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حممد بن را�ضد خالل ا�ضتقباله العلماء �ضيوف رئي�س الدولة  )وام(

اجليالين الهمامي - ي�ضار ال�ضورة- يك�ضف ويطالب

ترييزا ماي خالل موؤمترها ال�ضحفي يف لندن  )رويرتز(

موقع التفجري االنتحاري يف كربالء  )رويرتز(

هناأ هاتفيا املتفوقات يف �شهادة الثانوية العامة
حممد بن را�ضد ي�ضتقبل العلماء �ضيوف رئي�س الدولة 
واأع�ضاء جلنة حتكيم جائزة دبي الدولية للقراآن

•• دبي-وام:

هناأ �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل املتفوقات الثالث يف �ضهادة الثانوية العامة 

للعام الدرا�ضي 2016 - 2017 على م�ضتوى الدولة.
من جهة اخرى ا�ضتقبل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب 
�ضموه يف  رع��اه اهلل - بق�ضر  ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
بن  بن حممد  ال�ضيخ حمدان  �ضمو  بح�ضور ويل عهده   - ام�س  م�ضاء  زعبيل 
را�ضد اآل مكتوم و�ضمو ال�ضيخ مكتوم بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب حاكم 
دبي و�ضمو ال�ضيخ اأحمد بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم رئي�س موؤ�ض�ضة حممد بن 
را�ضد اآل مكتوم للمعرفة .. اأ�ضحاب الف�ضيلة العلماء والدعاة �ضيوف �ضاحب 
ال�ضمو رئي�س الدولة يف ال�ضهر الف�ضيل واأع�ضاء جلنة التحكيم يف جائزة دبي 
الدولية للقراآن الكرمي يف دورتها احلادية والع�ضرين الذين هناأوا �ضموه ب�ضهر 
رم�ضان املبارك وباركوا ل�ضموه �ضيامه وقيامه ومبادراته اخلريية واالإن�ضانية 
يف �ضهر اخلري من عام اخلري. ودعا �ضموه علما واأئمة وخطباء االإ�ضالم اإىل 
التاأكيد يف كل املنا�ضبات واملجال�س التي يح�ضرونها �ضواء على امل�ضتوى املحلي 
دين  الأن��ه  وت�ضاحمه  و�ضفافيته  االإ���ض��الم  عدالة  على  ال��دويل  اأو  االإقليمي  اأو 

لالإن�ضانية جمعاء مببادئه وتعاليمه واأحكامه.            )التفا�ضيل �س2(

الرئي�س االأمريكي يدعو قطر للتوقف فورا عن متويل االرهاب خالل موؤمتره ال�ضحفي يف وا�ضنطن  )ا ف ب(

النظام القطري ي�شر على ال�شقوط يف الهاوية 

ترامب: قطر لديها تاريخ طويل يف دعم الإرهاب 
الإمارات جتمد ح�شابات املدرجني بقائمة الإرهاب

للبنوك  ت���ع���م���ي���م���ن  امل������رك������زي 
عن  للبحث  ال���دول���ة  يف  ال��ع��ام��ل��ة 
ودائع  اأو  ح�����ض��اب��ات  اأي  وجت��م��ي��د 
من  الأي  ع���ائ���دة  ا���ض��ت��ث��م��ارات  اأو 
اال���ض��خ��ا���س وال��ك��ي��ان��ات ال�����واردة 
ال��������وزراء رقم  ق�����رار جم��ل�����س  يف 
اأ�ضماء  ب��اع��ت��م��اد   2017-18
59 فردا و12 كيانا كاإرهابين. 
واعلن حتديد عدد من املوؤ�ض�ضات 
ح�ضابات  بفتح  قامت  التي  املالية 
االأ�ضخا�س  ه��وؤالء  ل�ضالح  بنكية 

والكيانات االإرهابية .
  )التفا�ضيل �س2(

الرئي�س  دع������ا  وا����ض���ن���ط���ن  ويف 
دولة  ترامب..  دونالد  االأمريكي 
لتمويل  ف����وري  وق���ف  اإىل  ق��ط��ر 
تكون  اأن  ع��ل��ى  وح��ث��ه��ا  االإره������اب 
���ض��م��ن ال����دول امل�����ض��وؤول��ة يف هذا 

االإطار وب�ضكل �ضريع.
وج���زم - خ���الل م��وؤمت��ر �ضحفي 
الرئي�س  م���ع  االأب���ي�������س  ب��ال��ب��ي��ت 
 - يوهاني�س  ك��الو���س  ال���روم���اين 
باأن لدى قطر تاريخ طويل وعال 

جدا يف متويل االإرهاب.
وع����رج ال��رئ��ي�����س االأم��ري��ك��ي على 
قمة الريا�س التي اأكد اأنها كانت 
ا���ض��ت��ث��ن��ائ��ي��ة مل ت��ك��رر ورمب����ا لن 
خادم  اإىل  ال�ضكر  موجها  تتكر.. 
احلرمن ال�ضريفن امللك �ضلمان 
ب����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز ع���ل���ى ج���ه���وده 

املقدرة.

الهمامي يك�شف ويطالب احلكومة بالتدخل:

مليارات قطرية ُوّزعت يف اجلنوب التون�ضي
•• الفجر - تون�ص - خا�ص

طالب النائب عن اجلبهة ال�ضعبية 
اجليالين الهمامي رئي�س احلكومة 
التون�ضية يو�ضف ال�ضاهد، بالتدخل 
من خالل متابعة امللف الذي اأثاره 
الوطني  اجل��ي�����س  ب��ا���ض��م  امل��ت��ح��دث 

الليبي العقيد اأحمد امل�ضماري.
وك����ان ال�����ض��م��اري ق���د ات��ه��م عقيدا 
ال��ق��ط��ري��ة يعمل  يف اال���ض��ت��خ��ب��ارات 
بتون�س وله عديد احل�ضابات البنكية 

ب�ضراء ذمم تون�ضين وليبين.
ت�ضريح  يف  ال���ه���م���ام���ي،  وك�������ض���ف 
بع�س  ع�����ن  حم���ل���ي���ة،  ل�����ض��ح��ي��ف��ة 
اأّنه  م��و���ض��ح��ا  امل��ل��ف  ه���ذا  تفا�ضيل 
ب�����ض��ب��ه��ات حت��وي��الت مالية  ي��ت��ع��ّل��ق 
مّتت عرب بنك االإ�ضكان بنب قردان 
علي  ���ض��امل  ي��دع��ى  ق��ط��ري  ل�ضالح 
اجلربوعي وكان م�ضرفا على خمّيم 
ل��الج��ئ��ن ب��ال��ذه��ي��ب��ة اإب�����ان ان���دالع 
االأحداث يف ليبيا، واأنه مّتت اإحالته 
ع���ن طريق  احل��ك��وم��ة  رئ��ا���ض��ة  اىل 

جلنة التحاليل املالية.
تلّقى  املذكور  القطري  اأن  واأ���ض��اف 
بالعملة  م���ل���ي���ارات   8 م����ن  اأك������ر 

رابطة العامل الإ�ضالمي تطرد 
ع�ضويتها م��ن  ال��ق��ر���ض��اوي 

•• الريا�ص-وكاالت:

اال�ضالمي  ال��ع��امل  راب��ط��ة  ان��ه��ت 
ال�ضهري  العجوز  ال�ضيخ  ع�ضوية 
مبفتي الناتو يو�ضف القر�ضاوي، 
اح��د اب��رز رج��ال ال��دي��ن املقربن 
االرهابية  االخ����وان  ج��م��اع��ة  م��ن 
واملقيم يف قطر، يف جممع الفقه 
اال����ض���الم���ي يف ج����دة وذل����ك على 
اإرهاب  قائمة  يف  ادراج����ه  خلفية 

�ضعودية عربية.
ب��ي��ان نقلته  ال��راب��ط��ة يف  وق��ال��ت 
ال�����ض��ع��ودي��ة انها  وك���ال���ة االن����ب����اء 
ا�ضدرتها  ال��ت��ي  ال��ق��ائ��م��ة  ت���وؤي���د 
اململكة العربية ال�ضعودية وم�ضر 
املتحدة  العربية  االم���ارات  ودول��ة 
قطعت  دول  وه����ي  وال���ب���ح���ري���ن، 
عالقاتها الدبلوما�ضية مع قطر.

وا���ض��اف��ت ان��ه��ا ات��خ��ذت ب��ن��اء على 
ذلك قراراً باإنهاء ع�ضوية يو�ضف 
الفقهي  امل��ج��م��ع  يف  ال��ق��ر���ض��اوي 
ل��ه��ا، معتربة  ال��ت��اب��ع  االإ���ض��الم��ي 
اململكة  ال��ت��زام  ت��وؤك��د  القائمة  ان 
مبحاربة  و�ضقيقاتها  ال�ضعودية 
م�ضادر  وحم����ا�����ض����رة  االإره����������اب 

متويله ودعمه.
وت�ضم القائمة 59 �ضخ�ضا و12 

كيانا، بينهم القر�ضاوي.

التون�ضية واأنه حّول جزءا منها اىل 
�ضكان  م��ن  وع���دد  اث��ن��ن  ع�ضكرين 

اجلنوب.
املالية  التحاليل  جل��ن��ة  ب���اأن  وذّك����ر 
العمومية  للنيابة  ق�ضّية  ق��ّدم��ت 
مت  واأن��ه   2015 اأبريل   8 بتاريخ 

اإجراءات  وات��خ��اذ  ع��ديل  بحث  فتح 
اإدارية يف الغر�س.

ام���وال من  اأن��ه ات�ضح �ضحب  واأك���د 
بلغت  امل����ذك����ور  ال���ق���ط���ري  ح�������ض���اب 
األف  و500  م��ل��ي��ارات   2 قيمتها 
اأ���ض��خ��ا���س يرّجح  دي���ن���ار م���ن ق��ب��ل 

اكت�ضاف  مت  واأن����ه  ق��ط��ري��ون  اأن��ه��م 
االإ�ضكان  لبنك  القانوين  املمثل  اأن 
�ضامل اجلربوعي  اىل  اأم���واال  ح��ّول 
ب����اإذن م��ن��ه ���ض��واء ك���ان يف ت��ون�����س اأو 

خارجها.
  )التفا�ضيل �س15(

•• لندن-اأ ف ب:

ابقت رئي�ضة الوزراء الربيطانية 
املالية  ترييزا ماي اجلمعة وزير 
فيليب هاموند ووزير اخلارجية 
بوري�س جون�ضون والوزير املكلف 
بريك�ضت  م���ل���ف  يف  ال���ت���ف���او����س 
يف  منا�ضبهم  يف  ديفي�س  ديفيد 
اىل  ا�ضافة  اجل��دي��دة،  احلكومة 
ووزير  راد  امرب  الداخلية  وزي��رة 

الدفاع مايكل فالون.
لداوننغ  االع������الن  ه����ذا  وي���ات���ي 
�ضرتيت غداة انتخابات ت�ضريعية 
يف اململكة املتحدة ادت اىل خ�ضارة 
ح���زب امل��ح��اف��ظ��ن ب��رئ��ا���ض��ة ماي 
الربملان،  يف  امل��ط��ل��ق��ة  ال��غ��ال��ب��ي��ة 
دع��م احلزب  دفعها اىل طلب  م��ا 

الوحدوي يف ايرلندا ال�ضمالية.
واع�����ل�����ن�����ت رئ����ي���������ض����ة ال�������������وزراء 
الربيطانية ترييزا ماي اجلمعة 
ح��ك��وم��ة جديدة  ���ض��ت�����ض��ك��ل  ان���ه���ا 
من  البالد  ان�ضحاب  عملية  تقود 
االحتاد االوروبي، رغم ان حزبها 
بنتيجة  املطلقة  الغالبية  خ�ضر 
التي  ال��ت�����ض��ري��ع��ي��ة  االن���ت���خ���اب���ات 

جرت اخلمي�س.

•• احللة -رويرتز: 

ق��ال��ت م�����ض��ادر اأم��ن��ي��ة ع��راق��ي��ة اإن 
النا�ضف  ح��زام��ه��ا  ف��ج��رت  ام�����راأة 
امل�ضيب  بلدة  �ضوق مزدحمة يف  يف 
كيلومرتا جنوبي   80 تبعد  التي 
اأ�ضفر  ب��غ��داد ام�����س اجل��م��ع��ة مم��ا 
عن مقتل 31 على االأقل واإ�ضابة 

.35
التابعة  اأع���م���اق  وك���ال���ة  واأع���ل���ن���ت 
لتنظيم داع�س االرهابي م�ضوؤولية 
وقع  ال��ذي  الهجوم  ع��ن  التنظيم 
ك��ي��ل��وم��رتا �ضرقي   30 ب��ع��د  ع��ل��ى 
اإىل هجوم  اإ�ضافة  كربالء  مدينة 
انتحاري اآخر وقع يف وقت متزامن 
و�ضط  للحافالت  مبحطة  تقريبا 
كربالء. ومل حتدد الوكالة هوية 

منفذتي الهجومن.

غارات كثيفة للتحالف ومعارك م�ضتمرة يف الرقة 
•• بريوت-اأ ف ب:

الرقة  التحالف الدويل بقيادة وا�ضنطن من غاراته على مدينة  يكثف 
املزيد  لتحقيق  الدميوقراطية  �ضوريا  قوات  ت�ضعى  وقت  يف  و�ضواحيها 

من التقدم يف معقل االرهابين االبرز يف �ضوريا.
دخلتها  التي  الوحيدة  اجلبهة  املدينة،  �ضرق  يف  اال�ضتباكات  وتتوا�ضل 
الكربى  املعركة  ال��ث��الث��اء  اعالنها  منذ  الدميوقراطية  �ضوريا  ق���وات 
حماولة  يف  وال��غ��رب��ي��ة  ال�ضمالية  اط��راف��ه��ا  ع��ن��د  ك��م��ا  ال��رق��ة،  لتحرير 

القتحامها اي�ضا من هاتن اجلبهتن.
وقال مدير املر�ضد ال�ضوري حلقوق االن�ضان رامي عبد الرحمن لوكالة 
الرقة  مدينة  الليل  ط���وال  ال���دويل  التحالف  ا�ضتهدف  ب��ر���س  فران�س 

و�ضواحيها بالغارات الكثيفة، والق�ضف ال يزال م�ضتمرا اجلمعة.
وكان املر�ضد افاد يف وقت �ضابق عن مقتل 17 مدنيا وا�ضابة الع�ضرات 
متاأثرين  ج��رح��ى  وف���اة  اىل  ال��ق��ت��ل��ى  ح�ضيلة  ارت���ف���اع  وي��ع��ود  ب���ج���روح. 

بجروحهم وانت�ضال اآخرين من حتت االنقا�س.
ا�ضتهدفت  غ��ارة  ق�ضوا يف  �ضخ�ضا   15 املر�ضد،  وفق  القتلى،  بن  ومن 

مقهى لالنرتنت يف �ضاحية جزرة غرب املدينة.
ويدعم التحالف الدويل قوات �ضوريا الدميوقراطية بالغارات اجلوية 

او الت�ضليح او امل�ضت�ضارين الع�ضكرين على االر�س.

 10 ام��ام مقرها يف  وقالت م��اي 
داونينغ �ضرتيت يف لندن، التقيت 
و�ضاأ�ضكل  امل��ل��ك��ة،  ج��الل��ة  ل��ت��وي 
ق�����ادرة  ح���ك���وم���ة  ح���ك���وم���ة،  االن 
اململكة  وت��دف��ع  تطمئن  ان  ع��ل��ى 
املتحدة اىل االأمام يف هذا الوقت 

الدقيق.
احلكومة  ه������ذه  ان  واأ�����ض����اف����ت 
املناق�ضات  يف  ب����الدن����ا  ���ض��ت��وج��ه 
اال����ض���ا����ض���ي���ة ح�����ول اخل�������روج من 
االحت��اد االوروب��ي��ة، والتي �ضتبداأ 
يف غ�ضون ع�ضرة ايام، وت�ضتجيب 

لرغبات الربيطانين من خالل 
ت���ن���ف���ي���ذ اخل���������روج م�����ن االحت������اد 

االوروبي.
حلماية  ���ض��ت��ع��م��ل  واأو������ض�����ح�����ت 
التغيريات  تنفيذ  و�ضمان  بالدنا 
االعتداءات  بعد  اقرتحتها  التي 

املرعبة يف مان�ض�ضرت ولندن.
وكانت ماي تتحدث يف ختام لقاء 
ق�ضري عقدته مع امللكة اليزابيث 
ر�ضميا  منها  طلبت  التي  الثانية 
حكومة  ب���ت�������ض���ك���ي���ل  ت���ف���وي�������ض���ا 

جديدة.

اإن��ه قد  ترامب  ق��ال   .. وتف�ضيال 
ح��ان ال��وق��ت ل��دع��وة قطر لوقف 
�ضريع  وب�ضكل  ل���الإره���اب  دع��م��ه��ا 
وفوري .. م�ضيفا ينبغي اأال يكون 
خا�ضة   ، الدعم  من  املزيد  هناك 
ت��اري��خ طويل  ال��دوح��ة  ل��دى  واأن 

من دعمها لالإرهاب والتطرف.
واأعرب عن اأمله يف اأن ت�ضكل هذه 
لالإرهاب  النهاية  ب��داي��ة  ال��دع��وة 
م�ضريا   .. ه���زمي���ت���ه  ث�����م  وم������ن 
اإىل م�����ض��اورات اأج��راه��ا م��ع وزير 
وعدد  تيلر�ضون  ريك�س  خارجته 

الذين  ال��ع�����ض��ك��ري��ن  ال���ق���ادة  م���ن 
اأك���دوا على دع��وة ال��دوح��ة لوقف 
على  وال��ع��م��ل  ل��الإره��اب  متويلها 
الت�ضامح ومن  النا�س عدم  تعليم 

ثم قتل االآخرين.
ت�ضريحه  ختام  يف  ت��رام��ب  وق��ال 
ال�ضعب  اإن مهمتي االأوىل حماية 
وق�����ف متويل  ع����رب  االأم����ري����ك����ي 
مثل ه��ذه ال���دول ل��الإره��اب.. وال 
يقبل  اأن  م��ت��ح�����ض��ر  ل��ب��ل��د  مي��ك��ن 
بهذا العنف اأو ي�ضمح لهذا الفكر 

اخلبيث اأن ينت�ضر .

ويف القاهرة اأكدت م�ضر والواليات 
املتحدة �ضرورة موا�ضلة الت�ضدي 
احل���ا����ض���م ل������الإره������اب، واأه���م���ي���ة 
ال�����وق�����وف م���ع���ا ك��ج��ب��ه��ة واح�����دة 
واجلماعات  االإره����اب  �ضد  ق��وي��ة 
التي  وال��دول  وامل�ضلحة  املتطرفة 
ب��ت��م��وي��ل االإره������اب ودعمه  ت��ق��وم 

�ضواء مادياً اأو معنوياً.
ج���اء ذل���ك خ���الل ات�����ض��ال هاتفي 
م�ضاء ام�س بن الرئي�س امل�ضري 
والرئي�س  ال�ضي�ضي  ع��ب��دال��ف��ت��اح 

االأمريكي دونالد ترامب.

ك��م��ا ت��ل��ق��ى ���ض��ام��ح ���ض��ك��ري وزير 
اخلارجية امل�ضري ات�ضااًل هاتفيا 
م����ن ن����ظ����ريه ال�������ض���ع���ودي ع����ادل 
اجلبري جرى فيه بحث التن�ضيق 
ب�ضاأن عدد من امللفات االإقليمية، 
ويف مقدمتها تعامل البلدين مع 

ملف العالقة مع قطر.
من جانبه قال �ضعود القحطاين 
م�ضت�ضار الديوان امللكي ال�ضعودي 
يف ما دّونه على ح�ضابه يف تويرت، 
اأن جنون ال�ضلطة يف قطر للتاآمر 
على ال�ضعودية ودول املنطقة بعد 
بلغ  االأمريكية  االإ�ضالمية  القمة 
حدا ال ميكن ت�ضديقه وما خفي 

كان اأعظم.
ال�ضعودي:  امل�����ض��ت�����ض��ار  واأ�����ض����اف 
ل����الإره����اب يهدف  مت���وي���ل ق��ط��ر 
وانهيار  املنطقة  دول  تق�ضيم  اإىل 
من  فعلوه  م��ا  وتعميم  االأن��ظ��م��ة 
ون�ضر  �ضقيقة  لدول  كامل  انهيار 
احلروب االأهلية هو مبثابة اإعالن 
حرب... لي�س عيبا اأن تكون دولة 
ال���ع���ار يف متويل  ���ض��غ��رية ول��ك��ن 
الدوحة لالإرهاب لتعوي�س عقدة 
ال�ضلطات  يف  اخل��ي��ال��ي��ة  ال��ن��ق�����س 
دول  وان��ه��ي��ار  بتق�ضيم  القطرية 
املنطقة. احتماء ال�ضلطة يف قطر 
ب��احل��ر���س ال���ث���وري االإي������راين لن 
العظمى  االأزم���ات  وعند  يفيدها، 
ال�ضعودية  �ضوى  معكم  يقف  ل��ن 

واأ�ضقاوؤكم، اقراأوا التاريخ.

•• عوا�صم-وكاالت:

مازالت قطر متار�س هواية اللعب 
ع��ل��ى ك��ل احل��ب��ال راف�����ض��ة تغيري 
�ضيا�ضتها يف دعم االإرهاب وتوفري 
املاأوى لالإرهابين الذين يعيثون 
ف�����ض��ادا يف االأر�����س راف�����ض��ة ايادي 
النت�ضالها  ام��ت��دت  التي  اال�ضقاء 
 .. ال���ه���اوي���ة  ال�����ض��ق��وط اىل  م���ن 
القائمة  القطري  النظام  رف�س 
ال��ت��ي اأع��ل��ن��ت��ه��ا ك��ل م��ن االم����ارات 
والبحرين  وم�����ض��ر  وال�����ض��ع��ودي��ة 
و12  ف�������رداً   59 ت�����ض��م  وال����ت����ي 
كياناً يف قوائم االإرهاب يوؤكد من 
جديد اإ�ضرارها على دعم االرهاب 
الكثري  ويف  اأر�ضها  على  ومتويله 
م����ن ال���ب���ل���دان ال���ع���رب���ي���ة. مل يع 
النظام يف قطر ان ب��الده �ضتكون 
احلرائق  ينريان  يكتوي  من  اأول 
وال����ف����ن ال���ت���ي ي�����ض��ع��ل��ه��ا وب����دال 
ومراجعة  اأخ��ط��ائ��ه  معاجلة  م��ن 
�ضيا�ضاته الداعمة لالرهاب ون�ضر 
الفو�ضى يف املنطقة راح يرمتي يف 
ليتح�ضن  وتركيا  اي��ران  اح�ضان 
العربي  العامل  ببلدين من خارج 
ل���ن ي���ك���ون يف ح�����ض��اب��ات��ه��م��ا اب���دا 
وا�ضتقرار  ام����ن  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
التاريخ ومل  املنطقة ،ومل يقراأوا 
ي���درك���وا ان����ه ل���ن ي��ق��ف م��ع��ه��م يف 

ال�ضراء �ضوى االأ�ضقاء.
امل�ضرف  اأ������ض�����در  اأب����وظ����ب����ي  يف 

بعد خ�شارتها الأكرثية املطلقة يف الربملان

ماي ت�ضكل حكومة تقود مفاو�ضات بريك�ضت 

انتحارية تفجر نف�ضها وتقتل 31 �ضخ�ضا يف �ضوق بالعراق 

اأربعة  اإن  اأم��ن��ي��ة  م�����ض��ادر  وق��ال��ت 
تفجري  يف  اأ����ض���ي���ب���وا  اأ����ض���خ���ا����س 
االأمن  اأح��د �ضباط  وق��ال  كربالء 
اأخفت  اأي�����ض��ا  ام������راأة  امل��ن��ف��ذة  اإن 

القنبلة حتت مالب�ضها.

ياأتي الهجوم بينما يو�ضك داع�س 
معقله  امل����و�����ض����ل  خ���������ض����ارة  ع���ل���ى 
ل�ضالح  ال�����ع�����راق  يف  ال���رئ���ي�������ض���ي 
ال��ق��وات ال��ع��راق��ي��ة امل��دع��وم��ة من 
الواليات املتحدة يف هجوم بداأ يف 

مئات الآلف يتوجهون لل�شالة يف الأق�شى
ا�ضت�ضهاد فل�ضطيني يف مواجهات مع الحتالل

•• غزة -وام:

ا�ضت�ضهد مواطن فل�ضطيني وا�ضيب �ضتة اآخرون يف مواجهات مع قوات 
االحتالل ام�س على ال�ضريط احلدودي �ضرق جباليا �ضمال قطاع غزة.

واأعلنت م�ضادر طبية فل�ضطينية عن ا�ضت�ضهاد عائد خمي�س جمعة 35 
عاما بر�ضا�س االحتالل �ضرق جباليا م�ضاء ام�س.

خمتلف  م��ن  الفل�ضطينين  اآالف  م��ئ��ات  ام�����س  ت��وج��ه  اخ��ر  �ضعيد  على 
املحافظات الفل�ضطينية لتاأدية �ضالة اجلمعة الثانية من �ضهر رم�ضان 
اإ�ضرائيلية  اأمنية  اإج����راءات  و�ضط  االأق�����ض��ى  امل�ضجد  ب��اح��ات  يف  امل��ب��ارك 
�ضرطة  عنا�ضر  م��ن  االآالف  اأن  فل�ضطينية  م�����ض��ادر  وق��ال��ت  م�����ض��ددة. 
االحتالل االإ�ضرائيلي انت�ضرت يف اأزقة القد�س والطرقات املوؤدية للبلدة 
القدمية منذ �ضاعات ال�ضباح الباكر وفر�ضت اجراءات ع�ضكرية م�ضددة 

للدخول عرب احلواجز االإ�ضرائيلية للو�ضول اىل القد�س.
يذكر اأن قوات االحتالل قررت ال�ضماح للرجال الذين جتاوز عمرهم ال� 
دون ت�ضريح والن�ضاء دون حتديد العمر واالطفال  بالدخول  عاما   40

حتى �ضن 12 عاما.
و�ضمح االحتالل بدخول 100 م�ضل فقط عرب حاجز اإيرز بيت حانون 

لل�ضالة باالأق�ضى وملن جتاوز اأعمارهم ال� 55 عاما.

 900 م���ن  اأك�����ر  اإن���ق���اذ 
املتو�ضط  البحر  يف  مهاجر 

•• روما-اأ ف ب:

االيطاليون  ال�ضواحل  خفر  اأف��اد 
اجلمعة ان نحو 930 �ضخ�ضا مت 
ان��ق��اذه��م خ��الل عمليات ع��دة يف 

البحر املتو�ضط قبالة ليبيا.
ب����ا�����ض����م خفر  م����ت����ح����دث  وق���������ال 
ين�ضقون  ال�����ذي�����ن  ال���������ض����واح����ل 
�ضخ�س   800 نحو  ان  العمليات 
انقذوا ام�س )اجلمعة( يف ثماين 

عمليات خمتلفة.
وكان هوؤالء املهاجرون ي�ضتقلون 
اىل  ا�ضافة  كبرية  زوارق  خم�ضة 
زورق �ضغري وقاربن مطاطين. 
130 اخرين انقذوا  ان  وا�ضاف 
اخلمي�س ما يرفع اجمايل العدد 
48 االخ��رية اىل  ال�  يف ال�ضاعات 

نحو 930 مهاجرا.
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•• ابوظبي-وام:

اأ�ضدر امل�ضرف املركزي تعميمن للبنوك العاملة يف الدولة للبحث عن 
ا�ضتثمارات عائدة الأي من اال�ضخا�س  اأو  اأو ودائع  وجتميد اية ح�ضابات 
باعتماد   2017-18 رق��م  ال���وزراء  ق��رار جمل�س  ال���واردة يف  والكيانات 
اأ�ضماء 59 فردا و12 كيانا كاإرهابين.واعلن حتديد عدد من املوؤ�ض�ضات 
املالية التي قامت بفتح ح�ضابات بنكية ل�ضالح هوؤالء االأ�ضخا�س والكيانات 

االأخرى  املالية  واملوؤ�ض�ضات  البنوك  الثاين  . ووجه يف تعميمه  االإرهابية 
العاملة يف الدولة بالتطبيق الفوري الإج��راءات العناية الواجبة املعززة 
قطر  بنك   1- التالية:  القطرية  البنوك  م��ن  اأي  م��ع  املعامالت  ب�ضاأن 
االإ�ضالمي -2 بنك قطر الدويل االإ�ضالمي -3 بنك بروة -4 م�ضرف 
الريان -5 بنك قطر الوطني -6 بنك الدوحة وفيما يلي ن�س البيان: 
يف اطار جهود كل من اململكة العربية ال�ضعودية وجمهورية م�ضر العربية 
ودولة االمارات العربية املتحدة ومملكة البحرين املوحدة وامل�ضتمرة يف 

ال�����ض��ادرة يف  ال��ق��وائ��م  اإط���ار ج��ه��وده��م بتحديث  االإره�����اب، ويف  مكافحة 
اىل  وا�ضتنادا  كاإرهابين،  امل�ضنفن  واالف���راد  الكيانات  باأ�ضماء  دول��ه��م 
قرار جمل�س الوزراء لدولة االمارات العربية املتحدة رقم 2017/18 
باعتماد اأ�ضماء 59 فردا و12 كيانا كاإرهابين، فقد قام امل�ضرف املركزي 
املالية  واملوؤ�ض�ضات  البنوك  اىل  موجه  االأول  التعميم  تعميمن.  باإ�ضدار 
االأخرى العاملة يف الدولة للبحث عن وجتميد اية ح�ضابات اأو ودائع اأو 
ا�ضتثمارات عائدة الأي من اال�ضخا�س والكيانات الواردة يف قرار جمل�س 

الوزراء اأعاله. ويف الوقت ذاته مت حتديد عدد من املوؤ�ض�ضات املالية التي 
قامت بفتح ح�ضابات بنكية ل�ضالح هوؤالء االأ�ضخا�س والكيانات االإرهابية. 
ونتيجة لذلك، فقد اأ�ضدر امل�ضرف املركزي تعميما ثانيا وجه فيه البنوك 
واملوؤ�ض�ضات املالية االأخرى العاملة يف الدولة بالتطبيق الفوري الإجراءات 
القطرية  البنوك  من  اأي  مع  املعامالت  ب�ضاأن  امل��ع��ززة  الواجبة  العناية 
التالية: -1 بنك قطر االإ�ضالمي -2 بنك قطر الدويل االإ�ضالمي -3 

بنك بروة -4 م�ضرف الريان -5 بنك قطر الوطني -6 بنك الدوحة

وفقا لقرار جمل�س الوزراء باعتماد اأ�شماء 59 فردا و12 كيانا كاإرهابيني

امل�ضرف املركزي ي�ضدر تعميمني للبنوك ب�ضاأن املعامالت مع بنوك قطرية 

حممد بن را�ضد يهنئ املتفوقات يف �ضهادة الثانوية العامة

ا�شتقبل العلماء �شيوف رئي�س الدولة واأع�شاء جلنة حتكيم جائزة دبي الدولية للقراآن

حممد بن را�ضد يوؤكد على عدالة الإ�ضالم و�ضفافيته وت�ضاحمه لأنه دين لالإن�ضانية جمعاء مببادئه وتعاليمه واأحكامه

•• دبي-وام:

هناأ �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
يف  الثالث  امل����تفوقات  اهلل  رع������اه  دب������ي  ح������اكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
م�ضتوى  على   2017  -  2016 الدرا�ضي  للعام  العامة  الثانوية  �ضهادة 

الدولة.

فقد فاجاأ �ضموه بات�ضال هاتفي الطالبة اأمل جمعة خلفان �ضامل الكعبي 
االوىل على الطلبة املواطنن واملواطنات يف امل�ضار املتقدم وهي من مدر�ضة 

مزيرع للتعليم اال�ضا�ضي والثانوي للبنات يف عجمان.
ثم ات�ضل �ضموه على الطالبة ميثاء عبداحلميد حممد اإ�ضماعيل عبداهلل 
دبي  يف  للبنات  والثانوي  اال�ضا�ضي  للتعليم  الظهرة  مدر�ضة  من  االحمد 

واحلا�ضلة على املرتبة االوىل على املواطنن واملواطنات يف امل�ضار العام.

كما فاجاأ �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم الطالبة روان 
اإت�ضال  ال�ضارقة يف  ال�ضعلة اخلا�ضة يف  �ضليم غزال من مدر�ضة  ع�ضمت 
هاتفي وهناأها �ضموه بتفوقها وح�ضولها على املرتبة االوىل يف امل�ضار العام 

على جميع اجلن�ضيات يف مدار�س الدولة.
وقد بارك �ضموه للطالبات الثالث اجتهادهن وجناحهن الباهر يف �ضهادة 
الدرا�ضة  مرحلة  اإىل  االنتقال  يف  التوفيق  لهن  متمنيا  العامة  الثانوية 

اجلامعية وحتقيق م�ضتوى اأعلى من التفوق واالبداع و�ضوال اإىل حتقيق 
اأحالمهن وطموحاتهن يف امل�ضتقبل الذي ينتظرهن.

الذي  �ضعادتهن واعتزازهن باالت�ضال  الطالبات عن  من جانبهن عربت 
تلقينه من �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم الذي حفزهن 
بتوجيهاته وكلماته االبوية الطيبة لتحقيق املزيد من التفوق والتقدم يف 

الدرا�ضة اجلامعية باإذن اهلل تعايل.

•• دبي-وام:

ا�ضتقبل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل - بق�ضر �ضموه يف زعبيل م�ضاء  رئي�س جمل�س 
ام�س - بح�ضور ويل عهده �ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي و�ضمو  را�ضد  ال�ضيخ مكتوم بن حممد بن  و�ضمو 
ال�ضيخ اأحمد بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم رئي�س موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد 
�ضاحب  �ضيوف  وال��دع��اة  العلماء  الف�ضيلة  اأ�ضحاب   .. للمعرفة  مكتوم  اآل 
التحكيم يف جائزة  واأع�ضاء جلنة  الف�ضيل  ال�ضهر  الدولة يف  رئي�س  ال�ضمو 

دبي الدولية للقراآن الكرمي يف دورتها احلادية والع�ضرين الذين هناأوا �ضموه 
اخلريية  ومبادراته  وقيامه  �ضيامه  ل�ضموه  وباركوا  املبارك  رم�ضان  ب�ضهر 

واالإن�ضانية يف �ضهر اخلري من عام اخلري.
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  ال�ضمو  �ضاحب  وبادلهم 
يف  التوفيق  لهم  متمنيا  امل��ب��ارك��ة..  املنا�ضبة  ب��ه��ذه  التهنئة  اهلل  رع���اه  دب��ي 
اإي�ضال الر�ضالة امل�ضبوطة وال�ضحيحة عن ديننا االإ�ضالمي احلنيف بعيدا 
واالأفراد  اجلهات  بع�س  عن  ت�ضدر  التي  املتطرفة  واملغالطات  املغاالة  عن 

املغر�ضن من هنا وهناك.
املنا�ضبات  ك��ل  يف  التاأكيد  اإىل  االإ���ض��الم  وخ��ط��ب��اء  واأئ��م��ة  علما  �ضموه  ودع���ا 

واملجال�س التي يح�ضرونها �ضواء على امل�ضتوى املحلي اأو االإقليمي اأو الدويل 
على عدالة االإ�ضالم و�ضفافيته وت�ضاحمه الأنه دين لالإن�ضانية جمعاء مببادئه 

وتعاليمه واأحكامه.
العامة  الهيئة  رئي�س  الكعبي  مطر  حممد  الدكتور  �ضعادة   .. اللقاء  ح�ضر 
عام  مدير  ال�ضيباين  حمد  الدكتور  و�ضعادة  واالأوق��اف  االإ�ضالمية  لل�ضوؤون 
دائ���رة ال�����ض��وؤون االإ���ض��الم��ي��ة وال��ع��م��ل اخل���ريي يف دب��ي اإىل ج��ان��ب ع��دد من 

امل�ضوؤولن والعلماء االأفا�ضل.
هذا وقد اأدى �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« واإىل جانبه ويل عهده 

�ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم و�ضمو ال�ضيخ مكتوم بن 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم و�ضمو ال�ضيخ اأحمد بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
واحل�ضور �ضالة املغرب جماعة .. حيث دعا اإمام ال�ضالة والعلماء االأفا�ضل 
واأن  ومقدراتها  و�ضعبها  االإم��ارات  دولة  اأن يحفظ  وتعاىل  �ضبحانه  اخلالق 
يدمي على قيادتها احلكيمة نعمة ال�ضحة وال�ضعادة والعطاء وخدمة االإ�ضالم 

وامل�ضلمن واالإن�ضانية جمعاء.
وتناول اجلميع طعام االإفطاء على ماأدبة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
اأن يدميها من  اآل مكتوم الرم�ضانية العامرة .. داعن اهلل عز وجل  را�ضد 

نعمة ويحفظها من زوال.

من�ضور بن زايد يح�ضر حفل افتتاح معر�س اإك�ضبو ا�ضتانا الدويل
•• ا�صتانا -وام:

ح�����ض��ر ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ م��ن�����ض��ور بن 
زايد ال نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء، وزير �ضوؤون الرئا�ضة  م�ضاء 
اإك�ضبو   معر�س  افتتاح  حفل  ام�س 
ا���ض��ت��ان��ا ال����دويل ال���ذي ي��ق��ام  حتت 
امل�����ض��ت��ق��ب��ل، بح�ضور  ع��ن��وان ط��اق��ة 
ف��خ��ام��ة ن���ور ���ض��ل��ط��ان ن����زار باييف 
رئي�س جمهورية كازاخ�ضتان وذلك 
يف مدينة ا�ضتانا عا�ضمة جمهورية 
كازاخ�ضتان بح�ضور عدد من  قادة  
وكان   . ال��ع��امل  دول  دول   وروؤ����ض���اء 

نائب القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة 
ومت���ن���ي���ات���ه���م ل��ل�����ض��ع��ب ال���ك���ازاخ���ي 
ب���امل���زي���د م���ن ال���ت���ق���دم واالزده��������ار. 
وتعزيز   بحث  اللقاء  وج��رى خالل 
البلدين  ب��ن  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
والثقافية  ال�ضيا�ضية  امل��ج��االت  يف 
واالإقت�ضادية امل�ضرتكة، اإ�ضافة اىل  
جممل  ح��ول  النظر  وجهات  تبادل 
والدولية  االإق��ل��ي��م��ي��ة  ال���ت���ط���ورات 
امل�ضرتك.  االهتمام  ذات  والق�ضايا 
التذكارية  ال�ضور  التقاط  مت  كما 
وزعماء  الوفود  لروؤ�ضاء  اجلماعيه 
،وذل������ك �ضمن  امل���دع���وي���ن  ال������دول 

ال  زاي���د  ب��ن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو 
نهيان قد التقى فخامة نور �ضلطان 
جمهورية  رئ���ي�������س  ب���اي���ي���ف  ن�������زار 
املعر�س   اف��ت��ت��اح  ق��ب��ل  ك��ازاخ�����ض��ت��ان 
�ضموه  ونقل  املوؤمترات  قاعة  مبقر 
ال�ضمو  ���ض��اح��ب  حت��ي��ات  لفخامته 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل و�ضاحب 
اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
، و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د 

ا�ضتانا  اك�����ض��ب��و  م��ع��ر���س  ف��ع��ال��ي��ات 
افتتاح  فعاليات  ح�ضر   .  2017
املعر�س الوفد املرافق ل�ضموه الذي 
�ضعيد  بن  اأحمد  ال�ضيخ  �ضمو  �ضم  
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم  اآل 
الدكتور  ومعايل   2020 الأك�ضبو 
���ض��ل��ط��ان ب���ن اح���م���د اجل���اب���ر وزير 
املجل�س  ادارة  جمل�س  رئي�س  دول��ة 
فار�س  ومعايل   ، لالعالم  الوطني 
بوزارة  امل�ضت�ضار  امل��زروع��ي  حممد 
الدكتور  و�ضعادة   ، الرئا�ضة  �ضوؤون 
حممد اجلابر �ضفري دولة االمارات 

لدى جمهورية كازاخ�ضتان .

الهالل الأحمر الإماراتي يوزع م�ضاعدات غذائية على الأ�ضر الأ�ضد فقرا يف املكال
••  املكال -وام:

ب���������داأت ه���ي���ئ���ة ال�����ه�����الل االح���م���ر 
االم���ارات���ي ام�����س اجل��م��ع��ة، توزيع 
ان�����ض��ان��ي��ة ع��ل��ى اال�ضر  م�����ض��اع��دات 
واليتامى،  واالرام����ل  ف��ق��راً  االأ���ض��د 
املكال  مديرية  يف  امل��ع��وزة  واال���ض��ر 
مبحافظة ح�ضرموت وذلك �ضمن 
اه���ايل ح�ضرموت  اغ��اث��ة  م�����ض��روع 
مبنا�ضبة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأط��ل��ق��ت��ه  ال����ذي 
�ضهر رم�ضان الف�ضيل، وي�ضتهدف 
و�ضبوة  ح�������ض���رم���وت  حم���اف���ظ���ة 

وماأرب.
التوزيع  ع��م��ل��ي��ة  ان���ط���الق  ح�����ض��ر 
وك�����ي�����ل حم����اف����ظ����ة ح�������ض���رم���وت 
حممد  املهند�س  الفنية  لل�ضوؤون 
العمودي وم�ضرف م�ضاريع الهيئة 
بح�ضرموت وعدد من ال�ضخ�ضيات 
االج���ت���م���اع���ي���ة وج���م���ع غ���ف���ري من 

املواطنن.
ف���ري���ق الهالل  اأك�����د رئ��ي�����س  وق����د 
اأن  بح�ضرموت  االإماراتي  االأحمر 
الغذائية  امل�����ض��اع��دات  ه���ذه  ت��وزي��ع 
املواطنن  م��ع��ان��اة  لتخفيف  ي��اأت��ي 
مع  ت��زام��اً  الغذائية  الفجوة  و�ضد 
وحت�ضن  امل���ب���ارك،  رم�����ض��ان  �ضهر 
وا�ضت�ضعاراً  امل��ع��ي�����ض��ي��ة  ظ��روف��ه��م 
واالإن�ضاين  االأخ����الق����ي  ل��ل��واج��ب 
ال�����ذي ت��ل��ت��زم ب���ه دول�����ة االإم������ارات 
ب��ك��اف��ة املجاالت  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 

مثنيا  املنطقة،  الأه��ايل  االإم��ارات��ي 
على الدعم االإن�ضاين الذى تنفذه 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االأم������ارات  دول���ة 
االإماراتية  الب�ضمات  اأن  اىل  الفتاً 
وخمتلف  ح�ضرموت  حمافظة  يف 
ميكن  ال  امل�����ح�����ررة  امل����ح����اف����ظ����ات 
ن�����ض��ي��ان��ه��ا خ�����ض��و���ض��اً اأن���ه���ا ج���اءت 
تعي�ضها  ك��ان��ت  �ضعبة  ظ����روف  يف 

املحافظة جراء احلرب االأخرية.
واع����رب����ت اال����ض���ر امل�����ض��ت��ف��ي��دة عن 
امل�ضاعدات  ه��ذه  بتوزيع  �ضعادتها 
ان من  اك��������دوا  ال����ت����ي  ال���غ���ذائ���ي���ة 
معاناتهم  م��ن  ال��ت��خ��ف��ي��ف  ���ض��اأن��ه��ا 
وا�ضفن  ال�ضعبة  لظروفهم  نظراً 

اخل��دم��ي��ة واالإن�����ض��ان��ي��ة م��ع��رب��اً عن 
امل�����ض��اع��دات يف  ت�ضاعد  اأن  اأم��ل��ه يف 
ال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن م��ع��ان��اة االأه�����ايل، 
�ضتكثف  ال��ه��ي��ئ��ة  ان  اإىل  الف����ت����اً 
لتغطية  االإن�������ض���ان���ي���ة  ج���ه���وده���ا 
خمتلف مناطق ح�ضرموت و�ضبوة 
وماأرب، منوهاً باأن عملية التوزيع 
متت مبوجب اآلية تتخذها الهيئة 
ل�ضمان و�ضول امل�ضاعدات الغذائية 

اإىل م�ضتحقيه.
م��ن ج��ان��ب��ه اأ���ض��اد وك��ي��ل حمافظة 
الفنية  ل����ل���������ض����وؤون  ح�������ض���رم���وت 
املهند�س حممد العمودي، بالدعم 
االأحمر  ال��ه��الل  هيئة  م��ن  امل��ق��دم 

الغذائية  �ضاللهم  ا�ضتالم  حلظة 
الفرحة  فيه  ر�ضمت  ال��ذي  بالعيد 
اأن  م��وؤك��دي��ن  اجلميع،  حميا  على 
الوقت  الغذائية جاءت يف  ال�ضالل 
املنا�ضب و�ضط معاناتهم وحاجتهم 
وخا�ضة  امل�ضاعدات  ملختلف  املا�ضة 
لكل  بال�ضكر  متوجهن  الغذائية، 
م���ن ���ض��اه��م وذل����ل ال�����ض��ع��اب حتى 

ت�ضل ال�ضلة الغذائية لهم.
الغذائية  امل�����ض��اع��دات  وت�����ض��م��ن��ت 
االأحمر  الهالل  هيئة  املقدمة من 
غذائية  م������واد  ع���ل���ى  االإم������ارات������ي 
م��ت��ن��وع��ة ���ض��م��ل��ت خم��ت��ل��ف امل�����واد 

الغذائية وحاجة ال�ضائمن.
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اأخبـار الإمـارات
اقبال كبري على جائزة التحبري للقراآن الكرمي اللكرتونية«بابوظبي     

•• ابوظبي -الفجر:

اأبوظبي  وعلومه،  الكرمي  للقراآن  »التحبري  جائزة  ت�ضهد   
ال�ضيخ  �ضمو  الفريق  رعاية  حتت  الثالث  املو�ضم   ،  2017
وزير  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �ضيف 
الداخلية، والتي يحر�س �ضموه على رعايتها وعقدها يف كل 

عام ويف �ضهر رم�ضان املبارك اقباال متوا�ضال.
ود�ضنت اللجنة املنظمة ا�ضتقبال امل�ضاركات من اليوم احلادي 
ع�ضر من رم�ضان وت�ضتمر حتى الع�ضرون من ال�ضهر نف�ضه، 
حيث �ضيتم الحقا االعالن عن تاريخ حفل اخلتام والفائزين. 
وقال �ضعادة مبارك عو�س بن حمريوم اأمن عام اجلائزة »اإن 

اطالق اجلائزة يف ن�ضختها الثالثة ، جاء بعد النجاح الكبري 
التي حققته خالل الدورتن ال�ضابقتن للجائزة، وم�ضاهمة 
و�ضائل التوا�ضل االجتماعي ب�ضكل فعال يف اإ�ضراك عدد كبري 
من املت�ضابقن ومن جميع دول العامل، كما اأن اهتمام �ضمو 
ال�ضيخ �ضيف بن زايد راعي اجلائزة باأن ت�ضل اجلائزة الأكرب 
عدد من الفئات الب�ضيطة من املجتمع يف جميع اأنحاء العامل 
اأن االإم���ارات تبواأت مكانة كبرية يف طرح الكثري  . واأ���ض��اف، 
من املبادرات املجتمعية التي اأو�ضلتها اإىل م�ضاف اأف�ضل دول 
امل�ضاريع  الكثري من  الر�ضيدة  القيادة  العامل وحيث طرحت 
له  املغفور  اأ�ضراها  والتي  وخارجها  الدولة  داخ��ل  وامل��ب��ادرات 
وا�ضار   . ث���راه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د  ال�ضيخ 

كافة  اأنهت  للجائزة  العليا  املنظمة  اللجنة  اأن  حم��ريوم  بن 
اجلائزة  يف  للم�ضاركة  احلالية  ل��ل��دورة  ال��الزم��ة  الرتتيبات 
»جامع  خطيب  يو�ضف  و�ضيم  ال�ضيخ  م��ن  اللجنة  تتكون  و 
البطيح  ، وعبدالرحيم  الكبري« ومدير اجلائزة  ال�ضيخ زايد 
رئي�س  اجلنيبي  ط��ارق  وال�ضيد  للجائزة  الر�ضمي  املتحدث 
رئي�س  حممد  اآل  عثمان  ها�ضم  وال�ضيد  التنظيمية  اللجنة 
تهدف  اجلائزة  ان  ابن حم��ريوم  واأ�ضار   . االإعالمية  اللجنة 
اإىل ت�ضجيع امل�ضلمن يف العامل اجمع على التناف�س يف جمال 
وتوجيه  وت��الوت��ه وجت��وي��ده وعلومه  الكرمي  ال��ق��راآن  حفظ 
االإن�ضانية  ور�ضالته  والو�ضطية  االإ�ضالم  روح  لفهم  النا�ضئة 

للعامل كافة .

�ضباب �ضرطة اأبوظبي يناق�س م�ضاريعه الريادية
•• اأبوظبي-الفجر:

ا�ضتعر�س جمل�س �ضباب �ضرطة اأبوظبي ،ا�ضتعدادات فريق البحوث املكلف بالتجهيز للجل�ضة النقا�ضية التي �ضتعقد 
يف �ضهر يوليو املقبل ،حتت عنوان اأ�ضحاب الهمم، وتعد بادرة تهدف لتبادل االآراء واخلربات لتطوير العمل املوؤ�ض�ضي 
يف بيئة ت�ضمن نقا�ضات مثمرة.  ومت خالل االجتماع الثاين للمجل�س بح�ضور الرائد الدكتور اأحمد الرحمي، رئي�س 
اآخر م�ضتجدات امل�ضاريع الرائدة التي �ضيتم اطالقها  ،ا�ضتعرا�س  املجل�س   وي�ضرى اليافعي   نائب رئي�س املجل�س 
تباعاً وهي م�ضاريع تاأهيل ٨٠ قائد �ضاب، وجائزة �ضرطة اأبوظبي لل�ضباب وم�ضروع اأكرب حلقة �ضبابية. وناق�س املجل�س 
اأف�ضل ال�ضبل لتعزيز امل�ضاركة املجتمعية ب�ضهر رم�ضان املبارك من خالل مبادرات القيادة العامة ل�ضرطة اأبوظبي 
القائمة  االأعمال  بع�س  متابعة  ،كما مت  االإن�ضاين  للعمل  زايد  يوم  وامل�ضاركة يف  الرم�ضانية،  بينها جمال�ضها  ومن 
واملدرجة يف جدول اأعمال املجل�س، و ا�ضتعرا�س بع�س املقرتحات التي من �ضاأنها حتقيق اأهداف املجل�س املن�ضجمة مع 

توجيهات القيادة الر�ضيدة يف توظيف طاقات ال�ضباب االإماراتي على نحو ُي�ضهم يف تعزيز م�ضرية التطوير.

حاكم عجمان وويل عهده ي�ضتقبالن رئي�ضة واأع�ضاء املجل�س الوطني وجموع املهنئني ب�ضهر رم�ضان
•• عجمان -وام:

املجل�س  ع�ضو  النعيمي  را�ضد  بن  حميد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ا�ضتقبل 
�ضمو  بح�ضور  املا�ضي-  الليلة  ال��زاه��ر  ق�ضر  يف   - عجمان  حاكم  االأع��ل��ى 
الدكتورة  معايل   .. عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  عمار  ال�ضيخ 
الوطني االحت��ادي و�ضعادة مروان  املجل�س  رئي�ضة  القبي�ضي  اأمل عبداهلل 
النائب االأول لرئي�س املجل�س واأع�ضاء املجل�س الذين قدموا  بن غليطة 

ل�ضموهما اأ�ضمى اآيات التهاين والتربيكات مبنا�ضبة �ضهر رم�ضان املبارك 
.. داعن اهلل عز وجل اأن يعيد هذه املنا�ضبة الكرمية على القيادة الر�ضيدة 
و�ضموهما مبوفور ال�ضحة وال�ضعادة وعلى �ضعب دولة االإمارات بالتقدم 
واالزدهار وعلى االأمتن العربية واالإ�ضالمية باليمن واخلري والربكات.

ال�ضيخ  املنا�ضبة من �ضعادة  التهاين والتربيكات بهذه  كما تلقى �ضموهما 
حممد بن عبداهلل النعيمي رئي�س دائرة امليناء واجلمارك ومدراء االإدارات 

وروؤ�ضاء االأق�ضام وموظفي الدائرة.

وتقبل �ضاحب ال�ضمو حاكم عجمان و�ضمو ويل عهده التهاين من ال�ضيوخ 
واأعيان البالد واأبناء القبائل وكبار امل�ضوؤولن يف الدولة واملواطنن واأبناء 
رم�ضان  ب�ضهر  للتهنئة  ت��واف��دوا  الذين  واالإ�ضالمية  العربية  اجلاليات 

املبارك معربين عن �ضادق م�ضاعرهم .
. مبتهلن اإىل املوىل تبارك وتعاىل اأن يدمي على دولة االإمارات و�ضعبها 
بال�ضحة  �ضموهما  على  يعيده  واأن  واال���ض��ت��ق��رار  واالأم����ان  االأم���ن  نعمة 
املنا�ضبة  ب��ه��ذه  ال��ت��ه��اين  �ضموهما  ب��ادل��ه��م  فيما   .. وال��ع��اف��ي��ة  وال�����ض��ع��ادة 

املباركة.
ح�ضر املقابالت .. ال�ضيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل �ضاحب ال�ضمو 

حاكم عجمان لل�ضوؤون االإدارية واملالية.
 وال�ضيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئي�س دائرة التنمية ال�ضياحية.

 وال�ضيخ را�ضد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة البلدية والتخطيط ومعايل 
ال�ضيخ الدكتور ماجد بن �ضعيد النعيمي رئي�س ديوان احلاكم وعدد من 

ال�ضيوخ وكبار امل�ضوؤولن.

حاكم الفجرية يتقبل تهاين مروان 
املعال ب�ضهر رم�ضان املبارك

مب�ضاركة اأبناء قبيلة ال�ضاعدي بالعني رم�ضان اأمان 

•• الفجرية-وام: 

ا�ضتقبل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حمد بن حممد ال�ضرقي 
يف  ام�س  م�ضاء  الفجرية  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�ضو 
ق�ضر �ضموه بالرميلة، بح�ضور �ضمو ال�ضيخ حممد بن 
ال�ضيخ  الفجرية،  عهد  ويل  ال�ضرقي  حممد  بن  حمد 
مروان بن را�ضد املعال رئي�س دائرة االأرا�ضي واالأمالك 
ب���اإم���ارة اأم ال��ق��ي��وي��ن ال���ذي ق���دم ل��ل�����ض��الم ع��ل��ى �ضموه 
رم�ضان  �ضهر  مبنا�ضبة  والتربيكات  التهاين  وتقدمي 

املبارك.
واملواطنن  امل�������ض���وؤول���ن  ك���ب���ار  ���ض��م��وه  ا���ض��ت��ق��ب��ل  ك��م��ا 
وتهنئته  �ضموه  على  لل�ضالم  قدموا  الذين  واملقيمن 

ب�ضهر رم�ضان املبارك داعن اهلل العلي القدير اأن ينعم 
على �ضموه مبوفور ال�ضحة والعافية.

ح�ضر اال�ضتقباالت ال�ضيخ مكتوم بن حمد بن حممد 
ال�ضرقي  �ضيف  ب��ن  حمد  ب��ن  �ضيف  وال�ضيخ  ال�ضرقي 
رئي�س هيئة املنطقة احلرة وال�ضيخ املهند�س حممد بن 
االلكرتونية  احلكومة  رئي�س  ال�ضرقي  �ضيف  بن  حمد 
بالفجرية وال�ضيخ عبداهلل بن حمد بن �ضيف ال�ضرقي 
رئي�س االحتاد االإماراتي لبناء االأج�ضام والقوة البدنية 
و�ضعادة  ال�ضرقي  �ضيف  ب��ن  حمد  ب��ن  اأح��م��د  وال�ضيخ 
االأم���ريي  ال���دي���وان  م��دي��ر  ال�ضنحاين  �ضعيد  حم��م��د 
�ضمو  مكتب  مدير  الزحمي  �ضامل  و�ضعادة  بالفجرية 

ويل العهد وعدد من امل�ضوؤولن.

•• العني - الفجر

حملة  يف  ال�ضاعدي  قبيلة  اأب��ن��اء  من  جمموعة  �ضاركت 
اخلريية  االإح�ضان  جمعية  تنظمها  التي  اأم��ان  رم�ضان 
ال�ضرعة  من  احلد  بهدف  وذل��ك  الدولة،  م�ضتوى  على 
الزائدة واحلوادث املرورية الناجمة عن حماولة بع�س 
اأبناء  قام  حيث  االإفطار،  موعد  اإدراك  املركبات  �ضائقي 
قبيلة ال�ضاعدي بتوزيع وجبات االفطار على ال�ضائقن 

عند تقاطع املربعة مبدينة العن.
وقال ال�ضيد خمي�س بن �ضعيد ال�ضاعدي معرف القبيلة 

القبيلة  للم�ضاركة  يف  اأب��ن��اء  نحر�س على دع��وة وح��ث 
رم�ضان  �ضهر  خ���الل  ت��ق��ام  ال��ت��ي  املجتمعية  امل���ب���ادرات 
املبارك  واأن هذه املبادرة تاأتي �ضمن  »عام اخلري«، التي 
اأطلقها �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

رئي�س الدولة حفظه اهلل.
التطوعي  العمل  يف  القبيلة  اأبناء  م�ضاركة  اأن  وا�ضاف 
فكراً  املجتمعية  امل�ضئولية  مفهوم  تعميق  يف  ت�ضاهم 
وممار�ضة، وتر�ضيخ التعاون املتبادل والتكامل بن فئات 
التي  االإن�����ض��ان��ي��ة  بالقيم  وال��ت��ع��ري��ف  املختلفة  املجتمع 

يتحلى بها املجتمع االإماراتي

حاكم راأ�س اخليمة ي�ضتقبل املهنئني ب�ضهر رم�ضان

•• راأ�ص اخليمة-وام: 

ا�ضتقبل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن �ضقر القا�ضمي ع�ضو 
ال�ضيافة  راأ���س اخليمة ام�س يف جمل�س  االأعلى حاكم  املجل�س 

بخزام املهنئن مبنا�ضبة �ضهر رم�ضان املبارك.
ف��ق��د تقبل ���ض��م��وه ال��ت��ه��اين ب��ه��ذه امل��ن��ا���ض��ب��ة م��ن وف���د جمعية 
االإم��ارات حلقوق االإن�ضان برئا�ضة حممد �ضامل الكعبي رئي�س 

جمل�س االإدارة وعدد من اأعيان ووجهاء البالد وكبار امل�ضوؤولن 
واأبناء  االأعمال  ورج��ال  واالحت��ادي��ة  املحلية  الدوائر  ومديري 

القبائل الذين توافدوا لتهنئة �ضموه بحلول ال�ضهر الف�ضيل.
وتقدم اجلميع بالدعاء اإىل اهلل عز وجل اأن يعيد هذه املنا�ضبة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  على �ضاحب  املباركة 
وعلى  والعافية  ال�ضحة  مبوفور  اهلل«  »حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
�ضعب االإمارات واالأمتن العربية واالإ�ضالمية باليمن واخلري 

والربكات.
رئي�س  القا�ضمي  �ضقر  بن  في�ضل  ال�ضيخ  اال�ضتقباالت  ح�ضر 
جمل�س اإدارة �ضركة اخلليج لل�ضناعات الدوائية جلفار وال�ضيخ 
احمد بن �ضقر القا�ضمي رئي�س دائرة اجلمارك رئي�س جمل�س 
اإدارة هيئة مناطق راأ�س اخليمة االقت�ضادية راكز وال�ضيخ خالد 
بن �ضعود بن �ضقر القا�ضمي وال�ضيخ �ضقر بن �ضعود بن �ضقر 

القا�ضمي وال�ضيخ مروان بن عبد امللك بن كايد القا�ضمي.

•• اأم القيوين-وام:

باأم  الرقة  ال�ضيني يف منطقة  ال�ضوق  التجاري  ال�ضيني  املجمع  افتتاح  مت 
حامد  ب��ن  مكتب  اإدارة  حت��ت  جت���اري  حم��ل   100 ي�ضم  وال���ذي  القيوين 
املعال  را�ضد  بن  �ضيف  ال�ضيخ  االول  اأم�س  م�ضاء  االفتتاح  ح�ضر  للعقارات. 
املعال  اأحمد بن �ضعود بن را�ضد  التنمية االقت�ضادية وال�ضيخ  رئي�س دائرة 
نائب رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة اأم القيوين وال�ضيخ علي بن �ضعود بن 
را�ضد املعال رئي�س دائرة بلدية اأم القيوين وال�ضيخ �ضقر بن �ضعود بن را�ضد 
االحت��ادي وعدد  الوطني  املجل�س  ليتيم ع�ضو  را�ضد  عائ�ضة  و�ضعادة  املعال 
من كبار امل�ضوؤولن . وثمن عبداهلل بن حامد رئي�س جمل�س اإدارة »ال�ضوق 
املجل�س  املعال ع�ضو  را�ضد  بن  �ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو  ال�ضيني« دعم �ضاحب 
را�ضد  بن  �ضعود  بن  را�ضد  ال�ضيخ  �ضمو  ومتابعة  القيوين  اأم  حاكم  االأعلى 
املعال ويل عهد اأم القيوين لكافة امل�ضاريع التي من �ضاأنها اأن تنمي وتطور 
التنمية  دائ��رة  التي قدمتها  الكبرية  بالت�ضهيالت  واأ�ضاد  االإم��ارة.  اقت�ضاد 
االقت�ضادية من خالل تخلي�س املعامالت واإ�ضدار الرخ�س يف وقت قيا�ضي 

مما ي�ضهم يف جذب امل�ضتثمرين وحتريك العجلة االقت�ضادية يف االإمارة .

افتتاح املجمع ال�ضيني باأم القيوين 

طرق دبي تبداأ جتربة �ضبغ �ضوارع تخفي�س ال�ضرعة باللون الأحمر 
•• دبي -وام: 

واملوا�ضالت  ال��ط��رق  هيئة  ب����داأت 
ا�ضتخدام  تنفيذ جتربة  دبي يف  يف 
يف  االأح��م��ر  اللون  امللونة  االأ�ضباغ 
حد  لتغيري  تخ�ضع  التي  ال�ضوارع 

ال�ضرعة املقررة .
�ضارع عود ميثاء  التجربة  و�ضملت 
امتداد  على  بوكدرة   تقاطع  قرب 
�ضارع دبي والعن والذي يتم فيها 
الق�ضوى من  ال�ضرعة  خف�س حد 
كلم   80 اإىل  ���ض��اع��ة  ك��ل��م   100

�ضاعة.
واأو�ضحت املهند�ضة ميثاء بن عدي 
امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ض�����ض��ة املرور 
تنفيذ  مت  اأن���ه  الهيئة  يف  وال��ط��رق 
مبدئيا  معن  م��وق��ع  يف  التجربة 

وامل��وا���ض��الت ومتا�ضيا مع  ال��ط��رق 
ال�ضالمة  ا�ضرتاتيجية  تو�ضيات 
�ضفر  روؤي��ة  اإىل  للو�ضول  املرورية 
وفاة على طرق االإمارة فقد قامت 
مقرتح  وتطبيق  ب��درا���ض��ة  الهيئة 
ت��ط��وي��ري ع��ل��ى ���ض��ارع ع���ود ميثاء 
يف اجل����زء ال����ذي ي��ت��م خ��ف�����س حد 
ال�ضرعة الق�ضوى عليه من 100 
�ضاعة  ك��ل��م   80 اإىل  ���ض��اع��ة  ك��ل��م 
ت��ل��وي��ن م�ضار  وذل�����ك م���ن خ����الل 
امل��رك��ب��ات ب��ال��ل��ون االأح��م��ر وو�ضع 
ال�ضكل  م��ث��ل��ث��ة  اأر����ض���ي���ة  ع���الم���ات 
على طريف اخلطوط الفا�ضلة بن 
حد  كتابة  اإىل  باالإ�ضافة  امل�ضارات 
م�ضار  كل  على  الق�ضوى  ال�ضرعة 
اللوحات  ع���دد  للمركباتوتكثيف 
على  ال�ضرعة  خلف�س  التحذيرية 

على �ضارع عود ميثاء »قرب تقاطع 
ب���وك���درة« ع��ل��ى ام��ت��داد ���ض��ارع دبي 
والعن بحيث ت�ضمل امل�ضارب كافة 
م�ضتخدمي  ان��ت��ب��اه  ي��ل��ف��ت  ب�����ض��ك��ل 
الطريق كو�ضيلة تنبيهية لاللتزام 
�ضيتم  واأن��ه  املقررة  ال�ضارع  ب�ضرعة 
االأ�ضباغ  ا�ضتخدام  تطبيق مراحل 
ال�ضرعة  تغيري  مناطق  يف  امللونة 
احليوية  ال�����ط�����رق  ب���ع�������س  ع���ل���ى 
االأخرى يف اإمارة دبي وفق برنامج 
اعتياد  ب���ه���دف  ت���دري���ج���ي  زم���ن���ي 
ال�����ض��ائ��ق��ن ع��ل��ي��ه��ا ح���ر����ض���ا على 
للمخالفات  وت���ف���ادي���ا  ���ض��الم��ت��ه��م 
ال�ضرعة  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  واحل�����وادث 
الزائدة وفقا لروؤية الهيئة املتمثلة 

ب�تنقل اآمن و�ضهل للجميع.
هيئة  لتوجهات  وف��ق��ا  اإن���ه  وق��ال��ت 

االأج��زاء التي يتم خف�س ال�ضرعة 
املحددة فيها.

واأ�ضارت اإىل اأنه مت التاأكيد على اأن 
جتريبيا  موقعا  يعترب  املوقع  هذا 
على  ال��ف��ك��رة  تطبيق  �ضيتم  واأن����ه 
����ض���ارع ال�����ض��ي��خ زاي����د ب��ال��ق��رب من 
التقاطع اخلام�س يف موقع خف�س 
اإىل  120 كلم �ضاعة  ال�ضرعة من 
اإىل  باالإ�ضافة  �ضاعة  كلم   100
بالقرب  ول��ه��ب��اب  علي  جبل  ���ض��ارع 
موقع  يف  ل���ه���ب���اب  م���ن���ط���ق���ة  م�����ن 
كلم   120 م���ن  ال�����ض��رع��ة  خ��ف�����س 
100 كلم �ضاعة تفاديا  �ضاعة اإىل 
لتجاوز ال�ضرعة املحددة والتعر�س 
بوا�ضطة  م������روري������ة  مل����خ����ال����ف����ات 

الرادارات.
ولفتت اإىل اأنه �ضيتم تقييم العينة 

القادمة  ال���ف���رتة  يف  ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة 
ت����اأث����ريه����ا على  ل����درا�����ض����ة م������دى 
���ض��ل��وك��ي��ات ال�����ض��ائ��ق��ن ح��ي��ث من 
املقرتح  ه���ذا  ي�����ض��اه��م  اأن  امل��ت��وق��ع 
بن�ضبة كبرية يف االلتزام بال�ضرعة 
امل����ح����ددة وت����ف����ادي وق�����وع ح����وادث 

حمتملة.
امل�ضاريع  خم��ت��ل��ف  اإن  واأ����ض���اف���ت 
والربامج التطويرية التي حر�ضت 
ه��ي��ئ��ة ال���ط���رق وامل���وا����ض���الت على 
تاأ�ضي�ضها  منذ  وتنفيذها  اإطالقها 
تراجع  ف��ع��ال يف  ب�����ض��ك��ل  اأ���ض��ه��م��ت 
املرورية  احل�����وادث  وف��ي��ات  اأع�����داد 
خف�س  مت  ح��ي��ث   50% ب��ن�����ض��ب��ة 
عدد الوفيات من 332 حالة وفاة 
حالة   166 اإىل   2006 العام  يف 

وفاة يف العام 2015 ..
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العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10

اإعــــــــــالن
اي�ضت جيت  ال�ض�����ادة/ميدل  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1728902:للنقليات العامة رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة طارق علي �ضالح �ضامل الفردى %1٠٠

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف نا�ضر �ضعيد نا�ضر �ضامل بن �ضميدع

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ال ال جي للعقارات 

ذ.م.م رخ�ضة رقم:CN 1077366 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�ضب ال�ضركاء

لبنى احمد بن عبدالقادر الرزيقي من 14% اىل %2٨
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف جان اليزبيث ايرفن

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/مركز  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�ضوتوكان للكراتية
رخ�ضة رقم:CN 2052478 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10

الغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بخ�ضو�س الرخ�ضة 
بي  �ضركة  التجاري  باال�ضم   CN رقم:1200346 
اك�س تاك لتجارة املعدات الع�ضكرية ذ.م.م بالغاء طلب 

تعديل الرخ�ضة واعادة الو�ضع كما كان عليه �ضابقا
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�ضبوع  خالل  االقت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من 
م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة 

حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10

اإعــــــــــالن
ال�ضام  ال�ض�����ادة/افاميا  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1127208:للمقاوالت العامة رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حمد نا�ضر علوي عبداهلل ال بو حليقة %1٠٠

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف طارق عبداهلل احمد حممد الزرعوين

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ مركز با�ضل الطبي

رخ�ضة رقم:CN 1015272  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة �ضيف حممد �ضعيد ح�ضن العامري %51

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة در�ضنه كوماري جيتي�س كومار %25
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة ا�ضيه قادر غالم ا�ضغر ميمون %24

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف ابراهيم عبدالرحمن نا�ضر عاي�س العتيبي
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل نوع رخ�ضة/من مهنية اىل جتارية
تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

 تعديل ا�ضم جتاري من/مركز با�ضل الطبي
BASEL MEDICAL CENTRE

اىل/ مركز با�ضل الطبي ذ.م.م
BASEL MEDICAL CENTRE LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ اولد باري�س كافيه

رخ�ضة رقم:CN 2102851  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ع�ضام �ضعيد �ضامل م�ضلم العرميي من مالك اىل �ضريك

تعديل ن�ضب ال�ضركاء/ ع�ضام �ضعيد �ضامل م�ضلم العرميي من 1٠٠% اىل %51
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة ن�ضيف موتيمال بن ايوب باراكودان %49

تعديل راأ�س املال/من null اىل 15٠٠٠٠
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ضاحة 6.5٠*1 اىل 1*1

تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة
 تعديل ا�ضم جتاري من/اولد باري�س كافيه

OLD PARIS CAFE
اىل/ اولد باري�س كافيه ذ.م.م

OLD PARIS CAFE LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ النور لال�ضتثمار التجاري ذ.م.م

رخ�ضة رقم:CN 1359869  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة �ضركة النه�ضة الدوليه القاب�ضة ذ.م.م

AL NAHDH INTERNATIONAL HOLDING LLC

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف ذي فري�ضت اربيان كوربوري�ضن �س.ذ.م.م
THE FIRST ARABIN CORPORTION LLC

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف ال�ضيخ حممد بن بطي ال حامد
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ضاحة 1*٠.15 اىل 3.٠*4.٠

تعديل �ضكل قانوين/من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اىل موؤ�ض�ضة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
 تعديل ا�ضم جتاري من/النور لال�ضتثمار التجاري ذ.م.م

ALNOOR COMMERCIAL INVESTMENT LLC

اىل/النور لال�ضتثمار التجاري ذ.م.م ملالكها �ضركة النه�ضة الدولية القاب�ضة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
 ALNOOR COMMERCIAL INVESTMENT OWNER ALNAHDA INTERNATIONAL

HOLDING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية خالل 
اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10

اإعــــــــــالن
ال�ضكر  ال�ض�����ادة/منجرة  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�ضة رقم:CN 1119483 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة علي �ضعيد عبيد املنعي %1٠٠
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف علي �ضيد من�ضور قا�ضم الها�ضمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/�ضاعة  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�ضفوة ذ.م.م - فرع اأبوظبي 27
رخ�ضة رقم:CN 1733103 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10

الغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بخ�ضو�س الرخ�ضة 
رقم:CN 1161048 باال�ضم التجاري �ضركة رومكو 
تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  الرماية  ميادين  ل�ضيانة 

الرخ�ضة واعادة الو�ضع كما كان عليه �ضابقا
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�ضبوع  خالل  االقت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من 
م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة 

حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ التكامل لال�ضت�ضارات النوعية وال�ضحة 

واالمان وال�ضالمة ذ.م.م
رخ�ضة رقم:CN 1143467  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة امينه �ضامل عبداهلل %51
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف كمال في�ضل مرعي خمي�س حممد عمر الكثريي

تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ضاحة ٠.2٠*٠.5٠ اىل 2٠.٠*6٠.٠
تعديل عنوان/ من ابوظبي ابوظبي �ضارع الكرتا - �ضرق 10 قطعة 20 ميزان مكتب 
رقم 1 املالك حممد عبداهلل احمد العتيبه اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي �ضارع حمدان ق 

يا�ضر درى  هالل  �ضلطان  املالك/ال�ضيد   M3 مكتب   1 ط   10 �ضرق   C27
تعديل ن�ضاط/ا�ضافة التدريب يف جمال االمن وال�ضالمة )٨549٠2٨(

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة خدمات حقول ومن�ضاأت النفط والغاز الربية والبحرية )٠91٠٠1٨(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10

اإعــــــــــالن
العندليب  ال�ض�����ادة/خياط  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�ضة رقم:CN 1103794 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة حممد �ضيف �ضليمان �ضيف ال�ضام�ضي %51
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف را�ضد حممد عبيد حممد الظاهري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/ريف  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

البنف�ضج للعقارات
رخ�ضة رقم:CN 1928972 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)العني(

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/ بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الرتكيب الناعم للتجارة ذ.م.م - فرع العن
رخ�ضة رقم:CN 1129942 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)العني(

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/ املالك:فالكن �ضتي اأوف وندورز - �س ذ م م 
 Falconcity The world in a City طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية:  فالكن �ضتي العامل يف مدنية

املودعة بالرقم : 27٠364       بتاريخ : 2٠17/3/27 
با�ض��م : فالكن �ضتي اأوف وندورز - �س ذ م م 

 وعنوانه: دبي - بردبي - عود ميثاء - هاتف : ٠43355333 ، فاك�س : ٠43379٠34  ، �ضندوق الربيد : 12٠66٠ ،
امييل : admin@almoosa.ae ، دبي 

اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36 خدمات  التاأمن وال�ضوؤون التمويلية وال�ضوؤون املالية  وذلك لتمييز ال�ضلع 
وال�ضوؤون العقارية  

و���ض��ف ال��ع��الم��ة : ب��اجل��ه��ة ال��ي��م��ن��ي ع���ب���ارة ع���ن ك��ل��م��ة "فالكن ���ض��ت��ي " ب��ال��ع��رب��ي��ة ب��خ��ط ع��ري�����س باللون 
عن  ع���ب���ارة  ال��ي�����ض��ري  وب���اجل���ه���ة   ، االزرق  ب���ال���ل���ون  مدينة"  يف  ال���ع���امل   " ك��ل��م��ة  م��ن��ه��ا  وا����ض���ف���ل  االزرق 
كلمة  م���ن���ه  وا����ض���ف���ل  االزرق  ب���ال���ل���ون  ع���ري�������س  ب���خ���ط  ب���االجن���ل���ي���زي���ة   FALCONCITY ك��ل��م��ة 
�ضقر   ���ض��ك��ل  مي���ث���ل  ���ض��ك��ل  وب���ال���و����ض���ط  االزرق  ب���ال���ل���ون   THE WORLD IN A CITY"

اال�ض��رتاطات : 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�شبت  10  يونيو 2017 العدد 12042

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/ املالك : عبداهلل املهريي للتجارة العامة   
   Ah ANAAM FOODER طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية:  اعالف انعام

املودعة بالرقم : 251699       بتاريخ : 2٠16/4/7 
با�ض��م :  عبداهلل املهريي للتجارة العامة  

وعنوانه:  مكتب رقم 3٠٨ ، ملك �ضهاب احمد �ضلطان عبدالكرمي املر ، ديرة - املرر - هاتف : ٠432333٠6 ، 
فاك�س : ٠432333٠7 ، �ضندوق الربيد : 3727٨ ، دبي 

والغابات  الب�ضاتن  ومنتجات  الزراعية  املنتجات   31   : بالفئة  الواقعة  اخل��دم��ات  اأو  ال�ضلع  لتمييز  وذل��ك 
والغالل غري الواردة يف فئات اخرى ، احليوانات احلية ، الفواكه واخل�ضراوات الطازجة ، البذور والنباتات 

والزهور الطبيعية املواد الغذائية اخلا�ضة باحليوانات ، ال�ضعري املنبت 
"Ah" م��ك��ت��وب��ن ب��ح��روف الت��ي��ن��ي��ة ك��ب��رية "A" ب��ال��ل��ون االخ�����ض��ر ، واحلرف  و���ض��ف ال��ع��الم��ة : ح���ريف 
 ، االخ�����ض��ر  ب��ال��ل��ون  وال���ث���اين  االزرق  ب��ال��ل��ون  اح��ده��م��ا  م��ائ��ل��ن  خ��ط��ن  وادن���اه���ا  االزرق  ب��ال��ل��ون   "h"
عبارة  وا���ض��ف��ل��ه��ا  االزرق  ب���ال���ل���ون  م��ائ��ل��ة  ع��رب��ي��ة  ب���ح���روف  م��ك��ت��وب��ة  انعام"  "اعالف  ع���ب���ارة  وي���دن���وه���م 
املائل االخ�����ض��ر  ب��ال��ل��ون  م��ائ��ل  مميز  بخط  التينية  ب��ح��روف  مكتوبة   "ANAAM FOODER"' 
العادي  الو�ضع  )اع��الف( على حدة يف  الكلمة  والتنازل عن  للعالمة يف جمملها  :  احلماية  اال�ض��رتاطات 

باعتبارها و�ضفية على املنتجات
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�شبت  10  يونيو 2017 العدد 12042

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/ املالك:مطعم طريق احلرير  
  KABAB BAZAR   :طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم : 272947       بتاريخ : 2٠17/5/9 
با�ض��م : مطعم طريق احلرير  

وعنوانه:  ال�ضارقة - املجرة ، هاتف : ٠5٠5546469 ، فاك�س : ٠65215535  ، �ضندوق الربيد : 14٨2٠ ، امييل 
: 37hotmail.com@mehmood_alam ، ال�ضارقة 

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :43 خدمات  توفري االطعمة وامل�ضروبات ، االإيواء املوؤقت  
و�ضف العالمة :   العالمة عبارة عن �ضكل م�ضتطيل مكتوب بداخلة كلمة KABAB BAZAR باللون 

االبي�س داخل اطار باللون االحمر   
اال�ض��رتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
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اإدارة العالمات التجارية
ال�شبت  10  يونيو 2017 العدد 12042

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/ املالك: تر�ضت خلدمات االمن  
  TRUST SECURITY SERVICES  :طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم : 269669       بتاريخ : 2٠17/3/13 
با�ض��م : تر�ضت خلدمات االمن 

وعنوانه: ابوظبي ، �ضارع دملا - بناية ال�ضيخ نهيان العامري - برج الفارعة مكتب رقم 12٠4 ، �ضندوق الربيد : 
4157 ، الربيد االلكرتوين : abdulsalam@alfaraa.com ، الهاتف : ٠26431616 ، ابوظبي  

املمتلكات  حلماية  اأمنية  وخدمات  قانونية  خدمات   45 بالفئة:   الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�ضلع  لتمييز  وذل��ك 
واالفراد وخدمات �ضخ�ضية واجتماعية يقدمها اآخرون تلبية حلاجات االفراد 

يدنوه    trust داخ��ل��ه  واالزرق  االح��م��ر  باللون  ح���دوده  درع  �ضكل  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة     : العالمة  و�ضف 
 security services

اال�ض��رتاطات : 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
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تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/ املالك : املتقدمة للتكنولوجيا واخلدمات ذ.م.م   
   PTECH  :طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم : 269262       بتاريخ : 2٠17/3/6 
با�ض��م :  املتقدمة للتكنولوجيا واخلدمات ذ.م.م  

وعنوانه:  م�ضفح ال�ضناعية - هاتف:٠25555491 - فاك�س:٠255554٨٠ - �ضندوق الربيد:4435٨
امييل:ptech@eim.ae ابوظبي 

وامل�ضاحية  واملالحية  العلمية  واالدوات  االج��ه��زة   9   : بالفئة  الواقعة  اخل��دم��ات  اأو  ال�ضلع  لتمييز  وذل��ك 
والقيا�س  ال��وزن  وادوات  الب�ضرية  واالدوات  واالجهزة  وال�ضينمائي  الفوتوغرايف  الت�ضوير  وادوات  واجهزة 
او  تكثيف  او  او حتويل  فتح  او  لو�ضل  وادوات  اجهزة   .، والتعليم   واالنقاذ  )اال���ض��راف(  واملراقبة  واال���ض��ارة 
تن�ضم او التحكم يف الطاقة الكهربائية اجهزة ت�ضجيل او ار�ضال او ن�ضخ ال�ضوت او ال�ضورة ، حامالت بيانات 
مغناطي�ضية ، اقرا�س ت�ضجيل اقرا�س مدجمة اقرا�س فيديو رقيمة وغريها من و�ضائط الت�ضجيل الرقمية 
اجهزة  البيانات  معاجلة  معدات  حا�ضبة  االت  النقد  ت�ضجيل  االت  النقد  بقطع  تعمل  التي  لالجهزة  اليات 

الكمبيوتر برامج كمبيوتر واجهزة اطفاء احلرائق 
و�ضف العالمة : العالامة عبارة PTECH اللغة االجنليزية باللون اال�ضود حرف I من الكلمة باللون 

االحمر وال�ضكل على خلفية باللون االبي�س
اال�ض��رتاطات :  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
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اأخبـار الإمـارات

�ضركة »�ضحة« جتيب عن 1888 ا�ضتف�ضارا خالل 
اأول اأ�ضبوعني من حملة »دوائي« الرم�ضانية

م�ضت�ضفى راأ�س اخليمة يوفر وجبة 
اإفطار وفح�ضا جمانيا ل�ضائقي التاك�ضي 

برعاية �شيف بن زايد

حفل لتخريج » 40 « �ضابطًا يف دورتي القيادات الو�ضطى والأوىل بالداخلية
••اأبوظبي-الفجر:

 القت حملة »دوائي« الرم�ضانية التي تطلقها �ضركة اأبوظبي 
للخدمات ال�ضحية »�ضحة« يف جميع من�ضاآتها ال�ضحية اقبال 
وتفاعل اجلمهور واملتعاملن لال�ضتف�ضار  واخذ اال�ضت�ضارات 

العالجية الدوائية خالل �ضهر رم�ضان الكرمي.
ال�ضيادلة  فريق  م��ع  التوا�ضل  م��ن  م��راج��ع   1787 ومتكن 
م��ن احل��م��ل��ة يف جميع من�ضاآت  االأول�����ن  االأ���ض��ب��وع��ن  خ���الل 
ال�ضركة التي تغطي كل من مدينة اأبوظبي والعن ومنطقة 
املتعاملن  ت��ل��َق م��رك��ز »���ض��ح��ة« خل��دم��ة  ال��ظ��ف��رة، يف ح���ن 
الفرتة  يف   101 بلغت  باحلملة  خا�ضة  م��ك��امل��ات   80050

ذاتها، ليكون اجمايل اال�ضتف�ضارات 1888.
بن  الهاتفية   اال�ضتف�ضارات  يف  االأول  ال�ضكري  مر�س  وج��اء 
اأمرا�س  من  كل  لت�ضمل  االأ�ضئلة  وتعددت  املر�ضية،  احل��االت 
واأمرا�س  االأع�ضاب،  واأمرا�س  ال��دم،  و�ضغط  ال�ضماء،  الغدد 
االأورام، واأمرا�س الن�ضائية، واأمرا�س القلب، والكولي�ضرتول، 
يف  احليوية  امل�ضادات  وا�ضتخدامات  ال��دم،  �ضيولة  واأم��را���س 
عالقات  اإدارة  مدير  عبداهلل  خليل  وحيدة  واأك��دت  رم�ضان.  
املتعاملن اأن فريق العمل يف مركز “�ضحة” خلدمة املتعاملن 

ا�ضتف�ضارات  على  لالإجابة  كامل  ب�ضكل  م�ضتعد    80050
خالل  العالجية  الدوائية  باال�ضت�ضارات  املتعلقة  املتعاملن 
يقوم  ال�ضيادلة  حيث  بالتن�ضيق مع فريق من  �ضهر رم�ضان 
80050  بتلقي  “�ضحة” خلدمة املتعاملن  موظفو مركز 
دوائي ومن ثم حتويلها  املتعلقة بحملة  اال�ضتف�ضارات  جميع 
اأو  اإىل  م��رك��ز  االت�ضال  يف  امل��ت��واج��د  لل�ضيدالين  م��ب��ا���ض��رة 
مع  بالتعاون  ب���دوره  يقوم  ال��ذي  التمري�ضي  التقييم  فريق 
ال�ضحية  لتقدمي  املن�ضاآت  املخ�ض�ضن  يف  ال�ضيادلة  فريق 

اال�ضت�ضارات الدوائية املنا�ضبة للمر�ضى واملتعاملن.  
وتهدف �ضركة “�ضحة” من خالل حملة “دوائي” الرم�ضانية 
اإىل رفع الوعي باأهمية االلتزام بالعالج الدوائي خالل �ضهر 
رم�ضان لتجنب اأي م�ضاعفات خطرية قد تدهور من احلالة 
حياة  لتقدمي  “�ضحة”  �ضركة  وت�ضعى  للمر�ضى،  ال�ضحية 
�ضمن  عاملية  مب�ضتويات  وعالجية  وقائية  وخ��دم��ات  �ضحية 
تو�ضعة  على  حر�ضت  حيث  املختلفة،  املجتمعية  م��ب��ادرات��ه��ا 
املوؤ�ض�ضات  م��ن  ع��دد  زي���ارة  خ��الل  “دوائي” م��ن  نطاق حملة 
ب�ضريحة  لاللتقاء  ال��ع��ام��ة  واالأم���اك���ن  احلكومية  واجل��ه��ات 
با�ضتمرار  وا�ضعة من فئات املجتمع وامل�ضاهمة يف رفع الوعي 

العالج الدوائي عند ال�ضيام حلياة �ضحية واآمنة.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

املجتمع  تقدير  عن  تعرب  م��ب��ادرة  يف 
للجهود الكبرية التي يبذلها �ضائقو 
�ضيارات االأجرة، قدم م�ضت�ضفى راأ�س 
املا�ضي وجبات  اخليمة يوم الثالثاء 
االأجرة  �ضائقي  من  للمئات  االإفطار 

يف خمتلف طرقات راأ�س اخليمة. 
مل�ضة  اإ�ضافة  اإىل  امل�ضت�ضفى  كما عمد 
ال�ضنة؛  ل��ه��ذه  ال��ت��ك��رمي  اإىل  ج��دي��دة 
الفر�ضة  اإت���اح���ة  خ����الل  م���ن  وذل����ك 
اأم�������ام ال�������ض���ائ���ق���ن ل��ل��ح�����ض��ول على 
وال��ظ��ه��ر ثم  للعنق  ف��ح�����ٍس جم���اين 
ت���ق���دمي امل�������ض���ورة ال��ط��ب��ي��ة م���ن قبل 
االأخ�����ض��ائ��ي��ن ب��ه��دف ال��ت��ق��ل��ي��ل من 
االآالم التي تنجم عن اجللو�س خلف 
امل��ق��ود ل��ف��رتات ط��وي��ل��ة. وق���د القت 
ه��ذه امل��ب��ادرة جن��اح��اً الف��ت��اً وترحيباً 
االأج����رة،  �ضائقي  اأو����ض���اط  يف  وا���ض��ع��اً 
معنوياتهم  رف����ع  يف  جن��ح��ت  ح��ي��ث 
ومنحهم �ضعوراً باالعرتاف بدورهم 

املهم يف املجتمع. 
خو�ضيه،  ت��ي��ن��ك��و  ال���دك���ت���ور  وق������ال 
اأخ�����ض��ائ��ي اجل���راح���ة ال��ع�����ض��ب��ي��ة يف 
م�ضت�ضفى راأ�س اخليمة، والذي يقّدم 
لل�ضائقن:  ال��ط��ب��ي��ة  اال���ض��ت�����ض��ارات 
وخا�ضة  متعبة،  مهنة  القيادة  ُتعد 
طويلة  ل����ف����رتات  اجل����ل����و�����س  ع���ن���د 
العنق  املقود، ما ي�ضر ب�ضحة  خلف 
والظهر؛ حيث يوؤدي ذلك اإىل تيب�س 

العمود الفقري واإبطاء جريان الدم 
واإجهاد منطقة الكتف ب�ضكل كبري. 
وق��د ي���وؤدي ذل��ك م���رور ال��وق��ت اإىل 
ال�ضليمة  الو�ضعية  يف  خلل  ح��دوث 
االأمل  م���ع���ن���اة  وب����ال����ت����ايل  ل���ل���ظ���ه���ر 
امل�ضتمر. وهذا ما دفعنا الإطالق هذه 
احلملة خالل �ضهر رم�ضان املبارك 
لت�ضليط ال�ضوء على اأهمية العناية 
ب�����ض��ح��ة ال���ع���ظ���ام، ح��ي��ث ن���اأم���ل اأن 
ال�ضائقن  املجانية  خدماتنا  ت�ضاعد 
على الوقوف على حالتهم ال�ضحية 

ب�ضكل دقيق.
م���ن ج��ان��ب��ه اأ����ض���اف ال��دك��ت��ور ر�ضا 
�ضديقي، الرئي�س التنفيذي ملجموعة 
واملدير  العربية،  ال�ضحية  الرعاية 
اخليمة:  راأ���س  مل�ضت�ضفى  التنفيذي 
ي�ضكل �ضائقو االأجرة يف راأ�س اخليمة 

االإم���ارة،  يف  للنقل  الفقري  العمود 
الذي  التقدير  اأن ينالوا  ولذا يجب 
املميزة  خدماتهم  على  ي�ضتحقونه 
ك���ل���م���ا ���ض��ن��ح��ت ال���ف���ر����ض���ة ل���ذل���ك، 
الطويلة  ال�ضاعات  يجهل  فمعظمنا 
تاأدية  يف  ال�ضائقون  يق�ضيها  ال��ت��ي 
اجل�ضدية  وال��ت�����ض��ح��ي��ات  واج��ب��ه��م، 
يقدمونها  التي  الكبرية  والذهنية 
مع  ومتا�ضياً  ول���ذا،  ذل���ك.  �ضياق  يف 
اإط�����ار  ويف  ال��ف�����ض��ي��ل  ال�����ض��ه��ر  روح 
ف��ع��ال��ي��ات ع���ام اخل����ري، ق��دم��ن��ا هذه 
امل�ضاهمة الب�ضيطة لنعرب عن احلب 
واالهتمام الذي يكنه املجتمع جتاه 
ال�ضائقن. كما اأن الوجبات املقدمة 
االإفطار  تناول  على  ت�ضاعدهم  لهم 
اإىل  ي�ضطروا  اأن  دون  عملهم  اأثناء 

تغيري برناجمهم اليومي .

•• اأبو ظبي-الفجر: 

جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان،  ال�ضيخ �ضيف بن زايد اآل  �ضمو  رعاية الفريق  حت��ت 
بتخريج  الداخلية  ب��وزارة  ال�ضباط  تدريب  معهد  احتفل  الداخلية،  وزي��ر  ال���وزراء 
�ضباح  اأقيم  ال��ذي   86 رق��م  االأوىل  والقيادات   63 رق��م  الو�ضطى  القيادات  دورت��ي 
 40 ال��دورت��ن  �ضارك يف  ال�ضرطة.  كلية  االحت��اد مبقر  قاعة  “اخلمي�س” يف  اأم�س 
بالدولة بعد  لل�ضرطة  العامة  واالإدارات  الداخلية  وزارة  اإدارات  �ضابطاً من خمتلف 
الداخلية.  ب��وزارة  ال�ضباط  بالدورتن يف معهد تدريب  التخرج  انهوا متطلبات  اأن 
بالوزارة،  الب�ضرية  امل��وارد  عام  مدير  الظاهري  عبيد  حممد  العميد  احلفل  ح�ضر 
والعقيد  ال�����ض��ب��اط،  ت��دري��ب  معهد  م��دي��ر  اخل��ي��ال  حممد  عمر  ال��دك��ت��ور  والعقيد 
يف  ال�ضباط  من  وع��دد  االأق�ضام  وروؤ���ض��اء  املعهد  مدير  نائب  الهاملي  حمد  عمران 
اأن التدريب جزءاً رئي�ضياً من  كلية ال�ضرطة.  واأكد العميد حممد عبيد الظاهري 
املنظومة االإدارية يف وزارة الداخلية ومنطلقاً نحو حتقيق االإبداع واالبتكار وحتقيق 
مبادئ اجلودة والتميز يف العمل ال�ضرطي، واأن دورات القيادات مبختلف م�ضتوياتها 
تهدف  واقع عملي  اإىل  التدريبية  الربامج  وترجمة  التدريب  تركز على خمرجات 

الإعدادهم  لل�ضباط  واالإ�ضرافية  القيادية  املهارات  وتطوير  تنمية  اإىل  خالله  من 
وتاأهيلهم ل�ضغل املنا�ضب العليا، واإك�ضابهم املهارات الالزمة والعلوم امل�ضتجدة ملواكبة 
التطورات العاملية يف املجال ال�ضرطي يف �ضتى املجاالت. ودعا اخلريجون اإىل م�ضاعفة 
اأفراد  لكافة  ال��وزارة  تقدمها  التي  ال�ضرطية  اخلدمات  مب�ضتوى  لالرتقاء  اجلهود 
تاأهيل وتطوير كفاءة منت�ضبيها و�ضقل مهاراتهم مبا ميكنهم  املجتمع، من خالل 
على  واحلفاظ  االأمثل،  الوجه  على  بواجباتهم  والقيام  االأمنية  ر�ضالتهم  اأداء  من 
املكت�ضبات الوطنية التي حققتها دولتنا يف خمتلف امليادين.  واألقى الرائد حمد عبيد 
الهندا�ضي كلمة نيابة عن اخلريجن اأكد فيها اهتمام قيادات وزارة الداخلية بتاأهيل 
ال�ضرطية  املجاالت  خمتلف  يف  التطوير  ق��ادة  ليكونوا  ال���وزارة  ومنت�ضبي  ال�ضباط 
بالربامج  اإثرائنا  يف  البالغ  االأث��ر  ال�ضباط  تدريب  ملعهد  كان  لقد  وق��ال  واالأمنية. 
العمل  متطلبات  مع  يتنا�ضب  مبا  التخ�ض�ضات  خمتلف  يف  والتدريبية  االأكادميية 
ال�ضرطي وفق فكر ومهارة متجددة من اأجل الرقي مب�ضتوى االأداء ال�ضرطي.  ويف 
ختام احلفل كرم العميد الظاهري يرافقه مدير معهد تدريب ال�ضباط املحا�ضرين 
اجلوائز  وتوزيع  التقييم  وجلنة  اال�ضرتاتيجي  التقرير  عمل  اأوراق  على  امل�ضرفن 

على املتفوقن وال�ضهادات على اخلريجن. 

هيئة كهرباء ومياه دبي ت�ضتقبل وفدًا من �ضرطة عجمان لالطالع على جتربة الهيئة الرائدة يف جمال العمل احلكومي
•• دبي-الفجر:

ا�ضتقبلت هيئة كهرباء ومياه دبي وفداً من �ضرطة عجمان لالطالع   
على جتربة الهيئة الرائدة يف جمال العمل احلكومي، واأنظمة العمل 
اجلودة  م�ضتويات  واأع��ل��ى  املمار�ضات  اأف�ضل  وف��ق  الهيئة  تتبناها  التي 

العاملية. 
الرئي�س  نائب  �ضلمان  وليد  املهند�س  ال��زائ��ر  ال��وف��د  ا�ضتقبال  يف  ك��ان 
التنفيذي لقطاع اال�ضرتاتيجية وتطوير االأعمال بالهيئة، و�ضم الوفد 
ل�ضرطة  ال��ع��ام  القائد  مكتب  م��دي��ر  �ضيبان،  العقيد  حممد  م��ن  ك��اًل 
عجمان، والرائد عبداهلل علوان، نائب مدير اال�ضرتاتيجية، والنقيب 

عبد الرحمن ال�ضام�ضي، رئي�س ق�ضم التخطيط اال�ضرتاتيجي. 

العديد من  اأجرتها  التي  ال��زي��ارات  �ضل�ضلة  اإط��ار  الزيارة يف  تاأتي هذه 
اجلهات احلكومية يف دولة االإمارات لهيئة كهرباء ومياه دبي لال�ضتفادة 
من  واالإ�ضتفادة  ال��راب��ع  اجليل  نحو  التحول  يف  ال��رائ��دة  جتربتها  من 
عر�ضاً  اللقاء  وت�ضمن  املعرفة.  وم�ضاركة  املجال  هذا  يف  الهيئة  خربة 
االأوىل يف  باجلائزة  للفوز  اأهلتها  التي  الهيئة  اإجن��ازات  حول  تقدميياً 
برنامج دبي لالأداء احلكومي املتميز يف دورته الع�ضرين عن فئة اجلهة 

احلكومية الرائدة لعام 6102.
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�ضو  الطاير،  حممد  �ضعيد  �ضعادة  وقال 
لهيئة كهرباء ومياه دبي: اإن الريادة لي�ضت ت�ضريفاً بقدر ما هو تكليف، 
فبعد اأن كّرمنا �ضيدي �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم، 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، بجائزة 

اجلهة احلكومية الرائدة �ضمن جوائز الدورة الع�ضرين لربنامج دبي 
لالأداء احلكومي املتميز، نتحمل م�ضوؤوليتنا يف الهيئة بجدية تامة، وال 
ندخر جهداً لن�ضر املعرفة وتبادل اخلربات والتجارب مع جميع اجلهات 
احلكومية داخل الدولة، مبا يحقق التكامل والتطوير امل�ضتمر للقطاع 
امل�ضتويات، وذلك  اأعلى  اإىل  احلكومي، واالرتقاء باخلدمات احلكومية 
يف اإطار �ضعينا نحو الو�ضول اإىل اآفاق جديدة تتعدى التميز لت�ضل اإىل 
م�ضتوى حتقيق الريادة يف االأداء والتحول اإىل حكومة �ضباقة ومبتكرة 
اأجلها  م��ن  نعمل  التي  الغاية  وه��ي  النا�س،  �ضعادة  يحقق  مب��ا  وذك��ي��ة، 

جميعاً.
وق����ال امل��ه��ن��د���س ول��ي��د ���ض��ل��م��ان – ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي قطاع 
من  الزائر  الوفد  با�ضتقبال  �ضعدنا  االأعمال:  وتطوير  االأ�ضرتاتيجية 

الكربى  املوؤ�ض�ضة  هذه  مع  التعاون  با�ضتمرار  ونرحب  عجمان،  �ضرطة 
والهامة، ومع جميع الوفود من اجلهات احلكومية واخلا�ضة من اأجل 
تر�ضيخ معايري ومبادئ منظومة اجليل الرابع للتميز احلكومي، التي 
للمواطنن،  وال�ضعادة  الرفاهية  احلكومية من حتقيق  اجلهات  متكن 
وحتقيق متطلبات وتوقعات املجتمع يف احل�ضول على خدمات حكومية 
مب�ضتوى �ضبع جنوم وباأعلى درجات الكفاءة والفعالية، ودعم التوجهات 
احلكومية يف جمال االبتكار مبا يحقق للدولة ميزة تناف�ضية ومكانة 

رائدة.
اإىل  والتقدير  ال�ضكر  بخال�س  ال��زائ��ر  الوفد  تقدم  ال��زي��ارة،  ختام  ويف 
واملتكامل  ال�ضامل  والعر�س  اال�ضتقبال  ح�ضن  على  الهيئة  م�ضوؤويل 

لتجربة الهيئة يف جمال الريادة يف العمل احلكومي. 

امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ضت�ضفى املفرق                     5823100
 م�ضت�ضفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�ضيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�ضت�ضفى توام                         7677444
م�ضت�ضفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ضت�ضفى را�ضد                       3371111
م�ضت�ضفى دبى                          2714444
م�ضت�ضفى الرباحة                   2710000
م�ضت�ضفى املكتوم                     2221211         
م�ضت�ضفى االمل                      3444010
م�ضت�ضفى الو�ضل                    2193000

ال�شارقة 
م�ضت�ضفى القا�ضمى                 5386444
م�ضت�ضفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ضت�ضفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�ضت�ضفى ام القوين                7656888
را�س اخليمة 

م�ضت�ضفى �ضقر                       2223666
م�ضت�ضفى �ضيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�ضت�ضفى الفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ضت�ضفى االأهلى مرد�س         6262666
م�ضت�ضفى النور                       6139111
امل�ضت�ضفى االماراتى الفرن�ضى 6265722

 دبى
م�ضت�ضفى ولكري                      2829900
امل�ضت�ضفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ضت�ضفى الدولية  اخلا�ضة 2212484

ال�شارقة 
م�ضت�ضفى الزهراء اخلا�ضة     5619999
م�ضت�ضفى زليخة                      5658866
امل�ضت�ضفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�ضت�ضفى امللكى                       5452222

العني
م�ضت�ضفى الواحة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�ضيدلية النور اجلديدة          6264264
�ضيدلية الرازى                      6326671
ال�ضيدلية االأهلية املركزية     6269545
�ضيدلية رميا                          6744214
�ضيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�ضيدلية م�ضفح                      5546674
�ضيدلية دار ال�ضفاء                 6411299
�ضيدلية ابن �ضينا -  الدانا بالزا  6669240

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

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

العني
�ضيدلية العن                        7655120  
�ضيدلية فرح                           7630120 
�ضيدلية ال�ضالم اجلديدة       7543887

ال�شارقة
�ضيدلية م�ضافى                      5732221 
�ضيدلية حمد                          5582800
�ضيدلية مكة                           5656994 
�ضيدلية الرازى                      5565262 
�ضيدلية نادين                        5733311 
�ضيدلية ابن  �ضينا الكورني�س  5726885 
�ضيدلية ال�ضارقة                    5623850 

ام القوين
�ضيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �شاخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �شاعة

بقلوب موؤمنة بق�شاء اهلل وقدره  
تتقدم اأ�شرة حترير جريدة الفجر

بخال�س العزاء و�شادق املوا�شاة اإىل  

الدكتور/ ه�ضام حممد حمزة
عبد ال�ضالم حممد حمزة 

جهاد ع�ضام حمزة
زياد ع�ضام حمزة

وذلك يف وفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل

فادي ع�ضام حمزة
�شائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�شع رحمته واأن ي�شكنه 

ف�شيح جناته ويلهم اآله وذويه ال�شرب وال�شلوان

 ) اإنا هلل واإنا اإليه راجعون(
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العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم  2016/1196   تنفيذ مدين  
طالب التنفيذ : حممد �ضريف ح�ضن مالك 

عنوانه : اإمارة دبي - مردف - �ضارع رقم 64 - فيال رقم 54 - هاتف رقم : 0504529074 
املنفذ �ضده : حممد عبدالكرمي ح�ضن عبد الكرمي مالك )ب�ضفته وريث - عبدالكرمي ح�ضن عبد الكرمي مالك(  

واآخرون  - عنوانه : اإمارة دبي دبي - الرا�ضدية - �ضارع رقم 89 - بيت رقم 41 - هاتف رقم : 02264161   
احلال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ضاء   9.00 ال�ضاعة   2017/6/20 املوافق  الثالثاء   يوم  يف  انه 
�ضيجرى بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها 
االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة ايداع تاأمن ال 
باعرتا�ضه  التقدم  البيع  اعرتا�س على  لديه  ولكل من  املزايدة  دخ��ول  االأ�ضا�ضي قبل  الثمن  %20 من  يقل عن 
معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضارييف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع وفيما يلي 
او�ضاف املمتلكات  : ح�ضة يف قطعة ار�س )ف�ضاء( - املنطقة : نايف - رقم االر�س : 179 - امل�ضاحة : 114 - مرت 
ب��� )7.129.872( دره��م  - ح�ضة يف قطعة ار�س )مبنية( - املنطقة : الرا�س - رقم االر���س :  مربع - املقدرة 

درهم    )2.668.510( ب����  املقدرة   - مربع  مرت   -  67.6  : امل�ضاحة   -  397
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
يف الدعوى  رقم  2016/1127  ا�شتئناف جتاري  

املقامة  من امل�ضتاأنف/ بابك اأحمد �ضيخ احلرم 
�ضد امل�ضتاأنف �ضدهم : االول : حممد ابراهيم مراد را�ضد البلو�ضي ، الثالث : علي 
�ضركة   : اخلام�س   ، م�ضهدي  احلرم  �ضيخ  حممود  احمد   : الرابع   ، وند  زهر  ر�ضا 
اليازية خليفة   / احل�ضابية  نحن اخلبرية  نعلن   - العامة    للتجارة  كا�ضتيللو نريو 
املري ، اأنه مت تعيننا من حمكمة دبي املوقرة لتنفيذ مهمة اخلربة احل�ضابية الواردة 
املدعي عليه حل�ضور اجتماع  املذكورة اعاله - كما نعلن  الدعوى  املحكمة يف  بحكم 
اخلربة املقرر له جل�ضة يوم الثالثاء  املوافق 2٠17/6/13 يف متام ال�ضاعة 2.٠٠ ظهرا  
وذلك مبقر مكتبنا الكائن بدبي - ديره - بور �ضعيد بناية و�ضل بزن�س �ضنرتال - دبي 

مكتب رقم 7٠2  هاتف : 2997711 4 971 فاك�س 2997739 4 971 
خبرية ح�شابية 
اليازية خليفة املري 

 اعالن اجتماع اخلربة

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
 9267٨ رق��م  رخ�ضة  م(   ذم  )���س  ح��رة  منطقة  كوميونيكي�ضنز   ان��د  اإدي��ت��ن��غ  ك��الرت��ي  �ضركة 
والكائنة مدينة دبي لالعالم ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة ، واملرخ�ضة لدى �ضلطة 
دبي للمجمعات االبداعية ترغب هذه ال�ضركة  املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت 
اغالق  ب�ضاأن   2٠16/12/29 بتاريخ  عقد  ال��ذى  اجتماعه  يف  االدارة  جمل�س  بوا�ضطة  اتخاذه 
وحل ال�ضركة.  وفقا لذلك تهيب ال�ضركة باأى طرف معنى باالمر ولديه اى مطالبات فى 
مواجهتها عليه تقدمي ه��ذه املطالبات خ��الل  45 يوما من تاريخ ه��ذا االع��الن عن طريق 

الربيد امل�ضجل او االت�ضال ب : 
ال�ضيد : منى ال�ضمني 

ا�ضم ال�ضركة : كالرتي اإديتنغ اند كوميونيكي�ضنز منطقة حرة - �س ذ م م 
دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة 

هاتف رقم : ٠455٨49٠9  
mona@claritycontent.ae : الربيد االلكرتوين

 لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة اال�ضعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�شعار ت�شفية
العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
املدعي عليها / 1-رويال ل�ضناعات ال�ضحوم وزيوت التزليق - ذ م م 

املدعي عليه / 2- �ضوراب جويال دهارم بال جويال 
املدعي عليه / 3- اأوتكار�س جويال دارام جويال 

 2٠17/1524 الدعوى  يف  االبتدائية  االحتادية  ال�ضارقة  حمكمة  عدالة  لقرار  تنفيذ 
ندبنا  مت  فقد  ال�ضارقة   فرع   - برود  /بنك  املدعي  من  �ضدكم  املقامة  كلي  جتاري 
خبريا م�ضرفيا يف الدعوى امل�ضار اليها ، وعليه  فقد مت حتديد يوم الثالثاء املوافق 
جينوم  مكتبنا  مقر  يف  اخلربة  الجتماع  موعدا  ظهرا   2  :  ٠٠  : ال�ضاعة   2٠17/6/13
لال�ضت�ضارات الكائن يف دبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - برج املدينة 1- مكتب رقم 3٠6 - هاتف 
3275322 ، فاك�س رقم : 3275311 دبي ،  راجن احل�ضور او من ميثلكم قانونا يف املوعد 

املحدد م�ضطحبن معكم �ضورة عن كافة امل�ضتندات املوؤيدة لدفوعكم.
  عبد احلميد زيتون 
خبري حما�شبي وم�شريف   

اعالن حل�شور اجتماع اخلربة   

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
 اعالن ن�شرا        

اإىل املدعي عليه /م�ضطفى عبداهلل االمام حممد 
خلف  حممد  خلف  املدعي/  اأن  حيث  وذلك  فكان  خور  مدينة  ومقرها 
بالرقم  ايجارية  دعوى  �ضدكم  اأقام  قد  العقارات   �ضم�س  بوكالة  احلو�ضني 
املنازعات االيجارية ببلدية مدينة خور  2٠17/6٠   تنفيذ لدى جلنة ف�س  
فكان فيقت�ضي ح�ضوركم �ضخ�ضيا اأو وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم اأو تنفيذ 
عن  تخلفكم  حالة  ويف   . االإعالن  تاريخ  من  يوم   15 مدة  يف  ال�ضادر  احلكم 
احل�ضور اأو عدم اإر�ضال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن اللجنة �ضوف تقوم 

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

 المارات العربية املتحدة
 حكومة ال�شارقة

  بلدية مدينة خورفكان
العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   

 اعالن ن�شرا        
اإىل املدعي عليه /ا�ضواء الزبارة ملقاوالت تركيب وحدات التكيف - ذ م م 

�ضالح  حممد  علي  فهد  املدعي/  اأن  حيث  وذلك  فكان  خور  مدينة  ومقرها 
احلمادي    قد اأقام �ضدكم دعوى ايجارية بالرقم 2٠17/59   تنفيذ لدى جلنة 
ف�س  املنازعات االيجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�ضي ح�ضوركم �ضخ�ضيا 
اأو وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم اأو تنفيذ احلكم ال�ضادر يف مدة 15 يوم من تاريخ 
الوقت  اإر�ضال وكيل عنكم يف  اأو عدم  . ويف حالة تخلفكم عن احل�ضور  االإعالن 

املحدد فاإن اللجنة �ضوف تقوم بنظر الدعوى يف غيابكم
جلنة ف�س املنازعات اليجارية 
قلم التنفيذ 

 المارات العربية املتحدة
 حكومة ال�شارقة

  بلدية مدينة خورفكان
العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- خورفكان  : ال�ضيد/ حممد 
عبدالرزاق عبدالرحيم ع�ضكر النقبي ، اجلن�ضية : االإمارات 5٠% وال�ضيد/ با�ضم ح�ضن علي 
يت�ضمن  الت�ضديق على حمرر  - 5٠% وطلبا  االإم��ارات   : ، اجلن�ضية  النقبي  احمد  ابراهيم 
)تنازل( يف اال�ضم التجاري ور�ضة االحرتايف لت�ضليح كهرباء وفح�س ال�ضيارات بالكمبيوتر 
بتاريخ   624535 رق��م  مهنية  رخ�ضة  ال�ضارقة  يف  االقت�ضادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�س 
2٠12/9/12 من دائرة التنمية االق�ضادية بخورفكان. اىل ال�ضيد/ حمدان  عبداهلل حممد 
اىل  التجاري  واال���ض��م  القانوين  ال�ضكل  وتغيري   - االإم���ارات   : اجلن�ضية   ، هندا�ضي  حمدان 
العدل يف  الكاتب  بان  للجميع  ليكن معلوما   - ال�ضيارات  كهرباء  لت�ضليح  االح��رتايف  ور�ضة 
مدينة خورفكان �ضيقوم بالت�ضديق على توقيعات ذوي ال�ضاأن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء 

ا�ضبوعن من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/3668   

املنذر  : من�ضور ن�ضر اهلل غالمي - ايراين اجلن�ضية 
املنذر اليه : كيومرث حممد ح�ضن اخ�ضابي - ايراين اجلن�ضية 

ينذر املنذر / املنذر اليه باداء مبلغ وقدره )6973٠٠( درهم قيمة ال�ضيك 
بالن�ضر واال  تاريخ االع��الن  اي��ام من  اق�ضاها خم�ضة ع�ضرة  خالل مدة 
ال��ت��ي حت��ف��ظ حقه  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ات��خ��اذ االج�����راءات  امل��ن��ذر اىل  �ضي�ضطر 
الرو�ضم  كافة  اليه  امل��ن��ذر  حتميل  م��ع  ق�ضائية  دع��وى  اق��ام��ة  فيها  مب��ا 

وامل�ضاريف الق�ضائية واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/3665   

املنذر : بنك راأ�س اخلمية الوطني  
املنذر اإليه : امري ح�ضن من�ضور �ضاه علي - جمهول حمل االقامة 

اربعة مالين  �ضداد مبلغ وقدره 4.164.277/39 درهم )فقط  اليه ب�ضرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
وما  غ��ري(   فل�ضا ال  وت�ضعة وثالثة  درهما  و�ضبعن  و�ضبعة  الف ومائتن  و�ضتن  واربعة  ومائة 
ي�ضتجد عليها من فائدة قانونية للمنذر خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن 
ال�ضداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة االج��راءات القانونية قبلكم اللزامكم 
بت�ضوية املديونية املرت�ضدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار )فيال( رقم 197 والبالغ م�ضاحته 
349.7٨ مرت مربع على قطعة االر�س رقم 271٠ مبنطقة وادي ال�ضفا 6 باإمارة دبي  واملرهون 
للمنذر طبقا الحكام القانون واملادتن )25( و )26( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 

14 ل�ضنة 2٠٠٨ باإمارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية االخرى.
  الكاتب العدل

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1٠69
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ رامي�س بريينجاثارا بريينجاثارا بورو�ضوتومان - هندي اجلن�ضية   يرغب يف البيع 
والتنازل عن جزء )51%( من كامل ح�ضته البالغة )1٠٠%( وذلك اىل ال�ضيدة/ �ضريفه حممد �ضلطان كرم الهرمودي - 
اإماراتية اجلن�ضية ويرغب ال�ضيد/ رامي�س بريينجاثارا بريينجاثارا بورو�ضوتومان - هندي اجلن�ضية يف البيع والتنازل 
عن جزء )25%( من كامل ح�ضته البالغة )1٠٠%( وذلك ال�ضيدة/ عاليه حبيب الرحمن - هندية اجلن�ضية ،   ويرغب 
ال�ضيد/ رامي�س بريينجاثارا بريينجاثارا بورو�ضوتومان - هندي اجلن�ضية يف البيع والتنازل عن جزء )24%( من كامل  
ح�ضته البالغة )1٠٠%( وذلك اىل ال�ضيدة/ فيبن حممد ن�ضيم - هندية اجلن�ضية  - يف مركز �ضماء الرولة الطبي - 
والتي تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )737173(  - تغيريات اخرى : تغيري ال�ضكل القانوين من موؤ�ض�ضة 
فردية بوكيل خدمات اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة - تغيري اال�ضم التجاري من )مركز �ضماء الرولة الطبي ( 
لي�ضبح )مركز �ضماء الرولة الطبي - ذ م م(    - وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم 
)4( ل�ضنة  2٠13 يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على االجراء 
امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة التباع االجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1٠6٨

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ زياد جمعة ال�ضلوداي - اأمريكي  اجلن�ضية يرغب يف البيع والتنازل عن 
كامل ح�ضته البالغة 1٠٠%  اىل ال�ضيد/ جاهد عبدالكايف ال�ضاهر - �ضوري اجلن�ضية  وذلك يف )االندل�س 
لتجارة ال�ضيارات امل�ضتعملة( تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )521٠66( تعديالت اخرى : 
مت تغيري اال�ضم التجاري من اال�ضم القدمي )االندل�س لتجارة ال�ضيارات امل�ضتعملة(  اىل اال�ضم اجلديد 
)االندل�س للمتاجرة االلكرتونية( - مت تغيري ن�ضاط الرخ�ضة من )جتارة ال�ضيارات امل�ضتعملة ذات املقود 

االي�ضر ، مكتب( اىل )مكتب ، املتاجرة االلكرتونية باملركبات وو�ضائل النقل ، بالتجزئة( 
الكاتب  �ضان  ل�ضنة  2٠13 يف  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
اليه بعد  امل�ضار  الت�ضديق  على االجراء  للعلم وانه �ضوف يتم  ن�ضر هذا االعالن  اقت�ضى  . فقد  العدل 
ا�ضبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/14708  
املنذر : بنك ابوظبي التجاري - العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �ضارع املطار بوكالة املحامي / من�ضور عبداهلل 
التوقيع  تاريخ 2٠17/5/17 وميثله يف  الت�ضديق رقم 16٠3٠٠425٨  الوكالة حم�ضر  الزرعوين مبوجب  حممد احمد 
الرئي�ضي   - دبي  حمكمة   -  2٠17/4/3 بتاريخ   2٠17/1/755٨٨/ رقم  التفوي�س  مبوجب  جميلي  ابراهيم  بن  بالل   / 
 : هاتف   -  3 - فيال  ال�ضمايل  الظيت   ، راأ���س اخليمة  اإم���ارة   ، كينيا اجلن�ضية   - : جمي�س موجناي موحيا  اليه  املنذر 

٠551٨596٨5   -   املو�ضوع : اإخطار ب�ضداد مبلغ وقدره )53.٨55.33( درهم 
بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�ضال هذا االخطار اليكم ، يرجى �ضرعة �ضداد مبلغ وقدره )53٨55.33 درهم )فقط 
ثالثة وخم�ضون الف وثمامنائة وخم�ضة وخم�ضون درهم وثالثة وثالثون فل�ضا ال غري( قيمة املرت�ضد بذمتكم نتيجة 
التاأخري يف �ضداد االق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة ب�ضاأن متويل ال�ضيارة رقم )12٠65/خ�ضو�ضي/P/دبي( من نوع )تويوتا 

فورت�ضرن - ابي�س( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر. 
الف  وخم�ضون  ثالثة  )فقط  دره��م   53٨55.33( مبلغ  �ضداد  ب�ضرورة   : بالتايل  اليه  املخطر  املخطر  يخطر   : لذلك 
وثمامنائة وخم�ضة وخم�ضون درهم وثالثة وثالثون فل�ضا ال غري(  الينا ب�ضفتنا وكالء عن املنذر او اىل املنذر �ضخ�ضيا 
وذلك يف موعد اق�ضاه �ضبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا االخطار واال �ضوف ن�ضطر ا�ضفن التخاذ اجراءات بيع ال�ضيارة 

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

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�شر

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية       
يف الق�شية رقم 2013/2903 جتاري  جزئي  ال�شارقة        

اإماراتي   - حممد  �ضفر  علي  1-ماجد   -  : املدخلن  اخل�ضمن  عليهما  املدعى  اىل 
املدعي/  ان  اإماراتي اجلن�ضية - حيث   - املن�ضوري  �ضامل  �ضامل علي  اجلن�ضية 2-خالد 
م�ضرف ال�ضارقة اال�ضالمي -  قد اقام عليكم الدعوى املذكور رقمها  اعاله لدى هذه 
املحكمة ، ويطالبم فيها بالت�ضامن باداء مبلغ وقدره )266.535.39 درهم( ، باال�ضافة 
امام  ح�ضورك  يقت�ضي  لذلك  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  اللزامكم 
الثامنة  ال�ضاعة  متام  يف  االوىل(  اجلزئية  املدنية  التجارية  )الدائرة  املحكمة  هذه 
والن�ضف من �ضباح يوم 2٠17/6/13 م  وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم 
من بيانات ،  ويف حال تخلفكم عن احل�ضور او عدم ار�ضال وكيل عنكم يف الوقت املحدد 

فان املحكمة �ضتبا�ضر نظر الدعوى يف غيابكم. 
    اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
  بالدعوى  رقم   2017/565   جتاري جزئي - العني  

 املدعي عليها : موؤ�ض�ضة الديوان للمقاوالت واعمال الطرق 
نحيطكم علما اأنه مت انتدابنا خبري ح�ضابي بالق�ضية اأعاله واملرفوعة �ضدكم من موؤ�ض�ضة 
منار العمران لتجارة وتاأجري ال�ضقاالت  ، وعليه فاإنتم مكلفون اأو من ميثلكم قانونا بح�ضور 
اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم االأربعاء  املوافق 2٠17/6/14 يف متام ال�ضاعة الواحدة ظهرا، 
مبقر  مكتب اخلربة الكائن باخلالدية - خلف املحالت الكربى - بناية جموهرات داما�س 

�ضابقا - ا�ضفل البناية م�ضبغة التاأمل - طابق امليزانن - مكتب رقم 2 
يرجى احل�ضور باملوعد واملكان املحدد واإح�ضار امل�ضتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما 
باأنه يف حال تخلفكم عن احل�ضور فاإن اخلربة �ضتبا�ضر اأعمالها وفقا لل�ضالحيات املخولة 

لها قانونا.  لال�ضتف�ضار االت�ضال ب���� : 63315٠٠ ٠2  
اخلبرية احل�شابية 
 ميثاء املزروع              

اأمام اخلربة                اعالن للح�شور 
العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   

 اعـــــــالن       
املرجع :2٠17/53 ك.ع.د

من  عجمان   والت�ضديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
طلب   - االإم����ارات   : اجلن�ضية   ، ال�ضقطري  ح�ضن  �ضعيد  حمود  حممد  ال�ضيد/ 
الت�ضديق علي حمرر يت�ضمن : تنازل عن رخ�ضة اال�ضم التجاري )�ضوبرماركت 
فجر املدينة( واملرخ�ضة من دائرة التنمية االقت�ضادية يف عجمان حتت رقم امللف 
: 71926  وامل�ضجل لدى غرفة جتارة و�ضناعة عجمان  اىل ال�ضيد/ عبداهلل �ضعيد 
عبداهلل �ضاملن - اجلن�ضية : االإمارات -  ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان 
انق�ضاء  بعد  امل��ذك��ور  املحرر  يف  ال�ضاأن  ذوي  التوقيعات  على   بالت�ضديق  �ضيقوم 

ا�ضبوعن من تاريخ ن�ضر هذا االعالن
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�شادية- عجمان

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2016/1668 جتاري كلي                                                   
اىل املحكوم عليه/1-  احمد �ضعيد خلفان فا�ضل البدواوي  جمهول حمل االقامة 
الدعوى  يف   2٠17/1/26 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
مبثابة  املحكمة  حكمت  اال���ض��الم��ي  اب��وظ��ب��ي  ل�ضالح/م�ضرف  اع���اله  امل���ذك���ورة 
احل�ضوري بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للم�ضرف املدعي مبلغ  وقدره 14٠9961 
مليون واربعمائة وت�ضعة الف وت�ضعمائة وواحد و�ضتن درهم والزمته امل�ضروفات 
املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات. حكما  اتعاب  الف درهم مقابل  ومبلغ 
مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1٠٨4
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ منور علي خو�ضي حممد ، باك�ضتاين  اجلن�ضية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 1٠٠%  وذلك اىل ال�ضيد/ حممد �ضاه عامل 
حممد حنيف ، بنغالدي�ضي اجلن�ضية يف )الزمان للمقاوالت الفنية( والتي تاأ�ض�ضت باإمارة 

ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )719761( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2٠13 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1٠79
اإماراتي  اجلن�ضية   - املا�س  �ضامل مبارك فرج  احمد  ال�ضيد/  بان  للجميع  ليكن معلوما 
لتاأجري  املا�ضية  )القمة  يف    %1٠٠ البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
ال�ضيارات( مبوجب رخ�ضة رقم )55٨٠23( اىل ال�ضيد/ حممد عبد اهلل علي زايد �ضعيد - 

اإماراتي اجلن�ضية - تعديالت اخرى : تنازل مالك الرخ�ضة اىل اخر. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2٠13 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1٠٨2
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ حممد �ضادق حممد علي - باك�ضتاين  اجلن�ضية يرغب 
الثاين  : حممد  البالغة 1٠٠%  وذلك اىل الطرف  البيع والتنازل عن كامل ح�ضته  يف 
ر�ضيد حممد �ضيد نور - بنغالدي�ضي اجلن�ضية  يف با�ضم )البهجة خلدمات التموين باملواد 

الغذائية( والتي تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )5161٠9( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2٠13 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1٠77
اإماراتي   ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ را�ضد حممد عبدالرحمن حممد ال�ضيبة - 
طاهر  ال�ضيد/  اىل   %5٠ البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�ضية 
حممد عبداهلل احمد - اإماراتي اجلن�ضية وذلك يف )�ضركة اخلط اال�ضود للتجارة العامة( 
تغيري  مت   : اخرى  تعديالت   -  1227٨7( رقم  رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارقة  باإمارة  تاأ�ض�ضت 

ال�ضكل القانوين من �ضركة ت�ضامن اىل موؤ�ض�ضة فردية  
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2٠13 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1٠٨3
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ حممد ا�ضرف راياماراكار فيتيل - هندي  اجلن�ضية 
 / الثاين  الطرف  اىل  وذلك    %1٠٠ البالغة  كامل ح�ضته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف 
تاأ�ض�ضت  والتي  للتجارة(  ال�ضهباء  )وردة  اجلن�ضية يف  - هندي  كونهي  �ضليمان   - موتيل 

باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )573457(  
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2٠13 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1٠7٨
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ غوث حممد �ضيخ حممد - هندي  اجلن�ضية يرغب يف البيع والتنازل عن 
كامل ح�ضته البالغة 1٠٠%  وذلك اىل ال�ضيد/ �ضم�س الدين بهويان �ضفيق الرحمن بهويان - بنغايل اجلن�ضية 

يف الرخ�ضة التجارية امل�ضماة /انفينتي للتربيد / رخ�ضة رقم )2195٨7( 
اال�ضم  لي�ضبح  للتربيد(  )انفينتي  القدمي  التجاري  اال�ضم  من  التجاري  اال�ضم  تغيري  مت   : اخرى  تغيريات 
التجاري  الن�ضاط  من  التجاري  الن�ضاط  تغيري  ومت   ) امل�ضلحة  النجارة  ملقاوالت  )انفينيتي  اجلديد  التجاري 
التجاري اجلديد - مقاوالت فئة  الن�ضاط  التكييف لي�ضبح  �ضاد�ضة - تركيب وحدات  القدمي : مقاوالت فئة 
�ضاد�ضة ، جنارة م�ضلحة -  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2٠13 
يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على االجراء امل�ضار اليه 
بعد ا�ضبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة التباع االجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
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وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1٠٨٠
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ حممد احمد علي ح�ضن - اإماراتي  اجلن�ضية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 1٠٠%  اىل ال�ضيد/ عبد اهلل احمد حممد جرب 
- اردين اجلن�ضية  يف  الرخ�ضة )كافترييا املذاق االملاين( مبوجب رخ�ضة رقم )73٠471( 
ال�ضكل  : مت تغيري  - تعديالت اخرى  بال�ضارقة   االقت�ضادية  التنمية  دائرة  �ضادرة من 

القانوين من موؤ�ض�ضة فردية اىل موؤ�ض�ضة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2٠13 يف 
�ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1٠76
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ را�ضد حممد عبدالرحمن حممد ال�ضيبه - اإماراتي  اجلن�ضية  
البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   )7٨419675٨2549٠6( رقم  بطاقة  ويحمل   ،
، وحتمل هوية  اإماراتية اجلن�ضية    - �ضيف بن هدميه  �ضعيد  ال�ضيدة/ حمده  )1٠٠%( وذلك اىل 
رقم )7٨4196٨464٨7534( ، وذلك يف الرخ�ضة امل�ضماة/ خلط اال�ضود لطباعة وت�ضوير امل�ضتندات( 

�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدوة ، والتي تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )5٠73٠٠( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2٠13 يف �ضان الكاتب 
العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على االجراء امل�ضار اليه بعد 

ا�ضبوعن من تاريخ هذا االعالن. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
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اأخبـار الإمـارات

اال�ضت�ضاري  املجل�س  يف حفل نظمه 
اأم�س  ال�ضارقة مبقره م�ضاء  الإمارة 
املال  ع��ب��دال��رح��م��ن  خ��ول��ة  ت�ضلمت 
املوا�ضفة  ���ض��ه��ادة  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ض��ة 
الدولية لنظام اإدارة اجلودة االأيزو 
جهة  ك�����اأول  2015م   :  9001
لعام  املوا�ضفة  تلك  ت��ن��ال  برملانية 
اخل���دم���ات  ت���ق���دمي  يف  2015م 
االدارية والتنظيمية والتكنولوجية 

الأع�ضاء وع�ضوات املجل�س .
عبدال�ضالم  ال�ضهادة  ت�ضلم  ح�ضر 
ل����دى  ال������دول������ة  مم����ث����ل  ع����ل����ي  اآل 
م���ن���ظ���م���ة ال�����ت�����ج�����ارة ال����ع����امل����ي����ة يف 
ج��ن��ي��ف  وك��ر���ض��ت��ي��ان وات�����س قن�ضل 
ال�ضوي�ضري  االحت���اد  قن�ضلية  ع��ام 
واأع�ضاء وع�ضوات املجل�س واالأمن 
العامة  االأم�����ان�����ة  وك���������وادر  ال����ع����ام 

للمجل�س واالإعالمين.
واأ����ض���ادت خ��ول��ة ع��ب��دال��رح��م��ن املال 
رئ��ي�����ض��ة امل��ج��ل�����س اال����ض���ت�������ض���اري يف 
وع�ضوات  اأع�������ض���اء  ب�����دور  ك��ل��م��ت��ه��ا 
العامة  االأمانة  ومبوظفي  املجل�س 
للمجل�س  مثمنة اجلهود التي بذلها 
ال�ضهادة  ع��ل��ى  للح�ضول  اجل��م��ي��ع 
اإىل اأن هذا االإجن��از ي�ضاف  م�ضرياً 
اإىل اإجنازات املجل�س اال�ضت�ضاري  يف 

جمال اجلودة والتميز.
وقالت يف كلمتها : كم هي منا�ضبة 
وقبل  م��ع��ك��م  ن��ح��ت��ف��ل  اأن  ع����زي����زة 
ال��ع��ادي الثاين  خ��ت��ام دور االن��ع��ق��اد 
التا�ضع  ال��ت�����ض��ري��ع��ي  ال��ف�����ض��ل  م���ن 
اال�ضت�ضاري  امل���ج���ل�������س  ب���ح�������ض���ول 
االأمانة  يف  ممثال  ال�ضارقة  الإم���ارة 
املوا�ضفة  علىى  للمجل�س  العامة 

الدولية لنظام اإدارة اجلودة االأيزو 
جهة  ك����اأول  2015م   :  9001
لعام  املوا�ضفة  تلك  ت��ن��ال  برملانية 
اخل���دم���ات  ت���ق���دمي  يف  2015م 
االدارية والتنظيمية والتكنولوجية 
الأع�ضاء وع�ضوات املجل�س  وتابعت 
بعد  امل��ج��ل�����س  اأع����م����ال  ت���ت���وج  اأن   :
ت�ضكيله  اإع���ادة  منذ  متوا�ضل  عمل 
هذا  ل��ت��ح��ق��ي��ق  2016م  ع�����ام  يف 
االجناز والذي ي�ضاف اإىل اإجنازات 
نحو  اأع��م��ال��ه  �ضل�ضلة  يف  امل��ج��ل�����س 
التميز واالبداع ويف اإطار احل�ضول 
واملقايي�س  امل��م��ار���ض��ات  اأف�ضل  على 
منظومة  يف  ال��ع��امل��ي��ة  وامل��وا���ض��ف��ات 

اإدارة االأداء وتطويره.
على  احل�������ض���ول  اإن   : واأ�����ض����اف����ت 
بداية  ه����ي  ال����دول����ي����ة  امل���وا����ض���ف���ة 
املوؤ�ض�ضي  ال��ع��م��ل  ن��ح��و  ال���ط���ري���ق 

املرتكز على معايري التميز لرتجمة 
روؤية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور 
القا�ضمي ع�ضو  �ضلطان بن حممد 
ل���الحت���اد حاكم  امل��ج��ل�����س االأع����ل����ى 
ال�ضارقة _حفظه اهلل ورعاه _ يف 
االرتقاء  وموا�ضلة  التقدم  حتقيق 
مب�ضتويات االأداء وبالتايل موا�ضلة 
الرقابي  ب���دوره  املجل�س  ا�ضطالع 
والت�ضريعي  لبذل اجلهود وا�ضتمرار 
العمل اجلاد لتحقيق اإجنازات اأكرب  

خلدمة االمارة واملواطنن .
واأردفت يف كلمتها: اليخفى عليكم 
اأه��م��ي��ة امل��وا���ض��ف��ة ال��دول��ي��ة لنظام 
 :  9001 االأي�������زو  اجل������ودة  اإدارة 
�ضياق  يف  ت���اأت���ي  وال���ت���ي  2015م 
ال��ق��ي��م االأ���ض��ا���ض��ي��ة ل��ل��م��ج��ل�����س وما 
يتبناه من  معايري اجلودة والتميز 
مدفوعة بروح االبتكار التي ت�ضعنا 

التي  الربملانية  اجلهات  �ضدارة  يف 
ال��ت��ط��وي��ر وال���ن���م���و يف  اإىل  ت�����ض��ع��ى 
ومبادرات  اراء  وت��ق��دمي  اأع��م��ال��ه��ا 
على  واملقيم  املواطن  خلدمة  بناءة 
اإمارة  اإم����ارة ال�����ض��ارق��ة،،اإن��ه��ا  اأر����س 
والعلم  ال��ث��ق��اف��ة  اإم������ارة  ال�����ض��ارق��ة 
امل�ضرقة  وال��ن��ور وال�����ض��ي��اء االم����ارة 
العلم  حمافل  يف  جنمها  ب��زغ  التي 
رخاء  يحقق  ما  كل  يف  علما  لتكون 
االن�ضان و�ضعادته ، لتجيء ال�ضورى 
كاأ�ضا�س را�ضخ  املقت�ضيات  وفق تلك 

يف منظومة احلياة وتطورها .
ي�ضعدين   : امل�����ال  خ���ول���ة  وت���اب���ع���ت 
بال�ضكر  اأت��ق��دم  اأن  امل��ن��ا���ض��ب��ة  ب��ه��ذه 
واخ����وات����ي  اإخ��������واين  اإىل  وال���ث���ن���اء 
اأع�������ض���اء وع�������ض���وات امل��ج��ل�����س ممن 
لهم اخل��ربات امل�ضهودة يف جماالت 
اجل��ودة على جهودهم يف دع��م هذا 

ولالأمن  املجل�س   وللجان  التوجه 
ال����ع����ام ل��ل��م��ج��ل�����س ول���ك���اف���ة ك�����وادر 
واملوظفات  امل��وظ��ف��ن  م��ن  املجل�س 
العامة  االأم���ان���ة  ن��ي��ل  ب��ال�����ض��ك��ر  يف 
املرموقة  املوا�ضفة  لهذه  للمجل�س 
العمل  ل��ف��ري��ق  وال�����ض��ك��ر م��و���ض��ول 
ال���ذي ���ض��اه��م م��ع ال�����ض��رك��ة املقيمة 
واملانحة بعد اأن مل�ضت نتاجا  للجهود 
الفريق  ب���روح  وال��ع��م��ل  اجل��م��اع��ي��ة 
وموظفات  م��وظ��ف��ي  ج��م��ع  ال�����ذي 
هذا  لتحقيق  اال�ضت�ضاري  املجل�س 
االجن����از ال���رائ���د ، ل���ذا ف��اإن��ه وبعد 
ف�����س ان���ع���ق���اد ال������دور ال���ث���اين من 
التا�ضع ندعوكم  الف�ضل الت�ضريعي 
والتي  التكرمي  احتفالية  حل�ضور 
املجل�س  ����ض���ي���ا����ض���ات  م����ع  ت���ت���الق���ى 
اجلهود  تقدير  يف  وا�ضرتاتيجيته 
من  مقرتحات  قدم  ممن  املخل�ضة 

االأع�ضاء والع�ضوات ومن اجلمهور 
ومن الكوادر العاملة بجانب تكرمي 
تخ�ضي�س  عن  ف�ضال  االعالمين 
تعاونت  ال����ت����ي  ل���ل���ج���ه���ات  ت����ك����رمي 
يف  املجل�س  م��ع  وب��ن��اء  ك��ب��ري  ب�ضكل 
اإجناز التقارير والدرا�ضات ، ليكون 
التقدير موا�ضلة لالرتقاء بالعمل 
معايري  تبني  خ��الل  م��ن  املوؤ�ض�ضي 
اال�ضرتاتيجي  والتخطيط  التميز 
من  اإل��ي��ه  نتطلع  م��ا  اإىل  للو�ضول 
اأداء املجل�س مبا  ا�ضتدامه يف تطور 
احلبيبة   اإم��ارت��ن��ا  طموحات  يحقق 
عالمة  ال�ضهادة  ه��ذه  نعترب  اإن��ن��ا   ،
ون�ضاط  عمل  طريق  على  م�ضيئة 
حتقيق  يف  حملي  ك��ربمل��ان  املجل�س 
واملهام  بالواجبات  والقيام  اجل��ودة 
امل����ن����اط����ة ب�����ه يف خ����دم����ة اأع�������ض���اء 
وجه  اأكمل  على  املجل�س  وع�ضوات 

ومب�����ض��ت��وي��ات ع��ال��ي��ة م���ن اجل����ودة 
ي�ضمن  واالح��رتاف ومبا  والكفاءة 
ل��ه��ا م��وق��ع��اً م��ت��ق��دم��اً ع��ل��ى خارطة 
مع  والتوا�ضل  والتناف�ضية  التميز 

املجتمع خلدمته .
اإىل  نتطلع   : كلمتها  يف  وتطرقت 
والرتكيز  االأداء  تطور  موا�ضلة  اأن 
وتفعيل  االآخ���ري���ن  م�����ض��ارك��ة  ع��ل��ى 
توا�ضل  ب���ج���ان���ب  ال����ل����ج����ان  ع���م���ل 
مبختلف  للمجل�س  العامة  االأمانة 
ك����وادره����ا ال��ع��م��ل ل��ت��ح�����ض��ن ج���ودة 
وتلبية  لالأع�ضاء  املوجة  خدماتها 
ليكون   ،،، وت��وق��ع��ات��ه��م  اح��ت��ي��اج��ات 
اأراد له �ضمو حاكم  املجل�س وفق ما 
ورع����اه  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال�������ض���ارق���ة _ 
معنى  ُيج�ضد  وم��ن��رباً  ن��ربا���ض��اً   _
ويعزز  ����ض���ورة  اأب���ه���ى  يف  ال�������ض���ورى 
بامل�ضاهمة  املواطنن  م�ضاركة  م��ن 

االيجابية يف �ضناعة واتخاذ القرار  
و�ضجلت املال يف نهاية كلمتها كلمة 
�ضكر لكافة اجلهود التي تكاملت يف 

حتقيق هذا االإجناز.
م�ضورة  مادة  احل�ضور  تابع  بعدها 
اأب����رزت م��راح��ل وخ��ط��وات ح�ضول 
ملتطلبات  للمجل�س  العامة  االأمانة 

�ضهادة اجلودة .
بعد ذلك قامت �ضركة ا�س جي ا�ضم 
برا�ضد  االأ����ض���ط مم��ث��ل��ة  ال�����ض��رق  يف 
�ضرقاوي بت�ضليم خولة املال رئي�ضة 
الدولية  املوا�ضفة  �ضهادة  املجل�س 
لنظام اإدارة اجلودة االأيزو 9001 
برملانية  ج��ه��ة  ك������اأول  2015م   :
2015م  لعام  املوا�ضفة  تلك  تنال 
ت����ق����دمي اخل�����دم�����ات االداري���������ة  يف 
والتنظيمية والتكنولوجية الأع�ضاء 

وع�ضوات املجل�س.

•• اأبوظبي-وام: 

املهرجان  م��ن  الثامن  ال��ي��وم  �ضهد 
ل��ن��ادي تراث   12 ال����  ال��رم�����ض��اين 
ي��ت��وا���ض��ل بنجاح  ال����ذي  االم������ارات 
�ضلطان  ال�ضيخ  �ضمو  رع��اي��ة  حت��ت 
�ضاحب  ممثل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�ضمو رئي�س الدولة رئي�س النادي 
حما�ضرة بعنوان “ اأظلهما بجناح 
“ األقاها  ال��وال��دي��ن  ب��ر   - الرحمة 
عبا�س  ال���رح���م���ن  ع��ب��د  ال���دك���ت���ور 
امل�����ض��اع��د بق�ضم  االأ����ض���ت���اذ  ���ض��ل��م��ان 
اأ�ضول  بكلية  والفل�ضفة  العقيدة 
االأزهر  بجامعة  وال��دع��وة  ال��دي��ن 
رئي�س  ال�ضمو  �ضاحب  �ضيوف  من 

الدولة “ حفظه اهلل ».
وت������ن������اول ال�����دك�����ت�����ور ����ض���ل���م���ان يف 
النادي  نظمها  ال��ت��ي  حم��ا���ض��رت��ه 
بالتعاون يف م�ضرح ابوظبي الكا�ضر 
االمواج مع الهيئة العامة لل�ضوؤون 
�ضمن  واالأوق������������اف  االإ�����ض����الم����ي����ة 
للمهرجان عدة  الفكري  برناجمه 
اأهمية  على  التاأكيد  اأهمها  حماور 

باعتباره  ال��وال��دي��ن  ب��رب  التم�ضك 
اال�ضالمية  ال���ع���ب���ادات  م���ن  ع���ب���ادة 
ورابطة و�ضرورة اإجتماعية بح�ضب 
وال�ضنة  ال���ك���رمي  ال���ق���راآن  ت��وج��ي��ه 
النبوية ال�ضريفة ثم حمور اأثر بر 
االيجابية  واإنعكا�ضاته  ال��وال��دي��ن 
االأ�ضرة  داخ���ل  ال�����ض��ل��وك  ت��رب��ي��ة  يف 

بالقيم  ال����وال����دي����ن  ب����ر  وع����الق����ة 
االجتماعية  واالأ�ض�س  اال�ضالمية 
التما�ضك  يف  ودوره  االإ����ض���الم  يف 
والرتابط االأ�ضري وتاأ�ضيل الهوية 

االإ�ضالمية.
“ العالقة  م��ف��ه��وم  ع���ن  وحت����دث 
التعبدية “ وهي التي جتمع االبن 

يف  تعاىل  اهلل  و�ضعها  وق��د  باأبويه 
ع��ال��ي��ة ومرموقة  وم��ن��زل��ة  م��ك��ان��ة 
عبادته  ب��ع��د  ال��وال��دي��ن  ب��ر  فجعل 
“ واع��ب��دوا اهلل وال  ت��ع��اىل  كقوله 
وبالوالدين  ���ض��ي��ئ��ا  ب���ه  ت�����ض��رك��وا 
“ ك��م��ا و���ض��ع��ه يف منزلة  اإح�����ض��ان��ا 

املجاهد يف �ضبيل اهلل .

العالقات  دوائر  ان  املحا�ضر  وقال 
جتد  ل��ن  لكنك  كثرية  النا�س  ب��ن 
م�����ودة ح��ق��ي��ق��ي��ة م��ث��ل��م��ا ه���ي عند 
االأبوين جتاه اأبنائهم الأن الرابطة 
اأنه  ت��ن��ق��ط��ع م�����ض��ريا  ال��روح��ي��ة ال 
يتوجب على االبن اأن يقدم الأبويه 
حياتهما  يف  واإح�������ض���ان  خ���ري  ك���ل 
اأمرهما  يكون طوع  واأن  ومماتهما 
ما مل تكن مطالبهما على ح�ضاب 

الدين اأو ال�ضرك باهلل .
واأو�ضح اأنه باملقابل لالأبن حق على 
االأم  اختيار  له  يح�ضن  ك��اأن  وال��ده 
املنا�ضب  اال�ضم  واختيار  ال�ضاحلة 
امل��األ��وف مب��ا ب��ه م��ن م��ع��ان كرمية 
�ضيئا من  ابنه  اأن يعلم  االأب  وعلى 

كتاب اهلل .
وق����ال امل��ح��ا���ض��ر “ ل���و غ��ر���ض��ن��ا يف 
ف�ضيكون  ال����ق����راآن  م���ع���اين  االب�����ن 
قيمة  على  حمافظا  حتما  �ضاحلا 
الرب  ثمرات  ومن  االإ�ضالم  وهوية 
االأبوين حينما  اأن  يف هذا اجلانب 
ابنهما  مع  ذل��ك  فعل  اإىل  ي�ضعيان 

�ضيكرمان يوم القيامة«.

وا����ض���اف اإن ال���رب ب��ال��وال��دي��ن من 
ف�ضائل  وم��ن  ال�ضاحلة  االأع��م��ال 
اأع����م����ال ال�����رب م����ا ي�����دل ع���ل���ى قوة 
االإميان واملروءة والديانة والتقوى 
والعقوق دليل على ال�ضقاء وق�ضوة 
امل��ح��ا���ض��ر يف ختام  ال��ق��ل��ب . ورك���ز 
�ضعادة  ح�ضرها  ال��ت��ي  حما�ضرته 
�����ض����ن����ان اح����م����د امل�����ه�����ريي امل����دي����ر 
والفعاليات  لالأن�ضطة  التنفيذي 
املحريبي  عبد اهلل حممد  و�ضعادة 
املدير التنفيذي للخدمات امل�ضاندة 
مدير  القبي�ضي  را���ض��د  ل��ه��ا  وق���دم 
اإدارة االإعالم والعالقات العامة يف 
النادي على جهود “ االمارات “ يف 
هذا املجال موؤكدا اأنها منوذج طيب 
االرتقاء  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى  ي��ح��ت��ذى 
مبفهوم التوعية والتثقيف الديني 
واإ�ضاعة اخلري بكافة اأ�ضكاله وذلك 
يف اإط��ار ع��ام اخل��ري ال��ذي اأطلقته 
القيادة احلكيمة يف الدولة ويعك�س 
�ضورا جميدة من التكافل واملحبة 

يف االأ�ضر.
يقدمون  االم���������ارات  يف   “ وق������ال 

م�ضرفا  اإن�ضانيا  ح�ضاريا  منوذجا 
ال�ضن  ك���ب���ار  واح������رتام  ت��ق��دي��ر  يف 
واأ�ضحاب الهمم وتوجيه االمكانات 
يعي�س  م����ن  ك����ل  امل����ادي����ة خل���دم���ة 
ع��ل��ى اأر������س االم������ارات ح��ي��ث نرى 
ال���رب جم�����ض��دا يف ج��وان��ب عديدة 
واملحبة  وال��ت��ك��ات��ف  ال��ت��ك��اف��ل  م���ن 

واإ���ض��اع��ة ث��ق��اف��ة ال��رح��م��ة واخلري 
موجها باأننا منر يف مرحلة دقيقة 
وحرجة وعلينا اأن نتنبه اإىل �ضبابنا 
ونح�ضنهم دينيا ومعرفيا وثقافيا 
واأن نحميهم من التطرف والفكر 
املنحرف ومن الذوبان يف الثقافات 

االأخرى«.

�ضرط���ة عجم���ان تنف���ذ مب���ادرة »فطورك���م علين�����ا«
•• عجمان-وام: 

مع  وبالتعاون  عجمان  ل�ضرطة  العامة  القيادة  نفذت 
“ فطوركم  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة االحت���ادي���ة م���ب���ادرة  ال�����ض��رط��ة 
علينا “ والتي تندرج �ضمن �ضل�ضلة مبادراتها اخلريية 
الكرمي،  رم�ضان  �ضهر  خالل  تنفذها  التي  واملجتمعية 
عجمان  ل�ضرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  �ضعي  اإط���ار  يف  وذل��ك 
لتحقيق الهدف اال�ضرتاتيجي لوزارة الداخلية واملتمثل 

بتعزيز ر�ضا اجلمهور باخلدمات املقدمة.
وق����ال ال��ن��ق��ي��ب ال��دك��ت��ور حم��م��د ب��ن ه���زمي ال�ضويدي 
اأن  عجمان  ب�ضرطة  املجتمعية  ال�ضرطة  ق�ضم  رئي�س 

“ جاء بهدف حتقيق  “ فطوركم علينا  اإط��الق مبادرة 
االندماج مع املجتمع واإبراز دور ال�ضرطة املجتمعي، من 
العمال يف اخليم  فئة  اإفطار على  توزيع وجبات  خالل 

الرم�ضانية املنت�ضرة يف خمتلف مناطق االإمارة.
ووزع موظفو ق�ضم ال�ضرطة املجتمعية بتوزيع ما يقارب 
1400 وجبة اإفطار على �ضائقي املركبات واحلافالت يف 
خمتلف طرق االإمارة، ويف اخليم الرم�ضانية يف منطقة 
ودعما  تعزيزا  ال��ل��ي��وارة،  ومنطقة  ال�ضناعية،  اجل��رف 
الوجدانية  امل�ضاركة  خالل  من  املجتمعية  للم�ضوؤولية 

واالإن�ضانية.
ال�ضرطة  اأن  املجتمعية  ال�ضرطة  ق�ضم  رئي�س  واأ���ض��اف 

و�ضالمة  اأم���ن  حتقيق  يف  وروؤي��ت��ه��ا  املجتمع،  م��ن  ج��زء 
باعتبار  قيمها،  اإح��دى  املجتمعية  وامل�ضوؤولية  املجتمع 
اأمن الطرق من اأولويات اأهدافها، وهذا ما يدفع �ضرطة 
املبادرات  للم�ضاركة يف  االأم��ن والعون  عجمان لتمد يد 
اندماج  تدعم  اأن  �ضاأنها  من  التي  واالإن�ضانية  اخلريية 
على  امل��روري��ة  ال�ضالمة  وت��ع��زز  املجتمع،  م��ع  ال�ضرطة 

الطرق.
ال�ضويدي  ه���زمي  ب��ن  ال��دك��ت��ور حم��م��د  النقيب  وت��ق��دم 
االحتادية  املجتمعية  لل�ضرطة  والثناء  ال�ضكر  بجزيل 
على دعمها ال�ضخي للمبادرة، موؤكدا على اأهمية تعزيز 

التوا�ضل وال�ضراكة لتحقيق العدالة املجتمعية.

يف حفل ح�شره ممثل الدولة لدى منظمة التجارة العاملية وقن�شل الحتاد ال�شوي�شري 

املجل�س ال�ضت�ضاري لإمارة ال�ضارقة يت�ضلم املوا�ضفة الدولية لنظام اإدارة اجلودة الأيزو 9001 : 2015م كاأول جهة برملانية تنال تلك املوا�ضفة لعام 2015م  

نادي تراث الإمارات ي�ضت�ضيف حما�ضرة عن بر الوالدين

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
اإعادة اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/04309/2017 / �شكني 
اىل املدعى عليه : مو�ضوي بور  للتجارة العامة - �س ذ م م 

 مبا اأن املدعي : نا�ضر لوتاه للعقارات   
قد اأقام �ضدكم الدعوى ٠2/٠43٠9/2٠17/�ضكني ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�ضداد مبلغ القيمة ايجارية للفرتة من 2٠17/4/26 وما ي�ضتجد 
من قيمة ايجارية حتى تاريخ االخالء الفعلي بواقع 34٠٠٠ درهم �ضنويا 

اخالء عقاري - ان املدعي عليه ميتنع عن �ضداد االجرة للماجور للفرتة من 2٠14/5/26 وحتى 2٠17/4/25 
 فرت�ضد بذمته مبلغ 1٠2٠٠٠ دره وميتنع عن �ضداده رغم اخطاره بال�ضداد او االخالء يف 2٠17/2/19 بالن�ضر  
مطالبة مالية - انه تر�ضد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2٠14/5/26 وحتى 

2٠17/4/25 وميتنع عن �ضداده رغم اخطاره بال�ضداد او االخالء يف 2٠17/2/19 بالن�ضر  
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�ضداد مبلغ 2٠٠ درهم للمدعي عن قيمة ر�ضوم خدمة ت�ضديق 

عقد االيجار لدى موؤ�ض�ضة التنظيم العقاري 
الفواتري  وكافة  واملياه  الكهرباء  ا�ضتهالك  بقيمة  امللزم  هو  امل�ضتاجر  ان   - م�ضتندات  بت�ضليم  ال��زام 
 املرت�ضدة  والبد من تطهري املاأجور من تلك االإلتزامات وت�ضليمه  بحالة جيدة ليمكن اعادة االإنتفاع به

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى 
املوافق  االث��ن��ن  ي���وم  بجل�ضة  للح�ضور  بالن�ضر  اع��الن��ك��م  اإع����ادة  الق�ضائية  اللجنة  وق����ررت 
بالدائرة  اخلام�ضة(  )اللجنة  الق�ضائية  اللجنة  ام��ام  الظهر  بعد   1.٠٠ ال�ضاعة   2٠17/6/12
اأمر بتق�ضري  االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  الن�ضر.  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�ضافة  م��دة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ضتندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية
فقدان جواز �شفرت

فقد املدعو / �ضالح عو�س 
اليمن   ، �ضميدع  ب��ن  عبد 
�ضفره  ج���واز   - اجلن�ضية 
 )03180593( رق����م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ض���ال 

 050/7828822

فقدان جواز �شفرت
زوي�������ا   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
م�ضتقيم تنتويواال ، الهند 
�ضفره  ج���واز   - اجلن�ضية 
 )6663473( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ض���ال 

 055/2849432

فقدان جواز �شفرت
/م�ضتقيم  امل�����دع�����و  ف���ق���د 
تينتويواال  حم���م���د  ع���ل���ي 
ع��ل��ي حم��م��د غ����الم حممد 
اجلن�ضية  ال���ه���ن���د   ، ت��ي��ن��ت 
رق������م  �������ض������ف������ره  ج�������������واز   -
يجده  من   )3250518(
عليه االت�ضال بتليفون رقم 

 055/2849432

فقدان  �شهادة ا�شهم   ت
ت������ع������ل������ن /ث����������ن����������اء حم����م����د 
ع���ب���داحل���م���ي���د ال���دب�������س عن 
ف��ق��دان ���ض��ه��ادة ا���ض��ه��م �ضركة 
ابوظبي لبناء ال�ضفن و�ضركة 
اع���م���ار ال��ع��ق��اري��ة ، ع��ل��ى من 
الرقم  على  االت�ضال  يجدها 
026660665 او ت�ضليمها 

لبنك االحتاد 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /
دي ال ايه بيرب ميدل اي�ضت ال ال بي
 بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم : 265233  بتاريخ : 12/21/ 2٠16م
با�ض��م: جيمولوجيكال ان�ضتيتيوت اوف امريكا، انك

وعنوانه: 5345 ارمادا درايف، كارل�ضباد، �ضي ايه 92٠٠٨، الواليات املتحدة االمريكية  
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

واإدارة  تنظيم  الدرا�ضية؛  احللقات  واإدارة  تنظيم  باملرا�ضلة؛  درا�ضية  دورات  التعليم؛   :41 الفئة 
ور�ضات العمل )تدريب(؛ توفري املطبوعات االإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل.

و�ضف العالمة : عالمةAJP  بحروف التينية.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد 

، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�شبت  10  يونيو 2017 العدد 12042

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /
دي ال ايه بيرب ميدل اي�ضت ال ال بي

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم : 264٠32  بتاريخ : 11/2٨/ 2٠16م
با�ض��م: جيمولوجيكال ان�ضتيتيوت اوف امريكا، انك

وعنوانه: 5345 ارمادا درايف، كارل�ضباد، �ضي ايه 92٠٠٨، الواليات املتحدة االمريكية  
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

الفئة 42: اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�ضميم.
و�ضف العالمة : عالمة جي اآي اي داخل دائرة مع حدود متعرجة داخل �ضكل درع بداخلة ر�ضمة 

ن�ضف كرة وما ي�ضبه ال�ضجرة.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد 

، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�شبت  10  يونيو 2017 العدد 12042
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العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1006 جتاري جزئي                               
ان  االقامة مبا  كبور   جمهول حمل  �ضاندر  رامي�س  كبور  راجيف   -  1/ عليه  املدعي  اىل 
املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �س م ع قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم 
بندب  املحكمة  حكمت   : التايل  التمهيدي  احلكم    2٠17/6/5 بتاريخ  حكمت  املحكمة  ب��اأن 
اخلبري املخت�س �ضاحب الدور باجلدول خبريا يف هذه الدعوى  وتكون مهمته كاالتي : 
االطالع على ملف الدعوى وم�ضتنداتها وما ع�ضى ان يقدمه اخل�ضوم واالنتقال اىل مقر 
ان  وااللكرتونية  الورقية  املرا�ضالت  على  واالط��الع  االم��ر  لزم  ان  عليها  واملدعي  املدعية 
امانة خربة وقدرها  وااللكرتونية وحددت  الورقية  التجارية  والدفاتر  ال�ضجالت  وجدت 
خزانة  يف  ب�ضدادها  املدعي   والزمت  اخلبري  واتعاب  وم�ضروفات  امانة  دره��م  االف  اربعة 
ال�ضاعة 3٠ : 9  املوافق 2٠17/6/12   املحكمة.   وح��ددت لها املحكمة جل�ضة يوم االثنن   

Ch1.C.12 ضباحا يف القاعة�
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   

      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     
   يف  الدعوى 2017/122    تظلم �شرعي                

اىل املتظلم �ضده / 1- تهي فهوجن لن جنوين   جمهول حمل االقامة مبا اأن 
التظلم /موزة اخلظر للمحاماة واال�ضت�ضارات القانونية وميثله : موزة عبيد 
ربيع اخلظر - قد اقام عليك التظلم املذكور اعاله ومو�ضوعه تظلم من القرار 
ال�ضادر يف  الدعوى 444/2٠17 امر على عري�ضة �ضرعي -   وحددت لها جل�ضه 
يوم االثنن  املوافق 2٠17/6/12  ال�ضاعة ٨.3٠ �ضباحا بالقاعة رقم  )3(  لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت 
مذكرات اأو م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فاإن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري   
            رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   

      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     
   يف  الدعوى 2017/212    تظلم جتارى               

اىل املتظلم �ضده / 1- ح�ضن حممد حممد احمد   جمهول حمل االقامة مبا 
اأن التظلم /ميالد فوزي رزق اهلل ابو ال�ضعد وميثله : �ضوق حم�ضن بدر الكثريي    
قد اقام عليك التظلم املذكور اعاله ومو�ضوعه تظلم من القرار ال�ضادر يف االمر 
على عري�ضة جتاري رقم 2٠17/316 والر�ضوم وامل�ضاريف.    وحددت لها جل�ضه 
 ch1.B.6 يوم االحد  املوافق 2٠17/6/1٨  ال�ضاعة ٨.3٠ �ضباحا بالقاعة رقم
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
االأق��ل ويف حالة  اي��ام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�ضة  اأو م�ضتندات  مذكرات 

تخلفك فاإن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري   
            رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   

 اعالن  بالن�شر     
   يف  الدعوى 2017/107  تظلم �شرعي  

اأن  م��ال��ك   جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا  امتياز احمد  املتظلم �ضده / 1-  اىل 
اح��م��د ح�ضن حممد   : م��ال��ك وميثله  اح��م��د  ام��ي��ت��از  ام��ي��ت��از  التظلم /ف��اخ��رة 
املذكور اعاله ومو�ضوعه تظلم من  التظلم  اقام عليك  املازمي - قد  عبداهلل 
وامل�ضاريف.     وال��ر���ض��وم  �ضرعي    ٨4٠/2٠16 رق��م  ال��دع��وى  يف   ال�ضادر  ال��ق��رار 
ال�ضاعة 11.٠٠ �ضباحا  املوافق 2٠17/6/13   الثالثاء   وحددت لها جل�ضه يوم 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة رقم  )2(  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
بتقدمي ما لديك من مذكرات اأو م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام 

على االأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري   
            رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2017/315  ا�شتئناف مدين    
اىل اخل�����ض��م امل��دخ��ل / 1-���ض��الح حم��م��د ع��ل��ي  جم��ه��ول حم��ل االقامة 
مبا ان امل�ضتاأنف /�ضركة باركلن لتاأجري ال�ضيارات - �س ذ م م وميثله : 
را�ضد �ضيف �ضعيد �ضيف الزبادي -  قد ا�ضتاأنف احلكم ال�ضادر بالدعوى 
رقم : 2٠15/1753 مدين جزئي وحددت لها جل�ضه يوم االثنن  املوافق 
2٠17/6/12   ال�ضاعة 1٠.3٠ �ضباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه 
�ضتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�ضوركم  يقت�ضي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1603  جتاري جزئي              
اىل امل��دع��ي عليه / 1-راج��ي�����س موكينى ب��راب��ه��اك��اران  جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
اهلل عمران  عبد  : عبداهلل حمد  ع وميثله  م  �س   - الوطني  القيوين  ام  بنك  املدعي/ 
عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�ضام�ضي  العمران 
براجي�س موكينى برابهاكاران مببلغ وقدره )33.56٨.26 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 2.49% من تاريخ اال�ضتحقاق احلا�ضل يف 2٠11/11/25 وحتى 
ال��ت��ام.   وح��ددت لها جل�ضة يوم االرب��ع��اء  املوافق  2٠17/6/14  ال�ضاعة 9.3٠  ال�ضداد 
�س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1694  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه / 1-فيجناراجاه ني�ضا راجاه ب�ضفته كفيل و�ضامن فندق افر�ضت 
الدويل يف القر�س  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك اخلليج االول - فرع دبي 
وميثله: عبا�س مهدي ال�ضيد خلف الطاهري -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهم  مببلغ وقدره )3229٨٨.23 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف 
و اتعاب املحاماة والفائدة االتفاقية بواقع 1٨% �ضنويا من تاريخ  رفع الدعوى وحتى 
ال�ضداد التام .  وحددت لها جل�ضة يوم االربعاء  املوافق  2٠17/6/14   ال�ضاعة 9.3٠ 
�س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1285  جتاري جزئي              

ج��اي��ن  جمهول حمل  كومارجاين  1-ان��وب��ري��ا جاجيندرا   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ ب��ن��ك اخل��ل��ي��ج االول -  ف���رع دب���ي ومي��ث��ل��ه : حممد 
عبدامللك م�ضطفى اهلي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام 
واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم(   113.٠54.73( وقدره  مببلغ  عليه  املدعي 
  . ال��ت��ام  ال�ضداد  وحتى  املطالبة   ت��اري��خ  م��ن   %9 القانونية   وال��ف��ائ��دة  املحاماة 
وحددت لها جل�ضة يوم االربعاء  املوافق  2٠17/6/14   ال�ضاعة 9.3٠ �س بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.12
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1861  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-ادفان�ضد انرتاكتيف ميديا �ضولو�ضنز - منطقة حرة - �س 
م ح  جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان امل��دع��ي/ اب��ا لاللكرتونيات - �س ذ م م   قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان توؤدي للمدعية 
مبلغ وقدره )9.2٠٠ درهم( مع الفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ اال�ضتحقاق 
التام.   وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء   ال�ضداد  احلا�ضل يف 2٠11/3/31 وحتى 
املوافق  2٠17/6/13   ال�ضاعة 9.3٠ �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
ب��احل�����ض��ور اأو م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك ب��ت��ق��دمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/6 دعاوى م�شتعجلة مدنية     
اىل املدعي عليه / 1-حمريه �ضريف عرغان احمد �ضرفيه�ضام حممد �ضادق - هندية اجلن�ضية - ب�ضفتها من ورثة 
املرحوم عبداحلميد خان غالم حممد خان -  2-ن�ضيم حميد عبداحلميد خان - هندية اجلن�ضية ، ب�ضفتها من 
ورثة املرحوم عبداحلميد  خان غالم حممد خان   3-ار�ضي خان - هندية اجلن�ضية - ب�ضفتها من ورثة املرحوم 
عبداحلميد  خان غالم حممد خ��ان  4- عبداملجيد خان كل حممد خان - هندي اجلن�ضية - ب�ضفته من ورثة 
املرحوم عبداحلميد  خان غالم حممد خان 5- رابعة حميد خان - هندية اجلن�ضية - ب�ضفتها من ورثة املرحوم 
عبداحلميد  خان غالم حممد خان  جمهويل  حمل االقامة مبا ان املدعي/ ح�ضن ابراهيم ح�ضن ال علي ب�ضفته 
مدير �ضركة �ضفينة الهدايا للتجارة - ذ م م وميثله : عامر �ضيد حممد �ضيد حمي رو�ضن املرزوقي - قد اأقام عليك 
الكائن يف   ، م  م  ذ  الهدايا للتجارة   العائد ل�ضركة �ضفينة  املحل رقم )2(  الدعوى ومو�ضوعها  طلب حكم بفتح 
منطقة الرا�س مبجمع م�ضبح مع الزام املدعي عليهم بت�ضليم مفتاح املحل للمدعي ويف حالة امتناعهم عن ت�ضليم 
املفتاح االيعاز ملن يلزم بفتحه بالقوة اجلربية.   وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء   املوافق  2٠17/6/13   ال�ضاعة 
11.٠٠ �س بالقاعة Ch1.B.6 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل

رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1666  جتاري جزئي              

اىل امل��دع��ي عليه / 1-اي��ت��زا بيتزا ج��ي ال ت��ي  جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ �ضركة هاي فوودز للتجارة العامة - ذ م م وميثله : احمد مهدي بادي 
العتيبي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
 %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   55.7٠1( وق��دره 
وامل�ضاريف  بالر�ضوم  عليهم  املدعي  ال��زام  التام  ال�ضداد  اال�ضتحقاق وحتى  من 
واالتعاب.   وحددت لها جل�ضة يوم االربعاء  املوافق  2٠17/6/14  ال�ضاعة 9.3٠ 
�س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/964   جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-فاجريا بريانتي �ضولومون  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ �ضركة اخلليج لهند�ضة ال�ضخور - �س ذ م م وميثله : �ضعيد مبارك عبيد 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    - الزحمي  احمد 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   7٠٠٠٠٠( وق��دره  مببلغ  عليهم  
وال��ف��ائ��دة   12% من ت��اري��خ  رف��ع ال��دع��وى وحتى ال�ضداد التام و �ضمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�س  املوافق  2٠17/6/15  
من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �س   1٠.٠٠ ال�ضاعة 
للمحكمة  م�ضتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1044  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-راه���والن ديليب  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د    - ال��ري��ام��ي  مطر  علي  ح�ضن   / وميثله  ب���رودا  بنك 
ي�ضددوا  ب��ان  والتكافل  بالت�ضامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها 
للبنك املدعي  مبلغ وقدره )26.923.٨42.٨6 درهم( والفائدة القانونية بواقع 
ن�ضبة 12%�ضنويا من تاريخ املطالبة  وحتى ال�ضداد التام و �ضمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء  املوافق  2٠17/6/13  ال�ضاعة 
ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �س   1٠.٠٠
قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1727  جتاري جزئي              

التميمي  جم��ه��ول حمل  ع��ب��داهلل  امل��دع��ي عليه / 1-حم��م��د علي حممد  اىل 
االقامة مبا ان املدعي/ م�ضرف االإم��ارات اال�ضالمي - �س م ع وميثله : را�ضد 
عبدالرزاق حممد تهلك   قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام 
واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   147379.33( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة  وحتى ال�ضداد التام و �ضمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء  املوافق  2٠17/6/13   
من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �س   9.3٠ ال�ضاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1808  جتاري جزئي              

م  جمهول حمل  م  ذ  �س   - ال�ضاحات  االزرق لتجميل  1-الربيع   / املدعي عليه  اىل 
االقامة مبا ان املدعي/ املدينة للتغليف - �س ذ م م وميثله : علي ا�ضماعيل ابراهيم 
اجلرمن   قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة ب�ضم ملف النزاع رقم 466-
2٠17 جتاري والزام املدعي عليها بان توؤدي مبلغ وقدره )36.927( والفائدة القانونية 
12% وت�ضمن املدعي عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�ضة 
يوم الثالثاء  املوافق 2٠17/6/13 ال�ضاعة 9.3٠ �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2478  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- جلوبال 36٠ اي ار جي خدمات ادارة الفعاليات  جمهول 
حم���ل االق���ام���ة مب���ا اأن امل��دع��ي/ف��ي��ن��ا م���ان���وه���ارالل خ��ت��ب��ال   ق���د اأق�����ام عليك 
درهم(   266٠٨( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى 
وت���ذك���رة ع����وده مب��ب��ل��غ )2٠٠٠ دره����م( وال��ر���ض��وم وامل�����ض��اري��ف  رق���م ال�ضكوى 
املوافق  اخلمي�س   ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت    )MB170648017AE(
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch1.A.5 بالقاعة   �ضباحا   ٨.3٠ ال�ضاعة    2٠17/7/6
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 
م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1٠٨1
 - بيكنينتى  عبدالكرمي  عبدالكرمي  ح�ضينه  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
هندية  اجلن�ضية ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضتها يف الرتخي�س التجارية 
حممد  لل�ضيد/  وذلك   53٠2٠4 جتاري  ترخي�س   - ال�ضم�س  مغيب  )كافترييا 
الرخ�ضة  تنازل �ضاحب  ، هندي اجلن�ضية  حيث مت  كوتي  باليمايل موندين   نفا�س 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2٠13 
يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  

على االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعن من تاريخ هذا االعالن  
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/836 جتاري جزئي                                                 

اىل امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/1- �ضعيد ي��ع��ق��وب حم��م��د اح��م��د ع��ب��داهلل ال��ب��ل��و���ض��ي جم��ه��ول حمل 
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  2٠16/1٠/1٠  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�ضالح/�ضيتي بنك ان ايه - بالزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعي مبلغ 
1٠1٠٠٠ درهم مائة وواح��د الف وفائدة 9% من تاريخ 2٠15/2/7 م حتى تاريخ املطالبة 
التام  ال�ضداد  املطالبة وحتى  تاريخ  املبلغ يف  اجمايل  9%  على  وفائدة  م  يف 2٠15/11/17 
املحاماة ورف�ضت ما  اتعاب  وامل�ضاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل  بالر�ضوم  والزمته   ،
زاد على ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثن يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 

را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2016/7799 عمايل جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- ام  ا�س ا�س خلدمات حرا�ضة االبنية  جمهول حمل االقامة 
الدعوى  يف    2٠17/5/1٨ بتاريخ   املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
بان  عليها  املدعي  بالزام  حممود  ط��ارق  ح�ضن  م�ضكور  ل�ضالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة 
توؤدي للمدعي مبلغ )24٠٠ درهم( الفان واربعمائة درهما وتذكرة عودة اىل وطنه 
عينا او ما يقابلها نقدا مببلغ )1٠٠٠ درهم( ما مل يكن قد التحق بخدمة �ضاحب 
عمل اآخر والزمتها املنا�ضب من امل�ضاريف  واعفت املدعي من ن�ضيبه منها ورف�ضت 
ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثن 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2016/1583 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- ماجد احمد عي�ضى البلو�ضي  جمهول حمل االقامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  يف   2٠17/52/23 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  بان 
للبنك للمدعي  ي��وؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام  ايه  ان  �ضيتي بنك  اع��اله ل�ضالح/ 
مبلغ 61.913.1٨ درهم وفائدة بن�ضبة 9% من تاريخ 2٠16/3/7 وحتى ال�ضداد التام 
والزمت املدعي عليه بامل�ضروفات يف حدود ما ق�ضت به وخم�ضمائة درهم مقابل 
يوما  قابال لال�ضتئناف خالل ثالثن  املحاماة.  حكما مبثابة احل�ضوري  اتعاب 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  با�ضم  �ضدر  االع��الن  ه��ذا  لن�ضر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1002  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-�ضركة جي ام بي ار خلدمات نقل الوثائق - ذ م م 2-حممد ال�ضايف 
بوليكال 3- هاري�س باليبوزها حممد كونهي  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
ع��ل��ي   قد  اآل  الناخي  ع��ب��داهلل خمي�س غريب   : م ع وميثله  ���س   - التجاري  دب��ي  بنك 
والتكافل  بالت�ضامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
ي��وؤدوا للبنك املدعي تعوي�ضا جابرا مببلغ وقدره )1٠.٠٠٠.٠٠٠ درهم( والفائدة  بان 
القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام.  وحددت لها جل�ضة يوم 
Ch1.C.15 لذا فاأنت  ال�ضاعة 1٠.٠٠ �س بالقاعة  املوافق  2٠17/6/13   الثالثاء  
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/3223 عمايل جزئي                                                
م  جمهول حمل  م  ذ  �س   - الفنية  للخدمات  خ��ان  �ضرو�س  عليه/1-  املحكوم  اىل 
يف    2٠17/5/16 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة 
الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/غول ح�ضن مري ح�ضن بالزام املدعي عليها بان 
او نقدا ما مل يلتحق  ، وبتذكرة العودة عينا  ت��وؤدي للمدعي مبلغ )7٠66( دره��م 
بخدمة �ضاحب عمل اخر وباملنا�ضب من الر�ضوم وامل�ضاريف ورف�ضت عدا ذلك من 
طلبات.  حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 

بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر

                            يف الطعن   2016/691  طعن جتاري   
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/ روح اهلل عبداهلل خرم  وميثله : �ضمرية عبداهلل علي قرقا�س  
باعالن املطعون �ضده/1-  اهلل داد عبداهلل ابراهيمي / وميثله ال�ضيد/ 

عبدال�ضالم عبدالهادي رحيمي  جمهول حمل االقامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب عليكم 
احل�ضور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �ضحيفة الطعن املقدمة 

�ضدكم.
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1441  جتاري جزئي                               

اىل املدعي عليه / 1 - �ضركة ال�ضهيل التجارية - ذات م�ضوؤولية حمدودة   2-�ضيد نور الدين �ضيد ابو القا�ضم قيومي حقيقي 
عبدالوهاب  4-حممد  م   م  ذ  �س   - العامة  للتجارة  ايتايل  3-تكنوكيت�ضن  و�ضخ�ضه   التجارية  ال�ضهيل  �ضركة  مدير  ب�ضفته   -
خوان�ضاري - ب�ضفته مدير تكنوكيت�ضن ايتايل للتجارة العامة - �س ذ م م   - جمهويل حمل االقامة  مبا ان املدعي / بنك �ضادرات 
ايران - فرع - وميثله : احمد علي مفتاح �ضالح الزعابي - مبا ان املدعي / بنك �ضادرات ايران - فرع  قد اقام الدعوى املذكورة 
اأعاله وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ  2٠17/4/6  احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري وقبل 
ال��دور باجلدول خبريا يف هذه الدعوى تكون مهمته بعد االطالع  الف�ضل يف املو�ضوع بندب اخلبري امل�ضريف املخت�س �ضاحب 
علىملف الدعوى واوراقها وم�ضتنداتها وما ع�ضى ان يقدمه اليه اخل�ضوم من ا�ضول غري منكرة او �ضور غري جمحودة للعقود 
واملرا�ضالت ، واي حمررات اخرى ، ورقية او الكرتونية ، واالنتقال اىل مقر البنك املدعي لالطالع على دفاتره التجارية املنتظمة 
، امل�ضتخرج منها ك�ضوف احل�ضاب ، وامل�ضتملة على القيود احل�ضابية اخلا�ضة باملعامالت مو�ضوع الدعوى - بيان : - الت�ضهيالت 
امل�ضرفية مو�ضوع الدعوى الذي ي�ضتند اليها املدعي يف طلباته ، ومدى وفاء املدعي عليها بالتزاماتها النا�ضئة عنها - مراجعة 
قيود اجلانب الدائن واجلانب املدين يف احل�ضاب اجلاري واخلا�س بالت�ضهيالت او كل ح�ضاب لت�ضهيل ، وبيان م�ضدرها ومدى 
�ضحة ح�ضابها ، وارفاق ن�ضخة تف�ضيلية لك�ضوف احل�ضاب يظهر فيها ما جرى عليها من قيود يف اجلانبن ، وتاريخ اخر قيد . 
وقدرت مبلغ ع�ضرة االف درهم امانة م�ضروفات واتعاب اخلبري ، كلفت املدعي ب�ضدادها يف خزانة املحكمة. وحددت لها املحكمة 

. Ch1.C.14 جل�ضة يوم االحد  املوافق 2٠17/6/11 ال�ضاعة 3٠ : 9 �ضباحا يف القاعة

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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ن����دوة الثقافة  ال��ع��ل��م��ي يف  ن����ادي االإم������ارات  ع��ق��د 
البحث  »دور  بعنوان  رم�ضانيا  جمل�ضاً  وال��ع��ل��وم 
العلمي يف اإ�ضعاد ال�ضعوب« بح�ضور االأ�ضتاذ �ضلطان 
�ضقر ال�ضويدي رئي�س جمل�س االإدارة ود. عي�ضى 
ب�ضتكي ع�ضو جمل�س االإدارة رئي�س نادي االإمارات 
املجل�س  يف  و�ضارك  احل�ضور  من  ونخبة  العلمي 
ا�ضت�ضاري  العلماء  �ضلطان  عبدالعزيز  حممد  د. 
ج��راح��ة امل���خ واالأم�����ن ال��ع��ام جلمعية االإم�����ارات 
الرئي�ضي  م���راد  اأح��م��د  وال��ربوف��ي�����ض��ور  ال��ط��ب��ي��ة، 
عميد كلية العلوم يف جامعة االإمارات، ود. حبيبة 
ال�ضفار مديرة مركز التقنية احليوية يف جامعة 
مدير  نائب  احلو�ضني  اأم��اين  واملهند�ضة  خليفة، 
علي  ود.  للطاقة،  ن��واه  �ضركة  يف  املحاكاة  اأجهزة 
بجامعة  احليوية  الهند�ضة  اأ�ضتاذ  النقبي  ه��الل 
باحث  احل���ارث���ي  ح�����ض��ن  اأح���م���د  ود.  االإم��������ارات، 
للعلوم  م�ضدر  مبعهد  الكيميائية  الهند�ضة  يف 
�ضركة  رئي�س  ال�ضام�ضي  وحممد  والتكنولوجيا، 
�ضلطان الرئي�س  عثمان  واملهند�س  روبوهايتك، 
املتكاملة  االإم��ارات لالت�ضاالت  التنفيذي ل�ضركة 
االإقليمي  امل��دي��ر  ك��ي��الين  ب�ضار  واملهند�س  »دو«، 
عي�ضى  ال��دك��ت��ور  اجلل�ضة  واأدار   ،IBM ل�ضركة 
�ضقر  ل�ضلطان  بكلمة  املجل�س  ا�ضتهل  ب�ضتكي. 
التزام  واأكد على  ال�ضويدي رحب فيعا باحل�ضور 
جلياً  يج�ضد  ال��ذي  ال�ضنوي  اللقاء  بهذا  ال��ن��دوة 
متازج العلم مع روحانيات ال�ضهر الكرمي، فخالل 
يناق�س  جمل�س  يعقد  ع��ام  كل  من  رم�ضان  �ضهر 

م��زي��د من  وت��ط��رح  امل��ج��ال  ت���ري  ق�ضية علمية 
االأفكار واالإبداعات.

 واختيار مو�ضوع هذا العام »دور البحث العلمي يف 
اإ�ضعاد ال�ضعوب« يعك�س الهدف االأول لقادة الدولة 
وهو االإن�ضان واإ�ضعاده.. هذا الهدف الذي �ُضّخرت 
االإمكانات،  وك���ل  وال��ط��اق��ات  اجل��ه��ود  اأج��ل��ه  م��ن 
االإمارات  اأبناء  املقيمن ومن  و�ضمل اجلميع من 

داخل الدولة وخارجها.
اأن  اإىل  واأ�ضار  ب�ضتكي باحل�ضور  د. عي�ضى  ورحب 
ال�ضعوب  اإ�ضعاد  العلمي ودوره يف  البحث  مو�ضوع 
امل�ضتدامة يف  التنمية  االأ�ضا�س لتحقيق  هو حجر 
ظل امل�ضاعي احلثيثة واملدرو�ضة يف اإبراز وت�ضجيع 
االإيجابي  الوعي  االبتكار وتنويع جماالته ون�ضر 
والعملية  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  واإي���ج���اد  امل��ج��ت��م��ع  يف 
وا�ضتدامة  وال�ضعادة  الرفاة  لتحقيق  املنا�ضبتن 

االقت�ضاد يف الدولة.
واأ�ضاف ب�ضتكي اأن اجلل�ضة �ضتناق�س عدة حماور 

وهي:
االأجندة  يف  ودوره  العلمي  البحث  تعريف   .1
ال��وط��ن��ي��ة وامل�����ض��رية ال��ت��ن��م��وي��ة ل��دول��ة االإم�����ارات 

العربية املتحدة
العلماء  ت����واج����ه  ال���ت���ي  ال���ت���ح���دي���ات  اأب�������رز   .2
واالأك����ادمي����ي����ن وال��ب��اح��ث��ن يف دول�����ة االإم������ارات 

دعم  القطاع اخلا�س يف  دور   .3 املتحدة  العربية 
البحث العلمي والعلماء

جمال  يف  اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  امل����ب����ادرات  اأه����م   .4
البحث العلمي يف الوقت الراهن وما هي اخلطط 

امل�ضتقبلية 
والبحث  اال���ض��ت��ك�����ض��اف  روح  ت��ن��م��ي��ة  ك��ي��ف��ي��ة   .5

العلمي عند طالب اجلامعة وال�ضباب االإماراتي
اإ�ضعاد  يف  وال��ع��ل��م��اء  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  دور   .6

ال�ضعوب.
العلمي عن�ضر من عنا�ضر  البحث  اأن  واأك��د على 
البحث  ق�ضم  وقد  وا�ضتمراريتها،  ال�ضعوب  تقدم 

العلمي اإىل ثالثة اأق�ضام:
الفيزياء  )علوم  االأ�ضا�ضية  العلمية  البحوث    )1

والكيمياء والريا�ضيات(
)الهند�ضة  التطبيقية  العلمية  ال��ب��ح��وث    )2

والطب وال�ضناعة(
)منتجات  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ب��ح��وث    )3

جتارية(.
الوطنية  اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  اأن  ب�����ض��ت��ك��ي  واأ����ض���اف 
ال�ضيخ  ال�ضمو  ���ض��اح��ب  اأط��ل��ق��ه��ا  ال��ت��ي  ل��الب��ت��ك��ار 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد 
ال���������وزراء ح���اك���م دب�����ي )حفظه  رئ���ي�������س جم��ل�����س 
لل�ضيا�ضة  الرئي�ضية  امل��ظ��ل��ة  ت�ضكل  ورع����اه(  اهلل 

وتهدف  واالب��ت��ك��ار.  والتكنولوجيا  للعلوم  العليا 
 2021 االإم����ارات  روؤي���ة  حتقيق  اال�ضرتاتيجية 
على  ابتكاراً  ال��دول  اأك��ر  ال��دول��ة �ضمن  يف جعل 
م�ضتوى العامل بحلول اليوبيل الذهبي لالحتاد.

قطاعات  �ضبعة  يف  اال�ضرتاتيجية  ه��ذه  وتتمركز 
يف ال������دول )ال���ن���ق���ل – ال�����ض��ح��ة – ال��ت��ع��ل��ي��م – 
 – – الف�ضاء  املتجددة  – الطاقة  املياه  م�ضادر 

التكنولوجيا(.
فاالبتكار يف هذه القطاعات ال�ضبعة يجعل الدولة 
اإىل  �ضتنطلق  البرتول فح�ضب بل  ال تعتمد على 
االآن  �ضنة من  بعد مئة  اقت�ضاد م�ضتدام حتى ما 

وذلك لعدم االعتماد على دخل واحد.
وعرفت د. حبيبة ال�ضفار البحث العلمي باعتباره 
موجودة  م�ضكلة  حلل  اأفكار  اأو  معلومات  جتميع 
يف املجتمع، وتطور البحث العلمي باالعتماد على 
معينة  م�ضكلة  حلل  تطرح  اأ�ضئلة  وعلى  اخل��رباء 

باالإ�ضافة اإىل االإح�ضاءات والبيانات.
اأ�ضافت  ال�ضحي  املجال  يف  العلمي  البحث  وع��ن 
اأن هناك اأمرا�س مزمنة تكلف ما يقارب 40% 
من ميزانية ال�ضحة لعالجها، وا�ضتخدام البحث 
العلمي يقلل تلك النفقات النه يطرح عالج بديل 

من املمكن اأن يكون اأكر فاعلية واأقل تكلفة.
واأ�ضارت املهند�ضة اأماين احلو�ضني اإىل اأن البحث 

يف  منتهية  غ��ري  ل��ع��وامل  ا�ضتك�ضاف  ه��و  العلمي 
مزيد  تتطلب  والتقدم  والتنمية  امل��ج��االت،  �ضتى 
القدرات  وب��ن��اء  وال��ت��ط��وي��ر  العلمي  ال��ب��ح��ث  م��ن 

االإن�ضانية وا�ضترياد التكنولوجيا.
وحول التحديات التي تواجه البحث العلمي اأ�ضار 
التفرغ  اأن  العلماء  �ضلطان  عبدالعزيز  حممد  د. 
هو اأهم التحديات فال يوجد تفرغ للطبيب حتى 
ي�ضتطيع اأن يجتهد ويبحث ويخرج بنتائج متثل 
اإ�ضافة يف جمال تخ�ض�ضه، باالإ�ضافة اإىل الناحية 
ونق�س  العلمي  البحث  تكاليف  وارت��ف��اع  امل��ادي��ة 

الباحثن وامل�ضاعدين.
%90 من  اأن  ال��ن��ق��ب��ي  ه���الل  ع��ل��ي  د.  واأ����ض���اف 
اأن  على  واأك���د  اجلامعات  يف  متواجدين  العلماء 
اهم التحديات هي التفرغ وعدم وجود م�ضاعدين 
الدوريات  يف  الن�ضر  �ضعوبة  اإىل  اإ�ضافة  باحثن 

العلمية وتقبل املجتمع للنظرية ونتائجها.
ب��اأن عدم  احل��ارث��ي  اأح��م��د ح�ضن  املهند�س  وعلق 
العلمي  البحث  جمال  يف  امل�ضاعدة  املعدات  توفر 
وجود  م�ضكلة  ك��ذل��ك  �ضيانتها،  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة 
فهناك  العلمية  التخ�ض�ضات  مبختلف  باحثن 
تخ�ض�ضات علمية مهمة ولكنها ال ترتبط ب�ضوق 
العمل فيعزف الكثريون عن الدرا�ضة فيها، كذلك 
يتيح  ال  وال���ذي  ل��الك��ادمي��ن  التدري�ضي  ال��ع��بء 

ملتابعة  التحفيز  وغ��ي��اب  العلمي  للبحث  فر�ضة 
االأفكار.

واأ�ضافت د. ال�ضفار اأن اإحباط العلماء والباحثن 
من اأهم التحديات فر�ضائل الدكتوراه واملاج�ضتري 
ي��ب��ح��ث وي���ع���م���ل ويخرج  ال���ط���ال���ب  دل���ي���ل  خ����ري 
باطروحة لتو�ضع على االأرف��ف وال ي�ضتفاد منها 

اال طالب اخر يكمل اأطروحة م�ضابهة.
وع��ل��ق د. اأح��م��د م����راد ب����اأن اأه����م ال��ت��ح��دي��ات هي 
احل�ضول على البيانات التي كثرياً ما تكون غري 
متطابقة ومتفرقة من مكان الآخر، لذلك نحن 
ب��ح��اج��ة اإىل م��رك��ز جل��م��ع ال��ب��ي��ان��ات ال��ت��ي تخدم 

البحث العلمي مبختلف تخ�ض�ضاته.
واأ����ض���اف امل��ه��ن��د���س ع��ث��م��ان ���ض��ل��ط��ان ب����اأن معظم 
ال��ك��ربى ل��دي��ه��ا �ضندوق  ال�����ض��ن��اع��ي��ة  ال�����ض��رك��ات 
املنظومة  �ضميم  يف  يدخل  وه��و  العلمي  للبحث 
االقت�ضادية لل�ضركة، باعتباره اأداة تطوير هامة.

 IBM �ضركة  اأن  كيالين  ب�ضار  املهند�س  واأ���ض��ار 
للبحث  �ضنويا  دوالر  مليار   6 ح���وايل  تخ�ض�س 
املمنهج واملنظم، وهناك جمموعات عمل  العلمي 
براءات  املطلوب منهم  وكل  العمل  لهذا  متفرغة 
اخرتاع، اإال اأن االأمر يتطلب مزيد من الباحثن 

خا�ضة يف جمال االقت�ضاد الرقمي.
جتربته  اإىل  ال�ضام�ضي  حممد  املهند�س  واأ���ض��ار 
ك��م��خ��رتع ���ض��اب واأن����ه م��ن اأج���ل ت��ط��وي��ر مهاراته 
وت�ضويق منتجه اأ�ض�س �ضركة متخ�ض�ضة يف جمال 

الربوت.

هيئة اآل مكتوم اخلريية تقدم 300 األف 
درهم لدعم بحوث جامعة اأبوظبي

•• دبي-وام:

اأن�ضطة  األف درهم لدعم   300 اآل مكتوم اخلريية  قدمت هيئة 
�ضعادة  و�ضلم  الطلبة.  �ضندوق  “ و  اأبوظبي  “ جامعة  بحوث  و 
�ضمو  مكتب  م��دي��ر  الهيئة  اأم��ن��اء  جمل�س  ع�ضو  ال�ضايغ  م���ريزا 
ال�ضيخ حمدان بن را�ضد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية “ 
�ضيك الدعم “.. اإىل �ضعادة علي �ضعيد بن حرمل الظاهري رئي�س 
جمل�س جامعة اأبوظبي التنفيذي. واأ�ضاد الظاهري مببادرة �ضمو 
ال�ضيخ حمدان بن را�ضد اآل مكتوم . مثمنا اهتمام �ضموه باأبنائه 

والعملية  اجل��ام��ع��ات  م��ن  وغ��ريه��ا  اأب��وظ��ب��ي  جامعة  يف  الطلبة 
التعليمية ب�ضكل عام. ووجه �ضكر وتقدير اجلامعة �� اإدارة وطلبة �� 
اإىل �ضمو ال�ضيخ حمدان بن را�ضد اآل مكتوم راعي الهيئة على هذه 
املبادرة واإىل هيئة اآل مكتوم اخلريية. واأكد �ضعادة مريزا ال�ضايغ 
اجلامعات  يف  التعليمية  امل�ضرية  ب��دع��م  �ضموه  واه��ت��م��ام  ح��ر���س 
التميز  ع��ل��ى  وت�ضجيعهم  ال��ط��ل��ب��ة  ب��اأب��ن��ائ��ه  اه��ت��م��ام��ه  اإط�����ار  يف 
اآل  را�ضد  بن  حمدان  ال�ضيخ  �ضمو  اإ�ضهامات  اىل  م�ضريا  العلمي. 
واالإم���ارات  زاي��د  وجامعات  العليا  التقنية  كليات  ودعمه  مكتوم 

والربيطانية يف دبي وجامعة اأبوظبي وغريها من اجلامعات.

» وطني الإمارات « : اأهمية التعاون مع املدار�س لتعزيز ثقافة و قيم التطوع
•• دبي-وام:

قال �ضعادة �ضرار بالهول الفال�ضي مدير موؤ�ض�ضة وطني االإمارات .. اإن املوؤ�ض�ضة بداأت 
درا�ضة نتائج االأعمال التطوعية التي و�ضعت �ضمن خطة عملها و با�ضرت بتنفيذها 

خالل �ضهر رم�ضان الكرمي متا�ضيا مع “ عام اخلري » .
ال�ضباب  ي�ضتقطب  ال��ذي  امل��ي��داين  التطوعي  العمل  اإع���داد  على  الرتكيز  اإىل  م�ضريا 

اإ�ضافة اإىل تر�ضيخ ثقافة ارتباط رقي وازدهار اأي جمتمع مبدى وعي اأفراده.
اأن جتربة التعاون مع املدار�س لال�ضتفادة من  واأ�ضاف بالهول يف ت�ضريح له ام�س.. 
الطلبة يف اأعمال التطوع الرم�ضانية يف “ خيام االإفطار “ اأثبت اإدراك ووعي الطلبة 
بقيم التطوع الوطنية م�ضريا اإىل اأهمية اأن يكر�س ال�ضخ�س جهوده التطوعية مل�ضاعدة 
االآخر ل�ضالح املجتمع ورفع م�ضتوى اخلدمة فيه. واأ�ضار اإىل حيوية واإيجابية الطلبة 

امل�ضاركن يف الربامج الرم�ضانية من خالل ما يعززون من قيم الت�ضامح والتما�ضك .. 
مو�ضحا اأنه دور وطني واجتماعي يجب اإعطاء الفر�ضة للجميع للم�ضاركة فيه. ونوه 
بر�ضالة  املتطوع  الطالب  امليداين هو تعريف  التطوعي  العمل  اأهم عوامل جناح  باأن 
املوؤ�ض�ضة واأهدافها واأهمية اأن يقدم العمل الذي يتما�ضى مع اإمكاناته وتنفيذ االأعمال 
العمل  �ضاعات  وع��دد  املتطوع  م��ن  املطلوب  ال��وق��ت  حتديد  اإىل  اإ���ض��اف��ة  ب��ه��ا..  املكلف 
حتى ال يتعار�س مع وقته واالهتمام ب�ضرح االأعمال التي يكلف بها. وب�ضاأن ان�ضمام 
املوؤ�ض�ضة اإىل االحتاد العربي للتطوع قال �ضرار بالهول .. اإن وطني االإمارات حتر�س 
�� على تعزيز دورها يف تر�ضيخ الهوية الوطنية واملواطنة  �� من خالل مبادراتها كافة 
اأن ان�ضمام  ال�ضاحلة والتعاون امل�ضرتك مع اجلهات واملوؤ�ض�ضات احلكومية . واأ�ضاف 
اآفاق جديدة للعمل التطوعي مما يعزز ثقافة التطوع الذي  املوؤ�ض�ضة لالحتاد يفتح 

يعد من اأهم عوامل تنمية التالحم املجتمعي لدى االأفراد.

جمل�س رم�ضاين حول دور البحث العلمي يف اإ�ضعاد ال�ضعوب

مناف�ضة قوية للفوز باملراكز الوىل بني مت�ضابقي دبي الدولية للقراآن الكرمي
•• دبي-الفجر:

ت���ت���وايل اأم�����ض��ي��ات دب���ي ال��رم�����ض��ان��ي��ة م���ن خ���الل االأج�����واء 
االإميانية والروحانية لل�ضهر الكرمي �ضمن فعاليات اليوم 
فعاليات  �ضمن  الكرمي  للقراآن  الدولية  للم�ضابقة  ال�ضابع 
ج��ائ��زة دب��ي ال��دول��ي��ة ل��ل��ق��راآن ال��ك��رمي يف دورت��ه��ا احلادية 
وذلك  اخلري” 1438ه�/2017  “عام  دورة  والع�ضرين 
بتناف�س 9 مت�ضابقن باأ�ضوات قراآنية ندية يف قاعة م�ضرح 
غرفة جتارة و�ضناعة دبي بح�ضور �ضعادة امل�ضت�ضار ابراهيم 
واأع�ضاء  للجائزة  املنظمة  اللجنة  رئي�س  بوملحه  حممد 
اللجنة املنظمة وعدد من رجال ال�ضلك الدبلوما�ضي الذين 
وبح�ضور  امل�����ض��اب��ق��ة،  يف  ب��الده��م  مل�����وؤازرة ممثلي  ح�����ض��روا 
ال�ضابع للم�ضابقة كل من  اليوم  امل�ضوؤولن ورعاة  عدد من 
واالإن�ضانية،  اخلريية  لالأعمال  را�ضد  بن  حممد  موؤ�ض�ضة 
 ،)BMW( اإم �ضي اإيه جي  وم�ضاريع قرقا�س، وموؤ�ض�ضة 
احل�ضور  وجمهور  املت�ضابقن،  مرافقي  من  عدد  وح�ضور 

املتابعن لفعاليات امل�ضابقة الدولية.
»ويف  �ضعار  حت��ت  اأم�����س  امل�ضابقة  ت�ضفيات  يف  ���ض��ارك  وق��د 
اآدم عمر  اإن��و  كل من: حممد  املتناف�ضون«  فليتناف�س  ذلك 
من نيجريا، حممد حممد جنيب جادو اإ�ضماعيل طه من 
م�ضر، ر�ضيد بن عبدالرحمن العالين من تون�س، زكريا بن 
عي�ضى �ضافعي من اململكة املتحدة، �ضاه روح حممد جونوف 
من تتار�ضتان، حممد توري من الكونغو برازافيل، حممد 
ك���وت���روف من  ع��ب��دال��ك��رمي  ال��ربت��غ��ال، ح�ضن  م��ن  داوود 

كازاخ�ضتان، وهابيمانا مكن من رواندي.
م�ضر  جلمهورية  العام  القن�ضل  حامد  اأحمد  �ضعادة  وقال 
والع�ضرين  احلادية  دورتها  يف  اجلائزة  اإن  بدبي:  العربية 
وتت�ضمن  ع��ام  بعد  عاما  االإ�ضالمي  العامل  يف  قيمة  ت��زداد 
اأقطار  �ضتى  م��ن  مائة  ع��ن  زادوا  مت�ضابقن  بها  امل�ضاركة 
واالإ�ضالمية  العربية  ال���دول  يف  لبالدهم  ممثلن  ال��ع��امل 
دولية متميزة  االأخ��رى، وهي جائزة  ال��دول  واجلاليات يف 

على  بدايتها  منذ  �ضنويا  امل�ضري  اجلانب  يحر�س  راقية 
انتقاء خري ممثلن بها من املت�ضابقن امل�ضرين املتميزين 
يف  واالأوق���اف  االإ�ضالمية  ل�ضوؤون  ا  وزارة  تر�ضحهم  الذين 
التي  املحلية  امل�ضابقات  �ضمن  ك��ب��رية  ت�ضفية  بعد  م�ضر 
تقام باملحافظات للذكور واالإناث حلفظة كتاب اهلل يف هذا 
لرئي�س  والتقدير  ال�ضكر  امل�ضري  القن�ضل  وق��دم  ال�ضاأن. 
وعلى  امل�ضابقة  على  والقائمن  املنظمة  اللجنة  واأع�����ض��اء 
م�ضت�ضار  بوملحه  حممد  اإبراهيم  امل�ضت�ضار  �ضعادة  راأ�ضهم 
واالإن�ضانية  الثقافية  لل�ضوؤون  دب��ي  حاكم  ال�ضمو  �ضاحب 
وال�ضكل  امل��ب��ذول��ة  ج��ه��وده��م  على  املنظمة  اللجنة  رئي�س 
االأمثل الذي تخرج به اجلائزة لترتبع على راأ�س امل�ضابقات 
امل�����ض��ري حممد  ال��دول��ي��ة، وق���ال احل��م��د هلل ف���اإن املت�ضابق 
حممد جنيب جادو قد اأجاد يف امل�ضابقة واأجاب على اأ�ضئلة 
جلنة التحكيم دون تنبيه و هذا اأمر م�ضرف لنا واأ�ضعدنا مع 
التناف�س ال�ضريف واملحمود حلفظة كتاب اهلل والذي يعود 
اإيجابا باخلري الأبناء املجتمعات وبالنظر لقيمة جائزة دبي 
الفريد  القراآين  العر�س  العاملية يف هذا  الدولية ومكانتها 
التوفيق للجميع  �ضنويا ونتمنى  واملتجدد  واملتميز  الناجح 

يف كافة مراحل امل�ضابقة.
كما قال �ضعادة لطفي بن عامر القن�ضل العام للجمهورية 
الكرمي  للقراآن  الدولية  دب��ي  جائزة  اإن  بدبي:  التون�ضية 
عريقة يف العامل العربي واالإ�ضالمي، وهي فر�ضة توفرها 
دبي لتكرمي حفظة كتاب اهلل يف هذا ال�ضهر املبارك واالأجواء 
االإميانية الروحانية، واأ�ضبحت اجلائزة وهي ت�ضل يف هذا 
العام لدورتها احلادية والع�ضرين حمطة مهمة يف العامل 
العلم  وطالب  والعلماء  القراآن  حفظة  لتكرمي  االإ�ضالمي 
وت�ضجيع وامل�ضلمن يف م�ضارق االأر�س ومغاربها على حفظ 

كتاب اهلل واالعتناء به.
هذا  يف  االإ����ض���ارة  جت��در  اإن���ه  التون�ضي  القن�ضل  واأ���ض��اف 
اأ�ضباب ات�ضاع وتطور وجناح امل�ضابقة  اأنه من  اإىل  االإط��ار 
هو ح�ضن التنظيم وحنكة اللجنة املنظمة وجهدها الكبري 

لهذه اجلهود  والتقدير  ال�ضكر  لهم  اال�ضتثنائي ومقدما 
امل��ب��ارك��ة لت�ضم اجل��ائ��زة يف ه���ذا ال��ع��ام اأك���ر م��ن 100 
متوا�ضلة  التون�ضي  اجلانب  م�ضاركة  اإن  وق��ال  مت�ضابق، 
منذ بدء امل�ضابقة بفعالياتها وعلى غرار ما �ضبق يف ال�ضنة 
ر�ضيد  لل�ضاب  املتميزة  للم�ضاركة  هلل  واحل��م��د  املا�ضية، 
ال�ضوؤون  وزارة  ر�ضحته  وال��ذي  امل�ضابقة  هذه  يف  العالين 
الدينية يف بالدنا بعد م�ضاركات له حمليا وخارجيا فاز 
وقال  وللجميع.  موفقا  حظا  ل��ه  ونتمنى  معظمها،  يف 
املت�ضابق امل�ضري حممد حممد جنيب جادو اإ�ضماعيل طه 
الكرمي  القراآن  بكلية  الثالثة  بالفرقة  طالب  عاماً   23
بجامعة االأزهر يف طنطا، اإنه بداأ احلفظ منذ عمر 14 
جزء  حفظ  ب��واق��ع  اأ�ضهر   6 خ��الل  احلفظ  واأك��م��ل  �ضنة 
ب��داأ احلفظ �ضغرياً  ل��ق��راآن يف االأ���ض��ب��وع، وق��د  كامل منا 
اأن تويف لي�ضبح  ال��ذي ما لبث  على يد وال��ده رحمه اهلل 
حممد يتيماً وم�ضوؤواًل عن اأ�ضرته وقد �ضجعته والدته يف 
احلفظ يف الكتَّاب على يد �ضيخه ال�ضيخ عبدالباري، وله 
اأخ واأختان يدر�ضون يف االأزهر ويحفظون القراآن، ويقوم 
هو برعايتهم ويعمل ب�ضكل موؤقت لك�ضب معي�ضتهم حيث 
ال دخل وال معيل لهم اإال اهلل تعاىل ويزرع ب�ضع قراريط 
�ضارك يف م�ضابقات حملية يف  االأر���س، وقد  ب�ضيطة من 
م�ضر فاز فيها مبراكز متقدمة منها م�ضابقة كلية القراآن 
بها. وعن م�ضاركته يف اجلائزة قال  التي يدر�س  الكرمي 
اأج��اد يف االأداء  اإن��ه  املت�ضابق امل�ضري حممد جنيب ج��ادو 
يف امل�ضابقة واأجاب على كل االأ�ضئلة ومل يح�ضل على اأي 
تنبيه من جلنة التحكيم، وقد ر�ضحته وزارة االأوقاف يف 
م�ضر بعد ت�ضفيات فيا ملحافظات، وقال اإنه كان قد فقد 
عاماً   20 الرت�ضيح  �ضن  ك��ان  عندما  امل�ضاركة  يف  االأم���ل 
21 عاماً ومع تعديل ال�ضن ورفعه  وكان حينئذ يف عمر 
الفر�ضة  جاءته  املا�ضي  العام  م�ضابقة  يف  عاماً   25 اإىل 
لهذه  تر�ضيحه  ليتم  باالأ�ضباب  واأخ��ذ  تعاىل  اهلل  بف�ضل 
يكمل  اأن  امل�ضتقبل  يتمنى يف  اإن��ه  وق��ال  املباركة،  امل�ضابقة 

درا�ضته العليا للدكتوراه يف كلية القراآن الكرمي وي�ضبح 
داعيا  ويكون  وال��ق��راءات  والتف�ضري  القراآن  علوم  عاملا يف 
اإىل اهلل باحلكمة واملوعظة احل�ضنة، وعن تاأثره بحفظه 
للقراآن والعمل به قال: “اإن هذا القراآن يهدي للتي هي 
اأقوم”. كما قال املت�ضابق التون�ضي ر�ضيد بن عبدالرحمن 
ال��ع��ايل للخطابة  املعهد  ت��خ��رج م��ن  21 ع��ام��اً  ال��ع��الين 
يف  وال��ده  يعمل  الزيتونة،  بجامعة  بالقريوان  واالإر���ض��اد 
التجارة وبداأ احلفظ يف عمر اخلام�ضة واأكمل احلفظ يف 
عمر ال�ضابعة ع�ضرة بعد فرتة توقف، وكان يحفظ بواقع 
اأكر من ن�ضف القراآن  �ضفحة واح��دة يوميا كما حفظ 
حتفيظ  وحلقة  باملنزل  وال��دي��ه  بت�ضجيع  عامن  خ��الل 
االإم���الء مب�ضجد عقبة ب��ن ن��اف��ع، وه��و اأك��رب اإخ��وت��ه وله 
التون�ضي  املت�ضابق  واأ���ض��اف  ال��ق��راآن.  يحفظان  واأخ  اأخ��ت 
الوطنية  املحلية  امل�ضابقات  يف  �ضارك  اإن��ه  العالين  ر�ضيد 
يف تون�س وح�ضل على مراكز متقدمة، و�ضارك خارجيا يف 
م�ضابقات املغرب وتركيا والبحرين وتون�س وقد ر�ضحته 
وزارة ال�ضوؤون الدينية التون�ضية بعد ت�ضفيات عديدة وهو 
وقال  �ضنوات،  منذ  واأخبارها  دب��ي  جائزة  م�ضابقة  يتابع 
بن�ضيحة  اأخذا  للقراآن ويراجعه يوميا  تاأثر بحفظه  اإنه 
العلماء الأن للقراآن بركة يف احلياة وياأمل اأن يكمل درا�ضته 
ال�ضرعية  للعلوم  مدر�ضا  ويكون  ال��دك��ت��وراه  حتى  العليا 
وعلوم القراآن والقراءات وتعليمه وداعيا اإىل اهلل وين�ضر 
القراآن ويف�ضره للنا�س. وقال املت�ضابق النيجريي حممد 
اإنه بداأ  20 عاما طالب يف الثانوية العامة  اآدم عمر  اإنو 
5 �ضنوات وكان يحفظ �ضفحتن يوميا  احلفظ يف عمر 
17 عاما يف حلقات امل�ضجد  وانتهي من احلفظ يف عمر 
وبت�ضجيع والديه فوالده يحفظ القراآن كامال ووالدته 
الف�ضحى وهي  العربية  اللغة  20 ج��زءا وتعرف  حتفظ 
التي علمته اللغة العربية، وله 14 اأخا واأخت وجميعهم 
ي��ح��ف��ظ��ون ال����ق����راآن، وق����د ����ض���ارك يف م�����ض��اب��ق��ات حملية 
وم�����ض��اب��ق��ة خ��ارج��ي��ة ب��ال�����ض��ع��ودي��ة وح��ق��ق امل��رك��ز الثاين. 

•• ال�صارقة –الفجر:

احتفل اإدارة مدر�ضة احلمرية للتعليم 
ب��ف��وز طالبها  وال���ث���ان���وي  االأ���ض��ا���ض��ي 
ب���ث���الث ج���وائ���ز م�����ض��رح��ي��ة يف اإط����ار 
املدر�ضة  بها  ت�����ض��ارك  ال��ت��ي  االأن�����ض��ط��ة 
اأجندة وزارة الرتبية والتعليم  �ضمن 
. وحققت مدر�ضة احلمرية احلمرية 
االول  جوائز  بثالث  بفوزها  تكرميا 
اأف���������ض����ل ع����ر�����س م�������ض���رح���ي ل������الداء 
اجلماعي املتميز عن م�ضرحية )ر�ضا 
واخل��ي��ط��ان ( وج��ائ��زة اأح�����ض��ن اخراج 

م�ضرحي ا�ضرف جالل اأمن  وجائزة 
اح�ضن ممثل للطالب �ضلطان مبارك 
اختتام  اإط������ار  يف  اجل����وائ����ز  وج������اءت 
املدر�ضي  امل�����ض��رح  م��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات 
وق���د ف����ازت م��در���ض��ة وق���د مت تكرمي 

املدر�ضة مل�ضاركتها الفعالة.
ويف هدا ال�ضدد احتفلت اإدارة املدر�ضة 
ح�ضور  و���ض��ط  امل�����ض��رح��ي��ن  بالطلبة 
تهناأة  ومت  واال���ض��ت��اده  املدر�ضة  مدير 
ال��ط��ل��ب��ة ع��ل��ى ج��ه��وده��م ال��ف��ن��ي��ة وما 
ا�ضتح�ضان  نالت  عرو�س  من  قدموه 

جلنة التحكيم .

مدر�ضة احلمرية للتعليم الأ�ضا�ضي 
والثانوي حتتفل بفوزها بثالث 

جوائز م�ضرحية
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العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/305  تنفيذ عقاري   
انرتنا�ضيونال  2-امل��ا���ض��ة  اي  يف  ب��ي   - ليمتد  للعقارات  واي��د  وورل���د  املا�ضة  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
للتطوير العقاري - �س ذ م م  3-املا�ضة انرتنا�ضيونال للو�ضاطة العقارية - �س ذ م م  جمهويل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بريجيتي �ضيلفي �ضيمال   نعلنكم باحلكم ال�ضادر يف الدعوى 
رقم 2٠15/4٠٠ عقاري كلي يوم االربعاء  بتاريخ  2٠16/9/2٨ واملعدل باال�ضتئناف رقم 2٠16/541 
عقاري  باعتباره �ضندا تنفيذيا وذلك 1- بالزامكم ب�ضداد مبلغ وقدره )9973٨4( درهم والفائدة 
القانونية بواقع 9% حتى متام ال�ضداد  وت�ضليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 
يوم من تاريخ ن�ضر هذا االعالن  2-ببطالن اتفاقية بيع الوحدة العقارية رقم )2٠1( بامل�ضروع 
امل�ضمى )يورو تاور - �ضابقا- كري�ضتال بلو - حاليا( واملوؤرخة 2٠1٠/12/16 -  وعليه فان املحكمة 
�ضتبا�ضر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 

رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/344  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �ضدهما/1-كينيث كري�ضتوفر هول 2-اماندا هول  جمهويل حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/بنك ات�س ا�س بي �ضي ال�ضرق االو�ضط املحدود وميثله : احمد 
عقاري   2٠16/٨19 رق��م  الدعوى  يف  ال�ضادر  باحلكم  نعلنكم  علي    اآل  رم�ضان  ح�ضن 
بالزامكم   -1 وذل��ك  تنفيذيا  �ضندا  باعتباره  بتاريخ  2٠17/2/15   االرب��ع��اء   ي��وم  كلي 
متام  حتى   %9 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره��م   )7177٠5.2٠( وق���دره  مبلغ  ب�ضداد 
ال�ضداد  وت�ضليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�ضر 
هذا االعالن.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/355   تنفيذ �شرعي  
االقامة  حمل  جمهول  حن�ضول   �ضيف  حممد  احمد  �ضده/1-  املنفذ  اىل 
�ضافاجي - فاطمة بعد اال�ضالم   انا توليفنا  التنفيذ/جالينا  مبا ان طالب 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  طاهر   احمد  ح�ضن  عبداهلل   : وميثله 
املذكورة اعاله والزامك تنفيذ احلكم   ال�ضادر يف الدعوى رقم 2٠16/115٨ 
�ضامال  دره��م(   54٠( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�ضداد  م�ضلمن  نف�س  اح��وال 
فان  وعليه  م��ن��ط��وق��ه.   وف��ق  اال�ضتحقاق  ت��اري��خ  م��ن  وامل�����ض��اري��ف  للر�ضوم 
املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/3287  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- الفهيم لل�ضناعات اال�ضمنتية - �س ذ م م   جمهول حمل االقامة 
مبا اأن املدعي/مارية امبارو ا�ضينا�س د ليون   قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )21293 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )25٠٠ 
  )MB171287074AE( ال�����ض��ك��وى رق���م  وامل�����ض��اري��ف   وال��ر���ض��وم  دره����م( 
وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء  املوافق 2٠17/7/4  ال�ضاعة ٨.3٠ �ضباحا  بالقاعة  
Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1654  عمايل جزئي             
اأن املدعي/ اب��راء للحفالت   جمهول حمل االقامة مبا  اىل املدعى عليه/1- 
املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  فران�ضي�ضكو    �ضابالدا  يلفريا 
مب�ضتحقات عمالية وقدرها )17٨35 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2٠٠٠ درهم( 
  )MB169230921AE/2017( ال�ضكوى  رقم  وامل�ضاريف   والر�ضوم 
٨.3٠ �ضباحا   ال�ضاعة  امل��واف��ق 2٠17/6/12   االث��ن��ن   ي��وم  لها جل�ضة  وح��ددت 
بالقاعة  Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1696  عمايل جزئي             
اأن املدعي/ اب��راء للحفالت   جمهول حمل االقامة مبا  اىل املدعى عليه/1- 
م��اري�����ض��ي��ل ت��ي��ن��رتو ك��ان��ي��ت��ي  ق��د اأق����ام عليك ال���دع���وى وم��و���ض��وع��ه��ا املطالبة 
مب�ضتحقات عمالية وقدرها )56775 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2٠٠٠ درهم( 
وحددت    )MB169230855AE( ال�ضكوى  رقم  وامل�ضاريف   والر�ضوم 
مبكتب  �ضباحا    ٨.3٠ ال�ضاعة    2٠17/6/15 املوافق  اخلمي�س   يوم  جل�ضة  لها 
القا�ضي  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3333  عمايل جزئي             

م   جمهول حمل  م  ذ  �س   - اال�ضمنتية  لل�ضناعات  الفهيم  عليه/1-  املدعى  اىل 
االقامة مبا اأن املدعي/انا ليزا مانزانو باتينو    قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )32554 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )25٠٠ 
  )MB171286720AE( ال�����ض��ك��وى رق���م  وامل�����ض��اري��ف   وال��ر���ض��وم  دره����م( 
�ضباحا    ٨.3٠ ال�ضاعة    2٠17/6/22 امل��واف��ق  اخلمي�س   ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت 
بالقاعة  Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2171  عمايل جزئي             
���س   جمهول حم��ل االقامة  م  د  اغ���وارا �ضتاندز - م  امل��دع��ى عليه/1-  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها  ا�ضابريو افيال   قد  اأن املدعي/جويف  مبا 
وتذكرة عوده مببلغ  درهم(  وقدرها )5٠3٠٠  املطالبة مب�ضتحقات عمالية 
)3٠٠٠ درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف    وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء  املوافق 
2٠17/6/2٠  ال�ضاعة ٨.3٠ �ضباحا  بالقاعة  Ch1.A.1   لذا فاأنت مكلف 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/3246  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- توا�ضي غورميت كاترينغ - �س ذ م م   جمهول حمل االقامة 
مبا اأن املدعي/اقبال احمد ا�ضرايل علي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )32155 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2٠٠٠ 
  )MB171760294AE( ال�ضكوى  رق��م  وامل�ضاريف   وال��ر���ض��وم  دره���م( 
�ضباحا    ٨.3٠ ال�ضاعة     2٠17/7/3 امل��واف��ق  االث��ن��ن   ي��وم  لها جل�ضة  وح���ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  القا�ضي   مبكتب 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1600  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-ذا ليدر لل�ضفر  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / 
مرمي احلبيب دحو   قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات 
عمالية وقدرها )24٠٠٠ درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3٠٠٠ درهم( والر�ضوم 
 )MB167103580AE(ال�ضكوى رقم  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف 
�س   ٨.3٠ ال�ضاعة    2٠17/6/21 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت 
قانونيا  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�ضور  لذا    Ch1.A.2 بالقاعة  
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3962  عمايل جزئي             

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-م��ط��ع��م وم��ق��ه��ي ج���ران���د اب���و ���ض��ق��رة - ف����رع  جمهول 
حم���ل االق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي / ع��ل��ي ع��ا���ض��ور ع��ل��ي حم��م��د ورده   ق���د اأق���ام 
 92٨5( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )3٠٠٠ دره�����م( وال���ر����ض���وم وامل�����ض��اري��ف ورقم 
الثالثاء  ي���وم  جل�ضة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB171860140AE(ال�ضكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  ال��ق��ا���ض��ي   مبكتب  ���س   ٨.3٠ ال�ضاعة    2٠17/6/13 امل��واف��ق 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2856  عمايل جزئي             

م م  جمهول  ذ  ���س   - اي�ضت لتجارة  ف��ورج ميدل  امل��دع��ي عليه / 1-ي���ورو  اىل 
اأقام  حمل االق��ام��ة مبا ان املدعي / عمران حيدر حيدر مهدي ر���ض��وي   قد 
 17٠٠٠( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2٠٠٠ دره�����م( وال���ر����ض���وم وامل�����ض��اري��ف ورقم 
ال�ضكوى)mb166293967ae( وحددت لها جل�ضة يوم االربعاء  املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا    Ch1.A.1 ب��ال��ق��اع��ة   ���س   ٨.3٠ ال�����ض��اع��ة    2٠17/6/14
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2675  عمايل جزئي             

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ع���ب���داهلل ع��م��ر ل��ل��ت��م��دي��دات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  جمهول 
اأق��ام عليك  املدعي / جهاجنري ع��امل عبداملتن   قد  ان  حمل االق��ام��ة مبا 
ال���دع���وى وم��و���ض��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ض��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )2462٨ 
وامل�����ض��اري��ف ورقم  وال��ر���ض��وم  دره����م(  ع���ودة مببلغ )1٠٠٠  وت���ذك���رة  دره����م( 
الثالثاء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت   )MB170992861AE(ال�ضكوى
املوافق 2٠17/6/2٠  ال�ضاعة ٨.3٠ �س بالقاعة  Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف 
او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2329  عمايل جزئي             

م  م  جمهول  ذ  ���س  ل��ل��م��ق��اوالت -  امل��دع��ي عليه / 1-���ض��رك��ة م��وغ��ال  اىل 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / مق�ضود اح��م��د ع��ا���ض��ق ح�����ض��ن   ق��د اأقام 
 3٠4٨٨( وقدرها  املطالبة مب�ضتحقات عمالية  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك 
دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2٠٠٠ دره���م( وال��ر���ض��وم وامل�����ض��اري��ف ورقم 
اخلمي�س    ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت   )mb170818765ae(ال�ضكوى
املوافق 2٠17/7/6  ال�ضاعة ٨.3٠ �س بالقاعة  Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/121  عمايل كلي              

اىل املدعي عليه / 1-بي كوي�ضت لال�ضتثمار - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / موهان توما�س   قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
مب�ضتحقات عمالية وقدرها )5٨5.343 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2٠٠٠ 
 )mb171355767ae(ال�ضكوى ورق��م  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م( 
ال�ضاعة 9.3٠ �س  املوافق 2٠17/6/13    وح��ددت لها جل�ضة يوم الثالثاء   
اأو من ميثلك قانونيا  Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور  بالقاعة  
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
اعالن قرار بالتنفيذ 

                         يف الدعوى رقم 2015/695  تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ ���ض��ده/1- ه��الل خلفان بن ظاهر امل��ه��ريي   جمهول 
العربية للمقاوالت  ال��دار  التنفيذ/  ان طالب  حمل االقامة مبا 
�ضلطان  فهد   : وميثله  ال�ضعدي  ذي��ب  حممد  وميثلها  م  م  ذ  ���س 
   2٠17/6/4 بتاريخ  االبتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت   - لوتاه  علي 
اخطاركم ل�ضداد املبلغ املرت�ضد يف ذمتكم وقدره )٨2617( درهم 

بعد ا�ضافة الفائدة القانونية للعلم مبا جاء به وتنفيذه.   
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1543  تنفيذ عمايل 
م    م  ذ  - �س  وامل��ق��اوالت  العامة  لل�ضيانة  دايناميك  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ ليك�ضمانان ت�ضينايان   قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )13962.36( وق���دره  ب��ه 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���ض��وم  دره���م   1164 مبلغ  اىل  باال�ضافة 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1548   تنفيذ جتاري  
اىل امل��ن��ف��ذ ����ض���ده/1- اح��م��د ب��ن �ضيف ب��ن ���ض��امل  جم��ه��ول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�ضركة �ضيدر لتاأجري ال�ضيارات - �س 
ذ م م - ومتثلها مديرتها/ غادة  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )11793( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1640   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1- �ضولنكي للهند�ضة واملقاوالت - �س ذ م م  جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/االديب ملقاوالت البناء - �س ذ م 
م وميثله : عبدالرحمن ح�ضن حممد املطوع  قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب   )67713٠(
املحكمة �ضتبا�ضر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/405   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1- نا�ضر را�ضد جا�ضم بالرميثه املهريي  جمهول 
م ع  الوطني �س  التنفيذ/بنك االحت��اد  ان طالب  حمل االقامة مبا 
وميثله : فهد �ضلطان علي لوتاه - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )431347( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2016/620   تنفيذ جتاري  
م 2-�ضيجو  م  ذ  الديزل واملحروقات - �س  املدينة لتجارة  املنفذ �ضده/1- �ضم�س  اىل 
حممد طه - ب�ضفته ال�ضخ�ضية وب�ضفته مدير �ضركة �ضم�س املدينة لتجارة الديزل 
وورلد  التنفيذ/برايت  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهويل  م(   م  ذ   - واملحروقات 
برتوليم - م م ح وميثله : عبداهلل رحمه عبداهلل نا�ضر العوي�س ال�ضام�ضي - نخطركم 
ب�ضداد املبلغ املرت�ضد وقدره 2547٠٨2.4٠ اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة حتت 
42 منطقة  رق��م  االر���س  1- على  رق��م   - كلوفرباي  - مبنى   15٠5 العقار  بيع  طائلة 
اخلليج التجاري -  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1713   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1- �ضركة بلندز جورميه للتموين - �س ذ م م  جمهول 
�ضولي�ضنز  تورنكي  اأرك���و  التنفيذ/�ضركة  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل 
اأقام  ق��د  الكثريي   ب��در  �ضوق حم�ضن   : م وميثله  م  ذ  ���س   - للمقاوالت 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
او خزينة املحكمة.  وعليه  التنفيذ  وق��دره )352913( دره��م اىل طالب 
فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2016/1438   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �ضده/1- حممد عبدالقادر 2-هاري�س ريدي  جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/�ضركة اعمار كوميونتي ماجنمنت - �س ذ م م  قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اخلا�ضة  عليكم  امل�ضتحقة  خدمات  ر�ضوم  عن  عبارة  هو  دره��م   )16175٠.62(
بالوحدة العقارية رقم ٨1٠4 يف م�ضروع برج خليفة  اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1695  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه / 1- �ضركة جي ام ام للتجارة العامة - ذ م م ، 2-حممد اكرب ابوبكر 
ابوبكر كفيل و�ضامن ل�ضركة جي ام ام للتجارة العامة - ذ م م ، جمهويل حمل االقامة 
ال�ضيد خلف  عبا�س مهدي   : دب��ي وميثله  ف��رع   - االول  اخلليج  بنك  امل��دع��ي/  ان  مبا 
الطاهري -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم  بالتكافل 
املحاماة  اتعاب  و  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   2٨9961.14( وق��دره  مبلغ  والت�ضامن 
والفائدة االتفاقية 21% �ضنويا من تاريخ  رفع الدعوى وحتى ال�ضداد التام   وحددت 
 Ch1.C.12 لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2٠17/6/2٠ ال�ضاعة 9.3٠ �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

اأقر الربملان الياباين ام�س اجلمعة قانونا ي�ضمح لالإمرباطور اأكيهيتو 
بالتنازل عن العر�س وهو ما ميهد الطريق لتنفيذ هذه اخلطوة للمرة 
االأمري  العهد  ويل  ابنه  ليحل  ال��زم��ان  م��ن  قرنن  نحو  منذ  االأوىل 

ناروهيتو حمله اأواخر العام القادم على االأرجح.
القلب  يف  جراحية  لعملية  خ�ضع  ال��ذي  ع��ام��ا(،   83( اأكيهيتو  وق��ال 
العام  نادرة  وتلقى عالجا ل�ضرطان الربو�ضتاتا، يف ت�ضريحات علنية 

املا�ضي اإنه يخ�ضى من اأن مينعه تقدمه يف العمر من اأداء واجباته.
و�ضعى االإمرباطور اأكيهيتو لعقود يف اليابان وخارجها ليداوي جروح 
احلرب العاملية الثانية التي خا�ضتها اليابان يف عهد والده هريوهيتو. 
اأذاعته  57 عاما. ويف ت�ضويت  البالغ من العمر  و�ضيخلفه ناروهيتو 
وهو  امل�ضت�ضارين  جمل�س  اأق���ر  اليابانية  والتلفزيون  االإذاع����ة  هيئة 
قليل من  امتنع عدد  بينما  القانون  للربملان م�ضروع  االأعلى  املجل�س 
القانون  م�ضروع  اأق��ر  النواب  جمل�س  وك��ان  الت�ضويت.  عن  امل�ضرعن 
بعد  لل�ضحفين  اآب��ي  �ضينزو  ال���وزراء  رئي�س  وق��ال  املا�ضي.  االأ�ضبوع 
الت�ضويت �ضيحدث التنازل عن العر�س للمرة االأوىل منذ 200 عام 
وهو ما يذكرين مرة اأخرى مبدى اأهمية هذه امل�ضاألة بالن�ضبة الأمتنا 
و�ضع  االآن  احلكومة  على  ويتعن  وم�ضتقبلها.  الطويل  وتاريخها 
تفا�ضيل التنازل عن العر�س مبا يف ذلك التوقيت، لكن تقارير اإعالمية 
رجحت اأن يتم بحلول نهاية 2018 و�ضيتزامن ذلك مع مرور ثالثة 

عقود على اعتالء االإمرباطور اأكيهيتو لعر�س االأقحوان.

 
حركة  مقاتلي  ي��الح��ق  ال��ب��الد  جي�س  اإن  ال�ضومايل  الرئي�س  ق��ال 
بالد  ع�ضكرية يف منطقة  قاعدة  هاجموا  اأن  بعد  االإرهابية  ال�ضباب 

بنط مما اأدى اإىل مقتل ما ال يقل عن 38 �ضخ�ضا.
اأرور  اأف  يف  ع�ضكرية  ق��اع��دة  اخلمي�س  �ضباح  االره��اب��ي��ون  وه��اج��م 
منطقة  عا�ضمة  بو�ضا�ضو  ع��ن  كيلومرت   100 تبعد  ب��ل��دة  وه���ي 
بالد بنط �ضبه امل�ضتقلة. وقال م�ضوؤول اأمني يف بالد بنط اإن معظم 
اأ�ضيبوا وعرب عن  اآخرين   18 اأن  القتلى كانوا من اجلنود واأ�ضاف 
الرئي�س  وتعهد  اأي�ضا.  اختطف  اأن عددا غري معروف  خماوفه من 
باأن يرد اجلي�س على  بيان  ال�ضومايل حممد عبد اهلل فارماجو يف 
هجوم ال�ضباب. وقال الرئي�س ال�ضومايل اأم�س االأول اخلمي�س علينا 
باأال  نتعهد  واأ�ضاف   . ال�ضباب  التعامل مع  اأي رحمة يف  اإظهار  عدم 
تفلت حركة ال�ضباب بهذا. االآن تقوم قواتنا مبالحقة �ضاخنة للعدو 
بتنظيم  املرتبطة  ال�ضباب  حركة  وقالت  الهجوم.  ثمن  و�ضيدفعون 
القاعدة اإنها قتلت 61 جنديا يف الهجوم. وعادة ما تختلف االأرقام 

التي ي�ضدرها امل�ضوؤولون عن االأرقام التي تعلنها احلركة.

 
ع�ضرات  اغالق  اجلمعة  ام�س  في�ضبوك  من  الفلبيني  اجلي�س  طلب 
يف  مدينة  على  هجوما  �ضنوا  ارهابيون  ي�ضتخدمها  التي  احل�ضابات 
جنوب االرخبيل، وح�ضابات الأن�ضارهم، بحجة انها ت�ضتخدم للدعاية 

املتطرفة.
وقال جو-ار هرييرا، املتحدث با�ضم اجلي�س، ان الدائرة الع�ضكرية 
فتحها  ح�ضابا   63 على  عرت  االجتماعية،  ال�ضبكات  عن  امل�ضوؤولة 

متطرفون وان�ضارهم لدى ال�ضركة االمريكية العاملية.
وا�ضاف هرييرا يف موؤمتر �ضحايف عقده يف ماراوي، ان “هذه ال 63 
ي�ضيء  ال��ذي  االعالمي  والت�ضليل  مغلوطة  معلومات  تن�ضر  ح�ضابا 

اىل امل�ضهد االعالمي واىل مزاج كل فيليبيني«.
التدابري  “اتخاذ  في�ضبوك  من  طلب  اجلي�س  ان  املتحدث  واو���ض��ح 

ال�ضرورية الإغالق هذه احل�ضابات املوؤذية«.
ويف مدينة ماراوي الواقعة يف جنوب االرخبيل، بداأ مئات امل�ضلحن 
بث الفو�ضى يف 23 اأيار مايو من خالل رفع اعالم �ضوداء لتنظيم 
عمليات  ام���ام  ا�ضبوعن  االن  حتى  �ضمدوا  وق��د  االره��اب��ي.  داع�����س 

الق�ضف اجلوية والهجوم الربي الذي �ضنته القوات احلكومية.
اطار  تندرج يف  الفو�ضى  ان هذه  دوتريتي  رودريغو  الرئي�س  وي��رى 
مينداناو  منطقة  يف  داع�س  لتنظيم  خالفة  الإق��ام��ة  اأو���ض��ع  م�ضروع 

اجلنوبية، واعلن يف تلك املدينة االأحكام العرفية.

طوكيو

مانيال

مقدي�شو

متمردو جنوب ال�ضودان يعلنون 
م�ضوؤوليتهم عن هجوم على قافلة 

•• جوبا-رويرتز:

اأعلن متمردو جنوب ال�ضودان ام�س اجلمعة م�ضوؤوليتهم عن هجوم ا�ضتهدف 
قافلة مكونة من حافالت ومركبات اأخرى على طريق �ضريع رئي�ضي اأوقع 

14 قتيال على االأقل.
وهاجم م�ضلحون القافلة التي كانت متجهة اإىل العا�ضمة جوبا على طريق 

�ضريع يربط العا�ضمة ببلدة نيمول على احلدود اجلنوبية مع اأوغندا.
وقال الم بول جابرييل املتحدث با�ضم املتمردين لرويرتز اإن مدنين �ضقطوا 
املدنين من  ق��وات حكومية. وح��ذر  كان  الهدف  اأن  الهجوم رغم  قتلى يف 
التحرك على مقربة من اجلنود. واأ�ضاف “نعلن م�ضوؤوليتنا عن الكمن. 
واأ�ضاف  ا�ضتهدفنا جمموعات حكومية، تلك التي كانت ترافق املدنين”. 
اأن املتمردين دمروا كل املركبات احلكومية التي كانت يف القافلة. وقال اإن 
املتمردين قتلوا 40 �ضخ�ضا بينهم �ضابطان على االأقل برتبة كولونيل يف 

الهجوم الذي قال اإن مقذوفات �ضاروخية ا�ضتخدمت فيه.
 14 اإن  ق��ال  جو�ضن  دانييل  ال�ضودان  جنوب  �ضرطة  با�ضم  املتحدث  لكن 

�ضخ�ضا قتلوا دون اأن يحدد اإن كانوا ع�ضكرين اأم مدنين اأم من الفئتن.
م�ضار  ري��ك  ال�ضيا�ضي  ومناف�ضه  نائبه  ك��ري  �ضلفا  الرئي�س  ع��زل  اأن  وبعد 
اندلعت حرب اأهلية يف دي�ضمرب كانون االأول 2013 اأحلقت دمارا بجنوب 

ال�ضودان. وينتمي كري وم�ضار اإىل جماعتن عرقيتن متناف�ضتن.
لكن  املنطقة  يف  دول  ف��ي��ه  تو�ضطت  ���ض��الم  ات��ف��اق  ت��وق��ي��ع  مت   2015 ويف 
ال�ضكوك والتوترات تزايدت بن كري وم�ضار مما اأدى الندالع القتال جمددا 

يف يوليو متوز العام املا�ضي.

قد ي�شعل فتيل التوتر جمددا بني وا�شنطن وبكني 

ال�ضني: التحقيق يف اأن�ضطة اإيفانكا ترامب خطر...!

البن ينظم.. والوالد يجني:

هكذا ك�ضب ترامب من �ضندوق خريي ملقاومة ال�ضرطان...!

حملته  خ�������الل  ان�������ه  ي�����ذك�����ر      
االن��ت��خ��اب��ي��ة، ك��ان امل��ل��ي��اردي��ر يكرر 
ال���ت���ي تنقل  ب��ال�����ض��رك��ات  ت���ن���دي���ده 
اأن�ضطتها اىل ال�ضن، واتهم القوة 
مواطن  ب�ضرقة  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة 

ال�ضغل االأمريكية.
عن لوفيغارو الفرن�شية

•• الفجر – خرية ال�صيباين
   هل �ضتعيد الق�ضية ا�ضعال فتيل 
ووا�ضنطن؟  ب���ك���ن  ب����ن  ال���ت���وت���ر 
اعتقلوا  الذين  الثالثة  الن�ضطاء 
ي��ج��رون حتقيقا  ال�����ض��ن وه���م  يف 
����ض���رّي���ا ح�����ول ظ������روف ال���ع���م���ل يف 
م�ضانع اإنتاج اأحذية ماركة اإيفانكا 
ترامب - ابنة الرئي�س االأمريكي - 
ه��م يف و�ضع ح��رج. وق��ال م�ضوؤول 
انهم  ال��دول��ي��ة  العفو  منظمة  م��ن 
ت�ضل  بال�ضجن  عقوبة  ي��واج��ه��ون 

اإىل �ضنتن يف �ضورة ادانتهما.
   وقد دعا البيت االأبي�س ال�ضن 
اىل “االفراج فورا” على هوا هاى 
اأو على  فنغ، و�ضو هنغ، ويل ت�ضاو، 
القانونية  احلماية  ت��وف��ري  االأق���ل 

الواليات  العمال مقرها يف  حقوق 
حول  التحقيق  اج��ل  م��ن  املتحدة، 

مزودين ل�ضركات غربية.

ت�شارب م�شالح
   مل يتم ت�ضليط كل اال�ضواء على 
هذه امل�ضاألة، ورمبا ت�ضعى ال�ضلطات 
نتائج  ك�����ض��ف  م��ن��ع  اىل  ال�����ض��ي��ن��ي��ة 
�ضمعة  ي�����ض��ّوه  ق��د  ال���ذي  التحقيق 

املزّود، ح�ضب بع�س املراقبن. 
وي�ضري العديد من اخلرباء اىل اأن 
هذا النوع من التحقيقات �ضروري 
ل��ل�����ض��م��اح ل��ل�����ض��رك��ات ال��غ��رب��ي��ة من 
التاأكد من اأن منتجاتها م�ضنوعة 
ق���ان���ون���ي���ة.    وح�ضب  يف ظ�����روف 
العمالة  ح��ق��وق  م��راق��ب��ة  منظمة 
ال�ضينية، كان الن�ضطاء الثالثة قد 

ل��ه��م مب���ا مي��ك��ن��ه��م م���ن حماكمة 
اأك����دت  ت����راج����ع،  ودون  عادلة”. 
الرجال  اأن  ال�ضينية  ال�����ض��ل��ط��ات 
املا�ضي،  ال�ضهر  اعتقلوا  ال��ث��الث��ة 
ا�ضتخدام  اج��ل  م��ن  تتبعهم  وي��ت��م 
م����ع����دات ت�����ض��ج��ي��ل وجت�����ض�����س من 
اأ�ضرار �ضناعية. من  اكت�ضاف  اأجل 
ال�ضوؤون  وزارة  قالت  اأخ��رى،  جهة 
بلد  الأي  ي���ح���ق  “ال  اخل����ارج����ي����ة 
وا�ضتقاللية  �ضيادة  على  التعدي 
كان  ولئن      . ال�ضن  يف  الق�ضاء 
ي��ب��دو منتظما  ال��ن�����ض��ط��اء  اع��ت��ق��ال 
ال�ضن،  يف  االأخ����رية،  ال�ضنوات  يف 
 17 امل����رة االأوىل م��ن��ذ  ف��ه��ذه ه��ي 
ع���ام���ا ي��ت��م اع���ت���ق���ال ن�����ض��ط��اء من 
العمالة  ح��ق��وق  م��راق��ب��ة  منظمة 
ال�ضينية، وهي منظمة تدافع عن 

اكت�ضفوا اأن م�ضنعن من جمموعة 
ه��واج��ي��ان، ي��ج��ربان ال��ع��م��ال على 
العمل اال�ضايف، وتدفع لهم رواتب 
تقل ع��ن احل��د االأدن���ى ل��الأج��ور يف 
ال�ضن، ثم يت�ضلمون ق�ضائم اجور 
اإخفاء  اأكرب، ق�ضد  وهمية، مببالغ 
هذه املمار�ضة.     العالمة التجارية 
اإيفانكا ترامب ال تنتج مبا�ضرة يف 
من  بجزء  عهدت  ولكنها  ال�ضن، 
اإنتاجها اإىل �ضركات تقوم بت�ضنيع 
املالب�س واالأحذية اأو حقائب اليد 
هواجيان  وت�ضنع  ال��ب��ل��د.  ه���ذا  يف 
اأي�ضا اأحذية لعالمات مثل كوت�س 
م االأزياء كارل الرغرفيلد  اأو ملُ�ضمِّ
.     ومن ال�ضعب معرفة ما اإذا كان 
ت�ضاعد الق�ضية يعود اىل ارتباطها 
انها  اال  االأمريكي،  الرئي�س  بابنة 

االأ�ضواء  ت�ضلط  االح�����وال  ك��ل  يف 
ت�ضارب  على  اأخ��رى  الكا�ضفة مرة 
امل�ضالح يف عائلة ترامب حتى وان 
كانت اإيفانكا، التي تعمل م�ضت�ضارة 
اأك��دت - مثل  االأبي�س، قد  بالبيت 
االإدارة  ع����ن  ت��خ��ل��ي��ه��ا   - وال����ده����ا 

اليومية الأعمالها اإىل اأقاربها.

ترامب، ح�ضب جملة فورب�س.

» الفاتورة للجميع »
عام  تاأ�ض�ضت  التي  ترامب،  املوؤ�ض�ضة اخلريية الري��ك     
الغولف  ن���ادي  ف��ع��ال  ال��ب��داي��ة  يف  ا�ضتخدمت   ،2007
تكاليف  ارتفعت   ،2011 ع��ام  ي��ب��دو.  م��ا  على  جم��ان��ا، 
ال��ف دوالر،   142 األ��ف اىل   46 تنظيم احل��ف��الت م��ن 
ح�ضب الت�ضريح عن �ضرائب املوؤ�ض�ضة التي اطلعت عليه 
دوالر،  األ��ف   230 بلغت   ،2013 ع��ام  فورب�س.  جملة 
وازداد ارتفاعها يف ال�ضنوات التالية لت�ضل اإىل 325 األف 

•• الفجر – خرية ال�صيباين
لتعزيز جمعيته اخلريية  الأرب���اح �ضغرية.  وج��ود  ال     
اريك  يتباهى  بال�ضرطان،  امل�ضابن  االأط��ف��ال  لفائدة 
ترامب بتقلي�س التكاليف االإ�ضافية الناجمة عن جمع 
اأي تربعات اىل اق�ضى حد ممكن. لهذا، ا�ضتفاد االبن 
الثاين لدونالد ترامب، كما يقول: بالدخول جمانا اإىل 
نادي الغولف الذي على ملك والده يف و�ضت�ض�ضرت، قرب 
مركز  ل�ضالح  اخل��ريي��ة  احل��ف��الت  لتنظيم  ن��ي��وي��ورك، 

اأبحاث م�ضت�ضفى �ضانت جود يف ممفي�س.

عك�س  وعلى  فورب�س،  جملة  ت�ضريبات  ح�ضب  ولكن     
تكن  ترامب مل  فان منظمة  امللياردير،  يدعي جنل  ما 
اأكر  امل��ج��م��وع��ة  قب�ضت  ف��ق��د  احل���د.  ذل���ك  اىل  �ضخية 
ع���ن طريق  ���ض��ن��وات  ع�����ض��ر  دوالر يف  م��ل��ي��ون   1.2 م���ن 
املكان. مبلغ يتجاوز بكثري  ا�ضتخدام  فر�س ر�ضوم على 
ال��ت��ك��ال��ي��ف امل��ت��وق��ع��ة مل��ث��ل ه���ذه االأح������داث، وف���ق خرباء 

ات�ضلت بهم املجلة.
   وعالوة على ذلك، فان موؤ�ض�ضة دونالد ترامب، على 
لتحويل  ترامب  اإيريك  موؤ�ض�ضة  ا�ضتخدمت  يبدو،  ما 
100 األف دوالر من اإيرادات التربعات باجتاه منظمة 

دوالر عام 2015، وهي اآخر �ضنة ميكن االطالع عليها 
معظم  م�ضاركة  كانت  ومل��ا  ال�ضريبية.   ال�ضلطات  ل��دى 
املتدخلن جمانية ل�ضالح االأطفال املر�ضى، فلماذا مثل 
هذا الت�ضخم؟ عندما �ضئل من قبل جملة فورب�س حول 
ت�ضاعد هذه التكاليف، تهرب اريك ترامب من االإجابة.     
به  ات�ضلت  الذي  الغولف،  مللعب  ال�ضابق  املدير  وح�ضب 
اأ�ضر على  ال��ذي  نف�ضه هو  ترامب  دون��ال��د  ف��ان  املجلة، 
اأن تتم فوترة ا�ضتخدام الغولف، ال يهمني ان كان ابني 
اأم ال، الفاتورة للجميع ، قال عندما اأدرك حجم املبالغ 

املالية التي يجمعها اريك ترامب.

امل�ضنع ال�ضيني املتهماحذية ايفانكا ترامب ت�ضنع احلدث

زوجة احد املعتقلن

نادي الغولف يف و�ضت�ض�ضرت

ايريك ترامب االقربون اوىل باملعروف

وا�شنطن تخ�شى �شرف النتباه عن قتال داع�س

احلكومة العراقية تعار�س اأي م�ضعى كردي لال�ضتقالل 
•• بغداد-رويرتز: 

تعار�س  احلكومة  اإن  اجلمعة  ام�س  العراقية  احلكومة  با�ضم  متحدث  ق��ال 
م�ضعود  وك��ان  اال�ضتقالل.  الإع��الن  الكردية  ال�ضلطات  جانب  من  م�ضعى  اأي 
الربزاين رئي�س اإقليم كرد�ضتان العراق قد اأعلن يوم االأربعاء اإجراء ا�ضتفتاء 
على ا�ضتقالل االإقليم يوم 25 �ضبتمرب اأيلول. وقال املتحدث احلكومي �ضعد 
احلديثي “اأي موقف اأو خطوة تتخذ من اأي طرف يف العراق يجب اأن تكون 
ف د�ضتوريا باأنه  م�ضتندة اإىل الد�ضتور... واأي قرار يخ�س م�ضتقبل العراق املُعرَّ
بلد دميقراطي احتادي واحد ذو �ضيادة وطنية كاملة يجب اأن يراعي الن�ضو�س 

واحد  بطرف  لي�س خا�ضا  العراق  م�ضتقبل  واأ�ضاف  ال�ضلة«.  ذات  الد�ضتورية 
ب��ه... فال ميكن الأي  دون غريه بل هو ق��رار عراقي وكل العراقين معنيون 
ط��رف وح��ده اأن يحدد م�ضري ال��ع��راق مبعزل ع��ن االأط����راف االأخ����رى.  من 
اأكراد العراق الإجراء ا�ضتفتاء على  جانبها و�ضفت تركيا ام�س اجلمعة خطة 
العراق  اأرا�ضي  �ضالمة  على  احلفاظ  اإن  قائلة  ج�ضيم  خطاأ  باأنها  اال�ضتقالل 
ووحدته ال�ضيا�ضية مبداأ اأ�ضا�ضي يف ال�ضيا�ضة الرتكية. وقالت وزارة اخلارجية 
يف بيان “نعتقد اأن هذا �ضيمثل خطاأ ج�ضيما. كان اإقليم كرد�ضتان العراقي �ضبه 
اإنه �ضيجري ا�ضتفتاء على اال�ضتقالل يف خطوة  امل�ضتقل قد قال يوم االأربعاء 
وزارة  قالت  وا�ضنطن  ويف  ب��غ��داد.  يف  املركزية  احلكومة  من  ترحيبا  تلقى  ال 

اخلارجية االأمريكية اإنها تخ�ضى اأن يوؤدي ا�ضتفتاء غري ملزم على اال�ضتقالل 
تعتزم �ضلطات اإقليم كرد�ضتان العراق �ضبه امل�ضتقل اإجراءه هذا العام اإىل �ضرف 
االنتباه عن اأولويات اأكر اإحلاحا مثل هزمية داع�س. ويف حن قالت الوزارة 
العراق فاإنها تدعم  امل�ضروعة ملواطني كرد�ضتان  التطلعات  اإنها تقدر  يف بيان 

عراقا موحدا يقوم على النظام االحتادي وينعم باال�ضتقرار والدميقراطية.
واأ�ضافت الوزارة اأنها عربت لل�ضلطات الكردية عن خماوفها ب�ضاأن اال�ضتفتاء 
�ضلطات  نحن..ن�ضجع  البيان  يف  ال���وزارة  وتابعت  اأي��ل��ول.  �ضبتمرب  يف  امل��زم��ع 
االإقليم على الدخول يف حوار مع حكومة العراق ب�ضاأن ... الق�ضايا املهمة مبا 

يف ذلك م�ضتقبل العالقات بن بغداد واإربيل على اأ�ضا�س الد�ضتور العراقي.

م�ضت�ضار اأمني: كوريا اجلنوبية 
لن تغري اتفاقية ن�ضر نظام ثاد 

•• �صول-رويرتز: 
قال اأكرب م�ضت�ضار اأمني يف كوريا اجلنوبية ام�س اجلمعة اإن �ضول 
نظام  لن�ضر  املتحدة  ال��والي��ات  مع  اتفاقية  تغيري  اإىل  ت�ضعى  ال 
اأمريكي م�ضاد لل�ضواريخ و�ضتوا�ضل التعاون مع وا�ضنطن بهذا 
ال�ضاأن. وقال ت�ضوجن يوي-يوجن يف اإفادة �ضحفية اإن قرار تاأجيل 
الن�ضر الكامل لنظام ثاد يف انتظار مراجعة لتاأثري النظام على 
البيئة هو اإجراء داخلي ل�ضمان عملية دميقراطية. كانت �ضول 
الذي  ثاد  اأج��زاء نظام  بقية  تاأجيل تركيب  االأرب��ع��اء  يوم  اأعلنت 

تعار�س ال�ضن ن�ضره ب�ضدة حلن االنتهاء من درا�ضة بيئية.
 

ع�ضرات ال�ضحايا بتفجري انتحاري يف �ضوق جنوب بغداد •• احللة-اأ ف ب:

قتل 20 �ضخ�ضا واأ�ضيب 34 اآخرون 
ام�س اجلمعة يف  ب��ج��روح  االأق���ل  على 

هجوم انتحاري بحزام نا�ضف ا�ضتهدف �ضوقا يف بلدة امل�ضيب جنوب بغداد، 
بح�ضب ما اأفادت م�ضادر اأمنية وطبية. وقال املتحدث با�ضم وزارة الداخلية 
الكبري  ال�ضوق  يف  نا�ضفا  حزاما  يرتدي  انتحاري  نفذه  اإرهابيا  اعتداء  اأن 
لق�ضاء امل�ضيب اأدى اإىل ا�ضت�ضهاد 20 مواطنا. وكانت ح�ضيلة �ضابقة اأ�ضارت 
اإىل مقتل 11 �ضخ�ضا. واأكد �ضابط برتبة نقيب يف �ضرطة امل�ضيب وم�ضدر 
طبي يف امل�ضت�ضفى املحلي اإ�ضابة 34 �ضخ�ضا بجروح يف الهجوم و�ضط بلدة 
امل�ضيب التي تقع على بعد نحو 60 كيلومرتا اإىل جنوب بغداد. وقال حيدر 
حممد )35 عاما( كان قرب موقع االنفجار راأيت �ضخ�س يرتدي مالب�س 
ريا�ضية وي�ضري بارتباك وبعد دقائق وقع االنفجار وكان هذا ال�ضخ�س بن 

القتلى. وذكر عبا�س �ضاجد )30 عاما( �ضاهد عيان �ضاحب حمل جتاري 
و�ضط ال�ضوق راأي��ت على بعد ح��واىل اربعن م��رتا، كتلة من النار ارتفعت 

و�ضط ح�ضد من النا�س وتطايرت بعدها جثث ال�ضحايا.
فيما  النريان من ج�ضده  ت�ضاعدت  فيما  راك�ضا  البع�س هرب  ان  وا�ضاف 
تناثرت ا�ضياء يف كل مكان . وجاء الهجوم الذي وقع حواىل ال�ضاعة 11،30 
مدينة  يف  مماثل  هجوم  م��ن  قليلة  �ضاعات  بعد  غ(،  ت   08،30( �ضباحا 
كربالء )100 كلم جنوب بغداد(. واأ�ضفر الهجوم الذي وقع عند مدخل 
اأ�ضخا�س  اأرب��ع��ة  اإ�ضابة  عن  املدينة،  و�ضط  يف  للحافالت  الرئي�ضي  امل���راآب 
بجروح، بح�ضب ما اأكد املتحدث با�ضم �ضرطة كربالء لوكالة فران�س بر�س. 
لوكالة  منف�ضلن  بيانن  يف  الهجومن  داع�����س  تنظيم  تبنى  ذل��ك،  بعيد 

املرتن  له، م�ضريا يف  التابعة  اأعماق 
اإىل عملية ا�ضت�ضهادية ب�ضرتة نا�ضفة 
اأن  و�ضبق  لل�ضيعة.  جتمعا  ت�ضتهدف 
نفذ تنظيم داع�س ع�ضرات االعتداءات 
االنتحارية الدامية م�ضتهدفا املدنين يف كل اأنحاء البالد، لكن العراق يف 
حالة تاأهب ق�ضوى منذ بداية �ضهر رم�ضان. ففي 30 اأيار مايو، قتل اأكر 
من 40 �ضخ�ضا واأ�ضيب الع�ضرات بجروح يف اعتداءات عدة وقعت بعيد بدء 
حي  يف  املثلجات  لبيع  متجرا  ا�ضتهدف  �ضخم  انفجار  بينها  ال�ضوم،  �ضهر 
الكرادة و�ضط بغداد. ويف �ضهر رم�ضان العام املا�ضي، وقع التفجري االأكر 
جتارين،  جممعن  مفخخة  �ضاحنة  ا�ضتهدفت  عندما  الكرادة،  يف  دموية 
ما اأ�ضفر عن مقتل اأكر من 320 �ضخ�ضا. وتاأتي هذه الهجمات يف وقت 
االأحياء  من  تبقى  ما  ال�ضتعادة  �ضارية  معارك  العراقية  القوات  تخو�س 

الغربية ملدينة املو�ضل، ثاين اأكرب املدن العراقية يف �ضمال البالد.
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املحافظون يخ�شرون الأغلبية الربملانية

 النتخابات الربيطانية توجه �ضربة قا�ضمة لرئي�ضة الوزراء 
 ماي تتعهد بتوفري ال�شتقرار وكوربني يطالبها بال�شتقالة

وقالت لورا كوين�ضربج حمررة ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية بالهيئة “ترييزا ماي لي�س 
واأ�ضافت “لي�س وا�ضحا اأمامي اإن كانوا  لديها نية الإعالن ا�ضتقالتها اليوم”. 
اإعالن  وبعد  بالفعل«.  اأمرها  اأن حت�ضم  ال�ضائعات قبل  الق�ضاء على  يحاولون 
ح�ضل  مقعدا،   650 عددها  البالغ  ال��ربمل��ان  مقاعد  من  مقعدا   643 نتائج 
مل  املقاعد،  من  ع��دد  باأكرب  فوزهم  رغ��م  لكن  مقعدا.   315 على  املحافظون 
يتمكنوا من اال�ضتحواذ على العدد املطلوب لتحقيق اأغلبية برملانية وهو 326 
بدء  املقرر  اأن من  261 مقعدا. ويف حن  على  العمال  مقعدا. وح�ضل حزب 
يف  االأوروب���ي  االحت��اد  من  بريطانيا  بخروج  املتعلقة  التعقيد  بالغة  املحادثات 
القادمة وال  �ضي�ضكل احلكومة  وا�ضحا من  يبدو  اأي��ام فقط، ال  غ�ضون ع�ضرة 
اأن فازت  االجتاه االأ�ضا�ضي الذي �ضت�ضلكه حمادثات اخل��روج. وقالت ماي بعد 
اأك��ر ما  الوقت،  “يف هذا  لندن  دائ��رة ميدنهيد قرب  الربملاين عن  مبقعدها 
عليها  ب��دت  وق��د  قائلة  وم�ضت  اال�ضتقرار.  من  ف��رتة  هو  البلد  ه��ذا  يحتاجه 

•• لندن-رويرتز:

يف  ماي  ترييزا  ال��وزراء  لرئي�ضة  قا�ضمة  �ضربة  الربيطانيون  الناخبون  وجه 
اخلروج  حم��ادث��ات  يف  موقفها  لتعزيز  اإليها  دع��ت  ق��د  كانت  مبكرة  انتخابات 
بالبالد  يلقي  نحو  على  الربملانية  اأغلبيتها  واأفقدوها  االأوروب���ي  االحت��اد  من 
يف خ�ضم ا�ضطراب �ضيا�ضي. ومل يخرج فائز وا�ضح من االنتخابات الربملانية 
اأنها  اإىل  النتائج  التي خذلتها  واأ�ضارت ماي  االول اخلمي�س،  اأم�س  التي جرت 
فقال  كوربن  جريميي  العمال  ح��زب  زعيم  مناف�ضها  اأم��ا  الن�ضال.  �ضتوا�ضل 
بامل�ضاعر  املفعمة  االأم�ضيات  اأك��ر  ليلة من  وبعد  ت�ضتقيل.  اأن  اإن��ه يجب عليها 
اإجراء  قرارها  ومعلقون  �ضيا�ضيون  و�ضف  الربيطانية،  االنتخابات  �ضجل  يف 
االنتخابات باأنه خطاأ فادح وتهكموا من اأدائها خالل احلملة االنتخابية. غري 
اأن هيئة االإذاعة الربيطانية )بي.بي.�ضي( ذكرت اأن ماي ال تعتزم اال�ضتقالة. 

املقاعد  باأكرب عدد من  ك��ان... حزب املحافظن قد فاز  “اإذا  التجهم  عالمات 
وعلى االأرجح باأكرب عدد من االأ�ضوات ف�ضيكون لزاما علينا اأن ن�ضمن حتقيق 
تلك الفرتة من اال�ضتقرار وهذا هو ما �ضنفعله بال�ضبط«. اأما كوربن، فقال 
بعد اأن فاز مبقعده يف �ضمال لندن اإن حماولة ماي الفوز بتفوي�س اأكرب اأتت 
باأثر عك�ضي. واأ�ضاف التفوي�س الذي خرجت به هو فقد مقاعد للمحافظن 
وفقد اأ�ضوات وفقد دعم وفقد ثقة. وم�ضى قائال “اأظن اأن هذا يكفي لرتحل 
منظور  وم��ن  البلد«.  ه��ذا  يف  النا�س  كل  حقا  متثل  حلكومة  الطريق  وتف�ضح 
االحت��اد االأوروب���ي، ف��اإن جمريات االأم��ور رمب��ا تعني تاأخر البدء يف حمادثات 
اأوتينجر  االن�ضحاب من التكتل وزيادة احتمال ف�ضل املفاو�ضات. وقال جونرت 
االأملانية  ل��الإذاع��ة  ت�ضريحات  يف  امليزانية  ل�ضوؤون  االأوروب����ي  االحت���اد  مفو�س 
يكمن  �ضعيف  تفاو�ضي  �ضريك  وج��ود  ومع  العمل...  ميكنها  حكومة  “نحتاج 

خطر اأن تاأتي املفاو�ضات بنتائج �ضيئة للجانبن«.

اإع��ج��اب��ه مب��دي��ر مكتب   مل يخف 
ال�ضابق:  ال���ف���درايل  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
املكتوبة  ت�����ض��ج��ي��الت��ه  ف��ب��ف�����ض��ل 
دونالد  م���ع  حم���ادث���ات���ه  وت��وث��ي��ق 
ت����رام����ب، ب��ت��ن��ا ن���ع���رف م����ا حدث 
بال�ضبط ، قال منده�ضا: ال ميكن 

ان نطلب اأكر من ذلك! .
    لقد قيل كل �ضيء ... فمداخلة 
كومي من ذهب، مل تهادن كلماته 
الرئي�س، �ضاجبا اأكاذيبه، واختياره 
وتوجيهاته  ����ض���م���ع���ت���ه،  ت�������ض���وي���ه 
مايكل  ح���ول  التحقيق  ب��اإ���ض��ق��اط 
املكتوب  بيانه  اأع��ق��اب  ففي  فلن. 
وامل��ن�����ض��ور ع�����ض��ي��ة اجل��ل�����ض��ة، �ضدد 
ك��وم��ي، لكمات ك��ث��رية، ول��ك��ن من 

دون الوقوع يف الفخ ال�ضيا�ضوي.
   ك�����اد ي��ب��ك��ي وه�����و ي���ت���ح���دث عن 
اأي،  ب�����ي  االف  ورج���������ال  م���ه���م���ة 
عندما  غنائية  �ضعرية  وا�ضتخدم 
االأمريكية،  الدميقراطية  ت��ن��اول 
ت��ل��ك امل��دي��ن��ة امل�����ض��رق��ة ع��ل��ى التلة 
ظهر  فقد  ال��رو���س.  يكرهها  التي 
ومن�ضبط  �ضارم  كموظف  كومي 
ممثل  هيئة  يف  ال�ضمري،  وم��رت��اح 
م����ن اخل���م�������ض���ي���ن���ات، م���ع���ت���ربا ان 
الدفاع عن مهمته فوق كل �ضيء، 
ارب���اك  ذل���ك اىل  ق����اده  وان  ح��ت��ى 
يوما  ع�ضر  اأح��د  قبل  االنتخابات 

من االقرتاع.

لي�س مو�ضوع حتقيق يف  �ضخ�ضيا 
هذه امل�ضاألة.

   ول���ك���ن امل����دي����ر ال�������ض���اب���ق اأع�����اد 
االأم��ور اىل ن�ضابها: االمر يتعلق 
مبجرد طماأنة الرئي�س باأّن مكتب 
يف  يكن  مل  ال��ف��درايل  التحقيقات 
تلك املرحلة يحّقق حول �ضخ�ضه، 
طماأنة �ضرورية يف رايه، علما اأنه 
�ضادمة  جن�ضية  ا����ض���رار  ن�����ض��ر  مت 
)غ��ري م��وؤك��دة( ع��ن رح��ل��ة �ضابقة 
هذه  ولكن  مو�ضكو.  اىل  لرتامب 
م�ضبقا  حكما  ت�ضدر  ال  الطماأنة 
برباءة ترامب يف النهاية. بدليل، 
اأ�ضار كومي، ان اأحد نوابه املقربن 
تقدمي  يف  رئي�ضه  ي�ضاند  يكن  مل 

هذه الطماأنة لرتامب:
اأن��ه عندما نحّقق     »ك��ان هاج�ضه 
حملة  ب����ن  حم��ت��م��ل  ت��ن�����ض��ي��ق  يف 
هذه  فرئي�س  ورو���ض��ي��ا،  انتخابية 
احل��م��ل��ة ه��و امل��ر���ض��ح، وب��ال��ت��ايل - 
ف��ان معرفة   - امل�ضاعد  ه��ذا  ي�ضدد 
منطقيا  ي�ضبح  امل��ر���ض��ح،  وت��ف��ّه��م 
جزء من التحقيق اإذا ما تقدم هذا 

االخري.
   اجلبهة الثانية، هي عرقلة �ضري 
العدالة. حول هذه النقطة، ف�ضل 
كومي ترك اجلواب لروبرت مولر، 
التحقيقات  ملكتب  االأ�ضبق  امل��دي��ر 
ال��ف��درايل ال��ذي ع��ّن م��دع خا�س 
االأفراد  اأف�ضل  من  وه��و  م�ضتقل، 
وامل��وظ��ف��ن ال��ذي��ن اأن��ت��ج��ه��م هذا 
ت�ضليط  وظيفته  ان  وق��ال  البلد. 

ال�ضوء على هذه امل�ضالة.
   واإذا ثبتت عرقلة �ضري العدالة، 
تتحول  م��ا  ���ض��رع��ان  الق�ضية  ف��ان 
اىل ق�ضية �ضيا�ضية. فمن الناحية 
القانونية، يف الواقع، قررت وزارة 
اتهام  اأن  العدل منذ فرتة طويلة 
رئي�س مبا�ضر من �ضاأنه اأن يقو�س 
قدرته على اأداء املهام التي يوكلها 

له الد�ضتور.
    وبعبارة اأخ���رى، ف��اإن��ه ال ميكن 
اإطالق  �ضي�ضيون�س  جيف  للوزير 
حتى  واملحاكمة،  التتبع  اإج���راءات 
احتمال  وي���ظ���ل  ذل������ك،  اأراد  ل����و 
الربملان.  اخت�ضا�س  م��ن  االق��ال��ة 
وكما ذكر يف االآونة االخرية جون 
ال�ضابق،  ال���ربمل���ان  رئ��ي�����س  ب��وي��رن، 
العزل لي�س عملية قانونية، وامنا 
���ض��ي��ا���ض��ي��ة، غ���ري ان ه���ذا االج����راء 
ت��رب��ي��ع��ات من  ال��ي��وم بع�س  ت��ق��دم 

رقعة ال�ضطرجن ...

لقاء �شريايل على انفراد 
يتوقعه  ك������ان  م����ا  ع���ك�������س  وع����ل����ى 
ال����ك����ث����ريون، ام���ت���ن���ع ت����رام����ب عن 
التعليق مبا�ضرة على هذه اجلل�ضة 
التاريخية عرب تويرت. وماذا كان 
ككاذب  كلمته  ي��ق��ول؟  اأن  باإمكانه 

�ضد الك�ضاف؟ 
ل��ق��د و���ض��ع ك��وم��ي ال��ن��ق��اط على 
قول  ان  ت��������ردد:  دون  احل��������روف 
اأراد ذاك  ال���ذي  ب��اأن��ه ه��و  ت��رام��ب 
يف  ان��ف��راد  على  ال�ضريايل  الع�ضاء 

27 يناير مل يكن �ضحيحا. 

ا�ضتخدمنا  اإذا  دقيقة  �ضربة  انها 
ا���ض��ت��ع��ارة ري��ا���ض��ي��ة ���ض��ع��ب��ي��ة لدى 
االأمريكين. ومع ذلك، تبقى هذه 
اجل��ل�����ض��ة جم���رد خ��ط��وة يف م�ضار 
االأوىل  جبهتن.  ويغطي  يت�ضارع 
التحقيق حول رو�ضيا غيت يف حد 
ب�ضرعة ويف  ي��ت��ق��دم  وال����ذي  ذات����ه، 
مرتبطن  �ضبعة  ن��ريان��ه  م��رم��ى 
جاريد  م����ن  ت�����رام�����ب،  ب���امل���ر����ض���ح 
�ضي�ضيون�س،  ج��ي��ف  اىل  ك��و���ض��رن 
م������رورا ب���روج���ر ����ض���ت���ون. وخ���الل 
على  اجلمهوريون  �ضدد  اجلل�ضة، 
انه  ل���رتام���ب  اأك����د  ق���د  ك��وم��ي  اأن 

ع����ن ال���ت���ح���ق���ي���ق اجل����ن����ائ����ي ح���ول 
اأن��ه فهم  ق��ال كومي  مايكل فلن، 
لقد  توجيهات.  انها  على  امل�ضالة 
ك��ان ���ض��داه��ا يف اذين وك��اأن��ه��ا من 
الكاهن  ه�����ذا  م����ن  ���ض��ي��خ��ل�����ض��ن��ي 
امل�ضاغب؟ يف اإ�ضارة طريفة ل�ضرخة 
 ،1170 ع������ام  ال�����ث�����اين،  ه������رني 
رئي�س  بيكيت،  توما�س  بخ�ضو�س 
ُقتل  ك��ان��رتب��وري...ال��ذي  اأ�ضاقفة 

بعد فرتة وجيزة.
   يف اجل����وه����ر، ق����ال ك���وم���ي: ان 
 2016 ال��رو���س يف حملة  ت��دخ��ل 
انها  نتخيل،  قد  كما  كذبة  لي�ضت 

اأن���ه �ضيوجد  واأ���ض��اف: كنت اظ��ن 
اأنه  اع��ت��ق��د  اآخ���ري���ن، وال  ���ض��ي��وف 
مبفردي.  ا���ض��ت��ق��ب��ايل  ي��ري��د  ك����ان 
وارتيابه  ح��ذره  كومي  يخف  ومل 
م���ن ه����ذا ال���رئ���ي�������س، م�����ض��ي��ف��ا اأن 
حم���ادث���ات���ه ال��ق��ل��ي��ل��ة م���ع اأوب���ام���ا، 
واي�ضا جورج دبليو بو�س، مل تكن 

قط حمور ت�ضجيل كتابي.
   و�ضدد على اأنه مل يبادر اأبدا باي 

ات�ضال بالرئي�س. 
الذي  “اأمل”  ل��ل���  ب��ال��ن�����ض��ب��ة  اأم����ا 
ب����اأن يتخلى  اأع�����رب ع��ن��ه ت���رام���ب 
رئي�س مكتب التحقيقات الفدرايل 

املحققن  ف��ري��ق  ا�ضتقرار  ي��زع��زع 
من مكتب التحقيقات الفيدرايل؟ 
ج���������ون م�������اك�������ن، ال���������ض����ي����ن����ات����ور 
اجل��م��ه��وري ال��وح��ي��د ال���ذي حاول 
�����ض����رب م�������ض���داق���ي���ة ك����وم����ي من 
الربيد  ب��ق�����ض��ي��ة  امل���ق���ارن���ة  خ����الل 
كلينتون،  ل��ه��ي��الري  االإل���ك���رتوين 
يف  وف�ضل  االأل����وان  عليه  اختلطت 
وم�ضتهلكا  ه��رم��ا  وظ��ه��ر  ال�����دور، 

اأكر من اأي وقت م�ضى.

طماأنة ترامب
خطا،  اأي  ك���وم���ي  ي��رت��ك��ب  مل      

ق�����ض��ي��ة خ���ط���رية ج�����دا ج������دا. ان 
رو�ضيا غيت من وجهة نظره كانت 
ب�ضبب  اأقلت  لقد  الإقالته:  الدافع 
ما،  بطريقة  ال��رو���ض��ي،  التحقيق 
بهدف تغيري طريقة ادارتها، وهذا 
�ضيء خطري جدا قال كومي، وهو 
ب��ع��رق��ل��ة �ضري  ت��رام��ب  يتهم  ي��ك��اد 

العدالة.
   وه��ن��ا م���رة اأخ�����رى، ك��ي��ف ميكن 
حما�ضرته وهو ي�ضرد بالتف�ضيل، 
ك��م��ا ف��ع��ل ام�����ام اأع�������ض���اء جمل�س 
ال�ضيوخ، الطريقة التي حافظ بها 
على �ضرية مطلب ترامب حتى ال 

جيم�س كومي اأمام جمل�س ال�شيوخ:

كيف ميكن ت�ضويه �ضاهد كامل الأو�ضاف...؟
�شدد كومي لكمات كثرية لرتامب دون الوقوع يف الفخ ال�شيا�شوي    كيف ميكن الت�شكيك 

هــذا  مـــن  الــنــيــل  او 
�شكوت”؟  “البوي 
ما   ... �شعيدا  حظا 
ال�شهادة  انطلقت  ان 
جليم�س  الــعــلــنــيــة 
يخف  مل  كــــومــــي، 
جـــيـــمـــ�ـــس ريــــ�ــــس، 
من  واحــدة  �شيناتور 
ــــوليــــات الأكــــرث  ال
البالد،  يف  حمافظة 

ايداهو،

حتليل اخباري

�ضورة ترامب اهتزت بعد �ضهادة كومي كومي  �ضهادة كاملة االو�ضاف

مل يخف ال�ضيناتور جيم�س ري�س اإعجابه مبدير مكتب 
التحقيقات الفدرايل ال�ضابق

طماأنة كومي لرتامب بخ�ضو�س 
التحقيق ل يعني حكما م�ضبقا برباءته 

العزل لي�س عملية قانونية بل �ضيا�ضية 
وهذا الإجراء تقدم اليوم خطوة

 تدخل الرو�س يف حملة 2016 لي�س 
وهما وامنا ق�ضية خطرية جدا جدا

تفا�ضيل لقاء �ضريايل على انفراد

كاد مدير مكتب التحقيقات الفدرايل ال�شابق ان يتهم ترامب بعرقلة �شري العدالة 

جون ماكن ف�ضل يف �ضرب م�ضداقية كومي

•• الفجر - فيليب بوليه- جريكور  
ترجمة خرية ال�صيباين

رابطة العامل الإ�ضالمي تعلن تاأييدها 
لقرار قوائم الإرهاب املحظورة

•• مكة املكرمة-وام: 

عن  ال�ضادر  للت�ضنيف  الكامل  تاأييدها  االإ�ضالمي  العامل  رابطة  اأعلنت 
االإم���ارات  ودول���ة  العربية،  م�ضر  وجمهورية  ال�ضعودية،  العربية  اململكة 
العربية املتحدة، ومملكة البحرين لقوائم االإرهاب املحظورة حيث اتخذت 
قرارا باإنهاء ع�ضوية يو�ضف القر�ضاوي يف املجمع الفقهي االإ�ضالمي التابع 

للرابطة.
اململكة  التزام  يوؤكد  الت�ضنيف  ه��ذا  اإن  ام�س  لها  بيان  يف  الرابطة  وقالت 
العربية ال�ضعودية و�ضقيقاتها مبحاربة االإرهاب وحما�ضرة م�ضادر متويله 

ودعمه.
اأن�ضطة  مل��واج��ه��ة  ج��ه��وده  تكثيف  ال����دويل  امل��ج��ت��م��ع  ع��ل��ى  اأن  اإىل  م�����ض��رية 

التنظيمات االإرهابية ومغذياتها وحا�ضناتها.
وال�ضيما  القوائم  بهذه  �ضلة  له  من  كل  االإ�ضالمي  العامل  رابطة  ودع��ت 
ع�ضويات جلانها اأو االن�ضمام حتت قيادة موؤ�ض�ضاتها يف �ضياق االجنرار اأو 
التغرير اأو الفوات اإعالن ان�ضحابه منها والرباءة من تبعيتها حتى ال ُي�ضمل 

بَتِبعاتها، ف�ضاًل عن ال�ضالمة من اأفكارها.

ظهور حالت اإ�ضابة ب�ضلل الأطفال يف �ضوريا ..ا�ضتهداف املوؤ�ض�ضات الطبية يف �ضوريا 400 مرة خالل 2016
•• عوا�صم-وكاالت:

�ضوريا  يف  والعيادات  وامل�ضت�ضفيات  ال�ضحي  املجال  يف  العاملون  تعر�س 
ن�ضرت  درا�ضة  بح�ضب  املا�ضي  العام  م��رة   400 من  اأك��ر  لال�ضتهداف 

اجلمعة انطالقا من بيانات مت جمعها عرب تطبيق وات�ضاب .
واأوردت ن�ضرة “ذي الن�ضت” الربيطانية الطبية ت�ضجيل 402 هجوم 
الثاين  ت�ضرين  ب��ن  �ضحية  حتتية  بنى  ا�ضتهدفت  دم��وي��ة  غالبيتها 
نوفمرب 2015 وكانون االأول دي�ضمرب 2016، يف �ضوريا التي ت�ضهد 

نزاعا منذ �ضت �ضنوات.
يف امل��ن��اط��ق اخل���ارج���ة ع��ن ���ض��ي��ط��رة ال��ن��ظ��ام ال�����ض��وري، ت��ع��ر���س ن�ضف 
مرات  ق�ضف  وثلثها  الفرتة،  تلك  خ��الل  للق�ضف  تقريبا  امل�ضت�ضفيات 
عدة. وحذر معدو الدرا�ضة من ان ا�ضرتاتيجية ا�ضتخدام العنف ب�ضكل 

وير�ضلون تقريرا من جمهول لتحديد املكان ونوع الهجوم واحل�ضيلة. 
ويتم التحقق من املعلومات مبقارنتها مع م�ضادر اخرى. اىل ذلك قالت 
املبادرة العاملية ال�ضتئ�ضال �ضلل االأطفال يف بيان اإن ثالث حاالت اإ�ضابة 
اأول عودة  ال�ضورية يف  ال���زور  دي��ر  ت��اأك��دت يف حمافظة  االأط��ف��ال  ب�ضلل 

للمر�س للظهور يف �ضوريا منذ 2014.
الرخو  بال�ضلل  م�ضابتن  حالتن  يف  الفريو�س  ر�ضد  مت  اأن��ه  واأ�ضافت 

احلاد يف اأوائل مايو اأيار ويف حالة ثالثة لطفل �ضليم يف نف�س املنطقة.
الناجم  االأط��ف��ال  �ضلل  هي  االإ�ضابة  ح��االت  يف  ظهرت  التي  وال�ضاللة 
ال�ضاللة هي حتور للفريو�س  الثاين. وتلك  النوع  اللقاح من  اأخذ  عن 
ال�ضعيف املوجود يف اللقاح الذي يوؤخذ عرب الفم وميكنها اأن تت�ضبب يف 

حاالت اإ�ضابة يف املناطق التي تعاين من نق�س حاد يف التطعيمات.
36 حالة  اإ�ضابة  االأول يف  النوع  ويف �ضوريا ت�ضببت �ضاللة �ضر�ضة من 

اأجل منع احل�ضول على العناية الطبية او احلد  متعمد يف �ضوريا من 
منه، بلغت م�ضتوى غري م�ضبوق. واأوقع النزاع ال�ضوري اكر من 320 
ذي  بح�ضب  م�ضعف،   814 بينهم  م��ن   2011 ال��ع��ام  منذ  قتيل  ال��ف 

الن�ضت يف اذار مار�س املا�ضي.
خالل الفرتة التي �ضملتها الدرا�ضة، ا�ضيب 677 �ضخ�ضا بجروح وقتل 

261 اآخرون يف هجمات �ضد القطاع ال�ضحي.
�ضخ�ضا   293 ت�ضم  وات�ضاب  على  جمموعة  ع��رب  البيانات  جمع  ومت 
موزعن على نحو 350 هيئة �ضحية يف �ضوريا. وحتظى هذه ال�ضبكة 
له  م��ق��را  تركيا  م��ن  يتخذ  العاملية  ال�ضحة  ملنظمة  ت��اب��ع  ف��ري��ق  ب��دع��م 
املنظمات  وع�ضرات  املتحدة  لالمم  االن�ضانية  امل�ضاعدة  تن�ضيق  ويتوىل 

غري احلكومية يف �ضوريا.
التطبيق  عرب  عنه  ب��االإب��الغ  املجموعة  اع�ضاء  يقوم  هجوم  وق��وع  ف��ور 

يف عامي 2013 و2014 قبل اأن يتم احتواوؤها بنجاح. وقالت املبادرة 
واأبريل  اآذار  مار�س  للتطعيم يف  �ضهدت حملتن  ال��زور  دير  اإن  بيان  يف 
ني�ضان من هذا العام لكن تغطية حمدودة فقط هي التي كانت متاحة 
اأن  يو�ضح  احل��االت  ر�ضد  اأن  اأ�ضافت  لكنها  االأمنية.  امل�ضكالت  ب�ضبب 
قالت  اأي���ار  مايو   29 ويف  فعالة.  �ضوريا  يف  االأم��را���س  مراقبة  اأنظمة 
حالة   50 هناك  اإن  لرويرتز  العاملية  ال�ضحة  منظمة  با�ضم  متحدثة 
2017 لكن  م�ضابة بال�ضلل الرخو احلاد يف املحافظة منذ بداية عام 
االختبارات مل تظهر تاأكيدا بعد لوجود فريو�س �ضلل االأطفال يف عينات 
“ما زال انعدام االأمن يعرقل الو�ضول اإىل دير  براز للمر�ضى. وقالت 
يوؤثر فقط على  ه��ذا ال  ب�ضكل كبري.  �ضوريا  اأخ��رى يف  ال��زور ومناطق 
التطعيم بل على نقل عينات الرباز للمختربات لتاأكيد وجود فريو�س 

�ضلل االأطفال«.
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•• املو�صل-اأ ف ب:

بعد ثالث �ضنوات من ال�ضقوط املدوي ملدينة املو�ضل يف �ضمال العراق بيد 
تنظيم داع�س االإرهابي، اأ�ضبحت القوات العراقية على اأعتاب ا�ضتعادة ثاين 

اأكرب مدن البالد من االإرهابين.
يف  العراقية  بالقوات  التي حلقت  االأق�ضى  الهزمية  املو�ضل  �ضقوط  و�ضكل 
حربها �ضد االرهابين. ومن �ضاأن ا�ضتعادة املدينة ان ي�ضكل حتواًل كبرياً يف 
م�ضرية هذه القوات التي ا�ضت�ضلمت �ضريعاً يف 10 حزيران يونيو 2014 
االإرهاب  االإرهابين. ويقول قائد جهاز مكافحة  على  رغم تفوقها عددياً 
بالتاكيد  نحن  بر�س  فران�س  لوكالة  االأ���ض��دي  الغني  عبد  الركن  الفريق 

نحتفل باإجنازات اجلي�س بعد ثالث �ضنوات من �ضقوط املو�ضل.
نحو  جنوباً  توجهوا  الذين  االرهابين  باأيدي  املدينة  �ضقوط  عند  انه  اال 

بغداد، كان اخلوف �ضيد املوقف.
ويقول املبعوث االأمريكي لدى التحالف الدويل �ضد تنظيم داع�س بريت 
ماكغورك قبل ثالث �ضنوات، ويف مثل هذا الوقت، كان داع�س يتقدم ب�ضرعة 

نحو بغداد.
االأمن  ق��وات  من  وح��دات  �ضبع  بب�ضاطة  وتفككت  املو�ضل  �ضقطت  وي�ضرح 

العراقية.
القوات  ف���اإن  دي��ل��ون،  راي���ن  الكولونيل  التحالف  با�ضم  املتحدث  وبح�ضب 

حمامو �ضحايف فرن�ضي معتقل يف تركيا 
يرفعون امل�ضاألة اإىل املفو�ضية الأوروبية 

•• باري�ص-اأ ف ب:

طالب حمامو امل�ضور الفرن�ضي ماتيا�س دوباردون املوقوف منذ �ضهر يف تركيا 
يف  لل�ضحايف،  االعتباطي  ل�العتقال  حد  لو�ضع  االأوروبية  املفو�ضية  بتدخل 

ر�ضالة ح�ضلت وكالة فران�س بر�س على ن�ضخة عنها اجلمعة.
وكتب املحامون رو�ضن اأيتاك ووليام بوردون ومارتن براديل واأمن �ضقر يف 
الر�ضالة املوجهة اإىل املفو�س االأوروبي حلقوق االإن�ضان نيل�س مويزنيك�س اأن 
الطابع االعتباطي العتقال موكلنا ... اأمر ال ميكن نق�ضه . وتابعت الر�ضالة اأن 
التوقيف يخالف املادة 5.1 من االتفاقية االأوروبية حلقوق االن�ضان واحلفاظ 
على احلريات االأ�ضا�ضية. ولفتت الر�ضالة اإىل اأنه على �ضوء ال�ضعوبات التي 
اأن ال�ضلطات الرتكية انتهكت حق  واجهها حماموه لالت�ضال به، من املوؤكد 
ماتيا�س دوب��اردون يف احل�ضول على م�ضاعدة حمام املن�ضو�س عليه يف املادة 
اأن تدخال حازما من جانبكم،  6.3 من االتفاقية. واأ�ضاف املحامون نعترب 
على  الرتكية  ال�ضلطات  بحمل  �ضي�ضمح  الفرن�ضية،  ال�ضلطات  مع  بالت�ضاور 
وقف هذا الو�ضع االعتباطي الذي ي�ضور انتهاك هذا البلد لتعهداته الدولية 
تدهور  يف  ملوكلهم  ال�ضخ�ضي  الو�ضع  اأن  اإىل  م�ضريين  االأوروب��ي��ة،  �ضيما  وال 
امل�ضتوى  على  اإال  امل�ضاألة  اأن��ه ال ميكن معاجلة هذه  براديل  وق��ال  متوا�ضل. 

االأوروبي، الفتا اإىل وجود �ضحافين اآخرين م�ضجونن يف تركيا .

يقرعون  كانوا  االإرهابين  اأن  اإذ  مماثل  لتهديد  مهياأة  تكن  مل  العراقية 
اأبواب بغداد.

وردد  م�ضتحيل،  �ضبه  التعايف  ب��دا  ال��وق��ت،  ذل��ك  يف  ان��ه  م��اك��غ��ورك  ويعترب 
كثريون : ح�ضناً، هذه هي نهاية العراق.

و�ضاهمت عوامل جمتمعة ب�ضكل رئي�ضي يف وقف زحف اجلهادين اإىل بغداد، 
ومل يتمكنوا بعدها من �ضن هجوم تقليدي وا�ضع النطاق على العا�ضمة.

اإىل  العراق،  ال�ضيعية االأعلى يف  ال�ضي�ضتاين، املرجعية  اآيه اهلل علي  و�ضارع 

�ضيعية  ف�ضائل  وقاتلت  التنظيم.  حماربة  بهدف  للتطوع  ال�ضباب  دع��وة 
تقدم  ل�ضد  ال�ضعبي،  احل�ضد  راي��ة  حتت  باالأ�ضل  م��وج��ودة  اإي���ران  تدعمها 
وحدات  اأب�ضرت  وق��ت  يف  ال��رتاج��ع،  اإىل  دفعهم  ثم  وم��ن  اأواًل،  االرهابين 
بداأت  املو�ضل،  �ضقوط  م��ن  �ضهرين  وبعد  ال��ن��ور.  املتطوعن  م��ن  ج��دي��دة 
الواليات املتحدة بتوجيه �ضربات �ضد االرهابين يف العراق يف اإطار حتالف 

دويل قدم اإىل جانب االإ�ضناد اجلوي، دعما وتدريبا للقوات العراقية.
ومذاك احلن، ا�ضتعادت القوات العراقية مناطق عدة كانت بيد االرهابين، 
بينها ثالث مدن، ومتكنت من ال�ضيطرة معظم مدينة املو�ضل بعد هجوم 
اأطلقته قبل �ضبعة اأ�ضهر. ويو�ضح االأ�ضدي اأنه “مل يبق لداع�س يف املو�ضل 
على  االرهابين  �ضيطرة  عند  فيها«.  حما�ضر  اأح��ي��اء  اأرب��ع��ة  اأو  ثالثة  اإال 
كان  م��وج��ودة،  كانت  التي  الع�ضكرية  القطعات  اأن  االأ���ض��دي  ي��رى  املو�ضل، 
يعوزها حقيقة بع�س اال�ضتعدادات وبع�س املعدات واالأمور االأخرى، ولذلك 

كانت عملية ال�ضقوط �ضريعة.
ولكن بعد مرور ثالث �ضنوات، فاإن تلك القطعات ا�ضتعدت ا�ضتعداداً جيداً 
وباتت عالقتها باملواطن، وهذه نقطة مهمة جداً، عالقة طيبة، م�ضيفا اأن 

املواطن بات يتعاون مع القطعات االأمنية.
�ضوؤون  يف  املتخ�ض�س  املحلل  وفق  املو�ضل  ا�ضتعادة  عملية  جناح  �ضاأن  ومن 
العراق يف معهد درا�ضات احلرب باتريك مارتن اأن يظهر مدى تقدم قوات 

. االأمن العراقية منذ انهيارها يف حزيران يونيو 2014 

•• الفجر - تون�ص - خا�ص
  طالب النائب عن اجلبهة ال�شعبية اجليالين الهمامي رئي�س 
خالل  من  بالتدخل  ال�شاهد،  يو�شف  التون�شية  احلكومة 
الوطني  اجلي�س  با�شم  املتحدث  اأثــاره  الــذي  امللف  متابعة 
اتهم  قد  ال�شماري  وكان  امل�شماري.    اأحمد  العقيد  الليبي 
عديد  وله  بتون�س  يعمل  القطرية  ال�شتخبارات  يف  عقيدا 

احل�شابات البنكية ب�شراء ذمم تون�شيني وليبيني.

تفا�شيل امللف
بع�س  عن  حملية،  ل�شحيفة  ت�شريح  يف  الهمامي،  وك�شف     
حتويالت  ب�شبهات  يتعّلق  اأّنــه  مو�شحا  امللف  هذا  تفا�شيل 
قطري  ل�شالح  قــردان  بنب  الإ�شكان  بنك  عرب  مّتــت  مالية 
يدعى �شامل علي اجلربوعي وكان م�شرفا على خمّيم لالجئني 
بالذهيبة اإبان اندلع الأحداث يف ليبيا، واأنه مّتت اإحالته 

اىل رئا�شة احلكومة عن طريق جلنة التحاليل املالية.

املذكور  ال��ق��ط��ري  اأن  واأ����ض���اف     
ت���ل���ّق���ى اأك�������ر م����ن 8 م���ل���ي���ارات 
ب��ال��ع��م��ل��ة ال��ت��ون�����ض��ي��ة واأن�����ه حّول 
اثنن  ع�ضكرين  اىل  منها  ج��زءا 

وعدد من �ضكان اجلنوب.
   وذّكر باأن جلنة التحاليل املالية 
العمومية  للنيابة  ق�ضّية  قّدمت 
بتاريخ 8 اأبريل 2015 واأنه مت 
فتح بحث عديل واتخاذ اإجراءات 

اإدارية يف الغر�س.
اأن��ه ات�ضح �ضحب اموال      واأك��د 
من ح�ضاب القطري املذكور بلغت 
األف  و500  مليارات   2 قيمتها 
اأ���ض��خ��ا���س يرّجح  دي��ن��ار م��ن قبل 
اكت�ضاف  مت  واأن��ه  قطريون  اأنهم 
اأن املمثل القانوين لبنك االإ�ضكان 
حّول اأمواال اىل �ضامل اجلربوعي 
اأو  �ضواء كان يف تون�س  ب��اإذن منه 

خارجها.
التحاليل  جل��ن��ة  اأن  واأ����ض���اف     
اآخرين  ح�ضابن  لوجود  تفّطنت 
اأنهما  ي���رّج���ح  ���ض��خ�����ض��ن  ب��ا���ض��م 
التمويالت  ه���ذه  واأّن  ق��ط��رّي��ان 
العامة  القيادة  عن  �ضادرة  كانت 

للقوات امل�ضلحة القطرية.
   وتابع الهمامي اأنه مت اال�ضتماع 
اال�ضكان  البنك  ف��رع  رئي�س  اىل 
عدد  م��ع  والتحقيق  ق����ردان  ب��نب 
من ال�ضخ�ضيات التي لها عالقة 
املحا�ضبة  اإدارة  ومرا�ضلة  بامللف 
العمومية واال�ضتخال�س التابعة 
البع�س  اأن  املالية، موؤكدا  ل��وزارة 
املذكور  القطري  ب��اأن  اأق���ّر  منهم 
ك����ان ع��ل��ى ات�����ض��ال ب��ه��م الإج����راء 

حتويالت مالية.
   وختم قائال : هذه العملية تعّد 
نعرف  وال  الكبرية  اجل��رائ��م  من 
م��اآل��ه��ا وم��ن يقف وراءه����ا ووراء 
القائمة  الأن  ف��ي��ه��ا  ال�����ض��ال��ع��ن 
طويلة.. وهذا يفيد باأن املوؤ�ض�ضات 
ال��ب��ن��ك��ي��ة ال��ت��ون�����ض��ي��ة ���ض��ري��ك��ة يف 
ب�ضكل  م�ضاهمة  متويالت  عملية 
اأو غري مبا�ضر يف متويل  مبا�ضر 
ال��ع��م��ل��ي��ات االإره���اب���ي���ة ب��ت��ون�����س ، 
داعيا يو�ضف ال�ضاهد اىل البحث 
يف هذا امللف والك�ضف عّمن يقف 

وراء تعطيله.

البنك يقّر
   وقد اّكد م�ضدر م�ضوؤول باإدارة 

وج������ه ال����ن����ائ����ب مب��ج��ل�����س ن����واب 
حلركة  احل���رة  كتلة  ع��ن  ال�ضعب 
الفلفال  م����روان  ت��ون�����س  م�����ض��روع 
�ضوؤاال كتابيا اىل حمافظ البنك 
االخبار  خ��ل��ف��ي��ة  ع��ل��ى  امل����رك����زي 
بتحويل  يتعلق  فيما  راج��ت  التي 
بنك  ف��رع  م��ايل �ضخم اىل  مبلغ 
البنك  م���ن  ب��ت��ط��اوي��ن  اال���ض��ك��ان 

القطري التون�ضي.

حتقيق يف متويل
 جمعية خريية

   م��ن ج��ان��ب��ه، دع��ا ال��ن��ائ��ب وليد 
ب�ضفحته  ت���دوي���ن���ة  يف  اجل������الد 
على في�ضبوك، وكيل اجلمهورية 
بتون�س  االب���ت���دائ���ي���ة  ب��امل��ح��ك��م��ة 
وال��ق��ط��ب ال��ق�����ض��ائ��ي امل����ايل اإىل 
ف��ت��ح حت��ق��ي��ق يف م�����ض��ادر متويل 
وجمال  اخل��ريي��ة  تون�س  جمعية 
املنعم  ع��ب��د  ورئ��ي�����ض��ه��ا  اأن�ضطتها 
عماد  ال��ن��ائ��ب  )�ضقيق  ال��دامي��ي، 
ال������دامي������ي وام���������ن ع�������ام ح����زب 
تون�س  ح���راك  امل��رزوق��ي  املن�ضف 
االإرادة( خا�ضة اأن ميزانيتها تعد 
ب��امل��ل��ي��ارات وه���ي ف���رع م��ن فروع 
املتهمة  اخل���ريي���ة  ق��ط��ر  ج��م��ع��ي��ة 
اإرهابية،  جم��م��وع��ات  بتمويلها 

وفق ما جاء يف التدوينة.
   ام���ا ال��ق��ي��ادي امل��وؤ���ض�����س حلركة 
ل������زهر  ت��������������������������������ون�����س  ن��������������������داء 
�ضفارة  اأن  اك��د  فقد  ال��������عكرمي 
ق����طر كانت نا�ضطة بن 2012 
ال�ضباب  ت�ضفري  على   2014 و 
ب���وؤر  و  ����ض���وري���ا  اإىل  ت��ون�����س  م���ن 

التوتر .
   ويف هذا ال�ضياق ذكر العكرمي 
�ضخ�ضا  اأن  اإذاع������ي،  ت�����ض��ري��ح  يف 
ات�ضل �ضنة 2013 ب�ضفارة قطر 
للذهاب  م�ضاعدته  منها  يطلب 
ال�ضفارة  اأن  م��ف��ي��دا  ���ض��وري��ا،  اىل 
واأعلمته  اآن������ذاك  ل���ه  ا���ض��ت��ج��اب��ت 
وبقية  ����ض���ف���ره  ج�������واز  ب���ت���ق���دمي 
ال��ت��ك��ال��ي��ف ع��ل��ى ح�����ض��اب��ه��ا ح�ضب 

قوله.
مركز  ه�����ي  ق����ط����ر  اأن  و������ض�����رح 
الداعية  ذكرا  امل�ضلمن،  االخ��وان 
ي��و���ض��ف ال���ق���ر����ض���اوي ال�����ذي قام 
النا�ضفة  االأحزمة  اعتماد  باإفتاء 
على غرار قيادة حما�س وقيادات 

االإخوان.

ل�موقع  ت�ضريح  يف  االإ�ضكان  بنك 
ان  االإل��ك��رتوين  تون�س”  “انباء 
فرع البنك بتطاوين تلقى مبلغا 
ماليا يف اإط��ار عملية حتويل من 

البنك القطري التون�ضي.
اال�ضكان  ب��ن��ك  ان  امل�����ض��در  واف����اد 
اإثر  املركزي  البنك  باإعالم  �ضارع 
ح�ضول عملية التحويل دون ذكر 
بخ�ضو�س  اخ����رى  ت��ف��ا���ض��ي��ل  اي 
عرب  ك��ان��ت  ان  التحويل  طريقة 

مراحل او ب�ضكل واحد.
“انباء  ع���ل���م  اخ������رى  ج���ه���ة  م����ن 
امل���ذك���ورة  االم������وال  ان  تون�س” 
اال�ضكان  ب��ن��ك  م���ن  ���ض��ح��ب��ه��ا  مّت 
ا�ضخا�س  ق���ب���ل  م����ن  ب���ت���ط���اوي���ن 

اأن�ضطة  لتمويل  قطر  م��ن  هامة 
البالد  داخ�������ل  م�������ض���روع���ة  غ����ري 

وخارجها.
    وق��د طالب ن��واب كتلة احلرة 
باالإفادة  ب��ال��ن��ي��اب��ة  امل��ال��ي��ة  وزي����ر 
املعلومات  ���ض��ح��ة  م�����دى  ح�����ول 
اخل�ضو�س  ه�����ذا  يف  امل����ت����داول����ة 
ا�ضتنادا اىل ما ميكن اأن ت��اأذن به 
البنك  م�ضالح  مع  �ضواء  اأب��ح��اث 
اال�ضكان  وبنك  التون�ضي  املركزي 

وجلنة التحاليل املالية.
وط��ل��ب��وا ب��اإح��ال��ة االأب���ح���اث فورا 
اإذا تبن  الق�ضائية  ال�ضلطة  على 
عنها  ك�����ض��ف��ت  ال��ت��ي  االع���م���ال  اأن 
اج��رام��ي��ة.    كما  تكت�ضي �ضبغة 

تون�س  م�����ض��روع  احل�����رة حل���رك���ة 
املالية  وزي����ر  اىل  ك��ت��اب��ي��ا  ����ض���وؤاال 

تون�ضين.
كتلة  ال�ضياق، وجهت  ه��ذا  ويف     

و�ضائل  ت��داول��ت��ه  مل��ا  تبعا  ال�ضعب 
ع��ن حت��وي��ل مبالغ مالية  اإع���الم 

بالنيابة حممد فا�ضل عبد الكايف 
نواب  جمل�س  رئي�س  ط��ري��ق  ع��ن 

اجليالين الهمامي   ي�ضار ال�ضورة- يك�ضف ويطالب الناطق الر�ضمي با�ضم اجلي�س الوطني الليبي احمد امل�ضماري

جالد يدعو اإىل فتح حتقيق حول
 م�شادر متويل جمعية تون�س اخلريية

العكرمي: �شفارة قطر بتون�س عملت
 على ت�شفري ال�شباب اىل بوؤر التوتر

وليد جالد يدعو اىل فتح حتقيق �ضوؤال كتابي من كتلة احلرة لزهر العكرمي يتهم..

 كتلة احلرة تطالب من وزير املالية تو�ضيحا حول تلقى بنك الإ�ضكان اأموال قطرية

الهمامي يك�شف ويطالب احلكومة بالتدخل:

مليارات قطرية ُوّزعت يف اجلنوب التون�ضي...!

العراق يقرتب من النت�ضار يف املو�ضل بعد ثالث �ضنوات من الهزمية الكربى

ت�ضويت على ال�ضتقالل يف كاتالونيا الإ�ضبانية يف اكتوبر اإردوغان ي�ضدق على اإر�ضال قوات اإىل قطر 
•• بر�صلونة-اأ ف ب:

حركة  ت�ضهد  التي  اال�ضبانية  كاتالونيا  منطقة  رئي�س  اأعلن 
اال�ضتقالل  على  ا�ضتفتاء  تنظيم  اجلمعة  كبرية  انف�ضالية 
التي  مل��دري��د  حت��د  يف  املقبل  اأكتوبر  االأول  ت�ضرين  االأول  يف 

تعار�س مثل ذلك الت�ضويت.
ان  بر�ضلونة  يتحدث يف  ك��ان  ال��ذي  بودجمون  كارل�س  وق��ال 
ال�ضوؤال �ضيكون هل تريدون ان تكون كاتالونيا دولة م�ضتقلة 

على �ضكل جمهورية .
التي  الغنية  املنطقة  كاتالونيا  تطالب  ط��وي��ل  وق��ت  وم��ن��ذ 
ي�ضكنها 7،5 مالين ن�ضمة ولها لغتها وتقاليدها اخلا�ضة، 

بحكم ذاتي اأو�ضع.

•• ا�صطنبول-وكاالت: 

���ض��دق ال��رئ��ي�����س ال��رتك��ي رج���ب ط��ي��ب اإردوغ������ان على 
الدعم  ع��ن  ت��ع��ب��ريا  ق��ط��ر  اإىل  ق���وات  الإر����ض���ال  ت�ضريع 
للدوحة التي تواجه عزلة فر�ضتها عليها دول عربية 

لدعمها االإرهاب.
واأق�����ر ال���ربمل���ان ال���رتك���ي م�����ض��روع ال��ق��ان��ون االأرب���ع���اء 
اإردوغ��ان ت�ضديقه عليه يف وقت متاأخر  واأعلن مكتب 
ام�س  الر�ضمية  ون�ضر يف اجلريدة  املا�ضية  الليلة قبل 
لن�ضر  الت�ضريعية  العملية  ب��ذل��ك  لتكتمل  اجل��م��ع��ة 
القوات الرتكية يف الدولة العربية. وقطعت ال�ضعودية 

واالإمارات العربية املتحدة والبحرين وم�ضر العالقات 
والعنا�ضر  االره����اب  لدعمها  االث��ن��ن  ي���وم  ق��ط��ر  م��ع 
الدول  ح��ذو  دول  ع��دة  وح���ذت  االره��اب��ي��ة ومتويلهم. 
على  بالتغلب  اأم�����س  قطر  وت��ع��ه��دت  االأرب����ع.  العربية 
العزلة وقالت اإنها لي�ضت م�ضتعدة للتنازل عن �ضيا�ضتها 
اخلارجية من اأجل حل اأكرب اأزمة دبلوما�ضية ت�ضهدها 
وا�ضعة  حريت  �ضحيفة  وقالت  �ضنوات.  منذ  املنطقة 
اإن  اجلمعة  ام�س  االإن��رتن��ت  على  موقعها  يف  االنت�ضار 
بعد  قطر  اإىل  �ضرت�ضل  تركية  حربية  و�ضفنا  طائرات 
وقالت  بالدوحة.  قاعدة  يف  تركية  لقوات  اأويل  ن�ضر 
ال�ضحيفة “عدد الطائرات وال�ضفن احلربية الرتكية 

تقرير  اإع��داد  بعد  �ضيت�ضح  القاعدة  اإىل  �ضتتجه  التي 
يقوم على تقدير اأويل للموقف يف القاعدة«.

االأيام  يف  قطر  اإىل  �ضي�ضافر  تركيا  وف��دا  اأن  واأ�ضافت 
بها  ي��وج��د  ال��ت��ي  ال��ق��اع��دة  يف  امل��وق��ف  لتقدير  املقبلة 
احل�ضول  يت�ضن  ومل  تركيا.  جنديا   90 نحو  حاليا 
على تعليق على تقرير حريت من امل�ضوؤولن االأتراك 
بن  ما  لن�ضر  خططا  هناك  اإن  قالت  ال�ضحيفة  لكن 
املرحلة  يف  �ضهرين  غ�ضون  يف  جنديا  و250   200
الليلة  متاأخر  وق��ت  يف  اإردوغ����ان  �ضدق  كما  االأول��ي��ة. 
يتعلق  تركيا وقطر  اآخ��ر بن  اتفاق  املا�ضية على  قبل 
ال��ع�����ض��ك��ري. و�ضيغت  ال��ت��دري��ب  ب��ال��ت��ع��اون يف جم���ال 

تعهدت  واأي�ضا  النزاع.   بدء  قبل  الت�ضريعن  م�ضودتا 
وقال  للدوحة.  واملياه  الغذاء  اإم���دادات  بتوفري  تركيا 
دور  يلعب  اأن  ط��وي��ال  ح���اول  ال���ذي  ال��رتك��ي  الرئي�س 
يف  ما  كل  �ضتبذل  اأنقرة  اإن  القوي  االإقليمي  الو�ضيط 

و�ضعها للم�ضاعدة يف اإنهاء االأزمة احلالية.
دول  وع���دة  قطر  م��ع  ج��ي��دة  بعالقات  تركيا  وترتبط 
اأخ��رى. وقدمت كل من تركيا وقطر الدعم  خليجية 
جلماعة االإخوان االرهابية يف م�ضر و�ضاندتا جماعات 
ال�ضوري  بالرئي�س  لالإطاحة  تقاتل  م�ضلحة  معار�ضة 
الذين  اجلنود  ع��دد  القانون  يحدد  االأ���ض��د. ومل  ب�ضار 

�ضرت�ضلهم تركيا اأو موعد اإر�ضالهم.

وزير الدفاع التون�شي يوؤكد:
فتح حتقيق ق�ضائي يف ت�ضريحات قائد ع�ضكري ليبي

•• الفجر - تون�ص

اأّكد وزير الدفاع التون�ضي، فرحات احلر�ضاين، اأنه �ضيتم فتح حتقيقات للتثبت من 
ت�ضريحات املتحدث با�ضم اجلي�س الليبي العقيد اأحمد امل�ضماري بخ�ضو�س حتويل 

عقيد يف اال�ضتخبارات القطرية يعمل يف تون�س اأموال لالإرهابين بليبيا.
واأ�ضاف احلر�ضاين، يف ت�ضريح الإذاعة خا�ضة على هام�س اختتام الدورة اال�ضتثنائية 
الثانية اخلا�ضة بروؤ�ضاء التحرير وو�ضائل االإعالم الوطنية، اأنه �ضيتم تتبع كل ما من 
�ضاأنه اأن مي�س باأمن تون�س. وكان املتحدث با�ضم اجلي�س الليبي قد اأكد يف ت�ضريحات 

حتويل اأموال قطرية من تون�س يف اجتاه ليبيا لفائدة املجموعات االإرهابية. 
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: »Nikki Beach« فهد ال�شابري مدير الت�شريفات يف منتجع و �شبا

دبي اأ�ضبحت وجهة �ضياحية رائدة على م�ضتوى املنطقة والعامل  

الإ�ضرتليني يتهاوى بعد انتخابات بريطانيا 

•• دبي-الفجر:

مدير  ال�ضابري  فهد  ال�ضيد  ق��ال 
اإدارة الت�ضريفات واالأمن وال�ضالمة 
 Nikki« ����ض���ب���ا  و  م���ن���ت���ج���ع  يف 
ل����وؤل����وؤة  ب���ج���زي���رة   «   Beach
بتطوير  يقوم  ان��ه  بدبي  اجل��م��ريا 
خدمات الت�ضريفات ال�ضتقبال كبار 
ال�ضخ�ضيات يف الفندق الذي متلكه 
“ مرا�س “ القاب�ضة . واأو�ضح ان 
على  حديثا  افتتح  ال���ذي  ال��ف��ن��دق 
ل����وؤل����وؤة اجلمريا  ج���زي���رة  ���ض��اط��ئ 
وبات  خ��ا���ض��ا  ط��اب��ع��ا  ب��دب��ي يحمل 
من  وامل�ضاهري  االأثرياء  ي�ضتقطب 
وال�ضياحة  والريا�ضة  الفن  جن��وم 
وع����امل امل����ال واالأع����م����ال م���ن دول 

اأن هذا  وذك����ر   . وال���ع���امل  اخل��ل��ي��ج 
االقبال الالفت على الفندق ي�ضع 
االمن  اإدارة  ع��ل��ى  اإ���ض��اف��ي��ة  اع��ب��اًء 
لتوفري  والت�ضريفات  وال�����ض��الم��ة 
م��ت��ط��ل��ب��ات ك���ب���ار ال�����ض��ي��وف على 
احتياجاتهم  وتلبية  ال�ضاعة  مدار 

اخلا�ضة وامنهم ال�ضخ�ضي . 
دورة   112 بعقد  قمنا  اننا  وق��ال 
م��ه��ن��ي��ة وت���دري���ب���ي���ة مل���وظ���ف���ي يف 
  Nikki Beach منتجع و �ضبا
االأول  والربع  املا�ضي  العام  خالل 
للتحفيز على  اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن 
االبداع يف جماالت العمل املختلفة 

لدينا . 
ال�ضيافة هو قطاع  ان  م�ضريا اىل 
وي��ت��ط��ل��ب مهارات  ب��ام��ت��ي��از  ع��امل��ي 

ون�ضف العام منذ اللحظة التي مت 
الإن�ضاء  االأ�ضا�س  حجز  و�ضع  فيها 
االأو����ض���ط  ال�������ض���رق  يف  ف���ن���دق  اول 
  Nikki Beach يحمل عالمة
طابع  اإ���ض��ف��اء  يف  حلبه   ، ال�ضهرية 
اإم����ارات����ي ع��ل��ى ه���ذا ال��ع��م��ل وفتح 
اأبناء االم��ارات للعمل  ام��ام  املجال 
والرتحيب  ال�����ض��ي��اف��ة  ق���ط���اع  يف 
بال�ضياح من خمتلف انحاء العامل 
ال�ضابري  ف��ه��د  ال�ضيد  واو���ض��ح   .
اإم��ارات��ي اجلن�ضية -  ان��ه يقوم   –
وال�ضيوف  ال�ضخ�ضيات  بتعريف 
االج��ان��ب ب��رتاث وع���ادات وتقاليد 
اأط�����ار ح��ر���ض��ه على  االإم��������ارات يف 
تقدمي الهوية االإماراتية يف ان�ضع 

�ضورها للزائرين.

عالية.
واأ�ضار اإىل انه التحق بفريق العمل 
اك�����ر م����ن عام  ق���ب���ل  ال���ف���ن���دق  يف 

وق���ال ال�����ض��اب��ري ال���ذي ع��م��ل ملدة 
يف  حكومية  منا�ضب  يف  عاما   13
دب��ي كوجهة  اإن اعتبار  دب��ي  اإم���ارة 
م�ضتوى  ع���ل���ى   رائ�������دة  ���ض��ي��اح��ي��ة 

•• لندن -رويرتز:

ام�س  االإ����ض���رتل���ي���ن���ي  اجل���ن���ي���ه  ه�����وى 
اجلمعة بعدما خ�ضر حزب املحافظن 
الربيطانية  ال�����وزراء  رئي�ضة  ب��ق��ي��ادة 
ت���ريي���زا م���اي اأغ��ل��ب��ي��ت��ه ال��ربمل��ان��ي��ة يف 
االنتخابات مبا قد يعرقل مفاو�ضات 

اخلروج من االحتاد االأوروبي.
باملئة  اث����ن����ن  اال����ض���رتل���ي���ن���ي  ون�������زل 
هبط  ب��ع��دم��ا  دوالر   1.2698 اإىل 
يف  دوالر   1.2636 اإىل  باملئة   2.5
التعامالت االأوروبية املبكرة وهو اأدنى 

م�ضتوى له منذ 18 اأبريل ني�ضان.
باال�ضتقالة  دع�����وات  م����اي  وواج���ه���ت 
ع��ل��ى فوزها  اأن خ�����ض��رت ره��ان��ه��ا  ب��ع��د 
التي  االنتخابات  يف  اأق���وى  بتفوي�س 
مل تتمخ�س عن فوز اأي حزب باأغلبية 
وا���ض��ح��ة ق��ب��ل ع�����ض��رة اأي����ام ف��ق��ط من 
بدء مفاو�ضات انف�ضال بريطانيا عن 

االحتاد االأوروبي.
الرئي�ضية  العمالت  فعل  ردود  وكانت 
ال��دوالر واليورو والن  االأخ��رى مثل 

حمدودة. 
حد  اإىل  ال���ع���م���الت  ه����ذه  وجت���اه���ل���ت 
التحقيقات  مكتب  �ضهادة مدير  كبري 
التي  ال�ضابق جيم�س كومي  االحتادي 
اع��ت��ربت م��ن االأح����داث املهمة يف هذا 

االأ�ضبوع.
ومن املتوقع على نطاق وا�ضع اأن يرفع 
جمل�س االحتياطي االحتادي )البنك 
الفائدة  اأ���ض��ع��ار  االأم��ري��ك��ي(  امل��رك��زي 
اجتماعا  االأرب��ع��اء  ي��وم  يختتم  بعدما 
ي�ضتمر يومن، وين�ضب الرتكيز على 

ق��ط��اع ال�����ض��ي��اف��ة واح���د م��ن اأكر 
القطاعات منواً فيها. 

وحث اأبناء االإمارات للعمل يف قطاع 
ال�ضياحة وال�ضيافة املزدهر يف دبي  

ب��ف�����ض��ل جهود  امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل 
بات  ح���ي���ث   ، احل���ك���ي���م���ة  ال����ق����ي����ادة 
اأنحاء  كافة  من  ال�ضياح  يق�ضدها 
ال����ع����امل، االم�����ر ال�����ذي ج��ع��ل من 

التي  مهاراتهم  تطوير  خالل  من 
للعمل  و�ضقلها  اكت�ضابها  ي��ج��ب 
دولة  يف  ال�����ض��ي��اف�����������ة  جم��������������������ال  يف 

االإمارات . 

االأ�ضبوع حن  96.511 يف منت�ضف 
�ضهادة  �ضبقت  التي  احل��ذر  حالة  اأدت 
اإىل  الربيطانية  واالنتخابات  كومي 
االأمريكية  ال�����ض��ن��دات  ع���وائ���د  ن����زول 
نوفمرب  م���ن���ذ  م�����ض��ت��وي��ات��ه��ا  الأدن�������ى 
تعافت  العوائد  لكن  ال��ث��اين.  ت�ضرين 
العزوف  اجت��اه  انح�ضار  مع  ذل��ك  بعد 

عن املخاطرة.
ووا�ضل اليورو اخل�ضائر التي تكبدها 
يف االأ�ضواق اخلارجية وانخف�س 0.2 
مبتعدا  دوالر   1.1193 اإىل  باملئة 

ما اإذا كان �ضيبقي الباب مفتوحا اأمام 
املزيد من الت�ضديد النقدي يف االأ�ضهر 

املقبلة.
وارت���ف���ع���ت ال��ع��م��ل��ة االأم��ري��ك��ي��ة 0.3 
ب��امل��ئ��ة اأم����ام ن��ظ��ريت��ه��ا ال��ي��اب��ان��ي��ة اإىل 

110.365 ين.
وزاد موؤ�ضر الدوالر، الذي يقي�س اأداءه 
الرئي�ضية،  ال��ع��م��الت  م��ن  �ضلة  اأم����ام 

. 0.5 باملئة اإىل 97.392 
اأدن������ى  اإىل  ت�����راج�����ع  امل����وؤ�����ض����ر  وك�������ان 
عند  اأ����ض���ه���ر  ���ض��ب��ع��ة  م�����ض��ت��وي��ات��ه يف 

اأ�ضهر  �ضبعة  يف  له  م�ضتوى  اأعلى  عن 
الذي الم�ضه  1.1285 دوالر  البالغ 
اآفاق  ب��دع��م م��ن حت�ضن  اأ���ض��ب��وع  ق��ب��ل 
النمو يف اأوروب��ا وتراجع ال��دوالر على 

نطاق وا�ضع.
املوحدة  االأوروب����ي����ة  ال��ع��م��ل��ة  وت���اأث���رت 
ال��ب��ن��ك املركزي  ���ض��ل��ب��ا ج����راء خ��ف�����س 
اأم�س  للت�ضخم  ت��وق��ع��ات��ه  االأوروب������ي 
ال�ضيا�ضات  �ضناع  اإن  قائال  اخلمي�س 
مل يناق�ضوا تقلي�س برناجمه ال�ضخم 

ل�ضراء ال�ضندات.

اأ�ضهم اأوروبا ترتفع �ضباحا واملوؤ�ضر الربيطاين ي�ضعد مع نزول الإ�ضرتليني 
االقت�ضادية،  ال���دورة  على  اعتمادا  االأق��ل  الدفاعية،  القطاعات  وارتفعت 
ارتفع  اللذين  ال�ضحية  الرعاية  وقطاع  وامل�ضروبات  االأغ��ذي��ة  قطاع  مثل 
املرافق  �ضركات  وكانت  الرتتيب  على  باملئة  و0.5  باملئة   0.8 موؤ�ضرهما 

الربيطانية مثل �ضنرتيكا من بن اأكرب الرابحن.
وعلى �ضعيد املالذات االآمنة اأقبل امل�ضتثمرون اأي�ضا على �ضراء اأ�ضهم �ضركات 

ا�ضتخراج املعادن النفي�ضة حيث �ضعد �ضهم فري�ضنيلو 3.2 باملئة.
وقفزت اأ�ضهم البنكن االإيطالين يو.بي.اآي بانكا وبانكو بي.بي.اإم بن�ضبة 
امل�ضارف  ليقودا موجة �ضعود بن  الرتتيب  باملئة على  باملئة و2.5   6.5
االأوروبية. غري اأن االأ�ضهم املرتبطة بقطاع بناء املنازل الربيطاين تكبدت 
نحو  ترافي�س بريكنز  �ضهم  �ضتوك�س حيث هبط  املوؤ�ضر  اأكرب خ�ضائر على 
اأربعة باملئة وهاودن جويرني 3.7 باملئة وجريت بورتالند اي�ضتيت�س 3.4 

باملئة.

•• لندن-رويرتز:

اإقبال  مع  اجلمعة  ام�س  املبكرة  التعامالت  يف  االأوروب��ي��ة  االأ�ضهم  ارتفعت 
بعد  اآم��ن��ا  م��الذا  باعتبارها  الدفاعية  القطاعات  اأ�ضهم  على  امل�ضتثمرين 
نتائج االنتخابات الربيطانية املفاجئة التي �ضتدفع بريطانيا على ما يبدو 
االأوروبية  600 لالأ�ضهم  املوؤ�ضر �ضتوك�س  �ضيا�ضية جديدة. وزاد  اأزمة  اإىل 
0.3 باملئة بينما �ضاهم هبوط اال�ضرتليني الأدنى م�ضتوياته يف �ضبعة اأ�ضهر 
واحد  بن�ضبة  لل�ضعود  الربيطاين   100 تاميز  فاينن�ضال  املوؤ�ضر  دف��ع  يف 
الربيطانية ترييزا  ال��وزراء  رئي�ضة  بقيادة  املحافظن  وخ�ضر حزب  باملئة. 
ب��دء حمادثات  اأي��ام فقط من  العموم قبل ع�ضرة  اأغلبيته يف جمل�س  م��اي 
االنف�ضال عن االحتاد االأوروبي ويثري احتمال وجود برملان معلق خماوف 

جديدة بخ�ضو�س خروج بريطانيا من االحتاد.

وقالت املوؤ�ض�ضة اإن �ضنع اهلل التقى اأي�ضا مع م�ضوؤولن طبين ويف البلدية 
اإىل جانب بع�س ن�ضطاء املجتمع املدين من مدينة اأوباري املجاورة.

كان ال�ضرارة ينتج نحو ثلث اإجمايل االإنتاج الليبي البالغ 835 األف برميل 
يوميا يف وقت �ضابق هذا االأ�ضبوع.

واأعيد فتح ال�ضرارة يف دي�ضمرب كانون االأول عندما رفع ح�ضار خلط اأنابيب 
ب�ضبب  اإغالقات موؤقتة منذ ذلك احلن  لكنه عاين ب�ضعة  ا�ضتمر عامن 

احتجاجات حملية.
تدير موؤ�ض�ضة النفط حقل ال�ضرارة بال�ضراكة مع ريب�ضول وتوتال واأو.اإم.يف 
و�ضتات اأويل. وت�ضعى ليبيا لزيادة االإنتاج اإىل 1.25 مليون برميل يوميا 

قبل نهاية العام. 
يوميا  برميل  مليون   1.6 على  يزيد  اأوب��ك  يف  الع�ضو  البلد  اإنتاج  وكانت 
االحتجاجات  ب�ضبب  احلن  ذلك  منذ  تعرقل  لكنه   2011 انتفا�ضة  قبل 

واالنق�ضامات ال�ضيا�ضية وال�ضراع امل�ضلح.

•• طرابل�ص-رويرتز:

قالت املوؤ�ض�ضة الوطنية للنفط الليبية يف بيان يف �ضاعة مبكرة ام�س اجلمعة 
اإنه مت اإعادة فتح حقل ال�ضرارة النفطي بعد احتجاج للعمال باحلقل ومن 

املتوقع اأن يعود اإىل معدالت االإنتاج الطبيعية يف غ�ضون ثالثة اأيام.
اأن يبداأ  األف برميل يوميا من اخلام قبل   270 ال�ضرارة ينتج نحو  وكان 
عمال احلقل االإ�ضراب ب�ضبب تاأخر اإ�ضعاف زميل لهم تويف يف حادث غرق 

يف حو�س �ضباحة باحلقل.
ج���اء اإع����الن ا���ض��ت��ئ��ن��اف االإن���ت���اج يف ال�����ض��رارة ع��ق��ب اج��ت��م��اع ط���ارئ ملجل�س 
فيه  اأمر  وال��ذي  للحقل،  امل�ضغلة  وال�ضركة  للنفط  الوطنية  املوؤ�ض�ضة  اإدارة 
واالرتقاء  االإ�ضعاف  املوؤ�ض�ضة م�ضطفى �ضنع اهلل مبراجعة خدمات  رئي�س 
باخلدمات الطبية للموظفن وفقا لبيان اأ�ضدرته موؤ�ض�ضة النفط يف وقت 

�ضابق.

موؤ�ض�ضة النفط الليبية توؤكد اإعادة فتح حقل ال�ضرارة النفطي 

الذهب يرتاجع مع ارتفاع الدولر و�ضط �ضبابية يف بريطانيا بعد النتخابات 
•• بنجالور-رويرتز: 

ارتفاع  مع  ال��ت��وايل  على  الثالثة  للجل�ضة  اجلمعة  ام�س  الذهب  انخف�س 
اأي حزب  نتيجة االنتخابات الربيطانية عدم فوز  اأظهرت  ال��دوالر بعدما 
باأغلبية وا�ضحة لكن معظم امل�ضتثمرين يتجاهلون حالة ال�ضبابية على ما 
يبدو. وبعد فرز معظم االأ�ضوات يف االنتخابات الربيطانية اأظهرت النتائج 
اأنه ال جمال اأمام حزب املحافظن بقيادة رئي�ضة الوزراء ترييزا ماي للفوز 
باأغلبية �ضريحة يف الربملان. وكانت ماي دعت الإجراء االنتخابات للح�ضول 

على تفوي�س اأقوى قبل بدء حمادثات االنف�ضال عن االحتاد االأوروبي.
املعامالت  يف  الذهب  تراجع  جرينت�س  بتوقيت   0816 ال�ضاعة  وبحلول 
ونزل  )االأون�����ض��ة(.  لالأوقية  دوالر   1273.81 اإىل  باملئة   0.4 الفورية 

خ�ضارة  اأول  لتكبد  ويتجه  االأ�ضبوع  بداية  منذ  باملئة   0.4 االأ�ضفر  املعدن 
اأ�ضبوعية يف خم�ضة اأ�ضابيع. وانخف�س الذهب يف العقود االأمريكية االآجلة 

ت�ضليم اأغ�ضط�س اآب 0.2 باملئة اإىل 1276.40 دوالر لالأوقية.
املتحدة من  ال��والي��ات  اأح���داث يف  ب�ضبب  اأم�����س  ل�ضغوط  ال��ذه��ب  وتعر�س 
بينها �ضهادة مدير مكتب التحقيقات االحتادي ال�ضابق جيم�س كومي اأمام 

الكوجنر�س وبيانات اقت�ضادية اإيجابية.
وانخف�س عدد االأمريكين املتقدمن بطلبات للح�ضول على اإعانة البطالة 
االأ�ضبوع املا�ضي مبددا ن�ضف الزيادة التي �ضجلها االأ�ضبوع ال�ضابق مبا ي�ضري 

اإىل اأن �ضوق العمل تتح�ضن رغم تباطوؤ منو الوظائف يف الفرتة االأخرية.
اأم��ام �ضلة من  اأداء العملة االأمريكية  ال��دوالر، الذي يقي�س  وارتفع موؤ�ضر 

. العمالت الرئي�ضية، بن�ضبة 0.5 باملئة اإىل 97.427 

النفط يوا�ضل الهبوط مع ا�ضتمرار تخمة املعرو�س 
•• لندن-رويرتز:

وا�ضلت اأ�ضعار النفط اجتاهها النزويل ام�س اجلمعة عقب اخل�ضائر احلادة التي 
�ضجلتها يف وقت �ضابق هذا االأ�ضبوع متاأثرة بدالئل وا�ضعة على ا�ضتمرار تخمة 
معرو�س الوقود رغم جهود اأوبك الرامية لتقلي�س الفجوة بن العر�س والطلب 
يف ال�ضوق. وبحلول ال�ضاعة 0820 بتوقيت جرينت�س تراجع خام القيا�س العاملي 
باملئة   12 نحو  منخف�ضا  للربميل  دوالر   47.66 اإىل  �ضنتا   20 برنت  مزيج 
عن م�ضتواه عند الفتح يوم 25 مايو اأيار حن اتفقت اأوبك مع بع�س املنتجن 
امل�ضتقلن على متديد خف�س االإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية 
وقال  بالنفط.  زال��ت متخمة  ما  العاملية  االأ���ض��واق  اأن  غري   .2018 اآذار  مار�س 
تاما�س فارجا املحلل لدى بي.يف.اإم اأويل اأ�ضو�ضيت�س لل�ضم�ضرة يف لندن “التحدي 

الذي تواجهه اأوبك اأكرب مما توقعه اأي اأحد قبل اأ�ضابيع قليلة«.

انخفا�س اأ�ضعار �ضلة خامات » اأوبك«  
اإىل 45.78 دولرا للربميل

•• فيينا-وام:

تراجعت اأ�ضعار �ضلة خامات منظمة الدول امل�ضدرة للنفط “ اأوبك “ 
ال� 13 اأم�س االأول اإىل 45.78 دوالر للربميل مقارنة ب�ضعر اليوم 
“ اأوبك  . وت�ضم �ضلة خامات  46.78 دوالر للربميل  ال��ذي قبله 
التي تعد مرجعا يف م�ضتوى �ضيا�ضة االإنتاج - االأن��واع التالية   -  “
واالإيراين  اجلزائري  �ضحارى  ومزيج  االإماراتي  مربان  خامات   ..
اإ�ضافة   .. الكويتي  والت�ضدير  العراقي  اخلفيف  والب�ضرة  الثقيل 
والبحري  النيجريي  اخلفيف  ب��وين  و  الليبي  ال�ضدر  خامات  اإىل 
القطري والعربي اخلفيف ال�ضعودي والفنزويلي مرياي وجريا�ضول 

االأنغويل وربيع اخلفيف الغابوين واأورينت االإكوادوري.

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1779  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/1- �ضركة الزرع لالملنيوم - �س ذ م م   جمهول حمل 
اح��م��د   قد  ب�ضري ميحنجا حممد  التنفيذ/  ان طالب  االق��ام��ة مب��ا 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )٨2٠٠( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�ضوم  دره��م   9٠٠ مبلغ  اىل  باال�ضافة 
املحكمة �ضتبا�ضر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1512  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/1- كورل فلري ملقاوالت البناء - �س ذ م م   جمهول 
ريا�س    حممد  ريا�س  وقا�س  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )6629( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�ضوم  دره��م   9٠٠ مبلغ  اىل  باال�ضافة 
املحكمة �ضتبا�ضر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1557  تنفيذ عمايل 
الفندقية   لل�ضققة  اك�ضرب�س  ميدوي�ضت  غ��ران��د  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ ويجايالك�ضمي �ضانتو�س 
والزامك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  بانت�ضال  
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٨145٠( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. باال�ضافة اىل مبلغ 5٨69 درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1831  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/1- �ضالون جالمور   جمهول حمل االقامة مبا 
الدعوى  اأق��ام عليك  ليودميال ماكاروفا   قد  التنفيذ/  ان طالب 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
باال�ضافة  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1٠٠66(
املحكمة  فان  املحكمة. وعليه  ر�ضوم خلزينة  دره��م    9٠6 اىل مبلغ 
�ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

املانيا تتوقع منوا اقت�ضاديا اأقوى حتى عام 2019 
•• برلني-اأ ف ب:

االقت�ضادي حتى عام  للنمو  توقعاته  االأمل��اين اجلمعة  املركزي  البنك  رفع 
2019 مدعوما با�ضتهالك قوي على امل�ضتوين ال�ضخ�ضي والعام.

 1،8% م��ن  ال��ع��ام  ه��ذا  املحلي االج��م��ايل  ال��ن��اجت  ان يرتفع  املتوقع  وم��ن 
.% بح�ضب التوقعات ال�ضابقة اىل 1،9 

كما �ضريتفع النمو يف 2018 من %1،6 اىل %1،7 فيما يتوقع ارتفاع 
النمو يف 2019 من %1،5 اىل 1،6%.

القوي  االنتعا�س  ان  تقريره  يف  بوند�ضبنك  االأمل��اين  املركزي  البنك  وق��ال 
لالقت�ضاد االملاين يتوا�ضل. و�ضدد رئي�س البنك ين�س فايدمان على اأهمية 
يف  واال�ضتثمارات  العام  والطلب  ال�ضخ�ضي  اال�ضتهالك  يلعبه  الذي  الدور 

قطاع بناء امل�ضاكن.
بن�ضبة  اال�ضتهالك  ا�ضعار  ارتفاع  املركزي  امل�ضرف  توقع  اآخ��ر،  على �ضعيد 

%1،5 يف 2017 مقارنة ب%1،4 بح�ضب التوقعات ال�ضابقة.
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•• راأ�ص اخليمة – الفجر

افتتح العميد عبد اهلل خمي�س احلديدي 
ن��ائ��ب ق��ائ��د ع���ام ���ض��رط��ة راأ�����س اخليمة، 
م�ضاء اأول اأم�س ، دورة �ضقر الرم�ضانية 
وهي  ال�����ض��رط��ة،  ���ض��ب��اط  ب���ن���ادي   27
العامة  القيادة  تنظمها  التي  البطولة 
ل�ضرطة راأ�س اخليمة �ضنوياً وتعترب من 

اأقدم الدورات على م�ضتوى الدولة. 
العامون  امل����دراء  االف��ت��ت��اح  ح��ف��ل  ح�ضر 
االأق�ضام  وروؤ������ض�����اء  االإدارات  وم�������دراء 
وال�����ض��ب��اط و���ض��ف ال�����ض��ب��اط واالأف�����راد 

ب�����ض��رط��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة وب��ع�����س ممثلي 
الدولة،  م�ضتوى  على  ال�ضرطة  ق��ي��ادات 
وج��م��ع ك��ب��ري م��ن اأف�����راد اجل��م��ه��ور من 
وتتمثل  ال��ري��ا���ض��ي��ة،  االأل��ع��اب  م�ضجعي 
واال�ضكوا�س  احل��ب��ل  و���ض��د  ال��رم��اي��ة  يف 
وم�ضارعة الذراعن، مب�ضاركة اأكر من 
�ضرياميك را�س  وبرعاية  ريا�ضي   400

اخليمة وراك جيم وتوب قري.
اأكد العميد عبد اهلل احلديدي ان الدورة 
تعترب من اقدم  الدورات الرم�ضانية يف 
ال���دول���ة ح��ي��ث ان��ط��ل��ق��ت ق��ب��ل 27 عاما 
على  عزيزا  ا�ضما  حتمل  انها  اإىل  وا�ضار 

قلوب ابناء را�س اخليمة والدولة ب�ضورة 
عامة  ومنت�ضبي ال�ضرطة ب�ضفة خا�ضة 
وهي تخلد ذكرى الراحل املغفور له باإذن 

اهلل ال�ضيخ �ضقر بن حممد القا�ضمي.
القيادة  ح���ر����س  احل����دي����دي  اأك�����د  ك��م��ا 
العامة ل�ضرطة راأ�س اخليمة على تقوية 
العاملن  روابط االأخ��وة والتوا�ضل بن 
املحبة  روح  وتعزيز  ودع��م  مرتبها  على 
االأ�ضرة  عنا�ضر  واالن�ضجام بن  واالألفة 
ال�ضرطية الواحدة على م�ضتوى الدولة 
واالأفراد،  ال�ضباط  ال�ضباط و�ضف  من 
و�ضعيها على اإجناح املباريات واملناف�ضات 

�ضهر  يف  تقام  التي  ال�ضريفة  الريا�ضية 
رم�ضان املبارك من كل عام. 

واأو�ضح احلديدي اأن تنظيم هذه الدورة 
اأ�ضبح برناجماً ثابتاً يتم تنفيذه خالل 
ت�ضهد  والتي  ع��ام  كل  رم�ضان من  �ضهر 
الريا�ضات  دع���م  يف  م��ت��وا���ض��اًل  جن��اح��اً 
احلما�س  �ضعلة  على  واالإبقاء  ال�ضرطية 

والتناف�س ال�ضريف. 
امل��ب�����ض��ط��ة النطالقة  االح��ت��ف��ال��ي��ة  ب��ع��د 
الرائد  األ��ق��اه��ا  االف��ت��ت��اح  بكلمة  ال����دورة 
اأحمد جابر العو�ضي مدير فرع الن�ضاط 
بالبطولة  خاللها  م��ن  اأ���ض��اد  الريا�ضي 

واالألعاب التي ت�ضمها ثم بعد ذلك اأعلن 
ان���ط���الق الدولة  ���ض��ع��ادة راع����ي احل��ف��ل 
احلبل  �ضد  بلعبة  املناف�ضات  ب��داأت  حيث 
هي  ف��رق  ثمانية  م�ضاركة  ت�ضهد  ال��ت��ي 
اخليمة،  راأ����س  ل�ضرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة 
اأبوظبي،  ل�����ض��رط��ة  ال���ع���ام���ة  وال���ق���ي���ادة 
والقيادة  دب��ي،  ل�ضرطة  العامة  والقيادة 
والقيادة  ال�������ض���ارق���ة،  ل�����ض��رط��ة  ال��ع��ام��ة 
االأمن  العامة ل�ضرطة الفجرية، وقوات 
للموارد  ال���ع���ام���ة  واالإدارة  اخل���ا����ض���ة، 
املهام  واإدارة  امل�������ض���ان���دة،  واخل�����دم�����ات 
ال�����ض��ارق��ة، وي�ضعد  اخل��ا���ض��ة، وج��ام��ع��ة 

االأربعة  فريقان من كل جمموعة لدور 
الذي يقام يوم االأربعاء الرابع ع�ضر من 
يوم  اخلتام  يكون  ان  على  املقبل  ال�ضهر 

اخلمي�س اخلام�س ع�ضر منه.
القيادة  البطولة  اأي���ام  اأول  يف  وحققت 
القيادة  على  الفوز  دبي  ل�ضرطة  العامة 
القيادة  امل����دين، وف����وز  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة 
جامعة  ع��ل��ى  اأب��وظ��ب��ي  ل�ضرطة  ال��ع��ام��ة 
ال�ضارقة وفوز قوات االأمن اخلا�ضة على 
وفوز  ال�ضارقة  ل�ضرطة  العامة  القيادة 
على  الفجرية  ل�ضرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة 

اإدارة املهام اخلا�ضة.

املقدم فهد عبد اهلل جمعة رئي�س  وقال 
اإن  االفتتاح  يف  الريا�ضي  الن�ضاط  ق�ضم 
الريا�ضي  القطاع  تويل  الداخلية  وزارة 
اه��ت��م��ام��اً خ��ا���ض��اً وذل����ك ان���ط���الق���اً من 
الريا�ضة  ب��اأه��م��ي��ة  ال��ع��م��ي��ق  اإمي���ان���ه���ا 
اجلوانب  ع��ل��ى  االإي���ج���اب���ي  وت���اأث���ريه���ا 
لعن�ضر  والبدنية  وال�ضحية  النف�ضية 
ال�������ض���رط���ة، وي���رتج���م ذل����ك م���ن خالل 
���ض��رط��ة را�����س اخل��ي��م��ة العديد  ت��ن��ظ��ي��م 
وت�ضخريها  الريا�ضية  ال��ب��ط��والت  م��ن 
الإمكاناتها املادية والب�ضرية كافة الإجناح 

هذه البطوالت.

اخلتامية  البطولة  نهائي  ن�ضف  اإىل  املتاأهلن  عقد  اكتمل 
ملحرتيف اال�ضكوا�س التي ت�ضدل ال�ضتار على مو�ضم املناف�ضات 
الدولية لهذه اللعبة، وُتختتم مناف�ضاتها يف اأوبرا دبي م�ضاء 
اليوم .  حيث �ضهد اليوم الثالث واالأخري  لدوري املجموعات 
ن�ضف  يف  اأم��اك��ن  م��ن  تبقى  م��ا  حجز  على  حم��م��وم��اً  �ضباقاً 
غولتييه  غريغوري  اللقب  حامل  خ��روج  تاأكد  بعد  النهائي، 
وحممد  ما�ضارو  ل��ورا  وت��اأه��ل   املناف�ضة،  من  ديفيد  ونيكول 
ال�ضوربجي اإىل املربع الذهبي. وجنحت امل�ضرية نوران جوهر 
يف بلوغ ن�ضف النهائي بعد اأن و�ضعها فوزها على الربيطانية 
الفرن�ضية  خلف  اأ  املجموعة  يف  ثانية   ،0-2 وت��رز  األي�ضون 
وق�ضى   .1-2 الوليلي  رنيم  على  تغلبت  التي  �ضريم  كامي 
ك���رمي ع��ب��د اجل����واد ع��ل��ى اأي اأم���ل يف ن��ه��ائ��ي ت��اري��خ��ي يجمع 
مواطنه  على  تغلبه  عقب  النهائي  يف  ال�ضوربجي  ال�ضقيقان 
خلف  رج��ال،  اأ  املجموعة  ليت�ضدر   ،0-2 ال�ضوربجي  م��روان 
االأملاين �ضاميون روزنر الذي هزم نك ماثيو 2-0. و�ضهدت 
املاليزية  بها  مُت��ن��ى  خ�ضارة  ث��ال��ث  امل�ضائية  املناف�ضات  ف��رتة 
اأم��ام  الربيطانية �ضارا  نيكول ديفيد يف احل��دث، وهذه املرة 
بعد  ت��اأم��ل  كانت  التي  عاملياً،  ال�ضابعة  امل�ضنفة  ب��ريي،  ج��ن 

فوزها على ديفيد اأن تتغلب ما�ضارو على نور ال�ضربيني لتتاح 
متكنت  حيث  يح�ضل،  مل  ال���ذي  االأم���ر  ال��ت��اأه��ل،  فر�ضة  لها 
 ،1-2 اللقب ما�ضارو  الهزمية بحاملة  اإن��زال  ال�ضربيني من 
ال�ضربيني  وت��واج��ه  ال��ن��ه��ائ��ي.  ن�ضف  يف  مقعدها  وح��ج��زت 
الفرن�ضية كامي �ضريم يف ن�ضف النهائي االأول، بينما يجمع 
ن��وران جوهر ول��ورا ما�ضارو.   امل�ضرية  الثاين  النهائي  ن�ضف 
مرة  واآخ���ر  ال��ت��اأه��ل  على  م�ضممة  كنت  ال�ضربيني:  وق��ال��ت 
التقيت فيها لورا كنت متقدمة عليها 2-0 )قبل اأن اأخ�ضر(، 
وكامي تقدم اأف�ضل عرو�ضها االآن، وتعد من اأكر الالعبات 
ثباتاً من حيث االأداء، وحققت الكثري من النتائج اجليدة هذا 
االآن  �ضاأ�ضرتيح  بال�ضعوبة،  دوم��اً  تت�ضم  ومواجهاتنا  املو�ضم 
�ضاأكون م�ضتعدة الأي �ضيء يحدث. وتاأهل الربيطاين  ولكن 
ن�ضف  اإىل  �ضابقاً،  عاملياً  االأول  امل�ضنف  ويل�ضرتوب،  جيم�س 
النهائي اإثر تغلبه على امل�ضري علي فرج، ويلتقي ويل�ضرتوب 
اليوم كرمي عبد اجلواد يف ن�ضف النهائي االأول،  وهذا املرة 
االأوىل التي ي�ضل فيها ويل�ضرتوب اإىل ن�ضف نهائي نهائيات 
بطوالت حمرتيف اال�ضكوا�س منذ و�ضوله اإىل نهائي احلدث 

يف 2012. 

اأفادت تقارير �ضحافية بريطانية ان نادي مان�ض�ضرت 
ي��ون��اي��ت��د االن��ك��ل��ي��زي ل��ك��رة ال���ق���دم ل���ن ي��ع��ر���س على 
ابراهيموفيت�س  زالت���ان  امل�ضاب  ال�ضويدي  مهاجمه 

متديد عقده الذي ينتهي نهاية حزيران يونيو.
ا�ضم  ان  االنكليزية  �ضبورت�س  �ضكاي  �ضبكة  واأف����ادت 

ان  يرجح  عاما(   35( ابراهيموفيت�س 
يكون على الئحة الالعبن امل�ضرحن 
ال���ت���ي ي��ت��وق��ع ان ي��ن�����ض��ره��ا ال�����دوري 

االإنكليزي املمتاز ام�س اجلمعة.
وي���غ���ي���ب اب���راه���ي���م���وف���ي���ت�������س عن 

احلمر  ال�����ض��ي��اط��ن  ���ض��ف��وف 
بعد  اأ����ض���اب���ي���ع،  م���ن���ذ 

ني�ضان  يف  ت��ع��ر���ض��ه 
اأب������ري������ل الإ����ض���اب���ة 
ركبته  يف  خ��ط��رة 
خ��������الل م�����ب�����اراة 
م������ع اأن������درخل������ت 
ال���ب���ل���ج���ي���ك���ي يف 
الدوري  م�ضابقة 
يوروبا  االأوروب���ي 

ليغ .
املهاجم  وخ�����ض��ع 
ال������������ذي ان���������ض����م 
ي����ون����اي����ت����د  اىل 
املا�ضي  ال�����ض��ي��ف 
ل�ضنة  ع���ق���د  يف 
اأي���ار  واح������دة، يف 
م����اي����و جل���راح���ة 
اأكد  ال���رك���ب���ة،  يف 

جراحه من بعدها 
قدرته على موا�ضلة 

اللعب ل�ضنوات .
وم���������ن���������ذ اإ���������ض��������اب��������ة 

ابراهيموفيت�س، تكهنت 
ال�ضحافة حول الوجهة 

امل��ق��ب��ل��ة ل���الع���ب ال����ذي 
ينتهي عقده مع يونايتد 
ن��ه��اي��ة ه���ذا امل��و���ض��م، مع 
ام��ك��ان��ي��ة جت���دي���ده عاما 

الالعب  وكان  ا�ضافيا. 
عقب  اك��������د  ن���ف�������ض���ه 
ال���ع���م���ل���ي���ة ث���ق���ت���ه يف 
املالعب  اىل  ع���ودت���ه 

دون اأن يعطي اأي موؤ�ضرات على  بحالة “قوية جدا”، 
تطلعاته اذا ما �ضيمدد عقده مع مان�ض�ضرت يونايتد.

وتاألق املهاجم ال�ضابق لباري�س �ضان جرمان الفرن�ضي 
مع النادي االنكليزي هذا املو�ضم، و�ضجل قبل اإ�ضابته

قبل  ي��ون��اي��ت��د  مان�ض�ضرت  ���ض��ف��وف  زالت����ان يف  وت��األ��ق 
ا���ض��اب��ت��ه ح��ي��ث ���ض��ج��ل 28 ه��دف��ا يف 46 م���ب���اراة يف 
رابطة  ك��اأ���س  يف  ب��ف��وزه  و�ضاهم  امل�ضابقات  خمتلف 
فرباير.  �ضباط  يف  املحرتفة  االنكليزية  االندية 
نهائي  يف  م�ضاركته  دون  حالت  اإ�ضابته  ان  اإال 
يوروبا ليغ الذي فاز فيه يونايتد على اياك�س 
اأيار   24 2-�ضفر يف  الهولندي  ام�ضرتدام 
م�����ض��ارك��ت��ه يف  امل��ا���ض��ي، لي�ضمن  م��اي��و 

دوري اأبطال اأوروبا املو�ضم املقبل.

خطا املنتخب املك�ضيك خطوة اإ�ضافية نحو بلوغ نهائيات كاأ�س العامل رو�ضيا 2018 
بفوزه ال�ضريح على هندورا�س 3-�ضفر �ضمن ت�ضفيات الدور احلا�ضم من منطقة 
بينما  النهائيات،  اىل  املوؤهلة  والكاريبي(  والو�ضطى  ال�ضمالية  )اأمريكا  كونكاكاف 
ترينيداد  بفوزها على  املوؤهل مبا�ضرة  الثالث  املركز  اىل  املتحدة  الواليات  تقدمت 
وتوباغو. على ملعب اأزتيكا ال�ضهري يف مك�ضيكو �ضيتي، اأكرم املنتخب املك�ضيكي وفادة 
هندورا�س بثالثية نظيفة ليبتعد بفارق 5 نقاط يف �ضدارة الرتتيب العام م�ضتغال 

تعادل مناف�ضته املبا�ضرة كو�ضتاريكا على اأر�ضها �ضلبا مع بنما.
لكو�ضتاريكا   8 مقابل  ممكنة   15 من  نقطة   13 اىل  ر�ضيدها  املك�ضيك  ورفعت 

الثانية و7 للواليات املتحدة يف املركز الثالث.
وافتتح اوزفالدو االني�س الت�ضجيل من كرة راأ�ضية من زاوية �ضيقة م�ضتغال ركلة 
خيمينيز  وراوول  ل��وزان��و  هريفينغ  ي�ضيف  ان  قبل  االول،  ال�ضوط  اأواخ���ر  ركنية 

هدفن يف ال�ضوط الثاين ليح�ضما النتيجة.
ازتيكا غدا  املتحدة على ملعب  التقليدية الواليات  املك�ضيك مع مناف�ضتها  وتلتقي 

االحد، علما بان االوىل تفوقت على الثانية 2-1 ذهابا يف كولومبو�س.
منتخب  عاما(   18( بولي�ضيت�س  كري�ضتيان  ال�ضاب  دورمتوند  بورو�ضيا  جنم  وقاد 
هديف  بت�ضجيله  وتوباغو  ترينيداد  على  حيوي  ف��وز  اىل  املتحدة  ال��والي��ات  ب��الده 

املباراة يف الدقيقتن 52 و62.
وا�ضتغل بولي�ضيت�س الذي يتوقع له النقاد م�ضتقبال باهرا، متريرة عر�ضية زاحفة 
من  رائعة  بينية  متريرة  ي�ضتغل  ان  قبل  الت�ضجيل  ليفتتح  يدلن  اأندريه  دي  من 

جوزيه التيدور لي�ضجل الهدف الثاين .
وقال بولي�ضيت�س “احتجنا اىل بع�س الوقت لدخول اجواء املباراة. �ضنحت لنا بع�س 
الفر�س يف ال�ضوط االأول لكننا مل ننجح يف ترجمتها اىل اهداف. لكن يف النهاية 
جنحنا يف اخلروج فائزين. وعن املواجهة املرتقبة �ضد املك�ضيك قال مدرب الواليات 
املتحدة برو�س ارينا الذي خلف االأملاين يورغن كلين�ضمان �ضتكون مواجهة �ضعبة 
لكننا نريد بالتاأكيد الثاأر خل�ضارتنا على ملعبنا يف م�ضتهل م�ضوار الت�ضفيات. ندخل 

املباراة بثقة عالية ونريد العودة بالفوز من هناك .
و�ضقطت كو�ضتاريكا يف فخ التعادل ال�ضلبي على اأر�ضها مع بنما لكنها حافظت على 

املركز الثاين متقدمة بفارق نقطة واحدة عن الواليات املتحدة.
وتتاأهل املنتخبات الثالثة االأوىل يف الرتتيب اىل النهائيات مبا�ضرة يف حن يخو�س 

الرابع امللحق الدويل مع خام�س ا�ضيا.

دورة �ضق��ر الرم�ضاني��ة 27 تنطل��ق ب�ضرط���ة راأ�س اخليم����ة

�ضركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الدرعي  ثعلوب  بن  حممد  �ضعادة  افتتح 
االأول  اأم�س  امل�ضارعة واجل��ودو م�ضاء  القاب�ضة رئي�س احتاد  القدرة 
ب�ضالة احتاد امل�ضارعة واجلودو مبنطقة امل�ضرف يف اأبو ظبي )اأرينا 
تيتان( ، فعاليات بطولة �ضركة القدرة القاب�ضة الثامنة ع�ضرة لطاولة 
الزهر لعام 2017 التي �ضمت 54 العبا من 16 جن�ضية ، والتي 
املنظمة  اللجنة  رئي�س  البطولة  راع��ى  من  بكلمه  مناف�ضاتها  ب��داأت 
�ضهر  مبنا�ضبة  الر�ضيدة  ال��ق��ي��ادة  فيها  هناأ  وال��ت��ي  للبطولة  العليا 
امل�ضاركن خا�ضة  الالعبن  كافه  فيها  �ضكر  ،والتي  املبارك  رم�ضان 
موؤكدا   ، كبري  بنجاح  توا�ضلت  التي  للبطولة  املوؤ�ض�ضن  الالعبن 
حر�ضهم على ا�ضتمرارها من منطلق االهتمام الذي يوليه مبختلف 
الريا�ضين على  العديد من  اأن �ضمت  بعد  التخ�ض�ضية  الريا�ضات 
اأن وجدت مناف�ضات  بعد   ، الدولة من مواطنن ومقيمن  م�ضتوى 

اأك�ضبها  طاولة الزهر اهتماماً كبرياً يف كثري من بلدان العامل مما 
�ضعبية وقاعدة عري�ضة كحال العديد من االألعاب الفردية . و�ضهد 
مرا�ضم االفتتاح بجانب راعى البطولة ال�ضيد نا�ضر التميمي مدير 
اإدارة االحتاد  اأع�ضاء جمل�س  اأمن عام االحت��اد وعدد من  البطولة 
وال�ضخ�ضيات الريا�ضية،بعد اأن ازدانت �ضالة )اأرينا تيتان( الرئي�ضية 
مع  مم��ي��ز،  تنا�ضق  يف  االأن��ي��ق  اال�ضتثماري  ثوبها  يف  االحت���اد   مبقر 
توفري الكثري من اخلدمات لل�ضيوف وامل�ضاركن يف البطولة التي 
ا�ضتمرت جولتها االفتتاحية حتى ال�ضاعات االأوىل من فجر اأم�س ، 
والتي �ضهدت العديد من املفاجاآت بخروج اأبرز الالعبن امل�ضنفن 
باقري وحامل  ع��ادل بري و�ضمري  املخ�ضرم  االأوائ��ل ويف مقدمتهم 
برونزية البطولة املا�ضية الالعب فايز عبد الهادي اأبو �ضهيون وقد 
تاأهل للدور قبل النهائي الذي اأقيمت مبارياته م�ضاء اأم�س يف ختام 

مناف�ضات البطولة 8 العبن يف مقدمتهم ثائر احمد اليماين حامل 
اللقب يف البطولتن املا�ضيتن و�ضارل اأبو عبود ومراد حممد ونبيل 
جعربي،فرا�س حداد ،اأنطوان بيطار، ورعد ح�ضن وطووين برنابه.  
على  ال�ضحب  للبطولة  االف��ت��ت��اح��ي��ة  اجل��ول��ة  ه��ام�����س  ع��ل��ى  وج���رى 
�ضركة  من  املقدمة  القيمة  االإكرامية  املبارك  رم�ضان  �ضهر  جوائز 
القدرة القاب�ضة ابتهاجا بهذه املنا�ضبة وم�ضاهمة يف اإجناح البطولة 
ال�ضنوية والتي �ضملت كافه ح�ضور حفل افتتاح البطولة من العبن 
80 فردا وقد فاز  و�ضيوف وعاملن باالحتاد واإعالمين وعددهم 
الالعب  اأخ��ر موديل  اأيفون  االأوىل وهي عبارة عن هاتف  باجلائزة 
رعد ح�ضن ونال اجلائزة املالية القيمة الثانية الالعب نبيل جعربي 
العالقات  اإدارة  م��ن  ح��الب  اإب��راه��ي��م  الثالثة  املالية  باجلائزة  وف��از 

العامة باحتاد امل�ضارعة واجلودو .

حممد بن ثعلوب يفتتح بطولة �ضركة القدرة القاب�ضة لطاولة الزهر

مواجهات حا�ضمة يف ن�ضف نهائي دبي 
لبطولت حمرتيف ال�ضكوا�س 

مناف�ضات بطولة مكتوم بن را�ضد الكروية 
تدخل اليوم اأدوارها النهائية

تدخل بطولة مكتوم بن را�ضد اآل مكتوم الكروية اليوم 
مباريات  اأرب��ع��ة  خ���الل  م��ن  النهائية  اأدواره�����ا  ال�ضبت 
حل�ضاب الدور الربع النهائي من البطولة التي ي�ضارك 

فيها 20 فريق كرة قدم.
و���ض��ه��دت ال��ب��ط��ول��ة اأم�����س خ��ت��ام دوري امل��ج��م��وع��ات يف 
ت�ضدر  ف��ق��د  وال��راب��ع��ة  ال��ث��ال��ث��ة  املجموعتن  ت�ضفيات 
على  ب��ف��وزه   12 ال���  نقطته  اإ����س حا�ضدا  كيه  اإم  ف��ري��ق 
الدفاع املدين بهدف دون رد ليتاأهل كال الفريقن اإىل 
الرابعة  املجموعة  يف  االأول  املركز  ون��ال  النهائي.  رب��ع 

فريق جوما بع�ضر نقاط عقب فوزه على مركز كواترو 
بر�ضيد  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ليذهب   3  -  4 بنتيجة  الطبي 
ثماين نقاط اإىل فريق حممد علي الذي ارتاح يف جولة 
االإدارة  نائب مدير  �ضهيل  العميد خالد  ووجه  اخلتام. 
ن��ائ��ب رئي�س  دب���ي  ���ض��رط��ة  املجتمع يف  ال��ع��ام��ة الإ���ض��ع��اد 
اإىل  والتقدير  ال�ضكر  للبطولة  العليا  املنظمة  اللجنة 
ال�ضيخ حممد بن مكتوم بن را�ضد اآل مكتوم على دعمه و 
رعايته هذه الفعالية التي تقام مناف�ضاتها على مالعب 

نادي �ضباط �ضرطة دبي اإىل يوم 19 رم�ضان.

مان�ض�ضرت يونايتد لن يعر�س على 
ابراهيموفيت�س متديد عقده

املك�ضيك بثبات نحو نهائيات كاأ�س العامل 
والوليات املتحدة اىل املركز الثالث
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الذهب  ِع��ق��د  اخل��م��ي�����س،  االأول  ام�����س  م�����ض��اء  اك��ت��م��ل 
ال�ضارقة  ب���ط���ول���ة  م����ن  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ن�����ض��ف  ل��ل��م��رح��ل��ة 
الرم�ضانية لكرة قدم ال�ضاالت، والتي تقام على اأر�ضية 
الريا�ضي  ال�ضارقة  ل��ن��ادي  املغطاة  ال�����ض��االت  م��الع��ب 
ح��ت��ى 12 م���ن ال�����ض��ه��ر اجل������اري، ب��ت��ن��ظ��ي��م م���ن قناة 
النهائي  ربع  الدور  �ضتارة  لت�ضدل  الريا�ضية،  ال�ضارقة 
على مباريات حب�ضت االأنفا�س، ولتتجه االأنظار بعدها 
اإىل اللقاءات الن�ضف نهائية واملوؤهلة خلتام املناف�ضات 

ال�ضبت القادم. 
لنيل  بقوة  املر�ضح  م��ن  ك��ّل  الليلة،  مناف�ضات  وجمعت 
فريق  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  الثانية  ن�ضختها  يف  البطولة  لقب 
االإمرباطور �ضاحب ال� 9 نقاط الكاملة يف جمموعته 
ال��ث��ال��ث��ة، م��ع ن��ظ��ريه ال��ع��ن��ي��د ف��ري��ق اك�����ض��رتا و�ضيف 
بن  جمع  فقد  ال��ث��اين  اللقاء  اأم��ا  ال��راب��ع��ة،  املجموعة 
فريقّي اجلوارح متّزعم الرتتيب يف املجموعة الرابعة، 
ونظريه العميد و�ضيف املجموعة الثالثة يف مواجهات 

الرهان الكبري حيث ال مكان فيها للخا�ضر. 
التوايل  على  العا�ضر  ليومها  البطولة  وا�ضت�ضافت 
اجلماهريية  ذات  الريا�ضية  االأ�ضماء  اأب��رز  من  كوكبة 
كل  ح��ّل  حيث  املحلية،  الريا�ضة  �ضعيد  على  الكبرية 
من �ضعادة �ضعيد الطنيجي نائب رئي�س احتاد االإمارات 
للمنتخب  ال�ضابق  النجم  بو�ضماح  و�ضامل  القدم،  لكرة 
االإماراتي، ونادي الن�ضر، و�ضامل جوهر، جنم املنتخب 
�ضابقاً، وحممد مرزوق العب  العن  ونادي  االإماراتي، 
االأهلي،  ال��ن��ادي  جن��م  خمي�س  و�ضاملن  ال�ضباب،  ن��ادي 
ال���ذي���ن ع�����ربوا ع���ن ح���ف���اوة ك���ب���رية مب���ا وج������دوه من 

م�ضتويات كروية وتنظيمية لهذه الدورة.
االإمرباطور بثقة نحو اللقب

الذي �ضّجت  للعبة  العا�ضق  و�ضط ح�ضد من اجلمهور 
به مدرجات ال�ضالة املغطاة الذي ح�ضر ملتابعة الدور 
اأقيمت مباراة م�ضريية جمعت  ربع النهائي للبطولة، 
الكبرية  الرت�ضيحات  االمرباطور �ضاحب  فريقي  بن 
لنيل لقب الدورة احلالية من البطولة نظري نتائجه 
يف  م�ضواره  طيل  ق��ّدم��ه  ال��ذي  الكبري  وادائ���ه  الباهرة 
ي�ضعى  ال��ذي  التخطيط  اك�ضرتا  وفريق  االأول،  ال��دور 
اإزاح�����ة االم���رباط���ور ع��ن ط��ري��ق��ه ليم�ضي  اإىل  ب��ق��وة 

ب�ضالبة نحو حتقيق احللم. 
يف  الفوز  حتقيق  على  كبرية  بعزمية  املباراة  وا�ضتهّلت 
اإىل  التاأهل  �ضوى  �ضيء  اأي  عن  فيها  حديث  ال  مباراة 
املرحلة املقبلة، املباراة ن�ضف النهائية والتي �ضتقام يف 

العا�ضر من يونيو اجلاري. 
املفاجاآت  م���ن  ال��ع��دي��د  االأول  ال��ل��ق��اء  ����ض���وط  وح���م���ل 
بن  وم��ا  ال��ي��وم،  م�ضاء  بكثافة  ح�ضر  ال��ذي  للجمهور 
هجمات خاطفة واأخرى واعدة �ضنها االمرباطور على 
االأوىل  االأربعة  الدقائق  اثمرت  اك�ضرتا  مرمى  �ضباك 
عن ت�ضجيل الالعب اأحمد عبد اهلل هدف اللقاء االأول 
ليفتتح كرنفال الت�ضجيل، وبعد دربكة وتفاوت يف وترية 
املباراة ونقالت بينية بن العبي الفريق ترجم الالعب 
البديل عبد الكرمي حزام بلم�ضته االأوىل هدف فريقه 

اإيقاع  لي�ضتمر   )13( الدقيقة  يف  االم��رباط��ور  الثاين 
اللعب بالت�ضعيد. 

وع��ق��ب دق��ائ��ق م��ن ال��ه��دف ال��ث��اين ب���ادر زميله حممد 
عبيد بت�ضجيل الهدف الثالث لفريقه بعد كرة اأر�ضية 
�ضعيد احلو�ضني يف  �ضباك احلار�س  ا�ضتقرت يف  زاحفة 

الدقيقة 15 لي�ضعب املهمة على اك�ضرتا.
كبري من  بتطلع  امل��ب��اراة  م��ن  ال��ث��اين  الن�ضف  وانطلق 
فريق اك�ضرتا ال�ضاعي اإىل احلفاظ على ماء وجهه بعد 
دخول مرماه ل�3 اأهداف يف ال�ضوط االأول لكن العبي 
االمرباطور اأكدوا على حر�ضهم الكبري على مواجهة 
طريقهم  ليمهدوا  النهائية  ن�ضف  املباراة  يف  الوطنية 
نحو اللقب، وبعد مرور 6 من عمر ال�ضوط الثاين عاد 
لفريقه  الرابع  الهدف  لي�ضجل  عبيد  حممد  الالعب 

والثاين له �ضخ�ضياً. 
وبعد دقيقتن عاد زميله عبد الكرمي حزام مّرة اأخرى 
الثاين  وال�ضخ�ضي  لفريقه  اخلام�س  الهدف  لي�ضجل 
ويف  اك�ضرتا،  على  االأم���ر  وي�ضّعب  النتيجة  لريفع  ل��ه 
الالعب  اأ���ض��اف  ال��ث��اين  ال�ضوط  عمر  م��ن   9 الدقيقة 
ال�ضاد�س  ال��ه��دف  فهد  ط��الل  ال��رح��م��ن  عبد  الكويتي 
لفريقه ليزيد من ر�ضيده التهديفي اإىل 9 اأهداف يف 

البطولة ويرتبع على �ضدارة الهدافن. 
وعقب م�ضي 16 دقيقة من عمر اللقاء �ضّجل الالعب 

ومع  اك�����ض��رتا،  لفريقه  االأول  ال��ه��دف  ع��ا���ض��ور  حممد 
بكرة  ب��والدي  حممد  الالعب  ا�ضتطاع  الدقائق  م�ضي 
الدقيقة  يف  لفريقه  ال�ضابع  الهدف  يحرز  اأن  مهارية 
جزاء  رك��ل��ة  احل��ك��م  احت�ضب  اللقاء  انتهاء  وق��ب��ل   ،17
لي�ضع  فهد  ال��رح��م��ن  عبد  البطولة  ه���داف  ترجمها 
 10 اإىل  الثامن لفريقه ويرفع ر�ضيده من االأه��داف 
اأهداف لتنتهي املباراة بفوز م�ضتحق لالإمرباطور على 

فريق اك�ضرتا ب� 8 اأهداف مقابل هدف. 
اجلوارح اإىل ن�ضف النهائي ب�ضّق االأنف�س

ويف اللقاء الثاين الذي جمع كل من العميد واجلوارح، 
ال�ضوط  دقائق  خالل  حا�ضمة  مباراة  الفريقان  خا�س 
اأهداف  اإىل  اأن يرتجموا هجماتهم  اإىل  �ضاعن  االأول، 
لكن بال طائل حتى الدقيقة 8 ليحت�ضب احلكم �ضربة 
جزاء ل�ضالح فريق اجلوارح ليرتجمها الالعب املعتز 
باهلل عبد ال�ضميع اإىل هدف االفتتاح لفريقه، لتتواىل 
بعدها الهجمات على مرمى اجلوارح لي�ضتفيد الالعب 
ها�ضم �ضفر من كرة بينية ا�ضتطاع بذكاء ان يرتجمها 

اإىل هدف التعادل يف الدقيقة 12. 
ال��ط��رف��ن وج��م��ل��ة هجمات  م���ب���اراة عنيفة م��ن  وب��ع��د 
م��ت��ت��ال��ي��ة ع��ل��ى م���رم���ى ح���ار����س ال��ع��م��ي��د ع��ب��د العزيز 
ال�ضام�ضي لكن دون اأن ترتجم اإىل اأهداف حتى الدقيقة 
18 من عمر ال�ضوط االأول لياأتي الالعب جابر �ضفر 

اأحمد  �ضباك احلار�س  �ضاروخياً يف  مراد وي�ضدد هدفاً 
البلو�ضي لي�ضاعف من نتيجة فريقه العميد لهدفن 

مقابل هدف لينتهي اللقاء بهذه النتيجة.
عادل  ال��ث��اين  ال�ضوط  جم��ري��ات  افتتح  �ضريع  وب��ه��دف 
ال���الع���ب ع��ل��ي اخل���م���ري ال��ن��ت��ي��ج��ة ل��ف��ري��ق��ه اجل����وارح 
النتزاع  لوجه  وجهاً  نارية  مواجهة  اإىل  املباراة  لينقل 
احل�����ض��ور يف ال��ق��م��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة، وم���ع ت��ب��ادل الهجمات 
وا�ضتب�ضال حّرا�س املرمى لكن النتيجة مل تتغرّي حتى 
االأ�ضواط  احت�ضاب  اإىل  احلكم  ليلجاأ  ال�ضوط  انتهاء 

االإ�ضافية. 
الالعب علي  االأول جنح  االإ�ضايف  ال�ضوط  افتتاح  ومع 
�ضباك  ا�ضكنها  عر�ضية  ك��رة  من  باال�ضتفادة  اخلمري 
لفريقه  ال��ث��ال��ث  ال��ه��دف  لي�ضجل  ال�ضام�ضي  احل��ار���س 
منهياً بذلك ال�ضوط االإ�ضايف االأول على هذه النتيجة.

ت�ضاعدت  ال��ث��اين  االإ���ض��ايف  ال��زم��ن  اىل  االنتقال  وبعد 
حّدة املناف�ضة ال�ضيما من العميد الذي �ضعى بكل قوته 
لتنتهي  يحالفه  مل  احل��ظ  لكن  النتيجة،  تعديل  اإىل 
ن�ضف  امل��ب��اراة  اإىل  اجل���وارح  ب�ضعود  ال�ضعبة  املواجهة 

النهائية ليالقي فريق رويال يف مواجهة �ضعبة. 
�ضعيد الطنيجي: البطولة مل�ضلحة منتخب ال�ضاالت

حل �ضعادة �ضعيد الطنيجي نائب رئي�س احتاد االإمارات 
لكرة القدم �ضيفا على البطولة يف يومها التا�ضع م�ضيدا 

يف  وبارتفاع  التوايل  على  الثاين  للعام  با�ضتمراريتها 
امل�ضتوى الفني ما يعترب موؤ�ضرا الأن تكون واحدة من 

اأكر البطوالت الرم�ضانية جناحا.
وقال الطنيجي: اإن املردود الفني الذي قدمه العبون 
اإ�ضافة  ال��دول��ي��ن  ال��الع��ب��ن  م��ن  نخبة  بجانب  ه���واة 
لالأجانب ي�ضاهم ب�ضكل كبري يف اأن يكون للعبة ح�ضوراً 
قوياً على ال�ضاحة الريا�ضية، وبالتايل امل�ضتفيد االأول 
البطولة  ه���ذه  �ضتفرز  ح��ي��ث   ، ال��وط��ن��ي  منتخبنا  ه��و 
الالعبن  وع��دد كبري من  اللعبة  قاعدة من ممار�ضي 
اأن��دي��ت��ن��ا امل��ح��ل��ي��ة ول��ي�����ض��ب ذل���ك يف  امل��وؤه��ل��ن لتمثيل 

م�ضلحة الريا�ضة االإماراتية . 
عليها  داأب���ت  متوا�ضلة  وج��ه��ود  حثيث  �ضعي  واأ���ض��اف: 
بوادر  وت��ل��ك  البطولة  قبل  م��ا  حتى  املنظمة  اللجنة 

جناحها قبل اأم�ضية اخلتام املرتقبة.
بو�ضماح: عدنا الأجواء املا�ضي

اأكد �ضامل بو�ضماح جنم منتخبنا الوطني ونادي الن�ضر 
�ضابقا باأن اأجواء بطولة ال�ضارقة الريا�ضية الرم�ضانية 
اأعادته الأيام املا�ضي حن كان التناف�س على اأ�ضده خالل 

ال�ضهر الف�ضيل عرب خمتلف البطوالت الرم�ضانية.
وقال بو�ضماح: اإن تنظيم بطولة بهذا احلجم من قبل 
موؤ�ض�ضة ال�ضارقة لالإعالم دليل على احل�س العايل يف 
البطولة  ه��ذه  واأن  وتطويرها،  ال�ضباب  ق��درات  تنمية 

املبدعة يف كل تفا�ضيلها اأعادتنا الأيام عريقة كان اللعب 
يف مثل هذه االأجواء حلم لكل ريا�ضي حتى واإن مل يكن 

ينتمي الأي ناد.
واأ�ضاف: البطولة حتمل يف طياتها الكثري من اخلامات 
الكويت  من  دولين  لالعبن  واع��دة  واأ�ضماء  اجليدة، 
والربازيل وهي فر�ضة جيدة  واأوروب��ا  واملغرب  وم�ضر 
لتنمية مهارات العبينا املواطنن عرب االحتكاك بهم .

�ضامل جوهر: حدث �ضحب الب�ضاط من اأحداث اأخرى 
�ضابقا  ال��ع��ن  ون����ادي  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  جن��م  ك��ب��رية 
اأثنى  �ضامل جوهر  الكابن  املرحة  االبت�ضامة  و�ضاحب 
حدث  تقدمي  يف  الريا�ضية  ال�ضارقة  قناة  مبادرة  على 
اأهنئ موؤ�ض�ضة  هو االأكرب على م�ضتوى االإم��ارة قائاًل: 
الريا�ضية  ال�ضارقة  قناة  يف  ممثلة  ل��الإع��الم  ال�ضارقة 
الب�ضاط من  �ضحب  نوعه  ابتكار حدث فريد من  على 
لي�ضبح  االأخ��رى  الرم�ضانية  الريا�ضية  االأح���داث  كل 

متنف�ضا لالعبن واأي�ضا للجماهري.
التي خ�ض�ضت للجمهور  وامل�ضابقات  واأ�ضاف: اجلوائز 
اآخ����ر يف امل���درج���ات و�ضاهمت  خ��ل��ق��ت حت��دي��ا م���ن ن���وع 
االأعمار  خمتلف  م��ن  البطولة  على  االإق��ب��ال  زي���ادة  يف 
واجلن�ضيات وهم عامل اأ�ضا�ضي يف جناحها وما اكت�ضبته 

من �ضهرة.
حممد مرزوق: نتفاءل مبثل هذه االأحداث

ن��ادي ال�ضباب و�ضيف ربع  اأب��دى حممد م��رزوق العب 
تفاوؤله  الرم�ضانية  الريا�ضية  ال�ضارقة  بطولة  نهائي 
و�ضعادته بعد االطالع على اأهداف البطولة وخمرجات 
يف  ال��الع��ب��ن  ملختلف  �ضتمثله  وم���ا  االأوىل  ال��ن�����ض��خ��ة 

ال�ضنوات القادمة. 
وق����ال م������رزوق: يل ال�����ض��رف يف ال��ت��واج��د مب��ث��ل هذه 
تقدم  التي  للمواهب  منعطفاً  تعترب  التي  البطوالت 
بوجوه  �ضاحتنا  اإث����راء  يف  ي�ضاهم  مب��ا  ج��ي��د  م�ضتوى 

جديدة . 
تطورا  �ضهدت  الثانية  ن�ضختها  يف  البطولة  واأ���ض��اف: 
املنظمة  اللجنة  واأدع��و  عايل  مناف�ضة  وم�ضتوى  كبريا 
لزيادة عدد الفرق يف ال�ضنوات القادمة مبا يتيح املجال 

لالعبن اأكر للم�ضاركة .
�ضاملن خمي�س: اأ�ضماء المعة يف البطولة

اأ�ضاد �ضاملن خمي�س جنم النادي االأهلي باالأ�ضماء التي 
المعة  دول��ي��ة  اأ���ض��م��اء  كونها  البطولة  يف  ال��ف��رق  متثل 

�ضاهمت ب�ضكل كبري يف االرتقاء مبكانتها.
 وقال �ضاملن: تنظيميا جنح القائمون يف جلب اأ�ضماء 
العبن  من  املحلي  امل�ضتوى  على  �ضواء  وب���ارزة  المعة 
�ضاهموا  اأوروب��ا  اأو خليجيا وحتى جنوم من  مواطنن 
يف اإثراء املناف�ضة وتقدمي وجبة رم�ضانية د�ضمة ملحبي 
املنظمة  اللجنة  اأم��ام  القادم  التحدي  و�ضيكون  اللعبة، 
نحو  وال�ضعي  النهج،  ذات  على  اال�ضتمرار  يف  متمثاًل 

اإثراء البطولة بزيادة عدد االألعاب فيها.
 واأ�ضاد �ضاملن بحجم احل�ضور اجلماهريي للمباريات 
الذي منح البطولة رونقا خا�ضا موجها ال�ضكر لكل من 

اأ�ضهم يف ظهور احلدث بهذه ال�ضورة.

بعد مواجهات طاحنة لنتزاع مقعد احل�شور يف الن�شف النهائي

الإمرباطور واجلوارح يكمالن ِعقد مرّبع الذهب
• الوطنية ي�شطدم بالإمرباطور، واجلوارح يواجه رويال 
• عبد الرحمن فهد يعّزز ر�شيده التهديفي اإىل 10 اأهداف 

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02893/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/01248/2017  جتاري - ايجارات بالن�شر

 اىل املنفذ �ضده : عي�ضى يو�ضف مو�ضى فتحو ، وبيال اأويل وبرتول تريدينغ م ذ م �س - 
جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ :  احمد علي العبداهلل االن�ضاري   
ال�ضادر ل�ضاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�ضي باالتي:

1- بالزام املدعي عليها امل�ضتاأجرة باخالء العن املوؤجرة والزامها بتقدمي براءة 
ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي وت�ضليمها خالية من ال�ضواغل للمدعي

2- بالزام املدعي عليها امل�ضتاأجرة ب�ضداد مبلغ وقدره )15٠417( مائة وخ�ضمون 
الف وابعمائة و�ضبعة ع�ضر درهما للمدعي وذلك عن القيمة االيجارية للفرتة 
تاريخ  اج��رة حتى  بعدها من  ا�ضتجد  وما   2٠17/1/26 ولغاية   2٠15/6/26 من 
االخالء الفعلي بواقع اجرة �ضنوية قدرها )95٠٠٠( خم�ضة وت�ضعون الف درهم  

3- الزام املدعي عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى. 
من  ي��وم  ع�ضر  خم�ضة  خ��الل  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ الن�ضر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �ضوف يتم اتخاذ 

االجراءات القانونية املنا�ضب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03159/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/02393/2017  جتاري - ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �ضده : الطوا�س املدينة لقطع غيار ال�ضيارات �س ذ م م 
وميثلها حماد �ضرور خان - جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : �ضركة ابوظبي الوطنية للعقارات - �س م خ - 
فرع دبي  - ال�ضادر ل�ضاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�ضي باالتي:

1- اخالء املدعي عليه من العقار املاأجور
ولغاية   2٠16/1٠/16 ل��ل��ف��رتة   االي��ج��ار  ب�����ض��داد  عليه  امل��دع��ي  ال����زام   -2

2٠17/3/15 وما ي�ضتجد بواقع االجرة ال�ضنوية 36672 درهم 
3- الزام املدعي عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�ضة ع�ضر يوم من 
تاريخ الن�ضر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �ضوف يتم 

اتخاذ االجراءات القانونية املنا�ضب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03145/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/07758/2016  جتاري - ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �ضده : الربج املا�ضي لتاأجري ال�ضيارات 

جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : �ضركة ابوظبي الوطنية للعقارات - �س م خ - 

فرع دبي   ال�ضادر ل�ضاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�ضي باالتي:

1- الزام املدعي عليه �ضداد مبلغ 297٠6 درهم للمدعية   

2-   الزام املدعي عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�ضة ع�ضر يوم من 

تاريخ الن�ضر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �ضوف يتم 

اتخاذ االجراءات القانونية املنا�ضب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03160/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/02392/2017  جتاري - ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �ضده : الربج املا�ضي لتاأجري ال�ضيارات - جمهول حمل االقامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : �ضركة ابوظبي الوطنية للعقارات - �س م خ - فرع 

دبي - ال�ضادر ل�ضاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�ضي باالتي:
1- الزام املدعي عليه بان توؤدي للمدعية بدل االيجار عن الفرتة املطالب بها 
2٠16/1٠/16 وحتى 2٠17/12/15 وما ي�ضتجد من بدل االيجار حتى تاريخ 

التخلية الفعلي بواقع بدل ايجار �ضنوي 5٠925 درهم 
املوؤجرة وت�ضليمها للمدعي خالية من  العن  املدعي عليها باخالء  الزام   -2

ال�ضواغل
3- الزام املدعي عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�ضة ع�ضر يوم من 
يتم  �ضوف  املبينة  املهلة  التنفيذ خالل  امتناعكم عن  الن�ضر ويف حال  تاريخ 

اتخاذ االجراءات القانونية املنا�ضب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
   اعادة اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/04001/2017 / �شكني  
اىل املدعى عليه : �ضتيفان الكوف �ضتيفانوف 

مبا اأن املدعي :  نافيد ا�ضغر ح�ضن  
قد اأقام �ضدكم الدعوى ٠2/٠4٠٠1/2٠17 /�ضكني  ايجارات امام املركز بطلب 

الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - انه تر�ضد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 
2٠15/1٠/15 وحتى تاريخ االخالء 2٠17/2/12 ورغم اخطاره يف 2٠16/4/15 

ميتنع عن ال�ضداد )مت االخالء بتاريخ 2٠17/2/12 
للكهرباء  النهائية  الفاتورة  ب�ضداد قيمة  املدعي عليه  ال��زام   - مطالبة مالية 

والتي �ضددها املالك بعد االخالء مببلغ 3٠9٠3 درهم 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�ضائية اعادة اعالنكم بالن�ضر للح�ضور بجل�ضة يوم الثالثاء 
املوافق  2٠17/6/13  ال�ضاعة 1.٠٠ بعد الظهر  امام اللجنة الق�ضائية )اللجنة 
االإيجارية  املنازعات  ف�س  واملنعقدة مبقر مركز  االإبتدائية  بالدائرة  االوىل( 
تاريخ  م��ن  اي��ام  امل�ضافة اىل ثالثة  م��دة  بتق�ضري  اأم��ر  وق��د   ، ال��دع��وى  لنظر 
لديكم من  ما  وتقدمي  قانونا  اأو من ميثلك  باحل�ضور  فاأنت مكلف   . الن�ضر 

دفاع وم�ضتندات  

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
   اعالن حكم بالن�شر 

يف الدعوى  رقم 04406 ل�شنة 2017 ايجارات    
املنظورة امام الدائرة الق�ضائية االبتدائية اللجنة العا�ضرة

املحكوم له طالب االعالن /�ضركة كلداري للخدمات املحدودة  - عنوانه : دبي - ديرة - �ضارع 
الرقة - بناية كلداري بالزا - ت : ٠42664424 - رقم االر�س : 11٠-٠ الرقة 

املحكوم عليه املطلوب اعالنه : ا�ضف عبدالرزاق  - عنوانه : دبي - ديرة - �ضارع الرقة - بناية 
كلداري بالزا - ت : ٠42664424 - رقم االر�س : 11٠-٠ الرقة 

منطوق احلكم :  حكمت اللجنة مبثابة احل�ضوري : بجل�ضة 2٠17/5/3٠ باالتي : 
ال�ضواغل  م��ن  خالية  للمدعية  وت�ضليمها  امل��وؤج��رة  العن  ب��اخ��الء  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام   -1

واال�ضخا�س 
2- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 25٠٠٠ درهم قيمة ال�ضيك املرجتع مع الزامه 
مبا ي�ضتجد من اجرة من 2٠17/1/2٠ وحتى تاريخ االخالء الفعلي بواقع مبلغ 1٠٠٠٠٠ درهم 

كاجرة �ضنوية 
للفواتري  وامل��ي��اه  الكهرباء  م��ن هيئة  ذم��ة  ب���راءة  للمدعية  ي�ضلم  ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام   -3

امل�ضتحقة على املاجور حتى تاريخ االخالء الفعلي 
4- والزام املدعي بالر�ضوم وامل�ضروفات 

 وملا كان هذا احلكم قد �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد ال مكتوم حاكم دبي 
وتلي علنا مبثابة احل�ضوري ، فهو قابل لالإ�ضتئناف خالل 15 يوما اعتبارا من تاريخ ن�ضر هذا 

االإعالن واإال �ضار نهائيا قابال للتنفيذ

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
     اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 
يف الدعوى 02/04047/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : عبداهلل ابراهيم �ضلطان عبد الكرمي املر 
وتامكوي�ضت انرتتينمنت - �س ذ م م 

 مبا اأن املدعي : مي للعقارات - �س ذ م م   
قد اأقام �ضدكم الدعوى ٠2/٠4٠47/2٠17 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - انه تر�ضد بذمة املدعي عليه مبلغ 3٨941 درهم كقيمة ايجارية م�ضتحق حتى 
تاريخ االخالء احلا�ضل بتاريخ 2٠16/2/21 

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�ضداد مبلغ 696 درهم وذلك عن ر�ضوم التربيد طبقا للبند 
رقم 14 من بنود عقد االيجار 

مطالبة مالية- ان العقد ت�ضمن الن�س على  غرامة ارتداد كل �ضيك مبلغ 1٠٠٠ وقد ارتد عدد 
)3( �ضيك دون �ضرف وذلك طبقا للبند رقم 12 من �ضروط عقد االيجار 

عقد  الغاء  غرامة  عن  وذل��ك  دره��م   3٠697 مبلغ  ب�ضداد  عليه  املدعي  ال��زام   - مالية  مطالبة 
االيجار قبل انتهاء فرتة وذلك طبقا للبند رقم 4 من مالحظات عقد االيجار 

 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى 
 2٠17/6/19 املوافق  االثنن  يوم  بجل�ضة  للح�ضور  بالن�ضر  اعالنكم  الق�ضائية  اللجنة  وقررت 
ال�ضاعة 1.٠٠بعد الظهر امام اللجنة الق�ضائية )اللجنة ال�ضاد�ضة( بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة 
مبقر مركز ف�س املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�ضري مدة امل�ضافة اىل ثالثة 
ايام من تاريخ الن�ضر . فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع 

وم�ضتندات . 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12042 بتاريخ 2017/6/10   
    اإعادة  اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/04407/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : ماني�س الل جورناين 

 مبا اأن املدعي : اخلدمات العقارية   
قد اأقام �ضدكم الدعوى ٠2/٠44٠7/2٠17 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

االخالء  تاريخ  وحتى   2٠17/4/2٠ تاريخ  ايجارية من  قيمة  ي�ضتجد من  ما   - مالية  مطالبة 
الفعلي

اخالء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �ضداد االأجرة للماأجور للفرتة من 2٠16/1٠/2٠ وحتى 
او  بال�ضداد  اخطاره  رغم  �ضداده  عن  وميتنع  دره��م   21٠٠٠ مبلغ  بذمته  فرت�ضد   2٠17/4/19

االإخالء يف 2٠17/3/9    
مطالبة مالية - انه تر�ضد بذمة املدعى عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2٠/2٠16/1٠ 

وحتى 2٠17/4/19 و رغم اخطاره يف 2٠17/3/9  ميتنع عن ال�ضداد.
من  والب��د  وامل��ي��اه  الكهرباء  ا�ضتهالك  بقيمة  امللزم  هو  امل�ضتاجر  ان   - م�ضتندات  بت�ضليم  ال��زام 

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

املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  بجل�ضة  للح�ضور  بالن�ضر  اع��الن��ك��م  اإع����ادة  الق�ضائية  اللجنة  وق���ررت 
بالدائرة  الثانية(  )اللجنة  الق�ضائية  اللجنة  ام��ام  الظهر  بعد   1.٠٠ ال�ضاعة   2٠17/6/14
اأمر بتق�ضري  االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت   . الن�ضر  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�ضافة  م��دة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ضتندات . 

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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جمتمع االمارات

•• العني – الفجر
ت�ضوير – حممد معن 

افتتح معايل ال�ضيخ �ضعيد بن طحنون 
راعي  االأول  اأم�����س  م�����ض��اء  ن��ه��ي��ان  ال 
مناف�ضات  الرم�ضانية  العن  بطولة 
التي ت�ضارك  بطولة �ضيدات كرةاليد 
150 الع���ب���ة من  م����ن  اأك������ر  ف��ي��ه��ا 
االإم��ارات والدول العربية واالأجنبية 
ميثلون 8 فرق وتقام مبارياتها على 
اأ�ضحاب  ب��ن��ادي  ال��ري��ا���ض��ي��ة  ال�����ض��ال��ة 

الهمم .
االإف����ت����ت����اح  ع���ق���ب  ل����ه  ت�������ض���ري���ح  ويف 
ال��ك��ب��رية يف  ب��امل�����ض��ارك��ة  اأ���ض��اد معاليه 
باجلميع  م���رح���ب���اً  ال���ب���ط���ول���ة  ه�����ذه 
ال���ث���اين  ب���ل���ده���ن  وب����ت����واج����ده����ن يف 
اأوقات  ق�ضاء  لهن  متمنياً  االإم���ارات، 
و�ضط  ال��زي��ن  ب���دار  و���ض��ع��ي��دة  ممتعة 
وتقدمي  ���ض��ري��ف��ة  ت��ن��اف�����ض��ي��ة  اأج������واء 
اأف�ضل ما لديهن.كما �ضكر ن�ضرين بن 
دروي�س رئي�ضة جلنة البطولة مثمناً 
اللجان  وج��م��ي��ع  ال��ك��ب��رية  ج��ه��وده��ا 
اأ�ضحاب  ون����ادي  بالبطولة  ال��ع��ام��ل��ة 
الهمم  الذي يحت�ضن مناف�ضات كرة 
اأن ه���ذا احل���دث �ضوف  ال��ي��د.، واأك����د 
ما  ق��ادم��ة   طويلة  لل�ضنوات  ي�ضتمر 
ممار�ضة  على  االإم����ارات  ب��ن��ات  يحفز 
ه����ذه ال��ري��ا���ض��ة وات�������ض���اع رق��ع��ت��ه��ا يف 
مب�ضلحة  النهاية  يف  وي�ضب  الدولة 

املنتخبات الوطنية.
ويف اأوىل املباريات جنح فريق اجلزيرة 
فوزه  ع��ق��ب  ن��ق��اط   3 اأول  ح�ضد  يف 

امل�ضتحق على فريق بلدية دبي بنتيجة 
بعد  ونتيجة  لعباً  املواجهة  ت�ضيده  بعد   10-25
االأول  ال�ضوط  2-2 منهياً  تعادل للفريقن  اخر 
لبقية  ال��ت��ح��دي  راي���ة  ل��ريف��ع   ،5-14 مل�ضلحته 
الفرق . اأدار اللقاء اإ�ضماعيل �ضامل و�ضالح باحلاج 

وجمعة الع�ضر واأم الزين واملراقب يا�ضر �ضليم.
ويف ديربي تون�ضي خقق فريق ن�ضور قرطاج فوزاً 
م�ضتحقاً على فريق �ضيدات تون�س بنتيجة -26، 
ب��ع��د م���ب���اراة ���ض��ه��دت ال��ن��دي��ة يف ���ض��وط��ه��ا االأوىل 
تاألق  بف�ضل  النطاف  نهاية  لتح�ضمها اخلربة يف 

نائلة خمي�س ووداد النا�ضئ.
وت��ت��وا���ض��ل ال���ي���وم م��ن��اف�����ض��ات ال��ب��ط��ول��ة حل�ضاب 
فرقها  ظ��ه��ور  يف  وال��ث��ان��ي��ة  االأوىل  امل��ج��م��وع��ت��ن 
املباراة  يف  يلتقي  ح��ي��ث  ال��ث��ان��ي��ة  ل��ل��م��رة  االأرب���ع���ة 
االأوىل فريقا بلدية دبي مع ن�ضور قرطاج ويعقبها 

لقاء اجلزيرة و �ضيدات تون�س.
كرة  ل�ضباعيات  الثالثة  اجلولة   مباريات  و�ضمن 
، تعادل فريقا نعمة ودرمي تيم من  القدم رجال 
املجموعة الثالثة بهدف لكل منهما، ومنذ �ضافرة 
اللذان  املمتاز للفريقن  التح�ضري  البداية ظهر 
قدما اأف�ضل مبارياتهما، حيث متكن فريق درمي 
تيم من ال�ضيطرة امليدانية على جمريات ال�ضوط 
�ضوطاً  وق���دم  والتمركز  االنت�ضار  بُح�ضن  االأول 
طريق  عن  ال�ضبق  ه��دف  بت�ضجيل  توجه  مم��ت��ازاً 

خليفة �ضامل.
اخلطر  نعمة  فريق  ا�ضت�ضعر  الثاين  ال�ضوط  ويف 
تيم  درمي  دف��اع��ات  على  �ضاغطة  جبهة  و�ضكلوا 
تيم  درمي  على  فر�س  ما   ، للمباراة  العودة  بغية 
الرتاجع ومكن فريق نعمة من العودة يف الدقائق 
احلا�ضمة وت�ضجيل هدف التعادل عن طريق �ضيف 

حمد.
فريق  حقق  املجموعة  نف�س  م��واج��ه��ات  و�ضمن 
مت�ضدر  على  االأول  ف��وزه  ال�����ض��وداين  املدفعجية 
املجموعة الثالثة فريق اأبوظبي لالإعالم بهدفن 
التي  الكبرية  اخل�ضارة  اآث��ار  بهما  م�ضح  نظيفن 
توازنه  فا�ضتعاد  ال�ضابقة   امل��ب��اراة  يف  لها  تعر�س 
ولعب مباراة متميزة اأمام الفريق املت�ضدر الذي 

امل��رك��ز االأول للمجموعة  ال��ث��اين يف  ل��ل��دور  ت��اأه��ل 
رغم خ�ضارته لنتيجة املباراة  ، وينتظر املدفعجية 
جولة االأم�س لتحديد موقفه يف هذه املجموعة.
ج���اء ه��دف��ا امل��واج��ه��ة ع��ن ط��ري��ق ب��ك��اي م����راد يف 

الدقيقتن 5 و 12.
اأب��وظ��ب��ي لالإعالم  م��ار���س  ال��ث��اين  ال�����ض��وط  ويف 
واعتمد   ، للمباراة  العودة  بغية  متوا�ضاًل  �ضغطاً 
تخلو  مل  التي  املرتدة  الهجمات  على  املدفعجية 
عبدال�ضالم  ح�ضام  حار�ضه  ومتكن  خ��ط��ورة   م��ن 
من الت�ضدي ل�ضربتي جزاء احت�ضبهما احلكم يف 

الدقيقتن 26 و30.
فريق  اكت�ضح  الرابعة  املجموعة  مباريات  و�ضمن 
بخم�ضة  االأج���ور  جمموعة  فريق  مناف�ضه  امل��ق��ام 
اأه����داف مقابل ه��دف وح��ي��د. وب��ك��ر ف��ري��ق املقام 
و4   3 الدقيقتن  يف  �ضريعن  هدفن  بت�ضجيل 
عن طريق علي عامر وعمر حممد على التوايل. 
يف  وحتكم  املقام  فريق  ت�ضيد  الثاين  ال�ضوط  ويف 
جمريات اللعب ، واأه��در فريق االأج��ور اأك��ر من 
حممد  يون�س  اأح���رز   20 الدقيقة  ويف  ف��ر���ض��ة. 
�ضعيد  في�ضل  واأ���ض��اف    ، للمقام  الثالث  ال��ه��دف 
يحيى  واختتم   ،  25 الدقيقة  يف  ال��راب��ع  الهدف 
ومتكن   .  28 الدقيقة  يف  االأه����داف  ن��ور  حممد 

االأجور من ت�ضجيل هدفاً �ضرفياً عن طريق زايد 
عبدال�ضالم يف الدقيقة 21 ،  لتنتهي املباراة بفوز 

املقام بخم�ضة اأهداف مقابل هدف لالأجور.
واختتمت الليلة الرم�ضانية مبواجهة بالتينيوم 
وميغا تالينت�س �ضمن مباريات املجموعة الرابعة 
،  حيث متكن  بالتينيوم من حتقيق  الفوز  بهدف  

نظيف اأحرزه �ضالح �ضعيد يف الدقيقة 28.
اأح��م��د م�ضبح  االأرب����ع  امل��ب��اري��ات  اإدارة  ���ض��ارك يف 
وعلي واحد ورا�ضد م�ضبح وعو�س م�ضري وعلي 

�ضمالن.
القدم  ك��رة  ل�ضباعيات  االأوىل  املجموعة  و�ضمن 
�ضيدات  ، اأمطر فريق املدفعجية ال�ضوداين مرمى 
فريق  حفيت بوابل من االأهداف بلغ عددها 14 
اآي���ات هدفاً  م��ن  ك��ل  �ضجلتها   ، دون مقابل  ه��دف��اً 
اأه����داف لكل منهن ،   3 ودوك���ة وك��ري�����س وراوي����ة 

واأحرزت مرمي 4 اأهداف �ضوبر هاتريك. 
اأبوظبي  ا�ضتطاع فريق نادي  ويف نف�س املجموعة 
ب  روي���ال  فريق  على  غالياً  ف���وزاً  يخطف  اأن  )اأ( 

بهدف يتيم حمل توقيع الالعبة فريناندا.
فريق  متكن  الثانية  املجموعة  مباريات  و�ضمن 
اأبوظبي  ن�����ادي  ال���ف���وز ع��ل��ى ف���ري���ق  ك��و���ض��ت��ا م���ن 
الريا�ضي ب بثالثية نظيفة ، اأحرزتها على مدار 

ال�ضوطن وفاء وكاترين ودنيا .
فريق  متكن  الثالثة  املجموعة  مناف�ضات  و�ضمن 
هولندا من الفوز على فريق ريد باندرز بخما�ضية 
ن��ظ��ي��ف��ة ، ���ض��ج��ل��ت االأه��������داف م����رمي 3 اأه�����داف 

)هاتريك( ، وهدف لكل من �ضريي والتويا.
واأحمد  امل����ال   وي��ح��ي��ى  ف��ه��د  رمي  امل��ب��اري��ات  اأدار 

الغي�س .
 

مباريات دور الثمانية
اأق��ي��م��ت م�����ض��اء اأم�������س م��ب��اري��ات دور ال��ث��م��ان��ي��ة ، 
ال���دور ن�ضف  ال��ف��ائ��زة غ��م��ار  ال��ف��رق  و�ضتخو�س  
النهائي لتحديد طريف املباراة النهائية ، على اأن 
ُتختتم بطولة �ضباعيات كرة القدم �ضيدات م�ضاء 
 16 ال���  اليوم مباريات دور  ُتقام  االأح��د. كما  غ��ٍد 
االإثنن  غ��ٍد  وب��ع��د  رج���ال  ال��ق��دم  ك��رة  ل�ضباعيات 

لتحديد الفرق املتاأهلة للدور ن�ضف النهائي.
الن�ضائية  ال��ق��دم  ك��رة  :مناف�ضات  الها�ضمي  ن��دي 

قوية ومتميزة
اأبوظبي  نادي  الها�ضمي مديرة فريق  قالت ندي 
اإن  ال��ن�����ض��ائ��ي��ة،  ال���ق���دم  “ب” ل���ك���رة  ال���ري���ا����ض���ي 
بطولة  يف  الن�ضائية  ال��ك��رة  م��ن��اف�����ض��ات  م�����ض��ت��وي 
اإثارة  واأ���ض��د  اأق���وي  ال��ع��ام  ه��ذا  الرم�ضانية  العن 

االأمر  ه��ذا  اأن  مو�ضحة  ال�ضابقة،  الن�ضخة  م��ن 
اجليدة   والتح�ضريات  لال�ضتعدادات  يعود  رمب��ا 
ت�ضم  والتي  امل�ضاركة  الفرق  من  البطولة  لهذه 
يف ���ض��ف��وف��ه��ا الع���ب���ات حم���رتف���ات ي�����ض��ارك��ن يف 
منتخبات بالدهن وقد قدمن لهذه البطولة من 
خمتلف اأنحاء العامل موؤكدة اأن هذا جانب اإ�ضايف  
الن�ضائية  القدم  واإيجابي يرفع من م�ضتوى كرة 
الالعبات ويرفع من حما�ضهن  وي�ضقل م�ضتوى 
املناف�ضة  من  اأن قوة  امللعب. وذكرت  اأر�ضية  على 
�ضاأنها اأن ترفع من م�ضتوي الالعبات االإماراتيات 
احتكاكاً  �ضيجدن  الأن��ه��ن  البطولة  يف  امل�ضاركات 
الكروية  وامل��دار���س  امل�ضتويات  خمتلف  م��ع   قوياً 
���ض��ت��ع��زز م����ن خربتهن  اأن����ه����ا  ك���م���ا  اخل����ارج����ي����ة، 
اأجل  من  بقوة  للمناف�ضة  وحما�ضهن  وطموحهن 

الظهور امل�ضرف .
منذ  املن�ضب  ه��ذا  تولت  التي  الها�ضمي  واأ���ض��ادت 
العن  بطولة  م��ن  ال��ع��ام  ه��ذا  بن�ضخة   2005
الرم�ضانية من حيث امل�ضتوي الفني والتنظيمي 
واجلماهريي املتميز وقالت اإنهم ظلوا ينتظرونها 
كل عام  ب�ضبب الفائدة الكبرية التي تعود عليهم 
لتنظيم  ي��ت��ط��ل��ع��ون  اأن���ه���م  اإىل  واأ�����ض����ارت  م��ن��ه��ا. 
املع�ضكرات التح�ضريية وخو�س البطوالت الودية  

اأبوظبي  ن������ادي  ف���ري���ق  اأن  خ���ا����ض���ة 
االإم���ارات  دوري  بطل  ه��و  الريا�ضي 
ل��ل�����ض��ي��دات وو���ض��ي��ف ب��ط��ول��ة العن 

الرم�ضانية املا�ضية.
 عائ�ضة اإبراهيم: �ضعداء بامل�ضاركة يف 

بطولة العن الرم�ضانية 
 اأ�ضادت عائ�ضة حممد اإبراهيم مدرب 
ال�ضوداين  للرجال  فريق املدفعجية 
ملناف�ضات  الفني  بامل�ضتوي  والن�ضاء، 
ببطولة  ال�������ض���ب���اع���ي���ة  ال����ق����دم  ك������رة 
ال���ع���ن ال��رم�����ض��ان��ي��ة، واأع����رب����ت عن 
احلدث  ه���ذا  يف  ب��امل�����ض��ارك��ة  �ضعادتها 
ال���رم�������ض���اين امل���ه���م، واأو����ض���ح���ت اأن 
ال���ف���رق امل�����ض��ارك��ة يف م��ن��اف�����ض��ات كرة 
عالية  فنية  مب�ضتويات  متتع  القدم، 
ب�ضبب تعودها على ال�ضباعيات، فيما 
مل  تعتد الفرق ال�ضودانية على هذا 
املدفعجية  فريق  يف  ولكنهم  االأم���ر، 
اأف�ضل  على  �ضيتجا�ضروا  ال�����ض��وداين 
ن�ضق يف اأر�ضية امللعب امام املناف�ضن 

للظهور اجليد يف البطولة.
يف  ال�ضوداين  الن�ضائي  الفريق  وع��ن 
عائ�ضة  ذك���رت  ال��ق��دم،  ك��رة  مناف�ضة 
مباراتهم  خ�����ض��روا  اأن���ه���م  اإب���راه���ي���م 
�ضفوف  يف  ال��ن��ق�����س  ب�����ض��ب��ب  االأويل 
املواجهة  يف  ع��ادوا  ولكنهم  الفريق،  
ال��ث��ان��ي��ة وح��ق��ق��وا ف����وزا ك���ب���ريا  بعد 
�ضيطروا متاما على جمريات اللعب، 
واأكدت اأن الهدف االأكرب من امل�ضاركة 
يف البطولة هي احلر�س على تواجد 
املحافل  ج��م��ي��ع  ال�������ض���ودان  يف  ا���ض��م 
�ضيحر�ضون  اإن��ه��م  وق���ال  الريا�ضية، 

على الظهور امل�ضرف يف رم�ضانية العن .
 

فوز االحتاد وريد بريي يف طائرة الرجال
اأم�����س االأول ع��ل��ى ���ض��ال��ة نادي  ت��وا���ض��ل��ت م�����ض��اء 
مباريات  زاي��د  بن  خليفة  با�ضتاد  املغلقة  الع�ضن 
بطولة الكرة الطائرة للرجال حيث انتهت املباراة 
االأوىل التي جائت �ضمن الدور التمهيدي لفرق 
املجموعة الثاانية بفوز فريق االحتاد على اأونلي 
نتايجهما  وج��اءت  -2�ضفر  بنتيجة  دب��ي  فري�س 

و20-28.    18-25
على  ب��ريي  ري��د  فريق  تغلب  الثانية  امل��ب��اراة  ويف 
25-21 و25- اأي�ضاً ب�ضوطن نظيفن  ال�ضيب 

.16
الثانية  املجموعة  مباراتان يف  اليوم  م�ضاء  وتقام 
ال�ضيب يف  و���ض��ب��اب  االحت����اد  ف��ري��ق��ا  يلتقي  ح��ي��ث 
العا�ضرة  ال�ضاعة  يف  �ضتبداأ  التي  االأوىل  امل��ب��اراة 
اأونلي  فريقي  ب��ن  الثانية  امل��ب��اراة  جتمع  بينما 
ال�ضاعة  وت��ن��ط��ل��ق يف  ب����ريي  وري�����د  دب����ي  ف��ري�����س 
العا�ضرة و45 دقيقة  على اأن تبداأ االأدوار النهائية 
يوم الثالثاء وتختتم البطولة م�ضاء االأربعاء من 

هذا االأ�ضبوع.
 

اأحمد النعيمي: نتمنى ا�ضتمرار بطولة ال�ضطرجن 
�ضنوياً

بطولة  ر���ض��م��ي��اً  االأول  اأم�������س  م�����ض��اء  اأف��ت��ت��ح��ت 
ال�ضطرجن اخلاطف التي ا�ضتمرت مناف�ضاتها ملدة 
يومن حيث من املنتظر اأن تكون قد اأختتمت ليلة 
امل�ضاركون اجلولة اخلتامية  اأن خا�س  بعد  اأم�س 

احلا�ضمة.
نائب رئي�س جلنة احلكام يف  النعيمي  اأحمد  اأك��د 
بطولة ال�ضطرجن �ضمن بطولة العن الرم�ضانية 
عدم وجود حاالت غ�س اأو تالعب خالل مناف�ضات 
بطولة ال�ضطرجن رغم م�ضاركة 98 العباً والعبة 
ج���اءوا م��ن خمتلف اإم����ارات ال��دول��ة وم��ن �ضوريا 
والفلبن والهند ومولدوفا واليمن واأوزباك�ضتان 
وم�ضر والكويت و�ضلطنة عمان واالأردن والواليات 

�شعيد بن طحنون يفتتح بطولة �شيدات اليد

فرق �ضباعيات القدم للرجال وال�ضيدات توا�ضل ال�ضراع لبلوغ النهائيات



ال�ضامبو واخلمور قد ت�ضبب ال�ضرطان
اكت�ضف علماء اأن جمموعة من املواد الكيميائية املوجودة يف عدد من املنتجات، 

ابتداء من ال�ضامبو حتى اخلمر، ميكن اأن ت�ضبب ال�ضرطان.
وك�ضفت درا�ضة جديدة اأن التعر�س للكثري من االألديهايدات، املوجودة يف كل مكان 
من بيئتنا، قد يوؤدي اإىل االإ�ضابة بال�ضرطان، عن طريق احلد من قدرتنا على 
اإ�ضالح اخللل يف احلم�س النووي. وقال الربوفي�ضور، اأ�ضوك فينكيرتامان، املوؤلف 
مركبات  االألديهايدات  اأن  نعلم  كنا  كامربيدج:  جامعة  من  للدرا�ضة  الرئي�ضي 
ترتبط باالإ�ضابة بال�ضرطان، ولكننا مل نكن نعلم اأنها توؤثر على الربوتينات يف 
اخلاليا الهامة ملنع اإ�ضابة احلم�س النووي بال�ضرر، ما قد يوؤدي اإىل ال�ضرطان. 
واأ�ضاف مو�ضحا: نحن ال نعرف كمية املواد الكيميائية ومدة وجودها يف الهواء 
االأن��ف واحلنجرة  �ضرطان  ويرتبط  ولكنها موجودة يف كل مكان.  اإنتاجها،  بعد 
ب�ضكل خا�س بالفورمالديهايد، وهو غاز عدمي اللون وقوي الرائحة ُي�ضتخدم يف 
التحنيط. وا�ضتخدمت الدرا�ضة التي ُن�ضرت يف جملة اخللية، اخلاليا الب�ضرية 
املهند�ضة وراثيا، لتحديد كيف ميكن لالألديهايدات اأن ت�ضبب ال�ضرطان. ووجد 
الطبيعية  الدفاع يف اخلاليا  اآليات  انهيار  ت�ضبب  الكيميائية  املواد  اأن  الباحثون 
اإ�ضالح االأ�ضرار امللحقة باحلم�س النووي. واأو�ضح  ال�ضليمة، التي ت�ضاعد على 
 ،BRCA2 الربوفي�ضور فينكيرتامان، اأن اجل�ضم ميتلك ن�ضختن من جينات
حيث ينتج هذا اجلن بروتن ي�ضاعد على اإ�ضالح تلف احلم�س النووي، ويف حال 

مل يتم اإ�ضالح هذا ال�ضرر، فاإن االأمر قد يتطور لالإ�ضابة بال�ضرطان.

الطالق املوؤمل يوؤثر على �ضحة الأطفال
االأطفال  توؤثر على �ضحة  املوؤملة  الطالق  اأن حاالت  درا�ضة جديدة  ك�ضفت 
حتى �ضن البلوغ.  و�ضملت هذه الدرا�ضة، التي ن�ضرت نتائجها يف حوليات 
جيدة  ب�ضحة  بالغ  �ضخ�س   201 )بنا�س(،  للعلوم  االأمريكية  االأكادميية 
و�ضعوا يف حجر �ضحي وتعر�ضوا لفريو�س زكام ومتت متابعة حالتهم ملدة 
خم�ضة اأيام.  ومن بن هوؤالء البالغن، اأوالد تطلق اأهلهم اأو انف�ضلوا عن 
االإ�ضابة  خطر  عندهم  ارتفع  ل�ضنوات،  بينهم  التوا�ضل  وانقطع  بع�ضهم 
اأهلهم لكنهم ظلوا  الذين تطلق  ه��وؤالء  باملقارنة مع  باملر�س ثالث مرات 
على ات�ضال.  وقد اأظهرت درا�ضات �ضابقة اأن البالغن الذين انف�ضل اأهلهم 

وهم يف طفولتهم يواجهون خطر اأكرب يف تردي و�ضعهم ال�ضحي. 
واأو�ضح مايكل موريف الباحث امل�ضاعد يف جامعة كارنيغي ميلون اأن حاالت 
ال�ضغط يف الطفولة لها اأثر على الفيزيولوجيا وااللتهابات تزيد من خطر 
التعر�س ال�ضطرابات �ضحية واالإ�ضابة باأمرا�س مزمنة.  واأكد الباحث اأن 
خالل  العائلية  ال�ضغوط  لتاأثري  فهمنا  تعميق  يف  ت�ضاهم  االأع��م��ال  ه��ذه 

الطفولة على خطر تعر�س االأ�ضخا�س للمر�س بعد 20 اإىل 40 �ضنة.  
واأظهرت الدرا�ضة اأي�ضا اأن البالغن الذين تطلق اأهلهم لكنهم ظلوا على 
ات�ضال ال يعانون من خطر اأكرب لالإ�ضابة باالأمرا�س مقارنة بهوؤالء الذين 

مل يجر اأي انف�ضال بن اأهلهم. 
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اكت�ضاف اآثار كارثة
 قدمية يف البحر امليت

ك���ارث���ة بيئية  اآث������ار  ع��ل��م��اء  وج����د 
قدمية ناجمة عن ن�ضاط ب�ضري يف 

اجلزء ال�ضفلي من البحر امليت. 
واأظهر حتليل العينات امل�ضتخرجة 
اأن معدل  امل��ي��ت  ال��ب��ح��ر  ق����اع  م���ن 
هناك  ح�ضل  ال��ذي  التاآكل  �ضرعة 
ع��ل��ى م����دى اأك�����ر م���ن 11 األ���ف 
�ضنة، ال ميكن تف�ضريه من خالل 

الطرق املعتادة.
الدرا�ضة  ه���ذه  اأج���ري���ت  وق���د  ه���ذا 
 Dead Sea« م�ضروع  اإط���ار  يف 
حيث    ،»Deep Drilling
حفر العلماء يف روا�ضب قاع البحر 

على عمق 450 مرتا.
ك��م��ا وج���د ال��ب��اح��ث��ون اآث����ار تعرية 
احلجري،  الع�ضر  ف��رتة  اإىل  تعود 
البدائية  ال�������ض���ع���وب  ك���ان���ت  ح����ن 
وال��زراع��ة. ووفقا  ال�ضيد  تعمل يف 
احليوانات  رع����ي  اأدى  ل��ل��ع��ل��م��اء، 
واإزال�������ة ال���غ���اب���ات الإن�������ض���اء امل�����زارع 
عملية  وت�ضريع  ال��رتب��ة  ر�ضح  اإىل 

الرت�ضب يف البحر امليت.
ف��اإن وج��ود عدد  للدار�ضن،  ووفقا 
ال���رم���ل الناعم  ك��ب��ري م���ن ع��ي��ن��ات 
م����ن خالل  ت��ف�����ض��ريه��ا  ال مي���ك���ن 
املناخية  فالظروف  فقط،  التاآكل 
التي  ال���ت���ك���وي���ن���ي���ة  وال���ع���م���ل���ي���ات 
تكّون  ال  �ضنة،  األ��ف   12 ا�ضتمرت 

هذه النتيجة.
العلماء  ي��خ��ط��ط  امل�����ض��ت��ق��ب��ل،  ويف 
اآثار زالزل يف العينات  للعثور على 
الن�ضاط  الأن  وج�����دوه�����ا،  ال����ت����ي 
اأن  البحر ينبغي  ق��اع  ال��زل��زايل يف 
الطبقات  يف  حت����والت  اإىل  ي����وؤدي 

الرت�ضبية.

دجال يقود قهوجي اإىل قتل ابن عمه
رجل ميتلك من القدرات و االأالعيب ما ميّكنه من خداع 
النا�س على اختالف ثقافتهم م�ضتغاًل مهاراته يف الن�ضب 
والدجل للعب بهم ون�ضج الوهم، وهذا ما فعله متاًما حن 
قاد اأحد االأ�ضخا�س الرتكاب جرمية قتل انتقاًما من جنل 
عمه الذي جهز عماًل له ليفقره. دفع �ضيق احلال زوجة 
يا�ضر  وي��دع��ى   القهوجي  م��ع زوج��ه��ا  ت��ك��رار م�ضاكلها  بعد 
وعمره 40 عاًما اإىل اللجوء لل�ضعوذة وال�ضحر ظًنا منها اأن 
يف ذلك املخرج من حالة الفقر و�ضيق ذات اليد وا�ضتمعت 
اأحد  اإىل  باللجوء  امل��ق��رب��ات  �ضديقاتها  اإح���دى  لن�ضيحة 
الدجالن واأقنعتها اأن لديه احلل مل�ضكالتها ولفقر زوجها، 
اإىل  عاًما   37 العمر  من  تبلغ  التي  اآم��ال  ذهبت  وبالفعل 
ذلك الدجال الذي يعرف كل تفا�ضيل حياتها واأقنعها اأن 
زوجها م�ضحور وقام باأخذ نقود منها وعندما نفد ما لديها 
ترتديه.  كانت  ال��ذي  الذهبي  القرط  الإعطائه  ا�ضطرت 
واأخربها الدجال اأن من قام بعمل هذا ال�ضحر لزوجها هو 
جنل عمه وت�ضبب يف �ضيق رزقه وحياته املعي�ضية وعندما 
اإحدى  اأخ���ربت زوج��ه��ا بذلك توجه زوج��ه��ا الب��ن عمه يف 
م��ن��اط��ق اجل��ي��زة وع��ن��ف��ه وح��دث��ت بينهما م�����ض��ادة كالمية 
و�ضلت اإىل حد قيام الزوج ب�ضربه باآلة حادة لي�ضقط ابن 
اأ�ضا�س لها من  عمه قتياًل على االأر���س ب�ضبب خرافات ال 

ال�ضحة واأوهام باعها له اأحد الدجالن.

ي�ضرق �ضيارة وبداخلها ر�ضيعة
اأقدم �ضخ�س ملثم على �ضرقة �ضيارة قرب ح�ضانة لالأطفال 
يتفاجئ  اأن  قبل  الغربية،  ال�ضفة  و�ضط  اهلل  رام  مدينة  يف 
اإن  حملية  م�ضادر  وق��ال��ت   . املركبة  داخ���ل  ر�ضيعة  بطفلة 
اإذ �ضرخت �ضيدة   ، احلادثة وقعت يف منطقة �ضطح مرحبا 
باأن  احل�ضانات  اح��د  اىل  طفلها  اي�ضال  م��ن  عودتها  عند 
�ضيارتها �ضرقت وطفلتها بداخلها فيما اأو�ضحت ال�ضرطة اأن 
ال�ضارق اكت�ضف وجود الر�ضيعة وقام بركن املركبة يف منطقة 
ال�ضرطة على هاتف حممول  ات�ضال  اهلل، وعند  برام  نائية 
يعود لل�ضيدة كانت قد ن�ضيته يف املركبة، اجاب ال�ضارق على 
واأ�ضافت  فيها  املركبة  و�ضع  التي  املنطقة  بو�ضف  ال�ضرطة 

ال�ضرطة اأنها بداأت حترياتها للقب�س على ال�ضارق.

�ضهر خالل  قطة  يقتل 200 
قطة   200 م��ن  اأك���ر  اأن  الفرن�ضية  ال�ضلطات  ك�ضفت 
�ضخ�س  ي��د  على  واح���د،  �ضهر  خ��الل  للت�ضميم  تعر�ضت 
ق����رى اجلنوب  اإح������دى  ال���ق���ط���ط، يف  ب��������ض��ف��اح  و���ض��ف��ت��ه 
الربيطانية  ميل”  “ديلي  �ضحيفة  وق��ال��ت  الفرن�ضي. 
اإن �ضفاح القطط، الذي مل تك�ضف عن هويته، ا�ضتهدف 
تقع على  التي  م��ري،  بيري ال  �ضانت  احل��ي��وان��ات يف قرية 
بعد 55 مياًل اإىل اجلنوب الغربي من مدينة مونبلييه، 
جنوبي فرن�ضا. كما مت العثور على طيور وقوار�س نافقة، 
اإىل خطر  القرية  اأط��ف��ال  اأث���ار خم���اوف م��ن تعر�س  م��ا 
الرفق  جمعيات  واأبلغت  الغام�ضة.  ال�ضامة  امل��ادة  تناول 
و�ضط  الغريبة  بالظاهرة  ال�ضرطة  القرية  يف  باحليوان 

خماوف من تعمد اأحد ما قتل القطط يف املنطقة.
ووفقاً لل�ضحف املحلية، تلقت جمعية حماية احليوانات 

العديد من املكاملات من اأ�ضحاب احليوانات االأليفة.

طفل بوجهني يخالف توقعات الأطباء 
خالف طفل اأمريكي ُولد بوجهن توقعات االأطباء امل�ضرفن على عالجه، والذين توقعوا وفاته خالل وقت ق�ضري، لكنه 
ال يزال على قيد احلياة، واحتفل موؤخراً بعيد ميالده الثالث ع�ضر وهو ب�ضحة جيدة. وبعد وقت ق�ضري من والدة تري�س 
جون�ضون، قال االأطباء اإن فر�ضته بالنجاة معدومة، وعلى مدى ال�ضنوات التالية، اأثبت الطفل املعجزة اأن االأطباء كانوا 
على خطاأ، وتركهم يف حرية كبرية، بح�ضب �ضحيفة مريور الربيطانية. وكان تري�س قد ولد وهو يعاين من حالة نادرة 
ت�ضمى االزدواج القحفي وهو ا�ضطراب ناجت عن بروتن اإ�س اأت�س اإت�س الذي يغري �ضكل اجلمجمة والوجه، وهو واحد من 
36 �ضخ�س فقط يف العامل م�ضابون بهذا املر�س، والذي يتجلى ب�ضق كبري يف الوجه، مع تباعد العينن وفتحتي  بن 
االأنف، و�ضكل الراأ�س غري الطبيعي. وال يزال والد الطفل براندي وجو�ضوا ي�ضارعان الإنقاذ حياة ابنهما، يف الوقت الذي 
ي�ضعر االأطباء بالده�ضة الأنه على قيد احلياة حتى هذا العمر، يف الوقت الذي فارق معظم امل�ضابون بهذه احلالة احلياة 
بعد الوالدة بوقت ق�ضري. وخ�ضع تري�س للعديد من العمليات اجلراحية الإعادة بناء اجلمجمة واإغالق ال�ضق يف وجهه، 
باالإ�ضافة اإىل عالج النوبات التي تنتابه، والتي انخف�س معدلها من 400 اإىل 40 يف اليوم، عرب ا�ضتخدام عالج زيت 
القنب. وتواجه االأ�ضرة حتدي اآخر اإىل جانب عالج تري�س، حيث تلقى والدا الطفل العديد من التعليقات ال�ضلبية، والتي 
و�ضلت يف بع�س االأحيان اإىل مطالبتهما بقتله، لكن االأ�ضرة ف�ضلت املواجهة بداًل من االختباء، وحاول والداه رفع الوعي 

لدى االآخرين بهذه احلالة، على اأمل اأن يندمج ابنهما باملجتمع على النحو ال�ضحيح يف امل�ضتقبل.
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ثمانيني يخو�س امتحانات الثانوية العامة
على  ع��ام��ا(   81( عجمية  اأب���و  ع��ب��دال��ق��ادر  الفل�ضطيني  ينكب 
باأن يحالفه احلظ بالنجاح يف امتحانات  اآمال  الدرا�ضة بجهد 
وهو  عجمية،  اأب��و  ور�ضب  ال��ع��ام.  لهذا  العامة  الثانوية  �ضهادة 
يف  املحتلة،  الغربية  بال�ضفة  اخلليل  مدينة  من  متقاعد  بائع 
التي خا�ضها الأول مرة يف حياته لكنه  املا�ضي  العام  امتحانات 
اأبو  وي��در���س  ال��ع��ام.  ه��ذا  الثانية  للمرة  ال��ت��ق��دمي  على  �ضمم 
يوميا  �ضاعات  وابنة، خم�س  ابنا  الأربعة ع�ضر  اأب  وهو  عجمية، 
وي��ب��ذل ج��ه��داً للرتكيز م��ق��اوم��اً حم���اوالت اأح��ف��اده ال��ذي��ن بلغ 
بفخر وهو  باللعب معهم. وقال مبت�ضماً  36 الإقناعه  عددهم 
. م�ضيفا ال  التعليم  اأح��ب  اأن��ا  ر�ضمية وربطة عنق  بزة  يرتدي 
يتوقف  التعليم ال  ال��درا���ض��ة،  م��ن  اأح��د  اأي  يوجد ح��دود متنع 
اأق��دم مثااًل لكل  اأن  اأري��د  اأن��ا   : عند عمر معن. وم�ضى قائاًل 
التعليم. ويخو�س  اأن تتوقفوا عن  اإياكم  االأجيال واأقول لهم: 
اأبو عجمية امتحاناته يف غرفة خ�ض�ضت له يف املدر�ضة املحلية، 
اأثرت  اأن  اإنه ي�ضطر الإمالء االإجابات على م�ضاعدة له بعد  اإذ 
جلطة اأ�ضابته على حركة يده. واأظهرت اأرقام اجلهاز املركزي 
لالإح�ضاء الفل�ضطيني اأن ن�ضبة االأمية بن الفل�ضطينين فوق 
عمر 15 عاماً تبلغ 3.3 يف املئة فقط وهي من اأدنى املعدالت يف 
العامل العربي. ويحظى اأبو عجمية يف جهوده لتح�ضيل العلم 
بدعم عائلته املطلق وخ�ضو�ضا زوجته التي حتاول دائما اإلهاء 

اأحفاده عنه خالل �ضاعات الدرا�ضة.

الإطاحة بع�ضابة من �ضغار ال�ضن
�ضبطت �ضرطة القنفذة يف ال�ضعودية ع�ضابة مكونة من �ضغار 
ب�ضرقة  قاموا  بعدما  17عاما،  ال���  اأعمارهم  تتجاوز  ال  ال�ضن 
“�ضبق”  القوز. ووفق موقع  حمل جواالت وحمتوياته مبركز 
ال�ضرقة، ومت بعد  التحريات بالغا عن  االإخباري، تلقت فرقة 
القب�س  مت  حتى  وال��ت��ح��ري،  للبحث  عمل  فريق  تكوين  ذل��ك 
اإجراءات  ال�ضتكمال  متهيدا  التوقيف  واإي��داع��ه��م  اجلناة  على 

حماكمتهم.

اإجناب الإناث يطيل عمر الأب
ك�ضفت درا�ضة بريطانية اأن اإجناب االإناث ال ي�ضيف فقط جمااًل 
حلياة االأب، ولكن اأي�ضاً ميثل دفعة مل�ضريته املهنية ويطيل من 
عمره ويجعله زوجاً اأف�ضل. وي�ضار اإىل اأن اإجناب طفل اأو طفلة 
هرمون  م�ضتوى  خف�س  على  ويعمل  االأب،  م��خ  ت�ضكيل  يعيد 
الت�ضتو�ضتريون الذكوري لديه وارتفاع يف هرمون اأوك�ضايتو�ضن 
اأجراتها كلية هارفرد لالأعمال  االأنثوي. وقالت الدرا�ضة التي 
اإن �ضعور االأب بالدفء والرقة لدى حمله ر�ضيعه يزداد عندما 
تكون اأنثى. وكان مت اإعطاء اأكر من 50 والد اأجهزة ت�ضجيل 

رقمية لر�ضد انفعاالتهم مع اأطفالهم الذكور واالإناث.
االآب��اء الذين  اأن  اإىل  الدرا�ضة  وبعد درا�ضة االنفعاالت، خل�ضت 
بناتهم  م��ع   60% بن�ضبة  اأط���ول  وق��ت��اً  اإن��اث��اً مي�ضون  اأجن��ب��وا 

مقارنة باأوالدهم.
 وقال الطبيب فيليب هود�ضو االأب كذكر عليه اأن يتعلم منطاً 
يف  خمتلفة  اأم����وراً  ي��رن  الفتيات  ف��ت��اة.  اإجن���اب  عند  خمتلفاً 
الرجل. واأ�ضاف االأب رمبا يخو�س �ضراعات بدنية مع اأطفاله 
االأطفال  مع  التفاو�س  يتعلم  اأن  عليه  يتعبن  ولكنه  ال��ذك��ور، 
االإناث. واأ�ضارت الدرا�ضة اإىل اأن االآباء يعي�ضون فرتة اأطول يف 

حال اإجناب اإناث.
ممثلة بوليوود الهندية كاترينا كايف خالل ح�ضورها اإطالق االأغنية اخلا�ضة لفيلمها الكوميدي الرومان�ضي القادم )اجلا�ضو�س جاجا( يف مومباي. )ا ف ب(

ت�ضع مولودها على ارتفاع األف مرت
ب��رازي��ل��ي��ة عمرها  ���ض��اب��ة  و���ض��ع��ت 
من  ع��ل��ى  م���ول���وده���ا  ع���ام���اً   19
م��روح��ي��ة ع��ل��ى ارت���ف���اع األ����ف مرت 
ب�ضكل  ن���ق���ل���ه���ا  ي���ت���م  ك������ان  ب���ي���ن���م���ا 
م�ضت�ضفيات  اإح������دى  اإىل  ط�����ارئ 
م�ضادر  ذكرته  ملا  وفقاً  ال��ربازي��ل، 
وتدعى  ال�ضابة،  واأجنبت  ر�ضمية.  
جزيرة  يف  ج��ار���ض��ي��ي��ال،  ���ض��ريالن��ا 
ب��اي��ل��ي��ك��ي بوالية  ت��اب��ع��ة الأرخ��ب��ي��ل 
مب�ضاعدة  ال��ربازي��ل،  �ضمايل  اأمابا 

ممر�ضة واأحد عنا�ضر ال�ضرطة. 
ال���������والدة من  ع��م��ل��ي��ة  ت���خ���ل  ومل 
اخلطورة على حالة االأم واجلنن 
ول��ك��ن االأم�����ور ���ض��ارت ب��ن��ح��و جيد 
الذي  ال�ضرطي  وق���ال  ب��ع��د.  فيما 
هذه  اإن  ال����والدة  عملية  يف  �ضاعد 
بها،  ي��ع��ل��م  ن��وع��ه��ا  م��ن  اأول ح��ال��ة 
فريدة  ذك���رى  �ضتمثل  اأن��ه��ا  مبيناً 

بالن�ضبة له طوال حياته. 

تعرفوا اىل اأكرب �ضفينة �ضياحية
 MSC Cruises»اأعلنت �ضركة
�ضفينة  الإط���������الق  خ���ط���ط���ه���ا  ع�����ن 
اأكرب  لنقل  جديدة،  عاملية  �ضياحية 

عدد من الركاب على االإطالق.
ال�ضفينة  بعر�س  ال�ضركة  وق��ام��ت 
القادرة على ا�ضتيعاب 6850 راكبا 
يف 2760 غرفة، خالل حفل اأُقيم 
االأ�ضبوع  فرن�ضا  يف  �ضانت-نازير  يف 

املا�ضي.
وعند اإطالق ال�ضفينة عام 2022، 
اإ�ضافية  ب���غ���رف  م������زودة  ���ض��ت��ك��ون 
على  لتتفوق  راكبا،   70 ت�ضتوعب 
ال��ق��ي��ا���ض��ي احلايل   ال���رق���م  ح��ام��ل��ة 
 ،Harmony of the Seas
وطاقتها  ك�����اري�����ب�����ي،  روي����������ال  يف 

اال�ضتيعابية 6780 راكبا.

وجبة برغر 
ب� 5 اآلف ريال 

التوا�ضل  م����واق����ع  رواد  ت�������داول 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  يف  االج��ت��م��اع��ي 
يف  طعام  لقائمة  �ضورة  ال�ضعودية 
اأحد اأكرب فنادق جدة، ت�ضم وجبة 
 5000 اإىل  �ضعرها  و���ض��ل  ب��رغ��ر 
ري����ال. واأو���ض��ح��ت ال��ق��ائ��م��ة، التي 
برغر  ا���ض��م  وجبتها  ع��ل��ى  اأط��ل��ق��ت 
م��ل��ك��ي م���ك���ون���ات ال���وج���ب���ة، حيث 
الواغيو  اأنها من حلم  عليها  كتب 
وا�ضتاكوزا  االإوزة  وك��ب��دة  الفاخر 
بالزبدة، والكماأ م�ضافا عليها ورق 
الذهب، ب�ضعر 5000 اآالف ريال.  
�ضخرية  اإث���ارة  اإىل  االإع���الن  واأدى 
لل�ضعر  نظرا  ال�ضعودين،  وغ�ضب 
م�ضتنكرين  للوجبة،  فيه  امل��ب��ال��غ 
مراقبة  ع��ن  التجارة  وزارة  غياب 
اأن  االآخ����رون  راأى  فيما  االأ���ض��ع��ار، 

�ضعر الوجبة بقيمة راتب كامل.

كيلو   16 اأك��ر من  اأمريكي من خ�ضارة  رج��ل  متكن 
با�ضتخدام حمية غريبة من نوعها،  من وزن��ه، وذلك 

اقت�ضر فيها على تناول االآي�س كرمي.
باحلمية  املخت�س  عاماً(   32( ه��اورد  اأنتوين  واأثبت 
واملدون على اليوتيوب، اأن باإمكان اأي �ضخ�س خ�ضارة 
بها،  التي يرغب  االأطعمة  ت��ن��اول  م��ع  ال��زائ��د،  ال���وزن 
ط��امل��ا ق���ام مب��راق��ب��ة كمية ال�����ض��ع��رات احل���راري���ة التي 

ي�ضتهلكها.
وعلى مدى 100 يوم، مل يتناول اأنتوين �ضوى االآي�س 
كرمي، مع ح�ضة ب�ضيطة من الربوتن، و�ضاعده ذلك 
بح�ضب  وزن���ه،  م��ن  كيلوغرام   16 نحو  خ�����ض��ارة  على 

موقع اأوديتي �ضنرتال.
حاول   ،2011 عام  اليوتيوب  على  قناته  اأن�ضاأ  ومنذ 
اأنتوين اإثبات اأن خ�ضارة الوزن تتعلق بالدرجة االأوىل 
يتم  وال��ت��ي  امل�����ض��ت��ه��ل��ك��ة،  ال�����ض��ع��رات احل���راري���ة  بكمية 
حرقها، �ضواء كنت تاأكل �ضدور الدجاج واالأرز البني، 
اأن حترق من  االأم��ر  واملهم يف  ال�ضريعة.  الوجبات  اأو 

ال�ضعرات احلرارية اأكر مما ت�ضتهلك.
 30 ا�ضتمرت ملدة  اأول جتربة للحمية الغذائية  ويف 

%50 من  اأن��ت��وين يح�ضل على ح���وايل  ك��ان  ي��وم��اً، 
ال�����ض��ع��رات احل��راري��ة ع��رب ت��ن��اول االآي�����س ك���رمي، غري 
اكتمالها،  قبل  التجربة  اإنهاء  على  اأج��ربه  العمل  اأن 
لكنه خ�ضر حوايل كيلوغرام كل اأ�ضبوع، وتكررت هذه 
النتيجة، عندما اقت�ضر على تناول الوجبات ال�ضريعة 

ملدة 30 يوم.
ب��اإك��م��ال نظام  ي��رغ��ب  اأن��ه��ا  ي�ضعر  بقي  اأن��ت��وين  اأن  اإال 
احلمية على االآي�س كرمي الذي خ�ض�س له قناة على 
نظاماً  ابتكر  احل��ايل،  العام  يناير من  ويف  اليوتيوب، 
اأكر ق�ضوة للحمية، عرب االقت�ضار على االآي�س كرمي 
املا�ضي  ال�ضهر  ال��ن��ظ��ام يف  ه���ذا  وان��ت��ه��ى  وال���ربوت���ن، 

بنتائج مده�ضة.
اأنتوين يراقب كمية ال�ضعرات  وطوال هذه املدة، كان 
احلرارية التي ي�ضتهلكها، والتي انق�ضمت بن 2000 
�ضعرة حرارية من االآي�س كرمي، و500 �ضعرة حرارية 
من الربوتن. وعلى الرغم من اأن هذه احلمية تبدو 
غري �ضحية للوهلة االوىل، اإال اأن الفحو�ضات الطبية 
التي خ�ضع لها اأظهرت اأنه يتمتع ب�ضحة جيدة اأكر 

مما كان عليه قبل احلمية.

خ�ضر 16 كيلو من وزنه بتناول الآي�س كرمي 

جيني اإ�ضرب: جمايل �ضاهم يف جناحي
قالت املمثلة ال�ضورية جيني اإ�ضرب: قد ي�ضاعد اجلمال يف البداية الفنانة، ولكن 
ي�ضتمر  اأن  ميكن  ال  واملخرجن  اجلمهور  اإقناع  على  وق��درة  موهبة  دون  من 
كاأداة وحيدة للفنانة، فدائماً ما اأ�ضتمع لعبارة اأنني اأ�ضق طريقي الفني ب�ضرعة 
قيا�ضية، وي�ضاعدين يف هذا كما يقولون عدة اأمور، من ابرزها العفوية وال�ضدق، 
اإ�ضافة اإىل جمايل ال�ضوري االأوكراين، اذاً، ال بّد من املوهبة والقدرات التمثيلية 

اإىل جانب اجلمال.


