املذكور مع اإح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى. 
اخلبري/ �سعيد حممد ال�سارد الفال�سي 
رقم القيد بوزارة العدل   449 

 دعوة حل�سور 
    الجتماع الول للخربة
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العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/ فالكون انرتنا�صيونال لال�صت�صارات وتدقيق احل�صابات   
 - التجاري  املركز   - جاين  �ساند  �ساجار  جاين  راكي�ش  ملك   -  304 رق��م  مكتب   : العنوان 
الق�سي�ش هاتف  3970987-04 فاك�ش: 3973733-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعله لت�سفية    �صاردة 
للتكنلوجيا - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/7/3 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/7/3   وعلى من لديه اأي 
اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��له،  املذكور  العنوان 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : �صاردة للتكنلوجيا - �ض ذ م م  
العنوان :  مكتب رقم 303 - ملك اروند كومار - بردبي - املركز التجاري - ال�سكل القانوين: 
التجاري: 997591  بال�سجل  القيد  الرخ�سة: 583946  رقم  ذات م�سوؤولية حم��دودة. رقم 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري 
لديها باإنحلل ال�سركة املذكورة اأعله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/8/3 
اعرتا�ش  اأي  لديه  من  وعلى   2017/7/3 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق 
وتدقيق  لال�صت�صارات  انرتنا�صيونال  فالكون  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
احل�صابات   العنوان : مكتب رقم 304 - ملك راكي�ش جاين �ساجار �ساند جاين - املركز 
كافة  معه  م�سطحباً    04-3973733 فاك�ش:   04-3970987 هاتف   الق�سي�ش   - التجاري 

امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : برامي فينتي للديكور - �ش ذ م م   
رقم الرخ�سة : 698934  - العنوان : مكتب 801 ملك �سليمان احمد �سعيد - ديرة 
بال�سجل  القيد  رقم  ذات م�سئولية حم��دودة   : القانوين  ال�سكل   - القرهود   -
التجاري : 1125714 - تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي بانهاب�سدد الغاء 
الرتخي�ش اخلا�ش بال�سركة الواردة اعله وذلك مبوجب االجراءات والنظم 
التنمية  دائ��رة  اىل  التقدم  اع��رتا���ش  اي  لديه  ال��دائ��رة. وعلى من  املتبعة يف 

االقت�سادية بدبي من خلل الربيد االلكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae  
كافة امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذلك خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا 

االعلن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/747 ا�ستئناف جتاري                                 
الدعوى  اق��ام  م  قد  م  ذ  ت��رون - �ش  ار  املدعي /  ان  الباقر - جمهول حمل االقامة مبا  املدعي عليه /1 - �سباح عبا�ش  اىل 
املذكورة اأعله وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ 2017/5/24  احلكم التمهيدي التايل : اإعادة املاأمورية لذات اخلبري 
ال�سابق ندبه بذاته املهمة ال�سابقة لبحث اعرتا�سات امل�ستاأنفة الواردة مبذكرة دفاعها املقدمة امام حمكمة اول درجة بجل�سة 
2016/3/10 وكذلك اعرتا�ساته املقدمة امام هذه املحكمة وبيان �سند امل�ستاأنف �سده يف ت�سليم دفاتر ال�سيكات ملوظفي ال�سركة 
امل�ستاأنفة وهل مت ذلك وفقا لتفوي�ش �سادر من مدير ال�سركة امل�ستاأنفة وفقا للجراءات امل�سرفية ال�سحيحة وكذلك لبيان 
�سند �سرفه لل�سيكني بعد تغيري التوقيع وبيان مدى م�سوؤولية البنك عن �سرف هذه ال�سيكات وبالنتيجة بيان فيما اذا كان 
البنك قد ارتكب اي خطا ب�سرف ال�سيكات امل�سروفة وان كان بيان هذا اخلطاأ وكذلك بيان فيما اذا كانت امل�ستاأنفة ت�ستحق اية 
مبالغ نظري اية �سيكات �سرفت بغري حق وكذلك �سند البنك بالتحويل من ح�ساب الدوالر اخلا�ش بامل�ستاأنفة ومدى م�سوؤولية 
البنك  عن ذلك يف �سوء ما قدم من م�ستندات من ال�سركة امل�ستاأنفة ولبحث اية بيانات جديدة يقدمها الطرفني امام اخلبري او 
اعرتا�سات وبالنتيجة ت�سفية احل�ساب بني الطرفني وتقدمي تقرير تكميلي بذلك وحددت مبلغ خم�سة االف درهم  بدل امانة 
تكميله وكلفت املدعية امل�ستاأنفة باإيداعها خزينة املحكمة جلل�سة 2017/9/10 لورود التقرير وعلى القلم اعلن اخلبري ملبا�سرة 
املاأمورية والعلن امل�ستاأنف �سده الثاين باحلكم التمهيدي بالن�سر ، وحددت لها املحكمة جل�سة يوم االحد املوافق 2017/9/10  

.Ch.2.D.19 ال�ساعة 00 : 10 �سباحا يف القاعة

رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

     حمكمة   ال�ستئناف

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/1969  جتاري كلي                              
اىل املدعي عليه /1 - رويال اند�سرتيز �ش م ح - ذ م م 2-�سركة رويال بيرتو انريجي �ش م ح ب�سفته 
كفيل 3-�سوراب جويال دهارم جويال 4- اوتكا�ش جويال دار ام بال جويال جمهويل حمل االقامة 
الدعوى  اق��ام  قد    - امل�سرف   - اخلارجية  والتجارة  لل�ستثمار  العربي  امل�سرف  امل��دع��ي/  ان  مبا 
 : التايل  التمهيدي  بتاريخ 2017/5/18  احلكم  املحكمة حكمت  باأن  نعلنكم  اأع��له وعليه  املذكورة 
يف  الف�سل  وقبل  للباقني  احل�سوري  وبثمابة  اخلام�سة  عليها  للمدعي  ح�سوريا  املحكمة  حكمت 
املو�سوع بندب اخلبري امل�سريف املخت�ش �ساحب الدور باجلدول وتكون مهمته االطلع على ملف 
وامل�ستندات املقدمة فيها وما ع�سى ان يقدمه اخل�سوم من ا�سول العقود وامل�ستندات املقدمة من 
، وبيان العلقة بني املدعي واملدعي عليها االوىل  وح��ددت امانة خربة قدرها ع�سرون  الطرفني 
الف درهم كاتعاب اخلبري والزمت املدعي ب�سدادها ، علما بان مت ايداع التقرير اخلبري املنتدب يف 
الدعوى.   وحددت لها املحكمة جل�سة يوم االثنني  املوافق 2017/7/17  ال�ساعة 30 : 9 �سباحا يف 

. Ch.2.E.21 القاعة
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4416    

املنذرة : تران�ش ماك )�سركة ذات م�سئولية حمدودة ( 
بوكالة/املحامية ديانا حممد حمادة 

املنذر اليه : الراجحي للن�ساءات - �ش ذ م م )جمهول حمل االقامة (
واآداء  الوفاء  اليها مبوجب هذا االخطار ب�سرورة  تنبه املخطرة على املخطر 
درهم يف غ�سون   3.160.056 بقيمة  املخطرة  ل�سالح  ذمتها  املرت�سد يف  املبلغ 
القانونية  االج���راءات  كافة  املخطرة التخاذ  ا�سطرت  واال   ، تاريخ  اي��ام من   7
الر�سوم  كافة  اليه  م�سافا  به  املطالب  املبلغ  بتح�سيل  املطالبة  على  املرتتبة 
حقوق  كافة  حفظ  مع   ، ذلك  على  املرتتبة   القانونية  والفائدة  وامل�سروفات 

املخطرة االخرى. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/4387   

املنذر : �سنتور لتجارة الكهربائيات 
715333 - جمهول   : رق��م  ل��لن�����س��اءات رخ�سة جت��اري��ة  ا���ش  ام  �سركة   : اليها  امل��ن��ذر 
املطالب  املبلغ  �سداد  ب�سرورة  عليها  وتنبه  اليها  املنذر  املنذرة  تنذر   - االقامة  حمل 
به حمل االن��ذار  والبالغ )1.511.624 دره��م( مليون وخم�سمائة واح��دى ع�سر الف 
ن�سر هذا  تاريخ  يوم من  وذل��ك خلل خم�سة ع�سر  دره��م  واربعة وع�سرون  و�ستمائة 
االجراءات  يف  لل�ستمرار  م�سطرة  املنذر  �ستكون  واال  الر�سمية  باجلريدة  االخطار 
املحاماة  اتعاب  وامل�ساريف ومقابل  بالر�سوم  الزامها  اليها مع  املنذر  القانونية حيال 
مع التعوي�ش عن اال�سرار حال تقديرها من اهل والق�ساء ، مع حفظ حقوق املنذرة 

االخرى ايا كانت. 
  الكاتب العدل

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
 اإعالن بالن�سر

اإمارة دبي - دائرة حماكم دبي  
حمكمة  الحوال ال�سخ�سية 

اعالن تغيري ا�سم
تقدمت ال�سيدة/عائ�سة نا�سر عبدالرحمن يحيى ال يحيى، اإماراتية 
اجلن�سية اىل حمكمة دبي ال�سرعية بطلب تغيري ا�سمها من عائ�سة 
عبدالرحمن  نا�سر  علياء  اىل  يحيى  ال  يحيى  عبدالرحمن  نا�سر 

يحيى ال يحيى  
امل��ذك��ورة خلل  املحكمة  به ايل  يتقدم  ان  اع��رتا���ش  لديه  وعلى من 

�سهر من تاريخ ن�سر هذا االعلن
رئي�ض ق�سم خدمات الحوال ال�سخ�سية

حماكم دبي

    دائرة حماكم دبي

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

يف الدعوى رقم 2016/242 تنفيذ عقاري 
مو�سوع الق�سية : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 218/2015 عقاري كلي ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )2651842.64( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف. 
طالب االعلن : طالب التنفيذ : البنك العربي - �ش م ع   

املطلوب اعلنه : املنفذ �سده : 1-  فينود دانيل هيند�سون جاياراج �سام جنانا - جمهول 
حمل االقامة. 

 - عقار  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم   -  : االإع���لن  مو�سوع 
مبنطقة : مر�سى دبي - رقم االر�ش : 174 - امل�ساحة : 176.67 - الوحدة : 305 ، ا�سم 
املبنى : �سم�ش 4- وذل��ك يف ح��دود املبلغ املنفذ املذكور اع��له  ذلك للعلم مبا جاء به 

ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�ض الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
يف الدعوى رقم 2016/404  تنفيذ عقاري      

امل��ن��ف��ذ ���س��ده : 1- ك��ي��ه ام ب��روب��رت��ي��ز - ���ش ذ م م - جم��ه��ول حمل  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/فرهاد قهرمان بختيار بختياري وميثله 
: عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري - نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم 
 - التجاري  الكائنة مبنطقة اخلليج  الوحدات  اخلا�سة وهي عبارة عن 
 : امل��ب��ن��ى  ا���س��م   1520/1519/1516  : ال���وح���دات  رق���م   -  86 ار����ش  ب��رق��م 
اعله  امللف  يف  به  املطالب  للمبلغ  وفاء   -  tamani arts office

وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.  
رئي�ض الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/333  تنفيذ عقاري   
العطار   ملالكها/ احمد عبدالرحيم   - العطار  املنفذ �سده/1- عقارات احمد عبدالرحيم  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/براكا�ش جواهر ليلوا نعلنكم باحلكم ال�سادر يف 
الدعوى رقم 2016/12 عقاري كلي يوم االثنني بتاريخ  2016/10/31  باعتباره �سندا تنفيذيا 
وذلك 1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )291224.68( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% حتى 
ن�سر  تاريخ  من  ي��وم   15 خ��لل  املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  وت�سليمه  ال�سداد  مت��ام 
هذا االعلن  2- بف�سخ اتفاقية بيع الوحدة العقارية رقم )بي بي - بي ا�ش - 615( بالطابق 
الت�سجيل  با�ستمارة  الثابتة   ، التجاري  اخلليج  مبنطقة  )بوالري�ش(  امل�سمى  امل�سروع  يف   )6(
املبدئي املوؤرخة 2009/7/16 م  2007/27884 موؤرخ 2007/2/7 م  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعلن. 

رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/232  مدين  كلي               

اىل املدعي عليه / 1-�سركة عقار للعقارات - �ش ذ م م - عقار  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ �سركة عمان للتاأمني - �ش م ع قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
و�سبعة  خم�سمائة  وق��دره  مبلغ  بالت�سامن  للمدعية  يدفعا  ب��ان  عليها  املدعي  بالزام 
و�سبعون الف و�سبعمائة وثلثة وثمانون )577.783( درهما والفائدة بواقع 12% من 
تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام ت�سمني املدعي عليها الر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
 9.30 ال�ساعة    2017/7/19 املوافق   االربعاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب 
�ش بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/1944  مدين جزئي              
اىل اخل�سم املدخل / 1-علي بدر عامر م�سلم ، اخل�سم املدخل / 2- طاهر الرنداين  
جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ عرب االإمارات للتموين باملواد الغذائية - �ش 
ذ م م وميثله : خالد كلندر عبداهلل ح�سني -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )78.906.72 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. وحددت لها 
 Ch2.D.17 جل�سة يوم االحد  املوافق  2017/7/16  ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق��ل  على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1801  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-يورو موفري�ش انرتنا�سيونال - �ش ذ م م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ يونيباك النتاج احلاويات وال�سناديق الكرتونية وميثله : عبداهلل ح�سن 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان  احمد طاهر -  قد 
تاريخ  بواقع 9% من  القانونية  والفائدة  دره��م  وق��دره )78440  للمدعية مبلغ  ت��وؤدي 
وامل�ساريف  بالر�سوم  عليها  املدعي  ال��زام  مع  التام  ال�سداد  وحتى  الق�سائية  املطالبة 
واالت��ع��اب.  وح��ددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2017/7/19   ال�ساعة 8.30 �ش 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.12 بالقاعة 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1839  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �سركة االرا�سي اخل�سراء - �ش ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ م�ساريع املهارة لتجارة مواد البناء - �ش ذ م م وميثله : عبداهلل ح�سن احمد طاهر 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها  بان توؤدي للمدعية  - قد 
مبلغ وقدره )277.160 درهم( )مائتان و�سبعة و�سبعون الف ومائة و�ستون درهم( والفائدة 
القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام مع الزامه بالر�سوم 
امل��واف��ق  2017/7/18   ال�ساعة  ي��وم الثلثاء  وامل�ساريف واالت��ع��اب.   وح��ددت لها جل�سة 
8.30 �ش بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2062  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- ار�ستقراط هومز للعقارات - موؤ�س�سة فردية - مملوكة ل�ساحبتها/ 
عبا�ش  ن�سار  �سيد  نقوي  عبا�ش  خلتاي  2-�سيد  الظاهري  الرطخ  مطر  م�سبح  عتيقة 
اأق��ام عليك الدعوى  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ م��ازن ب�سام عبداهلل -  قد 
برد مبلغ  بينهما  فيما  والتكافل  بالت�سامن  املدعي عليهما  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
وقدره )105.000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
امل��واف��ق  2017/7/31   ي��وم االث��ن��ني   ال��ت��ام.   وح��ددت لها جل�سة  املطالبة وحتى ال�سداد 
ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.12 بالقاعة  ���ش   8.30 ال�ساعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
يف  الدعوى 2017/2065  جتاري كلي - ال�سارقة

املعلن اليه / املدعي عليه /حممد ها�سم عي�سى ها�سم العزيزي 
يف  اخلربة  العمال  املوقرة  ال�سارقة  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
الدعوى اعله فقد حددنا يوم الثلثاء املوافق 2017/7/18 يف متام ال�ساعة 
العا�سرة �سباحا لعقد االجتماع االول للخربة وذلك  مبقر مكتبنا يف : مكتب 
الفجر للعمال - مكتب رقم  املطار - مبنى  �سارع  ال�سارد - دبي - ديرة - 
119 ، مقابل �سركة ارامك�ش للربيد ال�سريع - لذا يطلب ح�سوركم او من 
ميثلكم قانونا حل�سور االجتماع املذكور مع اإح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة 

بالدعوى. 
اخلبري/ �سعيد حممد ال�سارد الفال�سي 
رقم القيد بوزارة العدل  449 

 دعوة حل�سور 
    الجتماع الول للخربة

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

  ال�سماء           
زي��د علي ح�سن  املدعو/ احمد علي  ب��اأن  راأ���ش اخليمة  دائ��رة حماكم  تعلن 
اىل  ابنه )حممد(  االول ال�سم  املقطع  تغيري  تقدم طالبا   ، �سامل احلب�سي 
�سامل  زيد علي ح�سن  احمد علي  التغيري/ علي  بعد  ا�سمه  ليكون   ) )علي 
احلب�سي ، وكذلك تغيري املطقع االول ال�سم ابنه )علي( اإىل )زيد( ، ليكون 

ا�سمه بعد التغيري / زيد احمد علي زيد علي ح�سن �سامل احلب�سي. 
وان من له م�سلحة يف االعرتا�ش ان يتقدم خلل خم�سة ع�سر يوما من 

تاريخ االعلن امام ق�سم اال�سهادات يف حمكمة راأ�ش اخليمة
  قا�سي حمكمة راأ�ض اخليمة البتدائية
 اياد حممد الإبراهيم اخلطايبة 

 حكومة  را�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

  ال�سماء           
امل��دع��وة/ م��رف��ت را�سد  ب���اأن  راأ����ش اخليمة  تعلن دائ���رة حم��اك��م 
حممد البودي احلب�سي - طالبة تغيري املقطع االول ال�سمها من 
، ليكون ا�سمها بعد التغيري / �سارة را�سد  )مرفت( اىل )�سارة( 

حممد البودي احلب�سي   
وان من له م�سلحة يف االعرتا�ش ان يتقدم خلل خم�سة ع�سر 
راأ�ش  ام��ام ق�سم اال�سهادات يف حمكمة  يوما من تاريخ االع��لن 

اخليمة.
  قا�سي حمكمة راأ�ض اخليمة البتدائية
 اياد حممد الإبراهيم اخلطايبة 

 حكومة  را�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

  ال�سماء           
امل��دع��و/ حمد ع��ب��داهلل حممد  ب���اأن  تعلن دائ���رة حم��اك��م راأ����ش اخليمة 
حممود نظام العو�سي ، تقدم طالبا تغيري املقطع الثالث ال�سم والدته/ 
املقطع  وا�سافة  ، من )قا�سم( اىل )حممد(  قا�سم  قا�سم  ا�سحاق  مكية 
الرابع )�سريف( وا�سافة م�سمى القبيلة )العو�سي( ، ليكون ا�سمها بعد 

التغيري واال�سافة / مكية ا�سحاق حممد �سريف قا�سم العو�سي.  
وان من له م�سلحة يف االعرتا�ش ان يتقدم خلل خم�سة ع�سر يوما من 

تاريخ االعلن امام ق�سم اال�سهادات يف حمكمة راأ�ش اخليمة.
  قا�سي حمكمة راأ�ض اخليمة البتدائية
 اياد حممد الإبراهيم اخلطايبة 

 حكومة  را�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/ايه بي كيه �صقر لتدقيق احل�صابات 
ب���ن ف��ه��د- الق�سي�ش  ال��ع��ن��وان : م��ك��ت��ب رق���م 446 م��ل��ك ع���ب���داهلل اح��م��د حم��م��د 
التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-2511586 فاك�ش:   04-2511585 هاتف  
االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعله لت�سفية  انفنت 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  جلوب للتجارة العامة - �ض ذ م م - 
2017/7/5  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/7/5  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/ تي ار �صي بامكو ال�صرق الو�صط للتدقيق واملحا�صبة   
العنوان : مكتب رقم 9 فاطمة علي عبداهلل العوي�ش - املرقبات - هاتف  04-2298777 
بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب    04-2298787  : فاك�ش 
باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعله لت�سفية  رويال �صتار لتجارة اجهزة 
ق��رار حماكم دبي بتاريخ 2017/5/29  وذل��ك مبوجب  التربيد - �ض ذ م م   
وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2017/5/23  وع��ل��ى من 
الكائن  مكتبه  املعني يف  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ش  اأي  لديه 
بدبي على العنوان املذكور اأعله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة :  انفنت جلوب للتجارة العامة - �ض ذ م م   
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عبد احلكيم بلحاج ارهابي يف ثوب �سيا�سي جان ايف لودريون عار�ش دعم بلحاج واالخوان

مدر�صان ميثالن رمزا حلملة القمع يف تركيا 
••انقرة-اأ ف ب:

نورية  اجلامعية  االأ�ستاذة  متثل  عملهما  من  ف�سلهما  منذ 
غوملان واملدر�ش �سميح اأوزاكجا رمزاً للأتراك الذين ي�سكون 
التي  الكثيفة  القمع  ج��راء حملة  عليهم  الواقع  الظلم  من 

متار�سها ال�سلطات منذ انقلب يوليو 2016 الفا�سل.
اإطار  القانون يف  املدر�سان مبوجب مرا�سيم لها فعل  ف�سل 
التي  االنقلبية  امل��ح��اول��ة  منذ  املفرو�سة  ال��ط��وارئ  ح��ال��ة 
ن�سبت اىل الداعية فتح اهلل غولن املقيم يف الواليات املتحدة 
التظاهر ب�سورة يومية يف  اأ�سهر من  نفيه ذلك.وبعد  رغم 
و�سط اأنقرة، بداآ يف 9 مار�ش اإ�سرابا عن الطعام احتجاجا 

مايو  نهاية  يف  ال�سجن  اأودع���ا  ثم  العمل  من  ف�سلهما  على 
بتهمة االنتماء اإىل منظمة ي�سارية متطرفة حمظورة.

العفو  منظمة  �سجبت  م��اي��و،  ن��ه��اي��ة  يف  ن�����س��ر  ت��ق��ري��ر  ويف 
الدولية قرارات ال�سرف التي و�سفتها باأنها تع�سفية وذات 
دوافع �سيا�سية يف تركيا، م�سرية اإىل انتفاء امل�سوغ الفردي يف 
حالة اأكرث من 100 األف �سخ�ش �سملتهم قرارات الف�سل 
من العمل.وجاء يف التقرير اإن بع�ش التدابري مثل ال�سرف 
واملنع التام من العمل يف املوؤ�س�سات احلكومية والغاء جوازات 
ال�سفر، تنتهك القانون حتى يف حالة وجود م�سوغ لل�سرف 
الرتكية  ال�سلطات  تنفي  االنتقادات،  العمل.واأمام هذه  من 
حملة تنكيل مبعار�سيها موؤكدة اأن هذه االإجراءات �سرورية 

لتطهري املوؤ�س�سات من اأن�سار الداعية غولن.
وت��وا���س��ل جم��م��وع��ة ���س��غ��رية ال��ت��ظ��اه��ر ك��ل ي���وم يف اأنقرة 
للمطالبة باالإفراج عن نورية غوملان و�سميح اوزاكجا خ�سية 
على و�سعهما ال�سحي بعد قرابة 130 يوماً من االإ�سراب 
عن الطعام واالكتفاء ب�سرب املاء املمزوج ببع�ش امللح وال�سكر 
�سلجوق  حماميهما  ب.وق��ال  والفيتامني  االأع�ساب  وبع�ش 
كوزاغا�سلي نعرف اأنهما معر�سان للموت يف هذه املرحلة من 
االإ�سراب عن الطعام، مو�سحا اأن قواهما خارت متاما واأنهما 
يعانيان من م�سكلت يف ال�سمع والنظر. ولكنهما يرف�سان 
الإدارة  التابع  الطبي  الفريق  “عر�سهما على  املحامي  وفق 
ال�سجن بعد اأن هددت بتغذيتهما ب�سورة ق�سرية. وال�سلطات 

�سملتهم عمليات  اأطباوؤهما.وعدا عمن  اأن يراهما  رف�ست 
التطهري والف�سل من العمل، يقدر م�سدر اأوروبي اأن نحو 
مبا�سرة  غري  اأو  مبا�سرة  ب�سورة  ت�سرروا  �سخ�ش  مليون 
يتم  عندما  اإن���ه  العفو  منظمة  ال��ق��م��ع.وت��ق��ول  حملة  م��ن 
�سرف هوؤالء النا�ش من العمل، فاإنهم يفقدون كل م�سدر 
حماية  كل  وبالتايل  منزلهم  يخ�سرون  ما  وغالبا  للدخل 
اجتماعية لهم والأ�سرتهم .ت�سرف نقابة املدر�سني القوية 
 300 1200 لرية تركية )اأقل بقليل من  ايجيتيم-�سن 
الذين فقدوا عملهم. وهو مبلغ  �سهريا الأع�سائها  ي��ورو( 
�سئيل عندما تكون االأ�سرة مدينة وي�ستحيل على معيلها 

العثور على عمل اآخر ب�سبب االتهامات امل�ساقة �سده.

ت��ت��ظ��اه��ر اأج����ون ك�����راداغ وه���ي م��ن ب��ني 33 األ����ف مدر�ش 
اأقيلوا من عملهم يوميا ت�سامنا مع نورية غوملان و�سميح 
اوزاكجا. انتقلت اأجون مع ابنتها ايبيك البالغة من العمر 
ايبيك  على  ينبغي  اأختها. ويف حني  مع  للعي�ش  عاما   19
اإىل اجلامعة، تف�سل  الدخول  اال�ستعداد لتقدمي امتحان 
�سميح  زوجة  اوزاكجا  اإ�سراء  اأمها.بداأت  جانب  اإىل  البقاء 
در�سة �سرفت من عملها يف فرباير االإ�سراب  وهي كذلك ممُ

عن الطعام يف اليوم الذي �سجن فيه زوجها.
ومنذ اخلمي�ش، و�سعت اإ�سراء واأجون يف االإقامة اجلربية. 
عن  واإمن���ا  عملنا،  م��ن  بف�سلنا  يكتفوا  مل  اإ���س��راء  وت��ق��ول 

حياتنا اأي�سا.

•• الفجر- ليبيا - خا�س

   قالت بوابة البلد الليبية، نقل 
الفرن�سية  باري مات�ش  عن جملة 
حول  حتقيق  يف  االنت�سار  وا�سعة 
طبيعة تعامل فرن�سا مع القيادي 
يف اجلماعة الليبية املقاتلة رئي�ش 
حزب الوطن عبد احلكيم بلحاج، 
اإدارة  امل��ح��دد يف  اجل��ان��ب  ه���ذا  اإن 
ال��ل��ي��ب��ي��ة يعك�ش  ل���لأزم���ة  ف��رن�����س��ا 
املوقف  على  امل�سجلة  التناق�سات 
ال��ف��رن�����س��ي جت���اه ل��ي��ب��ي��ا م��ن��ذ عام 

.2011
وزارة  اأن  امل���ج���ل���ة  واأ�����س����اف����ت      
الفرن�سية قامت بدعم  اخلارجية 
البداية  منذ  بلحاج  احلكيم  عبد 
ع��ار���س��ت��ه وزارة  ف��ي��م��ا  ���س��ي��ا���س��ًي��ا، 
كا�سفة عن جوانب  ب�سدة،  الدفاع 
غري معروفة يف املوقف الفرن�سي 
حتى االآن، ودعم باري�ش من خلل 
بداية  منذ  طرابل�ش  يف  �سفريها 
2011 جلماعة االإخوان  اأحداث 
الفرن�سيون  ك��ان  التي  امل�سلمني، 
هو  بلحاج  احلكيم  عبد  اأن  ي��رون 

الذي ميثلها.
    اأم��ا يف وزارة الدفاع فقد كانت 
االأم�����ور خم��ال��ف��ة مت��ام��ا ومت�سك 
ايف  ج��ان  الفرن�سي  الدفاع  وزي��ر 
اخلارجية  وزي���ر  حاليا  ل��ودري��ون 
املراهنة  يف  مت���ث���ل  اآخ�������ر  ب���خ���ط 
خلفية  الليبي  اجلي�ش  قائد  على 

ا  اأي�سً التاأكد  اأن��ه مت      واأ���س��اف��ت 
م��ن حت��وي��لت م��ال��ي��ة ك��ب��رية من 
حتى  اأوروب��ي��ة  دول  اإىل  �سوي�سرا 
اإىل ال�����س��ني م���ن خ���لل اأط����راف 
على  للح�سول  ببلحاج  �سلة  لها 

ال�سلح.
    وك�سفت املجلة اأن عبد احلكيم 
بلحاج ورغم تراجعه ميدانيا، فاإنه 
ال يزال يحاول العودة هذه االأيام 
اإىل امل�سهد الليبي، ويحاول حاليا 
يف  ج��دي��دة  زعزعة”  “بوؤر  اإن�ساء 

ليبيا وخارجها.
الفرن�سية  امل��ج��ل��ة  واأو���س��ح��ت      
بلحاج  على  تنفخ  �سيئة  رياًحا  اأن 
فقدان  ب��ع��د  خ��ا���س��ة  وح���ل���ف���ائ���ه، 
وخ�سارتهم  اله�سبة  �سجن  هوؤالء 
مباين  وح����رق  �سجنائهم  ج��م��ي��ع 
ق��ن��اة ال��ن��ب��اأ يف ط��راب��ل�����ش، ك��م��ا مت 
و�سع بلحاج يف قائمة االإرهابيني 
م�����ن ق���ب���ل م�������س���ر وث��������لث دول 
خليجية ر�سميا، ومل يعد له دعم 

�سوى من تركيا.
    وقالت باري مات�ش يف اخلتام اإن 
بدا  بلحاج  الفرن�سي جتاه  املوقف 
يونيو   21 وي���وم  ب��و���س��وح  يتغري 
اميانيال  الرئي�ش  ���س��رح  امل��ا���س��ي 
ماكرون ر�سميا اأن فرن�سا اأخطاأت 
ب�����س��ن��ه��ا احل�����رب ���س��د ل��ي��ب��ي��ا وهو 
بذلك ينحاز اإىل موقف جان ايف 
وزارة  م��ن  انتقل  ال���ذي  ل��ودري��ون 

الدفاع اإىل وزارة اخلارجية.

املنظمات  �سد  كفاحه  ويف  حفرت، 
واجلماعات املت�سددة، وفق املجّلة.

ب����اري م��ات�����ش يف هذا      واأك������دت 
الرئي�ش  اأن  اخل���ا����ش  ال��ت��ح��ق��ي��ق 
الفرن�سي ال�سابق فران�سوا هوالند 
امل��وق��ف بني  مل يتمكن م��ن ح�سم 

خلية  اإن�ساء  من  ومتكنوا  مفتوح 
ال�سلح  ل��ن��ق��ل  اأوروب���������ا  يف  دع�����م 
اجلرحى  اإغ��اث��ة  با�سم  تركيا  م��ن 
االأ�سلحة  ه����ذه  واأن  ال��ل��ي��ب��ي��ني، 
يف  ال��ق��اع��دة  تنظيم  منها  ا�ستفاد 

درنة وبنغازي.

م����زدوج����ة، ف�����ه��و دمي���ق���راط���ي يف 
النهار واإرهابي يف الليل .

اأج����ه����زة  ن���ق���ل ع�����ن      واأك����������دت 
بلجاج،  اأن  الفرن�سية  امل��خ��اب��رات 
وم��ن��ذ ال��ب��داي��ة ظ��ه��ر ع��ل��ى كونه 
ممثًل للإخوان امل�سلني يف ليبيا، 

الداعمة  ال��ف��رن�����س��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة 
لبلحاج ووزارة الدفاع بقيادة جان 

ايف لودريون املوؤيدة حلفرت.
    واأ����س���ارت ب���اري م��ات�����ش اإىل اأن 
فرن�سا  يف  الليبي  ال�����س��اأن  خ���رباء 
�سخ�سية  ه��و  بلحاج  اأن  اع��ت��ربوا 

الفريق  وت���ويل  م�سر  يف  م��ر���س��ي 
يف  الرئا�سة  ال�سي�سي  الفتاح  عبد 

القاهرة.
اأن��ه، ومنذ      واأ���س��ارت املجلة اإىل 
االإ�سلميون  ح�سل  التاريخ  ذلك 
بريطاين  دع����م  ع��ل��ى  ال��ل��ي��ب��ي��ون 

ال��ف��رن�����س��ي��ني لدعمه  ب��ع�����ش  دف���ع 
رغ���م ال��ت��ح��ذي��رات ال�������س���ادرة عن 

العديد من االأجهزة االأمنية.
    وقالت باري مات�ش اإن التغيري 
اجلذري يف معادلة القوة يف االأزمة 
الليبية حدث عندما �سقط حممد 

العراق يعر�س �صيارات 
ملغومة �صودرت من داع�س

•• املو�صل-رويرتز:

ع��ر���س��ت ال�����س��رط��ة ال���ع���راق���ي���ة 23 
�سيارات  اإىل  حت��وي��ل��ه��ا  مت  م��رك��ب��ة 
مدفع  اإىل  ب����االإ�����س����اف����ة  م���ل���غ���وم���ة 
جميعها  ���س��ودرت  للطائرات  م�ساد 
خلل  داع�����ش  تنظيم  مت�سددي  م��ن 

املعركة لتحرير مدينة املو�سل.
وكانت معظم ال�سيارات التي عر�ست 
يف و���س��ائ��ل االإع�����لم م��دن��ي��ة مغطاة 
ب�������دروع م��ع��دن��ي��ة ���س��م��ي��ك��ة وزرع�����ت 
ال�سيارات  ق��ن��اب��ل.وت��ب��دو  ب��داخ��ل��ه��ا 
فيما  ا�ستخدمت  ب�����س��ي��ارات  �سبيهة 
عر�ست  انتحارية  هجمات  يف  يبدو 
ب�سام  النقيب  داع�ش.وقال  دعاية  يف 
االأمنية  “القطاعات  ك��اظ��م  ح��ل��و 
ال�����س��ري��ع واأبطال  ال����رد  اأب���ط���ال  م��ن 
ال�������س���رط���ة االحت�����ادي�����ة مت��ك��ن��ت من 
بعد  العجلت  ه��ذه  على  اال�ستيلء 

العمليات اخلاطفة الناجحة«.

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

وق��ع االت��ف��اق ال��ن��ووي م��ع اإي����ران يف 
حينها  وع����د   2015 ي��ول��ي��و   14
االأمريكية  للدبلوما�سية  ان��ت�����س��ارا 
وال���ت���ع���اون ال�����دويل م���ن اأج����ل حظر 
ال��ن��ووي��ة، ولكنه  ان��ت�����س��ار االأ���س��ل��ح��ة 
يثري بعد عامني من توقيعه �سكوكا 
اتفاق  وا���س��ن��ط��ن وط��ه��ران.���س��ك��ل  يف 
ف��ي��ي��ن��ا امل���وق���ع ر���س��م��ي��ا حت���ت عنوان 
امل�سرتكة”  ال�ساملة  العمل  “خطة 
ال�سابق  االأمريكي  للرئي�ش  انت�سارا 
خارجيته  ووزي�������ر  اأوب�����ام�����ا  ب�������اراك 
للرئي�ش  وك����ذل����ك  ك�������ريي،  ج������ون 
االإي�������راين ح�����س��ن روح�����اين ووزي����ره 
االتفاق  ظريف.وقعت  ج��واد  حممد 
ورو�سيا  ال�����س��ني  االأوىل  ب���االأح���رف 
واأملانيا  امل��ت��ح��دة  وامل��م��ل��ك��ة  وف��رن�����س��ا 
 2016 وب��داأ تطبيقه يف 16 يناير 
وهو ين�ش على رقابة دولية للتثبت 

•• وا�صنطن-رويرتز:

له  االأمريكي وجهت  باجلي�ش  �سارجنت  قال حمامي 
اتهامات يف هاواي مبحاولة تقدمي دعم مادي لتنظيم 
داع�ش االإرهابي اإن موكله مري�ش نف�سيا واإن �سباط 
مكتب التحقيقات االحتادي ا�ستغلوا مر�سه يف عملية 

للإيقاع به قادت العتقاله.
اإيكيكا كاجن  واأث����ار ب��ريين ب��رف��ار، حم��ام��ي اجل��ن��دي 
واحتمال  النف�سية  موكله  �سحة  ب�ساأن  الت�ساوؤالت   ،
اأن  بعد  لل�سحفيني  ت�سريحات  يف  له  مكيدة  تدبري 

اأمرت املحكمة با�ستمرار حب�ش كاجن.
بعد  هونولولو  يف  مان�سفيلد  كينيث  القا�سي  وحكم 
ج��ل�����س��ة ق�����س��رية ل��ن��ظ��ر ال��ق�����س��ي��ة ب����اأن ك���اجن �سيمثل 
خطرا على اجلمهور اإذا مت االإفراج عنه بانتظار باقي 

اإجراءات حماكمته. 
ومل يعرت�ش الدفاع على ا�ستمرار حب�ش موكله.

وعرب برفار عن اعتقاده باأن كاجن يعاين من كرب ما 
بعد ال�سدمة اأو مر�ش نف�سي اآخر مل يتعامل اجلي�ش 
م��ع��ه ك��م��ا ينبغي ب��ع��د ع���ودة م��وك��ل��ه م��ن اخل��دم��ة يف 

العراق عام 2011 واأفغان�ستان عام 2014.
االحتادي  التحقيقات  مكتب  قدمها  ل�سهادة  ووف��ق��ا 

اإف.بي.اآي 
 2011 فاإن كاجن تلقى توبيخا عدة مرات منذ عام 
ل��ت��ه��دي��ده زم����لء ل��ه يف اجل��ي�����ش وت��ع��ب��ريه ع��ن اآراء 

متطرفة خلل نوبات العمل.
التحقيقات  م��ك��ت��ب  اإىل  ال��ق�����س��ي��ة  اجل��ي�����ش  واأح�����ال   

االحتادي عام 2016.
اإف.بي.اآي  و�سفته  ملا  كاجن هدفا  اأ�سبح  ما  و�سرعان 
يف �سهادتها باأنها عملية خمططة وا�سعة انطوت على 
الب�سرية  امل�سادر  عدة �سباط متخفني وغريهم من 
اأنهم من عنا�سر تنظيم داع�ش   ال�سرية الذين ادعوا 

اأو املتعاطفني معه.
النف�سي  مر�سه  ا�ستغلوا  اأنهم  يل  يبدو  برفار  وق��ال 
و�سبوا الزيت على نار مر�سه النف�سي لدفعه الرتكاب 

جرمية ميكنهم اأن يعتقلوه ب�سببها.
اإىل احتمال  اإذا كان ي�سري  ورد برفار على �سوؤال عما 
قريب  االأم��ر  اأن  يبدو   : بالقول  ملوكله  مكيدة  ن�سب 

جدا من ذلك، األي�ش كذلك؟.

من الطابع املدين البحت وال�سلمي 
مقابل  االإي���راين  ال��ن��ووي  للربنامج 
للعقوبات  ال����ت����دري����ج����ي  ال�����رف�����ع 
اإي��ران. اقت�ساد  تخنق  التي  الدولية 

خ�����لل ح��م��ل��ت��ه االن���ت���خ���اب���ي���ة وعد 
الذي  االت��ف��اق  “بتمزيق”  ت��رام��ب 
وقعته  ات��ف��اق  “اأ�سواأ”  ب��اأن��ه  و�سفه 
بعد  ت��ه��دي��ده  ينفذ  مل  لكنه  ب���لده، 
ترامب  وا���س��ل  م��اي��و،  تن�سيبه.ويف 

���س��ي��ا���س��ة ال��دمي��وق��راط��ي اأوب���ام���ا يف 
باالتفاق  امل��ت�����س��ل��ة  ال��ع��ق��وب��ات  رف����ع 
ال��ن��ووي االإي�����راين وب����داأت حكومته 
االت��ف��اق على  م��ن  ب��درا���س��ة موقفها 
قرارها  مبدئيا  االث��ن��ني  ت�سدر  اأن 
العقوبات  تخفيف  م��وا���س��ل��ة  ب�����س��اأن 
من عدمه.بعد االن�سحاب من اتفاق 
�سيا�سة  امل��ن��اخ وق��ل��ب  ب��اري�����ش ح���ول 
ان�سحاب  �سي�سكل  كوبا،  مع  االنفتاح 

ال��ن��ووي �سربة  االت��ف��اق  ترامب من 
ثانية،  اأوباما.من جهة  الإرث  رهيبة 
اقر جمل�ش ال�سيوخ يف يونيو فر�ش 
بتهمة  اإي���ران  على  ج��دي��دة  عقوبات 
لتوا�سل  عاملية  ارهابية  اأعمال  دعم 
معاقبة  االأمريكية  اخلارجية  وزارة 
لل�سواريخ  ب��رن��اجم��ه��ا  ع��ل��ى  اإي�����ران 
منذ  ت�سنفها  اأن��ه��ا  علما  البال�ستية 
1984 دولة داعمة للإرهاب .لكن 
ي�����زال يحظى  ال����ن����ووي ال  االت����ف����اق 
االتفاق  وا�سنطن.اأتاح  يف  مبوؤيدين 
للواليات  وج�������ودي  ت���ه���دي���د  اإزال��������ة 
امل��ت��ح��دة وح��ل��ف��ائ��ه��ا وف���ق جمموعة 
ثمارها  توؤتي  الدبلوما�سية  ال�سغط 
 )Diplomacy Works(
التي اأ�س�سها جون كريي وم�ست�ساروه 
االإدارة  “ت�سجيع  بهدف  ال�سابقون 
االأم���ريك���ي ع��ل��ى االإف�����ادة ب���اأن اإي���ران 
تطبق االتفاق ملوا�سلة رفع العقوبات 

بحلول االثنني«.

جملة فرن�صية تك�صف ف�صول من امللف:

فرن�صا دعمت عبد احلكيم بلحاج والإخوان يف ليبيا

حمامي اجلندي الأمريكي كاجن : موكلي تعر�س ل�صتغالل ت�صكيك يف وا�صنطن وطهران بالتفاق النووي 

حظر ال�صفر الأمريكي 
ي�صتثنى الأجداد والأقرباء 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

ب��وج��وب ا�ستثناء االأجداد  اأم��ريك��ي يف ه���اواي ق���رارا  اأ���س��در قا�ش ف���درايل 
قرار  من  املتحدة  ال��والي��ات  يف  للمقيمني  املبا�سرين  واالأق��رب��اء  واالأح��ف��اد 

االإدارة االأمريكية حظر دخول مواطني �ست دول ذات غالبية م�سلمة.
القا�سي  اأ������س�����دره  ال������ذي  وال�����ق�����رار 
ديريك وات�سن يعترب مبثابة انت�سار 
ملعار�سي احلظر الذي تعتربه االدارة 
االأم����ريك����ي����ة �����س����روري����ا مل���ن���ع دخ����ول 

االإرهابيني .
العليا  االأم���ريك���ي���ة  امل��ح��ك��م��ة  اأع������ادت 
العمل جزئيا باحلظر يف 30 يونيو، 
خم�سة  م���وؤق���ت،  ب�سكل  ول���و  م��ن��ه��ي��ة، 
اأ����س���ه���ر م���ن ال�����س��ج��ال ال��ق�����س��ائ��ي يف 

حماكم الدرجات االأدنى.
قرارات  جزئيا  العليا  املحكمة  واألغت 
 90 اأدن��ى تعلق حظرا مدته  حماكم 
يوما على م�سافرين من �سوريا وليبيا 

يوما للجئني،   120 واليمن، وعلى مدى  وال�سومال  وال�سودان  واإي��ران 
املتحدة. ال��والي��ات  يف  �سيقة”  قرابة  “�سلة  لديهم  من  ي�ستثنى  اأن  على 

باأنها تقت�سر على  ال�سيقة  القرابة  االإدارة االأمريكية ف�سرت �سلة  وكانت 
الوالدين واالأزواج واالأوالد واخلطاب واالأن�سباء.

اللغة  مع  تتطابق  ال  احلكومية  الت�سنيف  الئحة  ان  اعترب  وات�سن  ان  اال 
املعتمدة لدى املحكمة العليا لتعريف �سلة القرابة ال�سيقة او تلك املعتمدة 

يف اأنظمة الهجرة التي ت�ستند اليها احلكومة.
واعترب وات�سن ان املنطق، على �سبيل املثال، يقول بان ت�سنيف اأفراد العائلة 

االأقربني ي�سمل االأجداد.
وتابع القا�سي بالفعل فان االأجداد مثال الأفراد االأ�سرة املقربني. التعريف 

احلكومي ي�ستثنيهم. وال ميكن القبول بذلك.
اأمر وات�سن �سلطات االأمن القومي ووزارة اخلارجية بعدم تطبيق احلظر 
على “االأجداد واالأحفاد واالأعمام واالأخوال واأبناء كل من االخوة واالأعمام 

واخلاالت واأزواج االأخوات وزوجات االأخوة«.

اململكة  ال���ع���ب���ادي  ح��ي��در  ال���ع���راق���ي 
ال�سهر املا�سي.

التي  القدمية  املو�سل  اأب��واب  وعلى 
عبدالرزاق  يقف  امل��ع��ارك،  دمرتها 
�سيء،  ك��ل  اأن��ه فقد  وي��ع��رف  �سلمان 
اإال اأنه ما زال لديه �سيء من االمل 
ب��ال��ع��ث��ور ع��ل��ى ج��ث��ث اأق���ارب���ه الذين 

قتلوا بتفجري منزلهم.
كردي،  ع��راق��ي  وه��و  �سلمان  ي��ق��ول 
على  االأنقا�ش  و�سط  جلو�سه  اأثناء 
“كان  القدمية  املدينة  اأر�سفة  اأحد 
بكد مذ  ل��دي متجر �سغري، عملت 
ومل  بيتي،  لبناء  ال��ع��ا���س��رة  يف  كنت 
واأعلنت  يبق منه اإال كومة حجار”. 

منزل اأقارب لهم يف حمافظة دهوك 
العراق  كرد�ستان  اإقليم  يف  الواقعة 
اإىل  ال��ي��وم  يعود  ه��و  وه��ا  ال�سمايل، 
خم�سة  ج��ث��ث  ع��ن  للبحث  امل��و���س��ل 
اأقاربه، بينها جثة وال��ده )90  من 

عاما( ووالدته و�سقيقه االأ�سغر .
ويذكر اأنه مت اإجلء جثتني والبحث 
م���ت���وا����س���ل ع����ن اجل���ث���ث االأخ�������رى، 
ممنوع،  ال���دخ���ول  اأن  اإىل  م�����س��ريا 
اأ�سدقائه  ب���اأح���د  ي�����س��ت��ع��ني  ول��ك��ن��ه 
للقيام  ال���ب���ل���دي���ة  يف  ال���ع���ام���ل���ني 
بالبحث. ويو�سح الرجل االأربعيني 
اأن �ساروخا �سقط على منزل جاري 
اأف���راد  وج��م��ي��ع  مقتله  اإىل  اأدى  م��ا 

االثنني حتقيق  العراقية  ال�سلطات 
داع�ش  ت��ن��ظ��ي��م  ع���ل���ى  “الن�سر” 
االإره����اب����ي يف امل���و����س���ل، ول���ك���ن من 
الو�سول  االآن  حتى  امل�ستحيل  �سبه 
تزال  القدمية، حيث ال  املدينة  اىل 
االألغام  واإزال����ة  التم�سيط  عمليات 

م�ستمرة.
ال�سكان  ب��ع�����ش  ي���ري���د  ذل�����ك،  رغ����م 
امل��ع��ارك يف املدينة  ف��روا من  الذين 
اجلانب  يف  االأحياء  اأق��دم  القدمية، 
الغربي من مدينة املو�سل، تخطي 
احلواجز للدخول اإىل املدينة، دون 
ج����دوى.وك����ان ���س��ل��م��ان ق���د ف���ر مع 
زوجته واأطفاله ال�ستة، وجلاأوا اإىل 

العائلة، كما قتلت والدة �سديقي.
تت�ساقط دموع �سلمان وهو يتحدث 
عن ابنه البالغ ثلث �سنوات، قائل 
�ساهد  فقد  ع��دوان��ي��ا،  اأ�سبح  لقد   :
اأخته  اإل��ي��ه  تتحدث  عندما  اأم��وات��ا. 
الكبرية لتطلب منه �سيئا ال يرغب 
ف���ي���ه، ي�����س��رب��ه��ا ب�����اأي ����س���يء يجده 

اأمامه. 
ويتابع اأخاف اأن ي�سبح جميع هوؤالء 
االأطفال جمرمني عندما يكربون.

يف غ�����س��ون ذل�����ك، ت���خ���رق اأ����س���وات 
ب�سرعة  ت��ت��ن��ق��ل  م���درع���ة  ع���ج���لت 
ك���ب���رية، ���س��ك��ون امل����وت ال����ذي ي�سود 

املكان.
مير موكب عجلت ع�سكرية لقوات 
احل�سد ال�سعبي للخروج من احلي، 
فيما تتعاىل اأ�سوات اأنا�سيد وطنية 

عرب مكربات �سوت.
ي���ق���ول ����س���ل���م���ان ب���ح���زن وا�����س����ح يف 
البداية، كان لدي اأمل بالعودة، لكن 
اأب��دا، مت�سائل  اأفكر بذلك  االآن، ال 
الذكريات  اأع�����ود؟  اأن  ي��ج��ب  “ملاذا 

اجلميلة؟ لروؤية كل هذا البوؤ�ش؟.
يف ه����ذه االأث�����ن�����اء، ي��ق��اط��ع��ه ج���اره 
�سرق  م��ن  ج��اء  ال���ذي  جا�سم  قا�سم 
املو�سل مع اثنني من اأعمامه، على 
القدمية،  املدينة  اىل  الدخول  اأم��ل 

مت�سائل “هل ن�ستطيع العبور؟. 
ال��ذي فر مع �سقيقه  ويذكر جا�سم 
املدينة  م����ن  م����اي����و،  ���س��ه��ر  ن���ه���اي���ة 
ال���ق���دمي���ة ح���ي���ث ف���ق���د اأرب����ع����ة من 

ال�صعودية تهنئ العراق بتحرير املدينة من داع�ض

�صكان املو�صل يبحثون عن جثث اأقاربهم بني الأنقا�س 
•• جدة-املو�صل-اأ ف ب:

ال�سعودية  العربية  اململكة  ا���س��ادت 
من  العراقية  القوات  بتمكن  اأم�ش 
ع��ل��ى مدينة  ال�����س��ي��ط��رة  ا���س��ت��ع��ادة 
داع�ش  تنظيم  اأي����دي  م��ن  امل��و���س��ل 
اىل  الوقوف  على  موؤكدة  االإرهابي 
االإره���اب  ب��غ��داد يف مكافحة  ج��ان��ب 
رغ�������م ال�����ع�����لق�����ات ال�������س���ع���ب���ة بني 

البلدين.
بيان  يف  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  وق���ال���ت 
ال�سعودية  االن���ب���اء  وك���ال���ة  ن�����س��رت��ه 
ب�����وزارة  م�������س���وؤول  م�����س��در  “�سرح 
اخلارجية عن تهنئة اململكة العربية 
العراقية  ل��ل��ح��ك��وم��ة  ال�����س��ع��ودي��ة 
ولل�سعب العراقي ال�سقيق مبنا�سبة 
وحتريرها  املو�سل  مدينة  ا�ستعادة 

من تنظيم داع�ش االإرهابي.
ال����ري����ا�����ش  ان  ال����ب����ي����ان  وا�������س������اف 
اململكة مع  ا���س��ت��م��رار وق���وف  ت��وؤك��د 
ج��م��ه��وري��ة ال����ع����راق يف ج���ه���وده يف 
بكافة  واالإره���اب  التطرف  مكافحة 

اأ�سكاله، و�سبل متويله.
املو�سل  يف  الن�سر  ب��غ��داد  واع��ل��ن��ت 
ا�ستمرت  معركة  بعد  اال�سبوع  ه��ذا 
ت�سعة ا�سهر دمرت اجزاء كبرية من 
القتلى  العديد من  واوقعت  املدينة 
بني �سفوف املدنيني وقوات االمن.

و�سهدت الفرتة االخرية جهودا من 
الريا�ش وبغداد لتح�سني العلقات 
ب��ي��ن��ه��م��ا ح��ي��ث زار رئ��ي�����ش ال�����وزراء 

قنا�سا  اأن  واأخ���وات���ه  اإخ���وت���ه  اأب���ن���اء 
كنا  عندما  اأ�سابهم  اجلهاديني  من 

نرك�ش هاربني من هناك.
ي��ع��ي�����ش ج��ا���س��م وع��ائ��ل��ت��ه ع��ل��ى اأمل 
القدمية،  املدينة  يف  للعي�ش  العودة 
هربا  املدنيني  اآالف  مئات  فر  فيما 
م��ن امل��ع��ارك ال��ت��ي ب���داأت يف اأكتوبر 
مناطق  غ��ال��ب��ي��ة  وب���ات���ت  امل���ا����س���ي، 
كامل  ب�سكل  م��دم��رة  ال��ي��وم  املدينة 
املتحدة.  ل������لأمم  وف���ق���ا  ت���ق���ري���ب���ا، 
يقول علي حم�سن، وهو اأحد اأعمام 
لكننا  ت��دم��رت،  منازلنا  اإن  جا�سم، 
وي�ساف  هناك”.  نبقى  اأن  ن��ري��د 
ن�ستاأجر حاليا �سققا، وهي مرتفعة 

الثمن. اإىل متى نبقى يف املنفى؟.
لثلثة  اأب  وه���و  حم�����س��ن،  وي��ت��اب��ع 
اأرواحنا  لكن   ، هناك  نحن  اأط��ف��ال، 
ه��ن��ا.ب��دوره، ي��ح��اول اأح��م��د يف وقت 
الحق الدخول اإىل املدينة القدمية 
للبحث عن جثث اأقربائه، لكن دون 

جدوى.
�سقيقتاه  ا�ستطاعت  اأ���س��ب��وع،  ق��ب��ل 
ال����ه����رب م����ن م���ن���زل���ه���م���ا، ق���ب���ل اأن 

ي�ستهدف ب�سربة جوية.
وي���ذك���ر ال�����س��اب ال����ذي ك���ان مهتما 
مبظهره وبدا �سعره م�سففا، فقدنا 

اإحدى اأخواتي وزوجها واأبنائهما.
لدينا  “لي�ش  ب��ح�����س��رة  وي�������س���اف 
خ�سو�سا  ال�����ع�����راق،  يف  م�����س��ت��ق��ب��ل 
ل��ل�����س��ب��اب، اجل��م��ي��ع ي��ري��د امل���وت وال 

رغبة لديه يف احلياة«.
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عربي ودويل

دانت ال�سني اأم�ش االنتقادات الدولية ملنعها املعار�ش ال�سيني احلائز 
جائزة نوبل لل�سلم ليو �سياوبو من مغادرة البلد، فيما تواجه بكني 
وزارة  با�سم  املتحدث  وفاته.وقال  بعد  زوجته  عن  للإفراج  �سغوطا 
اخلارجية ال�سينية غينغ �سوانغ ان ال�سني قدمت هذه االحتجاجات 
ب�سبب الت�سريحات غري امل�سوؤولة التي ادلت بها هذه اجلهات عقب 
وفاة املعار�ش الذي كان قيد االعتقال منذ اأكرث من ثماين �سنوات.

واأ�ساف ان منح اجلائزة ملثل هذا ال�سخ�ش يتناق�ش مع اأهدافها .
واأ�سادت الواليات املتحدة واالحتاد االأوروبي باملعار�ش ال�سيني ودعت 
حكومة الرئي�ش �سي جينبينغ اىل اطلق �سراح ارملته ال�ساعرة ليو 
لها  وال�سماح   ،2010 منذ  اجلربية  االإق��ام��ة  قيد  تقبع  التي  �سيا 

مبغادرة البلد.
ليو،  با�ست�سافة  عر�سها  بكني  لتجاهل  ا�سفها  عن  املانيا  واأع��رب��ت 
باأنه منا�سل من  الذي و�سفه الرئي�ش الفرن�سي اميانويل ماكرون 
مغادرة  من  ليو  ملنعها  بكني  بريطانيا  انتقدت  بينما  احلرية  اأج��ل 

البلد لتلقي العلج.
رع��د احل�سني،  زي��د  املتحدة  االإن�سان يف االمم  وق��ال مفو�ش حقوق 
لتم�سكه مبعتقداته.وجاءت بع�ش ردود الفعل  ان ليو كان م�سجوناً 
العاملية على وفاة ليو منخف�سة ن�سبياً، ما يوؤكد على و�سع ال�سني 
الدولية.واأ�ساد  ال�ساحة  على  عظمى  ودبلوما�سية  اقت�سادية  كقوة 
يف  ال�سيني  بالرئي�ش  وم��اك��رون  ترامب  دونالد  االمريكي  الرئي�ش 
حزنهما  عن  باالإعراب  واكتفيا  باري�ش،  يف  م�سرتك  �سحايف  موؤمتر 

على وفاة ليو يف ت�سريحات الحقة. 
تابيز  غلوبال  �سحيفة  قالت  ال�سني،  ثقة  ت��زاي��د  على  موؤ�سر  ويف 
ا�سفى  “الغرب  ان  االنكليزية  باللغة  افتتاحي  مقال  يف  احلكومية 
على ليو هالة لن تطول«.بعد يوم من وفاة ليو توجهت االنظار اىل 

م�سري ارملته.
وقال اطباء �سينيون انها كانت بجانب �سرير زوجها املري�ش عندما 
61 عاماً بعد  خ�سر معركته �سد �سرطان الكبد اخلمي�ش عن عمر 
اأكرث من �سهر من نقله من ال�سجن اىل م�ست�سفى يف مدينة �سينيانغ 

�سمال �سرق البلد.

تعهد رئي�ش الربازيل ال�سابق لوي�ش اينا�سيو لوال دا �سيلفا  بالطعن 
املقبل  ال��ع��ام  يف  جم��ددا  للرئا�سة  والرت�سح  ف�ساد  بتهم  اإدان��ت��ه  على 
وو�سف حتقيق الف�ساد معه باأنه جهود م�سي�سة ت�سعى للتاأثري على 

االنتخابات.
ملا  بال�سجن  ج��اءت ت�سريحات لوال بعد يوم من �سدور حكم بحقه 
�سا مقابل م�ساعدة �سركات  رمُ يقرب من ع�سر �سنوات الإدانته بقبول 

هند�سية على الفوز بعقود مع �سركة النفط احلكومية برتوبرا�ش.
وقال ملوؤيديه عند مقر حزب العمال الذي ينتمي اإليه يف �ساو باولو 
اللعبة  م��ن  ب��ي  اأط���اح  ه��ذا احلكم  اأن  يعتقدون  م��ن  ك��ان هناك  “لو 

فيتعني اأن يعلموا اأنني داخل اللعبة«.

بعد  اعتقلت مراهقا  اإنها  ام�ش اجلمعة  الربيطانية  ال�سرطة  قالت 
م�سابني  ع��دة  خلفت  لندن  �سرق  يف  ح��ارق��ة  مب��ادة  هجمات  خم�سة 

بجروح يف الوجه بينهم �سخ�ش اإ�سابته بالغة.
اأحد ال�سحايا كان يركب دراجة عندما  اإن  وقالت �سرطة العا�سمة 
مادة  واأل��ق��ي��ا  منه  بالقرب  اأخ���رى  دراج���ة  يركبان  مهاجمان  ت��وق��ف 

حارقة على وجهه. 
ا�ستدعاء  ال��دراج��ة. وج��رى  ب�سرقة  ذل��ك  املهاجمني بعد  اأح��د  وق��ام 
اأخ��رى خلل  اأربعة هجمات  اأعقبه  اأول هجوم وال��ذي  ال�سرطة بعد 

ال�ساعة والن�سف التاليني يف منطقة �سرق لندن. 
وقالت ال�سرطة اإنها تتعامل مع احلوادث على اأنها مرتبطة.

وذكر �سباط اأنهم يوا�سلون التحقيق لكنهم اعتقلوا �سابا.
وقالت ال�سرطة “اعتقل �ساب يف �سن املراهقة لل�ستباه يف ت�سببه يف 
اأذى ج�سدي ج�سيم باالإ�سافة لل�سرقة. وهو حمتجز حاليا يف مركز 

�سرطة ب�سرق لندن«.

عوا�صم

بكني

برازيليا

لندن

اإتهام اأفغاين بتهريب لجئني 
اىل ا�صرتاليا 

•• �صيدين-اأ ف ب:

على  جلوء  طالبي  بتهريب  الفغاين  االتهام  اال�سرتالية  ال�سلطات  وجهت 
منت قوارب لقاء مليني ال��دوالرات بعد ان رحلته اندوني�سيا، بح�سب ما 
اعلنت ال�سرطة اال�سرتالية. واحمد �سيا علي زاده الذي رحلته ال�سلطات 
 4 ت��رتاوح بني  263 طالب جلوء  االندوني�سية متهم بفر�ش مبالغ على 
اآالف و10 اآالف دوالر لل�سخ�ش الواحد لقاء الرحلت القوارب املحفوفة 

باملخاطر، بح�سب �سحيفة “ذي ا�سرتاليان«.
تندرج  انها  اال  احل�سول،  ن��ادرة  املتهمني  ت�سليم  عمليات  ان  من  وبالرغم 
املحافظة  اال�سرتالية  احلكومة  تعتمدها  التي  املت�سددة  ال�سيا�سة  �سمن 
ار�سال  او  العودة  على  القوارب  ارغ��ام  تت�سمن  والتي  اللجوء،  طالبي  ازاء 

املعتقلني اىل خميمات معزولة يف جزر يف املحيط الهادئ.
جاكرتا  من  ترحيله  مت  ال��ذي   ، زاده  علي  اال�سرتالية  ال�سلطات  واتهمت 
اربع  بتنظيم  بقيامه  بارتكاب ع�سر جرائم لل�ستباه  اىل بريث اخلمي�ش، 

رحلت من اندوني�سيا اىل ا�سرتاليا بني 2009 و2010.
ذات  الب�سر ج��رمي��ة  “تهريب  ان  ب��ي��ان  اال���س��رتال��ي��ة يف  واع��ل��ن��ت احل��ك��وم��ة 
�سركائنا  مع  والتعاون  اجل��اد  بالعمل  اال  مواجهتها  ميكن  ال  عاملية  ابعاد 

الدوليني«.
وحتتجز ال�سلطات اال�سرتالية الوا�سلني اليها على منت قوارب يف مراكز 
احتجاز يف ناورو وجزيرة مانو�ش يف بابوا غينيا اجلديدة ريثما يتم البت يف 

طلبات اللجوء التي يقدمونها ومتنع اعادة توطينهم يف البلد.

الربملان العربي يطالب برفع
 كامل للعقوبات عن ال�صودان

الزياين ومدير “اليوروبول” يبحثان تعزيز التعاون 

ال��ربمل��ان �سبق واأن بعث  اإن  اأ���س��دره ام�ش  وق��ال يف بيان 
بر�سالة خطية وجهها معايل رئي�ش الربملان العربي يف 
االأمريكي  النواب  رئي�ش جمل�ش  اإىل  املا�سي  �سهر مايو 
الدول  ال�سودان من قائمة  ا�سم دولة  طالب فيها برفع 
االقت�سادية  للعقوبات  كامل  ورف��ع  ل��لإره��اب  ال��راع��ي��ة 
الذي  الكبري  للجهد  ت��ق��دي��راً  وذل��ك  عليها،  املفرو�سة 
ت��ق��وم ب��ه دول���ة ال�����س��ودان يف حم��ارب��ة االإره����اب وحتقيق 

االأمن وال�سلم يف العامل العربي واالإ�سلمي واإفريقيا.

•• القاهرة-وام:

اك����د  ال���ربمل���ان ال���ع���رب���ي، جم����ددا م��ط��ل��ب��ه ب��رف��ع كامل 
املتحدة  الواليات  تفر�سها  التي  االقت�سادية  للعقوبات 
ال�����س��ودان وذلك  اأح����ادي ع��ل��ى دول���ة  االأم��ري��ك��ي��ة ب�سكل 
بتمديد  االأم��ري��ك��ي��ة  االإدارة  اتخذته  ال���ذي  ال��ق��رار  اإث���ر 
العقوبات االقت�سادية املفرو�سة على دولة ال�سودان ملدة 

ثلثة اأ�سهر.

ووقع الزياين و روب ويرنايت خلل اللقاء على خطاب 
اإع�����لن ال��ن��واي��ا ب���ني االأم���ان���ة ال��ع��ام��ة مل��ج��ل�����ش التعاون 
ب��ني اجلانبني  امل�����س��رتك  ال��ت��ع��اون  لتنظيم  وال��ي��وروب��ول 
وحت�سني التن�سيق املتبادل و�سمان قدر اأكرب من التكامل.

وقام االأمني العام والوفد املرافق بجولة يف غرفة ومركز 
العمل  �سري  على  خللها  اطلع  اليوروبول  يف  العمليات 
وتبادل  امل�سرتك  التن�سيق  لتحقيق  املتبعة  واالإج���راءات 
املتعاونة معها مللحقة  الوكالة واجلهات  املعلومات بني 
على  املنظمة  اجل��رمي��ة  و�سبكات  االج��رام��ي��ة  العنا�سر 

امل�ستوى العاملي.

•• الهاي-وام:

الع�������ام  االأمي���ن  الزيان���ي  عبداللط�����يف  الدك�����تور  بحث 
ام�ش  اله�����اي  يف  اجتم�������اعه  خ��������لل  التع�����اون  ملجل����ش 
مع روب ويرنايت امل������دير التنف�������يذي لوك�����الة االحت�����اد 
اليوروبول”   “ الق������انون  انفاذ  يف  للتع�����اون  االأوروب���ي 
و  الع������امة  االأم�����انة  ب�����ني  امل�سرتك  التع�����اون  جم��االت 
وزيادة  اجل������رمي������ة  مك�������افحة  جم������ال  يف  اليوروبول 
بني  املعلوم������ات  وتب������ادل  امل�ست������رك  والتن�سيق  التع������اون 

جهاز ال�سرطة اخلليجية واليوروبول.

كوريا ال�صمالية تهدد بالرد على العقوبات الإ�صافية 
•• �صول-رويرتز:

ما  اإذا  موازية  اإج��راءات  �ستتخذ  اإنها  اجلمعة  ام�ش  ال�سمالية  كوريا  قالت 
تبنى جمل�ش االأمن التابع للأمم املتحدة قرارا بفر�ش املزيد من العقوبات 

عليها ردا على اختبار �ساروخ بالي�ستي عابر للقارات االأ�سبوع املا�سي.
وقالت وزارة اخلارجية يف بيوجنياجن يف بيان نقلته وكالة االأنباء املركزية 
الكورية ال�سمالية اإن اختبار ال�ساروخ البالي�ستي هو ممار�سة للحق ال�سرعي 

يف الدفاع عن النف�ش �سد اأي تهديد نووي من الواليات املتحدة.
وحتاول وا�سنطن اإقناع ال�سني ورو�سيا بتبني م�سروع قرار جديد يف جمل�ش 
االأمن لفر�ش عقوبات اأكرث �سرامة على كوريا ال�سمالية يف اأعقاب اأحدث 

جتاربها ال�ساروخية.

برملان النم�صا يحل نف�صه متهيدا 
لإجراء انتخابات برملانية مبكرة 

•• فيينا -وام: 

نحو  قبل  الربملان  حل  ل�سالح  باالأغلبية  النم�ساوي  الربملان  ن��واب  �سوت 
اإجراء  اأم��ام  الطريق  ميهد  ما  املقررة،  الت�سريعية  الفرتة  انتهاء  من  عام 
انتخابات برملانية مبكرة، مت االتفاق على اإجرائها يف منت�سف �سهر اكتوبر 
احلزب  ي��ق��وده  ال���ذي  احل���ايل،  احل��اك��م  التحالف  ف�سخ  مت  بعدما  ال��ق��ادم، 
ب�سبب  املحافظ  ال�سعب  م��ع ح��زب  ب��االئ��ت��لف  ال��دمي��ق��راط��ي  اال���س��رتاك��ي 
تفاقم اخللفات املزمنة بني احلزبني.وجاء الت�سويت ل�سالح حل الربملان 
التحالف  حزبي  ب��ني  ات��ف��اق  على  ب��ن��اًء  اخلمي�ش،  اأم�����ش  م�سائية  جل�سة  يف 
ال�سعب  حزب  االئتليف  ال�سريك  رف�ش  بعدما  املعار�سة،  واأح��زاب  احلاكم 
املحافظ، ا�ستئناف العمل مع احلزب اال�سرتاكي احلاكم، عقب تويل وزير 
اأعلن  ال��ذي  املحافظ،  ال�سعب  حزب  رئا�سة  كورت�ش،  �سبا�ستيان  اخلارجية 
عن ف�سخ التحالف احلاكم مع اال�سرتاكيني والتوجه اإىل اإجراء انتخابات 
برملانية مبكرة.جدير بالذكر اأن االنتخابات الربملانية املقبلة �سوف ت�سهد 
مناف�سة قوية بني ثلثة اأحزاب اأ�سا�سية هي اال�سرتاكي الدميقراطي الذي 
الو�سط،  تيار ميني  املعرب عن  املحافظ  وال�سعب  الو�سط،  ي�سار  تيار  ميثل 
وحزب احلرية الذي ميثل اليمني املت�سدد، الذي زادت �سعبيته ب�سكل كبري 

موؤخراً ب�سبب تداعيات اأزمة اللجئني واملهاجرين.

بعيدا عن الحتفالية وا�صتنادا حلقيقة الأرقام:

الفرن�صيون ل يحبون ترامب ول يثقون يف احلليف الأمريكي...!
•• الفجر -

 خرية ال�صيباين
    ح�سر اإميانويل ماكرون ودونالد 
ترامب معا ا�ستعرا�ش 14 يوليو. 
هذه  الفرن�سيون  راأى  كيف  ولكن 
كان  واإذا  واالأم��ري��ك��ان؟  ال���زي���ارة؟ 
الت�سويت  ل��لأم��ري��ك��ي��ني  يت�سنى 
�سي�سوتون  ك��ان��وا  ه��ل  ف��رن�����س��ا،  يف 

ملاكرون؟ والفرن�سيون، لرتامب؟
    ع���ن ك���ل ه���ذه االأ���س��ئ��ل��ة يجيب 
ا���س��ت��ط��لع ح�����س��ري، ع��ل��ى جانبي 
ايب�سو�ش  معهد  به  قام  االأطل�سي، 
اأيام  قبل  الفرن�سية  لوبوان  ملجلة 
ال��زي��ارة. اجل���واب االأول: كان  م��ن 
اإميانويل ماكرون حمّقا يف دعوته 
باملائة   70 امل���وك���ب:  اىل  ت��رام��ب 
اجلمهورية  ح����زب  م����وؤي����دي  م���ن 
من  ب���امل���ائ���ة  و61  االم���������ام،  اىل 
اليمينية  الوطنية  اجلبهة  ناخبي 
اجلمهوريني  م���ن  اأو  امل��ت��ط��رف��ة 
يعتقد  امل����ق����اب����ل،  يف  ي�������س���ان���دون. 
الي�سارية،  املتمردة،  فرن�سا  اأن�سار 
املن�سة  على  لرتامب  مكان  ال  اأن��ه 
فقط  ب���امل���ائ���ة   40( ال���ر����س���م���ي���ة 

يعتقدون اأنه اأمر جّيد(.

ــيــون  ــص ــ� ــفــرن هــــل يـــ�ـــصـــوت ال
لرتامب؟

ولكن  م���ت���وق���ع���ا،  ك������ان  وك����م����ا     
يحب  ال  ي�����وؤك�����ده:  اال����س���ت���ط���لع 
ال���ف���رن�������س���ي���ون دون�����ال�����د ت����رام����ب. 
�سلبيا  راأي�����ا  ب��امل��ائ��ة   63 وي��ح��م��ل 
ع���ن ال��رئ��ي�����ش االم���ري���ك���ي، و20 
باملائة  �سلبيا ج��دا، و6  راأي��ا  باملائة 
اأن�سار  من  امل�ستطلعني  من  فقط 
التفا�سيل،  االأمريكي. يف  الرئي�ش 
الوطنية  اجلبهة  م��ع  املتعاطفون 
هم اأكرث من يحب دونالد ترامب، 
جيدة  �سورة  لهم  منهم  باملائة   8
�سورة  ب���امل���ائ���ة  و19  ع���ن���ه،  ج����دا 
جيدة، 6 باملائة فقط من املوؤيدين 
اجلمهوريني،  م���ع  وامل��ت��ع��اط��ف��ني 
اجلمهورية  اأن�سار  من  باملائة  و2 
املتمردة،  ف��رن�����س��ا  اأو  االم�����ام  اىل 
للرئي�ش  الف�سائل  بع�ش  يجدون 

االأمريكي.
راأي  م��ع  ارق���ام يجب مقارنتها      
االأم��ري��ك��ي��ني، اأك���رث اع��ت��داال. 60 
لرئي�سهم،  �سلبا  ي��ن��ظ��رون  ب��امل��ائ��ة 

مقابل 37 باملائة ايجابيا.

كيف يرى الأمريكيون الرئي�ض 
الفرن�صي؟

    على النقي�ش من ذل��ك، يتمتع 
اإميانويل ماكرون بني االأمريكيني 
براأ�سمال قوي من الود، ... عندما 
يعرفونه! ما يقارب امريكي واحد 
ل��ه راأي  ب��امل��ائ��ة(  اث��ن��ني )44  على 
الفرن�سي  ال��رئ��ي�����ش  ع���ن  اي��ج��اب��ي 
اجل��دي��د. ولكن ه��ذا االأخ���ري يظل 
باملائة   38 ل����دى  م���ع���روف  غ���ري 
راأي  ال���ذي���ن ال  امل�����س��ت��ج��وب��ني  م���ن 
ف����ي����ه.    وجت�����در امللحظة،  ل��ه��م 
من  ب���امل���ائ���ة   18 ان:  ذل������ك،  م����ع 
االأمريكيني لي�سوا حقا من حمّبي 
خ�سو�سا  الفرن�سي”،  “الرئي�ش 
باملائة   27( اجل���م���ه���وري���ني  ب���ني 
املقابل، ال  راأيهم �سلبي(. يف  منهم 
ماكرون  مبايعة  تتم  اأن  ي�ستغرب 
من طرف موؤيدي الدميقراطيني: 

54 باملائة راأيهم ايجابي.
امل�ستجوبني  م���واق���ف  ت�����س��ري��ح      
يف ال��ب��ل��دي��ن ه��و اأي�����س��ا م��ث��ري جدا 
ال�����والي�����ات  ان  ه�����ل  ل����له����ت����م����ام: 

تعتمد  ان  ح��ل��ي��ف مي��ك��ن  امل��ت��ح��دة 
باملائة   64 يعتقد  فرن�سا؟  عليه 
اجلبهة  م�����ع  امل���ت���ع���اط���ف���ني  م�����ن 

باملائة   26 مقابل  بذلك  الوطنية 
املتمردة.  ف��رن�����س��ا  م��ن  ل��ل��م��ق��رب��ني 
وبهذا املجموع املذهل: 40 باملائة 

فقط من الفرن�سيني يعتقدون اأن 
حليف  “اليوم”  املتحدة  الواليات 

موثوق فيه يف فرن�سا.

الحتالل ياأمر بالإعتقال الإداري بحق النائبة خالدة جرار

احلكومة الفل�صطينية تندد بالإجراءات الإ�صرائيلية يف الأق�صى
•• رام اهلل-اأ ف ب:

الفل�سطينية  احل���ك���وم���ة  ن������ددت 
باالإجراءات التي فر�ستها ا�سرائيل 
القدمية  امل��دي��ن��ة  يف  ه���ج���وم  ب��ع��د 
امل�سجد  اإغ�������لق  و���س��م��ل��ت  ف���ج���را 
امل�����س��ل��ني اجلمعة  اأم�����ام  االق�����س��ى 
للمرة االأوىل منذ 1967، وا�سفة 

اياها باالإرهابية.
احلكومة  ب��ا���س��م  امل���ت���ح���دث  وق�����ال 

ر�سماوي  ط������ارق  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 
“هذه  ب����ر�����ش  ف����ران���������ش  ل����وك����ال����ة 
ارهابية  ممار�سات  هي  االج���راءات 
ت��ت��ع��ار���ش م���ع ال��ق��ي��م واالع������راف 
االن�سانية وتدمر امل�ساعي الدولية 
الحياء  االمريكية”  واجل����ه����ود 

عملية ال�سلم.
“احلكومة  ر�������س������م������اوي  وق����������ال 
اجراءات  كافة  تدين  الفل�سطينية 
لباحات  اق���ت���ح���ام  م���ن  االح����ت����لل 

االق�����س��ى وم��ن��ع ال��ن��ا���ش م��ن �سلة 
اجلمعة«.

هي  االإج����������راءات  “هذه  وا�����س����اف 
ترتكب  وج��رمي��ة  خ��ط��ري  ت�سعيد 
الفل�سطيني  ال���������س����ع����ب  ب����ح����ق 
لكافة  خطري  وجت���اوز  ومقد�ساته 

املواثيق الدولية«.
من جهتها، اعتربت حركة فتح يف 
ا�سامة  با�سمها  الناطق  ت��له  بيان 
االحتلل  ق���رار  “ اأن  ال��ق��وا���س��م��ي 

اال�سرائيلي اغلق امل�سجد االق�سى 
املبارك ومنع اقامة �سلة اجلمعة 
خطري  ت�سعيد  ال���ي���وم،  رح��اب��ه  يف 

مرفو�ش ومدان«.
الفل�سطينية  االأنباء  وكالة  وقالت 
ات�سل  عبا�ش  حممود  الرئي�ش  اإن 
هاتفيا برئي�ش الوزراء االإ�سرائيلي 
واأدان  اجل��م��ع��ة  نتنياهو  ب��ن��ي��ام��ني 
ه���ج���وم���ا ب���ال���ر����س���ا����ش وق�����ع قرب 

امل�سجد االأق�سى.
الرئي�ش  “عرب  ال��وك��ال��ة  واأ���س��اف��ت 
عن رف�سه ال�سديد واإدانته للحادث 
االأق�سى  امل�����س��ج��د  يف  ج���رى  ال����ذي 
املبارك كما اأكد رف�سه الأي اأحداث 
عنف من اأي جهة كانت و خا�سة يف 

دور العبادة«.
اإنهاء  اإىل  ن��ت��ن��ي��اه��و  ع��ب��ا���ش  ودع����ا 
امل�سجد االأق�سى حيث قتل  اإغ��لق 
ثلثة م�سلحني من عرب اإ�سرائيل 
واأ�سابوا  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني  ���س��رط��ي��ني 

ثالثا.
اأكد  ن��ت��ن��ي��اه��و  اإن  ال��وك��ال��ة  وق��ال��ت 
الو�سع  تغيري  يتم  لن  اأن��ه  لعبا�ش 
ال��ق��ائ��م ل��لأم��اك��ن امل��ق��د���س��ة الذي 
مينح امل�سلمني وح�سب حق ال�سلة 

يف االأق�سى.
اىل ذلك، اأ�سدرت حمكمة ع�سكرية 
الغربية  ال�����س��ف��ة  يف  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
ل�ستة  اإداري  اع��ت��ق��ال  اأم���ر  املحتّلة 
املجل�ش  يف  ال��ن��ائ��ب��ة  ب��ح��ق  اأ���س��ه��ر 
والقيادية  الفل�سطيني  الت�سريعي 

لتحرير  ال�����س��ع��ب��ي��ة  اجل���ب���ه���ة  يف 
ج�����رار، ح�سبما  خ���ال���دة  ف��ل�����س��ط��ني 

اأعلنت منظمة حقوقية .
لرعاية  ال�سمري  موؤ�س�سة  واأّك���دت 
االأ���س��ري وح��ق��وق االإن�����س��ان يف بيان 
الع�سكرية  ع����وف����ر  حم���ك���م���ة  اأّن 
اهلل  رام  مدينة  ق��رب  االإ�سرائيلية 
اأ�����س����درت االأرب�����ع�����اء امل���ا����س���ي اأم���ر 
حّق  يف  اأ�سهر  ل�ستة  اإداري  اعتقال 

جرار.
و����س���ت���ج���ري ج��ل�����س��ة ل��ت��ث��ب��ي��ت اأم����ر 
يوليو   17 يف  االإداري  االع��ت��ق��ال 

املقبل، بح�سب البيان.
اعتقال جرار  اأّن  اإىل  البيان  واأ�سار 
مي��ث��ل ه��ج��وم��اً ���س��ّد ق���ادة املجتمع 

املدين الفل�سطيني .
االإ�سرائيلي  القانون  اإىل  وا�ستناداً 
امل��وروث من االنتداب الربيطاين، 
اأي  اإ����س���رائ���ي���ل  ت��ع��ت��ق��ل  اأن  مي���ك���ن 
�سخ�ش �ستة اأ�سهر من دون توجيه 
اإل���ي���ه مب��وج��ب ق����رار اداري  ت��ه��م��ة 
غري  زمنية  ف���رتًة  للتجديد  ق��اب��ل 
يعتربه معار�سو  وه��و ما  حم��ددة، 
�سارخا  ان���ت���ه���اك���ا  االإج���������راء  ه�����ذا 

حلقوق االإن�سان.
ال�سهر  ب����داي����ة  ج������رار  ���ق���ل���ت  واع���تمُ
وكان  اهلل.  رام  مدينة  يف  اجل���اري 
 2016 ي��ون��ي��و   3 اأمُف�����رج ع��ن��ه��ا يف 
بعد اإم�سائها 14 �سهراً يف ال�سجن 
هجمات  ���س��ّن  ع��ل��ى  احل�����ش  بتهمة 

�سد ا�سرائيليني.

بيان  يف  االإ�سرائيلي  اجلي�ش  وق��ال 
يوليو،   2 يف  ��ق��ل��ت  اع��تمُ ج�����رار  اإّن 
�ستة  مدته  اداري  اعتقال  اأم��ر  واإّن 
اأ�سهر �سدر بحقها ب�سبب اأن�سطتها 
ب�سفتها م�سوؤولة مهمة يف اجلبهة 
ال�سعبية لتحرير فل�سطني، املنظمة 

االإرهابية.
االإ�سرائيلي  اجلي�ش  بيان  واأ���س��اف 
باالعتقال  ال�����س��ادرة  االأوام�����ر  اأّن 
االإداري يتم اتخاذها كاإجراء وقائي 
يمُ�سّكل فيها  التي  اأخري يف احلاالت 
وحقيقياً  ج��ّدي��اً  تهديداً  املعتقلون 
ل��لأم��ن.ووف��ق��اً الأرق���ام ���س��ادرة عن 
حتتجز  الفل�سطيني،  االأ�سري  نادي 
اإ�سرائيل حوايل 6500 فل�سطيني، 
للعتقال  يخ�سعون  منهم   500
اإ���س��رائ��ي��ل حالياً  االإداري.وت��ع��ت��ق��ل 
الت�سريعي  املجل�ش  م��ن  نائباً   11
يف  ال��ق��ي��ادي  بينهم  الفل�سطيني، 
الربغوثي  م�������روان  ف���ت���ح  ح���رك���ة 
ال�سعبية  للجبهة  ال��ع��ام  واالأم����ني 
والباقي من حركة  �سعدات،  احمد 
با�سم  م��ت��ح��ّدث��ة  ح���م���ا����ش.واأّك���دت 
نادي االأ�سري الفل�سطيني اأّن ت�سعة 
فل�سطينياً  ن��ائ��ب��اً   11 اأ����س���ل  م���ن 
يف  االإداري  ل��لع��ت��ق��ال  يخ�سعون 
اأّن  امل��ت��ح��دث��ة  اإ���س��رائ��ي��ل.واأ���س��اف��ت 
اأن�سطة  ّل من له  اإ�سرائيل تعتقل كمُ
من  الفل�سطيني  ال�سارع  يف  موؤّثرة 
والن�سطاء  واالأك��ادمي��ي��ني  ال��ن��واب 

والطلب.

ارتفاع عدد قتلى في�صانات الهند اإىل 83 
•• جواهاتي-رويرتز:

الهند  اأ�سفرت �سيول يف �سمال �سرق 
عن مقتل ما ال يقل عن 83 �سخ�سا 
من  ث����لث����ة  ن����ف����وق  اإىل  واأف���������س����ت 
حيوان وحيد القرن النادر يف متنزه 
اأك��رب عدد من هذه  وطني يوجد به 
ال�سللة يف العامل.وتقول ال�سلطات 
الغزيرة  االأمطار  �سببها  ال�سيول  اإن 
واأرونات�سال  اآ���س��ام  والي���ات  اأن��ح��اء  يف 
على  ومانيبور  ون��اج��االن��د  برادي�ش 
م���دى االأ���س��ب��وع��ني االأخ���ريي���ن. كما 

�سببت االأمطار انهيارات اأر�سية. 
مليوين  م��ن  اأك���رث  ن��زح  املجمل  ويف 

�سخ�ش عن منازلهم.
وق���ال ���س��اراب��ان��دان��ا ���س��ون��وال رئي�ش 
“اآ�سام  ل��روي��رتز  اآ���س��ام  والي���ة  وزراء 
اإذ القى  ال��والي��ات ت�سررا  اأك��رث  هي 
االآن  ح��ت��ى  م�سرعهم  �سخ�سا   53
ب�سبب ال�سيول واالنهيارات االأر�سية 
وت�������س���رد ن���ح���و م���ل���ي���وين ���س��خ�����ش«.

واأ�ساف “عمليات االإنقاذ واالإغاثة م�ستمرة وكاأننا يف حالة 
م��ودي فريقا من  ناريندرا  ال���وزراء  رئي�ش  ح��رب«.واأر���س��ل 
م�سوؤويل احلكومة االحتادية بقيادة وزير الدولة لل�سوؤون 

الداخلية لتقييم االأ�سرار.
وقالت وزيرة الغابات يف والية اآ�سام براميل راين براهما 
اليوم  اإن واحدا من حيوانات وحيد القرن غرق  لرويرتز 

الكائنات  ه��ذه  نفق من  ما  ع��دد  اإج��م��ايل  لي�سبح  اجلمعة 
التي تواجه االنقرا�ش ثلثة.ويوجد يف حديقة كازيراجنا 
الوطنية يف اآ�سام وامل�سجلة يف قائمة مواقع الرتاث العاملي 
يون�سكو  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  االأمم  ملنظمة 
ما يقدر بنحو 2500 من وحيد القرن من جملة ثلثة 

اآالف تقريبا على م�ستوى العامل.

علقة حب من جانب واحد
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العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1837  جتاري جزئي              
ان  االق��ام��ة مب��ا  ن�سيم جنيب موناجناتو جمهول حم��ل   -1 امل��دع��ي عليه /  اىل 
املدعي/ م�سرف الهلل - �سركة م�ساهمة عامة وميثله : نا�سر مال اهلل حممد 
عليه مببلغ  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  غ��امن 
وقدره 8661.99 درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة 
 Ch1.C.13 بالقاعة  ���ش   8.30 ال�ساعة   2017/7/18 امل��واف��ق  ال��ث��لث��اء  ي��وم 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
االأق��ل ويف حالة  اأي��ام على  بثلثة  للمحكمة قبل اجلل�سة  او م�ستندات  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1997  جتاري جزئي              

ب��لل علي كابوتي  جمهول حمل االق��ام��ة مبا  مل��اء �سامل  املدعي عليه / 1-  اىل 
ان املدعي/ �سنرتون لللكرتونيات موؤ�س�سة فردية وميثلها مالكها حممد احمد 
علي خليفة بن غليطة املهريي وميثله : عبداهلل مطر عبداهلل الزعابي - قد اأقام 
 10130( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
ا�ستحقاق  تاريخ   املحاماة والفائدة 12% من  درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
ال�سيك وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم الثلثاء  املوافق  2017/7/18   
ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثلثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/346  مدين كلي                 

مبا  االقامة  حمل  جمهول  الطالب  خالد  حمزة   -1/ عليه  املدعي  اىل 
ان املدعي/حممد بن هادي بن عائ�ش اآل نا�سر قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )800.000 درهم( 
م��ن 2016/1/10    %9 وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم الثلثاء  املوافق 2017/7/18 
ال�ساعة 9.30 �سباحا بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1371  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- ملتي لينك �ستار للتجارة - �ش ذ م م 2-نيهاز دو�سا 3- فادي 
�سومل  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ نور بنك - م�ساهمة عامة - �سابقا 
ال�سباغ    يو�سف  عبدالعزيز  احمد  منى   : وميثله  ع  م  ���ش   - اال�سلمي  ن��ور  بنك   -
وقدره  مببلغ  عليهم  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
)3.335.497.58 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة.  وحددت لها 
جل�سة يوم االثنني  املوافق  2017/7/31 ال�ساعة 9.30 �ش بالقاعة Ch2.E.21 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2105  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �ستانلي فين�سنت فين�سنت جون بورغ�ش بور  جمهول 
عامة  م�ساهمة  �سركة   - ال��ه��لل  امل��دع��ي/ م�سرف  ان  االق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
وميثله : نا�سر مال اهلل حممد غامن - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
والر�سوم  دره��م(   158826.36( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة 
وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة.  وح���ددت لها جل�سة ي��وم االرب���ع���اء  املوافق  
مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �ش   8.30 ال�ساعة    2017/7/19
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1147  جتاري كلي 
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- مطعم ومقهي ج��ران��د اأب��و���س��ق��رة  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مبا 
اأق��ام عليك  ب��در حممد علي القرق - قد  ان املدعي/ بنك م�سر- ف��رع دب��ي وميثله : 
الدعوى ومو�سوعها بعد �سم ملف النزاع رقم 2017/449 احلكم بالزام املدعي عليهم 
بالت�سامن والتكافل بان يوؤدوا للمدعي مبلغ )2.053.154.83 درهم( مع عائد تاأخري 
)1%( �سهريا والفائدة القانونية 12% �سنويا من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام، 
والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ش  املوافق  
اأو  Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 9.30 �ش بالقاعة    2017/7/20
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1423  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- حممد فاروق حممد بافا  2-�سليمان حممد ح�سني  جمهويل 
احمد  حممد  يو�سف   : وميثله  بالكري�سنان  بينا  امل��دع��ي/  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل 
يو�سف احلمادي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم 
قانونية  والفائدة  دره��م(  وق��دره )350000  للمدعية  مبلغ  ي��وؤدوا  بان  بالت�سامن 
بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزامهم بالر�سوم وامل�ساريف 
املوافق  2017/7/18   ومقابل اتعاب املحاماة.   وح��ددت لها جل�سة يوم الثلثاء   
ال�ساعة 8.30 �ش 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 

بثلثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/4857  عمايل جزئي             

اىل امل��دع��ي عليه / 1-ك��ري��وج��ي��ن��ي��ك ان��د���س��رتي��ال غ��از���ش ت��رادي��ن��غ - ���ش ذ م 
امل��دع��ي / هربري �سينغ ج�سبري �سينغ   قد  ان  م  جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا 
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 
رقم  وامل�ساريف   والر�سوم  دره��م(  ع��ودة مببلغ )2000  دره��م( وتذكرة   8372(
ال�سكوى)MB167420309AE( وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 
باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  القا�سي   مبكتب  �ش   8.30 ال�ساعة    2017/7/19
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2973  عمايل جزئي             

���ش ذ م م  جم��ه��ول حمل  ال��ع��ام -  امل��دع��ي عليه / 1-���س��اردي��ك��ل للنقل  اىل 
االق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي / راجن����ود �سينغ م��اج��ور ���س��ي��ن��غ   ق��د اأق����ام عليك 
ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )25640 
دره����م( وت���ذك���رة ع���ودة مببلغ )2000 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف  رقم 
االربعاء   ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   )MB171449609AE(ال�سكوى
املوافق 2017/7/26  ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1580  تنفيذ عمايل 
امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- ام ئ��ي ل��ل��ت��ط��وي��ر - ���ش ذ م م  جم��ه��ول حمل  اىل 
اأقام  قد  دول��ورو���س��ا    فلوري�ش  رودا  التنفيذ/  ان طالب  االقامة مبا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )47835( وق���دره  ب��ه 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   3549 مبلغ  اىل  باال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/3769   

 املخطرة : �سركة ماجد الفطيم لل�ستثمارات  مردف - ذ م م  بوكالة / املحامية ديانا حممد حمادة 
املخطر اليها : جمموعة جواد للمطاعم - ذ م م

ي���خ���ط���رك���م امل����ن����ذر مب���وج���ب ه�����ذا االخ�����ط�����ار ال����ع����ديل امل�������س���دق ل�����دى ال���ك���ات���ب ال����ع����ديل مبحاكم 
جميع  ب�����س��داد  ق��ي��ام��ك��م   ب�������س���رورة   2017/1/96627 رق����م  ب��امل��ح��رر   2017 اب���ري���ل   27 ب��ت��اري��خ  دب����ي 
وت�سعمائة  ال��ف��ا  و���س��ت��ون  وارب���ع���ة  )م���ائ���ة  دره����م   164.910 وال��ب��ال��غ��ة  ذم��ت��ك��م  امل��رت���س��دة يف  امل��ب��ال��غ 
وع�����س��رة دره���م���ا( خ���لل 30 ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ تبلغكم ب��ه��ذا االن�����ذار اخل��ا���ش ب��امل��ح��ل ال��ت��ج��اري رقم 
PAPA( ال��ت��ج��اري��ة ال��ع��لم��ة  ال��ت��ج��اري حت��ت  �سنرت  �سيتي  م���ردف  وال���واق���ع مب��رك��ز   FD137"
فب املو�سوف  املرجتع  بال�سيك  �سدكم  جنائي  ب��لغ  لت�سجيل  �ست�سطر  فانها  واال   JOHNS"
البند 2 اعله ولرفع دعوى �سدكم امام اجلهة الق�سائية املخت�سة يف اإمارة دبي للمطالبة باخلئكم 
من العني املوؤجرة والزامكم بدفع جميع املبالغ املرت�سدة يف ذمتكم  )وما ي�ستجد من اجور وم�ستحقات 
واية  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  الر�سوم  وتكبيدكم  الدعوى(  نظر  اثناء  االيجار  لعقد  وفقا  اخ��رى 

م�ساريف اخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1967  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- ال ام اي للتجارة العامة - �ش ذ م م   جمهول حمل 
قد  فلوري�ش    بوين�سو�سي�سو  التنفيذ/ جا�سمني  ان طالب  االقامة مبا 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )6800( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باال�سافة 
اىل مبلغ 900 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1782   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهم/1- �سركة تهائم التجارية - ذ م م 2- عي�سى �سديق تهامي ب�سفته كفيل 
و�سامن ملديونية �سركة تهائم التجارية - ذ م م 3-�سركة م�ستاق ا�سا للتجارة العامة ذ م م  
ب�سفتها كفيلة و�سامنة ملديونية �سركة تهائم التجارية - ذ م م 4- م�ستاق ا�سا �سديق تهامي  
عي�سى  عي�سى  حم�سن   -5 م  م  ذ   - التجارية  تهائم  �سركة  ملديونية  و�سامن  كفيل  ب�سفته 
�سديق تهامي تهامي ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية �سركة تهائم التجارية - ذ م م  جمهويل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك الفجرية الوطني - �ش م ع وميثله : حممد عي�سى 
�سلطان ال�سويدي -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ 
او خزينة املحكمة.  وعليه فان  التنفيذ  املنفذ به وق��دره )3765373.61( درهم اىل طالب 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/727 تنفيذ مدين  
الك�سواين  جمهول حمل  املنفذ �سده/1- وائل جربيل حممود  اىل 
العقبة  للكمبيوتر  ر�سرا�ش  التنفيذ/موؤ�س�سة  طالب  ان  مبا  االقامة 
وميثله : خالد حممد عبدالرحمن القا�سمي - قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���له  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب   )164182(
املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/743 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1- وائل جربيل حممود الك�سواين  جمهول حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/احمد حممد ر�سرا�ش الزعبي ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته 
مالك وميثله : خالد حممد عبدالرحمن القا�سمي - قد اأقام عليك الدعوى 
وق��دره )147586(  به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
اىل طالب  العقبة  ب��داي��ة حقوق  2014/112 حمكمة  رق��م  ال��دع��وى  يف  دره��م 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 
تاريخ ن�سر  املذكور خلل 15 يوما من  بالقرار  بحقك يف حالة عدم االلتزام 

هذا االعلن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/4355   

املنذر  : عبد الواحد بن �صبيب العقارية )حاليا( بن �صبيب العقارية )�صابقا( 
املنذر اليهما : 1- ار ايه بي جلوبال للتجارة العامة - �ض ذ م م - �صفتها امل�صتاأجرة 

2- �صيلفاراج فالياكات كاروناكاران  تيكي - حمرر ال�صيكات وملتزم بالعقد - جمهول حمل القامة 

 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5180  عمايل جزئي
�ش.ذ.م.م  واملراقبة  االم��ن  اجهزة  ملعدات  ا���ش  زد  ام  1-ب��ي   / عليه  املدعي  اىل 
جم��ه��ول حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /ك��ل��ي��ف��ورد ج��وي��ل��ريم��و ول��ي��ج��ان  قد 
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 رقم  والر�سوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000   14000(
ال�سكوى:MB174242288AE  وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة م�ساءا   15.00 ال�ساعة   2017/7/19
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5654  عمايل جزئي

حمل  جمهول  ����ش.ذ.م.م  الداخلي  للت�سميم  �سكوير  1-�سفن   / عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  االقامة مبا ان املدعي /نويل برافني بينتو  قد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )35437 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB174545923ae  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�سة يوم اخلمي�ش املوافق 2017/7/27 ال�ساعة 08.30 �ش بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6152  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-����س���رك���ة م���ب���اين دمل����ا ل��ل��م��ق��اوالت ال���ع���ام���ة ��������ش.ذ.م.م 
جم��ه��ول حم���ل االق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /حم��م��د اق���ب���ال خ���ان اول خ����ان  قد 
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 رقم  والر�سوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000   13974(
ال�سكوى:MB172825975AE  وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة م�ساء   15.00 ال�ساعة   2017/7/19
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6390  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جاليبي ���ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د  امل���ني   رو���س��ارو���س��و  /���س��ريم��ي 
 2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(   14718( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
وحددت    mb17465522ae:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
لها جل�سة يوم االحد املوافق 2017/7/23 ال�ساعة 08.30 �ش 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 بثلثة اأيام على االأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2868  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بلوبيل�ش انرتنا�سيونال للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي /�سيف اهلل احمد يار  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )11103 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB168637023AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.1:لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/7/19 ال�ساعة 08.30 �ش بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
وامرت  االأق���ل،  على  اأي���ام  بثلثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

املحكمة بتق�سري مدة االعلن .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5147  عمايل جزئي
حمل  جمهول  �����ش.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  ن��ور  1-ني�سار   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /افتخار احمد �ساكر  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)15488 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB173962043AE  وحددت 
القا�سي  ال�ساعة 8.30 �ش مبكتب  امل��واف��ق:2017/7/23  لها جل�سة يوم االحد 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4474  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ال�سعاع الذهبي للمقاوالت ���ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مب��ا ان امل��دع��ي /خ��رم ف���اروق ف���اروق اح��م��د  ق��د اأق���ام عليك ال��دع��وى ومو�سوعها 
 1000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)1650  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
  MB171520762AE/2017:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م( 
مبكتب  ���ش   8.30 ال�ساعة  امل����واف����ق:2017/7/23  االح���د  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 بثلثة اأيام على االأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/2119  عمايل  جزئي 

اىل املدعي عليه/1- توتا�ش ملقاوالت البناء �ش.ذ.م.م فرع دبي جمهويل حمل االقامة مبا 
ان املدعي/حممد فيلكاثرا فاالبيل نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 
2017/6/12  يف الدعوى املذكورة اعله ل�سالح/حممد فيلكاثرا فاالبيل بحكمت املحكمة 
ت��وؤدي للمدعي مبلغ )74349 دره��م( وتذكرة  باأن  املدعى عليها  بالزام  مبثابة احل�سوري 
العودة اىل موطنه او قيمتها نقداما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �ساحب عمل 
املدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عدا  امل�سروفات واعفت  باملنا�سب من  والزمتها  اخر 
ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا االعلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
احلكومة التون�صية توؤكد:

طلب الكونغر�س عدم اإدانة اإ�صرائيل ل يلزم تون�س يف �صيء
•• الفجر - تون�س - خا�س

   ق����ال امل�ست�س����ار لدى رئي�ش احلك�����ومة التون�سية املكّلف مبلف 
اال�ستثمار، لطفي بن �سا�سي، اأم�ش اجلمعة يف ت�سريح اذاعي، 
االأم�����ريكي  الكونغر�ش  ن��واب  من  ع����دد  طل�����ب  بخ�س����و�ش 
الطل����ب  هذا  اإن  الدولية  باملنظم�����ات  اإ�س�����رائيل  اإدان��ة  ع�����دم 
ال يلزم تون�ش يف �سيء، موؤكدا اأّن الوفد التون�سي الذي رافق 
لل�سراع  يتطّرق  مل  وا�سنطن  اىل  زيارته  يف  ال�ساهد  يو�سف 
التي  االأط����راف  م��ن  ط��رف  اأي  م��ع  اال�سرائيلي  الفل�سطيني 

التقاها.
   وكان رئي�ش احلكومة يو�سف ال�ساهد قد اأكد اأن تون�ش غري 
معنية بالنقطة العا�سرة من الئحة نواب الكونغر�ش واملتعلقة 
ما  على  تنطوي  التي  والتدابري  القرارات  جميع  دعم  بوقف 

اعتمُرب متييزا �سد اإ�سرائيل.
   ويذكر اأن عددا من اأع�ساء جلنة ال�سوؤون اخلارجية مبجل�ش 
احلكومة  رئي�ش  زي��ارة  مبنا�سبة  تقدموا  االمريكي  ال�سيوخ 
التون�سية يو�سف ال�ساهد اىل وا�سنطن بلئحة حتّث “بقوة” 
احلكومة التون�سية على وقف دعم جميع القرارات والتدابري 

اأو  اإ�سرائيل  االأخرى التي تنطوي على ما اعترب متييزا �سد 
ت�ستهدفها يف منظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة 

وغريها من منظمات االأمم املتحدة.
ال�سلطات  تبذل  اأن  ���س��رورة  على  اللجنة،  اأع�ساء  اأك��د  كما     
اإىل  التون�سيني  اجلهاديني  حتول  ملنع  اجلهود  كل  التون�سية 
امل��ج��اورة لتون�ش للتعاون مع  ال��دول  �سوريا وال��ع��راق، داع��ني 

حكومة يو�سف ال�ساهد، 
احلدود  وت��اأم��ني  االإره��اب��ي��ة،  للتهديدات  الت�سدي  اأج��ل  م��ن 

ودعم االنتقال الدميقراطي يف تون�ش.

•• الفجر - خرية ال�صيباين

   يتوا�صل م�صل�صل ك�صف احلقائق حول تواطوؤ حمتمل 
بني دونالد ترامب ورو�صيا. وقد ك�صفت �صحيفة 

نيويورك تاميز رابطا جديدا، وهذه املرة بني فريق 
حملة املر�صح اجلمهوري وحمامية رو�صية، ناتاليا 

فيزيلنيت�صكايا على عالقة بالكرملني التي التقاها 
دونالد ترامب البن، جنل ترامب، وجاريد كو�صرن، 

�صهره، وبول مانافورت، مدير حملته النتخابية 
حينها، يف يونيو 6102 وكانت النتخابات التمهيدية 
للحزب اجلمهوري قد انتهت، وبات من �صبه املوؤكد اأن 

دونالد ترامب �صيكون مر�صح احلزب للرئا�صة.

نيويورك  ���س��ح��ي��ف��ة  وت����وؤك����د     
تاميز، اأن دونالد ترامب جونيور 
وعدته  الأن��ه��ا  لقائها  على  واف���ق 
مب����ع����ل����وم����ات ت�����دي�����ن ه����ي����لري 
واث��ق��ة من  ك��ان��ت  ال��ت��ي  كلينتون، 
احل�����س��ول ع��ل��ى ت��ر���س��ي��ح احلزب 
واع���رتف دونالد  ال��دمي��ق��راط��ي. 
هذا  اأن  اأخ�������ريا  االب������ن  ت����رام����ب 
ال��ل��ق��اء ق���د ح����دث، واأن�����ه يخ�ش 

فعل هيلري كلينتون.
   اأ�سارت هذه املراأة اىل انها متلك 
اأف��رادا على  اأن  معلومات مفادها 
اللجنة  ب��رو���س��ي��ا مي���ول���ون  ���س��ل��ة 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة لدعم  ال��وط��ن��ي��ة 
ت�سريحاتها  وج����اءت  ك��ل��ي��ن��ت��ون. 
تقدم  مل  وغ��ام�����س��ة..  ملتب�سة، 
توؤكد  معلومات  اأو  تفا�سيل  اأي 
تبنّي  م��ا  و���س��رع��ان  ت�سريحاتها، 
اي معلومة  لي�ش يف حوزتها  اأن��ه 

مهمة .
    كما ك�سفت �سحيفة نيويورك 
تاميز اأي�سا، اأنه قبل اللقاء، اأمُبلغ 
طريق  عن  االب��ن  ترامب  دونالد 
الوثائق  اأن  اإل��ك��رتون��ي��ة،  ر���س��ال��ة 
املحامية  ل����ه  ���س��ت�����س��ل��م��ه��ا  ال���ت���ي 
ال��رو���س��ي��ة ه���ي ج����زء م���ن حملة 
احل���ك���وم���ة ال���رو����س���ي���ة م����ن اجل 

م�ساعدة تر�سيح والده.
    يف 11 يوليو، ن�سرت ال�سحيفة 
ر�سائل  م���ن  م��ق��ت��ط��ف��ات  ك���ذل���ك 
دونالد  ف��ي��ه��ا  ك��ت��ب  اإل���ك���رتون���ي���ة 
ترامب االبن اأنه اإذا كان هذا هو 
ما تقولينه فان الفكرة تروق يل 

موؤامرة تقول اإن اجلمهوريني قد 
و�سعوا خطة تن�ست على مكتبه، 
نيويورك  �سحيفة  حينها  نقلت 
ت����امي����ز. يف ذل�����ك ال�����وق�����ت، اأك����د 
بت�ساميم  زّوده  م�سدرا  اأن  بريو 
مكتبه،  فيه  يوجد  ال��ذي  للمبنى 
ال��ت��ي يريدون  ال��ه��وات��ف  واأرق�����ام 

التن�ست عليها.  
 قال ال�سيد بريو انه �سلم الوثائق 
اأن  م��ن��ه  طلبت  ال��ت��ي  لل�سلطات، 
يقوم بت�سجيل �سوته الذي ميكن 
واأكد  عم للفخ.  اأن ت�ستخدمه كطمُ
يف  الفيدرايل،  التحقيقات  مكتب 

اأغ�سط�ش، 
االتهامات،  هذه  حول  يحّقق  انه 
على  الت�سجيلت  ت��ل��ك  واق����رتح 
م����دي����ر ح���م���ل���ة ب����و�����ش يف والي����ة 
مقابل  اأوبريويرت  جيم  تك�سا�ش، 
ه���ذا  رف���������ش  دوالر.    2500
ا����س���ع���ار مكتب  االأخ�������ري، وت�����وىل 

التحقيقات الفدرايل.
   وق����د ان���زع���ج ج��ي��م اوب���روي���رت 
ب�سكل خا�ش من حماولة مكتب 
تلك،  ال���ف���ي���درايل  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
اجلرمية،  ارت���ك���اب  اإىل  ل��دف��ع��ه 
لكنه قاوم ذاك االغراء، كما حّياه 
اآنذاك. انه موقف  الرئي�ش بو�ش 
بعيد جدا عن املوقف الذي، على 

ما يبدو، 
ف���ري���ق حملة  اأع�������س���اء  اأظ����ه����ره 

دونالد ترامب.
------------------------

عن �صليت الفرن�صية

ف�سل  خ���لل  وخ�سو�سا  ك��ث��ريا، 
ال�سيف.

ك��ل هذا  ان  ال�سحيفة،  وت���رى     
يعترب “اأول موؤ�سر علني على ان 
بع�ش اأع�ساء فريق حملة دونالد 
ت��رام��ب، على االأق����ل، ك��ان��وا على 

ا�ستعداد لقبول م�ساعدة رو�سيا.

غري وارد يف ال�صابق
   هذه النقطة هي، ب�سكل خا�ش، 
حمل جدل داخل العامل ال�سيا�سي 
االأمريكي. ويف هذا ال�سياق، اجرت 
هوف بو�ست ح��وارات مع العديد 
اال�سرتاتيجيني  اخل������رباء  م���ن 
اجل��م��ه��وري��ني ال���ذي���ن ع��م��ل��وا يف 
العديد من احلملت )الرئا�سية 
على  اجمعوا  االأحيان(،  بع�ش  يف 
تاأكيد انه ال اأحد منهم �سارك يف 

مثل هذا االجتماع.
   ودون احلديث عن م�ساعدة من 
طرف دولة اأجنبية، فان كل اعانة 
فيها يف احلملت  م��رغ��وب  غ��ري 
الرئا�سية. وهذا ما الحظه اأي�سا 
�سحفي باملوقع االخباري “فايف 
ثريتي ايت” يف احللقة االأخرية 

ال�سيا�سي  ال����ب����ودك����ا�����س����ت  م�����ن 
للموقع.

    »اإذا اقرتب الرو�ش من هيلري 
هذه  منحها  وع��ر���س��وا  كلينتون 
املعلومات، ال �سيء ي�سمح بالقول 
ان��ه��ا ك��ان��ت ���س��ت��ق��ب��ل. وق���د �سبق، 
فريق  ت��ل��ق��ى  ان   ،2000 ع�����ام 
جمهول  ط�����ردا  غ����ور  اآل  ح��م��ل��ة 
امل�����س��در ت�����س��ّم��ن ع��ن��ا���س��ر اإع����داد 
ومت  بو�ش،  دبليو  ج��ورج  مناظرة 
التحقيقات  مكتب  اىل  ت�سليمها 
ال��ف��ي��درايل. وال ���س��يء ي��دل على 
اأن��ه��م اأع�����س��اء ف��ري��ق ت��رام��ب كان 
اأنا  االجتماع..  هذا  قبول  عليهم 
اأم  قانونيا  ك��ان  اإذا  م��ا  اأع���رف  ال 
التعامل  باإمكانهم  كان  ولكن  ال، 

بطرق عديدة ».

فيديو و200 �صفحة
ت����ل����ق����ى   ،2000 ع�������������ام     
الدميقراطيون فعل طردا اأر�سله 
جم��ه��ول، وك����ان ب��داخ��ل��ه حوايل 
ال���وث���ائ���ق،  م����ن  ���س��ف��ح��ة   200
وف�����ي�����دي�����و حت�������س���ري امل����ن����اظ����رة 
�ستجمع  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��رئ��ا���س��ي��ة 

بعد  غ��ور  واآل  بو�ش  دبليو  ج��ورج 
ع�����س��و يف  ���س��رع  اأ���س��اب��ي��ع.  ب�سعة 
توما�ش  غ����ور،  اآل  ح��م��ل��ة  ف��ري��ق 
قبل  الفيديو  داوين، يف م�ساهدة 
ان يدرك بعد دقيقة ما حتتويه، 
وات�سل مبحاميه، الذي �سلم كل 
التحقيقات  مكتب  اىل  ال��وث��ائ��ق 

الدفع لرتكاب اجلرمية
ذلك،  �سنوات من      قبل ثماين 
بو�ش  مع�سكر  ك��ان   ،1992 ع��ام 
اأي�سا  امل��رة، قد تعامل  االأب ه��ذه 
مع مثل هذه احلالة. خلل تلك 
امل�ستقل  امل��ر���س��ح  ���س��رع  احل��م��ل��ة، 
نظرية  ت���روي���ج  يف  ب����ريو  رو������ش 

لتوريطي  حم��اول��ة  يف  ال��ف��ي��دي��و 
ال�سليم  ال�����س��يء  م�����س��اع��دت��ي،  اأو 
ه��و عدم  فعله  ينبغي  ك��ان  ال���ذي 

االحتفاظ بذاك الطرد«.
اأ���س��ه��ر، ان��ه��زم اآل     وب��ع��د ب�سعة 
بو�ش  دبليو  ج��ورج  واأ�سبح  غ��ور، 

الرئي�ش 43 للواليات املتحدة.

توما�ش  ���ل  وف�������سّ ال����ف����ي����درايل.  
داوين الحقا عدم لعب دور جورج 
املناظرة  اإع��داد  اأثناء  بو�ش  دبليو 

الرئا�سية. 
ان��ه رمبا  لفريق احلملة،  »قلت    
األعب دور بو�ش،  اأن  لي�ش منا�سبا 
وقبلوا. لي�ش مهما من اأر�سل ذاك 

هل كانت هيلري �ستقبل بالعر�ش الرو�سي

مل ي�سقط بو�ش االب يف الفخ

دونالد ترامب االبن وقع يف اجلّب الرو�سي

ال�ساهد خلل زيارته لوا�سنطن

فريق حملة ترامب �صكل ال�صتثناء:

املر�صحون للبيت الأبي�س وامل�صاعدات اخلفية...!
- تعامل مع�صكر بو�ض الأب اأي�صا مع مثل هذه احلالة ومل ي�صقط يف الفخ

هجمات احلركة ع�سية انتخابات 
اجراوؤها  مقرر  كينيا  يف  رئا�سية 
يف 8 اغ�سط�ش القادم، ترى فيها 
امل�ساركة  ب��ح��ج��ة  ه��دف��ا  احل��رك��ة 
جنوب  يف  ل��ك��ي��ن��ي��ا  ال���ع�������س���ك���ري���ة 
ال�سومال يف 2011 يف اطار قوة 
االحت����اد االف��ري��ق��ي ال��ت��ي حتارب 

هذه املجموعة املتطرفة.
يف  الكينية  ال��ق��وات  انت�سار  ومنذ 
الق�ساء  يف  للم�ساركة  ال�سومال 
تعر�ست  ال�����س��ب��اب،  ح��رك��ة  ع��ل��ى 
االعتداءات،  م��ن  للعديد  كينيا 
املركز  ع��ل��ى  ال���ه���ج���وم  ���س��ي��م��ا  ال 
نريوبي  يف  و���س��ت��غ��ي��ت  ال���ت���ج���اري 
�سبتمرب 2013 الذي اوقع 67 
قتيل، كما والهجوم على جامعة 
غاري�سا ابريل 2015 الذي اوقع 

148 قتيل. 
م�سلحة  اع��ت��داءات  موجة  وكانت 
 2014 ال�سباب يف  �سنتها حركة 
ق��ت��ي��ل يف   100 ق���راب���ة  اوق���ع���ت 
تدهور  اىل  وادت  الم���و،  منطقة 
ال�������س���ي���اح���ي���ة يف ه���ذه  احل�����رك�����ة 

املنطقة ال�ساحلية.

•• نريوبي-اأ ف ب:

عملية  يف  ا�سخا�ش  خم�سة  قتل 
ت��ع��م��ل مديرة  ره��ي��ن��ة  ل��ت��ح��ري��ر 
اختطفها  ك���ان  ك��ي��ن��ي��ة  وزارة  يف 
يف  ال�سباب  حركة  م��ن  م�سلحون 
ما  بح�سب  كينيا،  ���س��رق  يف  الم��و 

اعلنت م�سادر امنية.
املعوي،  مرمي  م�سلحون  وخطف 
يف  العامة  اال�سغال  ق�سم  مديرة 
يف  الكينية  التحتية  البنى  وزارة 
منطقة المو على احدى طرقات 
 16:00 ال�����س��اع��ة  ق���راب���ة  الم����و 
ا�ستدعى  م���ا  غ(  ت   13:00(
لل�سرطة  م�سرتكة  عملية  تنفيذ 
ما  بح�سب  الإن���ق���اذه���ا،  واجل��ي�����ش 
ال�سرطة  يف  كبري  م�سوؤول  اعلن 

الكينية طلب عدم ك�سف ا�سمه.
وبعد ان خرجت ال�سيارة امل�سرعة 
اخلاطفون  ا���س��ت��خ��دم��ه��ا  ال���ت���ي 
اثناء  م�سارها  الرهينة عن  لنقل 
توجهها نحو احلدود ال�سومالية 
ح�سل ت��ب��ادل الط���لق ال��ن��ار بني 

اخلاطفني وقوات االمن.

موؤكدا �سقوط �سحايا.
اجلماعة  ال�سباب،  حركة  وكثفت 

املرتبطة بالقاعدة، 
من  االخ������������رية  اال������س�����اب�����ي�����ع  يف 
هجماتها يف منطقة الم��و، حيث 
 20 م��ق��ت��ل  اىل  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا  ادت 
مدنيني  ع�سرة  وق��راب��ة  �سرطيا 
يف  الت�سعيد  وي��ات��ي  م��اي��و.  م��ن��ذ 

وبح�سب ت�سريح امل�سوؤول االمني 
ل��وك��ال��ة ف��ران�����ش ب��ر���ش ف��ق��د قتل 
رجال  اربعة من  النار  اط��لق  يف 

االمن ومرافق املعوي.
اجلي�ش  با�سم  املتحدث  ي�ساأ  ومل 
ت��ف��ا���س��ي��ل ب�سان  اع���ط���اء  ال��ك��ي��ن��ي 
الظروف  او  ال��ع��م��ل��ي��ة  ح�����س��ي��ل��ة 
انه  اكد  انه  املرافقة للهجوم. اال 

مت انقاذ املعوي.
ونقلت الرهينة املحررة بالطائرة 
ولكن  العلج  لتلقي  نريوبي  اىل 
كانت  اذا  م��ا  ح���ول  م��ع��ل��وم��ات  ال 
ب�سبب  ام  ب�سبب احل��ادث  ا�سيبت 

اطلق النار.
واع���ل���ن ق��ائ��د ال�����س��رط��ة يف المو 
املعوي  ان��ق��اذ  ان��ه مت  كيينغ  الري 

كينيا  يف  رهينة  لتحرير  بعملية  قتلى  �صحافيون ينددون بتهديدات ال�صلطة يف فنزويال 5 
•• كراكا�س-اأ ف ب:

نددت نقابات �سحافية يف فنزويل بالتهديدات املوجهة 
الثاين  امل�سوؤول  ت�سريحات  بعد  ال�سحافة،  حرية  اىل 
ال�سحافيني  اتهم  ال��ذي  كابيلو  دي��و���س��دادو  النظام  يف 

بالتواطوؤ يف انفجار ادى اىل ا�سابة �سبعة ع�سكريني.
بيان،  فنزويل يف  االجنبية يف  ال�سحافة  هيئة  واأعلنت 
واجلرنال  كابيلو  النائب  وت��ه��دي��دات  اتهامات  نرف�ش 

�سريجيو ريفريو قائد احلر�ش الوطني.
واكد كابيلو م�ساء االربعاء ان انفجار “قنبلة” ادى اىل 
ا�سابة �سبعة جنود االثنني املا�سي خلل ا�سطرابات يف 
موجودين  كانوا  �سحافيني  بتواطوؤ  وح�سل  كراكا�ش، 

ال��ع�����س��و الوا�سع  يف م��ك��ان وق����وع االن���ف���ج���ار.وردد ه���ذا 
مادورو،  نيكوال�ش  اال�سرتاكي  الرئي�ش  نظام  النفوذ يف 
ان  اك��د  ك��ان  ال��ذي  �سدى ت�سريحات للجرنال ريفريو 
املرا�سلني “كانوا يعرفون ان العبوة املتفجرة كانت هنا، 
وراأوا رجال احلر�ش مارين من دون ان يلفتوا نظرهم، 
لكنهم بقوا لت�سجيل ما يح�سل.واكد النائب كابيلو يف 
عرافني  لي�سوا  التلفزيون،  على  اال�سبوعية  مداخلته 
ما  ت��ع��رف��ون  كنتم  الأن��ك��م  ه��ن��اك  كنتم  اغ��ب��ي��اء.  ول�سنا 
�سيح�سل.واعربت هيئة ال�سحافة االجنبية يف فنزويل 
اليها  متت  ال  اعمال  يف  ال�سحافة  الإق��ح��ام  اال�سف  عن 
ال�سحافيني،  ال�سلطات اىل احرتام عمل  ب�سلة، ودعت 

على �سعيدي احلرية واالمن.

- ل �صيء ي�صمح بالقول اإن هيالري كلينتون كانت �صتقبل بعر�س الرو�س منحها معلومات 

- �صّلم فريق حملة اآل غور وثائق و�صلته تتعلق ببو�س البن اىل مكتب التحقيقات الفدرايل
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العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4229  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ايه يو ا�ش للكهروميكانيكية �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /حممد مزمل اعظم حممد اعظم �سديقي  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)98950 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
)1000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb172465273ae  وحددت 
 ch1.A.5:لها جل�سة يوم اخلمي�ش املوافق:2017/8/3 ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق���ل،  على  اأي���ام  بثلثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3686  عمايل جزئي
االقامة  حمل  جمهول  ����ش.ذ.م.م  الفنية  للعمال  1-اوبليفني   / عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى  مبا ان املدعي /ميان حممد فهيم ر�سا ميان لياقت علي  قد 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)60030 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB172094400AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   2000(
مبكتب  ���ش   8.30 ال�ساعة  امل����واف����ق:2017/8/3  اخلمي�ش  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 بثلثة اأيام على االأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1972  عمايل جزئي
���ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة  اىل املدعي عليه / 1-الديرة للعمال الفنية 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  مبا ان املدعي /خالد احمد ي�سن الكومي  قد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)30465 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1000 
يوم  جل�سة  لها  وح���ددت    MB170491468AE:ال�سكوى رق��م  دره���م( 
اخلمي�ش املوافق:2017/8/31 ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4466  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-م��ط��ع��م ال��ل��وؤل��وؤ االب��ي�����ش جم��ه��ول حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان 
املدعي /حممد ار�ساد حممد وازير  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   34949( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB172355057AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/8/7 ال�ساعة 08.30 �ش 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 بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4726  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ار�سلن وجام�سيد للخدمات الفنية  �ش ذ م م  - جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي /رحمت علي عبدالعفور  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )20007 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB172128555AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.1:لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/8/7 ال�ساعة 08.30 �ش بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5234  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بون لل�سياحة جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /  �سارافانان 
عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �سوبرامانيان  
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000  وقدرها )73600 
رقم ال�سكوى:MB174226656AE  وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 
2017/8/7 ال�ساعة 08.30 �ش 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 بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/6232  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-فالكون اي كورب م.د.م.�ش جمهول حمل االقامة مبا ان 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  املدعي /جمال م��روان نظمي عبداحلق  قد 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   198398( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
)1500 درهم( وبالر�سوم وامل�ساريف .وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ش املوافق 
2017/8/3 ال�ساعة 08.30 �ش 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 بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5741  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-عناية لتجميع النفايات �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /جول بارم خان غلم خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   10193( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB174141297AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
 ch1.A.1:جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/7/19 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/6495  عمايل جزئي

االقامة  حمل  جمهول  كو�سى  لوكى  كو�سى  لوكى  1-موني�ش   / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي /كري�سيل�ش ديجيتال للعلنات �ش.ذ.م.م  قد اأقام عليك الدعوى 
والر�سوم  دره����م(   10000( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا 
يوم  جل�سة  لها  وح���ددت    mb174508305ae:ال�سكوى رق��م  وامل�����س��اري��ف 
االثنني املوافق 2017/7/24 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4231  عمايل جزئي
االن��اره ولوازمها ذ.م.م جمهول  ادوات  ال��ربق لتجارة  املدعي عليه / 1-�سوء  اىل 
الدعوى  اأق��ام عليك  ال�سلخدي  قد  املدعي /غيث معت�سم  ان  حمل االقامة مبا 
عودة  وتذكرة  دره��م(   64007( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
  mb173315764ae:مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
مبكتب  �ش   08.30 ال�ساعة   2017/8/3 امل��واف��ق  اخلمي�ش  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 بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/1719  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- م�ساعدة ال�سلح مكيفات الهواء واالجهزة الكهربائية و�سيانتها 
�ش.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 
املحكمة  ا�سلم حممد بحكمت  ل�سالح/�سيد  اعله  املذكورة  الدعوى  2017/6/13  يف 
درهم   )19.083( مبلغ  للمدعي  ت���وؤدي  ب��اأن  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  احل�سوري  مبثابة 
وتذكرة عودة ملوطنه عينا او مقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بالعمل لدى �ساحب 
عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه منها . حكما 
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثلثني  خ��لل  لل�ستئناف  قابل  احل�سوري  مبثابة 
اآل  را�سد بن �سعيد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  با�سم �ساحب  لن�سر هذا االع��لن �سدر 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5764  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-العا�سمة لل�سقق الفندقية �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ني�ساد   /دهارمندرا  املدعي  ان  مبا 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   13000( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB174567249AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
 ch1.A.1:جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/7/19 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5765  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-تو فريندز للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د  ك��ل حممد   امل��دع��ي /حممد عريف  ان  مب��ا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )14769 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB174584627AE  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/7/19 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4913  عمايل جزئي

االقامة  ���ش.ذ.م.م جمهول حمل  للتجارة  الربيع  / 1-اختيارات  عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي /اخرت علي بروهي علي اكرب  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   6600( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
ال�سكوى:MB173443650AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
لها جل�سة يوم االحد املوافق 2017/7/23 ال�ساعة 08.30 �ش 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 بثلثة اأيام على االأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5782  عمايل جزئي

االقامة  ������ش.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل  م��ون��دو  بيكولو  1-م��ق��ه��ى   / امل��دع��ي عليه  اىل 
مب��ا ان امل��دع��ي /اح��م��د ع��ب��د ال��ع��زي��ز فتحي ع��ب��دال��ع��زي��ز زي����دان ال��ع��ب��د  ق��د اأقام 
درهم(   5400( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
ال�سكوى  وب��ال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف يف  ع���ودة مببلغ وق���دره )2000 دره���م(  وت��ذك��رة 
املوافق  االرب���ع���اء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت    AE172072742MB:رقم
2017/7/19 ال�ساعة 15.00 م�ساءا 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 بثلثة اأيام على االأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5241  عمايل جزئي
االقامة  حمل  جمهول  ����ش.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  1-ك��ريوي��ل   / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي /جودوين ايتاباه اكايا  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )4398 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB173585866AE/2017  وحددت لها جل�سة 
لذا   ch1.A.1:بالقاعة م�ساءا   15.00 ال�ساعة   2017/7/19 املوافق  االربعاء  يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5384  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-حممد �سعيد فاروقي خلدمات احلرا�سة ���ش.ذ.م.م جمهول 
بخاري   علي  �سوكت  �سيد  �ساه  علي  �سداقت  /�سيد  املدعي  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل 
ع��م��ال��ي��ة وقدرها  امل��ط��ال��ب��ة مب�ستحقات  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام  ق��د 
)9933 دره����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )800 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف رقم 
املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت    mb174292609ae:ال�سكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  القا�سي   مبكتب  بالقاعة   �سباحا    8.30 ال�ساعة   2017/7/19
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5803  عمايل جزئي

ال��دول��ي��ة ال���س��لح االج��ه��زة االلكرتونية  ري��ن��ب��و  امل��دع��ي عليه / 1-ي��ورك�����ش  اىل 
������ش.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /اح��م��د حم��م��ود �سابر حممد  
ع��م��ال��ي��ة وقدرها  امل��ط��ال��ب��ة مب�ستحقات  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام  ق��د 
رقم  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره����م(  ع���ودة مببلغ )2000  وت��ذك��رة  دره����م(   3000(
املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB173636921AE:ال�سكوى
2017/7/19 ال�ساعة 15.00 م�ساءا 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 بثلثة اأيام على االأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5857  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-هاي اليف لنقل الركاب باحلافلت املوؤجرة �ش.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي /�سعيد با�سا وزير با�سا  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )9.292.9 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB173429518AE  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/7/17 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5512  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اوب��ال جراند للو�ساطة العقارية جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /�سارلني فلوري�ش باريتو  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   9700( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb174101723ae  وحددت لها جل�سة 
لذا   ch1.A.2:بالقاعة ال�ساعة 15.00 م�ساءا  املوافق 2017/7/19  االربعاء  يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5376  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سركة زمرة للمعار�ش جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  فيلفانيا   فوينتي  دي��ل  /الري��ن��ي 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   12000( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb173661553ae  وحددت لها جل�سة 
لذا   ch1.A.2:بالقاعة ال�ساعة 15.00 م�ساءا  املوافق 2017/7/19  االربعاء  يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/7694  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مطعم ومقهى �سوريانا جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /

ربيع ح�سن �سكاف  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية 

وقدرها )257131 درهم( رقم ال�سكوى:MB165666051AE  وحددت لها 

 ch1.A.1:جل�سة يوم اخلمي�ش املوافق 2017/7/27 ال�ساعة 08.30 �ش بالقاعة

من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل  .

رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4633  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-خالد �سناءاهلل للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /حممد �سديق خور�سيد احمد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )8908 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )800 درهم( 
لها  وحددت    AE172164900MB:رقم ال�سكوى  يف  وامل�ساريف  والر�سوم 
 ch1.A.1:بالقاعة ال�ساعة 08.30 �ش  املوافق 2017/7/19  االربعاء  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 بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3792  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-حممد ا�سلم حق نواز لل�سحن �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /حممد قمر احل�سن علي حممد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
وتذكرة عودة مببلغ وقدره  درهم(  املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )16682 
  AE17059468MB:رقم ال�سكوى  يف  وامل�ساريف  وبالر�سوم  دره��م(   800(
�ش   08.30 ال�����س��اع��ة   2017/7/19 امل���واف���ق  االرب����ع����اء  ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على 

االأقل ، وامرت املحكمة بتق�سري مدة االعلن .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



السبت   15   يوليو    2017  م   -   العـدد  12070  
Saturday  15   July   2017  -  Issue No   12070

15

املال والأعمال

الألفية جيل  ثروات  اإدارة  حول  بي�صاء  وثيقة  عن  يك�صف  الرثوات  لإدارة   UBS
•• دبي-الفجر:

 اأ�سدر مكتب اال�ستثمار الرئي�سي التابع ملجموعة ’UBS الإدارة الرثوات‘ 
اأهمية  اإدارة ثروات جيل االألفية، ركز من خللها على  وثيقة بي�ساء حول 
اإدارة ثروات  �سيا�سات  اإع��ادة حتديد  املعلومات واالت�سال ودوره��ا يف  تقنيات 

جيل االألفية واالأ�ساليب التي يعمل بها امل�ست�سارون على خدمة عملئهم.
فمع االنت�سار الوا�سع الذي ت�سهده التقنية، ي�ستعد جيل االألفية وم�ست�ساريهم 
تتخطى  للرثوات،  رقمية خم�س�سة  من�سات  تتمثل يف  اأو�سع  لريادة حركة 
الدولية.  احل���دود  وت��ت��ج��اوز  املتكاملة  املالية  للخدمات  التقليدي  املفهوم 
وخلل هذه احلقبة التي تت�سم باالت�سال االجتماعي القوي، �سيتم تف�سيل 
فر�ش  م�سدر  الإيجاد  امل�ست�سارين  م�ساعدة  على  القادرة  الرقمية  ال�سبكات 
روؤو�ش  ومالية على  اجتماعية  عائدات  للعملء، مبا يف ذلك حتقيق  دولية 

املال اخلا�سة بهم. 
اأظهرت اآخر اإح�سائية عاملية ل� UBS ، اأن %43 من اأفراد جيل االألفية 
اأمنهم  على  توؤثر   اإيجابية  ميزة  اأنها  على  التقنية  مهاراتهم  اإىل  ينظرون 
املايل لتحل يف املرتبة الرابعة على قائمًة ت�سم 16)عامًل موؤثراً، باملقابل، 
عام،  وب�سكل  اإيجابية.  ميزة  بلدهم  يف  العمل  �سوق  اأن  فقط   36% اعترب 
م�ستواهم  اأن  قالوا  الذين  من   61% مع  االأوىل  املرتبة  يف  املعرفة  ج��اءت 
الرقمية  العالية للمعرفة  القيمة  اإىل  اإ�سايف، ما ي�سري  التعليمي هو عامل 

لدى امل�ست�سارين وعملئهم من جيل االألفية.
قال مارك هيفيليه، رئي�ش �سوؤون اال�ستثمارات العاملية لدى ’UBS الإدارة 
الرثوات: "يف ع�سرنا احلايل الذي يت�سم باملزيد من االت�سال االجتماعي، 
اأظ��ه��ر جيل االل��ف��ي��ة م��ن اأ���س��ح��اب ال����رثوات وال��ع��م��لء االآخ��ري��ن اهتماماً 
متزايداً يف االبتكارات مثل املن�سات الرقمية وحلول اال�ستدامة واال�ستثمار 
وامل�ست�سارين  الرثوات  اأتاح فر�ساً متجددة ملديري  الذي  االأمر  املوؤّثر، وهو 
املاليني لتطوير قدراتهم الرقمية وتوظيف روؤو�ش املال اخلا�سة للم�ساعدة 
الرئي�ش  �سمايلز،  �سيمون  قال  ا�ستدامة." من جانبه  اأك��رث  العامل  يف جعل 
لدى  ال�سخمة  ال���رثوات  اأ�سحاب  م��ن  ل��لأف��راد  اال�ستثمار  ل�سوؤون  العاملي 
يف  ال�سباب  العامليني  القادة  قائمة  اأع�ساء  واأحد  الرثوات‘،  الإدارة   UBS’
الرثوات  ذوي  االألفية  جيل  من  عملئنا  اإن  العاملي:  االقت�سادي  املنتدى 
من  اال�ستثمارات  وح�سد  الرقمي  االت�سال  مفاهيم  نحو  التوّجه  ي��ق��ودون 
اأجل امل�سلحة العامة، ولتلبية االحتياجات املتعلقة بذلك، يجب على مديري 
الرقمية  للخدمات  ق�سوى  اأهميًة  يولوا  اأن  املاليني  وامل�ست�سارين  ال��رثوات 
اجلديدة مثل ال�سبكات املالية وم�ساعدة اال�ستثمار املوؤثر ال�سائد واملبادرات 
 UBS املرتبطة باال�ستدامة. وبدوره، قال علي جانودي، رئي�ش جمموعة 
و�سمال  االأو���س��ط  وال�����س��رق  وال�سرقية  الو�سطى  اأوروب����ا  يف  ال���رثوات  الإدارة 
اأفريقيا وفرن�سا وبلجيكا: اأظهرت درا�ساتنا اأن اأبناء جيل االألفية يف منطقة 
ب�سكل  وي��رك��زون  وري��ادي��ون  جمتهدون  بكونهم  يتميزون  االأو���س��ط  ال�سرق 

خا�ش على التوا�سل االجتماعي، ففي االإح�سائية التي اأجريناها حول جيل 
%52 من الذين  اأ�سار  املا�سي،  االألفية يف االإم��ارات العربية املتحدة العام 
 23% مع  باملقارنة  العمل  عن  التقاعد  ينوون  ال  اأنهم  اآراوؤه���م  ا�ستطلعت 
على امل�ستوى العاملي، يف حني قال %91 اأنهم بداأوا عملهم اخلا�ش اأو اأنهم 
يتطلعون اإىل ذلك يف امل�ستقبل القريب. كذلك االأمر فاإن اأبناء جيل االألفية 
االأكرث  ال�سيغة  تكون  حتى  اجتماعية  و�سبكات  علقات  لتاأ�سي�ش  يتطلعون 
اأهمية لرثوتهم. وبناًء على ذلك، ت�ستمر UBS يف تطوير التوا�سل كعامل 

رئي�سي لعرو�سها من اإدارة الرثوات.

فر�ض جيل الألفية
من املتوقع اأن ت�سل الرثوة التي ميتلكها جيل االألفية اإىل 24 ترليون دوالر 
بحلول العام 2020، اأي ما يعادل تقريباً 1.5 �سعف اإجمايل الناجت املحلي 
للواليات املتحدة االأمريكية1. فقد متكن جيل االألفية من تاأ�سي�ش اأعمال 
متويل  من  ومتكنوا  املواليد  طفرة  ف��رتة  جيل  اأ�س�سها  التي  ب�سعف  تقّدر 
ال�سمالية  اأمريكا  ويف  اأ���س��رع.  زمنية  م��دة  خ��لل  االأوىل  الثمانية  �سنواتهم 
وحدها، �سيقوم جيل طفرة املواليد بتوريث ما يقارب 30 ترليون دوالر اإىل 

جيل االألفية وورثة اآخرين يف )50-2011(.
االأخ��رى يف الطلب على االت�ساالت واخلدمات  االأجيال  االألفية  يقود جيل 
الطلب  ح�سب  للخدمات  امل�ستهلكني  م��ن   49% ميثلون  وه��م  الرقمية، 

 47% اأك���رث. يف ح��ني  اأو  55 ع��ام��اً  %22 مم��ن ه��م بعمر  ب��امل��ق��ارن��ة م��ع 
مفهومهم  من  كجزء  االجتماعية  الو�سائط  ي�ستخدمون  االألفية  جيل  من 

للت�سوق باملقارنة مع %19 من غري جيل االألفية.
اأخرياً، ا�ستطاع التوا�سل العاملي من حتقيق املزيد من الوعي حول امل�ساكل 
العاملية، كما عزز  اهتمام جيل االألفية يف م�سائل اال�ستدامة، اإذ مييل االأفراد 
ممن هم بعمر اأقل من 35 عاماً ب�سكل م�ساعف للن�سحاب من اال�ستثمارات 

التي تعرتيها املخاوف املتعلقة مبدى ا�ستدامتها. 

حلول لكافة الأجيال
الرقمية املخ�س�سة ب�سكل  ملن�سات الرثوات  الرقمية منوذجاً  التجارة  توفر 
متعددة  للمن�سات  ومي��ك��ن  امل��ت��ك��ام��ل��ة،  امل��ال��ي��ة  اخل���دم���ات  م��ف��ه��وم  يتخطى 
اجلن�سيات تلبية الطلب احلايل جليل االألفية والتوجهات الرقمية املتنامية 
املخ�س�سة  والفر�ش  املعلومات  توفري  خلل  من  وذلك  االآخرين،  للعملء 

واجلهات االجتماعية التي ت�سارك العملء اهتماماتهم وم�سالح اأعمالهم
اأو  اجتماعي  تاأثري  خللق  تهدف  التي  وامل��وؤث��رة  امل�ستدامة  اال�ستثمارات  اإن 
بيئي قابل للقيا�ش، هي مثاٌل على املجاالت �سريعة النمو التي تلبي حاجة 
جيل االألفية لل�ستثمارات املزدهرة. ومع اتباع االأجيال االأخرى للنهج الذي 
ي�سري عليه جيل االألفية، ميكن اأن ي�ستفيد القطاع من املزيد من املعلومات 

والنقا�سات املتعلقة بالفر�ش املحلية والدولية.

قطاع خدمات ال�صيارات ين�صط تكنولوجيًا

اأوتوميكانيكا دبي يتناول الق�صايا الرئي�صية التي توؤثر على ال�صناعة
•• دبي-الفجر:

م�����ع ط������رح ق���ط���ع غ����ي����ار ج���دي���دة 
عدد  وت��زاي��د  اأ�سبوعيا،  لل�سيارات 
م���ن ق��ط��ع ال��غ��ي��ار امل���ت���وف���رة على 
اأف�سل  ف������اإن   ال���ع���امل���ي،  ال�����س��ع��ي��د 
ال�سبل التي متّكن حملت اإ�سلح 
ال�����س��ي��ارات م��ن م��واك��ب��ة والتعرف 
غيار  قطع  اإ���س��دارات  جديد  على 
ال�������س���ي���ارات ه���و اال����س���ت���ف���ادة لي�ش 
من  اأي�سا  ولكن  امل���ورد،  من  فقط 

االإنرتنت. 
امل��ت��زاي��د لقطاع  االت�����س��ال  وك����ان 

املو�سوعات  اأحد  املركبات  خدمات 
املعنيني  اه����ت����م����ام  ن����ال����ت  ال����ت����ي 
التجاريني  وال�سارين  بال�سناعة 
دبي  اأوت��وم��ي��ك��ان��ي��ك��ا  دورة  خ����لل 

االأخرية.  2017
ي��ع��ل��ن امل�����س��ن��ع��ون ب���ان���ت���ظ���ام عن 
وتغطية  ج���دي���دة  اإن���ت���اج  خ��ط��وط 
اإ�سافية من خلل مواقعهم على 
االإعلم  وو�سائل  االإنرتنت  �سبكة 
اخلا�سة  وح�����س��اب��ات��ه��م  ال��ت��ج��اري��ة 
على �سبكات التوا�سل االجتماعي. 
�سانعيك  م��ت��اب��ع��ة  خ�����لل  وم�����ن 
امل��وث��وق��ني على االإن��رتن��ت، ميكن 

اأن تكون من اأوائل من يعلم بطرح 
القطع اجلديدة.

ملعرفة  رائ��ع��ة  و�سيلة  اأي�����س��ا  ه���ذه 
تنظيم  امل�������س���ن���ع���ون  ي���ع���ي���د  م���ت���ى 
ال�سيارات  غيار  لقطع  خطوطهم 
اأقل  بِقطع  اأك���رب  تغطية  لتوفري 
و�سائل  خ���لل  م��ن  ال��ت��وا���س��ل  اإن 
ومتابعة  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ت��وا���س��ل 
قنوات االأخبار املخ�س�سة لل�سناعة 
ي��ع��د و���س��ي��ل��ة رائ���ع���ة مل��ع��رف��ة �سبل 
وامل�ساحات يف  واملال  الوقت  توفري 

هذه احلاالت.
دبي  اأوت���وم���ي���ك���ان���ي���ك���ا  ا���س��ت��ق��ط��ب 

2017، يف الدورة اخلام�سة ع�سر 
للمعر�ش التجاري االأول خلدمات 
ا�ستقطب   ، املنطقة  يف  ال�سيارات 
دولة.  136 من  زائر   30،322

معر�ش  ف���ع���ال���ي���ات  اأب���������رز  وم������ن 
الذي   2017 دب��ي  اأوتوميكانيكا 
من  عار�سا   1،955 فيه  ���س��ارك 
57 دولة على م�ساحة 69،089 
العار�سني  اإط�����لق  م���رب���ع،  م���رت 
الذين  ال��ع��امل  اأن���ح���اء  جميع  م��ن 
اإح��داث تاأثري كبري  اإىل  يتطلعون 
للمنتجات  االإق��ل��ي��م��ي��ة  ال�����س��وق  يف 

االإقليمية والعاملية. 

بزيادة 12.9 % على اأ�صا�ض �صنوي

ازدهار جتارة منطقة اليورو يف مايو 
•• بروك�صل-رويرتز:

ازده��رت جت��ارة منطقة اليورو يف مايو اأي��ار حيث منت 
موؤ�سر جديد  وال����واردات من��وا ملحوظا يف  ال�����س��ادرات 

على قوة التجارة العاملية.
اأك���رب ح��رك��ة جتارة  االأوروب�����ي، �ساحب  و�سهد االحت���اد 
ال�سركاء  م��ع جميع  اأي�سا  ال��ع��امل، من��وا يف جت��ارت��ه  يف 
ال��رئ��ي�����س��ي��ني و���س��ط ت��ن��ام��ي امل���ب���ادالت م��ع رو���س��ي��ا رغم 

العقوبات االقت�سادية املفرو�سة على مو�سكو.
وقال مكتب اإح�ساءات االحتاد االأوروبي يورو�ستات 

من  املوؤلفة  امل��وح��دة  العملة  منطقة  اإن  اجلمعة  اأم�����ش 
يورو  مليار   189.6 قيمتها  �سلعا  �سدرت  دولة   19
)216.3 مليار دوالر( لبقية العامل يف مايو اأيار بزيادة 

�سنوي. اأ�سا�ش  على  باملئة   12.9
168.1 مليار يورو  16.4 باملئة اإىل  وزادت ال��واردات 

وفقا للبيانات غري املعدلة يف �سوء العوامل املو�سمية.
االإطلق  على  م�ستوى  اأك��رب  ث��اين  ه��و  الرقمني  وك��ل 
جتاوزت  عندما  اآذار  م��ار���ش  ذروة  منذ  ال��ي��ورو  ملنطقة 
 176 ال���واردات  و�سجلت  ي��ورو  مليار   200 ال�سادرات 

مليار يورو.
 21.4 اإىل  اليورو  ملنطقة  التجاري  الفائ�ش  وتقل�ش 
اأيار  مليار يورو يف مايو اأيار من 23.4 مليار يف مايو 

.2016
وزادت حركة التجارة بني الدول الت�سع ع�سرة االأع�ساء 
لت�سجل  اأيار  مايو  يف  �سنوي  اأ�سا�ش  على  باملئة   15.3

يورو. مليار   162.4
باملئة   15.9 ككل  االأوروب�����ي  االحت���اد  ���س��ادرات  وزادت 
اأ�سا�ش  17.2 باملئة على  ال���واردات  اأي��ار ومن��ت  يف مايو 

�سنوي ح�سبما ذكر يورو�ستات.
وتو�سع االحتاد، املكون من 28 بلدا، يف جتارته مع كل 
كانون  يناير  ب��ني  ال��ف��رتة  خ��لل  الرئي�سيني  ال�سركاء 
الواليات  اإىل  ال�سادرات  زادت  حيث  اأي��ار  ومايو  الثاين 
حني  يف  باملئة   20.3 ال�سني  واإىل  باملئة   6.6 املتحدة 

منت الواردات اأربعة باملئة و6.8 باملئة على الرتتيب.
التي حلت حمل  زي��ادة م�سجلة مع رو�سيا  اأك��رب  وكانت 
�سوي�سرا كثالث اأكرب م�سدر لواردات االحتاد االأوروبي.

ورغم العقوبات الغربية املفرو�سة بعد �سم رو�سيا للقرم 
اإىل  االأوروب����ي  2014 فقد زادت ���س��ادرات االحت���اد  يف 
رو�سيا 24.6 باملئة بني يناير كانون الثاين ومايو اأيار 
بقيادة ال�سلع امل�سنعة واالآالت يف حني �سعدت الواردات، 

التي ي�سكل الغاز معظمها، 37.6 باملئة.
ل��ذل��ك زاد ع��ج��ز جت���ارة االحت����اد االأوروب�����ي مع  نتيجة 
 18.9 29.5 مليار يورو من  اأي��ار اإىل  رو�سيا يف مايو 

مليار قبل �سنة.

النفط يرتفع بفعل موؤ�صرات 
على منو الطلب 

•• لندن-رويرتز:

ارتفعت اأ�سعار النفط اأم�ش اجلمعة لتتجه �سوب مكا�سب اأ�سبوعية قوية اإثر 
موؤ�سرات اإيجابية للطلب وم�ساكل اإنتاج بنيجرييا وتراجع يف املخزونات.

العاملي  القيا�ش  ارتفعت عقود خام  بتوقيت جرينت�ش   1111 ال�ساعة  ويف 
برنت 43 �سنتا اإىل 48.85 دوالر للربميل.

دوالر   46.45 الو�سيط  تك�سا�ش  غ��رب  االأم��ري��ك��ي  اخل��ام  عقود  و�سحلت 
للربميل بزيادة 37 �سنتا.

واأعلنت �سل حالة القوة القاهرة يف �سادرات خام بوين اخلفيف النيجريي 
ب�سبب اإغلق اأحد خطي اأنابيب ت�سدير تابعني لها مما عزز اأ�سعار اخلامني 

القيا�سيني.
اأدنى  ف��وق  باملئة  خم�سة  نحو  ارتفاع  على  بالفعل  متداولني  العقدان  ك��ان 
منو  ب��اأن  الدولية  الطاقة  وكالة  من  تقرير  بدعم  للأ�سبوع  م�ستوياتهما 
الطلب يت�سارع ومن ال�سني باأن واردات اخلام منت منوا كبريا ومن اإدارة 

معلومات الطاقة االأمريكية باأن خمزونات النفط اخلام تراجعت.
الذين  اأولئك  اأ�سو�سيت�ش  اأوي��ل  ب��ي.يف.ام  املحلل لدى  فارجا  تاما�ش  وق��ال 
اأرقام  يف  عليه  ح�سلوا  قد  النفط  على  العاملي  الطلب  ب�ساأن  تاأكيدا  اأرادوا 

الواردات ال�سينية. 
واأ�ساف اأن �سعود اأ�سواق االأ�سهم عزز م�ساعر التفاوؤل اإزاء النفط.

الني يرتاجع بفعل الرفع 
البطيء للفائدة العاملية 

•• لندن-رويرتز:

الياباين  ال���ني  خ�����س��ائ��ر  ا���س��ت��م��رت 
العائد  مرتفعة  ال��ع��م��لت  مقابل 
ال������دوالر االأ�����س����رتايل ام�ش  م��ث��ل 
اجل��م��ع��ة ب��ع��د ت�����س��ري��ح��ات متيل 
�سناع  م��ن  ال��ن��ق��دي  التي�سري  اإىل 
مما  االأ���س��ب��وع  ه���ذا  ك��ب��ار  �سيا�سات 
جدد توقعات ال�سوق باأن رفع اأ�سعار 

الفائدة �سيكون بطيئا جدا.
ال��دوالر اال�سرتايل واجلنيه  وكان 
اأف�سل  ب����ني  م����ن  اال����س���رتل���ي���ن���ي 
الني  اأم��ام  وبخا�سة  اأداء  العملت 

الياباين.
 0.23 اال�سرتالية  العملة  وزادت 
اليابانية  نظريتها  م��ق��اب��ل  ب��امل��ئ��ة 
باملئة   0.31 اال�سرتليني  وارتفع 
للمخاطرة  ال�����س��ه��ي��ة  ت���ع���زز  م����ع 
م�ستقبلية  ن���ظ���رة  ب��ف��ع��ل  اأي�������س���ا 
فيت�ش  من  لل�سني  ن�سبيا  متفائلة 

للت�سنيات االئتمانية.

منو الأرباح الف�صلية لبنك جيه.بي مورجان 13 % 
•• وا�صنطن-رويرتز:

اأعلن جيه.بي مورجان، اأكرب بنك اأمريكي من حيث االأ�سول، ارتفاع اأرباحه الف�سلية 13.4 باملئة ام�ش اجلمعة 
حيث عو�ست مكا�سب ارتفاع اأ�سعار الفائدة اأثر انخفا�ش يف تداول ال�سندات.

وبلغ �سايف ربح البنك 7.03 مليار دوالر يف الربع الثاين من ال�سنة املنتهي يف 30 يونيو حزيران مقارنة مع 6.20 
مليار دوالر قبل �سنة. وزادت ربحية ال�سهم اإىل 1.82 دوالر من 1.55 دوالر. 

توقع املحللون ربحا قدره 1.58 دوالر لل�سهم وفقا لتوم�سون رويرتز اآي بياإي ا�ش. ومل يت�سح بعد ما اإذا كانت 
النتائج املعلنة قابلة للمقارنة مع التوقعات.

ويف االأ�سابيع االأخرية حذر امل�سوؤولون التنفيذيون بالبنوك الكبرية من تراجع اإيرادات التداول خلل الربع مقارنة 
بها قبل عام عندما زادت بقوة تداوالت العملء قبل ا�ستفتاء اخلروج الربيطاين من االحتاد االأوروبي وبعده.

لكن نتائج الربع الثاين تدعمت بقرار جمل�ش االحتياطي االحتادي البنك املركزي االأمريكي زيادة النطاق امل�ستهدف 
لفائدة ليلة واحدة الأكرث من مثليه اإىل ما بني واحد و1.25 باملئة مقارنة مع 0.25 اإىل 0.50 باملئة قبل عام.

نيكي يرتفع ويحقق زيادة اأ�صبوعية
•• طوكيو-رويرتز:

ارتفع املوؤ�سر نيكي الياباين ارتفاعا طفيفا ام�ش اجلمعة حيث اأ�سعفت نتائج خميبة للآمال من فا�ست للتجزئة، ثالث اأكرب 
�سركة لبيع امللب�ش يف العامل، اأثر املكا�سب التي حتققت بعد �سعود ال�سوق االأمريكية. واأغلق نيكي مرتفعا 0.1 باملئة عند 
بلغت واحدا باملئة على مدى االأ�سبوع لكن امل�ستثمرين بداأوا يتوخون احلذر قبيل  قوية  زيادة  وزاد  نقطة   20118.86
عطلة نهاية اأ�سبوع طويلة. تاأثر نيكي �سلبا برتاجع �سهم فا�ست، املالكة ل�سل�سلة متاجر امللب�ش اأونيكلو، 4.6 باملئة بعد اأن 
اأعلنت م�ساء اأم�ش االأول اخلمي�ش حتقيق 49.9 مليار ين 440.07 مليون دوالر ربحا ت�سغيليا ف�سليا للأ�سهر الثلثة 
حتى مايو اأيار. جاء ذلك اأقل من توقعات توم�سون رويرتز �ستارَمني �سمارت ا�ستميت البالغة 52.85 مليار ين من واقع 
االأ�سبوع  مكا�سب  لتبلغ  نقطة   1625.48 اإىل  باملئة   0.4 نطاقا  االأو�سع  توبك�ش  املوؤ�سر  وزاد  حمللني.  �ستة  تقديرات 
جيه.بي.اك�ش-نيكي 400 بن�سبة 0.4 باملئة اأي�سا لي�سل اإىل 14472.36 نقطة ومبكا�سب  املوؤ�سر  وارتفع  باملئة.   1.1
�ستانلي  مورجان  يو.اف.جيه  ميت�سوبي�سي  لدى  اال�ستثمار  حمللي  كبري  فوجيتو  نوريهريو  وقال  باملئة.   1.1 اأ�سبوعية 

للأوراق املالية اأداء فا�ست للتجزئة دفع نيكي للنخفا�ش وحد من مكا�سبه لكن معنويات ال�سوق عموما كانت م�ستقرة.

تركيا تتوقع منوًا قيا�صيا لل�صادرات 
•• ا�صطنبول-رويرتز:

يتوقع منوا  اإن��ه  زيبكجي  نهاد  الرتكي  االقت�ساد  وزي��ر  ق��ال 
 155 تتجاوز  اأن  وياأمل  مت��وز  يوليو  يف  لل�سادرات  قيا�سيا 
مليار دوالر هذا العام بعد تراجعها 0.9 باملئة اإىل 142.6 
2016. وقال زيبكجي يف ت�سريحات لل�سحفيني  مليار يف 
والتجارة  للوج�ستيات  حرة  جتارة  منطقة  �ستقيم  تركيا  اإن 
يقام  ال���ذي  الأ�سطنبول  الثالث  امل��ط��ار  ب��ج��وار  االإل��ك��رتون��ي��ة 
�سمال غربي املدينة. واأ�ساف الوزير اأنه يتوقع بدء حمادثات 
واالحتاد  تركيا  ب��ني  اجلمركي  االحت���اد  حتديث  بخ�سو�ش 
االأوروبي هذا العام واإمتامها يف 2018. وقال اإن اأنقرة تعكف 

على خطط جلعل تركيا مركزا لتجارة الذهب العاملية.

جي �صي ديكو تكثف وجودها يف منطقة ال�صرق الأو�صط مع اإبرام عقد جديد لأثاث الطرق يف دبي
•• باري�س-الفجر:

اأعلنت �سركة جي �سي ديكو اأ�ش اأي 
 ،)DEC ب��اري�����ش:  )ي��ورون��ك�����س��ت 
����س���رك���ة االإع�������لن�������ات اخل���ارج���ي���ة 
ف���ازت مع  اأن��ه��ا  ال��ع��امل،  االأوىل يف 
بي  اك�ش  دي  االإم���ارات���ي،   �سريكها 
 DXB( االإع��������لن  و  ل���ل���دع���اي���ة 
 ،)Media Advertising
ع���ق���دا ج���دي���دا الأث�����اث ال���ط���رق يف 
دبي  ملدة 10 �سنوات، وذلك عقب 
الطرق  لهيئة  تناف�سية  مناق�سة 
يمُنفذ  و�سوف  دب��ي.  واملوا�سلت يف 
هذا العقد ب�سكل م�سرتك من قبل 
كيان �سيكون مملوكا يف النهاية من 
بن�سبة  دي��ك��و  �سي  ج��ي  �سركة  قبل 
للدعاية  بي  اك�ش  دي  ومن   75%

واالإعلن بن�سبة 25%.
يغطي هذا العقد احل�سري تركيب 
وت�سغيل و�سيانة 418 عمود اإنارة 
مواقع  يف  ت��رك��ي��ب��ه��ا  مت  اإع������لين 
�سارع  ط����ول  ع��ل��ى  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
باالإ�سافة  ال�سهري،  جمريا  �ساطئ 
اإلكرتونيا تفاعليا  50 موقعا  اإىل 
يف   )®e-Village( ن����وع  م���ن 
م��واق��ع ب����ارزة م��ن امل��دي��ن��ة. وتعد 
هذه املبادرة الذكية الأثاث الطرق 
م�����س��روع��اً جديداً   34 م��ن  ج����زءاً 
التابع  الذكية  املدينة  برنامج  يف 
والتي  وامل��وا���س��لت  الطرق  لهيئة 
�سيتم تنفيذها على مدى ال�سنوات 
اخل���م�������ش امل���ق���ب���ل���ة، وت����ه����دف هذه 

واملعامل ال�سياحية �سعبية.
اال�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ة  ول��ه��ذه 
ال�����ط�����رق  ه����ي����ئ����ة  م��������ع  االأوىل 
وامل���وا����س���لت، اع��ت��م��دت ج���ي �سي 
دي���ك���و ع��ل��ى خ�����ربات ف����رق البحث 
تطور  ل���ك���ي  ل���دي���ه���ا  وال���ت���ط���وي���ر 
االإن���ارة  الأع��م��دة  ج��دي��دا  ت�سميما 
البيئة  مت��ام��اً  تنا�سب  بحيث  ه��ذه 
ذلك،  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  احل�����س��ري��ة. 
االأث���ر  لتقييم  من����وذج  ك���ل  خ�����س��ع 
ت�سميمه  ع��ل��ى  امل���رتت���ب  ال��ب��ي��ئ��ي 
على  واإن��ه��ائ��ه،  وت�سغيله  واإن��ت��اج��ه 
للطاقة  ا�ستهلكه  من  يقلل  نحو 
بن�سبة %39 تقريبا ويفي مبعايري 

التنمية امل�ستدامة للمجموعة.

اأذكى  اإىل  امل��ب��ادرة اإىل حتويل دب��ي 
مدينة يف العامل.

ومن املتوقع اأن يتم تركيب اأعمدة 
 836 �ساملة  االإع��لن��ي��ة  االإن�����ارة 
مربعة،  اأم����ت����ار   4 ق��ي��ا���ش  ل���وح���ة 
 .2017 ���س��ي��ف  ن��ه��اي��ة  ب��ح��ل��ول 
املعلنون  ����س���ي���ح�������س���ل  وب������ذل������ك، 
من�سة  على  التجارية  وعلماتهم 
حتت�سن حملت مبتكرة وموجهة 
من  واح���دة  يف  مميز  جمهور  نحو 
اأك����رث ال�����س��وارع ازدح���ام���ا يف دبي، 
كم   15 على  الطريق  متتد  حيث 
الو�سول  وت��ت��ي��ح  ال�����س��اح��ل  ط����وال 
ال�سكنية  وامل��ن��اط��ق  ال�سواطئ  اإىل 
والفنادق الرئي�سية واأكرث املطاعم 

اإن�ساء  ���س��ي��ت��م  ن��ف�����س��ه،  ال���وق���ت  ويف 
وهي   ،  ®  e-Villageمواقع
مواقع اإلكرتونية تفاعلية ومن�سة 
الطرق  ل��ه��ي��ئ��ة  ت���اب���ع���ة  ت���وا����س���ل 
املواقع  ب��ع�����ش  يف  وامل����وا�����س����لت، 
االأك��رث �سهرة يف دب��ي، مبا يف ذلك 
م��اري��ن��ا ب��روم��ي��ن��اد، ب���ج���وار فندق 
املناطق  ويف  ال�سهري،  ال��ع��رب  ب��رج 
ال���ت���اري���خ���ي���ة يف ب����ر دب�����ي ودي������رة. 
و���س��وف جت��م��ع ه���ذه امل��واق��ع عددا 
ك��ب��ريا م��ن االب��ت��ك��ارات ل��ك��ي تقدم 
لل�سكان والزوار جمموعة متنوعة 
من اخلدمات وعددا من املعلومات 
والتجارية  واحل��ك��وم��ي��ة  ال��ع��ام��ة 
واالإجنليزية.  العربية  باللغتني 

مواقع  اخل���دم���ات  ت�سمل  و���س��وف 
وال�سياحة  االإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 
ومعلومات  الثقافية،  واملعلومات 
ح�����ول ح���رك���ة امل���������رور، وال���ع���ب���ور، 

والطق�ش، وغري ذلك.
ه�������ذا وق�������د ������س�����رح ج�������ان �����س����ارل 
التنفيذي  امل��ج��ل�����ش  رئ��ي�����ش  دي��ك��و، 
جلي  امل�سارك  التنفيذي  والرئي�ش 
ال�سراكة  ب��ه��ذه  "نعتز  دي��ك��و:  �سي 
مع  اأبرمناها  التي  اال�سرتاتيجية 
وتكر�ش  واملوا�سلت  الطرق  هيئة 
هذه ال�سراكة قيم التميز واالبتكار 
بالن�سبة  ج���دا  ال��ه��ام��ة  واالإب�������داع 
جل��ي �سي دي��ك��و. وم��ن خ��لل هذه 
تطورنا  يف  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  اخل���ط���وة 
االإقليمي، �سوف نتمكن من تقدمي 
خرباتنا لهيئة الطرق واملوا�سلت 
ل��ك��ي ن���زود دب���ي بجيل ج��دي��د من 
اأثاث الطرق الذكية التي تتما�سى 
مع منوذج اأعمالنا الذي يقوم على 
مت��وي��ل امل��ن��ت��ج��ات واخل���دم���ات من 
تام  بان�سجام  يندمج  اإعلن  خلل 

مع البيئة احل�سارية.
وح���ي���ث اأن����ن����ا ����س���رك���ة االإع����لن����ات 
ويف  ال��ع��امل  يف  االأوىل  اخل��ارج��ي��ة 
ال�سرق االأو�سط، فاإننا نبذل جهودا 
حثيثة لكي ت�سبح دبي مثاال على 
التقنيات  ا���س��ت��خ��دام  ع��ل��ى  ق��درت��ن��ا 
االأك���رث اب��ت��ك��ارا واالأ���س��ك��ال االأكرث 
اإبداعا، لتحقيق اأكرب فائدة للمدن 
وعلماتهم  وللمعلنني  و�سكانها 

التجارية."
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العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3071  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ازهر لنقل املواد العامة بال�ساحنات الثقيلة واخلفيفة �ش.ذ.م.م 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /�سفيق انور عبد املجيد  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)28367 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB171575694AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   2000(
امل���������واف���������ق:2017/8/3 ال�������س���اع���ة 8.30 �ش  وح�������ددت ل���ه���ا ج��ل�����س��ة ي�����وم اخل��م��ي�����ش 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5514  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مطعم ايتزا بيتزا �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /�سانكار بانيا  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
ع��وده مببلغ )1000 دره��م( والر�سوم  وت��ذك��رة  عمالية وق���دره���ا)17894 دره��م( 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    mb173678079ae:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف 
لذا   ch1.A.2:بالقاعة م�ساء     15.00 ال�ساعة  امل��واف��ق:2017/7/19  االربعاء 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت 
اأيام على االأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4267  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����ش.ذ.م.م  العامة  للتجارة  االطل�ش  1-جبال   / عليه  املدعي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /كري�ستي اميا براديل  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)66233 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb173852205ae  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�سة يوم اخلمي�ش املوافق:2017/7/20 ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على االأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5684  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اخلربة الرائدة لتخلي�ش املعاملت جمهول حمل االقامة مبا 
اأقام عليك الدعوى  ان املدعي /احمد نا�سر مهدي حممد م�سطفى االفندي  قد 
عوده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)12446  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
  mb174440076ae:مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
م�ساءا   15.00 ال�����س��اع��ة  امل������واف������ق:2017/7/19  االرب���ع���اء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2629  عمايل جزئي
االقامة  حم��ل  جم��ه��ول  �����ش.ذ.م.م  للمقاوالت  هايت�ش  1-ري���ال   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  مبا ان املدعي /ا�سماعيل زرين خان  قد 
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)49470  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB171626628AE  وحددت لها جل�سة 
فاأنت  بالقاعة:ch1.A.5 لذا  ال�ساعة 8.30 �ش  املوافق:2017/8/3  يوم اخلمي�ش 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  االأق���ل،  على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3654  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ال�سركة الكندية الفرن�سية للمقاوالت ذ.م.م - فرع دبي جمهول 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /م��وه��ان الل  ق��د اأق���ام عليك ال��دع��وى ومو�سوعها 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)26310  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB170561618AE  وحددت لها 
جل�سة يوم اخلمي�ش املوافق:2017/8/3 ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3480  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مطعم ومقهى برمانه جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  /م�سطفى حممود فتحي �سعبان من�سور  قد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)19847 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
وحددت    mb170249678ae:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
القا�سي  ال�ساعة 8.30 �ش مبكتب  امل��واف��ق:2017/7/31  لها جل�سة يوم االثنني 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على االأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3269  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حممد اكرب لل�سحن ���ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  الر�سيد  قد  املدعي /خمتيار احمد عبد 
درهم(   800( مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق����دره����ا)22594  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    AE17083696MB:رقم ال�سكوى  يف  وامل�ساريف  وبالر�سوم 
جل�سة يوم اخلمي�ش املوافق:2017/7/27 ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4757  عمايل جزئي
ان  البناء جمهول حمل االقامة مبا  الف�ساء ملقاوالت  املدعي عليه / 1-خط  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  املدعي /ر�سا تادر�ش �سادق تادر�ش  قد 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   13000( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB172264630AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
لذا  القا�سي  مبكتب  �ش   08.30 ال�ساعة   2017/7/19 املوافق  االربعاء  يوم  جل�سة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4822  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-انور ح�سني للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  مبا ان املدعي /يا�سر حممود حممد اليا�ش  قد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )15715 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1500 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb172298971ae  وحددت لها 
جل�سة يوم االحد املوافق 2017/7/23 ال�ساعة 08.30 �ش مبكتب القا�سي لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5896  عمايل جزئي

�����ش.ذ.م.م جمهول  ال للخدمات االم��ن��ي��ة  ب��ي  ا���ش  امل��دع��ي عليه / 1-ا����ش اي  اىل 
ع��ب��داحل��م��ي��د عبدالفتاح   ال�����س��ك��ور  ع��ب��د  امل���دع���ي /م���ن���ى  ان  االق���ام���ة مب���ا  حم���ل 
ع��م��ال��ي��ة وقدرها  امل��ط��ال��ب��ة مب�ستحقات  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام  ق��د 
رقم  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   2000( ع��ودة مببلغ  وت��ذك��رة  دره���م(   17.700(
املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB174664494AE:ال�سكوى
2017/7/19 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5718  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ايفنتي الدارة وتنظيم املعار�ش والفعاليات �ش.ذ.م.م جمهول 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  املدعي /دوينا دويكوا  قد  ان  حمل االقامة مبا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )62591 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB174554643AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.1:لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/8/7 ال�ساعة 08.30 �ش بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3947  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ال ند ار بريفورمن�ش ���ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  ان املدعي /مايكل جوردان ارويو اي�ستريون  قد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )24040 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2500 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb171222368ae  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�سة يوم اخلمي�ش املوافق 2017/7/20 ال�ساعة 08.30 �ش بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5609  عمايل جزئي

����ش.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  للخدمات  ف��اروق  1-دي��ن��ا   / عليه  املدعي  اىل 
االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ن��ا���س��ر حم��م��د اب��وال��غ��ي��ث ع��ب��دال��ق��ادر م��ريغ��ن��ي  قد 
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 رقم  والر�سوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000   16000(
املوافق  االربعاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت    mb173256451ae:ال�سكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.A.2:بالقاعة ���ش   15.00 ال�����س��اع��ة   2017/7/19
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6400  عمايل جزئي
االقامة مبا  ����ش.ذ.م.م جمهول حمل  للتجارة  االم��اين  1-دار   / عليه  املدعي  اىل 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د  اح��م��د ح�سني   امل��دع��ي /���س��ربي حممد  ان 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )14000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
  MB174947918AE/2017:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
م�ساء    15.00 ال�����س��اع��ة   2017/7/19 امل���واف���ق  االرب���ع���اء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
اأيام  بثلثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي 

على االأقل .

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5838  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-احمد زقايل للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /حممود ح�سن حامد حممد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )15508 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb172636997ae  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/7/19 ال�ساعة 15.00 م�ساء  بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/2147  عمايل  جزئي 
املحكمة  بان  نعلنكم  االقامة  حمل  جمهول  التكنولوجيا  �سيتي  عليه/1-ايكو  املحكوم  اىل 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/6/4  يف الدعوى املذكورة اعله ل�سالح/ملي�ش �سلمان 
بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ )180629 درهم( والفائدة عنه بواقع 9% �سنويا 
من تاريخ املطالبة الق�سائية يف:2017/3/7 وحتى ال�سداد التام عدا التعوي�ش عن الف�سل 
او  موطنها  اىل  ع��ودة  وبتذكرة  التام  ال�سداد  وحتى  نهائيا  احلكم  �سريورة  فمن  التع�سفي 
املدعي  والزمت  اخ��ر  عمل  رب  بخدمة  تلتحق  مل  ما  ال�سياحية  الدرجة  على  نقدا  قيمتها 
عليها باملنا�سب من الر�سوم وامل�سروفات وما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري 
قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعلن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/1795 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- غامن عبداهلل غامن عبداهلل الفل�سي 2- ات�ش ا�ش ام 
الغزال انرتنا�سيونال للتجارة العامة جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
موديل  وميثلها/برييجارين  م.م.ح  تريد  انرتنا�سيونال  التنفيذ/�سكيل 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام  ق��د  ال��ري��ام��ي  م��ط��ر  ع��ل��ي  وميثله:ح�سن 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )4165238( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/1687 تنفيذ جتاري

ذ.م.م جمهول  امل��ع��دن��ي��ة  ل���لب���واب  ���س��م��راء  ���س��رك��ة  ����س���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
ذ.م.م  للتجارة  �ستيل  دي��وك  التنفيذ/�سركة  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل 
ومي��ث��ل��ه:را���س��د ع���ب���داهلل ب���ن ع���رب ق���د اأق�����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى التنفيذية 
دره��م اىل  وق��دره )83842(  به  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اع��له  املذكورة 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4926  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-وكالة ار جي بي للعلن �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  مبا ان املدعي /ي�سريه كمال راغب �سعيد  قد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)68370 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )3000 
وحددت    mb173419810ae:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.1:لها جل�سة يوم االثنني املوافق:2017/8/7 ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على االأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1980  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1-م�ستوى النجوم العمال البل�سرت والتك�سيه جمهول 
حممد  عبداحلميد  احلجاج  التنفيذ/ابو  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل 
املذكورة اعله والزامك  التنفيذية  اأق��ام  عليك الدعوى  ا�سماعيل  قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5300( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1836  تنفيذ عمايل 
حمل  جم��ه��ول  �����ش.ذ.م.م  للتجارة  النعيمي  ���س��ده/1-ه��اين  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/علء علي هلل عليوه  قد اأق��ام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  باال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )13564(
مبلغ )1151( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/2179  تنفيذ عمايل 

حمل  جمهول  ح��رة  منقطة  ماجنمينت  �سده/1-تيلري  املنفذ  اىل 
عثمان  ح��اف��ظ  ف���وزي  حممد  التنفيذ/عمر  ط��ال��ب  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
اأق�����ام  ع��ل��ي��ك الدعوى  ومي��ث��ل��ه:خ��ال��د حم��م��د �سعيد ب��وج�����س��ي��م  ق��د 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���له  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب   )203893(
املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1865  تنفيذ عمايل 
����ش.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  ن��واز للعمال  املنفذ �سده/1-حق  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/غلم م�سطفى رحيم بخ�ش ليت  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )7173( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل 
مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



السبت   15   يوليو    2017  م   -   العـدد  12070  
Saturday  15   July   2017  -  Issue No   12070

19191917

الفجر الريا�ضي

���س��ه��دت امل��رح��ل��ة احل���ادي���ة ع�����س��ر من 
من  مبهراً  هجوما  الفرن�سية  اجلولة 
ال���دراج م��ارك��و م��ارك��ات��و ال���ذي ا�ستمر 
الكاملة  امل�سافة  من  كم   175 مل�سافة 
بني  زميله  حل  بينما  كم(   203.5(
نخبة  بجانب  التا�سع  امل��رك��ز  �سويفت 
للت�سنيف  امل��ر���س��ح��ي��ني  ال���دراج���ي���ني 
مار�سيل  ال���دراج  باملرحلة  ف��از  العام.  
فلورز  �ستيب  كويك  فريق  من  كيتيل 
ل��ي�����س��ب��ح ه����ذا ال���ف���وز اخل��ام�����ش ل���ه يف 
كري�ستوفر  ح���اف���ظ  ب��ي��ن��م��ا  اجل���ول���ة، 
ف���روم م��ن ف��ري��ق ���س��ك��اي امل��رك��ز االأول 
القمي�ش  وع��ل��ى  ال���ع���ام  ال��ت�����س��ن��ي��ف  يف 

االأ�سفر.     
املجموعة  ع���ن  ح��دي��ث��ه  م��ع��ر���ش  ويف 
الدراج ماركو ماركاتو:  املتقدمة، قال 
ل��ق��د ح��اول��ن��ا م��ن��ذ ال��ب��داي��ة االنطلق 
وت�����س��ك��ي��ل جم��م��وع��ة م��ت��ق��دم��ة. وكنا 
اإىل  ال��و���س��ول  ال�سعب  م��ن  اأن���ه  نعلم 
خ���ط ال���ن���ه���اي���ة، ل��ك��ن��ن��ا ك��ن��ا ن���اأم���ل اأن 
ي�����س��ط��ر دراج�����و ف��ري��ق ك��وي��ك �ستيب 
اأنهم  اإال  وح����ده����م،  م��لح��ق��ت��ن��ا  اإىل 
مت��ك��ن��وا م���ن ���س��ق ط��ري��ق��ه��م م���ع بقية 

الأمر  اإن��ه  تلحقنا.  كانت  التي  الفرق 
موؤ�سف، لكنني �ساأ�ستمر يف بذل اأق�سى 
ج��ه��ودي. م��ن جانبه، ق��ال ال���دراج بن 
���س��وي��ف��ت م��ع��ل��ق��اً ع��ل��ى ان�����س��م��ام��ه اإىل 

قدراتي  اأن  اأع��ت��ق��د  االأوائ�����ل:  الع�سرة 
ت��ت��ح�����س��ن ي���وم���اً ب��ع��د ي�����وم. ل��ق��د كان 
نتيجة وجود ذلك  �سباق �سرعة �سعباً 
مرتفعاً  كان  وال��ذي  ال�سيق،  املنعطف 

ق��ل��ي��ًل ع��ل��ى ال��ه�����س��ب��ة. ك��ن��ت يف مركز 
جماراة  م��ن  اأمت��ك��ن  مل  لكنني  ج��ي��د، 
علينا  ال����ظ����روف.  ه����ذه  االآخ����ري����ن يف 
�سنواجه  ال��غ��د ح��ي��ث  االن��ت��ظ��ار ح��ت��ى 

تكون  اأن  واآم����ل  اجل��ب��ل��ي��ة،  امل��رت��ف��ع��ات 
اأن  ميكننا  حيث  اأف�سل،  املقبلة  االأي��ام 
نتطلع اإىل ت�سكيل جمموعة متقدمة، 
واآمل اأن اأمتتع بلياقة اأف�سل من نهاية 

ال�سباق  ك���ان  ل��ق��د  امل��ا���س��ي.  االأ���س��ب��وع 
م��ره��ق��اً، ول��ذل��ك ق���ررت ال��ب��ق��اء بعيداً 
املجموعة  جم��اب��ه��ة  وع����دم  ال�����وراء  يف 
اآخر  بلغنا  حتى  اأت��ق��دم  ومل  املتقدمة، 

4 كم من ال�سباق، حيث كنت اأحد اآخر 
اأنني  اإال  ك���م،   20 اآخ���ر  ال���دراج���ني يف 
االنعطاف  اأث��ن��اء  ال��ت��ق��دم  م��ن  متكنت 
واأ���س��ب��ح��ت يف امل���رك���ز اخل��ام�����ش. لقد 

كان من ال�سعب علّي �سق طريقي بني 
الدراجني، ولكنني متكنت من اختيار 
اأولئك  ���س��اأت��ب��ع��ه��م،  ال��ذي��ن  ال���دراج���ني 
نف�سه مثلي. كنت  االأم��ر  الذين فعلوا 
ال�سباق قبل خط  اأن يكون م�سار  اآم��ل 
النهاية م�ستقيماً اأكرث، واأن اأمتكن من 
االنطلق يف وقت مبكر واأحاول جتاوز 
�ساأمتكن  رمب��ا  املتقدمني.  ال��دراج��ني 

من ذلك يف اإحدى املراحل املقبلة.
مرحلة  ع�سرة  احل��ادي��ة  املرحلة  وتعد 
ع���ل���ى ط����ري����ق م�������س���ت���ٍو، ومت����ث����ل اآخ����ر 
م��راح��ل ���س��ب��اق ال�����س��رع��ة ق��ب��ل و�سول 
ب��اري�����ش. ومت��ت��د هذه  اإىل  ال���دراج���ني 
203.5 كم بني  املرحلة على م�سافة 
“اإمييه” و”بو”، و�ست�سهد �سل�سلة من 
الدراجني  من  ال�سريعة  االنطلقات 
غري املتخ�س�سني ب�سباقات الت�سلق، يف 
املتناف�سون  الوقت الذي �سيحاول فيه 
احلفاظ  العام  الت�سنيف  مراكز  على 
على طاقتهم، بينما �سيبذل الدراجون 
ال�سرعة  ب�������س���ب���اق���ات  امل��ت��خ�����س�����س��ون 
جهودهم للهيمنة على املرحلة والفوز 

بها.

حتظى ريا�سات تعليم فنون الكاراتيه وتن�ش الطاولة بنادي الذيد الثقايف الريا�سي 
يف اإطار فعاليات الن�ساط ال�سيفي باإقبال كبري من قبل امل�ساركني الذي يتوافدون 
العامة  للهيئة  بالنادي �سمن فعاليات �سيف بلدي  ال�سيفي  الن�ساط  يوميا على 

لرعاية ال�سباب والريا�سة وجمل�ش ال�سارقة الريا�سي بحكومة ال�سارقة .
الكاراتيه تدريبات متقدمة من قبل مدرب  تعليم فنون  ب��دورة  امل�ساركون  ويتلقى 
ال��ك��ارت��ي��ه ب��ن��ادي ال���ذي���د  اأح��م��د ح��م��ود وي��ق��وم خ���لل ح�س�ش ال��ت��دري��ب باإجراء 
التدريبات وتق�سيم الدورة ملدة اأ�سبوعني من فعاليات  الن�ساط ال�سيفي حتى يتم 
اال�ستفادة لدي امل�ساركني ب�سكل كامل من تعلم فنون ومهارات الكاراتيه وات�سمت 
التدريبات بالقوة واجلدية التي يغلب عليها طابع املرح وال�سرور ا�سافة ايل جوائز 

للم�سرتكني  املتميزين 
هذا بجانب ما حتظى به بلعبة تن�ش الطاولة من اإقبال حيث اأجرى الكابنت ندمي  
النق�سبندي مدرب تن�ش الطاولة بنادي الذيد ن�سائح بخ�سو�ش لعبه تن�ش  الطاولة 
والدور ال�سحي الذي تقوم به يف ن�ساط الدورة الدوموية والتحلي بالقوة والرتكيز 

وحتي تت�سم باحلما�سة وغر�ش قيم التفوق والتميز لدي الطلب من الن�سئة 
وم�����ن ج���ان���ب���ه ق�����ام ال���دك���ت���ور ح���م���ود ال���ع���ن���زي امل����دي����ر ال����ع����ام ب���ال���ن���ادي مبتابعة 
االن�سطةواال�سراف عليها من خلل �سالة الكاراتية وتن�ش الطاولة وقام بت�سيجع 
امل�سركني يف احل�سول علي اأكرب قدر من اال�ستفادة من الن�ساط ال�سيفي معرباً عن 
ان النادي يبذل ق�سارى جهده لتوفري كافة �سبل التميز والتفوق لدى امل�سرتكني 
ال�سنني  النهج من  ه��ذا  ال��ن��ادي  وينهج  والتطور  املعرفة  ق��در من  اأك��رب  بلوغ  حتى 
ال�سابقة جعلت على عاتقِه امل�سوؤلية كاملة يف موا�سلة التطور وا�ستبدال وقت الفراغ 

لدي الطلب بالو�سائل  املعرفية والثقافية والريا�سية .

بلدية  مدير  ال�سام�سي  مبارك  اأكد 
ا�ستثمار  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى  احل���م���ري���ة 
والبنات  للأبناء  ال�سيفية  االإج��ازة 
وت�������س���اف���ر اجل����ه����ود م����ع اجل���ه���ات 
براجمها  و���س��ع  يف  ملعانتها  املعنية 
اخلا�سة ل�سغل اأوقات فراغ ال�سباب 
ال��ربام��ج واالأن�سطة  ت��ل��ك   ل��ت��واف��ق 
وميول  متطلبات  م��ع  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
االأه���م يف  ال�سباب ه��و  واح��ت��ي��اج��ات 
دجمهم  يف  يرتكز  الهدف  اأن  �سوء 
فيه  امل�ساركة  بالفعل  ي���ودون  فيما 

واالإقبال عليه برغبة حقيقية
لنادي  زي����ارت����ه  خ�����لل  ذل�����ك  ج�����اء 
م�ساء  الريا�سي  الثقايف  احلمرية 
بلدية  وم�������س���ارك���ة  االأول  اأم���������ش 
احلمرية من خلل كوادرها يف دعم 
احلمرية  لنادي  ال�سيفي  الن�ساط 
جناحات  وتعزيز  الريا�سي  الثقايف 
الثالث  ال�سيفي  احلمرية  ملتقى 
اأيام  منذ  انطلق  وال��ذي  والع�سرين 
مب�ساركة 600 م�سارك وم�ساركة .

وخلل تواجده بالنادي اأ�ساد مبارك 
احلمرية  ب��ل��دي��ة  م��دي��ر  ال�سام�سي 
يحققه  ال������ذي  ال���ك���ب���ري  ب���ال���ن���ج���اح 
فعالياته  تنظيم  يف  احلمرية  ن��ادي 

باالإ�سادة  حت��ظ��ى  وال��ت��ي  ال�سيفية 
اإىل  م�����س��ريا  ال��دول��ة  م�ستوى  ع��ل��ى 
ومن  حري�سة  احلمرية  بلدية  اأن 
الأنه  امللتقى  ت��دع��م  دوره���ا  منطلق 
يحقق جزءا كبريا من اأهداف بلدية 

للحفاظ  اال�سرتاتيجية  احلمرية 
علي الن�شء وتوفري املعرفة واجلهد 
ا�ستغلل  ث��ق��اف��ة  ون�����س��ر  ال���ب���دين 
احلفاظ  اأهمية  ينفع  مب��ا  االإج����ازة 
على الن�شء واإك�سابهم قيم االنتماء 

اأن هذه  ال�سام�سي  . واأ�سح  وال��والء 
الدعم  وه���ذا  املجتمعية  امل�����س��ارك��ة 
ميثل ترجمة لروؤية �ساحب ال�سمو 
حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ 
االأعلى  امل��ج��ل�����ش  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي 

ال�����س��ارق��ة وقرينته  ل��لحت��اد ح��اك��م 
حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�سيخه  �سمو 
ورعاهما  اهلل  حفظهما  القا�سمي 
للهتمام بالن�شء وتوجيه االهتمام 

نحوهم .
الق�سم  �����س����ارك  االط�������ار  ه�����ذا  ويف 
ال��ه��ن��د���س��ي يف ب��ل��دي��ة احل��م��ري��ة ب 
ال�����س��ي��ف��ي لعام  م��ل��ت��ق��ى احل���م���ري���ة 
عمل  ور����س���ة  خ����لل  م���ن   2017
ت����ن����اول����ت »ال���ت���ن�������س���ي���ق وال����دي����ك����ور 
الداخلي« والتي �سمت العديد من 
للعنا�سر  التخطيط  ومنها  املحاور 
وامل�������س���اح���ة و اإع���������ادة ال����ت����دوي����ر و 
الزراعي   اليدويةوالتن�سيق  احلرف 
كيفية  ار������س�����ادات  اىل  ب���اال����س���اف���ة 
الكهربائية  االج��ه��زة  م��ع  التعامل 
واحل���������د م������ن ا������س�����ب�����اب احل�����رائ�����ق 
 امل���ن���زل���ي���ة واالح������م������ال ال������زائ������دة.
وا���س��ت��ه��دف ه���ذه ال��ور���س��ة ف��ئ��ة من 
ال���ط���لب وال���ط���ال���ب���ات م���ن ���س��ن 8 
و�سارك  ك��م��ا  ���س��ن��ة   15 اإىل  ���س��ن��وات 
اإدارة  جم��ل�����ش  ال�����س��ام�����س��ي  م���ب���ارك 
بت�سجيل  احتفالهم  احلمرية  نادي 
فعاليات  يف   600 رق����م  امل�������س���ارك 

امللتقى ال�سيفي .

ماركاتو يقود هجومًا مبهرًا لفريق الإمارات ب�صباق فرن�صا للدراجات

بجانب نخبة الدراجني املر�صحني للت�صنيف العام .. �صويفت يحل يف املركز التا�صع

ريا�صتا الكاراتيه وتن�س الطاولة بنادي الذيد حتظيان باإقبال كبري من ال�صباب خالل الن�صاط ال�صيفي

مبارك ال�صام�صي اأكد على اأهمية احلفاظ على الن�ضء واإك�صابهم قيم النتماء والولء

بلدية احلمرية تدعم فعاليات نادي احلمرية ال�صيفي وت�صارك يف الأن�صطة املقدمة لل�صباب  

مناف�سيه  جلميع  قويا  حت��ذي��را  ال��ع��امل  بطل  مر�سيد�ش  فريق  وج��ه 
لوي�ش  والربيطاين  بوتا�ش  فالتريي  الفنلندي  �سائقاه  تفوق  عندما 
هاميلتون على اجلميع يف جولة التجارب احلرة االأوىل ل�سباق جائزة 
ل�سباقات  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  م��ن  ال��ع��ا���س��رة  اجل��ول��ة  ال��ك��ربى  بريطانيا 
بينما  اجلمعة  اليوم  �سيلفر�ستون  حلبة  على  لل�سيارات   1 ف��ورم��وال 

تراجع املناف�ش فرياري.
النم�سا  املا�سي يف  ال�سباق  ف��وزه يف  بعد  باالأمل  املفعم  بوتا�ش  وتفوق 
عندما �سجل دقيقة واحدة و29.106 ثانية يف حني �سجل هاميلتون 

دقيقة واحدة و29.184 ثانية.
وزمن بوتا�ش اليوم يتفوق على الزمن الذي حققه هاميلتون وانطلق 
واحدة  دقيقة  و  وه��و  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  االأول يف  امل��رك��ز  م��ن  ب��ن��اء عليه 

و29.287 ثانية.
وزميله  فر�ستابن  ماك�ش  ال�����س��اب  ال��ه��ول��ن��دي  ب��ول  رد  �سائقا  واح��ت��ل 
اال�سرتايل دانييل ريت�سياردو املركزين الثالث والرابع على الرتتيب 

بعد اأن ان�سحب فر�ستابن خم�ش مرات يف اأخر �سبعة �سباقات.
وقال ريت�سياردو الذي �سعد ملن�سة التتويج يف خم�سة �سباقات متتالية 
للتناف�ش مع  نتطلع  لكننا  قويا متاما  يبدو  “مر�سيد�ش  املو�سم  هذا 

فرياري. يف الوقت احلايل نحن ن�سارع فرياري ولي�ش مر�سيد�ش«.
وي�سعى هاميلتون للفوز ب�سباق بريطانيا للمرة الرابعة على التوايل 

واخلام�سة اإجماال.
وجاء االأملاين �سيبا�ستيان فيتل �سائق فرياري ومت�سدر الرتتيب العام 
اجلولة  ه��ذه  يف  ال�ساد�ش  املركز  يف  هاميلتون  عن  نقطة   20 بفارق 

مبا�سرة بعد زميله يف الفريق الفنلندي كيمي رايكونن الذي تخلف 
بفارق يزيد عن ن�سف الثانية عن بوتا�ش املت�سدر.

وق����ال ك��ري�����س��ت��ي��ان ه��ورن��ر رئ��ي�����ش ف��ري��ق رد ب���ول ح��ت��ى ع��رب �سا�سات 
ي�ستمتعون  ال�سائقني  اأن  واأعتقد  رائعة..  تبدو  ال�سيارات  التلفزيون 

حقا بهذا االأمر و�سيكون اأداوؤهم اأكرث �سرعة.
ويف بداية هذه اجلولة ا�ستخدم فيتل ال�سقف ال�سفاف اجلديد الذي 
يهدف حلماية راأ�ش ال�سائق يف اطار جتربته قبل اقراره املتوقع بداية 

من املو�سم املقبل.
�سبورت�ش  �سكاي  ل�سبكة  وليامز  لفريق  الفني  املدير  لو  ب��ادي  وق��ال 
يت�سل  فيما  خا�سة  �سيبا�ستيان  فعل  رد  نعرف  اأن  “نود  التلفزيونية 

بو�سوح الروؤية«.

بوتا�س وهاميلتون يتفوقان يف جتارب �صيلفر�صتون 
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انطالق بطولة الهوايات الال�صلكية براأ�س اخليمة �صمن فعاليات »�صيف بالدي«
اخليمة  براأ�ش  ال�سباب  مدينة  يف  االأول  اأم�ش  انطلقت 
فعاليات  �سمن  الل�سلكية  الهوايات  بطولة  مناف�سات 
بلدي  “�سيف  ال�سيفية  للأن�سطة  الوطني  الربنامج 
 17 11 وال��ذي ي�ستمر حتى  ال���  “ يف ن�سخته   2017
لرعاية  العامة  الهيئة  م��ن  بتنظيم  ال��ق��ادم  اأغ�سط�ش 

ال�سباب والريا�سة.
الربنامج  فعاليات  �سمن  الريا�سية  املناف�سات  وت�سهد 
هذا العام عددا من البطوالت اأبرزها بطولة كرة القدم 
يوليو   25 م��ن  ال��ف��رتة  خ���لل  �ستقام  ال��ت��ي  الع�سبية 
اجلاري اإىل 7 اأغ�سط�ش املقبل مبركز كواترو بعجمان 
الريا�سية  بال�سالة  للفتيات  ال��ط��ائ��رة  ك���رة  وب��ط��ول��ة 
بالفجرية يومي 2 و3 اأغ�سط�ش وبطولة الكرة الطائرة 

ال�ساطئية التي �ستقام بحديقة الق�سي�ش خلل الفرتة 
من 28 يوليو اجلاري اإىل 4 اأغ�سط�ش املقبل وبطولة 
م�ستوى  على  �ستقام  التي  االبتكار”  “كاأ�ش  ال��روب��وت 
 31 حتى  وت�ستمر  ام�ش  مناف�ساتها  وانطلقت  الدولة 
يوليو اجلاري وبطولة التايكواندو للأ�سبال والنا�سئني 

التي �ستقام ملدة يوم واحد يف 5 اأغ�سط�ش املقبل.
امل�ساعد للهيئة العامة  العام  واأك��د خالد املدفع االأم��ني 
لل�سباب والريا�سة رئي�ش اللجنة العليا لربنامج �سيف 
البطوالت  ت�سارك يف  الفرق  اأن عددا كبريا من  بلدي 
اللعبني  من  كبرية  �سريحة  حتت�سن  التي  الريا�سية 
التي  الل�سلكية  ال��ه��وي��ات  بطولة  امل��ث��ال  �سبيل  وع��ل��ى 
ت�سم 20 فريقا وعدد امل�ستفيدين 80 م�ساركا و�ستقام 

الكراولر�ش  لل�سيارات  احل��ب��ل  �سد  بطولة  اط��اره��ا  يف 
وبطولة  الكل�سيكية  ل��ل�����س��ي��ارات  ال��دري��ف��ت  وب��ط��ول��ة 
االبتكار  كاأ�ش  ال��روب��وت  وبطولة  الكروالر�ش  حتديات 
واأ�ساف  امل�ساركني.  �سريحة كبرية من  اأي�سا  ت�ستهدف 
اأن فعاليات �سيف بلدي تقام يف اأكرث من 115 مركزا 
على  ي��زي��د  م��ا  وت�ستهدف  ال��دول��ة  اإم�����ارات  خمتلف  يف 
ي�ستطيعون  واملقيمني  املواطنني  من  �سخ�ش  األ��ف   18
امل�����س��ارك��ة جم��ان��ا يف ه��ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات. م��ن جانبه وجه 
بلدي  ب�سيف  امل�سابقات  جلنة  رئي�ش  الرئي�سي  اأحمد 
تنظيم  يف  اال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  جميع  اإىل  ال�سكر 
امل�سابقات والبطوالت الريا�سية يف ن�سخة هذا العام من 

الربنامج.

فينجر �صعيد بتاألق لكازيت مع ار�صنالمورينيو يحدد ال�صفقة الأهم ال�صيف احلايل فيدرر املر�صح الأبرز يف 
ن�صف نهائي وميبلدون 

ي�����س��ع روج�����ر ف���ي���درر ال���ت���اري���خ ن�سب 
لبطولة  النهائي  قبل  ال��دور  يف  عينيه 
وميبلدون للتن�ش حيث ي�سعى لل�سعود 
قيا�سي  رق��م  وه��و   11 للمرة  للنهائي 

واإحراز لقب ثامن غري م�سبوق اأي�سا.
العائد  ال�سوي�سري  ال��لع��ب  و�سيكون 
بقوة حمط االأنظار يف امللعب الرئي�سي 
توما�ش  ال��ت�����س��ي��ك��ي  ي����واج����ه  ع���ن���دم���ا 
برديت�ش لكن اأوال �ستكون املواجهة بني 
واالأمريكي  �سيليت�ش  مارين  الكرواتي 

�سام كويري.
النظر  وب��غ�����ش 

ع������ن ف����ي����درر 
ف����������اإن����������ه����������ا 
جم���م���وع���ة 
غ���������������������������ري 

متوقعة يف الدور قبل النهائي. فللمرة 
ال��دور قبل  ي�سهد   2003 االأوىل منذ 
بني  من  لي�سوا  العبني  اأرب��ع��ة  النهائي 
وبينما  ع��امل��ي��ا.  م�����س��ن��ف��ني  اأرب���ع���ة  اأول 
ي��ح��ت��ل ف���ي���درر ال��ت�����س��ن��ي��ف ال���ث���ال���ث يف 
البطولة فاإنه يف املركز اخلام�ش عامليا 
الواحد  مناف�سيه  اأكرب  �سقوط  و�ساهد 
تلو االخر هذا االأ�سبوع ويف الدور قبل 
وامل�ستوى يف  املراهنات  �ستكون  النهائي 
ال�سوي�سري  اللعب  وانت�سر  �ساحله. 
�سبع  اخ��ر  يف  عاما   35 عمره  البالغ 
مل  ال���ذي  برديت�ش  �سد  م��ب��اري��ات 
ي��ف��ز ع��ل��ى ف��ي��درر م��ن��ذ 2013. 
جمموعة  اأي  فيدرر  يخ�سر  ومل 
يف البطولة هذا العام. وبرديت�ش 
لي�ش  ال��ب��ط��ول��ة  يف   11 امل��ن�����س��ف 
غريبا على نهائي وميبلدون حيث 
خ�سر اأمام رفائيل نادال يف 2010. 
و�سيكون �سيليت�ش املر�سح االأبرز �سد 
كويري الذي اأ�سبح اأول امريكي ي�سعد 
لدور قبل نهائي يف البطوالت االأربع 
ال��ك��ربى يف ث��م��اين ���س��ن��وات. وفاز 
كل  يف  ال�سابع  امل�سنف  �سيليت�ش 
االأربع  املباريات 
جمعته  ال��ت��ي 
ب�����ك�����وي�����ري . 
وعلى االأرجح 
مباراة  �ستكون 
اأن  ح���ي���ث  ق����وي����ة 
امل�سنف  ك������وي������ري 
من  و���س��ي��ل��ي��ت�����ش   24
اأقوى �سربات  اأ�سحاب  بني 
وحققا  ال���ب���ط���ول���ة  يف  اإر�������س������ال 
على  �ساحقة  اإر���س��االت  و105   126

الرتتيب.

مدرب  مورينيو  جوزيه  اأنَّ  بريطانية  �سحفية  تقارير  ذك��رت 
التنفيذي  املدير  وودوارد  اإي��د  مع  اجتمع  يونايتد  مان�س�سرت 
للفريق من اأجل ح�سم اأهم �سفقة يحتاجها املدرب الربتغايل 

هذا ال�سيف.
و����س���مَّ ال��ربت��غ��ايل ه���ذا ال�����س��ي��ف ك���ل م���ن ال�����س��وي��دي فيكتور 
ليندولف من بنفيكا، والبلجيكي روميلو لوكاكو من اإيفرتون 
اإىل م�سرح االأح��لم، يف �سفقتني ك�سرا حاجز ال�100 مليون 

جنيه اإ�سرتليني.
ال�سفقة  ب��ع��د  ����ه مل ي�سم  اأنَّ ي���رى  ل��ك��نَّ م��وري��ن��ي��و 

ي��رغ��ب يف  االأه���م خ��لل ه��ذا ال�سيف؛ حيث 
بريي�سيت�ش،  اإيفان  الكرواتي  مع  التوقيع 

العب و�سط اإنرت ميلن، بح�سب ما قالت 
�سحيفة “ديلي �ستار” اجلمعة.

اإنَّ  ال���ربي���ط���ان���ي���ة،  ال�����س��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
احلمر  ال�����س��ي��اط��ني  اأنَّ  ي���رى  م��وري��ن��ي��و 

بريي�سيت�ش،  خلدمات  ما�سة  بحاجة 
�سوق  يف  ل�����ه  اأول������وي������ة  وي�������س���ع���ه 

االنتقاالت اجلارية.
واأ�سارت اإىل اأنَّ مورينيو 

اجتمع مع وودوارد، 
�سم  اأنَّ  واأخ����ربه 
ب���ريي�������س���ي���ت�������ش 

اأه�������������م �����س����يء 
حالًيا يف �سوق 
االن����ت����ق����االت 

و�������س������رورة 
من  اأك��������رث 
غ�������ريه�������ا، 
ل����������ذل����������ك 
ي�������ح�������ت�������اج 
الإمت��������������������ام 

ال�����������س�����ف�����ق�����ة 
�سريًعا.

دت ال�سحيفة، اأنَّ  واأكَّ
النرياتزوري لن يفرط يف 
بريي�سيت�ش باأقل من 50 

مليون جنيه اإ�سرتليني.

 2015 يف  االأفاعي  ل�سفوف  عاًما،   28 بريي�سيت�ش،  وان�سم 
19 مليون يورو، ولعب  قادًما من فولف�سبورج ب�سفقة بلغت 
 12 11 هدًفا و�سنع  42 مباراة �سجل  املا�سي  املو�سم  معهم 
مورينيو   واأخ����رج   .2020 يونيو  يف  ع��ق��ده  وينتهي  اأخ����رى، 
التخل�ش  يف  ويرغب  ح�ساباته  من  احلمر  ال�سياطني  مدافع 

منه هذا ال�سيف.
يعد  مل  م��وري��ن��ي��و  اإّن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  ���س��ن  ذا  �سحيفة  وق��ال��ت 
املتكررة  االإ�سابات  يمُعاين من  الذي  �سمولينج  لكري�ش  بحاجة 

منذ اعتزال ال�سري األيك�ش فريج�سون يف 2013.
من  ط��ل��ب  م��وري��ن��ي��و  اأّن  اإىل  ال�سحيفة  واأ����س���ارت 
و�سم  ���س��م��ول��ي��ن��ج،  ب��ي��ع  اأ���س��ب��وع��ني  م��ن��ذ  االإدارة 
ال�سويدي  م��ع  التعاقد  بعد  جديد  اآخ��ر  م��داف��ع 
ب�35  ال��ربت��غ��ايل  بنفيكا  م��ن  ليندولف  فيكتور 

مليون جنيه اإ�سرتليني.
و�ست  م��ن  اهتماًما  يلقى  ال��لع��ب  اأن  اإىل  ولفتت 
هام يونايتد، فيما يجهز اأر�سنال 12 مليون 

جنيه اإ�سرتليني ل�سمه.
موا�سم   7 عاًما،   27 �سمولينج،  ولعب 
ان�سمامه  م��ن��ذ  االأح�����لم  م�����س��رح  يف 
للفريق قادًما من فولهام ب�2010، 
يف  م�����ب�����اراة   153 يف  ل���ي�������س���ارك 

بقمي�ش  ال���ربمي���ي���ريل���ي���ج 
ال�سياطني احلمر.

و�سع منتخب املك�سيك لكرة القدم قدما يف 
ملنطقة   2017 الذهبية  الكاأ�ش  نهائي  ربع 
والو�سطى  ال�سمالية  )امريكا  الكونكاكاف 
وال��ب��ح��ر ال��ك��اري��ب��ي( رغ���م ت��ع��ادل��ه �سلبا مع 
ام�����ش اجلمعة يف  ن��ظ��ريه اجل��ام��اي��ك��ي فجر 
دنفر بوالية كولورادو يف اجلولة الثانية من 

مناف�سات املجموعة الثالثة.
وت��ت�����س��در امل��ك�����س��ي��ك ح��ام��ل��ة ال��ل��ق��ب ترتيب 
االهداف  بفارق  نقاط   4 بر�سيد  املجموعة 
لل�سلفادور  نقاط   3 مقابل  جامايكا،  ام��ام 
اجلولة  ه��ذه  يف  ك��ورا���س��او  على  تغلبت  التي 
ماين  جري�سون  �سجلهما  نظيفني  بهدفني 

ورودولفو زيليا .
مباراتها  يف  ف���ازت  ال��ت��ي  املك�سيك  و�سمنت 
احدى  عمليا   ،1-3 ال�سلفادور  على  االأوىل 
يف  �ستواجه  كونها  املبا�سر  التاأهل  بطاقتي 
امل��ق��ب��ل كورا�ساو  اجل��ول��ة االخ����رية االث��ن��ني 

التي ت�سارك يف امل�سابقة الول مرة.
يف  تغلبت  التي  جامايكا  تلعب  جانبها،  من 
مع  2-�سفر،  كورا�ساو  على  االأوىل  اجلولة 
املباراة  ه��ذه  نتيجة  ت��وؤث��ر  ول��ن  ال�سلفادور، 
ح����ال ح�سول  اال يف  امل��ك�����س��ي��ك  ت���اأه���ل  ع��ل��ى 
معجزة تتمثل بخ�سارتها امام كورا�ساو بكم 

هائل من االهداف.

املجموعات  م���ن  ك���ل  وث�����اين  اول  وي���ت���اأه���ل 
الثلث مع �ساحبي اف�سل مركز ثالث اىل 

ربع النهائي.
وتدافع عن لقبها بت�سكيلة احتياطية يف ظل 
م�ساركتهم  بعد  للراحة  اال�سا�سيني  اخ��لد 
رو�سيا،  يف  ال��ق��ارات  ك��اأ���ش  يف  املا�سي  ال�سهر 
خوان  املوقوف  الكولومبي  مدربهم  وغياب 

كارلو�ش او�سوريو.
ومل يكن اداء املنتخب املك�سيكي مقنعا حتى 
يف املباراة االوىل، وكاد يخ�سر اللقاء الثاين 
الذي كان مبثابة اعادة لنهائي 2015 الذي 
لو   ،1-3 جامايكا  على  املك�سيك  فيه  ف��ازت 

ماتوك�ش  ودارن  في�سر  اونيل  متابعات  كانت 
يف ال�سوط االول اكرث تركيزا.

و���س��ن��ح��ت ل��ل��م��ك�����س��ي��ك��ني ف��ر���س��ة وح���ي���دة يف 
ال�سوط االول من راأ�سية اريك توري�ش لكن 
وحرمه  ت��دخ��ل  اجلامايكي  االي�سر  القائم 
من الت�سجيل ، واخرى يف الثاين عرب اليا�ش 

هرنانديز بت�سديدة بعيدة .
ويف املباراة الثانية، انع�ست ال�سلفادور اآمالها 
ال���ت���اأه���ل ك���اأح���د ���س��اح��ب��ي اف�����س��ل مركز  يف 
النقاط الثلث،  باإحرازها  ثالث على االأقل 
االول  ال��دور  على جامايكا يف ختام  وفوزها 

�سي�سمن لها تاأهل مبا�سرا.

املك�صيك ت�صع قدما يف ربع نهائي الكاأ�س الذهبية 

ار�سنال  مهاجم  الكازيت  الك�سندر  الفرن�سي  �ساحتاج 
القدم  ل��ك��رة  امل��م��ت��از  االإجن��ل��ي��زي  ال����دوري  املناف�ش يف 
اإىل ربع �ساعة فقط لت�سجيل اأول اأهدافه مع الفريق 

املو�سم  لبداية  ا�ستعدادا  جولته  ب��داأ  ال��ذي  اللندين 
 80 اأم��ام  اف.�سي  �سيدين  على  2-�سفر  بالفوز 

األف متفرج يف اال�ستاد االأوملبي .
وم��ب��ا���س��رة ب���داأ امل��ه��اج��م، ال��ب��ال��غ ع��م��ره 26 

عاما املنتقل من اوملبيك ليون هذا ال�سهر 
بريطانية  اإع���لم  و�سائل  اأ���س��ارت  مبقابل 
جنيه  مليون   46.5 اإىل  ي�سل  اأن���ه  اإىل 
رد  يف  دوالر(،  مليون   60( اإ�سرتليني 
اجلميل للفريق الذي �سمه بعقد ميتد 

خلم�ش �سنوات.
مباراته  يف  الك����ازي����ت  و�����س����ارك 

االأوىل كبديل يف الدقيقة 
68 وبعد 15 دقيقة 

ال�سباك  ه��ز  فقط 
بعد متريرة من 

اليك�ش ايوبي.
وق���������ال ار�����س����ني 
ف��ي��ن��ج��ر م���درب 
ار�������������س������������ن������������ال 

لل�سحفيني 
كان من املهم له 
هذه  يحقق  اأن 
االإن������ط������لق������ة 
من  ويتخل�ش 
املوقف  ره��ب��ة 
الأن�����������������ه م����ن 
امل������ف������رت�������ش 
ت�سجل  اأن 
تكون  عندما 

مهاجما.
مي���ك���ن روؤي�����ة 
اأن����������������ه ك�������ان 
لكن  �سعيدا 
املجمل  يف 

كنا نبحث عن اللعب ب�سرعة معينة واأن نطور االأداء 
اجل��م��اع��ي ول���ف���رتات ط��وي��ل��ة يف امل���ب���اراة وحت��ق��ق هذا 

ب�سورة جيدة للغاية.
�سيواجه  ال�����ذي  ار����س���ن���ال،  وت���ق���دم 
قبل  ال�سبت  يوم  وان���درارز  �سيدين 
التوجه اإىل ال�سني، عرب القائد 
بري مريت�ساكر الذي ا�ستفاد من 

تردد دفاع الفريق اال�سرتايل.
مناف�سا  واج��ه��ن��ا  فينجر  وق���ال 
قويا الأنه كافح على كل كرة ويف 
اأف�سل  ه��و  ح��ار���س��ه  ك��ان  النهاية 

العب يف املباراة.
اندرو ريدمني لركلة جزاء  وت�سدى 
�سددها داين ويلبيك لكن فينجر كان 

�سعيدا باأداء املهاجم االجنليزي.
ميكنني  ف���ي���ن���ج���ر  واأ�������س������اف 
ال��ق��ول اإن���ه اج��ت��ه��د. ح�سل 
ال�سوط  يف  ف��ر���ش  ع��ل��ى 
رغبته  وب�����س��ب��ب  االأول 
الت�سجيل  يف  القوية 
ب�سكل  ي�������س���دد  ك�����ان 
اأقوى مما يحتاجه 

االأمر.
وت��اب��ع ل��ع��ب كما 
منه.  ت��وق��ع��ن��ا 
ه��������و الع������ب 
مم����������ت����������از 
واأت����وق����ع 
يقدم  اأن 
�سما  مو
رائ�������ع�������ا. 
اب������ت������ع������د 
ل�������ف�������رتة 
ط��������وي��������ل��������ة 
يكون  اأن  وامت����ن����ى 
بالن�سبة  اإي��ج��اب��ي��ا  م��و���س��م��ا 

له .

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
       مذكرة اعالن متنازع �سده بالن�سر

                يف  الدعوى 2017/70  نزاع تعيني خربة عقاري
اىل املتنازع �سده / 1-�سانايل هولدينجز م.م.ح )منطقة حرة الفجرية( 2- حممد 
نور احلق حممد احلق ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مالك/�سانايل هولدينجز م.م.ح 
املتنازع / حممد بن مانع  )منطقة حرة الفجرية( جمهويل حمل االقامة مبا ان 
بن �سلطان ابالعل وميثله:اأمل عمري ال�سبيعي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
اتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  امل��دع��ي  ال���زام  م��ع  هند�سي  خبري  بندب  املطالبة 
�ش   8.30 ال�ساعة     2017/7/26 املوافق  االربعاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة. 
مبكتب امل�سلح  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

الت�سويات   الودية
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

مذكرة اإعادة  اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/956  ا�ستئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- لري اوو  جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف 
/ �سو�سيتي بيك �ش اأ  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 

2017/25 جتاري كلي بتاريخ:2017/5/15     
وحددت لها جل�سه يوم االحد  املوافق 2017/7/30 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/217  تظلم جتاري

املن�سوري جمهول حمل  املتظلم �سده / 1-را�سد خلف عيد �سيف باجلافله  اىل 
حممد  عبداهلل  وميثله:من�سور  ����ش.م.ع  امل�سرق  بنك   / املتظلم  ان  مبا  االق��ام��ة 
احمد الزرعوين قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعله ومو�سوعه تظلم من القرار 
وحددت  جت���اري.  حتفظي  حجز  رق�����م:2017/146  التحفظي  احلجز  يف  ال�����س��ادر 
 Ch  : بالقاعة  08.30 �ش  ال�ساعة     2017/8/2 املوافق  االربعاء  يوم  لها جل�سة 
B.6.1  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1876  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- مهدي علي غلوم جمعه ح�سن 2- مرمي علي غلوم جمعه ح�سن البلو�سي 
ملالكها/  - فردية  موؤ�س�سة   - ال�سيارات  لتاأجري  املدعي/�سولو  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهويل 
الدعوى  اأقام عليك  يو�سف جمال حممد جمال وميثله:يو�سف احمد عبداهلل عبدالرحيم قد 
درهم   )52.820( وق��دره  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم 
املوافق  2017/7/24   و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة. وحددت لها جل�سة يوم االثنني 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch 1.C.12 بالقاعة  �ش   8.30 ال�ساعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل 

، علما بانه مت احالة الدعوى من مكتب ادارة الدعوى اىل حمكمة التجارية اجلزئية . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1991  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- موزة �سيف لتجارة املواد الغذائية �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/مهتاب للخ�سار والفواكه �ش.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )414758.75( درهم وفائدة %12 
من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
 Ch وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2017/7/24  ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة 
C.12.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل ، علما بانه مت 

احالة الدعوى من مكتب ادارة الدعوى اىل حمكمة التجارية اجلزئية . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/799  جتاري جزئي 

املدعي/ ان  االق��ام��ة مب��ا  �����ش.ذ.م.م جمهول حم��ل  بانو مطعم ومقهى  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ي  اىل 
املدعي/اي  ان  مبا  البحر  حممد  ح�سن  حممد  وميثله:يو�سف  ذ.م.م  ح��رة  منطقة  بي  تي  اي 
املذكورة اعله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت  اقام الدعوى  تي بي منطقة حرة ذ.م.م قد 
املحكمة بندب اخلبري احل�سابي �ساحب  التايل:حكمت  التمهيدي  بتاريخ:2017/7/10 احلكم 
ال��دع��وى وتكون مهمته ك��االت��ي:االط��لع على ملف الدعوى  ب��اجل��دول خبريا يف ه��ذه  ال��دور 
لزم  ان  واملدعي عليها  املدعية  واالنتقال اىل مقر  ان يقدمه اخل�سوم  وم�ستنداتها وما ع�سى 
االمر واالطلع على املرا�سلت الورقية وااللكرتونية ان وجدت ال�سجلت والدفاتر التجارية 
الورقية وااللكرتونية وحددت امانة خربة وقدرها ثلثة االف درهم امانة م�سروفات واتعاب 
، وح��ددت لها املحكمة جل�سة يوم االثنني  املدعي ب�سدادها يف خزانة املحكمة  اخلبري والزمت 

 .ch1.C.12:املوافق:2017/7/17 ال�ساعة:08:30 �سباحا يف القاعة
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1767  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  نيل اند هامر للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/موؤ�س�سة خالد بن هده للخدمات الفنيه وميثله:عبدالعزيز حممد عبداهلل حممد 
بن خلفان الزعابي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   107.239( وق��دره  مببلغ  للمدعي 
ت��اري��خ:2015/4/13 وحتى ال�سداد التام.  وح��ددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق   12% من 
2017/7/19   ال�ساعة 8.30 �ش 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 

بثلثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12070 بتاريخ 2017/7/15   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/878  جتاري  جزئي 

اىل املدعي عليه/1- �سركة نيو �ساين�ش �ش.م.ح جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
بان  نعلنكم  امل��ل  ابراهيم  ح�سن  وميثله/ابراهيم  م.د.م.����ش  ترافيل  غارانتي  �سركة 
اعله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/6/8 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
 )43.320( مبلغ  ب��اداء  عليها  املدعي  بالزام  م.د.م.���ش  ترافيل  غارانتي  ل�سالح/�سركة 
درهم وفائدة عن التاأخري 9% �سنويا م���ن:2016/11/15 وحتى ال�سداد التام والزمت 
املدعي عليها بامل�ساريف . حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني 
ال�سيخ  ال�سمو  با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا االع��لن �سدر  اليوم  اعتبارا من  يوما 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

•• العني – الفجر

املوؤمترات  ق��اع��ة  ف��ى  اأم�����ش  م�ساء  م��ن  اخلام�سة  ف��ى  عقد 
ب��ال��ق��ط��ارة موؤمترا  ب��ن حم��م��د  ب��ا���س��ت��اد ط��ح��ن��ون  ال�سفية 
�سحفيا ملدربى املنتخبات امل�ساركة فى الت�سفيات  االآ�سيوية 
ال�سني  فى   2018 اآ�سيا  لكاأ�ش  واملوؤهلة  �سنة   23 حتت 
منتخب  م��درب  العبدوىل  ح�سن  امل��وؤمت��ر  فى  �سارك  حيث 
– ولبنان-  ن��ي��ب��ال  منتخب  م���درب  ج��ان��ب  اىل  االم�����ارات 
العبدوىل مدرب منتخب  اأكد ح�سن  – حيث  واأوزبك�ستان 
االأمارات اأن ا�ستعداد املنتخب خلو�ش هذه املباريات يدعوا 
اىل التفاوؤل م�سريا اىل اأن املنتخب لديه قدرات وا�ستعداد 
لت�سجيل االأهداف التى متكنه من حتقيق الطموحات التى 
ي�سعى ويتطلع اليها . وقال اأن املنتخب لديه طموح كبري 
فى اأن يحقق نتائج مر�سية متكنه من التاأهل لكاأ�ش اآ�سيا 
االأمارات  منتخب  نيبال مب�ستوى  م��درب  اأ�ساد  من جانبه 

وا�سفا اإياه باجليد. هذا وقد اأ�سار مدرب منتخب االأمارات 
درجات  ارت���ف���اع  ح���ول  ����س���وؤال  ع��ل��ى  وردا  ال��ع��ب��دوىل  ح�سن 
احل�����رارة ف��ى ه���ذا ال��وق��ت م��ن ال�����س��ن��ة . ق��ائ��ل اأن العبى 

منتخب االأم���ارات قد تاأقلموا مع مثل هذه االأج��واء ولن 
يوؤثر عليهم �سلبا- بل- ي�ستطيع املنتخب حتقيق االأهداف 

التى متكنه من الفوز فى هذه الت�سفيات .

»فى موؤمتر �صحفى عقد اأم�ض بالقطارة «.. 
 مدرب منتخب الإمارات يوؤكد اإ�صرار لعبى املنتخب على الفوز

•• العني - الفجر

غادرت يف متام ال�ساعة احلادية ع�سرة والن�سف 
القدم  الفريق االأول لكرة  اأم�ش بعثة  من �سباح 
م���نت طائرة  ع��ل��ى  ال��ن��م�����س��ا،  اإىل  ال��ع��ني  ب���ن���ادي 
خ��ا���س��ة، م��ن م��ط��ار ال��ع��ني ال����دويل، للنخراط 
للمو�سم  االإع���داد  برامج  من  الثانية  املرحلة  يف 
الكرواتي  املدرب  اختيار  الكروي اجلديد. ووقع 
خالد  ه���م:  الع���ب���اً،   31 ع��ل��ى  م��ام��ي��ت�����ش  زوران 
عبدالرحمن،  ع��م��ر  اأح��م��د،  اإ���س��م��اع��ي��ل  عي�سى، 
مهند �سامل العنزي، كايو لوكا�ش، ماركو�ش بريغ، 
ت�سوكا�سا �سيوتاين، داينفري�ش دوغل�ش، حممد 
عبدالرحمن،  خالد  فايز،  ف��وزي  عبدالرحمن، 
اأح���م���د، حم��م��د خلفان،  حم��م��د ف���اي���ز، حم��م��د 
ريان ي�سلم، را�سد مهري، حم�سن عبداهلل، عامر 
عبدالرحمن،  داوود �سليمان، اأحمد برمان، بندر 
االأح��ب��اب��ي، ح��م��د امل��ن�����س��وري، ع��ب��داهلل غمران، 
ح�����س��ني ع���ب���داهلل، خ��ال��د خ��ل��ف��ان، ف��را���ش �سالح 
اخل�سيبي و�سليمان نا�سر ومن املقرر اأن يلتحق 
بالبعثة ثلثي منتخبنا الوطني االأوملبي، حممد 
اإىل  ع��ي��د  وع��ل��ي  جمعة  و�سعيد  ب��و���س��ن��دة  �سعيد 
من  الع�سرين  يف  وذل���ك  امل��ن��ه��ايل  �سعيد  ج��ان��ب 

�سهر يوليو اجلاري.
 

املكا�صب املرجوة
الفني  املدير  ماميت�ش،  زوران  الكرواتي  و�سدد 

للعني على اأهمية مرحلة االإعداد قبل انطلقة 
املع�سكر  مو�سحاً:  ق��دم،  ك��رة  فريق  الأي  املو�سم 
للمو�سم  االن��ط��لق��ة احل��ق��ي��ق��ة  ه���و  االإع�������دادي 
ال����ك����روي اجل����دي����د وم�����ن خ���لل���ه ي���ت���م جتهيز 
التحديات  لك�سب  املطلوبة  بال�سورة  اللعبني 
لل�ستحقاقات  ال��ف��ري��ق  ت��ن��ت��ظ��ر  ال��ت��ي  ال��ق��وي��ة 
املحلية والقارية، واجلميع مطالبون مب�ساعفة 
ل��دي��ه��م والتعامل  اأف�����س��ل م��ا  اجل��ه��ود واإظ���ه���ار 

بالعقلية االحرتافية يف تنظيم حياتهم اليومية 
وااللتزام بالنظام الغذائي اجليد واأخذ امل�ساحة 
الزمنية الكافية للنوم، بهدف اخلروج من هذه 
املرحلة باملكا�سب املرجوة وبلوغ درجة اجلاهزية 

املطلوبة.
عودة  الداخلي  التجمع  مرحلة  �سهدت  واأك��م��ل: 
الفريق  �سفوف  اإىل  امل�سابني  اللعبني  بع�ش 
وم����ن امل���ق���رر اأن ي��ل��ت��ح��ق مب��ع�����س��ك��ر ال��ن��م�����س��ا يف 

املنتخب  الع��ب��ي  اجل���اري  ال�سهر  م��ن  الع�سرين 
للنخراط  املنهايل،  �سعيد  جانب  اإىل  االأومل��ب��ي 
تتخللها  والتي  االإع���داد  برامج  يف  زملئهم  مع 
املباريات  م��ن  وع���دد  مكثفة  ت��دري��ب��ي��ة  ح�س�ش 
اجلاهزية  درج���ة  اإىل  ل��ل��و���س��ول  �سعياً  ال���ودي���ة، 
اأن  املقرر  وال��ذي من  اجلديد  للمو�سم  املطلوبة 
ن�ستهله مبواجهة الهلل ال�سعودي �سمن ذهاب 

ربع نهائي دوي اأبطال اآ�سيا لكرة القدم.

اأمتنى عودة دوغال�ض
االأج����ان����ب، قال:  م��ل��ف  ح���ول  ����س���وؤال  ع��ل��ى  ورداً 
�سخ�سياً �سعيد جداً بتعاقد النادي مع اللعبني 
ماركو�ش بريغ وت�سوكا�سا �سيوتاين، الأنني اأعتقد 
مبقدورهم  ال��ذي��ن  اللعبني  نوعية  م��ن  اأنهما 
املرحلة  ل��ل��ف��ري��ق يف  امل���رج���وة  االإ����س���اف���ة  حت��ق��ي��ق 
القادمة واأمتنى اأن توافق اإدارة النادي على طلبي 
املهاجم  على  ب��االإب��ق��اء  اأخ���رياً  لهم  قدمته  ال��ذي 

الربازيلي دوغل�ش داينفري�ش، قيا�ساً باإمكانياته 
املمتازة التي تت�سق مع اأ�سلوب الفريق يف املرحلة 

القادمة.
 

اإ�صادة وتقدير
ف��ري��ق��ه من  عليها  ال��ت��ي ح�سل  االإ����س���ادة  وح���ول 
االحت�����اد االآ����س���ي���وي، ع��ل��ى ه��ام�����ش ق��رع��ة خروج 
القدم،  لكرة  اآ�سيا  اأبطال  دوري  مب�سابقة  املهزوم 
قيا�ساً باالإح�سائيات التي ر�سدها يف اأخر مواجهة 
ب��امل��و���س��م امل��ا���س��ي اأم����ام ا���س��ت��ق��لل ط���ه���ران، قال: 
املوؤكد اأننا حققنا فوزاً مهماً على ح�ساب مناف�ش 
ب��ه��دف يف  اأم��ام��ه  االإي����اب، بعد خ�سارتنا  ق��وي يف 
الكبرية  الفنية  اإمكانياته  العني  واأظهر  الذهاب، 
و�سخ�سيته القوية خلل تلك املواجهة خ�سو�ساً 
تكن  مل  ال���دوري  م�سابقة  يف  الفريق  نتائج  واأن 

بامل�ستوى املطلوب.
فريق  ح�ساب  على   1-6 ال��ف��وز  اأن  اأعتقد  وزاد: 
قوي نتيجة رائعة، ولكن االأه��م بالن�سبة لنا كان 
القدم  وك��رة  النهائي  رب��ع  اإىل  ال��ت��اأه��ل  يف  يتمثل 
الفريق  تكافئ  ما  بقدر  التاريخ  بلغة  تعرتف  ال 
االأف�سل جاهزية واالأكرث عطاء لك�سب التحدي، 
وم��واج��ه��ة ا���س��ت��ق��لل ط��ه��ران اأ���س��ب��ح��ت يف حكم 
يف  ونفكر حالياً  املا�سي وقد طوينا ملفها متاماً 
على  من�سب  االآن  وتركيزنا  اجل��دي��دة  حتدياتنا 
مواجهة الهلل يف مهمة جديدة اأمام فريق يلعب 

باأ�سلوب خمتلف عن الفريق االإيراين.

•• العني  - الفجر 

ملنتخبات  الفني  االجتماع  ام�ش  �سباح  قد  عمُ
املجموعة الرابعة للت�سفيات االآ�سيوية حتت 
يف   2018 اآ�سيا  لكاأ�ش  واملوؤهلة  �سنة،   23
ال�����س��ني، ب��ف��ن��دق ال���دان���ات ري����زورت بالعني، 
بح�سور ممثلي منتخبنا الوطني ومنتخبات 
ح�سر  حيث   ، واأوزوب��ك�����س��ت��ان  ولبنان  نيبال 
مدير  بوهندي  جمال  منتخبنا  جانب  م��ن 
التنفيذي  ال�سكرتري  فهد  وح�سان  املنتخب، 
املن�سق  ال��ب��وه��ي  واأح��م��د  امل��ن��ت��خ��ب��ات،  الإدارة 

االإعلمي للمنتخب. 
وتراأ�ش االأجتماع، ال�سعودي �سلمان النم�سان 
مراقب املباريات، اإىل جانب الهندي �سورفات 
والعراقي  املباريات،  مراقب  م�ساعد  ثاتتي 
ك����ادوم ع���وده ال�����س��ع��ي��دي، واالإي�����راين ح�سان 
كمرانيفار مراقبا احلكام، اإىل جانب ممثلي 

املنتخبات االأربعة.
االحتاد  مراقب  اأ���س��اد  االأج��ت��م��اع،  بداية  ويف 
االآ�سيوي، برتتيبات احتاد الكرة ال�ست�سافة 
�سعادته  ع��ن  م��ع��رب��اً،  االآ���س��ي��وي��ة،  الت�سفيات 
ب��ع��دم وج���ود اأي���ة م��لح��ظ��ات م��ن املنتخبات 
االإقامة  مقرات  يف  �سواء  ال�سيوف،  الثلثة 
التدريبات،  عليها  ت��ق��ام  ال��ت��ي  امل��لع��ب  اأو 
دولة  يف  بالتواجد  �سعداء  اجلميع  اأن  وق��ال 
االإم��ارات. ومت خلل االجتماع االتفاق على 
مباريات  خ���لل  املنتخبات  قم�سان  األ����وان 
ي���وم���ي ال�����س��ب��ت واالأث����ن����ني، ح��ي��ث ت���ق���رر اأن 
االأوملبي  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  الع��ب��و  ي��رت��دي 
ال��ل��ون االأب��ي�����ش ب��ال��ك��ام��ل، وح��ار���ش املرمى 
ف��ي��م��ا �سريتدي  ال���ك���ام���ل،  االأ�����س����ود  ب��ال��ل��ون 
وحار�ش  االأح��م��ر  ال��ل��ون  ال��ن��ي��ب��ايل  املنتخب 
اأما املنتخب  املرمى باللون االأ�سفر الكامل، 
وحار�ش  االأحمر  اللون  ف�سريتدي  اللبناين 

املنتخب  ب��ي��ن��م��ا  االأخ�������س���ر،  ال���ل���ون  م���رم���اه 
االأوزب��ك��ي ب��ال��ل��ون االأب��ي�����ش وح��ار���س��ه اللون 

االأ�سود.
الثالثة  م��ب��ارات��ه  منتخبنا  يخو�ش  اأن  على 
واالأخ��رية يوم االأرب��ع��اء املقبل اأم��ام منتخب 
اأوزبك�ستان، باللون االأحمر الكامل واحلار�ش 
ب��ي��ن��م��ا �سريتدي  ال��ك��ام��ل،  ب��ال��ل��ون االأ����س���ود 
االأوزب���ك���ي ال��ل��ون االأب��ي�����ش وح��ار���س��ه اللون 
ف�سريتدي  النيبايل  املنتخب  اأم��ا  االأ���س��ف��ر، 
اللون االأزرق وحار�ش املرمى باللون االأ�سفر، 
واملنتخب اللبناين باللون االأحمر واحلار�ش 
ت���ن���اول االجتماع  ك��م��ا  ال��ك��ام��ل.  ب��االأخ�����س��ر 
 ، ب��امل��ب��اراة  املتعلقة  ال��ف��ن��ي��ة  ك��اف��ة اجل���وان���ب 
و���س��دد م��راق��ب امل��ب��اراة على ���س��رورة التقيد 
االآ�سيوي  االحت��اد  من  ال�سادرة  بالتعليمات 
االأربعة  للمنتخبات  م��ت��م��ن��ي��اً  ال��ق��دم  ل��ك��رة 

التوفيق يف املباريات.

بعثة العني اإىل النم�صا على منت طائرة خا�صة

زوران ماميت�س ... اأمتنى موافقة الإدارة على طلبي اخلا�س بالإبقاء على املهاجم دوغال�س

منتخبنا بالأبي�س .. ونيبال بالأحمر 



    
حقيبة اأرم�صرتوجن مقابل املاليني يف مزاد 

تعر�ش حقيبة ا�ستخدمها رائد الف�ساء االأمريكي نيل اأرم�سرتوجن 
جللب عينات من غبار القمر يف مزاد علني مع غريها من القطع 
املقبل يف مدينة  االأ���س��ب��وع  اأخ���رى  ال��ت��ذك��اري��ة م��ن رح���لت ف�ساء 
طويلة،  لفرتة  اختفت  التي  احلقيبة،  تباع  اأن  ويتوقع  نيويورك. 
مببلغ ي�سل اإىل اأربعة مليني دوالر. وت�سمل املجموعة املعرو�سة 
الف�سائية  امل��رك��ب��ة  رح��ل��ة  خطة  ل��ل��م��زادات  �سوذبيز  دار  يف  للبيع 
ف�ساء  وب��دل��ة  طاقمها  ي��د  بخط  ملحظات  وعليها   )13 )اأب��ول��و 
ارتداها رائد الف�ساء جا�ش جري�سوم و�سورا للقمر التقطتها اإدارة 

الطريان والف�ساء االأمريكية )نا�سا(.
واالأربعني  الثامنة  الذكرى  يف  مت��وز  يوليو   20 يف  امل��زاد  ويجري 
اأن  اأول مركبة ف�ساء على �سطح القمر. وياأمل املنظمون  لهبوط 
نائبة مدير  هاتون  ك�ساندرا  وقالت  اأع��دادا كبرية.  امل��زاد  يجتذب 
ال  اأنها  اعتقد  مو�سوعات  ب�سعة  من  واح��د  الف�ساء  �سوذبيز  دار 
تتقيد بثقافة معينة. ال يهم دينك وال مكان مولدك اأو اللغة التي 
تتكلمها. واأ�سافت لدينا جميعا التجربة امل�سرتكة يف التحديق يف 

ال�سماء والت�ساوؤل عما يح�سل بني النجوم.
ومل يعرف م�سري احلقيبة على مدى عقود بعد عودة اأرم�سرتوجن 

وطاقم رحلة )اأبولو 11( اإىل الوطن يف يوليو متوز 1969.
وقالت هاتون اإنه على مدى �سنوات مت حفظ احلقيبة يف علبة يف 

مركز جون�سون للف�ساء يف هيو�ستون.

طبيب اأ�صنان يقتلع اأطول �صن 
طبيب  قيام  االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  تداولتها  �سور  ك�سفت 

باقتلع اأطول �سن يف العامل من فم �ساب.
عندما  نابه،  �سكل  ب�سبب  ب��االإح��راج  �سعر  ال��ذي  الطالب  وفوجئ 

و�سف االأطباء �سنه باأنها اأطول �سن يف العامل بعد اقتلعها.
 18( باتيل  اأورف��ي��ل  حقق  الربيطانية،  م��ريور  ل�سحيفة  ووف��ًق��ا 
اأنه �ساحب  اأكدت  اأن  بعد  قيا�سًيا مبو�سوعة غيني�ش،  رقًما  عاًما( 

اأطول �سن يف العامل، اإذ ي�سل طولها اإىل 3.67 �سم.
العملقة  ال�سن  بتلقيب  امل��ذه��ول��ون  االأط��ب��اء  ق��ام  جانبهم،  م��ن 
با�سم ناب الفيل ، وقال جيمني باتل، طبيب االأ�سنان يف فادودارا” 
اأجرينا العملية اجلراحية حتت التخدير املو�سعي، وقد  بالهند: 

ا�ستغرقت 30 دقيقة تقريًبا.
�سم،   2 ح��وايل  االإن�سان  �سن  ط��ول  متو�سط  يبلغ  للخرباء،  وفًقا 
اإذ بلغ حوايل  اأما يف حالة اأورفيل، فقد كان طولها كبرًيا للغاية، 
�سعف ذلك الطول. وقال ال�ساب اأورفيل، الذي كان ي�سعر باحلرج 
من �سكل نابه الطويل: ميكنني االآن الظهور للعامل دون ال�سعور 

باخلجل، واالإحراج واخلوف من �سخرية النا�ش .

قوة ع�صكرية تتدخل لإنقاذ فيل 
يف  يتخبط  فيل  باأعجوبة  ال�سريلنكية  البحرية  القوات  اأنقذت 

البحر جرفه التيار، بح�سب ما اأعلن الناطق با�سمها.
وا�ستغرق االأمر ما ال يقل عن 12 �ساعة للعنا�سر الإنقاذ احليوان 
الذي كان يتخبط يف املياه على بعد 8 كيلومرتات من �ساحل هذه 
وهو  ال�سور  اأظهرته  وق��د  الهندي.  املحيط  يف  الواقعة  اجلزيرة 

يبقي خطمه فوق املياه ليتنف�ش.
حباال  احليوانية  ال���رثوة  يف  خ��رباء  مب�ساعدة  غطا�سون  ل��ه  وم��د 

حول ج�سمه و�سحبوه اإىل ال�ساطئ حيث اأطلق.
و�سرح الناطق با�سم القوات البحرية �ساميندا واالكولوغ اأن التيار 
جرف الفيل على ما يبدو عندما كان يتنقل يف بحرية كوكيلي 

ال�ساطئية )�سمال �سرق �سريلنكا(.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اأغرب وظيفة يف العامل
يعمل املواطن الهندي، عبدالعزيز )54 عاًما(، بوظيفة غريبة جًدا، حيث عمل كتمثال حّي على مدى 3 عقود.

ويف اإطار وظيفته، يقف عبدالعزيز بثبات ملدة 6 �ساعات يف اليوم، ويقاوم حماوالت النا�ش جلعله يتحرك اأو يبت�سم 
اأو اأن يتحرك اأي حركة خفيفة اأو اإظهار اأي �سيء يثبت اأنه كائن حي.

بداأ عبدالعزيز املعروف با�سم رجل متثال الهند، عمله يف تلك الوظيفة اليومية منذ العام 1985 بعد وقت ق�سري 
من ح�سوله على وظيفة كحار�ش اأمن يف منتجع يف جي بي جولدن بيت�ش  يف ت�سيناي بالهند.

جًدا  منبهًرا  كان  حيث  املتحدة،  اململكة  اإىل  موؤخًرا  �سافر  قد  رئي�سه  كان  الهندية،  �سينرتال  اأوديتي  ملجلة  ووفقاً 
باحلر�ش امللكي خارج ق�سر باكنغهام، الذين يقفون كالتماثيل، واأراد اأن يفعل �سيًئا مماثًل يف الهند. وقام باإخ�ساع 
احلرا�ش لتدريب مدته 3 اأ�سهر، حيث يجل�سون بثبات دون حركة ملدة 4 �ساعات، فيما مل ي�سمح لهم بالتحدث اأو 

االبت�سامة، اأو تناول الطعام، اأو ال�سراب، اأو حتى التخل�ش من الذبابة اإذا كانت حتوم حول وجوههم.
ويف نهاية املطاف، اأثبت عبد العزيز، اأنه االأف�سل يف تلك املجموعة، وبناء عليه ح�سل على الوظيفة الغريبة.

وقال رجل متثال الهند لو�سائل االإعلم: يف البداية مل اأتقبل الفكرة، ولكن مل يكن لدي ال�سجاعة الأقول الأرباب 
العمل ال، حيث كنت اأخ�سى االإقالة.
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افتتاح املهرجان القومي للم�صرح امل�صري 
بعر�ش لعرائ�ش املاريونيت قدمه خم�سة من اأع�ساء البيت الفني للم�سرح 
دورته  امل�سري  للم�سرح  القومي  املهرجان  افتتح  ف��وزي،  اأ�سامة  واأخ��رج��ه 

العا�سرة وحتمل ا�سم الناقدة الراحلة نهاد �سليحة.
الر�سمية( وي�سم  )امل�سابقة  ق�سم  30 عر�سا موزعة على  املهرجان  ي�سمل 
األف   19 )ن��ح��و  جنيه  األ���ف   340 بقيمة  ج��وائ��ز  على  تتناف�ش  عر�سا   20
جائزة  على  تتناف�ش  عر�سا   11 وي�سم  املختارة(  )العرو�ش  وق�سم  دوالر( 

اجلمهور.
واأقيم حفل االفتتاح على امل�سرح الكبري بدار االأوبرا امل�سرية بح�سور وزير 
من  وع��دد  عطية  ح�سن  الناقد  املهرجان  ورئي�ش  النمنم  حلمي  الثقافة 

الفنانني والنقاد واالأكادمييني.
وقال عطية يف كلمة االفتتاح حتاول هذه الدورة اأن تتقدم خطوة للأمام 
ال��ع��ام يف  وت��اأث��ريه  التغيري  للم�سرح ودوره يف  ال��ث��وري  ال���دور  ت��اأك��ي��دا على 

املجتمع ويف الفرد، ودور امل�سرح وكلمته يف مواجهة التطرف واالإرهاب.
واأ�ساف كما نحت�سن يف هذه الدورة م�سرحا عربيا �سقيقا كخطوة جديدة 

نحاول من خللها اأن نخرج من حدود اجلغرافيا امل�سطنعة.

مهرجان قرطاج يحيي »فن تون�س« 
يف ليلة ا�سرتجع فيها التون�سيون عقودا من الغناء واملو�سيقى الراقية التي 
الثالثة واخلم�سون من مهرجان قرطاج  �سكلت وجدانهم انطلقت الدورة 
���س��دى خ��لل��ه مغنون  ت��ون�����ش(  ع��ن��وان )ف��ن  ال���دويل بعر�ش �سخم حمل 

تون�سيون من اأجيال خمتلفة اأجمل ما �سجلته الذاكرة الفنية.
املو�سيقية  امل�����س��ارات  ت��ن��اول خمتلف  ال���ذي  ع��ر���ش )ف��ن تون�ش(  ���س��ارك يف 
التون�سية على امتداد 60 �سنة، ثلة من الفنانني التون�سيني الذين متيزوا 
الباجي  الدين  ون��ور  و�سلف  ك��ايف  قا�سم  وه��م  التون�سية  االأغ���اين  اأداء  يف 
اأحمد  ب��ن  واأ���س��م��اء  امل��اج��ري  ور�سيد  ال�سوا�سي  وع��دن��ان  اجل��ب��ايل  وحممد 

ومنجية ال�سفاق�سي.
وق����ال م��دي��ر امل��ه��رج��ان خم��ت��ار ال��ر���س��اع اإن ع��ر���ش االف��ت��ت��اح ه��و تكرمي 

للمو�سيقى التون�سية واأجيالها املتعاقبة منذ عقود.
لتون�ش  الفيلهارموين  وال��ك��ورال  االأورك�����س��رتا  املهرجان  افتتاح  يف  �سارك 
اإىل  احل��ا���س��رون  ا�ستمع  احل��ف��ل  وخ���لل  ال��ق��ريف.  ���س��ادي  املو�سيقي  بقيادة 
اأغان لعدد من اأعلم املو�سيقى التون�سية مثل ال�ساذيل اأنور ور�سا القلعي 
بتوزيع  اأن��ور  وال�ساذيل  الرتيكي  وحممد  املهدي  و�سالح  ثريا  وال�سادق 
مو�سيقي جديد. واعتلى الفنان نور الدين الباجي �ساحب ال�سوت املميز 
خ�سبة قرطاج لي�سدو باأغان من الزمن اجلميل من بينها )كي ي�سيق بيك 
الدهر يا مزيانة( لل�سادق ثريا و)اأنا جيتك يا رمال( ليو�سف التميمي لكن 

بتوزيع مو�سيقي مزج بني االأ�سالة واملعا�سرة.

فريوز تطل باأغان من 
وحي النغم الأوروبي 

اعتاد جمهور املطربة فريوز اأن تطل 
عليهم )جارة القمر( من فوق خ�سبات 
العربية  وامل�����س��ارح  املهرجانات  اأع���رق 
باإطللة  امل���رة  ه��ذه  فاجاأتهم  لكنها 
االجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  م���وق���ع  ع���رب 
اأغنياتها.  اأح����دث  ل��ط��رح  ف��ي�����س��ب��وك 
لفريوز  الر�سمية  ال�سفحة  ون�سرت 
من  ���س��غ��ريا  مقطعا  في�سبوك  ع��ل��ى 
وهي  )ميكن(  بعنوان  جديدة  اأغنية 
الغنائي  األبومها  يف  الثانية  االأغنية 
ال���ذي �سي�سدر يف  اجل��دي��د )ب��ب��ايل( 
واالأغنية  املقبل.  اأيلول  �سبتمرب   22
م���رتج���م���ة م����ن اأغ���ن���ي���ة )اإمي����اج����ن( 
فيما  لينون،  ج��ون  وامللحن  للمغني 
تولت املخرجة والكاتبة رميا عا�سي 
الرحباين، ابنة فريوز، كتابة الكلمات 
�سيدويل  �ستيف  واأ���س��رف  بالعربية، 
وتقول  اجل��دي��د.  العمل  ت��وزي��ع  على 
من  نفل  بدنا  لوين  االأغ��ن��ي��ة  كلمات 
ب��ي�����س��ري م���ا ف��ي��ن��ا نكفي  ك���ل اإيل ع���م 
باإيدينا عم  ذل قتل وخ��وف وتهجري 
وال  حكم  ال  بنيناه  اللي  ك��ل  بنخرب 
دين  ب��غ�����ش ال  ح��ق��د وال  ك��را���س��ي ال 
االأر�ش  تلي  ح��روب  وال  م�ساري  وال 
���س��و ال��ل��ي م��ان��ع��ن��ا ن��وح��د ال��ل��ي نحنا 
احلم. وخلل  اأن��ا عم  ق�سمناه ميكن 
بدا  اال�ستديو  داخ��ل  للأغنية  اأدائ��ه��ا 
قاهرا  ع��ذب��ا  ملئكيا  ف���ريوز  ���س��وت 
الناقد  لل�سنني. وقال  للزمن وعابرا 
ال�سوت  ه���ذا  اإن  وازن  ع��ب��دو  ال��ف��ن��ي 
ال�سوق  اإل���ي���ن���ا  م��ع��ي��دا  ع��ل��ي��ن��ا  ي��ط��ل 
واأ�ساف  ف����ريوز.  واحل��ن��ني جل��م��ه��ور 
نوعا  اليوم  ف��ريوز متار�ش  ل��روي��رتز 
من التحدي لتثبت اأن �سوتها مازال 
ولي�ش  اعتدناه  كما  �ساحرا  فريوزيا 
لتخاطب  اأخ���رى  م��ن طريقة  ه��ن��اك 

نا�سها اإال عرب هذا ال�سوت.

القب�س على مغني 
الراب دي.اإم.اإك�س 
األ���ق���ي ال��ق��ب�����ش ع��ل��ى م��غ��ن��ي ال����راب 
واملمثل دي.اإم.اإك�ش بتهمة اال�سرتاك 
يف خطة ا�ستمرت عدة �سنوات ليخفي 
م��لي��ني ال������دوالرات م��ن دخ��ل��ه عن 
�سداد  لتجنب  االحت��ادي��ة  احل��ك��وم��ة 
دوالر.   مليون   1.7 قيمتها  �سرائب 
وقال املدعي االحتادي اإن من املقرر 
وا�سمه  عاما(   46( املغني  ا�ستدعاء 
احلقيقي اإيرل �سيمونز اإىل املحكمة 
وح�سب   . م��ان��ه��ات��ن  يف  االحت����ادي����ة 
�����س��ف النقاب  الئ��ح��ة االت��ه��ام ال��ت��ي كمُ
املحكمة  يف  اخل��م��ي�����ش  ي�����وم  ع��ن��ه��ا 
يواجه  م���ان���ه���ات���ن،  يف  االحت�����ادي�����ة 
�سيمونز اتهامات بالتهرب ال�سريبي 
والتهرب من تقدير �سريبة الدخل 
قوانني  على  االلتفاف  اإىل  وال�سعي 
ه��ي��ئ��ة االإي��������رادات ال��داخ��ل��ي��ة وعدم 

تقدمي اإقرار �سريبي.

تقر بقتل اأزواجها الأربعة  
الق�ساء  اأم��ام  راهنا  متثل  ال�سبعني  يف  يابانية،  اعرتفت 
ثروتهم  على  لل�ستيلء  اأزواج��ه��ا  من  ع��دد  قتل  بتهمة 
خلل االأ�سبوع احلايل، اأنها �سممت زوجها الرابع قبل اأن 

ترتاجع عن كلمها، على ما ذكرت ال�سحف.
وفاة  بعد   ،2014 نوفمرب  يف  كاكيهي  �سي�ساكو  واأوق��ف��ت 
بينهم  من  غام�سة  بطريقة  عليهم  تعرفت  رج��ال  �ستة 
اأزواج. ومع وف��اة ه��وؤالء، ورث��ت هذه امل��راأة بح�سب  اأربعة 
ال�����س��ح��ف، م��ا جم��م��وع��ه 7،7 م��لي��ني ي���ورو ع��ل��ى �سكل 
ب��وال�����ش ت��اأم��ني ومم��ت��ل��ك��ات ع��ق��اري��ة ووادئ����ع م�سرفية. 
اإال اأن��ه��ا خ�����س��رت ج���زءا ك��ب��ريا م��ن ث��روت��ه��ا ه���ذه ب�سبب 
ا�ستثمارات مالية غري منا�سبة. وبداأت حماكمتها نهاية 
يونيو يف كيوتو بتهمة قتل ثلثة من اأزواجها وحماولة 
قتل رابع بوا�سطة ال�سيانور. وكان حماموها يوؤكدون اأنها 
اأن املتهمة فاجاأت الق�ساة معرتفة باأنها  اإال  غري مذنبة 
قتلت زوجها الرابع واالأخري يف العام 2013. وقالت لقد 
دافعها  كان  امل��ال  اأن  مو�سحة  املنا�سبة،  الفر�سة  حتينت 
املحلية.  ال�سحف  اأوردت  ما  على  اجلرمية،  ارتكاب  اإىل 
ي��ب��دو ع��ن اع��رتاف��ات��ه��ا االأربعاء.  اأن��ه��ا ع���ادت على م��ا  اإال 
�سحيفة  بح�سب  باإفادتها  االإدالء  خلل  كاكيهي،  وقالت 
طبية  فحو�سات  واأظ��ه��رت  قلته.  م��ا  اأذك���ر  ال  مايني�سي، 
العام املا�سي اأن كاكيهي تعاين من اخلرف لكن يف مرحلة 
باملثول  اأهل  املتهمة  اأن  كيوتو  حمكمة  واعتربت  مبكرة. 
اأمامها. وقد اأطلقت ال�سحافة اليابانية على املراأة لقب 
للذكور  االآك��ل  العنكبوت  اإىل  اإ���س��ارة  ال�سوداء يف  االأرم��ل��ة 

وهي تواجه احتمال احلكم عليها باالإعدام.

يقتل ابنه بدم بارد اأمام والدته
التوا�سل االجتماعي، فيديو مروًعا،  تداول رواد مواقع 
اب��ن��ه يف  ال��ن��ار على  ب��اإط��لق  ق��ي��ام رج��ل م�سري  للحظة 
ال�سارع ب�سبب خلفات اأ�سرية. و�سهد حي ال�سلم مبدينة 
منفلوط امل�سرية، جرمية قتل �ساب يف العقد الثالث من 
عمره على يد والده واأمام عيني والدته، رمًيا بالر�سا�ش، 
يف حني بني الفيديو اأن تاريخ ت�سويره وقع اأم�ش االأول. 
واأثناء  االأب وهو يعتدي على زوجته،  الفيديو  وظهر يف 
قام  الأبيه،  والت�سدي  والدته  عن  الدفاع  االب��ن  حماولة 
االأخري بتوجيه عدة طلقات على ابنه فاأرداه قتيًل اأمام 
تاأكد من  اأن  وبعد  �سارع عمومي،  ال�سيدليات يف  اإح��دى 
وفاة ابنه قام بكل دم بارد باالعتداء على زوجته بال�سرب، 
اأه��ايل املنطقة، ففر االأب  واأث��ن��اء ذل��ك جتمهر ع��دد من 

هارًبا تارًكا جثة جنله ووالدته ومن كانت برفقتها.

قلعة ا�صكتلندية فخمة للبيع ب� 3.75 مليون
على  ت��ط��ل  وك��ب��رية  فخمة  ا�سكتلندية  قلعة  ع��ر���ش  مت 
مببلغ  للبيع  كبريتني  جزيرتني  على  وحتتوي  بحريات 
3.75 مليون جنيه اإ�سرتليني. وت�سم قلعة جلينبوروديل 
وبوابة  م�����س��ّورة  اإىل حديقة  ب��االإ���س��اف��ة  ن���وم،  غ��رف��ة   16

و133 قرياطاً من االأرا�سي املزروعة.
���س��ب��ه جزيرة  ال���ب���ارون���ي���ة ع��ل��ى  ال��ق��ل��ع��ة  ب���ن���اء ه����ذه  ومت 
اال�سكتلندية  املرتفعات  على  لو�سابر  يف  اأردنامورت�سان 
خلل اأوائل القرن ال�20، وتبدو مثالية للظهور يف اأفلم 

هوليوود اأو االأحداث الدرامية.

�صوفيا فريغارا حتتفل بعيد 
ميالدها ال�45 و�صط اأحبابها 

مانغانيل  جو  املمثل  زوجها  برفقة  ال�45،  ميلدها  بعيد  فريغارا  �سوفيا  النجمة  احتفلت 
والبالغ من العمر 40 عاماً واأفراد عائلتيهما واالأ�سدقاء املقربني.

التوا�سل  م��واق��ع  اأح���د  على  �سفحتها  على  ال�سهرة  ���س��ور  م��ن  جمموعة  �سوفيا  ون�����س��رت 
االإجتماعي. ومن بني ال�سور التي ن�سرتها �سوفيا �سورة مع اإبنها مانولو، و�سورتها حاملًة 
ت�سدرت  قد  كانت  االأمريكية-  -الكولومبية  �سوفيا  اأن  يذكر  البالونات.  من  �سخمة  باقة 
العام املا�سي، الئحة جملة فورب�ش االأمريكية املتخ�س�سة يف ر�سد ثروات جنوم التلفزيون، 

بو�سفها النجمة االأعلى اأجرا يف الدراما االأمريكية لعام 2016.
ك��ان م�سدرها  اأم��ريك��ي،  دوالر  43 مليون  نحو  العام  ه��ذا  تقا�ست  املمثلة  اأّن  املجلة  وذك��رت 

.Modern Family باالأغلب م�سل�سلها

ال�صيدة الأوىل يف امريكا ميالنيا ترامب لدى و�صولها حل�صور العر�ض التقليدي ليوم البا�صتيل الع�صكري يف �صارع ال�صانزليزيه يف باري�ض.  )رويرتز(

معلوف وبن�صون يتاألقان 
يف مونرتو للجاز 

اللبناين  ال��ف��رن�����س��ي  ال��ف��ن��ان  ق���دم 
اإبراهيم معلوف مو�سيقاه اجلريئة 
ال�����س��اخ��ب��ة يف م��ه��رج��ان اجل����از يف 
مونرتو ب�سوي�سرا حيث تنقل بني 
ومزج  والبيانو  البوق  على  العزف 
متاأثرة  ب���اأحل���ان  اجل���از  مو�سيقى 

باأجواء ال�سرق.
وهذه هي املرة االأوىل التي ي�سارك 
فيها معلوف عازف البوق واملوؤلف 
امل��و���س��ي��ق��ي يف امل��ه��رج��ان م��ن��ذ عام 
امل�سرح  خ�سبة  على  وظهر   2006
اجليتار  عازف  بعد  املا�سية  الليلة 
وامل��غ��ن��ي االأم��ري��ك��ي ج���ورج بن�سون 
اخلام�سة  ل��ل��م��رة  ي�����س��ارك  ال�����ذي 
والع�سرين يف املهرجان ال�سوي�سري 

ال�سهري.
وق����دم ال��ف��ن��ان االأم���ري���ك���ي، الذي 
ال ي����زال ���س��وت��ه ق��وي��ا ع��ذب��ا رغم 
اأغانيه  وال�سبعني،  الرابعة  يف  اأن��ه 
الرومان�سية ومن بينها )كي�سز اإن 
ذا مونليت( و)ذا جريتي�ست لوف 
اأوف اأول( التي غنتها اأي�سا املغنية 
وتنقل  هيو�ستون.  ويتني  الراحلة 
الأبوين  بريوت  يف  املولود  معلوف، 
ب�سل�سة  امل��و���س��ي��ق��ى،  يف  ي��ع��م��لن 
اآل���ة. ون�ساأ معلوف  اأك���رث م��ن  ب��ني 
يف باري�ش بعد اأن فرت عائلته من 
احل����رب االأه��ل��ي��ة يف ل��ب��ن��ان. وقال 
للجمهور  ع���ام���ا(   36( م��ع��ل��وف 
اأول حفل يل هنا منذ 11  "قدمت 
عاما يف مونرتو جاز كافيه. عندما 
انتهى احلفل كنت متعبا لذا ذهبت 

للنوم يف الثانية �سباحا.

نيويورك ت�صع خطة ملحاربة اجلرذان
اإىل حرمان اجل��رذان من االأكل  تهدف بلدية نيويورك 
معلنة خطة ت�ستهدف ثلثة اأحياء تعاين من انت�سارها، 
لتح�سني اإدارة النفايات امل�سدر الرئي�سي لقوت القوار�ش 
منذ  امل��دي��ن��ة  يف  ال��ق��وار���ش  ه��ذه  وت��وج��د  النيويوركية. 
مبليونني  عددها  ويقدر  ع�سر  الثامن  القرن  منت�سف 
على ما اأظهرت درا�سة ن�سرها العام 2014 معد الطروحة 
 32 البلدية  و�ستخ�س�ش  كولومبيا.  جامعة  يف  دكتوراه 
ت��رك��ز على  ال��ت��ي  ل��ه��ذه اخل��ط��ة اجل��دي��دة  مليون دوالر 
اأي  اأكرث من غريها  اأحياء تنت�سر فيها اجل��رذان  ثلثة 
جادة "غراند كونكور�ش" يف برونك�ش وهي منطقة ت�سمل 
"ت�ساينا تاون" و"اي�ست فيلدج" و"لوير اي�ست �سايد" يف 
مانهاتن ف�سل عن حي بو�سويك وبيدفورد-�ستافي�سنت 
�سمال غرب بروكلني. وتقوم اخلطة خ�سو�سا على اإعادة 
النظر يف اإدارة النفايات التي هي م�سدر اأ�سا�سي لتكاثر 
وترتك  املالية.  املتحدة  ال��والي��ات  عا�سمة  يف  اجل���رذان 
املتاجر واملطاعم واملكاتب وال�سقق ال�سكنية يوميا اآالف 
طويلة.  �ساعات  خ��لل  الر�سيف  على  النفايات  اأكيا�ش 
وتبداأ عمليات رفع النفايات عادة عند ال�ساعة ال�ساد�سة 
�سباحا اإال اأن القانون ي�سمح برتك النفايات اأمام االأبنية 

للقوار�ش  يتيح  ما  الظهر  بعد  الرابعة من  اعتبارا من 
حرية مطلقة على الر�سيف، على ما اأو�سحت م�سوؤولة 
اإطار  البلدية كاثرين غار�سيا. يف  يف خدمة النظافة يف 
اخلطة اجلديدة، �سيطرح مر�سوم على املجل�ش البلدي 
اإىل  �سقق   10 ع��ن  يقل  ال  م��ا  ت�سم  التي  امل��ب��اين  يرغم 
اأما يف  نفاياتها.  الرابعة �سباحا الإخ��راج  االنتظار حتى 
�ستعتمد  االآف��ة،  هذه  من  خ�سو�سا  تعاين  التي  املناطق 
العامة  اأكرث وال �سيما يف احلدائق  عمليات رفع نفايات 
البلدية  �ست�سع  اجل���رذان.  من  الكثري  اإليها  تلجاأ  التي 
336 �سلة  يف ال�����س��وارع اع��ت��ب��ارا م��ن االأ���س��ب��وع احل����ايل 
اإليها وهي  الو�سول  مهملت مغلقة ال ميكن للجرذان 
املجال  الإف�ساح  النفايات  تدريجا  ت�سغط  "ذكية"  اآالت 
بلزيو،  دي  بيل  نيويورك  بلدية  رئي�ش  واأق��ر  الأخ���رى. 
خ���لل م��وؤمت��ر ���س��ح��ايف، ب����اأن اجل�����رذان ب��ات��ت ملزمة 
ل�سورة املدينة واأن اإدارة الو�سع مل تكن جيدة مبا يكفي 
حتى االآن. ومن بني االإجراءات االأخرى �ستعمد املدينة 
ل�11  ال�سفلية  الطوابق  يف  ا�سمنتية  اأر�سية  و�سع  اإىل 
واأر�ش  امل�ستهدفة.  االأحياء  ال�سعبية يف  للم�ساكن  مبنى 

هذه الطوابق االآن ترابية ما ي�سهل مرور اجلرذان.


